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את  לשפר  ממשיך  רומני 
שנע־ הארציים  בסקרים  מעמדו 
רכים בארה"ב, אך עדיין מתקשה 
להדביק את אחוזי התמיכה להם 
שנחשבת  באוהיו  אובאמה  זוכה 
המשפיעות  המדינות  לאחת 
ביותר וכמי שעשויה להכריע את 

תוצאות הבחירות.
לפי מחקר של 'ריל קליר פו־

הסקרים  כל  את  שכלל  ליטיקס' 
שע־ בשבוע  שנערכו  הארציים 

קובע  יחד  הסקרים  מכלול  בר, 
אחוזים  ב־1.6  מוביל  רומני  כי 
על פני אובאמה. המשמעות: אם 
בשבוע  נערכות  היו  הבחירות 
ינצח  שרומני  אחוזים   96 שעבר 
הנ־ את  מעניקים  אחוזים   4 ורק 

צחון לאובאמה.
אובא־ הצליח  גאלופ  בסקר 

ובין  בינו  הפער  את  לצמצם  מה 
בלבד,  אחוזים  לארבעה  רומני 
האחרונים  היומיים  תוצאות  אך 
שוב  הגדיל  שרומני  מלמדים 
את הפער לחמישה. זאת, לאחר 
עמד  שעבר  השבוע  שבתחילת 
שבעה  על  השניים  בין  הפער 

אחוזים לטובת רומני. 
מל־ בארה"ב  ההיסטוריה 

עשויה  הסקרים  מגמת  כי  מדת 
להשתנות במהירות, וכבר אירע 
בין  שנערכו  ב־1980  בבחירות 
עשרה  שבמהלך  לרייגן,  קרטר 
התמיכה  אחוזי  נעו  בלבד  ימים 
עם  לצד.  מצד  אחוזים  בכ־15 
מראה  המגמה  עתה  לעת  זאת, 
לטובתו  פוסקת  בלתי  התחזקות 
רצון  שבעים  ובמטהו  רומני,  של 
זאת  לעומת  הנמשכת.  מהמגמה 
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התבטאות מקוממת. היהדות 
נוכח  סוערת  יורק  בניו  החרדית 
התבטאות חמורה של ראש העיר 
מייקל בלומברג נגד הציבור הח־

רדי.

העומד  בלומברג  רע"ה 
הקדנציה  את  בקרוב  לסיים 
העיר  כראש  שלו  השלישית 
בניו  התקשורת  לכלי  התראיין 
שהע־ שונים  חוקים  ומנה  יורק 

ביר במשך תפקידו. כאשר הגיע 
לפרשת החוק החדש שנחקק רק 

עריכת  נגד  ביוזמתו  לאחרונה 
התפאר  כהלכתה,  מילה  ברית 
ואמר כי העברת החוק מראה על 
כך כי הוא ראש עיר חזק וקשוח 
הפועל כראוי למרות ההתנגדות 
הגדולה של ציבור שלם נגד חוק 
זה. כאן המשיך ראש העיר בכי־
נויים בוטים נגד הציבור כשהוא 
הלו־ אנשים  "אלפי  אותם  מכנה 

בשים כובעים שחורים" וכי אינו 
פוחד מהם..

העיר  ראש  של  דבריו 
של  המסורתי  ללבוש  הלועגים 
רבה  לסערה  גרמו  היהודים, 
שמיהרו  ועסקניו  הציבור  בקרב 
הדברים  את  בחריפות  לגנות 

החמורים.
דב  ר'  הנבחרים  בית  חבר 
ראש  כאשר  כי  אמר  היקינד 
את  לבקש  בעבר  בא  העיר 
בכדי  החרדי  הציבור  תמיכת 
השלישית  לקדנציה  להיבחר 
שחורים"  "כובעים  היו  לא  הם 
הוא  כאשר  עתה  ואילו  בעבורו, 
ואינו  תפקידו  את  לסיים  עומד 
נזקק להם עוד הוא משליך אותם 
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נכנסה  מאז  חלפו  יומיים 
בסו־ האש"  "הפסקת  לתוקפה 
ריה, ומספר ההרוגים כבר מטפס 

אל מעבר ל־150.
סורי  אדם  זכויות  ארגון 

הודעה  פרסם  בלונדון  שמושבו 
מאז  שנהרגו  אדם  בני   143 על 
לתוקפה,  האש  הפסקת  נכנסה 
מורדים   43 אזרחים,   50 בהם 
אסד.  מצבא  חיילים  וארבעים 
על  דווח  ההודעה  פורסמה  מאז 
מה  ברור  לא  נוספים,  הרוגים 

מספרם המדויק. 
הודי־ הסורית  האופוזיציה 

של  בבוקרו   7:00 בשעה  כי  עה 
שהסכם  לאחר  שעה  שישי,  יום 
לתוקף,  נכנס  האש  הפסקת 
האויר  חיל  של  מיג  מטוסי  חגו 
מאוכלסות  שכונות  מעל  הסורי 
בדמשק בהן מסתתרים מורדים, 
מאוחר  הבחנה.  ללא  והפציצו 
בחאלב  גם  יעדים  הופצצו  יותר 
הודעת  פי  על  נוספות.  ובערים 
הפ־ מ־240  למעלה  האופוזיציה 

רות של הפסקת האש בוצעו על 
ידי ממשלת אסד. 

אסד  בשאר  של  במשטרו 
כי  וטענו  להאשמות  הגיבו 
להפר  הראשונים  היו  המורדים 
כשניצלו  האש,  הפסקת  את 
הפגנות  לקיים  ההפוגה  את 
לע־ בצעדות  שהסתיימו  ענק 

אותם  הצבא  של  מחסומים  בר 
שלצבא  כך  המפגינים,  התקיפו 

להשיב  אלא  ברירה  נותרה  לא 
אש. 

הרוגים  על  דווח  במקביל 
לבין  סוריים  מורדים  בין  בקרב 
חאלב.  בעיר  כורדים  חמושים 
אדם  בני  כעשרים  נהרגו  בקרב 
שהמו־ לאחר  הצדדים,  משני 

של  יעדים  לתקוף  ניסו  רדים 
של  מושבם  מאזור  סוריה  צבא 
יש  הכורדים  לטענת  הכורדים. 
המורדים,  עם  קודם  הסכם  להם 
יהוו  לא  שלהם  האזורים  לפיו 
לצ־ המורדים  בין  עימות  מוקדי 

בא סוריה.
לנהל  מעוניינים  הכורדים 
בעצמם את המלחמה נגד בשאר 
לעצמאות  להביא  במטרה  אסד, 
של חבל כורדיסטאן והעם הכו־

רדי מידי השלטון הסורי.. 
בחאלב  המורדים  ראש 
שנולד  "התינוק  כי  אמש  מסרו 
להפס־ כשכוונתם   – מת" 

לפני  עוד  שהופרה  האש  קת 
לרגיעה  להביא  שהצליחה 
לא  כבר  הם  לדבריהם  חלקית. 
האש  להפסקת  עוד  מחויבים 
שהיתה אמורה להימשך ארבעה 
שלישי  ביום  ולהסתיים  ימים 

בבוקר. 
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ראשי  בקרב  רצון  שביעות 
חריש,   – המאוחד  הדיור  ועד 
מהרישום המוצלח של אלפי בני 
דירה  לרכישת  החרדי  הציבור 
כאשר  העתידית,  החרדית  בעיר 
מגוון  על  מוכיח  הנתונים  פילוח 
מרשים ביותר של נרשמים מקרב 

והחסי־ התורניות  הקהילות  כלל 
דיות ברחבי הארץ שהביעו רצון 
לרכוש דירה בעיר במסגרת הועד 

המאוחד.
אלפי  של  הנתונים  בפילוח 
ההתא־ כי  מתברר  הנרשמים 

המוקדמת  הציבורית  רגנות 
את  הוכיחה  הרישום  לקראת 
בהמוניו  הציבור  כאשר  עצמה, 

ועד  בפעילות  אמונו  את  הביע 
לפתרון  להביא  המאוחד  הדיור 
ההולכת  הדיור  למצוקת  אמיתי 
הדירות  מחירי  כאשר  ומחריפה 

מרקיעות שחקים.
נרשמו  שחבריהן  הקהילות 
לקראת  ההיערכות  במסגרת 
כוללות  במכרז,  ההשתתפות 
החרדית  היהדות  חוגי  כלל  את 
אשכנזים  ועדותיה,  גווניה  לכל 
החסי־ הציבור  בני  וספרדים, 

ציבור  וכן  כאחד,  והליטאי  די 

בלימוד  היום  יחלו  רבבות 
במ־ ברורה,  המשנה  של  ה'  חלק 
סגרת 'הדף היומי בהלכה'. התח־
זקות אדירה בקרב כלל הקהילות 
שיעורים  לייסד  העולם  ברחבי 
בהל־ היומי  בדף  יומיים  קבועים 
כה ובימים אלו עם תחילת לימוד 
עשרות  עוד  נתייסדו  ה'  חלק 
והעולם,  הארץ  ברחבי  שיעורים 
המשנה  בלימוד  יומית  לקביעות 

ישראל  גדולי  וכדברי  ברורה 
בכל  בהלכה  הלימוד  כי  שליט"א 
המבקש  לאדם  חיוני  הינו  יום 
על  כיהודי  חייו  בהליכות  לנהוג 

פי התורה וההלכה. 
עם סיום חלק ד' וההתחזקות 
האדירה ללימוד חלק ה' במשנה 
ברורה המתחיל בהלכות הפסח, 
חיזוק  מעמדי  עשרות  יתקיימו 
מורי  הדיינים,  גדולי  בראשות 

ומגידי  הקהילות  רבני  ההוראה, 
השיעור, אשר ישאו דברי חיזוק 

ללימוד ההלכה דבר יום ביומו. 
יפורסמו  השבוע  במהלך 
ית־ אשר  הגדולים  המעמדים 
קיימו כאמור ברחבי הארץ ובכל 
היהודי.  בעולם  ישראל  קהילות 
מעמדי החיזוק ישולבו במקומות 
השלישי  המבחן  עם  יחד  רבים 

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה

שמואל ברוך פרידמן
בהר"ר אביגדור שלמה ז"ל

ישיבת רוז'ין – סאדיגורה ב"ב
ירושלים

מינדי ויסברג
בהר"ר ישראל מרדכי הי"ו
סמינר הישן
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום חמישי אור לי' במרחשון תשע"ג

מאיר ברוך רייזמן
ב"ר משה אברהם הי"ו

ישיבה דחסידי בעלזא חיפה
בני ברק

מלכה סקוסובסקי
ב"ר יוסף זאב הי"ו
סמינר בית מלכה אשדוד
אשדוד

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום חמישי ט' במרחשון תשע"ג

יעקב ורטהיימר
בהר"ר משה דוד הי"ו

ישיבת ישועות משה ויז'ניץ ברכפלד
הר נוף – ירושלים

מרגלית קליינמן
בהר"ר מרדכי הי"ו
סמינר ויז'ניץ
קרית ויזניץ – בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום וערש"ק י' במרחשון תשע"ג

ישראל קוסטליץ
ב"ר שלמה הי"ו

ישיבת חזון נחום
בני ברק

מלכה הקר
ב"ר דוב בעריש הי"ו
סמינר חסידי
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום וערש"ק, י' במרחשון תשע"ג

בס"ד | יום ראשון פר' וירא י"ב במרחשון תשע"ג | 28 אוקטובר | גליון 1155 | שנה ה' | המחיר בא"י: 5.00 ש"ח
(ההשתדלות) הי"ב  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | סב  כתובות   - ירושלמי   | כה  שבת   - בבלי  היומי:  דף 

בצל הבחירות: ארה"ב נכנסת לכוננות הוריקן; 
המתמודדים חוששים מביטול אירועים

עם סיום לימוד ושינון חלק ד' במשנה ברורה: 

היום יחלו אלפי לומדי 'הדף היומי 
בהלכה' בלימוד חלק ה' במשנה ברורה

השבוע יתקיימו עשרות מעמדי חיזוק בכל רחבי העולם ללימוד הדף היומי בהלכה 
בראשות רבני הקהילות, דיינים ומו"צים ומגידי השיעורים ^ עד חג הפסח הבעל"ט 

יסיימו הלומדים חלק ניכר מהלכות הפסח ^ חיזוק אדיר בקרב קהילות ישראל ברחבי 
העולם ללימוד הלכה בכל יום במשנה ברורה במסגרת הדף היומי בהלכה

הפסקת האש בסוריה: למעלה מ־150 נהרגו

שר ההסברה הסודני: מטרות ישראליות "הפכו ללגיטימיות"

דיווח: המפעל שהופצץ בחרטום בירת 
סודן עסק בייצור מל"טים איראנים

דיווח בעיתון מצרי: המפעל הופצץ בעומק 120 מטר מתחת לאדמה ^ צילומי לוויין חושפים: ההפצצה 
יצרה מכתש ענק ברוחב 16 מטרים ^ ישראל מואשמת בהפצצת שיירת נשק גם בחודש שעבר

תוצאות מכלול הסקרים בארה"ב: 
רומני מוביל ב־1.6 אחוזים
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המתמשכת  השתיקה  בצל 
המ־ להפצצה  ביחס  מירושלים 
בסודן,  הנשק  במפעל  סתורית 
ממשיכים  חרטום  סודן  בבירת 
ישראל  על  האחריות  את  להטיל 
להגיב  בכוונתם  כי  ולהבהיר 
עומר  סודן,  נשיא  בתקיפות: 
השבוע  בסוף  אמר  אל־באשיר, 
על  הישראלית"  "המתקפה  כי 
לחרטום,  דרומית  הנשק  מפעל 
לשי־ היסטרית  תגובה  "היתה 
במק־ באזור".  הפוליטיים  נויים 
ביל, שר ההסברה במדינה הבהיר 
את  הקושרות  ראיות  נמצאו  כי 
ישראל לאירוע וכי מעתה מטרו־
תיה הפכו ל"יעדים לגיטימיים". 

לעקוב  ממשיכם  בעולם 
מידע  פיסת  כל  אחרי  בסקרנות 
הנשק  מפעל  הפצצת  אודות 
בכיר  דיפלומטי  גורם  בסודן. 
לסוכנות  השבוע  בסוף  אמר 
לו  נאמר  כי  הצרפתית  הידיעות 
בייצור  מעורב  היה  שהמפעל 
מל"טים. בתוך כך, צילומי לוויין 
מסודן מצביעים על כך שהמפעל 
כפי  מהאויר  הותקף  אכן  שנפגע 
הסודנית.  הממשלה  שטוענת 
לסו־ אמר  הדיפלומטי  המקור 

אמור  "היה  הצרפתית:  כנות 
לאיראן  סודן  בין  הסכם  להיות 
לא  לחימה  אמצעי  ייצור  על 
למרות  אולם,  קונבנציונליים". 

האינטרס הישראלי למנוע ייצור 
של נשק שכזה על־ידי שתי מדי־

נות אויב המקור הדיפלומטי לא 
שהפיצוץ  האפשרות  את  פסל 

במפעל בחרטום נבע מתאונה..
'סנ־ חברת  פרסמה  בינתיים 
טינל סטלייט פרוג'קט' צילומים 
נראים  שבו  שהופצץ  האתר  של 
כמה מכתשים ברוחב 16 מטרים 
שעוס־ החברה,  דובר  רב.  והרס 

קת בצילומי לוויין ג'ונתן הטסון, 
אמרו  צבאיים  מומחים  כי  אמר 
כי המכתשים נוצרו ככל הנראה 
ששוגרה  תחמושת  מפגיעת 

מהאויר.
'א־שורוק'  המצרי  העיתון 

הת־ על  נוספים  פרטים  הביא 
ישראל  לכאורה  שביצעה  קיפה 
החליטה  ירושלים  כי  ודיווח 

רקטה  בעקבות  בסודן  לתקוף 
ליש־ עזה  מרצועת  ששוגרה 

חמאס ומצרים גינו את התקיפה 
בסודן: "ברבריות ישראלית"
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מוחמד  מצרים,  נשיא 
מה  את  בחריפות  גינה  מורסי, 
המתקפות  "שרשרת  שהגדיר 
 – סודן"  בשטח  הישראליות 
שכ־ נשיא  עם  שקיים  בשיחה 

אל־באשיר.  עומר  מדרום,  נתו 
'אל־מסרי  העיתון  דיווח  כך 

אל־יום' היוצא לאור בקהיר. 
לנ־ מסר  העביר  מורסי 

כי  הבהיר  שבו  סודן  שיא 
סודן  לצד  תעמוד  "קהיר 

המוסר הכפול של בריטניה מתעורר שוב:

דיווח: בריטניה לא תסייע 
לארה"ב בתקיפה באיראן 

גורמים משפטיים חוששים מהחוק הבינלאומי

מחשבי המשטרה נותקו 
מחשש למתקפת האקרים

מאת אליעזר פרידמן

תסרב  בריטניה  ממשלת 
לסייע  ארה"ב  של  לבקשה 
תתבקש  אם  באיראן,  לתקיפה 
דיווח  כך  זאת.  לעשות 
שישי  ביום  הבריטי  ה'גרדיאן' 

האחרון.
דיפלומטים  הדיווח  פי  על 
אמריקניים החלו לגשש בקרב 
בריטניה  בממשלת  בכירים 
הממלכה  של  עמדתה  אודות 
המאוחדת לגבי האפשרות של 
התגובה  אך  באיראן,  תקיפה 
מתנערת.  ואפילו  צוננת  היתה 
שנשאלו  הבריטיים  הבכירים 
היו משני המחנות, הן של הש־
מרנים שבשלטון והן של הסו־

ציאליסטים שבאופוזיציה. 

לפי הדיווח, הבכירים הב־
האמריקנים  את  הפנו  ריטיים 
ליועצים משפטיים שקבעו כי 
איראן אינה מהווה איום ממשי 
בשט־ תקיפה  ולכן  ומיידי, 

החוק  על  עבירה  מהווה  חה 
זו  לרוח  בהתאם  הבינלאומי. 
הודיעו הבריטים כי לא יסייעו 
ישתפו  לא  ואף  לאמריקנים 
עמם פעולה, אם יתבקשו לא־

פשר לצבא האמריקני לעשות 
הבריטיים  בבסיסים  שימוש 

הפועלים באזור איראן. 
עדיין  האמריקני  הממשל 
לבקש  כדי  לבריטניה  פנה  לא 
כשלב  נעשו  והבירורים  סיוע, 
בקשה  הגשת  לפני  מקדים 
מעו־ האמריקנים  רשמית. 

סערה בניו יורק נוכח אמירות קשות של ראה"ע בלומברג

ראה"ע ניו יורק בהתבטאות מקוממת: "איני 
פוחד מאלפי אנשים הלובשים כובעים שחורים"
עסקני הציבור החרדי: "ראש העיר המתבטא כך נגד תושבי עירו עליו להתפטר"

מאת חיים מרגליות

האק־ למתקפת  חשד  בשל 
רים שניסו לשתול תוכנת 'סוס 
המשטרה,  במחשבי  טרויאני' 
הורתה בסוף השבוע המשטרה 

לכל המחוזות והשוטרים לנתק 
את מחשביהם מרשת התקשו־
לש־ מנת  על  הבינלאומית,  רת 
המאוחסנים  התכנים  על  מור 

בהם.

מאת אליעזר פרידמן

שבוע וחצי נותרו עד לבחי־
והוריקן  ארה"ב,  לנשיאות  רות 
החגיגה  את  להפוך  מאיים  כבד 
הדמוקרטית לכזאת המתנהלת 
תחת צילם של אסונות כבדים. 
החל  האמריקני  האויר  חיל 
העוג־ השיט  כלי  את  להעביר 
למקומות  וירג'יניה  בחופי  נים 
הסערה.  מעין  הרחק  חלופיים, 
עיריית ניו יורק הודיעה כי היא 
שתיאלץ  לאפשרות  נערכת 
הציבו־ התחבורה  את  לבטל 
ומרבית  ימים  כמה  למשך  רית 
חופה  על  השוכנות  המדינות 
לכו־ נכנסו  ארה"ב  של  המזרחי 

ננות ספיגה. 
לכיוון  לנוע  החלה  הסופה 
הבו־ בשעות  אתמול  ארה"ב 
בימים  להגיע  צפויה  והיא  קר, 
היום,  שכבר  יתכן   – הקרובים 
ומ־ הולכות  הרוחות  כאשר 
תהיה  שזו  חשש  ויש  תחזקות 
שפקדה  ביותר  העזה  הסופה 
את מזרח ארה"ב. לפי הערכות 
מהחוף  בכשליש  תכה  הסופה 
המזרחי והיא צפויה לגרום לנ־
תימ־ המגמה  אם  כבדים  זקים 

שך והרוחות יוסיפו להתחזק. 
על  המתמודדים  שני 
נערכים  הנשיאות  תפקיד 
אירו־ ביטול  של  לאפשרות 
של  במטהו  אך  בחירות,  עי 
הרבה  כבד  החשש  אובאמה 

והסופה  במידה  שכן  יותר 
ולפ־ חמורים  לנזקים  תגרום 

גיעה גדולה בנפש, עלול הדבר 
להשפיע על תוצאות הבחירות 
הבוח־ של  דעתם  את  ולהטות 

מסקירת הנתונים עם סיום הרישום בועד הדיור המאוחד – חריש 

מגוון מרשים מקרב כלל בני הקהילות התורניות 
והחסידיות יגורו בעיר החרדית העתידית – חריש
אישי ציבור: "תקוה שהתארגנות תחת קורת גג אחת תבטיח שיווק הדירות במחירים מפתיעים" 

^ תמיהה על גופים אינטרסנטיים הפועלים לגרום לתחרות שתביא לעליה תלולה במחיר

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

המונים עלו אמש לפקוד את קבר רחל 
אמנו; עליית ההמונים תימשך גם היום
שבת מרוממת בקבר רחל ^ מעמד התפלה העולמי היום בשעה 4:30 אחה"צ

העליה ההמונית לקבר רחל 
אמנו החלה אמש עם צאת הש־
בת כאשר הרבבות החלו להגיע 
מכל רחבי הארץ, והיא תימשך 
היום.  שעות  כל  במשך  היום 
בשעה  לשיאה  תגיע  התפלה 
התפילה  במעמד  אחה"צ   4:30
העולמי כאשר במאות מוקדים 
יתכנסו  והעולם  הארץ  ברחבי 
רבבות אלפי בית ישראל להת־

פלל ולעורר רחמי שמים בזכות 

רחל אמנו.
ההילולא  יום  השבת  ביום 
רחל  קבר  מתחם  בתוך  שהו 
ארבעים  שכלל  מצומצם  מנין 
מרבני מוסדות קבר רחל אשר 
לשהות  מיוחד  אישור  קיבלו 
באוירה  השבת.  יום  במשך 
נע־ ביותר  ועילאית  מרוממת 

רכו התפלות והסעודות כאשר 
נושאים  המשפיעים  חשובי 
ש"ק  בליל  התעוררות.  דברי 

נשא דברים הגה"ח רבי יהודה 
דשבתא  בצפרא  שיינפלד, 
ציינוירט  אביש  רבי  הגה"ח 
רבי  הגה"ח  דרעווין  וברעווא 
שליט"א  קלוגר  מנחם  משה 
רחל,  בקבר  הכוללים  ראש 
רבי  הגה"ח  ניגש  התיבה  לפני 

קלמן גרינוולד.
השבת  יום  של  בעיצומו 
בה־ התהלים  ספר  כל  נאמר 
  המשך בעמ' ב

היערכות חירום בשכונות 
החרדיות בניו יורק וניו ג'רסי

הר"ר בן ציון וידר חבר בית המחוקקים 
בספרינג וואלי ל'המבשר': "אנו נערכים לכל 
תרחיש ומקווים שבע"ה הכל יעבור כשורה"

מאת א. למל

'סאנדי'  הוריקן  סופת 
יורק  לניו  בסערה  מתקרבת 
ולפי הערכות תפגע כבר הערב 
המזרחי  בחוף  ארה"ב)  (שעון 
הח־ ובשכונות  יורק,  ניו  של 
ג'רסי  ובניו  יורק  בניו  רדיות 

נערכים לכל תרחיש.
'חברים'  'הצלה'  ארגוני 
ו'מתעסקים' במחוזות השונים 
קיימו  ג'רסי,  וניו  יורק  בניו 

היער־ אסיפות  שישי  ביום 
בכדי  תיאומים  וערכו  כות 
שיהיו מוכנים לכל התפתחות 

שתהיה. 
ארגוני  פנו  ראשון  כצעד 
לכל  דחופה  בבקשה  ההצלה 
פירקו  לא  שעדיין  התושבים 
זאת  לעשות  סוכותיהם  את 
באופן מיידי כי מדובר בסכנת 
גם  הסערה,  ממש.  של  נפשות 
בעוצמתה  פחותה  תהיה  אם 

  המשך בעמ' ב

צילומי לוויין של המפעל שהופצץ בסודן

halperin@012.net.il 04-6989361/2
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מאת מאיר ברגר

ביום  תתכנס  הליכוד  ועידת 
שני הקרוב כדי לאשר את הסכם 
לישראל  הליכוד  בין  האיחוד 
צפוי  שההסכם  למרות  ביתנו. 
אישור  את  יום  של  בסופו  לקבל 
ליכוד  פעילי  קיימים  הוועידה, 
וקוראים  למהלך  המתנגדים 
חשאית  הצבעה  לקיים  לנתניהו 

בענין. 
הנחשבת  בקבוצה  מדובר 
למתונה בליכוד המתנגדת להס־
כם. לטענתה, האיחוד עם ליבר־
מן פוגע בערכים של הליכוד וב־

לאורך  ייצגה  שהמפלגה  מה  כל 
לא  ימין־מרכז  מפלגת   – השנים 
אלטרנטיבה  שמהווה  קיצונית 

ימנית למפלגת העבודה. 
חברי  כי  נראה  פניו  על 
את  בברכה  מקבלים  הליכוד 
המפלגות  בין  לאחד  ההחלטה 
הגדולות. שרי הליכוד בירכו על 
המהלך למעט השר מיכאל איתן 
מאחורי  עומד  הנראה  שככל 
קיום  הדורשים  הליכוד  פעילי 

הצבעה חשאית. 
עם זאת, מתחת לפני השטח 
החוששים  ליכוד  שרי  קיימים 
מהעשיריה  רגליהם  לדחיקת 
אין  ומשכך,  בליכוד,  הראשונה 
שמאחורי  ההערכה  את  לשלול 
עומדים  בליכוד  השטח  הבערת 

גם שרים בכירים. 
הסתרים  יועץ  כך,  ובתוך 
התייחס  פינקלשטיין,  ארתור 

הליכוד  את  לאחד  למהלך  אמש 
הסי־ את  ופירט  ביתנו  וישראל 

בות שהביאו אותו להמליץ עליו 
לנתניהו וליברמן בשבוע שעבר.

בראיון שהעניק לערוץ השני 
במשך  כבר  סבור  "אני  כי  אמר 
מהלך  הוא  כזה  שאיחוד  שנים 
לנתניהו  יש  בנפרד,  מוצלח. 
דומה  בוחרים  קהל  ולליברמן 
וכל אחד מהם יתרום משהו לש־
ני – יחד הם חזקים הרבה יותר".

המעשית  להשפעה  באשר 
אמר  הפוליטיים  השינויים  של 
לא  הזה  "האיחוד  פינקלשטיין: 
פוליטית  קואליציה  שייצור  רק 
קל  שיהיה  מכיון  יותר,  חזקה 
גוש  עם  בבחירות  לזכות  יותר 
ימני מאוחד – הוא גם הופך את 
ישראל לבטוחה ויציבה יותר. כך 
היא תוכל להשמיע קול אחד. זה 
וזה  למדינה  טוב  זה  להם,  טוב 

טוב לעם היהודי".
יק־ המפלגות)  (שתי  "הם 

המנדטים   42 את  לפחות  בלו 
של  בסופו  עכשיו...  להם  שיש 
בעבר  שתמכו  האנשים  דבר, 
ביתנו  שבישראל  ואלו  בליכוד 
צופה  אני  מאוחדים.  יישארו 
מושבים   3-5 אליהם  שיצטרפו 
דווקא מכיון שזה יהיה גוש ימני 
להם  שיהיו  מעריך  אני  מאוחד. 
שניים־שלושה  או  מנדטים,   45

פחות או יותר". 
 10 ערוץ  סקר  זאת,  עם 
פרוייקט  חברת  ידי  על  שנערך 
פרופסור  של  בפיקוחו  המדגם 

אמש  בליל  ופורסם  פוקס  קמיל 
הליכוד  ממצביעי   26% כי  מצא 
עם  האיחוד  למהלך  מתנגדים 
מת־ אותם  מתוך  ביתנו.  ישראל 

יצביעו  לא  כי  ענו   22% נגדים 
למפלגה בבחירות הקרובות. 

במידה ונתון זה אכן יתממש 
כשבעה  של  ירידה  על  מדובר 

ממנדטים עבור הליכוד. עם זאת 
בסקר  מדובר  כי  לציין  חשוב 
ובראשו־ בראש  שמציג  ראשוני 
האינסטינקטי־ התגובה  את  נה 

בית של מצביעי הליכוד למהלך 
הממשלה  ראש  הכריזו  עליו 
השבוע  בסוף  החוץ  ושר 

האחרון. 

מפעל  כי  נכתב  בדיווח  ראל. 
בעומק  נמצא  שהותקף  הנשק 
לאדמה.  מתחת  מטר   120 של 
האמינו  בישראל  העיתון,  פי  על 
שבמקום היו כמויות גדולות של 
משוכ־ ורקטות  לחימה  אמצעי 

מנת  על  מלוב  שהוברחו  ללות 
להעבירן לרצועת עזה. עוד דווח 
כי המפעל הצליח לייצר רקטות 

דומות לאלה שהוברחו מלוב.
על־פי  בעיתון,  דווח  עוד 
השל־ בחוגים  רשמיים  מקורות 
איש־ ישראל  כי  בקהיר,  טוניים 

רה בפני מצרים כי תקפה בסודן 
הברחות  את  לעצור  במטרה   –
ברצועת  הטרור  לארגוני  הנשק 
עזה. לפי הדיווח, גם אריתריאה 
אחד  הנשק.  במשלוחי  מעורבת 
דר־ מצרים  כי  טען  המקורות 
את  להפסיק  מסודן  בעבר  שה 
בגלל  היתר  בין  הנשק,  הברחות 

המצב הבטחוני הרגיש בסיני.
מושל  מסר  יותר  מוקדם 
אל־ א־רחמן  עבד  חרטום,  מחוז 
חידיר, כי מניין ההרוגים בפיצוץ 
התחמושת  מחסן  שהוא  המחסן, 

עלה  במדינה,  ביותר  הגדול 
גרם  הפיצוץ  לארבעה.  משניים 
נזק ל־35 דירות במקום ולמבנים 

נוספים.
אל־ הסודני,  הצבא  דובר 
אמר  סעד,  חאליד  סווארמי 
האפשרות  את  פוסל  אינו  כי 
לישראל  סייעה  ש"חפרפרת" 
חסינה  אינה  "סודן  לתקוף. 
שמ־ ויתכן  זרות  מזימות  בפני 

דובר בחדירה או שיתוף פעולה 
צבא  בכל  נורמלי  זה  מבפנים. 

בעולם".
השבוע  בסוף  שנשא  בנאום 
הקרבן  חג  לרגל  סודן  נשיא 
"ההתנה־ כי  טען  הוא  המוסלמי, 

ביטוי  היא  האחריות  חסרת  גות 
ולעצבנות  ישראל  של  לדאגה 
הפולי־ התהפוכות  נוכח  שלה 
וההת־ באזור  והחברתיות  טיות 

הוסיף  הוא  סודן".  של  קדמות 
אגרסיביים  "צעדים  והדגיש: 
הציונית  היישות  מצד  כאלה 
חר־ את  לאלץ  יוכלו  לא  לעולם 

טום לשנות את המדיניות שלה". 
לדבריו, "האויבים שלנו לא יוכ־
לו לפגוע במאמצנו לבנות חברה 

מאוחדת ומשגשגת ולהקים צבא 
רב עוצמה".

הידיעות  סוכנות  במקביל, 
שר  לפי  כי  דיווחה  כווית  של 
בילאל  אחמד  הסודני,  ההסברה 
בחנו  צבאיים  מומחים  עות'מאן, 
הנשק  כלי  כי  וקבעו  המתקן  את 
מתוצרת  הם  בתקיפה  ששימשו 
הנשק  וכלי  הטיס  "כלי  ישראל. 
בתקיפה  ששימשו  המתקדמים 
באזור,  מדינה  לאף  זמינים  לא 
והד־ אמר  הוא  ישראל",  מלבד 

"תנקוט  סודן  זאת,  לאור  כי  גיש 
נגד  יותר  החלטיים  צעדים 
שהפכו  ישראליים,  אינטרסים 
סודן,  עבור  לגיטימיות  למטרות 

נוכח התוקפנות האחרונה".
זו  כי  התברר  השבוע  בסוף 
המיוחסת  היחידה  התקיפה  לא 
לישראל. ע"פ דיווח של סוכנות 
המסתמכת  'רויטרס'  הידיעות 
בחודש  מקורות מודיעיניים,  על 
שיירת  ישראל  השמידה  שעבר 
לחרטום  דרומית  שנמצאה  נשק 
אמצעי  של  טונות   200 ונשאה 
שהיו  רקטות,  כולל  לחימה, 

אמורים להגיע לעזה.

הבריטי  הסיוע  את  לקבל  ניינים 
כוחות  הצבת  לצורך  בעיקר 
השוכנים  בבסיסים  קדמיים 
בקפריסין ובאיים הנתונים תחת 
לא  ומצויים  בריטית  ריבונות 

הרחק מאיראן. 
תתקשה  ארה"ב  אם  ספק 
לקבל  מבלי  המלאכה  את  לבצע 
היא  שכן  הבריטי,  הסיוע  את 
מישראל  כוחות  להוציא  יכולה 
מקפריסין,  יותר  רחוקה  שאינה 
סעו־ בהן  המפרץ  במדינות  וכן 

האמירויות.  ואיחוד  קטאר  דיה, 
מעו־ ארה"ב  כי  נראה  זאת,  עם 

הבריטי  הסיוע  את  לקבל  ניינת 
להציג  כדי  שותפות  של  כסוג 
ככזו  איראן  נגד  הפעולה  את 
שמבוצעת על ידי כח רב לאומי 
מדינות  של  בסיוע  לפחות  או 
התגובה  חשובות.  מערביות 
ארה"ב  את  מאכזבת  הבריטית 
אף  עלולה  שהיא  ויתכן  בנושא, 
האמרי־ השיקולים  את  להגביר 

קניים נגד התקיפה באיראן. 
לה־ בריטניה  נהגה  כה  עד 

האמריקניות  ליוזמות  צטרף 
החב־ נוספות  מדינות  עם  יחד 

במלחמת  היה  כך  בנאט"ו.  רות 
אפגניסטן,  במלחמת  עיראק, 
האודי־ 'שחר  במבצע  ואפילו 

של  להפלתו  שהוביל  סיאה' 
קדאפי  אל  מועמר  הלובי  הרודן 
מהשלטון. ברוב המקרים ארה"ב 
המלאכה  את  שמבצעת  זו  היא 
הברי־ והנוכחות  לבדה,  כמעט 
בעיקר  נועדה  והאירופאית  טית 
לגי־ ולתת  אחידה  חזית  להציג 

טימציה לפעולה האמריקנית. 

רצח רבין והלקח
נרצח  בו  שבת  מוצאי  מאותו  חלפו  שנה  עשרה  שבע 
תאוריות  יהודי.  צעיר  ידי  על  רבין  יצחק  הממשלה  ראש 
את  לטשטש  מוגבלת,  בהצלחה  ניסו,  רבות  קונספירציה 
העובדה  היא  חולק  עליה  שאין  העובדה  הרוצח.  זהות 
שצעיר יהודי אחז באותה שעה בידיו כלי נשק ורצה לרצוח 
את ראש הממשלה. אלפים רבים התכנסו אמש בתל אביב 
פוליטי  בריאתו  מעצם  האירוע  היות  אף  על  הרצח.  לציון 
באופן מובהק, בכל זאת מנסים לשוות לו מעמד של אירוע 
לאומי־אזרחי, ובהתאם לכך לא נאמו באירוע פוליטיקאים 
מחלוקת  בצל  השנה  שנערך  האירוע,  לכנסת.  ומתמודדים 
את  "זוכרים  הכותרת:  תחת  התקיים  וצביונו,  אופייו  על 

הרצח – נאבקים על הדמוקרטיה".

על  לדקלם  ידעו  ובסגנונו,  בתורו  אחד  כל  הדוברים, 
כיצד  להסביר  והטיבו  בהסתה  הטמונה  הגדולה  הסכנה 
הגיע כתם שחור זה בדברי ימיה של מדינת ישראל. לדעתם 
הוגן  ציבורי  שיח  על  לשמור  ויש  להרוג"  יכולות  "מילים 
ובכך למנוע הישנות רצח שכזה. מה שהכי מסוכן מבחינתם 
לחוסנה  המוחשית  הסכנה  היא  העתיד,  למען  מטריד  והכי 
ההכנות  במהלך  חייה.  ותוחלת  בישראל  הדמוקרטיה  של 
על  דגש  "תשים  העצרת  כי  המארגנים  הבטיחו  לעצרת 
רבין  לרצח  שקדמה  להסתה  התייחסות  תוך  הדמוקרטיה, 
הנואמים  שורת  היום".  בדמוקרטיה  האנושה  ולפגיעה  ז"ל 
הדמוקרטיה  על  להיאבק  "בנכונותם  אחידה  חזית  תציג 

ולקבלת כללי המשחק הדמוקרטיים".

עגומה  מפרשה  והמרכזי  החשוב  הלקח  שאת  אלא 
הרקע  את  שהכינו  והשרשיות  האמיתיות  והסיבות  זו 
לאפשרות של רצח בישראל – כל אלה כאילו נשכחו מהם, 
נפש  כחשבון  הזכרון  נס  על  אותן  מעלים  אין  אופן  ובכל 
ההתנתקות  כי  מהם  נעלם  מה  משום  ומחייב.  נוקב  ציבורי 
העקבית והנסיגה הרצופה מערכי התורה, הן אלו שהכשירו 
את הקרקע להתהוות שחיתות רעיונית ומעשית בישראל. 
על  עולה  אין  ומצוותיה,  התורה  שמירת  על  האמון  יהודי 
כזאת.  לעולל  מחשבה  של  צלה  צל  וחלילה,  חלילה  דעתו, 
אלו שרצחו נפש את הפרופ' די האן ז"ל הי"ד כמו אלו שירו 
על היהודים בספינת אלטלנה, אלו כאלו לא היו נמנים על 

עדת שומרי התורה והמצווה.

יראת אלקים היא מגן ותריס בפני כל פורענות, ובלעדיה 
הדברים  מובאים  ספורות  במילים  ביותר.  מסוכן  המצב   –
אבינו,  אברהם  האומה,  אבי  כאשר  דנן,  השבוע  בפרשת 
הביע חששו בפני אבימלך מלך גרר באמרו כי רק אין יראת 
ערכי  מכל  בישראל  הזה – והרגוני. ההידרדרות  במקום  א' 
תורה והשאפתנות לחיים מופקרים וחדלי מוסר אנוש היא 
יום  לערוך  כשרוצים  לזכור  צריך  זאת  את  ביותר.  מסוכנת 
זכרון לרצח הנתעב ואת הנקודה החשובה הזו צריך להעלות 
על סדר היום הישראלי. הכפשות ודיבות מצד זה אל הצד 
האצבע  את  לשים  הזמן  הגיע  מספיק.  נשמעו  כבר  האחר 
שמים  ויראת  תורה  חיי  אל  ולשוב  מכולם  הנכון  הדבר  על 

מסבבי האושר הנצחי.
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אשדוד: רכוב אופניים נפגע מרכב 
רוכב  נפגע  באשדוד  רמב"ם  פינת  וייצמן  הנשיא  ברחוב 
מסניף  הצלה'  'איחוד  של  מתנדבים  חובשים  מרכב.  אופניים 
'דרום' העניקו לו טיפול רפואי ראשוני – פונה כשמצבו מוגדר 

קשה לבית החולים.

כביש 40: 4 פצועים בתאונה
שהת־ דרכים  בתאונת  וקל  בינוני  באורח  נפצעו  ארבעה 

שניים  שבע.  לבאר  בסמוך   40 בכביש  רכבים,  שני  בין  רחשה 
מבין הפצועים היו ילדים. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית 

החולים 'סורוקה' בבאר שבע.

בני ברק: ילד נמצא משוטט
אחרי שבשבוע שעבר התנהלו חיפושים במשך כל השבת 
אחרי נער בן 14, השבת התנהלו סריקות אחרי הוריו של ילד 
קטן שנמצא בליל שבת משוטט לבדו, בוכה, בשכונת משכנות 

יעקב בבני ברק.
תושב  ידי  על  הילד  הובא  שאליו  דן,  גוש  הצלה  מתנדב 
החלו  דן  גוש  מהצלה  נוספים  מתנדבים  בסיוע  אותו,  שמצא 
שהתמ־ השכונה,  ברחובות  הילד  עם  ההורים  אחר  בחיפושים 
כשתוש־ הסמוכות,  ובשכונות  השכונה  ברחבי  שעות  כ־3  שכו 

בים המתגוררים באזור סייעו אף הם בחיפושים אחר ההורים 
של הילד. 

ילדם,  את  מחפשים  שהורים  מידע  הגיע  שעות  כ־3  לאחר 
הילד  עם  המתנדב  הגיע  יעקב.  קהילות  ברחוב  מאולם  שיצא 

לאולם שם זיהו בני המשפחה את הילד.

אשקלון: שריפה פרצה 
במבנה בית כנסת

מכבי האש מאיגוד 'אשקלון', הוזעקו לפעול בשריפה שפ־
רצה במבנה בית כנסת בעיר. הצוותים הספיקו לחלץ את ספרי 

התורה, וכיבו את האש. לא היו נפגעים.

ת"א: פועל זר נעצר כשגנב טלפון 
נתין זר גנב טלפון סלולרי מצעיר תושב קרית אונו בשעה 
ששהה בתל אביב. השודד ביקש מהצעיר לבצע שיחה בטלפון 
הנייד ולאחר שקיבל אותו נמלט מהמקום. לאחר מרדף ארוך 

נעצר החשוד והוא יובא להארכת מעצר.

עכו: 6 פצועים בתאונת שרשרת
עוקף  בכביש  רכב  כלי  שלושה  בין  שרשרת  בתאונת 
'אשר'  מרחב  מד"א  של  גדולים  צוותים  שישה.  נפצעו  עכו, 
ופינו  בשטח  ראשוני  סיוע  לפצועים  העניקו  למקום  שהוזעקו 
והיתר  בינוני  אחד  של  כשמצבו  בנהריה  החולים  לבית  אותם 

קל.

ירושלים: מחסן עלה באש
דירה  בשריפת  לפעול  אמש  הוזעקו  כיבוי  צוותי  שלושה 
ברחוב דגן בשכונת גילה בירושלים. צוות הכיבוי הראשון שה־
גיע לדירה בקומה הראשונה, איתר את מוקד הדליקה במחסן 
על  דווח  ולא  האירוע  על  שליטה  הושגה  לדירה.  השייך  ציוד 

נפגעים. למקום נגרם נזק כתוצאה מעשן ופיח.

קצרים // י. ברזל

גורמים בהתיישבות מודאגים מהפרה בוטה של הסכמי אוסלו:

ראה"מ הפלסטיני מלווה בשוטרים פלסטינים 
חמושים סייר בשטח בשליטה ישראלית

ית־ אשר  היומי  בדף  דרשו  של 
קיים ביום שישי הבעל"ט. 

חלק  לימוד  תחילת  לקראת 
נרשמה  הברורה  המשנה  של  ה' 
הלומדים,  במספר  חדה  עליה 
הלוח  לקבלת  פנו  מהם  שרבים 
לדף  'דרשו'  של  החדש  השנתי 
הפסח  חג  "עד  בהלכה.  היומי 
חלק  בעז"ה  הלומדים  יסיימו 
נכבד מהלכות הפסח כך שיוכלו 
וב־ מוכנים  כשהם  לחג  להגיע 

הנוגעות  ההלכות  ברוב  קיאים 
לו־ לפיו  חז"ל  מאמר  למעשה. 

שלושים  החג  הלכות  את  מדים 
יום לפניו, מקבל הפעם משמעות 
"שלושים  למונח  יותר  נרחבת 
בהלכות  יעסקו  וב'דרשו'  יום" 
החג חמישה חודשים לפני החג", 

אומרים ב'דרשו'.
הנבח־ מספר  התרחבות  עם 

גם  לעבות  ב'דרשו'  הוחלט  נים, 
ועשרות  השיעורים  מערך  את 
'הדף  ללימוד  חדשים  שיעורים 
ברחבי  נפתחים  בהלכה'  היומי 

השי־ מערך  את  ויגדילו  הארץ 
עורים הנרחב של התכנית בארץ 

ובעולם.
'הדף היומי בהלכה' הינו הדף 
ישראל.  עם  של  החדש  היומי 
כא־ לומדים  התכנית  משתתפי 

מור מדי יום עמוד משנה ברורה 
משבי־ הם  הלימוד  את  כאשר 

ב'מוספים  עיון  באמצעות  חים 
במשנה  המופיעים  וביאורים' 
באמצעות  'דרשו'.  של  ברורה 
לימוד זה הכרוך גם בחזרה, שי־

המשתתפים  זוכים  ובחינה,  נון 
בכל  ההלכות  לימוד  את  לקיים 
ושליטה  ידע  רכישת  תוך  יום 

נצרכים בהלכות אורח חיים.
שרבבות  לכך  במקביל 
של  היומי  ללימוד  הצטרפו 
גם  רבים  בהלכה,  היומי  הדף 
של  מבחנים  לתכנית  מצטרפים 
לפי  ברורה  משנה  על  'דרשו' 
היומי  'הדף  של  הלימוד  סדר 
מתקיימים  המבחנים  בהלכה'. 
אחת לחודש במוקדי המבחן של 

'דרשו' על הדף היומי.

היום יחלו אלפי לומדי 'הדף היומי בהלכה'

לחלוטין  ותהרוס  תעיף  מהצפי, 
פורקו,  לא  שעדיין  הסוכות  את 
מדובר  הכספי,  הנזק  ומלבד 
יפגעו  והם  במידה  חיים  בסכנת 

באנשים חלילה.
להפסקות  נערכים  גם  כך 
חשמל רבות שעלולות להתרחש 
ביקוש  בעקבות  הסופה,  במהלך 
שיא לחשמל עקב הקור העז, או 
בעקבות עמודי חשמל שיקרסו. 
מרות־ שיקיריהם  משפחות  בני 

מצילי  רפואיים  למכשירים  קים 
מבעוד  לדאוג  התבקשו  חיים, 
שלא  בכדי  לגנרטורים  מועד 

יגיעו חלילה לסכנת חיים.
המזרחי  בחוף  תפגע  הסופה 
הערב  הנראה  ככל  יורק  ניו  של 
ליום  עד  ותמשך  ארה"ב)  (שעון 

שלישי בלילה.
בית  חבר  וידר  ציון  בן  הר"ר 
אמר  וואלי  בספרינג  המחוקקים 
בשיחה ל'המבשר' ביום שישי כי 
הוא כעת בדרכו לאסיפת חירום 
וההצלה  הסיוע  גורמי  כל  של 
הת־ עתה  לעת  לדבריו,  באזור. 

שלא  הרסנית  לסופה  היא  חזית 
עשרות  מזה  יורק  בניו  זכורה 

התו־ את  הזהיר  הוא  גם  שנים. 
סוכותיהם  את  מיד  לפרק  שבים 
בכדי שלא יגיעו לסכנת נפשות. 
להצטייד  הציבור  על  לדבריו 
ככל מה שניתן לשעת חירום ול־

קחת בחשבון כי יתכן שלא יוכלו 
ארוכות  שעות  מהבתים  לצאת 
ויותר. "כולנו תקוה כי בעזרת ה' 
נעבור את הימים הבאים בשלום 
אלו  בהכנות  חובתנו  ידי  ונצא 

בלבד", אמר וידר.
הע־ לפי  כאמור,  כי  יצוין 

הקשה  בסערה  מדובר  רכות, 
את  לפקוד  שעתידה  ביותר 
השנים  בעשרים  המזרחי  החוף 
עלו־ הנזקים  ועלות  האחרונות, 

לה להאמיר לסכום של כחמישה 
מיליארד דולר. 

להפוך  אפשרות  לסופה  "יש 
הזהיר  ביותר",  החמור  לדבר 
בה־ פנים  לבטחון  המשרד  דובר 

על  שמדברות  לתחזיות  תייחסות 
סערה  עם  תתלכד  ש'סאנדי'  כך 
סופה".  ל"מגה  ותהפוך  נוספת 
עלולים  יורק,  בניו  הדובר  לדברי 
הנחשולים מהים לגרום לנזק הר־

סופת  שיצרה  זה  מאשר  יותר  סני 
ההוריקן איירין בשנה שעברה. 

היערכות חירום בשכונות החרדיות

כה  עד  אובאמה.  ברק  נגד  רים 
שתוכננו  אירועים  שני  בוטלו 
להתקיים בווירג'יניה, האחד של 
מטה אובאמה בו היה אמור סגנו 
מטה  של  והשני  להשתתף  ביידן 

הבחירות של רומני. 
את  המטרידה  נוספת  נקודה 
שהסו־ היא  אובאמה  של  אנשיו 

המוקדמות  בהצבעות  תפגע  פה 
להיות  שאמור  מה  ברור,  באופן 

שכן  רומני,  של  למחנהו  טוב 
מצבו של האחרון הולך ומשתפר 
נוקפים  שהימים  וככל  בסקרים 
המצביעים  מבין  אחוזים  יותר 
בשל  לרומני.  קולם  את  נותנים 
מוק־ להצביע  אובאמה  בחר  כך 

לעשות  תומכיו  את  ולעודד  דם 
עמה  שמביאה  הסופה  אך  כן, 
שטחי  למרבית  חורפי  אויר  מזג 
לדחיית  גורמת  המזרחי  החוף 

ההצבעות. 

ארה"ב נכנסת לכוננות הוריקן
שלא  גנאי  בכינויי  אותם  ומכנה 
היה מביישים אנטישמי ממוצע.

דוד  ר'  העיר  מועצת  חבר 
"התבטאות  כי  אמר  גרינפלד, 
זאת של ראש העיר אינה פוגעת 
יורק  ניו  יהודי  מיליון  בחצי  רק 
נו־ תושבים  מיליון  ב־8.5  אלא 

בדת.  פגיעה  בכך  הרואים  ספים 
יעלוב  העיר  ראש  כי  יתכן  לא 
ויפגע בציבור ענק כזה רק בגלל 
לבושו המסורתי. מעניין מה היה 
קורה אם ראש העיר היה מגדיר 
על  בהם  ועולב  אחרת  דת  בני 
לבוש דתי כזה או אחר. הדברים 
כואבים עוד יותר כאשר מדובר 

בראש העיר יהודי".
המתמודד  פלדר  שמחה  ר' 
ב'סנאט'  מושב  על  אלו  בימים 
בח־ תקף  יורק  ניו  מחוז  מטעם 

ריפות את דבריו של ראש העיר 
ואמר כי לא די בכך שהוא עומד 
הפוגע  חוק  חקיקת  מאחורי 
אף  אלא  הדת,  בחופש  קשות 
לפי  המתלבשים  ביהודים  עולב 
הדת,  בחופש  שוב  ופוגע  דתם 
ימשיכו  הדברים  לאן  יודע  ומי 
להידרדר. על ראש העיר להתנ־

צל בפומבי נגד דברים אלו, ואם 
לא, הציבור יאלץ אותו להתפטר 

מתפקידו.
עסקני הציבור הביעו פליאה 

ראש  של  התנהלותו  על  רבה 
לקראת  האחרונה  בשנה  העיר 
סיום תפקידו. "אם בשנים הרא־

חולל  כאשר  לטובה  נודע  שונות 
מהפך בעיר כשהוריד את מפלס 
ובשורת  יורק  בניו  הפשיעה 
התושבים  עם  שהטיבו  חוקים 
האחרונה  שבשנה  הרי  כולם, 
פשע  של  חדש  לגל  עדים  אנו 
הפו־ חדשים  ובחוקים  בשכונות 

כי  נראה  התושבים.  בכלל  געים 
ראש העיר מגלה סימני עייפות, 
מת־ להתפטר  הזמן  זה  ואולי 

לעולם  ולשוב  האחראי  פקידו 
דברים  לאחר  ובפרט  העסקים, 

חמורים אלו".

ראה"ע ניו יורק בהתבטאות מקוממת

נראה  עדיין  האלקטורים  במפת 
יותר  טוב  אובאמה  של  מצבו  כי 
קליר  ה'ריל  שפרסם  ובמפה 
ל־10  אובאמה  זוכה  פוליטיקס' 
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ספים מוגדרים כלא ברורים, מה 
סיכויים  לרומני  משאיר  שעדיין 

גבוהים מאוד לנצח. 
אינו  מצידו  אובאמה  ברק 
מראה סימנים של לחץ, ובראיון 
לכלי תקשורת הוא אמר כי מה־

רגע הראשון היה ברור שהמרוץ 
עומד להיות צמוד, וכי הוא רגוע 
מאחר ומצבו בסקרים טוב מאוד, 
מדוע  הבהיר  אובאמה  לדבריו. 
פעם  אפילו  בישראל  ביקר  לא 
כי  ואמר  נשיאותו  במהלך  אחת 
ישראל היא מדינה חשובה מאוד 
ארה"ב  של  איתנה  ברית  ובת 
לבקר  החלטה  קיבל  הוא  אך   –
שהבי־ כשירגיש  רק  בישראל 

המצב  את  לשנות  יסייע  קור 
הקיים ולזרז את תהליך השלום. 
השנים  בארבע  המצב  לטענתו 
האחרונות לא היה כזה ולכן הוא 

נמנע מלבקר במדינה. 
מכה  אובאמה  סופג  במקביל 
שלו  החוץ  שרת  כאשר  נוספת, 
מצהירה  רחבה  לתמיכה  שזוכה 
בתפקידה  תמשיך  לא  כי  שוב 

אמרה  קלינטון  הבאה.  בקדנציה 
כי לא שינתה את דעתה וכי בס־

תסיים  היא  הקרוב  ינואר  ביבות 
את כהונתה כמזכירת המדינה.

מע־ בארה"ב  הפרשנים 
היתה  קלינטון  אם  כי  ריכים 
רומני  מול  בעצמה  מתמודדת 
ממנה  היה  אובאמה  אילו  או 
אותה כסגניתו במקום ג'ו ביידן, 
נמוכים  רומני  של  הסיכויים  היו 
הרבה יותר והנצחון היה מופקד 
בידיהם  מלא  בבטחון  כמעט 
האמור  לנוכח  הדמוקרטים.  של 
שבוע  קלינטון  של  ההכרזה 
מטי־ אינה  הבחירות  לפני  וחצי 
ואף  אובאמה  של  מצבו  עם  בה 
מיט  הפוליטי  ליריבו  מסייעת 

רומני. 
הש־ בסוף  התפרסמה  מנגד 
של  מצב  והערכת  תחזית  בוע 
הצ־ ולפיה  בארה"ב  הכלכלה 

בשני  גדלה  האמריקנית  מיחה 
לעומת  החולף,  ברבעון  אחוזים 
לו.  שקדם  ברבעון  אחוזים   1.2
יותר  מהירה  בצמיחה  מדובר 
של  צמיחה  שניבאו  מהתחזיות 
1.8 אחוזים בלבד. פרסום הנתו־

למטהו  חיזוק  משמש  הללו  נים 
של ברק אובאמה שטוען כי הוא 
בכלכלה,  יציב  לשיפור  מביא 
איטי  ההתקדמות  קצב  אם  גם 

מהרצוי. 

תוצאות מכלול הסקרים בארה"ב
אתגר  כל  מול  בהתמודדותה 

אפשרי".
המדינית  הלשכה  ראש  גם 
שו־ משעל  חאלד  חמאס,  של 
כי  שאמר   – סודן  נשיא  עם  חח 
מהווה  החרושת  בית  הפצצת 
"חוליה נוספת בשרשרת מעשים 
הישראלי,  האויב  של  ברבריים 
בא־ בפגיעה  קבע  דרך  שעוסק 

זרחים חפים מפשע".
מבטאת  המתקפה  לדבריו, 
האויב  של  הברבריות  "את 
הוא  שבו  האופן  ואת  הישראלי 
מפשע".  חפים  אזרחים  מבהיל 
נשיא  עם  בשיחה  הביע  משעל 
עם  מלאה  "סולידריות  סודן 
ועמה  ממשלתה  סודן,  הנהגת 
והפש־ המתקפות  מול  אל   –

הודה  בנוסף  הישראלים".  עים 
בעם  תמיכתו  על  לאל־בשיר 

הפלסטיני.
בימים האחרונים גינה ארגון 
המתקפה  את  בחריפות  חמאס 
בסודן.  המפעל  על  הישראלית 
מוכי־ הזו  הבוטה  "המתקפה 

הציונית  שהישות  מחדש  חה 
הבי־ החוק  את  להפר  ממשיכה 

מדינתי  בטרור  ונוקטת  נלאומי 
לא רק נגד עמנו ואדמותינו, אלא 
ואס־ ערבים  ועמים  מדינות  נגד 
בהודעה  נמסר  אחרים",  לאמים 

מהארגון.
שגריר  קרא  השבוע  בסוף 
סודן למועצת הבטחון לגנות את 
שהגדיר  מה  בעקבות  ישראל, 
את  שמסכנת  נפשעת  "התקפה 

היציבות באזור כולו".

חמאס ומצרים גינו את התקיפה בסודן

דיווח: המפעל שהופצץ בחרטום בירת סודן

דיווח: בריטניה לא תסייע לארה"ב בתקיפה באיראן

נרשמו  אשר  מגוון  ירושלמי 
החרדית  בעיר  דירה  לרכישת 

העתידית – חריש.
ראשי  שקיימו  בשיחות 
הדיור  ועד  חברי  עם  הקהילות 
ליכוד  כי  תקוה  הביעו  המאוחד, 
כל הכוחות בקרב הציבור החרדי 
יביא לכך שלא תהיה כל תחרות 
העלול  המכרז –  לקראת  מזיקה 
במחירי  תלולה  לעליה  להביא 
הדירות – כך שכל זוג צעיר יוכל 
במחיר  גג  קורת  לעצמו  לרכוש 
השווה לכל נפש ובתנאים נוחים.

המאוחד  הדיור  ועד  מטעם 
נמסר כי בימים האחרונים נפתח 
אשר  מיוחד  משרד  בירושלים 
לנרשמים  טלפוני  מענה  יתן 
בחריש,  דירה  לרכישת  הרבים 
כאשר לעת עתה המשרד יופעל 
בין השעות 9.00 בבוקר עד הש־

עה 5.00 בערב.
עוד נמסר כי בימים אלו נש־

הנרשמים  לאלפי  מכתבים  לחו 
שתי  על  לענות  נתבקשו  בהם 
שאלות, וציבור הנרשמים התב־

קשו להעביר תשובותיהם בפקס 

היום עד השעה 8.00 בערב.
עקב  כי  נמסר,  זאת  עם  יחד 
מהרי־ כתוצאה  שנוצר  הלחץ 

שנתנו  נרשמים,  אלפי  של  שום 
סך 10,000  על  המחאה  אחד  כל 
ש"ח לצורך ההגשה למכרז, הח־

ביום  בבנק  השיקים  הפקדת  לה 
אי"ה  ותסתיים  האחרון  חמישי 

ביום שני הקרוב.
רבים  ציבור  אישי  כי  יצויין 
אינט־ גופים  על  תמיהה  הביעו 

מתוך  הפועלים  שונים  רסנטיים 
צרות עין במטרה לפגוע ברישום 
לתחרות  בכך  ולגרום  המאוחד 
להביא  העלולה  ופוגעת  מזיקה 
לעליה תלולה במחירי הדירות. 

חבל  כי  אמרו  הציבור  אישי 
מאומצת  פעילות  שלאחר  מאד 
במשך  הציבור  עסקני  טובי  של 
בתחום  להרווחה  להביא  שנים 
הסובל  החרדי  לציבור  הדיור 
חריפה  דיור  ממצוקת  רבות 
ישנם  קשות,  עליו  המעיקה 
המבק־ אינטרסנטיים  גורמים 

לפגוע  שהיא  צורה  בכל  שים 
הקלה  בעז"ה  שיביא  בתהליך 

לציבור.

מגוון מרשים מקרב כלל בני 
הקהילות התורניות והחסידיות

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הוראה  גם  ניתנה  במקביל, 
נייד,  התקן  שום  לחבר  שלא 
תקלי־ או  'און־קי'  דיסק  כמו 

מחשש  זאת  למחשבים.  טורים, 
ליצור  יכול  כזה  התקן  שחיבור 
תוכנת  להפעלת  ההוראה  את 

הריגול.
גורמים במשטרה הסבירו כי 
מודיעיני  מידע  הובא  לכן  קודם 
התומך בחשש הזה בפני הפיקוד 
ההוראה  ניתנה  ולכן  הבכיר, 

הגורפת הזו. 
בכלי  שפורסם  אחר  מידע 
קיבל  לא  כי  אם  התקשורת, 
כך  על  הצביע  רשמי,  אישור 
סייבר  במתקפת  שמדובר 
ממשרדי  רבים  בין  שהופצה 
כונתה  המתקפה  הממשלה. 
הוא  שהחשד  משום  גנץ",  "בני 
שהווירוס מופץ באמצעות דואר 
של  שמו  את  שנושא  אלקטרוני 

הרמטכ"ל בני גנץ. יחד עם זאת, 
פגיעה  כל  על  ידוע  לא  עדיין 

בעקבות הווירוס.
סוס  בשם  המוכר  הווירוס 
המושתל  וירוס  הוא  טוריאני, 
בתוך מחשבים, וביכולתו לפעול 
בכמה דרכים. ראשית, הוא אינו 
פעיל עד לקבלת הוראה מבחוץ, 
של  חיבור  באמצעות  כמובן  או 
הוא  מכן  לאחר  למחשב.  כונן 
מהמחשב  קבצים  להעביר  יכול 
למחשבים אחרים, ולפעול כתו־
כנת רוגלה מוכרת. אך הוא יכול 
גם למחוק קבצי הפעלה וקבצים 

חשובים ובכך ליצור הרס רב.
עם  ששוחח  במשטרה  בכיר 
למרות  כי  אמר  'המבשר'  כתב 
החששות והניתוק, "לא הופרעה 
השוט־ של  השוטפת  העבודה 

נזקקות  שכן  היחידות  גם  רים. 
להסתדר  הצליחו  למחשבים 

בדרכים כלשהן".

מחשבי המשטרה נותקו 

לאחר  כאשר  עצומה  תעוררות 
כל  את  הרבנים  הזכירו  מכן 
השמות שהגיעו למוקד מוסדות 
קבר רחל, וכן נערך בעת קריאת 
עבור  מיוחד  שברך"  "מי  התורה 
כל תורמי מוסדות קבר רחל שז־

התורה  החזקת  בעול  לשאת  כו 
כל  במשך  רחל  בקבר  והתפלה 

ימות השנה.
במוצאי שבת קודש התכנסו 
של  המרכזי  למעמד  האלפים 
הכנסת  ב'אהל  ההילולא  סעודת 
רחל  קבר  מוסדות  של  אורחים' 
הש"ס  סיום  שמחת  בשילוב 
בקבר  השנה  במשך  שנלמד 
בהש־ ש"ס  כולל  רבני  ע"י  רחל 
תתפות גדולי התורה והחסידות 
בגודל  דברים  שנשאו  שליט"א 
המקום.  וקדושת  היום  סגולת 
של  ברכתו  הוקראה  במעמד 
שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
וכה היו דבריו: "זכות גדול לעם 
בקבר  הקבוע  הכולל  זה  ישראל 

שם  והתפלה  התורה  זכות  רחל, 
מורי  רח"ל,  ורעות  מצרות  מגין 
אלישיב  הגרי"ש  מרן   –  ] חמי 
על  במכתבו  העיד  זלה"ה  זצ"ל] 
שכל  שליט"א  קלוגר  הגרמ"מ 
כי  וידוע  שמים,  לשם  מעשיו 
בישועות  שם  נושעו  כבר  רבים 
את  המסיימים  לכל  גלויות. 
לכולל,  המסייעים  ולכל  הש"ס 

ברכה והצלחה".
ההילו־ סעודות  כי  יצוין 
שעות  כל  במשך  יתקיימו  לא 
אורחים  הכנסת  באהל  היממה 
האוטובוסים  בחניון  הממוקם 
המשטרה  הערכת  לפי  וכי 
רחל  קבר  את  לפקוד  צפויים 
אלף  למאה  קרוב  היממה  במשך 
רחבי  מכל  שיגיעו  ממתפללים 

הארץ.
יגיעו  הנרגשות  התפילות 
התפלה  במעמד  כאמור,  לשיאן 
 ,4:30 בשעה  שייערך  העולמי 
התהלים  ספר  כל  אמירת  לאחר 
מוסדות  של  הקבוע  המנין  ע"י 

ולא־ ביומו,  יום  כמדי  רחל  קבר 
השמות  כל  על  יעתירו  מכן  חר 
1-800-800- למוקד  שיגיעו 
 .16:15 השעה  עד  היום   863
מבקשים  האדיר  הלחץ  לאור 
מהציבור  רחל  קבר  במוסדות 
השמות  את  ולהעביר  להקדים 

בשעות הבוקר.
בהערכות לוגיסטית מיוחדת 
לק־ רחל  קבר  במוסדות  נערכו 

להזכירם  השמות  רבבות  ליטת 
שי־ העולמי  התפלה  במעמד 

לעמוד  וכן  רחל,  בקבר  תקיים 
המבקשים  ההמונים  לרשות 
חיים  רבי  סגולת  את  לקיים 
לקבר  לתרום  זיע"א  פאלאג'י 
נו־ שרבים  ההילולא,  ביום  רחל 

האחרונות,  בשנים  בזכותה  שעו 
מוקד  במיוחד  תוגבר  כך  לשם 
1-800- שמספרו  רחל  קבר 
הציבור  לרווחת   800-863
בישו־ לראות  לזכות  המבקש 

רחל  בזכות  והפרט  הכלל  עת 
אמנו.

המונים עלו אמש לפקוד את קבר רחל 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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הממשלה  ראש  פיאד  סלאם 
חמישי  ביום  הגיע  הפלסטינית 
שבגוש  ענר  לעיינות  האחרון 
מטרים  מאה  מרחק  טלמונים, 
זית  של  הבטחון  משביל  בלבד 
התקשו־ לכלי  להציג  בכדי  רענן 
על  זיתים,  מסיק  הערביים  רת 
הדרך הציג פיאד כיצד הוא מפר 
את הסכם אוסלו כאשר שוטרים 
בנ־ וחמושים  במדים  פלסטינים 
אותו,  מאבטחים  ארוכים  שקים 
וללא  ישראלי,  צבאי  ליווי  ללא 
כך  והמת"ק.  צה"ל  עם  תיאום 

דיווחה סוכנות תצפית.
מסר  בבנימין  בטחוני  גורם 
פיאד  הגעת  כי  תצפית  לסוכנות 
הפתעה  היתה  הישראלי  לשטח 
הבטחון,  מערכות  לכלל  גדולה 
וכי עיינות ענר לשם הגיע פיאד 
פופולארי  טיולים  אתר  הוא 
ולאח־ האזור  נוער  ע"י  ששופץ 
נסיונות  וכמה  כמה  בו  היו  רונה 
שבי־ שכללו  פלסטינים  פגיעה 
רת בקבוקים בתוך בריכת המים 
הנחת  ברוחצים,  לפגוע  בכדי 

חסמים על הכביש ועוד.
נריה,  תושב  קרסנטי  מנדי 
ספר  מקרית  "נסעתי  כי,  אמר 
לעבר הבית בנריה, סמוך לפניה 
צר  הכביש  כאשר  ענר  לעיינות 
כ־20-25  ראיתי  שולים  וללא 
וניידות  פלסטינים  שרד  רכבי 
משטרה פלסטינית שחסמו אחד 
חריג  דבר  זהו  הנסיעה,  מנתיבי 
בלב  ישראלי  שטח  זהו  מאוד, 
נוכחות  כאן  ואין  טלמונים  גוש 
משטרה פלסטינית ולכן לא הבנו 

הבחנו  לפתע  במקום,  קורה  מה 
שחמו־ הפקרות  זוהי  בחמושים, 

למרחק  מגיעים  פלסטינים  שים 
של 100 מטרים מזית רענן. בכל 
נראו  המשלחת  שהיתה  הזמן 
צה"ל  חיילי  שלושה  רק  במקום 
היה  לא  ובנוסף  מרחוק,  שעמדו 
לא  ישראלי,  בטחוני  גוף  אף 
שהכווין  המשטרה  ולא  הצבא 
הפל־ השוטרים  לא  גם  תנועה, 

סטינים".
כי  נמסר  רגבים  מתנועת 
נציגים  של  העוינת  "הפעילות 
הפלסטיני  הממסד  של  רשמיים 
מהווה נדבך נוסף בתכנית פיאד 
ולהש־ בשטח  עובדות  לקבוע 

את  רואים   ,C שטחי  על  תלט 
באזורים  חוקית  בלתי  בבניה  זה 
חקלאיות,  בהכשרות  הללו, 
תורנית  בפרובוקציה  וכעת 
צה"ל  המוני,  זיתים  מסיק  של 
לע־ צריכים  האזרחי  והמנהל 

שבו  הבטחוני  המחדל  את  צור 
לשערי  מגיעים  הפלסטינים 
תיאום  ללא  ביו"ש  הישובים 

מראש".
טע־ את  להוכיח  כדי  וכאילו 

בשבת  הגיעה  המתיישבים,  נות 
בצהריים קבוצת ענק של ערבים 
הק־ זית.  עצי  בכריתת  שהחלה 
איש,  כ־25-30  שמנתה  בוצה, 
בבעלות  זית  עצי  כמובן  כרתו 
הערבים  שברו  בנוסף  ערבית. 
האזור,  נוער  בנה  אותה  סככה 
ופיזרו  סלעים  זרקו  הם  כן  כמו 
הצבא  כוחות  הגעת  עם  רב.  זבל 
היש־ המטיילים  ע"י  שהוזעקו 
מהמקום.  הערבים  ברחו  ראלים 
כאשר במקביל עלו שניים מהע־

רבים ששהו שם לעבר זית רענן 
הבטחון  שביל  את  עברו  ואף 
בהגעת  התושבים.  בתי  לכיוון 
הם  הישוב  של  הבטחון  כוחות 

ברחו.

ללא ליווי ותיאום כמתחייב. שיירת ראש הממשלה הפלסטיני 
| צילום: מתניה אהרונוביץ, סוכנות תצפית

וועידת הליכוד תתכנס מחר לאישור מהלך האיחוד; 
פעילים בליכוד דורשים לקיים הצבעה חשאית 

יועץ הסתרים ארתור פינקלשטיין בראיון לתקשורת: "שתי המפלגות המאוחדות יקבלו לפחות את 42 
המנדטים שיש להן עכשיו" ^ סקר ערוץ 10: 26% ממצביעי הליכוד מתנגדים למהלך האיחוד

הכלכלן שלמה מעוז הצטרף לליכוד; 
ש"ס: "מעוז תומך בקיצוצי קצבאות"

מאת מאיר ברגר

צפוי  מעוז  שלמה  הכלכלן 
לפו־ להיכנס  החליט  כי  להודיע 
ברשימת  ולהתמודד  ליטיקה 

הליכוד לכנסת. 
בנימין  הממשלה,  ראש 
החלטתו  על  אמש  בירך  נתניהו, 
של מעוז. בהודעה שהוציא אמר 
יתרום  שמעוז  מאמין  הוא  כי 
בשל  ולמדינה  לליכוד  רבות 
הכלכליים  בנושאים  נסיונו 
לצוות  אותו  והזמין  והחברתיים, 
כדי  המפלגה  של  הימים   100
יוקר  להפחתת  תכנית  לגבש 

המחיה. 
יתרום  שמעוז  מאמין  "אני 
בשל  ולמדינה,  לליכוד  רבות 
הכלכליים  בנושאים  הרב  נסיונו 

והחברתיים", אמר נתניהו.
הש־ בינואר  פוטר  מעוז 

אקסלנס  ההשקעות  מבית  נה 
בעק־ נעשו  הפיטורים  נשואה. 
במכ־ בכנס  התבטאויותיו  בות 

ללת ספיר. 
בכנס  כינה  עירק  יליד  מעוז, 
את בנק לאומי בנק של "לבנים" 
ואת בג"ץ – מוסד אשכנזי. לדב־

ריו, קרקעות המדינה נשדדו על 
ויוזמי  והמושבים  הקיבוצים  ידי 
ילדים  הם  החברתית  המחאה 
הישנות,  האליטות  של  מפונקים 
בחברה  להתמודד  רוצים  שלא 

תחרותית". 
כי  בש"ס  אמרו  בתגובה 
קיבלה  ביתנו'  'הליכוד  מפלגת 
הכ־ למשנתם  משמעותי  חיזוק 

צירופו  עם  מנהיגיה  של  לכלית 
ב־2005  מעוז.  שלמה  פרופ'  של 
בזמן כהונתו של ראש הממשלה 
בהתלה־ מעוז  תמך  אוצר  כשר 

בות בקיצוצי קצבאות. 
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לס־ המרכזית  הלשכה 
נתו־ מקבץ  פרסמה  טטיסטיקה 
המוסלמית  האוכלוסיה  על  נים 
בסוף  הנתונים,  פי  על  בישראל. 
2011 נאמדה האוכלוסיה המוס־
למית ב־1.354 מיליון נפש, גידול 
לעומת  תושבים  אלף  כ־33  של 
הגי־ שיעור  זאת,  עם  סוף 2010. 
המוסלמית  האוכלוסיה  של  דול 
מ־3.8%  ירידה:  במגמת  נמצא 
ב־2000 ל־2.5% ב־2011. ועדיין, 
אוכלוסיה  של  הגידול  שיעור 
בישראל:  ביותר  הגבוה  הוא  זו 
היה  היהודים  של  הגידול  שיעור 
1.8%, של הדרוזים – 1.7% ושל 

הנוצרים – 1.3%.
מהאוכלוסיה  ממחצית  יותר 
המוסלמית מרוכזת באזור הצפון 
ו־14.2%  הצפון  במחוז   36.8%)
גרים  עוד 21.5%  חיפה).  במחוז 
גרים  היתר  ירושלים.  במחוז 
ובמחוז   (11.2%) המרכז  במחוז 
גרים  רק 1.1%  הדרום (15.2%). 

במחוז תל אביב.
של  ביותר  הגדול  המספר 
מתגורר  מוסלמים  תושבים 
בעיר ירושלים: כ־281 אלף, והם 
מהווים 20.8% מכלל המוסלמים 
תושבי  מכלל  וכ־35%  בישראל 
מבחינת  השני  היישוב  העיר. 
הוא  המוסלמים  תושביו  מספר 

מו־ אלף   55 מתגוררים  בו  רהט, 
מכלל   99.8% המהווים  סלמים, 
נוספים  ישובים  העיר.  תושבי 
בהם ריכוז גבוה של האוכלוסיה 
אלף   51 נצרת  הם  המוסלמית 

ואום אל־פחם 48.3 אלף.
המוסלמית  באוכלוסיה 
כ־243 אלף משקי בית, המהווים 
ביש־ הבית  משקי  מכלל  כ־11% 

הממוצע  הבית  משק  גודל  ראל. 
ממשקי  כ־38%  נפשות.   5.0
מוסלמי  עמד  שבראשם  הבית 
בהש־ יותר,  או  נפשות   6 מונים 

וואה לכ־9% בלבד ממשקי הבית 
שבראשם עמד יהודי.

בכוח  ההשתתפות  אחוז 
בקרב  ב־2011  האזרחי  העבודה 
היה  ומעלה   15 בני  מוסלמים 
מועסקים  הבלתי  אחוז   39.9%
 15 בגילאי  מוסלמים  בקרב 
מהמו־  6.1%. 66% היה  ומעלה 

ב־4  עובדים  המוסלמים  עסקים 

כ־23%  עיקריים –  כלכלה  ענפי 
בענף הבינוי, כ־17% בענף מסחר 
רכב  כלי  תיקון  וקמעוני,  סיטוני 
קטנועים,  אופנועים,  מנועיים, 
וביתי  אישי  לשימוש  וטובין 
וכ־13%  החינוך  בענף  כ־13% 

בענף התעשיה. 
המוסל־ התלמידים  מספר 

והעל־יסודי  היסודי  בחינוך  מים 
והם   355,351 הוא  בישראל 
התלמידים.  מכלל   23% מהווים 
32,343 תלמידים מוסלמים הת־

הלימודים  בשנת  א  כיתה  חילו 
 23% הם  אף  ומהווים  תשע"ב, 

מתלמידי כיתה א.
המוס־ האוכלוסיה  מרבית 

מרוצים  ומעלה   20 בגיל  למית 
מאוד'  'מרוצים   41% מחייהם, 
מהאוכלוסיה  ל־38%  (בהשוואה 
(בה־ 'מרוצים'  ו־44%  היהודית) 

שוואה ל־51% מהיהודים).
'מרוצים  מהמוסלמים   11%
(בדומה  הכלכלי  ממצבם  מאוד' 
 44% היהודים),  בקרב  לשיעור 
הכלכלי, 26%  ממצבם  'מרוצים' 

ו־19%  מרוצים'  כך  כל  'לא 
ממצבם  מרוצים'  לא  'בכלל 
היהודים).  אצל   13%) הכלכלי 
המוסלמית  מהאוכלוסיה   50%
מצ־ כך  כל  'לא  הם  כי  מדווחים 

מצליחים'  לא  'בכלל  או  ליחים' 
החו־ ההוצאות  כל  את  לכסות 

למזון,  הבית  משק  של  דשיות 
 36%) וכדומה  לטלפון  לחשמל, 

מדווחים כך אצל היהודים). 
מדווחים  מהמוסלמים   40%
כי הם מבינים עברית 'ברמה טו־

טובה'.  'ברמה  ו־24%  מאד',  בה 
מבינים  הם  כי  מדווחים   22%
'חל־ או  בינונית'  'ברמה  עברית 

עברית  מבינים  'לא  ו־14%  שה' 
שכשהם  מציינים   46% כלל'. 
מערבבים  הם  לעיתים  מדברים, 
שפה  (או  יחד  ועברית  ערבית 
אחרת). 37% מהמוסלמים שעו־
כשפה  עברית  מדברים  בדים, 

העיקרית במקום עבודתם. 

‰מ‚זר ֳ סכסון  ב‡נ‚לו  נכסים  ני‰ול 
נכסים,  לני‰ול  מ˜ˆועי  ˆוו˙  ‰חר„י, 
מול  ספרים  ני‰ול  מבנים,  „ירו˙, 
‡חז˜˙  ˘כירו˙,  ‚ביי˙  ‰ר˘ויו˙, 
‡‰רן  סכסון"  "‡נ‚לו  ועו„.  ‰מבנ‰, 

02-9666-770
[20021860]

ירושלים | מכירה
מיוח„˙,  „יר‰  ברוך,  מ˜ור  ב‚‡ול‰ 
160 מ"ר + 30 מ"ר חלל, + ‚ינ‰ 120 
מ„‰ימ‰,  „יר‰  פרטי˙  כניס‰  מ"ר, 
סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח   3.500.000

02-9666-774
[20021859]

מחול˜˙  מ"ר,   80 „פנ‰,  במעלו˙ 
ח„רים  ל2  ‡ופˆי‰   + ומ˘ופˆ˙, 
"‡נ‚לו  ˘"ח   1.625.000 נוספים 

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021858]

מ"ר, 4  בסורוˆ˜ין 87  ב˘ו˜!  ח„˘‰ 
‚בו‰‰  ˜ומ‰  סוכ‰,  מפרס˙   + ח„', 
"‡נ‚לו  ˘"ח   1.650.000 מעלי˙,   +

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021857]

ב˘מו‡ל ‰נבי‡, כל ‰˜ו„ם זוכ‰!!! 
 ,ı3.5 ח„', 70 מ"ר, טעון ˘יפו ,‡"˜
סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח,   1.150.000

מיכ‡ל 02-9666-774
[20021856]

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

02-9666-774
[20021855]

מ"ר,   55 ח„',   3 ‰נבי‡,  ב˘מו‡ל 
 1.090.000 מו˘˜ע˙,  ˜"כ,  חˆר,   +
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח, 

02-9666-774
[20021854]

מרפס˙   + מ"ר   80 ח„',   4 ב‰מ"‚ 
˘"ח   1.750.000 ‡ופˆי‰   + סוכ‰ 
‡נ‚לו סכסון - מיכ‡ל: 02-9666-774
[20021853]

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
[20021852]

מ"ר   250 פרטי!  בי˙  בעיר-‰ע˙י˜‰, 
מעול‰!  מי˜ום  ‰בי˙,  ל‰ר  נוף   +
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021851]

כל ‰˜ו„ם זוכ‰!!! בבי˙-ו‚ן במי˜ום 
מעול‰, ויל‰ 250 מ"ר "‡נ‚לו סכסון" 

מיכ‡ל 02-9666-774
[20021850]

ח„',   5 מ"ר,   155 ב‚‡ול‰,  מˆי‡‰! 
˘"ח   2.200.000 נוף,   + מרפס˙ 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021849]

ב‚‡ול‰, 3 ח„', 65 מ"ר, ˜"‡, מרפס˙ 
˘"ח,   1.420.000 מ˘ופˆ˙,  סוכ‰, 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021848]

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

02-9666-774
[20021847]

„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
[20021846]

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

02-9666-773
[20021845]

למ‰ירי  מעול‰,  מי˜ום  ב‚‡ול‰, 
ח„רים,   3 מ"ר,   65 ‰חלט‰, 
סכסון"  "‡נ‚לו   – ˘"ח   1,350,000

מיכ‡ל 02-9666-774.
[20021844]

מעלי˙   + ח„'  בבני‰,4  ברוך  במ˜ור 
מ"ר,   16 מרפס˙   + כ"‡  פרטי˙. 
סכסון"  למ"ר."‡נ‚לו  ˘"ח   18,000

רוזן 02-9666-773
[20021843]

ח„',   4 מ"ר,   100 „פנ‰,  במעלו˙ 
בני‰  ‰י˙ר   + מ‡ו„,  מו˘˜ע˙ 
"‡נ‚לו  ˘"ח   2.100.000 למרפס˙, 

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021842]

 + ח„',   4 מ"ר,   87 ‰נבי‡,  ב˘מו‡ל 
 1.300.000 טוב  מי˜ום  סוכ‰  מרפס˙ 
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח 

02-9666-774
[20021841]

 + מעלי˙,   + ח„',   5  .80 ב‚ו˘ 
"‡נ‚לו   $  700.000 ר˜  מרפסו˙, 

סכסון" רוזן 02-9666-773
[20021840]

מˆוין,  מי˜ום  מ"ר,   55 ברוך,  במ˜ור 
‚מי˘  ˘"ח   1.150.000 מרפסו˙.   2
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021839]

ח„',˜ומ‰  ‡ילן,3  ˆבי-בר  בנוו‰ 
כח„˘‰,  מ˘ופˆ˙  מעלי˙,   + נוח‰ 
סכסון"  "‡נ‚לו   . ˘"ח   1,295,000

מיכ‡ל 02-9666-774.
[20021838]

 / פרטי  בי˙  מיוח„,  נכס  בסנ‰„רי‰- 
ויל‰, 150 מ"ר, 6 ח„רים + ‡ופˆי‰. 
סכסון"  "‡נ‚לו  ‡טר˜טיבי  מחיר 

מיכ‡ל 02-9666-774.נ
[20021837]

נוח‰,  ˜ומ‰  מ"ר,   150 ˙ור‰,  בעזר˙ 
"‡נ‚לו  מיי„י˙,  סוכ‰,  מרפסו˙   +

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021836]

ברמו˙ „', זריˆ˜י, 100 מ"ר + מרפס˙ 
‚„ול‰, ˜ומ‰ נוח‰, 1.650.000 ˘"ח. 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021835]

 2  + מ"ר,   60 ברי˙,  בני  ב‚‡ול‰, 
˘"ח   1.220.000  ,1 ˜ומ‰  מרפסו˙, 
סכסון"  "‡נ‚לו  מיוח„˙,  ‰ז„מנו˙ 

מיכ‡ל 02-9666-774
[20021834]

 + ענ˜י˙  ח„   5 במנח˙-יˆח˜! 
מיי„י˙!   . מחסן   + ענ˜י˙  מרפס˙ 
רוזן  סכסון"  "‡נ‚לו   $825,000 ר˜ 

02-9666-773
[20021833]

ח„'  ל 5  ח„' + ‡ופˆי‰  ב‚רוסבר‚ 4 
פינוי  נוף.   + מעלי˙   + מרפס˙   +
-סכסון"  "‡נ‚לו   650,000  $ מיי„י! 

רוזן 02-9666-773
[20021832]

‡רזי  ב˘ו˜!  ח„˘‰  מיוח„˙,  „יר‰ 
 + מ˘ופˆ˙  מ"ר   150 ח„'   5 ‰ביר‰ 
"‡נ‚לו  ˘"ח   3.200.000 ‚„ול‰  ‚ינ‰ 

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021831]

 117 ח„',   5 ב‡בינ„ב  ב˘ו˜!  ח„˘‰ 
ל2  מחלו˜˙  מרפס˙  מ"ר   23  + מ"ר 
 2.300.000 למעלי˙  ‡ופˆי‰   + יחי' 
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח 

02-9666-774
[20021830]

במחיר   ,2 ˜ומ‰  ח„',   3 בˆפני‰, 
מˆוין, 050-4182486 ˙ווך

[20021829]

ח„',  מעבר ‰מ˙ל‰ 4  ברמ˙ ‡˘כול- 
 1.920.000 מעול‰,  מי˜ום   ,2 ˜ומ‰ 

˘"ח 050-4182486 ˙ווך
[20021828]

מ„‰ים  נוף  ח„˘‰  ח„'   4 ב˘טר‡וס 
˜ומ‰ ‰' בלע„י ˙יווך 052-7623401
[20021732]

‡˘כול,מי˜ום  ברמ˙ 
 ‚ ו ז י מ , ‡ " 3כ , ' „ 3ח , ‰ ל ו ע מ

‡ויר,מ˘ופˆ˙ חל˜י˙ 050-4145288
[20021730]

 90)  4 חיים  „ברי  ב˘ו˜!!!  ח„˘ 
מ"ר) ˜ומ‰ ב' מרפסו˙ + נוף + סוכ‰ 

˙יווך 054-8418000
[20021725]

ירושלים | השכרה
יפיפ‰,  מ"ר,   100 ח„',   4 ב‡בינ„ב, 
מרו‰ט˙  נוף,   + סוכ‰,  מרפס˙   +
˜ומפלט. 7.500 ˘"ח, "‡נ‚לו סכסון" 

מיכ‡ל 02-9666-774
[20021861]

‡„וני‰ו   +  80 ב‚ו˘  ˆעיר  לזו‚ 
בילע„י  ˘ערים  מ‡‰   + ‰כ‰ן 

˙יווך052-7607959
[20021731]

כניס‰  ח„',   9 מ˘‰  בזכרון 
וכ"„  למוס„  ‚ם  מ˙‡ים  פרטי˙, 

054-8428911
[20021728]

ממוז‚˙  ויפ‰  ח„˘‰  ח„'   2.5 „יר˙ 
‚‡ול‰  ˘ל  ‰˘˜ט  ב‡זור  ומ‡וורר˙ 

054-8487570
[20021726]

ירושלים | חנויות ומחסנים
ירו˘ליםבמרכז  ל‰˘כר‰  חנויו˙ 
 / ל˜ליני˜‰  מסחריים  ˘טחים  ‚‡ול‰ 
חנויו˙ / מ˘ר„ים – ‡נ‚לו –סכסון 02 

9666-777 /
[20021862]

 4 ˘פע  רב  ב˜ניון  מחסן  ל‰˘כר‰ 
‡פ˘רו˙   - מטר   200 כ  ‚וב‰  מטר 

חלו˜‰ נ˙י מˆ‚ר 054-8444551
[20021815]

[20021814]

מ"ר  כ-17  ‰נבי‡  ˘מו‡ל  ב‡זור 
מ˙‡ים ‚ם ל‡יחסון 052-7145033

[20021772]

 17 ב‚‡ול‰  חנו˙   / מ˘ר„  ל‰˘כר‰ 
מ"ר + ‚לרי‰ 052-7699258

[20021729]

דמי מפתח בירושלים 
"פרוי˜ט  ירו˘לים  מפ˙ח  „מי 
 . ‰ז„רזו!!  מס˙יים,  ‰בוכרים" 

"‡נ‚לו-סכסון " 02 / 9666-770
[20021863]

בני ברק | מכירה
 +  ‡ ˜ומ‰  ‰רˆו‚  ברח'  וחˆי   2
˘"ח   1,100,000 נוסף  לח„ר  ‡ופˆי‰ 

˙יווך פרי„מן 077-8840255
[20021821]

בלע„י בחנ‰ ˘נ˘ „יר˙ ‚ן 70 מטר + 
˘"ח  בני‰,1,630,000  ‰˙רי  מטר   97

˙יווך פרי„מן 077-8840255
[20021820]

ב‰רב  מ"ר  כ-150  ‚„ולים  ח„רים   6
מערב  „רום  מעלי˙   „"˜  4 זוננפל„ 
‡פ˘רו˙   + מ"ר  כ-150   ‚‚  + ˆפון 
בנין  „יור  ליחי„˙  וחלו˜‰  בני‰ 

מטופח מיי„י 03-5792464
[20021812]

 85 ע˜יב‡  ר'  ‰ר‡˘ונים  ב‡זור 
ל2  מחול˜˙  מעלי˙   +  „"˜ מ"ר 
נכסים  ‡פי˜  ˘"ח   1,400,000 יח"„ 

057-3128884
[20021811]

ב‡נילביı!! ˘טח + ‡י˘ורים לבני‰ 
נכסים  ˘"ח ‡פי˜  מיי„י˙ 2,400,000 

057-3128884
[20021810]

מחול˜˙  בטרומפל„ור  ˙˘ו‡‰  כ-6% 
 5000  - בכ  מו˘כרו˙  יחי„ו˙  ל-2 

˘"ח 1,050,000 ˘"ח 050-4182788
[20021792]

ברב ˘ך. „יר˙ ‚‚ „ופל˜ס מפו‡ר˙, 6 
מעלי˙   +  4 ב˜ומ‰  מר,   160 ח„רים 

+ נוף ו‡ויר מערביים 052-7670840
[20021790]

‚בירול  ב‡בן  ענ˜)  חזי˙(סלון  ˜"ב   5
 03-5796357 ומטופח˙  מו˘˜ע˙ 

4 / 03-6170175
[20021767]

‰˙ני‡  בבעל  ח„רים   5 מˆי‡‰!!! 
˜רי˙ מ˘‰ ˜ומ‰ ‡' + מעלי˙ + חני‰ 
בלע„י  ˘"ח   1,800,000 מחסם   +

"˙יווך „יר‰ נ‡‰" 052-7637000
[20021586]

„ירו˙  לחו„˘!!!!  מבˆע 
ביניים  מימון  ב‰מכבים,  ‚„ולו˙ 
 ,050-4192-454  . ‰˜בלן  ע"ח 

054-845-3300
[20021512]

חיפה | מכירה
לי„ בעלז 3 ח„' יפ‰, מסו„˙, ממוז‚˙ 

˙יווך בי˙ ˘מ‡י 052-7623370
[20021817]

אשדוד | מכירה
ברובע  ח„'  וחˆי   3 ‰חלט‰  למ‰ירי 
650,000‚מי˘   '„ ˜ומ‰  מ'ר   90 ו' 

052-7614066
[20021773]

קרית גת 
‡ופˆי‰   + ב˜רי‰   '‚˜  3 למכיר‰ 
מז‚נים   + מ˘ופˆ˙   + לבני‰  ענ˜י˙ 

0548-45-80-90
[20021774]

טבריה 
 / למכיר‰  „ירו˙  ˘ל  ‚„ול  מבחר 
"בריזל  ומ˜ˆועיו˙  ‡מינו˙   , ‰˘כר‰ 

‰˘˜עו˙" 04-666-4-666,
[20021417]

השקעות 
 ,˙‚ ב‡˘˜לון,˜רי˙  „ירו˙  מבחר 
ו‡˘„ו„ . ‰חל מ 400.000 ˘"ח ˙יווך 

י˘ר‡ל . 057-319-5555
[20021806]

מבנים 
למכיר‰ מבנ‰ בבני בר˜ ב‡זור עזר‡ 
˘"ח   9,500,000 ˜ומו˙   5  ıויז'ני

‡פי˜ נכסים 057-3128884
[20021809]

עסקים 
ב˙חום  עס˜  בירו˘לים  למכיר‰ 
רחב  ל˜וחו˙  מוע„ון  ‰ˆילום 

050-4115619
[20021795]

לˆיבור ֹ מ‡„!  יחו„י  ‰סלע"  "בח‚וי 
בריכ‰   +  ıמע ב˜˙ו˙   4 ‰חר„י 

052-7160191
[20021771]

צפת 
מטופח˙  סוויט‰  ˆפ˙י"-  "ניחוח 
˘ל  ‰מר‰יב  לנוף  ˆופ‰  ומפו‡ר˙ 
נוף  מרפס˙  ו‰‚ליל,  מרון  ‰רי 
ל‰זמנו˙  חורף,  מבˆעי  מ„‰ימ‰, 

,04-6922240 050-4141401
[20013495]

בית חלקיה 
ˆימר   + ומו˘˜עים  ח„˘ים  ˆימרים 

כולל ‚'˜וזי 052-7689144
[20021635]

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

052-7698309
[20016621]

קוממיות 
ולחול  ל˘ב˙ו˙  ול˜בוˆו˙  למ˘פחו˙ 
„ירו˙ נ˜יו˙ במיוח„ + חˆר ומ˙˜נים 

2 / 052-7613501
[20021611]

מפו‡רים  ˆימרים  בכפר"  "‡חוז‰ 
 ‡˘„ מרחבי  ומ˘פחו˙,  ל˜בוˆו˙ 

ומ˙˜ני חˆר, 050-4192812
[20021539]

נתניה 
ח„'  וענ˜ 8  מפו‡ר  פנט‡‰וז   - נ˙ני‰ 
15 מיטו˙ 4 ח„רי רחˆ‰, מרפס˙, נוף 

לים 054-8482470
[20021804]

‰ים  ע"י  לנופ˘  „יר‰  ˆ‡נז  ב˜רי˙ 
ולני‡„ו, ˜ומ‰ נמוכ‰ 052-7627607
[20021770]

ירושלים 
ל‰˘כר‰  י˘יב‰  בנין  בירו˘לים, 

ל˘ב˙ו˙, ח„ר ‡וכל, בי˙ מ„ר˘
[20021819]

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

ב"ב 03-5781005
[20020457]

מירון 
(‰לפרין),  ומסע„‰  מלון  במירון 
ל‡ירועים  ‰זמנו˙  מ˙˜בלו˙ 
˘בע  ˘ב˙,  סעו„ו˙  יו˜ר˙יים, 
‰חר„י˙  ‰ע„‰  ברכו˙,מוˆרי 
˘טערן  ‰‚רמ"ˆ  ‰˘‚ח˙  בלב„!!! 

˘ליט"‡ 054-8477951
[20021401]

צפון 
לכנר˙,  ‰פונים  נופ˘  ו„יר˙  ˆימרים 
ח˙ן  ל˘ב˙ו˙  מ˙‡ים  „˙י,  מ˜ום 

08-6881135
[20021813]

‡ר‰"ב
ˆימרים ו„ירו˙ ‚„ולו˙ ו˜טנו˙ בבורו 
פ‡ר˜, פרטיו˙ מל‡‰! 917-5415055
[20021634]

דלתון 
מ˘פח˙י  כפרי˙  ב‡וויר‰  ˆימרים   2
ביכנ"ס.  נוף,  בריכ‰,  ‚'˜וזי,  זו‚י   /

050-4115871
[20021775]

ל˘נ‰ ִ טסט   98 ˜ורול‰  טויוט‰ 
מעול‰  מכני  מˆב  ומטופח˙  ˘מור‰ 

052-7604581
[20021754]

מז„‰ 3 2006 147.000 ˜"מ (‰˘כר‰) 
פל‡פון 052-7625447

[20021721]

˜״מ,   79.000  ,2008 ‚׳ט‰  פול˜סוו‚ן 
במˆב מˆוין, מ˙ח˙ למחירון, מרופ‡. 

052-7647627
[20021709]

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]

ו˙ ַ  / „רו˘ים  ‚„ול‰  ‰נ„סי˙  לחבר‰ 
˘טח  מ„י„ו˙  לˆורך  ו˙   / ‰נ„ס‡ים 

ב‡זור ‰מרכז ‰מרכז: 03-7511551
[20021827]

ל‰˙רחב  ממ˘יך  בב"ב  מנחם"  "‡ור 
מ˘פח˙י˙  בסביב‰  ˙רומו˙  ל‚יוס 
ומ˜ˆועי˙,  ‡י˘י˙  ‰„רכ‰  ונעימ‰, 

‡ין ˆורך בי„ע ˜ו„ם! 03-6165515
[20021799]

ל"לינ˙  ו˙   / טלפנים  „רו˘ים 
למ˙‡ימים  ‚בו‰  ˘כר  ‰חס„" 

ב˘עו˙ ‰ערב 02-6334345
[20021791]

לימו„ים  מנ‰ל  „רו˘  בירו˘לים 
 + נסיון   + ˙ורני˙  לי˘יב‰  כלליים 

˙עו„ו˙. פ˜ס. 077-4701832
[20021779]

ב˘עו˙  לעבו„‰  מוכר˙  „רו˘‰ 
‡ח‰"ˆ בבני בר˜ 052-7650266

[20021750]

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

073-70-55-666
[20012037]

לכל ֱ ‡ור‚ניסט"-ח.ריינר  "‰יימי˘ער 
 500 ר˜  ברכו˙  ל˘בע  ‡רוע,מבˆע 

˘"ח 050-4161499
[20021749]

וזול!  ˘מח  ‡ליס"-  "‡בר‰ם 
 / רמ˜ולים  ‚מ"ח   / ˙זמור˙  ‚מ"ח 
ועו„,  ‰בי˙  ע„  נ‚ינ‰  כלי  מכיר˙ 

057-3159587
[20021747]

ני‰ול פיננסי ו˙זרים מזומנים לעס˜ים ָ
˜טנים ולפרטיים 08-9477204

[20021751]

‰‚בל‰  לל‡  בי˙י  ˜ו   + ˜וים   3
ל‰זמנו˙  ˘˜ל   349 ב  ולחול   ,ıב‡ר

0527-170-000
[20021744]

˘˜ל!   89 ב  ‰‚בל‰  לל‡  סלולר 
˘˜ל!   79 ב  ‰‚בל‰  לל‡  בי˙י  ˜ו 

0527-170-000
[20021743]

 ıל‡מ מעוניינים  ˜וממיו˙  במו˘ב 
‡ברך / בחור בבי˙ חם עם ליווי ‡י˘י 

052-7153477
[20021630]

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

050-4144033
[20019737]

השקעות 
˙˘ו‡‰  ב‡ירופ‰  בנ„ל"ן  ‰˘˜ע‰ 

מעל 10% ˘נ˙י 052-7171948
[20021807]

שונות 
ל„פוס  ‰מ„י‰  ˙חומי  כל  עיˆוב 
רב  ונסיון  מ˜ˆועיו˙  ול‡ינטרנט 

052-7667147
[20021777]

הוצאת עין הרע 
˘"ח   36 בעופר˙  ‰רע  עין  ‰סר˙ 
בטלפון  ˘מו˙  מסיר˙  ל˘ם, 

0504-105-304
[20021788]

ע"י  וחר„ו˙  ‰רע  עין  ‰וˆ‡˙ 
מ-  ומנוס‰  ב„ו˜  ועופר˙,  לח˘ 

052-7639928 20:00-23:00
[20021746]

משכנתאות 
‡ופ˜ מ˘כנ˙‡ו˙ כל ‰סו‚ים חוסכים 
כסף!!! חוב‰ לב„ו˜ לל‡ ‰˙חייבו˙ 
+ ‰לוו‡ו˙ לכל מטר‰ 052-7655660
[20021727]

‰ולˆמן  „ו„  ‰מ˘כנ˙‡  עולם 
לכל  ומימון   VIP מ˘כנ˙‡ו˙   ıיוע

מטר‰.052-761-5318
[20021149]

הובלות 
בפירו˜  בינוניו˙,מ˜ˆועי  ‰ובלו˙ 
ו‰סביב‰  ˘מ˘  בי˙  ר‰יטים  ו‰רכב˙ 

‚ר˘ון 057-3127524
[20021789]

קורסים 
רוˆ‰ ל‰יו˙ מו‰ל ? מ˙‡ר‚נ˙ ˜בוˆ˙ 
‰"מיל‰"  ‡ומנו˙  ללימו„  ‡ברכים 

‡ˆל מו‰ל ו˙י˜ 050-4111-050
[20021753]

אולמות 
י-ם   11 ילין  ‡בינועם  ˜רלין  ‡ולם 

ב"מ, ‡ירוסין,ברי˙ו˙, ועו„
[20021818]

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: שבת כה    דף היומי ירושלמי: כתובות סב    חובות הלבבות: 
חשבון הנפש הי"ב (ההשתדלות)    משנה יומית: נזיר ד, ו-ז    הלכה יומית: 
או"ח קמד, ג - קמה, א    רמב"ם יומי: מקואות ה-ז    חפץ חיים: לה"ר ד, ג-ד  

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

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
7:52
8:38
9:02
9:33
11:23
11:53
4:57

4:22
5:01
5:51

ת"א
7:54
8:39
9:04
9:34
11:24
11:54
4:54

4:24
5:03
6:00

חיפה
7:53
8:39
9:03
9:34
11:24
11:54
4:55

4:23
5:03
5:52

ב"ש
7:55
8:40
9:05
9:35
11:25
11:55
4:56

4:24
5:03
5:54

אשדוד
7:55
8:40
9:05
9:35
11:25
11:55
4:56

4:24
5:03
5:54

צפת
7:51
8:37
9:01
9:32
11:22
11:52
4:51

4:21
5:01
5:49

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 

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    קו ההלכה שע"י בתי 
ההוראה בנשיאות מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 072-2152222    מענה הלכה 24 שעות ביממה 

מבית ההוראה שע"י הגר"מ גרוס שליט"א 073-7246000

לוח תורני - יומי

הוצאה לפועל 
 65% ב‰פח˙‰  ‰וˆל"פ,  ˙י˜י  ס‚יר˙ 
 ,057-3146868 ב‰וˆל"פ  ˘˙‡ו˘ר 

057-3136200
[20021489]

השבת אבידה 
‰‚מ"ח ‰‡רˆי ל‰˘ב˙ ‡בי„‰ ‡ב„ 
לך מ˘‰ו? מˆ‡˙ מ˘‰ו? ‰˙˜˘רו 

ב‰˜„ם ל: 1-599-500-003
[2004544]

נמˆ‡ זו‚ מ˘˜פי ˜רי‡‰ ביום חמי˘י 
בב"ב,  סו˜ולוב  ברח'  בח˘וון  ב' 

.050-4197010
[20021826]

˘˙י  נמˆ‡ו  ˙ור‰  ˘מח˙  -במוˆ‡י 

בב"ב  ‰˘ומר  ברח'  ב˙חנ‰  טבעו˙ 

052-7116113
[20021825]

‡ב„‰ ˘˜י˙ ˘חור‰ עם טלי˙ ו˙פלין 

ח'  רביעי  ביום   59 ב˜ו  בירו˘לים 

ח˘וון, 050-4119887.
[20021824]

‡ב„‰ טבע˙ ז‰ב במוˆ˘"˜ בר‡˘י˙ 

„וב˜  מ˙חם  מול  בב"ב  ר"ע  ברח' 

02-5818495 / 054-8404456
[20021805]

תורנויות בתי מרקחת

ירושלים רמת אשכול 054-3050280 פארן 15    בני ברק סנטר פארם 6186536 אהרונוביץ 12 מהשעה 19:00 
עד 22:00    תל אביב סופר פארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופר 
פארם מיני סטור 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה תרופה 8629176 הרצל 
2    חיפה סופר פארם האודיטוריום 077-8880130 הנשיא 134 משעה 19:00-23:00    רמת גן סופר פארם 
קניון איילון 077-8880100 אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 1:00    חולון אהרון 6519153 הופיין 52  מהשעה 
8:00 עד 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

מפלס 
הכינרת

רביעישלישישני

ירושלים
23-16

תל אביב
27-17

חיפה
27-17

גולן
23-14

טבריה
29-15

גליל
22-15

באר שבע
27-15

אילת
32-19

מזג האויר
עליה קלה בטמפ'

היום - נאה. הטמפרטורות 
יעלו וייעשו רגילות לעונה.

שני - תחול עלייה נוספת 
בטמפרטורות וייעשה חם 

מהרגיל לעונה, ויבש. רוחות 
מזרחיות מתונות ינשבו 

בצפון, וייתכן אובך.

שלישי - לא צפוי שינוי ניכר.

רביעי - מעונן חלקית עד 
מעונן, ועדיין חם מהרגיל.

 

הקו האדום
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היום: 212.39-
אתמול: 212.39-

(100

3.8740

6.2406

4.8466

5.0096

3.9971

3.8891

4.1410

0.415%

0.249%

0.755%

0.022%

 0.232%
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1711.85
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23:00 27/10/12

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
ן והבניה תשכ"ה-1965 הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנו

זו  לועדה  בקשה  הגישו  מקמל  עו"ד  ע"י  דוד  זלוף 
מבנה  הריסת  הבקשה:  מהות   33673 מס'  בתכנית 
מעל  קומות  ארבע  בן  מגורים  בית  ובניית  קיים 
בנימין  ברחוב  בכתובת:  מפולשת.  עמודים  קומת 
ביעוד:   324 חלקה:   6195 גוש:  ברק  בני   21 אברהם 
אחוזי  העברת   .1 הבאות:  בהקלות  ג.  מגורים  אזור 
יח"ד   1.81 של  תוספת   .2 לקומה.  מקומה  בניה 
עד  של  הקלה  במסגרת  המותרות,  יח"ד   9.07 מעל 
לתכנית/יות  בהתאם  שלא  וזה  יח"ד.  במספר   20%
יכול  המעונין  כל  במקום.  החלות  105/ב', מק/3054 
המקומית  הועדה  במשרדי  האמורה  בבקשה  לעיין 
בעיריית בני ברק בשעות קבלת קהל ורשאי להגיש 
יום   14 תוך  המקומית  לועדה  מנומקת  התנגדות 

מיום פרסום זה.
יעקב אשר יו"ר הועדה המקומית

לתכנון ולבניה בני ברק

הלמ"ס פרסמה נתונים

שיעור הגידול באוכלוסיה המוסלמית בירידה

wikipedia | העיר הערבית הגדולה ביותר. מבט על העיר רהט

שר האוצר שטייניץ הודה לשר האוצר 
האמריקאי על הארכת הערבויות לישראל

מאת שלמה גרין

שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ 
לעמיתו  השבוע  בסוף  טלפן 
והודה  גייטנר  טים  האמריקאי 
הכלכ־ הערבויות  הארכת  על  לו 
נוספות  שנים  ב־4  לישראל  ליות 

בהיקף כ־4 מיליארד דולר.
השר  ציין  השיחה  במהלך 
הערבויות  "הארכת  כי  שטייניץ 
ליחסים  נוספת  עדות  מהווה 
ישראל  בין  ההדוקים  הכלכליים 
חשובה  אמון  והבעת  לארה"ב 
הכלכלה  של  ובעתידה  בחוסנה 
האמ־ האוצר  שר  הישראלית". 
כי  השיב  גייטנר,  טים  ריקאי, 
של  אמון  הבעת  מהווה  "ההסכם 

הכל־ במנהיגות  ארה"ב  ממשלת 
כלית של ישראל".

ישראל  של  האוצר  שרי 
החתי־ לקראת  שוחחו  וארה"ב 
מה על הסכם הארכת הערבויות 
שר  במעמד  בוושינגטון,  שנערך 
גייטנר,  טים  האמריקאי,  האוצר 
ומנכ"ל משרד האוצר, דורון כהן. 
את  קובע  הערבויות  הסכם 
הארכת מתן הערבויות עד 2016, 
מיליארד  כ־4  של  כולל  בהיקף 
מותנה  הערבויות  מתן  דולר. 
ותק־ כלכליים  ביעדים  בעמידה 

ציביים מוגדרים.
בע־ גובש  הערבויות  הסכם 

קבות פנייתו של שר האוצר, ד"ר 
האמריקאי  לממשל  שטייניץ, 

לפני למעלה משנה, להאריך את 
תוקפו במספר שנים נוספות. 

שנדרשו  מההתניות  כחלק 
מסגרת  קבלת  לצורך  מישראל 
באבני  שנה  בכל  דנו  האשראי, 
הדרך בהן עמדה ישראל והשנה 
ישראל  כי  האמריקנים  אישרו 
החל  מחויבויותיה.  בכל  עמדה 
לצ־ המשותף  הפורום  מהשנה, 
דעות  בהחלפת  יעסוק  דדים 
נושאים  במגוון  פעולה  ושיתוף 
כגון:  רחבים,  אזרחיים  כלכליים 
הכלכלה  על  הסייבר  השפעת 
אזרחית  והתמודדות  העולמית 
האנר־ בתחום  תמורות  בתחום, 
הע־ שוק  נפט,  ותחליפי  גז  גיה, 

בודה, כלכלת גוש האירו ועוד.



מאת ח. אבשלום

היומיים  ספק,  עוד  היה  אם 
הגיע.  החורף  הוכיחו:  האחרונים 
של  הגשם  מופע  את  היה  תחילה 
יום שישי בבוקר, וכן את הסערה 

שפקדה את גוש דן בליל שבת.
סופת  פקדה  שישי  ביום 
מארץ  חלקים  ורעמים  ברקים 
ישראל. הסופה אף גרמה לנזקים 

כך  המקומות.  מן  בחלק  רבים 
שבצפון,  ונהריה  בחיפה  למשל 
הוצפו  בהן  שלמים  שרחובות 
בחיפה,  היה  השיא  מים.  בנחלי 
שם ירדו בתוך שעה 23 מ"מ של 
ירדו  נוספים  במקומות  גשם. 
מספר גבוה של מילימטרים בזמן 
קצר, אך הם לא הגיעו לסכום זה 
שנמדד בחיפה. חיפה גם עומדת 
זו,  במערכת  הגשמים  בשיא 
מ"מ  בס"ה 80  בה  נרשמו  כאשר 

של גשם.
הרו־ בצירוף  החזק,  הגשם 
לעצים  גם  גרמו  העזות,  חות 
ניזו־ חשמל  ועמודי  ליפול  רבים 

קו. כמו כן, כבישים רבים הוצפו 
ומערכות ניקוז ניזוקו קשות.

שקעה  אביב  תל  חופי  מול 

צוללנים,  אניית  שישי  ביום 
ו־11 צוללנים שהיו עליה חולצו 
של  הימי  השיטור  צוות  ידי  על 
שהבחינו  הצוללנים,  אביב.  תל 
במהירות,  שוקעת  שאנייתם 
מצוקה.  זיקוקי  וירו  אותה  נטשו 
באותה עת הם שהו במרחק של 
עי־ פיקוח  צוות  מהחוף.  ק"מ   4
המצוקה,  באותות  שהבחין  רוני 
ששט  הימי  השיטור  את  הזעיק 
לשם במהירות וחילץ אותם במ־

צב תשישות ובאפיסת כוחות.
בליל שבת שבה שוב הסופה 
הסו־ דן.  גוש  את  בעיקר  לפקוד 
פה, שלוותה בסערת ברקים ור־

במיוחד,  עוצמתית  היתה  עמים, 
אך התארכה רבע שעה בלבד.

מאת א. למל

האנטישמית  המפלגה  פעילי 
עצרות  ערכו  בהונגריה  'יוביק' 
אנטישמיות במסגרת אירועי יום 
ב־1956,  ההונגרי'  ל'מרד  השנה 
הקומוניסטי.  השלטון  נגד  שכוון 
פעילי  הציתו  התקריות  באחת 
ימין דגל ישראל מול בית הכנסת 

הגדול של בודפשט.
נשא  העצרות  אחת  במהלך 
נאום  וונה  גאבור  המפלגה  יו"ר 
הסתה קיצוני, בו קרא להונגריה 
האירופי  מהאיחוד  לפרוש 
לה־ בנסיון  ישראל  את  והאשים 

שתלט על אדמות הונגריות.
השמיעו  נוספת  בתקרית 
צעירים קריאות "מוות ליהודים" 
והצדיעו במועל יד. משרד החוץ 
אחדים  יהודים  כי  מסר  ההונגרי 
פעילי  בידי  פיזית  הותקפו  גם 
ימין קיצוני, אך לא סיפק פרטים 

נוספים על האירוע.
לתקשורת  סיפר  גם  כך 
בבודפשט  חב"ד  משלוחי  אחד 
שהיה צריך להגיע מבית הכנסת 
במונית  לנסוע  בחר  הוא  לביתו, 
שיקלע  מחשש  ברגל  ללכת  ולא 

לרוע  אולם  הסוערת.  לתהלוכה 
מזלו עלה על מונית שהנהג היה 
ניאו נאצי. הוא חשש מאוד שכן 
כל הדרך נהג המונית היה דרוך. 
ליהודי  אמר  הוא  הנסיעה  בסוף 
מהמונית.  רד  "הגענו.  ההמום: 

אני לא רוצה את הכסף שלך"...
בהונגריה  ישראל  שגרירות 
ולדבריה  חריפה  מחאה  הוציאה 
מנסה  בהונגריה  הקיצוני  הימין 
חשבון  על  פוליטי  קופון  לגזור 
תוך  היהודית  והקהילה  ישראל 
שאינו  היסטורי  אירוע  ניצול 
מבין  לא  "אני  לישראל.  קשור 
שזוכרים  כזה,  חשוב  ביום  למה 
שהתנגדו  ההונגרים  את  בו 
לבוא  סיבה  יש  לקומוניסטים, 
בהקשר  ישראל  את  ולהזכיר 
רלוונטי?"  זה  למה  אנטישמי? 
תהה השגריר אילן מור, "לא ית־

באיחוד  החברה  שבהונגריה,  כן 
מדינה  של  דגל  ישרפו  האירופי, 

ידידותית כמו ישראל".
הוציא  ההונגרי  החוץ  משרד 
לפ־ מקובל  "לא  גינוי.  הודעת 

ולפגוע  היהודים  באזרחנו  גוע 
הונגריה  ממשלת  ישראל,  בדגל 
הצורות  בכל  להילחם  מחויבת 

ועו־ והגזענות  האנטישמיות  של 
האמצעים  כל  עם  איתנה,  מדת 
מסוכ־ קיצוניות  נגד  הדרושים, 

נת", לשון ההודעה.
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בודפשט: עצרות אנטישמיות לציון המרד ההונגרי

73 שנה להצלת 1,300 יהודים בשואה ע"י הפיליפינים

בחיפה נחנכה "רחבת הפיליפינים" כמחוות 
הוקרה על הצלת יהודים בזמן השואה

נחשפים פרטים על ימיו האחרונים של צורר היהודים

ה'טלגרף' הבריטי: הצורר היטלר ימ"ש האשים את העם הגרמני בתבוסתו

ראש ממשלת איטליה לשעבר 
נידון לארבע שנות מאסר

רק שנה אחת תהיה מאסר בפועל והיתר על תנאי

מאת אליעזר פרידמן

ומ־ ארוך  משפט  לאחר 
ממשלת  ראש  נידון  תמשך 
איטליה לשעבר לארבע שנות 
מאסר בגלל הונאת מס גדולה 
חברת  ידי  על  שבוצעה  מאוד 

תקשורת שבבעלותו.
לגזור  דרשה  התביעה 
חוד־ ושמונה  שנים  שלוש 
המשפט  בית  אך  מאסר,  שי 

ולגזור  עמו  להחמיר  החליט 
שנים.  ארבע  בן  מאסר  עליו 
מתוך  אחת  שנה  רק  זאת,  עם 
בפועל,  מאסר  תהיה  הארבע 

והיתר על תנאי.
שמורה  לברלוסקוני 
שתי  בעוד  לערער  הזכות 
עד  ייכלא  לא  והוא  ערכאות, 
המשפטי  התהליך  שיסתיים 
יסיים  המשפט  בית  כאשר 

לדון בערעורים. 

מאת א. למל

נחנכה  בחיפה  דניה  בשכונת 
מחוות   – הפיליפינים'  'רחבת 
הפיליפינים,  לממשלת  הוקרה 
מידי  יהודים  כ־1,300  שהצילה 
מלחמת  בפרוץ  הנאצי  הצורר 

העולם השניה.
דאז,  הפיליפינים  נשיא 
הנפיק  קווזון,  לואיס  מנואל 
ליהודי  הגירה  ויזות   10,000
אירופה, אך רק כ־1,300 יהודים 
לפיליפי־ להגר  כדי  אותן  ניצלו 

רובם  אזרחות.  בה  ולקבל  נים 
בתום  הפיליפינים  את  עזבו 
בארצות־ והשתקעו  המלחמה 

הברית. 
לא  דאז  הפיליפינים  נשיא 

הסתפק בהענקת מקלט ליהודים 
אלא יזם הקמת שיכונים עבורם, 
ולא  פרנסה  במציאת  להם  סייע 
הפר־ מאחוזתו  להפקיע  היסס 

מטרה  לצורך  חקלאי  שטח  טית 
הכנסת  בית  את  ייסד  ואף  זו 
אמי־ "טמפל  במנילה  הראשון 

יצאו  הבדולח  ליל  לאחר  לח". 
אלפים מתושבי מנילה לרחובות 
הנאצי,  המשטר  נגד  והפגינו 
ממשלת  יצאה  כך  בעקבות 
מנילה בגינוי רשמי נגד הנאצים 
האומה  היתה  המלחמה  ולאחר 
שתמכה  הראשונה  האסייתית 
בהחלטת האו"ם על הקמת מדי־

נת ישראל.
במיוחד  הגיע  הנשיא  סגן 
לביקור נשיאותי בכדי להשתתף 

בחנוכת 'רחבת הפיליפינים' בר־
בעיר.  דניה  בשכונת  מנילה  חוב 
הכיכר נחנכה כהוקרה לממשלת 
בהצלת  עזרתה  על  הפיליפינים 

יהודים בתקופת השואה.
יונה  חיפה  עירית  ראש 
הפיליפיני  "העם  כי  אמר  יהב 
הוכיח אומץ לב בשואה וממשיך 
סיפור  היום.  גם  זאת  להוכיח 
ההצלה והיד אותה הושיט נשיא 
קווזון,  לואיז  מנואל  הפיליפינים 
ליהודי אירופה ב־1939, לא זכה 
מעולם להכרה ראויה. בשעה בה 
את  נעלו  העולם  מדינות  מרבית 
וחרצו  היהודים  בפני  שעריהן 
הודיע  למוות  גורלם  את  בכך 
הנשיא קווזון, כי החליט להעניק 
10,000 אשרות כניסה, למהגרים 

יהודים. 1,200 יהודים ניצלו את 
הצעתו והצילו את חייהם".

הודה  הפיליפיני  הנשיא  סגן 
על המחווה המרגשת של תושבי 
כי  ואמר  הפיליפיני  לעם  חיפה 
לא ניתן לשכוח את העבר הנורא 
ממנה  סופית  האין  והאכזריות 
בתקופת  היהודי  העם  סבל 
ארצו  כי  הדגיש  הוא  השואה. 
הומניטריות  בפעולות  תומכת 
ולא תהסס לעשות זאת שוב אם 

תידרש לכך.
כיכר  קריאת  על  ההחלטה 
על  התקבלה  הפיליפינים  ע"ש 
כמח־ חיפה,  העיר  מועצת  ידי 

על  הפיליפינים,  לממשלת  ווה 
עזרתה בהצלת יהודים בתקופת 

השואה. 

מאת א. למל

של  תבוסתו  מאז  שנה   68
בשבוע  חושף  היהודים  צורר 
חל־ הבריטי  ה'טלגרף'  האחרון 
הסו־ ראש  סגן  של  מיומניו  קים 
לידל,  גיא  הבריטית  הביון  כנות 
הצורר  של  נאומו  את  שתיעד 
הנאצי היטלר ימ"ש 8 ימים לפני 
דברים  הטיח  כאשר  שהתאבד, 
וטען  משטרו  בכירי  בפני  קשים 
המתק־ לתבוסה  אחראי  אינו  כי 
רבת – אלא הצבא, ה־SS והעם 

הגרמני. 
של  ביומנו  שנחשף  כפי 
הבכיר הבריטי, הנאום המדובר 
דיון שהתקיים  במהלך  התרחש 

ב־22 באפריל 1945 בבונקר שלו 
השמיע  הנאצי  הצורר  בברלין. 
וב־ שלו  הגנרלים  בפני  דברים 

"היטלר  הימלר.  הפנים  שר  פני 

לחלו־ שבור  והיה  ב־8:30  הגיע 
טין", נכתב, "רק כמה קציני צבא 
בהיטלר  האיץ  הימלר  אתו.  היו 

לעזוב את ברלין".

הנאצי  הרודן  לפתע,  אבל 
"כולם  כריזמטי.  בנאום  פתח 
אותי",  הונו  כולם  לי,  שיקרו 
לי  אמר  לא  אחד  "אף  האשים, 
המזויינים  הכוחות  האמת.  את 
נטש   SSה־ ועכשיו  לי  שיקרו 
לחם  לא  הגרמני  העם  אותי. 
באופן הראוי. מגיע לו להיחרב. 
לא אני הפסדתי במלחמה, אלא 

העם הגרמני". 
לאחר מכן, נכתב במסמכים, 
"פניו הפכו סגולות, ידו השמא־

לא  והוא  נרגעה  שרעדה  לית 
השמא־ רגלו  את  להניח  הצליח 

הלילה  לאורך  הקרקע.  על  לית 
עצבים  מהתמוטטות  סבל  הוא 
שימצא  כך  על  לדבר  והמשיך 

את סופו בברלין".
שמונה  כי  ביומן  נכתב  עוד 
התאב־ לפני  מכן,  לאחר  ימים 

הנאצי  החימוש  שר  טען  דותו, 
היה  היטלר  כי  שפר  אלברט 
רגוע יותר. "הוא אמר שהיטלר 
הבין שהכוכב שלו שקע ושהוא 
נכתב,  במלחמה",  הפסיד 
חיכה  שהוא  לשפר  אמר  "הוא 
כשחרור  אותו  וראה  למותו 
היטלר  קשיים".  מלאי  מחיים 
הוא  כי  החימוש  לשר  אמר 
ולה־ מהבונקר  לצאת  חושש 

האפשרות  בגלל  בקרב  שתתף 
הרו־ על־ידי  ויילכד  שייפצע 

לירות  החליט  הוא  ו"לכן  סים, 
בעצמו".

תבוסת הגרמנים. חיילי הקואליציה בראשות צבא ארה"ב 
משחררים את ערי אירופה

החורף הגיע: גשמי ברכה בצפון ובמרכז
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