
מאת מאיר ברגר

שלב ההתפרקות: ששה ימים 
מהקואליציה  שפרשה  לאחר 
בליל  יצאה  גדול,  רעש  בקול 
הפי־ למהלך  קדימה  סיעת  אמש 
באופן  אותה  למוטט  שצפוי  לוג 
אינטנסי־ מגעים  לאחר  דרמטי. 
היממות  פני  על  שהתפרשו  ביים 
האחרונות בין אנשי לשכת ראש 
הממשלה לחברי כנסת מקדימה, 
החלה קבוצת חברי כנסת לחתום 
בליל אמש על עריקתם מקדימה 

וקליטתם בשורות הליכוד. 
את מהלך הפילוג מנהל ראש 

בעזרת  נתניהו  בנימין  הממשלה 
שכבר  הנגבי,  צחי  לשעבר  ח"כ 
האחרון  השבוע  בסוף  החליט 
והצטרפות  מקדימה  פרישה  על 

לליכוד. 
השותפים  הכנסת  חברי  בין 
הכנסת  חברי  העריקה:  למהלך 
אבי  אדרי,  יעקב  ביבי,  אריה 
עתניאל  ביילסקי,  זאב  דואן, 
ברקוביץ'.  שמאלוב  וי'  שנלר, 
שנכון  כנסת  חברי  מספר  ישנם 
ברורה  לא  השורות  לכתיבת 
עמדתם: חברי הכנסת ר' תירוש, 
שי,  נחמן  איציק,  ד'  צלנר,  יובל 
התיקים  בחלוקת  דיכטר.  ואבי 

ח"כ  היתר  בין  ימונו  המסתמנת, 
דואן לסגן שר הרווחה, ח"כ ביבי 
לסגן שר בטחון הפנים, ח"כ בר־
התקשורת  שר  לסגנית  קוביץ' 
תיק.  ללא  לשר  ביילסקי  וח"כ 
סופית  יושלם  המהלך  זאת,  עם 
כנ־ חברי  שבעה  שיחתמו  לאחר 

סת – דבר שיושלם ככל הנראה 
היום (ב') בשעות הבוקר. 

לפו־ שונים,  דיווחים  פי  על 
רשים מקדימה הובטח בין היתר 
ההכ־ תקופת  בליכוד  תבוטל  כי 

חברים  כלפי  כיום  הנהוגה  שרה 
חדשים בסיעה, וכך, המתפלגים 
ולהביא  לליכוד  להצטרף  יוכלו 

עמם  המזוהים  רבים  מתפקדים 
על מנת שיאפשרו להם להיבחר 

שם.
בסוף  כבר  שכאמור,  הנגבי, 
על  הודיע  האחרון  השבוע 
לקבל  צפוי  קדימה,  את  עזיבתו 
הזה  המהלך  לביצוע  בתמורה 
העורף.  להגנת  השר  תפקיד  את 
עם זאת, לפי שעה לא ברור האם 
אותה  ההבטחה  את  לממש  יוכל 
בחוקת  סעיף  שכן  מנתניהו, 
את  ממנו  למנוע  עשוי  הליכוד 

המעבר. 
על פי סעיף 21, "יחדל להיות 
על  שהורשע  מי  התנועה  חבר 

ידי בית המשפט בפסק דין סופי 
בעבירה שיש עמה קלון". הנגבי, 
שקר  בשבועת  הורשע  כזכור, 
והוטל  המחוזי  המשפט  בבית 
דווח  השני  בערוץ  קלון.  עליו 
אמש כי רק בשבוע שעבר, סילק 
מפלגה  חבר  משורותיו  הליכוד 
ראשות  על  להתמודד  שביקש 
בעבירה  שהורשע  בגלל  סניף 

דומה. 
וגו־ בליכוד  בכירים  גורמים 

אמש  העריכו  משפטיים  רמים 
שאם הסעיף חל על חברי ליכוד, 
גם  ישמש  שהוא  וחומר  קל  אז 
להצטרף  שמבקש  מי  לפסילת 

להצ־ יוכל  לא  שהנגבי  כך  אליו, 
מט־ לרוץ  לא  וגם  למפלגה  טרף 

עמה לכנסת, או לחילופין ייאלץ 
לקבל את אישור בג"ץ. כך או כך, 
הנושא הזה צפוי להגיע להכרעת 
הפ־ הדין  ולבית  הליכוד  מנהלת 

נימי של המפלגה.
לק־ במקביל  כי  לציין  יש 
המב־ הקיימת  המורדים  בוצת 

קיימת  לליכוד,  להצטרף  קשת 
מתפלגים  של  נוספת  קבוצה 
לערוק  המבקשת  פוטנציאליים 
לה־ שצפויים  החדשה  למפלגה 

קים חיים רמון וצ' לבני. עם זאת, 

מאת אליעזר פרידמן

הסו־ המורדים  בין  הלחימה 
נמשכת  אסד  אנשי  לבין  ריים 
התחזיות  כי  ונראה  עוזה,  במלוא 
לכ־ סוריה  של  התפרקותה  לגבי 
מה מדינות מתחילות להתממש. 
דווח  ערביים  תקשורת  בכלי 
אתמול, כי מנהיגים כורדיים הכ־
ערים  ארבע  של  כיבושן  על  ריזו 
מידי משטר אסד, והקמת שלטון 
כורדי בערים אלו. במהלך ההש־

קרבות  הכורדים  ניהלו  תלטות 
בשלוש  אסד.  אנשי  מול  עזים 
ערים כבר סיימו את הכיבוש וב־
עיר נוספת הם הצליחו להשתלט 
וכעת  הממשל  מבני  מרבית  על 
פועלים לטהר אותה מאנשיו של 

אסד. 
הצהירו  שעבר  בשבוע 
פועלים  הם  כי  הכורדים  מנהיגי 

כור־ אוטונומיה  של  לכינונה 
בחבל  סוריה  שלטון  תחת  דית 
סוריות  ובערים  כורדיסטאן 
כור־ של  מוחלט  רוב  יש  בהן 

ברור  היה  לא  מההודעה  דים. 
באנשי  לתמוך  בכוונתם  האם 
עצמאות  לקבלת  בתמורה  אסד 
אח־ בדרכים  לפעול  או  חלקית 
כי  כאמור  דווח  אתמול  אך  רות, 
הצליחו  ואף  התחילו  הכורדים 
לפ־ ערים  שלוש  על  להשתלט 

של  לכיבושה  פועלים  והם  חות 
ערים  שאף  ויתכן  רביעית  עיר 

נוספות.
לפי הדיווחים שלוש הערים 
דיריכ  הן:  הכורדים  שכבשו 
כור־ שבחבל  א־חסכה  שבמחוז 
דיסטאן, כובאני שנמצאת אמנם 
אוכלוסיתה  רוב  אך  חלב  במחוז 
וכן  הכורדי,  המיעוט  על  נמנה 
אנשי  נכנעו  שבה  עפרין  העיר 

לאחר  וברחו  קרב  ללא  אסד 
את  יהרגו  כי  איימו  שהכורדים 

הכורדים מנצלים את ההזדמנות ההיסטורית להקמת מדינה עצמאית: 

דיווחים בסוריה: הכורדים השלימו את 
כיבושן של 4 ערים כורדיות מידי משטר אסד

המורדים השתלטו על מעבר גבול נוסף בין סוריה לירדן

מאת מנחם ברגמן

על  להכריז  שוקלים  בחמאס 
מה־ משוחרר  חלק  עזה  רצועת 
שנכבשו  הפלסטיניים  שטחים 
הקשרים  את  ולנתק  ב־1967 
 – לישראל  עזה  בין  המסחריים 
'אל  הלונדוני  העיתון  מדווח  כך 
היא  ההחלטה  משמעות  חייאת'. 
ולא  עצמאי,  שטח  תוכרז  שעזה 

תהיה נתונה לשלטון הישראלי.
חדשה,  ביוזמה  מדובר  לא 
האחרונות  שבשנתיים  אלא 
התנג־ בעקבות  התעכבה  היא 
המודיעין  אנשי  מצד  עזה  דות 
אנשי  ושל  במצרים  הכללי 
ברמללה.  הפלסטינית  הרשות 
מוחמד  של  עלייתו  הדיווח,  לפי 
חיזקה  במצרים  לשלטון  מורסי 
את  להוציא  חמאס  ראשי  את 

עם  "היחסים  לפועל.  היוזמה 
על  מבוססים  החדשה  מצרים 
בכיר  אמר  הצרכים",  של  איזון 
עזה  "רצועת  לעיתון.  בחמאס 
מצ־ עם  מסחרי  למעבר  זקוקה 

רים, ומצרים זקוקה לשמירה על 
הבטחון בחזית המזרחית".

בכירים בחמאס אמרו ל'אל־
שחרור  על  ההכרזה  כי  חייאת' 
רצועת עזה ופתיחת נתיב מסח־

רי במעבר רפיח עם מצרים, היו 
השיחות  במהלך  היום  סדר  על 
של  המדינית  הלשכה  שקיימה 
של  בראשותו  הארגון  חמאס 
ביום  מורסי  עם  הניה  איסמעיל 
בהמשך  בקהיר.  שעבר  חמישי 

  המשך בעמ' ד
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גבול מצרים: אש נפתחה לעבר אוטובוס 
חיילים שנסע על כביש המערכת

לרגל יומא דהילולא 

‰ערב ˙חל ‰עלי‰ לˆיון ‰‡ר"י 
‰˜„ו˘ זי"ע בעי‰"˜ ˆפ˙ 

סיום הש"ס במחזור ה־12 יצוין היום בבלגיה

תושבי אנטוורפן יתכנסו 
הערב למעמד סיום הש"ס

מאת מנחם ברגמן

את־ נפתחה  צלפים  אש 
אוטובוס  לעבר  בצהריים  מול 
המ־ כביש  על  שנסע  חיילים 

מוצב  בין  מצרים  בגבול  ערכת 
היו  לא  שגיא.  להר  כרמית 
נגרם  נזק  אך  באירוע  נפגעים 
הוכרזה  בצה"ל  לאוטובוס. 
לחדירת  מחשש  גבוהה  כוננות 

מחבלים באזור. 
את  שביצעו  החמושים 

היו  האוטובוס,  לעבר  הירי 
שטח  בתוך  הנראה  ככל 
הוזעקו  צבא  כוחות  מצרים. 
בבדיקת  פתחו  ובצבא  למקום 
האירוע. הירי בוצע סמוך לא־

זור מוצב שקמה, על כביש 10 
לתנועה  שסגור  הגבול  ציר   –
רכב  לכלי  רק  ופתוח  אזרחית 

של הצבא.
קבלן  עובד  כחודש,  לפני 
בהקמת גדר הגבול בין ישראל 
שנפתח  מירי  נהרג  ומצרים 

סמוך  העבודות,  אתר  לעבר 
חוליית  ברנע.  קדש  ליישוב 
מכיוון  שהגיעה  מחבלים 
העבודות  אתר  לאזור  סיני 
 RPG טיל  ירתה   ,10 בכביש 
לעבר  קל  נשק  בירי  ופתחה 
לפ־ וגרמה  בגבול  העובדים 

ביישובים  נוסף.  אדם  ציעת 
הכוננות  הועלתה  הסמוכים 
ומחשש  המצב  בעקבות 
לשטח  מחבלים  לחדירת 

ישראלי.

מאת א. ישראל

העליה  תחל  מהערב  החל 
הקדוש  האר"י  של  קדשו  לציון 
העתיק  החיים  שבבית  זי"ע 
בעיה"ק צפת, לרגל יום ההילולא 
אב,  מנחם  לחודש  ה'  ביום  החל 
להסתל־ שנה   440 ימלאו  שבו 

קותו.
נתבקש  זי"ע  הקדוש  האר"י 
של"ב  בשנת  מעלה  של  לישיבה 
בהיותו בשנת השלושים ושמונה 
לחייו, לאחר שהשלים את נפשו 
הנודעים  בחיבוריו  לאלוקיו 
בגילוי  הנסתר,  בתורת  לתהילה 
התורה  סודות  עמקי  צפונות 
ובראשם  הגדולים  לתלמידיו 

רבנו חיים ויטאל זי"ע.
תל־ תל  מהווה  קדשו  ציון 

זה  לרבים  תפילה  כמקום  פיות 
בית  המוני  כאשר  בשנים,  מאות 
הקודש  למקום  נוהרים  ישראל 
כל  לבורא  ותחינה  שיח  לשפוך 
הג־ בזכותו  להיוושע  עולמים 

התורה  צפונות  מגלה  של  דולה 
וסודות הקבלה.

הקבלה  תורת  חכמי  גדולי 
לע־ הקודש  לציון  הערב  יעלו 

ותיקונים  תפילות  סדר  ריכת 
שגילה  כפי  הקבלה  סודות  עפ"י 
להשפיע  כדי  הקדוש,  האר"י 
ישועות לעם ה' לרפא את עם בני 
רחומיו ולגאלם מכל צרה וצוקה 
ונזכה לראות בבנין בית הבחירה 

במהרה.
עד  הצבור  יעלה  שנה  כמדי 
הגשר  באמצעות  הקדוש  לציון 
הועדה  ע"י  שנבנה  המיוחד 

'קד־ הקדמונים  קברי  לשמירת 
מונינו', וזאת כדי לסייע לעולים 
קברים.  על  לדרוך  שלא  לציון 
רבים  שיפורים  בוצעו  השנה 
אורכו  לכל  אשר  הגשר,  במבנה 
כדי  למהדרין  מחיצות  ישנם 
בש־ המקום  קדושת  על  לשמור 

עולים  ישראל  בית  שרבבות  עה 
להשתטח על ציון המצוינת לש־

עולם  לבורא  ותחינה  שיח  פוך 
לגאולתן וישועתן של ישראל.

דאגו  אף  הועדה  עסקני 
מתאים  שילוט  במקום  להציב 
במ־ הן  העלמין,  לבית  בכניסות 
והן  האר"י,  רח'  מצד  ההר  עלה 
ליד  ההר  מצד הכניסה בתחתית 
זאת  עם  יחד  אלקבץ.  מוסדות 
גופי  של  התארגנויות  על  נמסר 

מאת א. למל

מצוה  של  שמחה  מתוך 
יתכנסו  פה  שבעל  תורה  בסיום 
אנטוורפן  תושבי  אלפי  הערב 
הש"ס  סיום  של  המרכזי  למעמד 
במ־ היומי  הדף  לימוד  במסגרת 
מהר"ם  מרן  כתקנת  ה־12  חזור 
התאריך  זי"ע.  מלובלין  שפירא 
המקורי הוא בעוד כעשרה ימים, 
של תושבים  צאתם  מפאת  אולם 
רבים לחופשת בין הזמנים, הוק־

דם המעמד ויתקיים הערב.
אולם  דלתות  התכנית  עפ"י 
המכיל   Stadsschouwburg
יפתחו  ישיבה  מקומות   5,000
בשעה 7.15 אחה"צ. בשעה 8.00 
העסקן  פתיחה  דברי  ישמיע 

שזה  פרלמן  לייבל  הרב  הוותיק 
מארגן  שהוא  השישי  הסיום  לו 
ינחה  המעמד  את  באנטוורפן. 
הורביץ  חיים  הרב  הגאון  וינהל 

שליט"א ראש כולל אנטוורפן.
ה־12  במחזור  הש"ס  בסיום 
הגאון  דאתרא  המרא  יתכבד 

גאב"ד  שליט"א  שיף  אהרן  רבי 
לאחר  הקדיש  את  אנטוורפן. 
ר'  הרה"ח  הנגיד  יאמר  הסיום 
את  שתרם  פלוטשעניק,  חיים 
המעמד לזכר נשמת אביו הרה"ח 
רבי יצחק ז"ל, מתלמידי מהר"ם 
מחולל  זי"ע  מלובלין  שפירא 

ומייסד לימוד הדף היומי.
בר־ מסכת  לימוד  בהתחלת 

כות ולימוד הש"ס במחזור ה־13 
הגאון  אנטוורפן  ראב"ד  יתכבד 
שליט"א.  שטרנבוך  אליהו  רבי 
רבי  הגאון  ישמיע  ברכה  דברי 
דוד משה ליברמן שליט"א אב"ד 

קהילת שומרי הדת. 
ישמיע  המרכזי  המשא  את 
תורה  ארגון  יו"ר  הכבוד  נואם 
  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

הרה"ח ר' יחזקאל אלימלך רייכמן זצ"ל

קהל גדול של חסידים ואנשי 
צאנז  חסידי  ובמרכזם  מעשה 
את  למנוחות  שישי  ביום  ליוו 
הדגול  המחנך  המפואר,  הרה"ח 
רייכמן  אלימלך  יחזקאל  רבי 
צאנז  חסידי  זקני  מחשובי  זצ"ל, 
לבו־ נשמתו  את  שהשיב  בב"ב, 
לאחר  לחייו  ה־78  בשנת  ראה 

סבל של מחלה ויסורים.
בירוש־ תרצ"ה  בשנת  נולד 

לים שבין החומות לאביו הרה"ח 
זצ"ל,  רייכמן  משה  ציון  בן  ר' 
כ"ק  של  המובהקים  מתלמידיו 
חיים'  ה'שפע  בעל  אדמו"ר  מרן 

הרבנית  ולאמו  זצוק"ל,  מצאנז 
דבורה  הינדא  מרת  הצדקנית 
  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

בחמאס שוקלים להתנתק מהרשות 
הפלסטינית ולהקים ישות נפרדת

העימותים בסוריה מתקרבים לישראל?

כוחות סוריים פעלו בשטח המפורז בגבול 
הצפון; ישראל שיגרה אזהרה חריפה

הכוחות הסוריים נכנסו לשטח המפורז באזור הכפר ג'ובתא אל־ח'שב, 
קילומטרים ספורים ממזרח לכפר הדרוזי מסעדה שבצפון רמת הגולן 

"לנגד עינינו קמה מדינת חמאסטן, גרורה של איראן". מפגן כוח של חמאס בעזה | פלאש 90

מאת מנחם ברגמן

ישראל שיגרה מכתב תלונה 
ול־ קי־מון  באן  האו"ם  למזכ"ל 
בעקבות  הבטחון  מועצת  נשיא 

סוריה  צבא  כוחות  של  חדירה 
המפורז  לאזור  שעבר  בשבוע 
ברמת  ישראל  עם  שבגבול 
סייר  יום  באותו  בדיוק  הגולן. 
ברק,  אהוד  הבטחון  שר  בגזרה 

המתנה־ הקרבות  על  שתצפת 
לים מצדו השני של הגבול.

ביום  אירעה  החדירה 
לאזור  סמוך  האחרון  חמישי 
  המשך בעמ' ד

חקירת הפיגוע בבולגריה נמשכת; 
חשש מנסיון פיגוע בבריטניה

מאת אליעזר פרידמן

המתאבד  המחבל  של  זהותו 
אך  ידועה,  אינה  עדיין  מבורגס 
נרחב  מצוד  מנהלות  הרשויות 
נמוך  אדם  שלו,  הסייען  אחר 

שנושא  ערבית  חזות  בעל  קומה 
הנראה  ככל  אמריקנית,  אזרחות 
'דייויד  המכונה  הסייען  מזויפת. 
גם  הנראה  ככל  נצפה  ג'פרסון' 
לפני  ורנה,  הבולגרית  בעיר 
המחבל  עם  יחד  לבורגס  שהגיע 

המתאבד. 
בריטיים  תקשורת  בכלי 
דווח אתמול, כי המוסד הישרא־

לי בודק את האפשרות שהסייען 
יצא מבולגריה כשברשותו מטען 
בי־ לפגוע  במטרה  נוסף,  חבלה 

הדיווח,  לפי  בלונדון.  שראלים 
מגבירות  הישראליות  הרשויות 
יש־ קבוצת  סביב  האבטחה  את 

לקראת  להגיע  שצפויים  ראלים 
להשתתף  ללונדון,  השבוע  סוף 
  המשך בעמ' ד

חשש ישראלי מפיגוע באירועים הבינלאומיים בלונדון
דיווח: ישראל שלחה סוכני מוסד ללונדון 

עמוד במחשש לפיגוע

נתניהו בישיבת הממשלה: נציג 
מתווה חלופי להמלצות פלסנר
בעקבות כשלון ועדת פלסנר ופרישת קדימה, התייחס ראש הממשלה 
בישיבת הממשלה לחלופה אפשרית לחוק טל אותה הציג השר יעלון

מאת מאיר ברגר

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
בישיבת  אתמול  התייחס  ניהו 
אפשרית  לחלופה  הממשלה 
כשלון  בעקבות  זאת  טל,  לחוק 
קדימה  ופרישת  פלסנר  ועדת 

מהממשלה בשבוע שעבר. 
היום  הממשלה  "בישיבת 
התכנית  את  יעלון  השר  יציג 
"מטרת  נתניהו,  אמר  שהכין", 
באופן  להגדיל  היא  התכנית 

החרדים  מספר  את  משמעותי 
מספר  ואת  בצה"ל  המשרתים 
והאזרחים  החרדים  האזרחים 
בשירות  שמשרתים  הערבים 

האזרחי".

השר  כי  הוסיף  נתניהו 
והג־ וחדש  מתווה  יציג  יעלון 
"השר  'הסטורי',  אותו  דיר 
כמה  כבר  כך  על  עובד  יעלון 

עימות בממשלה? ברק דרש 
ליטול אחריות על גיבוש 

המתווה, נתניהו התנגד /// עמ' ד

  המשך בעמ' ד

ששה ימים לאחר שפרשה מהקואליציה: 

קדימה מתפרקת: עריקת ח"כים מקדימה לליכוד- יצאה לדרך
בחלוקת התיקים המסתמנת, ימונו ח"כ דואן לסגן שר הרווחה, ח"כ ביבי לסגן שר ביטחון הפנים, ח"כ ברקוביץ' לסגנית שר התקשורת וח"כ ביילסקי לשר 

ללא תיק ^ את המגעים מוביל ח"כ לשעבר הנגבי שקיבל הבטחה להתמנות לשר להגנת העורף ^ קדימה: מדובר בשוחד פוליטי מהסוג הנחות והנלוז ביותר

0722-212-212

מנחם מענדל הלוי מאנן
ב"ר אהרן הי"ו

ישיבת בעלזא אשדוד 
ירושלים

שרה סאשא מייערס
בת הרה"ג ר' פינחס אברהם שליט"א

אבד"ק האג 
בנות ירושלים, אנטוורפן

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום ראשון, ג' בתמוז תשע"ב
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מאת כתב 'המבשר'

בקייב  התעופה  שלטונות 
הודיעו כי לרשות אלפי הנוסעים 
שיעשו דרכם חזרה ארצה לאחר 
באומן,  השנה  בראש  השהות 
בשדה־ החדש   D טרמינל יועמד 

התעופה הבינלאומי בקייב. 
למשלחת  נמסרה  ההודעה 
אל על בראשותה של י. גריסרו, 
במסג־ על,  באל  שרות  סמנכ"ל 

מערך  להפעלת  ההיערכות  רת 
השנה.  ראש  לקראת  הטיסות 
קי־ שקדי  אלעזר  על  אל  מנכ"ל 

ואמר,  ההודעה  את  בסיפוק  בל 
מאמץ  בהצלחה  הוכתר  בכך  כי 
שנועד  על,  אל  של  מתמשך 
בשדה  התנאים  לשיפור  להביא 
סבל  שגרמו  בקייב,  התעופה 
לנוסעים הרבים שעשו את ראש 

השנה באומן. 
במוצאי ראש השנה האחרון 
ועמד  לקייב  על  אל  מנכ"ל  יצא 
הקשים  התנאים  על  מקרוב 
בהיותו  בקייב.  התעופה  בשדה 
השלטו־ באוזני  התריע  במקום 

נות, כי אל על לא תוכל להשלים 
ההמתנה  עם  ובייחוד  המצב  עם 
הממושכת של מבוגרים וילדים, 
מחוץ לטרמינל, בתנאי מזג אויר 
בתהליך  שינוי  תבע  הוא  קשים. 
הטיפול באלפי הנוסעים בדרכם 
בר־ רבני  עם  בפגישותיו  ארצה. 
סלב באומן הבטיח כי "מה שהיה 

מאמץ  נחסוך  לא  יהיה.  לא   –
של  משמעותי  לשיפור  להביא 
את  לייעל  הסביבתיים,  התנאים 
שהטי־ נדאג  בנוסעים.  הטיפול 
פול יהיה ברמה אחרת ושונה". 

בקורת קשה על הטיפול של 
בקייב  התעופה  שדה  רשויות 
השמיע  אף  לאומן,  בנוסעים 
טו־ ד"ר  צ'רקס  מושל  באוזני 

אוקראינה  שגריר  סרגיי,  לופ 
וראש  נדולנקו  גנדי  בישראל 
עיריית אומן, בעת ביקור שעשו 
גב'  השרות  סמנכ"ל  בישראל. 
איגור  האזורי  והנציג  גריסרו  י. 
השנה  במהלך  פעלו  וייסבורד, 
לשיפור  להביא  כדי  האחרונה 
בדיון  התעופה.  בשדה  התנאים 
השבוע  בסוף  בקייב  שקיימו 
שדה  מנהל  ע"י  התבשרו  שעבר 
כי  וולוו  אנטון  בקייב  התעופה 
והטיסות  נענתה  על  אל  דרישת 
מהטרמינל  יופעלו  ארצה  חזרה 

החדש.
התעופה  בשדה   D טרמינל 
הג־ הוא  בוריספיל,  הבינלאומי 

נפתח  באוקראינה.  ביותר  דול 
לפני חודש ימים לרגל אירועים 
ימים  שבוע  ופעל  בינלאומיים 

בלבד. 
לטרמינל  הפעילות  העתקת 
אל  הקצה  מן  תשנה  החדיש 
הקצה את הטיפול בחוזרים לא־

יורידו  מאומן  האוטובוסים  רץ. 
הראשית  בכניסה  הנוסעים  את 
בתוך  תהיה  ההמתנה  לטרמינל, 
לב־ מחוץ  ולא  הטרמינל  אולם 

בטרמינל  בעבר.  שהיה  כפי  נין 
שתיה  לרכישת  מזנונים  פועלים 
מטבע,  להמרת  נקודות  קלה, 
שירותים ותנאים משופרים לנו־
סעים. בטרמינל יופעלו לרווחת 
לבידוק  נקודות   30 הנוסעים 

בטחוני וכן דלפקי צ'ק־אין.

הופ־ האחרון  חמישי  ביום 
והח־ התורה  עיר  תושבי  תעו 
רבים  בטחון  רכבי  לגלות  סידות 
המים  מגדל  באזור  ומיוחדים 
רבים  לא  בעיר.  איש  חזון  ברח' 
מורחב  בתרגיל  מדובר  כי  ידעו 
ומאומצת  רבה  היערכות  שכלל 
של  מצב  ב'לייב'  לדמות  כדי 
ממגדל  מסוכנים  חומרים  דליפת 

המים בעיר בני ברק.
ברק':  'מי  מנכ"ל  צלניק,  דוד 
של  והביוב  המים  "כתאגיד 
הן  רבה  אחריות  לנו  יש  העיר 
עלינו  ח"ו.  בחירום  והן  בשגרה 
אפוקליפ־ תרחישים  לדמות 
טיים כדי להיטיב להתמודד עם 
ח"ו.  לקרות  העלול  שכזה  מצב 
רא־ יום  של  הצהרים  בשעות 

הבארות  צוות  אנשי  חייגו  שון 
דליפת  על  ודיווחו  אש  לכיבוי 

המים  במגדל  מסוכנים  חומרים 
חיש  במקום.  נפגעים  יש  וכי 
מד"א  כבאיות,  הגיעו  מהר 
פיקוד  חדר  הוקם  ומשטרה, 
תודע  העירוני  המוקד  במקום, 
מהיר  טיפול  ולאחר  במיידית 
על  הכוחות  השתלטו  בנפגע 
הדליפה. התרגיל כולו עבר ב"ה 
בהצלחה בתקוה שיישאר תרגיל 

ותו לא. 
ביזמת  בוצע  "התרגיל 
הנדר־ ההישגים  וכל  התאגיד 
הוש־  – לעצמנו  שהצבנו  שים 

לשיתוף  ניתן  מיוחד  דגש  גו. 
כל  בין  ממשית  וחבירה  פעולה 
לאירוע  הרלוונטיים  הכוחות 
מייחס  התאגיד  זה.  מסוג 
לתרגול  מאוד  רבה  חשיבות 
לבטחון  הקשור  בכל  ולהדרכה 
בהגברת  מרכזי  כנדבך  המים 

לתרחישי  הכוללת  המוכנות 
מצב קיצון". 

הרב  ברק',  'מי  סמנכ"ל 
הת־ בעקבות  מסר  צברי  פנחס 

משרד  הוראות  "ע"פ  כי  רגיל 
מטפל  המים  תאגיד  הבריאות, 
המסוכנים  בחומרים  יום  ביום 
וכיו"ב.  כלור/פלואור  כגון 
ע"פ  מאובטחים  אלו  חומרים 
ביותר.  המחמירים  התקנים 
התרגיל הינו מורכב, שכן מקדם 
במיוחד  גדול  הינו  הודאות  אי 
וזאת  וכד',  רוח  אויר,  מזג   –
בנוסף לקיומו בלב אזור מגורים. 
בטיפול  אותנו  חייבו  אלו  כל 
תרגיל  ומקצועי.  מאוזן  שקול, 
המת־ מסוגו  ראשון  הינו  זה 

הגורמים  כל  וב"ה  בעיר  בצע 
וישפרו  ההישגים  את  ישמרו 

את הלקחים".

מאת אהרן פקשר

'באר  כנס  יתקיים  הערב 
הישיבות  בחורי  לכלל  החסידות' 
מכון  ע"י  בירושלים  החסידיות 
'באר החסידות' ששם לו למטרה 

לחבר את החסידות לכל אחד. 
בסימן  יתקיים  אשר  הכנס 
אחד",  לכל  שייכת  "חסידות  של 
שידלובצא  בביהמ"ד  ייערך 
בש־ ירושלים  יוסף  אהלי  רחוב 

ישא  ובמהלכו  בערב,   9.45 עה 
זיל־ מרדכי  רבי  הגה"צ  דברים 

תולדות  דקהל  רב  שליט"א  בער 
יאריך  אשר  סטוטשין,  יהודא 
ויעמיק בתורת החסידות בנושא 

ימי בין המצרים.
נוסד  החסידות  באר  מכון 
רבנים  צוות  ע"י  כשנתיים  לפני 
את  לקרב  במטרה  ומשפיעים, 
רבותינו  תורת  החסידות,  ספרי 
מנחילי  ראשי  החסידות,  מאורי 
ותלמי־ הק'  טוב  שם  הבעל  דרך 

דיו לעולמו של הבחור והאברך. 
החסידות  בספרי  עשיר  דורנו 
מחו־ בהדפסה  לאור  היוצאים 

את  המקרבת  נאה  ובצורה  דשת 
בספר  לימוד  אך  לספר,  הלומד 
ווארט  של  ענין  אינו  חסידות 
רבותינו  וכדו'.  הפרשה  על  נאה 
בספרם,  להנחיל  ביקשו  הק' 
מיוחדת  דרך  עמוקה,  שיטה 
במ־ לעלות  הדרך  ה'.  לעבודת 
להגות  היא  אלו,  נשגבות  עלות 
הקדושים  בדבריהם  ולעיין 

מפי כתבם. 
לו  שם  החסידות  באר  מכון 
למטרה וגם הצליח בדרכו לחבר 
ספרים וקונטרסים המביאים את 
החסידות,  ספרי  של  הק'  לשונם 
תולדות יעקב יוסף, מאור עינים, 
זאת זכרון ועוד, בצירוף ביאורים 

והשוואות,  הוספות  בהירים, 
ומופשטים  ארוכים  והסברים 
הצדיקים,  של  דרכו  את  לידע 
לדורי  שהנחיל  מורשתו  ואת 

דורות. 
הכנס  יתקיים  הערב  כאמור, 
וימי  הכנסים  בסדרת  הראשון 
לאב־ החסידות  בתורת  העיון 

אור  את  להאיר  ובחורים,  רכים 
ישראל.  בני  בליבות  החסידות 
בסיום השיעור תינתן ההזדמנות 
כל  על  ותשובה  מענה  לקבל 
בירור ושאלה בתורת החסידות. 
הקונטרס  יימכר  במקום  כמו"כ 
המכון  ע"י  לאור  שיצא  החדש 
הח־ בתורת  המצרים  בין  בעניני 

שבעת  אור  מרן  במשנת  סידות, 
ותלמידיו,  הק'  הבעש"ט  הימים 

שלאורם אנו חיים.

ירושלים: שריפת קוצים 
באישון לילה

כיבוי  צוותי  ארבעה  פעלו  שבת,  מוצאי  של  חצות  בשעת 
הסמוכים  עופרית  בסיס  לבין  עיסאוויה  בין  שפרצה  בדליקה 
שליטה  להשיג  פעלו  הכיבוי  צוותי  בירושלים.  הצופים  להר 

ובמקביל, בלמו את התפשטותה לעבר הבסיס.

סביון: שריפה בדירה ללא נפגעים
שי־ בסביון.  האורנים  ברחוב  בווילה  פרצה  גדולה  שריפה 

שה צוותי כיבוי הגיעו למקום ופעלו להשגת שליטה על האש 
ולמניעת התפשטותה. איש לא נפגע, אך נזק רב נגרם לבית.

פתח תקוה: פועל נפל מגובה
ברחוב השחם בפתח תקוה נפל מגובה פועל כבן 30 ונפגע 
לו  העניקו  תקוה'  פתח  הצלה -  'איחוד  חובשי  בראשו,  קשות 
טיפול רפואי ראשוני. פונה להמשך קבלת טיפול בבית החולים 

כשמצבו מוגדר בינוני עד קשה.

בית וגן: שריפת יער גדולה
שלושה צוותי כיבוי ומיכלית פעלו אתמול בשעות הבוקר 
בדליקה של עצים וקוצים בין רחוב הפסגה לרחוב בית וגן בש־

כונת בית וגן. הצוותים דיווחו על עשן כבד ועל להבות בגובה 
העצים.

בתוך  גדול  בשטח  מדובר  היה  כי  נמסר  הכיבוי  משירותי 
מדרון המכיל קוצים ועצים בסמיכות לבתים. הכוח הגדול שה־

הושגה  זמן מה  גיע לזירה הצליח להוריד את הלהבות ולאחר 
נזק  נגרם  ולא  נפגעים  היו  לא  כובתה.  והיא  האש  על  שליטה 

לבתים הסמוכים.

יפו: תאונת 'פגע צעק וברח'
את  שחצתה  רגל  בהולכת  רכב  פגע  בצהריים  אתמול 
ואז  הרגל  הולכת  על  צעק  הנהג  ירושלים.  בשדרות  הכביש 
נמלט מהמקום. הולכת הרגל נפצעה באורח קל ופונתה לבית 
אחר  סריקות  נערכו  כי  מסרה  המשטרה  איכילוב.  החולים 

הרכב הפוגע.

קצרים // י. ברזל

קדימה הולכת אחורה 
אי  בישראל  המפלגות  שיטת  על  הביקורת  כל  עם 
מסיבות  קמו  הן  אחת:  עובדה  לזכותן  לציין  שלא  אפשר 
לה  שאין  למפלגה  קיום  אין  בישראל  שבאידיאולוגיה. 
אידיאולוגיה. וכבר היו דברים מעולם מפלגות חד פעמיות 
של  המשותף  למכנה  קדימה.  ועכשיו  ד"ש  שינוי,  כמו: 
כותרת.  להתאים  ניתן  אמנם  ואחרות  שינוי  כמו  רשימות 
כשיהיה,  תקשורתי  ויהיה  בלבד,  אחד  ענין  כי  התברר  אבל 
אינו בסיס אידיאולוגי. לפיד הלך לבחירות בשמה של שנאת 
כצרור  מהרה  עד  התברר  זה  משותף  מכנה  אבל  החרדים, 
מפלגה  כמובן.  בקדימה  היום?  אמורים  דברים  במה  נקוב. 
שקמה על מנת לאפשר לאריאל שרון להוציא לפועל מהלך 
לא  אבל  הכותרת  היה  הפינוי  קטיף.  מחבל  התפנות  אחד – 
הליכוד  מן  כנסת  חברי  חברו  שרון  לאריאל  אידיאולוגיה. 
שאף להם לא היה מכנה משותף אמיתי, פרט לשיקולים של 
קידום אישי. והתוצאות ברורות. קדימה הולכת אחורה. היא 

הולכת ומתפוררת.

יתכן שהפירוק של קדימה יהיה ממושך. ואולי כמה חברי 
כנסת ימשיכו לשאת את שמה של ה'מפלגה' הזאת. אבל לא 
לאורך זמן. קדימה תמצא את מקומה עד מהרה בפח האשפה 
לבדה.  שם  תהיה  לא  והיא  הישראלית,  הפוליטיקה  של 
לצמח  יכולה  אינה  אידיאולוגיה  חסרת  פוליטית  תנועה 
מנהיגות ואם אמנם עולה בה לגדולה מישהו הריהו בחזקת 
זאת  מדגימה  קדימה  במהירות.  ונגוז  שנעלם  שביט  כוכב 
היסודות,  את  ערער  אולמרט  הקים,  שרון  מוחלטת.  בצורה 
המהלכים  שני  סופה.  וקצר  רוח  זרע  ומופז  מוטטה  לבני 
כבר  זקוף',  'בראש  הפתטיים  כדבריו  שהוביל,  הסותרים 
שרק  תוחלת  חסרי  סרק  כמהלכי  הכנסת  בתולדות  נרשמו 
הגדיר  שרבין  במה  שמיר  את  להדיח  פרס  של  הנפל  נסיון 

התרגיל הלא מריח יכול להשתוות אליו.

הכותרת בשמה הלך מופז לקואליציה עם הליכוד היתה 
גיוס החרדים. אילו היה נבון יותר ושועה לעצות הפיקחים 
לה  שאין  כותרת  שזאת  יודע  היה  הנגבי  כצחי  שבחבריו 
כיסוי. אבל מופז ביהירותו כי רבה סבר שיעלה בידו לרתום 
את הממשלה למהלך בלתי אפשר של גיוס של בני הישיבות 
הקואליציה.  מן  פרש  משתבשת  שתכניתו  נוכח  וכאשר 
רק  חבריו.  של  לדעות  קשוב  שיהיה  דורשים  ראוי  ממנהיג 
רודן קשוח או מנהיג כריזמטי יכול לפעול נגד רצון שותפיו. 
את  רוצים  סיעתו  שחברי  לתפוס  מסוגל  היה  לא  מופז 
השותפות בממשלה יותר מאשר את גיוסם של מי שתורתם 
האופוזיציה  מן  המעבר  את  להצדיק  נלהבו  הם  אומנותם. 
לקואליציה בכותרת הזאת. אבל זו לא היתה מבחינתם תנאי 

בל יעבור.

עכשיו, לאחר שיצא אל ספסלי האופוזיציה המשמימים 
מכאן  קירח  יצא  שהוא  למופז  לו  התחוור  והמשעממים, 
שיא  במהירות  והפסיד  כוונתו  את  מימש  לא  הוא  ומכאן. 
את ההנהגה. מופז ויתר על ההזדמנות להיות מעורב ואפילו 
שהיא  החמורים  במבחנים  ישראל  מדיניות  על  להשפיע 
ניצבת בפניהם. התגברות הטרור בעולם, האפשרות שנשק 
כימי וטילים ארוכי טווח מהארסנל הסורי הגדול יפלו בידי 
איראן  של  התחמשותה  את  לסכל  והמאמץ  הטרור  ארגוני 

בנשק גרעיני. 
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סקר בארה"ב: 30% מעדיפים את רייס כסגניתו של רומני
מאת אליעזר פרידמן

האמריקנית  החוץ  שרת 
על  המועדפת  היא  לשעבר 
מהאמריקנים  אחוז  שלושים 
סקר  לפי  כך  הנשיא.  לתפקיד 
שנערך באחרונה ופורסם ברשת 

'פוקס'. הסקר שנערך בקרב כלל 
מצביעים  ובקרב  המצביעים 
כי  גילה  בנפרד,  רפובליקניים 
זוכה  האוכלוסיה  שכבות  בשתי 

רייס לתמיכה באחוזים זהים.
עולה  מהסקר  כי  נמסר  עוד 
שאם רומני יכריז על רייס כסג־

ניתו, הוא ישווה את אחוזי הת־
אובאמה,  של  לאלו  שלו  מיכה 
אחוזי   46 על  יעמדו  והשניים 
הם  כשהיתר  אחד  לכל  תמיכה 
רומני  זוכה  כעת  צפים.  קולות 
אחוזים  ל־41  סקר  אותו  לפי 
דומה  תמיכה  לעומת  בלבד, 

במועמדותו של אובאמה. 
שרייס  הרעיון  כי  לציין  יש 
אינו  רומני  של  סגניתו  תהיה 
דחתה  עצמה  היא  אך  חדש, 
לא  כי  ואמרה  הסף  על  אותו 
תחזור לחיים הפוליטיים לאחר 
שיצאה מהם ועברה לאקדמיה. 

פלורידה: מטוס תובלה צבאי נחת בטעות בשדה תעופה קטן
מאת אליעזר פרידמן

התקרית האוירית בפלורידה 
נפגעים.  ללא  בנס  רק  הסתיימה 
צבא  של  ענק  תובלה  מטוס 
קטן,  תעופה  בשדה  נחת  ארה"ב 
קילו־ שאורכו  נחיתה  מסלול  על 

מטר אחד בלבד. 

בס־ מטוסים  השוואה  לשם 
למסלול  נדרשים  כזה  גודל  דר 
קילומט־ וחצי  שלוש  של  באורך 

רים כדי לנחות בבטחה. 
עדי ראיה צילמו את הנחיתה 
אחדות  שניות  בעוד  כי  וסברו 
חמור,  לאסון  עדים  יהיו  הם 
נעצר  הרבה  להפתעתם  אך 

בלבד  מטרים  שלושה  המטוס 
לפני  קיר. 

בארה"ב  התקשורת  כלי 
מדובר  האם  לדווח  ידעו  לא 
בשל  שאירע  מכוונת  בנחיתה 
שהטייס  או  טכנית  תקלה 
מסלול  בין  התבלבל  פשוט 
מסלול  לבין  המדובר  הנחיתה 

הרחק  לא  שנמצא  צבאי  נחיתה 
מהמקום. 

המ־ הנחיתה  לאחר  כשעה 
המקום,  המטוס  המריא  סוכנת 
לקחו  לא  הרשויות  כשהפעם 
תעופה  צוות  והביאו  סיכון 
להנחית  היכן  שיידע  חדש 

את  המטוס. 

בני ברק: תאגיד 'מי ברק' ביצע תרגיל 
דליפת חומרים מסוכנים במגדל המים

ראש העיר הרב יעקב אשר: "אני מלא הערכה לאנשי תאגיד 'מי ברק', שהצליחו להעביר 
את התרגיל בהצלחה רבה" ^ יו"ר דירקטוריון 'מי ברק', הרב ירחמיאל בויאר: "הוכח כי 

תאגיד המים 'מי ברק' עומד בסטנדרט גבוה במיוחד גם ברמה הבטיחותית" 
הערב בי־ם כנס בתורת 

החסידות לכלל בחורי הישיבות 

מחר המפגש השני למחנכים 
בבית שמש בנושא השואה
המפגש מטעם 'דגל ירושלים' בשיתוף ועידת התביעות

מאת א. ישראל

בערב,  שלישי  ביום  מחר 
וראשי  מנהלי  עשרות  יתכנסו 
בית  מהערים  חינוך  מוסדות 
והסביבה  עילית  וביתר  שמש 
וכן מדריכי 'דגל ירושלים', למ־

ההרצאות  בסדרת  השני  פגש 
בנושא  מדריכים  להכשרת 
בשי־ היהדות –  בראי  השואה 

תוף עם ועידת התביעות.
שמש  בבית  ההרצאה 
'תורת  ת"ת  באולם  תתקיים 
בש־  21 שמח  אור  רח'  עולם' 

זו  ובמסגרת  בערב,   8.00 עה 
הנודע  המרצה  דברים  ישא 
נויגרשל  מרדכי  הרב  לתהילה 
יעמוד  המקיפה  שבהרצאתו 
באש  נשרפין  גוילין  נושא:  על 
באויר,  פורחות  ואותיות 
מאורעות ליל הבדולח ומאבק 

הנאצים ימ"ש בעם הספר.
בגלל  כי  מוסר,  כתבנו 
הסתלקותו  על  הגדול  האבל 
הגרי"ש  מרן  הדור  פוסק  של 
הכינוס  נדחה  זצ"ל  אלישיב 
למחנ־ השניה  ההרצאה  של 

שנועדה  המרכז  מאזור  כים 

ביום  ברק  בבני  להתקיים 
והוא  שעבר,  בשבוע  רביעי 
לחודש  ו'  רביעי  ביום  יתקיים 
אב באולם ת"ת 'זכרון מאיר - 
האדמו"ר  ברחוב  תבונה'  יפיק 

מגור בב"ב בשעה 8.00.
ישמיע  ברק  בבני  בכינוס 
ישראל  הרב  הרצאתו  את 
לעניני  בכיר  מרצה  אייכלר, 
נושא  על  שיעמוד  השואה, 
הנסיונות שנעשו ע"י הצוררים 
היהודי  העם  רוח  את  לדכא 
ומסירות הנפש הנעלית שגילו 
על  בעמידה  ה'  יראי  המוני 

קיום התורה ומצוותיה.
הש־ על  נמסר  לכתבנו 

אלו  בכינוסים  רבה  תתפות 
ומדריכים  מחנכים  צבור  של 
מושגים  לרכוש  המבקשים 
השואה,  חקר  תולדות  בנושא 
לדורות  להעביר  שיוכלו  כדי 
לעם  אירע  אשר  את  הבאים 
אשר  'זכור  בבחינת  ישראל 
ובעיקר  עמלק',  לך  עשה 
היהודית  הגישה  את  ללמוד 
התורנית כלפי מאורעות תקו־

פה קשה ומעציבה זו בתולדות 
עם ישראל.

בשורה טובה לאלפי הנוסעים לאומן

הטרמינל החדש בשדה־התעופה 
בקייב יעמוד לרשות הנוסעים לאומן

40 שנה לפיגוע במינכן חושף השבועון הגרמני 'דר שפיגל'

אלפי מסמכים שהועלמו חושפים מחדלים 
חמורים בטבח הישראלים במינכן 

על פי המסמכים, 4 ימים לפני הפיגוע הגיע מידע מוצק על כוונת מחבלים לבצע פיגוע אך לא התייחסו לכך

מאת א. למל

בגרמניה  הבטחון  רשויות 
פעלו להסתיר את היקף הכשלון 
סביב רצח 11 הישראלים במינכן 
מתחקיר  עולה  כך   – ב־1972 
הג־ בשבועון  אתמול  שפורסם 
לאחר  שנה   40 שפיגל,  דר  רמני 

הפיגוע הקשה.
העיתון  לידי  הדיווח,  פי  על 
נח־ שלא  מסמכים  אלפי  הגיעו 

שפו עד כה של דו"חות החקירה 
אחרי מתקפת הטרור של ארגון 
'ספטמבר  הפלסטיני  הטרור 
שגרי־ של  תכתובות  השחור', 

רויות גרמניות ופרוטוקולים של 
מציגות  אשר  ממשלה,  ישיבות 
ורצופת  וקשה  עגומה  תמונה 
השלטונות  ניסו  אותה  מחדלים 

להסתיר.
לא  כי  בזמנו  טענו  הרשויות 
לבצע  כוונה  לגבי  התרעות  היו 
פיגוע, אולם מהתחקיר עולה כי 
השג־ כך.  על  מוצק  מידע  היה 

מסרה  בביירות  הגרמנית  רירות 
אחד  כי   1972 באוגוסט  ב־14 
שמע  הוא  כי  סיפר  ממקורותיה 
תקרית  מתכננים  "שהפלסטינים 

במינכן". 
הועבר  מהשגרירות  המסר 
ארבעה ימים לאחר מכן ממשרד 
לה־ המשרד  לידי  בבון  החוץ 

ואליו  בבוואריה,  החוקה  גנת 
בכל  "לנקוט  המלצה  צורפה 

האפשריים".  הבטחון  צעדי 
ברצינות  התייחסו  לא  אך 

לדברים. 
בדר  מהדיווח  מתברר  עוד 
אחרי  אחדים  ימים  כי  שפיגל, 
אחד  גילה  הספורטאים,  טבח 
תסרי־  26 שכלל  תיק  הבלשים 
הס־ אירועי  לקראת  שונים  טים 

פורט ושמו של אחד התסריטים 
היה "פלישה של יחידות קומנדו 

שאכן  דבר  לכפר",  פלסטיניות 
היה בפועל.

מהמסמ־ שעולה  נוסף  פרט 
שהתביעה  הוא  המסווגים  כים 
במינכן בחנה להגיש כתב אישום 
מנפרד  המשטרה  מפקד  נגד 
הפעולה  על  שפיקד  שרייבר, 
בגין  אנשיו  ונגד  המחבלים,  מול 
זאת,  עם  בזדון.  שלא  הריגה 
כה  עד  הוסתר  כך  על  המידע 

מהציבור. 
עוד עולה מהמסמכים כי ב־7 
שהנרצחים  אחרי  בספטמבר, 
מסמך  סיכם  למנוחות,  הובאו 
של משרד החוץ את הקו המנחה 
בבון  הפדרלית  הממשלה  של 
במינכן  המחוזית  הממשלה  ושל 
ואמר כי "יש להימנע מהאשמות 
עצ־ ביקורת  בלי  וגם  הדדיות, 

מית"...

חשש ישראלי מפיגוע באירועים הבינלאומיים בלונדון

דיווח: ישראל שלחה סוכני 
מוסד ללונדון מחשש לפיגוע
ה'סאנדיי טיימס' דיווח כי סוכני המוסד נשלחו כדי לעקוב אחר סוכני 'כוח 
אל־קודס' של משמרות המהפכה ^ ראשי השב"כ והמוסד סקרו בישיבת 

הממשלה את פעולות גופי המודיעין נגד הטרור של איראן וחיזבללה

מאת מנחם ברגמן

כי  החשש  גובר  בישראל 
לפועל  להוציא  ינסו  האיראנים 
ישראליות  מטרות  כנגד  פיגוע 
הבינ־ התחרויות  במסגרת 
בלונדון.  המתקיימות  לאומיות 
הבריטי  טיימס'  ה'סאנדיי  עיתון 
נשלחו  מוסד  סוכני  כי  מדווח 
מעקב  למשימות  בבהילות 
אירא־ סוכנים  אחרי  באירופה 
התחי־ הגבוהה  ההיערכות  ניים. 
בו  בבורגס,  הפיגוע  בעקבות  לה 
ההע־ ישראלים.  חמישה  נהרגו 

מדובר  לא  כי  הן  בישראל  רכות 
ניסוי  במעין  אלא  בודד,  בפיגוע 

כלים לפני המתקפה הגדולה. 
פרדו  תמיר  המוסד  ראש 
סקרו  כהן  יורם  השב"כ  וראש 
את  הממשלה  בישיבת  אתמול 
נגד  המודיעין  גופי  פעולות 
וחיזבללה  איראן  של  הטרור 
כי  צוין  בסקירה  העולם.  ברחבי 
במטרה  פעלו  וחיזבללה  איראן 
מ־20  בלמעלה  פיגועים  לבצע 
מדינות ברחבי העולם בשנתיים 

האחרונות. 
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 

הגופים  חשיפת  את  שיבח  ניהו 
הפיגועים  מאחורי  שעומדים 
גדולה  משמעות  "יש  כי  ואמר 
שאיראן  לעולם  להוכיח  ליכולת 

הפיגו־ לגל  אחראיות  וחיזבללה 
עים חוצה היבשות הזה". 

בנוסף ראש הממשלה ביקש 
והשב"כ  המוסד  לאנשי  להודות 
שהם  העלומה  הפעילות  על 
להגן  כדי  העולם  ברחבי  עושים 
"גל  נתניהו:  המדינה.  אזרחי  על 
גם  שמתבצע  האיראני  הטרור 
ועוד  נתקל  חיזבללה  באמצעות 

ייתקל בפעולות נחושות".
על פי הדיווח בעיתון הברי־

טי, סוכני המוסד נשלחו לבירות 
סוכני  אחר  לעקוב  כדי  אירופה 
משמרות  של  אל־קודס'  'כוח 
המהפכה, הפועלים מתוך שגרי־

האסלאמית.  הרפובליקה  רויות 
קונקרטית  התרעה  אין  כרגע, 
על פיגוע כלשהו כנגד ישראלים 

באירופה.
ציטט  הבריטי  השבועון 
שלפיהם  מישראל  דיווחים 
צוותים  לאירופה  שלח  המוסד 
שתפקידם לאתר אזרחים אירו־
לאס־ דתם  את  שהמירו  פאים 

טרור.  לארגוני  והצטרפו  לאם 
אחד מהם הוא דיוויד ג'ייקובסון, 
שעל פי החשד היה מעורב בפי־

לברוח  והצליח  בבולגריה  גוע 
משם. החשש הוא כי ג'ייקובסון 

מחזיק מטען חבלה רב עוצמה.
איראן  העיתון,  פי  על 
אס־ החלטה  קיבלו  וחיזבללה 

פיגועים  לבצע  לחזור  טרטגית 
לפגיעה  העולם.  ברחבי  גדולים 
שנפתחות  בלונדון,  בתחרויות 
מוסף  ערך  יהיה  הבא,  בשבוע 
סמלי. בימים הקרובים יצוינו 40 
במינכן.  הישראלים  לטבח  שנה 
בנוסף, בריטניה נחשבת לאויבת 
מרה ושנואה של האיראנים ולכן 

יעד מועדף לפיגוע.
הבריטי,  השב"כ  כך,  בתוך 
כבר  יארד  והסקוטלנד   ,MI5ה־
סביב  הכוננות  רמת  את  העלו 
בעקבות  הישראלית,  המשלחת 
שעבר.  בשבוע  בבורגס  הפיגוע 
הבריטית  האבטחה  על  נוסף 
הישראלית  המשלחת  הצמודה, 
עם  השב"כ.  ידי  על  גם  תאובטח 
זאת גורמים בממשלה הבריטית 
טענו כי החשש הישראלי מוגזם 
וכי הוא נובע מרצונה של ישראל 
הבריטיות  הרשויות  כי  להבטיח 
סביב  האבטחה  את  יתגברו 
ויעדים  הישראלית  המשלחת 

ישראליים.
הבטחוני־מדיני  האגף  ראש 
גל־ עמוס  הבטחון,  במשרד 

"נכון  האמור.  את  הכחיש  עד, 
מנסות  וחיזבללה  שאיראן 
מודיעין  אבל  פיגועים,  להוציא 
שולח  לא  אתה  ככה –  עובד  לא 
רוחות  לחפש  סוכנים  עשרות 

רפאים", אמר גלעד.

הבנין בו שהו הישראלים במינכן

ביוזמת מרכז מידע ויעוץ – עזר מציון:

ערב הסברה ומודעות בנושא 
הפרעות קשב וריכוז בילדים

יערך לגברים בלבד ביום שלישי ה' באב
והתעניינות  פניות  לאור 
ואנ־ חינוך  אנשי  מצד  גוברת 
בחזית  שעומדים  מקצוע  שי 
המ־ היומיומית  ההתמודדות 
וריכוז  קשב  הפרעת  מול  תישה 
(ADHD ADD) בילדים צעירים 
ומתבגרים, יזם ארגון 'עזר מציון' 
הכותרת  תחת  ומרתק  חיוני  ערב 
הפרעת  על  אחריות  "לוקחים 

הקשב".
שעוסק  מי  לכל  כידוע 
וריכוז  קשב  הפרעת  בתחום, 
הפרעה  הינה   (ADHD ADD)
יח־ גבוהים  אחוזים  שפוגשת 

הינה  האבחנה  באוכלוסיה.  סית 
רפואית ונעשית ע"י נוירולוג או 
פסיכיאטר, ולאחרונה אף רופאי 
בתחום,  הכשרה  שעברו  ילדים 
עזר,  בשאלוני  שימוש  תוך 
נוירולוגית  קלינית  התרשמות 
פסיכולוגיים  מבחנים  ולעתים 

ודידקטיים. 
שי־ יש  המקרים  במרבית 

טיפול  נטילת  לאחר  ניכר  פור 
יש  כלל  בדרך  אולם  תרופתי, 
נו־ תמיכה  בתכניות  להיעזר 

הדרכה  ולספק  בילדים  ספות 
החינוכי  ולצוות  להוריו  לילד, 
על  אותו,  שפוגש  והמקצועי 
דרכי איתור, התמודדות וטיפול 
ובהשלכותיה  הקשב  בהפרעת 
כך,  בשל  וסביבתו.  הילד  על 
מציון'  'עזר  בהנהלת  הוחלט 
לאנשי  הסברה  ערב  לקיים 
בתחום  מקצוע  ואנשי  חינוך 

הידע  את  להעשיר  מנת  על 
הקיים. 

בשעה  שיחל  הערב  במהלך 
19.30, יעסקו תחילה ב"חשיבות 
והטיפול"  האבחון  האיתור, 
באמצעות מיצג מקצועי שהופק 
מקי־ מקצועית  בהשקעה 

הנושא.  את  שימחיש  פה, 
"הפרעת  נושא  יעלה  מכן  לאחר 
עד  מילדות  והריכוז  הקשב 
אבחון,  אטיולוגיה,   – בגרות 
המ־ הרצאתו  ותושמע  טיפול" 

אשכנזי,  אריה  ד"ר  של  קצועית 
וסגן  בכיר  ילדים  נוירולוג 
להתפתחות  המכון  מנהלת 
תל־השו־ שיבא  בביה"ח  הילד 
מרדכי  הרב  ירצה  לאחריו  מר. 
"הפ־ בנושא  פסיכולוג  רוטמן, 

ההיבט   – וריכוז  קשב  רעות 
הרגשי". 

אנשי  יקבלו  זו  בהרצאה 
וכ־ ידע  המקצוע  ואנשי  החינוך 

לים מול הקושי הרגשי שיוצרת 
על  והן  המטפל  על  הן  ההפרעה 
הרב  ינעל  הערב  את  המטופל. 
מציון',  'עזר  יו"ר  צ'ולק,  חנניה 
"איתור  אודות  החשיבות  בדבר 
בריא  לעתיד  ערובה   – מוקדם 

יותר".
יום העיון יתקיים ביום שלי־

בשעה   ,(24.7.12) באב,  ה'  שי, 
רח'   – מציון'  'עזר  בבית   19:30
הערב  ברק.  בני   5 רבינוב  הרב 
קל  כיבוד  בלבד.  לגברים  מיועד 

יוגש למשתתפים.

חברת החשמל ו'תמר' חתמו 
על הסכם לאספקת גז

מאת שלמה גרין

בטקס שנערך בתחנת הכוח 
חתמו  באשקלון  'רוטנברג' 
החשמל  חברת  נציגי  אתמול 
תמר  הגז  חיפושי  ושותפות 
טבעי  גז  לאספקת  הסכם  על 
לאחר  זאת,  הקרובות.  בשנים 
האח־ ד'  ביום  אושר  שההסכם 

רון בקבינט הכלכלי חברתי. 
חברת  מנכ"ל  גליקמן,  אלי 
החשמל, ציין שהאירוע ההיס־

דווקא  להתקיים  נבחר  טורי 
ק"מ   6 הממוקמת  באשקלון 
באזור  עזה,  לרצועת  צפונית 
רקטות  מתקפות  תחת  הנתון 
טילים. "אנו מזדהים עם תוש־

לחתום  החלטנו  ולכן  ביהאזור 
לא  זה.  במקום  ההסכם  את 
בזבזנו  ולא  במאמצים  חסכנו 
הקבינט  אישור  עם  ומייד  זמן, 
את ההסכם, אישר דירקטוריון 
ההסכם  את  החשמל  חברת 

והיום אנו חותמים עליו".

כי  גליקמן,  הוסיף  עוד 
העסקית,  לחשיבה  "מעבר 
לאומית  חשיבה  מתוך  פעלנו 
של  החשמל  משק  לטובת 
לאפשר  וכדי  ישראל,  מדינת 
במחירי  הפחתה  האפשר  ככל 
האויר  איכות  ושיפור  החשמל 
באמצעות גז טבעי לטובת כלל 
לצרכנים  ובפרט  הצרכנים, 

הקטנים ומשקי הבית".
יו"ר חברת החשמל, יפתח 
היסטו־ "זוהי  כי  אמר  רון־טל, 
הופכת  ישראל  מדינת  ריה. 
לעצמאות  ובדרך  גז  לנסיכות 
ישראל  אזרחי  כל  אנרגטית. 
ירוק  יהיה  החשמל  מכך.  יהנו 
יותר.  ויעיל  יותר  זול  יותר, 
הגעתו  את  להבטיח  יש  כעת, 
תמר  ממאגר  הגז  של  הבטוחה 
לחופי ישראל. וזאת באמצעות 
צינורות  שבה  הולכה  מערכת 
יתירות  שיבטיחו  נוספים, 
מה־ הגז  באספקת  אסטרטגית 

מאגרים בים התיכון".

הטרמינל החדש בקייב
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מאת חיים מרגליות

המאבק המשפטי של תושבי 
פרקליטות  פרי?  נושא  מגרון 
מבית  אתמול  ביקשה  המדינה 
בת  זמן  ארכת  העליון  המשפט 
המשפט  בית  צו  לביצוע  חודש 
לבחינת  מגרון,  היישוב  פינוי  על 
קר־ על  התושבים  בעלות  נושא 

קעות מגרון.
מהרא־ היא  לדחיה  הבקשה 
התאריך  שהוא  לאוגוסט,  שון 
אותו קבע בג"ץ לפינוי, עד לרא־

ביקשה  בנוסף,  בספטמבר.  שון 
חודש  של  ארכה  הפרקליטות 

באשר  המדינה  תשובת  לשם 
כי  שטענו  התושבים  לעתירת 

רכשו את הקרקעות. 
הסבירה  הפרקליטות 
התושבים,  פי  על  כי  בפנייתה 
האדמה  חלקות  שרכישת  הרי 
נחשבת  הפלסטיניים,  מבעליהן 
המצדיק  מהותי,  נסיבתי  לשינוי 
שצידד  הדין  פסק  של  דחיה 
לד־ אחרת  עילה  בנוסף,  בפינוי. 

הנחגג  הרמדאן  חודש  הוא  חיה 
של  פינוי  הערבים.  ידי  על  עתה 
תגרור  זו,  בעונה  דווקא  הבתים 

מתיחות מיותרת ומסוכנת.
הח־ השרים  ועדת  כזכור, 

תתמוך  כי  שעבר  בשבוע  ליטה 
בבקשת תושבי מגרון, בבקשתם 
עד  פינויים  את  לדחות  לבג"ץ 
שהגישו  העתירה  בירור  לאחר 
קרקעות  את  רכשו  כי  בטענה 
היישוב. הועדה תציג את עמדת 
לבג"ץ.  בתשובתם  הממשלה 
על  המקורית,  הפסיקה  פי  על 
הממשלה לפנות את היישוב עד 
פחות  בעוד  לאוגוסט,  הראשון 

משבועיים. 
היו  הועדה  להחלטת  העילה 
האז־ במנהל  שנערכו  הבדיקות 

של  טענתם  את  שאישרו  רחי, 
התושבים על רכישת הקרקעות. 
בשל כך, מבקשים השרים להמ־
תין עם הפינוי עד להכרעה בנו־

מנוגדת  זו  עמדה  זאת,  עם  שא. 
לעמדת הפרקליטות, שמתנגדת 
פי  על  בפינוי  ותומכת  להמתנה 

הפסיקה המקורית.
גם היועץ המשפטי לממשלה 

שליש  לפיה  דעת  חוות  גיבש 
מתושבי מגרון שבתיהם נמצאים 
לאחרונה  שנרכשו  אדמות  על 
חוות  בבתיהם.  להישאר  יוכלו 
בש־ הדיון  לקראת  תוגש  הדעת 

בוע הבא בבג"ץ בענין.
לבקשות  בתגובה  כך,  ובתוך 
הדחיה השונות, הורה נשיא בית 
גרוניס,  אשר  העליון,  המשפט 
עתירת  בענין  בבג"ץ  לדיון  לזמן 
הפלסטינים  את  מגרון  תושבי 
הקרקע  על  לבעלות  הטוענים 
מגרון  ועד  את  ומנגד  במגרון 
הטוען כי נרכשו לאחרונה רובה 
פל־ מידי  מגרון  של  הקרקע  של 

מפתיע  בצעד  כן,  כמו  סטינים. 
הורה גרוניס לזמן גם את מזכיר 
אלוף  ואת  האוזר  צבי  הממשלה 
ואת  ניצן,  אלון  המרכז  פיקוד 
להתיישבות  בחטיבה  סמנכ"ל 
בבית  שיסבירו  כדי  פונק,  יובל 
אותם  התצהירים  את  המשפט 

בקשת  נשענת  ועליהם  חתמו 
הדחיה.

ללא החלטה 
הת־ הצהריים  אחר  בשעות 
בהש־ בבג"ץ,  בענין  הדיון  קיים 
תתפות נשיא בית המשפט, אשר 
וארבל.  נאור  והשופטות  גרוניס 
התקבלה  לא  הדיון  סיום  עם 
הפינוי,  דחיית  בענין  החלטה 

והיא תימסר בימים הקרובים.
המדי־ נציגת  הסבירה  בדיון 
עיכוב  קיים  כי  מנדל,  עו"ד  נה, 
אמורים  אליו  האתר  בהכנת 
אשר  עיכוב  התושבים,  לעבור 
ניתן  אז  כחודש  בתוך  יסתיים 
המשפחות  את  להעביר  יהיה 
כי  טענה,  בנוסף,  החדש.  לאתר 
השרים  ועדת  החלטת  למרות 
את  להציג  ניתן  לא  להתיישבות 
עתירת  בסוגיית  המדינה  עמדת 
של־ משום  זאת  המשפחות,   17

וינשטיין,  המשפטי  היועץ  דעת 
בעמדה  משפטיים  קשיים  ישנם 
השרים  ועדת  ביקשה  אותה 

להתיישבות להציג.
ניצן  המרכז,  פיקוד  אלוף 
חשיבות  יש  כי  בדיון  אמר  אלון, 
לדחיית הפינוי לאחר חודש הר־

התלקחות  למנוע  מנת  על  מדאן 
אירועי  של  במקרה  האזור  של 
הפינוי  בעקבות  מחיר"  "תג 
לדבריו,  הרמדאן.  חודש  במהלך 
כעת נראה כי יתכן שהפינוי של 
זאת  בהסכמה,  יעשה  לא  הישוב 
המסוימות  ההסכמות  למרות 
ובין  התושבים  בין  שהושגו 
המדינה. עם זאת, השופטת נאור 
כי  וטענה  דבריו  את  קיבלה  לא 
להתכונן  יכולה  היתה  המדינה 
פי  על  הקבוע  הרמדאן  לחודש 

לוח ולא הפתיע את המדינה.
המ־ נציגת  הסבירה  בדיון, 

העתירה  הגשת  "מאז  כי  דינה 
ועדת  התכנסה  זה,  לבימ"ש 
התיישבות.  לענייני  השרים 
היא  לפיה  החלטה  קיבלה  היא 
את  בהודעה  ייאמר  כי  מבקשת 
בארכה  מדובר  לומר.  שרצינו 
קצרה, ארכה של חודש ימים על 
מנת להבטיח את המעבר לגבעת 
היקב, במועדים שבהם החטיבה 
להיערך  מסוגלת  להתיישבות 
כי  אבהיר  הפינוי.  את  ולהבטיח 
היא  כי  הודע  הממשלה  למזכיר 
בהתחייבות  לעמוד  תוכל  לא 
לאחר  סמוך  במקביל,  שלה. 
מכן היתה פניה של אלוף פיקוד 
מטענות  שבהתחשב  המרכז 
הפי־ שמא  חשש  עולה  הרכישה 

כך,  שאם  בהסכמה  יהיה  לא  נוי 
שלא  לביצועו,  להיערך  צריך 
עת  לאותה  עד  ולכן  בהסכמה, 
החל־ יש  כי  סבר  הפיקוד  אלוף 

הודיעו  והתושבים  ממשלה  טות 
בהסכמה.  המעבר  את  יעשו  כי 
עם  התיישבו  שבשטח  העובדות 

פינוי המאחז בהסכמה".

"עמדת הממשלה 
מעוררת קשיים"

במהלך הדיון, אישרה נציגת 
תלונת  בעקבות  כי  הפרקליטות 
היועהמ"ש  פנה  עכשיו,  שלום 
מנת  על  החקירות,  אגף  לראש 
לפיהן  הטענות  את  יבדוק  שזה 
המסמכים על רכישת הקרקעות 
הקודמים,  בעליהן  מידי  במגרון 
אגף  לראש  אמר  היועץ  זוייפו. 
בענין  החקירה  כי  החקירות 
חשובה לאור האינטרס הציבורי.

ראש  אכן  הורה  בתגובה, 
בחקירה  לפתוח  החקירות  אגף 
מקיפה בנושא, על מנת לאשר או 

להפריך את אמינות המסמכים.
השרים,  ועדת  עמדת  לגבי 
כי  הפרקליטות  נציגת  טענה 
כפי  העמדה  כי  סבר  "היועמ"ש, 
שהיא מוצעת על ידי ועדת הש־

משפטיים.  קשיים  מעוררת  רים 
בהתחשב שממילא אנו מבקשים 
לביצוע  אחרים  מטעמים  ארכה 
הפינוי, הוא ביקש לאפשר קיום 

דיונים עם הדרג המדיני".
חמו,  איתי  מגרון,  דובר 
של  ארוכים  ימים  "לאחר  מסר: 
עמדת  היום  הוגשה  המתנה 
לבחון  יש  לבג"צ.  הממשלה 
כעת  השאלה  מגרון.  הסדרת 
עמדת  את  יקבל  בג"צ  האם 
חקירת  על  לא".  או  הממשלה 
המסמכים,  בענין  המשטרה 
המש־ "חקירת  כי  הדובר  אומר 

טרה נפתחה בהוראת פרקליטות 
שאין  להראות  בכדי  המדינה 

רבב ברכישה".

מאחורי הכותרות /  מאת מאיר ברגר

מופז בטוח בעצמו: "אני מתכוון להתמודד מול נתניהו על ראשות הממשלה"
מופז מציג את דמות האופוזיציונר הלוחמני ואת מי שיצא מהרפתקה של ממשלת האחדות עם אג'נדה 

חדשה, שאיתה הוא מרגיש נוח יותר, אופטימי יותר
מה־ התפטר  מאז  ספורים  ימים  חלפו  בקושי 

ממשלה ומהקואליציה תוך שהוא צועד מעדנות 
שאול  ח"כ  רץ  וכבר  האופוזיציה,  לשורות  חזרה 
התקשורת  לכלי  להתראיין  קדימה,  יו"ר  מופז, 
אופ־ ולפזר  שעשה  הצעד  על  גאוותו  את  להביע 

טימיות באשר לעתיד. 
למ.  האחרון  השבוע  בסוף  שהעניק  בראיון 
האופו־ דמות  את  מופז  מציג  מ'מעריב',  מועלם 

של  מהרפתקה  שיצא  מי  ואת  הלוחמני  זיציונר 
ממשלת האחדות עם אג'נדה חדשה, שאיתה הוא 
מרגיש נוח יותר. לפחות על הנייר. להלן ציטוטים 

נבחרים.
מת־ עצמו  רואה  עדיין  הוא  האם  לשאלה 

אינו  מופז  הממשלה  ראש  תפקיד  על  מודד 
מתכוון  אני  שאלה?  "איזו  פעמיים:  חושב 
הממשלה,  ראשות  על  נתניהו  מול  להתמודד 
הפוליטי.  הכוח  את  לעצמה  תחזיר  וקדימה 
קדימה  את  דרדרה  לבני  עם  בשנים  השחיקה 
במצב  אנחנו  היום  אבל  מאוד,  קשה  למציאות 
אחר. הדעות שלנו יותר ברורות, יש לנו אג'נדה. 
נכנסנו לממשלה על מנת לקדם נושאים ערכיים 
בנטל,  השוויון  היה  בהם  שהראשון  ועקרוניים 
אבל נתניהו לא יודע לקבל החלטות היסטוריות 

בהיקפים האלה". 
ורצת  החברתית  המחאה  את  שתוביל  אמרת 
מופז  לאיזה  בנטל.  השוויון  נושא  עם  לממשלה 

להאמין עכשיו? נשאל מופז. 
היום.  גם  בזה  מאמין  ואני  אז,  בזה  "האמנתי 
נכנסנו לממשלה כי האמנו שעם קואליציה של 94 
ח"כים נשפיע. בהסכם הקואליציוני כתוב שניל־

חם על תקציב חברתי ל־2013. הסיבה לרצון שלי 
לעזור למחאה החברתית היא כי אני מאוד מאמין 
בה. התביעות שלה מוצדקות. אין סתירה בין זה 
שאתה רוצה להוביל את המחאה החברתית מתוך 
האופוזיציה לבין כניסה לממשלה. אמרתי שנהיה 

להיכנס  תנאים  היו  כשלא  לוחמת  אופוזיציה 
לקבל  צריך  היה  התנאים  כשנוצרו  לקואליציה. 

החלטה. אני מאוד שלם עם עצמי". 
לדבריו, בסיעה היו מרוצים ממהלך הפרישה. 
 25 מצוינות.  היו  דווקא  הסיעה  בתוך  "התגובות 
באנו  אנחנו  'או־קיי,  אמרו,  בעד.  הצביעו  חברים 
ישראל'.  מדינת  לכל  שחשוב  עקרוני  נושא  על 
לכל אחד שם יש נציגות בשירות הצבאי או האז־

הצעת  עם  לבוא  צריך  שהיה  מאמינים  הם  רחי. 
חוק כפי שבג''ץ קבע. 25 חברים התייצבו באופן 
ראוי להערכה ואמרו, 'ניסינו, מיצינו את המהלך, 
לא לקחנו תיקים. הציבור יכול לשפוט אותנו על 
העמידה העקרונית שלנו על נושא ערכי ומהותי". 
האח־ בשבועיים  נתניהו  עם  הפגישות  על 

ההרגשה  את  לך  נותן  "הוא  כי  מופז  סיפר  רונים 
שהוא רוצה לעשות, אבל כשהוא צריך לקבל את 
ההכרעה הוא אומר בסוף, בוא נשאיר את זה לא־

חרים. אמרתי לו, 'בוא נקבל את ההחלטה שנינו', 
אבל זה לא קרה. זה נכון לחובת השירות לכולם, 
נכון לסוגיית האחריות האישית ונכון לגבי נושא 
הגיל.  ענין  הוא  אלה  מכל  ברור  הכי  הדבר  הגיל. 
גיל  עד   18 בגיל  מתגייסים  ישראל  שבעם  בעוד 
21, הסכמנו לפשרה שחלק יתגייסו בגיל 18 וח־

לק בגיל 22. כל מספר אחר מעבר לזה לא נשמע 
רציני". 

ימצא  שהוא  אמר  הוא  לפרוש  "כשאיימתי 
פתרון יצירתי. אבל אי אפשר למצוא פתרון יצי־

הקווים  הגיל.  בענין  פינות  לעגל  אפשר  אי  רתי. 
האדומים שלנו פה היו מאוד ברורים, מה גם שה־

באנו הצעת חוק שהוא עצמו הצביע עליה ועברה 
פה אחד בסיעת הליכוד. זה היה ביום ראשון, אבל 
שבשלב  מניח  אני  התהפך.  העסק  שלישי  ביום 
הזה באו אליו אנשים אחרים ואמרו לו, אם אתה 

הולך לכיוון הזה, אנחנו לא שם. 
"היתה לו תמיכה של קואליציה שגם אם חלק 

ללכת  מוחץ  רוב  לו  היה  עדיין  פורש  היה  ממנה 
להחלטה.  להגיע  שיכולנו  סבור  אני  הזה.  לכיוון 
לעולם  מכהן,  ממשלה  ראש  לה.  מחויבים  היינו 
הקול שלו יהיה יותר חזק מקול של מנהיג תנועה 
היה  זה  קואליציונית.  בשותפות  איתו  שהולך 

בידיים שלו". 
מורכב  ונעשה  הולך  שהתהליך  "חשתי 
וע־ מעמדות  נסיגה  כדי  עד  ויותר,  יותר 

הסכמה.  עליהם  היתה  שלכאורה  קרונות 
המס־ את  קיבל  אבל  פלסנר  ועדת  את  פיזר  הוא 

אבל  שלה,  המסקנות  את  קיבל  הוא  שלה.  קנות 
בשלב  שלה.  העקרונות  את  ליישם  מוכן  היה  לא 
ואמרתי  לסגת  מתחיל  שהוא  הרגשתי  מסוים 
נכנסנו,  זה  על  זה.  את  להשיג  נחוש  אני  לעצמי, 

על זה חטפנו ביקורת". 
לממשלה.  שנכנסתי  זה  על  מצטער  לא  "אני 
נכונות.  כוונות  מתוך  זה  את  שעשינו  חושב  אני 
שלא  היה  נראה  כאילו  כי  ביקורת  זה  על  היתה 
לדחות  היה  אפשר  אי  הכנה.  של  תהליך  נעשה 
את ההחלטה הזאת. היה צריך לקבל אותה באותו 

היום. אני שלם עם זה". 
קודם?  ידעת  שלא  נתניהו  על  למדת  מה 
החלטות  של  איש  לא  "שהוא  מופז:  מופז.  נשאל 
גדולות. כשזה מגיע לרגע שצריך לקבל החלטה 
אסטרטגית והיסטורית הוא נסוג מעמדתו. ראש 
שה־ בטוח  אתה  דברים,  איתך  שמסכם  ממשלה 

את  לקבל  כוח  לו  ושיהיה  יקודמו  האלה  דברים 
ההחלטה. כאן זה לא קרה". 

מתחרט  מופז  הידועה  ה'שקרן'  אמירת  על 
לבי  מדם  היה  אז  שאמרתי  מסוימת. "מה  במידה 
ממשלה,  ראש  כל  מסוימת.  מאוד  בסיטואציה 
יכול  ח"כים,   94 לו  שיש  ברגע  אחר,  או  נתניהו 
שאם  ספק  לי  ואין  היסטוריים,  מהלכים  לעשות 
נו־ שניים־שלושה  איתנו  יחד  מקדם  היה  נתניהו 

שאים שהצבנו על סדר היום, הוא היה זוכה לרוב. 

קיבלה  לא  ישראל  ממשלת  שנים  וחצי  בשלוש 
להחזיר  ההחלטה  מלבד  היסטורית.  החלטה  אף 
משמעותית  החלטה  היתה  לא  שליט,  גלעד  את 
תחום.  באף  לכת  מרחיקות  לתמורות  שהביאה 
בנטל  השוויון  בנושא  להגיע  צריך  היה  וכשהוא 

להחלטה, הוא נסוג". 
למה לא חיכית עד סוף מושב הקיץ, כמו שה־

ציע דיכטר, כדי למצות את התהליך, למה מיהרת 
לצאת? נשאל מופז. 

"כי אי אפשר היה לחכות יותר", השיב. "החוק 
כשביום  ביולי.  ב־31  מאושר  להיות  היה  צריך 
וזה  גרועה,  ממש  הצעה  מקבלים  אנחנו  שלישי 
אחרי שבשבוע האחרון אני חש שכל יום שעובר 
ההצעות נעשות פחות טובות, זה אומר שהולכים 
את  ולפתוח  שסוכמו  העקרונות  כל  את  לעקוף 
כאילו  אנחנו  יום  בכל   .2 טל  לחוק  מחדש  הכל 
צריך  והיה  שלנו,  האדומים  הקווים  את  שוחקים 

להגיע לסיכום. 
עוד  למצות  צריך  היה  שאולי  אמר  "דיכטר 
כמה ימים. אבל אחרי שהייתי בשמונה עד עשר 
הזה,  הענין  על  רק  הממשלה  ראש  עם  פגישות 
הגעתי למסקנה שמיצינו. הייתי עם יד על הדופק 
יום־יום, שעה־שעה, וגם הסיעה היתה מעודכנת. 
ביבי רצה להגיע לפשרה שאין בה לא חובת שי־

רות, לא אחריות אישית, וגיל הגיוס הוא 26. עם 
בשום  לחיות  יכולנו  לא  האלה  הדברים  שלושת 

פנים ואופן". 
מהתסיסה  להתעלם  בוחר  מופז  כך,  או  כך 
הפנימית בתוך קדימה. תכניות הפילוג עדיין על 
שח"כ  נראה  החדשות).  בעמודי  (ראה  השולחן 
שה־ במפלגה,  המשפיעים  האישים  אחד  הנגבי, 

תייצב לימינו על הבמה בליל נצחונו, מחפש את 
דרכו בחזרה לליכוד. עד שזה יקרה, ככל הנראה, 
העד־ התשובות  עם  להתארגן  יספיק  כבר  מופז 

כניות.

הפרקליטות מבקשת ארכה לפינוי 
מגרון ולהצגת עמדת המדינה בנושא

הפרקליטות נמנעת מלייצג את הממשלה

נציגי המדינה טוענים על קושי בתמיכה בעמדת ועדת השרים לענייני התיישבות שתומכת בבקשת תושבי מגרון ^ 
בנוסף, טענו נציגי הפרקליטות כי המדינה נערכת לפינוי ולכן תקופת הרמדאן לא מתאימה לפינוי שעלול לגרור הסלמה 

ואירועי תג מחיר^ בצעד מפתיע זימן נשיא ביהמ"ש העליון לדיון את מזכיר הממשלה ואת אלוף פיקוד מרכז

בין זמן – איכות

ביטוי הולם |  ד. פויגל

בנות  לפתחנו,  נצבים  הזמנים  בין  חופשת  ימי 
הקרובים  בימים  בעיצומם,  נמצאות  כבר  יעקב 
דלתות  על  השוקדים  ישיבות  בחורי  אלפי  יצטרפו 

התורה, ותלמידי התשב"ר המסולאים בפז.
על  הפקודים  על  העומדים  מזהירים  רבות 
העמל  כל  לטמיון  ירדו  לבל  הכרם  בנטירת  הצורך 
חובת  ועל  הזמן,  במשך  טפחו  בהם  הרב  והיזע 
הזהירות המופלגת הנדרשת מהורים המקבלים את 
פקדונותיהם לידיהם בימים אלו, שלא הרי תקופות 
בתפילות  מלווים  חפציהם  את  צוררים  בהם  הזמן 
ונתונים  תלמודם  בבית  ומסתופפים  הוריהם, 
ומשמרים  המטפחים  הרבים  מצדיקי  להשגחת 
של  בלגיון  להימנות  ולהנחותם  להדריכם  אותם 
בנים  חוזרים  שבהם  הזמנים  בין  ימי  כהרי  מלך, 
מחודשים  כוחות  ולאגור  חיל  לאזור  הוריהם  לחיק 
ושמירתם  חובתם  ביותר  ואז  ית"ש,  לעבודתו 

מוטלת אך ורק עליהם.
אלו,  לימים  המיוחדת  נפלאה  הזדמנות  ישנה 
להורים להרעיף חיבה ולהנעים את שהותם של בני 
בקן  עמם  האיכות  זמן  ניצול  ע"י  זו,  בתקופה  הבית 
מעמם  יפוג  המהנה לא  הטבעי שללא ספק זכרונם 
בהתאמצות  דווקא  לאו  היא  והכוונה  רבים,  ימים 
לעיתים  אלא  משגתן,  הדעת  שאין  בדברים  יתר 
טבעיים  כך  כל  הנראים  הפשוטים  בדברים  דווקא 
ההורים  מצד  מגיע  כשזה  אך  מאליהם,  ומובנים 

בתוספת מענה רך ופנים שוחקות.
סיפוקו  גודל  כמה  עד  בעצמכם  שערו  לדוגמא, 
עליו  עוברים  השנה  ימי  שמרבית  ישיבה,  בחור  של 
ושמחת  חיותו  עיקר  ומשם  דגרסא  עמודי  בין  ב"ה 
עמו,  משותפת  יציאה  לו  מציע  כשאביו  חייו, 
או  וכו',  יומו  סדר  ועל  חוויותיו  על  עמו  לשוחח 
לדוגמא קביעת זמן מיוחד ללימוד משותף ומהנה, 
כה  ורגשית,  נפשית  להתקרב  והרצון  הגישה  עצם 
תורם.  זה  כמה  ולשער  לתאר  ואין  אותו  מרוממת 
הברוכות  ותוצאותיהן  המה,  מרובות  הדוגמאות 
ניצול  אלא  הזמנים  בין  לא  מעתה  אמור  ישורן.  מי 

הזמנים.
בעיות  לעייפה,  עמוסות  והמנחים  היועצים  ידי 
לפתחיהם  מוטלות  ישנות  וגם  חדשות  חינוכיות 
קיימת  אך  לבקרים,  חדשים  פתרונות  ודורשות 
תמימות דעים אצל כולם כי הקשר הנפשי והרגשי 
של  כוחה  ובפרט  לילדים,  הורים  בין  הנרקם 
התייחסות לא שגרתית, וגילוי אמפטיה והתענינות 
בסובלנות, כוחה רב להשפיע לאורך זמן, ותרופתה 

כצרי לכל בעיה העלולה לצוץ. 
הבאים  הזמנים  הבין  ימי  את  לנצל  נשכיל  הבה 
לבורא  ותחנונים  בתפלה  נרבה  לשלום,  לקראתנו 
כל העולמים שיעברו אלו הימים ללא פגעים רעים 
ונזכה  הימים,  אלו  את  לטובה  לנצל  נשכיל  ברו"ג, 

להשיב לב אבות על בנים. 

לפני  רק  מטעויות.  לומדים  שבפרקליטות  נראה  לא 
צולבת,  ביקורת  מול  הפרקליטות  אנשי  עמדו  שבועיים 
באשר לזיכויו של ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, 
הטענה  הפרקליטות.  שרקחה  האישום  סעיפי  ממרבית 
מעמדם  את  שכחו  הפרקליטות  שאנשי  היתה  העיקרית 
רוצים  הם  אותם  לכיוונים  מעט  לא  ודחפו  הציבור  כנציגי 

לייצג.
האם ראינו שם הכאה על חטא? ממש לא. גם במכתב 
פרקליטי  לכלל  הפרקליטות  בכירי  ששיגרו  המוטיבציה 
לא  כולם  אחת.  קטנה  חרטה  ולו  שם  היתה  לא  המדינה, 
זכה  והפרקליטות  מורשע,  עדיין  אולמרט  אהוד  בסדר, 

כשלג בהחלטותיה.
גם בנושא זה לא ראינו זהירות של הפרקליטות שתנסה 
ולו למראית עין להסתיר את עמדתה האישית שלא עמדה 
לשום מבחן דמוקרטי. נושא ההתיישבות והמאחזים הוא 
נושא טעון מדי מכדי לידון בערכאות משפטיות. הוא נושא 

פוליטי מדיני מובהק. שום קשר אין לו למשפט.
לה־ אחד  לכל  כמעט  מאפשרים  המדינה  חוקי  אכן, 

וחוקים  החלטות  ונוגדות  ממשלתיות  אנטי  עתירות  גיש 
כמו  הפרקליטות  אבל  לחלוטין.  תקנית  בצורה  שהתקבלו 
לא  כאלו  בנושאים  כי  לדעת  אמורים  והשופטים  בג"צ  גם 
עליהם המלאכה לגמור. היתה התבטאות ברוח דומה של 
הנשיא גרוניס, שאמר כי אל לו לבג"ץ למהר להתערב נגד 

החלטות ממשלה.
הממשלתית,  המשפטית  והמערכת  הפרקליטות  אבל 
כמו היועץ המשפטי ועוזריו, לא חושבים שמשהו מכל זה 

משנה את המציאות בה הם חיים. 
ועדת השרים החליטה שצריך לבחון מחדש את פינוי 
לא  היועץ  שכבוד  זמן  כל  בכלל.  הם  מי  שתחליט.  מגרון? 
מצליח להסתדר עם ההחלטה הזו, אז בג"צ מוזמן להמתין 
המדינה  תשכחו,  ואל  עמדתה.  את  תגבש  שהמדינה  עד 
היא לא השרים והממשלה, המדינה היא המערכת המש־

פטית, היא ולא אחרת.
של  המאחזים  דו"ח  עם  שיקרה  מה  שזה  לנבא  קל 
עם  בנוח  שלא  תחוש  המשפטית  המערכת  לוי.  אדמונד 
בארכיונים.  עמוק  יקבר  המלצותיו  על  והדו"ח  המסקנות, 
 – בפרקליטות  והדעות  כיבוש  אותו  יישאר  הכיבוש 
תישארנה  שקובעות –  אלו  גם  המתיישבים  של  ולהוותם 

אותן דעות.
עלינו  הביאה  האולפנה  פינוי  סאגת  שאת  נשכח  ובל 
בתשובתה  להודיע  עצמה  דעת  על  שמיהרה  הפרקליטות 
המחלוקת.  נשואי  הבתים  את  תפנה  המדינה  כי  לבג"ץ, 
ההודעה התמוהה באה, על אף ששאלת הבעלות על הקר־

קע כלל לא הוכחה וניתן היה לקיים דיון ענייני ולמצות את 
זכויות תושבי האולפנה, כמו כל תושבי מדינת ישראל, או 
אבל  הפרקליטות.  מייצגת  אותה  אביב  תל  מדינת  למצער 
להודיע  והזדרזה  הבית,  בעל  כאן  מי  שכחה  הפרקליטות 
כי המדינה תפנה את הבתים ואת התוצאות ראינו כולנו...

פרשנות // חיים מרגליות 

מי כאן בעל הבית

הצעת חוק: יועץ משפטי שלא 
יציג את עמדת המדינה – יפוטר

מאת מאיר ברגר

ח"כ  הלאומי,  האיחוד  יו"ר 
כץ, הודיע אמש כי יגיש הצעת 
היועץ  אם  כי  הקובעת  חוק, 
לה־ יסרב  לממשלה  המשפטי 
בפני  המדינה  עמדת  את  ביא 

בג"ץ, הוא יפוטר מתפקידו.
כץ,  קיבל  ההחלטה  את 
נציגת  הודעת  בעקבות 
מנדל  א'  עו"ד  הפרקליטות 
כי  אתמול,  בג"ץ  שופטי  בפני 
לענייני  השרים  ועדת  עמדת 
נתניהו  בראשות  התיישבות 
המ־ היועץ  על  מקובלת  איננה 

שפטי לממשלה.

קץ  לשים  "יש  לדבריו, 
החו־ לאנרכיה  ולתמיד  אחת 
הפרקליטות  שמייצרת  קתית 
לממשלה  המשפטי  והיועץ 
שע־ באופן  שפוגעים  בראשה, 
רורייתי באושיות הדמוקרטיה 

ובריבונות הממשלה".
יסבול  לא  בישראל  "העם 
עוד את קיומה של מדינה בתוך 
קבוצה  של  וחתירתה  מדינה 
הרוב  שלטון  עצמה  הרואה 

ומעל החוק", הוסיף כץ.
בדיון שנערך אתמול בבג"ץ 
המדינה  של  הדחיה  בבקשת 
הס־ מגרון  תושבי  ובעתירת 
מנהלת  המדינה,  נציגת  בירה 

בפרקליטות  הבג"צים  מחלקת 
עיכוב  קיים  כי  מנדל,  א'  עו"ד 
אמורים  אליו  האתר  בהכנת 
אשר  עיכוב  התושבים,  לעבור 
ניתן  אז  כחודש  בתוך  יסתיים 
המשפחות  את  להעביר  יהיה 

לאתר החדש.
כי  מנדל,  טענה  בנוסף 
השרים  ועדת  החלטת  למרות 
להציג  ניתן  לא  להתיישבות 
בסוגיית  המדינה  עמדת  את 
זאת  המשפחות,   17 עתירת 
יש־ היועמ"ש  שלדעת  משום 

בעמדה  משפטיים  קשיים  נם 
השרים  ועדת  ביקשה  אותה 

להתיישבות להציג.
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המפורז. הכוחות הסוריים נכנסו 
הכפר  באזור  המפורז  לשטח 
קילומטרים  אל־ח'שב,  ג'ובתא 
הדרוזי  לכפר  ממזרח  ספורים 
הגולן.  רמת  שבצפון  מסעדה 
לאזור  הסורים  הכוחות  כניסת 
מה־ כחלק  הנראה  ככל  אירעה 

קרבות שהם מנהלים נגד כוחות 
המורדים. בדיוק באותו יום סייר 
ברק,  אהוד  הבטחון  שר  בגזרה 
שתצפת על הקרבות המתנהלים 
מצדו השני של הגבול. ברק ציין 
כי הקרבות מתנהלים "200 מטר 
מטר  וכ־800  האו"ם  מכוחות 
ידע  לא  אולם  המערכת",  מגדר 

הסורים  החיילים  כי  רגע  באותו 
נכנסו לאזור המפורז.

סגן השגריר הישראלי באו"ם 
החמורות  מההשלכות  הזהיר 
העלולות להיות לחדירה לשטח 
המפורז. "אדוני, אני כותב אליך 
לבך  תשומת  את  להפנות  כדי 
בא־ ביותר  מדאיגה  להתפתחות 

ישראל  שגריר  סגן  כתב  זורנו", 
באו"ם חיים וקסמן, "ב־19 ביולי, 
סוריה  צבא  בין  קרבות  במהלך 
אחרים  חמושים  גורמים  לבין 
אל־ח'שב,  ג'ובתא  הכפר  ליד 
חצו חיילים סורים אל תוך אזור 
הפרדת  בהסכם  שנקבע  החיץ 
לסוריה  ישראל  בין  הכוחות 

מ־1974".
בהפרה  מדובר  לדבריו, 
פוטנ־ השלכות  "בעלת  בוטה 

לגבי  לכת  מרחיקות  ציאליות 
באזור".  והיציבות  הבטחון 
וקסמן הוסיף כי ישראל מודאגת 
הסורי  הצבא  מפעולות  מאוד 
הבטחון  "מועצת  החיץ.  באזור 
להתפתחות  להתייחס  צריכה 
הרצינות",  במלוא  זו  מדאיגה 

כתב.

ע"ה. הוריו היו מגדולי משפחות 
צבי  החכם  למרן  היחס  בעלי 

ובעל הלבוש זצוק"ל.
בשנות ילדותו התחנך בת"ת 
עץ חיים ומנעוריו כבר ניכרה בו 
אהבתו העזה לתורה, כאשר יגע 
בהתמדה  בתורה  כימים  לילות 
מאד  הפליאו  כשרבותיו  רבה, 
לאחר  ויגיעתו.  התמדתו  את 
בישיבת  ללמוד  עבר  מצוה  הבר 
רבות  והסתופף  ציון  תפארת 
איש'  ה'חזון  בעל  מרן  של  בצלו 

זצוק"ל.

מאד  עד  התפעלו  רבותיו 
כא־ בתורה  העצומה  מדבקותו 
הימים,  כל  מאהלה  מש  לא  שר 
ופתחו לפניו את אוצרות מעיינם 
החיים.  מבאר  להשקותו  בתורה 
את  תמיד  בקשו  בישיבה  חבריו 
בלימוד  עמו  להתפלפל  קרבתו 
מהברקו־ מאד  עד  ונהנו  התורה 

בעמקי  והבהירות  השנונות  תיו 
התורה.

בהגיעו לפרקו נשא את רעי־
ממשפחת  תחי'  צפורה  מרת  תו 
שואה,  מניצולי  דיסטנפלד 
המפואר,  ביתם  את  הקימו  ויחד 

כשהוא ממשיך לשקוד על דלתי 
התורה בלימודיו בכולל רפפורט 
מא־ את  בגופו  קיים  אביב,  בתל 

מרם ז"ל והוי גולה למקום תורה 
כאשר היה עוזב את ביתו לפרקי 
בהת־ בתורה  והגה  ארוכים  זמן 

מדה רבה.
נפשו  נימי  בכל  מקושר  היה 
בעל  אדמו"ר  מרן  לכ"ק  ולבו 
זצוק"ל  מצאנז  חיים'  ה'שפע 
יתירה,  בחביבות  מחבבו  שהיה 
מרן  כ"ק  מ"מ  לבנו  ויבלחט"א 
כאשר  שליט"א  מצאנז  אדמו"ר 
כח־ דברם  למוצא  חרד  היה 

מקורב  היה  כן  כמו  נאמן.  סיד 
ישראל  רבי  הגה"צ  לדודו  מאוד 
בד"צ  חבר  זצ"ל  רייזמן  יצחק 
וכן  בירושלים  החרדית  העדה 
לאדמור"י בית אשלג שחיבבוהו 
התמדתו  גודל  בגין  והוקירוהו 
רמ"ח  בכל  המופלגה  וחסידותו 

איבריו.
יע־ רבי  הגאון  לימין  עמד 

בני  ואב"ד  רב  זצ"ל  לנדא  קב 
הגרמי"ל  בנו  ויבלחט"א  ברק 
והיה  ב"ב  אב"ד  שליט"א 
נחושה  בעמידה  ביותר  פעיל 
בעיר  השבת  קדושת  משמר  על 
כשהתנדב להיות מפעילי מפעל 

משמרת השבת.
התמנה  רבותיו  בהוראת 
אמת  תורת  בת"ת  ומחנך  כר"מ 
תלמידים  העמיד  ושם  בב"ב, 
עצומה  התמסרות  תוך  הרבה 
הצאן  צעירי  בקרב  להחדיר 
ויראת  תורה  קניני  של  מושגים 
כי  שאמרו  עד  צרופה,  שמים 
בתו־ בהתמדתו  הקורנת  דמותו 

לחכמתו  קודמת  כשיראתו  רה 
היא דוגמא חיה לתלמידים היאך 
התורה  בלימוד  להתעלות  יש 

וביראת הבורא. 
בק־ ההוד  מדמויות  היה 

בב"ב,  צאנז  חסידי  קהילת  רב 
למופת  דוגמא  מהווה  כשהוא 
קדומים,  מדורות  נעלה  לחסיד 
הח־ בדרך  וחכמה  תורה  מלא 

התבטלות  תוך  הצרופה  סידות 
מופ־ בדביקות  לרבותיו  גמורה 
לאה בדרכי קדשם. כן היה אהוב 
על הבריות ומקבל את כל האדם 

בשמחה ובסבר פנים יפות.
בערב  שהתקיימה  בהלוויתו 
לירוש־ והמשיכה  בב"ב,  שבת 

רב  קהל  השתתף  עיה"ק,  לים 
חסיד  של  פטירתו  את  שביכו 
ני־ לא  ר"ח  מפאת  זה.  מופלא 
שאו הספדים אלא דברי פרידה 
צאנז  קהילת  רב  מפי  קצרים 
שליט"א,  שפירא  הגרא"ד  בב"ב 
שליט"א  הלברשטאם  הגרימ"ד 
מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בן 
צאנז,  ישיבות  וראש  שליט"א 
וחתנו  יחיאל  אפרים  הרב  בנו 
אח־ השאיר  שטמר.  רפאל  הרב 

שמסרה  תחי'  אלמנתו  את  ריו 
את נפשו לסעדו ולטפל בו מתוך 
מרביצי  בניו  ואת  נפש,  מסירות 
ר"מ  שמואל  הרב  ויראה:  תורה 
הרב  ירושלים,  צאנז  בישיבת 
לי־ במכינה  ר"מ  יחיאל  אפרים 
שיבה בת"ת נדבורנה בב"ב, הרב 
בת"ת  ומחנך  ר"מ  ברוך  שמעון 
נתנאל  צבי  הרב  ב"ב,  מכנובקה 
מנהל מרכז התורה דחסידי צאנז 
בנתניה, חתנו הרב רפאל שטמר 
בק"ק  התורה  מרביצי  מחשובי 
ונינים  נכדים  וכן  נתניה,  צאנז 
בדרכי  ההולכים  ה'  ברך  זרע 

אבות לתפארת.

מאת ח. אבשלום

נחל  רשות  שערכה  בסקר 
חמי־ נמצאו  לאחרונה,  הקישון 

שה קנים מתוכם שניים טרופים, 
ככל הנראה ע"י נמיות או גיריות. 
בשלושת הקנים הנותרים נספרו 
הועברו  אשר  צבים,  ביצי   113
שהוקמה  הנחל,  רשות  למדגרת 

לשם כך בקרבת הקישון.
שנערכו  בסקרים  כה,  עד 
ע"י הרשות החל מ־2007 נמצאו 
נחל  ברשות  רכים.  צבים  קני   22
מציאת  כי  מציינים,  הקישון 
לה־ נוספת  עדות  מהווה  הקנים 

הרך  הצב  אוכלוסיית  תבססות 
בקישון.

מהנדס  ע"י  בוצע  הסקר 
וממונה  גוטמן  גיל  הסביבה, 
מרשות  בן־מאיר,  אלון  הפיקוח, 
החו־ שמורת  ופקח  הקישון  נחל 
בש־ מלכה,  יורם  רט"ג,  של  לה 

האביב.  בתקופת  מועדים  לושה 
רגלי  באופן  מבצעים  הסקר  את 
לאורך הגדות, ובאמצעות סירה, 
לאזורים  להגיע  מנת  על  זאת 

שאינם נגישים.
ניקוי  מפרויקט  כחלק 
לה־ העתיד  הנחל  קרקעית 

ובמהלך  הקרוב  בקיץ  תחיל 
התוואי  לחפירת  העבודות 
למ־ בסמוך  הקישון  של  החדש 

ישנה  (הנפתול),  התעשיה  פעלי 
עתי־ פגיעה  למניעת  חשיבות 

ביצי  כן  על  הצבים.  בקני  דית 
הועתקו  בסקר  שאותרו  הצבים 
למדגרת רשות הנחל, המבוקרת 
לכ־ הרשות.  ע"י  מתמיד  באופן 

שיבקעו הביצים, הצבים הרכים 
הצעירים יושבו אל הנחל. כחלק 
מו־ קרקעית  שיקום  מתכנית 

התוואי  ויצירת  קישון  נחל  רד 
מספר  לאורכו  יוכשרו  החדש, 
בעתיד  ישמשו  אשר  מקטעים, 

אתרי  על  כפיצוי  הטלה,  כאתרי 
הטלה ידועים שעתידים להפגע 

מהעבודות.
אופייני  נדיר  מין  הרך,  הצב 
נעלם  החוף,  נחלי  למערכת 
מנוף סביבת מורד הקישון, בשל 

הנחל  סבל  ממנו  הכבד  הזיהום 
האחרונות  ובשנים  שנים,  במשך 
הוא מושב אל מקורותיו כבימים 
להש־ הפרויקט  במסגרת  עברו. 

המתקיים  לקישון  הרך  הצב  בת 
כ־540  כה  עד  הועתקו  מ־2005, 
בשמורת  שהודגרו  רכים,  צבים 
החולה והועתקו לקישון. כמו כן, 
הועתקו עד כה לקישון 13 צבים 
בשמורת  שנלכדו  בוגרים  רכים 

החולה.
רשות  מנכ"לית  לדברי 
"הצב  נסים,  הגב'  הקישון,  נחל 
מהמערכת  חלק  כבר  הוא  הרך 
בנחל,  המשתקמת  האקולוגית 
שהרשות  נוספים  מינים  לצד 
משיבה בשנים האחרונות. השנה 
שמנו דגש מיוחד, על מנת לוודא 
ניקוי  פרויקט  ביצוע  בעת  כי 
התוואי  וחפירת  הנחל  קרקעית 
המערכת  תיפגע  לא  החדש 
האקולוגית שלגדותיו ובכלל זה 

אוכלוסיית הצבים".

מאת א. בן פורת
החשוב  והפיננסי  הכלכלי  המגזין 
'יורומאני' (Euromoney) בחר בבנק 
ביש־ ביותר  הטוב  כ"בנק  הפועלים 
ראל". כך נמסר אתמול מטעם הבנק. 
בטקס חלוקת הפרס שנערך בלו־

נדון אמר קלייב הורווד, העורך הראשי 
זכה  הפועלים  "בנק  'יורומאני':  של 
לתואר 'הבנק הטוב בישראל' בעקבות 
התוצאות החיוביות שהציג ב־2011, בי־

ניהן עליה של כ־25% ברווח נטו, גידול 
על ההון  של 10% בפקדונות ותשואה 
בשיעור 12%, תוך ניצול ההתאוששות 
שהחלה ב־2010. במהלך השנה המשיך 
בנק הפועלים לשפר את יחס הלימות 
ההון שלו, שהגיע ל־14.1% בסוף השנה, 
חידוש  את  והפגין  ביצועיו  את  שיפר 
מובילותו במגזר הבנקאי של ישראל". 
הפועלים,  בנק  מנכ"ל  קינן,  ציון 
אמר: "בנק הפועלים שמח לקבל הכ־
רה חשובה זו מטעם כתב־עת גלובלי 
ביצועינו  על  מאוד  גאים  אנו  יוקרתי. 
גם  אך  האחרונות,  בשנים  הפיננסיים 
צרכי  על  מענה  מבחינת  הישגינו  על 

הישראלי.  במשק  ותמיכה  לקוחותינו 
הבנקאות  שירותי  את  כוללים  אלה 
וממשיכים  שזכו  שלנו,  הסלולרית 
לזכות בפרסים רבים, הקרן המיוחדת 
טכנולוגיה  בחברות  להשקעות  שלנו 
פיננסית, מאמצי הקיימּות שלנו בהם 
ומאמ־ כולו,  הענף  את  מובילים  אנו 
הפיננסית  חירותם  את  לקדם  צינו 
בראש  היא  הצלחתנו  לקוחותינו.  של 
ובראשונה בזכות אנשי בנק הפועלים, 
כדי  ביומו  יום  מדי  קשה  העובדים 
להם  ולסייע  לקוחותינו  את  לשרת 

להגשים את יעדיהם הפיננסיים".
זו  מחולקים  'יורומאני'  פרסי 
השנה ה־22 ברציפות, ונחשבים לאות 
הצטיינות חשוב ביותר בענפי השירו־

יותר  העולם.  ברחבי  הפיננסיים  תים 
וגופים  השקעות  בתי  בנקים,  מ־600 
פיננסיים מובילים בעולם הגישו השנה 

את מועמדותם לפרסים. 
האח־ בשנה  זכה  הפועלים  בנק 

רונה להכרה דומה גם מצד המגזינים 
 Global' היוקרתיים  הבינלאומיים 
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בנק הפועלים נבחר כבנק הטוב ביותר 
בישראל ע"י המגזין 'יורומאני' 
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ויהדות לעם בארה"ק הגאון הרב 
שליט"א.  מנדלזון  יצחק  ישראל 
תל־ מקהלת  תנעים  המעמד  את 

מידי הת"תים באנטוורפן בניגוני 
קודש ללא תזמורת עקב תשעת 

הימים.
יצוין כי עד לפתיחת המעמד 

מיוחדת  מצגת  באולם  תוקרן 
של  קודש  ודברות  מראות  ובה 
זצוק"ל  הדור  גדולי  ורבנן  מרנן 
שנערכו  הש"ס  סיום  במעמדי 
וכן  עברו.  בשנים  תבל  ברחבי 
שנערכו  הש"ס  מסיומי  מראות 

באנטוורפן בשנים קדמוניות.
כי  נמסר  המכינה  מהועדה 

הכניסות  ינעלו  בטחון  מטעמי 
הצי־ בערב.   8.20 בשעה  לאולם 
להוראות  להישמע  נקרא  בור 
הסדרנים ואנשי כוחות הבטחון. 
יערכו  מנחה  לתפלת  מניינים 
פתיחת  לפני  לאולם  בכניסה 
יתפללו  ערבית  תפילת  המעמד. 

ברוב עם בסיום המעמד.

תושבי אנטוורפן יתכנסו הערב למעמד סיום הש"ס

חסד לאספקת שתיה קרה ומיני 
תרגימא עבור צבור העולים לה־

שתטח על הציון הקדוש.
לקראת  כי  נמסר  לסופרנו 
מועצת  חבר  נפגש  ההילולא 
עם  ליפשיץ  אייזיק  הרב  העיר 
בנימין  מר  הדתית  המועצה  יו"ר 
לגזיאל והמזכ"ל מר רחמים כהן 
שו־ אילן  מר  העיר  ראש  עם  וכן 

חט והמנכ"ל מר אורי אילן ועמד 
התשתיות  את  לשפר  הצורך  על 
ביום  ההמונים  הגעת  לרגל 
לקחים  כהפקת  וזאת  ההילולא 
אלו  במפגשים  עברו.  משנים 
מתאים  שילוט  הצבת  על  סוכם 
בדרכים  התנועה  להכוונת 

תגבור  החיים,  לבית  המובילות 
אמצעי התאורה על פני כל ההר 
נקיון  עריכת  הלילה,  כל  במשך 
הק־ וכן  ההר,  מתחם  בכל  יסודי 

מת מתקני מים וביתני שירותים 
בנפרד  מסלול  לכל  מיוחדים 
במורד בית החיים בסמוך לחדר 

הטהרה שבתחתית ההר.
לצפת  מאורגנות  הסעות 
החל  הארץ,  רחבי  מכל  תצאנה 
ומחר  הצהרים  בשעות  מהיום 
מחברת  היום.  שעות  כל  לאורך 
אגד נמסר כי כל הקווים המובי־

כל  יתוגברו  צפת  העיר  אל  לים 
העת בהתאם לצורך כאשר צוות 
כל  יפטרלו  סדרנים  של  פיקוח 

העת בתחנות היציאה.

‰ערב ˙חל ‰עלי‰ לˆיון ‰‡ר"י ‰˜„ו˘ זי"ע
  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

מאת אליעזר פרידמן

ארה"ב  של  הבטחון  תקציב 
התחתון  בבית  אושר  ל־2013 
של הקונגרס, והוא עומד על 607 

מיליארד דולרים.

עומד  לפנטגון  התקציב 
והיתר  מיליארדים,   524 על 
מיוחדת  כתוספת  אושר 
באפגניסטן  המלחמה  למימון 
לשטחי  מחוץ  אחרות  ופעולות 

ארה"ב.

בית  של  אישורו  למרות 
עדיין  התקציב  הנבחרים, 
הסנאט,  של  לתמיכה  זקוק 
ברק  הנשיא  של  לחתימתו  וכן 
תוקף  שיקבל  לפני  אובאמה 

חוקי. 

הרה"ח ר' יחזקאל אלימלך רייכמן זצ"ל
מאת חיים מרגליות

אישרה  הכנסת  מליאת   
הצעת  את  ראשונה  בקריאה 
(הגנה  חיים  בעלי  צערי  חוק 
 (11 מס'  (תיקון  חיים)  בעלי  על 
המדינה,  לעובדי  תכנית  בדבר 
הרב  ח"כ  של  התשע"ב־2012, 
נסים זאב (ש"ס) וקבוצת ח"כים.

להצעת  ההסבר  בדברי 
החוק, נכתב כי "חוק צער בעלי 
איסור  היתר  בין  קובע  חיים, 
התעללות בבעלי חיים, הגבלות 

איסור  חיים,  בעלי  העבדת  על 
חיים  בעלי  של  ברעל  המתה 
ולענישה  לאכיפה  ואמצעים 
של העוברים על הוראות החוק.

הערכים  את  לקדם  "כדי 
להס־ מוצע  החוק,  שבבסיס 

הסביבה  להגנת  השר  את  מיך 
ידע  להקניית  תכנית  להכין 
וכלים בנושא מניעת צער בעלי 
שתחום  המדינה  לעובדי  חיים 
בבעלי  לטיפול  נוגע  אחריותם 
והמופקדים  ולהחזקתם  חיים 
וכן  החוק  הוראות  אכיפת  על 

התכנית  התכנית.  את  להטמיע 
החקלאות  שר  בהסכמת  תוכן 
עם  ובהתייעצות  הכפר  ופיתוח 
השרים הממונים על המשרדים 

שלעובדיהם היא מיועדת".
בהצגת החוק אמר ח"כ הרב 
מופיעות  בתורה  כי  זאב  ניסים 
על  המזהירות  רבות  הוראות 
את  ומחנכות  חיים  בעלי  צער 
האדם למידות של רחמים כלפי 

בעלי חיים. 
"בין השאר", ציין הרב זאב, 
"מחויב אדם להאכיל את בעלי 

לפני  עוד  בבוקר  שלו  החיים 
כן  כמו  עצמו.  את  מזין  שהוא 
משה  מנהיגות  כי  סיפרו  חז"ל 
נבחנה על פי יחסו הרחום כלפי 
הצאן". ח"כ הרב זאב הוסיף, כי 
יש  האירופי  באיחוד  להבדיל, 
עובדי  לחינוך  חומש  תכניות 
ממשלה להגנה על בעלי חיים. 

בהצעה,  תמכו  ח"כים   8
נמ־ או  מתנגדים  ללא  שעברה 

לועדת  תועבר  ההצעה  נעים. 
לק־ להכנתה  והתרבות  החינוך 

ריאה השניה והשלישית.

לדון  הצדדים  צפויים  השבוע, 
מיש־ הניתוק  באפשרות  שוב 

ראל, בפגישה שיקיים מורסי עם 
איסמעיל  חמאס  ממשלת  ראש 

הניה.
התבטא   ,2006 בינואר  כבר 
נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
באפש־ באופוזיציה,  אז  שהיה 
ליישות  תהפוך  שחמאס  רות 

ההתנתקות.  לאחר  עצמאית 
ההתנ־ שמדיניות  "התרעתי 
החד  הנסיגה  ומדיניות  תקות 
החמאס  לעליית  תביא  צדדית 
אבו  של  החלשתו  או  ולחיסולו 
שקרה",  מה  בדיוק  זה  מאזן. 
עינינו  "לנגד  נתניהו.  אז  אמר 
גרורה  חמאסטן,  מדינת  קמה 
הפלסטינים  עבור  איראן.  של 
שהוליד  אירוע  מכונן,  אירוע  זה 

על  שחורטת  פלסטינית  מדינה 
דגלה את השמדת ישראל ושידי 
לנו  בדם.  מגואלות  מנהיגיה  כל 
חשבון  של  יום  להיות  צריך  זה 
הקיר.  על  היתה  הכתובת  נפש, 
שנת־ היא  ההתנתקות  מדיניות 
ולטרוריסטים.  לטרור  פרס  נה 
הפלסטינים  בעיני  שנתפס  מה 
החמאס,  מול  ישראלית  כמנוסה 
זה מה שהביא לנצחון התנועה".

בחמאס שוקלים להתנתק מהרשות הפלסטינית 

כוחות סוריים פעלו בשטח המפורז בגבול הצפון

כולם אם לא ינטשו את העיר. 
השוכנת  עאמודא  בעיר 
המו־ הצליחו  א־חסכה  במחוז 
ממבני  חלק  על  להשתלט  רדים 
את  לסיים  ובכוונתם  הממשל 
כשבמקביל  בהקדם,  הכיבוש 
הם נערכים לקרב עקוב מדם על 
היא  אף  שמונה  קמישלי  העיר 

רוב כורדי ברור. 
גם  הקרבות  נמשכו  במקביל 

הלחימה  התגברה  שם  בחלב, 
האח־ בימים  משמעותי  באופן 

רונים, וכן בדמשק שבה נראה כי 
המורדים לא מצליחים במשימה 
לכיבושה הסופי מידיו של אסד. 
הצלחות  המורדים  נחלו  כה  עד 
ולטענת  בדמשק,  בלבד  חלקיות 
החופשית,  סוריה  צבא  מפקד 
הקרב  אסד,  אל  ריעאד  הגנרל 
על דמשק עדיין לא נכנס להילוך 
סביב  שיתרכזו  לאחר  ורק  גבוה 

מספיק  גדולים  כוחות  הבירה 
של מורדים הוא יכריז על מבצע 
אנשיו  לדבריו,  הסופי.  הכיבוש 
כדי  רק  בדמשק  כעת  פועלים 
את  ולהחליש  הגזרה  את  לרכך 
ובבוא  אסד,  אנשי  של  עמידתם 
פתי־ על  יורה  הוא  הנכונה  העת 
לד־ שיביא  הכיבוש  מבצע  חת 

למשפט  אסד  של  להבאתו  בריו 
להיכנע  יסרב  אם  להריגתו  או 

למורדים. 

הכורדים השלימו את כיבושן של 4 ערים כורדיות

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

שבועות, אבל אני אמרתי על כך 
כבר לפני חצי שנה, לפני שבג"ץ 
חוק  שנביא  טל,  חוק  את  פסל 
חדש שיגדיל בהדרגה את מספר 
החרדים,  בקרב  גם  המשרתים, 
מבלי  וזאת  הערבים  בקרב  גם 
לשסות ציבור בציבור. אני חושב 
הולכים  שאנחנו  להבין  שצריך 
שנים,   64 אחרי  זאת  לעשות 
התהוותה  אחרת  כשמציאות 
כאן במדינה, ולכן אנחנו הולכים 
יהיה  זה  היסטורי.  שינוי  לחולל 
ליישם  שניתן  מציאותי  שינוי 
שמטרתו  סרק  מהלך  ולא  אותו, 
לעשות כותרות. אנחנו ניתן יותר 
למשרתים ופחות למשתמטים".

את  יעלון  הציג  בהמשך 
בשבועות  גיבש  אותו  המתווה 
סנקציות  הכולל  האחרונים, 
שיוטלו  שערורייתיות  כלכליות 
על מוסדות בהם ילמדו בני ישי־

סנקציות  וכן  יתגייסו  שלא  בה 
יתגייסו  שלא  אלה  על  אישיות 
נוסף  עיקרון  והלאה.   26 מגיל 
יע־ שקבע  ופוגעני  תקדים  חסר 

לון, הוא זיהוי יומיומי וביומטרי 
הם  כאשר  הישיבות,  בחורי  של 
אצ־ את  להניח  יום  בכל  יחויבו 

מעקב  לשם  המכשיר  על  בעם 
נוכחות.

אמר  יעלון  לתכנית  בתגובה 
שאול  ח"כ  הפורש  קדימה  יו"ר 

היתה  לא  מלכתחילה  כי  מופז 
על  להקל  כוונה  נתניהו  לבנימין 
הנושאים בנטל השירות ולהשיג 
החר־ גיוס  לסוגיית  ראוי  פתרון 

דים. 
שצדקתי",  התברר  "היום 
רוצה  לא  "נתניהו  מופז.  אמר 
אלא  בנטל  הנושאים  על  להקל 
בניגוד   ,26 בגיל  חרדים  לגייס 

הוא  להיות.  שצריך  למה  גמור 
בפגרה,  החוק  להעביר  ינסה 
זה  כאן.  תהיה  לא  כנסת  כשחצי 
בו  יש  לעבור.  שצריך  החוק  לא 

רמיה של הנושאים בנטל".
מופז  ח"כ  שיגר  במקביל 
מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, 
יהודה וינשטיין, נגד חוקיותו של 

מתווה נתניהו.

נתניהו בישיבת הממשלה: נציג מתווה חלופי להמלצות פלסנר

החשש  בינלאומיות.  בתחרויות 
לפגוע  ינסה  שחיזבללה  הוא 
שנה  ארבעים  לציון  בישראלים 

לטבח הישראלים במינכן. 
בבולגריה  העיתונים  באחד 
המ־ למחבל  כי  אתמול  נטען 

ולא  סייענים  שני  היו  תאבד 
אותו  לפי  שנטען.  כפי  אחד 
הגיע  המחבל  עם  יחד  דיווח, 
אמור  שהיה  נוסף  אדם  לבורגס 
ומשהו  במידה  אותו  להחליף 

ישתבש והוא לא יוכל לבצע את 
עמם  היה  נוסף  ואדם  הפיגוע, 
אם  למוות  בהם  לירות  כדי 
לבצע  שיספיקו  לפני  ייתפסו 
יש  אם  ברור  לא  זממם.  את 
השני,  הסייען  על  בדיווח  אמת 
ונכון למועד כתיבת השורות לא 
פורסם  ולא  אישור  לכך  נתקבל 

קלסתרון של חשוד נוסף. 
קיצו־ אסלאמי  ארגון 

אחריות  עצמו  על  קיבל  ני 

הר־ אך  בבולגריה,  לפיגוע 
התייחסו  במדינה  שויות 
היא  והסברה  בביטול  להודעה 
במע־ להתהדר  בנסיון  שמדובר 

שה שנעשה על ידי אחרים. בכך 
להערכה  הבולגרים  מצטרפים 
בבורגס  הפיגוע  כי  הישראלית 
איראן  של  מזימה  פרי  הינו 
והחיזבללה. את, על אף שאיראן 
קשר  כל  מכחישים  וחיזבללה 

לפיגוע. 

חקירת הפיגוע בבולגריה נמשכת; חשש מנסיון פיגוע בבריטניה

עימות בממשלה?

ברק דרש ליטול אחריות על 
גיבוש המתווה, נתניהו התנגד

  המשך מעמ' ראשון

מאת מאיר ברגר

הממשלה  ישיבת  במהלך 
בין  הפוליטי  הקרב  נכנס  שוב 
המתווה  את  שגיבש  יעלון, 
הב־ שר  לבין  הליכוד,  מטעם 
להעביר  במפגיע  שדרש  טחון 

את כל הנושא לטיפולו.
את  ניהל  שבוגי  "בגלל 
כעת   – קדימה  מול  המו"מ 
ההסכם הקואליציוני קרס, כל 
לטיפולי  לעבור  צריך  הנושא 

כשר הבטחון", אמר ברק. 
הנ־ ככל  הממשלה  ראש 
ראה ביטל את דבריו של ברק 

כיון  כי  והבהיר  בחריפות, 
שסוגיית השוויון בנטל נוגעת 
למספר משרדים, עליה להיות 
ראש  משרד  ידי  על  מנוהלת 
הסוגיה,  את  שירכז  הממשלה 

ולא על ידי משרד הבטחון. 
יעלון מצדו אמר כי לנוכח 
העובדה שלא ניתן היה להגיע 
קדימה,  עם  משותפת  להצעה 
הח־ הצעת  על  עמלים  כעת 

החלטת  זו  הבא  "השלב  לטה. 
ממשלה שתועבר לועדת הש־
רים לחקיקה, וכשיהיה לה רוב 
נוכל להביא אותה לאישור גם 

אם זה יהיה בפגרה".

מה היה המצב בקרב המפלגות לפני הזעזועים בקדימה

סקר: הליכוד מתחזק - 
קדימה לא מתאוששת

מהסקר עולה כי אילו הבחירות היו נערכות היום היה מקבל הליכוד 37 
מנדטים, העבודה 16 מנדטים, וישראל ביתנו יורדת מ־15 מנדטים ל־13

מאת מאיר ברגר

מה־ קדימה  סיעת  פרישת 
את  משפרת  אינה  קואליציה 
זאת,  לעומת  בסקרים,  מצבה 
כך  להתחזק,  מוסיף  הליכוד 
השבוע  שערך  מסקר  עולה 
קבוצת נשיא  דגני,  אבי  פרופ' 

גיאוקרטוגרפיה.
הב־ אילו  כי  עולה  מהסקר 

היום  נערכות  היו  לכנסת  חירות 
מנדטים   37 הליכוד  מקבל  היה 
במאי  שנערך  בסקר   31 (לעומת 
 16 עם  נשארת  העבודה   ,(2012
יורדת  ביתנו  ישראל  מנדטים, 
לה  בדומה  ל־13.  מנדטים  מ־15 
גם ש"ס יורדת שני מנדטים מ־9 

ל־7 בלבד.
יש  מפלגת  זאת,  לעומת 
עתיד, של יאיר לפיד, עולה במ־

בכנסת.  מקומות  ל־9  אחד  נדט 
הקודם  הסקר  אשר  וקדימה, 
ל־6  יורדת  מנדטים,   7 לה  ניבא 
מרצ  מפלגת  גם  בלבד.  מנדטים 

עולה בשני מנדטים מ־4 ל־6.
הסקר  מן  נוסף  מעניין  נתון 
במפלגת  בתמיכה  הצניחה  הוא 
קורסת  אשר  הלאומי  האיחוד 
כמעט  ומאבדת  מנדטים  מ־7 
מחצית מכוחה כשהסקר הנוכחי 
מעניק לה 4 מנדטים בלבד. מפ־

אמורה  אשר  היהודי,  הבית  לגת 
מקדי־ לבחירות  בקרוב  לצאת 

מות, נשארת עם 5 מנדטים.
כי  הסביר  דגני  אבי  פרופ' 
הליכוד שומר על יציבות גבוהה, 
ממריאה  אינה  היא  גם  העבודה 
 18-16 לסביבות  מעבר  ממש 
ערבים.  קולות  חלקם  מנדטים, 
עם  ממשיכה  בחולשה  קדימה 

יש־ מנדטים,   5 עבר  אל  נטיות 
בתנודות  ממשיכה  ביתנו  ראל 
מנדטים,   16-13 בין  תדירות 
ואילו יאיר לפיד, שלפני זמן מה 
היחלשות,  במגמת  כאילו  נראה 
יציבות  על  לאחרונה  שומר 
עם  מנדטים,   10-9 סביב  ניכרת 

סימנים להתחזקות אפשרית.
מתנד־ היא  גם  מרצ  לדבריו, 

נדת בין ימי חולשה עם סביבות 
יותר  ברגעים   6 לבין  מנדטים   3
ונטיות  חברתית  מחאה  מושפעי 
בתיקונים  לתמוך  בציבור  לב 

חברתיים־כלכליים.
"אבל נזכור", אמר, "יש עדיין 
כוונה  על  הכריזו  שטרם  כאלה 
הקרובות,  בבחירות  להתמודד 
דבר שעשוי להשפיע על חלוקת 
השו־ הרשימות  בין  המנדטים 

נות", ציין.

שמארגנים  מהפילוג  להבדיל 
של  ההתפלגות  והנגבי,  נתניהו 
לי־ ריאלית  פחות  לבני  קבוצת 

מים הקרובים, ובמיוחד על רקע 
 – מהקואליציה  קדימה  פרישת 
במפגיע  דרשו  הם  אותו  מהלך 

ממופז, ואף קיבלו.

בתגובה למאמצי הפילוג של 
קדימה  במפלגת  אמרו  נתניהו, 
בתגובה כי "נתניהו מנסה לקנות 
מנת  על  כנסת  חברי  של  קולות 
הגיוס  חוק  חרפת  את  להכשיר 
תפקידים  בעבור  הליכוד  של 

זניחים בממשלתו המנופחת". 
בהודעה נאמר עוד כי "מדו־

שוחד  מאשר  פחות  בלא  בר 
והנלוז  הנחות  מהסוג  פוליטי 
פשרה  שדחה  לאחר  ביותר. 
קדימה,  מתווה  לפי  היסטורית 
להכשיר  הממשלה  ראש  מנסה 
שמעודדת  היסטורית  חרפה 
השתמטות ומנציחה את אי הש־
וויון באמצעות שוחד פוליטי". 

קדימה מתפרקת: עריקת ח"כים מקדימה לליכוד- יצאה לדרך
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בעקבות אלפי תלונות על הביטוח הלאומי:

חברי כנסת דורשים: "להנגיש את 
מועצת הביטוח הלאומי לציבור"

מאת שלמה גרין

ופומביות  נגישות  שקיפות, 
הדברים  אלו  והחלטות,  דיונים 
לפניות  הועדה  חברי  שדרשו 
מו־ התנהלות  על  בדיון  הציבור, 
המועצה  הלאומי.  הביטוח  עצת 
הבי־ של  העליון  הגוף  משמשת 
דירקטוריון  מעין  הלאומי,  טוח 
שר  שביניהם  חברים,   56 של 

הרווחה ומנכ"ל משרדו. 
דוד  הרב  ח"כ  הועדה,  יו"ר 

לפרסם  דרש  (ש"ס),  אזולאי 
המועצה,  של  קיומה  עצם  את 
לצי־ חבריה  ואת  אותה  להנגיש 

משפטי  יועץ  לה  ולמנות  בור 
הביטוח מתוך  שלא  עצמאי, 

 הלאומי.
הועדה  דרישת  בעקבות 
השנה,  בדצמבר  הרווחה,  משר 
זאת  חדשה;  מועצה  מונתה 
את  סיימה  שקודמתה  לאחר 
קודם  רבים  חודשים  תפקידה 
קיומה  דבר  פורסם  בנוסף,  לכן. 

קיימת  טרם  כי  אם  המועצה  של 
נגישות לחברים.

"על  אזולאי,  הרב  לדברי 
תקין  למנהל  לדאוג  המועצה 
בביטוח הלאומי וחבריה צריכים 
האינטרסים  כמייצגי  לפעול 
על־כן,  המבוטחים.  ציבור  של 
ולטפל  נגישים  להיות  עליהם 
הדיונים  כל  ועל  ציבור  בפניות 
במועצה ובועדות השונות שלה, 
בשקיפות  להתפרסם  צריכים 

מלאה". 



המבשר | יום ב', ד' באב תשע"ב | עמוד ה

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]

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
סלון  מיוח„˙!  ‚„ול‰   5 בכ‰נמן 
ר˜  חזי˙   ‚"˜ כ"‡   4 ענ˜ים  ומטבח 
נכסים"  "‡פי˜  ˘"ח   1,580,000

03-5791514
[20020418]

מרפס˙ ‚„ול‰  ח' +  עוזי‡ל 6  ב‡זור 
˘"ח   2,200,000 כ"‡   4 מעלי˙   +

"‡פי˜ נכסים" 03-5791514
[20020417]

 + ענ˜י˙  ח'   4.5  ‚‚.„ ‡‰רן  ברמ˙ 
˘"ח   1,800,000 חזי˙   ‚"˜ מרפס˙ 

"‡פי˜ נכסים" 03-5791514
[20020416]

חזי˙  ˜"ב  ענ˜י˙   5 בעוזי‡ל 
נכסים"  "‡פי˜  ˘"ח   1,800,000

057-3128884 03-5791514
[20020415]

˜"ב  ענ˜י˙   4.5 נחמי‰  ב‡זור 
מ˘ופˆ˙ + 2 סוכו˙ 1,670,000 ˘"ח 

"‡פי˜ נכסים" 03-5791514
[20020414]

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]

 5 מ„‰ימ‰,   ‚‚ „יר˙  בסלנט  ח„˘! 
מרפס˙  ביו˙ר,  ‚בו‰‰  ברמ‰  ח„רים 
מיי„י˙! 1,890,000  חזי˙,  ‚‚ ‚„ול‰, 
נכסים  "סלומון  בלב„  ˘"ח 

ו‰˘˜עו˙" 03-6199323נ
[20020271]

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]

 ,ıל˘יפו מ"ר!!   140 ‰לוי  בי‰ו„‰ 
לר‡ו˙  חוב‰  כ"‡   3 חזי˙   '‡ ˜ומ‰ 
"סלומון  בלב„!  ˘"ח   1,350,000

נכסים ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020262]

‰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]

חזי˙ ˜"ב  ח„רים 100 מ"ר  בחרלפ 4 
 1.650.000 מעלי˙  חני‰   + מסו„ר˙ 
חזי˙  מ"ר   85 ח„רים   4 במירון   *
 1.070.000 מסו„ר˙  בטון)   ‚‚)  ‚"˜
ו‰˘˜עו˙  נכסים  סלומון  ˘"ח 

052-7652801
[20020258]

בני‰!!  בסוף  ח„˘  בבנין  בבילו 
חזי˙,  ו‚„ול‰,  מ„‰ימ‰  ח„רים   4
‡חרונ‰ בבנין 1,435,000 ˘"ח חוב‰ 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  לר‡ו˙! 

03-6199323
[20020257]

מ˘ופˆ˙,  ח„רים   4 ‰˘˜ט  ˜ו˜  ברב 
בטון, ‡י˘ורים   ‚‚ על  לבני‰  ‡ופˆי‰ 
 1,450,000 חזי˙  ח˙ומים,  מיי„יים 
נכסים  "סלומון  בלב„  ˘"ח 

ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020256]

‚ן  י‰ו˘ע  ברחוב  ‰ח„˘  בפרויי˜ט 
חזי˙  מ"ר!   110 ח„רים   4 ‰עיר, 
מו˘˜ע˙  מעלי˙,  חני‰,  מר‰יב,  נוף 
ב˘יכון   * ˘"ח   1,650,000 במיוח„, 
ח„רים   4 בני‰  בסוף  בבנין   '‚
 1,600,000 מפו‡ר,  בבנין  מ„‰ימ‰ 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020255]

„יר‰ ˘ל פעם ב˜וטלר „יר˙ 4 ח„רים 
סוכ‰  חזי˙,  מרפסו˙  פעם,  ˘ל  ‚ו„ל 
ב˘פרוט   * ˘"ח   1,520,000 ענ˜י˙, 
חזי˙  לחלוטין,  מ˘ופˆ˙  ח„רים   4
פונ‰ ל‚ינ‰, 1,150,000 ˘"ח "סלומון 

נכסים ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020254]

בבלע„יו˙, ברב ˜ו˜ ‰˘˜ט 4 ח„רים 
מעל 100 מ"ר 3 כ"‡ חזי˙, מטופח˙ 
חני‰,  מעלי˙,  יפ‰,  בנין  מ‡ו„, 
 4 בעמי   * ˘"ח   1,650,000 מיי„י! 
˜ומ‰  מטופח,  בנין  מ˘ופˆ˙,  ח„רים 
 1,450,000 חזי˙  בטון,   ‚‚ ‡חרונ‰, 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020253]

מ˘ופˆ˙,  ח„רים   4 י˘ר‡ל  ב˘בטי 
 1,200,000 נוח‰,  ˜ומ‰  מ"ר!   110
ח„רים   4 ‰˘˜ט  ˜ו˜  ברב   * ˘"ח 
‡חרונ‰,  ˜ומ‰  ל‚מרי,  מ˘ופˆ˙ 
˘"ח   1,300,000 מיי„יי!  בטון,   ‚‚
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  בלב„! 

03-6199323
[20020252]

 4  ıכ בפר„ס  ‰מבו˜˘  בנור„‡ו 
ח„רים 100 מ"ר, בבנין ח„י˘, מעלי˙ 
ב‡וסי˘˜ין  ˘"ח *  חני‰, 1,100,000 
 1,100,000 מעלי˙,  ח„רים   4 בבני‰ 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020251]

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

וב„יס˜רטיו˙ 052-7637000
[20020166]

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

052-7637070
[20020326]

אשדוד | מכירה
 58 ח„'   2  ‡"˜  !ıבפונובי מˆי‡‰ 
מו˘˜ע˙)  (ל‡  מעול‰  מי˜ום  מ' 

520,000 ˘"ח בלב„ 050-4135056
[20020421]

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]

ל‰חלפ‰   - לנופ˘  „ירו˙  ˙ווך 
 ıר‡‰ רחבי  בכל  ול‰˘כר‰ 

052-7167394 ,02-6261256
[20020352]

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 
ל‰˘כר‰  נופ˘  „יר˙  עילי˙  בטברי‰ 
מ˘ופˆ˙  ולימים,נ˜יי‰  ל˘ב˙ו˙ 

וממוז‚˙. לפרטים: 0527653556
[20020320]

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]

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„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]

‰ח„˘‰ ִ סופרב   - ס˜ו„‰  למכיר‰, 
י„  מˆויין,  במˆב  ˘מור‰   ,2009
מחיר  ˜“מ,   -120,000 ר‡˘ונ‰ 

מחירון, 052-7144933
[20020429]

„‚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]

צפון ֶ
ˆ„י˜ים,טיולים  ˜ברו˙  מ‰ˆפון  ל/ 
˘ב˙  ˘ומרי  ו‡טר˜ˆיו˙, 
 ,052-7657629  ,1-700-500118

050-4150505
[20020425]

„רו˘‰ ַ מ‡˙‚ר˙  ˘יוו˜  לעבו„˙ 
מל‡‰  במ˘ר‰  לעבו„‰  סוכנ˙ 
 - י˙רון  ניסיון  עמלו˙,   + בסיס 
פ˜ס  ירו˘לים,  ל‡יזור  ע„יפו˙ 

 057-7961478
[20020428]

ב˜י‡ו˙   - לפנ‰"ˆ  עיון  מ‚"˘  „רו˘ 
ב‡יזור  ר˘יון  לבעלי  ע„יפו˙  ‡ח‰"ˆ 

ירו˘לים ˜ו"ח לפ˜ס 0722500946 
[20020427]

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]

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]

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

052-7611468
[20020368]

ל‡סיפ˙ ָ מˆויינ˙  ס„נ‡  למנ‰לו˙, 
ל‚יוון  רעיונו˙  מבחר  ‰ערכו˙. 
לפרטים:  ˆוו˙.  ‡סיפו˙  ו˘„רו‚ 

0527112213
[20020321]

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]

שונות 
על  ‰לב  מעמ˜י  ו‰˙עוררו˙  ‰ספ„ 
‰‚רי"˘  ˆ"יע  ר˘כ"ב‰‚  מרן  פטיר˙ 
ב˜ול  ל˘מוע  ני˙ן  זˆ"ל  ‡לי˘יב 

‰ל˘ון 03-6171111-1-4-4-43-2-3
[20020426]

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]

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 סג    דף היומי ירושלמי: יבמות נב    חובות הלבבות: 
חשבון הנפש הרביעי (השכל)   משנה יומית: כתובות ד, ח-ט    הלכה יומית: 
או"ח צ, יח-כ    רמב"ם יומי: בכורים יב - שמיטה ויובל ב    חפץ חיים: לה"ר 

ח, א-ב    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
7:46

4:04
4:52
5:49

ת"א
8:25
9:19
9:53
10:28
12:47
1:22
7:43

4:04
4:53
5:54

חיפה
8:23
9:17
9:51
10:27
12:46
1:21
7:47

4:00
4:50
5:45

ב"ש
8:28
9:20
9:55
10:30
12:48
1:22
7:44

4:08
4:56
5:52

אשדוד
8:27
9:20
9:54
10:29
12:48
1:22
7:44

4:06
4:54
5:51

צפת
8:21
9:15
9:49
10:25
12:45
1:19
7:42

3:58
4:47
5:46

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

לוח תורני - יומי

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 
„ל˜  ב˙חנ˙  ליט‡י˙  מ‚בע˙  נמˆ‡‰ 
בכבי˘ מס' 6 לכיוון ˆפון ביום ו' ר"ח 

‡ב 02-8020067
[20020424]

מבני   400 ב˜ו  בסיון  בכ"‚  נ‚ן  נמˆ‡ 
בר˜ לירו˘לים, 052-7645635.

[20020423]

‰רב  ב‰לווי˙  מ˘˜פיים  ‡ב„ 
י˘ר‡ל,  ˘בטי  ברח'  זˆ"ל  ‡לי˘יב 

.052-7623223
[20020422]

בליל ‰לווי˙  כסף  עם  מעטפ‰  ‡ב„‰ 
בירו˘לים,  זˆ"ל  ‡לי˘יב  ‰‚רי"˘ 

.054-8430403
[20020413]

לבעליו  ‰ח˘וב  מפ˙חו˙  ˆרור  ‡ב„ 
ב‰לווי˙ ‰רב ‡לי˘יב 052-7128005
[20020412]

ב‰לוי˙  מפ˙חו˙  ˆרור  ‡ב„ 
לבעליו  ‰ח˘וב  ‡לי˘יב  ‰רב 

052-7128005
[20020411]

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

02-5816915
[20020404]

הקו האדום
-208.8

היום: 211.69-
אתמול: 211.665-

שלישי

מפלס 
הכינרת

חמישירביעי

ירושלים
33-21

תל אביב
32-25

חיפה
30-23

גולן
34-22

טבריה
40-26

גליל
32-19

באר שבע
38-23

אילת
42-29

תורנויות בתי מרקחת

1-700-500-998

EMMA

מזג האויר
עליה בטמפרטורות

ירושלים מרפאת גונן ח' 054-4322406 הנוטרים 10 גונן ח'    בני ברק סופר פארם קניון אילון 077-8880100 אבא 
הלל 165    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 ויצמן 077-8881615 
שד' ויצמן 22    חיפה סופר פארם גרנד קניון 077-8880770/1 שמחה גולן 54 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 
נורדאו  רח'  אשדוד  בקניון  פארם  סופר  אשדוד  שעות: 14:00 - 08:00   16:00-23:00     הופיין 52    6519153

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 נאה 
עם עליה של הטמפרטורות. 

שלישי - התחממות קלה 
נוספת. בפנים הארץ ובהרים 

הטמפרטורות תהיינה 
גבוהות מהרגיל בעונה. 

רביעי - ללא שינוי של ממש 
במזג האויר.  

חמישי - ירידה קלה 
בטמפרטורות, בעיקר 

בהרים. 

הודעות חוק תכנון ובניה

הודעות חוק תכנון ובניה
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שנה   70 לציון  הטקסים 
למחנות  צרפת  יהודי  לגירוש 
בפ־ אתמול  נפתחו  ההשמדה 
צרפת  נשיא  בהשתתפות  ריז, 
ממשלת  ראש  הולנד,  פרנסואה 

צרפת ובכירים נוספים.
הולנד  התייחס  בנאומו 
בתקו־ הגואה  לאנטישמיות 
והכריז  בצרפת  האחרונה  פה 
כל  תעשה  צרפת  ממשלת  כי 
באנ־ להילחם  בכדי  שביכולתה 

לעשות  "שלא  משום  טישמיות, 
וזהו  איתה,  להשלים  פירושו  כן 
הדעת",  על  יעלה  שלא  דבר 

דברי הולנד. 
של  דורות  כי  הוסיף  הולנד 
את  אפשרו  ושקרים  עיוורון 
השואה, וציין כי חייבים להנציח 
את זכרה וללמדה בכל בתי הס־

פר בצרפת. 
הכיר  הולנד  נאומו  במהלך 
בגירוש  מדינתו  של  בחלקה 
השמדה  למחנות  יהודים 
בוצע  "הפשע  כי  ואמר  בשואה. 
בצרפת ועל ידי צרפת כאשר בין 
המש־ 16-17 ביולי 1942 ריכזה 
יהודים  אלף   13 הצרפתית  טרה 

לקראת גירוש".
נעשה  צרפת  יהודי  גרוש 
האביב',  'רוח  מבצע  במסגרת 
משטרת  שוטרי  באמצעות 

היתה  המצוד  מטרת  צרפת. 
היהודית  האוכלוסיה  צמצום 
הגר־ ע"י  הכבושה  בצרפת 
הי"ד  יהודים   13,152 מנים. 
ריכוז  במחנה  נאספו  גורשו 
בצרפת ושולחו בהמשך למחנות 

ההשמדה באושוויץ.
סי־ שנים  עשרות  במשך 

להתנצל  צרפת  ממשלת  רבה 
השוטרים  של  השתתפותם  על 

כי  בטענה  במצוד,  הצרפתים 
פורקה  הצרפתית  הרפובליקה 
את  הנהיג  פטן  פיליפ  כאשר 
מחדש  והוקמה  וישי,  של  צרפת 
כאשר המלחמה נגמרה. לכן, על 
להתנצל  מה  אין  זו,  תפיסה  פי 
שהר־ בזמן  שקרו  אירועים  על 

ואשר  קיימת,  היה  לא  פובליקה 
לא  שהיא  מדינה  ידי  על  בוצעו 

הכירה בה. 

הנשיא  קבע  ב־1995  אולם 
הזמן  הגיע  כי  שיראק  ז'אק 
העבר  אל  פנים  תשא  שצרפת 
התפקיד  את  אישר  והוא  שלה, 
ברדיפת  שיחקה  שהמדינה 
של  אחרים  וקרבנות  יהודים 
הכיבוש הגרמני. אתמול במהלך 
הולנד  צרפת  נשיא  אמר  הטקס 
של  רוחו  אומץ  את  לציין  יש  כי 
חלקה  על  שהודה  שיראק  ז'אק 
תושביה  בגירוש  צרפת  של 

היהודים.
נרשמה  מעניינת  התבטאות 
לאחר הטקס, כאשר נשיא צרפת 
היהודית  הקהילה  לראשי  אמר 
קיומי  איום  מרחף  היום  גם  כי 
מדינת  ומעל  היהודי  העם  מעל 
לעמוד  מחויבת  וצרפת  ישראל 

לימינה של ישראל.

גילוי: הנאצים ניסו לחסל את 
צ'רציל באמצעות שוקולד ממולכד

מאת א. למל

ספר  עריכת  במסגרת 
המאייר  של  מסמכיו  מאוצר 
נח־ פישר,  לורנס  הבריטי 
מתוכו  מרתק  מסמך  שף 
גרמניה  של  מזימה  עולה 
ראש  את  לחסל  הנאצית 
וינסטון  בריטניה,  ממשלת 
העו־ מלחמת  במהלך  צ'רצ'יל, 
חטיפי  באמצעות  השניה,  לם 

שוקולד מתפוצצים. 
בתקשורת  הדיווחים  לפי 
המסמך  מן  עולה  הבריטית 
הפצצות  יצרני  כי  שנחשף, 
חבלה  מטעני  הרכיבו  הנאצים 
בתוך  אותם  והסתירו  קטנים 
שכבה דקה של שוקולד מריר. 
את  הכניסו  הם  מכן  לאחר 
החטיפים הממולכדים באריזה 
ההערכה  יוקרתית.  שנראתה 
שסוכ־ רצו  הגרמנים  כי  היא 

מטעמם  שפעלו  חשאיים  נים 

את  שיחדירו  הם  בבריטניה 
האוכל  חדר  לתוך  החטיפים 
המלחמה  קבינט  את  ששימש 
הבריטי בראשותו של צ'רצ'יל 
הש־ העולם  מלחמת  במהלך 

ניה. 
אחרי  סוכלה  המזימה 
את  גילו  בריטים  שמרגלים 
השוקולדים ומיהרו לעדכן את 
מד־ רוטשילד,  ויקטור  הלורד 

המפורסמת  למשפחה  ובן  ען 
שה־ היהודים  הבנקאים  של 

בשירות  בכיר  בתפקיד  חזיק 
 .MI5 הביון

מיהר  רוטשילד  הלורד 
האמן  לידידו,  מכתב  לשלוח 
שבו  פיש,  לורנס  והמאייר 
צילומים  להכין  ממנו  ביקש 
השוקולד  של  פוסט  בגודל 
מפני  הציבור  את  להזהיר  כדי 
שעלולים  חטיפים  של  הסכנה 

להתפוצץ. 
בארכיונו  שנמצא  במסמך 

מהלורד  שנשלח  פישר  של 
רוטשילד נכתב: "קיבלנו מידע 
בחתיכות  משתמש  שהאויב 
שהוכנו  שוקולד  של  עבות 
דק  כיסוי  להן  ויש  מפלדה 
מאד של שוקולד אמיתי", כתב 
רוטשילד במכתב הסודי, אותו 
מאחד   1943 במאי  ב־4  שלח 
הממשלה  במתחם  הבונקרים 

בלונדון. 
נפץ  חומר  יש  "בתוכם 
השהיה  ומנגנון  עוצמה  רב 
שובר  אתה  כאשר  מסוים... 
פיסת שוקולד בצד אחד בדרך 
ישר  שהיא  במקום  הרגילה, 
מתגלה  קנבס  פיסת  תיפול, 
שנש־ הפיסה  במרכז  דבוקה 

הפיסה  למרכז  ונמשכת  ברה 
רוטשילד.  הוסיף  שנותרה", 
פיסת  את  מושכים  "כאשר 
גם  הקנבס  בחדות,  השוקולד 
את  מפעיל  וזה  החוצה  נמשך 

המנגנון". 

סורוקה: בשבוע האחרון טופלו 
15 ילדים שנעקצו ע"י עקרבים

מאת מאיר קליין

האחרון  השבוע  במהלך 
 15 בסורוקה  המיון  לחדר  פונו 
ילדים בעקבות עקיצות עקרב. 
מדי  כי  אומרים  החולים  בבית 
כ־-30 לסורוקה  מפונים  שנה 
עקיצות  בעקבות  ילדים   50
מהמקרים  בחלק  צהוב.  עקרב 
יתר  תגובות  הילדים  מפתחים 

עד כדי מצבים מסכני חיים.
באזור  החי  הצהוב  העקרב 
וב־ באביב  בעיקר  פעיל  הנגב 

קיץ ובתקופה זו נרשמת עליה 
אם  הנעקצים,  במספר  גדולה 
מתרחשות  בחורף  גם  כי 
מורכב  העקרב  ארס  עקיצות. 
המתפזרים  קטנים  מחלבונים 
על  להשפיע  ועלולים  בגוף 
איברים  ועל  הגוף  מערכות 

רבים, ביניהם הלב והמוח. 
ילדים  מגיעים  "לעיתים 
למצב של כמעט מוות", מספר 
בכיר  רופא  לזר,  יצחק  ד"ר 
ילדים  נמרץ  לטיפול  ביחידה 
ממליץ:  לזר  ד"ר  בסורוקה. 
היפגעות,  סכנת  בכל  "כמו 
לטפל  ביותר  הטובה  הדרך 
המניעה.  היא  עקרב  בעקיצות 
אבנים,  מהרמת  להימנע  יש 
שמיכות  נעליים,  היטב  לנער 
בהם,  השימוש  לפני  ובגדים 

לפני  השטח  את  היטב  לבדוק 
עליו  נשכבים  או  שמתיישבים 

ולסגור את דלתות הבית".
של  "במקרה  מוסיף:  הוא 
הנ־ את  להרגיע  יש  עקיצה 
בטוח  האזור  כי  ולוודא  עקץ, 
אינו  והעקרב  ולמטפל  לנעקץ 
מהווה עוד סכנה. חשוב לפנות 
האפשרי  בהקדם  הנפגע  את 
אם  גם  רפואי  טיפול  לקבלת 
"טוב".  כרגע  מרגיש  הוא 
טפול  כל  לבצע  צורך  אין 
אין   – העקיצה  באזור  מקומי 
שהוא  סוג  מכל  חוסם  לשים 
האזור  קירור  העקיצה,  באזור 
את  לחתוך  אין  עוזר.  אינו 
למצוץ  ואסור  העקיצה  אזור 

את הארס".
"חלק  עוד:  אומר  לזר  ד"ר 
העקרב  עקיצת  של  מהרעלים 
משפיעים על מערכת העצבים 
הלב.  לתפקוד  מזיקים  וחלקם 
לרוב לא ניתן לחזות ולהעריך 
לבבית  בעיה  מתפתחת  אם 
הנעקץ  את  להפנות  יש  ולכן 
עקי־ בהקדם.  רפואי  לטיפול 
חיים  לסכן  עלולה  עקרב  צת 
לגיל  מתחת  בילדים  במיוחד 
שאצלם  למבוגרים  בניגוד   18
יותר  קלות  העקרב  עקיצות 
כתוצאה  והתמותה  כלל  בדרך 

מהן נדירה יותר".

נשיא צרפת בטקס לציון 70 לגירוש יהודי צרפת

"צרפת תעשה הכל בכדי שיהודים 
יוכלו לחיות בה בשלום"

בדבריו אמר עוד: "גם היום מרחפת סכנת קיום על ישראל"

"יש לציין את אומץ רוחו של שיראק שהודה על חלקה של צרפת בגירוש תושביה היהודים".
נשיא צרפת עם בכירי הממשל בטקס

הפיל חיתתו על הנאצים ימ"ש. צ'רצ'יל עם קצינים אמריקאים, בעלי בריתו בכוחות הקואליציה

מדי שנה פונים לסורוקה כ־30-50 ילדים בעקבות 
wikipedia | עקיצות עקרב צהוב. עקרב צהוב מצוי
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