
מאת מנחם ברגמן

בערב  ליוו  אדם  בני  אלפי 
הרוש,  מאור  את  למנוחות  שבת 
בפיגוע  ההרוגים  מחמשת  אחד 
רבי־ ביום  בבורגס  ההתאבדות 
בכפר  החדש  העלמין  בבית  עי, 
יותר  מאוחר  לעכו.  הסמוך  מכר 
הובא למנוחות באותו בית עלמין 
אתו  שהיה  הרוש  של  חברו  גם 
במקביל  פרייס.  אליאור  בטיול, 
שרי־ כוכבה  גם  למנוחות  הובאה 
בבית  לציון,  מראשון   44 בת  קי, 
אמיר  גם  בעיר.  הישן  העלמין 
מנשה שנהרג בפיגוע הובא ביום 
מוקדם  למנוחות.  צהריים  שישי 
העלמין  בבית  התקיימה  יותר, 
סגולה בפתח תקוה הלווייתו של 
אף  שנהרג  בן 27,  קולנגי,  איציק 

הוא בפיגוע.
חמשת  של  ארונותיהם 
ההרוגים בפיגוע הטרור בבורגס 
לישראל  ששי  בליל  הוחזרו 
במהלך  שיצאה  מיוחדת  בטיסה 

מבול־ המאוחרת  הערב  שעות 
גוריון  בן  התעופה  בנמל  גריה. 
לקבלת  רשמי  צבאי  טקס  נערך 

שר  למולדתם.  בחזרה  הארונות 
נשא  מיסז'ניקוב  סטס  התיירות 

מאת מאיר ברגר

הפוליטית  הטלטלה  למרות 
הקואליציה,  השבוע  שחוותה 
עושה רושם שמעמדו של בנימין 
לראשות  היחיד  כמועמד  נתניהו 

פי  על  נפגע.  לא   – הממשלה 
מוחות'  ו'מאגר  'מעריב'  סקר 
האחרון  שלישי  ביום  שהתקיים 
על  קדימה  להודעת  בסמיכות 
ופורסם  מהממשלה,  פרישתה 
אחו־  41 האחרון,  השבוע  בסוף 

סבורים  ישראל  במדינת  זים 
המתאים  האיש  הוא  נתניהו  כי 

ביותר לתפקיד ראש הממשלה. 
נתוני הסקר מלמדים שאהוד 
המועמד  אמנם  הוא  אולמרט 
בס־ שנבדקו  אלה  מבין  היחיד 

גבוה  יחסית  לציון  שזוכה  קר 
לראשות  התאמתו  בבדיקת 
נתניהו  מול  אחוז)   18) הממשלה 
עדיין  כאמור,  אך,  אחוז),   41)

הפער גדול במיוחד. 
שני  לאולמרט,  בניגוד 
המרכז־ בגוש  המפלגות  ראשי 

ושאול  יחימוביץ'  ח"כ   – שמאל 
נמוכים  ציונים  מקבלים   – מופז 
בהתאמה  ספרתיים,  חד  מאוד, 
בני־ לעומת  הממשלה  לראשות 

אחוזים  שבעה  רק  נתניהו.  מין 
כמתאימה  ביחימוביץ'  רואים 
כנ־ הממשלה,  ראש  לתפקיד 

מאת מאיר ברגר

מסת־ הימים  שחולפים  ככל 
בני־ הממשלה  ראש  שאמנם  בר 
תדמיתית  מעט  ניזוק  נתניהו  מין 
מהקואליציה  קדימה  מפרישת 
בנטל,  השוויון  סוגיית  רקע  על 
עצמה  בקדימה  השסעים  אולם 
בראשות שאול מופז רק הולכים 

ומעמיקים. 
האחרונים  הימים  במהלך 
פי־ כי  במפלגה  בכירים  העריכו 

ימים  של  ענין  הוא  בקדימה  לוג 

הבכירים  בודדים.  שבועות  עד 
שלושה  על  שעה  לפי  מדברים 
קבוצה  אפשריים:  תרחישים 
הח"כ  ידי  על  המובלת  בקדימה 
לשעבר צחי הנגבי פורשת ומצ־
טרפת לקואליציה, 'קבוצת לבני' 
והת־ חדשה,  למפלגה  פורשת 
כנסת  חברי   15 השלישי:  רחיש 
שמתאגדים כדי להדיח את יו"ר 
מראשות  מופז  שאול  הסיעה 

הסיעה ומצטרפת לממשלה.
הפני־ בתבערה  די  אין  ואם 

כי  התברר  השבוע  בסוף  מית, 

בקדימה.  בוחשים  בליכוד  גם 
ביום שישי האחרון נפגשו ששה 
השר  עם  מקדימה  כנסת  חברי 
המתווה  על  ממנו  ושמעו  יעלון 
 – יעלון"  "מתווה   – הליכוד  של 
במקביל,  בנטל.  השוויון  לחוק 
יו"ר  עם  שיחות  התקיימו  אף 
בסוגיית  אלקין  זאב  הקואליציה 
נוס־ שונים  ונושאים  התקציב 
מתב־ כך  הללו,  הפגישות  פים. 
רר, התקיימו שלא על דעתו של 
שמצביע  מה  מופז,  הסיעה  יו"ר 
ועל  בקדימה  ההתפוררות  על 

החלקית  ההצטרפות  תרחיש 
לקואליציה. 

דווח  אף  האחרון  ששי  ביום 
כי חבר הכנסת לשעבר צחי הנג־
בי, אחד האישים החזקים בקדי־

בבחירות  לחזור  שעשוי  ומי  מה 
הפוליטית,  למערכת  הבאות 
הקרובים  בימים  להודיע  צפוי 
מהלך   – מהמפלגה  פרישתו  על 
שצפוי לגרור אחריו פרישה של 
חברי  של  וכן  רבים  שטח  פעילי 

כנסת. 

מאת א. ישראל

שנים  שמונה  ימלאו  הערב 
אדמו"ר  כ"ק  של  להסתלקותו 
נטע  נתן  שמעון  רבי  הרה"צ 
שנת־ מלעלוב־ירושלים  זצוק"ל 
ד'  ביום  מעלה  של  לישיבה  בקש 

אב תשס"ד.
יע־ דהילולא  יומא  לרגל 

אדמו"ר  כ"ק  בנו  הערב  רוך 
שליט"א  מלעלוב־ירושלים 
את שולחנו הטהור בבית מדרשו 
בעיה"ק  ישראל  בית  בשכונת 
קהל  בהשתתפות  ירושלים, 
וחשובי  וזקני  ומעריציו  חסידיו 
לאילנא  קשורים  שהיו  ירושלים 

דחיי.
לזכרו  ההתכנסות  במעמד 
יסיים בנו האדמו"ר שליט"א את 
לימוד הש"ס שנלמד לטובת נש־

וישא  זצוק"ל  האדמו"ר  של  מתו 
זכרו  את  יעלה  בו  קדשו  מדברי 

הטהור ודרכי עבודתו את בוראו 
הרו־ ויראתו  קודש  אש  בלבת 

סביבותיו,  כל  את  שאפפה  ממה 
הצורך  על  הצבור  את  ויעורר 
להתחזק במשנתו הטהורה אשר 
כן  אחרון.  לדור  מורשה  הנחיל 
אדמו"ר  כ"ק  בנו  דברים  ישא 
שליט"א  שמש  מלעלוב־בית 
מפ־ קודש  זכרונות  יעלה  אשר 

עולת צדיק לחיים.
 6.00 בשעה  שני  יום  מחר 
שבח־ הק'  לציונו  יעלו  אחה"צ, 

בית  אדמור"י  הק'  אבותיו  לקת 
הזיתים,  הר  שבמרומי  לעלוב 
הכלל  על  שמים  רחמי  לעורר 
וישועת  לגאולת  הפרט,  ועל 
הימים  יהפכו  שבמהרה  ישראל 
האלה לששון ולשמחה בשוב ה' 
שבות עמו לציון ברינה. תחבורה 
המ־ מבתי  תצא  לציון  מאורגנת 

דרש בירושלים ובקרית יפה נוף 
בית שמש.

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
ש"ח  5.00 בא"י:  המחיר   | ד'  שנה   |  1076 גליון   | יולי   22  | תשע"ב  באב  ג'  דברים  פר'  ראשון  יום   | בס"ד 
(השכל) השלישי  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | נא  יבמות   - ירושלמי   | סב  נדה   - בבלי  היומי:  דף 
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הערב הילולת כ"ק אדמו"ר 
מלעלוב־ירושלים זצוק"ל

זעקת "שמע ישראל" שכבשה את העולם

המורדים ממשיכים לדחוק את אסד והעולם עוקב בדאגה אחר מצבורי הנשק הכימי

המורדים השתלטו על מעברי הגבול; בישראל 
נערכים לתקיפת מאגרי הנשק הכימי של אסד
שגריר רוסיה בצרפת הכריז כי אסד מוכן להתפטר בתנאי שיתאפשר לו לסגת בכבוד – משרד ההסברה הסורי הכחיש ^ 

בישראל שוקלים לתקוף את הנשק הכימי בעודו בסוריה ובכך למנוע את האפשרות לזליגה לידי ארגוני טרור ^ גם בארה"ב 
עוקבים בדריכות אחר מצבורי הנשק הכימי של משטר אסד^ 300 נהרגו בסוריה ביום חמישי ועוד כמאה וחמישים ביום שישי 

מאת מ. ברגמן וא. פרידמן

בעקבות  בעולם  רבה  דאגה 
מזליגת  והחשש  בסוריה  המצב 
אר־ טרור:  הכימי לארגוני  הנשק 

צות הברית הודיעה בסוף השבוע 
כי היא עוקבת בדאגה אחר הנשק 
ומקיימת  אסד  משטר  של  הכימי 
של  שכנותיה  עם  התייעצויות 
עוק־ בישראל  גם  בנושא.  סוריה 
בים בדריכות אחר כל התפתחות 
מצב  הערכות  ומקיימים  בסוריה 

תכופות.
בישראל שוקלים לתקוף את 
סוריה  של  הכימי  הנשק  מאגר 
את  למנוע  ובכך  במדינה  בעודו 
קונב־ הלא  שהנשק  האפשרות 

טרור  ארגוני  לידי  יזלוג  נציונלי 
במערכת  החיזבללה.  ובראשם 
הבטחון מבהירים כי אם ישראל 
כימי  נשק  של  העברה  תראה 
לחיזבללה היא תראה בזה עילה 

למלחמה. 
לשני  נערכים  בישראל 
פי  על  אפשריים.  תרחישים 
אסד,  הנשיא  הראשון  התרחיש 
מת־ הוא  כי  להבנה  יגיע  כאשר 

הכימי  הנשק  על  לשמור  קשה 
את  להעביר  ינסה  ארצו,  בתוך 
בל־ חיזבללה  ארגון  לידי  הנשק 
ההע־ את  לבצע  ינסה  אסד  בנון. 

ברה באופן זמני, כלומר עד אשר 
ישתלט על ההתקוממות בארצו, 
אבל בהנחה שאסד ייפול בסופו 
של דבר, הנשק יישאר אצל אר־

גון חיזבללה.
בישראל  הכבד  החשש  אבל 
פחות  שאמנם  מאפשרות,  הוא 
באפשרות  מדובר  אבל  ריאלית, 
בו  מצב  על  מדובר  מעשית. 
נואש  ובנסיון  לפינה  נדחק  אסד 
להסיט אל ישראל את האש הוא 
ייאוש  של  מהלך  לעשות  ינסה 
ולתקוף את ישראל. זה התרחיש 
כי  סבורים  הבטחון  שבמערכת 

הסיכוי שיתרחש הוא קלוש.
בצה"ל  כי  נראה  במקביל 
בדריכות  להיות  ממשיכים 
השבוע  בסוף  מקסימאלית. 
בחלק  מחיילים  למנוע  הוחלט 
לבי־ לצאת  בצה"ל  מהיחידות 
בזירה  היציבות  חוסר  לאור  תם 

הצפונית. 

שר הבטחון אהוד ברק אמר 
עוקבים  הבטחונית  בצמרת  כי 
ההתרחשויות  אחרי  בדריכות 
צורך  שיהיה  בעת  וכי  בסוריה, 
פעולה.  תישקל  פעולה  לשקול 
על  לדבר  שראוי  חושב  לא  "אני 
אמר  שאמרתי",  ממה  יותר  זה 

ברק.
הב־ ה'גרדיאן'  פרסם  מנגד 

לשעבר  בכיר  עם  ראיון  ריטי 
הכימי,  הנשק  על  השמירה  בכח 
בצבא  פועל  הוא  כעת  כי  שאמר 
משימה  עליו  והוטלה  המורדים, 
לארגן כח שמירה של לוחמי עי־

לית מקרב המורדים, כדי לתפוס 
הכימי  הנשק  על  השליטה  את 

ברגע שהדבר יתאפשר.
בתוך כך, המורדים הסוריים 
ממשיכים להפתיע, ולאחר החי־
הם  רביעי,  ביום  המוצלח  סול 
השתלטו ביום שישי האחרון על 
לעי־ סוריה  בין  הגבול  מעברי 
מהמע־ אחד  לפחות  ועל  ראק, 

גנרל  לטורקיה.  סוריה  בין  ברים 
חייליו  כי  אמר  בכיר  עיראקי 
מדווחים על כך שהמורדים הרגו 
במעברי  שניצבו  אסד  חיילי  את 
סוריה  דגל  את  הסירו  הגבול, 
הרשמי ותלו את דגלי המהפכה.

נראה  עצמה  בדמשק  מנגד 

מצליחים  אסד  של  כוחותיו  כי 
ולאחר  שערה,  מלחמה  להשיב 
שבמשך כמה ימים שלטו המור־
דים בשכונת אל מידאן, הצליחו 
את  לסלק  אסד  אנשי  אתמול 
הציגו  ואף  מהאזור,  המורדים 
רבים  מורדים  של  תצלומים 
מתים  חדר  אל  ונאספו  שנהרגו 

מאולתר. 
ממשיכים  רבים  תושבים 
לע־ והנהירה  מדמשק,  לברוח 
גורמים  פוסקת.  לא  לבנון  בר 
חיל  כוחות  כי  אמרו  צבאיים 
לפעול  הפסיקו  הסורי  האויר 
דיווחים  ולפי  המדינה,  בצפון 
התעופה  שדות  כל  מורדים  של 
אש  תחת  נתונים  סוריה  בצפון 
דווח  עוד  המורדים.  של  צולבת 
שפעל  ארטילריה  גדוד  כי  אמש 
מפקדו  עם  יחד  ערק  בחומס 

ועבר לצד המורדים. 
שגריר  אמר  שישי  ביום 
סוריה  נשיא  כי  בדמשק  רוסיה 
לקרמלין  הודיע  אסד  אל  בשאר 
ולנטוש  להתפטר  מוכן  שהוא 
את סוריה, בתנאי שיתאפשר לו 
לצאת בדרך של כבוד. השמועה 
בכל  התקשורת  כלי  את  הציפה 
רחבי העולם ודבריו של השגריר 
הושמעו שוב ושוב, אך זמן קצר 

ההסברה  שר  פרסם  מכן  לאחר 
הסורי הודעת נגד ובה הבהיר כי 
להתפטר  נכונות  הביע  לא  אסד 
בשום שלב, וכי מדובר בהמצאה 
השגריר  של  אחריות  חסרת 

הרוסי. 
עוד דווח ביום שישי כי מנין 
חמישי  יום  של  ביממה  ההרוגים 
עומד על כשלוש מאות, מרביתם 
רבים.  ילדים  גם  ובהם  אזרחים 
מתעצ־ סוריה  ברחבי  הלחימה 

מתחילים  ורבים  ליום,  מיום  מת 
לטעון כי אלו הם ימיו האחרונים 
של אסד בשלטון. עם זאת, אסד 

מהחזיתות,  בחלק  מצליח  עצמו 
את  בחזרה  כבש  הוא  וכאמור 
שבדמשק.  מידאן  אל  שכונת 
אנ־ טענות  את  אישרו  המורדים 

של  כיבושה  לגבי  אסד  של  שיו 
שמדובר  הבהירו  אך  השכונה, 
שכוחות  לאחר  טקטית  בנסיגה 
אסד התרכזו לאזור, אך במקביל 
באזורים  הקרבות  מתקדמים 
סופ־ אסד  של  וכוחותיו  אחרים 

גים מפלות בזו אחר זו.
אמש דווח כי המורדים מנה־

לים קרב חסר תקדים סביב שדה 
דמשק,  של  הבינלאומי  התעופה 

אישור  אין  הללו  לדיווחים  אך 
מבוסס נכון למועד כתיבת השו־

גם  נשמעו  דומים  דיווחים  רות. 
ואף  בחלב,  התעופה  שדה  לגבי 
הפל־ הפליטים  במחנה  כי  נטען 

סטיני ירמוק, השתלטו המורדים 
את  הרגו  משטרה,  תחנת  על 
ושר־ אותה  שאיישו  השוטרים 

שחנו  המשטרה  ניידות  את  פו 
דיברו  אחרים  דיווחים  בסמוך. 
על כך שבחלב מתנהלים קרבות 
ולא  א־דין,  צלאח  בשכונת  עזים 
השוכן  התעופה  שדה  סביב  רק 

בעיר. 
ערביות  תעופה  חברות 
שעדיין ניהלו טיסות מצומצמות 
ביום  כבר  הודיעו  סוריה  לתוך 
הטיסות  כל  הפסקת  על  שישי 
הטבעת  כי  ונראה  לסוריה, 
ומתהדקת  הולכת  אסד  סביב 
על  דיווחים  מאוד.  מהיר  בקצב 
אסד  של  אנשיו  שנחלו  אבדות 
את  מציפים  המדינה  רחבי  בכל 
לפי  אך  בעולם,  התקשורת  כלי 
על  בקרב  מהימנים,  דיווחים 
מול  המורדים  נלחמים  דמשק 
משמר הנשיאות של אסד בלבד, 
שינה  לא  עדיין  הסורי  והנשיא 
כל  על  האוסרות  ההנחיות  את 
יחידה צבאית אחרת להיכנס אל 
היא  הדיווח  משמעות  הבירה. 
ביכולתו  בוטח  עדיין  אסד  כי 
את  להביס  הנשיאות  משמר  של 
מוותר  ואינו  בבירה,  המורדים 
בסוריה  אחרים  אזורים  על 
לטובת הקרב על דמשק. מאידך 

ארבעה ימים לאחר שפרשו מהקואליציה:

בכירים בקדימה: פילוג בסיעה - בתוך ימים עד שבועות 
תרחישי הפילוג: קבוצה בקדימה המובלת על ידי הח"כ לשעבר צחי הנגבי פורשת ומצטרפת 

לקואליציה, 'קבוצת לבני' פורשת למפלגה חדשה, ו־15 חברי כנסת שמדיחים את יו"ר הסיעה מתפקידו 

בבולגריה חוששים ממחבל שעלול לבצע פיגוע נוסף

המשטרה הבולגרית פרסמה צילום של 
אדם החשוד בכוונה לבצע פיגוע נוסף
לפי החשד האיש סייע למחבל המתאבד ויתכן שנושא עמו פצצה נוספת 

מאת אליעזר פרידמן

נמ־ בבורגס  הפיגוע  חקירת 
חשדות  עולים  גם  ועמה  שכת, 
נוסף  פיגוע  לבצע  נסיון  יתכן  כי 
תיירים  כנגד  הקרובים  בימים 

ישראליים.
במלונות  הבטחון  קציני 
של  קלסתרונים  קיבלו  בבורגס 
למ־ בסיוע  החשוד  נוסף,  אדם 
שעבר,  מהשבוע  המתאבד  חבל 
ויתכן שנושא עמו פצצה נוספת. 
באזרח  מדובר  הדיווחים,  לפי 
דייויד  לשם  העונה  אמריקני 

מצוד  מנהלת  המשטרה  ג'פסון. 
למועד  נכון  אך  אחריו,  נרחב 
אינדי־ כל  אין  השורות  כתיבת 

עיתונאים  המצאו.  למקום  קציה 
ישראליים מדווחים כי מאז הפי־

ישראליים  כאלף  עוד  יצאו  גוע 
החשש  ולמרות  בבורגס,  לנופש 
רבים  נוספות,  טרור  מפעולות 
מהטיולים המתוכננים לא בוטלו. 
הבהירה  בולגריה  משטרת 
מבורגס  המחבל  ספק  ללא  כי 
נהנה מתמיכה וסיוע של גורמים 
נוספים. לפי הדיווחים הוא סייר 
קודם  בבורגס  התעופה  בשדה 

לפיגוע עצמו, במטרה ללמוד את 
השטח ולתכנן את הפעולה. עוד 
הצלחה  ללא  ניסה  הוא  כי  נמסר 
לשכור רכב, ונראה כי בסופו של 
דבר הוא הגיע למקום באמצעות 

תחבורה ציבורית או במונית. 
מדו־ כי  נטען  שעבר  בשבוע 

לשם  העונה  שבדי  באזרח  בר 
מהדי מוחמד רזאלי, אך גורמים 
את  הכחישו  בשבדיה  רשמיים 
הדיווח ואמרו כי ברור להם שר־

מבורגס,  המחבל  לא  הוא  זאלי 
היכן  יודעים  אינם  שהם  למרות 

הוא שוהה בימים אלו. 

הובאו למנוחות הרוגי הפיגוע בבולגריה 

כוחות הבטחון הישראלים והבולגרים בשיתוף 
ה־CIA במצוד אחר החוליה שסייעה למחבל
כעת עולה החשש כי המחבל לא ידע שהוא עומד להתפוצץ – וסייען הוא זה 

שהפעיל מרחוק את המטען ^ דיווח: בבולגריה אותרה דגימת DNA של המחבל

העימותים בסוריה גולשים לכפרי הגולן

הערב בבני ברק הספד מרכזי על מרן 
פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
ההספד יתקיים בכולל חזו"א במעמד מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א

סקר: נתניהו הוא המתאים ביותר לתפקיד ראה"מ
עם זאת, על פי סקר נוסף, ברמת התפלגות המפלגות, ח"כ יחימוביץ' מצמצמת 

פערים עם הליכוד כשסיעת העבודה בראשות עומדת על 21 מנדטים 

מאת חיים מרגליות

העימותים בסוריה גולשים 
ברמת  הדרוזים  לכפרי  גם 
במערכת  חוששים  כך  הגולן, 
האח־ הימים  במהלך  הבטחון. 
תומכי  של  הפגנות  פרצו  רונים 
מתנגדיו  ושל  אחד  מצד  אסד 
המרכזית  בכיכר  השני,  מהצד 

של מג'דל שמס בצפון הגולן. 
התומכים, שהביעו תמיכה 

סוריה  דגלי  את  הניפו  באסד, 
גדולות  תמונות  וכן  ורוסיה 
של אסד. מנגד, הניפו מתנגדיו 
של אסד את דגל המהפכה של 
מתנו־ עליו  הסורים,  המורדים 

ססים שלושה כוכבים. 
המפגי־ צעקות  בגזרת  גם 

בעוד  לשניים.  נחלקו  הם  נים, 
הביעו  הנוכחי  השלטון  תומכי 
קריאות תמיכה באסד ובצבא, 
דורש  "העם  קראו  המתנגדים 

חירות" וסיסמאות דומות.
האח־ בחודשים  כי  יצוין, 

אירועים  כמה  גם  היו  רונים 
בכפר  הצדדים  בין  אלימים 
ובשבוע האחרון, עם התגברות 
ברחובות  והלחימה  המהומות 
מפני  חשש  עלה  סוריה,  ערי 
הם  בינתיים  כאלו.  עימותים 
עוד לא הגיעו לאלימות, אולם 
ברחובות  מאוד  גבר  המתח 

הכפר הלא גדול.

מאת מנחם ברגמן

חמישה ימים לאחר הפיגוע 
היש־ המודיעין  אנשי  בבורגס, 

ראלים והבולגרים בשיתוף עם 
ממשיכים   ,CIAה־ של  כוחות 
האח־ את  למצוא  במאמץ 
ועורכים  האכזרי  לרצח  ראים 
המחבלים  חוליית  אחר  מצוד 

שסייעה למחבל המתאבד.
הפיצה  בולגריה  משטרת 
בבורגס  המלונות  צוותי  לכלל 
אדם  של  קלסתרון  ובאזור 
אך  למחבל,  שסייע  שחשוד 
כי  העריכו  במדינה  גורמים 
יצאה  כבר  והחוליה  יתכן 
לטורקיה.  המדינה  מגבולות 
המודיעין  צוותי  בקרב  בנוסף, 
שמדובר  ההערכה  התחזקה 

באיש חיזבללה.
במדי־ התיירות  באזורי 

התעופה  בנמל  ובמיוחד  נה 
האבטחה  תוגברה  בבורגס, 
סמויים  שוטרים  באמצעות 
לה־ מנת  על  זאת  וגלויים 

הבטחון.  תחושת  את  חזיר 
התיירים  כי  מקווים  במדינה 
להגיע  יחששו  לא  הישראלים 
מגזין  הפיגוע.  בשל  למדינה 
'אקטואלנו'  הבולגרי  החדשות 
העלו  בדיקה  ממצאי  כי  דיווח 
לפיגוע  ששימש  שהמטען 
הכיל כשלושה קילוגרמים של 

חומר נפץ.
הפ־ שר  שהעניק  בראיון 

התקדמות  אודות  בסופיה  נים 
פרטים  לספק  סירב  החקירה 
על ההתפתחויות בה ועל זהות 
נמשכים  כעת  גם  המתאבד. 
שלפי  חשוד  לאתר  המאמצים 
מח־ למחבל,  סייע  ההערכות 
שש שהוא עדיין מחזיק ברשו־

המשטרה  לפי  נפץ.  חומרי  תו 

למ־ בסיוע  החשוד  הבולגרית, 
חבל הוא אזרח אמריקני העונה 

לשם דיוויד ג'פסון.
הבו־ המשטרה  כך,  בתוך 

כי  אתמול  הודיעה  לגרית 
 DNA דגימת  לאתר  הצליחה 
של המחבל שביצע את הפיגוע 
למאגר  אותו  משווה  וכעת 
 DNAה־ דגימות  של  העולמי 
באופן  ולאתר  לנסות  מנת  על 
סופי מי היה האיש שפוצץ את 

עצמו.
כי  החשש  עולה  במקביל, 
שהוא  ידע  לא  כלל  המחבל 
הוא  וסייען   – להתפוצץ  עומד 
מטען  את  מרחוק  שהפעיל  זה 
גופו.  על  המחבל  שנשא  הנפץ 
עליו  שהיו  הלחימה  אמצעי 
גורמי  ידי  על  כן  גם  נבדקים 
אולי  שאלו  בתקוה  המודיעין, 
יגלו עוד מידע שיעזור למצוא 

את המרצחים.

מאת מנחם ברגמן

הטע־ את  מאשרים  בארה"ב 
המחבל  לפיהן  הישראליות  נות 
בבולגריה  הפיגוע  את  שביצע 
היה חבר בתא של ארגון חיזבללה 
בעיתון  הפרסום  ע"פ  בבולגריה. 
בוושינגטון  טיימס',  יורק  ה'ניו 
אומר כי הערכת המודיעין האמ־
שהמחבל  היא  העדכנית  ריקני 
ביעד  לפגוע  הנחיות  תחת  פעל 
ישראל לכשתהיה לו ההזדמנות. 
ההנחיות ניתנו לחיזבללה על ידי 

איראן, כך לפי הדיווח.
על פי המקור המתקפות היו 
הגרעין  מדעני  לחיסול  תגובה 
שנעשים  חיסולים  איראן,  של 

על  בטהרן  השלטונות  לטענת 
המקור  הישראלי.  המוסד  ידי 

בט־ להזדהות  סירב  האמריקני 

ארגון 'קאעידת אל־ג'יהאד' נטל 
אחריות על הפיגוע בבולגריה

בולגריה הטילה ספק בלקיחת האחריות ועמדתה הרשמית 
כי איראן וחיזבללה אחראיות לפיגוע 

מאת מנחם ברגמן

'קאעידת  בשם  ארגון 
הש־ בסוף  קיבל  אל־ג'יהאד' 
בוע אחריות לפיגוע באוטובוס 

בבורגס,  הישראלים  התיירים 
שבעה  נרצחו  שבו  בולגריה, 
אנשים, חמישה מתוכם ישרא־

לים, ועשרות נוספים נפצעו.

מאת י. מוזסון

ברק  בני  בעיר  יתקיים  הערב 
מרכזי  והספד  התעוררות  עצרת 
התורה  בני  המוני  יתכנסו  שבו 
לקונן ולבכות על השריפה הגדו־
לה אשר שרף ה' בהילקחו לשמי 
רבי  הגאון  מרן  הדור  פוסק  רום 

יוסף שלום אלישיב זצוק"ל.
תיערך  המרכזית  העצרת 

בב"ב,  איש'  'חזון  כולל  בהיכל 
יש־ גדולי  ורבנן  מרנן  בראשות 
'שבט  בעל  הדור  פוסק   – ראל 
הלוי  שמואל  רבי  הגאון  הלוי' 
לייב  אהרן  רבי  הגאון  וואזנר, 
קר־ ניסים  רבי  הגאון  שטיינמן, 

קנייבסקי  חיים  רבי  והגאון  ליץ 
שליט"א. 

על  ובכי  נהי  הספד  דברי 
ישיבת  ראשי  ישאו:  הדור  אבדן 

גרשון  רבי  הגאון  מרן  פוניבז' 
הגאון  ומרן  שליט"א,  אדלשטיין 
רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א, 
אב"ד רמת השרון מרן הגאון רבי 
יעקב אדלשטיין שליט"א, וראש 
ישיבת מיר – ברכפלד הגאון רבי 

אריה פינקל שליט"א.
בת־ יתחיל  האדיר  המעמד 

פילת ערבית בשעה 8.30 ולאחר 

ארה"ב מאשרת: הפיגוע בוצע ע"י 
פעיל חיזבללה בשליחות איראן

בעקבות הפיגוע בבולגריה, שיגר סגן שגריר ישראל לאו"ם חיים וקסמן 
איגרת תלונה דחופה למועצת הביטחון, בה דרש גינוי חריף וחד־משמעי

מאת א. למל

בעולם  התקשורת  כלי 
דיווחו בהרחבה בימים האחרו־
אד־ על  הקשה  הפיגוע  על  נים 
מת בולגריה בו נרצחו 5 יהודים 

הי"ד, ועשרות רבות נפצעו.
הפיגוע  סיקור  במסגרת 
הגיעו ביום חמישי בלילה נצי־
לש־ הרבים  התקשורת  כלי  גי 

לסקר  כדי  בלוד,  התעופה  דה 
את בואם של עשרות הפצועים 
מיד  שפונו  ארצה  מהפיגוע 

לבתי החולים ברחבי הארץ.
בכל  התקשורת  בכלי 
בסי־ להתמקד  בחרו  העולם 

פורו של מתן סבח בן 21, צעיר 
שנפצע  שבע  מבאר  ישראלי 
על  דרך  רק  וכאשר  בפיגוע, 
כשהוא  ישראל  ארץ  אדמת 
כסא  על  פרמדיק  ע"י  מובל 
לעצור  לפתע  ביקש  גלגלים 
באמי־ רבה  בהתרגשות  ופתח 

רת "שמע ישראל", מול עיניהם 

של כלי התקשורת הרבים.
עם  עיניו  את  כיסה  סבח 
נרגשות  ובמילים  החבושה  ידו 
עולם  לבורא  הודה  ביותר 
לו.  שאירע  הגדול  הנס  על 
ביקשו  הזרים  התקשורת  כלי 
את  להם  להסביר  מעמיתיהם 
וכשהוסבר  הצעיר,  של  דבריו 
רבה  התפעלות  הביעו  להם 

שבי־ הראשון  הדבר  שזה  מכך 
בטרם  עוד  לעשות  הפצוע  קש 
פגש את בני משפחתו, ומיהרו 

לדווח על כך בהרחבה.
זק"א  משלחת  כי  יצוין 
בזירת  קודש  עבודת  שעשתה 
את  מצאה  בבורגס  הפיגוע 
כשהן  הצעיר  של  התפילין 

שלמות. 

מתנדב זק"א מוצא את התפילין בזירת הפיגוע

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

אסד מאבד שליטה במעברי הגבול. מעבר הגבול עם טורקיה שנפרץ ע"י המורדים
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סוריה מסוכנת ומדאיגה
להבות המלחמה בסוריה, העקובה מדם, גבוהות מתמיד. 
של  למשטרו  המתנגדים  האזרחיים  הכוחות  של  המוראל 
שעבר  בשבוע  שהצליחו  לאחר  חדות  עלה  אסד  באשר 
לחסל ארבעה מאנשי הצמרת הבטחונית של אסד ובמקביל 
בין  דמשק  ברחובות  העזה  הלחימה  השבוע  בסוף  נמשכה 
התקדמות  רשמו  דיווחים  שלפי  למורדים,  אסד  של  צבאו 
דיווחים  שלפי  אלא  החיסול.  מאז  שחלפו  ביומיים  גדולה 
מעוזי  על  כוללת  במתקפה  אסד  צבא  פתח  יותר  מאוחרים 
את  לעצמו  להשיב  השאר  בין  והצליח  בדמשק,  המורדים 
בשבוע  לידיהם  שנפלה  אל־מיידאן  שכונת  על  השליטה 
שעבר. המצב הפנימי בסוריה מיטלטל אנה ואנה, ואי אפשר 
לדעת מתי תוכרע הפלת אסד, שלדעת רוב הפרשנים היא 

כבר רק שאלה של מתי ולא שאלה של האם.

הכימי  מהנשק  הוא  בעולם  הגדול  הפחד  הנוכחי  במצב 
האגור בסוריה. לא רק ישראל השכנה מודאגת מכך. המערב 
עוקב בדאגה אחר מצבורי הנשק הכימי שבידי אסד. דיווח 
שמירה  כח  מוקם  כי  לעדכן  ידע  שעבר  בשבוע  שהתקבל 
של לוחמי עילית מקרב המורדים, כדי לתפוס את השליטה 
החשש  כי  יצוין  יתאפשר.  שהדבר  ברגע  הכימי  הנשק  על 
שארצות  בעוד  ואינדיבידואלי.  שונה  הוא  הכימי  מהנשק 
נתון  עדיין  הכימי  שהנשק  מהעובדה  דאגה  מביעה  הברית 
בידי נאמניו של אסד, ויש חשש כבד שהוא יבצע בו שימוש 
העיקרי  החשש  זאת,  לעומת  שבישראל  הרי  מתנגדיו,  נגד 
אסד  כאשר  החיזבללה,  לידי  ייפול  הכימי  שהנשק  הוא 
לידי  הנשק  את  להעביר  ויחליט  הרעה  אליו  שכלתה  יבין 

החיזבללה כדי שיעשה בו שימוש נגד מדינת ישראל.

בשום  בוחל  אינו  כי  הדרך  כל  לאורך  הראה  כבר  אסד 
נותנת  הסברה  ואיתן.  יציב  כסאו  את  להותיר  כדי  פעולה 
יהיה  לא  וכבר  מבחינתו,  הקיצין  כל  שכלו  כשיראה  כי 
ולו  מסוכן,  בנשק  להשתמש  עלול  הוא  להפסיד,  מה  לו 
החשש,  נפש.  ועז  מלחמה  כגיבור  חייו  את  לסיים  כדי  רק 
נאמני  בשליטת  נמצא  הנשק  בו  הנוכחי  מהמצב  איפוא, 
יגיע  והנשק  במקרה  ביותר.  ומדאיג  נכון  חשש  הוא  אסד, 
על  להעלות  קשה  יותר.  עוד  מסוכן  המצב  חיזבללה,  לידי 
לעשות  אלו  ונתעבים  שפלים  רוצחים  מסוגלים  מה  הדעת 
מסתחררת  המחשבה  לידם.  שיגיע  כימי  נשק  של  במטמון 
לנוכח שמועות אלו והלב מפרפר ומפרכס. ראשי המערכת 
כי  להרגיע  מנסים  והרמטכ"ל  הבטחון  שר  הבטחונית, 
בישראל עוקבים בצורה הדוקה אחרי מאגרי הנשק הכימי 

והביולוגי של סוריה.

מסוכנת,  וכה  מהירה  כה  היא  בסוריה  הדינאמיקה 
אחר  המעקב  לשעה.  משעה  ומתחדד  מתגבר  שהחשש 
המאבק העיקש הנטוש בסוריה מעורר בהחלט דאגה גדולה, 
שאיננו  בטוחים  שנהיה  כדי  דיין  מדאיגות  שהנסיבות  אלא 
יכולים לסמוך על בשר ודם שסופו רימה ותולעה. בשעה כזו 
ולדבר  להתרברב  הבטחונית  המערכת  לקברניטי  להם  אל 
בסוריה  מהמאורעות  המתבקשת  המסקנה  גבוהה.  גבוהה 
שבשמים.  אבינו  על  אם  כי  להישען,  מי  על  לנו  שאין  היא 
הערכית  החובה  כמובן,  מוטלת,  הבטחונית  המערכת  על 
הצעדים  ואת  הנכונה  ההשתדלות  את  לעשות  והאזרחית 
הבטחון  את  אבל  לאומיים,  אסונות  למנוע  כדי  הדרושים 
בצור  והבטחון  האמונה  מכוח  שואבים  אנו  הפנימי  והחוסן 
שלום  אך  כי  בטחנו  קדשו  בשם  אשר  ישענו,  מגן  משגבנו, 

ושלוה יהיה בארץ חמדת אבות.
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המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,

ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 02-5805802, פקס 02-5805804
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
דפוס: גרפופרינט בע"מ  תל יצחק    הפצה מנויים: הארץ הפצות

פניות מנויים: 02-5805802 שלוחה 2    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ
AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, רויטרס, אימג'בנק

תאור הפעילותשם הסניףישובאין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן
הרצאה מפי הרב קאופמן וסדנת עיצוב חדשנית בבלוניםבית יעקבאשקלון

סדנת תכשיטיםבית הגדיבית הגדי

סדנאת גרפולוגיה, סיפור אישיבאר מריםבית שמש

הרצאה "התמודדות"- הרב בויאר, סדנת "אלבומבסטי"אלקייםבני ברק

סיור במנהרות הכותל וברובע היהודיבית מלכה

שכבה י"ב: הרצאה, עדות- גב' ש' בינהורןהרב וולף

"אלבומבסטי" - סדנת לוח שנה ותמונותהרב יונה

הרצאה על החורבן, תוכנית אורקולית- ילדים שנולדו לפרוחהרב מאיר
שכבות י"א-י"ב: הפעלה, תכנית צפיה והרצאה

הרצאה  - הרב ורטהימר, ספור אישיויז'ניץ שכבה ז'-ח':
שכבה י': קורס  סדנת מודעות - גב' פיסם. שכבה ט':

"עומקים"- מפגשי העשרה עזרה ראשונה, שכבה י"א-י"ב:
16:00זכרון מאיר "ירושלים עירך" - אולם פיס רמת אלחנן, בשעה

סדנאות מגוונותחסידי

נסיעה לירושלים - כמיטב המסורתנותנים לי צ'אנס

מרכז, נווה מאיר,
נווה אחיעזר

13:30 "ירושלים עירך" - אולם פיס רמת אלחנן, בשעה

פארק מנחם בגין פעילויות ספורט - גב' סוקולובסקינתיבות רבקהבת ים

הרצאה בנושא צפיה לגאולההרבנית גפןחדרה

סדנת תכשיטנותבית דודחולון

הקרנת "המכתב והמעטפה", סדנת תכשיטנותבנות לאהיבנה

הרצאות הרב שטיין והרב גואלמןבית בינהירושלים

חידון על ירושלים, סדנאות יצירהבית מלכה

הרצאה - הרב פנגר, סדנת בלוניםבית מרגלית

הקרנה וארוחת ערבבנות ציון

שכבות ט'-י'-: הרצאות - הרב ברוורמן, הרב רובמעלות בית יעקב

 התכנסות, הרצאה הסתר פנים- הרב מ. איינהורן, הרצאהמרכז בית יעקב
הסתר וגילוי בזמן שואת אירופה- הרב מ. נויגרשל

משכנות שאננים, הרובע, מוזיאון חצר הישוב, כותלנוות ישראל

נסיעה לירושלים - כמיטב המסורתנותנים לי צ'אנס

יציאה מהסמינר וסיום בכותל המערבינתיב סיור בקו 99

גב' וקסלר, גרפולוגית - הכרת האני. וסדנת צמידי עור.בית יעקבכרמיאל

הרצאה - הרב נויגרשל, הרב אריה הנדלר-"אני מאמין"-מרכז בית יעקבנתניה
מצגת, גב' אפרת זלצמן תחי' - מרמת אביב לרמת א

סדנא לעיצוב עוגות מבצק סוכר וסדנת רפלקסולוגיהמעין החינוך התורניפתח תקוה

סיור ברובע היהודי ובמנהרות הכותל, תפילה בכותלשלהבת בית יעקב

תכנית "אחכה לו", צפיה לגאולה - הר' איזקוביץמרכז בית יעקברחובות

סדנאות מגוונות: פטיפורים, טלפתיה, גרפולוגיהשירת חנהתל אביב

היום יום ראשון ג' במנחם אב תשע"באתנחתאפעילות 
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 לבנותועת נועתנועת נוער חרדית ל

קקקבב בבתתתייההה תת בבי י ועת בבננ יההעת בנ בבייתת  בבת ננוותת  יעקק  תנועתתננוו 

נבקשש לפיתוח את הפעילות באמירת פרקקי תהילים
לעעילוי נשמתו הטהורה של מרן פוסקק הדור

רשכבה״״ג מורינו רבי יוסף שלום בן הרב אבררהם זצוק״ל.

מוקדי מכירת כרטיסים פורסמו במקומונים ובעיתוני סוף שבוע.

ועדת הכלכלה אישרה לקריאה ראשונה: 

בעלי עסקים גדולים לא יוכלו להפלות 
באספקת מוצר או שירות מחמת מקום מגורים

החוק יקל על תושבי יהודה ושומרון שנתקלים בקשיים באספקת מוצרים לבתיהם
מאת שלמה גרין

הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת 
שאמה־ כרמל  ח"כ  בראשות 
ראשונה  לקריאה  אישרה  הכהן, 

את ההצעה של ח"כ אורי אורבך, 
הפליה  איסור  חוק  את  לתקן 
למ־ וכניסה  שירותים  במוצרים, 

קומות ציבוריים. 
לפי ההצעה שאושרה, בעלי 
העסקים הגדולים לא יוכלו לה־

שירות  או  מוצר  באספקת  פלות 
בפתח  מגורים.  מקום  מחמת 
שאמה־ היו"ר  אמר  הישיבה 
לקבל  רשאים  אזרחים  כי  הכהן 
משנה  ולא  ושירותים  מוצרים 
מדובר  אם  גם  גרים,  הם  איפה 
מקום  בכל  או  ושומרון  ביהודה 
לפי  כי  הוסיף  אורבך  ח"כ  אחר. 
על  להפלות  יהיה  אסור  ההצעה 
בכניסה  גם  מגורים  מקום  בסיס 

למקומות ציבוריים. 
ציבורי  משפט  תחום  ראש 
במשרד המשפטים, איל זנדברג, 
התייחס להצעה האוסרת על כל 
בעל עסק להפלות מחמת מקום 
מעוררת  היא  כי  ואמר  מגורים 
לה־ קשה  לדבריו,  חוקתי.  קושי 

כל  על  הגורף  האיסור  את  צדיק 
חוק־ בעקרונות  שפוגע  עוסק, 
תיים כמו חופש העיסוק וזכויות 
הקנין. הוא הסביר כי אם מדובר 
על שירות ציבורי חיוני שהמדי־

שהמדינה  לגיטימי  מספקת,  נה 
תבטיח שהוא יסופק בכל הארץ. 
האח־ לשירותים  באשר  אולם 

לתת  צריך  זנדברג,  אמר  רים, 
לכלכלה לעשות את שלה.

כי  אמר  הורוביץ  ניצן  ח"כ 
איסור  בהרחבת  תומך  הוא 
האפליה על בסיס מקום מגורים, 
כסות  מדובר  לפעמים  כי 
טען  אך  אחר.  רקע  על  לאפליה 
כי הסעיף הזה הוא כסות לסעיף 
חברות  על  לכפות  שנועד  אחר, 
ושומרון  ביהודה  שירותים  לתת 
לעשות  רוצות  לא  שהן  למרות 
מצפון,  מטעמי  אם  בין  זאת, 
עסקיים.  שיקולים  או  בטחון 
הוא  כי  אמר  הורוביץ  ח"כ 
חלה  היא  עוד  כל  בהצעה  תומך 
להוציא  והציע  ישראל  במדינת 
יהודה  לגבי  האיסור  את  ממנה 
ושומרון. "דרך החוק הזה רוצים 
להכניס את סיפוח השטחים. אם 
לספח  צריך  אז  שרוצים  מה  זה 
את יהודה ושומרון במקום ללכת 

מסביב", אמר ח"כ הורוביץ.
הגיב  שאמה־הכהן  היו"ר 
ואמר כי "ההצעה עוסקת בנושא 
הוא  בשטחים.  ולא  צרכנים 

על  יחול  לא  החוק  כי  הציע  אף 
עסקים  ובעלי  פרטיים  אנשים 
אין  כי  ציין  אורבך  ח"כ  קטנים. 
עסק  בעל  כל  לחייב  ענין  לו 
כי  ציין  אולם  מקום,  לכל  להגיע 
קונה  ושומרון  יהודה  תושב  אם 
סיבה  אין  גדולה,  מחברה  מקרר 
לא לספק לו את המוצר רק בגלל 

מקום מגוריו.
הועדה  אישרה  לכך  בהתאם 
שאמה־הכהן,  היו"ר  הצעת  את 
על  יחול  האפליה  איסור  לפיה 
שירות  המספק  עסק  בעל  כל 
עובדים   100 ומעסיק  מוצר  או 
מחויב  יהיה  העסק  בעל  לפחות. 
השירות  או  המוצר  את  לספק 
שלו  האספקה  למרחק  בהתאם 
אלא  המגורים,  מקום  לפי  ולא 
לעשות  בטחונית  מניעה  יש  אם 
הוצאות  לו  שייגרמו  או  זאת 
משרד  נציג  סבירות.  בלתי 
לאחר  אמר  זנדברג,  המשפטים, 
המשרד  כי  ההצעה  אישור 
לטענתו,  שאושר.  לנוסח  מתנגד 
מההסכמות  בו  חזר  אורבך  ח"כ 
כי  והוסיף  בנושא  שהושגו 
קשיים  מעוררת  ההצעה 

חוקתיים.

הפרקליטים שהגישו את האישום נגד אולמרט מבהירים:

"לא היתה שום ביקורת על החלטות 
הפרקליטות בהכרעת הדין"

מאת חיים מרגליות

שהוטחה  הקשה  הביקורת 
של  זיכויו  לאחר  בפרקליטות, 
אהוד  לשעבר  הממשלה  ראש 
אולמרט מכתב האישום שהיא 
לאחראים  גרמה  נגדו,  הגישה 
על תיקי אולמרט בפרקליטות 
הפ־ לכלל  מיוחד  מכתב  לשגר 
רקליטים, בו הם מסבירים את 
לא  איך  ובעיקר,  הדין,  הכרעת 

מדובר בכשלון שלהם.
כות־ האחרונים",  "בימים 
בים חברי הצוות שטיפל בכתב 
האישום: אלי אברבנאל, אורי 
שניידר  י.  יצחק,  רונן  קורב, 
אלינו  "פנו  ברזילי,  ושמוליק 
בשאלות  רבים  פרקליטים 
בתיק  הדין  להכרעת  הנוגעות 
שנוהל נגד מר אהוד אולמרט. 
חשבנו שנכון, כי נכתוב אליכם 
את  שיתארו  קצרים,  דברים 
ובעיקר  שהן  כפי  העובדות 
שנ־ כפי  לעובדות  הנוגע  בכל 

קבעו בהכרעת הדין".
מגוללים  הפרקליטים 
העניינים  השתלשלות  את 
להכרעות  אותם  שהובילה 
הם  האישום.  כתב  הגשת  על 
מצטטים משפטים מפסק הדין 
ביטוי  קיבלו  שלא  "בעניינים 

כך  כהגדרתם.  בתקשורת", 
למשל הם מעירים "כי המילה 
בחלק  הופיעה  אשר  'הזוי', 
התקשורת,  בכל  מהדיווחים 
אחד  בהקשר  בהטיה  מופיעה 
בלבד בו בית המשפט מתייחס 
מחקירותיו  אחת  של  לקלטת 
בוכה,  הוא  בה  טלנסקי  של 
ישראל  מדינת  על  מדבר 
בית  אולמרט.  עם  יחסיו  ועל 
'הצופה  כי  שם  מעיר  המשפט 
בקלטת חש כי מדובר ברגעים 

הזויים'".
של  ממצה  סקירה  אחרי 
זוכה  בהם  הסעיפים  מרבית 
כותבים  אולמרט,  הורשע  או 
הכרעת  "מאז  הפרקליטים, 
הקוראות  טענות  נשמעו  הדין 
הפרקליטות  עם  חשבון  לבוא 
המ־ פרקליט  ועם  כמוסד 

תיק  בגין  אישי  באופן  דינה 
חפה  אינה  הפרקליטות  זה. 
"ומובן  מודים,  הם  מטעויות", 
וגם  תיק  מכל  ללמוד  שיש 
הרעיון  עצם  ואולם  זה,  מתיק 
בסיס  על  מפרקליט  להיפרע 
ומבלי  בלבד,  התוצאה'  'מבחן 
לש־ ממשית  טענה  שנשמעת 
גיאה בקבלת החלטות או לפ־

התיק,  של  בניהולו  שנפל  גם 
אינה מתקבלת על הדעת".

"לע־ כי  מוסיפים  הם  עוד 
האישום  כתב  של  תוכנו  נין 
כאמור,  בתיק,  וההתנהלות 
ממשית  טענה  ולו  נשמעה  לא 
ההצדקה  עצם  בענין  אחת 
אולמרט  מר  את  גם  להאשים 
(ונזכיר  ראשונטורס.  בפרשת 
זה  בענין  זוכה  אולמרט  מר   –
המ־ שלבית  ולאחר  מהספק 
ממשיות  ראיות  הוגשו  שפט 
למ־ ותרומתו  מודעותו  בדבר 
רמה ושותפתו לכתב האישום 
טענה  נשמעה  לא  הורשעה). 
את  להאשים  ההצדקה  בענין 
מר אולמרט בפרשת טלנסקי. 
בענין מרכז ההשקעות הורשע 
התנהלותו  בגין  אולמרט  מר 
ויש  שונות,  פרשות  בארבע 
להניח שאין ביקורת על ההח־

לטה להעמידו לדין".
הם מדגישים כי "בהכרעת 
 740 פני  על  המשתרעת  הדין, 
ביקו־ מילת  ולו  אין  עמודים, 
כתב  הגשת  עצם  על  אחת  רת 
הפרקליטות,  ידי  על  האישום 
של  המוקדמת  העדתו  על 
העד טלנסקי, וגם לא על דרך 
הפרקליטות  של  התנהלותה 
בתיק זה. להיפך, בית המשפט 
מציין לשבח את עבודתם המ־

קצועית של הצדדים". 

ארה"ב מזהירה: 

ספינות איראניות מצליחות 
לחמוק מהעיצומים הכלכליים 

האוצר וההסתדרות הגיעו להסכם בנושא 
עובדי הקבלן בענפי הנקיון והשמירה 

מאת אליעזר פרידמן

איראן  נגד  המאבק  במסגרת 
האמריקני  הממשל  פרסם 
הודעה לפיה הוא קורא למדינות 
העיצומים  למדיניות  השותפות 

על איראן, להיזהר מפני זיופים.
ספינות  ההודעה,  לפי 

מצליחות  רבות  איראניות 
הכלכליים,  מהעיצומים  לחמוק 
אחרות  וסחורות  נפט  ולשווק 
שותפות  שבעיקרון  למדינות 

לסנקציות שהוטלו על איראן.
כי  אומרים  האמריקנים 
נרחב  שימוש  עושים  האיראנים 
אחרות,  מדינות  של  בדגלים 

לטשטש  כדי  מסמכים  ומזייפים 
בספינה  שמדובר  העובדה  את 

איראנית ובסחורה איראנית. 
למדינות  קוראת  ארה"ב 
הפיקוח  את  להגביר  השונות 
שהספינות  ולוודא  בנמלים 
אינן אליהם  המגיעות 

איראניות. 

מאת שלמה גרין

להסתד־ האוצר  בין  הסכם 
רות: סגן שר האוצר, ח"כ הרב 
יצחק כהן, סיכם את פרטי הס־

כם עובדי הקבלן בענפי הנקיון 
הציבורי  בשירות  והשמירה 
המקצועי  האיגוד  יו"ר  עם 
בהסתדרות הכללית, עו"ד אבי 

ניסנקורן. 
גו־ הצדדים  בין  ההסכם 

העקרונות  מסמך  פי  על  בש 
ד"ר  האוצר,  שר  בין  שנחתם 
ההס־ יו"ר  לבין  שטייניץ  יובל 

ובהתאם  עיני  עופר  תדרות, 
האוצר  משרד  להתחייבות 
בעקרונות  אלו.  לעקרונות 
 ,2012 בפברואר  שנחתמו 
מש־ שיפור  העניקה  המדינה 

של  ולתנאיהם  לשכר  מעותי 
הנקיון  עובדי  אלפי  עשרות 
והשמירה, שעובדים במסגרת 
עם  המדינה  של  התקשרויות 

ספקי שירותים.

בין השאר סוכם כי השכר 
לעובדי  המשולם  המינימלי 
הצי־ במגזר  והנקיון  השמירה 

השירותים  ספקי  ידי  על  בורי 
השכר  ש"ח.  ל־4,500  יעלה 
לתוספות  בהתאם  יעודכן 
במגזר  המסגרת  שבהסכמי 
ההסכם  לרבות  הציבורי, 
הקיים (2.25% ביום 1.1.2013, 
בנוסף,   .(1.7.2013 ביום  ו־1% 
על מנת לעודד הצטיינות בע־

בודה, יינתן אחת לשנה, מענק 
מצטיינים,  לעובדים  (בונוס) 
בהתאם לאמות מידה שייקבע 

מזמין השירות. 
מס־ לעובדים  יינתנו  עוד 

באופן  המשפרות  הטבות  פר 
עובדי  של  תנאיהם  את  ניכר 
הפרשת  והשמירה:  הנקיון 
של  בשיעור  השתלמות  קרן 
המקסימאלי  (הגובה   7.5%
לחג  שי  הציבורי),  במגזר 
בהתאם לתשורות המחולקות 
דמי  הגדלת  המדינה,  לעובדי 

ההפרשות  הגדלת  ההבראה, 
 1% מעביד,   1%) לפנסיה 
על  יהיו  ההפרשות  עובד), 
נוספות,  ושעות  בסיס  שכר 
הרא־ מהיום  לפנסיה  זכאות 

מסובסדות  ארוחות  שון, 
הסדר  קיים  בהם  במקומות 
הקבועים.  לעובדים  שכזה 
של  לתנאיהם  בדומה  זאת  כל 

עובדי המדינה.
הרב  ח"כ  האוצר,  שר  סגן 
ההבנות  על  ברך  כהן  יצחק 
ואמר כי "משרד האוצר הכיר 
ותנאי  שכרם  לשיפור  בצורך 
הקבלן  עובדי  של  העסקתם 
ממושכים  דיונים  לאחר  וכך 
הת־ כל  להסכמות.  הגענו 

באופן  לעובדים  ינתנו  נאים 
מהראשון  החל  רטרואקטיבי 
למס־ בהתאם  השנה,  למאי 

כפי  שנחתם,  העקרונות  מך 
לומר  שמח  אני  שהבטחנו. 
ומשלים  מתווסף  שההסכם 
אכיפת  להגברת  החוק  את 

דיני העבודה שמטיל אחריות 
מזמין  על  ופלילית  אישית 
מבטי־ אנו  ובכך  השירותים, 

יקבלו  אכן  שהעובדים  חים 
את מלוא זכויותיהם."

עופר  ההסתדרות,  יו"ר 
עיני, אמר כי "מדובר בבשורה 
השמירה  לעובדי  משמעותית 
מי־ הציבורי.  במגזר  והנקיון 

עובדי  כי  הבטחתנו  את  משנו 
את  יקבלו  והנקיון  השמירה 
רט־ וההטבות  השכר  תוספות 

למאי,  מהראשון  רואקטיביות 
ההבנות.  בהסכם  שנקבע  כפי 
שגם  כך,  על  עמדנו  כן,  כמו 
במסגרת  המועסקים  עובדים 
את  יקבלו  הקיימים  המכרזים 
עובדים  כן,  וכמו  התוספות 
הגופים  בכלל  המועסקים 
בחצרות  רק  ולא  הציבוריים 
הקרובה,  בתקופה  המעסיק. 
נפעל אף ליישומו של ההסכם 
צו  ולהחלת  הפרטי  במגזר 

הרחבה".

להגביר את הפיקוח. ספינות אירניות במפרץ הפרסי

הפוך,  באופן  זאת  להסביר  ניתן 
ביחידות  בוטח  אינו  אסד  ולפיו 
עורקים  שמהן  האחרות  הצבא 
חיילים מדי יום, וחושש לאפשר 
מחשש  לדמשק  להיכנס  להן 
למהפכה  תצטרפנה  עצמן  שהן 
הנשיאות  משמר  נגד  ותילחמנה 
מלחמה  לנהל  מצליח  שעדיין 

מול המורדים. 
מפקד צבא סוריה החופשית, 
הגנרל ריאד אלאסד אמר לערוץ 
על  הקרב  כי  סעודי,  תקשורת 
במלוא  מתנהל  לא  עדיין  דמשק 
על  הכרזנו  לא  "עוד  העוצמה. 
עליה  אכריז  אני  ה־ש',  שעת 
שעת  תגיע  כאשר  אישי  באופן 
יגיעו  מאנשינו  ומספיק  הכושר 
כל  על  נשתלט  אנחנו  לדמשק. 
המבנים המרכזיים של השלטון", 
ההכרעה  לדבריו  אומר.  הוא 
יצליח  לא  ואסד  מאוד,  קרובה 
בשום אופן להימלט ממשפט או 
יסרב  אם  המורדים  בידי  ממוות 

להיכנע.

הל־ נערכו  שישי  ביום 
בכירי  שלושת  של  וויותיהם 
בפעולת  שנהרגו  המשטר 
ההג־ שר  רביעי:  ביום  החיסול 

ראג'יחה,  עבדללה  דאוד  נה 
אסף  אסד  אל  בשאר  של  גיסו 
של  הקרוב  ויועצו  שווקאת 
שכיהן  טורקמני  חסן  הנשיא 

בעבר כשר ההגנה. 
לטע־ השתתף  בהלוויה 
אחיו  גם  בדמשק  המשטר  נת 
אך  אסד,  מאהר  הנשיא,  של 
בין  נראה  לא  הוא  בתצלומים 
במקביל  השונים.  הבכירים 
המודיעין  ראש  גם  כי  דווח 
שנפצע  בכטיאר  הישאם  הסורי, 
מפ־ מת  ההתנקשות  בפעולת 

שביום  לאחר  שישי,  ביום  צעיו 
אסד,  של  הפנים  שר  מת  חמישי 
גם  שנפצע  א־שער,  מוחמד 
ביום  החיסול  בפעולת  הוא 
המחבל  כי  נמסר  עוד  רביעי. 
פעולת  את  שביצע  המתאבד 
ההתנקשות היה מאבטחו האישי 

של ראש המודיעין.

המורדים השתלטו על מעברי הגבול
  המשך מעמ' ראשון

אופ־ משדר  מצידו,  מופז, 
התראיין  השבוע  בסוף  טימיות. 
על  דיבר  במהלכו  השני  לערוץ 
מהקואליציה.  היציאה  מהלך 
בפני  היום  עומדים  "אנחנו 
צריך  הממשלה  שראש  מציאות 
האם  בישראל,  לציבור  להסביר 
שמא  או   – בנטל  שוויון  כאן  יש 
אחד  את  לרמוס  הולכים  אנחנו 
שמ־ ביותר  הבסיסיים  הערכים 

עליהם",  קיימת  ישראל  דינת 
"לכל  והוסיף:  קדימה,  יו"ר  ציין 

בענין  חלק  יש  במדינה  משפחה 
הזה של השירות".

בינו  השיחה  על  כשנשאל 
נתניהו  הממשלה  ראש  לבין 
לי־ דבר,  של  בסופו  שהובילה, 
ציאתו מהממשלה, ענה מופז, כי 
התקיימה  משבוע  למעלה  "לפני 
ובה  נתניהו,  לבין  ביני  השיחה 
חזר  הממשלה  שראש  הבנתי 
"לדעתי,  מההבנות".  מחלק  בו 
ההכר־ לפני  ועמד  הגיע  כשהוא 
עה ההיסטורית לקבל את המס־

קנות של ועדה שהוא עצמו פיזר 
אותה – הוא חזר בו, אולי בלחץ 

של חברים מסיעתו", ציין מופז.
מפלגתו  פרישת  בעקבות 
העריך  האחדות,  מממשלת 
יוקדמו.  הבחירות  כי  מופז 
לבחירות,  הליכה  של  "ההחלטה 
בסופו של דבר, היא החלטה של 
"אנחנו  מופז.  ציין  הקואליציה", 
שאני   – לבחירות  מוכנים  נהיה 
פרישתנו  שבעקבות  מעריך, 
מהממשלה – יוקדמו. אנחנו חו־
זרים בראש מורם לאופוזיציה".

בו  ההספדים  מסע  יתחיל  מכן 
על  ישראל  גדולי  מרנן  יעמדו 
בעלותו  לדור  הגדולה  האבידה 
רב  האי  של  השמימה  בסערה 
באור  שהאיר  התורה  שר  רבנן 
למאה  קרוב  עולם  שמי  תורתו 

שנים בקביעת הלכה ברורה.
נמסר,  המארגנת  מהועדה 
ברמקולים  יועברו  ההספדים  כי 
האזור  בכל  שיוצבו  עוצמה  רבי 
שיגיעו  ההמונים  קהל  לטובת 
והבכי  הנהי  במעמד  להשתתף 
אותנו  שעזב  הכשר  האדם  על 
שנפער  הנורא  והחלל  לאנחות, 
הדור  פאר  של  הסתלקותו  עם 
הודו והדרו. בעלי רכבים נתבק־

שו לא להחנות את רכביהם בכל 
למבנה  שבסמיכות  הרחובות 
מש־ החל  איש  חזון  כולל  היכל 

לאפשר  כדי  וזאת  אחה"צ,  עות 
למ־ להגיע  המשתתפים  להמוני 

שיתקיים  והמרכזי  האדיר  עמד 

בעיר התורה.
סופרנו מוסיף, כי בימי האבל 
של  רבן  של  הסתלקותו  על 
עצרות  מאות  יתקיימו  ישראל 
שבהם  תבל  רחבי  בכל  הספד 
היהדות  בני  רבבות  יתכנסו 
כבוד  גלה  כי  על  לקונן  הנאמנה 
עטרת  של  בסילוקו  מישראל 
בשעה  בפרט  ישראל,  תפארת 
כאשר  ה'  לעם  זו  וגורלית  קשה 
למוטט  מבקשים  התורה  משנאי 

חלילה את עולם הישיבות.
גדולי  יקראו  ההספד  בדברי 
היהדות  בני  להמוני  ישראל 
ובגאון  בעוז  להמשיך  הנאמנה 
להת־ הגדולה  מורשתו  את 

הקדושה  התורה  בלימוד  מיד 
לבל  בהתמדה,  בה  והיגיעה 
במבצרי  לפגוע  זדים  יצליחו 
לעקור  הישיבות  והיכלי  התורה 
מהוגיה  לימודה  את  חלילה 

ועמליה.

הערב בבני ברק הספד מרכזי 
  המשך מעמ' ראשון

סקר: נתניהו הוא המתאים ביותר לתפקיד ראה"מ
מדיני־ נסיון  היעדר  בשל  ראה 
ביצועיים  ותפקידים  בטחוני 
זוכה  לעומתה  מופז  בעברה. 
בלבד  אחוזים  לשישה 
לשמש  מתאים  בו  שרואים 
ביום  עוד  וזאת  ממשלה,  ראש 
שבו הוביל את מפלגתו אל מחוץ 

לממשלה. 

ההת־ ברמת  זאת,  ולמרות 
רושם  עושה  המפלגתית  פלגות 
הנכו־ בדרך  הולכת  שיחימוביץ' 

נה: על פי סקר 'ידיעות' שפורסם 
בסוף השבוע האחרון, יחימוביץ' 
מעמדה,  את  לבסס  ממשיכה 
הליכוד  כי  לנתונים  במקביל 
פרישת  בעקבות  מכוחו  מאבד 
סביב  והמשבר  קדימה  מפלגת 

חוק הגיוס. 
הליכוד  האמור,  הסקר  לפי 
המ־ מרף 30-31  לראשונה  יורד 
נדטים שקיבל עד היום בסקרים 
ל־25 מנדטים, העבודה בראשות 
ל־21  מתחזקת  יחימוביץ  ח"כ 
ממשיכה  קדימה  ואילו  מנדטים, 
מנדטים  לשבעה  בהתרסקות 

בלבד.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
בכירים בקדימה: פילוג בסיעה 

הובאו למנוחות הרוגי הפיגוע בבולגריה 

נמצאת  עדיין  שהחקירה  ענה 
בעיצומה.

הפיגוע  כי  טוענים  בישראל 
בבורגס הוא חלק משרשרת של 
העולם  ברחבי  טרור  מתקפות 
וישראלים  יהודיים  יעדים  על 
ובמי־ איראן  בהוראת  שנעשים 

בבורגס  שהפיגוע  למרות  מונה. 
לא תואם את דפוס הפעולה של 
אומר  ישראלי  בכיר  חיזבללה, 
המתא־ המחבל  אם  ברור  לא  כי 

או  עצמו  את  לפוצץ  התכוון  בד 
עם  עבודה"  "תאונת  לו  שקרתה 

המטען אותו נשא.

סגן  שיגר  הפיגוע,  בעקבות 
חיים  לאו"ם  ישראל  שגריר 
דחופה  תלונה  איגרת  וקסמן 
גינוי  דרש  בה  הבטחון,  למועצת 
"מתקפת  וחד־משמעי.  חריף 
הינה  בבולגריה  אתמול  הטרור 
בינלאומי,  טרור  מקמפיין  חלק 
נגד  וחיזבללה  איראן  בהובלת 
בר־ ויהודים  ישראלים  אזרחים 

חבי העולם", נכתב באיגרת.
שנים   18 בוצע  "הפיגוע 
בדיוק לאחר פיצוץ בנין הקהילה 
את  שגבה  בארגנטינה,  היהודית 
שגם  אדם  בני   85 של  חייהם 
הוא בוצע ע"י איראן וחיזבללה. 

בוצעו  האחרונים  בחודשים 
ונסיונות  פיגועים  מ־9  למעלה 
ישראליות  מטרות  נגד  פיגוע 
אזרבייג'אן,  תאילנד,  בטורקיה, 
הודו, גיאורגיה, קניה וקפריסין". 
למועצת  קרא  השגריר  סגן 
את  אחד  פה  "לגנות  הבטחון 
איראן,  הברברית.  ההתקפה 
ממשיכה  באו"ם,  חברה  מדינה 
לארגוני  חסות  ולתת  לתמוך 
חפים  באזרחים  הפוגעים  טרור, 
החובה  מוטלת  עליכם  מפשע. 
של  הטרור  קמפיין  את  לבלום 
ישראלים  אזרחים  נגד  איראן 

ויהודים ברחבי העולם".

בכלי  הודעה  הפיץ  הארגון 
לבצע  ואיים  ערביים  תקשורת 
הרמ־ "חודש  נוספים:  פיגועים 

דאן הוא חודש של מלחמת קודש 
ומות קדושים. חודש של לחימה 
באויבי א-ללה ושליחו, היהודים 
משרד  האמריקנים".  ועוזריהם 
בביטול  הגיב  בולגריה  של  החוץ 
מיישרת  בכך  לנטילת האחריות. 
ביש־ ההערכות  עם  קו  בולגריה 

ראל ובארצות הברית כי הפיגוע 
בידי  ולא  חיזבללה  בידי  בוצע 
ארגון המסונף לג'יהאד העולמי.

בעיתון  שפורסמה  בהודעה, 
עוד:  נכתב  'א־נשרה',  הלבנוני 
הצליח  צמוד,  מעקב  "לאחר 
אחד מאתנו לפוצץ אוטובוס של 
גוזלי  בבולגריה,  יהודים  תיירים 

אדמת המקומות הקדושים. מל־
למ־ מוגבלת  אינה  הקודש  חמת 
קום מסוים, ואנו נמשיך להילחם 
שיס־ עד  ובאמריקנים  ביהודים 

תלקו מאדמת האסלאם".
עדיין לא ברורה בדיוק זהות 
הארגון הזה, אך הוא ככל הנראה 
ההוד־ העולמי.  לג'יהאד  מסונף 
ההוד־ את  לכאורה  סותרת  עה 

הברית  וארצות  ישראל  של  עות 
שמיהרו להפנות אצבע מאשימה 

כלפי חיזבללה ואיראן.
מטילים  בבולגריה  זאת,  עם 
ספק בלקיחת האחריות ועמדתה 
תואמת  בולגריה  של  הרשמית 
כי  וארה"ב  ישראל  עמדת  את 
איראן וחיזבללה אחראיות לפי־

גוע הקשה בבורגס.

בשם  הטקס  במהלך  דברים 
תנחומיו  את  והביע  הממשלה 
של  משפחותיהם  בני  בפני 
כי  אמר  מסז'ניקוב  ההרוגים. 
הטרור  שיד  לתאר  היה  ניתן  לא 
במה־ דווקא  יקיריהם  את  תשיג 

לך חופשה בבולגריה. 
"רק לפני יום שלחתם אותם 
בא־ חוזרים  הם  והיום  לחופש 

מיסז'ניקוב  השר.  אמר  רונות", 

האחריות  את  ישיר  באופן  ייחס 
וחיזבללה  לאיראן  הפיגוע  על 
רבים  מאמצים  לאחר  כי  ואמר 
"איראן  מטרתם.  את  השיגו  הם 
מאמצים  השקיעו  וחיזבללה 
במטרה  לפגוע  בכוונה  רבים 
גל  זהו  ישראלית.  או  יהודית 
הסביר  ומתוזמן",  מכוון  טרור 

השר.
בשנה  כי  ואמר  המשיך  הוא 
נסיונות  של  גל  היה  האחרונה 

פיגועים  לבצע  עולם  חובקי 
או  יהודיות  מטרות  נגד  קשים 
הצליחה  כה  עד  וכי  ישראליות 
הזה  הגל  עם  להתמודד  ישראל 
המאמצים.  אותם  את  ולסכל 
להת־ הזה  הגל  הצליח  "אתמול 

נפץ על חופי הים השחור. הפעם 
הצליחה איראן במשימה הבזויה 
כשפגעה  עצמה  על  שלקחה 
ישרא־ תיירים  של  באוטובוס 

לים".

'קאעידת אל־ג'יהאד' נטל אחריות על הפיגוע 
ארה"ב מאשרת: הפיגוע בוצע ע"י 

פעיל חיזבללה בשליחות איראן
  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

חדרה: רוכב אופנוע החליק ונפצע
מאת י. ברזל

בגשר המוביל מגבעת אולגה 
על  שרכב  צעיר  החליק  לחדרה 

אופנוע ונפצע באורח בינוני.

 - הצלה  'איחוד  חובשי 
טיפול  לפצוע  העניקו  שרון' 

רפואי ראשוני. 
קבלת  להמשך  פונה  הפצוע 
יפה  הלל  החולים  בבית  טיפול 

הסמוך.
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מאת חיים מרגליות

בפני  נידונה  מעניינת  עתירה 
בית המשפט המחוזי בירושלים. 
מדובר בתכניות שירותי הכבאות 
למלחמה בסכנות השריפות ביע־
כחלק  לירושלים.  הסמוכים  רות 
הכ־ אנשי  תכננו  הפעולות,  מן 
באות יחד עם צוותי קק"ל, לדלל 
בסמיכות  הנמצאים  העצים  את 
שהתוש־ אלא  התושבים.  לבתי 
וטענו  לדבר  התנגדו  עצמם,  בים 
בנוף.  יפגעו  הללו  הפעולות  כי 
בשל כך הם עתרו לבית המשפט 
בדרישה לעכב את ביצוע הדילול 

המתוכנן.
הסבירו  הכבאות  בשירותי 
לקיץ  היערכות  פגישת  "מאז  כי 
בש־ שנה  כחצי  לפני  שביצענו 

בירושלים,  והצלה  כבאות  רותי 
הגו־ לכל  עבודה  תכנית  יצאה 

קק"ל  כולל  הרלוונטיים,  רמים 
תברואה  אגף  משטרה,  ורט"ג 

והפיקוח העירוני".
ברור  מתווה  היה  בתכנית 
וסומ־ העבודה,  תכנית  של 
פוטנציאל  בעלי  אזורים  נו 
לסכן  העלול  ובעירה  סיכון 
בש־ והאזרחים  התושבים  את 

מהתכנית  כחלק  השונות.  כונות 
שכונת  לועד  אזהרה  גם  יצאה 
והר־ היער,  אל  הסמוכה  רמות 

והמשעולים,  הצמודים  חובות 
הכבאות,  שירותי  שלטענת 
במקרי  ממש  של  סכנה  מהווים 
אכן  שהתרחשו  כפי  שריפות, 

בקיץ הנוכחי.
של  רב  מספר  לאחר 
תכנית  סוכמה  בהם  פגישות 
לק־ יש  לפיה  לקק"ל,  עבודה 

ולהרחיק  והגנה  חיץ  קווי  בוע 
הבתים.  מקו  היער  גבול  את 

המשמעות היתה, כאמור, דילול 
ולעיתים  הסמוכים  העצים  של 
מיוערים.  שטחים  חישוף  אף 
התנ־ הביעו  שהתושבים  אלא 

שמדובר  וטענו  נחרצת,  גדות 
גורמים  לדברי  בנוף.  בפגיעה 
ההת־ יוזמי  הכבאות,  בשירותי 

מפוטנציאל  התעלמו  נגדות 
הסכנה המרחף בשטח.

הע־ תכנית  שהוגשה  לאחר 
התושבים  הוציאו  שוב,  בודה 
קק"ל  עבודת  להפסקת  תביעה 
דיון  התקיים  שעבר  ובשבוע 
הופי־ בו  המחוזי  המשפט  בבית 

מומחים  וועדות  קק"ל  נציגי  עו 
ירושלים  והצלה  כבאות  מטעם 
שבדבר  הסכנה  את  שהסבירו 

עיכוב התכנית.
כי  ציינו  הכיבוי  בשירותי 
מה־ שהופקו  מסקנות  "לאור 
שהתחוללו  הגדולות  שריפות 
בירושלים  האחרונה  בעת 
חיץ  שקווי  עולה  ובסביבותיה 
חיוניים  מהבתים  הפרדה  וקווי 
ביצוע  גם  כמו  נחוצים,  ובהחלט 
סיורים  כדוגמת  הכנה  עבודות 
הפיקוח  אגף  בשטח.  מוקדמים 
קנסות  ומחלק  הוא  אף  מסייר 
פסולת  המשליכים  דיירים  כנגד 
לקו  ובסמוך  הבנין  לקו  מעבר 

ירושלים | מכירהֳ
ב˘ו˜,  ח„˘‰  ‰נבי‡,  ˘מו‡ל 
מ˘ופˆ˙, מי˜ום מˆוין, 3 ח„רים, 70 
מ"ר, 1,250,000 ˘"ח "‡נ‚לו סכסון" 

מיכ‡ל 02-9666774
[20020402]

כל  ב˘ו˜!  ח„˘‰  ברוממ‰, 
 + ‚ינ‰   + מ"ר   40 זוכ‰!,  ‰˜ו„ם 
ר˜  ˘"ח,  ב-1,600  מו˘כר˙  יחי„‰ 
 " סכסון  "‡נ‚לו  ˘"ח   1,100,000

מיכ‡ל 02/9666-774
[20020401]

מחול˜˙  מ"ר   100 ‰כ‰ן,  ב‡בי˙ר 
סוכ‰,  מרפסו˙   + „יור,  יחי'  ל-2 
מו˘˜ע˙, 2.080.000 ˘"ח לל‡ ˙ווך 

050-418-2486
[20020400]

 +  ‰"˜ מ"ר,   180 ח„˘,  בניין  ב„ו„, 
מו˘˜ע˙   ,‚‚‰ על  ‡ופˆי‰   + מעלי˙ 
"‡נ‚לו   $980,000 מ„‰ים  נוף  מ‡ו„, 

סכסון" ‡‰רן 02-9666-770
[20020399]

לרמו˙  ˆמו„  ˘˜ט  רח'   06 ברמו˙ 
‚„ול‰  ח„',מרפס˙   4 מ"ר,   110  ,‚
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  מ„‰ים  נוף 

02-9666-774
[20020398]

 !!! זוכ‰  ‰˜ו„ם  כל  ב˘ו˜.  ח„˘‰ 
מˆוין  מי˜ום  מ"ר,   55 ברוך,  במ˜ור 
 1.180.000 מרפסו˙.   2 מ˘ופˆ˙, 
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  ‚מי˘  ˘"ח 

02-9666-774
[20020397]

מˆויינ˙!!!  „יר‰  ‰נבי‡,  ב˘מו‡ל 
ˆמו„ ל‡רזי ‰ביר‰, ˜"‡, 3.5 ח„', 70 
˘"ח,   1.150.000  ,ıיפו˘ טעון  מ"ר, 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020396]

„פנ‰,  במעלו˙   ! ב˘ו˜  ח„˘‰ 
 100 ומפו‡ר˙,  מו˘˜ע˙  „ופל˜ס, 
מ"ר, 4 ח„', + רי˘יון למפרס˙, ˜ומ‰ 
‰‡ל˜טרוני˜‰  ˙כול˙  כל   + נוח‰, 
˘"ח   2.150.000 ב˜ופס‡,  ח„˘ו˙ 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל -02 9666-774
[20020395]

במוסרר‰, 167 מ"ר, ˜"‡, + מעלי˙, 
+ מרפס˙ סוכ‰, 6.5 ח„', 2.500.000 
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח, 

02-9666-774
[20020394]

מ"ר,   60 ח„',   3 ‰נבי‡,  ב˘מו‡ל 
מו˘˜ע˙,  ˜"כ,  ‚„ול‰,  חˆר   +
סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח,   1.090.000

מיכ‡ל 02-9666-774
[20020393]

במ"‚ 4 ח„', 80 מ"ר + מרפס˙ סוכ‰ 
‡נ‚לו  ˘"ח   1.750.000 ‡ופˆי‰   +

סכסון - מיכ‡ל: 02-9666-774
[20020392]

מ˘ופˆ˙,  ב˘ו˜,  ח„˘‰  יע˜ב,  נוו‰ 
‚ינ‰  מ"ר,   60 ח„רים,   3 ח„˘‰, 
"‡נ‚לו   . ˘"ח   1,000,000 ‚„ול‰, 

סכסון" מיכ‡ל 02-9666774
[20020391]

כולל  מ„‰ים  נוף  ‰ע˙י˜‰,  בעיר 
מ"ר   120  + מ"ר,   140 ‰כו˙ל, 
מעול‰,  מי˜ום  מ˘ופˆ˙,  מרפסו˙, 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020390]

מ"ר   250 פרטי!  בי˙  בעיר-‰ע˙י˜‰, 
מעול‰!  מי˜ום  ‰בי˙,  ל‰ר  נוף   +
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020389]

 250 ויל‰  מעול‰,  במי˜ום  בבי˙-ו‚ן 
"‡נ‚לו  ‰ז„מנו˙י!  במחיר  מ"ר, 

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020388]

 175 בעלז‡  ב‡זור   ! ב˘ו˜  ח„˘‰ 
מ"ר 7 ח„', + חˆר 3.200.0000 ˘"ח 

"‡נ‚לו סכסון מיכ‡ל 02-9666-774
[20020387]

נוף   ,‡"˜ ח„'   3 ב‚בע˙-˘‡ול, 
 1.600.000 מעול‰  מי˜ום  מ„‰ים, 
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח 

02-9666-774
[20020386]

מ˘ופˆ˙  מ"ר,   160 ב‚בע˙-˘‡ול, 
"‡נ‚לו   ‚‚  + מר‰יב  נוף   + ביו˙ר 

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020385]

 4 מ"ר,   90 „ופל˜ס,  „פנ‰,  במעלו˙ 
ח„', 1.650.000 ˘"ח, "‡נ‚לו סכסון" 

מיכ‡ל 02-9666-774
[20020384]

 4  !!! מ„‰ים  -˜וט‚'  ברוממ‰ 
ברמ‰  מ˘ופˆ˙  מ"ר,   300 ˜ומו˙, 
‚בו‰‰, + נוף מ„‰ים + ‚ינ‰, במחיר 
סכסון"  "‡נ‚לו  בלב„  לרˆינים  טוב, 
זוכ‰  מיכ‡ל 02-9666-774כל ‰˜ו„ם 

!!!
[20020383]

„יר‰  מעול‰,  מי˜ום  בסנ‰„רי‰, 
˘טופ˙  מ"ר,   120 ח„',   5 ‚„ול‰, 
‡ופˆי‰   + ‡ויר,  כיווני   3 ˘מ˘, 
‚מי˘,  ˘"ח   2.400.000 ל‰רחב‰, 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020382]

 ,'‡ ˜ומ‰   ! ב‰מ"‚  ב˘ו˜  ח„˘‰ 
˘מור‰.  ‡ופˆי‰   + מ"ר   70 ח„'   3
 " סכסון  ‡נ‚לו   "  ! ˘"ח   1.500.000

מיכ‡ל 02/9666-774
[20020381]

 + חני‰   + מ"ר   125 ח„'   5 ביסמין 
"‡נ‚לו   –  $780,000 ˆמו„  מחסן 

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020380]

 3 ב˘יכונים)  (ל‡  ‰נבי‡  ב˘מו‡ל 
˘"ח   1.190.000 נוח‰,  ˜ומ‰  ח„', 

"‡נ‚לו סכסון" רוזן 02-9666-773
[20020379]

 200 יˆח˜,  במנח˙  יכול˙,  לבעלי 
יחי„'   + מ"ר,   40 מרפס˙   + מ"ר, 
מו˘כר˙, + מחסן ‡פ˘רו˙ ל‰˘כר‰, 

"‡נ‚לו-סכסון" רוזן 02-9666-773
[20020378]

ח„',   4 נוף,  ב‰ר   ! ל‰ימכר  חייב˙ 
 + מ"ר   30 ‡ופˆי‰   + מפו‡ר˙ 
מרפס˙ מול ‰נוף "‡נ‚לו סכסון" רוזן 

02-9666-773
[20020377]

למבינים ב‰ז„מנו˙! ב‚ו˘ 80. 5 ח„', 
+ מעלי˙, + מרפסו˙, ר˜ 700.000 $ 

"‡נ‚לו סכסון" רוזן 02-9666-773
[20020376]

 130 מר„כי,  ב˙כל˙  ח„˘  בפרויי˜ט 
‡ופˆי‰   + ‚ינ‰,  מ"ר   100  + מ"ר 
רוזן  סכסון"  "‡נ‚לו  נוספ˙,  ליחי„' 

02-9666-773
[20020375]

מרפס˙,   + ענ˜י˙  במנח˙-יˆח˜ 
 $825,000 ר˜  מחסן   + חזי˙י˙, 

"‡נ‚לו סכסון" רוזן 02-9666-773
[20020374]

מרפס˙   + ח„'   3.5 ‚ר˘ום  ברבנו 
נוח‰  ˜ומ‰  מטופח˙  ‚„ול‰  סוכ‰ 
1,700,000 ˘"ח "‡נ‚לו- סכסון" רוזן 

02-9666-773
[20020373]

ל‰˘˜ע‰. במרכז ‚‡ול‰,ענ˜י˙,טוב‰ 
רוזן  סכסון"  "‡נ‚לו   ! מיי„י˙ 

02-9666-773
[20020372]

 5 ‡לי‰ו  בנופי   ! ב˘ו˜  ח„˘‰ 
 + מ"ר   30 מחסן   + מ"ר   135 ח„', 
מרפסו˙ 16 מ"ר "‡נ‚לו סכסון" רוזן 

02-9666-773
[20020371]

בנופי ‡לי‰ו ! 5 ח„',כ120 מ"ר + 2 
מרפסו˙ + מחסן 50 מ"ר * 725,000 

$ "‡נ‚לו סכסון" רוזן 02-9666-773
[20020370]

ענ˜י˙ + ‡ופˆי‰  ח„'  ב‚רוסבר‚ ! 4 
מיי„י˙!  מ„‰ים.  נוף   + לחמי˘י 
רוזן  סכסון"  "‡נ‚לו   $650,000

02-9666-773
[20020369]

 + נוח‰  ˜ומ‰  ח„˘‰,   4  ,80 ב‚ו˘ 
‰יימי˘"  "˙ווך   $  660,000 מעלי˙ 

052-7649565
[20020342]

ירושלים | השכרה
4 בˆ‡נז וב‚ו„ 80 ובעזר˙ ˙ור‰ * 2 
בעזר˙ ˙ור‰ וב˘פע מרו‰ט˙ ח„˘ו˙ 

* ˙יווך ‰יימי˘ 052-7649565
[20020343]

דמי מפתח בירושלים 
רבנו  ברח'  („מ"פ)  ‰בוכרים  פרוי˜ט 
"‡נ‚לו-סכסון"  ח„'   3 „ירו˙  ‚ר˘ום 

‡‰רן 02/9666-770
[20020403]

בני ברק | מכירה
ח„רים!!!!   9  ‚‚ „יר˙  ברוזובס˜י! 
מˆויין,  במˆב  נוף,  ענ˜,  מחסן 
 2,900,000 מעלי˙,  חני‰,  חזי˙, 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020274]

 ‚‚ „יר˙  ‰מבו˜˘,  ‰˙נ‡ים  ברחוב 
ל‚ינ‰,  פונ‰  מטופח,  בנין  ח„רים,   5
 1,730,000 מיי„י  מעלי˙  חני‰, 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020273]

ח„רים   5  ‚‚ „יר˙  בזכרי‰,  מˆי‡‰! 
חזי˙,  לחלוטין,  מ˘ופˆ˙  (לל‡) 
לר‡ו˙,  ˘וו‰  מיי„י˙,  כניס‰ 
רבי  ברחוב   * ˘"ח   1,750,000
˘מור‰,˜"ב  ח„רים   5  ‚‚ „יר˙  יוסי 
 1,580,000 ‚„ול,   ‚‚ חזי˙,  ו‡חרונ‰, 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020272]

פנט‰‡וז  מנחם  ב‡זור  ב‰ז„מנו˙, 
בני‰  ח„˘!  ‡ח„,  מפלס  מ"ר!   220
מיי„י˙!  כניס‰  ‰ל˜וח,  לב˜˘˙ 
"סלומון  בלב„  ˘"ח   2,300,000

נכסים ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020270]

ח„רים,   6  ‚‚ „יר˙  ברוזנ‰יים, 
מ˘ופˆ˙  יחי„ו˙,  ל2  ‡פ˘רו˙ 
 1,850,000 מיי„י˙,  לחלוטין, 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020269]

ח„רים   5 ענ˜י˙   ‚‚ „יר˙  במלˆר, 
למט‰ + 2 ח„רים ‚„ולים על ‰‚‚, ‚‚ 
 2,650,000 חני‰,  מעלי˙  חזי˙  ‚„ול, 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020268]

 6  ‚‚ „יר˙  ב‡בטליון  ב‰ז„מנו˙ 
ח„רים, בנין ח„י˘ ומפו‡ר, מו˘˜ע˙, 
בˆפני‰  נ„יר‰!   * ˘"ח   2,500,000
מ‡ו„!  מו˘˜ע˙  ח„רים   6 יפ‰,  בנין 
מיי„י˙  ‚„ול,   ‚‚ חני‰,  מעלי˙,  חזי˙ 
נכסים  "סלומון  ˘"ח   2,450,000

ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020267]

ברבי ע˜יב‡- זכרי‰, „יר˙ ‚‚ 5ח„רים 
מעלי˙,  ‚„ול,   ‚‚ ל‚מרי,  מ˘ופˆ˙ 
"סלומון  ˘"ח   1,850,000 מיוח„˙! 

נכסים ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020266]

ח„רים   5  ‚‚ „יר˙  בטברי‰,  בלע„י 
חני‰,  חזי˙,  מעלי˙,  מטופח,  בבנין 
"סלומון  בלב„!  ˘"ח   1,850,000

נכסים ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020265]

ל‚מרי,  מ˘ופˆ˙   5 „ב,  ב‡‰רן 
‡חרונ‰  ˜ומ‰  ל‚ינ‰,  פונ‰ 
 * בלב„!  ˘"ח   1,500,000 (לל‡) 
חני‰,  מעלי˙,  מ˘ופˆ˙,  בזוננפל„,5, 
נכסים  "סלומון  ˘"ח   1,690,000

ו‰˘˜עו˙" 036199323
[20020264]

ח„רים   5 מ˘‰  ב˜רי˙  בלע„י 
˜ומ‰  ˘מ˘,  מרפס˙  מ‡ו„,  מפו‡ר˙ 
 1,890,000 חני‰,  מעלי˙,  נוח‰, 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

036199323
[20020263]

‰מבו˜˘,  ‰נבי‡  בנ˙ן  בלע„י! 
ב˜יר  ל‰פיכ‰  ‡פ˘רו˙  ח„רים   4
ביו˙ר  ‚בו‰‰  ברמ‰  ח„',  ל5  ‡ח„ 

‡„ריכלי˙, 1,870,000 ˘"ח 
[20020261]

במנחם, 5 ח„רים ע-נ-˜-י-˙! חזי˙ 3 
חוב‰  פ˙וח,  נוף  חני‰,  מעלי˙,  כ"‡, 
"סלומון  ˘"ח   1,950,000 לר‡ו˙ 

נכסים ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020259]

„יר‰  ל"˙ווך  פנו   ? „יר‰  מוכרים 
ביעילו˙  „יר˙כם  ונמכור  נ‡‰" 

וב„יס˜רטיו˙ 052-7637000
[20020166]

בני ברק | השכרה
וממוז‚˙  מרו‰ט˙  ח„',יפיפי‰   2 כ 
˘מעון  ברח'   .'‡ ˜ומ‰  ˜ומפלט, 
מיי„י  ‡‰רון,  רמ˙  ‰ˆ„י˜ 
 057-3106731  ,03-6196217

‡פ˘רו˙ לימים ו˘ב˙ו˙
[20020367]

וממוז‚˙,  מרו‰ט˙  ח„ר,  „יר˙ 
˘"ח   2,200 לזו"ˆ  ‰נבי‡  בנ˙ן 

052-7637070
[20020326]

אשדוד | מכירה
ב‰פלמ"ח  בבלע„יו˙!!!  מˆי‡‰ 
מ˘ופˆ˙  ח„ר)  ‰ו‡  (‰חˆי   3.5
ח„˘‰,  סור‚ים, ˆנר˙  מיזו‚,  כליל, 
מ˙חר„  ‡זור  לעלו˙  ˜ומו˙   2.5
סופי  מחיר  ˘"ח   710,000 מ‡ו„, 

052-766244
[20020346]

מ"ר   70 ח„'   3 ‡לבז  בנ˙ן  מˆי‡‰ 
 570,000 מ‡„  ˜"‚(‡חרונ‰)מו˘˜ע˙ 

˘"ח בלב„ 050-4135056
[20020329]

מודיעין עילית | מכירה
מעלי˙,   ,‚"˜ ב‚רין-פ‡ר˜,  ח„רים,   3
(חסי„י)  ח„˘‰,  נוף,  „רום-מערב, 
רובינ˘טיין"  "˙יווך  ˘"ח   800.000

08-974-4087
[20020357]

השקעות 
‰חל  מ˘ו˙ף  ליזום  ‰ז„מנו˙ 
מחמי˘ים ‡לף ˘"ח ל˜ביע˙ פ‚י˘‰: 

0548475804
[20020340]

‰חל‰ ‰‰ר˘מ‰ לרכי˘˙ מ‚ר˘ים עם 
˙וכני˙ מ‡ו˘ר˙ ע"י ירו˘לים (ט‡בו) 

ל˜ביע˙ פ‚י˘‰: 0548475804
[20020339]

ב‡ר‰"ב  "‰˘˜ע‰-בטוח‰" 
חבר˙  ע"י  ובניו-‚רזי  ב‡טלנט‰ 
˘נ‰ ‰נכסים   15 מעל  ו˙˜   . נ„ל"ן 
מל‡  רי˘ום  ומו˘כרים.  מ˘ופˆים 

בט‡בו 02-6711672
[20020065]

ממוז‚. ֹ בר‡˘-פינ‰  ענ˜  ˜וט‚' 
לליל‰.  בו„„ים.1300  ימים  נו˙רו 

077-4560192
[20020405]

מ‰כינר˙   '˜„  10 כפרי,  בי˘וב  „יר‰ 
כפרי  נוף  עם  ממוז‚˙  נפ˘ו˙,   8 ע„ 

050-4130790
[20020353]

צפת 
ממוז‚˙  ‰˘נ‰  ימו˙  בכל  ל‰˘כר‰ 
ללעלוב  ˜רוב  נוף,   + וח„˘‰  ‚„ול‰ 

054-8455785
[20020406]

לזו‚ו˙ ˆעירים!!! מטופח˙ וממוז‚˙ 
מ„‰ים.  לנוף  פונ‰  מ‡„.  ונ˜י‰ 

052-7663361
[20020315]

מטופח˙  סוויט‰  ˆפ˙י"-  "ניחוח 
˘ל  ‰מר‰יב  לנוף  ˆופ‰  ומפו‡ר˙ 
נוף  מרפס˙  ו‰‚ליל,  מרון  ‰רי 
לפנט‰‡וז  ‡פ˘רו˙  מ„‰ימ‰, 
ל‰זמנו˙  למ˘פחו˙,  מפו‡ר 

,04-6922240 052-7600711
[20013495]

טבריה 
לכינר˙  נוף  ברמ‰,  נופ˘  „יר˙ 
מיוח„ים  מחירים  ומ˘פחו˙,  לזו‚ו˙ 

052-7698309
[20016621]

חיפה 
‰זמנים,  לבין  בחיפ‰  ‰„ירו˙  כל 
 077-344-14-25 ˘נ‰,  כמי„י 

052-7633-279 מ˘פח˙ פרל
[20020366]

נתניה 
נוף  ממוז‚˙,  מטופח˙,  ˆ‡נז  ב˜רי˙ 
 ,09-8329333 ח„רים   3 מ„‰ים, 

052-7175795
[20020345]

ירושלים 
ח„˘  בנין  ח„'   3 ˘‡ול  ב‚בע˙ 
כז'   - מו'  ומ‡וורר˙  ממוז‚˙  יפיפ‰ 

050-4101837
[20020364]

מטופח˙  ח„רים   4 בעלז‡  ב‡יזור 
ממוז‚˙ + נוף לבין ‰זמנים, לפרטים 

052-7633037 / 02-5380570
[20020363]

ח„˘‰,  ‚„ול‰,  ח„'   4 סנ‰„רי‰, 
ו‡ויר  מרפס˙  נוף  ממוז‚˙, 

052-7629061 ,02-5819662
[20020328]

ברמ˙ ˘למ‰ 6 ח„' ממוז‚˙ י"ז-כ' ‡ב 
450 ˘"ח ליום 02-5713641

[20020325]

 + ח„רים   5 „יר˙  ברוך,  במ˜ור 
וממוז‚˙.  ח„˘‰,מטופח˙  מרפס˙ 
ו‡ב-(‡פ˘רו˙  ˙מוז  לחו„˘ים 

חל˜י˙) לפרטים:02-6249468.
[20019586]

אבני איתן 
ברמ‰,  ˆימרים   5  - ברמ‰  רם 
‡ולם   + ו˜בוˆו˙  למ˘פחו˙ 
מ˜ו‰   + ב‰כנ"ס   + ‡וכל  ח„ר 
 04-6762588 פ˜ס   04-6762088
מ˙‡ים   *  sarram@walla.com

ל˘ב˙ו˙ ‰˙‡ח„ו˙ למורי ˙"˙.
[20013451]

„‚ם ִ  2008 מונ„י‡ו  פור„  ב‰ז„מנו˙ 
ל˘נ‰,  טסט  ‰מפו‡ר  ‰„‚ם  טיט‡ניו 
ל‰חלפ‰  ‡פ˘רו˙  ח„˘ים  ˆמי‚ים 

02-5327402
[20020355]

השכרת רכבים 
יומי,  רכב  ‰˘כר˙   sixt ˘למ‰ 
ברוך  ל‰זמנו˙:  חו„˘י.  ˘בועי, 

˜ל‡ר 050-4100300
[2008254]

בכל  סניפים  רכב  ‰˘כר˙   'ıר‰'
‰‡רı עם ‰˘ירו˙ ו‰‡מינו˙ ‰י„וע 

˘ל חיים ‚רוס 052-7617828
[2004492]

ל˘עו˙ ַ  ıנמר מוכר  בב"ב  ל‚רינט˜ 
‰ערב. ˜ו"ח לפ˜ס 03-6161676

[20020361]

‡חר‡י˙  „רו˘‰  במרכז  יום  למעון 
לפ˜ס  ˜ו"ח  חוב,  במח˘ב  י„ע   +

09-7923233
[20020360]

בירו˘לים „רו˘ עוב„ לחנו˙ ˘פ˙ ‡ם 
‡נ‚לי˙, מ˘ר‰ מל‡‰ 052-7172408
[20020359]

„˙י˙  טיפולי˙  לפנימי‰   ‰/ „רו˘ 
„רו˘ים:   ıר‡‰ במרכז  לבנים 
ב.פסיכולו‚/י˙  ר‚˘י/˙  ‡.מטפל/˙ 
ל:  חל˜י˙. ‚.עו"ס/י˙  ˜ו"ח  למ˘ר‰ 

SHAIKEVICHG@WALLA.COM
[20020347]

למחל˜˙  מכירו˙  „רו˘-‡י˘ 
מח˘בים. ב˜ניון רפ‡לי ˙נ‡ים טובים 
ע˜יב‡  רבי  במ˜ום  פרטים  למ˙‡ים, 

115 ב"ב
[20020299]

מ˘רו˙   6000 עבו„‰?  למˆו‡  רוˆ‰ 
ועכ˘יו  ‡ח˙!   ‚‚ ˜ור˙  ˙ח˙ 
טל':  ‚'ובס,  ‚ל‡ט   !! במבˆע 

073-70-55-666
[20012037]

ביקוש עבודה 
ח„ר   ıיפו˘ ל‡נ"˘!   ıי˜ מבˆע 
‡ינסטלˆי‰   + ˜ומפלט  ‡מבטי‰ 
 + ˘"ח  ב-9500  ‰כל  כולל 
‡רˆי˙  ‰מלˆו˙,בפריס‰  ‰מון 

052-7611468
[20020368]

במרכז ָ סטו„יו   + ל˙ופים  מור‰ 
לפרטים  נוחים,  מחירים  ב"ב, 

050-4144033
[20019737]

מ˙˜פלים.. ˘ולחנו˙ ספסלים ומיטו˙ 
וכו'...  מוס„ו˙  כנס˙  לב˙י  מ˙˜פלים 
לכל  מ˘לוחים   054-8415345 טל' 

02-9999152 ıר‡‰
[20015776]

השקעות 
בעל˙  י˘ר‡לי˙  ‡מרי˜‡י˙  לחבר‰ 
 ıב‡ר חוזים  עם  ח„˘ני  ‰ייט˜  מוˆר 
ובחו"ל „רו˘ים מ˘˜יעים / ˘ו˙פים, 
מינימום   $1,500,000 נ„ר˘  סכום 
‰˘˜ע‰ 50,000 $ בליווי רו"ח ועו"„ 

02-6369000
[20020298]

בפקס. 072-240-9-240 בטל'. 072-240-8-240
luach@hamevaser.co.il בדוא"ל

מודעות לוח מתקבלות עד השעה 18:00 
הלוח 
הסגול

דף היומי בבלי: נדה סב    דף היומי ירושלמי: יבמות נא    חובות הלבבות: 
חשבון הנפש השלישי (השכל)   משנה יומית: כתובות ד, ו-ז    הלכה יומית: 
או"ח צ, טו-יז    רמב"ם יומי: בכורים ט-יא    חפץ חיים: לה"ר ז, יג-יד    

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"א עמ' סב.

סו"ז ק"ש מג"א

סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

סוף זמן תפלה מג"א

סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

חצות היום

מנחה גדולה

שקיעת החמה

זמנים למחר

עלות השחר

זמן ציצית

הנץ החמה

י-ם
8:24
9:17
9:51
10:27
12:45
1:20
7:47

4:03
4:51
5:48

ת"א
8:25
9:18
9:52
10:28
12:47
1:22
7:44

4:03
4:52
5:53

חיפה
8:23
9:17
9:51
10:27
12:46
1:21
7:48

3:59
4:49
9:51

ב"ש
8:27
9:20
9:54
10:29
12:48
1:22
7:44

4:07
4:55
5:52

אשדוד
8:26
9:19
9:53
10:29
12:48
1:22
7:45

4:05
4:53
5:51

צפת
8:21
9:15
9:49
10:25
12:45
1:19
7:43

3:57
4:47
5:45

81
6:30 9:30 02-5822456

שיעורים

שיחות  קול החסידות    03-6171111 טל'  ונושאים.  שפות  במגוון  שיעורים  הלשון  קול   
ומאמרים דא"ח מהרבי מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 
 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים בשפות שונות מרבני ברסלב 02-9950000  קו פתוח 
לשאלות בהלכות שבת משעתיים לפני שבת: 03-6161616  והגית שאלות בדיני שבת, יום 
ו' מ-8:00: 1-599-560-560  תמיכה לטיסות ללא סרטים: 1-707-707-613  שאלות בענייני 
שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658  שיעורים בגמ' הלכה ומוסר: 03-6171001 

  קו ההלכה שע"י בתי ההוראה בנשיאות מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 1599-50-11-11

הכוונה וחינוך

 שמע בני המרכז להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', 
מוקד  ומצוקות.  ללבטים  מענה  שומע  לב    02-6511613 טל':   .22:30 עד  מ-20:30  ה',  ג', 
לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 03-6145050. מקרים דחופים 
- כללי: 052-7633333 חסידי 052-7632222. מוקד טלפוני לצעירות, א'-ה': מ-21:00 עד 23:00, 
א' מ-9:00 עד 11:00 02-6512222  הישיבה מוקד 'אחינו' לסיוע והכוונה לישיבות -1800
20-18-18  בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ 
וטיפול דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590  עמלנו מסגרות לנוער 

חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

  בד"ץ העדה החרדית: טל' 02-6700200    בד"ץ הרב לנדא: טל' 03-6193582 03-6182647  
  בד"ץ התאחדות - קהילות חרדים בארץ הקודש טלפון: 077-2060530    בד"ץ מהדרין 
בראשות הרב רובין: טל' 08-9390816/7    בד"ץ אגו"י: טל' 02-5385251/2    בד"ץ מחזיקי 
הדת: 02-5016777    בד"ץ שארית ישראל: טל' 03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות 
ע"פ התורה בראשות הגרי" אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין טלפון 08-8634225     בד"ץ 
בית יוסף: טל' 02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: טל' 03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת: 

טל' 03-9317040 

בית הוראה: 

  'מנחת יצחק' העדה החרדית ירושלים 02-6222779 בתא קולי    מענה הלכה 24 שעות 
ביממה מבית ההוראה שע"י הגר"מ גרוס שליט"א 073-7246000

(100

3.9970

6.2744

5.0860

4.9036

4.1628

3.9666

4.0830
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 0.866%
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 1.034%

 0.890%

 1.215%

1079.46

983.62

282.69

12822.57

2618.04

2.25%

3.75%

2.08%

1.71%

0.39%

 0.93%

 1.42%

25

100

1.5619

0.9886

78.6782

1.2154

1.0125

1.0396

1583.8500

27.2670

23:00 21/07/12

לוח תורני - יומי

שונות 
˙‰ינ‰  ‡ל  ומ˘פח˙ונים  ‚ננו˙ 
‰יל„ים  בטחון  ל˙ביעו˙,  ח˘ופו˙ 
וב‡י˘ורים  מורחבים  בכיסויים 
ביטוחים  ‚רינפל„  ל‰˙מ"˙ 

03-5703755
[20020289]

אספנות 
י„  כ˙בי  מכ˙בים,  ‡ספן!!!˜ונ‰ 
וחפˆי  י˘נים  ספרים  מ‡„מ"ורים, 
מחירים  מ˘לם  ע˙י˜ים.  יו„‡י˜‰ 

‚בו‰ים. 052-7662775
[20020176]

קעמפים 
מל‡כו˙  "ל"ט  ‰מ„‰ימ‰  ‰‰˜רנ‰ 
סמינרים   / ˙˙י"ם   / לי˘יבו˙  ˘ב˙" 

ועו„. ל‰זמנו˙ 05731-20920
[20020035]

סופר מים 
מיני בר מים חמים / ˜רים, מערכ˙ 
במחירים  עכ˘יו  פילטרים,  סינון 
 ,1-800-300-255  !!! מיוח„ים 

052-7677893
[20019962]

מצילי חיים 
בי˙  בכל  חוב‰  בי˙יים  ע˘ן  ‚ל‡י 
‰˙˜נ‰  כולל  מבˆע  מחירי   !!!

052-7632114 !!!
[20019963]

מחשבים ניידים 
‰˘כר‰,מכיר‰, מח˘בים"  "רמ‚ל 
˘ירו˙  ˙י˜ונים,˘י„רו‚ים,מ˜רנים, 

ו‡חריו˙ טל:052-7619979
[20020189]

השבת אבידה 
נ˘ים  ˘ל  ˘מ˘  מ˘˜פי  ‡ב„ו 
בירו˘לים  ˘פע  רב  ב˜ניון  ‡˙מול 

02-5816915
[20020404]

‰‚רי"˘  ב‰לויי˙  ע‚ול  כובע  'נ‡ב„ 
י˘ר‡ל  ˘בטי  ברח'  ‡לי˘יב 
בפל'  ˜˘ר  ליˆור  מ˙ב˜˘  ‰מוˆ‡ 

'0548462198
[20020365]

‰רב  ˘ל  בלוי‰  מפ˙חו˙  ˆרור  נמˆ‡ 
‡לי˘יב 02-6528928

[20020362]

נמˆ‡ ˘עון י„ ˘ל ‡˘‰ ב˜ו 37 ביום 
˘ני כ"ו ˙מוז 02-5870565

[20020358]

הודעות חוק תכנון ובניה

הקו האדום
-208.8

היום: 211.665-
אתמול: 211.665-

שני

מפלס 
הכינרת

רביעישלישי

ירושלים
31-19

תל אביב
31-26

חיפה
30-22

גולן
33-22

טבריה
39-26

גליל
31-19

באר שבע
35-22

אילת
42-29

תורנויות בתי מרקחת

1-700-500-998

EMMA

מזג האויר
מעונן חלקית

ירושלים גאולה 050-4112245 מלכי ישראל 14    בני ברק סנטר פארם 6186536 אהרונוביץ 12    תל אביב 
סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם מיניסטור 077-8880390 
שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה סופר פארם עיר ימים 077-8881910 קניון עיר ימים      
חיפה סופר פארם חורב 077-8880130 חורב 15 משעה 19:00-23:00    רמת גן סופר פארם קניון איילון -077
8880100 אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00 אחר חצות    חולון אהרון 6519153 הופיין 52  שעות: 14:00 
- 08:00   16:00-23:00    אשדוד סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי 

לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

היום - מעונן חלקית עד 
בהיר עם טמפרטורות 

רגילות בעונה. 

שני - עליה קלה של 
הטמפרטורות. 

שלישי - התחממות קלה 
נוספת בעיקר בהרים. 

רביעי - ללא שינוי של ממש 
במזג האויר.

מרחב תכנון מקומי -השומרון 
לחוק  149 סעיף  לפי  בהודעה  בזאת  נמסרת 
הוגשה כי  תשכ"ה-1965,  הבנייה  התכנון 
שמעון, יהודה  רות,  יהודה  ע"ש:  בקשה 
ישוב:  439 מגרש:   34 חלקה:   11292 גוש: 
לעניין הקלה  משום  יש  שבאישורה  זכרון-יעקב 
שרות למטרות  תוספת  למגורים   6% תוספת 
קו  7.2% של  בשיעור  לש/207  ההסבה  לפי 
בנין קו  הקיים  לפי   10% של  בשיעור  צדדי  בנין 
בבקשה לעיין  ניתן  אטום.  בקיר   30% עד  אחורי 
קהל. קבלת  בשעות  המקומית  הועדה  במשרדי 
תוך להגיש  אפשר  בכתב,  מנומקת  התנגדות 
המקומית לועדה  זאת,  הודעה  מפרסום  יום   14
טל'  30950 יעקב  זכרון   ,58 (ת.ד.  השומרון 

 .(04-6305522
אינג' יוסף יהודה כהן

 יו"ר הועדה המקומית השומרון

מרחב תכנון מקומי -השומרון 
נמסרת בזאת בהודעה לפי סעיף 149 לחוק
הוגשה כי  תשכ"ה-1965,  הבנייה  התכנון 
בקשה ע"ש: בלזר יהודה, גוש: 10105 חלקה:
331 מגרש:  21 ישוב:  פרדס חנה. שבאישורה
חניה מבנה  הגבהת  לעניין  הקלה  משום  יש 
לגובה 3.8 מ' במקום 2.6 מ' בהתאם לקיים.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית
מנומקת התנגדות  קהל.  קבלת  בשעות 
מפרסום יום   14 תוך  להגיש  אפשר  בכתב, 
הודעה זאת, לועדה המקומית השומרון (ת.ד.
58, זכרון יעקב 30950 טל' 04-6305522). 

אינג' יוסף יהודה כהן 
יו"ר הועדה המקומית השומרון

מינהל תשתיות תכנון והנדסה אגף תכנון ובנין עיר 
הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא

ולבניה לתכנון  לועדה  כי  הנ"ל,  לחוק   149 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
קרית-אתא, הוגשה בקשה על -ידי: ה"ה חן ליאנה למתן הקלה בגוש 11009 חלקה
בנ'/20110454/קרית-אתא. תיק  אתא.  קרית  א  סוקולוב 64  רחוב  בשכונת   28
מבוקשות ההקלות הבאות: 1. הקלה בקו בניין צידי 3.20 מ' עבור ממ"ד. 2. הקלה
בקו בניין צידי 3.60 מ' במקום 4.00 מ'.  אפשר לעיין בבקשה במשרד מהנדס העיר,
רביעי: יום   16:00-18:00,08:00-12:00 שני:  יום  קהל.  קבלת  בימי  רישוי,  במדור 
08:00:12:00. ובאתר האינטרנט:www.kiryat-ata.org.il כל מי שיש לו התנגדות
(דואר תצהיר  בצורת  המנומקת  התנגדותו  את  להגיש  רשאי  הנ"ל,  ההקלה  למתן 
עיריית העיר,  מהנדס  למשרד  זו,  הודעה  פרסום  מתאריך  יום   14 תוך  רשום), 

קרית-אתא, ת.ד.  1 קרית-אתא. 
יעקב פרץ ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית

בית המשפט: 
הבטיחות קודמת לנוף

דיווח: מובארק שקע בתרדמת 
כששמע על מותו של סולימאן

מאת אליעזר פרידמן

אל  יום  'אל  המצרי  העיתון 
כי  שעבר  בשבוע  דיווח  סאבע' 
חוסני  לשעבר,  מצרים  נשיא 
מובארק, שקע בתרדמת לאחר 
איש  של  מותו  על  לו  שנודע 
אמונו וסגנו בתקופה האחרונה 

לנשיאותו, עומר סולימאן.
מובארק  הדיווח  פי  על   
כלי  באמצעות  כך  על  שמע 
סירב  נבהל,  הוא  התקשורת. 
לפלוט  והחל  לדיווח,  להאמין 
ברורים.  מלמולים מוזרים ולא 
בבכי  פרץ  הוא  מכן  לאחר 
שנמשך כחצי שעה עד ששקע 
הת־ כיצד  נמסר  לא  בתרדמת. 

הכרתו  והאם  העניינים,  פתחו 
שבה אליו מאוחר יותר. 

כי  דווח,  שעבר  בשבוע 
לה־ הורתה  המצרית  התביעה 

חזיר את מובארק לכלא, לאחר 
שהה  הוא  האחרון  שבחודש 
בבית החולים בגלל הידרדרות 
מו־ נעצר  מאז  במצבו.  חמורה 

הוא  הדין  להכרעת  ועד  בארק 
בקהיר,  החולים  בבית  הוחזק 
לעציר.  ונחשב  השגחה  תחת 
לאחר שהורשע ונידון למאסר 
עולם הוא הועבר לכלא טורה, 
הידרדר  הרפואי  מצבו  אך 
שלקה  ולאחר  מיידי  באופן 
הרשויות  נאלצו  מוחי  בשבץ 

להחזירו לבית החולים. 

רמת הגולן: צנחן נפצע מכבל חשמל
לקיבוץ  דרומית  חשמל  בכבלי  פגע   30 כבן  רחיפה  צנחן 
מה־ כתוצאה  קשה  ונפצע  הגולן  רמת  שבדרום  חמה  מבוא 

מחקירה  מטרים.  כארבעה  של  מגובה  ומנפילה  תחשמלות 
ראשונית עולה כי הצנחן נסחף ברוח ואז פגע בכבלי החשמל. 
הצנחן פונה במסוק לבית החולים רמב"ם בחיפה כשהוא סובל 

מכוויות ומשברים.

ראש העין: רוכב אופניים נפגע
ברחוב יהודה הלוי בראש העין נפגע רוכב אופניים מרכב, 
רפואי  טיפול  לו  העניקו  העין'  ראש   - הצלה  'איחוד  חובשי 
ראשוני. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה וכשהוא 

מורדם ומונשם.

פרדס חנה: 2 נהגים נפצעו
ברחוב דרך הים בפרדס חנה אירעה תאונה חזיתית, במקום 
'איחוד  חובשי  בינוני,  באורח  שנפצעו  הרכבים  נהגי   2 טופלו 
להמשך  פונו  הם  ראשוני.  רפואי  טיפול  להם  העניקו  הצלה' 

קבלת טיפול רפואי בבית החולים הלל יפה בחדרה.

כביש 40: 6 פצועים בתאונת דרכים
בתאונת  קל  באורח  נפגעו  ו־5  בינוני  באורח  נפצעה  אשה 
דרכים שאירעה בכביש 40 בצומת נחלים. חובשי 'איחוד הצ־
לה' העניקו להם טיפול רפואי ראשוני, והם פונו לבתי החולים 

בסביבה. 

קצרים // י. ברזל

הרוגה בתאונה 
במחסום בכביש 443

מאת חיים מרגליות

רכב  התנגש  שבת  בערב 
 443 כביש  שעל  עופר  במחסום 
משום  הורם  שהמחסום  לאחר 
חובשי  הנסיעה.  במהלך  מה 
במקום  העניקו  הצלה'  'איחוד 
טיפול רפואי ראשוני לנהג הרכב 
נו־ ולנוסע  בינוני  באורח  שנפצע 
שנפגע  הרכב  בקדמת  שישב  סף 
קשה, נוסעת נוספת ברכב פונתה 
שם  החולים  לבית  קשה  במצב 

נפטרה מפצעיה.
'איחוד  חובש  בורר  יעקב 
''כשהגעתי  סיפר:  הצלה' 
שהתנגש  רכב  ראיתי  לזירה 

שהיא  מאיזה  שנפתח  במחסום 
כשהרכב  ברורה  לא  סיבה 
נפצע  הרכב  נהג  בנסיעה.  היה 
נוסע  קשה,  עד  בינוני  באורח 
באורח  נפצע  לידו  שישב  נוסף 
ברכב  נוספת  ונוסעת  קשה 
והיתה  עצמה  בכוחות  יצאה 
גילו  החולים  בבית  אך  בהכרה 
ולא־ אנוש  מצבה  כי  הרופאים 

נפטרה  היא  שעות  מספר  חר 
נוספים  וחובשים  אני  מפצעיה. 
טיפול  הענקנו  הצלה  איחוד  של 
כוחות  לנפגעים,  ראשוני  רפואי 
מאחר  הרכב  את  ניסרו  כיבוי 
ולא היתה אפשרות לטפל בנוסע 

שנפצע קשה".

המחסום הורם לפתע |  יוסי עמר - 'חדשות 24'

בית הנבחרים האמריקני אישר את 
הארכת תוקף הערבויות לישראל

הערבויות האמריקניות היו אמורות לפוג ב־30 בספטמבר 2012
מאת שלמה גרין

האמריקני  הנבחרים  בית 
הצעת  את  שעבר  בשבוע  אישר 
את  המאריך  הסנאט,  של  החוק 
האמריקניות  הערבויות  תוקף 
בח־ מדובר  לישראל.  הניתנות 
הרחבת  גם  הכוללת  רחבה  קיקה 

התמיכה הבטחונית בישראל.

האמריקניות  הערבויות 
לישראל היו אמורות לפוג ב־30 
החקי־ ומהלך   ,2012 בספטמבר 

תוקפן  את  להאריך  מבקש  קה 
ב־4 שנים נוספות.

האמריקניות  הערבויות  סך 
 9  – ב־2004  שניתנו  לישראל, 
מימשה  מהם  דולר,  מיליארד 

ישראל כ־5.2 מיליארד דולר. 

ניהלו  האחרונים  בחודשים 
ומשרד  האוצר  משרד  נציגי 
עם  שיחות  של  שורה  החוץ 
גיבו־ הליך  בנושא.  האמריקנים 

שה של החקיקה ואישורה בשני 
מספר  לפני  החל  הקונגרס  בתי 
לתוקפו  ייכנס  החוק  חודשים. 
של  וחתימתו  אישורו  לאחר  רק 

נשיא ארה"ב, ברק אובאמה.



מאת מנחם ברגמן

השבוע  השלימו  הים  בחיל 
הותיקה  הצוללת  שיפוץ  את 

אח"י דולפין, אשר חזרה לשירות 
מבצעי מלא. חיי צוללות אורכים 
שיפוץ  ולכן  שנה   30 בממוצע 
שנה.   15 בכל  נערך  החיים  חצי 
להמשך  חיוני  המסובך  השיפוץ 
הצוללת,  של  התקין  פעילותה 

שנמצאת בעבודה תמידית.
בשיפוץ, שנערך 22 חודשים, 
וכל  לגורמים,  הצוללת  מפורקת 
"אנו  יסודי.  לטיפול  זוכה  חלק 
המכ־ את  מהצוללות  מורידים 

לולים עד לרמת השלד, עובדים 
עליהם, מנקים וצובעים מחדש", 
הצו־ אחזקת  צוות  מפקד  אמר 

ללות, סא"ל ע'.
הצוללות,  שייטת  מפקד 
המדי־ "מספר  כי  ציין  ג',  אל"מ 

וביכולות  בידע  שמחזיקות  נות 
חצי  שיפוץ  לביצוע  הנדרשות 
ומע־ מאוד  מצומצם  הוא  חיים 
טים הציים שביצעו את העבודה 
את  לפרק  היא  המטרה  הזאת. 
לה־ כשנתיים  ואחרי  הצוללת 

לים  לחזור  בחזרה,  הכל  רכיב 
ולהפליג".

דולפין,  אח"י  הצוללת 
המקיף  השיפוץ  את  שסיימה 
לבדיקות  ירדה  בינואר,  כבר 
קיבלה  ובסופם  במים,  מקיפות 
חיל  ממפקד  הסופי  האישור  את 
הים, האלוף רם רוטברג, ליציאה 
כשירות  אל  וחזרה  הים  אל 

מלאה.

מאת שלמה גרין

טעון  חירום  דיון  בתום 
ארוכים  חודשים  ולאחר  במיוחד 
בין  המו"מ  של  צמוד  ליווי  של 
הת־ למשבר  השונים  הצדדים 
ועדת  אישרה  הצבאית,  עשיה 
 150 בסך  הלוואה  הכספים, 
ההלוואה  לתע"ש.  ש"ח  מיליון 
לעו־ משכורות  לתשלום  נועדה 

פעילות  המשך  ולהבטחת  בדים 
שאלמלא  הצבאית,  התעשיה 
לפעול  מפסיקה  היתה  ההלוואה 

עקב חובות שוטפים.
של  המיוחד  הצוות  יו"ר 
המשבר,  לפתרון  הכספים  ועדת 
יום  "כל  כי  אמר  חרמש  שי  ח"כ 
עלותו  להסכם  ההגעה  בדחיית 
לתע"ש מיליון שקלים. ההחלטה 
בעקבות  ההלוואה  את  לאשר 

הסדר צפוי בתוך חודש". 
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ הרב 
"ועדת  כי  בדיון  אמר  גפני  משה 
שלא  בדברים  עוסקת  הכספים 
בגלל  רק  בהם  לעסוק  אמורה 
שעושה  אחר  אחד  אף  שאין 
שמתמוטטים,  מפעלים  זאת; 
לעובדים  משולם  שאינו  שכר 
ואנחנו נדרשים לתת לכך מענה. 
ההסדר  יושג  שאכן  לקוות  יש 
של  קיומה  המשך  את  שיבטיח 

תע"ש, שכר ותנאי העובדים". 

לצוות  הודה  גפני  הרב 
ומ־ חרמש  בראשות  המיוחד 

כהן,  טמיר  הכספים,  ועדת  נהל 
למש־ הצדדים  את  שמובילים 

העובדים,  תע"ש,  הנהלת  בר; 
האוצר,  משרד  ההסתדרות, 
החברות  רשות  הבטחון,  משרד 
לקראת  ועוד,  הממשלתיות 
חודשים  מזה  הסכם,  על  חתימה 
את  לכנס  אמור  הצוות  ארוכים. 
הצדדים לדיון נוסף כבר בשבוע 
על  חתימה  לקדם  על־מנת  הבא 
הסכם בראשי תיבות כבר באמ־

צע החודש הבא. 
יום  שהתקיים  החירום  דיון 
קודם לכן בהשתתפות ראש אגף 
הרשקו־ גל  באוצר,  התקציבים 

ביץ ואבי ניסנקורן מההסתדרות, 
הטחת  וכלל  מאוד  טעון  היה 
העו־ נציגי  בין  קשות  האשמות 

ועד  יו"ר  האוצר.  לאנשי  בדים 
הטיח  יהודה  איציק  העובדים, 

וחרפה  "בושה  בהרשקוביץ: 
אתם  לעובדים.  שכר  לשלם  לא 
באוצר אין לכם מושג קלוש מה 
חלה  לקנות  כסף  ללא  להיות  זה 

לשבת". 
הרשקוביץ קבל על הדברים 
למח־ עניינית  להתייחס  וביקש 

לוקות: "סלע המחלוקת שמעכב 
תע"ש  הפרטת  על  ההסכמה  את 
התנגדות  עניינים;  בשני  נעוץ 
מבני  לשינוי  והעובדים  החברה 
שדורש  ההפרטה,  בעקבות 
בעקבות  מחלקות  וסגירת  מיזוג 
והת־ מהעובדים  שליש  פרישת 

תהיה  לא  אם  שגם  לכך  נגדותם 
הפרטה החברה עוברת לנגב. כל 
שאר הדברים כבר סוכמו ונסגרו 
טכניים  דברים  מספר  למעט 
שינוי  על  הסכמה  ללא  קטנים. 
וללא  להפרטה  במקביל  מבני 
הסכמה על מעבר לנגב, לא נאפ־
שר הזרמת עוד כספים לחברה".

אחרי שיפוץ ושדרוג: הצוללת אח"י דולפין חוזרת אל המים
בחיל הים השלימו את שיפוץ הצוללת, הנערך מדי 15 שנה בממוצע ונמשך כמעט כשנתיים ^ חלקי הצוללת פורקו לחלוטין 

והורכבו מחדש, במלאכת מחשבת שבוצעה על ידי אנשי החיל
בנק ישראל: המדד המשולב ליוני עלה ב־0.2%

70 שנה לחיסול גיטו ורשה

פולין: אירועי הזכרון לציון 70 שנה לחיסול 
גיטו ורשה יפתחו היום בטרבלינקה

גורמים בקהילה היהודית בפולין מותחים ביקורת קשה על ההחלטה של המארגנים לציין את 
המאורע בקונצרט מוזיקלי באתר מחנה ההשמדה

ציון דרך במערכה על ברית המילה בגרמניה

רוב בפרלמנט הגרמני בעד לאפשר קיום ברית מילה
השלב הבא במערכה: חקיקה משפטית שתעגן בחוק את קיום ברית מילה

מאת א. למל

שבעים  היום  יציינו  בפולין 
גטו  של  חיסולו  להתחלת  שנה 

וורשה.
הגטו  חיסול  לציון  הטקס 
יכלול בין השאר קונצרט זכרון, 
וצעדה המשחזרת את הליכתם 
ו־200  קורצ'אק  יאנוש  של 
היתומים  מבית  הי"ד  הילדים 
לעבר  ורשה,  בגטו  שהפעיל 
נשלחו  משם  הריכוז  נקודת 
בטר־ ההשמדה  למחנה  כולם 

בלינקה. 
הושמעה  כך,  בתוך 
בפולין  היהודית  בקהילה 
החלטת  על  נוקבת  ביקורת 
קונצרט  לערוך  המארגנים 
נגנים  בהשתתפות  מוזיקלי  
ההשמדה מחנה  באתר  רבים 

טרבלינקה. 
בפולין  היהודית  הקהילה 
תכנית  נגד  בחריפות  יצאה 
ההחלטה  כי  והודיעה  האירוע 
התקיימה ללא שום התייעצות 
בפולין,  היהודית  הקהילה  עם 

שואה  ניצולי  עם  או  הרבנים, 
מעוררת  כן  ועל  מישראל, 
הקהילה  אנשי  בקרב  רב  כעס 

היהודית.
בקהילה  גורמים  לדברי 
טר־ מחנה  בפולין,  היהודית 
אלף  כ־900  נרצחו  בו  בלינקה 
להופעות,  מקום  אינו  יהודים 

לה־ ובא  חיובי  הנושא  אם  גם 
נציח את זכר הנרצחים בשואה 

הי"ד.
הקונצ־ מארגני  לעומתם, 

יהיה  לא  שהמופע  טוענים  רט 
אלא   ההשמדה  מחנה  בתוך 
מסילת  את  שמדמה  בשטח 
מחנה  לשטח  מחוץ  הרכבת 

מודים  הם  גם  אך  ההשמדה, 
הרמפה  בשטח  שמדובר  בכך 
באכזריות  סלקציות  נערכו  בו 
ימ"ש,  הנאצים  ידי  על  נוראה 
אולם לטענתם, מדובר באירוע 

זכרון והנצחה.

אבן ההנצחה לזכרו של יאנוש קורצ'ק במחנה טרבלינקה

מאת: א. למל

ציון דרך משמעותי במערכה 
על קיום ברית מילה בגרמניה נר־
שם בסוף השבוע האחרון, כאשר 
בפרלמנט  שנערך  מיוחד  בדיון 
הגרמני, הושג רוב גדול לחקיקת 
חוק שיעגן ויאשר סופית עריכת 
למרות  דת,  לצרכי  מילה  ברית 
פסיקת בית המשפט בקלן שאסר 

זאת.
נע־ הגרמני  בפרלמנט  הדיון 

האישית  התערבותו  לאחר  שה 
נור־ ד"ר  הבונדסטאג  נשיא  של 
בט למרט, שכינס את הפרלמנט 
חדש  חוק  לחוקק  בדרכים  לדון 
בעקבות התחייבותו בענין ליו"ר 
בביקורו  ריבלין  ראובן  הכנסת 

בגרמניה לפני כחודש ימים.
ניסה  הבונדסטאג  נשיא 
ריבלין  הכנסת  יו"ר  את  להרגיע 
בפגישתם  מאוד,  נסער  שהיה 
שהתקיימה ימים ספורים לאחר 
הגרמני,  המשפט  בית  פסיקת 
היות  מודאג,  לא  הוא  כי  ואמר 
החוק  בין  בהתנגשות  "מדובר 
לחופש הדת, ולמרות זאת אינני 
המשפט  שבית  משום  מודאג, 
המילה  את  אמר  טרם  הגרמני 

האחרונה בנושא".

כי  לעמיתו  אמר  ריבלין 
לפתור  הבונדסטאג  "בסמכות 
את  קובע  הבונדסטאג  זו.  סוגיה 
החוק ובתי המשפט פועלים לפי 
הבונדסא־ ידי  על  שנקבע  החוק 

טג". ריבלין הוסיף כי "הפרלמנט 
ההשלכות  את  מבין  הגרמני 
הרבות של ענין זה. כרגע מדובר 
בהחלטה של בית משפט כזה או 

שהפרלמנט  ספק  כל  ובלי  אחר, 
לנושא  להידרש  ייאלץ  הגרמני 
כלפי  גם  השלכה  לו  שיש  זה 
היהדות.  כלפי  וגם  האסלאם 
ממש  של  התערבות  כאן  יש 
דת  לחופש  הנוגעים  בעניינים 

וחופש פולחן".
השבוע  בסוף  כאמור,  ואכן, 
שכונס  מיוחד  בדיון  האחרון, 

לח־ ברור  רוב  הושג  בפרלמנט 
קיום  את  שיאשר  חוק  קיקת 
לשביעות  בגרמניה,  מילה  ברית 
היהודיות  הקהילות  של  רצונן 
ובהם  מנציגיהן  שחלק  במדינה 
מקרוב  עקבו  מהקהילות  רבנים 
הפ־ במליאת  ונכחו  הדיון  אחר 

התקשורת  כלי  לשאלת  רלמנט. 
אמרו הרבנים כי הצעד הבא הוא 

את  שיעגן  בפועל  חוק  חקיקת 
הדבר בחוק.

שר החוץ הגרמני, גידו וסט־
רצונו  שביעות  את  הביע  רוולה, 
פעולה  נקט  שהפרלמנט  על 
מהירה ונחושה בסוגיה. לדבריו, 
הינה  הפולחן  חופש  על  הגנה 
של  קיומה  בהבטחת  יסוד  אבן 

סובלנות דתית.

AFP הבונדסטאג קובע את החוק ובתי המשפט פועלים לפי החוק".  מבנה הרייכסטאג בו שוכן הבונדסטאג | אימג'בנק"
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המ־ למצב  המשולב  המדד 
כך  אחוז.  ב־0.2  עלה  ביוני  שק 
המ־ נתוני  ישראל.  מבנק  נמסר 

דד החודש מצביעים על המשך 
התרחבות הפעילות במשק, תוך 
התייצבותה של הצמיחה ברביע 
הר־ של  לזה  דומה  בקצב  השני 

ביע הראשון של השנה. 

זה  קצב  כי  מדגישים  בבנק 
נמוך מהקצב שאפיין את 2011. 
עליה  משקפת  במדד  העליה 
והשירותיים  המסחר  בפדיון 
הייצור  במדד  קלות  ועליות 

השירותים.  ויצוא  התעשייתי 
ירידה  ע"י  קוזזו  אלו  עליות 
וירידות  הסחורות  יצוא  במדד 
הצריכה  מוצרי  יבוא  במדדי 

ויבוא התשומות לייצור. 

אחרי שיפוץ של כמעט שנתיים. צוללת אח"י דולפין | ויקיפדיה

דיון חרום בועדת הכספים מנעה את הפסקת פעילות תע"ש

ועדת הכספים של הכנסת אישרה הלוואה 
של 150 מיליון ש"ח לתעשיה הצבאית 

הסכום ישמש לתשלום משכורות לעובדים והבטחת המשך פעילות תע"ש
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