
מאת שלמה גרין

כאן:  כבר  תשע"ב  גזירות 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
שטייניץ  יובל  ד"ר  האוצר  ושר 
הממשלה  בפני  להציג  צפויים 
קיצוצים  שורת  הקרוב  שני  ביום 
כבר  לתוקף  שייכנסו  תקציביים 
במטרה  הקרובים,  בשבועות 
בגרעון  העליה  עם  להתמודד 

התקציבי. 
הצעת  ההערכות,  פי  על 
המע"מ  העלאת  תכלול  האוצר 
רוחבי  קיצוץ  ל־17%,  ב־1% 
הממשלה  משרדי  בתקציבי 

שקל,  מיליון   700 של  בהיקף 
המיסים  רשות  תקציב  והגדלת 
הגביה.  יכולת  את  לשפר  כדי 
הם  שנשקלים  נוספים  צעדים 
הסיגריות  על  המס  העלאת 
שקלים  שלושה  עד  בשניים 
על  המס  העלאת  לחפיסה, 
עשירים  מס  והחלת  האלכוהול 
למעלה  של  הכנסות  בעלי  על 

ממיליון שקל בשנה. 
במפגש שקיים השבוע ראש 
האנ־ משק  ראשי  עם  הממשלה 
הקיצוצים  על  נתניהו  רמז  רגיה, 
הצפויים ואמר כי "אנחנו יודעים 
כלל אחד פשוט בכלכלה שצריך 

חי־ ארוחות  "אין  עליו,  לשמור 
לה־ החלטה  מביאים  אנחנו  נם". 
עניק חינוך בגני ילדים חינם – זה 
עולה כסף, זה אף פעם לא חינם. 
בפ־ הגדר  את  משלימים  אנחנו 

מסתננים.  עצירת  למען  עולות 
מסת־  16 עברו  שעבר  בשבוע 
למעצר  כולם  נכנסו  הם  ננים, 
– זו הצלחה שעולה כסף. אנחנו 
נערכים עם מערכות טכנולוגיות 
חדשות  נשק  ומערכות  שונות 
האיומים  מול  אל  חדשות  והגנה 
"אין  כסף.  עולה  וזה  החדשים – 
את  לממן  כדי  חינם".  ארוחות 
את  לעשות  צריכים  אנחנו  זה 
בתקציבים  הדרושים  התיקונים 
שני  ביום  כבר  זה  את  ונעשה 
ואחר  הממשלה  בישיבת  הקרוב 

כך בהגשת תקציב אחראי". 
המבקרים  את  תקף  נתניהו 
שיצאו נגדו ואמר כי "מי שאומר 
חש־ בלי  כסף  להוציא  שאפשר 
בון, בלי כיסוי, למטרות פופולי־

סטיות – פשוט מסכן את מדינת 
אותה  להביא  ויכול  ישראל 
בכלכלות  שראינו  למצב  בקלות 
מובילות באירופה שנמצאות על 
סף פשיטת רגל. זה לא קרה פה, 

אני לא אתן שזה יקרה פה".

כי  כבר  הודיע  האוצר  שר 
במסגרת תקציב 2013 הממשלה 
מיליארד  כ־10  לקצץ  עומדת 
גם  לכלול  אמור  הקיצוץ  שקל. 
שכר  וקיצוצי  קצבאות  הפחתת 
בשירות הציבורי. הממשלה כבר 
הצעת  את  כחודש  לפני  אישרה 
הגרעון  להגדלת  האוצר  משרד 
לדע־ בניגוד  זאת  אחוז,  ל־3% 
צעד  ישראל.  בנק  נגיד  של  תו 
שאושר אתמול בועדת הכספים 
הגדלת  משמעות  הכנסת.  של 
אפשרות  הענקת  היא  הגרעון 
 12 של  חוב  לצבור  לממשלה 

מיליארד שקל נוספים.
ציין  הכספים  ועדת  בישיבת 
מקווה  "אני  כי  שטייניץ  השר 
חבילה  נציג  הקרובים  שבימים 
שיאפשרו  צעדים  של  צעדים 
עוד  הגרעון.  ביעד  לעמוד  לנו 
סופי.  באופן  אותה  גיבשנו  לא 
על  אלה  בימים  עובדים  אנו 
ההכנ־ של  המעודכנת  התחזית 

סות ועל חבילת צעדים נדרשים 
ובשבועות  בימים  אביא  שאותה 
יאפשר  זה  לממשלה.  הקרובים 
לנו לעמוד ביעד הזה. יתכן שב־

נוספים  צעדים  נציג  השנה  סוף 
האשראי  דירוג  חברות  ל־2013. 

לא מתרגשות מיעד של 3% אבל 
שיאפשרו  צעדים  שנציג  רוצות 

לעמוד ביעד הזה".
"יש  כי  הוסיף  האוצר  שר 
היכולת  את  ישראל  למדינת 
וסיכוי סביר להמשיך לעבור את 
והקטסטרופה  הנורא  המשבר 

פגיעה  בלא  בשלום  הגלובלית 
ובאזרחים.  בכלכלה  מהותית 
זה  את  ולעבור  להמשיך  כדי 
את  לשים  נדרשים  אנו  בשלום 
אחריות  לגלות  בצד  הפופוליזם 
הג־ ביעד  עמידה  כולל  ורצינות 

רעון".
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עמוד ד

מעמד נכבד לכבודה 
של תורה בסיום הש"ס 

באנטוורפן

סוריה: קרבות רחוב ברוב 
שכונותיה של העיר חלב

צבא סוריה החופשית: "אסד העביר נשק כימי לשדות התעופה" ^ איראן: 
"נכה במי שינסה להתערב בסוריה, במיוחד במנהיגים הערבים השנואים"

לקראת התחלת מחזור ה־13 של ה'דף היומי'

הצלחה חסרת תקדים למכירת 
הש"ס המפואר שבהוצאת 'מאורות'
מעל 900 מגידי שיעורים קבלו מילגה של 1,000 

ש"ח לרגל התחלת הלימוד במחזור החדש

הגזירות הכלכליות כבר כאן:

בשבוע הבא: הממשלה תידרש לאשר קיצוץ 
700 מיליון ש"ח בתקציב והעלאת המע"מ ב־1%

נתניהו: "בכלכלה אין ארוחות חינם – נצטרך לבצע תיקונים בתקציב" ^ ועדת הכספים אישרה אתמול את הגדלת הגרעון ב-3%

פרשנות // שלמה גרין

עשירים, עכשיו תורכם לשלם
ההחלטה שקיבלו ראש הממשלה ושר האוצר להגיש 
לאישור הממשלה חבילת גזירות וקיצוצים שתיכנס לתו־

על  שמעידה  אחראית  החלטה  היא  הקרוב,  בזמן  כבר  קף 
שחייבים  סוף  סוף  הפנימו  הממשלה  ראש  שבלשכת  כך 
של  הכלכליים  ההישגים  שכל  לפני  במהירות,  לפעול 

הממשלה הנוכחית ירדו לטמיון. 
לאח־ שהשתלטה  הבחירות  לאוירת  להיכנע  במקום 

ושטייניץ  נתניהו  צריכים  הפוליטית,  המערכת  על  רונה 
אליו  פשוט  הלא  המצב  עם  אמיצה  בהתמודדות  להתרכז 
הזה  למצב  האחרונים.  בחודשים  הישראלי  המשק  נקלע 
החברתית  המחאה  במקביל:  התפתחויות  מספר  תרמו 
העולמי  המיתון  בעקבותיה,  שבאו  טרכטנברג  והמלצות 
של  המוקדמות  והתחזיות  המקומיים,  ביצרנים  גם  שפגע 
האוצר על היקף גביית המיסים ושיעור הצמיחה שהתבררו 
כשגויות לחלוטין. כל אלה הובילו את המשק אל סף מיתון, 
ולכולם ברור שנדרשת פעולה מהירה ואחראית כדי לבלום 

מאת אליעזר פרידמן

אדם  בני  שמונים  לפחות 
הערב  שעות  עד  אתמול  נהרגו 
ברחבי סוריה, בהם שישה ילדים 

שנהרגו בהפגזה על דרעא.
נמ־ המדינה  ברחבי  הקרבות 

מדמשק  ובעוד  שאת,  ביתר  שכו 
מיוחדים,  דיווחים  הגיעו  לא 
בעיר  השוהים  המורדים  סיפרו 
מטוסי  כי  חלב,  בגודלה,  השניה 
ומסוקים  העיר,  מעל  חגים  קרב 
מטרות  לעבר  יורים  צבאיים 
מפעילי  אחד  העיר.  ברחבי 
האופוזיציה בעיר סיפר לסוכנות 
הידיעות רויטרס: "קרבות רחוב 
מש־ אחת  בכל  כמעט  מתנהלים 

 BBCכונותיה של חלב". כתב ה־
דיווח כי המטוסים החגים בשמי 
אך  העיר,  בפאתי  הפציצו  חלב 

עצמם  העיר  ותושבי  המורדים 
ועל  ממסוקים  ירי  על  רק  סיפרו 

קרבות רחוב. כוחות מצבא אסד בדמשק, אתמול

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

ההכנות למעמד 'כבוד התורה' נכנסות להילוך גבוה

היום ומחר: מכירת כרטיסי כניסה 
למעמד ב־65 נקודות ברחבי הארץ 

נמשך סבב הביקורים בבתי מרנן גדולי ישראל 
שליט"א להזמינם להשתתף במעמד האדיר ^ המעמד 

יועבר ב'שידור חי' למקומות רבים בארץ ובעולם  

מאת י. מוזסון

למעמד  הכניסה  כרטיסי 
שיערך  האדיר  התורה'  'כבוד 
עם  ברוב  הקרוב  שלישי  ביום 
עיה"ק  בירושלים  מלך  הדרת 
של  התורה  שמחת  חגיגת  לרגל 
בראשות  המרכזית  הש"ס  סיום 

הדור  וצדיקי  גדולי  ורבנן  מרנן 
ומחר  היום  ימכרו   – שליט"א 
ב־65 נקודות ישוב ברחבי הארץ 
כרטי־ לרכישת  הביקוש  כאשר 

סים הולך וגובר כל העת.
למעמד  הכניסה  כרטיסי 
הופקו בצבעים שונים, ומיועדים 
  המשך בעמ' ב

במלאות השבעה להסתלקותו

היום העליה לציונו של פוסה"ד 
מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

מאות הספדים נערכו בכל רחבי תבל שבהם התכנסו 
המונים לבכות ולקונן על השריפה אשר שרף ה'

מאת י. מוזסון

השבעה  ימי  ככלות 
של  הסתלקותו  על  והאבל 
רבי  הגאון  מרן  הדור  פוסק 
זצוק"ל,  אלישיב  שלום  יוסף 
תתקיים הבוקר עליה המונית 
לציונו בהר המנוחות, בה יע־

לבורא  ותחינה  תפילה  תירו 
עולם שיחיש את גאולת עמו 

ישראל. 
ברא־ לציונו  העליה 

הגאונים  הרבנים  בניו  שות 
הבוקר  תתקיים  שליט"א 
בשעה 9.00, ונמסר כי חברת 
  המשך בעמ' ב

מאת א. ישראל

החדשה  הש"ס  הוצאת 
הוצאת  של  והמפוארת 
משולב  בו  אשר  'מאורות' 
'לומדים  של  הנשגב  הרעיון 
להצלחה  זכתה  בשלימות' 
עש־ במכירת  תקדים  חסרת 
ברכות,  מסכתות  אלפי  רות 
היומי,  ה'דף  לומדי  לרבבות 
במ־ הלימוד  התחלת  לקראת 

חזור ה־13.
והמ־ החדשה  ההוצאה 
במהדורת  הש"ס  של  פוארת 
 1,500 את  כוללת  'מאורות' 
זרעים  סדר  של  המשניות 
גמרא,  עליהן  שאין  וטהרות 
גמרא  דף  כל  לצד  כאשר 
סדר  עפ"י  משנה  גם  מובאת 
השיעורים  ומגידי  המשניות, 
של  הלימוד  במסגרת  ישלבו 
0722-212-212  המשך בעמ' ב

משה חיים פרידמן
בהרה"ח בן ציון הי"ו
ישיבת סערט ויז'ניץ

בני ברק

אסתר קאופמן
בהרה"ח יוסף חיים הי"ו
סמינר גור
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, ו' באב תשע"ב

יחיאל מאיר שלמה רוזנבך
בהרה"ח אליהו יהושע הי"ו

ישיבת מיר "בית ישעיה"
חיפה

לאה ברנדווין
בהרה"ח משה חיים הי"ו
סמינר עלי באר – קוק
רמות – ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, ו' באב תשע"ב

יחיאל מאיר הלוי הורוביץ
ב"ר חיים ה"יו

ישיבת טשרנוביל – ב"ב
ברכפלד (אשדוד)

לאה כץ 
ב"ר חיים אביגדור הי"ו

סמינר שרנסקי 
תל-אביב

ם י ש ר ו א מ
 בס"ד, אור ליום רביעי ו' מנחם אב תשע"ב 

שמואל יצחק וייץ
בהרה"ח שלמה זלמן הי"ו

ישיבת "מאמר מרדכי" נדבורנה
בני ברק

בלימי שטיינמץ
בהרה"ח משה הי"ו
סמינר גור
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, ו' באב תשע"ב
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מאת מנחם ברגמן

את־ דחה  האירופי  האיחוד 
ישראל  של  בקשתה  את  מול 
טרור.  כארגון  בחיזבללה  להכיר 
"אין הסכמה גורפת בנושא, בגלל 
פולי־ זרוע  גם  יש  שלחיזבללה 
החוץ  שרת  אמרה  פעילה",  טית 
התורנית  הנשיאה  הקפריסאית, 

של האיחוד.
לצד  עיתונאים  במסיבת 
בעקבות  הקפריסאית  השרה 
ישראל  בין  השנתיות  השיחות 
לאיחוד האירופי, אמר שר החוץ 
להציב  הזמן  "הגיע  ליברמן: 
ארגוני  ברשימת  חיזבללה  את 
ייתן  זה  אירופה.  של  הטרור 
הבינ־ לקהילה  הנכון  האות  את 

לאומית ולעם הישראלי".

שקוזאקו־מרקוליס  אלא 
ציינה כי חיזבללה, מעבר להיותו 
ארגון חמוש, הוא גם מפלגה פו־
לב־ בפוליטיקה  ו"פעיל  ליטית 

בכך  לדבריה, "בהתחשב  נונית". 
קונצנזוס  אין  נוספים  ובהיבטים 
ברשימה  חיזבללה  הצבת  סביב 

השחורה של ארגוני הטרור".

מכה קשה
הכלכלי  המשבר  בעקבות  נופלות  באירופה  הבורסות 
והאוצר  אחד.  באחוז  עולה  המע"מ  בישראל  אבל  בספרד. 
מקצץ, באופן רוחבי, 700 מיליון ש"ח מן התקציב. לכאורה 
תליא.  בהא  הא  באמת  אבל  האלה.  הנתונים  בין  קשר  אין 
הרווחים  היצוא,  לצמצום  הביא  בעולם  הכלכלי  המשבר 
בנפח  לירידה  גורמים  היצואנים  של  וקטנים  ההולכים 
בטחון  ענייני  בשל  גם  וכנראה  וכך,  המדינה.  הכנסות 
מלמדים  יוני  וסיכומי  בתקציב  הגרעון  וגדל  הולך  דחופים, 
על גרעון של 33 מיליארד ש"ח. לאחרונה הגדילה הממשלה 
את יעד הגרעון לכ־3%, ואתמול אישרה ועדת הכספים של 
הכנסת את השינוי. הוא מאפשר לממשלה לצבור חוב נוסף 
של כ־12 מיליארד שקל. וזהו בדיוק הפער בין כמות המסים 
שתכננה המדינה לגבות ב־2012 לבין כמות המסים שנגבתה 
מהמותר  חורגות  הממשלה  הוצאות  בנוסף,  בפועל.  כה  עד 

בהיקף של כ־7 מיליארד שקל.

העלאת מס ערך מוסף באחוז והקיצוץ בתקציב המדינה 
לשכבות  ובמיוחד  ישראל,  לאזרחי  קשה  מכה  בבחינת  הם 
לעמוד  עתה  יתקשו  אלה  התחתונה.  ולשכבה  הביניים 
ומתמיד  מאז  משפחותיהם.  ובני  עצמם  את  ולקיים  בנטל 
בלתי  הכביכול,  המאגר,  הינם  הבינוניות  ההכנסות  בעלי 
הקיצוץ  גרעונות.  לכיסוי  כסף  לשאיבת  האוצר  של  נדלה, 
באב  תשעה  לאחר  מיד  הממשלה  לאישור  שיובא  הרוחבי 
האוצר  משרד  והחינוך.  הרווחה  הבריאות,  בתחומי  יפגע 
ינסה שוב להפחית את תקציב הבטחון אבל נראה כי כאשר 
שם  ייחצו  אם  בסוריה,  צבאית  בפעולה  מאיימת  הממשלה 

הקווים האדומים, לא יתכן קיצוץ בתקציב הבטחון. 

הגזירות  של  הקשות  למכות  הסכינו  הישראלים 
הכלכליות. אבל דומה כי בשנים האחרונות איבדו האזרחים 
את סבלנותם. ההפגנות בכיכרות למען צדק חברתי, אמנם 
ובכל  פוליטיות  מטרות  ולמען  שמאל  גורמי  ע"י  מאורגנות 
זאת יש בהן אמת והן משדרות מצוקה. את עיתוי הגזירות 
הכלכליות החדשות דווקא בעיצומה של המחאה החברתית, 
כך  כל  הלא  בהפגנות  חדשה  רוח  יפיחו  שהן  ברור  כאשר 
המוניות, אפשר להסביר בשני אופנים: מצד אחד אטימות 
קשובים  להיות  שלהם  היכולת  וחוסר  והממשלה  האוצר 
מצטדקים  האוצר  ושר  המשלה  ראש  הציבור.  למצוקות 
באמירה שאין ארוחות חינם. אבל מי אומר שעבור ארוחות 
יתכן  שני  ומצד  מופקעים;  מחירים  לדרוש  מותר  צנועות 
את  להגדיל  הגרעון.  את  לעצור  יש  ברירה.  אין  שבאמת 
ליוון,  שקרה  מה  בהוצאותיה.  ולצמצם  המדינה  הכנסות 
איטליה  על  גם  עתה  ומאיים  לאירלנד  לכן  וקודם  לספרד 
להצטמצם  ההכרח  בזבזני.  תקציב  ניהול  של  תוצאה  הוא 

ימנע את המשבר הגדול יותר, את התמוטטות המשק. 

הגזירות  האמנם  השאלה  להישאל  צריכה  זאת  ובכל 
השכבות  על  כלומר  הנכון,  במקום  מוטלות  הכלכליות 
נמנע  שמרני  ככלכלן  ביבי  ומטה.  הבינוניות  היינו  הנכונות 
מאוד.  העשירות  השכבות  על  כלכליות  גזירות  מהטלת 
מאפשרת  הממשלה  הארץ.  את  ינטשו  שאלה  חושש  הוא 
מס  לשלם  שלא  ענק  מפעלי  ולבעלי  גדולים  למשקיעים 
את  להעתיק  עלולים  שהם  היא  הטענה  כאן  גם  אמת. 
הללו  הטענות  שתי  יותר.  ידידותיים  למקומות  עסקיהם 
אינן בגדר אמת מוכחת. גם בין הכלכלנים הקפיטליסטיים 
לבעלי  מוגזמות  הטבות  מעניקה  שישראל  הסבורים  יש 
מערכות  ומפעילה  מתאמצת  היתה  אילו  גדולים.  עסקים 
לכיסוי  המאגרים  את  מיד  מוצאת  היתה  יצירתיות  גביה 
זאת  סוגיה  אמת.  מס  במשלמי  לפגוע  מבלי  הגרעונות, 
טעונה הכרעה ברורה. אל לה לממשלה להמשיך ולהפלות 
משום  רק  השכירים  המוני  לבין  הגדול  העושר  בעלי  בין 

שאלה אינם יכולים לאיים כי יעבירו את עסקיהם לחו"ל.

המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,

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

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

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

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

הרמטכ"ל גנץ: "תקיפת שיירות הנשק הכימי 
בסוריה עלולה להביא למלחמה אזורית"

רא"ל בני גנץ אמר בועדת החוץ והביטחון בכנסת כי קשה לערוב שהנשק הכימי יישאר בשליטה ^ מצד שני אמר אתמול שר 
החוץ ליברמן כי העברת נשק כימי לחיזבללה - עילה למלחמה

תבוסה למופז בכנסת:

ועדת הכנסת דחתה את בקשת 
מופז להפריש את 4 המורדים

נתניהו במפגש עם עיתונאים טורקיים: 
"מחפשים דרך להשיב היחסים לקדמותם"
הפגישה עם נתניהו נערכה בחדר שבו מתכנס הקבינט המדיני בטחוני, כשמאחורי נתניהו דגלי ישראל 

וטורקיה ^ נתניהו: "באזור שבו שולט חוסר היציבות, ישראל וטורקיה הן שתי מדינות די יציבות"

רקטת גראד יורטה מעל אשקלון

את הסכנה.
משבר  בלימת  על  חתום  כבר  שטייניץ  נתניהו  הצמד 
כלכלי בהצלחה. ב־2009 הכריזו השניים על תכנית 'בלימה 
העולמי  המשבר  השפעות  את  לבלום  שנועדה  ותנופה' 
ולהאיץ את קצב הצמיחה במשק. התכנית זכתה להצלחה, 
והובילה לכך שישראל עברה את המשבר במינימום נזקים, 
ובהמשך נהנתה מעליה בצמיחה, ירידה היסטורית בשיעור 

האבטלה והעלאת דירוג האשראי.
ושר  הממשלה  ראש  יוכלו  היום  גם  אם  ספק  אבל 
האוצר להעביר תכנית כלכלית אמיצה. אם ב־2009 עמדה 
הממשלה בתחילת דרכה, והשותפות הקואליציוניות ייש־
הש־ תהיה  הפוליטיים  לשיקולים  הפעם  נתניהו,  עם  קו  רו 

פעה מרובה על ההחלטות. קשה לראות איך פוליטיקאים 
מצביעים  הבאות  הבחירות  לקראת  כסף  מגייסים  שכבר 
בעד קיצוצים רחבים והעלאות מיסים שיעוררו זעם ציבורי. 
ומגב־ הרגישה,  הסיטואציה  את  היטב  מבינים  באוצר 
שים מספר צעדים שנועדו לרצות את מפגיני הצדק החבר־

תי. בין השאר מדברים שם על מס מיוחד על העשירים, ועל 
ביטול פטורים ממס מהם נהנות החברות החזקות במשק 
האם  היא  הגדולה  השאלה  שקלים.  מיליארדי  של  בהיקף 
הפועלים  הלוביסטים  כאשר  במבחן  יעמדו  הללו  הצעדים 
בשליחות בעלי ההון ייכנסו לפעולה. נותר רק לקוות שב־

ממשלה יפגינו אומץ לשם שינוי, וידאגו שהשפעת גזירות 
הח־ לחלשים.  החזקים  בין  הוגנת  בצורה  תחולק  התקציב 

לשים כבר שילמו מספיק, הגיע הזמן שגם העשירים יתנו 
את חלקם.

עשירים, עכשיו תורכם לשלם

מאת א. למל

הש־ לאחר  מתמשך.  אפקט 
עיית עריכת בריתות בבתי חולים 
את־ הצטרפה  ושווייץ,  בגרמניה 

מול גם אוסטריה למדינות שבהן 
החולים  מבתי  חלק  הפסיקו 

לערוך בריתות. 
באוסטריה  חולים  בתי  שני 
הפסקת  על  אתמול  הודיעו 
העיר  גראץ,  בעיר  בריתות. 
באוסטריה,  בגודלה  השניה 
כירורגיית־יל־ מחלקת  הודיעה 

ביטול  על  החולים  בית  של  דים 
לביצוע  המתוכננים  התורים 
האוסטרית  "החברה  בריתות. 
את  בוחנת  לכירורגיית־ילדים 
הנושא  של  והאתי  החוקי  המצב 
אמרו  עמדתה",  את  לגבש  כדי 
התקשורת  לכלי  החולים  בבית 
במדינה. אולם ציין כי "ניתוחים 
כסדרם"  מראש יבוצעו  שנקבעו 
ומכאן ולהבא לא יאושרו תורים 

עד לבירור הענין.

הכירו־ המחלקה  מנהל 
כי  הוסיף  זקסנה  פרופ'  רגית 
ולא  מורכב,  מאוד  "הנושא 
פתרון",  לו  למצוא  פשוט 
תתקבל  הקרובים  בשבועות  וכי 
הפעילות  המשך  על  ההחלטה 
שה־ העובדה  לדבריו,  בנושא. 
בדיון  מעורבים  גורמים  רבה 
קבוצות  רופאים,  משפטנים,   –
ההורים  גם  ולצדם  דתיות, 
על  מקשה   – והמטופלים 
ציין  הוא  מוסכם.  פתרון  מציאת 
בכל  מבוצעים  החולים  בבית  כי 
מסי־ בריתות  ל־90   80 בין  שנה 

בות דתיות. 
מושל  גם  הורה  במקביל, 
שב־ פוראלברג  המחוז  מדינת 

החולים  לבתי  אוסטריה  מערב 
במדינה להשעות את הניתוחים. 
התייחס  וולנר,  מרכוס  המושל, 
הגרמני,  המשפט  בית  לפסיקת 
"תקדים  מהווה  היא  כי  ואמר 
משפטי". בעקבותיה, הורה לבתי 
ניתוחי  מביצוע  להימנע  החולים 

מילה מסיבות דתיות עד שהמצב 
החוקי יוכרע גם באוסטריה.

ותיק  איינהרון  דב  הר"ר 
אתמול  אומר  בוינה  המוהלים 
של  "רובם  ל'המבשר'  בשיחה 
ככולם  שרובם  אוסטריה,  יהודי 
ברי־ עושים  בוינה,  מתגוררים 

ולא  פרטיים  מוהלים  אצל  תות 
בבתי חולים. האחוזים הבודדים 
יעשו  החולים  בבית  שעושים 
ולא  מוהלים  אצל  ואילך  מכאן 
בבית חולים, לפיכך הבעיה אינה 
המוס־ אצל  אלא  אצלנו  קיימת 

למים".
הרב איינהרון, שבמשך שנים 
רבות מל יהודים ברוסיה הקומו־

ניסטית לצידו של כ"ק האדמו"ר 
כי  עוד  אומר  זצוק"ל,  מריבניץ' 
לא  זה  צעד  נאמנים  "כיהודים 
תי־ מלנו  אם  דבר,  עלינו  ישפיע 

נוקות ברוסיה במסירות נפש של 
ממש, נעשה זאת במקרה הצורך 
הטוב  וה'  באוסטריה  כאן  גם 

יהיה בעזרנו".

אוסטריה:  בתי חולים יפסיקו לקיים בריתות

סוריה: קרבות רחוב ברוב שכונותיה של העיר חלב
במהירות  שנעים  קרב  מטוסי 
על  בומים  ומשמיעים  גבוהה 
את  להפחיד  מנת  על  קוליים 

התושבים. 
צבא  אתמול  פרסם  במקביל 
שהמפקדה  החופשית  סוריה 
בטור־ יושבת  שלו  הראשית 
כימי  נשק  העביר  אסד  כי  קיה, 
למחסנים  הקבועים  מהמחסנים 
סמוכים לשדות התעופה בסמוך 
פי  על  המדינה.  של  לגבולותיה 
הנשק  העברת  מטרת  ההודעה, 
המדי־ את  להרתיע  היא  הכימי 

נות הזרות לבל יתערבו בענייניה 
אתמול  סוריה.  של  הפנימיים 
הרוסי  החוץ  משרד  פרסם 
נאמר  ובה  בנושא,  משלו  הודעה 
נקודת  מתוך  יוצאת  מוסקבה  כי 
אסד  בשאר  של  שמשטרו  הנחה 
הבינלאומית  האמנה  את  יכבד 
לחלוטין  וימנע  חתום,  הוא  עליו 

משימוש בנשק כימי. 
האיראני  הרמטכ"ל  סגן 
אתמול  אמר  ג'זירי  מסעוד 
כי  פארס,  הידיעות  לסוכנות 
מכה  להנחית  תהסס  לא  איראן 
להתערב  שינסה  מי  על  כואבת 

ובנות  "ארה"ב  בסוריה.  במצב 
תנו־ עם  יחד  החלשות,  בריתה 
מנהלות  העולמית,  הציונות  עת 
בסוריה  הממשלה  נגד  מלחמה 
ג'זירי.  אמר  הסורי",  העם  ונגד 
העם  של  הנחרצת  "העמידה 
מהזרים  מנעו  וממשלתו  הסורי 

להשתלט על סוריה. 
העז  לא  אחד  אף  כה  "עד 
אך  בסוריה,  בנעשה  להתערב 
שתחליט  מדינה  תהיה  אם 
מכה  תספוג  היא  זאת,  לעשות 
מדינות  מנהיגי  במיוחד  קשה, 

ערב השנואים".

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

מאת מנחם ברגמן

גנץ  בני  רב־אלוף  הרמטכ"ל 
חוץ  בועדת  אתמול  התייחס 
בסוריה, וסיפר  וביטחון ללחימה 
הנשק  מצבורי  על  האבטחה  כי 
באחרו־ התגברה  במדינה  הכימי 
נה. "למיטב שיפוטי, ברגע זה יש 
שליטה על המערכת הזו, וזו טרם 
לא  זה  שליליות –  לידיים  עברה 
וזה  ייתכן  יישאר.  זה  שכך  אומר 
דיל־ פה  תיווצר  בסוף  ישתנה. 

מה", אמר הרמטכ"ל.
יש־ פקיד  טען  יותר  מוקדם 

נקט  סוריה  נשיא  כי  בכיר  ראלי 
בשורת אמצעי בטיחות כדי לא־
בטח את הנשק הכימי של צבאו. 
"חרף הלחץ שבו נתון אסד, הוא 
אח־ בצורה  הכימי  בנשק  נוהג 

כי  שהוסיף  הבכיר  אמר  ראית", 
לבסיסים  הועבר  מהנשק  חלק 
הקרבות,  מאזור  יותר  מרוחקים 
או כאלה שיש בהם אבטחה רבה 

יותר.
אפ־ את  בדבריו  פירט  גנץ 

של  במקרה  הפעולה  שרויות 
בין   – הכימי  החומר  העברת 
לידי  שיועברו  האפשרות  אם 
האפשרות  אם  ובין  חיזבללה, 
עולמי.  טרור  לגורמי  שיועברו 
הפעולה  אפשרות  גנץ,  לדברי 
משלוח  של  במקרה  ההתקפית 

לה־ גם  יכולה  שכזה,  כימי  נשק 
במידה  רחבה",  ל"מערכה  ביא 
נרחב  באופן  יפעלו  ובצה"ל 

ויתקפו מטרות רבות.
לעבוד  רוצה  אתה  "אם 
אפשרות  קיימת  מאוד,  ממוקד 
הנקודה  את  למצוא  שנתקשה 
החומר  העברת  משלוחי  של 
רחב  עובד  אתה  ואם  הכימי 
עצמך  את  למצוא  יכול  אתה 

ממה  רחבה  במערכה  מהר  די 
בחשבון  לקחת  צריך  שתכננת. 
שנ־ אחרי  שיישאר  מה  את  גם 

ואני  יגיע,  זה  ידיים  ולאלו  פעל 
מציע שבפורום הנכון אפרט מה 
יותר  לעשות  יודעים  שאנחנו 

קונקרטית", הוסיף גנץ.
פעילות  את  סקר  הרמטכ"ל 
הלחימה,  במוקדי  הסורי  הצבא 
מרב  את  מרכזים  הם  כי  וציין 

ובחאלב,  בדמשק  מאמציהם 
כ"לא  הגדיר  אותו  סיוע  וקיבלו 
ומחיזבללה.  מהאיראנים  קטן" 
של  בייעוץ  מדובר  היתר,  בין 
לחימה  באמצעי  מקצוע,  אנשי 
"זה  למדינה.  שהגיעו  ובאנשים 
חיכוך שמתקרב ויכולות לקרות 
שם התרחשויות. אנחנו עוקבים 
אחר זה מקרוב". כזכור, רק של־

כמעט  הלחימה  התקרבה  שום 
וליישובי  הישראלי  לגבול  עד 
מרגמה  פצצת  כאשר  הצפון, 
הכפר  עבר  אל  שכוונה  סורית, 
נחתה  אל־חשאב,  ג'ובטה  הסורי 
מטרים  עשרות  של  במרחק 
ספורים מהגבול, בשטח המפורז 
בין ישראל וסוריה, וגרמה לבה־

לה בקרב יישובי האזור.
הצבא  מתוך  לעריקה  בנוגע 
רק  לא  זו  כי  גנץ  הוסיף  הסורי, 
האופוזיציה,  כוחות  את  מזינה 
ויותר  יותר  מחלישה  גם  אלא 
הסורי,  הצבא  של  היחידות  את 
הנמ־ המפקדים  במספר  גם 

תפקוד  על  וגם  ברשותם  צאים 
החיילים בהם, שלהערכתו "יילך 
וייפגע על ציר הזמן". לפי הער־

כות בפיקוד הצפון, ההתפתחות 
המשך  לאחר  בסוריה  הבאה 
עצמה,  דמשק  בתוך  האלימות 
יחידות  של  התפרקות  תהיה 
היום  (עד  אורגניות  צבאיות 

של  בעריקות  הבחינו  בצה"ל 
לא  חיילים,  פלוגת  או  מחלקה 
קריסה  מכן  ולאחר  לכך),  מעבר 

הדרגתית של ממש בשלטון.
ישראל  כי  הוסיף  הרמטכ"ל 
נגד  פיגוע  נסיונות   15 סיכלה 
לים,  מעבר  ישראלים  יעדים 
הפיגוע  כי  היא  הצבא  והערכת 
חיזב־ ידי  על  בוצע  בבורגס 

"העובדה  איראני.  בגיבוי  ללה, 
קודמים  ששיבשנו 15 (פיגועים) 
של  התרחשותו  על  מעיבה  לא 
צריכים  אנחנו  האחרון.  הפיגוע 

להמשיך בפעילות השיבוש".
החוץ  שר  כי  מוסיף  כתבנו 
אתמול  אמר  ליברמן  אביגדור 
נשק  בהעברת  תראה  ישראל  כי 
למלח־ כעילה  לחיזבללה  כימי 

הקהילה  של  אחריותה  "זו  מה, 
הבינלאומית למנוע העברת נשק 
אמר  לחיזבללה",  מסוריה  כימי 
באיחוד  דיונים  במהלך  ליברמן 

האירופי בבריסל.
ליברמן אמר כי ישראל הצי־
עה סיוע לכוחות המורדים בסו־

דחו  אסד  של  מתנגדיו  אך  ריה, 
הומניטארי  סיוע  "הצענו  זאת. 
שעדיף  לנו  אמרו  כולם  שנדחה. 
שנשמור מרחק. אנחנו לא רוצים 
האופוזי־ על  עצמנו  את  לכפות 

ליברמן  אמר  כך  הסורית",  ציה 
בראיון לעיתונאים טורקים.
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מאת מאיר ברגר

שני חברי כנסת בלבד, תמ־
האופוזיציה  יו"ר  בבקשת  כו 
על  להכריז  מופז,  שאול  ח"כ 
מסיעתו,  כנסת  חברי  ארבעה 
מסיעתם,  שפרשו  כחברים 

סיעת קדימה. 
כזכור, יו"ר תנועת קדימה 
ח"כ שאול מופז פנה ביום שני 
יריב  ח"כ  הכנסת  ועדת  ליו"ר 
לוין וביקש ממנו לכנס את וע־

כי  לקבוע  מנת  על  הכנסת  דת 
אריה  דואן,  אבי  הכנסת  חברי 
שמאלוב־ברקוביץ  י'  ביבי, 
מסיעת  פרשו  שנלר,  ועתניאל 
במכתבו  מציין  מופז  קדימה. 
בתקשורת  "מהפרסומים  כי 
הכנ־ חברי  של  ומהודעותיהם 

במקרה  "מדובר  כי  עולה  סת, 
מובהק של פרישה מסיעה". 

אחת  פעם  רק  כי  יצוין 
שימוש  עשתה  הכנסת  ועדת 
 61 סעיף  פי  על  בסמכותה 
ב־2006  וקבעה  הכנסת  לחוק 
כי ח"כ לשעבר מיכאל נודלמן, 
פרש מסיעת האיחוד הלאומי־

ישראל ביתנו. 
אמר  לוין  ח"כ  הועדה  יו"ר 
מעין  הינו  הדיון  כי  בדיון 
יאפשר  הוא  כן  ועל  שיפוטי, 
להש־ הכנסת,  חברי  לארבעת 

ארבעת  התייחסותם.  את  מיע 
באופן  התנגדו  הכנסת  חברי 
נחרץ לבקשה ותקפו את סיעת 

קדימה והעומד בראשה. 
ח"כ שטרית אשר הציג את 
מופז  ח"כ  של  בשמו  הבקשה 
אפ־ בחן  עצמו  הוא  כי  אמר, 

שרות להתפלג מסיעת קדימה 
הצטרפה  שסיעתו  לאחר 
שהכני־ שסבר  כיון  לממשלה, 

ח"כ  מוטעית.  לקואליציה  סה 
לשטרית  השיב  אלקין  זאב 
סיעתך  מחברי  שליש  "שני 
חלקם  לפרישה.  מו"מ  ניהלו 
מו"מ  ממש  זו  בשעה  מנהלים 
סיעה  להקמת  רמון  חיים  עם 
חדשה. מופז בעצמו קיבל את 
תיק הבטחון מיד לאחר שפרש 
ביבי  ח"כ  לקדימה".  מהליכוד 
אמר כי הוא לא פרש מסיעתו. 
הכנה  כי  "הקביעה  לדבריו, 
להתפלגות אסורה, תהפוך את 
לאות  להתפלג,  המתיר  החוק 

מתה". 
על  שהעיד  דואן  ח"כ 
שהיו  מהאנשים  כאחד  עצמו 
לשאול  ביותר  מהקרובים 
את  מנעתי  ב"עצמי  אמר  מופז 
מהסיעה.  מופז  של  פרישתו 
חשיבה  מהלכי  נעשו  אחת  לא 
כספינה  שהינה  קדימה  בתוך 
בת־ לדבריו,  רועש".  ים  בלב 

פעמים  עשרות  לבני,  קופת 
כאמור,  הפילוג.  נושא  עלה 
של  בקשתו  את  דחתה  הועדה 
מופז להכריז על ארבעת חברי 
מסיעת  כפורשים  הכנסת, 

קדימה.

האירוע.  של  השונים  למתחמים 
צהוב,  צבע   – יהלום'  'מתחם 
מיועד למתחם הישיבה המרכזי. 
בצבע   – ספיר'  'מתחם  כרטיסי 
ביציע  לישיבה  מיועד  כחול, 
כניסה  וכרטיסי  הענקי,  המדורג 
אדום,  בצבע   – 'שוהם'  למתחם 
הצ־ מתחם  למפלס  המיועדים 

פיה. מלבד זאת יהיו גם כרטיסי 
'כבוד' המיועדים למתחם הבמה 
המיועדים  במפלסים  המרכזית 
ומנהיגי  צבור  אישי  לרבנים, 
קהילות, כאשר במרכז במת הנ־
ור־ מרנן  יסבו  המרכזית  שיאות 

בנן גדולי וצדיקי הדור שליט"א. 
המרכ־ הארגון  ועדת  מטעם 

הכרטיסים  מחירי  כי  נמסר,  זית 
למתחם הישיבה המרכזי ומפלס 
 20 יעלו  הענקי,  המדורג  היציע 
ש"ח לכרטיס. והכרטיסים למת־

חם שוהם – מפלס הציפיה יעלו 
הכרטיסים  לכרטיס.  ש"ח   10

מיועדים לאברכים.
הכרטיסים  כי  נמסר,  כמו"כ 
יהיו ממוספרים עם קוד בקורת, 
האבטחה  אנשי  ע"י  יתלש  אשר 
עם  יחד  למעמד.  הכניסה  בעת 
כרטיס  כל  גב  שעל  נמסר  זאת 
למקום  ההגעה  מפת  מודפסת 

הענקי  במתחם  השוכן  האירוע, 
דפנה  מעלות  שכונת  עם  הגובל 
המרכזית  לצומת  בצמידות 
בואכה  אשכול  שדרות  שבפינת 

כביש מס' 1.
האח־ בימים  נמשך  כך  בתוך 

בבתיהם  הביקורים  סבב  רונים 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  של 
הישיבות  וראשי  האדמו"רים 
בה־ לכבד  להזמינם   – שליט"א 

האדיר  המעמד  את  שתתפותם 
תורה  של  לכבודה  שיערך 
בית  המוני  על  מהודם  ולהאציל 
ישראל המתלכדים יחדיו ברננה 

לשמוח בשמחת התורה.
שואבים  המשלחות  חברי 
עידוד  ביקוריהם  במסגרת 
ישראל  גדולי  ממרנן  רב  וחיזוק 
שליט"א לפעלם הגדול להחדיר 
חשיבות  את  העם  המוני  בקרב 
ה'דף  סדר  עפ"י  הש"ס  לימוד 
חיילים  בכך  ולהגביר  היומי' 
לתורה ע"י הצטרפות המוני בית 
מאות  מלך,  של  ללגיונו  ישראל 
תורתו  לומדי  ישראל  אלפי 
כל  את  המאחד  זה  מיוחד  בסדר 
הק'  התורה  אוהבי  העולם  יהודי 

בלימוד משותף מדי יום ביומו.
במקביל, במתחם הענקי של 
הקצב  במלוא  נמשכים  האירוע, 

והק־ המפלסים  בניית  עבודות 
הענקיים,  והיציעים  הבמות  מת 
המפואר  האח"מים  אולם  הקמת 
אשר שם יתכנסו מרנן גדולי וצ־

סלילת  וכן  שליט"א  הדור  דיקי 
למעבר  המיועד  הפנימי  הכביש 
גדולי ישראל, ע"י למעלה מ־100 
אנשי מקצוע יחד עם צוותות של 
ומומחי  המהנדסים  וטובי  גדולי 
קונסטרוקציה המלווים כל העת 
הנמ־ ובניה  ההקמה  עבודות  את 

מסביב  מסיבית  בעבודה  שכות 
לשעון. אתמול אף הובאו למקום 
לצורך  ומלגזות  מנופים  מספר 

זירוז עבודות הביצוע.
כל  במתחם  שוהים  לצדם 
מכ־ אשר  בטיחות  מומחי  העת 

אנשי  של  פעילותם  את  וונים 
להבטיח  כדי  וזאת  המקצוע, 
הבמות  המפלסים  בטיחות  את 
והיציעים המתנשאים לגובה רב, 
הבטיחות  בתנאי  עמידתם  ואת 

הנוקשים ביותר.
הנגינה'  'היכל  לבמת  בצמוד 
ומ־ התזמורת  לאנשי  המיועדת 

בניצוחו  ישראל  'קהילות  קהלת 
תיבנה  ביכלר,  פנחס  הר"ר  של 
רב,  הגברה מיוחדת בגובה  במת 
אליה יובא ציוד טכנולוגי חדיש 
בא־ כבירה,  הגברה  מערכת  של 

את  לשמוע  יהיה  ניתן  מצעותה 
הדור  ומאורי  גדולי  מרנן  דבר 
המפלסים  מתחמי  בכל  שליט"א 
פני  על  המשתרעים  האדירים 

שטח ענק של אלפי מ"ר. 
ערכו  הערב  בשעות  אתמול 
נוסף  סיור  הארגון  ועדת  חברי 
במקום, יחד עם כוחות האבטחה 
והפיקוח אשר ישמרו על הסדר, 
הנוגע  בכל  ההנחיות  לקביעת 
שיגיע  הענקי  הצבור  להכוונת 
הקרו־ בימים  כי  נמסר  לאירוע. 

בים אף תיערך חזרה גנרלית של 
בה־ והשמירה  האבטחה  כוחות 

לקראת  שנקבעו  להנחיות  תאם 
האירוע הענקי.

עוד נמסר, כי לאחר פעילות 
טכנו־ ציוד  והשגת  מאומצת 

ענק,  מסכי  עם  משוכלל  לוגי 
ב'שידור  להעביר  יהיה  ניתן 
כו־ האירוע  מהלך  את  חי' 

ברחבי  ישראל  לקהילות  לו 
המתפ־ ובמודעה  ובחו"ל,  הארץ 
רסמת היום מטעם הועדה המא־

רגנת מתבקשים אלו המעוניינים 
לארגן כינוסי סיום הש"ס באותו 
המרוחקים  במקומות  ערב 
חי,  בשידור  אליהם  שיועבר 
הועדה  אנשי  עם  בקשר  לעמוד 

המטפלת. 
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קו 54  נסיעות  את  תתגבר  'אגד' 
ממרכז העיר עד להר המנוחות.

הגיעו  השבעה  ימי  במהלך 
המוני  המשפחה  בני  את  לנחם 
בית ישראל בראשות מרנן גדולי 
שביכו  שליט"א,  הדור  ומאורי 
בסערה  עלותו  את  מרורות 
הדור  ופוסק  גאון  של  השמימה 
שעמד להורות ולדון את ישראל 
קרוב  הצרופה  ההלכה  בפסקי 
ואשר  ברציפות,  שנה  לשמונים 
לנכסי  היו  ההלכתיות  קביעותיו 

צאן ברזל להמוני יראי ה'.
בימי השבעה בא לידי ביטוי 
ויקר  כבוד  מתן  של  המושג  עז 
לתורה הק' ונושאי דגלה, כאשר 

בתחושת  הגיע  ההמונים  קהל 
למעין  שהיה  הגדול  לבית  כאב 
ישראל,  לעם  הגזית  לשכת 
מהבית  להיפרד  היה  כשקשה 
ספו־ ביתו  קורות  אשר  הגדול 

קרוב  לשמה  תורה  בלימוד  גים 
על  דמעות  והזילו  שנים,  למאה 
לישיבה  שנלקח  הכשר  האדם 
הג־ המנחמים  צבור  מעלה.  של 

וגווני  שדרות  כל  את  הקיף  דול 
הצבור על כל חוגיו ועדותיו, וכן 
כולם  אשר   – רבים  צבור  אישי 
כאחד הגיעו לנחם את האבלים, 
העז  לכאבם  ביטוי  הבעת  תוך 
ועמוד  הדור  פוסק  אבדן  על 
ההוראה, אשר האיר עיניהם של 

ישראל בתורתו.

נערכו  השבעה  ימי  במשך 
ישראל  קהילות  בכל  הספדים 
מרנן  ביכו  בהם  העולם,  ברחבי 
וראשי  הרבנים  גדולי  ורבנן 
הסתל־ את  שליט"א  הישיבות 
קותו של פוסק הדור אשר הכר־

נתקבלו  הבהירים  ופסקיו  עותיו 
בכל תפוצות ישראל.

גדולי  עמדו  בהספדים 
המופלאה  שקידתו  על  ישראל 
התורה  בלימוד  זצוק"ל  מרן  של 
למאה  קרוב  ולילה  יומם  לשמה 
מכוחה  כאשר  ברציפות,  שנים 
וכך  הענקית  גדלותו  את  שאב 
בכל  נשמעים  דבריו  שיהיו  זכה 
העולם כולו. בדבריהם אף עמדו 
כאשר  התרומיות  מידותיו  על 

אף  אתה  שם  גדולתו  במקום 
בהתנהגותו  ענוותנותו  מוצא 
להמוני  והרחימאית  האצילית 
ובמאור  חן  בענוות  אליו  הפונים 

פנים.
גדולי  קראו  בדבריהם 
הג־ במורשתו  להמשיך  ישראל 

התורה  בלימוד  להתחזק  דולה, 
דרכו  שהיתה  כפי  ובשקידתה, 
כן  השנים.  כל  זצוק"ל  מרן  של 
עוררו על אודות החובה להתנז־
רות מוחלטת מאותם המכשירים 
הטמאים של האינטרנט המכלים 
תוקף  בכל  ולהמשיך  נפש,  כל 
ועוז בהגנה על המשכיות התורה 
שינוי  כל  ללא  היהדות  ומסורת 

של זיז כלשהו.   

היום העליה לציונו של פוה"ד מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
  המשך מעמ' ראשון

מאת מנחם ברגמן

תק־ אחרי  משנתיים  יותר 
לעזה  במשט  המרמרה  רית 
שהביאה להורדת דרג היחסים, 
בנימין  הממשלה,  ראש  אומר 
מח־ וטורקיה  שישראל  נתניהו, 
פשות דרכים להשיב למסלולם 
"אנחנו  ביניהן.  היחסים  את 
עם  היחסים  את  להשיב  רוצים 
אמר  לקדמותם",  טורקיה 
עם  בפגישה  הממשלה  ראש 
שפורסמה  מטורקיה  עיתונאים 

בעיתון הטורקי 'טודיי זמאן'.
מציינים  הטורקי  בעיתון 
הראשונה  הפעם  זו  היתה  כי 
התקשורת  עם  מדבר  שנתניהו 
לעזה,  המשט  מאז  הטורקית 
ישראל  משגרת  לאחרונה  וכי 
אנקרה.  לעבר  חמים  מסרים 
נת־ עם  הפגישה  העיתון,  לפי 

ניהו נערכה בחדר שבו מתכנס 
כש־ בטחוני,  המדיני  הקבינט 
ישראל  דגלי  נתניהו  מאחורי 

וטורקיה. 
בשיחה  זמאן',  'טודיי  לפי 
עם העיתונאים הטורקים  אמר 
חו־ שולט  שבו  "באזור  נתניהו: 

וטורקיה  ישראל  היציבות,  סר 

יציבות.  די  מדינות  שתי  הן 
המשותף  באינטרס  מאמין  אני 
שלנו". הוא גם דיבר על ההיס־

של  הארוכה  המשותפת  טוריה 
היהודים והטורקים.

העיתון  מצטט  בהמשך 
רם־דרג,  רשמי  ישראלי  גורם 
להישאר  ביקש  שלדבריו 
בעילום שם. לפי העיתון, אותו 
הטור־ לעיתונאים  אמר  גורם 
קים כי ישראל וטורקיה מנסות 
שתא־ קסם"  "נוסחת  למצוא 

היחסים,  את  לשפר  להן  פשר 
לא  המאמצים  שעה  לפי  אולם 
לטורקים  אמר  הוא  פרי.  נשאו 
להצעות  פתוחה  ישראל  כי 
בנוגע  שלישי  גורם  מצד 
שצריכה  קסם,  נוסחת  לאותה 
בכבודה  לפגוע  שלא  לדבריו 
המדינות.  משתי  אחת  אף  של 
המרמרה  תקרית  כי  אמר  עוד 
גרמה טראומה גם בישראל, אך 
צריכים  הצדדים  שני  לדבריו 

להתגבר עליה.
והאינ־ כשהנסיבות  "כעת 

צריכים  אנחנו  השתנו,  טרסים 
אותו  אמר  בהתאם",  להתמקם 
מתחו־ מהירים  גורם, "שינויים 
להוביל  עשויות  נסיבות  ללים. 

הלאומי,  לאינטרס  אותך 
והאינטרס הלאומי יוצר רצון". 
לח־ לדעתו  יש  מתי  כשנשאל 

ישראל  בין  המגעים  את  דש 
ומתן  "המשא  השיב:  לטורקיה 
נפסק.  לא  מעולם  טורקיה  עם 
עדיין יש לנו ערוצים פתוחים".

ישראל  כי  רמז  נתניהו 
מודי־ חולקות  עדיין  וטורקיה 
לנושא  ברמז  ארה"ב.  דרך  עין 
חולקים  "אנחנו  אמר:  הסורי 
הכי־ הנשק  לגבי  דאגתנו  את 

של  לידיהם  ליפול  העלול  מי 
לא־לגיטימיים".  ארגונים 
במ־ כי  ציינו  הטורקי  בעיתון 

ביחסים  להידרדרות  קביל 
חל  טורקיה  לבין  ישראל  בין 
ישראל  בין  ביחסים  שיפור 
ליוון ולקפריסין היוונית, אולם 
כי  הדגיש  נתניהו  הכתבה  לפי 
ביחסים  להתחממות  היסודות 
חוד־ כארבעה  הונחו  יוון  עם 
המרמרה. תקרית  לפני  שים 

ליברמן  אביגדור  החוץ,  שר 
ואמר  בסוגיה  הוא  אף  התבטא 
את  לפתור  נכונה  ישראל  כי 
אך  אנקרה,  עם  המחלוקות  כל 
משט  עצירת  על  תתנצל  לא 
האזרחים  והרג  לעזה  המרמרה 

גם  מוכנים  "אנחנו  הטורקיים. 
לדון בסוגיה האיראנית, רצועת 
אבל  בחמאס.  ובתמיכה  עזה, 
בדרך  לדון  מוכנים  לא  אנחנו 
שר  אמר  אזרחנו",  על  נגן  בה 

החוץ.
הדברים  הם  ליברמן  דברי 
לתקשו־ שמסר  הראשונים 

אירועי  מאז  הטורקית  רת 
"משט   .2010 במאי  המרמרה 
פרובוקציה  היה  המרמרה 
להגן  זכותנו  היתה  וזו  ברורה, 
ליברמן.  אמר  חיילינו",  חיי  על 
אם  גם  כי  הוסיף  החוץ  שר 
המשמעות  אין  תתנצל,  ישראל 
שהיחסים עם טורקיה ישתפרו. 
ראש  אמר  בפרלמנט  "בנאומיו 
ושוב,  שוב  ארדואן  הממשלה 
לא  תתנצל,  ישראל  אם  שגם 
ושלטו־ ביחסים  שיפור  יהיה 

נוספים",  תנאים  יהיו  רקיה 
מאוד,  רע  נראה  "המצב  אמר. 
עם  סכסוך  שום  לנו  אין  אבל 
היסטורית  מבחינה  טורקיה, 
להפך.  טריטוריאלית,  או 
בבטחון  חיו  היהודי  העם  בני 
שנים,  מאות  במשך  בטורקיה 
העולם  מלחמת  במהלך  אפילו 

השניה", הוסיף השר.

מאת מנחם ברגמן

אמש  נורתה  גראד  רקטת 
על  יורטה  היא  אשקלון.  לעבר 
היו  לא  ברזל.  כיפת  מערכת  ידי 

נפגעים באירוע ולא נגרם נזק.
לשעה  סמוך  בוצע  הירי 
אזור  לעבר  עזה  מרצועת   19:45
את  יירטה  המערכת  אשקלון. 

בעיר.  פגיעה  ומנעה  הרקטה 
ארבע  של  מטח  כחודש  לפני 
מכיוון  נורה  גראד  מסוג  רקטות 
העיר  אזור  עבר  אל  עזה  רצועת 
נתיבות. מערכת כיפת ברזל ייר־
מהרקטות.  שתיים  בהצלחה  טה 
נזק  נגרם  ולא  נפגעים  היו  לא 

לרכוש. 
"מאז הפסקת האש לכאורה, 

בודדים  מטחים  סופגים  אנו 
ורקטות  מרגמה  פצצות  של 
במ־ כשמדובר  אך  בודדות 

הרקטות  מספר  של  טחים 
קצין  אז  הסביר  שונה",  המצב 
הבטחון של אחד היישובים. הוא 
המשיך וביקר את הדיבור במע־

רכת הבטחון על תגובות נחושות 
כנגד הירי.

משנה  לימוד  גם  היומי,  השיעור 
אחת על פי הסדר.

הנלמדת,  למשנה  בצמוד 
תמציתי  וביאור  פירוש  ישנו 
נפש,  לכל  השווה  באופן  נרחב 
שיקל רבות על מגידי השיעורים 
בביאור המשנה בצורת מפורטת 

ומבוארת.
נדפס  אשר  זה  יחודי  ש"ס 
'לומדים  של  הרעיון  במסגרת 
בהתלהבות  נתקבל  בשלימות', 
ישראל,  בית  המוני  ע"י  רבה 
ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן  כאשר 
על  ידם  סמכו  שליט"א  הדור 
הרעיון ועודדו רבות ענין מבורך 

וחשוב זה.
לקראת  שנערכו  בכינוסים 
הר־ בשילוב  זו  מפוארת  הוצאה 
הדור  פוסק  שיבח  הנשגב,  עיון 
שליט"א  הלוי'  'שבט  בעל  מרן 
'שגם  ואמר  הנשגב  הרעיון  את 
הוא מקבל עליו בל"נ את לימוד 
לימוד  סדר  במסגרת  המשניות 
הדף היומי'. מרן הגאון רבי אהרן 
לייב שטיינמן שליט"א אמר ש'זו 
לשלב  מאד  עד  גדולה  זכות 
כאשר  אלו,  משניות  סדר  לימוד 
מש־ של  והאמוראים  התנאים 
את  שילמדו  מבקשים  אלו  נות 
שפתותיהם  ויהיו  הק'  דבריהם 

דובבות בקבר'.
נמסר,  'מאורות'  מהוצאת 

שנכתב  מכתב  לידם  הגיע  כי 
של  תלמידיו  גדולי  ע"י  בשעתו 
בו  אשר  זצוק"ל,  שפירא  מהר"מ 
מציינים שכל ימיו הצטער אותו 
צדיק שלא הצליח לשלב את לי־
מוד המשניות שאין עליהן גמרא 

בתוך מסלול הדף היומי.
למעלה  כי  נמסר,  לכתבנו 
מ־900 מאות מגידי שיעור קבלו 
בחשבונות  האחרונים  בימים 
הבנק מילגה של עד 1,000 ש"ח. 
לגודל  בהתאם  ניתנה  המילגה 
השיעור, כאשר מג"ש לשיעורים 
קיבלו סכום־מי־ רבי משתתפים 

לגה גדול בהתאם. 
החדש  הש"ס  כי  יצויין 
ע"ג  נדפס  'מאורות'  שבהוצאת 
והד־ הבלטה  עם  משובח  נייר 
לאחר  חדשנית,  בהמצאה  גשה 
רופאי  בכירי  עם  התייעצות 
יהיה  שניתן  כדי  וזאת  העיניים, 
לשמור על בריאות העיניים, על 
הגמ־ בלימוד  הרבה  היגיעה  אף 
רא במשך שעות רבות מדי יום.

שיעור  מגיד  כל  כי  נמסר 
גמרות   10 לפחות  רכש  אשר 
קיבל  השיעור,  משתתפי  עבור 
אשר  מיוחד,  מרשים  ספר  לידו 
סי־ או  חז"ל  אמרות  מובאים  בו 

פור עובדה מהנהגותיהם בקודש 
של גאוני וקדושי עליון אשר יש 
להם קשר לענין הנלמד בשיעור 

היומי.

הצלחה חסרת תקדים למכירת הש"ס 
  המשך מעמ' ראשון

חופשת הלידה תוכר לצורך מענק מס הכנסה שלילי
מאת מאיר ברגר

הכנסת  של  הכספים  ועדת 
הקובעת  חוק  הצעת  אישרה 
כחלק  תוכר  לידה  חופשת  כי 
הכ־ מס  קבלת  לצורך  מהזכאות 

החוק,  הצעת  פי  על  שלילי.  נסה 
נשים המקבלות קצבה מהביטוח 
חופשת  תקופת  בעת  הלאומי 
על  וזאת  לה,  קודם  או  הלידה 
העבודה,  במקום  שכרן  גובה  פי 

הקצבה הזו תוכר לצורך הזכאות 
למס הכנסה שלילי. 

את החוק העביר יו"ר הועדה 
נשים  פיו,  ועל  גפני  הרב  ח"כ 
או  לידה  בחופשת  שמצויות 
קודם  לעבוד  להפסיק  שנאלצו 
הלידה בשל סיבה רפואית ומק־
הק־ לאומי,  ביטוח  קצבת  בלות 

לענין  כשכר  יוכרו  הללו  צבאות 
בניגוד  וזאת  שלילי,  הכנסה  מס 
למצב כיום הפוגע בזכאותם של 

נשים רבות. 
כי  אמר  גפני  הרב  ח"כ 
שהיה  העוול  את  מתקן  החוק 
כאשר  זה  בנושא  עתה  עד 
בשל  לעבוד  שהפסיקו  נשים 
חופשת הלידה או סיבה רפואית, 
ההכנסה  מס  את  לקבל  זכו  לא 
השלילי. החוק עבר בהליך מהיר 
לאישור  ויובא  הכספים  בועדת 
האחרון  ביום  הכנסת  מליאת 

למושב הקיץ. 

האיחוד האירופי: "חיזבללה לא ארגון טרור"
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מאת י. ברזל

והמ־ הכללי  הבטחון  שירות 
שטרה חושדים כי ארגוני הטרור 
של  רשת  מפעילים  הפלסטיניים 
מה־ באמצעות  כספים  הלבנת 
כסף  השולחים  מאפריקה  גרים 
נחשף  כך   – משפחותיהם  לבני 
ב'הארץ'. ע"פ הדיווח, מדי שבוע 
אלפי  מאות  המהגרים  שולחים 
שלא  ממשכורותיהם  שקלים 

כחוק חזרה לארצם. 
אישרה  השבוע  בתחילת 
הצעת  לחקיקה  השרים  ועדת 
המשפטים  משרד  שגיבש  חוק 
שנכנסו  מהגרים  על  האוסרת 
לארץ שלא כחוק לשלוח כספים 
המוצה־ החוק  מטרת  מישראל. 
התמריץ  את  להפחית  היא  רת 
להגיע  אפריקאים  אזרחים  של 
מהגרים  לדברי  ואולם  לארץ, 
סיוע  ארגוני  בה,  נמצאים  שכבר 
ההצעה  במערכת,  בכירים  ואף 
של  התופעה  את  תעצים  רק 
לא  בדרכים  חזרה  כסף  שליחת 
זה  ממצב  שנהנים  מי  חוקיות. 
פלסטיניים  ארגונים  דווקא  הם 
באיו"ש, שמנצלים את המהגרים 

למימון פעילותם.
מיוחד  בתחקיר  הדיווח  ע"פ 
הסקירות  באחת  'הארץ',  של 
הצ־ גיבוש  לקראת  השגרתיות 

עת החוק של משרד המשפטים, 
והיאחב"ל  השב"כ  נציגי  הציגו 
פשעים  לחקירת  ארצית  (יחידה 
האמצעים  את  בינלאומיים) 
המהגרים  משתמשים  שבהם 
המודל  פי  על  כספים.  להעברת 
וזכה  בדיון,  השב"כ  נציג  שהציג 
באמצעים  "העברה  לכותרת 
בלדרים  דרך  רשמיים  בלתי 
בדרכים המהוות סכנה בטחונית 
שה־ מהכספים  חלק  לישראל", 
לאפ־ לשלוח  מבקשים  מהגרים 

ריקה מולבנים על ידי הארגונים 
שהם  עד  ידיים  כמה  ועוברים 
מגיעים ליעדיהם, בעיקר לארי־

תריאה אך גם לסודאן.
כי  עולה  הרשויות  מחקירות 
המהגרים מפקידים את הכספים 
אצל בלדרים המכונים "קייסים" 
לידי  הכספים  את  המעבירים 
בקשר  שעומד  יותר  בכיר  בלדר 
או  איו"ש  תושבי  פלסטינים  עם 
ירו־ מזרח  תושבי  ערבים  עם 

לאיו"ש  שעובר  הכסף  שלים. 
חמאס  לידי  ומגיע  שם  נשאר 
וארגונים נוספים ובכך הם מתג־
ברים על הקושי להעביר כספים 
לאיו"ש. נציגי חמאס והארגונים 
 – בחו"ל  הנמצאים  האחרים 
וסוריה  לבנון  באיראן,  בעיקר 
באמצעות  הסכום  את  מקזזים   –
שליחת כסף לנציגיהם במדינות 
מע־ מצדם  והם  באפריקה  היעד 

למשפחות  המשלוח  את  בירים 
כך  פועלת  השיטה  המהגרים. 
גבולות  את  עוזב  אינו  שהכסף 
העב־ שמבוצעות  ומבלי  הארץ 

רות אלקטרוניות מהארץ לחו"ל 

ולכן לא ניתן לנטר את הפעילות 
והיקפה.

לממשלה  שהציג  מנתונים 
האוזר,  צבי  הממשלה  מזכיר 
מדי  כי  עולה  ב'הארץ'  והובאו 
לישראל  מחוץ  מועברים  שנה 
כ־600 מיליון שקל – מתוכם רק 
חוקיות  בהעברות  מיליון  כ־50 
מוערך".  "חוסר  הוגדרו  והיתר 
חלקים  החוק,  רשויות  להערכת 
עושים  הללו  מהכספים  ניכרים 
עזה  באיו"ש,  לארגונים  דרכים 
הנ־ הממשלה  במזכירות  וסיני. 

להציב  הבטחון  רשויות  את  חו 
"בעדיפות  הפרשה  חקירת  את 

עליונה".
בדיון לפני כמה שבועות ציין 
סייען  של  מעצר  השב"כ  נציג 
ובלדר באזור תרקומיא ביוני וכן 
במזרח  נוספים  חשודים  מעצר 
ירושלים. חוקרי השב"כ התחקו 
הכספים  העברת  נתיבי  אחר 
מגיעים  אכן  הכספים  כי  והבינו 
לארגוני טרור. במעצרים נתפסו 
מזוודות שבתוכן כ־50 אלף דולר 
עלה  ומהחקירה  העברה,  בכל 
פעמיים  מתבצעות  העברות  כי 
גודל  בסדר  בממוצע,  בשבוע 
לחלפן.  שקל  אלף  של 400-100 
לרשויות החוק ידוע על חמישה 
כי  מעריכות  הן  אך  חלפנים, 

מדובר בכ־15 בסך הכל.
הטרור  ארגוני  מנצלים  בכך 
מה־ המהגרים  של  הרתיעה  את 

בהעברה  הטמונה  ביורוקרטיה 
נותני  באמצעות  או  בנקאית 
ומתגברים  זר,  מטבע  שירותי 
על הקושי להכניס כספים לתוך 
יש־ בפיקוח  שנמצאים  האזורים 

מעזה  כספים  בהעברת  או  ראלי 
לתוך איו"ש.

רשת חובקת עולם

מעדויות מהגרים אפריקאים 
עובד  המודל  כי  עולה  ל'הארץ' 
היעדר  למרות  וכי  הכל  לרווחת 
התיעוד והרישום על ההעברות, 
לא התגלו בעיות בהעברת הכסף 
באמצעות שרשרת הבלדרים עד 
יש  באפריקה.  המשפחה  לקרוב 
לציין כי ככל הנראה, כך גם לפי 
הערכת רשויות החוק, למהגרים 
במעגל  לבלדרים  (פרט  עצמם 
לבלדר  ביותר  הקרוב  הפנימי 
הפלסטיני) אין באמת מושג לאן 
שהוא  עד  מתגלגל  הכסף  ואיך 

מגיע לקרובי משפחתם.
ו' מהגר מאריתריאה שדיבר 
זה  אביב  בתל  שוהה  'הארץ'  עם 
שנתיים, מספר על המודל. "פעם 
בין  שולח  אני  שבועות  בכמה 
למשפחה  דולר  ל־2,000   1,000
שלי באריתריאה ולאחי שנמצא 
זה  את  מעביר  אני  בסווזילנד. 
אביב  תל  בדרום  פה  לאריתראי 
שיש לו חברים והוא מעביר את 
בא־ שנמצא  אחר  לאפריקאי  זה 

רץ כבר ארבע שנים. הוא מעביר 
כפר  באיזה  לערבי  הכסף  את 
הכסף  את  שולחים  הם  ומשם 

לאפריקה".
של  קבוע  לקוח  הוא  ו' 
לא  מעולם  כי  ומעיד  השיטה 
היה  אחרת  בנושא,  בעיות  צצו 
מפסיק לשלוח ומחפש חלופות. 
מוציאים  הם  איך  יודע  לא  "אני 
מציין,  הוא  מהארץ",  הכסף  את 
בדולרים  להם  מעביר  אני  "אבל 
המקומי.  למטבע  ממירים  והם 
בדולרים  זה  כמה  יודעים  הם 
הערך  לפי  הכסף  את  ומעבירים 

שלו באריתריאה".
הוא  העסקה  על  ו',  לדברי 
גבוהה  שאינה  עמלה  משלם 
מטבע  שירות  מנותני  יחסית 
ו־  Western Union כמו  זר 
"האריתראי   .Moneygram
על  שקל   15 לוקח  מכיר  שאני 
הוא  שולח",  שאני  דולר  כל 100 
או  כ־3.8%  שיוצא  מה  מספר. 
300 שקל להעברה בסכום גבוה 
יחסית של 2,000 דולר. ו' מסביר 
את הרציונל בשימוש בבלדרים. 
"אם אני אלך לבנק יגידו לי תביא 
כתובת  תביא  משכורת,  תלוש 
איפה שאתה ישן ותעודות זהות. 
זה  את  עושה  מכיר  שאני  מי  כל 
בדרך הזאת. כל מי שיש לו עסק 

בתל אביב עושה את זה".
למ־ הראשונה  הסנונית  את 

בדרום  שלפיהם  ולחשדות  נגנון 
טרור,  תא  מסתתר  אביב  תל 
סימן צעיר אריתראי בן 22 בשם 
כברי גבריוסוס. גבריוסוס נעצר 
חב־ (כביש  תרקומיא  במחסום 

רון־קרית גת) באמצע יוני שעבר 
לארגון  כספים  שהעביר  בחשד 
לביצוע  קשר  קשירת  טרור, 
פשע ובעבירה על איסור להלב־

נת הון. יחד עם גבריוסוס נעצרו 
גם ערבי ישראלי מרמלה ופלס־

טיני תושב הכפר צוריף. מדובר 
ככל הנראה במעצר הראשון של 
למעור־ בחשד  אפריקאי  מהגר 

בות בטרור ביודעין.
שעבר  השבוע  בתחילת 
בשי־ היאחב"ל  חוקרי  פשטו 
על  הכנסה  מס  חוקרי  תוף 
ולא  חוקיים  עסק  בתי  כ־20 
העסק  בתי  אביב.  בתל  חוקיים 

היו  החוקרים  פשטו  שעליהם 
ונחשדו  ממושכת  לחקירה  יעד 
היתר,  ללא  מטבע  בשירותי 
הלבנת  איסור  חוק  על  עבירות 
מהארץ  כספים  והוצאת  הון 
נעצרו  בפשיטה  לחוק.  בניגוד 
מאריתריאה  מהגרים  ארבעה 
במזומן  שקל  כמיליון  ונתפסו 
בנוסף,  ובשקלים).  (בדולרים 
ירושלים  מחוז  בפרקליטות 
ארי־ של  תיקים  בשני  מטפלים 

תראים שנעצרו בחשד להעברת 
כספים לארגוני טרור.

בלדרים ממזרח ירושלים

הבחינו  ובשב"כ  במשטרה 
בעיקר  מרוכזת  הפשיעה  כי 
לאריתריאה.  שממוען  בכסף 
הנתו־ הם  לכך  חיזוק  שנתן  מה 

שעסקו  בישיבות  שהוצגו  נים 
הממשלה.  במזכירות  בנושא 
הוציאו  הדואר  בנק  באמצעות 
מיליון  כ־14  ב־2011  המהגרים 
ואילו  פעולות,  ב־5,800  שקל 
 2012 של  הראשונה  במחצית 
ב־2,900  שקל  מיליון   6 הוציאו 
פעולות. מהנתונים עולה כי מר־
בית המהגרים מעדיפים להעביר 
את הכספים בעיקר דרך זכיינים 
ספקית   –  Moneygram של 
חמישה  שלה  זר  מטבע  שירות 
דיסקונט.  ובנק  פרטיים  זכיינים 
ב־2008-2011  כי  עולה  עוד 
מישראל  לאפריקה  הועברו 
של  (ממוצע  דולר  מיליון  כ־20 

20 מיליון שקל בשנה).
המעידים  הנתונים  למרות 
על הוצאת עשרות מיליונים מי־

קונבנציונליות,  בדרכים  שראל 
רשויות  עבור  הבעיה  עיקר 
לכס־ הנוגע  בכל  מגיעה  החוק 

פים שמוציאים כ־30 אלף אזרחי 
בישראל.  החיים  אריתריאה 
הדואר  בנק  שהעביר  מנתונים 
עולה כי ב־2011 כולה בוצעו רק 
13 העברות כספים לאריתריאה 
שקל.   21,500 של  כולל  בסכום 
העב־  15 גם  נעשו  שנה  באותה 

אריתראים  ידי  על  כספים  רות 
באפריקה  אחרות  למדינות 

שקל   24,000 של  כולל  בסכום 
בלבד. ההעברות נעשו בסכומים 
שקלים.  מאות  כמה  בסך  קטנים 
שה־ הנתונים  בין  הגדול  הפער 

שאינן  ממדינות  המהגרים  ציגו 
אריתריאה לאזרחי הדיקטטורה 
את  העלה  אפריקה  במזרח 
מיליוני  עשרות  שלפיו  החשד 
ללא  מישראל  יוצאים  שקלים 
כל פיקוח ועלולים למצוא דרכם 

לארגוני טרור.
נציג  ציין  לטענה,  כחיזוק 
בידי  כי  בישיבה  הפנים  משרד 
אנשי המשרד מחברת המתעדת 
לאריתריאה  כספים  העברת 
מאות  של  בהיקף  כחוק  שלא 
העלה  עוד  דולרים.  אלפי 
חלק  כי  הפנים  משרד  נציג 
מהאריתראים מעבירים את כס־
הרשות  של   C שטחי דרך  פיהם 
בלדרים  באמצעות  הפלסטינית 

וחלפנים ממזרח ירושלים.

לא מודעים להשלכות 

החיים  אריתראים  מעדויות 
השימוש  כי  עולה  בישראל 
להע־ כשרים  הלא  באמצעים 

בעיקר  נובע  לארצם  כסף  ברת 
האריתראי  השלטון  ממדיניות 
הכ־ על  גבוהים  מסים  שגובה 

הצעת  וכי  המועברים  ספים 
רק  המשפטים  משרד  של  החוק 
מבחינת  התופעה.  את  תעצים 
להעביר  חייבים  הם  המהגרים 
משום  גם  למשפחותיהם  כסף 
שאין להם מקום בטוח להסתירו, 
או כפי שהיטיב לתאר זאת אחד 
המהגרים כשאמר כי "אם אשים 
את הכסף בדירה יגנבו לי אותו, 
מסובך  זה  בנק  חשבון  לפתוח 
הכסף  את  אשים  אני  מה,  מדי. 
באמצעות  וכך  במכנסיים?". 
מביא  "חבר  של  העתיקה  הדרך 
בלד־ רשת  לה  התפתחה  חבר" 

רות כספים המושתתת על אמון. 
הת־ כאן  אין  המהגרים,  לטענת 

נהלות בסגנון מאפיה או איומים, 
בעיה  לא  אפילו  זאת  ולטענתם 
לפתוח "עסק מתחרה". "אף אחד 
לא יגיד לי כלום אם גם אני אכיר 

לאפריקה.  כסף  ואעביר  אנשים 
זה",  את  לעשות  גמור  בסדר  זה 

אומר אחד מהם.
טוענים  מהמהגרים  כמה 
המקשה  הנוכחית  שהמדיניות 
לאר־ כספים  להוציא  עליהם 

מה   – לפשע  אותם  דוחקת  צם 
הצעת  תעבור  אם  שיתגבר 
המשפטים  משרד  של  החוק 
מי־ כספים  להוציא  האוסרת 

באיו,  יוהנס  לטענת  שראל. 
פליטים  לקידום  המרכז  מנהל 
 ,(ARDC) בישראל  אפריקאים 
לסיועם  נדחקים  המהגרים 
המערכת".  "בגלל  עבריינים  של 
"בגלל שאין מדיניות ממשלתית 
לאנשים  פונים  הם  מסודרת 
את  להם  ונותנים  מפוקפקים 
לא  "אנו  באיו.  אומר  כספם", 
וזה  שלילית  בפעילות  תומכים 
הצעת  אם  אבל  להיפסק,  חייב 
לצערי  תעבור,  החדשה  החוק 
והם  ברירה  תהיה  לא  לאנשים 
הכסף  את  להעביר  חייבים  יהיו 
בגלל  חוקיים.  לא  באמצעים 
אפשרות  להם  מספקים  שלא 
אותם  דוחפים  בעצם  הם  חוקית 

לפשע".
באיו מספר על הקושי בהע־

ברת הכסף, שלעתים גדול יותר 
שיש  יודעים  "אנו  מעשייתו. 
שמשתמשים  אנשים  מעט  לא 
ווסטרן  כמו  החוקיות  בדרכים 
אומר  הוא  מאניגראם",  או  יוניון 
וגם  שם  גם  "אבל  מיד,  ומסייג 
במקומות הבודדים שמאפשרים 
דורשים  הם  בנק  חשבון  פתיחת 
שזה  זהות  תעודת  כמו  מסמכים 
המ־ כל  אחד.  לכל  שאין  משהו 

עבר לדרכים לא חוקיות מתחיל 
מערימות  שהרשויות  בגלל 
החוקיות.  הדרכים  על  קשיים 

הם נדחקים לפשע".
גב־ האריתראי  הפעיל 

מספר  טקלה  (גבריאל)  ריהיוות 
בישראל  האריתראים  כרגע  כי 
נתקלים בקושי רב להעביר כס־

יכול  לא  "אתה  לאפריקה.  פים 
לשמור את הכסף שאתה מרוויח 
שזה  חושש  אתה  כי  בכיס  עליך 

ידי  על  אפילו  ייגנב,  או  ייעלם 
באותה  איתך  שישנים  אנשים 
דירה". לדבריו, נתיני אריתראה 
"בלדרים  עם  לעבוד  מעדיפים 
השחור  השוק  עם  העובדים 
התעריפים  בגלל  האריתראי 
הנמוכים יותר ממה שגובה הבנק 

באריתריאה".
הצעת  אם  טקלה,  לטענת 
את  יהפוך  "זה  תעבור  החוק 
המה־ עבור  קשים  ליותר  החיים 

אותו  יחסום  מישהו  אם  גרים. 
מלהעביר כסף למשפחה שלו אז 
באמ־ להשתמש  חייב  יהיה  הוא 

כי  טקלה הדגיש  אחרים".  צעים 
המכריע  רובם  ידיעתו,  למיטב 
בי־ האריתראים  המהגרים  של 

שהכסף  מודעים  לא  כלל  שראל 
כמימון  משמש  מעבירים  שהם 

לארגוני טרור.
מחוז  פרקליטות  נציגת 
בדיונים  שהשתתפה  ירושלים, 
מסכי־ החוק,  הצעת  לגיבוש 
המהג־ נציגי  טענות  עם  מה 

לכאורה  החוק  "הצעת  רים. 
את  ותעודד  תחמיר  רק 
גם  ביותר  הבעייתית  התופעה 
באחד  הפרקליטה  אמרה  ככה", 
ברור  "לא  כי  והוסיפה  הדיונים 
מנגנון  הוא  שנבחר  שהמנגנון  לי 
יעיל. על פניו נראה שדי בקלות 
ניתן לעקוף את מטרת החוק אם 
המסתננים מתארגנים בינם לבין 
קבו־ להזרמה  לדאוג  כדי  עצמם 

המוצא  לארצות  כספים  של  עה 
שכנראה  התארגנות   – שלהם 
או  כזו  ברמה  קיימת  היום  כבר 

אחרת".

השוק השחור: כך מממנים המסתננים 
מאפריקה את הטרור הפלסטיני 

רשת הלבנת כספים לטובת החמאס וארגוני הטרור

סלולארי, עצור!

ביטוי הולם | הרב י. טוורסקי

בשב"כ חושדים כי כסף ששולחים המהגרים למשפחותיהם עובר בפועל ליהודה ושומרון ^ חוק של 
משרד המשפטים, שיאסור העברת כספים מנסה להתמודד עם המגמה ^ מדי שנה מועברים מחוץ 

לישראל כ־600 מיליון שקל – מתוכם רק כ־50 מיליון בהעברות חוקיות

הכותב  ידי  על  אתמול  כאן  שהובאו  הדברים  בעקבות 
נתנאל המבורגר, ולאור האבל הגדול בו אנו שרויים כולנו 
בי  עלתה  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  של  פטירתו  אחר 
עולה  זצ"ל,  אלישיב  הרב  על  מדברים  כאשר  מחשבה: 
אזובי  הקומה,  נמוכי  הערך,  שפלי  לנו  מה  כאילו  הרהור 
בכלל  שייכות  לנו  שאין  גבוה,  ארז  הרוח,  ענק  עם  הקיר, 

למדרגותיו הנשגבות?!
אחד  ברגע  מסוגל  מאיתנו  אחד  כל  שלא  ברור  הרי 
היה  שכידוע  מרן,  של  העצומה  התמדתו  לדרגת  להעפיל 
עמל בתורה באופן מופלא במשך כל היום ורוב הלילה, וכלל 
הקרובים  ביתו  ובני  ילדיו  ואף  הבית.  לצורכי  ליבו  שת  לא 
ויתרו כמעט לגמרי על נוכחותו ועל מעורבותו בעניני הבית 
המינימליים, מה שאדם רגיל מהשורה אינו מסוגל ואף אינו 

רשאי לעשות כן ללא הוראת חכם מפורשת.
חמימא  בעידן   – כעת  מעמנו  שנדרש  מה  שכן,  מה 
לקחת  הוא   – הדור  פוסק  על  השבעה  אבלות  ימי  בסיום 
כל  יכול  זאת  זצ"ל.  מרן  של  מהתמדתו  מה  נתח  לעצמנו 
אחד לעשות חשבון נפש זעיר, היכן יכול הוא להקדיש יותר 
ריכוז  תוך  בלימוד  יותר  להשקיע  זמנו,  ואת  שעותיו  את 
מקסימלי, ולהתאמץ יותר בניצול זמן איכות עבור הלימוד.

אכן  ניטול  אתמול,  ביום  זו  באכסניה  לנאמר  ובהמשך 
שמכשירון  במקום  הסלולארי.  הטלפון  נושא  את  לדוגמה 
החיים  את  עלינו  להקל  המקורי  בתפקידו  ישמש  זה  זעיר 
כפי  בהתמדה  ללימוד  היום  שעות  את  לנצל  לנו  ולסייע 
החיים  את  עלינו  ומקשה  יוצרו  על  הגולם  קם   - שצריך 
באופן בלתי יתואר, כאשר כיום רוב העולם משועבד כמעט 

לגמרי תחת עולו של הטורדן הקטן.
הוא  מתי  בעצמו  להחליט  אחד  כל  היה  יכול  פעם 
הכוונה  גם  והיכן,  יתפלל  איך  זמן,  וכמה  ללמוד,  מתיישב 
הטבעית.  בחירתו  תחת...  אדם  בידי  יחסית  היו  והריכוז 
כיום נשתנו הטבעים, אתה יודע מתי אתה אמור להתחיל 
להתפלל, ואינך יודע מה באמת יקרה בסוף, כמה צלצולים 
צורמניים יפריעו לך באמצע 'פסוקי דזמרה', וכמה הודעות 
קוליות ימתינו לך אחרי 'שמונה עשרה' ויטרדו את שארית 

מנוחתך.
המנגינות  מתחילות  ללמוד,  סוף  סוף  כבר  התיישבת 
כפולות,  במרכאות  ה'חסידיים'  הזמרים  ממיטב  והנעימות 
נפש.  כל  המרטיטים  'רטטים'  כמה  גרוע  הפחות  ובמקרה 
קנית  לא  'מדוע  הקושיא  את  ימין  באוזן  אתה  שומע  וכך 
בבוקר את אבקת הכביסה כפי שסוכם'? ובאוזן שמאל את 
הגיע  לא  הוא  למה  החיידר  של  הטנדר  נהג  של  ה'תירוץ' 
היום בזמן, פירוט המצב בבנק, מצב השיחות בטלפון בזק, 
שהגיעו  עד  אלמוני,  על  ובירור  פלוני,  עם  קצרה  שיחה 

תלמידיהם ואמרו הגיע זמן שינת הצהרים.
לגדול  צומח  היה  אלישיב  הרב  האם  לרגע  נהרהר 
או  אחד  פלאפון  היו  באמתחתו  אם  שהוא,  כפי  בתורה 
שניים מצלצלים ומרטטים... ראוי אם כן שנקבל על עצמנו 
לפחות בזמני התפילה והלימוד לכבות או לפחות להשתיק 
את המפריעים הכרוניים, כך ננצל יותר את הסדרים שלנו 
לפחות ויהיה זה החיזוק שלנו, אחר מיטתו של גאון ישראל 

זצ"ל.

גם מסתננים וגם בלדרים. מסתננים בדרכם לשדה התעופה במסגרת מבצע "חוזרים הביתה" ביום חמישי האחרון, תל אביב

עדות מבורגס: "המחבל התווכח עם הנוסעים – והמטען הופעל"
המחבל ניסה להכניס לתא המטען של האוטובוס את תיק הנפץ תוך שהוא מזיז את התיקים של המטיילים ופתח בעימות עם 2 מהנוסעים ^ מעדויות 

נוספות עולה כי המחבל שהה במלון בוורנה, ניסה לשכור רכב ודיבר רוסית ^ רשת של סייענים שהתה במדינה בחודש שקדם לפיגוע

מ. ברגמן וא. פרידמן

לאוטובוס,  הגיע  "המחבל 
הצדה  שלנו  התיקים  את  דחף 
והניח את שלו. נוסעים התחילו 
ואז   – המחבל  עם  להתווכח 
אותם  שראה  המפעיל,  כנראה 
המטען".  את  הפעיל   – מרחוק 
שבוע ימים אחרי הפיגוע הקט־
קולנגי  ג'  משחזרת  בבורגס,  לני 
שנפצעה קשה בפיגוע, את רגעי 
חד־ פרטים  ומגלה   – האימה 

בחקירת  לסייע  שעשויים  שים 
הכוויות  במחלקת  האירוע. 
סי־ השומר,  תל  החולים  בבית 

שניות  כי  לקרוביה  קולנגי  פרה 
מש־ התווכחידיד  הפיגוע  לפני 
שנהרג  ז"ל,  מנשה  אמיר  פחתם 

אף הוא, עם המחבל.
נבדקת  עדיין  זה  בשלב 
נוספות  עדויות  לצד  זו,  עדות 
לשכור  המחבל  ניסה  ולפיהן   –
על  התעופה.  בשדה  מכונית 
בדלפק  הפקיד  זו,  עדות  פי 
במחבל  חשד  הרכב  השכרת 
רכב.  להשכיר  לו  אפשר  ולא 
כשהתפרסמה תמונתו של המ־
חבל – העיד על כך במשטרה.

העיתון  דיווח  השבוע 
המ־ כי  מייל'  'דיילי  הבריטי 
סייע  החשד  פי  שעל  חבל 
באוטובוס  הפיגוע  את  לבצע 
מוגדר  בבורגס,  הישראלים 
הבט־ האיומים  כאחד  כעת 

כעת.  ביותר  הגדולים  חוניים 
ההערכות  פי  שעל  החשוד, 
תחת  אמריקני  דרכון  נושא 

נמלט  ג'פרסון,  דיוויד  השם 
שעבר  בשבוע  הפיגוע  לאחר 
הדיווח  פי  על  הנופש.  בעיירת 
מוגדר  ג'פרסון  מייל',  ב'דיילי 
כ"יעד בכיר" על ידי גופי המו־

מחשש   – הישראליים  דיעין 
שהוא מהווה חלק מהתארגנות 
שישתתפו  בישראלים  לפגוע 

באירועים.
על פי הערכות שונות, המ־
למתאבד  שסייע  שחשוד  חבל, 
אוטובוס  ליד  עצמו  שפוצץ 

חבלה  מטען  מחזיק  התיירים, 
שימוש  נעשה  שבו  לזה  זהה 
בעקבות  בבולגריה.  בפיגוע 
האבטחה  תוגברה  החשש, 
מוקדם  הישראלים.  סביב 
המשטרה  מסרה  השבוע  יותר 
נשאר  המחבל  כי  בבולגריה 
וורנה  בעיר  המלון  בבית 
לבי־ סימנים  אחריו  והשאיר 

קורו. העיתון 'טרוד' בבולגריה 
ציטט נהג מונית שסיפר כי יום 
את  ברכבו  הסיע  הפיגוע  לפני 

שתי  ופומורי,  מרבדה  המחבל 
צפו־ שממוקמות  קטנות  ערים 
הנוסע  לדבריו,  לבורגס.  נית 

דיבר "רוסית טובה".
סירבו  בבולגריה  הרשויות 
האחרונים  לדיווחים  להגיב 
ומסרו רק כי הם מאמינים שה־

 ,36 גיל  בסביבות  היה  מחבל 
אמרי־ נהיגה  רשיון  עליו  נשא 

קני מזויף, לא החזיק באזרחות 
"לא  במדינה  ושהה  בולגרית 

פחות מארבעה ימים".

בולגריה,  ממשלת  ראש 
אתמול  אמר  בוריסוב  בויקו 
המחבל  כי  עיתונאים,  במסיבת 
של  מרשת  לסיוע  זכה  מבורגס 
סייענים, ששהו במדינה לפחות 
ואולי  לפיגוע  שקדם  בחודש 
המחבל  כי  אמר  הוא  יותר.  אף 
הגיע לבוגריה מאחת ממדינות 
עתה  לעת  כי  והדגיש  אירופה, 
של  זהותו  אודות  פרטים  אין 
דתו  מהי  ידוע  ולא  המחבל 
אמר  בוריסוב  מוצאו.  ומהו 

מסיבת  במהלך  הדברים  את 
עיתונאים משותפת שקיים עם 
יועצו הבכיר של ברק אובאמה 

לענייני טרור, ג'ון ברנאן. 
לכוחות  בוריסוב,  לדברי 
לא  בולגריה  של  הבטחון 
את  לגלות  דרך  שום  היתה 
הוא  הפיגוע.  לביצוע  המזימה 
תוכננה  הפעולה  כי  הדגיש 
מקצועית  בצורה  ובוצעה 
כך  על  שמרמז  מה  מאוד, 
עומדת  הפעולה  שמאחורי 
גדול  טרור  ארגון  או  מדינה 
כי  ציין  הוא  יכולות.  ועתיר 
למחבל  שסיעה  הרשת  חברי 
ושהו  המדינה  ברחבי  פעלו 
שוכ־ כשהם  שונות,  בערים 

בהם  ומתניידים  רכב  כלי  רים 
זהירים  היו  "הם  הפרעה.  ללא 
"בשום  בוריסוב,  אמר  מאוד", 
מהם  שניים  ראינו  לא  מקום 
האבטחה".  במצלמות  יחד 
לעצור  היחיד  הסיכוי  לדבריו 
היה  אם  רק  היה  הפיגוע  את 
מודיעיני  מידע  כך  על  מתקבל 
הסייענים  אחד  אם  או  ממוקד 

היה נחשף במקרה. 
הבולגרי  הממשלה  ראש 
מדינה  הינה  ארצו  כי  הוסיף 
לת־ רב  כסף  לה  שאין  קטנה 

שהיכולת  כך  הבטחון,  קציב 
שלה למנוע פעולות טרור אינן 
מאוד,  פגיעים  "אנחנו  גבוהות: 
מכל  לבולגריה  להיכנס  אפשר 
מיני מדינות ובכל מיני דרכים. 
אח־ על  לשמור  צריכים  אנחנו 

דותנו". 

המצוד אחר הסייענים ממשיך. העשן המיתמר בזירת הפיגוע בבולגריה, בשבוע שעבר



עמוד ד | יום ד', ו' באב תשע"ב | המבשר

הזמנתם כבר צימר לבין הזמנים?

עם 'טלחופש' תתכננו את ימי החופשה!

"אוכלוסיית הקשישים בעיר 
מידה  בקנה  לסיוע  בעז"ה  תזכה 
בכל הפעילויות המיועדות  נרחב 
שמחה  אני  ותיקים.  לאזרחים 
ביתר  בעיר  כאן  היום  להשיק 
לאזרחים  הרפורמה  את  עילית 
האסטרט־ התכנית   – הוותיקים 
שיפור  למען  ביותר  הגדולה  גית 
האזרחים  של  חייהם  איכות 
סגנית  אמרה  כך  הוותיקים"– 
ד"ר  ותיקים,  לאזרחים  השר 
בביתר  שערכה  ביקור  בתום  נס 
משרדה  וצמרת  נס  הגב'  עילית. 
אזולאי  אהרן  המנכ"ל,  בראשות, 

שב־ הקשישים  במועדון  ביקרו 
מרכז הקהילתי בעיר ושוחחו עם 
לאחר  העיר.  מייסדי  הקשישים, 
ההייטק  במפעלי  ביקרו  מכן 
וערכו  'ערבה'  התעשיה  שבאזור 
המהפכנית  לתכנית  השקה  טקס 
אותה יזמה סגנית השר, שתופעל 

גם בעיר.
שנערך  ההשקה  בטקס 
אמרה  העיריה  מליאת  באולם 
של  "מטרתה  כי  השר  סגנית 
לרשויות  לתת  היא  הרפורמה 
להיערך  הכלים  את  המקומיות 
לגידול הצפוי באוכלוסיה זו בע־

הטכנולוגית,  ההתפתחות  קבות 
להיטיב את איכות חייהם וחשוב 
הפוטנציאל  את  למצות  מכל 
הגלום באוכלוסיה זו, כך שתוכל 
לנהל חיים פעילים וחיוניים, תוך 
בה  לקהילה  משמעותית  תרומה 

הם חיים".
ראש העיר, הרב מאיר רובי־

נשטיין אמר כי העיריה מפעילה 
הקשישים  לאוכלוסיית  כיום 
בתחומים  פעילויות  של  שורה 
סיועו  את  מבקשים  ואנו  שונים 
ותיקים  לאזרחים  המשרד  של 
העי־ כי  אמר  העיר  ראש  בענין. 

אב  תכנית  להכין  מבקשת  ריה 
סיוע  המשך  בקשישים.  לטיפול 
מבנה  שיניים.  טיפולי  במימון 
יעודי לטיפול יום בקשיש. סיוע 
ע"י פסיכוגריאטר בעיר. תקציב 
לרכזת קשישים. קורסי העשרה 
מחשבים,  בתחומי:   60+ לגילאי 
ועוד.  אומנות  תזונה,  התעמלות, 
 60 גילאי  מקרב  מתנדבים  רכז 
כמו:  התנדבותית  לפעילות   +
תוספת  וכו'.  משפחתית  סומכת 
מתנדבים בשעות שירות לביקור 
בבתי קשישים. תקציב למועדון 
הסעות,  גם:  שיכלול  הזהב  גיל 
הזנה והפעלות. אב בית שכונתי 
המת־ לקשישים  מענה  שיספק 

גוררים רחוק ועוד. 
שיבח  רובינשטיין  הרב 
הרב  תרבות,  תיק  מחזיק  את 
תרבות,  אגף  מנהל  אבלס.  אהרן 
מנהלת  טורנהיים.  יעקב  הרב 

שטוב.  הגב'  הקהילתי,  המרכז 
ורכז  פירר  גב'  הקשישות,  רכזת 
אוחיון  יעקב  ה"ה  הקשישים, 
למען  המסורה  עבודתם  על 
"התפיסה  זו.  חשובה  אוכלוסיה 
של  בזכותם  כאן  אנו  היא;  שלנו 
היא  שלנו  והזכות  המייסדים 

לסייע להם בכל אשר נוכל".
כי  סוכם  העבודה  בישיבת 
העיריה  תבנה  ראשון,  בשלב 
את  הממפה  יישובי  פרופיל 
הוותיקים  האזרחים  של  מצבם 
הבא,  בשלב  החיים.  תחומי  בכל 
ע"י  אסטרטגית  תכנית  תגובש 
מומחים לתחום הזקנה, שיודרכו 
לאזרחים  המשרד  מומחי  ע"י 
לפרופיל  בהתאם  ותיקים, 
הראשונה  השנה  בסוף  היישובי. 
לפרויקט, תוצג התכנית המלאה 
והיא תיושם באופן מיידי לטווח 

של 15 שנים. 

עשרות כונני ומתנדבי 
מד"א אבטחו את עשרות 

אלפי המתפללים 
בהילולת האר"י הק' בצפת

אלי  רמ"ג  מד"א  מנכ"ל 
התפרסו  מד"א  בין: "כוחות 
ואף  העלמין  בית  שטח  בכל 
מנת  על  נוספים  בציונים 
של  שלומם  את  להבטיח 

המתפללים"
פקדו  אלפים  עשרות 
הקרובה  היממה  במהלך 
הק'  האר"י  של  ציונו  את 
העתיק  העלמין  בבית 
ההילולא.  יום  לרגל  בצפת, 
הנהירה ההמונית לציון הק' 
הערב  בשעות  כבר  החלה 

המוקדמות שלשום.
של  גדולים  כוחות 
את  אבטחו  ומד"א  משטרה 
המתפללים.  אלפי  עשרות 
ישראל  משטרת  בהוראת 
את  אדום  דוד  מגן  אבטח 
המתפללים.  אלפי  עשרות 
עוד לפני ההילולא התקיימו 
מקדימות  ישיבות  מספר 
ומארגני  הבטחון  גורמי  בין 
הנהלת  לבין  ההילולא 
על  ירדן,  במרחב  מד"א 
כיאות  להיערך  מנת 
אלפי  עשרות  לאבטחת 

המתפללים. 
מגן  שיגר  שנה  כבכל 
העלמין  לבית  אדום  דוד 
אמבולנסים  בצפת 
עשרות  לצד  ואופנועים 
שהיו  ומתנדבים  כוננים 
מעלה  לאורך  פרוסים 
ערוכים  והיו  כולו  ההר 
להעניק  הציוד  מיטב  עם 
טיפול רפואי מהיר לכל מי 
שנזקק לו. עשרות הכוננים 
בבית  שהו  והמתנדבים 
מתחילת  בצפת  העלמין 
ההילולא ועד סופה בשעות 
שלישי.  יום  של  הלילה 
ירדן  במרחב  מד"א  ראשי 
האירועים  אחר  עקבו 
עם  המשותף  מהחפ"ק 

משטרת ישראל. 
אבטחת  פעילות  לצד 
המתפללים  אלפי  עשרות 
האר"י  לציון  בסמוך 
אמבולנסים  הוזנקו  הק', 
את  לאבטח  מד"א  וכוחות 
את  שפקדו  המתפללים 
הבולטים  הצדיקים  קברי 
המרכזיים  ובציונים  בצפון, 
ומתנדבי  כונני  הוצבו 
ההצלה  וארגוני  מד"א 
על מנת  המסונפים למד"א, 
לאבטח את בואם של אלפי 
יחמיצו  שלא  המתפללים 
קברי  את  לפקוד  הזדמנות 
תחנת  גם  בגליל.  הצדיקים 
תוגברה  בצפת  מד"א 
ובכוחות,  באמבולנסים 
לתת  יהיה  שניתן  כדי 
מענה מקיף ביום ההילולא. 
במקום  תפקדו  מד"א  לצד 
בצפון  ההצלה  ארגוני 
'הצלה  למד"א  הכפופים 
צפון', 'הצלה מירון', 'הצלה 

כרמל'.
הערכות  פי  על 
המשטרה הגיעו לצפת מעל 
מתפללים  אלף  לשלושים 
ביום ההילולא, ובמד"א היו 
התרחישים,  לכל  ערוכים 
במקרי  הטיפול  לצד 

החירום שבשגרה.
רמ"ג  מד"א  מנכ"ל 
פי  "על  מסר:  בין  אלי 
ישראל  משטרת  הוראת 
דוד  מגן  ארגון  מאבטח 
האר"י  הילולת  את  אדום 
שנה.  כבכל  בצפת,  הק' 
כוחות מתוגברים של מד"א 
חובשים  פרמדיקים,  לצד 
בכל  התפרסו  ומתנדבים 
ואף  העלמין  בית  שטח 
מנת  על  נוספים,  בציונים 
המתפללים  את  לאבטח 

ולהבטיח את שלומם". 

יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ הרב ישראל אייכלר בנאום סוער במליאת הכנסת:

"מי שקורא ללומדי תורה 'משתמטים' 
הם אויבי ומשנאי ה' אלוקי ישראל"

מאת דוד שמואלי

החורבן  בימי  אנו  "עומדים 
דברי  על  למחות  מבקש  ואני 
נגד  כאן  שהושמעו  והזדון  הבלע 
ידי  על  הנקראים  התורה  לומדי 
"משת־ הגנאי:  בלשון  הרשעים 
אלפי  למאות  שקורא  מי  מטים". 
משתתפי ההלוויה של מרן פוסק 
זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  הדור 
"משתמטים"  המשוקץ  בתואר 
אלוקי  ה'  ומשנאי  אויבי  הם 
אומר:  הכתוב  עליהם  ישראל. 
תחרישון.  ואתם  לכם  ילחם  ה' 
הקב"ה יגן על לומדי התורה מפני 
יוכל  לא  ואיש  רעתם  מבקשי  כל 
לגעת בהם לרעה. אם בתקשורת 
להשמ־ הקוראים  מגיבים  ישנם 
דת החרדים, האשמה תלויה בא־
ללומדי  שקוראים  השלטון  נשי 

התורה "משתמטים".
אמר  הללו  הדברים  את 
התו־ יהדות  סיעת  יו"ר  אתמול 

בנאומו  אייכלר  הרב  ח"כ  רה 
הצעות  במהלך  הכנסת  במליאת 

אמון של סיעות האופוזיציה. 
פילל  ומי  מילל  "מי  לדבריו, 
מלחמה  תכריז  יהודית  שמדינה 
מי  ולומדיה.  ישראל  תורת  נגד 
ולבא  חצרי  רמוס  מידכם  בקש 
לילדי  לקרוא  הקודש,  לארץ 
כאן  היינו  "משתמטים".  ישראל 
אחריכם.  כאן  ונישאר  לפניכם 
אני מדבר רק על אלה שקוראים 
נפ־ את  המוסרים  תורה  לעמלי 
עצמם  את  וממיתים  לתורה  שם 
"משתמטים".  תורה  של  באהלה 
חילונים  גם  ישראל  בני  רוב  כי 
אתם  ויכוח  לנו  שיש  כאלה  וגם 
בענין הגיוס, אוהבים את התורה 
רק  התורה.  גדולי  את  ומכבדים 
סוחפים  מסיתים  של  קטן  אחוז 
התו־ לשנאת  שלם  עם  אחריהם 

רה. 
של  הימים  תשעת  "בימי 
המש־ דווקא  החורבן,  ערב 

התורה,  קיום  מחובת  תמטים 
המצוות,  וקיום  השבת  משמירת 
בציון  השוכן  ה'  לעם  קוראים 
הכתוב  עליהם  משתמטים.   =

עיני  'הנה  עמוס:  בנביא  אומר 
החטאה  בממלכה  אלוקים  ה' 
האדמה'.  מעל  אותה  והשמדתי 
"אפס  לנו  מבטיח  הקב"ה  אך 
בית  את  אשמיד  השמד  לא  כי 
ימותו  בחרב  וכו'.  ה'  נאום  יעקב 
לא  האומרים  עמי  חטאי  כל 
הרעה.  בעדינו  ותקדים  תגיש 
סוכת  את  אקים  ההוא  ביום 
והריסותי  וכו'  הנופלת  דוד 
עולם.  כימי  ובניתיה  ואקים 
ישראל  עמי  שבות  את  ושבתי 
אד־ מעל  עוד  ינתשו  ולא  וכו 

אמר  להם  נתתי  אשר  מתם 
ה' אלוקיך". 

מפני  עלינו  ישמור  "הקב"ה 
ומדגיש  חוזר  אני  אויבינו.  כל 
החי־ כולל  ישראל,  עם  רוב  כי 

לעם  להשתייך  רוצים  לונים, 
ושומריה.  התורה  לומדי  ה' 
המוסתים  שגם  תפילה  אנו  אך 
"משתמטים"  לנו  הקוראים 
ייענשו  ולא  בתשובה  יחזרו 
התורה  את  מבזים  אשר  על 

ולומדיה". 

מאות נשים השתתפו בכנסי בריאות לנשים 
וילדים במרכז הרפואי מעיני הישועה

האמהות שמעו הרצאות שונות בנושאי בריאות, התפתחות הילד, תזונה ותפקוד אמהי נכון ^ רב המרכז הרפואי: "אין 
סיבה לטלטל את הילדים לבתי חולים שאינם נקיים מבחינה רוחנית כאשר הרופאים הבכירים הובאו לכאן" 

משרד הבריאות מזהיר מפני 
שימוש במשחות מזויפות

המשחות נחשפו בביקורות שנערכו בבתי המרקחת

סגנית השר לאזרחים ותיקים אורחת העיר ביתר עילית:

הושקה תכנית הרפורמה 'חיים בגיל' לאזרחים ותיקים בביתר עילית
במסגרת הרפורמה יופעלו תכניות לשיפור איכות חייהם של הקשישים וסיוע לפעילויות ההעשרה ותרבות ^ ראש העיר, הרב 

רובינשטיין: "התפיסה שלנו היא: אנו כאן בזכותם של המייסדים והזכות שלנו היא לסייע להם בכל אשר נוכל"

במעמד אלפים מכל שדרות הציבור החרדי בבלגיה

מעמד נכבד לכבודה של תורה בסיום הש"ס באנטוורפן

בפגישה שערך השבוע ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 
עם קבוצת תלמידי המכללה לבטחון, הוא סקר את חמשת 
אחד  ישראל.  בפני  כיום  הניצבים  האסטרטגיים  האיומים 
מתופעת  פחות  לא  הוא  דנתניהו,  אליבא  כך  האיומים, 
ההסתננות. הוא אמר כי היא מהווה איום על צביון המדי־
נה, ולכן היה חשוב להקים את הגדר בדרום. כשעוד לפני 
משמעו־ להורדה  מסייעת  כבר  היא  אמר,  העבודות,  סיום 

תית של מספר המסתננים שחוצים את הגבול.
האמנם, איום אסטרטגי?

בוושינגטון,  המתגורר  ישראלי  עיתונאי  קרני,  יואב 
פרסם מאמר מעניין הסוקר את האיום על ישראל המגיע 
כותרת  תחת  אפריקה.  ממדינות  המסתננים  של  מכיוונם 
כי  קרני  מסביר  אביב",  לתל  מדרום  "אפריקה,  המאמר 
"ישראל היא הארץ הלא־אפריקאית היחידה בעולם שיש 
בהחלט  לה  מותר  אפריקה.  עם  טריטוריאלי  גבול  לה 
להגביל הגירה, אפילו לבודד מהגרים. אבל היא תתקשה 
מנסיונם  ללמוד  צריכה  היא  הגיאוגרפיה.  מן  להשתחרר 
של זרים, היא צריכה להיזכר במה שאמר מנחם בגין לפני 
למדי־ ייאוש  עד  זקוקה  — והיא  וייטנאמים  על  שנה   35

ניות חוץ פעילה באפריקה. יותר שלום ופחות דיקטטורה 
ישאירו את הפליטים בבית", הוא מציע.

בישראל  ההיסטורית  ההתמודדות  את  מציג  אף  קרני 
עם התופעה. "הקיץ לפני 35 שנה", הוא כותב, "הרכיב מנ־
חם בגין את ממשלתו הראשונה. ביום הצגת שריו בכנסת 
ששים־ משתה  ישראלית  סוחר  שאניית  הידיעה  הגיעה 
וששה פליטים וייטנאמיים מסירת אגוז בים סין הדרומי. 
אולי שני מיליון וייטנאמים היו מוכנים להיטרף בים סין, 
ברוטלי.  קומוניסטי  משטר  של  ממלתעותיו  להיחלץ  כדי 

רבבות אמנם טבעו.
בחגיגיות  בגין  הודיע  הדיון,  בסיכום  בכנסת,  "בנאומו 
כי הורה להביא את הפליטים לארץ, ולהעניק להם מקלט. 
חבר הכנסת אריה אליאב הרים את קולו בקריאת ביניים. 
מה? שאל בגין. מה? "כרב חובל של אניית מעפילים אני 

מצדיע לך!", קרא אליאב.
"אליאב היה שייך לשמאל היוני ביותר בכנסת", משח־
זר קרני, "חברו לספסל הזעיר של סיעת של"י, מאיר פעיל, 
היסטוריון וקצין לשעבר, משך בשרוולו. בשביל מה אתה 

קופץ, הוא אמר לו (או משהו כזה). כמה שבועות אחר כך 
ביקר בגין אצל הנשיא ג'ימי קרטר בוושינגטון. הוא אמר 
לו, שהחלטתו להעניק מקלט היתה טבעית. הוא זכר את 
הסירוב לקלוט כמעט אלף פליטים יהודיים מגרמניה על 

סיפון האניה סט' לואיס, ב־1939".
תחושה  לפליטים  לתת  כדי  מגדרה  יצאה  ישראל 
טובה, "בגין שלח את דוד לוי, אז שר הקליטה, לקבל את 
הווייטנאמים בנמל אילת. לוי חצב להבות, וקרא ל"עולם 
"הנשים  את  ולהציל  ישראל,  של  ממעשיה  ללמוד  כולו" 
והילדים המיטלטלים בלב ים ללא מולדת". בשנים הבאות 

קלטה ישראל בערך 300 וייטנאמים".

התנגדות, לא שנאה
אבל היום, המצב שונה לחלוטין. במיוחד אחרי שגלים 
בא־ הערים  רחובות  את  שטפו  מהגרים  אלפי  עשרות  של 
רץ. קרני מתייחס לדעתם הלא אוהדת, בלשון המעטה, של 

הישראלים את המהגרים.
אינני  שחורים?  על  באמת  חושבים  ישראלים  "מה 
בטוח שהמאורעות העצובים של דרום תל אביב משקפים 
מצב דעת ישראלי טיפוסי, בוודאי לא מצב דעת נדיר. אני 
איבדו  אביב  תל  בדרום  השכונות  תושבי  אם  שגם  חושב 

את עשתונותיהם, הם לא נעשו נאצים או פשיסטים. 
כלפי  קולנית  טינה  או  מהגרים,  אפליית  "בכלל, 
ענין  אינן  במהגרים,  פיזיות  פגיעות  אפילו  או  מהגרים, 
דמוקר־ פתוחות,  חברות  ראינו  הנאצית.  גרמניה  של 
גל  כאשר  קונכייתן,  תוך  אל  נסוגות  וליברליות  טיות 
רחובותיהן  את  הציף  מהגרים  של  מבוקר  ובלתי  פתאומי 

או את חופיהן.
מושבת  היתה  עדיין  (כאשר  קונג  בהונג  "הבריטים 
אוסטרליה  במכלאות.  וייטנאם  בורחי  את  הושיבו  כתר) 
בלב  נאורו,  הזעיר  לאי  שילמה  והפתוחה  הליברלית 
של  מעונשם  אותה  שיפטור  כדי  השקט,  האוקיאנוס 
פליטים מאפגניסטן. מאלטה הקטנה והדמוקרטית כרעה 
אפ־ פליטים  של  סירותיהם  כאשר  שנתיים,  לפני  תחתיה 

ריקאיים התנפצו על חופיה".

קרני גם נותן דוגמה מצויינת מה קרה לכאלו שכן קי־
בלו את המהגרים בידיים פתוחות. "עיתון בעיר לואיסטון 
שבמדינת מיין, צפון מזרח ארה"ב, מציין עשר שנים לה־

גירה הפתאומית והמסיבית (יחסית) של סומלים אל העיר 
הקטנה והלבנה מאוד. "מאבק והתקדמות", אומרת הכות־

רת הראשית. לואיסטון, במדינת מיין, בקצה הצפון־מזרחי 
מאוד  ולבנה  קטנה  מעניין.  מקרה־מבחן  היא  ארה"ב,  של 
(96% של האוכלוסיה, עם אחוז אחד בלבד של שחורים), 
היא התעוררה בוקר אחד ב־2001, וגילתה שפליטים סו־

מליים התחילו לנהור אליה.
"ב־1999 הרשתה ארה"ב ל־12,000 מפליטי המלחמות 
של  במעיהם  נבלעו  רובם  בתחומיה.  להתיישב  בסומליה 
וסן  (מינסוטה)  מיניאפוליס  (ג'ורג'יה),  אטלנטה  כרכים, 

דייגו (קליפורניה). אבל כמה מאות בחרו בלואיסטון.
את  ולקיים  להוסיף  רצו  הסומליים  החמולות  "זקני 
שעיר  השתכנעו  הם  קהילתם.  מסגרת  ואת  חייהם  אורח 
דיור  שפע  עם  טובים,  ספר  בתי  עם  ארה"ב,  בקצה  קטנה 
ועם מענקי סעד נדיבים, טובה משכונות העוני של הערים 

הגדולות".
היה  לא  הקטנה,  בעיירה  כך  אחר  שהתרחש  מה  את 
בהד־ השתנתה  לואיסטון  של  "הדמוגרפיה  למנוע.  שייך 
רגה. כיום, לפחות עשירית, אולי 15%, מ־41,000 תושביה 
הם סומלים. הם בלעו נתחים עצומים של תקציבי הסעד 
העירוניים: 50% ויותר בשנים הראשונות, שירדו בינתיים 
עם  נאבקים  עצמם  את  מוצאים  מקומיים  לסביבות 25%. 

סומלים בתור לדיור עירוני.
קרא  דאז  העיר  ראש  ניכר.  מלכתחילה  היה  "המתח 
עזרו  הסומלים  אבל  הגירתם.  קצב  את  להאט  לסומלים 
חנויות  פתחו  הם  לואיסטון.  בכלכלת  חיים  רוח  להפיח 
קניה.  כוח  איתם  הביאו  והם  מרכזיים,  ברחובות  חדשות 
במ־ קטנות  ערים  של  בשורה  מתרחש  דומה  תהליך  אגב, 

ערב התיכון של ארה"ב. שם, סוכני השגשוג הם מהגרים 
לטינו־אמריקאיים. פעילות מסחרית מעלה את ערך המ־

קרקעין ומרחיבה את בסיס המס המקומי".
בבחירות שנערכו שם בשנה שעברה, הציג אחד המת־

מודדים מודעת בחירות. בה הכריז, כי הגיע הזמן לשים קץ 
להגירתם של פליטים וזרים, המפיצים פשע בעיר. "האיש, 

פרנק מקדונלד, ניצח בהפרש של שבעים קולות. האם היה 
מנצח בהפרש גדול יותר אלמלא פירסם את המודעה, או 

אולי היה מפסיד אלמלא פירסם אותה?" שואל קרני.

יש לנו מה ללמוד
מן  ללמוד  מה  אביב  לתל  "היש  מסקנות.  מסיק  קרני 
הנסיון הזה? בוודאי. התלמד? לא. לתל אביב אין מדיניות 
בהחלט  רשאית  דמוקרטית  חברה  יש.  לישראל  הגירה. 
להגביל את כניסת המהגרים אליה. היא רשאית, גם על פי 
לפליטי־חרב  מגורים  סידורי  למצוא  לאומיות,  בין  אמנות 
הרחק ממרכזי עריה. לא כל מחנה הוא מחנה ריכוז, לא כל 

הפרדה היא אפרטהייד.
תהיה,  לא  גם  אין,  שלישראל  אחד  ענין  הנה  "אבל 
השפעה עליו: היא הארץ הלא־אפריקאית היחידה בעולם 
לא  דבר  שום  אפריקאית.  ארץ  עם  יבשתי  גבול  לה  שיש 
של  ארוכת־טווח  ונוכחות  אפריקאית  הגירה  למנוע  יוכל 

אפריקאים.
מדי־ לפתח  להתחיל  "צריכה  מציע,  הוא  "ישראל", 
מתדפקים  אפריקאיים  פליטים  כאשר  אפריקאית.  ניות 
הבין  בזירה  גם  להגיד,  מה  לה  שיהיה  צריך  שעריה,  על 
ישראלי.  פנימי  ענין  להיות  מתחילה  אפריקה  לאומית. 
דחו־ דברים  יש  אביב  תל  דרום  של  הטראגיות  בנסיבות 

תיל  גדרות  שמציבים  לפני  אבל  מדיפלומטיה.  יותר  פים 
שחורים  של  איבתם  את  בזה  וקונים  בנגב,  ירי  ועמדות 
בכל העולם, וגם של הרבה לבנים, אפשר להתחיל יוזמה 

מדינית כלפי אפריקה.
או  ברצינות;  אפריקה,  לענייני  שר  למנות  "אפשר 
לפחות סגן שר במשרד החוץ, או במשרד ראש הממשלה, 
עם סמכויות של ממש; למנות שגריר נודד באפריקה במ־

עמד בכיר; להקים ועדת־משנה לענייני אפריקה בכנסת; 
סגן שגריר לענייני אפריקה באו"ם; להעלות את  להוסיף 
קהילות  לעודד  לאומיים;  בין  בפורומים  אפריקה  ענייני 
לא־ לעזרה  מיוחדים  מאמצים  להקדיש  בעולם  יהודיות 

פריקה".
אין מה לומר, הצעה מעניינת.

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

המאבק של ישראל במסתננים

התכנסו  ברק  בני  אמהות 
הישועה  מעיני  הרפואי  במרכז 
שהתקיים  הורות"  "בריאות  לכנס 
הכנס  ברק.  בני  עיריית  ביוזמת 
ילדים  לגדל  "כיצד  היתה  שכותרתו 
בריאים", הנגיש את ההורים לכלים 
מעשיים המסייעים בפיתוח חכמתם, 
בין  הילדים.  של  ובטחונם  בריאותם 
כיצד  טכניקות  נלמדו  הנושאים 
על  לשמור  וכיצד  לילדים  להתחבר 

תפקוד אמהי נכון בגידול הילדים. 
המרכז  רב  פתח  הכנס  את 
הופנר  יוסף  ר'  הרה"ג  הרפואי 
המנחה  ע"י  הוזמן  אשר  שליט"א, 
ברכת  את  למסור  וייצמן,  ע.  הגב' 
הרפואי  המרכז  והנהלת  הרבנים 
לידר.  גרשון  הרב  המנכ"ל  בראשות 
הרב הופנר מסר בפני ההורים שיחה 
מרתקת בנושאים הקשורים להלכה 
בין  בנושא  ומהמתרחש  ורפואה 

כותלי בית החולים. 
הרב  שיבח  דבריו,  בהמשך 
ומומחיותם  מקצועיותם  את  הופנר 
בכלל  הרפואי  המרכז  רופאי  של 
בסיום  בפרט.  הילדים  וממחלקת 
יצטרכו  שלא  להורים  איחל  דבריו 
חולים,  לבית  ילדיהם  עם  להגיע 
לעזרה  יזדקקו  ח"ו  אם  "אולם 

את  לטלטל  סיבה  אין  רפואית, 
נקיים  שאינם  חולים  לבתי  הילדים 
הובאו  הבכירים  הרופאים  כאשר 

לכאן", אמר. 
הרצאתה  נשמעה  מכן  לאחר 
של הד"ר ח. אופיר, מנהלת מחלקת 
ילדים בנושא: "דברים שטוב להורים 
אופיר  ח.  ד"ר  לדעת".  אכפתיים 
להבהיר  דבריה  בתמצית  השכילה 
נקודות  מספר  השומעות  לקהל 
את  לתת  כאמהות  אותן  המחייבות 
הדעת עליהן, כגון: איתור בעיות בגיל 
התייחסות  תינוקות,  אצל  מוקדם 
והאכלת  מחלה  סמני  גבוה,  לחום 

תינוקות בשלבי התפתחותן. 
של  הרצאתו  נשמעה  בהמשך 
רופא־מנתח  הוכוולד  איתן  ד"ר 
ומנהל יחידת א.א.ג במעיני הישועה, 
ולמה  הנוחר  בילד  "הטיפול  בנושא: 
חשוב לישון טוב". ד"ר הוכוולד דיבר 
על תופעת הנחירות ועורר התפעלות 
חידש  כאשר  האמהות  אצל  רבה 
תופעה  של  תוצאותיה  מהן  להם 
עמה  להתמודד  עלינו  וכיצד  זו 
ילדים  אצל  נוספות  בעיות  על  וכן 
קטנים בנושא א.א.ג. שלהן השלכות 

לימודיות וחינוכיות. 
מהגב'  נשמעה  מרתקת  שיחה 

י. זינגבוים, מפקחת אחראית טיפות 
דרך  אבני  בנושא  ברק  בבני  החלב 
איתור  אבחון   – הילד  בהתפתחות 
שאלו  ההורים  ומעקב.  טיפול 
וקיבלו תשובות בנושא ילדים סרבני 

אכילה.
בהמשך נשמעה הרצאה מאלפת 
מהדיאטנית הגב' ט. פרילינג, בנושא 
בריאה.  והתפתחות  נבונה  תזונה 
השומעות  את  ריתקה  הדיאטנית 
איך  של  הנושא  את  הקיפה  כאשר 
והילדים  התינוקות  על  להאהיב 
את האוכל לגווניו והדרכים להרגיל 

אותם ליהנות מן האוכל. 
ההורים  הודו  הכנס  בתום 
למארגנים ובראשם לממונה פרויקט 
למנהלת  מויאל,  א.  הגב'  יישובית 
התכנית הלאומית הגב' ח. טורץ ולר' 
שימי קשש. כן הודו להנהלת מעיני 
הישועה על העמדת האולם והכיבוד 

העשיר לרווחת האמהות. 
במעיני  שהתקיים  נוסף  בכנס 
האשה'  'בריאות  בנושא  הישועה 
השתתפו מאות נשים. הכנס התקיים 
מנהלת  גורצ'ק,  ל.  ד"ר  ביוזמת 
אונקולוגית,  לגינקולוגיה  היחידה 
במרפאות החוץ שע"י מעיני הישועה, 
לתמיכה  'ברכה'  עמותת  בשיתוף 

 .BRCAבנשים הנשאיות ל־
בנושא  הרצאה  נשמעה  בכנס 
גנטיקה של ממאירויות גניקולוגיות, 
מנהל   – פרימן  איתן  פרופ'  ע"י 
היחידה לאונקוגנטיקה בבית חולים 
נוספת  הרצאה  השומר.  תל  שיבא 
במחלות  וטיפול  ממוגרפיה  בנושא 
ש.  ד"ר  ע"י  נמסרה  בה,  המתגלות 
שמעון־פאלוך – אונקולוגית מומחית 

בית חולים שיבא תל השומר.
בנושא  המרכזית  ההרצאה 
למה   – בריאה  ואני  חולה  "אחותי 
למאות  הוגשה  בזה",  להתעסק  לי 
מנהלת  גורצק,  ל.  ד"ר  ע"י  הנשים 

היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית. 
סיפורים  נשמעו  הכנס  בסיום 
ד.  מהגב'  ללב  הנוגעים  אישיים 
 – כהן  ל.  וגב'  נוסבאום־סטפן 
לתמיכה  'ברכה'  עמותת  מייסדת 

.BRCAבנשים הנשאיות ל־
לכינוסים  הרב  הביקוש  לאור 
בנושא, מסר ע. מנכ"ל המרכז הרפואי, 
הנהלת  כי  רוטשילד,  שלמה  הר' 
רבה  חשיבות  רואה  הרפואי  המרכז 
וכי  וילדים  לנשים  בריאות  בכנסי 
בקרוב יתקיימו כנסי בריאות והורות 
הבריאות  קידום  לטובת  נוספים, 

בקהילה.

מאת א. למל

לכבודה  רושם  רב  במעמד 
ועמליה,  לומדיה  תורה,  של 
ציינו תושבי אנטוורפן את סיום 
לי־ בסדר  ה־12  במחזור  הש"ס 
מוד הדף היומי עפ"י תקנת מרן 

מהר"ם שפירא מלובלין זי"ע.
פתיחת  טרם  ארוכה  שעה 
הגדול  האולם  היה  המעמד 
המ־ כשעל  לפה,  מפה  מלא 

מיוחדת,  מצגת  הוקרנה  סך 
של  הקודש  ודברות  מראות 
מרנן ורבנן גדולי הדור זצוק"ל 
שנערכו  הש"ס  סיום  במעמדי 
עברו,  בשנים  תבל  ברחבי 
הש"ס  מסיומי  מראות  וכן 
בשנים  באנטוורפן  שנערכו 

קדמוניות.
גלריה  פיארה  המעמד  את 
מרבני  עשרות  של  מרשימה 
ישיבות,  ראשי  העיר,  ודייני 
תורה  ומרביצי  כוללים,  ראשי 
ועסקני  ראשי  לצד  שליט"א, 

הקהילות ופרנסיו.
מקהלת 'יחד שבטי ישראל' 
עם בעלי מנגנים הנמנים על כל 
הנעי־ באנטוורפן  הקהילות 
של  בניצוחו  המעמד,  את  מה 
ברים,  ישעי'  הר"ר  המנגן  בעל 
אביגדור  הפלא  ילד  בליווי 

הופמאן.
בשם  וברכה  פתיחה  דברי 
השמיע  באנטוורפן  אגו"י 
הרב  הנגיד  הוותיק  העסקן 
מסורת  לו  אשר  פרלמן,  לייבל 
את  ולנהל  לארגן  מבורכת 
סיומי הש"ס זו הפעם השישית 

לאיו"ט. 
והנחה  ניהל  המעמד  את 
ראש  הורביץ  חיים  הרב  הגאון 
את  שהביא  אנטוורפן,  כולל 
וגדולת  וחשיבות  המעמד  דבר 
לומדיה  התורה  לכבוד  היום 

ועמליה.
בעת  בקהל  הושלך  הס 
בו  ה־12  במחזור  הש"ס  סיום 
הגאון  דאתרא  המרא  התכבד 
אנט־ גאב"ד  שיף  אהרן  רבי 

לאחר  הקדיש  באמירת  וורפן. 
הרה"ח  הנגיד  התכבד  הסיום 

שתרם  פלוטשניק,  חיים  ר' 
אביו  נשמת  לזכר  המעמד  את 
מתל־ ז"ל  יצחק  רבי  הרה"ח 

מלובלין  שפירא  מהר"ם  מידי 
לימוד  ומייסד  מחולל  זי"ע 
ונכבדי  ומחשובי  היומי,  הדף 

חסידי גור.
גאב"ד  השמיע  מכן  לאחר 
תורני  משא  שליט"א  אנטוורפן 
נלהב, כשבראשית דבריו ייחד 
פוסק  מרן  של  לזכרו  דברים 
זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש  הדור 
ותחו־ אלה  בימים  שהסתלק 
כל  את  האופפת  האבל  שת 
שהם.  מקום  בכל  ישראל  בית 
דברים  ייחד  דבריו  בהמשך 
על זכותם העצומה של ישראל 
עצמם  המנתקים  קדושים  עם 
העו־ מהוויות  ביומו  יום  מדי 

ורבא  אביי  הוויות  לטובת  לם 
ובה  סוף  לה  שאין  במסירות 
גם  בשווה  שווה  חלק  שותפים 

בני הבית.
מסכת  לימוד  בהתחלת 
במחזור  הש"ס  ולימוד  ברכות 
ה־13 התכבד ראב"ד אנטוורפן 
שטרנבוך  אליהו  רבי  הגאון 
שליט"א, כשלאחר מכן השמיע 
עובדות  העלה  בו  נלהב  נאום 
העצומה  הערכה  על  מופלאות 
הקודם  הדור  גדולי  שרחשו 
הרב  מרן  של  הנשגב  למפעלו 
מרן  ובראשם  זי"ע,  מלובלין 
לבש  שאף  זי"ע  חיים'  ה'חפץ 
הרב  של  לכבודו  שבת  בגדי 

מלובלין.
הגאון  השמיע  ברכה  דברי 
אב"ד  ליברמן  משה  דוד  רבי 

שהשמיע  הדת,  שומרי  קהילת 
נאום חוצב להבות אש בגדולת 
הדף  לימוד  של  הכביר  הרעיון 
המאחד  היחידי  הדבר  היומי, 
ישראל  שבטי  כל  את  והמלכד 

בכל מקום שהם.
במעמד זה הודלק נר זכרון 
רבי  מלובלין  הרב  של  לזכרו 
שמשון  יעקב  רבי  בן  מאיר 
התכבד  הנר  בהדלקת  זצ"ל. 
הרה"ח ר' דוד גליציקי מחשובי 
מגידי  ומוותיקי  בעלזא  חסידי 

השיעור באנטוורפן.
מלא  א-ל  תפילת  באמירת 
הר"ר  החזן  התכבד  רחמים 
יוסף רויטנברג חזן בית הכנסת 
מכן  ולאחר  'האסטן',  הגדול 
הלחן  את  המקהלה  חברי  שרו 
המילים  עם  וקימא'  חיי  'זרעא 
מרן  ידי  על  שחוברו  באידיש 

הרב מלובלין זי"ע.
את המשא המרכזי השמיע 
נואם הכבוד הגאון הרב ישראל 
יו"ר  שליט"א  מנדלזון  יצחק 
שבראשית  לעם,  ויהדות  תורה 
של  שמו  את  הזכיר  דבריו 
פלוטשניק  יצחק  רבי  הרה"ח 
של  האכסניה  בעל  שהיה  ז"ל 
זצ"ל  בנימין  רבי  הגה"צ  אביו 
לאנט־ בבואו  קוממיות  אב"ד 
וורפן להשפיע גדולות ונצורות 
עשתה  ודמותו  ההם  בימים 
מתושבי  רבים  על  כביר  רושם 

העיר.
הקהל  את  ריתק  בהמשך 
תורני  בנאום  ארוכה  שעה 
בבקיאות  הזכיר  בו  תוכן  רב 
מכל  חז"ל  מאמרי  מופלאה 
ומעלת  בגודל  הש"ס  מסכתות 
והטוב  לתורה  עיתים  קביעת 
הזה  בעולם  ללומדיה  הצפון 

ובעולם הבא.
העניק  המעמד  בסיום 
מחשובי  וקשטוק,  יעקב  הרב 
תעודת  היומי,  בדף  הרמי"ם 
ר'  להרה"ג  מיוחדת  הערכה 
מגידי  מוותיקי  אפטרגוט  אלי 
מסירותו  על  בעיר,  השיעור 
דף  שיעורי  לאמירת  הרבה 
היומי מזה עשרות בשנים כולן 

שוות לטובה.
ראש העיר עם מנכ"ל המשרד בביקור במרכז הקהילתי

מאת מאיר קליין 

לבריאות  חשש  "בשל 
הב־ משרד  מורה  הציבור 
שברשותו  מי  לכל  ריאות 
של  תוויות  הנושאות  משחות 
פלוס'  'פארמה  מרקחת  בית 
 23 ירושלים  מרח'  השרון 
מרקחת  בית  של  או  גן  ברמת 
או  המשולש  בטירה  סינה  בן 
להפסיק  יחד,  גם  שניהם  של 
אלה  במשחות  השימוש  את 
מוסרת  כך  מיידי"  באופן 
הגב'  הבריאות  משרד  דוברת 

שימרון־גרינבוים.
והקרמים,  המשחות 
של  מרשמים  עפ"י  שניתנו 
אח־ ורופאים  עור  רופאי 
להבהרת  בעיקר  נועדו  רים, 
ידי  על  והופצו  עור  כתמי 
פלוס'  'פארמה  מרקחת  בית 
בכל  לקוחות  למאות  השרון 
למכונים  וכן  הארץ  רחבי 

ולמרפאות רופאים.

בביקורות שערכו צוותים 
הב־ לשכות  של  משותפים 

אביב  בתל  המחוזיות  ריאות 
ובמרכז, נמצא כי בית מרקחת 
מרח'  השרון  פלוס'  'פארמה 
משווק  גן  ברמת  ירושלים 23 
וקרמים  משחות  ללקוחותיו 
שהוכנו בבית מרקחת בן סינה 

בטירה.
מצאו  המשרד  מפקחי 
בתנאי  הוכנו  התכשירים  כי 
מחומרי  נאותים,  לא  רקיחה 
ידוע,  אינו  שמקורם  גלם 
וללא  מינימאלי  תיעוד  ללא 
נקבעו  לתכשירים  בקרה.  כל 
תאריכי תוקף שרירותיים, עד 
פי 3 מהמותר. עוד התברר כי 
מהמשחות,  חלק  של  הרכבן 
אינו תואם להרכב הרשום על 

גבי התווית שעליהן.
משרד הבריאות נקט בצ־

הרוקחים  נגד  מנהליים  עדים 
המעורבים, בשני בתי המרק־

חת וממשיך בבדיקתו.

או-טו-טו  הזמנים"  "בין 
פה, הצימר בצפון הטובל בירק 
את  מריחים  ואתם  הוזמן  כבר 

אוויר החופש המשכר...
זה הזמן לתכנן בחכמה את 
ימי החופשה כך שינוצלו היטב 
למנוחה וטיולים וגם - עם תכ־
נון כלכלי נכון, הטבות והנחות 

משתלמות.
התכנון  מוקד  'טלחופש', 
לחופשות וטיולים של הציבור 
ליהנות  אתכם  מזמין  החרדי - 
ימים  תכנון  ייעוץ,  משירותי 
ומסלולים בנויים לפי צרכיכם 
וגם - מהנחות ייחודיות באת־

ואטרקציות  הארחה  נופש,  רי 
רבים.

מוקד  הנו  'טלחופש' 
טיולים  מדריכי  ע"י  המאויש 
אדי־ צוות  ואנשי  מקצועיים 

פנייתכם  בעת  אשר  בים, 
פרטים  מכם  יקבלו  הטלפונית 
העדפותיכם  אודות  ראשוניים 
התיור  אזורי  כגון:  וצרכיכם, 
האם  בארץ,  לכם  הרצויים 
אתג־ אטרקציות  חובבי  אתם 

ריות או טיולים רגועים, באילו 

נופשים  של  גילאים  טווחי 
מדובר וכדומה. 

יבנו  לבקשותיכם,  בהתאם 
'טלחופש'  מומחי  עבורכם 
עם  ומתוכננת  מסודרת  תכניה 
מסלולים  לאתרים,  המלצות 
יומי  בתכנון   - הנדרש  וכל 
תבזבזו  לא  כך,  מראש.  מסודר 
חופשת־ במקום  יקר  זמן  יותר 

"לאן  ובירורים  תהיות  על  כם, 
פה  ניסע היום?" או "איפה יש 
למהדרין  כשר  מקום  בסביבה 
לארוחת צהריים?", אלא תדעו 
הכל מראש, וכאמור גם... תק־
ייחודיות  הנחות  מאיתנו  בלו 

מקומות  האטרקציות,  לאתרי 
האירוח וההסעדה!

ני־ 'טלחופש'  שירותי  כל 
ומטרתם  בחינם,  לגמרי  תנים 
מרבי  וניצול  כלכלי  חסכון   –

של חופשתכם.
להרים  מוזמנים  אתם 
ל"בין- ולצאת  אחד,  טלפון 
עם  שקט,  בראש  הזמנים" 
ברמה  ומסודר  מקצועי  מידע 
שלא הכרתם. חופשה נעימה! 
052-  - 'טלחופש' 

.7621000
המשרד:  פעילות  שעות 

א-ה בין השעות 9:00-19:00.



המבשר | יום ד', ו' באב תשע"ב | עמוד ה

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]

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

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

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

02-9666-774
[20020394]

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

מיכ‡ל 02-9666-774
[20020393]

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

סכסון - מיכ‡ל: 02-9666-774
[20020392]

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

סכסון" מיכ‡ל 02-9666774
[20020391]

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

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

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

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020388]

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

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

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

02-9666-774
[20020386]

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

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020385]

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

מיכ‡ל 02-9666-774
[20020384]

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

!!!
[20020383]

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

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

מיכ‡ל 02/9666-774
[20020381]

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

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020380]

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

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

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

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

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

02-9666-773
[20020377]

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

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

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

02-9666-773
[20020375]

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

02-9666-773
[20020373]

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

02-9666-773
[20020372]

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

02-9666-773
[20020371]

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

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

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

02-9666-773
[20020369]

ירושלים | השכרה
ברכ‰,  בי˘‡  מ‡„!  מרווח˙  ח„',   3
 4 מרפסו˙,   2  ,‡"˜ מˆוין!  מי˜ום 
כ"‡, כח„˘‰ בלע„י ל"˙ווך ‰מ˜ור" 

$1200 0527-140-100
[20020460]

ירושלים | חנויות ומחסנים
ל‰˘כר‰ חנו˙ מ˘ופˆ˙ ב‡זור ‚‡ול‰ 

כ-70 מ' חזי˙י˙ 050-4152492
[20020477]

למכיר‰ ירו˘לים במרכז ‚‡ול‰, חנו˙ 
מעול‰.  מטר‰,מי˜ום  לכל  מטר   100

"‡נ‚לו-סכסון" ˆבי 02/9666-775
[20020228]

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

057-3128884 03-5791514
[20020464]

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

"‡פי˜ נכסים" 03-5791514
[20020463]

מחול˜˙  חזי˙   ‚"˜  ‚‚ „יר˙   ıבויזני
ל˘˙י „ירו˙ ˘ל 3 ח' 1,950,000 ˘"ח 

"‡פי˜ נכסים" 03-5791514
[20020462]

 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]

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

וב„יס˜רטיו˙ 052-7637000
[20020166]

בני ברק | השכרה
כניס‰   ˜"˜ ח'   4 ר‡ב„  ב‡זור 
נכסים"  "‡פי˜  ˘"ח   4,700 פרטי˙ 

03-5791514
[20020465]

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

"˙ווך ‰מˆליח" 03-6198367
[20020447]

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

052-7637070
[20020326]

אשדוד | מכירה
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 
בחיפ‰, 2.5 בבני‰, נוף לים, 350,000 
ח„  ˙˘ו‡‰   50% כ  במזומן,  ˘"ח 
 + ˘נ˙י˙  ˙˘ו‡‰   10% ‡ו  פעמי˙ 

ביטחונו˙ לל"˙ 052-7654964
[20020461]

‰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
[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 
מז‚ן,   + ח„רים   3 ל‰˘כר‰  בכנען 
˘בועי   / יומי  ומסו„ר˙,ע"ב  נ˜י‰ 

052-7139638
[20020481]

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]

חיפה 
בחיפ‰,  ˜יט  ל„ירו˙  ‰‚„ול  ‰מ‡‚ר 
פי˘מן: 04-8629244, 0722-505657
[20020448]

נתניה 
מרווח˙  ח„'   5 נ˙ני‰  בˆ‡נז 
 +  15 לים  ˜רוב  חˆר   + וממוז‚˙ 
 09-8617465 ב‡ב  י"ז-כ"‡  מיטו˙ 

052-7659355
[20020439]

ירושלים 
‚בול  ‡˘כול  ברמ˙  ח„''   4 „יר˙ 
ממוז‚˙  נ˜י‰  מרווח˙  סנ‰„רי‰ 

טובל˙ ביר˜ 052-7125557
[20020480]

‚„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]

ל˙"˙ ַ מכינ‰  לכי˙˙  עוזר  „רו˘ 
בירו˘לים ˜ו"ח לפ˜ס 02-6513749

[20020479]

ספר„י˙  „ובר  ‡ברך   / בחור  „רו˘ 
לחו"ל  לרב  ל‰˙לוו˙  ו‡נ‚לי˙ 

052-7670103
[20020472]

לעבו„‰  בירו˘לים  מוכר˙  „רו˘‰ 
ומˆליח‰  חר„י˙  לר˘˙  במ˘מרו˙ 
למיל  ‡ו   026537090: לפ˜ס  ˜ו"ח 
 026537779 טלפון   office@hp1.co.il

˘לוח‰ 207
[20020470]

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]

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]

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 סה    דף היומי ירושלמי: יבמות נד    חובות הלבבות: 
חשבון הנפש הששי (הברית)   משנה יומית: כתובות ד, יב - ה, א    הלכה 
יומית: או"ח צ, כד-כו    רמב"ם יומי: שמיטה ויובל ו-ח    חפץ חיים: לה"ר 

ח, ה-ז    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
7:45

4:05
4:54
5:50

ת"א
8:26
9:19
9:53
10:29
12:47
1:22
7:42

4:06
4:54
5:55

חיפה
8:24
9:18
9:52
10:27
12:46
1:21
7:46

4:02
4:51
5:46

ב"ש
8:29
9:21
9:55
10:30
12:48
1:22
7:43

4:10
4:57
5:54

אשדוד
8:28
9:20
9:54
10:29
12:48
1:22
7:43

4:08
4:56
5:53

צפת
8:22
9:16
9:50
10:25
12:45
1:19
7:41

4:00
4:49
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

לוח תורני - יומי

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

02-6369000
[20020298]

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

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

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

‚בו‰ים. 052-7662775
[20020176]

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

ועו„. ל‰זמנו˙ 05731-20920
[20020035]

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

052-7677893
[20019962]

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

052-7632114 !!!
[20019963]

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

ו‡חריו˙ טל:052-7619979
[20020189]

השבת אבידה 
‡ב„ מ˘˜פיים ˘ל יל„‰ ב‡זור ‚‡ול‰ 

ביום רביעי כ"ח ˙מוז, 02-6533721.
[20020478]

‡ב„ מ˘˜פיים ˘ל יל„‰ ב‡זור ‚‡ול‰ 
ביום רביעי כ"ח ˙מוז, 02-6533721.
[20020476]

הקו האדום
-208.8

היום: 211.715-
אתמול: 211.705-

חמישי

מפלס 
הכינרת

שבתשישי

ירושלים
33-21

תל אביב
32-26

חיפה
30-24

גולן
36-21

טבריה
40-26

גליל
33-21

באר שבע
37-24

אילת
44-31

תורנויות בתי מרקחת

1-700-500-998

EMMA

מזג האויר
התחממות קלה

ירושלים ארמון הנציב 054-4970924 דב גרונר מרכז מסחרי    בני ברק הר סיני 6762954 הר סיני 15    תל 
אביב סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם מיניסטור -077
8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה קרניאל 8656670 מרכז מסחרי ק' נורדאו  
  חיפה גולומב 8377077 גולומב אליהו 30 משעה 19:00-23:00  סופר פארם חוצות 077-8880380 החרושת 
 165 הלל  אבא   077-8880100 איילון  קניון  פארם  סופר  גן  רמת      19:00-23:00 משעה   6 המפרץ)  (חוצות 
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 והתחממות קלה. 

בפנים הארץ ובהרים 
הטמפרטורות תהיינה 

גבוהות מהרגיל בעונה. 

חמישי - ללא שינוי של 
ממש במזג האויר. 

שישי - בהיר עד מעונן 
חלקית עם ירידה של 

הטמפרטורות והן תהיינה 
רגילות בעונה.  

שבת - ללא שינוי של ממש 
במזג האויר. הטמפרטורות 

תשארנה רגילות בעונה.

הודעות חוק תכנון ובניה

הודעות חוק תכנון ובניה



מאת י. ברזל

יריב  עכשיו,  שלום  מזכ"ל 
השנים  במהלך  זכה  אופנהיימר 
מהמ־ כינויים  המון  לקבל 
זכה  אותו  לתואר  אבל  תיישבים, 
המוע־ ציפה.  לא   – אמש  לקבל 
החליטה  שומרון  האזורית  צה 
אזרחות  לאופנהיימר  להעניק 
שמכנים  מה  לאור  מטעמה  כבוד 
לפיתוח  הייחודית  "תרומתו  שם 
זכה  בנוסף  השומרון".  ואכלוס 
ספרד,  מיכאל  הדין  עורך  בתואר 

המייצג ארגוני שמאל.
שומרון  האזורית  במועצה 
הענקת  על  ההחלטה  את  לקחו 
וספרד  לאופנהיימר  התואר 
הנושא  את  העלו  ואף  ברצינות 
לדיון והצבעה בישיבת המליאה 
ביישוב  שהתקיימה  האחרונה, 
על  לאחרונה  שהוסדר  ברוכין – 

ידי הממשלה.
מה־ נובע  ההחלטה  תזמון 

פרט  להסדיר  הממשלה  חלטת 
לברוכין גם את היישובים קרית 
בת־ הממוקמים  ורחלים,  נטפים 

חומי המועצה. עתירות שהגישו 
'יש  וארגון  עכשיו'  'שלום  נגדם 
ספרד,  ידי  על  המיוצגים  דין', 
להסדיר  ההמשלה  את  אילצו 
להימנע  כדי  יישובים  אותם  את 

מהריסתם.
האזו־ המועצה  ראש  יושב 

מסיקה,  גרשון  שומרון,  רית 
אמר במהלך הדיון סביב הענקת 
התואר. "זהו אקט סמלי כהוקרה 
והסדרת  להכשרת  תרומתם  על 
היישובים בהיבט התכנוני", הוא 
לקלל  בא  של  מקרה  "זהו  אמר. 
ונמצא מברך ברמה האסטרטגית 
להם  להעניק  מציע  אני  כך  ועל 

את התואר".
הת־ הביעו  לא  במועצה 
מסיקה  של  לדבריו  נגדות 

 19 הצביעו  שנערכה  ובהצבעה 
התואר,  הענקת  בעד  מהחברים 
המתנ־ כאשר  נמנעו  שניים 

ליבמן,  יהודה  היה  היחיד  גד 
נציגו של היישוב יצהר במועצה. 
אין  תרומתם  חרף  כי  סבר  הוא 
תעניק  המועצה  כי  הראוי  מן  זה 

לשניים את התואר.
שבהענקת  לסמליות  מעבר 
בהט־ מעכשיו  יזכו  התואר 

אחרים  זוכים  להם  שונות  בות 
מטעם  כבוד  באזרחות  שזכו 
מדובר היתר  בין  המועצה. 
עי־ ובחוגים  בספריות  בהנחות   

רוניים ובהוזלה בכניסה לאתרים 
שונים באריאל.

התרגש  לא  אופנהיימר 
אזרח  הוא  כי  הבשורה  למשמע 
בתגובה:  ואמר  בשומרון  כבוד 
צריכים  הכבוד  אזרחות  "את 
לנתניהו,  להעניק  המתנחלים 
והג־ הנגב  את  לפתח  שבמקום 

מאות  להזרים  ממשיך  ליל, 
ולה־ למאחזים  שקלים  מיליוני 

תנחלויות".

מאת שלמה גרין

אישרה  הכנסת  מליאת 
הצעת  את  ראשונה  בקריאה 
והביטוח  הרווחה  שר  של  החוק 
הבטחת  חוק  לתיקון  הלאומי, 
הקביעה  את  המבטל  הכנסה 
שוללת  רכב  על  בעלות  לפיה 
הכנסה  הבטחת  לגמלת  זכות 

מהביטוח הלאומי. 
בהתאם  הינו  החוק  תיקון 
 28/2/12 מיום  בג"ץ  להחלטת 
הכנסה אשר קבע, שלא ניתן לשלול על  הבטחת  קצבת  את  הסף 

או  בבעלותו  רכב  שיש  לאדם 
וכן  ברכב,  שימוש  עושה  שהוא 
חוקתי.  אינו  החוק  בג"ץ  קבע 
פסק הדין קובע עוד שעל החלו־

פי, בהקשר של זיקה בין בעלות 
על רכב וזכאות לקצבת הבטחת 

הכנסה.
במקביל, תיקון החוק מעניק 
והשירו־ הרווחה  לשר  סמכות 

מנגנון  לקבוע  החברתיים  תים 
מהגמלה  מדורגת  הפחתה  של 

שברשות  הרכב  לשווי  בהתאם 
במב־ התחשבות  תוך  המבוטח, 
או  המבוטח  של  גילו  כמו  חנים, 

הכנסתו מעבודה. 

הודו: ישראלית נהרגה 
במפולת סלעים

מאת אליעזר פרידמן

בהודו  שטיילה  ישראלית 
שפ־ סלעים  ממפולת  נהרגה 
באזור  טיול  במהלך  בה  געה 

דרמסלה בצפון הודו. 
לפי הדיווחים, אחד הסל־
עים שנפלו במפולת, פגע בה, 
האחרים  שהמטיילים  ועד 
ולהע־ אותה  לפנות  הצליחו 

ביר אותה לטיפול רפואי היא 

שהביא  מה  רב  דם  איבדה 
למותה. 

פופו־ בהודו  הטיולים 
צעירים  בקרב  מאוד  לאריים 
מהארץ ומהעולם, אך לעיתים 
מסוכנים  להיות  עלולים  הם 
בשנה  אדם.  חיי  ולגבות 
ישראלי  צעיר  נהרג  שעברה 
ומקרים  בהודו,  טיול  במהלך 
בשנים  גם  אירעו  דומים 

קודמות. 

דוד מידן: "המחאה החברתית השפיעה 
על החלטת נתניהו בעסקת שליט"

מאת מנחם ברגמן

שליחו  שהיה  מידן,  דוד 
בנימין  הממשלה  ראש  של 
לשחרור  ומתן  למשא  נתניהו 
השבוע  בסוף  הודה  שליט,  גלעד 
כי  אביב  בתל  סגורה  בהרצאה 
עם  העסקה  את  לבצע  ההחלטה 
משיקולים  גם  הושפעה  החמאס 
המחאה  כמו  פנימיים  פוליטיים 
כך  שעבר,  הקיץ  של  החברתית 

פורסם אתמול בעיתון 'הארץ'.
שהובילו  סיבות  הרבה  "יש 
אמר  העסקה",  על  להחלטה 
לשאלה  בתשובה  מידן  השליח 
בענין. "המחאה החברתית – יש 
לא  בהחלטה,  מסוים  חלק  לה 
בסוריה  שקרה  מה  מרכזי.  חלק 
אני  משעל.  חאלד  על  השפיע 
אבל  דברים,  הרבה  להגיד  יכול 
המ־ הגורם  היה  המרכזי  הגורם 

צרי".
פרטים  בהרצאה  חשף  מידן 
שהתנהל  ומתן  המשא  על  רבים 
שנים  עשר  "בעוד  החמאס.  עם 
אם  יהיה  לא  שייזכר  מה  מהיום, 

מחב־ שחררנו  לא  או  שחררנו 
היחיד  "הדבר  מידן.  אמר  לים", 
 20 בן  שילד  הזה  הנס  שייזכר 
שנפל בשבי, ישב לבדו כל הזמן, 
פעם  שמש  ראה  חלונות,  ללא 
ידיים  בשתי  פצוע  היה  אחת, 
ורופא לא ראה אותו, ללא משק־
פיים, ולמרות כל זה חזר הביתה 

נורמלי לחלוטין". 
נכנס  מידן   2011 באפריל 
הדס.  חגי  את  והחליף  לתפקיד 
תחושה  היתה  הישראלי  "בצד 
לד־ מי  עם  שאין  ילך,  לא  שזה 

עסקה",  רוצה  לא  ושחמאס  בר 
הרגע  מידן,  לדברי  מידן.  סיפר 
כאשר  דווקא  היה  מכל  הקשה 

שליט.  את  לידיו  קיבל  הוא 
גלעד  את  וראיתי  "נכנסתי 
וכחושים.  חיוורים  פנים  עם 
והאסו־ מאוד  חלש  היה  הוא 

זה  בראש  לי  שהיתה  ציאציה 
מחנות  שחרור  של  התמונות 
האמרי־ הכוחות  ידי  על  הריכוז 

קאים".

נחשף: המסית נגד 'תופעת ההדרה' 
מרוויח פי 12 מאשר העובדות תחתיו
ח"כ הרב אורי מקלב שחשף את שכרו של אורי איילון, ראש עמותת 'ירושלמים: 
"בעוד הוא מדבר על הדרת הנשים, הוא עצמו מפלה לרעה את המועסקות אצלו"

מאת מאיר ברגר

צביעותם של רודפי החרדים 
נחשפת שוב. מנתונים שחושפים 
הכנסת,  יו"ר  סגן  של  בלשכתו 
כי  עולה  מקלב  אורי  הרב  ח"כ 
'הרב' הקונסרבטיבי אורי איילון, 
ראש עמותת 'יוצר אור – לימוד 
שהיה  קהילתית',  חוויה  יצירה, 
הציבור  נגד  המסיתים  מראשי 
'הדרת  בענין  בירושלים  החרדי 
למ־ נשים'  'הדרת  מבצע  נשים', 

עשה במשרדו הוא.
בג"ץ  הכריע  לאחרונה  רק 
איילון,  שותף  היה  לה  בעתירה 
'ירושלמים'  עמותת  באמצעות 
המדינה  כי  וקבע  מוביל,  שהוא 
שחץ  פרסומי  לאשר  חייבת 
ובשאר  בירושלים  באוטובוסים 
אמר  בתגובה  הארץ.  רחבי 
איילון כי "תשובתה של המדינה 
הציבורי  המרחב  את  מחזירה 
למקומו  כולה  ובארץ  בירושלים 

אין  וכי  והראוי  הערכי  הטבעי 
מהמרחב  נשים  להדרת  מקום 
הציבורי בשום מקרה ותחת שום 

תירוץ".
והט־ המילים  שלמרות  אלא 

עצמו  איילון  אורי  הללו,  ענות 
במשרדו  נשים'  'הדרת  מבצע 
כראש עמותת 'יוצר אור'. על פי 
ב־2009  העמותות,  רשם  נתוני 
שנתי  סכום  איילון  השתכר 
שקלים   194,784 של  ברוטו 
בחודש, בעוד שכרן של ארבעת 
בס־ הסתכם  במשרדו  העובדות 
כומים קטנים בהרבה, הנעים בין 
15,500 שקלים לשנה לסכום של 
34,300 שקלים. הפער בין שכרו 
של ראש העמותה לבין שכרן של 
מקבלות השכר הנמוך מבין 'חמ־

(כפי  הגבוה'  השכר  מקבלי  שת 
העמותות),  רשם  דו"ח  שמציין 

עומד על 1,258 אחוז (!). 
"זאת לא הפעם הראשונה בה 
המסיתים  של  צביעותם  נחשפת 

החרדי",  הציבור  נגד  המרכזיים 
אורי  הרב  ח"כ  בתגובה  אומר 
אלו.  לנתונים  שנחשף  מקלב 
הדרת  על  מדבר  הוא  "בעוד 
הנשים ומבקש שוויון, הוא עצמו 
המו־ הנשים  את  לרעה  מפלה 

שהוא  אחרי  בעמותתו.  עסקות 
מכוב־ למשכורת  לעצמו  דואג 

דת, פתאום הדאגה שלו לציבור 
הנשים נעלמת.

בעמותות  מתגלגל  רב  "כסף 
מטרתם  שכל  שונים  ובמיזמים 
יש־ וקדשי  הדת  רדיפת  הינה 
משכו־ שם  ניתנות  כאשר  ראל 

פרופורציה  חסרות  עתק  רות 
העובדים  בעוד  למנהלים, 
זעום",  שכר  מרוויחים  הזוטרים 
מנהלים  "הם  מקלב.  הרב  אומר 
לעצמם  מאשרים  עמותות, 
ומרגישים  עתק  משכורות 
וחשבון  בדין  מחויבים  שאינם 
לאיש. זו שערוריה שעוד צריכה 

להיבדק לעומק".

מזכ"ל שלום עכשיו יקבל 
אות כבוד ממועצת יש"ע

ארה"ב: אישום נגד צעיר שרצה לצאת לחופש 
ושרף צוללת בשווי 900 מיליון דולרים

מאת אליעזר פרידמן

השבוע  הוגש  אישום  כתב 
שהצית  פורי,  ג'יימס  קייסי  נגד 
צבאית  צוללת  כחודשיים  לפני 
דולרים.  מיליון   900 בשווי 
ויצאה  קשות  ניזוקה  הצוללת 
הים  ובחיל  פעולה,  מכלל 
האם  מסתפקים  האמריקני 
העובדה  לאור  אותה  לשפץ 
משתוות  השיפוץ  שעלויות 
צוללת  של  למחירה  כמעט 

חדשה. 
הודה  ה־24  בן  הצעיר 
את  הצית  כי  חקירה  לאחר 
להש־ שרצה  משום  הצוללת 

שמדינת  לביתו  ולחזור  תחרר 
ניו המפשייר. את ההצתה הוא 
עגנה  שהצוללת  בעת  ביצע 
מיין  במדינת  צבאית  במספנה 

שבארה"ב. 
כחודש  האישום,  כתב  לפי 
מאוחר יותר הוא הצית דליקה 
נוספת במספנה, אולם אז האש 
גרמה  ולא  במהירות  כובתה 
הדיווח  לפי  כבדים.  לנזקים 

שעבד  אזרחי  בעובד  מדובר 
בחייל  ולא  בצוללת,  כצבעי 

המשרת בצבא ארה"ב. 
פורי  צפוי  יורשע,  אם 
חבלה  בגין  עולם  למאסר 
חיי  וסיכון  צבאי  ברכוש 
כי  טוען  הוא  זאת,  עם  אדם. 
נפשיות,  מהפרעות  סובל 

ויתכן שיש לו גם הוכחות לכך, 
יצא  שהוא  סיכוי  שמעלה  מה 
ללא הרשעה וההליך המשפטי 

ייפסק.
כי  אמר  במיין  צבאי  גורם 
שנ־ לאחר  במעשה  הודה  פורי 

כי  סיפר  הוא  בפוליגרף.  חקר 
הד־ ולכן  לחופשה  לצאת  רצה 

ליק אש עם המצית שלו, ושרף 
שואב אבק שלידו הניח ערימה 
דווח  בתחילה  סמרטוטים.  של 
קצר  בשל  נגרמה  הדליקה  כי 
אך  האבק,  בשואב  חשמלי 
מאוחר יותר התקדמה החקירה 
והובילה לאיתורו של האחראי 

למעשה. 

אושר בקריאה ראשונה: בעלות על רכב לא 
קצבאות הביטוח תשלול אוטומטית את הזכאות להבטחת הכנסה

הלאומי הוקדמו 
שלמה גרין

והשירותים  הרווחה  שר 
כחלון,  משה  החברתיים 
ומנכ"ל המוסד לביטוח לאומי 
הח־ מור־יוסף  שלמה  פרופ' 
תשלום  את  להקדים  ליטו 
הלאומי  הביטוח  קצבאות 

החודש למחר, 26/7.
זמנים,  סמיכות  עקב 
שחל  הקצבאות  תשלום  יום 
תשעה  ויום  בשבת,  החודש 
בנ־ פעילות  בו  שאין  באב 

להידחות  אמור  היה  קאית, 
לחודש,  ל־30  התשלום  מועד 
ציבור  על  להקל  כדי  לכן, 
על  ובפרט  הקצבאות  מקבלי 
האוכלוסיות הנזקקות הוחלט 
לתא־ הקצבאות  הקדמת  על 

ריך 26/7/12. 
הקצבאות שתשלומן יוק־

נכות  שאירים,  זקנה,  הן:  דם 
מיוחדים,  שירותים  כללית, 
עבודה,  נפגעי  נכה,  ילד 
שי־ הכנסה,  הבטחת  ניידות, 

קום וסיעוד.

שחרור בצל המחאה החברתית. שליט דקות מספר לפני השחרור מהשבי

דרמסלה, צפון הודו

מעלה עשן. הצוללת הגרעינית בכניסתה לתיקון השבוע

להחזיק רכב ולקבל הבטחת הכנסה. מגרש מכוניות

רוב חברי המועצה האזורית שומרון תמכו בהצעה להעניק למזכ"ל 
'שלום עכשיו' יריב אופנהיימר אזרחות כבוד, בשל "תרומתו לפיתוח 

האזור" ^ אופנהיימר: "את הכבוד צריכים להעניק לנתניהו"
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