
מאת אליעזר פרידמן

הס־ כמעט  דמשק  על  הקרב 
גורמי  טוענים  לפחות  כך  תיים. 
בסוריה.  הרשמיים  התקשורת 
ומ־ שקטה  העיר  דבריהם  לפי 
הבטחון  וכוחות  כרגיל,  תנהלת 
שארית  אחר  מצוד  מנהלים 
הטרוריסטים שעוד נותרו בבירה 

הסורית.
 במקביל הזהיר נשיא ארה"ב 
ברק אובאמה את השלטון הסורי 
קונב־ לא  בנשק  שימוש  מפני 

דובר  השיב  בתגובה  נציונאלי, 
סוריה  כי  אסד  מטעם  רשמי 
בנ־ שימוש  תעשה  לא  לעולם 
סוריים.  אזרחים  כנגד  כימי  שק 
רק  הזה  בנשק  נשתמש  "אנחנו 
חיצוניים"  באיומים  ניתקל  אם 

הוא אמר. 
אישרו  הסוריים  המורדים 
הש־ את  לידיו  החזיר  הצבא  כי 

דמשק  משכונות  כמה  על  ליטה 
שנכבשו על ידם בשבוע שעבר. 
לדבריהם מדובר בנסיגה טקטית 
הצליחו  שלא  מאחר  מצידם, 
הלחימה.  קווי  אל  נשק  לספק 
בנוסף לשכונת אל מידאן, עליה 
כי  השבוע  בתחילת  כבר  דווח 
אסד,  אנשי  לידי  בחזרה  נפלה 
הצליחו החיילים של צבא סוריה 
גם  לידיהם  להחזיר  הרשמית, 
מזה  השכונות  על  השליטה  את 

וברזה. 
המורדים  צוברים  במקביל 
לפי  אחרים.  באזורים  נצחונות 
בין  נוסף  גבול  מעבר  הדיווחים, 
ידי  על  נכבש  לטורקיה  סוריה 
טענו  הם  ואתמול  המורדים, 
ששוכן  צבאי  ספר  בית  כי  גם 
הוא  בסמוך לעיר חלב נכבש גם 

לדברי  אסד.  אנשי  של  מידיהם 
מפקד המורדים בעיר חלב, צבא 
במבצע  פתח  החופשית  סוריה 
חלב  את  לטהר  שנועד  צבאי 
גנ־ אסד.  של  מאנשיו  וסביבתה 

בטורקיה  שנמצא  סורי בכיר  רל 
אסד  של  מצבאו  שערק  לאחר 
רויטרס  הידיעות  לסוכנות  מסר 
ידי  על  שנכבש  הספר  בית  כי 
המורדים בסמוך לחלב הינו יעד 
אסטרטגי ובעל חשיבות סמלית 
נשק  יש  בבסיס  לטענתו  רבה. 
שימוש  לידי  יבוא  שכעת  רב, 

כנגד חייליו של אסד. 
הגולן  רמת  בצפון  תושבים 
דיווחו אתמול כי במהלך הלילה 
פיצוצים  הדי  שמעו  הם  והבוקר 
לפי  הגבול.  של  הסורי  מהעבר 
שיגר  הסורי  הצבא  הדיווחים 
לעבר  רבות  מרגמה  פצצות 
ובסביבתה,  בקונייטרה  מטרות 
או  פגזים  נורו  לא  עתה  לעת  אך 
מדינת  שטחי  לעבר  פצמ"רים 

ישראל. 
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אפקט גרמניה: שני בתי חולים בשוויץ 
הודיעו על הפסקת עריכת בריתות

הרב שלום רוזנפלד מרבני ציריך ל'המבשר': "זו מגמה מסוכנת אבל לא תשפיע לרעה על היהודים שכן 
היהודים עורכים בריתות ע"י מוהלים"

אובאמה הזהיר את סוריה משימוש בנשק כימי; 
הסורים: נשתמש בו רק כנגד איומים חיצוניים

הדי פיצוצים מהלחימה בסוריה נשמעו בצפון רמת הגולן ^ כוחות אסד מחזקים את השליטה בדמשק ^ המורדים כבשו 
בית ספר צבאי עם תחמושת רבה סמוך לחלב

הונגריה: הושחתו 57 קברים בבית 
הקברות היהודי בקפוסבאר

מרכז ויזנטל: מדובר בתגובה על לכידתו של הפושע הנאצי בשבוע 
האחרון אך אנו לא נירתע

שלושה ימים לפני המעמד העולמי הגדול והאדיר: 

מאות אברכי 'קנין ש"ס' של 'דרשו' ייבחנו 
ביום שישי על הש"ס כולו במבחן אחד 

הלימוד לתכנית החל עם תחילת המחזור הנוכחי של הדף היומי ^ אלפי 
אברכים נוספים ייבחנו במסגרת תכנית 'קנין תורה' את המבחן האחרון על 

30 הדפים האחרונים של הש"ס

המורדים צוברים נצחונות באזורים רבים. הפצצות בדמשק

נורו מסורי‰ נפלו סמוך ל˘טח י˘ר‡ל 2 פˆˆו˙ מר‚מ‰̆ 
מאת מנחם ברגמן

את־ נחתו  מרגמה  פצצות 
האזור  בשטח  בצהריים  מול 
לסוריה,  ישראל  בין  המפורז 
הפצצות  הגולן.  רמת  בצפון 
הדרוזי  לכפר  ממזרח  נפלו 
בין  הגבול  לקו  מעבר  מסעדה, 
המדינות. תושבים רבים בצפון 
בעק־ עזים  פיצוצים  על  דיווחו 

בות הנפילות.

עולה  ראשוני  מתחקיר 
שירה  בפצצות  מדובר  כי 
מצור  שהטיל  הסורי,  הצבא 
חשב,  אל  ג'ובתה  הכפר  על 
קילומטר  כחצי  הנמצא 
ממזרח  נורו  הפצצות  מהגבול. 
לעבר  כוונו  לא  אך  למערב, 
אוסטרים  או"ם  חיילי  ישראל. 
סיפרו  בגולן  המוצבים 
האחרונים  בימים  כי  לצה"ל 
כ־100  פצמ"רים  התפוצצו 

מטרים מהם והם נאלצו לתפוס 
מחסה.

כי  אמר  צפון  בפיקוד  גורם 
צה"ל נמצא בכל מקרה בכוננות 
בגזרות השונות בשל המצב הלא 
ימשיך  "צה"ל  בסוריה.  יציב 
להיות בכוננות ולגלות עירנות 
המתרחשים  לאירועים 
הגורם  אמר  לגבול",  מעבר 
ההערכה  זה  בשלב  כי  והוסיף 
לעבר  כוון  לא  הירי  כי  היא 

חלק  היה  אלא  ישראל, 
מהקרבות במדינה.

הגורם בפיקוד צפון הוסיף 
בהערכת  האירוע  למרות  כי 
בצה"ל  בנושא  שקיימו  מצב 
הוראות  להוציא  לא  הוחלט 
הצפון.  לתושבי  מיוחדות 
עם  שיחד  הסביר  הגורם 
הוחלט  הכוננות  על  השמירה 
החיים  שגרת  את  לשנות  שלא 

של התושבים באזור.

אירע  שעבר  בשבוע  גם 
אולם  באזור,  דומה  מקרה 
היו  אתמול  שנחתו  הפצצות 
והתפוצצו  יותר  קרובות 
מטרים  עשרות  כמה  במרחק 

מגבול ישראל. 
הצפון  ובפיקוד  בצה"ל 
בחודשים  חשש  הביעו 
מהתערערות  האחרונים 
בקרבת  הסוריים  השלטונות 

הגבול.

המשתתפים  אברכים  מאות 
'דרשו',  של  ש"ס'  'קנין  בתכנית 
הש"ס  על  שישי  ביום  ייבחנו 
כל  את  שיקיף  אחד  במבחן  כולו 
הבבלי.  בתלמוד  הדפים   2,711
הבחי־ במוקדי  ייערכו  המבחנים 

נה הקבועים של 'דרשו' בכל עיר 
ועיר, והם יכללו את כל מסכתות 
הש"ס בשאלות קצרות וקולעות. 
הפעם  זו  כי  מציינים,  ב'דרשו' 
נערך  בה  בהיסטוריה  הראשונה 
במקביל  כולו  הש"ס  על  מבחן 

היומי,  הדף  של  המחזור  לסיום 
הצט־ מהנבחנים  אחד  כל  כאשר 
רף לתכנית לפני שבע וחצי שנים, 
להיבחן  ומטרה  יעד  לעצמו  ושם 
בכבוד  ולעמוד  כולו  הש"ס  על 
אברכים  אלפי  המבחן.  בכור 
על  חודש  מדי  הנבחנים  נוספים 
מחר  ייבחנו  היומי  הדף  דפי   30
דפי   30 על  האחרון  המבחן  את 
הלימוד  את  ישלימו  ובכל  הש"ס 

והמבחן על הש"ס כולו. 
  המשך בעמ' ו

מאת א. למל

סערת  כי  היה  דומה  כאשר 
באירופה  המילה  ברית  עריכת 
החל־ בעקבות  ודועכת,  הולכת 

לחוקק  בגרמניה  הפרלמנט  טת 
מילה  ברית  קיום  שיאפשר  חוק 
לשוויץ  הסערה  עוברת  במדינה, 

הסמוכה. שני בתי חולים בשוויץ 
משהים  הם  שעה  לפי  כי  הודיעו 
לתינוקות  מילה  ברית  ביצוע 

שלא לצרכים רפואיים.
הראשונה  ההודעה  את 
לי־ הגדול  החולים  בית  הוציא 

"אנחנו  לדבריו,  בציריך.  לדים 
העמדה  הערכת  של  בתהליך 

הנושא  כלפי  והאתית  החוקית 
מקרים  להיות  יכולים  בשוויץ. 
מסובכים ועל כן אנו משהים זמ־

נית את הענין עד לבירור סופי", 
סטצ'לי,  מרקו  הדובר  הבהיר 
במ־ התקשורת  כלי  עם  בשיחה 

דינה. עוד הדגישו בבית החולים 
את ההיבט המשפטי של הנושא. 

היות שאין ביכולתם של הילדים 
חוששים  לפרוצדורה,  להתנגד 
תלונות  מפני  החולים  בבית 
כביכול  תקיפה  על  עתידיות 
יס־ לא  ההורים  שאחד  במקרה 

כים לתהליך.
לה־ ניסה  החולים  בית  דובר 
  המשך בעמ' ו

מאת א. למל

בהונגריה:  אנטישמיות 
ראשון  ביום  הושחתו  קברים 
אלמונים  ידי  על  האחרון 
בעיר  היהודי  הקברות  בבית 
הנמצאת  בהונגריה,  קפוסבאר 
מהבירה  ק"מ  של 200  במרחק 

בודפשט. 
המ־ היהודית  הקהילה 

השחתת  את  כינתה  קומית 
אנטישמית  פעולה  הקברים 
"שנבעה בבירור ממניע גזעני". 
בית הקברים שחוללו יש קבר 
מיהודי   250 טמונים  בו  אחים 
האזור שנרצחו בשואה.לדברי 
שנגרם  הנזק  הקהילה  נשיא 
נאמד  היהודיים  לקברים 
ומהווה 150  אירו,  אלף  בכ־12 
של  השנתי  מהתקציב  אחוזים 
התאחדות הקהילות היהודיות 
של קפוסבאר. נמסר כי המש־

טרה המקומית פתחה בחקירה 
למציאת האחראים למעשה.

המקומיות,  הרשויות 
קפ־ העיר  ראש  בראשות 

ויו"ר  סיטה,  קרולי  סובאר, 
אטילה  המחוזית,  האסיפה 
גלנשר – שניהם אנשי מפלגת 

השלטון הימנית, 'פידס' – גינו 
הוונד־ מעשי  את  בתוקף 

פוליטיקאים  גם  כמו  ליזם, 
מהאופוזיציה.

בישראל  ויזנטל  מרכז 
חילול  הנראה  ככל  כי  אמר 
הימין  ידי  על  בוצע  הקברים 
חשיפתו  על  כתגובה  הקיצוני 
הנאצי  הפושע  של  ועצירתו 
לאדיסלוס  בעולם  המבוקש 
הכואבת  האמת  "זו  צ'אטארי. 
ההונ־ של  השתתפותם  לגבי 

האמת  השואה.  בפשעי  גרים 
מבחינת  מנשוא  קשה  היא 
להע־ שמנסה  הקיצוני  הימין 

ואת  הפשעים  אותם  את  לים 
נב־ במעשים  הפושעים  אותם 

זים כמו שעשה אתמול בחילול 
קברי יהודים בגרמניה", נמסר 

מהארגון.
ארגון  כי  נמסר  כך  בתוך 
פרס  מציע  הונגרי  אנטישמי 
למי  דולר   450 בסך  כספי 
אנשים  על  מידע  שימסור 
הפושע  ביתו  מול  שהפגינו 
הנאצי צ'אטארי בשבוע האח־

רון. הארגון פרסם את תמונות 
לסייע  וביקש  המפגינים 
מס־ את  לו  ולשלוח  בזיהויים 

שלהם.  והכתובת  הטלפון  פרי 
הפגנות  הנראה  שככל  לאחר 
רשויות  על  לחץ  הפעילו  אלו 
את  לעצור  בהונגריה  החוק 

הפושע על אף גילו המבוגר.

נבעה בבירור ממניע גזעני. השחתת המצבות בהונגריה

בנק ישראל: הריבית לחודש אוגוסט 
תישאר ללא שינוי ברמה של 2.25%
בבנק מזהירים: החלטת נתניהו להעלות את הגרעון תביא לשחיקה 

באמינות הממשלה

מאת שלמה גרין

ישראל  בנק  ריבית 
שינוי  ללא  תישאר  לאוגוסט 
נמסר  כך   ,2.25% של  ברמה 
בבנק  ישראל.  מבנק  אתמול 
המחירים  מדדי  את  מציינים 
הנמוכים החודש, כאשר הגור־

מים העיקריים שבלטו החודש 
התחבורה  בסעיפי  הירידה  הם 
הדלק  ומחירי  והתקשורת 
בס־ מהצפוי  המתונה  והעליה 

עיף הדיור. 

מזהירים  חריג,  בצעד 
השלכות  מפני  ישראל  בבנק 
לה־ הממשלה  ראש  החלטת 

לשנה  הגרעון  יעד  את  עלות 
 1.5% לעומת  ל־3%,  הבאה 
על  "ההחלטה  המקורי.  ביעד 
ל־3%  הגרעון  יעד  העלאת 
הסיכויים  לגבי  וודאות  והאי 
לעמידה בו מעלות את החשש 
המדיניות  באמינות  לשחיקה 
נדבך  שהיוותה  התקציבית 
המוצל־ בהתמודדות  מרכזי 

המשבר  למול  המשק  של  חת 

כלכלני  כותבים  האחרון", 
הבנק בהודעת הריבית. 

עוד מציינים בבנק ישראל 
כי תוואי הריבית בהמשך תלוי 
בישראל,  בצמיחה  השאר  בין 
במדיניות  העולמית,  בכלכלה 
הריבית של הבנקים המרכזיים 
ובהתפת־ בעולם  העיקריים 

השקל  של  החליפין  שער  חות 
מול המטבעות הזרים. 

הדיור,  לשוק  באשר 
בהסתכלות  כי  בבנק  מציינים 

היערכות מסביב לשעון לקראת מעמד 'כבוד התורה' שיערך בירושלים

החלו העבודות לעיצוב והכשרת 
מתחם המעמד האדיר של סיום 

הש"ס המרכזי בירושלים
למעלה מ־100 אנשי מקצוע גוייסו להקמת התשתיות במתחם הענקי ^ צוות 
מהנדסים שוקד על עיצוב התפאורה והפעלת המערך הטכנולוגי הססגוני ^ 

ביקוש אדיר לרכישת כרטיסי כניסה ^ מאמצים להוספת עוד שטחי ענק לאירוע 

מאת י. מוזסון

הוחל  השבוע  בתחילת 
מסביב  מאסיבית  בהיערכות 
לשעון בביצוע עבודות התשתית 
הענקי  המתחם  והכשרת  להכנת 
דפנה  מעלות  שכונת  שבפאתי 
להיערך  אמור  שם  בירושלים, 
הח־ של  והאדיר  הגדול  המעמד 
התורה  בשמחת  המרכזית  גיגה 
שבעל פה – סיום הש"ס במחזור 
היומי',  ה'דף  לימוד  בסדר  ה־12 
י"ב  שלישי  ביום  אי"ה  שיתקיים 
בראשות  תשע"ב  במנחם־אב 
הדור  וצדיקי  גדולי  ורבנן  מרנן 

שליט"א. 
הלוגיסטי  המבצע  עבור 
המתחם  והכנת  להכשרת  הענקי 
ליעודו, עיצובו והתאמתו לקיום 
זה,  ענקי  גודל  בסדר  אירוע 
קונסטרוקציה  עבודות  המחייב 
מיטב  גוייסו  ומקיפה,  אחראית 
לע־ בארץ  הגדולות  החברות 

כאשר   – קונסטרוקציה  בודות 
ע"י  מתבצעת  הביצוע  עבודות 

חברת 'בנדה הפקות' בע"מ.
המ־ הקמת  ביצוע  לצורך 

הגדול  הקונסטרקציוני  ערך 
מ־100  למעלה  גוייסו  והמורכב, 
המקצוע  אנשי  מטובי  איש 
לשעון  מסביב  בשטח  העובדים 
בהצבת  רבה,  באינטנסיביות 
הישיבה  מפלסי  ובניית  הבמות 

סלילה  עבודות  המדורגים, 
האח"מים  חדר  והקמת  ופיתוח, 

עבור גדולי ישראל.
העבודה  מערך  במסגרת 
הענקי שולבו גם שורה של בכי־

המלווים  המהנדסים  וטובי  רי 
הטריבונות  הקמת  עבודות  את 
הישי־ מקומות  ומפלסי  והבמות 

בה באירוע הענק על כל שלביו, 
  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

הדרמה הפוליטית נמוגה לפי שעה: נכשל פילוג בקדימה 
ועריקת 7 ח"כים לליכוד; מופז פועל להדחת הח"כים המורדים
יריעה נרחבת ופרשנות /// עמ' ג'

בניית האהל למעמד האדיר

0722-212-212

יוסף משה שוורץ
ב"ר חיים יצחק הי"ו

ישיבת תפארת נזר התורה
ביתר עילית

מירי מרקוס
ב"ר יצחק בן ציון הי"ו
סמינר ויז'ניץ - בית שמש

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור לה' במנחם אב תשע"ב

מאיר כהן
ב"ר אורי הי"ו

ישיבת מיר ברכפלד
ירושלים

מוריה טלקר
ב"ר דוד הי"ו
סמינר בית יעקב חיפה
רכסים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור לא' במנחם אב תשע"ב
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בנק ישראל: הריבית לחודש אוגוסט 
תישאר ללא שינוי ברמה של 2.25%

עמידתם  את  להבטיח  כדי  וזאת 
ברמה בטיחותית גבוהה בהתאם 
הנדרשים  המחמירים  לתנאים 

ע"י כוחות הבטחון וההצלה.
במת  תוקם  המתחם  במרכז 
יסבו  עליה  ענקית  נשיאות 
הדור  וצדיקי  גדולי  ורבנן  מרנן 
זו  לבמה  כי  ונמסר  שליט"א, 
מקו־ של  מפלסים  מספר  יהיו 
אדמורי"ם,  למאות  ישיבה,  מות 
דיינים  רבנים,  ישיבות,  ראשי 
ומנהיגי  ראשי  מדין,  על  יושבי 
להש־ שיגיעו  ישראל  קהילות 

תתף באירוע מכל רחבי הארץ.
כביש  נסלל  אף  אלה  בימים 
גדולי  מרנן  עבור  מיוחד  גישה 
להם  שיאפשר  שליט"א  הדור 
חדר  לפתח  עד  ברכב  להגיע 
בצמי־ הנבנה  הגדול  האח"מים 
כשלידו  הנשיאות,  לבמת  דות 
לרכבים  מיוחד  חניה  שטח  הוכן 

אלו.
הנ־ במת  של  הימני  בצדה 

מיוחדת  במה  תוקם  שיאות 
ובה  הנגינה'  'היכל  שתקרא 
עם  הנגנים  עשרות  ימוקמו 
שינעימו  הזמר  כלי  טובי 
במעמד  ותשבחות  בשירות 
הגדול בניצוחו של ר' משה מונה 
רוזנבלום. כמו כן יוקם מעל במה 
זו מפלס מוגבה מיוחד למקהלת 
בהשתתפות  ישראל'  'קהילות 
המ־ בעלי  טובי  מ־30  למעלה 
הקודש  קהילות  בקרב  נגנים 
המלחין  של  בניצוחו  שתנוהל 
פנחס  הר"ר  המפורסם  החסידי 

ביכלר.
במרכז המתחם, אל מול במת 
במה  ומוקמת  הולכת  הנשיאות, 
מדורגת ענקית באורך של כ־300 
שבהם  מפלסים   14 בגובה  מטר 
ישיבה.  מקומות   5,000 יהיו 
הישיבה  בדוגמת  נבנית  זו  במה 

באמפיתיאטרון, כאשר צוות של 
מקצוע  אנשי  משישים  למעלה 
להקמת  לשעון  מסביב  עמלים 

מפלס מדורג ענקי זה. 
יוצבו  זו,  ענקית  במת  מלבד 
ענק  משטחי  המתחם  במרכז 
של עשרות אלפי כסאות ישיבה 
מכל  היומי'  ה'דף  לומדי  להמוני 
לציון  יעלו  אשר  הארץ,  רחבי 
פאר  ברוב  יחדיו  לחוג  ברננה 
והדר את חגיגת שמחת התורה. 

אלה  בימים  במקביל, 
טובי  של  מיוחד  צוות  שוקד 
בעיצוב  המתמחים  המהנדסים 
בעי־ מטפלים  אשר  ותפאורה, 
ותפאורת  הנשיאות  במת  צוב 
להשוות  כולו,  הענקי  המתחם 
ססגונית,  חגיגיות  של  מעמד  לו 
פועלים  הם  זאת  עם  יחד 
באמצ־ המסרים  העברת  בנושא 

עים הטכנולוגיים להמוני הצבור 
כאשר  הענקי,  האירוע  במהלך 
המוטו שבהם הוא החדרת הערך 
והצט־ השתלבות  של  העליון 
בלימוד  מלך  של  ללגיונו  רפות 
מחזור  התחלת  עם  היומי'  ה'דף 

הלימודים ה־13.
שמ־ נוסף  מיוחד  במפלס 

אמור  שבו  הענקי  המתחם  על 
להיערך המעמד החגיגי האדיר, 
יוכן מקום מגודר לאלפים רבים, 
מהלך  כל  אחר  לעקוב  שיוכלו 
מעל  אליהם  שיועבר  האירוע 

גבי מסכי ענק כל העת.
סיירו  הארגון  ועדת  חברי 
ארוכות  האחרונים  ביומיים 
אחר  מקרוב  לעקוב  כדי  בשטח 
של  ההקמה  עבודות  התקדמות 
בניית  הישיבה,  ומפלסי  הבמות 
הכביש  וסלילת  האח"מים,  חדר 
הפנימי למעבר מרנן ורבנן גדולי 
ישראל שליט"א שיבואו להאציל 
של  האדיר  המעמד  על  מהודם 

מתן כבוד לתורה.

למת־ הכניסה  כי  יצויין 
כרטיסי  באמצעות  תהיה  חם 
יהיה  ניתן  אותם  בלבד,  כניסה 
בכל  המכירה  בנקודות  לרכוש 
הכרטיסים  מכירת  הארץ.  רחבי 
לאירוע הענקי תתקיים מחר יום 
כאשר  חמישי,  ביום  וכן  רביעי 
הש־ מחיר  נקבע  מתחם  לכל 

תתפות נפרד.
הל־ בעקבות  כי  יצויין  עוד 

לרכישת  האדיר  והביקוש  חץ 
דיונים  מתקיימים  כרטיסים, 

משטרת  ראשי  עם  מרתוניים 
נו־ מתחמים  להכשרת  ירושלים 

ספים בקרבת מקום, משם יוכלו 
במעמד  לצפות  ההמונים  קהל 
עוד  שירושלים  והגדול  האדיר 

לא ראתה כמוהו.
מכירת כרטיסים תהיה לעת 
ובהתאם  לאברכים,  רק  עתה 
לקידום תוצאות הדיונים אודות 
נוספים  צפיה  משטחי  הכנת 
כרטיסים  מכירת  לגבי  יוחלט 

לבחורים.

כמו שוק 
הישראלית  המפלגתית  הפוליטיקה  של  הפרוע  השוק 
את  ובודקים  ומחזירים  וקונים  מוכרים  להירגע.  מסרב 
תגרי  של  כדרכם  והכל  וקונים  מוכרים  ושוב  הסחורה 
השוק נעשה במהומה גדולה. קשה לומר כי מהלכי הזיג זג 
כבוד  מוסיפים  חבריה  של  ההיחלצות  ונסיונות  קדימה  של 
לישראל. גם דרך הטיפול של העיתונות ואמצעי התקשורת 
משרה אוירה של זילות וחוסר טעם. בלילה הקודם חיפשו 
הכתבים את השביעי בשביעיה של פורשי קדימה, אבל אז 
התברר כי למכירה הכללית הצטרף קונה חדש, חיים רמון, 
המילולי.  קרב  הדו  נמשך  שעה  לפי  התנפצו.  והתחזיות 
המצב המשפטי של קבוצת הפורשים כלל לא ברור ועדיין 

לא נאמרה המילה האחרונה.

גם לנתניהו לא הוסיפו האירועים האחרונים יוקרה. הוא 
'לתפור  יכולתו  את  שמנצל  כמי  כמניפולטור,  והתגלה  חזר 
תיקים' ולחלקם כדי לפתות חברי כנסת לעבור לצדו. ועם 
את  שהמציא  הוא  נתניהו  שלא  לומר  הצדק  מן  זאת  כל 
הרעה  יצאה  ממנו  כאילו  לוקה  הוא  אבל  הזאת.  השיטה 
הזאת וכל קודמיו היו צחים כשלג. ימי השיטה כמעט כימי 
חברה  או  מדינה  מאפיינת  היא  הישראלית.  הפוליטיקה 
נזקקת  והיא  רוב  להשיג  מצליחה  אינה  דעה  קבוצת  ששום 
לשותפים ולפשרות. לא העכבר הוא הגנב אלא החור. לפני 
הכריע  ירושלים  בעיריית  קואליציוני  במשבר  שנה,   60
הכף  את  הדתיות  הסיעות  מאחת  העריק  כלנתר  רחמים 
כלנתריזם  היה  שנים  במשך  רפורמי.  מרכז  בניית  לטובת 

למושג.

במעוף  ירושלים  עיריית  על  עלתה  הכנסת  זאת,  עם 
פרס  נלאה.  בלתי  חתרן  פרס  את  כינה  רבין  יצחק  ובהיקף. 
לקואליציה  שמיר  עם  הקואליציה  מן  ח"כים  להעביר  ניסה 
בראשותו. ויצחק רבין קנה את אישור הכנסת להסכמי אוסלו 
עם ערפאת במחיר וולוו ומשרת סגן שר לשניים ממפלגתו 
וסולומנוביץ  גולדפרב  איתן.  רפאל  של  קיצונית  הימנית 
למחנה  אידיאולוגי  ממחנה  שערקו  כמי  להיסטוריה  נכנסו 
זה  מדוע  כן  ואם  זמני.  עדשים  נזיד  תמורת  המתנגד 
במקרה  התקשורתית  הסערה  מדוע  לנתניהו?  ההיטפלות 
מיותרת.  התשובה  כי  דומה  עזה?  כה  קדימה  עריקי  של 

התקשורת הישראלית מוטה ברובה הגדול לעבר השמאל.

סריקת  לערוך  כאילו,  מאפשר,  בקדימה  המשבר 
ה'חתכים'  מופז.  שאול  של  הנפש  לנבכי  (סי.טי)  מערכות 
המתקבלים בסריקה הממוחשבת הזאת אינם מרנינים. מופז 
מתגלה כמנהיג חסר יציבות. כמי שמצליח לשכנע את עצמו 
הוא  אחד  רגע  חבריו.  את  לא  אבל  מוכחת,  הלא  בגדולתו 
מהלל ולאחר רגע הוא מקלל את אותו אובייקט. הוא חסר 
סבלנות באופן כרוני ואינו מחונן בכושר התמדה. הוא זקוק 
על  'משהו'.  שהוא  לעצמו  להוכיח  כדי  מתמידים  לשינויים 
באמירות  מחפה  הוא  בבהירות  יעדים  להציג  יכולתו  חוסר 
שקדימה  לשכוח  ואסור  עצמן.  על  החוזרות  בומבסטיות 
נבנתה על עריקות ממפלגות אחרות וזלזול מופגן בבוחרים.

יתכן שהדרך הנאותה להתייחס לתופעת השוק הפרוע 
בפוליטיקה הישראלית היא לגלוג. אלא שימים אלה אינם 
את  הופכת  בינלאומיים  תהליכים  הצטברות  רגילים.  ימים 
עומדת  שבראשה  שסועה  חברה  גורלי.  לקיץ  תשע"ב  קיץ 
ממשלה שחבריה אינם נותנים אמון זה בזה, כאשר הציבור 
ובכיכרות  התקשורת  באמצעי  פוסקת  בלתי  להסתה  נתון 
מדינה  כנים,  הם  אם  שספק  חברתית  מחאה  גלי  שוצפים 
כזאת תתקשה לעמוד במבחנים העלולים להיזרק לפתחנו. 

ועל כך נאמר שומר פתאים ד'.
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

 שעדכון ליוצאים לנופ

ע"פ פסק גדולי ישראל יש איסור לפתוח ברז  כמו שפורסם בשבועות הקודמים
כיון שהפתיחה גורמת ים בהם שעוני מים דיגיטליים, מקומות שמותקנב מים

 לשינויים חשמליים ולרישום דיגיטלי.

 עדכונים: 

 חליפו את השעונים למכניים.הו תוקן הדבר מושב בית חלקיהב

 בטבריה ובאור הגנוז קיימים שעונים דיגיטליים.האחרון התברר שגם  בשבוע

 הננו לחזור ולהדגיש שבדרך כלל בכל מקום שהיה לחץ ציבורי להחלפת השעונים
 - חברת ארד - החברה המייצרת את השעונים ם הסכימהלמכני יםדיגיטליה

ת הצרכנים, שעל אף העלויות בהחלפה זו היא באה לקרא לה להחליפם, ותשו"ח
אם הציבור יבקש ויודיע שאינו מסכים לשהות בשבת במקומות אלו ללא ולכן 

 .השעון, יועיל הדבר לתקן את המכשולהחלפת 

 של המקומות שהתקינו בחלק מהבתים את השעונים הנ"ל: רשימה חלקיתלהלן 

 דלתון, אור הגנוז, ספסופה, ,חצור הגליליתטבריה,  ,צפת ,פתח תקוה ,רמת גן
 חלק מאזור השרון.ובים השייכים לתאגיד המים 'פלג הגליל' הישו

 לא הותקנו בהם השעונים הנ"ל: שעדיןרשימה חלקית של המקומות 
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 בברכה

 משמרת השבת

דובר צה"ל: "עוקבים אחרי הנשק הכימי של אסד"
תא"ל יואב (פולי) מרדכי התייחס להתפתחויות בזירה הסורית וציין כי "לסוריה יש אמל"ח אסטרטגי שצה"ל עוקב 
אחריו ואנחנו רוצים לוודא שהוא לא נופל לידי חיזבללה או לידי הג'יהאד העולמי" ^ בהתייחס לסיני אמר כי נכון 

להיום קיימות למעלה מ־20 התרעות לפיגוע באזור זה

ישיבת סיעת יהדות התורה 
ייחדה דברים לזכרו של מרן 

הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
התורה  יהדות  סיעת 
לישיבתה  התכנסה  בכנסת 
מאז  הראשונה   – השבועית 
הדור  פוסק  של  הסתלקותו 
שלום  יוסף  רבי  הגאון  מרן 

אלישיב זצ"ל.
הע־ הסיעה  חברי 
והשמיעו  זכרו  את  לו 
עמוק  וצער  כאב  דברי 
לצי־ הגדולה  האבידה  על 

התורה  ולעולם  החרדי  בור 
וב־ ישראל  בארץ  וההלכה 

עולם כולו.
קווים  העלו  בדבריהם 
של  הייחודית  לדמותו 
כת־ זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש 
הלכות  פוסק  חכם,  למיד 
התו־ בלימוד  עצום  ומתמיד 
לעם  שקמו  מהגדולים   – רה 
האחרונים,  בדורות  ישראל 
שא־ ציבור  מנהיג  זאת  ועם 

לפים ורבבות שיחרו לפתחו 
וביקשו לשמוע ממנו דבר ד' 

זו הלכה. 
הזכירו  הדברים  במרכז 
הפגישות  את  הסיעה  חברי 
מרן  עם  שקיימו  הרבות 
כאשר  השנים,  במהלך  זצ"ל 
הנושאים  את  בפניו  הציגו 
הציבוריים שעמדו על הפרק 
בחיי עולם התורה, הישיבות, 
והציבור  החינוך  מוסדות 
ומכוון  מורה  כשהוא  החרדי, 
כל  על  התקבלה  ודעתו  דרך 

החוגים.
ההש־ צויינה  בישיבה 
מאות  של  הענקית  תתפות 
הגדולה,  בהלוויה  אלפים 
ספו־ שעות  תוך  שהתארגנה 
מאוחרת,  לילה  בשעת  רות 
מפגן  מהווה  הדבר  כאשר 
שמים  שם  קידוש  של  אדיר 
עם  קבל  והכרזה  ברבים, 
רק  שיור  לנו  "אין  כי  ועולם 
נמסור  ועליה  הזאת"  התורה 

את נפשנו.

מאת מנחם ברגמן

(פו־ יואב  תא"ל  צה"ל,  דובר 
לנ־ אתמול  התייחס  מרדכי,  לי) 

שהוא  תוך  הסורית,  בזירה  עשה 
של  שלטונו  תקופת  כי  מעריך 
לק־ עומדת  אסד  בשאר  הנשיא 
ראת סיומה. בראיון לערוץ השני 
"הימים  כי  מרדכי  תא"ל  העריך 
משמעותיים  מאוד  האחרונים 
בבכירים  הפגיעה  לאור  בסוריה, 
נאמן  עדיין  הצבא  אסד.  שסביב 
מאוד  עריקות  גל  למרות  לאסד, 
נמ־ משפחתו  ובני  והוא   – גדול 

צאים עדיין בדמשק".
כי  וציין  הוסיף  צה"ל  דובר 
שהתקיימו  האחרונים  "בדיונים 
השאלה  הרמטכ"ל,  בלשכת 
היתה האם אנחנו בתחילת הסוף 
יתרחש  הסוף  הסוף.  באמצע  או 
– השאלה מתי". עוד ציין תא"ל 
מרדכי כי בדומה לנעשה בשאר 
צה"ל  הערבי,  בעולם  המהפכות 
מקרוב  ולעקוב  לצפות  ממשיך 
בזירה  גם   – ההתפתחויות  אחר 
אמל"ח  יש  "לסוריה  הסורית. 
אחריו  עוקב  שצה"ל  אסטרטגי 
לא  שהוא  לוודא  רוצים  ואנחנו 
לידי  או  חיזבללה  לידי  נופל 

הג'יהאד העולמי", ציין.
בגזרת  למתרחש  בהתייחס 
שה־ הירי  אירוע  רקע  על  סיני, 

קליעים  נורו  בו  השבוע  תרחש 
לעבר אוטובוס שהוביל חיילים, 
"המשילות  כי  צה"ל  דובר  ציין 
בגזרת סיני מאוד רופפת והאזור 
לארגוני  לחממה  לצערנו  הפך 
ולגורמי  עזה  מרצועת  טרור 
נכון  לדבריו,  עולמיים".  טרור 
מ־20  למעלה  קיימות  להיום 

התרעות לפיגוע באזור זה.
האחרון  השבוע  בסוף 
לפיגוע  צה"ל  דובר  התייחס 
הטרור שהתרחש בשבוע שעבר 
כי  וציין  שבבולגריה  בבורגס 
החיז־ שארגון  שוב  לנו  "הובהר 

לפגוע  הזדמנויות  מחפש  בללה 
אשר  מקום  בכל  בישראלים, 
גבית  רוח  מקבל  הוא  בעוד  יהיו 
מאיראן. בשנה האחרונה זרועות 
רבים.  פיגועים  סיכלו  המודיעין 
צלחה  לא  ידנו  הפעם  כי  לי  צר 
חשוב  אך  הזוועה,  את  למנוע 
ידעו  הפיגוע  ומבצעי  שמתכנני 

שאנו עוד נבוא עמם חשבון".

ליברמן מתריע: ישראל לא תגביל את עצמה באיום מול סוריה
שר החוץ אביגדור ליברמן לעמיתו הצרפתי: "כל נסיון להעביר נשק כימי מסוריה לחיזבללה יהווה 

חציית קו אדום מבחינת ישראל"

מאת דוד שמואלי

לי־ אביגדור  החוץ,  שר 
בבריסל  אתמול  נפגש  ברמן, 
לורן  צרפת,  של  החוץ  שר  עם 
פביוס. בפגישה דנו השניים על 
המ־ ועל  בילטראליים  נושאים 
ליברמן  השר  במזה"ת.  תרחש 
אמר לשר פביוס כי למרות הת־
הראדיקליים  הגורמים  חזקות 
במדינות רבות במזה"ת, האביב 
הערבי הביא אתו לזירה גם כוח 
וליברלי  משכיל  צעיר,  חדש, 

במדינות אלה, כלשונו.
מבינים  האלה  "הכוחות 
יש־ לא  היא  שלהם  שהבעיה 

היהודים  או  הציונות  ראל, 
והפער  הדיכוי  העוני,  אלא 
האוכלוסיה  רוב  בין  העצום 
שהתעשרה  קטנה  לקבוצה 
של  הוגן  לא  ניצול  בזכות 
משאבי טבע וחלוקה לא הוגנת 
של ההכנסות מאותן משאבים. 
עבור  ביותר  הגדולה  הסכנה 
היא  חדשים  כוחות  אותם 
המילי־ והקבוצות  הקיצוניות 

טנטיות המזוהות עם הג'יהאד, 
לצרפת  קאעידה.  ואל  איראן 
חשוב  תפקיד  להיות  יכול 
ואפילו היסטורי בעיצוב עתיד 
ליברמן  אמר  התיכון",  המזרח 

לפביוס.

ופביוס  ליברמן  השרים 
והשר  סוריה  על  גם  שוחחו 
ישראל  כי  אמר  ליברמן 
צו־ בכל  מלהתערב  נמנעת 

מעבר  שם,  במתרחש  רה 
סיוע  להגיש  שהבענו  לנכונות 
כל  אך  לנפגעים,  הומניטארי 
מסו־ כימי  נשק  להעביר  נסיון 

ריה לחיזבללה יהווה חציית קו 
לא  וישראל  מבחינתנו  אדום 
בצו־ ותגיב  עצמה  את  תגביל 

יקרה,  זה  אם  מאד  תקיפה  רה 
הזהיר ליברמן.

העלה  ליברמן  השר 
של  עניינו  את  גם  בפגישה 
בועלם  האלג'יראי,  הסופר 

סנסל, שמועצת השגרירים של 
החליטה  בפריז  ערב  מדינות 
של  בפרס  זכייתו  את  לבטל 
בעקבות  הערבי  העולם  מכון 
הסופ־ בפסטיבל  השתתפותו 

במאי  בירושלים  הבינ"ל  רים 
העביר  ליברמן  השר  האחרון. 
לשר פביוס מכתב בו הוא מב־

תסייע  צרפת  ממשלת  כי  קש 
סנסל,  של  לצידו  ותעמוד 
גיבוי  ותיתן  בפריז,  המתגורר 
בז־ לעמדתו  פומביים  ותמיכה 

בין  והדיאלוג  ההידברות  כות 
"זוהי  ערב,  למדינות  ישראל 
ממשלת  של  המוסרית  חובתה 

צרפת".

האחרונים,  החודשים   12 על 
בלימה  ואף  התמתנות  חלה 
במדד  הדיור  סעיף  בעליית 
על  (המבוסס  לצרכן  המחירים 
הדירות.  ובמחירי  דירה)  שכר 
של  הסקר  נתוני  לפי  זאת,  עם 
מארס  שבין  בתקופה  הלמ"ס, 
הדירות,  מחירי  עלו  מאי  עד 
מדובר  אם  לקבוע  מוקדם  אך 

בשינוי מגמה. 
סבו־ ישראל  בנק  כלכלני 
רים כי נתוני הייצוא ליוני שר־

הקיפה  אשר  חדה  ירידה  שמו 
מעלים  הענפים,  מרבית  את 
חשש כי המשק נמצא בתהליך 
בקצב  נוספת  התמתנות  של 
ביחס  ודאות  האי  הצמיחה. 
להתפתחויות במשק מושפעת 
בין השאר מהאי ודאות במדי־

ניות התקציבית. 

החלו העבודות לעיצוב והכשרת מתחם המעמד האדיר של סיום הש"ס המרכזי בירושלים

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

יורחבו שיתופי הפעולה 
בין ישראל וארה"ב 

בתחומי האנרגיה השונים

ישראל  בין  הפעולה  שיתופי   
לר־ האנרגיה,  בתחומי  לארה"ב 
בות גז טבעי ומחקר ופיתוח, יור־
חבו, כך אמר סגן מזכיר האנרגיה 
במ־ פונמן,  דניאל  האמריקאי, 

השנתי  האנרגיה  דיאלוג  סגרת 
המתקיים בין שתי המדינות. את 
משרד  מנכ"ל  הובילו  הדיאלוג 
האנרגיה, שאול צמח, ותת מזכיר 

האנרגיה, דיוויד סאנדלו.
בוושי־ שהתקיים  הדיאלוג, 
התמקד  שעבר,  בשבוע  נגטון 
הטבעי  הגז  בנושאי  בעיקר 
האנר־ משרד  בכירי  ושימושיו. 
רב  ענין  הביעו  האמריקאי  גיה 
המשמעותיות  בהתפתחויות 
בישראל  הטבעי  הגז  במשק 
מאין  יש  המתעצבת  והמדיניות 
נבחנו  הדיאלוג  במסגרת  לגביו. 
לשיתופי  השונות  האפשרויות 
בנוסף  אלו.  בתחומים  פעולה 
להתמקדות בגז הטבעי, דנו שני 
נוספים  בנושאים  גם  הצדדים 
אנר־ בטחון  מדיניות  ביניהם, 

כולל  בנפט  התלות  צמצום  גיה, 
אנרגיות  משותפים,  ניסויים 

מתחדשות וחסכון באנרגיה.
נפגש  הביקור  במסגרת 
והמים  האנרגיה  משרד  מנכ"ל 
עם בכירים בסקטור הגז הטבעי 
מומחי  עם  האמריקאי,  והנפט 
אנרגיה עולמיים ועמיתים שונים 

במכוני מחקר.
חיים מרגליות

"הימים האחרונים מאוד משמעותיים בסוריה". דמשק השבוע

ההכנות למעמד האדיר בעיצומן
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מאת מאיר ברגר

הפוליטית  הטלטלה  לאחר  יממה 
קדימה  את  פיצלה  שכמעט  הגדולה 
חברי  שבעה  של  עריקה  באמצעות 
נפרדת  סיעה  והקמת  משורותיה  כנסת 
עושה  בליכוד,  יתמזג  הגדול  שחלקה 
המהלך  שעה  לפי  לפחות  כי  רושם 

נכשל. 
עדיין  לשני  ראשון  שבין  בלילה 
סברו יו"ר הקואליציה, ח"כ זאב אלקין, 
והשר לשעבר, צחי הנגבי, שתיווכו בין 
הממשלה,  ראש  ללשכת  קדימה  אנשי 
כנסת  חברי  שבעה  באמתחתם  יש  כי 
אולם  מקדימה.  לפרוש  המעוניינים 
כמה  כי  הוברר  האתמול  יום  בבוקר 
מהם נבהלו מהעליהום הציבורי ומההד 
התקשורתי שניתן למהלך, והם הודיעו 
אין  שעה  לפי  כי  דובריהם  באמצעות 

בכוונתם לעזוב את קדימה.
אד־ יעקב  הכנסת  בחברי  המדובר 

רי, זאב ביילסקי נ' אבסדזה, ונחמן שי, 
פרישה  לפני  שעומדים  כמי  שהוזכרו 
עתניאל  הכנסת  חברי  לצד  מהמפלגה 
בי־ אריה  שמאלוב ברקוביץ',  י'  שנלר, 

בי ואבי דואן שכבר העלו על הכתב את 
שהובטחו  לאחר  הראשונות  הטיוטות 
להם תפקידים בממשלה. בעוד שאדרי 
לשורות  לערוק  היו  אמורים  וביילסקי 
הליכוד יחד עם ארבעת המורדים, הרי 
הכנסת  חברי  האחרונים,  שהשניים 
אבסדזה ושי, אמורים היו לאחר הפרי־

שה המשותפת להוות תשתית למפלגת 
רמון־לבני העתידית. 

לקדימה יש דרך

האתמול  יום  בבוקר  כאמור,  אולם 
והודי־ וביילסקי  אדרי  הח"כים  נבהלו 

שעה.  לפי  קדימה  את  יעזבו  לא  כי  עו 
לח־ ולבני  רמון  חיים  הודיעו  במקביל, 
ברי הכנסת אבסדזה ושי כי מוטב שלא 
עם  יחד  קדימה  את  שעה  לפי  יעזבו 
שבעה  ברשותם  יש  שכן  הנגבי  קבוצת 
האמורים  עמם  המזוהים  כנסת  חברי 
הנוכחי,  השבוע  במהלך  עוד  לערוק 
ראש  את  הדרך  על  לחזק  טעם  אין  וכי 
נגנז  הפילוג  מהלך  נתניהו.  הממשלה 

לפי שעה. 

שית־ עמו  הפילוג  למהלך  בתגובה 
חברי  ארבעה  רשמי  באופן  פעולה  פו 
שאול  ח"כ  קדימה,  יו"ר  ביקש  כנסת, 
מופז, לנקוט בפעולת תגמול והודיע כי 
שבי־ הכנסת  חברי  ארבעת  את  יסלק 

יש  לאופוזיציה. "לקדימה  לחבור  קשו 
דרך, יש אג'נדה ומי שפועל על פי מפת 
יכול ללכת.  שלו  האינטרסים הפרטית 
אמר  אימים",  עלי  יהלך  לא  אחד  אף 

מופז בהצהרה שנשא בכנסת. 
"כל מי שניהל מו"מ עם נתניהו והיה 
מוכן להיות חלק מחרפת נתניהו־הנגבי 
עצמו,  עם  נפש  חשבון  לעשות  צריך 
אותו  ששלח  הציבור  ועם  ילדיו  עם 
המהלך  את  כינה  מופז  אמר.  לכנסת", 
לפילוג קדימה "שוחד פוליטי" והוסיף: 
למושחתים,  להצטרף  שרוצה  "מי 
למשת־ להצטרף  שרוצה  מי  שיילך. 

שוחד  לקבל  שרוצה  מי  שיילך.  מטים, 
מי  שיילך.  ערכיו,  את  ולמכור  פוליטי 
ולהשתמטות,  לנתניהו  לחבור  שרוצה 
בקדימה  מקום  לו  אין  עכשיו.  שיילך 
לא  אחד  אף  שיישאר.  רצון  לנו  ואין 
יוריד את קדימה על הברכיים. קדימה 
תטרפד את חוק ההשתמטות של ביבי. 
מדינת  על  חרפה  להביא  לו  ניתן  לא 
ובמשלמי  בצעירים  ולפגוע  ישראל 

המסים".
להתכנס  צפויה  הכנסת  ועדת 
היום (ב') כדי להחליט האם לאמץ את 
מופז,  שאול  קדימה,  יו"ר  של  דרישתו 
מפלגתו  חברי  ארבעת  על  ולהכריז 
פורשים.  כעל  לליכוד  בחבירה  שדנו 
יום  של  בסופו  יצלח,  המהלך  אם 
סנקציות  המורדים  ארבעת  על  יוטלו 

דרמטיות: הם לא יוכלו להתמנות לת־
הם  ועדה;  יו"ר  או  שר  סגן  שר,  פקידי 
הבאות  בבחירות  להתמודד  יוכלו  לא 
המכהנות  מהמפלגות  אחת  כל  מטעם 
המפלגות  מימון  ותקציב  כיום  בכנסת 
שלהם יישאר בידי קדימה. המשמעות 
הפוליטית  לקריירה  מוות  דין  גזר  היא 
החוק,  פי  על  הקרובות.  בשנים  שלהם 
אם  מעליהם  תוסר  הסנקציות  חרב 

יתפטרו לאלתר. 

הנגבי חוזר לליכוד

גורמים  אתמול  העריכו  זאת,  עם 
סיכוי  חסר  במהלך  מדובר  כי  בליכוד 
שכן למופז אין כל עילה חוקית לדרוש 
הליכוד  ומשכך,  הזה,  מהסוג  סנקציות 
לא יאפשר למופז להחיל על הארבעה 

את הסנקציות החמורות הללו. 
את  להוביל  הצליח  שלא  אף  על 
לליכוד,  מקדימה  הפורשים  קבוצת 
החליט אדריכל המהלך לעשות בעצמו 
הנ־ צחי  לשעבר  הכנסת  חבר  מעשה: 

לליכוד,  חזרתו  על  אתמול  הודיע  גבי 
"מי  כי  אמר  הנגבי  שנים.  שבע  לאחר 
האח־ בימים  החדשות  אחרי  שעקב 

יו"ר  של  החלטתו  שלאחר  יודע  רונים 
ממשלת  פירוק  על  מופז  שאול  קדימה 
לשכנע  למאמץ  שותף  הייתי  האחדות, 
לתמוך  בקדימה  מחבריי  שיותר  כמה 
בממשלה, ולסייע לראש הממשלה נת־
ניהו להעביר חוק שמגביר את השוויון 

בנטל עד אחד באוגוסט". 
לדבריו, "רק ח"כים בודדים מקדי־

הזה,  למהלך  להצטרף  נכונות  גילו  מה 

ולכן חוק הגיוס לא יעבור. הסיכוי לה־
עביר את תקציב המדינה לשנה הבאה 
קלוש גם הוא, וסביר כי בתוך זמן קצר 

נמצא את עצמנו במערכת בחירות". 
הל־ "ב־2005  כי  הנגבי  אמר  עוד 
ידי  ונתתי  שרון  אריאל  אחרי  כתי 
לצערי,  קדימה.  תנועת  של  להקמתה 
מייצגת  אינה  היום  של  קדימה  הנהגת 
נעניתי  לפיכך  עמדותיי.  את  עוד 
בנימין  הממשלה  ראש  של  להצעתו 
בי־ הליכוד.  לשורות  לשוב  נתניהו 
רשמי  באופן  אחתום  הקרובים  מים 
שבה  לתנועה  ההתפקדות  טופס  על 
למרות  שנה.  מ־20  למעלה  חבר  הייתי 
מא־ אני  קדימה,  מתנועת  נפרד  שאני 

הצלחה  וחבריה  נבחריה  ולכל  לה  חל 
בהמשך הדרך". 

הנסיונות נמשכים

כאמור, הנסיון שכשל לא סתם את 
על  במפלגה.  הפילוג  לנסיונות  הגולל 
פי ההערכות בקדימה, חיים רמון ולבני 
פרי־ למהלך  להוביל  השבוע  עוד  ינסו 
שה של שבעה חברי כנסת מקדימה אל 
רמון  עם  מזוהה  שתהיה  חדשה  סיעה 
האם  ברור  לא  עדיין  שעה  לפי  ולבני. 

יצלח המהלך האמור.
לתפ־ חזרה  אתמול  שמונה  לאחר 

קיד יו"ר האופוזיציה, תקף אתמול ח"כ 
שאול מופז מעל דוכן הכנסת את ראש 
הממשלה. "יש לנו ראש ממשלה שלא 
הזדמנות.  לפספס  הזדמנות  מפספס 
מהכר־ שמפחד  ממשלה  ראש  לנו  יש 

ממשלה  ראש  לנו  יש  היסטוריות.  עות 
שקופא אל מול הזדמנויות חד פעמיות, 
להכריע",  ומפחד  מאחריות  שבורח 
אמר מופז שקשר את הצעדים הפולי־

טיים לחוק טל. 
האחרונות,  השעות   24 "במהלך 
התנהל מסע חתרנות ונסיון מתן שוחד 
פוליטי לחברי כנסת שהיו חברי סיעת 
כבוד  חסר  מביש,  מהלך  זהו  קדימה. 
מאשר  אחר  לא  הוביל  שאותו  וערכים 
אמר  נתניהו",  בנימין  הממשלה  ראש 
מופז. "נתניהו, שבמו ידיו בחר במשת־

מטים על פני המשרתים, ניסה להכשיר 
את החרפה בעבור שוחד פוליטי נלוז. 
מצפה  אני  הכנסת,  ראש  יושב  אדוני 

המעשה  את  לשון  בכל  לגנות  ממך 
הבלתי ראוי הזה. מעשה שפוגע באמון 
בסיס  את  ומערער  בנבחריו  הציבור 

הלגיטימציה של כנסת זו".

בחירות בזק

ובתוך כך, התרוצצו אמש שמועות 

ראש  בסביבת  כי  הפוליטית  במערכת 
לקיים  האפשרות  נשקלת  הממשלה 
גורמים  יום.   90 תוך  בזק  בחירות 
כי  אמש  העריכו  בקואליציה  בכירים 
בחירות  לקיים  האפשרות  נפסלת  לא 
את  בוחן  נתניהו  וכי  יום   90 תוך  בזק 
בימים  ההחלטה  את  לקבל  האפשרות 

הקרובים.

רגליו  נתניהו  בוסס  מה  לשם  לו.  חסר  היה  זה  מה  בשביל  למה. 
נתניהו  כשלון.  נחל  גם  ולבסוף  התלכלך,  גם  בוסס,  גם  הזה.  ברפש 
לא הצליח לאכול את הדגים הטפלים, גם לא נזרק מהעיר: הם עדיין 

תקועים לו בגרון והוא נתפס במבוכתו בכיכר המרכזית. 
את  משיג  היה  הוא  הללו  הכנסת  חברי  שבעת  של  בעזרתם  האם 
טל  לחוק  המסתמנת  החלופה   – יעלון  מתווה  לאישור  הדרוש  הרוב 
ניחוחות  הרבה  כך  כל  שהדיף  המהלך  האם  ובכנסת?  בממשלה   –
איומים היה מצדיק עצמו בסופו של יום מבחינה פוליטית, תדמיתית, 

כלכלית? כלל לא ברור. 
לא־ הזה.  המהלך  מאחורי  פוליטיים  היגיון  רסיסי  שישנם  נכון  אז 

להיות  הממשלה נתניהו מעוניין שלא  חר פרישתה של קדימה ראש 
תלוי באף גורם מבין חברי הקואליציה שלו. אינו מעוניין להיות תלוי 
באביגדור ליברמן, גם לא בש"ס, אפילו לא במקורביו בליכוד. בנימין 
לקראת  הצעדה  קצב  את  שיכתיב  היחיד  האיש  להיות  רוצה  נתניהו 
הממשלה:  ראש  את  להבין  קשה  עדיין  ועדיין,  הבחירות.  הקדמת 
האם הנבירה הפוליטית הזו, שלא נתפרה עד הסוף בטרם ראתה אור 
ויצרה אי וודאות והמון חורים שלבסוף הכריעוה ובלמוה – האם זהו 
חברי  האם  הללו?  היעדים  להשגת  הנכונה  ובמתכונת  הנכון  המהלך 
י'  שנלר,  עתניאל  קדימה:  של  האחוריים  ספסליה  על  שנמנו  הכנסת 
ש' ברקוביץ', אבי דואן ואריה ביבי – הם אלו שיחלצו ממנו את אנחת 

הרווחה בעיתות מצוקה?   
קדימה.  לריסוק  האובססיה  בליכוד,  מסבירים  האובססיה,  זוהי 
מים:  טוחן  שהוא  יודע  נתניהו  האלטרנטיבה.  לניתוץ  האובססיה 
קדימה ממילא מנותצת, מרוסקת, משולה לספינה טובעת. זה קורה 
ח"כ זאב אלקין, בלעדי  יו"ר הקואליציה  מאמציו של  בלעדיו, בלעדי 
בחישותיו של המתווך הבלתי נלאה נתן אשל. אבל המספר 28 – מס־

פר המנדטים הקיימים כיום בקדימה – אינו נותן לו מנוחה. הוא רוצה 
ליחימוביץ',  עפים  עבר,  לכל  עפים  ברוח,  מתבדרים  מפוזרים,  אותם 
ללפיד, לאולמרט, ללבני, ואולי מחוץ למסדרונות הכנסת. הוא רוצה 
להגשים בחיי הקדנציה הנוכחית את חזונו: לראות את המרכז־שמאל 

הישראלי הופך לרסיסי רסיסים. וזה עדיין לא קרה. 
נתניהו ואנשיו עדיין לא אמרו את המילה האחרונה. נסיונות הפי־

לוג יימשכו. גם היום. גם אתמול. גם מחר. מהעבר השני נמצאים גם 
חיים רמון ולבני. נתניהו מקווה שמתי שהוא החלום הזה יתגשם. 

פרשנות // מאיר ברגר 

זו האובססיה 

נכשל פילוג בקדימה ועריקה לליכוד; 
מופז פועל להדחת הח"כים המורדים

הדרמה הפוליטית בקדימה נמוגה לפי שעה:

בלילה שבין ראשון לשני הפילוג בקדימה היה כמעט לעובדה מוגמרת. בבוקר יום האתמול התפוררה השביעיה והמהלך נבלם לפי שעה ^ יו"ר 
קדימה ח"כ מופז הגיש בקשה לועדת הכנסת להפריש את ארבעת המורדים מסיעתו ^ יוזם המהלך, ח"כ לשעבר צחי הנגבי, עזב את קדימה וחזר 

לליכוד ^ חיים רמון מנסה לגבש שביעיה שתערוק בימים הקרובים למפלגתו העתידית ^ האם נתניהו מתכנן בחירות בזק? 

ביטוי הולם | נתנאל המבורגר

 מה שהם מבינים
היום זה כבר בקונצנזוס: הטלפון הנייד החכם, 
הבלתי  והאפליקציות  הפונקציות  עם  זה  ובפרט 
נגמרות, מזיק לתא המשפחתי והורס את השלווה 
והנינוחות המובנית השוכנת בכל בית בריא. עלינו 
נשמעים  שאנחנו  בגלל  אלו  ממכשירים  להינזר 
שגם  אלא  ושיבלחט"א,  זצוק"ל  רבותינו  לדעת 
צעד  זהו  והבינאנושית  המשפחתית  מהזוית 

מתבקש ומחוייב המציאות.
עיתון   – ב'כלכליסט'  בנושא  שפורסם  מאמר 
מעבר  שם,  גם  כי  מגלה   – להזכיר  הכללי,  לציבור 
הטלפונים  בים  משקיעה  הנפש  נקעה  לגדר, 
בשעה  מספרים  הורים  והמשוכללים.  החכמים 
של גילוי לב כי בני המשפחה החלו לפתח סלידה 
מבין  אני  "היום  האב.  שבידי  מהמכשיר  ותיעוב 
הם  עכשיו  אבא.  את  להם  לוקח  הוא  גילו  שהם 
מבקשים שנעשה משהו אבל מוסיפים: 'אבא, בלי 

הטלפון'...".
והנלבבות  המסורתיות  המשפחתיות  החוויות 
נמוגו בצל הטלפונים. "אתה מוצא את עצמך הולך 
לגינה עם הילדים ומתיישב על הספסל כדי לשחק, 
ורק מדי פעם נזכר להרים מבט לראות שהקטן לא 
נעלם. אתה מחכה אתם בתור לרופא ולא עוזב את 
מגלה  שאתה  עד  הבן,  עם  יושב  אתה  המכשיר. 
את  מחזיק  אתה  גרעינים  מפצחת  שלא  שביד 

המכשיר ומרותק אליו...".
ככל שהזמן עובר וטכנולוגיית התקשורת צוברת 
הוא  אדרבא,  טוב,  יותר  נהיה  אינו  המצב  תאוצה, 
שהזמינות  מגלה  אני  ויותר  "יותר  והולך.  מחמיר 
נמצא  כולו  העולמי  שהידע  הידיעה  המוחלטת, 
מצטער  אני  ממני.  חזקה  משמע,  תרתי  ידך,  בכף 
חושש  אני  אבל  בזה,  להלחם  מנסה  אני  כך,  שזה 
של  המהירה  ההתפתחות  עם  יחמיר,  רק  שהמצב 

המכשירים הללו".
ההורים משיחים את לבם ומגלים כי המכשירים 
"הבדיקה  המשפחתי:  במרקם  אנושות  פוגעים 
שבדקתי  מאז  בינתיים',  קרה  'מה  של  האינסופית 
לפני חמש דקות, היא פגיעה עצומה ביכולת שלך 
ולחוות  מסוים,  אדם  עם  מסוים,  במקום  להיות 
שהולך  הקשב,  שחוסר  הוא  שמפחיד  מה  אותו. 
הפנים־משפחתי,  בחיבור  ועוד  עוד  נוגס  ומתגבר, 
שהילדים  וככל  מצדי.  בעיקר  בא  הזה  והניתוק 

גדלים התקשורת בינינו מתעוותת".
"אייפון  בסוף:  מנפיק  הוא  המחץ  משפט  את 
אתך  שהולכת  מלאה  התנתקות  תכנית  הוא 
אתה  אם  גם  כוללת,  הזאת  והתכנית  מקום.  לכל 
שוב:  קראו  פנים־משפחתית".  התנתקות  מכחיש, 

התנתקות פנים משפחתית.
להביא  ורוצים  המצב  על  מתלוננים  הילדים 
אמרתי,  מה  יבין  לא  אולי  "רובוט  הביתה.  רובוט 
אבל הוא יזכור. כשאבא מדבר אתי והוא בבלקברי, 

אין לו מושג מה אמרתי".
הזו  המציאות  עצמם.  בעד  מדברים  הדברים 
נוגדת כל מוסר והורסת כל חלקה טובה. ההיצמדות 
בבית  הירוקה  הריאה  את  סותמת  אלו  למכשירים 
כותלי  בין  וההבנות  הנעימות  שביל  את  ואוטמת 
מעוננו. לא בשל כך אין אנו מחזיקים טלפונים אלו. 
לא זו הסיבה. אבל חשוב שנדע את הרווח הנוסף 
שאנו מרוויחים כאן ומיד על ידי כך שאנו נשמעים 
לקול דברי חכמים שאסרו כל טלפון שאינו מאושר 

על ידי ועדת הרבנים לעניני תקשורת.

משחק הכיסאות. מליאת הכנסת



עמוד ד | יום ג', ה' באב תשע"ב | המבשר

מאת שלמה גרין

הציבור  לפניות  הועדה 
בתלונות  השבוע  דנה  בכנסת 
נכים על אפלייתם לרעה בקבלת 
משכנתאות. בדיון התברר כי רוב 
לקצבת  מתייחסים  לא  הבנקים 
רק  אלא  דבר,  לכל  כהכנסה  נכות 
ובודקים  לצמיתות  נכות  לקצבת 
רק את יכולת ההחזר של הלווה. 

דוד  הרב  ח"כ  הועדה  יו"ר 
השיכון  למשרדי  קרא  אזולאי 
לסיוע  קרן  הקמת  לזרז  והאוצר 
"הבנקים  לדבריו,  בענין.  לנכים 
ישראל  ובנק  עסקי,  גוף  הם 
הבהיר כי אין הנחיות ספציפיות 
מסוימות.  אוכלוסיה  לקבוצות 
גמישות  לגלות  צריכים  הבנקים 

כק־ נקבעה  לא  הקצבה  אם  גם 
שק־ דבר  לצמיתות,  נכות  צבת 
בביטוח  רב  זמן  נמשכת  ביעתו 
כה־ אליה  ולהתייחס  הלאומי, 

השיכון  משרדי  דבר.  לכל  כנסה 
והאוצר צריכים לזרז הקמת הק־

להתאמת  עד 2002,  שפעלה  רן, 
דירות הנכים למגוריהם". 

ארגון  יו"ר  עורקבי,  אבנר 
סיפר  'אהבה',  המיוחד  הנכים 
רגיל  גלגלים  מכסא  כשעבר  כי 
את  לשפץ  נאלץ  ממונע  לכסא 
למצבו  להתאימה  כדי  דירתו 
ה"חדש"; לאפשר דלתות גדולות 
לא־ ואמבטיה.  לשירותים  יותר, 

חר שפנה לבנק דיסקונט לקבלת 
נענה  השיפוץ,  לצורך  הלוואה 
"החשבון  כי  בטענה  בשלילה 

"הב־ לדבריו,  טוב".  לא  מתנהל 
כיון  משכנתא  נותנים  לא  נקים 
מייצרי־ נחשבים  לא  שהנכים 

איננה  נכות  קצבת  כי  הכנסה 
דקל,  זאב  כהכנסה".  נחשבת 
למשכנתאות  דיסקונט  בנק  נציג 
הסביר כי "בדקנו והחלטנו שאין 
להלוואה  ההחזר  כושר  לאבנר 
מהבנק,  ביקש  שאותה  הנוספת 

בנוסף למשכנתא שכבר לקח".
הגב' מורביה, יו"ר מטה מא־

בק הנכים הדגישה כי היא איננה 
מאשימה את הבנקים "שהם גוף 
פרטי שזכותם להרוויח, אלא את 
אחריות  לוקחת  שלא  המדינה 
בחוק".  ללקויות  דואגת  ולא 
משרד  כי  עוד  ביקשה  מורביה 
לנכים  האפשרות  יחזיר  השיכון 

לרכישת דירות בדיור הציבורי. 
ח"כ אילן גילאון (מרצ) סיפר 
לב־ הבנקים  על  למפקח  פנה  כי 

דוק סיוע לאנשים מעוטי הכנסה 
וההצעה  משכנתאות,  לקבל 
של  סיוע  קרן  היא  הריאלית 

משרדי השיכון והאוצר.
ח"כ הרב אורי מקלב (יהדות 
הדירה  התאמת  כי  ציין  התורה) 
מותרות.  איננה  הנכה  למגורי 
 90,000 עד  ההשתתפות  סכומי 
מחירי  את  תואמים  לא  ש"ח 
שצ־ לעבודות  האמיתיים  השוק 
שוורץ  ישראל  להתבצע.  ריכות 
הוסיף  השיכון  משרד  סמנכ"ל 
מענקים  בוטלו  מ־2002  החל  כי 
מו־ הם  והיום  הדירה,  להרחבת 
רכבים ממענק והלוואה גם יחד.

עו"ד בוגוסלבסקי, ממחלקת 
יש־ בבנק  הבנקים  על  הפיקוח 
תלו־ בידינו  "אין  כי  ציינה  ראל 

משכנתא,  מתן  אי  על  נכים  נות 
והבנקים בודקים רק האם הלווה 
הם  המשכנתא.  את  להשיב  יוכל 
לחובות  נכה  להכניס  רוצים  לא 
ובוודאי שאי אפשר לפנות אותו 
להינתן  צריך  האשראי  מביתו. 
באחריות ועובדה היא כי קצבת 
הנכה,  לצרכי  מיועדת  הנכות 
בה  להשתמש  יכול  לא  והבנק 
בשום אופן לפרעון ההלוואה או 
הבי־ חוקי  לפי  הקצבה  לעיקול 

טוח הלאומי". 

החל מאמש: חובשי 'איחוד הצלה גליל' 
מאבטחים את העולים לציון האר"י בצפת

מבצע  מפקד  קליין,  נחי  ר' 
האבטחה בצפת: "עשרות מתנד־
שטח  ורכבי  חירום  אופנועי  בים, 
אנו  העלמין.  בית  באזור  הוצבו 
במשנה  לנהוג  לציבור  קוראים 
זהירות, בייחוד לנוכח החום הרב 

השורר בימים האחרונים"
אב,  לה'  אור  מאמש,  החל 
עולים המונים לשפוך שיח בציון 
הע־ האר"י הקדוש בבית החיים 

ההילולא.  יום  לרגל  בצפת  תיק 
הבט־ כוחות  מהיערכות  כחלק 
ההילולא,  ביום  הקבר  סביב  חון 
הצלה  'איחוד  חובשי  מאבטחים 
בסיוע  ההמונים,  את  גליל'   –
אופנועי  מתנדבים,  עשרות  של 

חירום, רכבי שטח ועוד.
"כיון שציון האר"י נמצא בלב 
הגישה  מכבישי  רחוק  העלמין, 
או  חיים'  'מאור  לשכונת  סמוך 
השטח  רכבי  העתיקה,  בעיר 
בית  באזור  לנוע  שיכולים  שלנו 
סמוך  בכוננות  עומדים  העלמין 
קליין,  נחי  ר'  אומר  לציון", 
גליל'   – הצלה  'איחוד  אחראי 
"ההח־ האבטחה.  צוות  ומפקד 
השטח  רכבי  את  להציב  לטה 
בכוננות באה לאור לקחי השנים 
הפגי־ שעיקר  ראינו  אז  שעברו, 

פגיעות  הן  ההילולא  ביום  עות 
גפיים  חבלות  או  של התייבשות 
או  מנפילה  כתוצאה  שנגרמו 

החלקה בשבילי בית העלמין".
השורר  הכבד  החום  לנוכח 
בימים אלו, עיקר החשש של כו־

מהתייבשויות  הוא  ההצלה  חות 
להרוות  מנת  על  והתעלפויות. 
אף  הבאים,  של  צמאונם  את 
עשרות  מועד  מבעוד  הוכנו 
קרה  שתיה  של  ליטרים  אלפי 
שיחולקו לבאים. "אנו ממליצים 
זהירות  במשנה  לנקוט  לציבור 
כאשר  בפרט  בשתיה  ולהרבות 
בית  כמו  פתוח  בשטח  נמצאים 
להגיע  שלא  מנת  על  העלמין, 
ר'  מציין  להתייבשות",  חלילה 
הצלה  'איחוד  ראש  קליין,  נחי 
– גליל' ומפקד מבצע האבטחה.

אושר: מסתננים לא יוכלו 
להוציא סכומי כסף לחו"ל

מאת דוד שמואלי

חקי־ לענייני  השרים  ועדת 
דעת  על  אתמול  אישרה  קה 
החוק  טיוטת  את  הממשלה 
ושי־ (עבירות  הסתננות  למניעת 
פוט) (איסור הוצאת כספי מסתנן 
מישראל), והיא תועלה מחר לק־

ריאה ראשונה בכנסת. 
אחד  צעד  הוא  החוק  תיקון 
כלכליים  צעדים  שורת  מתוך 
לישראל  בהסתננות  לטיפול 
מש־ בין  צוות  גיבש  אותם 

מזכיר  בראשות  מיוחד  רדי 
נתונים  שאסף  לאחר  הממשלה, 
המס־ של  התנהגותם  דפוסי  על 

תננים מאפריקה. 
העונש  החדש,  החוק  לפי 
ע"י  לחו"ל  כספים  הוצאת  על 
או  מאסר,  חודשי  יהיה 6  מסתנן 
העונש  שקל;   29,200 בסך  קנס 
למי שיסייע למסתנן חמור יותר 
קנס  או  מאסר,  שנת  על  ויעמוד 
שניים  פי  או  שקל,   29,200 בסך 
הס־ לפי  שיוציא,  הסכום  מגובה 

כום הגבוה יותר. 
החמרת הענישה למסייע נו־
שיוצרים  מי  עם  להתמודד  עדה 
את התשתית להעברת הכספים. 
בנוסף, בהתאם לחוק, ניתן יהיה 
שיתפסו  הכספים  את  לחלט 
תתאפשר  הכספים  והוצאת 
המסתנן  של  עזיבתו  עם  רק 

את ישראל. 
זכו־ בין  יאזן  החדש  החוק 
להגן  ישראל  מדינת  של  תה 
הולכת  תופעה  מפני  עצמה  על 

לבין  הסתננות,  של  וגוברת 
האדם  זכויות  את  לכבד  חובתה 
האיזון  בשטחה.  שנמצא  מי  של 
נעשה באמצעות איסור זמני על 
הוצאת הכסף מגבולות המדינה, 
פעולות  על  הגבלה  שאין  שעה 
ובעת  בארץ,  שנעשות  בכסף 
המסתנן  יוכל  מהארץ  היציאה 
להוציא עמו את הכסף שהרוויח 
יחול  לא  האיסור  כאן.  בעבודתו 
ומי  הומניטאריים  מקרים  על 

שהוכר כפליט. 
מרבית  ההערכה,  פי  על 
נאמד  שמספרם  המסתננים, 
לישראל  מגיעים  בכ־60,000, 
כספים  ולהעביר  לעבוד  כדי 
במדינות  שנשארו  לקרוביהם 
המוצא. לפי נתוני הבנק העולמי 
היקף  אפריקה,  לפיתוח  והבנק 
מסתננים  של  כספים  העברות 
אפרי־ במדינות  למשפחותיהם 
דולרים  במיליארדי  מוערך  קה 
משמעותי  חלק  ומהווה  שנה  כל 
מדינות.  אותן  של  מכלכלתן 
מזכיר  בראשות  הצוות  עבודת 
למעלה  כי  העלתה  הממשלה 
יוצאים  שקלים  מיליארד  מחצי 
מדי שנה מישראל על־ידי מסת־
בצינו־ הן  מוצאם,  לארצות  ננים 
בלתי־ באופן  והן  מוסדרים  רות 

עוד  בלדרים;  באמצעות  חוקי 
הצוות,  שחשף  הנתונים  מן  עלה 
בעלי  הם  מסתננים   10,000 כי 

חשבון בנק מוסדר בישראל.

היום במושב 'חפץ חיים'

יום עיון של איגוד מנהלי הסמינרים שיעסוק 
בביצור הערכים החיוניים של תנועת 'בית יעקב'
במרכז הכינוס ישמיעו גדולי הרבנים דברי מספד ונהי על פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל 

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

מה עומד מאחורי מסע הטרור של חיזבללה ואיראן בחו"ל?
הפיגוע הרצחני שבוצע בבורגס, שבו נרצחו 
הינו  בולגרי,  ואזרח  ישראלים  תיירים  חמישה 
ונמשכת,  מתוכננת,  משולבת,  ממתקפה  חלק 
האחרונה  בשנה  הבינלאומית  בזירה  שמתנהלת 
ישראלים  יעדים  כנגד  וחיזבללה  איראן  מצד 
לנק־ הרצון  הוא  הברור  המיידי  הרקע  ויהודים. 

מה  לנוכח  ישראל  מול  אימה  מאזן  וליצירת  מה 
עם  נגדן.  ישראלית  כמערכה  רואות  שהשתיים 
התג־ מאחורי  האם  היא  המרכזית  השאלה  זאת, 

רות מכוונת זו ניצבת אסטרטגיה שנועדה לשרת 
אינטרס איראני רחב יותר. 

החוקר יורם שוויצר מהמכון למחקרי בטחון 
לאומי פורש במאמר מיוחד שפרסם במגזין שי־
הטרור  מערכת  מאחורי  עומד  מה  לאחרונה,  צא 
בכך  פותח  הוא  בחו"ל.  ואיראן  חיזבללה  של 
החלה  ישראל  נגד  הבינלאומי  הטרור  שמערכת 
על ידי חיזבללה זמן קצר לאחר חיסולו בדמשק 
המפקד  מורניה,  עימאד  של   2008 בפברואר 
שהנהיג  ומי  חיזבללה  של  ביותר  הבכיר  הצבאי 
במשך למעלה משני עשורים את מערכת הטרור 
שביצע חיזבללה בסיוע ובתמיכת איראן בלבנון 
איראן,  ופטרוניתו  "חיזבללה  העולם.  וברחבי 
בא־ שלה  המרכזי  האמון  כאיש  שימש  שמורניה 

רגון הלבנוני, ייחסו את מותו לישראל. כבר בימי 
האבל על מורניה נשבע בפומבי מנהיג חיזבללה, 
יד  שהיה  מי  של  מותו  את  לנקום  נסרללה,  חסן 
ימינו והבטיח, כי ארגונו לא ינוח ולא ישקוט עד 
ארגונו  ואכן,  ביותר.  כבד  מחיר  מישראל  שיגבה 
ניסה, ללא הצלחה, עד הפיגוע בבולגריה, לממש 
מצ־ אזרביג'אן,  ובהן  מדינות  בכמה  איומיו,  את 

רים, טורקיה, תאילנד, וקפריסין". 

לוודא שהמסר 
האלים אכן ייקלט

בפעילות  איראן  של  הישירה  "מעורבותה 
בהודאה  פומבי  לביטוי  באה  חיזבללה  של  זו 
הלבנוני,  הארגון  מנהיגי  מפי  בעבר  שהושמעה 
הוא  איראן,  של  העליון  המנהיג  חמינאי,  לפיה 
בעלות  פעולות  המאשרת  ההלכתית  הסמכות 
טרור  פיגועי  גם  ובכללם  אסטרטגית  משמעות 
מפקדים  אמונים  ההלכתי,  האישור  לצד  בחו"ל. 
במשמרות המהפכה של איראן, הפועלים בלבנון 
של  המבצעי  הצד  ותאום  אישור  על  ובאיראן, 
הפעולות הללו. לצד פעילות מנגנון פיגועי חו"ל 
להפע־ הצטרפה  עצמה  איראן  גם  חיזבללה,  של 

זאת  ישראל,  נגד  הטרור  מערכת  של  ישירה  לה 
באמצעות סוכניה או שלוחיה במדינות השונות. 

"כך, בוצעו השנה נסיונות פיגוע מצד איראן 
באזרביג'אן, טורקיה, הודו, תאילנד וקניה. אולם, 
האחרון,  בפברואר  דלהי  בניו  הפיגוע  למעט 
ישראלי,  דיפלומט  אשת  לפצוע  הצליחו  בו 
זו  שמסיבה  יתכן  כשלו.  האחרים  הנסיונות  כל 
על  יתירה  הקפדה  להקפיד  האיראנים  החליטו 
להבטיח  במטרה  הפיגועים  של  הביצוע  איכות 
את  לשקם  כדי  זאת  יצליח,  הפעם  שהפיגוע 
יוקרתם הפגועה ולוודא שהמסר האלים שאותו 
אצל  היטב  ייקלט  אכן  ישראל  לעבר  לשגר  רצו 
קברניטיה. יתר על כן, המסר הזה אינו מוגבל רק 
מדינות  למנהיגי  גם  לאותת  נועד  אלא  לישראל, 
הקואליציה הבינלאומית, השותפים להטלת הס־

נקציות על איראן, כי ביכולתה של איראן לשוב 
שע־ כפי  הבינלאומי  הטרור  נשק  את  ולהפעיל 

עליית  לאחר  וחצי  מעשור  למעלה  במשך  שתה 
משטר האייתוללות לשלטון. 

האס־ מהי  בוודאות  לקבוע  קשה  זה  "בשלב 
ההתגרות  מאחורי  העומדת  האיראנית  טרטגיה 
ניתן  ישראל.  מול  ושלה  חיזבללה  של  המכוונת 
מצויה  בו  המתמשך  המשברי  המצב  כי  להעריך, 
בא־ נפגעים  שלה  הגרעין  מדעני  כאשר  איראן, 

באמצעים  מותקפת  שלה  הגרעין  תעשיית  רצם, 
צבאית  בפעולה  ברורים  איומים  קיברנטיים, 
מלחמה  אניות  ותנועת  לפתחה  מונחים  קרובה 

אמריקניות באזור המפרץ מאיימת על ההגמוניה 
שלה באזור, כשבמקביל מתהדק המצור הכלכלי 
הם  בינלאומית,  סנקציות  ממערכת  כחלק  עליה 
לקמפיין  לצאת  מנהיגיה  החלטת  את  שהאיצו 
הטרור הבינלאומי. נשק זה מאפשר לה להעביר 

מסרים מאיימים תוך שימור יכולת ההכחשה.
לפעול  החליטה  איראן  כי  יתכן  כן,  "כמו 
אשר  בגבול הישראלי־לבנוני  השקט  של  לסיומו 
לב־ מלחמת  תום  מאז  השנים  שש  לאורך  נשמר 

בגבול  ששרר  למצב  בניגוד  כי  ברור  השניה.  נון 
הארגון  מול  הישראלית  ההרתעה  לבנון־ישראל, 
לפעי־ הנוגע  בכל  אפקטיבית  היתה  לא  הלבנוני 
האחרו־ השנים  בארבע  בחו"ל  יעדיה  נגד  לותו 

נות". 

אתגרים בטחו־
ניים מורכבים

המודיעין  גורמי  בפני  כיום  העומד  "האתגר 
מערכת  האם  לזהות  הוא  בישראל,  וההערכה 
איתות  לשגר  נועדה  בחו"ל  המשולבת  הטרור 
התוקפנות  את  תסבול  לא  איראן  כי  לישראל, 
ישרא־ במטרות  הפגיעות  וכי  נגדה  הישראלית 

תחדל  ישראל  כאשר  רק  תפסקנה,  בחו"ל  ליות 
יתכן  וחיזבללה.  איראן  נגד  מפעולותיה  היא  גם 
וב־ יותר  ורחבים  שונים  איראן  של  שיקוליה  כי 

מסגרתם היא נחושה לגרור את ישראל לתגובה 
לפיגועים  בתגובה  בלבנון,  חיזבללה  נגד  קשה 
בחו"ל. ניתן להניח, כי תגובה ישראלית כזו רצויה 
משום שהיא עשויה, בראייתם, לגרור את ישראל 
מישראל  תגבה  אשר  בלבנון,  כוללת  למלחמה 
מחיר כבד ותסיט אותה מהכנותיה למה שנתפש 
ואולי  באיראן  לתקיפה  קרובות  ככוונות  בטהרן, 
בחצרה  מהמתרחש  הלב  תשומת  את  תסיט  אף 

של בת בריתה, סוריה. 
מחקירת  כתוצאה  שיתקבל  המידע  כי  "יתכן 
איש חיזבללה העצור בלימסול, לאחר שנחשפה 
בשבוע שעבר כוונת פיגוע נוספת מצד חוליה של 
חיזבללה נגד יעדים ישראלים באי, עשוי לשפוך 
פי  על  איראן.  של  האמתיות  כוונותיה  על  אור 
מה שפורסם באמצעי התקשורת לאחר לכידתו, 
ברשותו נמצא מידע מודיעיני שנאסף על תיירים 
במי־ באי.  הנוחת  ישראלי  מטוס  ועל  ישראלים 

לפגוע  היתה  החוליה  כוונת  כי  יתברר  ואכן  דה 
בבולגריה  לפיגוע  במקביל  אף  יתכן  בתיירים, 
שהיה  ישראלי,  במטוס  פיגוע  תוכנן  אם  ובוודאי 
היה  הדבר  ישראלים,  של  המוני  להרג  גורם 
בבחינת "קאזוס בלי" וישראל היתה נאלצת לה־

גיב באופן קשה ביותר נגד חיזבללה בלבנון ואולי 
אף נגד איראן. 

מיד  נתניהו  הממשלה  ראש  של  "הצהרתו 
לאחר הפיגוע, כי איראן היא האחראית למערכת 
הטרור הבינלאומי נגד אזרחי ישראל וכי ישראל 
תגיב על הפגיעה, היא צודקת וראויה ומשתלבת 
הסו־ התנהלותה  להוקעת  הישראלית  במערכה 

בתחום  גם  כמו  הטרור  בתחום  איראן  של  ררת 
הגרעין. עם זאת, הטלטלה המתרחשת במדינות 
הסובבות את ישראל וחוסר היציבות השלטונית 
אתגרים  בפני  ישראל  את  מציבה  בהן,  השוררת 
קברניטיה  את  המחייבים  מורכבים,  בטחוניים 
לפ־ תגובותיה  את  ומפוכח  בהיר  באופן  לשקול 

טרור  ארגוני  בידי  נגדה  המכוונות  רובוקציות 
הפועלים בשירותם של אינטרסים זרים.

"אלה מבקשים לסבך את ישראל בלחימה עם 
לנקוט  לישראל  עדיף  אלו,  ומטעמים  שכנותיה, 
כן,  לעשות  כשתבחר  ולהגיב  מרוסנת  במדיניות 
ומשל־ הטרור  מבצעי  נגד  וחשאי  ממוקד  באופן 

חיהם על פני היגררות למערבולת דמים ומלחמה 
אשר תסייע דווקא לגורמים, הנמצאים בצד המ־

פסיד של התהליכים ההיסטוריים. אלה מבקשים 
להסיט את הזעם המופנה כלפיהם לעבר ישראל. 
אלה  עם  נמנים  בוודאי  וחיזבללה  סוריה,  איראן, 
המעוניינים בכך ואל לה לישראל לשחק לידיהן".

ועדת החוקה אישרה קנסות 
לכורתי עצים ללא היתר

מאת ח. אבשלום

ופיתוח  החקלאות  משרד 
חוק  חוקה,  בועדת  העביר  הכפר 
של  שורה  הכנסת  של  ומשפט 
אשר  חדשים  מנהליים  קנסות 
לאכיפה  כלי  לשמש  מטרתם 
של  יותר  ומרתיעה  יעילה  טובה, 

עבירות על פקודת היערות. 
כי  הנה  התקנות  משמעות 
מעתה יהיה קל ומהיר יותר לה־
פקודת  על  העוברים  את  עניש 
היערות, ללא הליך בבית משפט. 
חוסך  ִמנהליים  קנסות  מתן  קרי, 
הכ־ לדין  בהעמדה  הצורך  את 

רוכה פעמים רבות בהליך ארוך, 
העבריין  תמיד  לא  בסופו  אשר 
בא על עונשו. באמצעות קנסות 
ִמנהליים, העובר על החוק ישלם 
חו־ את  וירגיש  במהירות  כך  על 

מרת העבירה בכיסו. 
במשרד מסבירים כי העצים 
המימדים  בעל  החי  הייצור  הנם 
הגדולים ביותר ובעל משך חיים 
מעבר  העצים,  ביותר.  הארוך 
יכולת  בעלי  הם  הנוף,  לשיפור 
הרחב  לציבור  מיוחדת  הענקה 
את  מעשירים  העצים  ולסביבה. 
קו־ לנשימה,  בחמצן  הסביבה 
סופחים  דו־חמצני,  פחמן  לטים 
המדרכה  על  מצלים  הפיח,  את 
ומביאים את הטבע גם אל העיר.

קובעת  היערות  פקודת 
להגן  שמטרתן  שונות  הוראות 
הן  בינינו,  הצומחים  העצים  על 
והן  הטבע  ובשמורות  ביערות 
הדרך  ובצידי  הערים  ברחבי 
משרד  בהם.  פגיעה  ולמנוע 
שוטף  באופן  פועל  החקלאות 
במ־ העצים  על  להגנה  ותמידי 

פקודת  תוקנה  ולאחרונה  דינה, 
שתו־ כך  המנדטורית,  היערות 

הנוכחית,  לתקופה  יותר  תאם 
והיא מגדירה מחדש את המושג 
במס־ יותר.  רחב  באופן  כריתה 
גרת התיקונים לפקודת היערות 
נקבע כי המושג "כריתת עץ" יכ־
פוגעניות,  גיזום  פעולות  גם  לול 
גם  לדין  להעמיד  יהיה  ניתן  וכך 
אך  גוזמים,  שלכאורה  אלו  את 
אנושה  לפגיעה  גורמים  בפועל 

בעצים ואף למותם.
המנהליים  הקנסות  במסגרת 
מי  מכיסם  ישלמו  המוצעים, 
או  אותו  השחיתו  בעץ,  שפגעו 
בקנסות  היתר.  ללא  אותו  כרתו 
העובר  שתאגיד  כך  מדרג,  יש 
לעו־ קנס  כפל  ישלם  החוק  על 

הקנסות  בין  פרטי.  אדם  מת 
עץ  כריתת  בועדה:  שאושרו 
ללא היתר, 7,500 ש"ח קנס לכל 
מדובר  אם  ש"ח   15,000 (או  עץ 
ממקומו  עץ  העברת  בתאגיד); 
ללא היתר, 1,000 ש"ח קנס לכל 
מדובר  אם  ש"ח   2,000 (או  עץ 

בתאגיד).
(כו־ עץ  עקירת  על  כן,  כמו 

שרפתו,  או  ביער  שורשיו)  לל 
10,000 ש"ח לכל עץ (או 20,000 

השח־ על  בתאגיד);  מדובר  אם 
תת עץ ביער, 3500 ש"ח לפרטי 
ו־7000 לתאגיד; על הבערת אש 
זהירות  אמצעי  ללא  ביערות 
איסוף  ש"ח;   7500 סבירים, 
פרטי,  לשימוש  מהיער  ענפים 

2000 ש"ח על כל טון.
ופיתוח  החקלאות  שרת 
"הע־ כי  אמרה  נוקד,  א.  הכפר, 

הציבור.  כלל  של  נכס  הם  צים 
האקו־ בהיבט  גם  נוגע  שימורם 

לוגי וגם בבריאות ואיכות החיים 
יגנו  שאושרו  הקנסות  שלנו. 
יש־ עצי  על  יותר  טובה  בצורה 

בירוקרטית  סחבת  וימנעו  ראל, 
ומשפטית".

פקיד היערות הראשי במש־
רד החקלאות ופיתוח הכפר, חגי 
ההצעה  אישור  על  בירך  שניר, 
ואמר כי "אישור הקנסות המנה־
מדרגה  קפיצת  לנו  יאפשר  ליים 
ביש־ עצים  על  ההגנה  בקידום 

מביצוע  ירתיעו  הקנסות  ראל. 
עבירות של כריתה בלתי חוקית 
המשפ־ ההליכים  את  ויחליפו 
נגד  המתנהלים  הארוכים  טיים 

עבריינים כיום".

מבקשים לסבך את ישראל בלחימה עם שכנותיה. הפיגוע בבורגס

מאת א. ישראל

'חפץ  במושב  הכפרי  במלון 
העיון  יום  הבוקר  יפתח  חיים' 
הסמינרים  מנהלי  איגוד  של 
של תנועת 'בית יעקב' שיעסוק 
וחיזוק  לביצור  הפעולה  בדרכי 
מוש־ שעליהם  הקודש  ערכי 
בחינוך  זו,  קדושה  תנועה  תתת 
יש־ בדרך  ישראל  בנות  רבבות 

ראל סבא.
יוקדש  הראשון  המושב 
הקורנת  לדמותו  קווים  לציון 
הדור  פוסק  ישראל  גאון  של 
שלום  יוסף  רבי  הגאון  מרן 
נמ־ כאשר  זצוק"ל  אלישיב 

האבל  ימי  של  בעיצומם  צאים 
השמימה.  בסערה  עלותו  על 
על  ומספד  בכי  נהי  דברי 
שרף  אשר  הגדולה  השריפה 
עז־ רבי  הגאון  חתנו  ישמיע  ה' 

רב  שליט"א  אויערבאך  ריאל 
בית  הישיבות'  'חניכי  קהילת 

וגן ירושלים. 
בדבריו  יפתח  העיון  יום 
זאב  הרב  האיגוד  יו"ר  של 
יעקב -  בית  סמינר  מנהל  וולף 
שיעמוד  ברק,  בבני  וולף  הרב 
שיועלו  הנושאים  על  בדבריו 

שיערכו  הדיונים  במסגרת 
שמי־ ביצור  והם  העיון,  ביום 

של  החיוניים  הערכים  רת 
ההיצמדות  יעקב'  'בית  תנועת 
וההימ־ הטפל,  וזניחת  לעיקר 

כל  המכלות  ממותרות  נעות 
נפש.

יוע־ העיון  יום  במרכז 
הרישום  נושאי  בהרחבה  לו 
השאיפה  עם  וההתמודדות 
אחת  כל  לקלוט  המסגרת  של 
אל  ישראל,  מבנות  ואחת 
אותה  ההולמת  המסגרת 
לרוח  בהתאם  לה,  ומתאימה 
תנו־ של  התורנית  ההשקפה 

עפ"י  ונעשה  יעקב,  בית  עת 
גדולי  ורבנן  מרנן  של  הכוונתם 
מתן  כל  ללא  שליט"א  ישראל 
גור־ התערבות  של  אפשרות 

מים חיצוניים.
על  שיעלו  הנושאים  אחד 
הדרישה  החדרת  הוא  הפרק, 
'קדש  של  הקודש  לצו  לציות 
ללא  לך', לחינוך  במותר  עצמך 
מותרות, כאשר ידוע שבצריכת 
הש־ של  אלמנט  יש  מותרות 

ממון  בכילוי  חומרי,  הן  חתה, 
ומשאבים ללא צורך, והן ברוח, 
חשוב,  לצניעות  החינוך  שכן 

ואין לך יפה מן הצניעות. נושא 
בדיון  השני,  במושב  יעלה  זה 
הרב  בהנחיית  וממצה  מקיף 
בית  סמינר  מנהל  צוקר,  יחיאל 

יעקב החדש אשדוד.
במושב השלישי יידונו הד־

החינוכיים  והאמצעים,  רכים 
בית  חומת  לביצור  והחוקיים, 
של  והערכים  התכנים  יעקב, 
נשמת  בעצם  שזוהי  החינוך, 
עדכניים  דיווחים  יעקב.  בית 
יביא  ואחרים,  אלה  בנושאים 
ראש  מ"מ  זייברט,  חנוך  הרב 
הנהלת  וחבר  ברק  בני  העיר 

האיגוד.
העיון  יום  כינוס  מרכז 
מזכ"ל האיגוד הרב אוסטרליץ, 
כינוסי  צובר  שנה  מדי  כי  מסר 
והשנה  רבה,  תאוצה  העיון  ימי 
ומקי־ רבים  בתחומים  יעסוק 

פים.
בדבריו ציין, כי השנה יערך 
קבו־ בהשתתפות  מיוחד  פאנל 
צה של ראשי ישיבות, שבמסג־

רתו ידונו בנושאים המשותפים 
ולב־ לבנים  החינוך  למערכות 

נות, הוי אומר: הישיבות לבנים 
בדרכים  לבנות.  והסמינרים 
מפני  היהדות  חומות  לשמירת 

פגעי הטכנולוגיה ועוד. 
שי־ הישיבות  ראשי  בין 

הרבנים  יהיו  בפאנל  שתתפו 
פילץ  אביעזר  רבי  הגאונים: 
תפרח;  'תושיה'  ישיבת  ראש 
'חב־ רבי דוד כהן ראש ישיבת 

רון', רבי משה הלל הירש ראש 
יגאל  ורבי  'סלבודקה',  ישיבת 
ישראל'  'אור  ישיבת  ראש  רוזן 
ינחה:  הפאנל  את  תקוה.  פתח 
רבי ברוך שפירא, ר"מ בישיבת 

'קול תורה' ירושלים. 
דיון  יתקיים  העיון  ביום 
להוציא  ההצעה  בדבר  מיוחד 
יעקב'  'בית  בטאון  את  לאור 
זה  דיון  הסמינרים.  איגוד  ע"י 
עזריה  הרב  בהנחיית  יתקיים 
הילדסהיימר, מנהל סמינר בית 
יעקב פתח תקוה וחבר הנהלת 

האיגוד.
בדברי  יינעל  העיון  יום 
ישעיהו  הרב  שימסור  הסיכום 
'מרכז  רשת  מנהל  ליברמן, 
הנהלת  וחבר  בא"י  יעקב'  בית 

האיגוד. 
מיועד  העיון  שיום  נמסר, 
למנהלי הסמינרים, חברי איגוד 
שהוזמנו  ולאישים  הסמינרים 

אישית. 

7,500 ש"ח קנס לכל עץ. כורת עצים

ועדת הכספים אישרה לקריאה שניה ושלישית: 

הפטור מארנונה על נכסים הרוסים 
יוגבל חלקית לשלוש שנים

מאת שלמה גרין

אישרה  הכספים  ועדת 
ושלישית,  שניה  לקריאה 
להשמיש  שנועדה  חוק  הצעת 
להשכרה  או  למכירה  ולהוציא 
הגבלת  ע"י  הרוסים  נכסים 
ארנונה  מתשלום  הפטור  משך 
הת־ הועדה  אלו.  נכסים  בגין 
להגביל  האוצר,  להצעת  נגדה 
נכס  על  מארנונה  הפטור  את 
 9 למקסימום  ניזוק  או  הרוס 
לפגיעה  החשש  עקב  חודשים, 
להיפטר  מצליחים  שאינם  במי 

מנכסים שברשותם. 
הסופי  החוק  הצעת  נוסח 
שאושר מגביל את הפטור מא־
שניזוק  או  הרוס  נכס  על  רנונה 
זאת,  עם  יחד  שנים.  לשלוש 
שימוש 12  ללא  שעמדו  נכסים 
עוד  מפטור  יהנו  ויותר,  שנה 
תום  לאחר  בלבד.  שנתיים 
שלוש שנות הפטור או שנתיים, 
זמן  שימוש  ללא  שעמד  לנכס 
בתשלום  הנכס  בעל  יחויב  רב, 
ביותר  הנמוך  בשיעור  ארנונה 
למ־ העיריות  בפקודת  הקבוע 

שך חמש שנים. במידה שלאחר 
הרוס,  נותר  הנכס  שנים  חמש 
על־כך  להודיע  הבעלים  על 
לעיריה ובכך להימנע מתשלום 
שיעורי ארנונה נוספים. כאמור 
בתחילה, התכוונו באוצר ללכת 
שה־ ולקבוע  קיצוני  מתווה  על 

לשישה  יינתן  מארנונה  פטור 
הארכה  אפשרות  עם  חודשים 
ובסה"כ  חודשים   3 עוד  של 

תשעה חודשי פטור בלבד. 
ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר 
הרב משה גפני אמר כי "יש לאזן 
בין הצורך להוציא נכסים לשוק 
לבין הימנעות מהטלת קנס על 
מנ־ להיפטר  מצליח  שאינו  מי 

כס". ח"כ הרב יצחק וקנין הביע 
הרא־ האוצר  לכוונת  התנגדות 

שונית ודרש להתחשב במצבים 
מצליחים  אינם  הבעלים  בהם 
"בפריפריה  מנכסים:  להיפטר 
מה  שאין  מבנים  הרבה  יש 
שאין  כאבן  והם  בהם  לעשות 
לה הופכין. במרכז, כל לול הפך 

למחסנים להשכרה וכד'".  
התגלעו  הדיונים  במהלך 
החוק  להצעת  בנוגע  מחלוקות 
בין גורמים שונים; מחד, התא־

שמתנגדת  התעשיינים  חדות 
החשש  עקב  הפטור  להגבלת 
ישראל  חזקי  נציגה,  שהביע 
תעשיה  מבני  ש"בעלי  מכך 
לה־ או  למכור  מתקשים  רבים 

שכיר אותם ולא יתכן שייענשו 
של  היסוד  הנחת  כך.  עקב 
האוצר, שערך הנכסים משתבח 

עם הזמן משוללת כל יסוד".
לשכות  איגוד  נציג  גם 
בסט,  בן  אריאל  עו"ד  המסחר, 
דר־ להגבלה  התנגדות  הביע 

קונית של הפטור: "אני אישית 

טיפלתי במקרה של אדם שלא 
הצליח להשכיר או למכור נכס, 
וספג  שלמה  מסחרית  קומה 
 11 בגין  ש"ח  מיליון   3 של  חוב 

שנים שלא הצליח למכור".
לעומתם, מנהל אגף ארנונה 
בעיריית תל־אביב, אלי מלאכי, 
בהגבלת  החשיבות  את  הדגיש 
המקרים  ריבוי  עקב  הפטור 
ושוממים.  הרוסים  נכסים  של 
נכסים  אלפי  יש  "בתל־אביב 
וגם  מפגע  מהווים  והם  כאלו 
מא־ העיריה  בהכנסות  פוגעים 
התקופה  את  לקצוב  יש  רנונה. 

של הפטור", אמר. 
רכז בינוי ושיכון באגף הת־

יוצר:  אריאל  באוצר,  קציבים 
אך  פשוט  מנגנון  לקבוע  "יש 
הפטור  תקופת  אפקטיבי.  גם 
צריכה להיות סבירה והתקופה 
משמ־ להיות  צריכה  שמשלם 

מצליח  לא  עדיין  שאם  עותית, 
להשכיר  או  למכור  להשמיש; 
בעיה.  יש  כי  להסיק  ניתן  אז 
עושה  ולא  בנכס  אדם  מחזיק 
רק  משכיר  או  מוכר  ולא  דבר 
ערכו,  מעליית  להרוויח  ממתין 
זה דבר שיש להגבילו בזמן. יש 
נכסים שישבו במשך 10 ואף 15 
שנה ונהנו מעליית ערך הנדל"ן 
עכשיו  אותם  לפטור  ניתן  ולא 
בעלי  רוב  שנים.  שלוש  בעוד 
סוציו־ ממעמד  אינם  הנכסים 

סיעת 'אגודת ישראל' באלעד יזמה מפגש אקונומי נמוך".
ראשוני למנהלי מוסדות חינוך חסידיים בעיר

מאת מאיר קליין

חי־ מוסדות  מנהלי  נציגי 
הוזמנו  בעיר  החסידיים  נוך 
ביוזמת  מסוגו  ראשוני  למפגש 
כדי  באלעד,  אגו"י  סיעת  חברי 
לצרכי  הנוגעים  בעניינים  לדון 
והתפתחותם  החינוך  מוסדות 
במפגש ישיר ומקצועי מול ראש 
ומנהלי  הבכיר  והצוות  העיר 
הכנס  את  בעיריה.  המחלקות 
אירח יו"ר אגו"י הרב חיים מאיר 
אולמי  של  הכינוסים  בהיכל  כץ 

ויז'ניץ בעיר.
במפגש השתתפו הרב יצחק 
חיים  הרב  העיר,  ראש   – עידן 
ישראל,  אגודת  יו"ר  כץ –  מאיר 
ראש  סגן   – פרוש  ישראל  הרב 
סגן   – גרוס  פנחס  הרב  העיר, 
אמי־ מנחם  הרב  העיר,  ראש 

הרב  העיר,  מועצת  חבר   – תי 
העיריה,  מנכ"ל  חנונו –  יחזקאל 
אגף  מנהל  ־  ממליה  מרדכי  הרב 
מנהל   – ארזי  רמי  מר  החינוך, 
הרב  הסביבה  לאיכות  האגף 
פרויקטים  מנהל   – סעדון  משה 
מנה־ וכל  אלעד  בעיריית 

הכוללים  החינוך  מוסדות  לי 
ור־ ישיבות  תורה,  תלמודי 

תלמידי  לאלפי  גנ"י,  שתות 
החסידיים  קהילות  ותלמידות 

בעיר אלעד.
הע־ המוסדות  ומנהלי  נציגי 

הדינאמית  התפתחותה  את  לו 

קהילות  של  החינוך  במוסדות 
והן  בכמות  הן  בעיר,  החסידים 
אלפי  מתחנכים  בהם  באיכות, 
תורה  לחיי  ותלמידות  תלמידים 
כל  העלו  במקביל  וחסידות, 
המו־ מצוקת  את  בתורו  אחד 

הבינוי,  הפיתוח  בסעיפי  סדות 
וחיבורי  השוטפת  ההצטיידות 
במבנים  הארעיים  החשמל 
ובטחון  שמירה  סעיפי  היבילים, 

ועוד מכלול נושאים. 
מוע־ וחבר  העיר  ראש  סגני 

שאירחו  אגו"י  בסיעת  העיר  צת 
והראשון  המאוחד  המפגש  את 
עומדים  הם  כי  אמרו  בסדרה, 
עבודת  לנוכח  הצד  מן  ומביטים 
במ־ ידם,  על  הנעשית  הקודש 

בהתמודדות  ונפש,  גוף  סירות 
חשובות  במשימות  יומיומית 
במישור  הן  מהם,  הנדרשות 
החי־ מוסדות  ופיתוח  הקמת 

השוטף.  הניהול  בחלק  והן  נוך, 
הציבורי,  תפקידם  כשבמסגרת 
לבוא  קודש  כשליחי  הם  חשים 
בה־ מעליהם  ולהקל  לעזרתם 

הבירוקרטים  העניינים  סדרת 
השונות  במחלקות  הסבוכים 

בעיריית אלעד.
עדים  האחרונים,  בחודשים 
לבק־ אגו"י  של  הסיעה  חברי 

מנהלי  של  רבות  ומשאלות  שות 
לתק־ בנוגע  החינוך,  מוסדות 

נוספות.  לימוד  ולכיתות  ציבים 
חשובה  פעילות  לאחר  לכך,  אי 

ורבת היקף בנושאים אלו בקרב 
בעיריית  המקצועיים  הגורמים 
אלעד, הגיעו חברי הסיעה לכלל 
עם  דעים  בתמימות   – החלטה 
עידן,  יצחק  הרב  העיר  ראש 
מוסדות  מנהלי  כל  את  לכנס 
שולחן  סביב  החסידיים  החינוך 
והבכיר  הביצוע  הדרג  עם  אחד 
אחד  לכל  ולאפשר  בעיריה, 
ומשאלתו  הרגשתו  את  לבטא 
מזווית ראייתו, על העבר ההווה 

והעתיד.
ראש העיר הרב עידן, מנכ"ל 
ומ־ חנונו  יחזקאל  ר'  העיריה 

ממליה  מרדכי  החינוך  מח'  נהל 
מר  שפ"ע  אגף  מנהל  עם  יחד 
כשעתיים,  ישבו  ארזי  רמי 
הצר־ את  והפנימו  רשמו  שמעו 

טיפול  הדורשות  והבעיות  כים 
בהיערכות  והן  המידי  בטווח  הן 
ובי־ הקרובה,  שנה"ל  לקראת 

אלו  בימים  כי  למנהלים  שרו 
הע־ על  החינוך  במשרד  חתמו 

עבור  לעיריה  תקציבים  ברת 
ולהצטיידות  שנה"ל  פתיחת 
חזות  ושיפוץ  בתיה"ס  עבור 

הגנים ועוד.
העיר  ראש  הדגיש  בנוסף 
והערכתו  קרבתו  את  עידן  הרב 
הח־ המוסדות  למנהלי  העצומה 

של  העיר  מועצת  וחברי  סידיים 
לה־ ומופת  אות  המהווים  אגו"י 

בדרכי  נועם  דרכי  של  תנהלות 
התורה וחוקותיה.

ועדת השרים לענייני חקיקה 
אישרה את חוק החופים החדש

מאת חיים מרגליות

ועדת השרים לענייני חקיקה 
את  אחד,  פה  אתמול,  אישרה 
בניה  תכניות  לפיה  החוק  הצעת 
שטרם מומשו, ייבחנו מחדש ע"י 
שעברו  במקרה  התכנון  ועדות 
שמונה שנים ויותר מיום אישורן.

לתקן  אמורה  החוק  הצעת 
את העיוות שנוצר בחוק החופים 
האיסור  למרות  לפיו  הקודם, 
מטרים  מאות  שלוש  עד  לבנות 
בניה  שתכניות  הרי  החוף,  מקו 
לא  ועדיין  כבר,  שאושרו  ישנות 
כתכנית  להמשיך  יכולות  החלו, 
המקורית. החוק שאושר אתמול 
אם  כי  כאמור,  קובע  בועדה, 
חלפו 8 שנים מהתכנון, לא יהיה 
שייך לבנות יותר על פיהן בצורה 
אושר  הקודם  החוק  אוטומטית. 
כזו  בצורה  שנים,  שמונה  לפני 

יהיה  יותר  ניתן  לא  דרך  בשום 
ללא  את התכניות הישנות  לנצל 

בחינה מחדש.
הסביבה  להגנת  במשרד 
אמרו אתמול בסיפוק כי הועדה 
ות־ ארדן  השר  לבקשת  נענתה 
על  לשמירה  החוק  בהצעת  מכה 
התנג־ למרות  החופית,  הסביבה 
דותם של משרדי ממשלה רבים.

גלעד  הסביבה,  להגנת  השר 
לאישור  אתמול  הגיב  ארדן, 
ואמר  השרים  ועדת  על  החוק 
לשכנע  שהצלחתי  שמח  כי "אני 
מעט  בחוק.  לתמוך  חבריי  את 
להנאת  נותרו  חוף  שטחי  מאוד 
להמ־ סיבה  שום  ואין  הציבור 

במפלצות  אותם  לחסום  שיך 
בטון אפילו מדינות הנהנות מר־

יותר  הרבה  נרחבות  חוף  צועות 
על  פרטית  בניה  מאשרות  לא 

חופיהן".

תלונות בכנסת: נכים מופלים לרעה בקבלת משכנתאות

עד שלוש מאות מטרים מקו החוף. חוף ים
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מוקדי מכירת כרטיסים בטלמסר: 03-3732333 
הכרטיסים אוזלים!!! כל הקודמת זוכה.

סדנאות מעולם החי והצומח

תאור הפעילותשם הסניףישוב
דע מה שתשיבהחדשאשדוד

הרצאה מפי הרב קראם - ברוח תשעת הימים, "אלף הסניף
קולות" - גלי את הקול האמיתי שבלבך

המשך הפעלת סדנאות ע"י החניכות לקהל הרחבויז'ניץ

נסיעה לירושלים תפילה בכותלחניכי הישיבות

הרצאה מפי הרב רדעי, "מטמונעים"- סדנה מרתקת בית יעקבאשקלון
בהנחיית הרב גלר

הרצאה ומכירה סיניתבית יעקבבאר שבע

על הר ציון ששמם - תפילה מול שערי חולדה, הרצאה משמרת מאירביתר עילית
ע"י גב' ר. קליין

שכבות ט'-י': הרב מ' שטיין, גב' ל' צין.הרב וולףבני ברק
- השלמת סדנת אומנות בשעה 4:00 בדיוק י'8 י'9 י'6

כנס תשעת הימים - הרצאה מפי הרב פינק, ספור אישיויז'ניץ
מפי הגב' ל' כץ

זכרון מאיר, 
מרכז, נווה מאיר, 

רמת אלחנן,
שערי אהרן

סדנא יצירתית. נא להביא מספריים ודבק פלסטיק, כל 
סניף יפעל במבנה הסניף שלו

תפילה בכותל המערבי וסיור במנהרות הכותלעטרת רחל

פעילות סיום, סדנת יצירה על מגבות גב' אדינתיבות רבקהבת ים

סדנאות בבלונים ובבצק סוכר והרצאהתהילהחיפה

הרצאה מאת הרב סאיד, ציור על כוסותבנות לאהיבנה

סיור בעיר דוד, תפלת מנחה בכותל המערביאילת השחרירושלים

הרצאות בעניני דיומאאפיקי דעת

מצגת היסטורית, הרצאה בנושא צפיה לגאולהבית מלכה

הרצאה מפי הרב אברהם מזרחי, חידון אישיות - גב' בית מרגלית
דויטש וגב' רפאלי

הרצאה וסדנת תכשיטנותבנות ציון

הרצאה - הרב שושן, ספור אישי מאת הגב' פסי גיטלמןמעלות בית יעקב

הרצאה בליווי תמונות: גב' גוטליב, הרצאה מיתת צדיקים - מרכז בית יעקב
הרב גואלמן, הרצאה כל המתאבל - הרב ש. לוינשטיין

מצגת: "אחרית הימים", סדנת אומנות - יצירת תמונהעטרת חן

הרצאה מאת הרב ארלנגר סיפור אישי מאת פסי גיטלמןעלי באר

סדנת אומנות בנושא תכשיטנות מועברת ע"י דינה רוט.מרכז בית יעקבכרמיאל

כנס - שמירת הלשון "מתעצמים בצוותא" - הרב קוק, מרכז בית יעקברחובות
הרב פרידמן

קקקקקבני ברקעירית         ב       
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לבנותעת נועתנועת נוער חרדית ל

קקבב בבתתייהה תת בבי י וועע בנ יההעת  בבייתתת  בבת ננוותת  ייעעקקב  תתתנננוו 

האיחוד האירופי ישדרג את היחסים עם ישראל
האיחוד האירופי ירחיב את יחסיו עם ירושלים במגוון תחומים, ביניהם ההגירה, האנרגיה והחקלאות ^ 
יוסרו המכשולים המונעים מישראל גישה לשוקי אירופה שבשליטת הממשלה וישופר שיתוף פעולה 

בין ישראל לבין תשע חברות האיחוד

מאת מנחם ברגמן

יציע  האירופי  האיחוד 
היחסים  את  לשדרג  לישראל 
פגישות  בסדרת  הדיפלומטיים 
לא־ בלבד  שבוע  זאת  בבריסל, 
האיחוד  של  החוץ  שמשרד  חר 
המדיניות  כי  ישראל  את  הזהיר 
פתרון  את  יהפכו  איו"ש  בשטחי 
אפשרי"  ל"בלתי  המדינות  שתי 
ה'גרדיאן'  עיתון  דיווח  כך   –

הבריטי.
מסר  בכיר  דיפלומטי  מקור 
תוגש  הפגישות  במסגרת  כי 
אבי־ החוץ  לשר  הטבות  חבילת 

גדור ליברמן. האיחוד ירחיב את 
תחו־ במגוון  ירושלים  עם  יחסיו 

האנרגיה  ההגירה,  ביניהם  מים, 
ה'גארדיאן'  עיתון  והחקלאות. 
יסירו  אלו  צעדים  כי  הוסיף  אף 
מי־ המונעים  המכשולים  את 

אירופה  לשוקי  גישה  שראל 
ולשיפור  הממשלה  שבשליטת 
בין  ישראל  בין  פעולה  ושיתוף 
האירופי,  האיחוד  חברות  תשע 

כולל סוכנות החלל האירופית. 

הגור־ בין  ביחסים  השיפור 
אלו  שצעדים  לאחר  מגיע  מים 
'עופ־ מבצע  בעקבות  הוקפאו 

דיפלומט  ב־2009.  יצוקה'  רת 
אמר  האירופי,  באיחוד  בכיר 
ישראל  נגד  התלונות  למרות  כי 
אף  הפרסונאליים,  בפורומים 
להתנגד  הציע  לא  באיחוד  בכיר 

למהלך הנוכחי. "נדהמתי מטווח 
וכי  לישראל  שהוצעו  ההטבות 
אמר  כלום",  קרה  לא  בשטח 
מפח־ השרים  "רוב  הדיפלומט. 

דים לדבר מהחשש לא להצטייר 
זאת  לישראל.  כביקורתיים 
היחסים  דבר  של  שבסופו  בגלל 
עם  היחסים  גם  הם  ישראל  בין 

הקהילה  ועם  הקהילה היהודית, 
היהודית בוושינגטון בפרט". 

לאיחוד  שיש  היחיד  "הכלי 
האירופי לגרום לישראל לשנות 
להשתמש  הוא  התנהגותה  את 
במשקל והכוח ביחסים ביניהם", 
להשתמש  צריכים  "אנו  הוסיף. 
מה  את  להשיג  כדי  בדיאלוג 
תמלא  שישראל   – רוצים  שאנו 
הבינ־ החוק  במסגרת  חובותיה 

לאומי".

מזרח י־ם: נחשפה כנופיה 
שגנבה סחורה במיליוני שקלים

שלושה חשודים נעצרו בחשד שהשתייכו לכנופיה 
שגנבה סחורה בשווי מיליונים ומכרה בגדה המערבית

תרגיל פינוי אסירים במהלך 
שריפה נערך בכלא איילון ברמלה

מאת חיים מרגליות

תרגיל  התקיים  השבוע 
מחוז  בשיתוף  מרכז  במחוז 
בתי  שירות  עם  ובצוותא  צפון 
נוספים.  בטחון  וכוחות  הסוהר 
תרחישי  מספר  תורגלו  במהלכו 
המתרחשים  המוניים  אסונות 
מתחם  בתוך  שריפה  כגון  בכלא, 
פינוי  המחייב  מצב  איילון.  כלא 
צירים  חסימת  אסירים,  מאות 
בקרב  נפגעים  מהיר,  פינוי  לשם 
חולים,  לבתי  ופינויים  אסירים 
שנפגעו  בסביבה  אזרחים  וכן 
נערך  ההיקף  רחב  התרגיל  ועוד. 

במתחם כלא איילון ברמלה. 
כזכור, בדו"ח מבקר המדינה 
השופט  מתח  הכרמל,  אסון  על 
תפ־ על  ביקורת  לינדנשטראוס 
האחראים  והגופים  השב"ס  קוד 
את  לפנות  שנוצר  הצורך  בעת 
בסמוך  ששכן  דמון  הכלא  בית 
השאר  בין  הגדולה.  לשריפה 
הפיקוד  "מרכזי  כי  המבקר  כתב 
והשליטה של שב"ס – משל"טים 

וחמ"לים – לא פעלו כנדרש בה־
זו  חריגה  שב"ס.  לפקודות  תאם 
היתה בדרג נציבות שב"ס, בדרג 
הסוהר  בית  ובדרג  צפון  מחוז 

דמון".
"נוכח  כי  המליץ  אף  המבקר 
הליקויים שפורטו בדו"ח זה בכל 
סוהר  בית  פינוי  לניהול  הנוגע 
ערוך  יהיה  ששב"ס  מנת  ועל 
כגון  אירועים  עם  להתמודד 
מלחמה, ירי טילים, מעשי טרור, 

רעידת אדמה, שטפונות, שרפה, 
משרד  ועוד,  אזרחיות  מהומות 
מבקר המדינה סבור כי על שב"ס 
הגורמים  בשיתוף  עצמו,  להכין 
אש  וכיבוי  משטרה   – נוספים 
– על מנת שיוכל להתמודד בע־

תיד עם אירועים מורכבים מסוג 
שהובילה  הסיבה  כן  אם  זו  זה". 
ואת  המשטרה  את  הנראה  ככל 
זה  מסוג  תרגיל  לערוך  השב"ס 

בימים אלו.

הכוחות בתרגיל המיוחד | חטיבת דובר המשטרה

מחיר ההסתה: קילל נוסע חרדי 
ונענש בקנס ועבודות שירות

מאת חיים מרגליות

בפסיקה של בית משפט הש־
שקילל  אדם  חויב  באשקלון  לום 
עבודות  שעות  ב־80  חרדי  נוסע 

שירות וקנס בן 2,000 שקלים.
הכ־ שפרסם  בידיעה 

את  מתאר  הוא  לב,  חיים  תב 
הח־ כאשר  זה  היה  המקרה. 

מצומת  'טרמפ'  על  עלה  רדי 
הנהג,  מרדכי.  ליד  אשקלון 
החל  ברורות,  שאינן  מסיבות 
קללות,  בסדרת  לפתוח  לפתע 
ונש־ חוזרות  בקשות  ולמרות 

לא  הוא  הנוסע,  של  מצדו  נות 
החרדי  הנוסע  מהקללות.  חדל 
המש־ לבית  פנה  בתגובה, 

הנהג  נגד  תביעה  והגיש  פט 
המגדף.

את  שייצגה  הדין  עורכת 
המיוחס  את  הכחישה  לא  הנהג, 
כי  בדבריה  וציינה  למרשה, 
עובדותיו  אשר  במקרה  מדובר 
וכי  במחלוקת,  שנויות  אינן 
אדם  שהביא  ב"דיבור  מדובר 
עם זאת,  נוח".  לא  אחר להרגיש 
היא ביקשה מבית המשפט שלא 
עב־ ולמרות  הנהג,  את  להרשיע 

בדבריה  זהה.  מסוג  בעבירות  רו 
הנאשם  כי  הדין  עורכת  ציינה 

הביע רצון לפצות את הטרמפי־
סט ב־2,000 שקל.

בתביעה,  שדן  לאחר 
הנהג  את  המשפט  בית  האשים 
גזר  אף  וכאמור,  בהטרדה, 
שי־ עבודות  שעות   80 עליו 
התנדבות  בדמות  לציבור  רות 
צאלון  הגריאטרי  החולים  בבית 
בן  וקנס  אחזקה,  כעובד  ביפו 

2,000 שקלים.
מש־ בית  הורה  כחודש  לפני 

פט השלום באשדוד לבעל חנות 
שהתבטא בבוטות כלפי לקוחות 
בס־ כספי  קנס  לשלם  חרדיים, 

כום של 20 אלף שקלים.
חר־ משפחה  בבני  מדובר 

שנתיים  לפני  שהגיעו  דיים 
רכשו  שם  באשדוד,  לחנות 
רהיט  כנהוג,  לביתם.  רהיט 
פרק  לאחר  מסופק  המוזמן 
אותו  הלקוח.  לבית  מקובל  זמן 
לקוח שאל את המוכר אם ישנה 
כסף  סכום  להוסיף  אפשרות 
יותר.  מוקדמת  אספקה  עבור 
נהנה  לא  מה  שמשום  המוכר, 
העדיף  הלקוח,  של  מבקשתו 
מילות  בלקוח  הטיח  ואף  לסרב 

גנאי חמורות.
המשיך  שסירב,  לאחר  גם 
את  מילולית  לתקוף  העסק  בעל 

לצאת  ממנו  דרש  הוא  הלקוח. 
רוצה  אינו  כי  והבהיר  החנות  מן 
מאומה.  לקוח  לאותו  למכור 
עיני  לנגד  התרחש  הסיפור  כל 
בחנות  שהיו  נוספים  קונים 

באותו זמן.
למצות  החליט  הלקוח 
מנת  על  למוכר  ופנה  הדין  את 
ההת־ על  בפניו  יתנצל  שזה 

מהחנות.  וגירושו  בטאויות 
כשזה לא קרה, הוא פנה בתביעה 

לבית המשפט.
של  סנגורו  טענת  למרות 
מדובר  כי  שאמר  המוכר, 
הח־ השופט  סרק,  בתביעת 

ופסק  דינו  את  להחמיר  ליט 
קנס  לשלם  שעליו  כאמור, 
לבני  שקלים  אלף  עשרים  של 
כפיצוי.  החרדיים  המשפחה 
כי  הדברים  את  הסביר  השופט 
חלק  היא  המילולית  האלימות 
מאוירת האלימות הכללית שיש 

להילחם בה.
השופט  התייחס  בהחלטתו 
נמנים  עליו  החרדי  למגזר  גם 
שי־ כי  הסביר  הוא  התובעים. 

כלפי  כאלו  בוטות  במילים  מוש 
אנשים חרדים הוא חמור וכוונת 
האומר אותן הוא לפגוע עמוקות 

באותם אנשים.

האיחוד ירחיב את יחסיו עם ירושלים. בנין האיחוד האירופי בבריסל

מאת חיים מרגליות

היחידה  ובלשי  חוקרי 
עצרו  ירושלים  של  המרכזית 
שלושה  האחרונים  בימים 
ירו־ מזרח  תושבי  צעירים, 

במהלך  כי  החשודים  שלים, 
פרצו  האחרונים  החודשים 
תכשיטים  וחנויות  עסק  לבתי 
מוצרים  וגנבו  הארץ  ברחבי 
עד  אלפי  מאות  של  בשווי 
מכרו,  אותם  שקלים  מיליוני 
בשטחי  ההערכה,  פי  על 

הגדה המערבית.  
עו־ החקירה  מחומר 
נהגו  הכנופיה  חברי  כי  לה 
וחנויות  עסקים  לאתר 
מידע.  אודותיהם  ולאסוף 
המאוחרות  הלילה  בשעות 
החנויות  אל  מגיעים  היו 
כאשר  שכורים,  רכב  בכלי 
הציבו  הרחוב  צידי  משני 
היה  שתפקידם  תצפיתנים 
ניידות  הגעת  על  להתריע 
חב־ של  מכוניות  או  משטרה 

רות השמירה.  
המש־ הודעת  פי  על 

הכנופיה  חברי  נהגו  טרה, 
החנויות  סורגי  את  לחבר 
היו  אותם  מתכת,  לכבלי 
ובעזרתו  לרכב  מחברים 
הסורגים,  את  מנתקים  היו 
הכני־ דלת  את  שוברים 

ותוך  הראווה  וחלון  סה 
את  רוקנו  ספורות  דקות 

החנות. 
נרתעו  לא  החשודים 
ופר־ האבטחה  ממצלמות 

רעולי  כשהם  לחנויות  צו 
ולבושים  כפפות  עם  פנים, 
לפני  החליפו  אותם  בבגדים 
כן  כמו  ההתפרצות.  ואחרי 
הרי־ לוחיות  את  החליפו  הם 

ששימשו  הרכבים  של  שוי 
אותם.

היחידה  וחוקרי  בלשי 
חברי  אחר  עקבו  המרכזית 
הארץ  מרכז  באזור  הכנופיה 
שנמלטו  לאחר  אותם  ועצרו 
מסכנים  שהם  תוך  ברכבם 
מע־ ומכוניות.  רגל  הולכי 
ומהמשטרה  הוארך  צרם 
מעצרים  צפויים  כי  נמסר 

נוספים.
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הטייס הרעב: נסע 
במהירות 186 קמ"ש

שוטרי אגף התנועה של מחוז ש"י הבחינו במונית בעלת 
לוחית זיהוי פלסטינית הנוסעת במהירות 186 קמ"ש. השו־

טרים סימנו לנהג לעצור, אך הוא המשיך בנסיעה פרועה, 
חצה צמתים באור אדום תוך סיכון חיי אדם. מחסום שהוצב 
בהמשך הדרך עצר את הנהג, תושב רמללה בן 30. כשנשאל 
לפשר נסיעתו הפרועה השיב: "אני ממהר הביתה. אני רעב 

אחרי צום הרמדאן". 

אילת: פועל זר נהרג בנפילה
באזור התעשיה 'שחורת' שבצפון העיר אילת נפל פועל 
זר כבן 35 מגובה רב. חובשי 'איחוד הצלה - אילת' הגיעו 
למקום וניסו להציל את חייו אולם ללא הצלחה. רופא נאלץ 

לקבוע את מותו.

כביש 75: מכלית דלפה 
והכביש נסגר

בכביש 75 בין צומת אלונים לצומת ישי דלפה חומצה 
בדליפה  מדובר  כי  נמסר  מהמשטרה  ממכלית.  גופרתית 
מהמכ־ החומר  העברת  בעת  לתנועה  נסגר  והכביש  קטנה, 

לית הדולפת למכלית אחרת.

אליקים: צעיר ננשך על ידי צפע
בישוב אליקים הכיש נחש צפע צעיר בן 23 בעת שעבד 
בשדה. צוות של מגן דוד אדום שהוזעק למקום, פינה אתו 

לבית החולים רמב"ם בחיפה. מצבו הוגדר בינוני.

כביש 90: הולך רגל נפצע קשה 
בכביש 90 סמוך ליוטבתה נפגע הולך רגל מרכב ונפצע 
למקום,  שהוזעק  'נגב'  מד"א  של  טיפול־נמרץ  צוות  קשה. 
'יוס־ החולים  לבית  פונה  והוא  רפואי  סיוע  לפצוע  העניק 

פטל' באילת.

קצרים // י. ברזל

לאור האתגרים הרבים העומדים לפתחם של הרבנים באירופה

הוקם פורום צעירי הרבנים באירופה

כמות שיא של ברווזים משוישים נצפתה 
במאגרי מים לאורך נחל הקישון

איקאה: מכירות שיא של 66 מיליון שקל 
בסייל הקיץ שנמשך שבועיים וחצי

למעלה מ־260,000 אנשים ביקרו בשתי החנויות ורכשו יותר מ־1.6 מיליון מוצרים, מהם 69% רהיטים
מאת א. בן פורת

רשת איקאה רשמה מכירות שיא 
מאז שנפתחה בישראל: במסגרת סייל 
נר־ וחצי,  שבועיים  בת  תקופה  הקיץ, 

שם שיא מכירות בסך 66 מיליון שקל 
וגידול של 156% לעומת מכירות סייל 
אחת;  חנות  פעלה  אז  ב־2011,  הקיץ 
לעומת  של 136%  גידול  נרשם  בנוסף 
פעלו  אז  ב־2010  הקיץ  סייל  מכירות 
המ־ והיקף  ביחד  הרשת  חנויות  שתי 

כירות היה כ־48 מיליון שקל.  
רף  נצפה  הראשונים  בימים  כבר 
הסתכמו  ימים  ובתוך 6  גבוה  מכירות 
שקל  מיליון   20 מעל  הרשת  מכירות 
כשאחד מהימים הללו שבר את שיא 

מעל  של  סך  עם  היומיות  המכירות 
הסייל  במהלך  שקלים.  מיליון  ל־5 
לציון  בראשון  הרשת  בחנויות  ביקרו 
ובנתניה יותר מ־260,000 אנשים לעו־

שעברה.  בשנה  מבקרים   167,500 מת 
פריטים  מיליון  מ־1.6  יותר  רכשו  הם 
מתוכם, כ־1.1 מיליון מוצרים הכלולים 
בסייל. 69% מהמכירות בסייל הן בקט־

גוריות הרהיטים השונות בעיקר ספות, 
מיטות, מזרנים, מטבחים וארונות בג־

דים ושאר הפריטים הם של אביזרים, 
בהם אביזרי נוי, כלים, מצעים וכיו"ב. 
נמכרו  הסייל  תקופת  במהלך 
מהממוצע  כפול  מטבחים,  כ־220 
מחיר  סייל.  בתקופת  שלא  המכירות 

ממוצע למטבח הינו 12,500 ש"ח. את 
ביותר  הגבוהים  הכספיים  הסכומים 
קיר  ארונות  מערכת  המוצרים:  הניבו 
PAX שנמכרה בהיקף של 1.8 מיליון 
תלת  ספה   KARLSTAD שקלים, 
שנמכרה  אדום  ריפוד  בעלת  מושבית 
יחידת  שקלים,   485,000 של  בהיקף 
בהיקף  שנמכרו   EXPEDIT מדפים
בנוסף,  ועוד.  שקלים  כ־750,000  של 
הגבוהות  בכמויות  שנמכרו  הרהיטים 
שתיה  כוסות  היתר:  בין  היו,  ביותר 
לתמונות  מסגרות  יחידות,   150,000
של  סטים  כ־9,000  יחידות,   50,000

מצעים וכלי מיטה ועוד
רשת  מנכ"ל  גבאי,  שלומי  לדברי 

איקאה בישראל סל הקניות הממוצע 
הקיץ  סייל  לעומת  ב־5%  גדל  לקונה 
איקאה  כי  מעיד,  "הדבר  אשתקד. 
רלוונטי  לפתרון  לשנה  משנה  הופכת 
שקהל  וכן  ישראלים,  יותר  עבור 
לציון  ראשון  באזור  שלנו  הצרכנים 
המוצרים  את  להכיר  למד  והסביבה 
שלנו יותר לעומק ומוכן לבצע קניות 

יותר משמעותיות". 
ניכר  לגידול  עדים  אנו  "בנוסף, 
במכירות המטבחים, עובדה המלמדת 
אותנו כי אנו נותנים מענה בענף המ־
טבחים עם מוצר איכותי ובמחיר מש־
באותו  עוד  לקחת  שניתן  וככזה  תלם 

היום אל בית הלקוח", מסכם גבאי.

מאת א. למל

ננעל  שעבר  השבוע  בסוף 
הונגריה,  בירת  בבודפשט, 
הרבנים  פורום  של  היסוד  כנס 
הפורום  אירופה.  של  הצעירים 
אירופה  רבני  מרכז  ידי  על  הוקם 
ערים  רבני  של  בקשתם  בעקבות 
קבוצה  לגבש  ביבשת  וקהילות 
יהפכו  אשר  צעירים  רבנים  של 
הולכת  לקבוצה  חממה  להיות 
דרכם  בתחילת  רבנים  של  וגדלה 
מנהיגות  בטיפוח  תסייע  ואשר 

וכישורי רבנות.
השתתפו  המיוחד  בכנס 
היב־ רחבי  מכל  רבנים  עשרות 

דיונים  של  ימים  לשלושה  שת 
שנועדו  וסדנאות  מקצועיים 
הש־ עד  בוערות  סוגיות  לליבון 

עות הקטנות של הלילה. 
את הפורום ליוו רבני בודפ־

אירופה  רבני  מועצת  וחברי  שט 
הגאון רבי משה טוביה וייסברגר 
עדת  דק"ק  ואב"ד  רב  שליט"א, 
אובר־ ברוך  רבי  והגאון  יראים, 

דק"ק  ואב"ד  רב  שליט"א,  לנדר 
ליובאוויטש'   – ש"ס  'חברה 
הצעירים  הרבנים  בפני  שהרצו 
אקטואליים  הלכתיים  בנושאים 
הלכ־ שאלות  על  להם  והשיבו 

לעבודתם  הנוגעות  שונות  תיות 
היומיומית.

מק־ אנשי  השתתפו  כמו"כ 
יו"ר  אקשטיין  איתן  הרב  צוע 
מרכז ההעצמה 'רטורנו', מר חגי 
ופסיכולוג,  ארגוני  יועץ  דפנה 
אישי  מאמן  היידו  עזרא  ומר 

ומגשר.
הרב־ של  הטרי  הפורום 

הקהילה  של  אורחה  היה  נים 
או־בודה  הכנסת  בבית  היהודית 
הרבנית  הנהגתו  תחת  המפואר 
אור־ וכן  כובש  שלמה  הרב  של 

הישראלית  הקהילה  של  חה 

הרב  של  בראשותו  בהונגריה 
שמואל רסקין. 

שהתקבלו  ההחלטות  בין 
שיחות  לקיים  הוחלט  בפורום 
כנסים   2 לחודש,  אחת  ועידה 
שיעלה  ועד  לבחור  וכן  בשנה, 
את  אירופה  רבני  מועצת  בפני 
והאתגרים  המורכבות  הסוגיות 
רבנים  בפני  שעומדים  הרבים 
ביבשת לשם גיבוש דרכי פעולה 

בנושא. 
גולדברג  אריה  הרב 

אירופה  רבני  מרכז  סמנכ"ל 
תיאר בתום שלושת ימי המפגש 
הרבנים,  של  הרב  הצימאון  את 
"זה היה ממש בבחינת 'קשה עלי 

פרידתכם'". 
לארגון  הודה  גולדברג  הרב 
ולמנהלה  העתיד'  את  'בונים 
הגישו  אשר  אפללו  אלברט  מר 
הפורום  להצלחת  נרחב  סיוע 
גליצנשטיין  שמואל  להרב  וכן 
מבודפשט שסייע רבות לארגונו 

ולהצלחתו של הכנס.

משתתפי הכינוס על רקע בית הכנסת העתיק בבודפסט

מאת י. אבשלום

מדהימה  התאוששות 
אחד  של  הפרטים  במספר 
והנדירים  היפים  המינים 
המשויש.  הברווז   – בישראל 
אנשי  השבוע  שערכו  בסקר 
קי־ ונחלים  ניקוז  רשות 
יזרעאל  עמק  במאגרי  שון, 
הקישון,  נחל  לאורך  אשר 
איתר האקולוג ואיש הסביבה 
של  שיא  מספר  אגמון,  שי 
שכמותו  משוישים,  ברווזים 
רבות.  שנים  כבר  נצפה  לא 
בספירה  לגלות  הופתע  אגמון 
במהלך  שקיים  השגרתית 
מ־112  פחות  לא  השבוע  סוף 
כולל 79  זה,  ממין  ברווזים   (!)

פרטים במאגר בודד.
מין  הינו  המשויש  הברווז 
נדיר מאוד, אשר נתון בסכנת 

עד  באזורנו.  חמורה  הכחדה 
היו  שעברה,  המאה  לאמצע 
מאות  העליון  הגליל  באזור 
ברווזים  של  דוגרים  זוגות 
יבוש  מאז  אולם  משוישים, 
אוכלו־ הלכה  החולה  ביצת 

סייתם ונעלמה מן הנוף.
לא  הרב  החום  "בגלל 
ביצענו ספירה במאגרים אח־
שהמספרים  שיתכן  כך  רים, 
סיפר  יותר",  גבוהים  אפילו 
"בספרות  אגמון.  שי  בסיפוק 
מופיעה  בישראל  המקצועית 
בשנות  שהתקיימה  ספירה 
ה־90' בכל אזור עמק יזרעאל, 
כולל עמק חרוד, ונצפו אז רק 

ארבעה ברווזים".
רשות ניקוז ונחלים קישון 
הטי־ על  האחראי  הגוף  היא 

נחל  של  ההיקוות  באגן  פול 
מאזור  קמ"ר   1,100) הקישון 

אחד  חיפה,  למפרץ  עד  ג'נין 
במסגרת  בישראל).  הגדולים 
על  שומרת  היא  תפקידיה 
הצפות  ומניעת  סדיר  ניקוז 
בא־ ההיקוות;  אגן  באזור 

איכות  על  לשמור  חריותה 
השו־ הזרימה  בערוצי  המים 
נים שבתוך אגן ההיקוות; וכ־

מו כן, מטפחים אנשי הרשות 
בסביבת  הטבע  שמורות  את 

הנחלים.
ביותר  החשוב  הפרויקט 
ני־ רשות  כיום  שמנהלת 

הוא  קישון  ונחלים  קוז 
שבמ־ הנפתול',  'פרויקט 

קטע  ומטוהר  נחפר  סגרתו 
למפעלים  הסמוך  הקישון 
פרויקט  זהו  חיפה.  במפרץ 
שתקציב  לאומי,  גדול  בסדר 
בכ־220  מוערך  שלו  התפעול 

מיליון שקל.

כמות שלא נראתה שנים. הברווז המשויש

ואמר  הצפויה  הסערה  את  נמיך 
כי "רוב הפציינטים היהודים פו־

שידועים  מומחים  לרופאים  נים 
בבית  לדבריו,  שלהם".  בקהילה 
"מילה  רק  נערכים  שלו  החולים 
אחת או שתיים מדי חודש מסי־

בות דתיות".
הוא  בעקבותיו  שהלך  מי 
בצפון־ גול,  סנט  החולים  בית 

כי  הוא  גם  שהודיע  שוויץ  מזרח 
עד  בריתות  עריכת  משהה  הוא 

לקבלת תוצאות הבירור.
מרבני  רוזנפלד  שלום  הרב 
בשיחה  אתמול  אמר  ציריך 
ל'המבשר' כי הדבר אכן מקומם 

הדבר  כי  צופה  לא  הוא  אולם 
ישפיע לרעה על עריכת בריתות 
ככולם  רובם  לדבריו  במדינה. 
עורכים  אינם  שוויץ  יהודי  של 

בריתות בבתי חולים אלא באמ־
צעות מוהלים פרטיים, ולא יהיו 

לכך השלכות.
מגדו־ ברנשטיין,  הרב 

מנמיך  בשוויץ  המוהלים  לי 
ואומר  הלהבות  את  הוא  גם 
'המב־ כתב  עם  בשיחה 

בשוויץ  הידוע  כפי  כי  שר' 
יותר  עוד  האנטישמיות  גואה 
הלכו  שהם  פלא  ולא  מגרמניה, 
בעקבותיהם. אולם, הוא מדגיש, 
רובם של היהודים בשוויץ אינם 
החולים  בבתי  בריתות  מקיימים 
ומי  פרטיים,  מוהלים  ע"י  אלא 
דווקא  הם  בכך  להלחם  שצריך 
מדובר  אכן  ואצלם  המוסלמים 
הוא  אולם  פשוטה,  לא  בבעיה 
כי־ ידעו  הם  כי  ובטוח  סמוך 

בדרכים  כך  עם  להתמודד  צד 
שלהם.

אפקט גרמניה: שני בתי חולים בשוויץ הודיעו על הפסקת עריכת בריתות

מאות אברכי 'קנין ש"ס' של 'דרשו' ייבחנו ביום שישי על הש"ס כולו במבחן אחד 

ש"ס'  'קנין  אברכי  בקרב 
לקראת  רבה  התרגשות  שוררת 
יתעטרו  הם  שלאחריו  המבחן 
הדורות  בכל  יידן'.  'ש"ס  בתואר 
זכו הש"ס יידן לכבוד ולהערצה, 
אך חתני 'קנין ש"ס' ב'דרשו' דו־
חים את דברי השבח המורעפים 
"עם  וטוענים:  עבר  מכל  אליהם 
מסגרת הלימוד של 'דרשו', ניתן 
יוד'".  ל'ש"ס  ולהפוך  להשקיע 
גדולי ישראל שהתעדכנו אודות 
ושמעו  התכנית  של  התקדמותה 
על כך שמחר עתיד להיערך המ־

בחן המקיף על הש"ס כולו הגיבו 

בהתרגשות רבה. "הלוואי הייתי 
מהם  אחד  להיות  יכול  אני  גם 
אמר  הש"ס",  כל  על  ולהיבחן 
הישיבות  ראשי  מגדולי  אחד 

להנהלת 'דרשו'. 
כי  מציינים  הארגון  בהנהלת 
התורה'  עולם  'כינוס  במסגרת 
לכבוד  הבא  בשבוע  שייערך 
יהיו  אביב,  בתל  דרשו'  'סיומי 
ש"ס'  'קנין  התכנית  מסיימי 
האירוע,  של  הראשיים  החתנים 
המסיימים  שאר  גם  כשלצדם 
ביעד  לעמוד  אחד  כל  שזכו 
שהצטרף  לפני  לעצמו  שקבע 
היסטו־ אירוע  "זהו  ל'דרשו'. 

והאברכים  מידה  קנה  בכל  רי 
היקרים הללו ראויים לכל כבוד 

ויקר", מוסיפים מנהלי הארגון. 
נבחנו  ש"ס'  'קנין  אברכי 
חופשת  לאחר  שנה,  חצי  מדי 
על  ובניסן,  בתשרי  הזמנים  בין 
החל  מאז  הנלמד  החומר  כל 
לימוד  של  הנוכחי  המחזור 
היום  לאותו  ועד  היומי,  הדף 
בשל  הבחינה.  נערכה  בו 
המסכתות  על  נבחנו  הם  כך 
פע־  12 הש"ס  של  הראשונות 
מסלול  שהתקדם  וככל  מים 
נד־ הם  היומי,  הדף  של  הלימוד 

גמרא  דפי  יותר  על  לחזור  רשו 

אחת.  בפעם  עליהם  ולהיבחן 
נערך  בתכנית  האחרון  המבחן 
על  האחרון  הזמנים  בין  לאחר 
מתחילת  שנלמדו  הגמרא  דפי 
לאותו  ועד  היומי  הדף  מחזור 
המוחלט  רובם  כאשר  מועד, 
עמדו בכבוד בכור המבחן והשי־

גו ציונים גבוהים במיוחד. 
המחזור  תחילת  לקראת 
הבא של הדף היומי, כבר נרשמו 
רבים  אברכים  'דרשו'  במשרדי 
חתני  של  הצלחתם  את  שראו 
גם  להיות  והחליטו  ש"ס'  'קנין 
הם בין ה"ש"ס יידן" בסיום הש"ס 

הבא. 

עיראק: 91 הרוגים בשרשרת מתקפות 
טרור ביום הקטלני ביותר בשנה האחרונה

מאת אליעזר פרידמן

האסלאם  של  הרצחנות 
ופוגעת  נמשכת,  הרדיקלי 
עצמם.  במוסלמים  בעיקר 
נהרגו  אדם  בני   91 לפחות 
ומאות  עיראק,  ברחבי  אתמול 
ארגוני  כאשר  נפצעו,  נוספים 
שורה  לפועל  הוציאו  הטרור 
בבגדד  טרור  מתקפות  של 
המשטרה  נוספות.  ובערים 
המקומית מסרה כי מאז תחילת 
2012 אתמול היה היום הקטל־
ני ביותר, כאשר היום הקודם לו 
היה ה־5 בינואר אז נהרגו יותר 

מ־70 בני אדם. 
כולן  התרחשו  המתקפות 
בוצעו  והן  הבוקר,  בשעות 
המשטרה  אך  דרכים,  בשלל 
מדובר  כי  סבורה  בעיראק 
שתוכננו  משולבות  בפעולות 
אחד.  ארגון  ידי  על  בקפדנות 
משול־ פעולות  כי  לציין  יש 

בטרור  נדיר  מחזה  אינן  בות 
בעיראק, ואחת לכמה חודשים 
פיגו־ של  גל  במדינה  מתרחש 

כמה  של  קצר  זמן  בטווח  עים, 
שעות בודדות. 

במ־ השוכנת  טאג'י  בעיר 

קילומטרים  כעשרים  של  רחק 
הפיגוע  התרחש  מבגדד  בלבד 
הקשה ביותר. חמושים הטמינו 
לחמישה  מתחת  נפץ  חומרי 
בשעות  אותם  ופוצצו  בתים 
מהפיצוץ  כתוצאה  הבוקר. 

בהמשך,  אדם.  בני   17 נהרגו 
כוחות  במקום  התקבצו  כאשר 
הצלה גדולים ותושבים מודא־
מתאבד  מחבל  התפוצץ  גים, 
אדם  בני  והרג 11  הקהל  בתוך 

נוספים. 

בבסיס  אירע  נוסף  פיגוע 
מזרח  בצפון  עיראק  צבא  של 
פרצו  כאשר חמושים  המדינה, 
לשטח הבסיס עם אור הבוקר, 
כשהם נוסעים על שלושה כלי 
רכב ומצוידים בנשק אוטומטי. 

תופת  באש  פתחו  החמושים 
מו־ היו  שלא  החיילים  לעבר 

מכך  וכתוצאה  ללחימה,  כנים 
בשכונת  גם  חיילים.   11 נהרגו 
הבירה  שבבגדד  סיטי  סאדר 
כאשר  אדם,  בני   16 נהרגו 
בס־ התפוצצה  תופת  מכונית 

עשרות  ממשלתי.  למבנה  מוך 
נוספים נהרגו בפיגועים קטנים 

יותר. 
נחלש  בעיראק  הטרור 
האמריקאית,  הנסיגה  לקראת 
ארגוני  כי  נראה  לאחריה  אך 
שוב,  להתחזק  התחילו  הטרור 
מתק־ פעם  מדי  מבצעים  והם 

גדולות.  או  קטנות  טרור  פות 
והפלת  עיראק  מלחמת  מאז 
נה־ חוסיין,  סדאם  של  משטרו 

בני  אלפי  עשרות  בעיראק  רגו 
שבוצעו  טרור  בפעולות  אדם 
סוניים  ארגונים  ידי  על  ברובן 
קאעידה.  אל  עם  המזוהים 
הטרוריסטים מכוונים את המ־

שיעים  מוסלמים  כנגד  תקפות 
או כנגד נוצרים, וכן כנגד מוס־

למים סוניים שעובדים בשרות 
לכאלו  שנחשבים  או  המדינה 
כוחות  עם  פעולה  שמשתפים 

הבטחון. 

שורה של מתקפות טרור. זירת אחד הפיגועים בעיראק אתמול

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

לקראת תחילת לימוד מסכת ברכות:

רבני 'מאורות הדף היומי' קיבלו את ברכת מרנן ורבנן עם סיום 
הדפסת הגמרא החדשה מסכת ברכות כהכוונת גדולי ישראל שליט"א

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א: "לימוד המשניות זו זכות גדולה ובוודאי ירבה כבוד 
שמים" ^ מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א: "לימוד המשניות הוא זכות הרבים ובוודאי יהא לעילוי נשמת"

לומדי  כשרבבות  אלו  בימים 
למעמד  מתכוננים  היומי  הדף 
המחזור  ותחילת  הש"ס  סיומי 
הדף  מאורות  רבני  באו  החדש 
קדשם  במעון  להתברך  היומי 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  של 
עם  שהודפסה  הגמרא  שליט"א. 
המשנה על הדף בהדפסה חדשה 
לאור  הודפסה  עיניים  ומאירת 
את  ללמוד  ורבנן  מרנן  קריאת 
תלמוד  עליהן  שאין  המשניות 
הדפסת  סיום  עם  וכעת  בבלי 
הדף  מאורות  רבני  באו  הגמרא 
היומי למעונם של מרן הגראי"ל 
הגר"ח  ומרן  שליט"א  שטינמן 
להתב־ בכדי  שליט"א  קנייבסקי 

רך על העתיד.
שבו־ כשכולנו  אלו  בימים 
בסערה  מעלייתו  ורצוצים  רים 
ישראל  של  רבן  של  השמימה 
זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
ראוי שנצטט ממכתבו עליו חתם 
שאושפז  לפני  ספורים  ימים 
לצרף  "הנני  כתב:  וכך  בביה"ח. 
ולו־ השיעורים  למגידי  ברכה 
ארגון  במסגרת  היומי  הדף  מדי 
בראשות  היומי  הדף  מאורות 
הגרח"ד קובלסקי שליט"א אשר 
אל  מחיל  ילכו  לקיים  מבקשים 
לימוד  ללימודם  ולהוסיף  חיל 
שאין  סדרים  באותם  משניות 

רצון  יהי  בבלי.  תלמוד  עליהם 
ומלא־ משתמרת  תהא  שתורתם 

כתם מתברכת". 
ורבנן  מרנן  חתומים  גם  וכך 
לאחב"י  בקריאה  ישראל  גדולי 
הדף  ולומדי  השיעורים  מגידי 
לאמץ  "שטוב  אתר  בכל  היומי 
רעיון נשגב זה עם תחילת מחזור 
את  ולהוסיף  החדש,  הלימוד 
יום  דבר  המשנה  לימוד  חלק 
הדף  לימוד  קביעת  לאחר  ביומו 
בקביעות  לפגוע  (מבלי  היומי 
לימוד הדף) אחר שיש בזה תוע־

לת גדולה כאשר יזכו עי"ז לסיים 
באמת הש"ס כולו עם סדר זרעים 
וטהרות". על המכתב חתמו מרן 
ליפקו־ יהודה  מיכל  רבי  הגאון 

האדמו"ר  מרן  כ"ק  זצוק"ל,  ביץ 

ויבלחט"א  זצוק"ל  מנדבורנה 
שטי־ לייב  אהרן  רבי  הגאון  מרן 

הדור  פוסק  מרן  שליט"א,  נמן 
וואזנר  הלוי  שמואל  רבי  הגאון 
חיים  רבי  הגאון  מרן  שליט"א, 
אשר  שליט"א  קניבסקי 
מצ־ "בודאי  וכתב:  הוסיף 

התורה  כל  ללמוד  גדולה  ווה 
וכל  בה  כל  תחסר  ולא  כולה 
בזה  ומשתתפים  העוסקים 
יזכו לכל טוב". כן חתמו על המ־

מויז'ניץ  אדמו"ר  מרן  כ"ק  כתב, 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א, 
יע־ רבי  והגאון  שליט"א,  מצאנז 

קב הלל שליט"א 
מאורות  רבני  עלו  א'  ביום 
הדף היומי למעונם של מרנן ור־

בנן שליט"א, כדי להציג שאלות 

רבי  הגאון  שולחנם.  על  שעלו 
בד־ פתח  קובלסקי  דוד  חיים 

ריש  של  פטירתו  על  נחמה  ברי 
הגרי"ש  הדור  פוסק  מרן  גלותא 
"התייתמנו  זצוק"ל:  אלישיב 
לימוד  כי  וברור  זצוק"ל  ממרן 
כר־ הדף  על  היומית  המשנה 

נשמתו  לעילוי  יהיה  קדשו  צון 
במשניות  מדובר  הרי  הקדושה, 
תלמוד  עליהן  שאין  היתומות 
הדף  לומדי  כי  ובוודאי  בבלי 
לעילוי  יפעלו  המשנה  עם  היומי 
שטינמן  הגראי"ל  מרן  נשמתו. 
ובי־ הגמרא  את  שיבח  שליט"א 

רך את הגרח"ד בברכה והצלחה 
ביש־ תורה  להרבות  ושימשיך 

ראל בשלמות.
קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
המגיד  על  אם  נשאל  שליט"א 
שיעור ללמוד המשנה לפני הדף 
הגר"ח  מרן  לאחריו,  או  היומי 
המשנה  ללמוד  שעדיף  אמר 
הד־ יקלט  אז  כי  הגמרא  קודם 

ללמוד  וכן  הלומדים  אצל  ברים 
אך  הגמרא,  לאחר  ההלכה  את 
פסק כי אין בזה כלל ועל כל ר"מ 
כי  הוסיף  וכן  הענין.  לפי  לראות 
גדולה  זכות  זו  המשניות  לימוד 
למתים  גם  ולהבדיל  לחיים  הן 
בביאת  ננוחם  ירושלים  ובבנין 

משיח צדקנו אמן

הגרח"ד קובלסקי עם מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

היועה"מ מתנגד להארכת 
זמן פרסום דו"ח המבקר 

מאת חיים מרגליות

שלא  דבר  מסבירים  כך 
המדינה  פרקליטות  בו:  תומכים 
נדרשה להשיב, גם בשם הכנסת, 
לבית המשפט העליון נגד העתי־
ההחלטה  בעקבות  שהוגשה  רה 
פרסום  עבור  הזמן  את  להאריך 
 – הרפז  בפרשת  המבקר  דו"ח 

המסמך המזוייף.
הפרקליטות  הגישה  השבוע 
עמדה  לבג"צ,  תשובתה  את 
התיקון  את  להסביר  שאמורה 
שלו.  הבעייתיות  למרות  לחוק 
לפרשת  בניגוד  שהפעם,  אלא 
העדיפו  שם  מגרון,  מתיישבי 
אלא  לענות,  שלא  בפרקליטות 
הרפז,  בפרשת  דחיה,  לבקש 
לאשר  כדי  המכתב  מתפתל 

בצורה דחוקה את החוק.
"עמדת המשיב", נכתב, "היא 
שאכן קיים קושי חוקתי בתיקון 
לחוק. עמדה זו אף הובעה על ידי 
לממשלה  המשפטי  היועץ  נציגי 
במהלך הדיונים על הצעת החוק, 
של  המשפטי  היועץ  ידי  על  וכן 
המ־ עמדת  זאת,  עם  הכנסת. 

לפרש  וצריך  ניתן  כי  היא  שיב 
את  המצמצם  באופן  החוק  את 
באופן  היוצא  המבקר  סמכויות 
משמעותי, כדי שמשמעות התי־
הקדנציה  הארכת  תהיה  לא  קון 

של המבקר היוצא".
הארוך,  המכתב  בהמשך 
שוב  משפטיים,  פלפולים  לאחר 
"עוד  כי  בפרקליטות  מדגישים 
לממשלה  המשפטי  היועץ  ציין 
מוסד  בראש  כי  העובדה  כי 
רא־ שני  יעמדו  המדינה  מבקר 

לקשיים  להביא  עלולה  שים, 
בהתנהלותו  המוסד,  בתפקוד 
למרות  מדיניותו.  ובהתוויית 
המ־ היועץ  של  האמורה  עמדתו 

ועדת  החליטה  לממשלה,  שפטי 
של  בקידומה  לתמוך  השרים 
דבר,  של  בסופו  החוק".  הצעת 
כזכור, עבר החוק בקריאה שניה 

ושלישית בכנסת.
הפ־ מגבשת  סיום,  לקראת 

המגינה  עמדת  את  רקליטות 
של  "משמעותה  התמיכה.  בלי 
את  (המאפשרת  זאת  פרשנות 
היא  ח"מ),   – התפקיד  הארכת 
כהונתו  תקופת  הארכת  למעשה 
מצב  ויצירת  היוצא  המבקר  של 
בו  הפועלים  מבקרים  שני  של 
לחוק  בניגוד  זאת  כל  זמנית, 
לדרוש  מעבר  אף  ובעצם  היסוד 
כדי להשיג את תכלית החקיקה. 
כך גם יכול המבקר היוצא לקבל 
החלטות או לבצע מהלכים אשר 
המכהן,  המבקר  דעת  על  אינם 
תקדים,  לקבוע  עלולים  אשר 
חומרי  מסירת  בסוגיית  למשל 
מהצדדים  למי  נוספים  ביקורת 

בתקופת שלושת החודשים".
הבעיות  את  למנוע  כדי 
בפרקליטות  מציעים  הללו, 
לבעיות  שיתאים  הפתרון  את 
אפשרות  "קיימת  החוקיות, 
לפיה  ועדיפה  אחרת  פרשנית 
יפורש החוק באופן שאינו עומד 
היסוד.  לחוק  חזיתית  בסתירה 
על פי פרשנות זאת מכהן מבקר 
סמכויות  כל  בלבד.  אחד  מדינה 
ענייני  כלל  לגבי  המדינה  מבקר 
הדו"ח  (כולל  המדינה  ביקורת 
היוצא)  המבקר  משלים  אותו 
המכהן.  המבקר  בידי  נתונות 
להשלים  רשאי  היוצא  המבקר 
הוא  אין  אך  הדו"ח  כתיבת  את 
בי־ סמכות  כל  להפעיל  מוסמך 

קורת או בדיקה, אין הוא מוסמך 
לעובדי  עדיפויות  סדרי  לקבוע 
הוא  ואין  המדינה  מבקר  משרד 
המ־ הסכמת  ללא  לפעול  רשאי 

בקר המכהן".
מבקשת  גם  הפרקליטות 
לה־ הנכנס  המבקר  של  הסכמה 

כי  ומוסיפה  הזו,  הכהונה  משך 
"יש לפרש את התיקון לחוק, כך 
המכהן  המבקר  של  שהסכמתו 
הדו"ח  הנחת  לשם  גם  נדרשת 

על שולחן הכנסת".

משהים זמנית את הענין. בית חולים לילדים בשוויץ



המבשר | יום ג', ה' באב תשע"ב | עמוד ז

ירושלים | מכירהֳ
חל˜י˙ +  מרו‰ט˙  ח„'   4 בסורוˆ˜ין 
מרפס˙  ח„' +  בנופי ‡לי‰ו 1.5  נוף, 

בלע„י ל˙יווך 057-3152127
[20020449]

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]

„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]

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]

 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]

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
 120 כ  ב˜וטלר   !!! ‰מחיר  יר„ 
˘"ח   1,450,000 חזי˙  ˜"ב  מ"ר 

"˙יווך ‰מˆליח" 03-6198367
[20020446]

חזי˙  ˜"ב  ח„'   3 ˜‰"ו   - „ו„  בבן 
"˙יווך  מיי„י  ˘"ח   1,300,000  -

‰מˆליח" 03-6198367
[20020445]

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  מ"ר  ח„רים 100  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]

˜"ב,75  ח„רים,   3 זכ‡י  בבן  בלע„י! 
 1,350,000 מעלי˙  מסו„ר˙,  מ"ר, 
 100 כ  ח„רים   3.5 ב‰רˆו‚  ˘"ח 
מ‡ו„!  ˘מור‰   ‡"˜ חזי˙ו˙   2 מ"ר, 
 ˜"˜ ח„רים   3 בחברון   *  1,180,000
נכסים  "סלומון   * ˘"ח   1,050,000

ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020247]

בר‡˘ונים 3 ח„רים ˜ומ‰ נוח‰, חזי˙ 
ברמב"ם   * בלב„!!  ˘"ח   950,000
ח„רים,˜"‡,65   3 למימון  ˜רוב 
"סלומון  ˘"ח   1,090,000 מ"ר,חזי˙ 

נכסים ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020246]

 + ח„רים   3 ‚‡ון  ב‰‡י  בלע„י! 
לס‚יר‰  עם ‡פ˘רו˙  מ"ר  מרפס˙ 12 
 1,175,000 ל‚מרי,  מ˘ופˆ˙  לח„ר, 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020243]

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

וב„יס˜רטיו˙ 052-7637000
[20020166]

בני ברק | השכרה
‚„ולים,  ח'   2  !! ‰נבי‡  ביונ‰ 
˜ומ‰   1/2 מיי„י  ממוז‚˙,  ח„˘‰, 

"˙ווך ‰מˆליח" 03-6198367
[20020447]

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

‡פ˘רו˙ לימים ו˘ב˙ו˙
[20020367]

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

052-7637070
[20020326]

אשדוד | מכירה
‚ם  ל‰˘˜ע‰,  „יר‰  ל˜נו˙  מעוניין 

מחול˜˙ 052-7131700
[20020456]

 ‚‚ 3 + ‡ופˆי‰ +  רווח‰,  במ˘כנו˙ 
נזנ˜, ב‰ז„מנו˙ 052-7129-250

[20020455]

 ,„"˜ מסו„ר˙ף  ח„',   3.5 לז'!  חזי˙ 
˘"ח   630,000 ר˜  ‡נ"˘,  מ˙חר„ים 

052-7613733
[20020454]

ח„רים,   3 ב‡˘˜לון!  ל‰˘˜ע‰! 
מ˘ופˆ˙, ˜"ב, (‰˘כר‰ 2,000 ˘"ח ) 

340,000 ˘"ח 052-7613733
[20020453]

 2 ח„רים,   7 ז'  ברובע   ! נ„יר‰ 
מ˘וכלל˙  חסי„י,  בנין  מפלסים, 

052-7613733
[20020451]

בבלע„יו˙ !!! 3ח„' ב˜רי˙ חר„ים 
ומ˘ופˆ˙  יפ‰   '‡ ˜ומ‰   '‚ רובע 
‚„ול‰,  סוכ‰  מרפס˙  ‡נ"˘  בניין 
ל‡„מו"ר  חזי˙  טובים,  כיוונים 
˜ליין   - ‰מפ˙ח"  "˙יווך  מבעלז‡, 

052-7166244
[20020437]

 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]

קרית גת 
ב˜רי‰ ‰חר„י˙ ב„ונ‰ „יר˙ 3 ח„' + 

‡ופˆי‰ 02-5869027,050-4141847
[20020452]

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]

˜רוב ֹ בˆפ˙  ‰זי˙   ıע נופ˘  „יר˙ 
ח„רי   2 ונעימ‰,  ממוז‚˙  לע˙י˜‰, 
 590 ‚„ול‰,  וחˆר  מטבח  סלון  ˘ינ‰ 

˘"ח לליל‰ 052-76-79200
[20020459]

˜רוב  בˆפ˙  ‰זי˙   ıע נופ˘  „יר˙ 
ח„רי   2 ונעימ‰,  ממוז‚˙  לע˙י˜‰, 
 590 ‚„ול‰,  וחˆר  מטבח  סלון  ˘ינ‰ 

˘"ח לליל‰ 058-76-30000
[20020458]

מבˆע ל‡„ם (חול) בח„ר זו‚י + ‡"ב 
 ıרונובי‰‡ ‚ול„רייך  מלון  ˘"ח   120

03-5781005 13
[20020457]

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

052-7167394 ,02-6261256
[20020352]

צפת 
מרווח˙,  מטופח˙,   !!! לזו‚ו˙ 
לנוף  פונ‰  מ‡„.  ונ˜י‰  ממוז‚˙ 

מ„‰ים. 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]

ירושלים 
‚„ול‰  ח„'   4.5 „יר˙  ברוך,  במ˜ור 
ומטופח˙  ממוז‚˙  מ‡וורר˙  נ˜י‰ 

077-3204840
[20020443]

לבין  ˘ערים  במ‡‰  נופ˘  „יר˙ 
 7 ומסו„ר˙  נ˜י‰  ממוז‚˙  ‰זמנים 
˘"ח   420 ליום  ˘"ח   300 מיטו˙ 

ל˘ב˙ 052-7672395
[20020434]

וממוז‚˙  נ˜י‰  ח„˘‰  ח„'   4 ב‚‡ול‰ 
‰זמנים  ובין  ימים  ל˘ב˙ו˙ 

0527140100
[20020432]

 + 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˙  ו‡טר˜ˆיו˙,˘ומרי 
 ,052-7657629  ,1-700500118

050-4150505
[20020425]

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

ל‡יזור ירו˘לים 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
[20020438]

מ˜ום  ממל‡˙  מור‰  „רו˘‰ 
ב‡י„י˘  לבי‰"ס  ˘מ˘  בבי˙ 

050-41-94496
[20020436]

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

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

073-70-55-666
[20012037]

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

052-7611468
[20020368]

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 
מענינ˙  ˙כני˙  למסיבו˙  למ˘פחו˙ 
ומר˙˜˙ בנו˘‡ ˘ל ‡בני חו˘ן ב˘פ˙ 

‰‡י„י˘ 02-9990366
[20020433]

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]

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]

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 סד    דף היומי ירושלמי: יבמות נג    חובות הלבבות: 
חשבון הנפש החמישי (ההבנה)   משנה יומית: כתובות ד, י-א    הלכה יומית: 
או"ח צ, כא-כג    רמב"ם יומי: שמיטה ויובל ג-ה    חפץ חיים: לה"ר ח, ג-ד  

  העמוד היומי במשנה ברורה: ח"א עמ' סג.

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
8:25
9:18
9:52
10:27
12:45
1:20
7:46

4:05
4:53
5:49

ת"א
8:26
9:19
9:53
10:28
12:47
1:22
7:43

4:05
4:53
5:54

חיפה
8:24
9:18
9:51
10:27
12:46
1:21
7:47

4:01
4:51
5:45

ב"ש
8:28
9:21
9:55
10:30
12:48
1:22
7:43

4:09
4:57
5:53

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

4:07
4:55
5:52

צפת
8:22
9:15
9:49
10:25
12:45
1:19
7:41

3:59
4:48
5:47

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
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לוח תורני - יומי

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

ו‡חריו˙ טל:052-7619979
[20020189]

השבת אבידה 
מ˘˜פיים  נמˆ‡ו  כחו„˘יים  לפני 
טובי  בי˙  (מול  י˘ר‡ל  מלכי  ברח' 

‰עיר) 02-5023749
[20020450]

‚ל‚לים  על  בינוני˙  מזוו„‰  ‡ב„‰ 
ב˜ו  ˙מוז  כ"ו  ˘ני  ביום  בˆבע ˆ‰וב 

982 מי-ם לˆפ˙ 052-7168460
[20020444]

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

02-5816915
[20020442]

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

.052-7623223
[20020441]

נמˆ‡‰ חליפ‰ ˜ˆר‰ מי„‰ 46 ברחוב 
‰רב  ˘ל  בלווי‰  ‰נבי‡  ˘מו‡ל 

‡לי˘יב 052-76-974-13
[20020435]

‡לי˘יב  ‰רב  ב‰לווי˙  ˙פילין  ‡ב„ו 
ל‰ר  בכניס‰  ברכב  נ˘כחו  ‡ולי 

‰מנוחו˙ 046213020
[20020431]

ב‰לווי˙ ‰רב ‡לי˘יב נמˆ‡‰ מˆלמ‰ 
לוי  מוי˘י  ˘ם  עם  ˘ערים  במ‡‰ 

054-8400460
[20020430]

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

‡ב 02-8020067
[20020424]

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]

הקו האדום
-208.8

היום: 211.705-
אתמול: 211.69-

רביעי

מפלס 
הכינרת

שישיחמישי

ירושלים
33-22

תל אביב
32-26

חיפה
32-26

גולן
34-22

טבריה
39-27

גליל
32-21

באר שבע
37-23

אילת
43-30

תורנויות בתי מרקחת

1-700-500-998

EMMA

מזג האויר
הכבדה בעומס החום

ירושלים טג'ר 052-3471647 קרן קיימת 33    בני ברק שפירא 5798072 רבי עקיבא 80    תל אביב סופרפארם 
שאול  שד'  מיניסטור 077-8880390  סופרפארם  עד 08:00   מהשעה 19:00  רוזן 72  פנחס  דן 077-8880650  שיכון 
המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה סופר פארם רמז 077-8880780 סמילנסקי פינת רמז    חיפה גולומב 
משעה   56 טרומפלדור   077-8880440 שאנן  נווה  פארם  סופר    16:00-23:00 משעה   30 אליהו  גולומב   8377077
16:00-23:00    רמת גן סופר פארם קניון איילון 077-8880100 אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00 אחר חצות  
  חולון אהרון 6519153 הופיין 52  שעות: 14:00 - 08:00   16:00-23:00    אשדוד סופר פארם בקניון אשדוד רח' 
נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

היום - מעונן חלקית עד 
בהיר. תחול עלייה קלה 

נוספת בטמפרטורות בהרים 
ובפנים הארץ עם הכבדה 

בעומס החום, ויהיה חם 
מהרגיל. במישור החוף יהיה 

הביל. 

רביעי - לא יחול שינוי ניכר 
בטמפרטורות. 

חמישי - ללא שינוי.

שישי - מעונן חלקית 
עד בהיר, עם ירידה קלה 

בטמפרטורות. 

ִדרושה
ֱקֹלינאית
תֱקשורת
באיִדיש

ֹלפֱקס. ֱקו"ח

03-9096165

באֹלעִד שפה ֹלגני

הודעות חוק תכנון ובניה

24/07/2012

90493/123/05/2012
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כ־50 איש עלו לקבר אהרן 
הכהן בירדן ביומא דהילולא

מאת א. למל

רבות  שנים  מזה  לראשונה 
כ־50  של  גדולה  קבוצה  הגיעה 
של  ציונו  את  לפקוד  מתפללים 
שבירדן,  בפטרה  הכהן  אהרן 

לרגל יומא דהילולא ר"ח אב.
אגו־ ע"י  שאורגן  המסע 
התאפשר  עולם'  'צדיקי  דת 
משרד  מול  תיאומים  לאחר 
והבטחות  בירדן  התיירות 
יזכו  המתפללים  כי  שהתקבלו 
שירותי  ע"י  מלאה  לאבטחה 
הבטחון הירדנים, כמו כן הושג 
טליתות  להכניס  מיוחד  אישור 

ותפילין.
ביום  לפועל  יצא  המסע 
המת־ כאשר  האחרון  רביעי 
עקבה  למעבר  הגיעו  פללים 
בא־ לילה  ללינת  נותרו  שם 

כולו  שאובטח  המלונות  חד 
כוחות  ע"י  הלילה  כל  במשך 
לפ־ וסמויים.  גלויים  בטחון 
השיירה  יצאה  בוקר  נות 

שעות  במשך  כאשר  לפטרה, 
באמ־ הדרך  את  עשו  ארוכות 

עד  שטח  ורכבי  גמלים  צעות 
שהגיעו ליעדם.

תפלת  נערכה  במקום 
ארוכה  שעה  שנערכה  שחרית 
מרדכי  ר'  הרה"ח  בראשות 
שפי־ מרדכי  ר'  והרה"ח  פרנק 

ברסלב,  חסידי  מחשובי  רא 
במקום  שעמדו  כהנים  כשמנין 

כהנים  ברכת  בירכו  מיוחד 
בהתעוררות רבה.

תה־ ספר  אמירת  לאחר 
המתפללים  העתירו  בה  לים 
בזכותו  והפרט  הכלל  לישועת 
של אהרן כהנא קדישא עשתה 
דרך  לארץ  דרכה  את  השיירה 
מודים  כשהם  עקבה  מעבר 
בירדן  הבטחון  כוחות  לנציגי 

שאפשרו את הכניסה.

ברכת כהנים בהתעוררות. מיקומו המשוער של קבר אהרן

חשד להונאת הביטוח הלאומי 
בהיקף מיליוני שקלים

מאת חיים מרגליות

בפעילות משותפת של שוט־
 ,433 לה"ב  הכלכלית  היחידה  רי 
לביטוח  והמוסד  המיסים  רשות 
לאומי, נעצרו ביום ראשון לפנות 

בוקר שני חשודים ועוכבו מספר 
להונאת  בחשד  נוספים,  חשודים 
הביטוח הלאומי ורשות המיסים 

בהיקף של מיליוני שקלים.
מסרו  כך  החשד,  פי  על 
בא־ החשודים  פעלו  במשטרה, 

ותלושי  מסמכים  זיוף  מצעות 
שכר, וכן על ידי העברת דיווחים 
הח־ המס.  לרשויות  פיקטיביים 

להארכת  למחרת  הובאו  שודים 
השלום  משפט  בבית  מעצר 

בראשון לציון.

ירושלים: הוצבו עשרות לוחות מודעות 
חדשים בשכונות לשימוש התושבים בחינם

מאת י. ברזל

הציבה  ירושלים  עיריית 
עשרות  העיר  ברחבי  לאחרונה 
עבור  חדשים  מודעות  לוחות 
את  שישמשו  העיר  תושבי 
פר־ מודעות  לתליית  התושבים 

טיות בחינם ובאופן חוקי.
הותקנו  הפיילוט  במסגרת 
שהם  לוחות "בייבי" (כפי  כ־30 
מכונים בעיריה) בשכונות העיר 
רחביה,  הצרפתית,  (הגבעה 

פסגת  רוממה,  שלמה,  רמת 
מרכז  הגרמנית,  המושבה  זאב, 
מס־ מרכזים  באזורי  וכן  העיר) 

חריים (רמת אשכול) ועוד. 
עמודי  על  הותקנו  הלוחות 
וע־ מרכזיים  במקומות  חשמל 
לתלות  התושבים  יוכלו  ליהם 
פרטיים,  שיעורים  על  מודעות 
עבודות, חיפוש דירה, אירועים 

לציבור הרחב ועוד.
לוחות  כי  מציינים  בעיריה 
חזות  לשיפור  יביאו  ה"בייבי" 

וישמ־ הציבורי  והמרחב  העיר 
הלוחות  נקיה.  ירושלים  על  רו 
החדשים יסייעו למיגור תליית 
מודעות פיראטיות ושלטים על 
קי־ טלפון,  תאי  עמודים,  גבי 

רות, תחנות אוטובוסים ועוד.
הקרובים  בחודשים 
המתקנים  את  תבחן  העיריה 
שביעות  וכן  טכנית  מבחינה 
הפיילוט  ויצלח  ובמידה  רצון 
מתקנים  של  תרכוש  העיריה 

שיותקנו בכל רחבי העיר.
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