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אחרי הסערה: הנזק הכלכלי שגרם ההוריקן 
בארה"ב נאמד בכחמישים מיליארד דולרים
מספר ההרוגים עלה ל־55 ^ ברגע השיא הגיעה מהירות הרוח ל־225 קילומטרים ^ 17 מדינות נפגעו בארה"ב ^ חודשה פעילות 

הבורסה בניו יורק ^ הרכבת התחתית בניו יורק נותרה מושבתת והיא צפויה לחזור לפעילות רק בימים הקרובים

הערב יומא דהילולא של כ"ק מרן 
אדמו"ר מטשערנאביל זצוק"ל

שנת העשרים וחמש להסתלקותו

בושה: רכבת ישראל 
הפעילה קווים בשבת קודש

מאת אליעזר פרידמן

חלפה  כבר  סנדי  הוריקן 
ואינה מהווה עוד איום על אזרחי 
עדיין  שלה  הנזקים  אך  ארה"ב, 
פזורים ברחבי 17 המדינות שנפ־
געו ממנה. על פי הדיווחים בכלי 
מספר  האמריקנים,  התקשורת 
ההרוגים בסופה עלה ל־55 לאחר 
מצאו  במהלכה  שנפצעו  שאלו 
וקרבנות  לאחריה,  מותם  את 
שגו־ או  במים  שטבעו  נוספים 
שנעדרו  לאחר  נמצאו  פותיהם 

במהלך הסופה. 
בוול  המסחר  חודש  אתמול 
ניו  העיר  ראש  כאשר  סטריט, 
התכבד  בלומברג  מייקל  יורק 
המבשר  הצלצול  את  להפעיל 
העסקים.  יום  של  פתיחתו  על 
סטריט  בוול  מכבדים  יום  מדי 
בפ־ השפעה  בעל  אחר  אדם 

ובכירים  העסקים,  יום  תיחת 
מקבלים  בלומברג  של  ברמתו 
בתאריכים  בעיקר  הכיבוד  את 
בספטמבר  ה־11  כמו  מיוחדים 
של  המחודשת  הפתיחה  או 
חופשות  לאחר  המסחר  חיי 

החגים. 
בכלכלה  בכירים  גורמים 
הנזקים  כי  העריכו  האמריקנית 
ישיר  באופן  מהסופה  שנגרמו 
מיליארד  לכעשרים  מגיעים 
כשלו־ של  נזק  אך  דולרים, 

נגרם  נוספים  מיליארדים  שים 
של  שלושה  או  יומיים  מאובדן 

והימים  הסופה  במהלך  עבודה 
שלאחריה כאשר הדרכים עדיין 
משובשות והתנועה טרם הושבה 

לקדמותה. 
יורק  בניו  התחתית  הרכבת 
צפויה  והיא  מושבתת  נותרה 
הק־ בימים  רק  לפעילות  לחזור 

בכבישים  התנועה  אך  רובים, 
והאוטובוסים  במלואה,  חודשה 
חסרונה  על  לחפות  כדי  תוגברו 
עיריית  התחתית.  הרכבת  של 
שי־ אתמול  הפעילה  יורק  ניו 

באוטובוסים  חינם  הסעות  רות 
העובדה  בשל  העיר  תושבי  לכל 
שרבים מהם איבדו את מכוניתם 
לע־ יכולים  שאינם  או  הפרטית, 

שלהם  הרכב  בכלי  שימוש  שות 
והאשפה  העצים  שיפונו  עד 
מהח־ היציאות  את  שחוסמים 

ניות. 
הגודל  כי  אתמול  נמסר  עוד 
המרבי של הסופה נאמד ברדיוס 
כאשר  קילומטרים,   1,600 של 
קילומטרים.   200 היה  הרדיוס 
של  המקסימלית  המהירות 
המפשיר,  בניו  נמדדה  הרוחות 
של  למהירות  הרוח  הגיעה  שם 
225 קמ"ש. באיסטון שבמרילנד 
הגדולה  הגשמים  כמות  נמדדה 
הסופה –  במהלך  שירדה  ביותר 
בעיירה  סנטימטרים.   32 כמעט 
היא  גם  ששוכנת  ברדהאוס 
במרילנד נמדדה הכמות הגדולה 
סנטימט־  71  – שלג  של  ביותר 

רים. כמו כן דווח כי האזור ממנו 

פני  על  מתפרס  התושבים  פונו 
החוף,  לאורך  קילומטרים   640
קילומטרים  כמה  של  רוחב  על 
הטופוגר־ לתנאים  בהתאם 

לים.  הסמוכה  היבשה  של  פיים 
לאחת  נחשבת  'סנדי'  הסופה 
שפקדו  ביותר  החזקות  הסופות 
וכך  ומעולם,  מאז  ארה"ב  את 
לקופת  עלתה  שהיא  המחיר  גם 
המדינה כמו גם לכיסם של האז־

רחוקה  'סנדי'  זאת,  עם  רחים, 
הקטלניות  הסופות  בין  מלהיות 
הטור־ סופות  כי  ונראה  ביותר, 

מהמדינות  בחלק  השכיחות  נדו 
כב־ מחירים  בעבר  גבו  בארה"ב 

דים הרבה יותר מבחינת הפגיעה 
בחיי אדם. 

יממה לאחר הסופה הגדולה, בארה"ב מנסים להתאושש:
עשרות אלפי משפחות חרדיות באזור ניו 

ג'רסי עדיין ללא חשמל וטלפון // עמ' ב

הוריקן 'סנדי' פגע בקהילה החרדית בארה"ב:
עשרות משפחות חרדיות איבדו את 

בתיהם בשכונת המגורים סיגייט // עמ' ב

סקר של ה'ניו יורק טיימס' לאחר הסופה: 
אובאמה מוביל בשלוש מדינות מפתח

תמונות לוויין חדשות מסודן מגלות: 
משאיות מפנות תחמושת שלא נפגעה
 אתמול עזבו הספינות האיראניות את חופי סודן, ההערכות כי הן הביאו 
עימן בכירים במשטר שבאו לבדוק את הנזק שנגרם בעקבות ההפצצה
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בוודאי  בארה"ב  הסופה 
הקהל  דעת  על  השפיעה 
בארה"ב אך מוקדם עדיין לדעת 
גם  כמו  כיוון,  ולאיזה  כמה  עד 
יתקדמו  השיקום  מאמצי  האם 
שעלול  מה  יתעכבו,  או  במהרה 
ולפ־ כבומרנג  לאובאמה  לחזור 

גוע בסיכוייו להיבחר. 

פורסם  טיימס  יורק  בניו 
ידי  על  שנערך  סקר  אתמול 
שמצביע   ,CBS הסקרים  מכון 
על כך שאובאמה מוביל בשלוש 
הש־ שלהן  מתנדנדות  מדינות 

תוצאות  על  משמעותית  פעה 
הבחירות. מדובר באוהיו, פלו־

מצביע  הסקר  ווירג'יניה.  רידה 
ברמה  לאובאמה  יתרון  על  גם 
זוכה  אובאמה  ולפיו  הארצית, 

רו־ לעומת  תמיכה  אחוזי  ב־48 
מני שזוכה ל־47 אחוזים בלבד. 
עם זאת, סקרי הניו יורק טיימס 
קבוע  באופן  נוטים   ,CBSוה־
והדמוקרטים,  אובאמה  לטובת 
הסקרים  למרבית  ומנוגדים 
האחרים שפורסמו על ידי המ־
ומכונים  רסמוסן  גאלופ,  כונים 

נחשבים נוספים. 
בנוסף, גם סקרCBS  עצמו 

צמודות  תוצאות  על  מצביע 
של  הטעות  טווח  ולפי  מאוד, 
הסקר גם רומני יכול לקבל רוב. 
הנוטים  הסקרים  גם  מאידך, 
ברובם  מצביעים  רומני  לטובת 
במדינות  צמודות  תוצאות  על 
עד  כי  שנראה  כך  המתנדנדות, 
לה־ קשה  יהיה  האחרון  לרגע 

עריך מי מבין המועמדים עומד 
לנצח בבחירות. 

מאת חיים מרגליות

את  חשפנו  מכבר  לא  זה 
במתחם  המתבצעות  העבודות 
המנה־ בכריית  ישראל  רכבת 
ציון.  מבשרת  היישוב  ליד  רות 
העובדה  למרות  תמוה,  באורח 
שחלקם  בפועלים  מדובר  כי 
מתבצעות  והעבודות  יהודים, 

אי  מצאנו  לא  עדיין  בפרהסיה, 
על  האחריות  את  שייקח  מי 
משרדי  כאשר  אלו,  עבודות 
את  העבירו  השונים  הממשלה 

האחריות מאחד למשנהו.
מסכת  כי  מתברר  עכשיו 
הרכבת,  של  השבת  חילולי 
מהחשיפה  שם,  מסתיימת  לא 
'ידיעות',  כתב  הביא  אותה 

שחר הזלקורן, עולה כי בשבת 
האחרונה, בעקבות תכנון לקוי 
ברכבת,  תשתית  עבודות  של 
ואוטובוסים  רכבות  הופעלו 
לפי  השבת.  כניסת  לאחר 
התקלה,  בעקבות  הדיווח, 

הוקמה ברכבת ועדת חקירה.
שהובאו  הפרטים  לפי 

מאת מרדכי גולדמן

חדשות  לוויין  תמונות 
לוויין  ימים  כמה  לפני  שצילם 
הנשק  ממפעל  ישראלי,  צילום 
על  חדשים  פרטים  מגלות  בסודן 
לראות  ניתן  בתמונות  ההפצצה. 
היכן  הפצצות,  מכתשי  את 
ובהן  מכולות  עשרות  שהושמדו 
ניתן  בתמונות  לחימה.  אמצעי 
לראות שני בונקרים שהכילו כנ־
סוללות  מוקפים  תחמושת,  ראה 
עפר. הם לא נפגעו, ולידם נראות 
שמישהו  הן  ההערכות  משאיות. 
התחמושת  את  לפנות  החליט 
חוז־ לתקיפה  מחשש  בבהילות 

רת.
לאיראן וסודן הסכמי שיתוף 
פעולה בטחוניים. לפי פרסומים 
רקטות  הרכיבו  במפעל  שונים, 
אפי־ ובכך,  בעזה.  חמאס  עבור 

אחד  נשק  הברחת  ערוץ  אם  לו 

נפגע, המאמץ האיראני לחימוש 
ארגוני הטרור רחוק מלהיחלש.

ספינות  עזבו  יותר  מוקדם 
חופי  את  האיראניות  המלחמה 
הספי־ שהו  ימים  חמישה  סודן. 

בתיעוד,  סודן.  פורט  בנמל  נות 
ניוז,  סקיי  ברשת  שפורסם 
ידי  על  צולם  הנראה  ושככל 
גורמים סודנים על החוף, נראות 
וכן  בנמל,  עוגנות  הספינות  שתי 
הצוות  מאנשי  כמה  מתועדים 
כי  הן  ההערכות  סיפונן.  שעל 
הספינות האיראניות הביאו עמן 
שבאו  האיראני  במשטר  בכירים 
לבדוק את הנזק שנגרם בעקבות 
חו־ להחזיר  אף  ואולי  ההפצצה, 

ולהעבירם  נפגעו  שלא  נפץ  מרי 
למקום מבטחים.

בסודן  התקשורת  כלי 
בשבוע  רבות  עוסקים  ובאיראן 
הס־ של  הגעתן  במהות  החולף 

הסודני,  לנמל  האיראניות  פינות 

של  השמדתו  לאחר  קצר  זמן 
בדרום  'ירמוק'  הנשק  מפעל 
דווח  באיראן  חרטום.  הבירה 
תוכ־ הספינות  הגעת  כי  תחילה 
להש־ קשורה  ואינה  מראש,  ננה 

מדת המפעל – שנטען כי בוצעה 
על ידי כלי טיס ישראליים.

בכירים  גורמים  זאת,  עם 
בכלי  הסבירו  המדינות  בשתי 
בהוכחה  מדובר  כי  התקשורת 
ההדוק  הפעולה  לשיתוף  נוספת 
דווח  בנוסף  המדינות.  בין 
המשלחת  ביקור  במהלך  כי 
עם  פגישות  נערכות  האיראנית 
אמר  השבוע  בסודן.  בכירים 
והביטחון  החוץ  בועדת  חבר 
איסמעיל  האיראני,  בפרלמנט 
מספקת  איראן  כי  קוותארי, 
לסודן טכנולוגיה ומידע, אך הכ־

חיש כי מהנדסים איראנים פעלו 
שעבר  בשבוע  שהופצץ  במפעל 

בחרטום. 

דהילולא  יומא  יחול  הערב 
רבי  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  הכ"ה 
משטערנאביל  זוסיא  משולם 
קדושתו  מזיוו,  שהקרין  זצוק"ל, 
התורה  עולם  פני  על  וענוותנותו 
בבני  מושבו  ממקום  והחסידות 

ברק
התו־ אי"ה  תתקיים  הערב 
טשערנאביל  בישיבת  עדות 
ברח'  זוסיא',  משולם  'תפארת 
 .8:30 בשעה  ברק  בבני  חבקוק 
רבנים  דברים  ישאו  במעמד 
חשובים, ואחרי כן יתקיים השו־

לחן הטהור של בנו וממשיך דר־
כו, כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א.

בשעה  שישי,  יום  מחר, 
עליה  תהיה  בבוקר,   10:30
פוניבז'  החיים  בבית  הק'  לציונו 
מרן  כ"ק  בראשות  ברק,  בבני 
הח־ וקהל  שליט"א  האדמו"ר 

הקדוש  זכרו  ומעריצי  סידים 
ולהעתיר  ציונו  על  להשתטח 
בזכותו  ולפרט,  לכלל  לישועה 
של  אוהבן  הנשגב,  הצדיק  של 
בחייו  להתפלל  שהרבה  ישראל 

ושימליץ טוב בעדם.

אזעקת שווא באזור ראש העין 
גרמה לבהלה רבה בקרב אזרחים

מאת כתב 'המבשר'

העין  ראש  תושבי  אלפי 
והסביבה שמעו אתמול בבוקר 
צפירה עולה ויורדת, שנמשכה 
מכן  לאחר  רק  ארוכות.  דקות 
העו־ בפיקוד  והסבירו  הרגיעו 

רף שמדובר בתקלה.
 11:00 השעה  אחרי  מעט 
דיווחו  האתמול,  יום  בבוקר 
ראש  באזור  רבים  תושבים 
הסמוכים  והיישובים  העין 
ובהם בארות יצחק ומגשימים 
על אזעקה ממושכת שנשמעה 

התקש־ רבים  לחרדה.  וגרמה 
כי  הובהר  שם  למשטרה,  רו 
כתו־ שווא  באזעקת  מדובר 

צאה מתקלה.
כי  נמסר  העורף  מפיקוד 
להפעלת  גרמה  טכנית  תקלה 
נפתח  וכי  האזעקה  מערכת 
הש־ באותה  בנושא.  תחקיר 

צופרים  ניסוי  נערך  ממש  עה 
מצרים,  שבגבול  ניצנה  באזור 
שנש־ והאזעקות  שייתכן  כך 

מעו באזור ראש העין הופעלו 
הני־ לעריכת  במקביל  בשוגג 

סוי בדרום.

  המשך בעמ' ב

המסוק של אובאמה חג מעל אזורי ההרס נזקים אדירים. מראות ההרס בניו ג'רזי

דובר משרד השיכון ל'המבשר':

"אין שחר לדברים ולטענות על 
זיהום האויר באזור העיר חריש"

מאת י. מוזסון

על  המגמתי  הפרסום  לנוכח 
מהמפח־ אויר  זיהום  שיש  כך 
מסר  חריש,  העיר  באזור  מות 
אריאל  מר  השכון  משרד  דובר 
משמעית  חד  בתשובה  רוזנברג 
שחר  כל  "שאין  'המבשר'  לכתב 
לטענות ולדברים על זיהום אויר 

במקום".
כי  הדובר,  מציין  במכתבו 
מוביל  במקום  הרוחות  משטר 
באזור  מהמפחמות  העשן  את 
לא  וכלל  מזרח  לכיוון  מנשה 

לכיוון העיר חריש.
עוד נאמר במכתב הדובר.כי 
המשרד  נציגי  כי  לציין,  מיותר 

שותפים  היו  הסביבה  להגנת 
בכל  התכנית  לאישור  כמתחייב 
לא  ומעולם  והדרגים,  הועדות 
חשש  כל  שכזו.  טענה  עלתה 
איכות  מבדיקת  עולה  שהיה 
אישור  את  מעכב  היה  האויר 
הקרקעות  שיווקי  ואת  התכנית 
המשרד  נציגי  כאמור,  אך   –
חד  באופן  התכנית  את  אישרו 

משמעי.
על  מסתמכת  הדובר  הודעת 
ומח־ בדיקות  של  שורה  ביצוע 
באזור.  שנעשו  מקצועיים  קרים 
פורסם  שכבר  כפי  זאת  עם  יחד 
לאיכות  המשרד  אנשי  אתמול, 
נמרצת  בצורה  פועלים  הסביבה 
ופועלים  בנושא,  החוק  לאכיפת 

פחמים  שריפת  תופעת  למיגור 
הפוגעת  מנשה  באזור  פיראטית 
בבסיסי  וכן  וקיבוצים  בישובים 
שבאזור,  הגבול  ומשמר  צה"ל 
מנת  גם  היא  זו  בעיה  כאשר 
חלקם של ערים רבות בישראל.

לאור  בא  הדובר  של  מכתבו 
פניית כתב 'המבשר' אליו, לנוכח 
גור־ של  המגמתיים  הפרסומים 

המבקשים  אינטרסנטיים  מים 
העיר  להקמת  בפעילות  לפגוע 
חריש,   – העתידית  החרדית 
דרסטי  למהפך  להביא  האמורה 
שיווק  בנושא  דרך  ולפריצת 
צעי־ לזוגות  מגורים  דירות 

במחירים  החרדי  במגזר  רים 
מוזלים.

כשבועיים לאחר שהודיע על פרישה מהליכוד: 

השר כחלון שוקל לרוץ במפלגה 
חדשה; סקרים מנבאים לו 20 מנדטים 
נתניהו בפריז: "כחלון אמר לי בצורה מפורשת שהוא נשאר בליכוד ואני 

מאמין שהוא יישאר בליכוד" ^ כחלון צפוי לקבל החלטה בימים הקרובים 

מאת מאיר ברגר

שפרש  לאחר  כשבועיים 
מההתמודדות ברשימת הליכוד 
פסק  נטילת  על  והודיע  הבאה 
גילה  הפוליטיים,  מהחיים  זמן 
בשיחות  כחלון  השר  אתמול 
ברצינות  שוקל  הוא  כי  סגורות 
חבר־ מפלגה  של  הקמתה  את 

תית בראשותו. 
הבהירו  סגורות  בשיחות 
הזו  האפשרות  כי  מקורביו 
החלה לקרום עור וגידים לאחר 
הודעתו של ראש הממשלה על 
ישראל  עם  הרשימות  איחוד 

הוא  כחלון,  לדברי  ביתנו. 
המדיניות  את  לשנות  מעוניין 

הכלכלית של הליכוד. 
במקביל הזמין כחלון עבורו 
רפי  של  הסקרים  ממכון  סקר 
סמית שניבא לו 20 מנדטים אם 
ירוץ לבד. במצב שכזה 'הליכוד 
ביתנו' תקבל 32 מנדטים, ואילו 
מפלגת העבודה נפגעת באורח 
צונחת  כשהיא  משמעותי 

ל־15-17 מנדטים. 
לבדוק  ביקש  אף  הסקר 
המפלגה  תזכה  מנדטים  כמה 
לשעבר  קדימה  ויו"ר  במידה 
הגב' לבני מצטרפת אליה. במ־

צב שכזה עשויה מפלגת כחלון 
 30 לעומת  מנדטים,   27 לגרוף 
רשימת  תזכה  להם  מנדטים 
ראש  בראשות  ביתנו',  'ישראל 
החוץ  ושר  נתניהו  הממשלה 
פי  על  יחימוביץ',  ש'  ליברמן. 
מנדטים  ל־13  זוכה  הסקר, 
שונים,  דיווחים  פי  על  בלבד. 
לאחר  הסקר  את  הזמין  כחלון 

ששוחח על כך עם הגב' לבני. 
שע־ סקר  פורסם  במקביל, 

דחף  ממכון  צמח  מ'  ד"ר  רכה 
על־פי הזמנת מפלגת העבודה. 
יהיה  כחלון  אם  הנתונים,  לפי 
  המשך בעמ' ב
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הטעות של המפלגות 
החברתיות 

זה כבר ידוע כי יוקר המחיה בישראל גבוה מן הממוצע 
לפחות  לתפוח  עומד  הוא  ועכשיו   .OECDה־ מדינות  של 
ב־4%. אתמול הודיעה שופרסל כי במהלך נובמבר יתייקרו 
החלטה  אינה  ההתייקרות  מוצרים.  אלפי  הזה  בשיעור 
יצרנים  של  דרישה  לפי  אלא  השיווק  רשת  של  פרטנית 
וספקים. ברור כי גל ההתייקרות לא ייעצר בשופרסל אלא 

יקיף את רשתות השיווק הגדולות והקטנות. 

הקוטג'  התייקרות  בשל  הארץ  סערה  שעברה  בשנה 
מחאה  של  עממית  תנועה  זאת,  בעקבות  התפתחה,  ואף 
מחיר  לעליית  תביא  נובמבר  של  ההתייקרות  חברתית. 
שעברה.  בשנה  המחאה  הספיקה  לישראלים  אך  הקוטג', 
הוא  בהם  הראשון  לקחים.  וכמה  כמה  הפיקו  המוחים 
להתאכזב  אך  לטוב,  ולצפות  מחאה  להתחיל  שאפשר 
ועדת  של  למינויה  הביאה  המחאה  לאחריה.  מרות 
שכר  כי  לכל  ברור  תהליך,  של  בסופו  אבל  טרכטנברג 
שלקה  עולמי  משק  של  השילוב  בהפסדה.  יצא  המחאה 
יוצא  פועל  שהוא  החלקי  המיתון  חמור,  כלכלי  במשבר 
הולכות  בטחון  הוצאות  עם  יחד  העולמי  המשבר  של 
החשמל  הדלק והתייקרות  מחירי  עליית  וכמובן  וגוברות 
בשל משבר איראן, אינו יכול להביא לאזרחי ישראל אלא 
כי  הוא  המחאה  מנהיגי  של  השני  הלקח  התייקרויות.  רק 
כמה  ולכן  בבחירות,  רק  למהפך  להוליך  אפשר  בישראל 
מראשי המחאה הצעירים השתלבו במפלגות האופוזיציה.

מערכת  של  במרכזה  לעמוד  אמור  החברתי  הענין 
חוסם  גוש  להקים  לנסיונות  גורם  אשר  והוא  הבחירות 
לרשימה  ליברמן  עם  להתאחד  נתניהו  ואת  לליכוד 
משה  השר  של  מהלכיו  על  השמועות  גל  גם  משותפת. 
להצטרף  או  חברתית  מפלגה  להקים  הליכוד  איש  כחלון 
בנושא  הגובר  הענין  מן  נובע  חדשות  להתארגנויות 
אף  החברתיים,  בנושאים  ההתמקדות  ואולם  החברתי. 
המשבר  בדירות,  המחסור  בשל  וסבירה  מובנת  שהיא 
ההתייקרות  וגלי  הבריאות  מערכת  של  קשייה  בחינוך, 
תוכל  לא  שתקום  ממשלה  כל  קשה.  שגיאה  בבחינת  היא 
נתניהו.  ממשלת  של  הכלכלית  מדיניותה  את  לשנות 
חברתיים,  תיקונים  באמצעות  יתוקן  לא  בתקציב  הגרעון 
וכל  הרווחה.  בשירותי  קיצוצים  של  בדרך  דווקא  אלא 
שזאת  משום  או  זאת,  לעשות  תיאלץ  שתיבחר  ממשלה 
גם  ברירה.  חוסר  מחמת  ואם  הנכונה  הדרך  לדעתה 
התמוטטות  להרשות  תוכל  לא  שמאל־מרכז  ממשלת 
צרכי   מול  פנים  אל  פנים  תעמוד  היא  וכאשר  תקציבית. 
הבטחון גם היא לא תוכל לקצץ את תקציב הבטחון, אלא 

אם היא חסרת אחריות. 

לנשיאות  הבחירות  לפני  שבוע  נראים  שהדברים  כפי 
ארצות הברית וימים אחדים לאחר שיאו של הוריקן סנדי, 
אובאמה ייבחר וברוב מרשים, לתקופת כהונה שניה. ועל 
דעתה  את  לתת  ישראל  ממשלת  תיאלץ  קצר  זמן  תוך  כן 
לוויתורים  אמריקאי  לחץ  כמו  אחרים  קיומיים  לנושאים 
זמן  יהיה  לא  הבאה  לממשלה  לפלסטינים.  לכת  מרחיקי 
שמפלגות  הרווחה  דגלי  את  ולהניף  להמשיך  ויכולת 
בעקבות  בהתלהבות.  עתה  מנופפות  האופוזיציה 
ההתייקרות של נובמבר צפויות לבוא התייקרויות נוספות 
אבל תשומת הלב הציבורית תתמקד, אז, בעניינים אחרים.

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
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הסופה בארה"בהסופה בארה"ב

מתנדבי 'איחוד הצלה' מסייעים 
למערך הרפואי בארה"ב

יממה לאחר הסופה הגדולה, בארה"ב מנסים להתאושש:

סערת ההוריקן: עשרות אלפי משפחות חרדיות 
באזור ניו ג'רסי עדיין ללא חשמל וטלפון 

נזקים כבדים ביותר לבנייני מוסדות התורה במחוז ניו ג'רסי ובאזור קו החוף ^ בשכונות החרדיות בברוקלין עמלו אתמול עובדי 
הרשויות לפנות את מאות העצים שנפלו בליל הסופה וגרמו לחסימת כבישים ודרכים ^ ארגוני החסד בפעילות סיוע 

מאת א. למל

הגדולה  הסופה  לאחר  יממה 
ובשכונות  ארה"ב  בתולדות 
ג'רסי  ובניו  יורק  בניו  החרדיות 
לסדר  ולחזור  להתאושש  מנסים 
היום. אתמול (ד') התחדשו הלי־
התורה  מוסדות  במרבית  מודים 
ניו  ובאזור  יורק  בניו  והחינוך 
מקום  בכל  מנסים  כאשר  ג'רסי, 
שנוצרו  הקשיים  כל  על  להתגבר 
כתוצאה מהסופה ולחזור במידת 

האפשר לסדר החיים הרגיל.
החרדיות  בשכונות 
עובדי  אתמול  עמלו  בברוקלין 
הע־ מאות  את  לפנות  הרשויות 
וגרמו  הסופה  בליל  שקרסו  צים 
כמו  ודרכים.  כבישים  לחסימת 
לפנות  במאמצים  המשיכו  כן 
הדרכים.  לאורך  המכשולים  את 
אתמול  יצא  'השומרים'  ארגון 
להתרחק  מיוחדת  באזהרה 
המהווים  פתוחים  חשמל  מחוטי 
קריאה  ממש.  של  נפשות  סכנת 
מיוחדת הופנתה לציבור ההורים 
על צאצאיהם  את  להזהיר 

כך.
הפגיעה הקשה עדיין ניכרת 
יורק  בניו  היהודיות  בשכונות 
של  מבנים  החוף.  קו  שלאורך 
תלמודי  ישיבות,  כנסת,  בתי 
באופן  ניזוקו  ספר  ובתי  תורה 

עוד  יקח  הנראה  וככל  קשה, 
שיצליחו  עד  ארוכות  שבועות 
למצבם  ולהשיבם  לשקמם 
הקודם. במשך יום האתמול ניסו 
מבנים  לאתר  המוסדות  מנהלי 
שהתלמידים  בכדי  חילופיים 
הלימודים  לספסל  לשוב  יוכלו 

בהקדם האפשרי.
מת־ עדיין  ג'רסי  ניו  מחוז 

לסדר  ולשוב  ולהתאושש  קשה 
סקוורא,  שיכון  במאנסי,  היום. 
לייקוד, קרית יואל וכל האזורים 
משפחות  רבבות  שרויות  סביב 
היום  זה  חשמל  ללא  חרדיות 
בכל  העיריות  ראשי  השלישי. 
על  כבד  לחץ  מפעילים  מקום 
חברות החשמל בכדי שיעשו את 
כל המאמצים לחבר את החשמל, 
שלשכונות  מבהירים  הם  כאשר 
אלמנטארית  קדימה  זכות  אלו 
אוכלוסיה  מתגוררת  בהן  שכן 
ברוכות  משפחות  של  צפופה 
ילדים זקנים וחולים, המתקשים 
לנהל את חייהם בצורה שכזאת.

שנפגעו  החרדיות  בשכונות 
ולא היה בהן חשמל נראו אתמול 
מת־ כאשר  לב  מרניני  מראות 

והחסד  ההצלה  מארגוני  נדבים 
לדאוג  בכדי  לבית  מבית  עברו 
המתקשים  ולחולים  לזקנים 
לבתים  חימום.  ללא  להתנהל 
טכנולוגיים  אמצעים  הובאו  אלו 

שנשלחו  הבית  לחימום  שונים 
שנפ־ מהאזורים  החסד  מארגוני 

געו פחות בסופה. כמו כן הובאו 
ולרגע  קרח,  לבני  עם  משאיות 

מספר  חוזרים  כי  נראה  היה 
הש־ בהם  לימים  אחורה  דורות 

תמשו ללא חשמל וקירור.
לחלופין  או  מסעדות  בעלי 

לגנרא־ המחוברים  חסד  מטבחי 
טורים, בישלו אלפי מנות חמות 
בשעות הערב וחילקו אותן חינם 
שלא  רבים  לתושבים  כסף  אין 

לבשל  אפשרות  בידם  היתה 
מתנדבים  חמה.  ערב  ארוחת 
הארוחות  את  שינעו  אחרים 
משפחות  או  קשישים  לבתי 

להגיע  באפשרותם  היה  שלא 
הארוחות  את  ולקחת  למוקדים 

בעצמם.
אתמול  הגיעו  כך  ובתוך 
רבים  וחנויות  עסקים  בעלי 
אחרים  ואזורים  מנהטן  באזור 
עסקיהם  בגורל  עולה  מה  לברר 
נזקים  על  נמסר  וחניותיהם. 
ומחס־ חנויות  בעשרות  עצומים 

נים שבבעלות יהודים שהספיקו 
כן  כמו  הכבד.  הנזק  את  לאמוד 
של  מבוטל  לא  מספר  על  נמסר 
גנבים  הנראה  שככל  חנויות 
שנקרתה  ההזדמנות  את  ניצלו 
לפניהם בליל הסופה ורוקנו מהן 

את הסחורה.
הזהירו  עסקנים  כך  בתוך 
להישמר  הציבור  את  אתמול 
המתחזים  נוכלים  מאנשים 
ומציעים  ביטוח  חברות  לנציגי 
והגשת  לייצוג  שונות  הצעות 
הנאה  טובות  תמורת  התביעה 
ביקשו  זאת  עם  יחד  ואחוזים. 
כי  לציבור  להבהיר  העסקנים 
וס־ חוקים  יש  הביטוח  בחברות 

טבע  לאסונות  מיוחדים  עיפים 
תביעות  המגישים  אלו  כן  ועל 
עוד  להתייעץ  הביטוח  לחברת 
מומ־ עם  התביעה  הגשת  בטרם 

בכדי  טבע  אסונות  לביטוח  חים 
להם  המגיע  את  לקבל  שיוכלו 

עפ"י החוק הפדראלי.

עשרות משפחות חרדיות איבדו את 
בתיהם בשכונת המגורים סיגייט

תושב השכונה אומר ל'המבשר':  "מדובר במראה בלתי נתפס, חלקים שלמים 
מהבתים פשוט נעלמו, הרס נוראי בכל פינה, אולם ב"ה איש לא נפגע בנפש"

מאת א. למל

ביותר  הכבדים  הנזקים  את 
השכונות  ספגו  יורק  בניו 
שנפגעו  החוף,  קוו  שלאורך 
מהם  אחת  ביותר.  קשה  באופן 
מתגו־ בה  סיגייט,  שכונת  היא 
רבות.  חרדיות  משפחות  ררים 
כבר ביום ראשון נדרשו התוש־
בים לעזוב את בתיהם במהירות 
להתקדם  החלו  שהגלים  לאחר 
התושבים  של  רובם  בסערה, 
עזבו אולם קבוצה קטנה נותרה 
בכל זאת במקום, ובנס של ממש 

לא נפגעו.
התו־ שבו  כאשר  אתמול, 

שבים לשכונה לראות מה עלה 
עיניהם.  חשכו  בתיהם,  בגורל 
אל  הפונים  שלמים  רחובות 
וחס־ קשה  בצורה  ניזוקו  החוף 

שעברו  כמו  ונראו  תקדים,  רת 
עשרות  קשה.  אדמה  רעידת 
אנושה,  בצורה  נפגעו  בתים 
לשקמם  ניתן  לא  הנראה  וככל 

אלא לבנותם מחדש.
בשיחה שקיים אתמול כתב 
מתושבי  אחד  עם  'המבשר' 
"מדובר  מספר:  הוא  השכונה, 
חלקים  נתפס,  בלתי  במראה 
נע־ פשוט  מהבתים  שלמים 

בכל  ניכר  נוראי  הרס  למו, 
הבתים  אל  הגיע  אנשים  פינה. 
ואובדי  המומים  מולו  ועמדו 
כי  לזהות  התקשו  הם  עצות. 
שלהם.  הפרטי  בבית  מדובר 
בתים   100 לפחות  להערכתי 
נהרסו  חרדיות  משפחות  של 
להיבנות  חייבים  ויהיו  חלקית, 
ברחובות  גם  מהיסוד.  מחדש 
הבתים  בהם  יותר,  הפנימיים 
המרתף,  קומת  פחות,  ניזוקו 
הראשו־ והקומה  ה"בייסמנט", 

ואת  במים  הוצפו  הבית  של  נה 
הנזק לא ניתן לשער".

רב  זמן  "ידרש  לדבריו, 
בכדי לשקם את ההרס הנוראי. 
מרבית הבתים מבוטחים בחב־

רות ביטוח, כך שלפחות בפרט 
אולם  בעיה,  תהיה  לא  הזה 
אישיים  חפצים  על  ביטוח  אין 
בגלי  שנשטפו  ערך  ויקרי 
שני  לפחות  על  יודע  אני  הים. 
להם  שהיו  אנשים  של  מקרים 
עתיקים  קודש  ספרי  בספריה 
ונעלמו  רב  הון  ששווים  ביותר 
יחד עם ארון הספרים שפשוט 
עף החוצה מהרוחות הסוערות. 
מדובר  מהם  אחד  של  במקרה 
הצ־ מגדולי  אחד  של  בירושה 

דיקים בדורות הקודמים".
כי  מספר  השכונה  תושב 
בחרו  משפחתו  ובני  שכנו 
שמדו־ האמינו  לא  כי  להישאר 

כאשר  קיצוני.  כה  במקרה  בר 
מהשכונה  לצאת  ביקשו  הם 
וכך  ביותר.  מאוחר  היה  כבר 
עלו כל בני הבית לגג הבנין שהו 

מכורב־ הלילה  כל  במשך  שם 
לים בשמיכות עד יעבור זעם.

החלה  הסופה  כאשר 
גניבות  גל  על  נמסר  להירגע 
חברת  השכונה,  חלקי  בכל 

הזעיקו  השכונה  של  'שומרים' 
מארגוני  מעמיתיהם  עשרות 
עס־ ויחד  בברוקלין  השומרים 

בתי  ובאבטחת  בפטרולים  קו 
היהודים בשכונה.

פעולה  ועד  הוקם  אתמול 
לה־ בכדי  השכונה  עסקני  של 

את  שפקד  האסון  עם  תמודד 
בשי־ ולסייע  ולנסות  השכונה 

קום ככל שניתן.

מאת: א. למל

בטי־ המסייעים  הכוחות  אל 
פול בנפגעי סופת ההוריקן 'סנדי' 
הצטרפו אתמול גם נשיא 'איחוד 
הצלה' מישראל, אלי ביר, שגייס 
למערך  לסייע  מתנדבים  מספר 
ביר,  יורק.  בניו  הרפואי  החירום 
הצלה  של  אמבולנסים  עם  יחד 
לכוחות  מסייעים  ישראל'  ו'בית 
ניו  אזורי  בכלל  וההצלה  החירום 

יורק.
מנגד  לעמוד  יכול  לא  "אתה 
נשיא  אומר  דבר",  לעשות  ולא 
שהגיע  ביר  אלי  הצלה',  'איחוד 
אחדים.  ימים  לפני  יורק  לניו 
וראיתי  החלה  שהסופה  "מרגע 
ברחו־ גרמה  שהיא  הנזקים  את 

חלק  שאקח  ברור  לי  היה  בות, 
במערכת ההצלה. יחד עם גופים 
ומתנדבים נוספים שגייסתי כאן 
השתלבנו  היהודית,  בקהילה 
וטיפלנו  הכולל  הסיוע  במערך 
לבתי  שפונו  נפגעים  במספר 
החירום  מצב  עוד  כל  החולים. 
נמשיך  לנו,  וזקוקים  יימשך 

לסייע".

ההרס ברחובות, הוא מספר, 
בעיקר  מקום,  בכל  כמעט  ניכר 
"בח־ לחוף.  הסמוכים  באזורים 

ממש  המראות  מהמקומות  לק 
רב  הרס  של  מראות   – קשים 
"מזהים  אומר.  הוא  והצפות", 
שזה  ספק  ואין  כישראלי  אותי 
ישראלים  גדולה.  לגאווה  גורם 
ומסייעים.  מקום  בכל  נמצאים 
שנמ־ שלנו,  מתנדבים  מעט  לא 

קשר  יצרו  בארה"ב,  כעת  צאים 

לכו־ להצטרף  ניתן  כיצד  ושאלו 
חות הפועלים בשטח. זה בהחלט 

מרגש", סיכם.
הכו־ מאחד  פרמדיק  ג'ונתן, 

בניו  הנוספים  הרפואיים  חות 
שלכם  "האנשים  כי  ציין  יורק, 
נפלאים.  שליחים  הם  מישראל 
במה  מחפשים  הזמן  כל  הם 
סבלנות  להם  יש  לעזור.  אפשר 
אמרי־ מאוד.  גדול  ולב  מיוחדת 

קה מעריכה אתכם".

לקחת חלק במאמצי ההצלה. איחוד הצלה בארה"ב

ממראות ההרס בשכונה החרדית סיגייט לאחר הסופה

חוזרים לבחירות: אובאמה 
וכריסטי סיירו בניו ג'רזי ההרוסה

מאת אליעזר פרידמן

עם  הסערה.  שאחרי  המרוץ 
סנדי  הסופה  של  היעלמותה 
מחופי ארה"ב, ותחילת העבודות 
לשיקום הנזקים הרבים, התחדש 
רומני  מיט  של  הבחירות  מסע 
בפלורידה  לבקר  אתמול  שיצא 
בחירות  כנסי  שלושה  בה  וקיים 
הנשיא  שונות.  ערים  בשלוש 
ברק אובאמה יצטרף גם הוא למ־
הבוקר,  בשעות  מהיום  החל  רוץ 
כשהוא מותיר את הטיפול בנזקי 
הסופה לגורמים הממונים על כך. 
הסופה הפכה למטרד קשה עבור 
רומני, כשהיא מעניקה לאובאמה 
מנהיגות  להוכיח  ההזדמנות  את 

ודאגה לציבור אזרחי ארה"ב. 
הרפובליקנית  במפלגה 
האוהד  היחס  על  רבים  תוהים 
כריס  ג'רזי  ניו  מושל  שהעניק 
רגע  אובאמה,  לברק  כריסטי 
לפני הבחירות. כאילו לא די בכך 
אובאמה  את  שיבח  שכריסטי 
בכל פה וטען כי "הוא היה נהדר 
אתמול  קיבל  בסופה",  בטיפול 
אובאמה  של  פניו  את  כריסטי 
ג'רזי,  ניו  ברחבי  לסייר  שבא 
בעוד שראש העיר ניו יורק דחה 
אליו  שהופנתה  דומה  בקשה 
בימים  כי  ואמר  הלבן  מהבית 
ואין  לעשות  עבודה  לו  יש  אלו 
יחד  מיותרים  לסיורים  זמן  לו 

עם הנשיא.
הת־ בשדה  נחת  אובאמה 

ה'אייר  עם  ג'רזי  בניו  עופה 
המתין  שם  המפורסם,   '1 פרוס 
על  אתו  יחד  שעלה  כריסטי  לו 
השניים  בסמוך.  שהמתין  מסוק 
ניו  מעל  אוירי  סיור  יחדיו  ערכו 

שניזוקה  המדינה  שהיתה  ג'רזי 
יותר מכל מדינה אחרת מהסופה 

העזה.
הש־ העלו  ציניים  פרשנים 

מחבל  שכריסטי  יתכן  כי  ערות 
במכוון בקמפיין של רומני מתוך 
מה  ינצח,  שאובאמה  תקוה 
הת־ על  להתמודד  לו  שיאפשר 
פקיד בעוד ארבע שנים. ההשע־

רות האלו נראות קצת מופרכות 
דחה  שכריסטי  העובדה  לנוכח 
עליו  שהופעלו  החצים  את 
הבחירות  במערכת  להתמודד 
זאת,  עם  התפקיד.  על  הנוכחית 
העוב־ את  זכר  שכריסטי  יתכן 

נשיא  להדיח  מאוד  שקשה  דה 
הפו־ המהפכים  ומרבית  מכהן, 

בשנים  בוצעו  בארה"ב  ליטיים 
קדנציות  שתי  לאחר  האחרונות 
נשיאות לכל אחד מהצדדים. עם 
שבבחירות  הנמנע  מן  לא  זאת, 
קלינטון  הגב'  תתמודד  הבאות 
הדמוקר־ מטעם  התפקיד  על 

צפויה  היא  כזה  ובמקרה  טים, 
לפחות  ספק,  ללא  כמעט  לנצח 
על פי סקרי דעת הקהל שנערכו 

בארבע השנים האחרונות. 
זאת  לעומת  הרווחת  הדעה 
כריסטי  של  המניעים  כי  סבורה 
מק־ עמדה  להציג  הרצון  הם 

מנצל  כשהוא  לחלוטין,  צועית 
חשוב  שהדבר  העובדה  את 
בה־ לקבל  ומקווה  לאובאמה, 

תאם תקציבים גדולים מהממשל 
הנז־ שיקום  לצורכי  הפדראלי 

השערות  הסופה.  שגרמה  קים 
אלו נראות נכונות יותר, שכן עד 
מתומכיו  כריסטי  היה  לסופה 
לא  והוא  רומני  של  הגדולים 
חריפה  ביקורת  מלמתוח  נמנע 
מה  הזדמנות,  בכל  אובאמה  נגד 
שהוא  האפשרות  את  שדוחה 
בהצלחתו  לחבל  מזימה  תכנן 
את  להשאיר  כדי  רומני  של 
התפקיד פנוי עבורו בעוד ארבע 

שנים. 

הפורום המשפטי: הבחירות 
מעכבות מינוי שופטים

מאת דוד שמואלי

המשפטים,  לשר  במכתב 
ול־ לממשלה  המשפטי  ליועץ 
נשיא בית המשפט העליון, דו־
המשפטי  הפורום  אנשי  רשים 
למען ארץ ישראל שלא לעצור 
השופטים  בחירת  תהליכי  את 

בעקבות פיזור הכנסת.
א'  עו"ד  ששיגרה  במכתב 
צחור כתבה כי "הועדה למינוי 
שופטים, אמורה לאייש בקרוב 
כ־20 משרות שופטים נשיאים 
המשפט  בבתי  נשיאים  וסגני 
נו־ בשלהי  הארץ,  רחבי  בכל 

החיוני  הצורך  נוכח  וכי  במבר 
והעו־ חדשים  שופטים  במינוי 
המ־ במערכת  העומס  כי  בדה 

שפוגעת  חולה  רעה  הוא  שפט 
באזרחי המדינה ובכללי הצדק 
הועדה  את  לכנס  יש  הטבעי, 
השופטים  בחירת  את  ולקדם 

בהקדם האפשרי".
כי  סבורה  צחור  עו"ד 
הע־ המשפט  שבית  למרות 

מעבר  ממשלת  כי  קבע  ליון 
בהפעלת  רב  באיפוק  מחויבת 
העניינים  כל  לגבי  סמכויותיה 
מיוחדת  ודחיפות  כורח  שאין 
תקופת  במהלך  בהם  לפעול 
מניעה  אין  לטעמנו,  המעבר, 
הועדה.  את  לכנס  משפטית 
ואף  הרציפות  עקרון  בשל  גם 
הקובע  המשפט  בתי  מחוק 
בוע־ החברים  הכנסת  שחברי 

דה ממשיכים בכהונתם גם אם 
חדלו להיות חברי כנסת.

מכיון  כי  אומרים  בפורום 
שופטים  במינוי  שמדובר 
לבית  ולא  נמוכות  לערכאות 
שחשיבותו  העליון  המשפט 
ומשמעותו הציבורית רבה, אין 
מניעה שהועדה תכונס ותבחר 

שופטים. 

הנשיא אובאמה בהגיעו לניו ג'רזי, אתמול

בית הכנסת אגודת ישראל בבעסוואטר  שהוצף מים וניזוק קשות
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מאת מרדכי גולדמן

יו"ר הרשות הפלסטינית אבו 
מהעצרת  לבקש  מתכוון  מאזן 
את  לשדרג  האו"ם  של  הכללית 
שאינה  למדינה  הרשות  מעמד 
חברה בארגון. כבר לפני חודשים 
אחדים הבטיח הנשיא הפלסטיני 
האמרי־ הממשל  בקשת  בשל  כי 
המהלך  עם  תמתין  הרשות  קני 
בארה"ב  הבחירות  לסיום  עד 
אולם  בנובמבר,  ב־6  שיתקיימו 
את  יחדש  הוא  מכן  לאחר  מיד 
כי  דווח  יותר  מוקדם  הבקשה. 
ראש הממשלה הפלסטיני סאלם 
בר־ התפטרותו.  את  הגיש  פיאד 

שות הכחישו את הדיווח.
אבו  כי  מדגישים  ברמללה 
מאזן נחוש להעלות את הבקשה 
לדחות  ולא  באו"ם  להצבעה 
הממשי  החשש  אף  על  אותה, 
הרשות  על  שיוטלו  מסנקציות 
ואולי  ישראל  מצד  הפלסטינית 
שאבו  ייתכן  ארה"ב.  מצד  גם 
לניו  כך  לשם  ייסע  עצמו  מאזן 

יורק. 
הפל־ ההנהגה  זה,  בשלב 

את  קיבלה  לא  עדיין  סטינית 
ההצבעה,  תאריך  על  ההחלטה 
תא־ שני  מסתמנים  כרגע  אולם 

סמלית:  משמעות  בעלי  ריכים 
15 בנובמבר – יום הכרזת העצ־
יאסר  ידי  על  הפלסטינית  מאות 
או 29  ב־1988,  באלג'יר  ערפאת 
להחלטת  השנה  יום   – בנובמבר 
תכנית החלוקה בעצרת הכללית 
תאריך  ב־1947,  האו"ם  של 
הסולידריות  יום  את  גם  שמציין 

הבינלאומי עם העם הפלסטיני.
יושבים  לא  בירושלים 
לקראת  ונערכים  ידיים  בחיבוק 
זה  בשלב  הפלסטיני.  הצעד 
כמה  על  לחץ  מפעילה  ישראל 
וגם  אירופה  במערב  מדינות 
הלטינית,  באמריקה  במזרחה, 
ברור  באפריקה.  ואפילו  באסיה 
כי לפלסטינים יש רוב אוטומטי 
ביש־ זאת  עם  אך  להצבעה, 

התנגדות  להשיג  מנסים  ראל 
משמעותיות  מדינות  כמה  של 
גודל  את  שיקטינו  ומשפיעות 

ההישג.
להפעיל  נערכים  בישראל 
יהיה  כי  ומשוכנעים  סנקציות 
הב־ בארצות  הנשיא  יהיה  אשר 
האמריק־ הבחירות,  לאחר  רית 

נים יתנגדו למהלך ויצביעו נגדו. 
וושינ־ שגם  מקווים  בירושלים 
סנקציות  של  שורה  תגבש  גטון 
בישראל  גם  אולם  הרשות,  על 
מודעים לכך שסנקציות חריפות 
עד  ברשות  לפגוע  עשויות  מדי 
אבו־ של  ביכולתו  פגיעה  כדי 

מאזן לשמור על שליטה.
הפלסטיני  החשש  עיקר 
הוא מפני הקפאה ישראלית של 
הפלסטי־ המסים  כספי  העברת 

מתקציבה.  שליש  שמהווים  נים 
כי  מעריכים  הפלסטינים  בנוסף, 
מבכירי  לשלול  עלולה  ישראל 
האח"מ  תעודות  את  ההנהגה 
במעב־ הקלות  להם  המקנות 

הרשות,  לחו"ל.  ובנסיעות  רים 
חמור,  כלכלי  במשבר  שנמצאת 
למצוא  תצליח  לא  כי  חוששת 
יוק־ אם  המסים  לכספי  תחליף 

פאו. 
חשש כבד נוסף הוא שוושי־

בכך  הרשות  את  תעניש  נגטון 
כספי  את  לה  להזרים  שתפסיק 
החליט  שעברה  בשנה  הסיוע. 
מיליון   200 להקפיא  הקונגרס 
לפלסטינים  הסיוע  מכספי  דולר 
למועצת  אש"ף  של  פניה  אחרי 
הבטחון במטרה להתקבל לאו"ם 
לדעתה  בניגוד  מלאה  כחברה 
רב  לא  זמן  זאת,  עם  ארה"ב.  של 
לאחר מכן שבה ארה"ב להעביר 
שהק־ הבנה  מתוך  הכספים  את 

בתפקודם  פוגעת  שכזאת  פאה 
של מנגנוני הביטחון הפלסטינים 

באיו"ש. 
כך  על  דווח  יותר  מוקדם 
הפלסטיני  הממשלה  שראש 
סלאם פיאד הגיש את התפטרו־

תו באופן רשמי לועד הפועל של 
דבר  כי  דווח  לכן  קודם  אש"ף. 
להקים  במטרה  כביכול  נעשה 
הפלגים  מכל  שתורכב  ממשלה 
המשבר  בעקבות  הפלסטיניים, 
הרשות.  נמצאת  שבו  הכלכלי 
הרשות  יו"ר  לשכת  זאת,  עם 
הכחישה  אבו־מאזן  הפלסטיני 

את הדיווח.

איפה החינוך?

ביטוי הולם | ב. ז. חשין

משקיען בעל חזון ומעוף גבוה, לא יתלבט 
לאחר  כספו.  את  להשקיע  היכן  הרבה  מדי 
נבירה מהירה בין ההצעות הרלוונטיות, הוא 
יבחר בהצעה בעלת פנקס הקבלות התפוח 

ביותר.
העבר,  בתקופת  למפרע  רציני  בירור 
בהווה –  שקורה  במה  עדכני  דיווח  עם  יחד 
מעניקים לו למשקיען והכלכלן המוצלח את 
הפרספקטיבה הנכונה, ואת הכלים להחליט 

על אפיק ההשקעות בו יניח את כספו.
מי שנזקק לטיפול רפואי, גם כן לא יחסוך 
כל מאמץ לברר על עברם של הפרופסורים 
בהווה,  פעילותם  על  גם  כמו  לו,  המוצעים 
את  ויקבל  דרכו  את  יסלול  מכן  ולאחר 
ההחלטה הנכונה והמתאימה ביותר עבורו.

תופסות  אינן  אלו,  פשוטות  תובנות 
מקום משום מה אצל זה שקיבל 'תואר שני' 
הראשון  התואר  עקיפת  תוך  לדוקטורט, 
הפרימיטיבית  לטכניקה  בז  הוא  להשכלה. 
קיימת  אצלו  אחורה,  דברים  בדיקת  של 

תפיסת עולם שונה – 'יש עתיד'.
לדידו אין עבר ואין הווה, יש רק... עתיד. 
להשקיע.  היכן  רעיון  אתם  מחפשים  אם 
וכסף  זמן  תבזבזו  אל  'פראיירים',  תהיו  אל 
או  בעבר  הצליחו  פרויקטים  אילו  לבדוק 
בהווה. לא! ממש לא, יש עתיד ורוד ומזהיר, 

ורק עליו תסתכלו.
כלומר  הכסף?  איפה  אתכם:  שישאל  מי 
איפה כדאי להשקיע את הכסף, אל תגמגמו 
ותאמרו לו, אלא ענו לו מיד "יש עתיד". את 
הכסף צריכים להשקיע היכן שאין עבר ולא 

הווה אלא עתיד.

למרבה הפלא, מתמצא יאיר אף בחינוך. 
ספרות  אגרוף,  לוליינות,  מבמאות,  חוץ 
וכתיבה ועוד מגוון נושאים מרתקים, מעניין 
השקיע  בו  החינוך,  תחום  גם  מאוד  אותו 
כמי  לכולנו  הזכור  הדגול  אביו  טומי  רבות 
שהוכיח קבל עם ועדה, שכל 'שינוי' לטובה.

כל  על  לענות  אוהבים  הרי  יהודים 
יאיר:  שאלת  טוב,  נוספת.  בשאלה  שאלה 
בשאלה  אנחנו  גם  לך  נחזיר  הכסף?  איפה 
נו,  בחינוך.  מבין  אתה  הרי  החינוך?'.  'איפה 
ישראל  ילדי  של  החינוך  איפה  נחשוב  הבה 
במדינת ישראל, או בניסוח טוב יותר, איפה 

נכשלנו בחינוך?
כמובן...  תהיה  שלך  הלקונית  התשובה 
אחורה  נסתכל  לא  הבה  כלומר,  עתיד.  יש 
ולא נחשוב על העבר וההווה, בואו נתחיל דף 
חדש ויש עתיד מבטיח. מהיום ילדי ישראל 
יהיו מחונכים בדרך הליבה. די לאלימות, די 
לסכינאות, די למצלמות אבטחה בבתי ספר, 

זהו! פותחים דף חדש, כי הרי יש עתיד...
אין  הנאמנה,  היהדות  בני  לטעמנו, 
נבקר  הבה  החינוך?  איפה  שאלה.  כלל  כאן 
איפה  ונראה  תורה  ובתלמודי  בישיבות 

בדיוק נמצא החינוך?
לסיכום. מי ששאל איפה הכסף, שימתין 
שלא  חדש  עתיד  על  חלומותיו  את  לטוות 
שמתעניין  ומי  מעולם.  אבותינו  שערוהו 
איפה החינוך, אם רק שכל לו בקדקודו מבין 
יומין,  ועתיק  מפואר  עבר  יש  שכאשר  הוא, 
יחד עם הווה עוצמתי ומופלא, אזי מובטחים 
אנו גם כן בעתיד מזהיר. כי במידה שיש עבר 

ויש הווה – אזי יש עתיד... 

במסגרת ביקור ראה"מ בצרפת

נשיא צרפת לנתניהו: "נתמוך 
בהחרפת הסנקציות על איראן"

מאת מרדכי גולדמן

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ניהו נועד אתמול בפריז עם נשיא 
לרא־ הולנד,  פרנסואה  צרפת, 
לפני  בבחירות  ניצח  מאז  שונה 
עיתונאים  במסיבת  שנה.  כחצי 
אפ־ אי  כי  הולנד  אמר  משותפת 
האיראני.  האיום  את  לקבל  שר 
לאיראן  אותו.  תקבל  לא  "צרפת 
לג־ גישה  להשיג  הזכות  את  יש 
לא  אך  אזרחיות,  למטרות  רעין 
זה  גרעיני.  נשק  לה  שיהיה  יתכן 
מאיראן  דורשים  אנו  חודשים 
צבאית  תכנית  לה  שאין  להוכיח 
גרעינית. לא קיבלנו את ההוכחה 
בעד  להצביע  נאלצנו  לכן  הזו, 
מוכנים  ואנחנו  עליה,  סנקציות 
סנקציות  עליה  להטיל  בהחלט 
כדי  צריך,  שיהיה  כמה  אחרות, 
מוחשיות  הוכחות  ממנה  לקבל 
להת־ הנסיון  את  מפסיקה  שהיא 

חמש בנשק גרעיני". 
במפגש הולנד טען כי הסנק־

ציות נגד איראן יעילות. "לצערו 
לראות  ניתן  האיראני  העם  של 
שהעם  הכלכליים  בקשיים  זאת 
מהסנקציות,  כתוצאה  חווה 
למשא  מקום  יש  בהחלט  ולכן 
ומתן כדי להסיר את האיום מעל 

האזור".
מה  כל  מקבלים  "אנחנו 
מט־ לקדם  כדי  עושה  שאיראן 
הוסיף  אזרחיות",  גרעיניות  רות 
ברגע  "אבל  הצרפתי,  הנשיא 
צבאי  גרעין  למען  פועלת  שהיא 
– יש לנו חובה ללחוץ עליה כדי 
נמשיך  זאת.  לעשות  שתפסיק 
ובחוד־ בשבועות  זאת  לעשות 
הקהילה  עם  יחד  הקרובים  שים 
במסג־ נעשה  הכל  הבינלאומית. 

רת בינלאומית".
לתהליך  גם  התייחס  הולנד 
"צר־ הפלסטינים.  מול  המדיני 

המשא  את  לחדש  שואפת  פת 
לפלסטינים.  ישראל  בין  ומתן 

אותה  עם  מקדימים,  תנאים  בלי 
מטרה שאנו מאז ומעולם שאפנו 
עמים.  לשני  מדינות  שתי   – לה 
את  לה  שיהיה  ישראל,  מדינת 
פל־ ומדינה  לה  הראוי  הבטחון 
שה־ גם  אפשרות  יש  סטינית. 

באו"ם  להשיג  ינסו  פלסטינים 
במשא  משיגים  לא  שהם  מה 
יכול  ומתן  משא  רק  אבל  ומתן 
לבעיה  אמיתי  לפתרון  להביא 
כי  ציין  הולנד  הפלסטינית". 
מחלוקות,  גם  המדינות  לשתי 
ההתנחלויות,  בנושא  בעיקר 
ומתן  שמשא  משוכנע  הוא  אך 
להתחיל  "שחייב  לשלום,  יוביל 

במהרה".

"לאיראן לא יהיה נשק גרעיני". נתניהו והולנד, אתמול

הרכבות,  שאחת  הרי  בכתבה, 
לחיפה  להגיע  אמורה  שהיתה 
הצהריים,  אחר   15:01 בשעה 
השבת  כניסת  לפני  וחצי  כשעה 
בשעה  בפועל  הגיעה  בחיפה, 
באותו  אחרת  בנסיעה   .16:47
אמורה  שהיתה  הרכבת  מסלול, 
בפועל  הגיעה  ב־15:32,  להגיע 
לאחר  שעה  כמעט  ב־17:18, 
כניסת השבת רח"ל. עוד נסיעה, 
לתחנה  להגיע  אמורה  שהיתה 
הגיעה   ,15:51 בשעה  בחיפה 
 .17:27 בשעה  דבר  של  בסופו 
בסך הכל מדובר בארבע רכבות 
השבת  כניסת  לאחר  שהגיעו 
ללוד  רכבות  שתי  ועוד  לחיפה, 

ונתב"ג.
אמרו  התחבורה,  במשרד 
לכתב כי הם לא העניקו לרכבת 
בר־ אלו.  בשעות  לפעול  אישור 

גרמו  "השיבושים  כי  מסרו  כבת 
ללא  להיוותר  רבים  לנוסעים 
כניסת  עם  תחבורתית  חלופה 
קיבלה  הרכבת  והנהלת  השבת, 
יכולתה  ככל  לפעול  החלטה 
להגיע  לנוסעים  לסייע  בכדי 

ליעדם".
מצטט  הכתב  זאת,  עם 

כי  לו  שסיפרו  ברכבת  מקורות 
החמורים,  האירועים  בעקבות 
חקירה  ועדת  הקמת  על  הוחלט 
הכשלים  את  שתבדוק  פנימית 
מס־ להסיק  תמליץ  אף  ואולי 

מבכירי  חלק  נגד  אישיות  קנות 
אישרו  ישראל  ברכבת  החברה. 

כי הוקמה ועדה שכזו.
בעילום  צוטט  ברכבת  מקור 
את  שמגדיר  כפי  בכתבה,  שם 
וניהולי  ארגוני  כ"כשל  הדברים 
המסילה  סגירת  נסבל.  בלתי 
בקו החוף בגלל עבודות תשתית 
והתי־ מראש,  ידועה  היתה 

במערכת  ברק  פגיעת  של  רוץ 
האיתות הוא רק תירוץ, ותו לא". 
הנהלת  המקור,  לדברי 
לצמצם  היתה  יכולה  הרכבת 
ולמנוע  בנוסעים,  הפגיעה  את 
לפעול  מלהמשיך  מהרכבות 
באמצעות  השבת,  כניסת  אחרי 
יעיל  וטיפול  מוקדם  תכנון 
שישי.  ביום  שהופיעו  בתקלות 
הכתב אף יודע לקבוע כי על־פי 
נתוני הרכבת עצמה, ברק שפגע 
ולטענת   – האיתות  במערכת 
פעי־ את  קשות  שיבש  החברה 

זניחים  לעיכובים  גרם   – לותה 
בלבד. 

רכבת ישראל הפעילה קווים בשבת
  המשך מעמ' ראשון

מזנ־ המפלגה  בעבודה,   2 מספר 
קת ל־32, ומשתווה לליכוד ויש־

קדימה  כזה  במצב  ביתנו.  ראל 
החסימה,  אחוז  את  עוברת  אינה 
ומרצ   13 עם  ש"ס   ,14 עם  לפיד 

עם שלושה מנדטים.
מול  שנוהלו  למגעים  בניגוד 
מגעים  קיים  לא  כחלון  לבני, 
העבודה.  מפלגת  עם  כלשהם 
להאמין  מתקשים  גם  במפלגה 
לשורותיה  כחלון  של  שחבירה 
חשפו  זאת,  עם  בכלל,  אפשרית 
לצי־ להבהיר  כדי  הנתונים  את 

סיכויים  יש  שליחימוביץ'  בור 
של ממש לגבש רשימה שתאיים 
נתניהו  בנימין  של  נצחונו  על 

בבחירות הקרובות. 
שכחלון  בטוח  לא  "בכלל 
התו־ אבל  איתנו,  ירוץ  או  ירוץ 

מוכיחות  הזה  הסקר  של  צאות 
של  בכיס  מונח  לא  שהנצחון 

עדיין.  ברור  לא  כלום  נתניהו. 
דוגמה  הכל  בסך  הוא  כחלון 
גוש  בין  אפשרי  שוויון  לשובר 
הסבירו  השמאל",  לגוש  הימין 

במפלגה.
החליט  לא  עדיין  כחלון 
טוענים  מקורביו  אולם  סופית, 
גבוהים.  שיתמודד  הסיכויים  כי 
לתוצאותיו  ממתין  הוא  כעת 
שצפויות  חדש,  עומק  סקר  של 
אינ־ ויעניק  (ה'),  היום  להתקבל 

דיקציה נכונה יותר בנוגע למצבו 
של השר הפורש. 

ניסה  האתמול  יום  במהלך 
נתניהו,  בנימין  הממשלה,  ראש 
אופ־ לשדר  בפריז  המבקר 

לי  אמר  כחלון  "משה  טימיות. 
נשאר  שהוא  מפורשת  בצורה 
בליכוד ואני מאמין שהוא יישאר 
במהלך  נתניהו  אמר  בליכוד", 
של  לצידו  עיתונאים  מסיבת 

נשיא צרפת.

השר כחלון שוקל לרוץ

האם ישראל והפלסטינים הולכים לקראת פיצוץ?

הפלסטינים יחדשו את 
הבקשה באו"ם להקמת מדינה
 מקודם יותר דווח כי רה"מ הפלסטיני התפטר מתפקידו – הדיווח הוכחש

היום: יו"ר קדימה ח"כ מופז 
יפתח את קמפיין הבחירות

שאול  ח"כ  קדימה  יו"ר 
(ה')  היום  לפתוח  צפוי  מופז 
שלו.  הבחירות  קמפיין  את 
מוטי  האסטרטגים  כשלצידו 
את  יציג  הוא  ארד,  ואייל  מורל 
שלילי  להיות  שצפוי  הקמפיין 
ראש  את  תוקף  שהוא  תוך 
בת־ נתניהו  בנימין  הממשלה 

חום הבטחוני.
שהח־ מאמין  מופז  שאול 

לו  תעניק  הבטחוני  השיח  זרת 
יתרון על פני שאר המועמדים 
אזר־ קו  על  בעיקר  שנשענים 

חי־חברתי. 
ינסה  הקמפיין  במהלך 
ההצ־ את  לשחזר  מורל  מוטי 

לחה שנחל במערכת הבחירות 
את  הטביע  כאשר  ב־1996 
נתניהו  של  הבחירות  סיסמת 
– "פרס יחלק את ירושלים" – 
על רקע התמונה בה פרס הולך 

באותה  ערפאת.  עם  ביד  יד 
שנה, בה נבחר ראש הממשלה 
הסקרים  ישירה,  בבחירה 
(על  הנצחון  את  לפרס  ניבאו 
בסופו  אולם  רבין),  רצח  רקע 
של דבר ניצח נתניהו ברוב של 

50.5% מול 49.5% לפרס. 
קדימה  מפלגת  של  מצבה 
פי  על  רע.  בכי  להיות  ממשיך 
סקרי ערוץ 2 וערוץ 10 שהת־

פרסמו השבוע, לאחר האיחוד 
ביתנו,  וישראל  הליכוד  בין 
מנדטים.  ל־5-3  זוכה  קדימה 
חמי־ הודיעו  עתה  עד  כן,  כמו 
מהמפ־ פרישה  על  ח"כים  שה 
לגה: נ' אבסדזה ונחמן שי עברו 
אברהם  ר'  העבודה,  למפלגת 
מהחיים  פרישה  על  הודיעה 
וי'  ביבי  ואריה  הפוליטיים 
על  הודיעו  ברקוביץ  שמאלוב 

מעבר לליכוד.

  המשך מעמ' ראשון



עמוד ד | יום ה', ט"ז במרחשון תשע"ג | המבשר

מאת מאיר קליין

בימים  מסתיים  שמש  בבית 
העיר  מפת  חלוקת  מבצע  אלו 
בסטנדרטים  שהופקה  החדשה, 
האל־ כל  גם  בה  ושובצו  גבוהים 
שמש  שבית  הציבוריים  מנטים 

התברכה בהם.
ראש עיריית בית שמש הרב 
המפה  שהפקת  אבוטבול  משה 

תושבי  לכל  וחלוקתה  החדשה 
העיר נעשתה במסגרת מדיניותו 
המי־ והנגשת  השירות  לשיפור 

למרות  עתה  כבר  כי  אמר  דע, 
חלוקת  תחילת  מאז  הקצר  הזמן 
מפת העיר לתושבים, כבר עדים 
שכן  היוזמה,  לחשיבות  בעיריה 
הע־ את  הביעו  רבים  תושבים 

על  ובמיוחד  היוזמה,  על  רכתם 
רק  נתחמת  לא  העיר  שמפת  כך 
נותנת  אלא  הרחובות,  בשמות 
מו־ על  תושב  לכל  מלא  מידע 
ראש  ומיקומם.  הציבור  סדות 
של  לפועלו  הערכה  הביע  העיר 
רוזנצ־ ר‘ מתתיהו  העיריה  דובר 

וויג שהפיק וערך את מפת העיר, 
והטביע עליה את חותמו.

של  החדשה  העיר  מפת 
בחוברת  המאוגדת  שמש  בית 
מהודרת תחת הכותרת ’סיפורה 
של עיר העתיד‘, משלבת בתוכה 
תולדות  על  היסטורי  רב  מידע 
חשובים  דרך  ציוני  לצד  העיר, 
שמש  בית  של  בהתפתחותה 
שימושי.  ומידע  העתיד  כעיר 
סי־ גם  במפה  שולבו  לראשונה 

וכן  העירוני,  העירוב  מפת  מוני 
כנסת  בתי  של  מיקומם  צוינו 
מרכזיים, מקוואות, ישיבות ומו־

סדות תורה, לצד כמובן מוסדות 
החו־ קופות  סניפי  כמו  קהילה 

לים, מרכזי המסחר והתעשיה.
ג‘  שמש  בית  שרמת  למרות 
עדיין לא אוכלסה, כל הרחובות 

ביטוי  קיבלו  שלה  והשבילים 
שגם  כך  העיר,  במפת  הולם 
שיכנסו  החדשים  התושבים 
להתגורר  הקרובים  בחודשים 
לקבל  יוכלו  החדשה,  בשכונה 
הח־ שכונתם  על  מושלם  מידע 

שרחובותיה  והמתפתחת  דשה 
יש־ נביאי  של  שמם  את  קיבלו 

ראל.
ר‘  שמש  בית  עיריית  דובר 
והפיק  שערך  רוזנצוויג  מתתיהו 
כי  אמר  החדשה,  המפה  את 
מילים‘,  אלף  שווה  אחת  ’תמונה 
בנינים‘,  אלף  שווה  אחת  ו‘מפה 
המפה  לעומת  במפה  מעיון 
את  רואים  העיר,  של  הקודמת 
בית  והתרחבותה  התפתחותה 
למטרו־ הפכה  כי  עד  שמש, 

איתן  הצועדת  ממש,  של  פולין 
של  העתיד  עיר  היותה  לקראת 

ישראל.

מאת חיים מרגליות

מנכ“לית  בראשות  משלחת 
עו“ד  הסביבה,  להגנת  המשרד 
שפר (קארו), יצאה לסיור בגרמ־
ניה, המתמקד בהקמה ובהפעלה 
בפסולת.  לטיפול  מתקנים  של 
מחמישה  המורכבת  המשלחת 
הסבי־ להגנת  מהמשרד  נציגים 
ממשרד  נוספים  ומנציגים  בה, 
האוצר, ממינהל מקרקעי ישראל 
בין  תיפגש,  מקומיות,  ומרשויות 
נושא  על  האחראים  עם  היתר, 
מקומית  ברשויות  הפסולת 
לטיפול  שונים  במתקנים  ותבקר 

בפסולת.
המשרד  מקדם  אלה  בימים 

הח־ עם  יחד  הסביבה,  להגנת 
מתקן  הקמת  את  הכללית,  שבת 
במזרח  ביותר  הגדול  המיחזור 
ודשן  חשמל  שיפיק  התיכון 

מפסולת. 
המיחזור  מהפכת  במסגרת   
הסבי־ להגנת  המשרד  שמוביל 

משפחות  מ־93,000  יותר  בה, 
בביתן  פסולת  מפרידות  כבר 
ורטובה.  יבשה  זרמים:  לשני 
(אורגנית)  הרטובה  הפסולת 
מיוחדים  טיפול  למתקני  מגיעה 
אשר מפיקים ממנה חשמל ירוק 
באדמה  להטמינה  במקום  ודשן, 

ולגרום לזיהום.
המשרד  מקדם  אלה  בימים 
מש־ עם  יחד  הסביבה  להגנת 

מתקן  הקמת  את  האוצר  רד 
במזרח  ביותר  הגדול  המיחזור 
התיכון בעלות של מאות מיליוני 
באזור  ימוקם  זה  מתקן  שקלים. 
המרכז, ומתוכנן להתחיל לפעול 
שיעלו  הסוגיות  ב־2016.  כבר 

בסיור הינן קריטיות לקידומו.
תתרשם  הסיור  במסגרת 
להפקת  ממתקנים  המשלחת 
אורגנית  מפסולת  ודשן  חשמל 
הנדסיים  הסברים  תקבל  וכן 
וכלכליים מעמיקים אודות דרכי 
על  השפעתן  השונות,  הטיפול 
הסביבה והאנרגיה והדשן שניתן 

להפיק מהפסולת.
המ־ את  לחשוף  נועד  הסיור 

רשויות  נציגי  ובהם  שתתפים, 
של  בפועל  לפעילות  מקומיות, 
שיתוף  את  ולבחון  המתקנים 
המגזר  בין  המתקיים  הפעולה 

הציבורי לפרטי במתקנים אלה.
הס־ להגנת  המשרד  מנכ“ל 
המיח־ ”מהפכת  כי  אמרה  ביבה 

יכולה  אינה  מובילים  שאנו  זור 
להתקיים ללא תשתית מתאימה 
שהתושבים  בפסולת  לטיפול 
ללמוד  בכוונתנו  מפרידים. 
הכל  ולעשות  האירופי  מהנסיון 
בסופו  תוטמע  זו  שמהפכה  כדי 
בישראל  בית  בכל  דבר  של 
והן  לכלכלה  הן  ברכה  ותביא 

לסביבה“.

שוב נפגשו
ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ויו“ר 
פעם  אתמול  נפגשו  לבני  הגב‘  לשעבר  קדימה 
נוספת בלשכתו של אולמרט בתל־אביב לקראת 
החלטתם בדבר האפשרות שיתמודדו בבחירות 

הקרובות. החלטה סופית הם עדיין לא מסרו. 
שא־ הפגישה  כי  כתבו  שהעבירו  בהודעה 

חיובית  באוירה  התאפיינה  וחצי  כשעה  רכה 
שאליו  המצב  לנוכח  כי  הסכימו  ובמהלכה 
האחרונות  השנים  במהלך  ישראל  דורדרה 
השלטון.  להחלפת  לפעול  יש  התחומים  בכל 
השניים קבעו שהמגעים ביניהם יימשכו בימים 

הקרובים. 

מדי מחוספס
למפלגת  באחרונה  שהצטרף  שמיר,  יאיר 
צעירי  של  באירוע  התייחס  ביתנו,  ישראל 
המפלגה  ליו“ר  ברחובות,  שהתקיים  המפלגה 
אביגדור ליברמן. ”להגיד לכם שהסגנון שלו פה 
מחוספס  הוא  לפעמים  בעיניי?  חן  מוצא  ושם 
מספר  להיות  שמיועד  מי  אמר  בשבילי“,  מדי 
עם  משותפת  לרשימה  שתתאחד  ברשימה   2
הליכוד. לדבריו, הוא נתקל לראשונה בליברמן 
כשכיהן כיו“ר דירקטוריון חברת אל על. ליבר־

של  ההפרטה  ”את  התחבורה.  שר  אז  שימש  מן 
אמר  ליברמן“,  אילולא  עושים  היינו  לא  על  אל 
והרגשתי  איתו  הכימיה  נוצרה  ”משם  שמיר, 
ליכוד  מילה.  זאת  מילה  שאצלו  מישהו  שיש 

ביתנו מתאים לי“. 

הצטרף לצוות
נתניהו  קיבל  מעוז,  שלמה  הכלכלן  אחרי 
של  בדמותו  לליכוד  נוסף  חיזוק  נתניהו  אתמול 
”מלך הסופרמרקט“. רמי לוי, שפורסם בעבר כי 
הוא שוקל ריצה לכנסת, יחבור לעת עתה לצוות 
המלצות  לנתניהו  להגיש  שאמור  הימים  מאה 
בממשלה  חברתית  הכלכלית  המדיניות  לניהול 
בשנים  שהצליח  לוי,  של  הצטרפותו  הבאה. 
המרכולים  אימפריית  את  להרחיב  האחרונות 
החור  את  לסגור  עשויה  אחרים,  לאפיקים  שלו 
עזיבתו  עם  נפער  אשר  החברתית,  במשבצת 
משה  והתקשורת  הרווחה  שר  של  המפתיעה 

כחלון את הזירה הפוליטית. 

יחסים מחודשים
על אף המתיחות השוררת בין השניים בש־

נים האחרונות, על פי פרסומים שונים בשבועות 
האחרונים, נפגש יו“ר ההסתדרות, עופר עיני עם 
שר הבטחון אהוד ברק, יו“ר מפלגת העצמאות. 
כזכור, מאז עזיבתו של ברק את מפלגת הע־

בודה, היחסים בין עיני לבינו הפכו מתוחים. עיני 
אף התבטא בצורה חריפה בעבר כנגד ברק וכי־

נהו בכינויי גנאי. עם זאת, מקורבים בהסתדרות 
מסוימת  התקרבות  חלה  באחרונה  כי  מספרים 
ביחסי השניים, וכי הם הותירו את משקעי העבר 

מאחור. 
הפגישה הראשונה בין ברק ועיני התרחשה 
לפני כחודש וחצי, והשניה התקיימה לפני כש־

את  אישרו  ברק,  של  בסביבתו  גורמים  בועיים. 
דנו  השניים  כי  טענו  אך  הפגישות,  קיום  עצם 
מערכת  לעובדי  הקשורים  בנושאים  בפגישה 
הצפויה  ההפרטה  רקע  על  היתר  בין  הבטחון, 
בתע“ש – וכי הם לא עסקו בסוגיות פוליטיות. 

סיור פוליטי
ביישוב  אתמול  סייר  אקוניס  אופיר  ח“כ 
שתקום  הממשלה  כי  והבהיר  בחברון  היהודי 
של  האינטרס  על  תשמור  נתניהו,  בראשות 
ולבסס  להמשיך  צריכים  ”אנחנו  ההתיישבות. 
ושומ־ יהודה  ובכל  בחברון  ההתיישבות  את 

הבירה  זו  חברון  כי  והוסיף  אקוניס  אמר  רון“, 
כל  של  הסמל  והיא  ישראל  עם  של  הראשונה 

ההתיישבות היהודית.
האינטר־ על  ”נשמור  הדגיש  אקוניס 

צריכים  כולה.  וההתיישבות  הישראלים  סים 

להיאבק ולהתייצב לימינם של המתיישבים, כדי 
שההתיישבות תתעצם כי זו ארצנו“. בהתייחסו 
לדו“ח לוי אמר אקוניס כי הממשלה צריכה לא־
מץ את הדו“ח, ”הדו“ח הוא דבר אדיר שהתרחש 

בכהונת הממשלה הזו“.

פניה לרשם
כך   – מפלגתנו“  משם  אותנו  לנשל  ”רוצים 
הלאומי,  מהאיחוד  הכנסת  חברי  שני  טוענים 
מיכאל בן ארי ואריה אלדד בפנייתם אתמול אל 

רשם המפלגות. 
שלוש  מרכיבות  הלאומי  האיחוד  סיעת  את 
ארי,  בן  ח“כ  של  שלנו‘  ישראל  ’ארץ  מפלגות: 
שבה  ו‘תקומה‘  אלדד  אריה  ח“כ  של  ’התקוה‘ 
לפני  אריאל.  ואורי  כץ  יעקב  הח“כים  חברים 
לרשם  וכץ  אריאל  הכנסת  חברי  הגישו  כשבוע 
תחת  חדשה  מפלגה  לרשום  בקשה  המפלגות 
מטרה  מתוך  תקומה‘   – הלאומי  ’האיחוד  השם 
בשי־ הזה  השם  תחת  הקרובות  בבחירות  לרוץ 

ארי  לבן  הפניה  משנודעה  היהודי‘.  ’הבית  תוף 
בבקשה  המפלגות  לרשם  מיד  פנו  הם  ואלדד 

למנוע את רישום השם.

הקונספירציה נכשלה
כי  רבין  לזכר  בכנס  שאמר  אחרי  יומיים 
”קונספירצית אוסלו נכשלה“, ביקר אתמול יו“ר 
והזהיר  בשומרון  (ליכוד)  ריבלין  ראובן  הכנסת 
כי אם אובאמה ייבחר שנית – הדבר יהווה בעיה 
למדינת ישראל. ריבלין ערך סיור בשומרון וב־

שנחשב  גלעד‘,  ’חוות  במאחז  גם  ביקר  מסגרתו 
לאחד ממעוזי נוער הגבעות. הוא התייחס לסו־
הקרבות  הבחירות  למול  בשטחים  הבניה  גיית 

בארה“ב. 
ריבלין אמר כי הממשלה הישראלית הבאה 
תמשיך להיות ”מתאומת עם הממשל האמריקאי 
מחודשת  בחירה  כי  התריע  אך  נושאים“  בשלל 
באובאמה תערים קושי על ירושלים. ”מדיניותו 
של אובאמה ידועה לנו היטב, אני מעריך כי אם 
לממשלה  יהיו   – בשנית  יבחר  הקיים  הממשל 
הנוגע  בכל  הבטחוני  ובצד  המדיני  בצד  קשיים 

לביצור ההתיישבות“. 

הצטרפה לעבודה
תתמודד  כי  הודיעה  מיכאלי  מ‘  העיתונאית 
חיי  ”כל  לכנסת.  המפלגה  ברשימת  מקום  על 
הבוגרים אני פעילה חברתית במקביל לעבודתי 
העיתונאית“, הסבירה מיכאלי. ”בשני התחומים 
של  ולהעצמה  לשוויון  עוולות,  לתיקון  פעלתי 
מגזרים מוחלשים אחרים. עכשיו אני רוצה לע־

שות את זה בפוליטיקה, איפה שדברים נקבעים 
מעצבים  שבו  המקום  זה  מחולקים.  ותקציבים 
מח־ שבו  המקום  הישראלית,  הדמוקרטיה  את 

ליטים על מלחמה וצריך לנסות שיחליטו בו גם 
על שלום“. 

האסטרטג חוזר
שרון,  אריק  את  שליוה  החווה  צוות  איש 
מסייע  ארד,  איל  והאסטרטג  התקשורת  יועץ 
מופז  ולשאול  למפלגה  האחרונים  בשבועות 
צפוי  (ה‘)  היום  הבחירות.  לקראת  בהיערכות 
מופז לכנס מסיבת עיתונאים שבו יציג את מצע 

מפלגתו לקראת הבחירות הבאות. 
ארד, שהריץ בבחירות 2009 את יו“ר קדימה 
באיוש  לסייע  לאחרונה  התבקש  לבני,  צ‘  דאז 
לקמפיין  התשתית  ובבניית  הבחירות  מטה 
רשמי  תפקיד  כל  לו  יהיה  לא  אולם  מופז,  של 
עבודתו.  על  תשלום  מקבל  לא  והוא  בבחירות, 
הפרסומאי  ינהל  בבחירות  קדימה  קמפיין  את 

מוטי מורל.
של  שותפו  קדימה  עם  עבד  לאחרונה  עד 
ארד לשעבר, ליאור חורב. לפני כמה ימים פירק 
חורב, האיש שעמד מאחורי כניסתה של קדימה 
כמה  לפני  נתניהו  בראשות  האחדות  לממשלת 
הציבור  יחסי  במשרד  השותפות  את  חודשים, 
עם  עבודתו  את  סיים  וכן  ארד  עם  והפרסום 

קדימה.

מבזקי בחירות
מאיר ברגר

הודעות חוק תכנון ובניה - 01/11/12

הודעות חוק תכנון ובניה - 01/11/12

הועדה המרחבית לתכנון ולבניה ”זמורה“
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, התשכ“ה-1965

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ“ל, כי לועדה המקומית לתכנון ובנייה מרחב זמורה הוגשה 
 3820 גוש:  עקרון  בקרית   26 האלון  ברחוב:  הנמצאת  לקרקע  מתייחסת  זו  בקשה  ואוולין  אברהם  כובני  ע“י 
עפ"י  עיקרי  שטח  תוספת 6%  להקלה: 1.  הבקשה  מהות  הבקשה: 20120472  מספר  מגרש: 1  חלקה: 109 
הנ“ל  בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין,  כל   .55% במקום   61% שיהיו  כך   1989 טרם  שאושרה  החלה  התב"ע 
ה,  ב,  בימים:  קהל  קבלת  בשעות  עקרון  צומת  ביל“ו  מרכז  בניין  זמורה,  המרחבית  הועדה  במשרדי  הנמצאת 
התנגדות  להגיש  רשאי  הנ“ל,  מהבקשה  נפגע  עצמו  הרואה  כל  ד‘ 13:00-15:00  יום  בשעות: 08:30-12:00 
מנומקת בכתב למשרדי הועדה המרחבית תוך שבועיים מיום פירסום הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני 
הועדה הנ“ל. מכתב ההתנגדות יתקבל בצירוף שם, כתובת טלפון ומס. זהות, בכתב ברור + חתימה. בכותרת 

המכתב יש לציין את מס. הבקשה והיישוב. 
סיגל לחמני  יו“ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה

הועדה המרחבית לתכנון ולבניה ”זמורה“
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, התשכ“ה-1965

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ“ל, כי לועדה המקומית לתכנון ובנייה מרחב זמורה הוגשה 
ע“י אמזלג מירב ושאול בקשה זו מתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: רינה אלול 4 במזכרת בתיה גוש: 3715 
חלקה: 37, 42 מגרש: 176 מספר הבקשה: 20120094 מהות הבקשה להקלה: 1. העברת שטח עיקרי מיחידה 
לעיין  יכול  המעוניין,  כל  א'.  לקומה  להעברה  עיקרי  שטח  מ"ר   5 סה"כ  הקיימת  ג'  דיור  ליחידת  נבנית  שלא 
בבקשה הנ“ל הנמצאת במשרדי הועדה המרחבית זמורה, בניין מרכז ביל“ו צומת עקרון בשעות קבלת קהל 
בימים: ב, ה, בשעות: 08:30-12:00 יום ד‘ 13:00-15:00 כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ“ל, רשאי להגיש 
תובא  ההתנגדות  זו.  הודעה  פירסום  מיום  שבועיים  תוך  המרחבית  הועדה  למשרדי  בכתב  מנומקת  התנגדות 
לדיון בפני הועדה הנ“ל. מכתב ההתנגדות יתקבל בצירוף שם, כתובת טלפון ומס. זהות, בכתב ברור + חתימה. 

בכותרת המכתב יש לציין את מס. הבקשה והיישוב. 
סיגל לחמני  יו“ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה

עיריית חיפה – משרד מהנדס העיר הועדה המקומית לתכנון ולבניה העיר חיפה
רח' ביאליק  3, חיפה  טלפון מס' 04-8357000 

הוגשה  כי  הודעה  בזה  ניתנת   1965 – תשכ"ה  והבניה  התכנון  לחוק  סעיף 149  פי  על  הודעה 
בקשה על ידי : גואטה רות לאשר 1. קומת הקרקע: תוספת שטח בניה לדירה קיימת בקומת 
האחורי  החלקה  בגבול  מדרגות  מהלך  הקמת  וכן  ומעבר  מחסן  הקמת  ומתחתיה  הקרקע 
המקשר בין מפלס קומת המרתף לדירה מעל וכאשר התוספת בולטת בשיעור 2.20 מ' למרווח 
ההקלה  שטח  ניצול  כדי  תוך  האחורי  למרווח  בולט  שכולו  ממ"ד  הקמת  ובהמשכה  האחורי 

היחסית 6% וביצוע שינויים והקמת רחבה מרוצפת.
וכאשר  ופרגולה  ממ"ד  הקמת  הכוללת  קיימת  לדירה  בנוי  שטח  תוספת  ראשונה:  קומה   .2

התוספת (ממ"ד) בולט בשיעור 1.30 מ' למרווח האחורי וביצוע שינויים.
הוראות  פי  על  לבניה  דרישה  בדבר  חפ/2222  מופקדת  תכנית  תואמת  לא  הבקשה  כן  כמו 
תמ"א 38 בדבר ביצוע סקר קונסטרוקטיבי ליציבות המבנה בפני רעידות אדמה, בדבר דרישה 
לבניה בו זמנית של הבנין כולו, ובדר חובת הגשת תכנית בינוי, פתוח ועיצוב למגרש. ברח' כל 

ישראל חברים 19, חיפה.
בגוש: 10803 חלקה 11.

אפשר לעיין בבקשה ביחידה לארכיון הנדסי מרכזי ומידע בתיק בניין שמספרו בנ- 53/0779  
ב'  יום  בימים:  חיפה   ,3 ביאליק  רח'  ההנדסה,  מינהל  בבניין   ,53/0779/45 מס'  בקשה 
– 8.00-13.00  יום ד' – 8.00-13.00 המעוניין להגיש התנגדות לבקשה, ימציאה לפי הכתובת 

דלעיל , תוך שבועיים מיום הבקשה.   
אריאל וטרמן מהנדס העיר 

הועדה המקומית לתכנון ובניה "בני שמעון"
בית קמה – ברוש – גבעות בר – דביר – חצרים – כרמים – להב – משמר הנגב – נבטים – שובל 
השעות  בן  ג'  יום  השעות 13:30-15:30  בין  א'  יום  קהל:  קבלת  תדהר  תאשור -   – שומריה   –
תכנון  מרחב  התשכ"ה – 1965  והבניה  התכנון  חוק   .vaada@bns.org.il :מייל  08:30-12:30
שם  מס': 31/מק/3005.  למפורטת  שינוי  תכנית  הפקדת  בדבר  הודעה  שמעון".  "בני  מקומי 
תשכ"ה  והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת   .142 תדהר  תכנית: 
המחוזית  הועדה  ובמשרדי  שמעון,  בני  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי   ,1965 -
לתכנון ובניה מחוז דרום מופקדת תכנית שינוי למפורטת מס': 31/מק/3005. המהווה שינוי 
לתכניות הבאות: כפופה לתכנית 28/305/02/7 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רשות 
חלק  מוסדר,  גוש 100394  לתכנית:  גושים /חלקות  תדהר.  ישוב:  שמעון,  בני  מ.א.  מקומית: 
מהגוש, מס' חלקות בחלקן: 1. מטרות התכנית: שינויים בקו בניין עפ“י סעיף 62 א'(א'). עיקרי 
המעוניין  כל  בתשריט.  כמסומן  מ',   3.0 ועד  מ'   2.39 עד  אחוריים  בניין  בקווי  שינויי  התכנית: 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל (טל' לבירורים -08
או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל  מראש.  ובתאום  קהל  קבלת  בימי  המחוזית  ובוועדה   (6257920
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, בני שמעון, העתק ההתנגדות 
יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת: קריית הממשלה, רח' התקוה 4 באר שבע טל': -08
6263791). בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם 
את העובדות עליהן היא מסתמכת  בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת  כן הוגשה 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  (סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות  ובהתאם 

עבודתו) תשמ"ט-1989.
סיגל מורן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה ”בני שמעון“

חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים (הוראות שעה) התשע"א – 2011
חוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 מחוז:  דרום, מרחב תכנון מקומי:  ירוחם

תכנית:  שם    127  /03  /26 מספר:  מפורטת  ברמה  לאומי  לדיור  תכנית  הפקדת  בדבר  הודעה 
להאצת  ובניה  תכנון  הליכי  לחוק   17 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת  ירוחם.  דרומית  שכונה 
לחוק   89 לסעיף  ובהתאם  "החוק"),  (להלן:   2011  – התשע"א  שעה)  (הוראות  למגורים  הבניה 
התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק התכנון"). כי במשרדי הוועדה לדיור לאומי - מחוז 
הפנים:  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  ירוחם.  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום 
www.pnim.gov.il. ובאתר האינטרנט של מגיש התכנית: www.yeruham.co.il. מופקדת תכנית 
לדיור לאומי ברמה מפורטת מספר: 26/ 03/ 127. איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה. התרי בניה 
סוג  הבאות:  לתכניות  המתייחסת  הרשאות.  או  היתרים  להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות: 
סוג  תמא/ 35,  התכנית:  למס'  כפיפות  היחס:  סוג  במ/ 47/ 1,  התכנית: 26/  למס'  שינוי  היחס: 
התכנית: 26/ 02/ 122,  למס'  שינוי  היחס:  סוג  ב/ 3,  תמא/ 34/  התכנית:  למס'  כפיפות  היחס: 
סוג היחס: כפיפות למס' התכנית: תממ/ 4/ 14/ 23. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: 
של  ירוחם. קואורדינטה  X 192600, קואורדינטה Y 543300. השטח הנמצא בשוליים הדרומיים 
כחול.  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות  שועלים.  בנחל  הדרומי  בצדו  והגובל  ירוחם,  העיר 
 ,39533 גוש  מס'   .1 בחלקן:  חלקות  מס'  מהגוש  חלק  ארעי,   ,39531 גוש:  מס'  וחלקות:  גושים 
חלקות  מס'  מהגוש,  חלק  ארעי,   ,39644 גוש  מס'   .1 בחלקן:  חלקות  מס'  מהגוש,  חלק  ארעי, 
יצירת  התכנית:  מטרת   .1 בחלקן:  חלקות  מס'  מהגוש,  חלק  ארעי,  גוש 39646,  מס'   .1 בחלקן: 
מסחר  לחינוך,  ציבור  למוסדות  אזור  ו-ב',  א'  מגורים  אזורי  להקמת  תכנונית  מסגרת  והתאמת 
ושצ''פ תוך התווית מערכת כבישים מותאמת ובהתאם לתכנית מתאר ירוחם 122/02/26. עיקרי 
הוראות התכנית: 1. קביעת הנחיות לבניית שכונת מגורים הכוללת 1018 יח"ד מתוכם: 322 יח"ד 
עד  של  בשטח  קטנות"  המוגדרות "דירות  יח"ד  מתוכם 200  רוויה  בבנייה  יח"ד  קרקע, 588  צמודי 
100 מ"ר לדירה ו- 108 יחידות "מגורים מיוחד".2. קביעת הנחיות והוראות למוסדות ציבור לחינוך 
ולשטחי מסחר. 3. הנחיות לשטחים פתוחים ציבוריים, דרכים ושטחי מתקנים הנדסיים. 4. קביעת 
הוראות בינוי בשטחים המיועדים לבנייה, קביעת שימושים מותרים, הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה. 
וכיו''ב. 5.  מרבי  בניה  גובה  הקומות,  בין  הבנייה  שטחי  התפלגות  קומות,  מספר  בניין,  קווי  לרבות 
התווית דרכים חדשות. 6. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי. 7. קביעת הנחיות סביבתיות. 8. קביעת 
הוראות לתשתיות ביוב, מים וחשמל. 9. קביעת הוראות לפיתוח פארק/גן ציבורי. כל מעונין רשאי 
לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט של משרד 
הפנים ומגיש התכנית. המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת מבין הפרסומים הבאים: מועד הפרסום על גבי השלט האחרון שהוצב בתחום התכנית, 
מועד הפרסום האחרון מבין הפרסומים בעיתון, מועד הפרסום באתר האינטרנט של משרד הפנים. 
למשרדי: הוועדה לדיור לאומי - מחוז הדרום, התקווה 4, באר שבע 84100.  טלפון: 08-6263880. 
בהתאם לסעיף 103 (א) לחוק התכנון, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן  העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט 

.1989 -
אבי הלר, יו"ר הוועדה לדיור לאומי מחוז דרום

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 מרחב תכנון מקומי שומרון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר ש/מק/500/ג. נמסרת בזה הודעה, בהתאם 
לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון לבניה 
מתכנית  מופקדת  חיפה  מחוזית  ועדה  מחוז  ובניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  שומרון, 
ש/500/א.  לתכנית  שינוי  הבאות:  לתכניות  שינוי  המהווה  ש/מק/500/ג  מספר  מפורטת 
חנה.  פרדס  ישוב:  פרדס-חנה-כרכור  מקומית:  רשות  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בחלקן:  חלקות  כתובות: רחוב: אתרוג ישוב: פרדס חנה. גושים/חלקות לתכנית: גוש 10121 
8-9.  עיקרי הוראות התכנית: 1. איחוד וחלוקה של מגרשים עפ"י 62/א (א) ס.ק.(1).  2. שינוי 
ל-  מ"ר   151 מ-  ציבורי  ושביל  מ"ר   3.471 ל-  מ"ר   2,364 מ-  שצ"פ  שטח  והגדלת  מיקום 
314.49 מ"ר עפ"י ס' 62/א (א) ס.ק.(1) 62/א (א) ס.ק.(3).  3. שינוי בקווי בנין עפ"י סעיף 62/א 
(א) ס.ק.(4).  4. שינוי בינוי בעפ"י סעיף 62/א (א) ס.ק.(5). 5. שינוי חלוק שטחי הבניה המותרים 
 .6 ס.ק.(6).   (א)  לסעיף 62/א  עפ"י  לבניה  המותר  השטח  כל  סך  את  לשנות  מבלי  בתוכנית 
שינוי גודל מגרש עפ"י ס' 62/א (א) ס.ק.(7).   כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
תוך 60 ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה 
למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק  זכרון-יעקב.  המייסדים 52,  שומרון  ובניה  לתכנון  המקומית 
הוועדה המחוזית (כתובת: שד' הפלי"ם 15/ב חיפה, טלפון: 04-8616252). בהתאם לסעיף 
בפירוט  בכתב  הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות  לחוק,  (א)   103
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט-1989.
אינג' יוסף יהודה כהן יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון

"השומרון", א' באלול התשע"ב 19/08/12

הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון-לציון 
הודעה לפי סעיף 149 (א) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 נמסרת בזאת הודעה כי לוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון הוגשה בקשה למתן: הקלות בגוש: 4247 חלקה: 301 
רחוב: נחמיה 90 לפי תוכנית מתאר רצ/22/1 נמצאת החלקה הנ"ל באזור מגורים ב'. קיים בית 
של החלקה: 1. 6%  בחלק המזרחי  מגורים דו-משפחתי, קומה אחת. בקשות בעלי החלקה: 
הקלה להעברת שטח עיקרי מקומה א' לקומת הקרקע. 2. מעבר כלי רכב בשטח ציבורי פתוח, 
הגובל לאחור עם החלקה, לפי רצ/מק/112/22/1. כל מי שיש התנגדות לבקשה הנ"ל,  רשאי 
להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב בתוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, בכתב ההתנגדות 
כתובת,  תאגיד,  ת.ז/מספר  שם,  שיכללו:  המתנגד  פרטי  ואת  הבקשה  מספר  את  לציין  יש 
טלפון וטלפון נייד (אם יש). לאחר חלוף המועד להגשת התנגדויות כאמור לעיל, תובא הבקשה 
לדיון. ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית, רח' הכרמל 20 קומה 2, בימים א', ד', בין 

8:30-14:30 בימי ב' בין השעות 16:00-18:30 פרטים בטל. 03-9547624.
אדר' אלי יהלום מהנדס הוועדה וראש מינהל ההנדסה

ועדה משנה לתכנון ולבניה עיריית באר שבע
על  הודעה   .2012/0583 בקשה:  מספר 
והבניה  התכנון  לחוק  (א)   149 סעיף  פי 
תשכ"ה/1965 ניתנה בזה הודעה כי הוגשה 
שבע  באר  ובניה  לתכנון  המשנה  לוועדת 
מפורטת.  מתכנית  הקלה  למתן  בקשה 
אחורי  בנין  בקו  הקלה  הבקשה:  מהות 
הקלה  לממ"ד.   מ'   3.00 במקום  מ'   0.00
התוכנית  לפי  מהמותרים  בינוי.  מתוכנית 
הנ"ל. בחלקה: 28 מגרש: A121 גוש: 38167 
כתובת: שפרה 5 באר שבע.  כל המעונין יכול 
לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא 
בימים  המקומית  הוועדה  במשרד  תשלום, 
הרואה  כל  לקהל.  פתוח  שהמשרד  ובשעות 
עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה, 
רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך 
שבועיים מיום פרסומה של הודעה זו בעיתון.
רוביק דנילוביץ' יו"ר ועדת המשנה לתכנון 

ובניין העיר באר שבע

מרחב תכנון מקומי -השומרון 
סעיף 149 לפי  בהודעה  בזאת  נמסרת 
תשכ"ה-1965 הבנייה  התכנון  לחוק 
חיים, קציר  ע"ש:  בקשה  הוגשה  כי   ,
ישוב: מגרש:  חלקה: 110  גוש: 10133 
משום יש  שבאישורה  גבעת-עדה 
עיקרי לשטח  תוספת  לעניין  הקלה 

בשיעור של 1.36% שהם 28.13 מ"ר. 
הועדה במשרדי  בבקשה  לעיין  ניתן 
קהל. קבלת  בשעות  המקומית 
אפשר בכתב,  מנומקת  התנגדות 
הודעה מפרסום  יום   14 תוך  להגיש 
השומרון המקומית  לועדה  זאת, 
טל'  30950 יעקב  זכרון   ,58 (ת.ד. 

 .(04-6305522
אינג' יוסף יהודה כהן 

יו"ר הועדה המקומית השומרון

נגע פולש? נמלה ממשפחת ’נמלי 
האש‘ נמצאה במשלוח לישראל

מאת ח. אבשלום

חד־ נמלה  במשלוח:  הפתעה 
שה שאינה קיימת בישראל, המ־
האש,  נמלי  למשפחת  שתייכת 
בתוך  עליה“  ”עשתה  כמעט 
(גר־ חמניה  גרעיני  של  משלוח 
במשרד  החשש  שחורים).  עינים 
של  התיישבות  מפני  החקלאות 
נזק  גרימת  הוא  בישראל  הנמלה 
מעקיצות  כתוצאה  האדם  לבני 
כתוצאה  אקולוגי  ונזק  הנמלה, 

מפגיעה בצמחים ובבעלי חיים.
הסיפור התרחש לפני מספר 
השירותים  פקחי  כאשר  ימים, 
במ־ ולביקורת  הצומח  להגנת 

כי  התבשרו  החקלאות  שרד 
גרעיני  של  משלוח  בבדיקת 
חמניות למאכל שהגיע מארה“ב 
מוכרות.  בלתי  נמלים  נתגלו 
הנ־ את  אספו  המשרד  פקחי 

להגדרה  אותן  ושלחו  מלים 
התברר  ת“א.  באוניברסיטת 
ההסגר  מפקחי  של  שהחשדות 
לא  ההגדרה   – מוצדקים  היו 
אחרה לבוא ובישרה כי המדובר 
למש־ המשתייך  ממין  בנמלים 

מין   – הגדולה  האש  נמלת  פחת 
שלא נמצא כיום בארץ. המכולה 
נאטמה  הנגועים,  הגרעינים  עם 

ונשלחה חזרה לארץ המוצא.
כי  מסבירים  המשרד  מומחי 
שנ־ מקומיים,  למינים  בניגוד 

ביולוגי  משקל  בשיווי  מצאים 
פרטית  השגחה  של  תופעה   –
המדוייק  האיזון  את  המשמרת 
שבה  בצורה  החיים,  בעלי  של 
על  שיבוא  אחד  מין  יישאר  לא 
חדש  למין   – אחר  של  חשבונו 
אין  לישראל  עליה“  ש“עושה 
המזון.  בשרשרת  טבעי  אויב 
הח־ אוכלוסיית  כאלה,  במקרים 

רקים עולה במהירות ללא יכולת 
האוכלוסיה.  על  לשלוט  טבעית 
חר־ אוכלוסיית  היא  התוצאה 

המומחים  בפי  מכונה  אשר  קים 
אוכ־ נאכלת“.  אינה  אך  ”אוכלת 

לוסיה כזו גורמת נזק בלתי הפיך 
אכילת  בישראל.  ולחי  לצומח 
לגידולים  לנזק  גורמת  הצמחים 
צמחיית  במגוון  ופוגע  חקלאיים 
הבר בישראל, וקיים סיכוי גבוה 
צמחיים  למזיקים  יהפכו  שהם 
ולצמחיה  לחקלאות  נזק  ויסבו 

בארץ.
פגיעה בצמחיית הבר עלולה 
צמחים  מיני  בהכחדת  להתבטא 
ציפורים  חיים,  בעלי  מקומיים. 
על  החיים  מקומיים,  וחרקים 
מינים אלה לא יכולים להתקיים 
מסיקים  מכאן,  נעלמים.  והם 
המומחים את העובדה הפשוטה, 
עלולה  חדש  חרק  מין  שחדירת 
הפיך  בלתי  אקולוגי  נזק  לגרום 

שלא ניתן להערכה.
נחשבת  הגדולה  האש  נמלת 
גדו־ נזקים  הגורם  פולש,  כנגע 

לים מאוד לחקלאות ולבני אדם 
הנמ־ רוב  ארה“ב.  מזרח  בדרום 

בני  לנחש)  (בדומה  נושכות  לים 
ומפרישות  חיים,  בעל  או  אדם 
פורמית  חומצה  שנוצר  פצע  על 
שגורמת לגירוי של העור. נמלת 
מתחת  ומחדירה  עוקצת  האש 

בשם  אלקלואידי  רעל  לעור 
גורם  זה  חומר   .Solenopsin
הדו־ חזקה  ולצריבה  עז  לכאב 

כוויה  לאחר  שנוצר  לכאב  מה 
מאש. מכאן ניתן לנמלה הזו את 
 .(Fire ant) האש  נמלת  שמה 
קטלנית  להיות  יכולה  זו  עקיצה 
לרעל  רגישות  בעלי  אדם  לבני 

  .Solenopsin
ניזונות  הגדולה  האש  נמלת 
וגו־ וזרעים  צעירים  מצמחים 

בשדות  יבול  להפחתת  רמות 
קרובות  לעתים  הפלחה.  גידול 
כמו  קטן  חי  בעל  תוקפות  הן 
נו־ עתה  שזה  ועגלים  ציפורים 

כושר  בגלל  אותו.  והורגות  לדו, 
האש  נמלת  של  ההישרדות 
גורמת  שהיא  הנזק  הגדולה, 
והקושי  אדם  ולבני  לחקלאות 
נחשבת  זו  נמלה  שלה,  בהדברה 
רבה  חשיבות  בעל  פולש  כמין 

ביותר.
על פי נסיון העבר, כך מזכי־

החרק  החקלאות,  במשרד  רים 
עשה  ”חומייני“  בשם  המוכר 
לישראל  ה־80  בשנות  ”עליה“ 
האקולו־ האיזון  כל  את  ושיבש 

זכורים  חומייני  של  נחילים  גי. 
שנים  לאחר  רק  תקופה.  מאותה 
בש־ טבעי  אויב  לחומייני  נוצר 

הוריד  אשר  האקולוגית,  רשרת 
את מינונו בישראל.

דיכוי המרד: ממשלת בחריין 
אסרה על קיום הפגנות בשטחה

מאת אליעזר פרידמן

לאחר שחלפה שנה וחצי מאז 
בבחריין,  השיעית  המחאה  דיכוי 
בחריין  ממשלת  אתמול  פרסמה 
צו חדש האוסר על קיום הפגנות 
כאמצעי  זאת,  המדינה.  ברחבי 
נוקטת  בהן  הפעולות  את  לעצור 
גל  ליצור  במטרה  האופוזיציה 
משפחת  נגד  מחאה  של  חדש 

המלוכה השולטת באי. 
מתושבי  אחוזים  כשבעים 
כחצי  שמונה  אי  מדינת  בחריין, 
שי־ מוסלמים  הינם  נפש,  מיליון 
על  נמנה  המלוכה  בית  אך  עים, 
הפלג הסוני של האסלאם. כאשר 
היה אביב העמים הערבי בשיאו 
ערב  במדינות  התנהלו  והפגנות 
האחרות, קמה תנועת מחאה גם 

הגיבו  השלטונות  אך  בבחריין, 
אדם  בני  וכחמישים  קשה,  ביד 

נהרגו בעימותים. 
לקיצו  הגיע  ההפגנות  גל 
שיג־ הסעודית  הממלכה  כאשר 

רה כח של אלף חיילים לבחריין 
בעצירה  לסייע  במטרה  השכנה, 

המערביות  במדינות  ההפגנות. 
המחאה,  דיכוי  לנוכח  עין  עצמו 
מפני שהן מאמינות כי מי שעורר 
את המהומות היתה איראן שלא 
שלה  העתיקה  מהדרישה  מרפה 
אדמת  את  בחזרה  לידיה  לקבל 
לפני  מידיה  שנכבשה  בחריין 

המהומות  בעקבות  שנים.  מאות 
ניתקו  המדינות  שתי  והדיכוי 
הדיפלומטיים  היחסים  את 

ביניהן. 
את־ שפורסם  החדש  החוק 
מול נועד להביא לעצירה מוחל־

טת של פעולות האופוזיציה, כך 
דברי בכיר בממלכה הבחריינית 
ניצלו  שונים  ”גורמים  כי  שאמר 
הנהוג  הביטוי  חופש  את  לרעה 
אלא  מנוס  נותר  ולא  בארצנו 

לבצע שינויים בחקיקה“. 
באופן  הסכים  המלוכה  בית 
דרישות  את  לקבל  חלקי 
הס־ את  והרחיב  האופוזיציה 

אך  לפרלמנט,  שניתנו  מכויות 
באופוזיציה דורשים מהמלך וב־

ני משפחתו לוותר באופן מוחלט 
על השלטון במדינה ולאפשר את 
דמוקרטית  ממשלה  של  כינונה 

שתיבחר על ידי העם.

על המפה: מבצע חלוקת מפת העיר החדשה 
לתושבי בית שמש הסתיים בהצלחה 

במפה החדשה מופיעות השכונות החדשות שהוקמו בבית שמש בשנים 
האחרונות ורמת בית שמש העתידית וכן מפת העירוב העירוני

בנק מרכנתיל: ”הוראות בנק 
ישראל צפויות להוביל לירידה 

במחירי הדיור בעיקר בפריפריה“

בכירי המשרד להגנת הסביבה יצאו לסיור בגרמניה

סעודיה: 28 נשים וילדים 
נהרגו מיריות שמחה 

במהלך חגיגה משפחתית
נהרגו  אנשים  אינספור 
במהלך השנים בגלל הנוהג המז־
רחי המסורתי, אך בקרב הערבים 
ופופולארי  מקובל  עדיין  הוא 
בסעודיה  התקשורת  כלי  מאוד. 
חגיגה  במהלך  כי  אתמול  דיווחו 
שני  ביום  שנערכה  משפחתית 
שבמזרח  באדר  עין  בכפר  בלילה 
וילדים  נשים   28 נהרגו  סעודיה, 
על  שנורו  שמחה  שיריות  לאחר 
ששימש  בכבל  פגעו  הגברים  ידי 
וגרמו  החשמליים,  לקישוטים 
בני  כ־30  המונית.  להתחשמלות 
 28 מלבד  בתקרית,  נפצעו  אדם 

ההרוגים. 
החגי־ נערכה  הדיווחים  לפי 

באדר,  עין  בכפר  בית  בחצר  גה 
מהחוק  התעלמו  והחוגגים 
הממלכה  שהעבירה  החדש 
לפיו  שעבר,  בחודש  הסעודית 
במהלך  לירות  חמור  איסור  חל 
אח־ שמחה  אירועי  או  חתונות 

רים. החוק החדש הועבר לאחר 
בעקבות  שקרו  רבים  אסונות 

יריות השמחה.
אליעזר פרידמן

פלסטינים הציתו יער ליד טלמון

שרפה פרצה ביום שני בערב 
היישוב  שבין  קיניה  עין  בוואדי 
במערב  דולב  ליישוב  טלמון 
שאיתרו  ממצאים  פי  על  בנימין. 
בהצתה  מדובר  הבטחון  כוחות 
אותה הציתו פורעים פלסטינים, 
כמו  תצפית.  סוכנות  דיווחה  כך 

כן, במקום זוהו שני מוקדי אש.
איגוד  דובר  בנימיני  ג‘קי 
”במקום  כי,  מסר  איו“ש  כבאות 
ישנה שרפת קוצים גדולה שבה־

הישוב  בתי  את  סיכנה  תחלה 
של  צוותים  שלושה  טלמון, 
יצחק  להב  של  בפיקודו  כבאים 
והצליחו  במקום  פועלים  בלוך 
מהיישוב.  השריפה  את  להרחיק 

כרגע יש שליטה על השרפה“.
שנמצאו  הממצאים  מן  אחד 
ההשערה  את  ואיששו  בשטח, 
פקק  היה  בהצתה,  מדובר  כי 
ידי  על  שאותר  דלק  מיכל  של 

הגששים שפעלו בשטח.

”עצירה מוחלטת של פעולות האופוזיציה“. הפגנות בבחריין

האש שהוצתה ביער טלמון. צילום: סוכנות תצפית

מפת בית שמש

”הצעדים של בנק ישראל מכוונים 
באופן ברור להקטנת חלקם של רוכשי 
נראה  הדיור.  בשוק  להשקעה  הדירות 
פגיעה  החדשות  במגבלות  אין  כי 
רוכשי  של  הגדול  בציבור  כלשהי 
מן  לא  להיפך.  ואפילו  למגורים,  דירה 
יביאו  החדשות  ההוראות  כי  הנמנע 
הדירות,  במחירי  מסוימת  לירידה 
שהפכו  הפריפריה,  באזורי  בעיקר 
בשנים האחרונות למבוקשים במיוחד 
דודי  מעריך  כך  המשקיעים“.  ידי  על 
המשכנתאות  אגף  מנהל  מייזליק, 
פרסום  בעקבות  מרכנתיל,  בבנק 
הגבלת  על  ישראל  בנק  הוראות 

המשכנתאות.
”ביומיים  כי  עוד,  מעריך  מייזליק 
הקרובים צפוי גידול משמעותי בפניות 

מצד  בעיקר  למשכנתאות,  לבנקים 
משקיעים, שיבקשו לקבל אישור עק־

ההוראות.  שינוי  לפני  למשכנתא  רוני 
אחרים,  צפויים  נובמבר  בתחילת 
למהר  בעבר,  עקרוני  אישור  שקיבלו 
שלהם  המשכנתא  הלוואת  את  ולנצל 

בתנאים הקודמים“.
”הפחתת  כי  עוד,  מציין  מייזליק 
בטווח  תוזיל  ב־0.25%  הריבית  שיעור 
לבעלי  המשכנתא  עלות  את  המיידי 
למ־ הקשור  בכל  קיימות  משכנתאות 
לווים  לגבי  בהלוואתם.  הפריים  רכיב 
חדשים, מעריך מייזליק כי ”ההפחתה 
על  לטובה  להשפיע  עשויה  הנוכחית 
הפחתה בשיעור מקביל של עד 0.25% 
נלק־ שבהם  האחרים,  במסלולים  גם 

חות כיום רוב ההלוואות החדשות“.

פגיעה בסביבה. נמלת האש

החל תהליך להקמת מרכז מיחזור ענק בירושלים

אמורה  ירושלים  העיר 
להפוך בתוך מספר שנים לעיר 
בהפרדה  בישראל,  המובילה 
החלטת  בעקבות  פסולת  ומיון 
ראש העיריה ניר ברקת להקים 
בארץ  הגדול  האתר  את  בעיר 
לאח־ פסולת.  והפרדת  למיון 
רונה החלה העיריה בתהליכים 
ניהול  מתאים,  שטח  לאיתור 
מכרז להפעלת האתר ופעולות 

נוספות להקמת האתר. 
הקמת האתר תביא להקט־
נה משמעותית בכמות האשפה 
ותביא  העיריה  מטמינה  אותה 
להורדה משמעותית בהוצאות 
בא־ פסולת  להטמנת  העיריה 

תר אפעה בדרום הארץ. 
”עי־ כי  אמר,  העיר  ראש 
פעו־ מבצעת  ירושלים  ריית 

איכות  בתחום  דרמטיות  לות 
הסביבה בעיר. אנו שומרים על 
מטפחים  הפתוחים,  השטחים 
ומרחיבים  העירוני  הטבע  את 
המיחזור  תהליכי  את  העת  כל 
למיון  האתר  הקמת  העיר. 
לעליה  תביא  פסולת  והפרדת 

הפסולת  בכמות  משמעותית 
עם  ויחד  בעיר  הממוחזרת 
בעיר  והתלמידים  התושבים 
כמה  להגדיל  שואפים  אנו 
המיחזור  תהליכי  שיותר 
בעיר“. ברקת הוסיף כי הקמת 
המוניציפלי  בשטח  המתקן 
לעיריה  תאפשר  ירושלים  של 
והמת־ המיטבי  באופן  לטפל 

קדם ביותר באשפת העיר וגם 
תוסיף עשרות מקומות עבודה 

ותעסוקה לתושבי ירושלים. 
הקמת  כי  העובדה  בשל 
האתר תושלם רק בעוד מספר 
לא  העיריה  החליטה  שנים 
הביניים  בשלב  וגם  להמתין 
גרין־נט  חברת  מול  ולהתקשר 
פסולת  למיון  אתר  המקימה 
הקצה  אתר  להקמת  עד  בעיר 
עירונית.  בפסולת  לטיפול 
גרין־ חברת  מול  ההתקשרות 

כספים  בועדת  אושרה  נט 
ותובא לאישור מועצת העיר.

שזכתה  נט  גרין  חברת 
בקול קורא של המשרד להגנת 
למיון  תחנת  תקים  הסביבה 

התע־ באזור  עירונית  פסולת 
בגודל  מגרש  על  עטרות,  שיה 

22 דונם. 
דעת  חוות  הכינה  החברה 
יהיה  כיצד  שמראה  סביבתית 
מפ־ למניעת  בתחנה  הטיפול 

הדעת  חוות  סביבתיים.  געים 
לאיכות  במחלקה  נבחנה 
ועל  ראויה  ונמצאה  הסביבה 
להגנת  המשרד  דרישות  פי 
כל  ניתנו  לכך  אי  הסביבה. 
מתקן  להקמת  האישורים 
בעטרות.  וההפרדה  המיון 
החברה  חוזה,  חתימת  לאחר 
היתר  תוציא  אגרה,  תשלם 
בניה ותבנה תוך 100 יום תחנת 
מעבר סגורה עם תת לחץ במ־
בנה על פי תנאי ההיתר. בתוך 
מיון  מתקן  הקמת  יושלם  שנה 

והפרדת אשפה באתר.
עם  כי  מציינים  בעיריה 
וההפרדה  המיון  אתר  הקמת 
הפ־ כמות  משמעותית  תגדל 

בירושלים  הממוחזרת  סולת 
למובילה  תהפוך  וירושלים 

בארץ בהפרדת פסולת.

הדמיית מרכז המיחזור בעטרות. באדיבות רובינשטיין – עפר אדריכלים
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‰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
 3 ˘מור‰  ח„'   5 ב‰˜בלן 
יחי„‰   + נוף  כ"‡,יחי„˙-‰ורים, 
 300000  +  2300000 ל‰˘כר‰ 

050-4185070
[20021951]

מרפסו˙   2  + ח„'   4 ˘ערים  במ‡‰ 
˘"ח   1,750,000 כח„˘‰  ‚„ולו˙ 

‚מי˘ 054-8436631 02-6272515
[20021931]

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]

 + 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„',   3 מעול‰,  ‡˘כול,מי˜ום  ברמ˙ 
חל˜י˙  מ˘ופˆ˙  ‡ויר,  מיזו‚  כ"‡,   3

050-4145288
[20021730]

ירושלים | השכרה
* בזכרון יע˜ב 2 * במנחים מ˘יב 2 
פסח "˙מסור˙"  ע„  מיי„י /  מרו‰ט˙ 

02-5373444
[20021973]

ברח' פ˙ח-˙˜ו‰ 2 ח„' + מטבח נפר„ 
וממוז‚˙,(˙יווך)  ומרו‰ט˙  ח„˘‰ 

052-7650119
[20021971]

בבי˙ ו‚ן 4.5 ח„' 3 כ"‡ „רום, מזרח, 
 02-5803298 מרפסו˙   4 מערב, 

02-5806001
[20021965]

יפיפי‰,  „יר‰  ברוך,לזו"ˆ  במ˜ור 
˜"ב  ומרו‰ט˙  ממוז‚˙  ח„˘‰, 

052-7612811
[20021876]

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]

ירושלים | חנויות ומחסנים
במרכז  ל‰˘כר‰  ב‰ז„מנו˙!!! 
‚‡ול‰!!! חנויו˙ 30 מ"ר ב˜ומ‰ -1 

+ ‡פ˘רו˙ ‰‚„ל‰ 03-5223091
[20021900]

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

9666-777 /
[20021862]

דמי מפתח בירושלים 
במל‡כי 3 ח„' מ˘ופˆ˙ ˜"˜ + חˆר 
מיי„י 050-4101298 ב˘עו˙ ‰ערב

[20021967]

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

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

בני ברק | מכירה
מ˜ורי  ח„'   2.5 מ‡יר!!!  בזכרון 
˜"‡ חזי˙ ˘מור‰ כ 80 מ"ר "˙ווך 

‰מˆליח" 03-6198367
[20021924]

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

054-845-3300
[20021512]

בני ברק | השכרה
מ˘ופˆ˙   ‡"˜ ח„'   2 ביחז˜‡ל 
"˙ווך  ˘"ח   2800 כח„˘‰ 

‰מˆליח" 03-6198367
[20021926]

 ‡"˜ ‚„ולים,   4  ıויז'ני  - בעזר‡ 
˘"ח   3800 ממוז‚˙  ˘מור‰  חזי˙ 

"˙ווך ‰מˆליח" 03-6198367
[20021925]

‡זור  למ‚ורים  ל‡  ח„ר  „יר˙ 
נפר„˙  כניס‰   ˜"˜ ח„˘  מרכז 

052-7632721
[20021879]

מרו‰ט  ח„˘‰  ח„רים   2 „יר˙ 
˘"ח   2000 ב'  ˜ומ‰  מז‚ן,  חל˜י, 

052-7673752
[20021878]

כבי˘   / –‡בר‰ם  ח„ר,ב‡˘ל  „יר˙ 
 1400 מרו‰ט˙,ממוז‚˙,˜"˜   ‰‰‚

˘"ח 052-7649151
[20021877]

בני ברק | חנויות ומחסנים
ממוז‚˙,  מ"ר,  כ115  בב"ב  ל‰˘כר‰ 
מטר‰,מלב„  לכל  מ‡יר  זכרון  במרכז 

מזון 050-4115510
[20021794]

חיפה | השכרה
ח„'   3 י˘ר‡ל  ‡‰ב˙  בר"ח   ıבויזני
ממוז‚˙, מרו‰ט˙ ˜ומפלט + מרפס˙ 

+ נוף לים מיי„י 052-7164707
[20021892]

אשדוד | מכירה
 ‡"˜ ח„'   4 במיכ˘ווילי  מˆי‡‰ 
מ‡„  ומו˘˜ע˙  מטופח˙  מ"ר   854
 050-4135056 בלב„  ˘"ח   760,000

"˙ווך עˆמ‰"
[20021946]

 110  ‡"˜ ח„'   4 במ˘כנו˙!  מˆי‡‰ 
מטופח˙  לסוכ‰  מרפס˙   + מ"ר 
בלב„  ˘"ח   1,050,000 ומו˘˜ע˙ 

0504135056 ˙ווך עˆמ‰
[20021945]

מודיעין עלית | השכרה
‰˘כר˙ מבנ‰ 112 מ"ר מי˜ום מרכזי 
מרפ‡‰,חנו˙  מטר‰,  לכל  מו˘˜ע, 

וכ"„ 052-7688307 057-3104707
[20021933]

אלעד | מכירה
ליט‡י 3  חסי„י  רביעי˙  ככר  מˆי‡‰! 
ח„' + ‚‚ בט‡בו + מ„ר‚ו˙ חיˆוניו˙ 
˙ווך  ליח"„  ˘כנים  נוף + ‰סכמ˙   +

˜זן 054-8420522
[20021915]

צפת 
מ˘ופˆ˙  3ח„'  למכיר‰   / ל‰˘כר‰ 
כולל  מול  „ו„  ברמז  נוף   +

סורוˆ˜ין03-6764202
[20021875]

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

‰˘˜עו˙" 04-666-4-666
[20021417]

השקעות 
ח„רים   3 ביבנ‰  ל‰˘˜ע‰  „יר‰ 
˘"ח  ב-2100  מו˘כר˙  ˘"ח   450000

052-7647324
[20021923]

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

י˘ר‡ל . 057-319-5555
[20021806]

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

052-7160191
[20021771]

צפת 
„יר˙ נופ˘ ח„˘‰ מ‡וורר˙ וממוז‚˙, 
לע˙י˜‰  ˜רוב  וחר„י  ˘˜ט  ‡יזור 

052-7113665
[20021932]

יומי  בסיס  על  לעלוב  לי„  „יר‰ 
‰ע˙י˜‰.  לעיר  סמוך  מר‰יב,  נוף 

052-7645130
[20021800]

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 
‡ולמו˙  ל˜בוˆו˙,  ח„רים  ב˜וממיו˙ 

מרווחים . 052-7628390
[20021909]

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]

לזו‚ו˙  נופ˘  „ירו˙  בˆ‡נז! 
לים,  ˜רובו˙  ולמ˘פחו˙,ממוז‚ו˙ 

057-3104311 ,052-7170190
[20021612]

ירושלים 
במרכז  מפו‡ר˙  פנימי‰  ‰˙פנ˙‰ 
מוזל  במחיר  ו‡ר‡  ל˘ב˙  בי˙-ו‚ן 

054-8496940
[20021893]

ל‰˘כר‰  י˘יב‰  בנין  בירו˘לים, 
מ„ר˘  בי˙  ‡וכל,  ח„ר  ל˘ב˙ו˙, 

052-7646764
[20021819]

מ‡ובזר˙  יפ‰  ח„˘‰  נופ˘  „יר˙ 
ב‡זור ˘˜ט ב‚‡ול‰ 050-4122331

[20021816]

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

ב"ב 03-5781005
[20020457]

מירון 
˜רוב  במירון  ‡ירוח  ו„ירו˙  ˆימרים 

לר˘ב"י 050-4110232
[20021776]

(‰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]

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

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

[20021721]

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]

בירו˘לים!!! ַ  '‚ ר˘יון  נ‰‚  „רו˘ 
טובים  ˙נ‡ים  חוב‰,  נסיון  לחלו˜‰ 

054-8469431
[20021966]

מנ‰ל˙  „רו˘‰  חס„  ל‡ר‚ון 
טלמר˜טינ‚ למ˘מר˙ בו˜ר וטלפניו˙ 
 03-6780303 טלפון  ערב.  למ˘מר˙ 
לב˜˘ ‡˙  ערב  מזל,  לב˜˘ ‡˙  בו˜ר 

˘יר‰. ˙נ‡ים מˆויינים + בונוסים.
[20021962]

ל‰˙רמו˙  רכבים  בעלי  „רו˘ים 
ברמ˜ולים בירו˘לים 050-4187125

[20021948]

"˙פ‡ר˙" פ‡ר ‰ס˙"ם „רו˘ים סופרי 
 054-8432184 רˆיניים  יר"˘  ס˙"ם 

פ˜ ס 03-6193010
[20021928]

 '‚ ר˘יון  עם  נ‰‚  „רו˘ 
בירו˘לים!!! לחלו˜‰ נסיון חוב‰, 

˙נ‡ים טובים 8469431--054
[20021927]

בירו˘לים  ‚‡ול‰  לˆעˆועי 
ונימרˆ˙  חרוˆ‰  מוכר˙  „רו˘‰ 

052-7625348
[20021887]

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]

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

073-70-55-666
[20012037]

מ˙˜פלים ָ ומטו˙  ספסלים  ˘ולחנו˙ 
למוס„ו˙ ולב˙י כנס˙ מ˘לוחים לכל 

‰‡רı ט"ל 0548415345
[20021972]

מ˜ˆועי,לספרים  ומ‚י‰  מומח‰  עורך 
˜ונטרסים וכ„ומ‰ 054-8481016

[20021963]

:ס"˙(‚ם  בבי˙ר  ˜טנ‰  לי˘יב‰ 
וספסלים  ב‰˘‡ל‰),בימ‰,˘ולחנו˙ 

050-4142393
[20021960]

בכל  למחר  מ‰יום  ‰לוו‡ו˙ 
בנ˜‡י   ıחו מימון  סכום,פ˙רונו˙ 
פרימיום ˜ר„יט  מו‚בלים.  לח˘בונו˙ 
‰ˆעו˙   *  02-6241043 בע"מ.   -
˙˘ו‡‰  למ˘˜יעים,  ‡טר˜טיביו˙ 

‚בו‰‰, בטחונו˙ מל‡ים * 
[20021894]

„רו˘ים  ו˙   / ˙‡ומים  ב‚„י  ל‚מ"ח 
מˆוין  במˆב  כפולים  ב‚„ים 

03-6160453 (ב"ב)
[20021802]

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

050-4144033
[20019737]

עסקים 
למכיר‰ מינימר˜ט כ-160 מ"ר בבי˙ר 

עילי˙ חני‰ נוח‰ 052-7610995
[20021920]

שונות 
 ıר‡‰ במרכז  ח˘וב‰  לי˘יב‰ 
למז‚נים  ˙ורם  ב„חיפו˙  „רו˘ 
בפל‡  פרטים  ל‰נˆח‰  ‡פ˘רו˙ 

0573113077
[20021929]

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

052-7667147
[20021777]

גמחים 
ב„י˜‰  ˘ב˙  ב‰לכו˙  לנ˘ים  מבחנים 
עˆמי˙ 02-5806595 ‰‚רלו˙ ופרסים
[20021959]

הוצאת עין הרע 
‡י˘י˙!  לˆמיח‰  „ל˙  לך  פ˙חנו 
˘מיים  מ˙נ˙   - רוחני˙  ר‡י‰ 
בעי‰.  בכל  ועזר‰   ıיעו מ„‰ימ‰! 
ברי‡ו˙,  עס˜ים,  מ˘פח‰,  כ‚ון: 
חיובי˙  וכו'. ‡נר‚י‰  פרנס‰  יל„ים, 
ב‚וף  מ˘˜עים  וריפוי  ל˘חרור 
מח„˘  לˆמוח  כוח  נו˙נ˙  ובנפ˘, 
 ˙‡ מוˆי‡‰  ‰עבר,   ˙‡ ול˘כוח 
עין  ‰וˆ‡˙  ו‰נפ˘,  מ‰לב  ‰כ‡ב 
עוזר  ‰לב,  מעומ˜  ב˙פיל‰   – ‰רע 
למנוע עיכובים: לפרנס‰, מ˘פח‰, 
חר„ו˙.  מפח„ים,  מ˘חרר  יל„ים, 

רוחמ‰ – בני בר˜ 03-6192242
[20021974]

˘"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]

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

‚ר˘ון 057-3127524
[20021789]

קורסים 
לכ˙יב‰  בס„נ‡  ול‰˙מ˜ˆע  לחוו˙ 
סופר˙  ולנ˘ים,  לבנו˙  יוˆר˙ 

ועי˙ונ‡י˙ י„וע‰ 02-5372587
[20021895]

אולמות 
 11 ילין  ‡בינועם  ˜רלין  ‡ולם 
ועו„  ‡ירוסין,ברי˙ו˙,  ב"מ,  י-ם 

052-7634389
[20021818]

תופרת 
מ˜בל˙  ומנוס‰  מ˜ˆועי˙  ˙ופר˙ 
פיר‰, ו˙י˜ונים במ˜ור-ברוך  עבו„ו˙̇ 

בירו˘לים 050-4174967
[20021874]

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

מודעות לוח מתקבלות עד השעה 18:00 
הלוח 
הסגול

דף היומי בבלי: שבת כט    דף היומי ירושלמי: כתובות סו    חובות הלבבות: 
חשבון הנפש הט"ז (החיים)    משנה יומית: נזיר ה, ז - ו, א    הלכה יומית: 
או"ח קמז, ד-ו    רמב"ם יומי: נזקי ממון ו-ח    חפץ חיים: לה"ר ד, יא    

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"א עמ' קטז.

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
7:54
8:39
9:03
9:34
11:23
11:53
4:54

4:25
5:04
5:54

ת"א
7:55
8:41
9:05
9:35
11:24
11:54
4:50

4:26
5:06
6:03

חיפה
7:55
8:41
9:04
9:35
11:23
11:53
4:51

4:26
5:06
5:55

ב"ש
7:56
8:41
9:06
9:36
11:25
11:55
4:53

4:27
5:06
5:57

אשדוד
7:56
8:41
9:06
9:36
11:25
11:55
4:52

4:27
5:06
5:58

צפת
7:53
8:39
9:02
9:33
11:21
11:51
4:49

4:24
5:04
5:53

81
6:30 9:30 02-5822456

שיעורים

שיחות  קול החסידות    03-6171111 טל'  ונושאים.  שפות  במגוון  שיעורים  קול הלשון   
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

תורנויות בתי מרקחת
ירושלים עוזיאל 052-5677040 עוזיאל 20    בני ברק סופר פארם קניון אילון  077-8880100 אבא הלל 165, 
ר"ג 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 סופרפארם 
ויצמן 077-8881615 שד' ויצמן 22    חיפה גולומב 8377077 גולומב אליהו 30 משעה 19:00 עד 23:00  סופר 
פארם גרנד קניון 077-8880770/1 שמחה גולן 54 משעה 19:00 עד 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

לוח תורני - יומי

מפלס 
הכינרת

ניקוי יבש 
נ˜י-  רˆי˙י   1 מס'  רובין  מכבס˙ 
ב"ב   23 ‰מלך  ˘למ‰  ח„˘  ˜בל˙י 

0527132720 03-5746433
[20021947]

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]

בˆבע  ע‚ל‰  ˘ל  ר‚ליים  כיסוי  ‡ב„ 
˘חור עם רוכסן 052-7679116 / 8

[20021970]

‡ב„ ˘טריימל במוˆ˘"˜ ‰‡חרון ב˜ו 
497 לכיוון בי"˘ 052-7691017

[20021964]

‡ב„ ‡רנ˜ ˘חור ב˜ו 418 מירו˘לים 
לב"˘ 052-7176424

[20021961]

פר'  ˘י˘י  ביום  כסף  סכום  נמˆ‡ 
 ,02-5280593 במוני˙  ניˆבים 

050-4103454
[20021956]

ברחוב ‰י˘יב‰  מפ˙חו˙  נמˆ‡ ˆרור 
פינ˙ ח‚י ביום חמי˘י 02-5000333

[20021955]

‡ב„ פל‡ ב˜ו 402 מבב ל-ם ביום ‚' 
ח˘ון ב˘עו˙ ‰ˆ‰רים 0504153580

[20021954]

ראשוןשבתשישי

ירושלים
29-18

תל אביב
29-18

חיפה
28-20

גולן
30-18

טבריה
34-19

גליל
29-17

באר שבע
31-15

אילת
36-23

מזג האויר
חם ויבש מהרגיל

היום - מעונן חלקית. ימשיך 
להיות יבש וחם מהרגיל לעונה 

בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

שישי - מעונן חלקית. תחול 
ירידה קלה בטמפ', אך יוסיף 

להיות חם מהרגיל לעונה ויבש 
בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 

שבת - מעונן חלקית ללא שינוי 
ניכר בטמפ'. ייתכן טפטוף בדרום 

הארץ.

ראשון - מעונן בעננות גבוהה 
ובינונית, הטמפ' יהיו גבוהות 

מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים 
הארץ. בדרום יתכן טפטוף.

הקו האדום
-208.8

היום: 212.410-
אתמול: 212.405-

(100

3.8780

6.2483

4.8564

5.0415

4.0261

3.8869

0.5867

0.436%

0.139%

0.963%

0.101%

0.371%

0.180%

0.171%

1214.22

1076.41

293.21

13096.46

2647.92

2.25%

3.75%

0.42%

0.33%

0.22%

0.08%

0.67%

25

100

1.6131

0.9315

79.8160

1.2959

0.9997

1.0377

1721.15

32.258
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הנופש המושלם מחכה לכם בנירוונה
הכל כלול במחיר במלון נירוונה - ים המלח

בלעדי: שני חופי רחצה נפרדים  כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח מקורה, ג‘קוזי, 
סאונה רטובה/יבשה וחדר כושר  32 חדרי טיפולים במחירים אטרקטיביים  בריכת מים מתוקים 
ענקית עם קרוי מיוחד  אירוע מרכזי בכל ערב  סולריום נפרד  3 ארוחות ביום  שתייה חמה וקרה, 
24 שעות ביממה  מזנון בריכה, שתייה, חטיפים ועוד  עוגות וקפה אחר הצהריים  ארוחת חצות קלה

7 ימים של נופש בריאותי בים המלח  י"א - י"ח כסלו תשע"ג (2.12.2012 - 25.11)

(לאונרדו קלאב)

סדנאות מעשירות למשפחה בתחומי עניין מגוונים: יעדים עסקיים, פרסום ושיווק, 
רפואה טבעית  ספיישל מרתק לנשים: צילום מקצועי, יצירה וקישוטי עוגיות, הרקדה ועוד

4
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מאות בלוני גז 
מסוכנים נתפסו ברהט

מאת חיים מרגליות

מסוכנים  גז  בלוני  כ־500 
נתפסו בפעילות שביצעו ביום 
שלישי שוטרי יחידת 433 של 
למאבק  הארצית  היחידה 
(יאל“כ),  כלכלית  בפשיעה 
ותחנת  הדרומי  המחוז  שוטרי 
והגז  הדלק  מנהל  ופקחי  רהט 

של משרד האנרגיה והמים. 
המשטרה,  דיווח  פי  על 
בחיפושים  נמצאו  הבלונים 
רהט,  בעיר  אתרים  בשני 

ואח־ מילוי  למטרת  ששימשו 
סנה של בלוני גז באופן פרטי, 
משמעותי  סיכון  יצרו  ובכך 

לאוכלוסיה בקרבם. 
הבלונים,  למאות  בנוסף 
ששימש  רכב  גם  נמצאו 
למילוי  ציוד  וכן  להובלתם 
החשו־ גז.  של  פיראטי 

הודו  ביאל“כ  שנחקרו  דים 
במיוחס להם. בתום חקירתם 
הועברו למעצר והובאו לבית 
משפט השלום בראשון לציון 

להארכת מעצר

12 ויטראז‘ים חדשים מפארים את קבר רחל
מאת ח. אבשלום

הנעשים  שיפוצים  במסגרת 
במתחם  הותקנו  רחל,  בקבר 
חדשים  ויטראז‘ים   12 הקבר 
הזכוכית  אמן  של  עבודתו  פרי 
המוביל  הנושא  לנגפורד.  ג‘רמי 
שבטי   12 הינו  הויטראז‘ים  של 
בניה  על  מיוחד  בדגש  ישראל, 

של רחל, יוסף ובנימין.
של  פטירתה  יום  לקראת 
הרא־ חלקו  הסתיים  אמנו  רחל 
במס־ רחל.  קבר  שיפוץ  של  שון 

הזכוכית  אמן  יצר  השיפוץ  גרת 
 12 לנגפורד  ג‘רמי  הבינלאומי 
השבטים.   12 בנושא  ויטראז‘ים 
לנגפורד מסביר כי אמנם אמנות 
קלא־ אמנות  הינה  הויטראז‘ים 
בעבו־ אך  שנים  מאות  בת  סית 

דותיו הרבות בארץ ובחו“ל, הוא 
ומסורת  הקלאסיקה  בין  משלב 
מו־ מוטיבים  עם  יחד  עתיקה, 

עיצובית  שפה  ובונה  דרניים, 
ייחודית שלו. 

הנוכ־ בעבודה  נעשה  גם  כך 
חית המוצבת בקבר רחל, מסביר 
רבות  שנים  כבר  ”אני  לנגפורד. 
המו־ אמנות  ביצירות  עוסק 

לעם  קדושים  באתרים  צבות 
עבודתי  סיום  אחרי  ישראל. 

אמנות  פרויקט  חיפשתי  בכותל 
ליצור  רוחנית.  משמעות  עם 
בהחלט  זה  רחל  בקבר  ויטרז‘ים 
זכות  וגם  רוחנית  חוויה  עבורי 

גדולה“.
בקבר  השיפוצים  עבודות 
רחל נמצאות עדיין בעיצומן, ונ־

הארצי  המרכז  באמצעות  עשות 
לפיתוח המקומות הקדושים. 

ג‘רמי לנגפורד, הינו אמן זכו־
בינלאומי.  שם  ובעל  מוביל  כית 
במוזיאונים  מוצבות  עבודותיו 

ובמוסדות ציבור ברחבי העולם. 
של  האחרונות  עבודותיו  בין 
כנסת  לבתי  ויטרז‘ים  לנגפורד, 
ואנדר־ הברית  בארצות  גדולים 

וולדורף  במלון  מונומנטלית  טה 
על  בירושלים.  החדש  אסטוריה 
עבודותיו קיבל לנגפורד פרסים 

רבים והוקרה בינלאומית.
בשל  מוכר  לנגפורד  בארץ 
פרויקט יצירות הזכוכית במרכז 
ועבו־ בכותל,  הדורות  שרשרת 

דות רבות ברחבי הארץ.

קנס בסך 6,000 שקלים לחברת נמל 
אשדוד בגין זיהום ים מגופרית

מאת חיים מרגליות

מפקח  שערך  שגרתי  בסיור 
המשרד  של  וחופים  ים  אגף 
אשדוד,  בנמל  הסביבה  להגנת 
המפרידים  היוטה  שקי  כי  נמצא 
בין האוניה BALIKESIR לרציף 
טבולים בתוך הים, והחומר אשר 
נאסף עליהם, גופרית, נשפך לים 

וחלקו שקוע במי הים.
בעי־ כי  מסבירים  במשרד 

מותקנים  אלו  יוטה  שקי  קרון, 
העוג־ השייט  לכלי  קבוע  באופן 

חומרים,  הטענת  בעת  בנמל  נים 
ותפקידם למנוע הגעת החומרים 
למי הים. במקרה המדובר, אירע 
בדיוק ההיפך, כאשר הזיהום רק 

התרבה.
אשדוד  בנמל  ההתרחשות 
ומהווה  הים,  לזיהום  גרמה 
עבירה על חוק הנקיון המתייחס 
הר־ ברשות  פסולת,  להשלכת 

לרשות  הרבים  מרשות  או  בים 
הטיל  זאת  עבירה  בגין  היחיד. 
מפקח ים וחופים קנס בסך 6,000 

שקלים על חברת נמל אשדוד.

חדש במראה ישן: פוטין ייסע במכונית 
משוחזרת מימי הקומוניסטים

מאת אליעזר פרידמן

פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
להשת־ הקרובים  בימים  יתחיל 
מש לצורך נסיעותיו בתוך רוסיה 
הרכב  חברת  של  בלימוזינה 
ישן  בדגם  מדובר  ’זיל‘.  הרוסית 
שהשתמשו  כזה  המכונית,  של 
בו נשיאי רוסיה הקודמים, בוריס 
ילצין, גורבצ‘וב ואף ברז‘נייב. עם 
זאת, השלד העתיק של המכונית 
בתוכו  כאשר  מעטה,  רק  הינו 
משוכ־ הנעה  מערכת  הותקנה 

עם  עור  כורסאות  גם  כמו  ללת, 
מיטב השכלולים הטכנולוגיים. 

הז־ הייחודית  המכונית  את 
עוד  הרכב  מיצרנית  פוטין  מין 
במהלך כהונתו הקודמת כנשיא, 
מקומו  על  לוותר  שנאלץ  לפני 
למשך קדנציה אחת לטובת ראש 
מדבדב.  דמיטרי  שלו  הממשלה 
הדגם  פיתוח  על  שקדה  החברה 
הייצור  תהליך  ועל  המשוחזר, 

עצמו במשך שש שנים, והשבוע 
למ־ המפתחות  את  פוטין  קיבל 

כוניתו החדשה־ישנה. 
לאחד  המכונית  היתה  בעבר 
הקומוניסטי,  המשטר  מסמלי 
הסובייטים  הבכירים  כאשר 
במכוניות  ורק  אך  לנסוע  נהגו 

העדיפו  הם  היתר  בין  זה.  מסוג 
הללו  בלימוזינות  השימוש  את 
שסייע  מה  המוגזם,  רוחבן  בשל 
כשהם  הכבישים  את  לחסום 
לסוכני  וסייע  בשיירות,  נסעו 
במהלך  אותם  לאבטח  הקג“ב 

הנסיעות. 

בוריס  של  כהונתו  תום  עם 
וכניסתו  רוסיה  כנשיא  ילצין 
לו  הוברר  לתפקיד,  פוטין  של 
עוד  יכולה  אינה  כבר  ה‘זיל‘  כי 
השיירה  עבור  בשימוש  להיות 
להח־ נאלץ  והוא  הנשיאותית, 

לאחר  הגרמנית.  במרצדס  ליפה 
בתפקיד  שכיהן  שנים  כשש 
החליט להזמין את המכונית המ־

סורתית, במטרה להראות דוגמה 
רכישת  ולעודד  בארצו  לציבור 

כלי רכב מתוצרת רוסית. 
את  שייצרה  בחברה  בכיר 
הרו־ לתקשורת  התראיין  הרכב 

בה  הקדילק  כי  והתרברב  סית 
חסרת  הינה  אובאמה  ברק  נוסע 
הח־ הרכב  לעומת  וחן  ייחודיות 
דש של פוטין: ”תראו את אובא־

שנראית  במכונית  נוסע  הוא  מה 
כמו צוללת, אין בה לא יופי ולא 
זאת  לעומת  פוטין  לנשיא  הדר. 
יהיה מעתה רכב ייחודי ומפואר, 

כזה שמתאים לנשיא“. 

ירושלים: פצוע קשה 
כתוצאה משריפה בבנין

בשרי־ עשן  ושאיפת  מכוויות  קשה  באורח  נפצע  אדם 
רמות  שבשכונת  צפרירים  ברחוב  מגורים  בבנין  שפרצה  פה 
לו  העניקו  הצלה‘  ’איחוד  של  מתנדבים  חובשים  בירושלים. 
הדירה  אל  פנימה  שפרצו  כיבוי  כוחות  ראשוני.  רפואי  טיפול 
לחוב־ אותו  והעבירו  אותו  שאיתרו  אלו  היו  העשן  אפופות 

שים. הוא פונה מהזירה כשהוא מורדם ומונשם לבית החולים 
הדסה עין כרם. חוקרי כיבוי מנסים לגלות את הסיבה לפרוץ 

הדליקה.

אשדוד: ביקר בבית שכנו 
ומצא את רכושו הגנוב 

הבחין  קפה,  לשתות  שכנו  ידי  על  שהוזמן  אשדוד  תושב 
במהלך ההמתנה להכנת הקפה ברכוש אשר נגנב מביתו זמן מה 
תחנת  שוטרי  את  והזעיק  מהבית  לצאת  מיהר  הוא  לכן.  קודם 
מעצרו  הגנוב.  הרכוש  לו  והשיבו  החשוד  את  שעצרו  אשדוד 

של החשוד הוארך.

תל אביב: מספר פצועים 
בתאונת דרכים בין אוטובוסים

ברחוב  שהתרחשה  אוטובוסים,  שני  בין  דרכים  בתאונת 
כולם  אדם  בני  שמונה  לפחות  נפצעו  אביב,  בתל  לבנון  חיים 
במצב קל. צוותי מד“א ’דן‘, בסיוע כונני ’מד“א - הצלה גוש דן‘ 

העניקו להם טיפול ראשוני שלאחריו הם פונו לבתי החולים.

אלעד: שלוש פצועות 
בעקבות אזעקת שווא

אתמול  שנשמעה  שווא  אזעקת  בעקבות  הכריע:  המתח 
חובשים  לטיפול.  פצועות  שלוש  נזקקו  אלעד,  בעיר  בבוקר 
מתנדבים של ’איחוד הצלה‘ סניף ’אלעד‘ העניקו טיפול רפואי 
משבר  וסובלת  מוגן  למרחב  מריצה  כתוצאה  שנפלה  לאשה 
לשעבר)  הדרום  (תושבות  ילדות  ב־2  טיפלו  כן  וכמו  ברגלה, 
שסבלו מחרדות עקב שמיעת האזעקה. הנפגעות פונו להמשך 

קבלת טיפול רפואי.

פתח תקוה: פועל נפל 
מפיגום ונפצע 

ונפגע  מפיגום  פועל  נפל  תקוה  בפתח  נקר  יוסף  ברחוב 
הצלה‘  ’איחוד  של  מתנדבים  חובשים  ובגפיו,  בראשו  קשות 
סניף ’פתח תקוה‘ העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, והוא פונה 

כשמצבו מוגדר בינוני עד קשה לבית החולים.

בני ברק: תינוק חולץ 
מבין הסורגים

על  דיווח  בעקבות  הוזעקו  דן‘  גוש  ’הצלה  מד“א  חובשי 
תינוק כבן שנה וחצי שנתקע בין הסורגים במעון בו שהה בר־
את  חתכו  למקום  שהגיעו  החובשים  ברק.  בבני  קוק  הרב  חוב 

הברזלים וחילצו את הילד כשמצבו מוגדר טוב ותקין.

רמללה: ארבעה נעצרו בחשד 
לגניבת וזיוף כלי רכב 

בפעילות של יחידה להב־433 אתגר, נעצרו 4 אנשים תוש־
בי רמללה בחשד לסחר בכלי רכב, אחזקת רכוש גנוב, זיוף כלי 
רכב, גניבת כלי רכב ועבירות נוספות. בפעילות נתפסו מנועים 
החקירה  מפתחות.  עם  רכב  מחשבי  של  גדולה  וכמות  גנובים 

נמשכת.

קצרים // י. ברזל

הדירה השרופה

הנחיות חדשות להתקנת 
מצלמות אבטחה ומעקב

גת מתקופת בית ראשון 
נחשפה בירושלים 

במקום התגלו בורות לדריכת ענבים מתקופת בית ראשון, עם שברי כלי חרס 
ומטבעות ברונזה מתקופת בית שני ^ השטח מתוכנן להפוך לגן תנ“כי תיירותי

מאת ח. אבשלום

שע־ שטח  נחנך  לאחרונה 
תיירותי  תנ“כי  לגן  להפוך  תיד 
ביער  הנוף  עם  שישתלב  פתוח 
השטח  ירושלים.  בצפון  רמות 
מ“ר  פני 30,250  על  שמשתרע 
לפא־ מערבית  צפונית  ממוקם 
וצפו־ נפתוח  מצפה  הטבע  רק 
במקום  ירושלים.  לפארק  נית 
ארכיאולוגיות  תגליות  נחשפו 
עתיקות  גתות  עם  מרשימות 
שברי  ראשון,  בית  מתקופת 
ברונ־ מטבעות  ושני  חרס  כלי 

הגתות  שני.  בית  מתקופת  זה 
תושב  ידי  על  במקרה  נחשפו 
שכונת רמות בירושלים שטייל 
בור  וגילה  הסמוך  רמות  ביער 
הוא  שאין  מסתבר  במקום. 
ישנה  וכי  במתחם  היחיד  הבור 
כאן תגלית ארכיאולוגית בעלת 

ערך היסטורי משמעותי. 
חפירה  עבודות  החלו  מאז 
היר־ תוך  במקום,  מסיביות 

השכונה,  תושבי  של  תמות 
קק“ל,  ירושלים,  עיריית 
ירו־ פארק  העתיקות,  רשות 

הקהילתי,  המינהל  שלים, 
החינוך  ומערכת  ארכיאולוגים 
על  בירך  העיר  ראש  בעיר. 
ההירתמות של כלל הגורמים.

התנ“כי  הגן  של  התכנית 
אחרות  לתכניות  תחבור 
הת־ דוגמת  בשטח  הקיימות 

במצפה  הטבע  לפארק  כנית 
עמק  לשימור  והתכנית  נפתוח 
ירושלים.  פארק   – הארזים 
הנגשה  שבילי  נסללו  כה  עד 
ולמקום  הגתות  נוקו  לאתר, 
ספר  מבתי  תלמידים  הגיעו 

הש־ שאף  בירושלים  שונים 
החפירות,  בפעילות  תתפו 
פעולה  שיתופי  ישנם  כאשר 
ספר  בתי  בין  משותפת  ועשיה 
והשכונות  המגזרים  מכלל 

בעיר. 
במקום מתוכננים להתבצע 
סיורים עבור מבקרים, עבודות 
ושיחים,  צמחים  של  טיפוח 
תוך השבתם לגינה הקהילתית 
העתי־ הגת  של  מלא  ושחזור 
קה, כל זאת בליווי מקצועי של 

אנשי המקצוע. 

הגת העליונה שנחשפה. באדיבות מנהל המינהל הקהילתי

אחד מסמלי המשטר הקומוניסטי. לימוזינה ’זיל‘

”חוויה רוחנית וגם זכות גדולה“. הוויטראז‘ים של לנגפורד

מאת חיים מרגליות

שהצילום  העובדה  לאור 
הת־ ומעקב  אבטחה  במצלמות 
הוציאה  האחרונות,  בשנים  פתח 
ומי־ טכנולוגיה  למשפט  הרשות 
(רמו“ט),  המשפטים  במשרד  דע 
מצלמות  להתקנת  הנחיות  שורת 

כאלו. 
כי  נכתב  להנחיות  ברקע 
”למבט העוקב אחרי בני אדם יש 
המשפיע  וממשטר  ממשמע  כוח 
זו  השפעה  התנהגותם.  אופן  על 
כאשר  חיובית,  להיות  עשויה 
עב־ התנהגות  מצמצמת  היא 

ולחברה  לזולת  ומזיקה  ריינית 
מהפעי־ ניכר  חלק  מנגד,  כולה. 
התי־ באמצעי  הנתפסות  לויות 

פעילויות  הן  הדיגיטליים  עוד 
תמימות,  יומיומיות  שגרתיות 
שאינן מהסוג שהחברה מבקשת 
למנוע. בשל כך למעקב המתמיד 

יש גם השלכה שלילית“.
שפו־ החדשות  בהנחיות 

 20 פני  על  ומתפרסות  רסמו, 
יש  כי  השאר  בין  נכתב  עמודים, 
לקבל את ההחלטה על השימוש 
מושכל  באופן  מעקב  במצלמת 
הצרכים  בחינת  לאחר  ומודע, 
במצלמה.  לשימוש  והחלופות 
מבק־ אותה  התכלית  כן,  כמו 

מצלמות  באמצעות  להשיג  שים 
המצ־ הצבת  ומטרת  המעקב, 

מוגדרת  להיות  חייבת  למות 
ומפורש.  ספציפי  חד,  באופן 

אין  המטרה  שנקבעה  לאחר  גם 
למטרות  בצילומים  להשתמש 

זרות.
לז־ נוגע  וחשוב,  נוסף  פרט 
כות הציבור להביע עמדה. ”קב־

התקנת  בדבר  נכונה  הכרעה  לת 
הציבורי  במרחב  מעקב  מצלמת 
מצדיקה  שלטונית  רשות  בידי 
שימוע  קיום  גם  כלל  בדרך 
שיאפשר  באופן  פומבי  ציבורי 
לה־ מהניטור  המושפע  לציבור 

ביע עמדתו“, נקבע בהנחיות.
מחברי  נוטים  כללי,  באופן 
ככל  להמעיט  להורות  ההנחיות 
למ־ כך  מצלמות,  בהצבת  הניתן 

בכל  להתקין  כי ”רצוי  נכתב  של 
המי־ המצלמות  מספר  את  אתר 

המטרה  להשגת  החיוני  נימאלי 
המבוקשת. מספר מצלמות גדול 
מן הנדרש עלול להביא לשימוש 
עודף  מידע  ולאיסוף  יעיל  לא 
בפרטיות  כשלעצמו  הפוגע 

העוברים ושבים“.
לרזו־ נוגעות  גם  ההנחיות 

שבמקרה  כל  הצילום,  לוציית 
למשל  היא  הצילום  שמטרת 
שה־ אסור  תנועה,  בקרת  עבור 

ניתן  שבו  למצב  תגיע  רזולוציה 
המצולמים.  פני  את  לזהות  יהיה 
של־ להציב  מצלמות  מציבי  על 

טים ברורים וקריאים המודיעים 
גם  ישנן  בהמשך,  המצלמות.  על 
שמירת  לגבי  ברורות  הנחיות 
ההכרחי,  הזמן  למשך  הצילומים 

ולא יותר מכך.

”כוח ממשמע וממשטר“. מצלמת מעקב

מהיום: חובה להדליק אורות 
בכבישים בינעירוניים גם ביום

מאת חיים מרגליות

ה־1.11  מהיום,  החל 
באורות  לנסוע  הנהגים  חייבים 
הבינעי־ בכבישים  דולקים 
כך  היום.  בשעות  גם  רוניים 
הודיע משרד התחבורה. חובת 
בכבישים  ברכב  אורות  הדלקת 
כל  על  חלה  הבינעירוניים 

בתוקף  תהיה  והיא  הרכב  סוגי 
ל־31  עד  החורף  חודשי  במשך 

במרץ 2013.
אופ־ מוניות,  אוטובוסים, 

חייבים  כבד  משא  ורכב  נועים 
לנסוע באורות דולקים בשעות 
עירוניים,  בכבישים  גם  היום 
עוד  החורף.  חודשי  במשך 
התחבורה,  ממשרד  הודגש 

לנסוע  חייבים  אופנועים  כי 
בכבישים  דולקים  באורות 
במשך  ובינעירוניים  עירוניים 

כל ימות השנה.
התחבורה,  משרד  דובר 
הקנס  כי  מציין  עובדיה,  אבנר 
על נסיעה בלי אורות ביום הוא 
שתי  בתוספת  שקלים,   100

נקודות חובה.

הבלונים המסוכנים שנתפסו ברהט
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