
מאת מרדכי גולדמן

הבהיר  הבולגרי  החוץ  שר 
מתכוונת  אינה  ארצו  כי  אתמול 
הממצאים  על  בשתיקה  לעבור 
חיזבללה  ארגון  כי  שמעידים 
בבורגס,  הפיגוע  מאחורי  עמד 
שבו נהרגו בקיץ האחרון חמישה 
בכיר  מקומי.  ואזרח  ישראלים 
יודעת  ארצו  כי  ציין  נוסף  בולגרי 
החשודים  שלושת  נמצאים  היכן 
מאוחר  בהתקפה.  במעורבות 
יותר הגיבו בחיזבללה להאשמות 
להכפיש  מנסה  ישראל  ואמרו: 

אותנו.
הח־ דו"ח  פרסום  בעקבות 

אוטובוס  ליד  הפיגוע  על  קירה 
בעיר  הישראלים  התיירים 

הנופש ביולי האחרון, אמר השר 
מעורבותו  כי  מלדנוב  ניקולאי 
"לא  בפיגוע  חיזבללה  ארגון  של 

תעבור ללא השלכות". 
לא  חודשים  שישה  "במשך 
לנו  יש  כעת  אבל  דבר,  אמרנו 
שמי  ביותר  מוצקות  ראיות 
את  לפועל  והוציאו  שתכננו 
הפיגוע הם מהזרוע הצבאית של 
חיזבללה", אמר. "אנחנו ניקח את 
באיחוד  לעמיתינו  לנו  שיש  מה 
האירופי ונדון אתם בעמדה שא־

נחנו יכולים לנקוט כדי להבטיח 
שזה לא יקרה שוב". 

מלדנוב הוסיף כי האפשרות 
כארגון  חיזבללה  על  להכריז 
טרור "נמצאת על השולחן" כבר 
זמן מה, אולם ממשלתו לא רצתה 
להתייחס לכך לפני שיהיו ראיות 

מאת מאיר ברגר

ומתן  המשא  במסגרת 
(ה')  היום  ייפגשו  הקואליציוני 
בנימין  הממשלה  ראש  בשנית 
יאיר  עתיד  יש  ויו"ר  נתניהו 
להתקיים  צפויה  הפגישה  לפיד. 
לקדם  ינסו  השניים  בירושלים. 
ונושאים  בנטל  לשוויון  מתווה 

נוספים.
נת־ בליכוד  גורמים  לדברי 

אחדות  בממשלת  מעוניין  ניהו 
החרדים,  בנט,  לפיד,  עם  רחבה 
שא־ סבור  "נתניהו  ומופז.  לבני 

ההזדמנות  את  להחמיץ  סור 
תהליך  להתניע  גם  שנוצרה 
אמיתי  שינוי  לעשות  וגם  מדיני 

ומיידי בשיווין בנטל. 

החרדים  את  לשלב  צריך 
להיות  יכול  לא  בלעדיהם  כי 
שני  ומצד  אמיתי  מדיני  תהליך 
בנ־ השוויון  שינוי  לעשות  כדי 

בממשלה  לעשות  אפשר  אי  טל 
שתלויה בחרדים, כדי לענות על 
שתי המטרות הללו נתניהו רוצה 
ממשלת אחדות רחבה עם לפיד, 

בנט, החרדים, לבני ומופז".

ט"ז מעמדות תפילה מרגשים 
יתקיימו ע"י שלוחי 'קופת העיר' 
ברחבי  הקדושים  במקומות 
בחיתום  ובגולה,  הקודש  ארץ 
פרשת  שישי  יום  השובבי"ם, 

משפטים. 
האחרון  שישי  ביום  השבוע, 
שלוחי  יעמדו  השובבי"ם  של 
בכל  משמרתם  על  העיר'  'קופת 
וכמוני  הקדושים,  המקומות 
פרקי  את  השמימה  יזעקו  מעות 
כאשר  ישראל.  זמירות  נעים 
מיד לאחר מכן, ללא הפסק כלל, 
ושם  שם  כל  בפרטות  יזכירו 
בקשתו  עם  התורמים  משמות 
ל'קופת  שיועברו  כפי  האישית 

העיר'.
עבודה  תתקיים  כך  לצורך 
העיר'  'קופת  של  מאומצת 
ההערכות  את  להשלים 
לקבל  להספיק  הלוגיסטית 

מבעוד  במדוייק  ולרשום 
התורמים  שמות  כל  את  מועד 
ולישועה.  לברכה  שמועברים 
ההרגלים  פי  על  כן,  כמו 
העיר',  'קופת  של  הקפדניים 
שמות  רשימות  מודפסות 
עינים,  מאיר  בכתב  התורמים 
עם  בפרטות  ושם  שם  כל 
ומועברים  האישית,  בקשתו 
הקופה  שלוחי  כל  אל  בנפרד 
מעומק  עליהם  להעתיר  שיצאו 
המקומות  עשר  בשישה  הלב 

הקדושים בארץ ובעולם.
וצדיקי  גדולי  הדרכת  כפי 
לעבודת  נבחרו  שליט"א,  הדור 
משכמם  תפילה  בעלי  התפילה, 
חטא,  ויראי  שמים  יראי  ומעלה, 
בפיהם  התפילה  שאומנות 
מכהנים  מהם  רבים  ובליבם. 
כמרביצי תורה והוראה, ונעתרו 
להקדיש  העיר'  'קופת  לבקשת 
בתפילות  להעתיר  מזמנם 
של  בקשותיהם  על  ותחנונים 
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צרפת: נסיון פיגוע בבית 
הספר 'אוצר התורה' בטולוז

לעזרתם ולרווחתם של אלפי משפחות נזקקות:

תפילות בט"ז שערי השמים ע"י 'קופת 
העיר' ביום שישי אחרון של שובבי"ם

תפילת רבים 
בירושלים לסיום 
ימי השובבי"ם

האחרון  חמישי  יום  היום, 
תתקיים  השובבי"ם,  ימי  של 
המקו־ בישיבת  רבים  תפילת 
שע"י  בנימין"  "משכן  בלים 
ברח'  מעמד  אנשי  מוסדות 
בשעה  ירושלים,   ,1 זוננפלד 

12 בצהרים.
יאמרו  התפילות  במסגרת 
תעניות,  פ"ד  פדיון  סליחות, 
(ערב  קטן  כיפור  יום  סדר 
קריאת  מוקדם),  חודש  ראש 
סדור  ע"פ  עננו  תפילת  ויחל, 
הקדוש  לרבינו  שלום"  "נהר 
לאור  שיצאו  זיע"א  הרש"ש 
מסירת  הישיבה.  ע"י  עולם 
בשבוע  לומר  נוהגים  מודעה 
לפני  שובבי"ם.  של  האחרון 
מגדולי  אחד  יעבור  התיבה 
שזכה  בישיבה,  המקובלים 
ספ־ מחמישים  למעלה  לחבר 

רים בתורת הנסתר.

המו"מ הקואלציוני: היום ייפגש נתניהו עם לפיד

‰ערב ‰ילול˙ כ"˜ מרן ‡„מו"ר 
מו‰ר"מ מזווע‰יל זי"ע

אבו מאזן נפגש עם אחמדינג'אד: 
"מודה על התמיכה בעם הפלסטיני"

נשיא איראן המבקר בימים אלו בוועידת המדינות האסלאמיות בקהיר איים כי "איראן מוכנה 
להחריב את ישראל אם תתקוף את אחד מהמדינות האסלאמיות"

המורדים הסורים פתחו ב'מבצע סופי' 
לשחרורה של דמשק מידי אסד

לפחות 150 בני אדם נהרגו אתמול ברחבי סוריה ^ פיגוע תופת בחאמה הביא למותם של עשרות ^ 
לפי הדיווחים כוחותיו של אסד חוסמים כבישים והורסים אותם כדי למנוע את התקדמות המורדים 

^ דיווח: אנשי אסד נערכים לאפשרות שיאלצו לנטוש את הבירה

בעקבות ההודעה על ביקורו הצפוי של נשיא ארה"ב בישראל:

דובר הבית הלבן מבהיר: אובאמה 
לא יציע תכנית שלום חדשה 

הדובר הוסיף: "אנו צופים שאיראן וסוריה יהיו נושאי השיחה, אך אני בטוח שעוד סוגיות יעלו, כפי שתמיד 
קורה בפגישות הנשיא עם נתניהו" ^ שגריר ארה"ב שפירו: "אובאמה בא לישראל כדי לדון על איראן"
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הלבן  הבית  הביקור:  לקראת 
של  הביקור  כי  אתמול,  הודיע 
נשיא ארצות הברית, ברק אובא־
בהצ־ יתמקד  "לא  בישראל  מה 
עות ספציפיות לתהליך השלום" 

והוא לא יביא יוזמה חדשה. 
קרני  ג'יי  הלבן,  הבית  דובר 
אמר כי ברור שבביקור המוקדם 
ג'ון  הנכנס,  המדינה  מזכיר  של 
קארי, הוא יחפש נקודות אחיזה 
אבל  המדיני,  התהליך  להנעת 
מעו־ לא  הלבן  בבית  לדבריו 

מוגזמות  ציפיות  לטפח  ניינים 
לגבי תוצאות ביקורו של הנשיא. 
מדגישים  בוושינגטון  בממשל 
היחסים  הידוק  חשיבות  את 
והתיאומים בכל הקשור לאיראן 

וסוריה.
עי־ כי  הסבירו  הלבן  בבית 
שמדובר  מכך  נובע  הביקור  תוי 
שניה  קדנציה  שמתחיל  בנשיא 
וזו  בישראל,  חדשה  ובממשלה 
למפגש  כמוה  מאין  הזדמנות 
"לא  הביקור  אבל  זה,  מסוג 
ספציפיות  בהצעות  יתמקד 

קרני.  הוסיף  שלום",  לתהליך 
פעם שהנשיא  שבכל  "אני בטוח 
וודאי  מדברים  הממשלה  וראש 
עם  משוחח  שהנשיא  פעם  בכל 
הפלסטינית,  הרשות  מנהיגי 
הנושאים הללו עולים. אבל זוהי 

אינה מטרת הביקור".
והמאמצים  שלנו  "העמדות 

במזרח  שלום  להשגת  שלנו 
התיכון הינם ברורים ונמשכים", 
הדגיש הדובר. הוא העריך גם כי 
במהלך  ישלב  אובאמה  הנשיא 
נסיעתו לאזור גם ביקור ברשות 
מוקדם  ובירדן.  הפלסטינית 
הפלסטיני  העיתון  דיווח  יותר 
המדינה  מזכיר  כי  'אל־קודס' 

הפלסטינית  ברשות  יבקר  קארי 
שאם  נסיעה   – פברואר  באמצע 
הר־ הביקור  תהיה  לפועל,  תצא 

שמי הראשון שלו בתפקיד. 
נשאל  הלבן  הבית  דובר 
בכוונת  אם  גם  היומי  בתדרוך 
הנשיא להפעיל לחץ על ישראל 
בהתנחלויות,  הבניה  בנושא 

מצפים  "אנחנו  השיב:  וקרני 
נושאי  יהיו  וסוריה  שאיראן 
שנו־ בטוח  אני  אבל  השיחה, 
שת־ כפי  ידונו,  מגוונים  שאים 
הנשיא  של  בפגישות  קורה  מיד 
ועם  נתניהו  הממשלה  ראש  עם 

בכירים ישראלים אחרים".
שג־ התייחס  יותר,  מוקדם 

בישראל,  הברית  ארצות  ריר 
של  המתוכנן  לביקור  שפירו  דן 
הביקור  מטרת  כי  וטען  הנשיא 
העיקרית נועדה להראות לעולם 
ישראל  בין  העמוק  הקשר  את 
לארצות הברית. כך פורסם בגלי 

צה"ל.
"כשנתניהו והנשיא אובאמה 
האחרונים  בימים  ביניהם  דיברו 
הקדנ־ בתחילת  כי  סיכמו  הם 
נתניהו  ממשלת  של  הבאה  ציה 
אמר  בישראל",  יבקר  הנשיא 
של  השניה  "הקדנציה  שפירו. 
הזדמנות  עמה  מביאה  נתניהו 

"לא יתמקד בהצעות ספציפיות". מטוסו של נשיא ארה"ב
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יחסית  רגועה  תקופה  אחרי 
בשבועות  סוריה  על  שעברה 
האחרונים, כאשר מספר ההרו־
בודדות  עשרות  על  עמד  גים 
סוריה  צבא  אתמול  פתח  ליום, 
לכי־ גדול  במבצע  החופשית 
יצא  המבצע  דמשק.  של  בושה 
'האיפוס  הקוד  שם  תחת  לדרך 
לגרש  היא  ומטרתו  הגדול', 
אסד  הנשיא  של  כוחותיו  את 

מדמשק. 
הצ־ הם  המורדים  לטענת 

הראשונה  בפעם  אתמול  ליחו 
הנ־ ארמון  מתחם  את  להפגיז 

הם  פגזים.  שני  שספג  שיאות 
טוענים גם כי דרום העיר נכבש 
שליטתם,  תחת  ומצוי  ידם  על 
חיזוק  מעט  שמקבלות  טענות 
מהעובדה שצבאו של אסד ירה 
טילי קרקע־קרקע לעבר דרום 

הבירה. 
בדמשק  הדיווחים,  לפי 
נהרגו  פרבריה,  עם  יחד  לבדה, 
אדם,  בני  מאה  לפחות  אתמול 

ההרוגים  של  הכולל  ומספרם 
במדינה טיפס אל מעבר ל־150. 
לא  במספרים  מדובר  זאת,  עם 
סופיים, ויתכן שבשעות הלילה 
רבים  עוד  נהרגו  המוקדמות 

נוספים. 

ידי  על  אתמול  דווח  עוד 
אזרחים  ידי  על  וכן  המורדים 
של  חייליו  כי  דמשק,  תושבי 
רבים  מחסומים  הקימו  אסד 
הרסו  או  וחסמו  העיר,  בתוך 
והגשרים  מהכבישים  חלק 

היתר  בין  העיר.  אל  המובילים 
פורסמו תצלומים המראים את 
ניתן  לא  אך  הטענות,  נכונות 
חסומים  כמה  עד  מהם  לקבוע 
העיר.  אל  המובילים  הכבישים 

לאחר הפרסום כי חיזבללה אחראי לפיגוע

בולגריה: לא נעבור בשתיקה 
על מעורבות חיזבללה
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מחמוד  איראן  נשיא 
אלו  בימים  מבקר  אחמדינג'אד 
במצרים, ואתמול, בשולי ועידת 
המדינות האסלאמיות, הוא נפ־
גש עם יו"ר הרשות הפלסטינית 
אבו מאזן, וניצל את ההזדמנות 
ולאיים  ישראל  את  לתקוף  כדי 

שיחו  בן  לו  הודה  מנגד,  עליה. 
על "תמיכתו בעם הפלסטיני".

מתקרבת  הציונית  "הישות 
הנ־ אמר  חלקלק",  למדרון 
פגישת  במהלך  האיראני  שיא 
צריכים  "הפלסטינים  השניים. 
עו־ אין  זכויותיהם,  את  לקבל 
מוסרית  חובה  זו  כך.  על  ררין 
הרשות  יו"ר  עבורנו".  ואנושית 

ההזדמ־ את  ניצל  הפלסטינית 
הרפובליקה  לנשיא  והודה  נות 
בעם  "תמיכתו  על  האסלאמית 
כמ־ הכרה  להשיג  הפלסטיני 
חברה  שאינה  משקיפה  דינה 

באו"ם".
מחמוד  אמר  יותר  מוקדם 
עיתו־ במסיבת  אחמדינג'אד, 

מוכנה  "איראן  כי  בקהיר  נאים 

להחריב את ישראל אם תתקוף 
האיס־ מהמדינות  אחת  את 

מוכן  האיראני  העם  לאמיות. 
להרוס  כדי  לישראל  לדהור 
לתקוף  מקווים  הציונים  אותה. 
מפחדים  הם  אבל  איראן,  את 
ומתוצאותיה.  שלנו  מהתגובה 
להרתיע  יכולים  כוחותינו 

הקרב על דמשק. המורדים בפאתי עיר הבירה

מאת א. למל

בבית  לפיגוע  משנה  פחות 
בטולוז  התורה'  'אוצר  הספר 
הקהילה  בני  כאשר  שבצרפת, 
כואבים  עדיין  במקום  היהודית 
לחזור  ומתקשים  הפצעים  את 
לסדר היום, התרחש אירוע חמור 
תו־ כאשר  אחה"צ,  שלישי  ביום 
בית  לשערי  הגיעה  צרפת  שבת 
בסכין  מצוידת  כשהיא  הספר 
התל־ אחד  את  לדקור  ואיימה 

מידים.

החשודה בת 51 הגיעה לבית 
הת־ אחד  בשער.  ועמדה  הספר 
למידים כבן 16 יצא לתומו והיא 
התנפלה עליו בגידופים ונאצות 
תוך שהיא מאיימת לדקור אותו.
לבית  חזרה  נמלט  התלמיד 
בית  מנהל  את  והזעיק  הספר 
להגעת  עד  אותה  שעיכב  הספר 
חי־ ערכו   השוטרים  המשטרה. 

בתוכו  נמצא  ואכן  בתיקה  פוש 
ונל־ מיד  נעצרה  התוקפת  סכין. 

קחה לתחנת המשטרה.

כינוס מיוחד של חסידי רחמיסטריווקא נגד נגע האינטרנט
מאת י. מוזסון

אחר  למלא  הצבור  "על 
ע"י  שנקבעו  והתקנות  הוראות 
שקבעו  בסייגים  הקהילה  רבני 
נגע  לביעור  הקודש  במלחמת 
המהווה  הקלוקל  האינטרנט 
וחינוך  הבית  קדושת  של  הרס 
הילדים", בקריאת קודש זו יצא 
מרחמיסט־ האדמו"ר  מרן  כ"ק 
החו־ בדבריו  שליט"א  ריווקא 
של  אדיר  בכינוס  שנשא  צבים 
רחמיסטריווקא  חסידי  המוני 

מאת א. ישראל

דהילולא  יומא  חל  הערב 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ה־34 
בעל  זי"ע  מזוועהיל  מרדכי  רבי 
לג־ שהסתלק  דמלכא'  ה'יקרא 
לחודש  כ"ח  ביום  מרומים  נזי 
בחלקת  ומנו"כ  תשל"ט,  שבט 
במרומי  זי"ע  זוועהיל  אדמור"י 

הר הזיתים.
נולד  זי"ע  האדמו"ר  כ"ק 
תרס"ו  בשנת  זוועהיל  בעיירה 
משה  גדליה  רבי  הרה"ק  לאביו 
זי"ע, גדל ונתחנך בצל אביו וסבו 
שהעריכו  זי"ע  מוהר"ש  הרה"ק 
עלה  גדולות.  לו  וניבא  למאד 

עם  ביחד  תרפ"ו  בשנת  ארצה 
אביו  הסתלקות  עם  הגדול.  סבו 
למלא  הוכתר  תש"י  בשנת  הק' 
וב־ מזוועהיל,  כאדמו"ר  מקומו 

החסידות  זכתה  הנהגתו  תקופת 
מוס־ בהקמת  ושגשוג  לפריחה 
זוועהיל  דחסידות  הקודש  דות 
מאות  לתפארה  מתחנכים  בהם 

תלמידים.
כגאון  נודע  זי"ע  האדמו"ר 
נשגב  צדיק  מופלא,  ומתמיד 
בענ־ אבותיו  בדרכי  שהתהלך 
ישראל  אוהב  רוח,  ושפלות  ווה 
הארץ,  בקרב  ישועות  ופועל 
ולב־ לעצה  לפתחו  שחרו  רבים 
  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב
  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב
  המשך בעמ' ב

כ"ק מרן אדמו"ר מרחמיסטריווקא שליט"א בדבריו בכינוס:

"מימות בריאת העולם לא היה נסיון כזה 
להרס החינוך וקדושת הבית היהודי"

האדמו"ר  מרן  כ"ק 
מנה־ בקדשו  שדיבר  שליט"א 
מת לבו הטהור בדברים חוצבי 
נוראה,  בהתרגשות  להבות 
בריאת  שמימות  בדבריו  אמר 
נורא  נסיון  היה  לא  העולם 
ההורס  האינטרנט  כמו  כזה 

ומביאה  הישראלית  הנפש  את 
לדיוטא התחתונה, מדובר כאן 
במלחמת היצר באופן קשה עד 
רח"ל  נורא  הוא  האיסור  מאד, 

ויש להתנזר מכך בכל הכוח.
ציטט  קדשו  בדברות 
החיים'  ה'אור  בעל  מדברי 

שהיצר  השבוע,  בפרשת  הק' 
ומנסה  להחטיאו  לאדם  אורב 
כשהוא  לטובתו,  שזה  לומר 
יש  טוב,  שהוא  לרע  אומר 
לדעת שהיצר שונא לו ומבקש 
להכותו נפש רח"ל, ויש להזהר 
  המשך בעמ' ב
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בחירה כפולה
הר־ הדאגות  מכל 
ראש  את  שאופפות  בות 
ויש  אלו,  בימים  הממשלה 
מה  יש  כאלו,  מעטות  לא  לו 
היוודע  מאז  אותו  שמעסיק 
של  בפריימריז  התוצאות 
הת־ הזו  המועקה  הליכוד. 
כשנודעו  שבעתיים  חדדה 
תוצאות הבחירות הכלליות. 
הדברים  אחד  שזהו  פלא  לא 
בסביבת  אודותיו  שדנים 
נתניהו גם בימים של המו"מ 

הקואליציוני הלוט בערפל.
המקדימות  הבחירות 
לנ־ הנחילו  הליכוד  בסיעת 

של  כששורה  תבוסה  תניהו 
מומלציו (כגון בגין, מרידור, 
נפלטו  ועוד)  מעוז  שלמה 
די  היה  לא  כמו  מהרשימה. 
נצבעה  כולה  הרשימה  בכך, 
לחשק  שאמור  ניצי  בצבע 
הממשלה  ראש  את  ולסנדל 
מכל,  והגרוע  המחר.  ביום 
נתניהו,  של  הראיה  מזווית 
שעסקו  אלו  מקרב  רבים 
הרשימה,  בהטיית  בלהט 
עצמו  הבחירות  ביום  נמלטו 
היהודי  הבית  אל  מהליכוד 
ל'עוצמה  גם  הסתם  ומן 
עברה  לא  שכלל  לישראל' 
גם  (כמו  החסימה  אחוז  את 

למפלגות נוספות).
ביום אתמול נודע כי נת־

ניהו שוקל ברצינות להודיע 
בחירת  שיטת  שינוי  על 
ואולי  לכנסת  המועמדים 
בטרם  עוד  כזה  מהלך  ליזום 
במ־ הליכוד.  בשרי  הבחירה 

על  דיברו  הליכוד  סדרונות 
כך שנתניהו מתקנא בהליכי 
בסיעות  המועמדים  בחירת 
עתיד  ביש  ביתנו,  ישראל 

ואולי גם בקדימה.
את  אמש  יעץ  חכם  איש 
הפריימריז  הבאה:  ההצעה 
ייערכו  השונות  לסיעות 
הכלליות  הבחירות  ביום 
תהיה  השיטה  זמנית.  ובו 
משהצבעת  ממוחשבת. 
ייפ־ בחרת,  שבה  למפלגה 

שבו  חדש  חלון  בפניך  תח 
רשימת  את  לדרג  תידרש 
הסיעה.  מקרב  המועמדים 
להשתתף  יהיה  ניתן  לא  כך 
בסיעה  מקדימות  בבחירות 
א' ולהעניק את הקול לסיעה 

ב'.
שעשויה  הזו,  ההצעה 
של  קיומן  בחוק  לחייב 
פריימריז לכל מפלגה באשר 
היא, יכולה גם למנוע התנג־
נוס־ סיעות  מקרב  לה  דויות 

מאותה  חרדיות)  (כולל  פות 
סיבה. חומר למחשבה.

ביקור טעון
הק־ ביקורו  עושה  מה 
בישראל  אובאמה  של  רוב 
שמתרקמת  ולממשלה  לנו 
שרבים  שאלה  אלו?  בימים 
בימים  עצמם  את  שואלים 

אלו. 
שבשעות  העובדה  עצם 
הערב של אמש מישהו בבית 
כי  להבהיר  הזדרז  הלבן 
יגיע  לא  האמריקני  הנשיא 
חד־ שלום  תכנית  עם  לכאן 

כי  מלמדת  באמתחתו,  שה 
גם שם מרגישים כי ההודעה 
יותר  המתוכנן  הביקור  על 

מלחיצה מאשר מרגשת.
לראות  שמתעקש  מי 
מתע־ לנתניהו,  שירות  בכך 

לם מכך שזה עלול להתגלות 
כשירות דוב.

אמירה דוחה
היא  שהכנסת  אומרים 
מקום של אנשים שמדברים 
לענין.  בהכרח  לא  מדי,  יותר 
רגעים  זוכרים  הוותיקים 
במ־ שהיו  במיוחד  קומיים 
שליהגו  ח"כים  של  ליאה 
עצמם  את  והגחיכו  לשווא 
שהתיימרו  המפלגות  ואת 

לייצג.
בכל  שרצה  אחד  אדם 
וגם  לכנסת  להיכנס  מאודו 
מאמ־ עשה  הממשלה  ראש 

צים רבים בכיוון הוא שלמה 
ההבל  דברי  לנוכח  מעוז. 
האחרו־ ביממה  לו  שיוחסו 

לברך  רק  ניתן  כי  דומה  נה, 
על כך. 

אותם  ההבל  דברי  וכך 
"תוחלת  הכלכלן:  אמר 
החיים שלנו עולה וזו בעיה. 
למות  מסרבים  פה  אנשים 
בקרנות  נאחז  אחד  וכל 
פיליפי־ עוד  ולוקח  המזבח 

עוד  ממציאים  הזמן  כל  נים. 
ואנשים  ומחשבים  מכונות 
לא מתים, וכל שנה של חיים 
עולה הרבה כסף. גם הילדים 
אפשר  ואי  בבית  נשארים 
של  הנושא  מהם.  להיפטר 
ויותר  יותר  נהיה  כסף  ניהול 
זמן  נמוכה,  הריבית  אקוטי. 
יותר  צריך  מתארך,  החסכון 

כסף וההוצאות עולות".
כי  לקוות  אלא  נותר  לא 
בקול  מעוז  שאמר  מה  את 
נערי  בשקט  חושבים  לא 
עומ־ אינם  שכידוע  האוצר, 

דים לבחירה והוא, מעוז, בא 
משורותיהם. 

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בנימין ליּפקין

מטרת הביקור
ארה"ב  נשיא  של  הקרוב  בואו  דבר  היוודע  עם  מיד 
יגיד  מה  הישראלית  בתקשורת  ידעו  כבר  לישראל  אובאמה 
אובאמה לנתניהו ומה ידרוש. ידעו גם כי הביקור נועד לדחוף 
לחדש  הדורשות  המפלגות  את  לממשלתו  לצרף  נתניהו  את 
במהירות את המו"מ עם הרש"פ. אלא שאתמול אחה"צ הציג 
שבכל  בטוח  "אני  מעיקרה:  שונה  תמונה  הלבן  הבית  דובר 
פעם שהנשיא וראש הממשלה מדברים ובכל פעם שהנשיא 
ומנהיג הרשות הפלסטינית מדברים, הנושאים הללו עולים. 
אבל זוהי אינה מטרת הביקור. אנחנו מצפים שאיראן וסוריה 
ידונו,  מגוונים  שנושאים  בטוח  אני  אבל  השיחה,  נושאי  יהיו 
הממשלה  ראש  עם  הנשיא  של  בפגישות  קורה  שתמיד  כפי 
העיתונות  נתפסה  שוב  וכך  הדובר.  הבהיר   – נתניהו" 
הישראלית, על מומחיה ופרשניה בקלקלתה. יותר משנשיא 
ארה"ב רוצה ללחוץ על ישראל להפסיק את הבניה בירושלים 

וביהודה ושומרון שואפת לכך התקשורת הישראלית.

כהונתה  בתקופת  לחו"ל  אובאמה  של  הראשונה  נסיעתו 
השתנו  רבים  דברים  אכן  (ולרש"פ).  לישראל  היא  השניה 
שיצא  מאז  האמריקאי,  הנשיא  אצל  וגם  התיכון  במזרח 
שלו  הראשון  הנשיאותי  כביקור  שנים,  ארבע  לפני  לקהיר, 
נשיאותי  לביקור  יעד  אינה  שוב  מצרים  לארה"ב.  מחוץ 
של  מנהיגותו  על  מערערת  האופוזיציה  כאשר  שלא  בוודאי 
הגדולה  על  המוסלמים  האחים  השתלטות  על  ומוחה  מורסי 
והחשש  בסוריה  האזרחים  מלחמת  ערב.  בארצות  והחשובה 
והמחסנים  אסד,  נפילת  אחרי  שם  והמבולקה  מהבוקה 
מעמדה  את  מחזקים  האסטרטגיים,  הטילים  של  הפרוצים 
של ישראל כבת הברית היחידה של ארצות הברית בשכונה 
שיירת  של  התקיפה  תיכון.  מזרח  הקרויה  הזאת  המסוכנת 
אלא  ארה"ב  בידיעת  רק  לא  נעשתה  דמשק  ליד  הטילים 
לשלום  יותר  וחיוני  יותר  דחוף  בסוריה  המצב  בברכתה.  גם 

העולם מאשר השיחות המדיניות בין נתניהו לבין אבו מאזן.

ברור כיום שגם אם תיכנע ישראל לדרישות הפלסטיניות 
לא תהיה לכך השפעה מיטיבה על המזרח התיכון. מה שתואר 
המערב.  של  לסיוט  להיות  הפך  הערבי'  כ'אביב  בתחילה 
האסלאם הפונדמנטליסטי משתלט על כל הארצות הערביות 
לא  המערב.  של  ברית  בנות  כן  ועל  חילוניות  פעם  שנחשבו 
גם  איראן.  של  הגרעינית  הפצצה  משבר  הוא  דחוף  פחות 
הבטחון  ובמשרד  בירושלים  שוודאי  מה  ברור  בוושינגטון 
בעוד  חזור.  האל  לנקודת  ובאה  קרבה  שאיראן  אביב  בתל 
שבועיים תארח קזחסטן שיחות עם איראן, אבל מה יהיה אם 
הממשל  של  הזהיר  את האולטימאטום  יקבלו  לא  האיראנים 
השלטון  והרי  לאמריקה?  תסייע  טורקיה  האם  האמריקאי? 
יעבור  שלא  ישראל  על  איים  באנקרה  הקנאי  המוסלמי 

בשתיקה על תקיפה ישראלית בסוריה.

הוא  הפלסטינים  עם  השיחות  חידוש  זה  עניינים  במצב 
החדש  המדינה  מזכיר  לו  קודם  ועוד  אובאמה  זניח.  ענין 
קארי, אמנם ידונו על כך בירושלים וברמללה ויבחנו הצעות 
מונח  הברית  וארצות  ישראל  של  יומן  סדר  על  אבל  שונות. 
עתה שלום האזור ואולי אפילו שלום העולם ולא שלומו של 
להתקיף  לא  מנתניהו  ויתבע  יחזור  שהנשיא  יתכן  מאזן.  אבו 
את המתקנים ולהשאיר לארצות הברית את הריסת הפצצה 
הסורי.  בנושא  תיאום  יתר  יתבע  שהוא  ויתכן  האיראנית, 
ולליבון  לדיון  היאים  נושאים  הם  שאלה  להבין  חשוב  אבל 
הפלסטיני  בענין  אמריקאי  לחץ  אסטרטגיים.  שותפים  בין 
אינו צפוי עתה, ולכן את הקואליציה בישראל ניתן להמשיך 
ולהקים בלי התרגשות. רצוי שלישראל תהיה ממשלה חדשה 
שני  יוכלו  כך  לביקור.  יבואו  האמריקאים  כאשר  ורחבה 
ספקולציות  ובלי  האופוזיציה  לחצי  ללא  להידבר,  הצדדים 
הראו  באחרונה  שנערכו  סקרים  הישראלית.  התקשורת  של 
שהחשובים והגדולים בהם מוטים נגד בנימין נתניהו בצורה 
האתיקה  גם  אלא  מקצועיותם  את  רק  לא  בספק  המעמידה 
האשמה  את  מאוששים  הלבן  הבית  דובר  של  דבריו  שלהם. 

הזאת.

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

התורמים ל'קופת העיר'.
יזכו  דשמיא,  בסייעתא 
לקבל  העיר',  ל'קופת  התורמים 
את הזכויות שבאמירת התהילים 
בארץ  הקדושים  המקומות  בכל 
שריד  המערבי  בכותל  ובעולם; 
אמנו  רחל  בקבר  מקדשנו,  בית 
ע"ה, במערת המכפלה, אצל רבי 
בקבר  במירון,  יוחאי  בר  שמעון 
שמעון  בקבר  הנביא,  שמואל 
ג'ראח,  שייח  שבשכונת  הצדיק 
בקבר  יהוידע,  בן  בניהו  בקבר 
בעמוקה,  הנס,  בעל  מאיר  רבי 
הסנדלר,  יוחנן  רבי  בקבר 
בקבר  הקדוש,  השל"ה  בקבר 
המסוגל  עילאי  בר  יהודה  רבי 
יוסף,  הבית  בקבר  לפרנסה, 

בקבר האר"י הקדוש, ובציון רבי 
לייב בעל היסורים.

שליט"א  הקופה  רבני 
להצלחת  רבה  תקוה  הביעו 
את  וציינו  השובבי"ם,  מגבית 
אלפי  הצלת  של  הגדולה  הזכות 
לעזרה,  המשוועות  משפחות 
העיר'  'קופת  בידי  עולה  אשר 
מגבית  בזכות  בעדם  לסייע 
המעלה  מלבד  השובבי"ם, 
במקומות  שבתפילות  הגדולה 
הקדושים ביום שישי של חיתום 

שובבי"ם.
ניתן להעביר שמות לתפילות 
שישי  ביום  השמים  שערי  בט"ז 
במוקד  שובבי"ם,  של  האחרון 
 ,1800-39-47-47 העיר  קופת 

או במוקדים שברחבי הערים.

תפילות ע"י 'קופת העיר'
  המשך מעמ' ראשון

עצרת תפילה והתעוררות 
היום בירושלים

(מוקדם)  ר"ח  ערב  היום 
תפילה  עצרת  תתקיים  אדר 
המרכזי  בביהכ"נ  והתעוררות 
מאה  שכונת  יעקב'  'ישועות 
צהריים  ב־13:20  שערים. 
התהילים,  ספר  כל  יאמרו 
מודעה  מסירת   15:40 בשעה 
הנהוג לאמרה בשבוע האחרון 

כמובא  השובבי"ם  ימי  של 
בשעה  הישר',  'קב  בספה"ק 
ויו"כ  מנחה  תפילת   16:00
ותפי־ "ויחל"  קריאת  עם  קטן 

לת אבינו מלכנו, בשעה 17:20 
והתעוררות  כיבושין  דיברי 
הרבנים  אחד  ע"י  המצב  על 

שליט"א.

הרבנית מרת חיה 
ליברמן ע"ה מאנטוורפן

א"ח הגאון הרב דוד משה ליברמן שליט"א

בהלוויה רבת תוגה ויגון ליוו 
שבבלגיה  באנטוורפן  רב  קהל 
את  עולמים  למנוחת  ובירושלים 
ליב־ חיה  מרת  החשובה  הרבנית 
ליבלחט"א  חבר  אשת  ע"ה,  רמן 
ליברמן  משה  דוד  רבי  הגאון 
שליט"א, גאב"ד דקהילת שומרי 
הרבנים  ומזקני  באנטוורפן  הדת 

באירופה.
בחרקוב  נולדה  ע"ה  הרבנית 
שנה   81 לפני  שבאוקראינה 
יהודה  ר'  החסיד  הרב  לאביה 
זקן  לימים  שהיה  זצ"ל,  חיטריק 
האח־ והשריד  חב"ד  חסידי 

הרש"ב  הרה"ק  לתלמידי  רון 
של  ובצילו  זי"ע.  מליובאוויטש 
חרקוב  של  רבה  הגדול  הסבא 
זצ"ל  טומרקין  אהרן  הרב  הגאון 
מאירות'  'פנים  בעל  הגה"ק  נכד 

זצוק"ל.
הצליחה  השואה  פרוץ  עם 
המנוחה יחד עם הוריה להימלט 
לסמ־ שיצאה  האחרונה  ברכבת 

סיום  לאחר  עד  שהו  שם  רקנד, 
הוריה  תש"ז.  בשנת  המלחמה 
מסרו את נפשם שבתם לא תלך 
ומדי  הגויי,  הספר  בבית  ללמוד 
על  התיק  עם  הולכת  היתה  יום 
גבה ושבה אחה"צ הביתה, בכדי 
שהשכנים לא ילשינו לשלטונות 

כי איננה הולכת לבית הספר.
הצליחו  תש"ז  בשנת 
לאנט־ ומשם  לצ'כיה,  להימלט 

הוראת  פי  ועל  שבבלגיה,  וורפן 
מלי־ הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 

הרב  התמנה  זצוק"ל,  באוויטש 
לבלגיה  הראשי  לשליח  חיטריק 

והולנד.
נודע  בבלגיה  העת  באותה 
דוד  הרב  הגאון  בעלה  של  שמו 
כה'עילוי  שליט"א  ליברמן  משה 
תלמידי  בחיר  כשהיה  מהיידה', 
עפ"י  בהיידה.  חיים'  'עץ  ישיבת 
הוראת אדמו"ר הריי"צ זי"ע עבר 
עוד בבחרותו להתגורר בשיקגו 
בש־ יהודיים.  חיים  שם  ולהפיח 

עם  ביתו  את  הקים  תשי"א  נת 
הרבנית ע"ה, כשהם קובעים את 
בראש  ועומדים  בשיקגו  ביתם 

מערכות החינוך בעיר.
כ"ק  הוראת  עפ"י  בהמשך 
אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע עברו 
שבארה"ב,  בדטרויט  להתגורר 
מוסדות  בראש  עמדו  שם  גם 

'בית יעקב' וברבנות הקהילה.

לי־ הרב  שב  תשמ"א  בשנת 
לכהן  והתקבל  לאנטוורפן  ברמן 
'שומרי  קהילת  כאב"ד  פאר 
הדת' בעיר ומאז החל תור הזהב 
ימיה  כל  במשך  כאשר  בחייהם 
עמדה המנוחה לימינו של בעלה 
במסירות  שליט"א  הגאון  הדגול 
להנהיג  שיוכל  בכדי  ונאמנות, 
מנוחות  מי  על  וקהילתו  עדתו 

ולהורות את בני ישראל דעה.
מאודה  בכל  התמסרה  כך 
צא־ את  לגדל  ואתר  אתר  בכל 
והח־ התורה  מבועי  על  צאיה 

ישרים  לדור  זכתה  ואכן  סידות, 
מבורך, ילדים וצאצאים הנמנים 
רבנים,  חב"ד,  חסידי  חשובי  על 
משפיעים ושלוחים ברחבי העו־

לם היהודי.
חשה  השבוע  שלישי  ביום 
אחד  וברגע  ברע  הרבנית  לפתע 
לבוראה  נשמתה  את  השיבה 
לתדהמת בני משפחתה ומכיריה 
הרבים. מסע ההלוויה יצא מבנין 
כא־ טרליסיט,  ברחוב  הקהילה 
ברא־ הקהילות  מבני  מאות  שר 

וכלל  הוראה  מורי  רבנים  שות 
כבוד  לחלוק  באו  העיר,  תושבי 
אחרון לרבנית ע"ה, שהיתה סמל 
ומופת לצניעות בכל, בפרט למ־

עשי החסד שנעשו בצנעה.
שליט"א  ליברמן  הרב  בעלה 
אחרי מיטתה,  שפוף וכאוב  הלך 
סי־ תוך  אהרן",  "וידום  בבחינת 

רוב לדבר ולהספיד את הרבנית. 
בר־ הרבנית  את  ליוו  ההמונים 
לשדה  משם  אנטוורפן,  חובות 
לארץ  בדרכה  בבריסל  התעופה 

ישראל. 
מסע  יצא  בצהרים  אתמול 
שמ־ ההלוויות  מבית  ההלוויה 

משתתפים  כאן  גם  כאשר  גר, 
הר  לעבר  ההלוויה  במסע  רבים 

הזיתים.
אחריה  הותירה  המנוחה 
מנחם  הרב  מבורך:  ישרים  דור 
חב"ד  שליח  ליברמן  מענדל 
ליברמן  צבי  הרב  באשקלון, 
הרבנית  בלונדון,  חב"ד  שליח 
חיטריק  הרבנית  מצפת,  קפלן 
קראסניאנסקי  הרבנית  מצפת, 
פינסון  הרבנית  מאוסטרליה, 
וילהלם  והרבנית  מבריסל, 
מז'יטומיר. נכדים ונינים הגדלים 
והחסי־ התורה  מבועי  על  כולם 

דות בכל אתר ואתר.

במלאות השלושים לפטירתו

הערב עצרת נהי ומספד בירושלים 
על הגה"צ רבי שלמה ברעוודא זצ"ל

מאת א. ישראל

השלו־ יום  מלאות  לרגל 
המשגיח  של  לפטירתו  שים 
ברעוודא  שלמה  רבי  הגה"צ 
שק־ פרשת  בשבת  שחל  זצ"ל 
לים, תתקיים הערב בירושלים 

עצרת נהי מספד והתעוררות. 
וההתעו־ המספד  עצרת 

 8.45 בשעה  תתקיים  ררות 
'תורה  ישיבת  בהיכל  בערב 
בירו־ סורוצקין  ברח'  אור' 

מקום  קבע  שם  אשר  שלים, 
תפילתו בעת שהותו בארץ.

וההתעו־ מספד  נהי  דברי 
משה  רבי  הגאון  ישאו:  ררות 
רבי  והגאון  שליט"א  שפירא 
ראש  שליט"א  גנס  ישראל 
ומרבני  תורה  קול  ישיבת 
אחד  וכן  מטרסדורף,  שכונת 

מבני המשפחה. דברי המספד 
הגברה  מערכת  ע"י  יועברו 

ומסכים לרחבת הישיבה.
הרבנים  יעמדו  בדבריהם 
גודל  על  שליט"א  הגאונים 
ועל  בהסתלקותו  האבידה 
בעו־ שנפער  הגדול  החלל 

לגנזי  עלותו  עם  התורה  לם 
מעם  מורם  איש  של  מרומים 
ומוסר  תורה  שהרביץ  זה 
תל־ לאלפי  רבה  במסירות 

בשנים,  עשרות  במשך  מידים 
להמוני  ולדוגמה  לסמל  והיה 
הגדולה  בשקדנותו  תלמידיו 

ובצדקותו המופלגה. 
שבחל־ לקברו  העליה 

בהר  החדשה  הרבנים  קת 
תתקיים  י"ט,  גוש  המנוחות 
 10.30 בשעה  שישי  יום  מחר 

לפנה"צ.

השונות  הבעיות  עם  להתמודד 
במזרח התיכון", הוסיף.

בישראל  להערכות  בנוגע 
נועד  אובאמה  של  ביקורו  כי 
להפעיל לחץ על נתניהו על מנת 
מול  המו"מ  את  מחדש  להניע 
הפלסטינים, טוען שפירו כי "יש 
לנו אג'נדה מאוד דחופה. הנשיא 
בעיקר  נתניהו  עם  לדבר  רוצה 
האיראני  הגרעין  בעיית  על 
בטרור  איראן  של  ותמיכתה 

לעסוק  רוצה  אובאמה  העולמי. 
בסו־ האזרחים  במלחמת  גם 

האיום  מול  ובהתמודדות  ריה 
לידיים  כימי  נשק  שבנפילת 

עוינות".
לבי־ מוקדמים  תנאים  "אין 

קורו של הנשיא בישראל", אמר 
כדי  מגיע  "הוא  שפירו,  השגריר 
החדשה  הממשלה  עם  להתייעץ 
ביקורו  ובמהלך  בארץ  שתקום 
ברמללה  גם  התייעצויות  יערוך 
"הבי־ כי  הוסיף  שפירו  ובירדן". 

לאר־ כי  כולו  לעולם  יראה  קור 
צות הברית ולישראל יש קשרים 

של ידידות".
שפירו שב והדגיש כי מטרת 
הביקור בחודש הבא נועדה לע־

"אובאמה  באיראן.  בעיקר  סוק 
הגרעין  תכנית  את  לעצור  נחוש 
לאיראן  כי  וקבע  איראן  של 
הבהיר  גרעיני",  נשק  יהיה  לא 
זאת  לעשות  נוכל  "אם  שפירו, 
עדיף,  זה  דיפלומטיה  באמצעות 
אך אם הדבר לא יסתייע, ארצות 

הברית תבטיח כי זה יקרה".
היח־ על  שפירו  כשנשאל 

האישים  שני  בין  העכורים  סים 
נתניהו  "בין  כי  השגריר  אמר 
טובים.  עבודה  יחסי  לאובאמה 
היו  הראשונות  בקדנציות  כבר 
התיאום  הסכמות.  השניים  בין 
התמיכה  כן  כמו  הביטחונית 
מע־ נבעו  בישראל  הביטחונית 

שתימשך  וטובה  משותפת  בודה 
הש־ של  השניה  בקדנציה  גם 

ניים".

דובר הבית הלבן מבהיר: אובאמה לא יציע תכנית

שחקרו  המשטרה  כוחות 
מדובר  כי  דיווחו  החשודה  את 
מאושפזת  שהיתה  נפש  בחולת 
פסי־ במחלקה  פעמים  מספר 

כיאטרית.
ביקשו  היהודית  בקהילה 
המקומית  מהמשטרה  אתמול 
בית  סביב  את האבטחה  להגביר 
השנה  יום  שמתקרב  ככל  הספר 
הרב  נרצחו  בו  המחריד  לפיגוע 
יונתן סנדלר ובניו אריה וגבריאל 
הספר  בית  מנהל  של  בתו  וכן 

ושרשרת  הי"ד.  מונסנגו  מרים 
בקהילה  שתתקיים  האירועים 

בסמיכות לאותו תאריך. 
החמור  לאירוע  בהתייחסות 
שאירע וטענת המשטרה כי הח־
שודה חולת נפש, אמרו בקהילה 
אשר  הנסיבות  יהיו  כי  היהודית 
יהיו, ברגע שהתלמידים נמצאים 
בסיכון של ממש, לא משנה מהו 
צרי־ החוק  ורשויות  המניע, 
את  להגביר  הכל  לעשות  כים 
התושבים  של  הבטחון  תחושת 

היהודים.

צרפת: נסיון פיגוע בבית הספר

שנערך במאבק המתנהל לסילוק 
והחר־ היראים  מבתי  האינטרנט 

דים לדבר ה'.
אמש  נערך  הגדול  הכינוס 
'בית  מוסדות  של  הגדול  באולם 
כ"ק  בראשות  בירושלים  מלכה' 
ובהש־ שליט"א  האדמו"ר  מרן 

תתפות המוני החסידים שהגיעו 
מכל ריכוזי החסידות בכל רחבי 
את  לשמוע  שהתכנסו  הארץ, 
שנקבעו  הקודש  תקנות  דבר 
הטכנולוגיה  מפגעי  בהתנזרות 

של האינטרנט.
פתח  האדיר  הכינוס  את 
וניהל הרה"ח ר' אברהם סלאנים 
מט־ על  עמד  שבדבריו  שליט"א 

שלדאבון  לאחר  ההתכנסות  רת 
עושה  האינטרנט  נגע  לב  כל 
ישראל,  בני  בתי  בקרב  שמות 
של  מנוחתו  את  טורד  כשהדבר 
לאור  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
המגיעים  המצמררים  הסיפורים 
לעצור  מבקש  כשהוא  לשולחנו, 
הנורא  הנגע  את  ונפשו  לבו  בכל 

והמסוכן.
הרה"ג רבי משה טייטלבוים 
משה  ברך  ק"ק  רב  שליט"א 
את  עורר  בירושלים,  דסטמאר 
בדבר  נלהבים  בדברים  הצבור 
גודל הסכנה האיומה, שהיא אם 
כל חטאת בירידת הדורות רח"ל, 
מרנן  של  קדשם  מדבר  וציטט 
בענין  שליט"א  ישראל  גדולי 
המשמר  על  לעמוד  הצורך  גודל 
ממכשיר  מוחלטת  בהתנזרות 
נשמותיהם  את  המכלה  זה  טמא 

של ישראל. 
נרגשים  דברים  נשא  כן 
משה  רבי  הרה"ג  הגדול  בכינוס 
ברוורמן שליט"א מראשי ישיבת 
'מאה שערים' בירושלים, שעמד 
בהשתמשות  הסכנה  גודל  על 
זה  משוקץ  קלוקל  במכשיר 
ישראל  בני  בתי  להרס  המביא 
רח"ל  הפיל  חללים  רבים  כאשר 

מישראל,  משפחות  בהריסת 
ביסודות  קרירות  בהכנסת 
אברכים  בקרב  והמצוות  התורה 
השפעה  לכך  יש  אשר  צעירים 
כל  התנהגות  על  ביותר  שלילית 
בני הבית, כדי להדוף את הנסיון 
הנורא יש לצאת למלחמת חרמה 
כנגד ההשתמשות במכשיר טמא 
המרכזי  המשא  את  זה.  ומשוקץ 

שליט"א,  האדמו"ר  מרן  נשא 
לכל  ישיר  בשידור  שהועברו 
מרכזי החסידות בארה"ב ואירו־

פה. (דבריו מובאים בנפרד)
הקהל  כל  חתם  הכנס  בסיום 
הת־ תוך  התקנות,  טופס  על 

כל  אחר  למלא  גמורה  חייבות 
כדי  שנקבעו  ההוראות  סעיפי 

לסלק את היצר מקרב המחנה. 

כינוס מיוחד של המוני חסידי רחמיסטריווקא נגד נגע האינטרנט

על  לשלם  לו  ולגרום  תוקף  כל 
כך". 

מו־ מוחמד  מצרים,  נשיא 
הפתיחה  בישיבת  אמר  רסי, 
עומדים  "אנחנו  כי  הוועידה  של 
ובראשם  גדולים,  אתגרים  בפני 
אבן  שהיא  הפלסטינית,  הסוגיה 
ובטחון  יציבות  לכינון  הפינה 
הוסיף  הוא  האיסלמי".  בעולם 
בעם  לתמוך  מחויבת  מצרים  כי 
הפלסטיני עד שישיג את חירותו 
ואת מולדתו העצמאית, כהגדר־

תו. בכפוף לכך, הדגיש, "מצרים 
עזה  ברצועת  לאחיה  סייעה 
האכזרית  התוקפנות  את  ובלמה 
המדי־ בוועידת  בנאומו  נגדם". 

שמתקיימת  האיסלאמיות,  נות 
מורסי  אמר  בקהיר,  ה־12  בפעם 

ברירה,  היתה  לא  "למצרים  כי 
הדיקטטורה,  נגד  להתמרד  אלא 
פו־ אנו  כעת,  והרעב.  הקיפוח 

חדשה  מציאות  ליצירת  עלים 
המהפ־ לאחר  יותר.  טוב  ועתיד 

את  להדק  פועלים  המצרים  כה, 
האזורית  סביבתם  עם  הקשרים 

והעולם כולו".
מורסי בירך את הפלסטינים 
כי  והוסיף  באו"ם  המהלך  על 
"זוהי ההוכחה הטובה ביותר לכך 
המדינות  של  משותף  שבמאמץ 
את  להשיג  ניתן  האיסלאמיות 
המטרות המשותפות". הוא קרא 
"להפסיק  הבינלאומית  לקהילה 
את ההתנחלויות הבלתי חוקיות 
יתכן  לא  כי  וציין  עיכוב",  ללא 
שהפלסטי־ מבלי  שלום  שיהיה 

נים ישיגו את זכויותיהם. 

אבו מאזן נפגש עם אחמדינג'אד: 
"מודה על התמיכה בעם הפלסטיני"

פלאי  באופן  להוושע  וזכו  רכה 
בכוח ברכותיו ותפילותיו הזכות 
ימי  כל  במשך  הרבה  והטהורות, 
לישוע־ תפילה  להעתיר  חייו 

ציפיה  מתוך  ישראל  של  תם 
לגאולתם השלימה.

המרכזית  ההילולא  סעודת 
תיערך הערב בשעה 8:30 בהיכל 
דחסידי  הגדול  המדרש  בית 
זוועהיל בירושלים בראשות כ"ק 
מרן האדמו"ר מזוועהיל שליט"א 
וחתני  בני  הגה"צ  ובהשתתפות 
במהלכה  זי"ע  ההילולא  בעל 
שליט"א  האדמו"ר  מרן  יערוך 
לזכרו,  שנלמד  הש"ס  סיום  את 
בהע־ קדשו,  מדברות  ישא  ואף 

חייו  הליכות  הטהור,  זכרו  לאת 
הטהורה  ומשנתו  המופלאים 
שהשאיר אחריו לברכה. תפילת 

מעריב בשעה 7.30.
מחר יום שישי יום ההילולא 
כ"ק  יעלה  בבוקר   8.45 בשעה 
קהל  בראש  שליט"א  האדמו"ר 
ציון  על  להשתטח  החסידים 
שיח  לשפוך  הזיתים  בהר  קדשו 
ולעורר  עולם  לבורא  ותחינה 
הכלל  לישועת  שמים  רחמי 

והפרט. 
לציון  מיוחדת  תחבורה 
ברח'  המוסדות  בנין  מע"י  תצא 
שמואל הנביא, נמסר כי הוסדרה 
ובד־ הזיתים  הר  באזור  אבטחה 

רכים המובילות להר. 

‰ערב ‰ילול˙ כ"˜ מרן ‡„מו"ר 
מו‰ר"מ מזווע‰יל זי"ע

הלבנוני  שהארגון  לכך  מוצקות 
אכן מעורב בפיגוע הטרור. 

כעת  כי  ציין  הבולגרי  השר 
פעולה  לשיתוף  ארצו  מצפה 
שיחות  לו  היו  וכי  לבנון,  מצד 
טובות עם ראש הממשלה, נג'יב 
מנ־ עדנן  עמיתו  ועם  מיקאתי, 

אמש  כבר  הכריז  מיקאתי  צור. 
לבולגרים  לסייע  מוכן  הוא  כי 

בחקירת הפרשה. 
סטמיניר  מסר  במקביל, 
הלחימה  על  הממונה  פלורוב, 
המאורגן,  בפשע  הבולגרית 
של  זהותם  מה  יודעת  ארצו  כי 
שהיו  החוליה  חברי  שלושת 
ואת  הטרור  בפיגוע  מעורבים 
המקום שבו הם נמצאים. הוא לא 
ציין באיזו מדינה הם מסתתרים, 
אולם הבהיר כי בולגריה תבקש 
באיתור  לסייע  מדינה  מאותה 

השלושה. 
אמר פלורוב בשיחה  כן  כמו 
עם רשת TV7 כי מטען החבלה 
היש־ חמשת  של  למותם  שגרם 

הופעל  הבולגרי  והנהג  ראלים 
תכ־ המחבלים  לדבריו,  מרחוק. 

ננו לפוצץ אותו בעת שאוטובוס 

אולם  בתנועה,  יהיה  התיירים 
בטעות  המטען  את  הפעילו  הם 

לפני הזמן. 
ג'ון  הקנדי,  החוץ  שר 
המחב־ אחד  כי  אישר  ביירד, 

קנדי  אזרח  היה  בבולגריה  לים 
לבנונית.  באזרחות  מחזיק  שגם 
בעל  הוא  קנדה.  תושב  לא  "הוא 
שהוא  לי  ונאמר  כפולה  אזרחות 
מתגורר בלבנון", אמר. ואילו שר 
החוץ האוסטרלי, בוב קאר, מסר 
כי המשטרה הפדרלית של ארצו 
פועלת עם הרשויות הבולגריות 
כדי לאתר את החשוד בעל הד־

כי  נמסר  שגם  האוסטרלי  רכון 
של  הטרור  מחוליית  חלק  היה 

חיזבללה. 
חסן  של  סגנו  קאסם,  נעים 
יש־ כי  אתמול  האשים  נסרללה 
"יש־ ארגונו.  את  מכפישה  ראל 

שמנו",  את  להכפיש  מנסה  ראל 
הצהיר קאסם, "הצבא הישראלי 
מב־ אותנו  להכניע  הצליח  לא 

מנסים  הם  אז  צבאית,  חינה 
להאשמות  אחרות.  בדרכים 
השפעות  שום  יהיו  לא  הללו 
סיכם  הארגון",  פעילות  על 

קאסם.

בולגריה: לא נעבור בשתיקה 
על מעורבות חיזבללה

עשן  נראה  התצלומים  באחד 
גדול  גשר  מעל  מיתמר  שחור 
מרכזי  תחבורה  כעורק  שנראה 
העשן  אם  ברור  לא  אך  בעיר, 
של  מהצתה  או  מהפצצה  נוצר 
מתוך  דליקים  וחומרים  צמיגים 

מטרה לחסום את התנועה. 
כמו"כ פורסמו תצלומים של 
ולא  עשן,  אפוף  קומות  רב  בית 
ברור אם הוא נפגע מירי של טיל 
בליסטי או שהעשן מיתמר מש־

נראה  כן  בסמוך.  שפרצה  ריפה 
אך  העיר,  בתוך  גשר  חוסם  טנק 
קל  מנשק  מתמשך  ירי  לאחר 
ירי  כדי  תוך  נסוג  הוא  לעברו 

מקלעים ופגזים. 
את  מצאו  מההרוגים  חלק 
פוצצו  המורדים  כאשר  מותם 
מח־ למכון  סמוך  תופת  מכונית 

התפוצצה  כן  כמו  בבירה.  קר 
מפעל  תוך  אל  תופת  מכונית 
בחאמה,  הצבאית  התעשיה  של 
הרוגים  במקום  הדיווחים  ולפי 
ידוע.  אינו  שמספרם  רבים 
פיצוץ  כי  טענו  אחרים  דיווחים 
אירע בתוך אוטובוס שהיה מלא 

בחיילים מצבאו של אסד, ורבים 
מהם נהרגו. 

דווח  תקשורת  כלי  בכמה 
אסד  של  חייליו  כי  אתמול 
לאפשרות  להיערך  מתחילים 
ול־ הבירה,  את  לנטוש  שיאלצו 

אסד  שהכין  מקלט  לעיר  עבור 
לאד־ בין  החוף  באזור  לעצמו 
לא  הדיווחים  לטארטוס.  קיה 
מאומתים אך נראה כי הפעילות 
חריגה  היתה  אתמול  בדמשק 
תחילתו  מסמנת  ובהחלט  מאוד 
של מבצע רחב היקף שתוכנן על 
ידי המורדים זמן רב. יש לציין כי 
אין זו הפעם הראשונה שבה הם 
מכריזים על מבצע לכיבושה של 
העיר, אך עד כה נחלו המורדים 
כשלונות בזירה הזו, וחייליו של 
אסד המשיכו לשלוט כמעט בכל 
רחבי הבירה על כל פרבריה. עם 
להחזיק  הצליחו  המורדים  זאת, 
ממושכות  זמן  לתקופות  מעמד 
ובפ־ העיר,  של  שונים  בחלקים 
תקופות  אך  לה,  ממזרח  רברים 
אנשי  כאשר  קיצן  אל  באו  אלו 
אל  בחזרה  אותם  הדפו  אסד 

מחוץ לאזור דמשק. 

המורדים הסורים פתחו ב'מבצע סופי'

האם ישראל נערכת להסלמה בצפון?

בעלי המטוסים הפרטיים בשדה התעופה בחיפה קיבלו 
הוראה לפנות את כלי הטייס "מסיבות בטחוניות"

"מימות בריאת העולם לא היה נסיון כזה 
להרס החינוך וקדושת הבית היהודי"

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

מאד מתכסיסי מלחמתו. 
הת־ אמר:  דבריו,  בהמשך 

וידוע  הרבים  בכח  כאן  כנסנו 
של  הכוח  על  חז"ל  ממאמרי 
של  תשובה  בכח  שיש  הרבים, 
רבים לבטל כל הגזירות, ועלי־

כאשר  יחדיו  כעת  להתאחד  נו 
בכוח הרבים נוכל להתגבר על 
כאלה  אפילו  זו.  נוראה  גזירה 
בהז־ רח"ל  בעבר  שנכשלו 

עליהם  זה,  למכשיר  דקקות 
כדי  מבתיהם,  ולזרקם  לנתצם 
מכ־ מכל  נקיים  יהיו  שבתינו 

לסוגיהם  אלו  טמאים  שירים 
את  יצילו  כשבכך  השונים, 

נפשות בניהם.
שהוקם  אמר,  אף  בדבריו 
חברי  וכל  רבנים,  של  ועד 
לשמוע  חייבים  הקהילה 
הגדרים  אחר  ולמלא  בקולם 

כל  אין  שהעמידו,  והסייגים 
במכשירים  להשתמש  היתר 
אלה, אפילו אלו שזקוקים לכך 
לדעת  עליהם  פרנסה,  לצורך 
ביותר,  גדול  בדוחק  שמדובר 
לקבל  יצטרכו  לכך  גם  כאשר 
הרבנים  מועד  מיוחד  היתר 
הצו־ דבר  את  שישקלו  לאחר 
בדרכי  ההשתמשות  ואופן  רך 

הסינון הנדרשים.
בסיום אמר מתוך בכי עצור 
לה־ מוכן  שאינו  מי  כל  ונרגש, 

תחייב בחתימה על טופס קיום 
שהוא  לדעת  עליו  התקנות, 
ומאבותינו  מקהילתנו  מתנתק 
חבו־ עם  קשר  כל  לו  ואין  הק' 

לבית  להכנס  לו  אסור  רתנו, 
בק־ יוצא  אינו  ואף  המדרש 
ריאת התורה ובתקיעת שופר. 
המטרה היא שלא ידח ממנו 
נידח ולא להרחיק אף אחד ח"ו 

כל  על  יגונה,  לא  ההכרח  אבל 
באופן  להתנזר  להתחייב  אחד 
האינטרנט  ממכשירי  טוטאלי 

לסוגיו.
היא  שהפרנסה  לזכור  יש 
תועלת  וכל  יתברך,  מאתו  רק 
מפרנסה  חלילה  תצמח  לא 
הבאה ממקורות טמאים רח"ל. 
ממכשיר  ההתנזרות  בזכות 
מבתינו  כשנסלקו  זה  טמא 
ית"ש  הבורא  עלינו  ישפיע 
ונזכה  הדעת  בהרחבת  פרנסה 
נחת  מתוך  צאצאינו  את  לגדל 
התורה  בדרכי  עולים  לראותם 

ועבודת ה' לתפארה. 
כל  אמרו  דבריו  בסיום 
הקהל קבלת עול מלכות שמים 
בהתרגשות נוראה כשכ"ק מרן 
לפני  עובר  שליט"א  אדמו"ר 
ומה־ אדירה  בזעקה  התיבה 

דהדת.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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המתיחות בצפון עולה: בעלי 
החו־ פרטיים  אזרחיים  מטוסים 
קיב־ בחיפה  התעופה  בשדה  נים 
לו ביום שלישי הוראה לפנות את 

כלי הטיס שבבעלותם עד אתמול 
בשעה 11 לפני הצהריים. הסיבה 
בטחו־ נסיבות  להם:  שנמסרה 
ניות. עוד נודע כי זה שבוע נאסר 
ולה־ לנחות  פרטיים  מטוסים  על 
מריא בשדה התעופה של חיפה.

נאמר  הטיס  כלי  לבעלי 
בין  זמן  של  חלון  להם  ניתן  כי 
את  להוציא  ל־11:00   8:30
התב־ והם  מהשדה  המטוסים 

ולהגיש  בהתאם  להיערך  קשו 
טיס.  למודיעין  טיסה  תכניות 
דבר  את  אישרו  תעופה  גורמי 

ההנחיה.
הכ־ התעופה  עמותת  יו"ר 

כי  אמש  אמר  פופר  שי  ללית, 
עליהם  נפלה  הסגירה  הודעת 
בהפתעה. "קיבלנו אותה בהבנה 
עד שהתברר לנו כי הסגירה היא 
נוסעים  מטוסי  וכי  סלקטיבית 
שבשירות  בינוני  גודל  מסדר 
המסחריות,  התעופה  חברות 
וכך  ולטוס  להמשיך  יכולים  כן 
הנפט.  לאסדות  מסוקים  גם 
מו־ ולא  בחומרה  רואים  אנחנו 

ואופן,  פנים  בשום  לקבל  כנים 
הסבר  ללא  עפעף',  'שבהינד 
הצרכנים,  עם  התייעצות  וללא 
בפני  תעופה  שדה  כך  סוגרים 
התעופה הכללית". לדבריו, הוא 
סמנכ"ל  עם  זה  בענין  שוחח  אף 
התעו־ שדות  ברשות  המבצעים 

ודרש  עוז,  בר  אודי  (רש"ת),  פה 
לבצע  רת"א  למנהל  במכתב 

תחקיר על דרך קבלת ההחלטה. 
"אנו דורשים לקבל הסבר, כיצד 
ססנה  מטוס  עם  לטוס  מסוכן  זה 
מסוכן  ולא  מושבים  שני  בעל 
כ־70  המכיל  מטוס  עם  לטוס 
במיוחד,  אבסורד.  זה  נוסעים. 
מזה  פועלת  התעופה  שבשדה 
שנים חברה כנפי פז שמתפרנסת 
נאסר  ולפתע  בשדה  מפעילותה 

עליה לטוס".
"במסגרת  כי  נמסר  מצה"ל 
והבטחונית,  הצבאית  הפעילות 
הטכני  בבסיס  אוירית  פעילות 
מלא  בתאום  מבוצעת  בחיפה 
התעופה  לרשות  האויר  חיל  בין 
האזרחית  התעופה  האזרחית. 
לצרכיה.  מלא  מענה  מקבלת 
מטבע הדברים, לא נפרט אודות 

ההיערכות המבצעית בצה"ל". 
מש־ בחיפה  התעופה  שדה 
אר־ פנים  לטיסות  בעיקר  מש 

לחו"ל,  פרטיות  ולטיסות  ציות 
באזור  קרובים  ליעדים  במיוחד 
הוא  כן,  כמו  התיכון.  הים  אגן 
של  לפעילותם  בסיס  משמש 
את  משרתים  אשר  המסוקים 
ישראל  של  והנפט  הגז  אסדות 

בים התיכון.

הצלחה עצומה 
לקונטרס 'עת לשמוח'

מהדורה רביעית בתוך תקופה קצרה

מאת י. חיימזון

המפואר  היחודי  הקונטרס 
זכה  לשמוח',  'עת  והמרשים 
בתוך  כאשר  רבתי  להצלחה 
הוצא  מאז  וחצי  משנה  פחות 
במה־ מחדש  הודפס  לשיווק, 
שנחטף  לאחר  רביעית  דורה 

מהשוק.
חיבור  הוא  לשמוח'  'עת 
נפלא של 300 עמודים עם תו־

נאה  ליקוט  ובו  רב,  איכותי  כן 
קלים  ורעיונות  ווארטים  של 
הדורות,  מגדולי  וקליטים 
השמחה  עיתות  לפי  מחולק 
מילה,  ברית  החיים:  במעגל 
וחלא־ הולדת  יום  הבן,  פדיון 

קה, בר מצוה, שמחת נישואין, 
סיום מסכת ועוד.

במיוחד  הודפס  הספר 
שאפשר  כך  כיס,  במהדורת 
רעיון  מתוכו  לשלוף  בקלות 
ולשלבם  תורנית  אמרה  או 
בעת  ושיחה  דרשה  במסגרת 

ההשתתפות באירועי שמחה.
קונטרס חשוב זה יו"ל ע"י 
שיינברגר  שלמה  יעקב  הרב 
'המבשר'  שקוראי  מאלעד, 

הכתב  מפי  אותו  מכירים 
המע־ המעניינים  במאמריו 

של  התורני  המוסף  את  טרים 
העיתון. 

בהת־ התקבל  הקונטרס 
הרחב.  הציבור  בקרב  להבות 
לראות  ניתן  אנ"ש  ובשמחות 
מעיינים  השמחה  בעלי  את 
בקונטרס זה. ואף היו שחילקו 
שמ־ בעת  וכשי  כמזכרת  זאת 

חה וכדו'.
המהדו־ אזלה  לאחרונה 

היה  ניתן  ולא  השלישית.  רה 
צורך  והיה  בשוק.  להשיגו 
במהדורה  מחדש  להדפיסו 
על  להתגבר  כדי  רביעית, 

הביקוש הרב. 

"מצפה לשיתוף פעולה מצד לבנון". הפיגוע בבורגס



המבשר | יום ה', כ"ז בשבט תשע"ג | עמוד ג
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אירועי  את  שבדקה  טירקל,  ועדת 
אתמול  הגישה  לעזה  הטורקי  המשט 
שלה,  הדו"ח  של  השני  החלק  את 
שי־ לבצע  ממליצה  היא  שבמסגרתו 
מתקבלות  שבה  בדרך  דרמטיים  נויים 
פלילית  בחקירה  פתיחה  על  החלטות 
בחשד לפשעי מלחמה מצד חיילי צה"ל. 
בניגוד לעמדת הצבא, קובעת הועדה כי 
תלויה  אינה  בחקירה  לפתוח  ההחלטה 
בשום צורה בתוצאותיהם של תחקירים 

מבצעיים. 
על  שמשתרע  בדו"ח,  החדש  החלק 
בצהריים  אתמול  הוגש  עמודים,  כאלף 
זאת  נתניהו.  בנימין  הממשלה  לראש 
ראיינה  האחרונים  שבחודשים  לאחר 
מטעם  גורמים  של  שורה  הועדה 
זכויות  ארגוני  של  נציגים  הממשלה, 
הבינ־ המשפט  בתחום  ומומחים  אדם 
עשרות  כמה  בדקה  היא  כן  כמו  לאומי. 
כדי  בצה"ל  שנערכו  חקירה  תיקי 
החקירה  נוהלי  את  באמצעותם  לבחון 

ההח־ קבלת  תהליכי  ואת  הקיימים 
הועדה  בחקירה.  פתיחה  לגבי  לטות 
בישראל  הנהוג  המצב  את  השוותה  אף 
הברית,  בארצות  חקירה  למנגנוני 
גרמניה  בריטניה,  אוסטרליה,  קנדה, 

והולנד.

מנ־ כי  קובעים  הדו"ח  מחברי 
בישראל  והחקירה  הבדיקה  גנוני 
החובות  עם  כלל,  בדרך  "מתיישבים, 
עם  הבינלאומי".  במשפט  שקבועים 
זאת, ממליצה הועדה על שינויים רבים, 
חלקם מרחיקי לכת, שסופגים התנגדות 

הבטחון  במערכת  שונים  גורמים  מצד 
ובקהילת המודיעין.

לקבוע  הועדה  קוראת  היתר  בין 
בחקיקה נורמות חדשות ומחייבות בכל 
הנוגע לאחריות הדרג המדיני והפיקוד 
הצבאי הבכיר על עבירות לכאורה שמ־

ביהודה  להם  הכפופים  גורמים  בצעים 
ושומרון וברצועת עזה. 

שמטי־ בחוק  הוראות  "תיקבענה 
אזרחיים  וממונים  מפקדים  על  לות 
לעבירות  ישירה  פלילית  אחריות 
לא  הם  כאשר  להם,  הכפופים  שעברו 
למנוע  הסבירים  האמצעים  כל  נקטו 
להביא  פעלו  לא  או  עבירות  ביצוע 
להם  נודע  כאשר  לדין  האחראים  את 
נכתב  מעשה",  לאחר  העבירות  על 

בדו"ח.
חלק מהדו"ח עוסק בחקירות שמב־
צע שירות הבטחון הכללי (שב"כ). הוע־

את  משמעותית  להגביר  ממליצה  דה 
הפיקוח החיצוני על החקירות ולהעביר 
למחלקה  הנחקרים  תלונות  בדיקת  את 
המשפטים.  במשרד  שוטרים  לחקירת 

לנוהג  שבניגוד  הועדה  קובעת  כן  כמו 
הקיים, יש לערוך תיעוד חזותי מלא של 
כל חקירות השב"כ, לפי כללים שיקבע 
עם  בתיאום  לממשלה  המשפטי  היועץ 

ראש השב"כ.
כי  הועדה  חברי  קובעים  בנוסף, 
במש־ מיוחדת  מחלקה  להקים  יש 

שתעסוק  החוקרת  הצבאית  טרה 
של  לכאורה  ביצוע  על  בתלונות 
לכלול  זו  מחלקה  על  מלחמה.  פשעי 
שני־ כדי  ערבית  דוברי  חוקרים  גם 

ממתלוננים  עדויות  לגבות  יהיה  תן 
פלסטינים.

ועדת טירקל ממליצה לחזק את סמ־
כויותיו ועצמאותו של הפרקליט הצבאי 
להתנות  "אין  כי  קובעת  היא  הראשי. 
פתיחה  על  להורות  הפצ"ר  סמכות  את 
האחראי  באלוף  בהיוועצות  בחקירה 
על היחידה המעורבת באירוע". כמו כן 
בחקיקה  לעגן  הדו"ח  מחברי  ממליצים 
הפצ"ר  של  המקצועית  כפיפותו  את 
ליועץ המשפטי לממשלה ולא למפקדי 

הצבא.

החלק השני של דו"ח טירקל: תוטל אחריות 
פלילית על מפקדים והדרג המדיני

חברי ועדת טירקל לחקר אירועי המרמרה הגישו את מסקנותיהם

מאחורי הכותרות /  אליעזר פרידמן

הגרדיאן הבריטי: ארגון אל קאעידה על סף קריסה; הסכנה עדיין קיימת
לדברי כתב הגרדיאן, מאז שיא המאבק ב־2005 נמצא הארגון בדעיכה. התשתיות מינימליות, הדרג הבכיר חוסל 

כמעט כולו, ולמרות האביב הערבי הפופולריות של הארגון בשפל ^ ומה עם ה'טרוריסטים מבית'? 
'אל קאעידה' זהו שמו של ארגון שלא מזמן עורר חלחלה 
שהחזיק  העולמי  הארגון  בריטי.  או  אמריקאי  כל  של  בלבו 
בצבא של אלפי מתאבדים הטיל את חיתתו על העולם כולו, 
לאחר הפיגוע המוצלח שביצע בבנייני התאומים. הוא גרם 
של  במוראל  ובעקבותיו  האמריקני  במוראל  קשה  לפגיעה 
נחשב  לאדן  בן  אוסמה  אחרות.  מערביות  מדינות  אזרחי 
לאויב האנושות מספר 1. עד היום נוהג כל ארגון טרור קטן 
כגדול לטעון שהוא מסונף לאל קאעידה, אך בפועל לא נותר 

הרבה מהארגון האגדי ומטיל האימה. 
במאמר שכתב ג'ייסון ברק ב'גרדיאן' הבריטי ושתורגם 
לעברית על ידי 'הארץ', הוא מפיל את חומות האימה וטוען 
"בחודש  מתוכן:  וחלול  ריק  מותג  נותר  קאעידה  אל  כי 
לסכנה  הכניעה  לכיוון  נוסף  צעד  העולם  התקדם  שעבר 
אמר  קמרון,  דיוויד  בריטניה,  ממשלת  ראש  שוב.  קיומית. 
אחרי השתלטות האיסלאמיסטים על מתקן הגז באלג'יריה 
קיצונים,  מצד  קיומית  טרור  סכנת  בפני  עומדים  'אנחנו  כי 
הנזק  את  להסב  ורוצים  בעולם  שונים  במקומות  המצויים 
מאחר  שלנו'.  ולאינטרסים  החיים  לדרך  ביותר  הגדול 
לאל־ התייחס  אם  ברור  לא  בפרטים,  הרבה  לא  שקמרון 
קאעידה, הארגון שהוקם על ידי אוסמה בן לאדן, לארגונים 
של  "צאצאים"  בסהרה,  שפועלים  אל־קאעידה  דמויי 
אל־ של  לאידאולוגיה  אולי  או  העולם  ברחבי  אל־קאעידה 
ברורה:  היתה  דבריו  של  הכללית  הכוונה  ואולם,  קאעידה. 
היא  טעיתם.  נעלמה,  אל־קאעידה  שסכנת  חשבתם  אם 
יסודות  את  ולסכן  שנים  עשרות  להתקיים  ותמשיך  קיימת 

החברה שלנו". 

חטף מכה אחר מכה
ישנות  שאלות  שתי  על  חדש  דיון  עוררו  קמרון  "דברי 
אל־ הוא  מה  ודחופות:  חשובות  עדיין  ששתיהן  מאוד, 

בעבר?  מאשר  מסוכן  פחות  או  יותר  הוא  והאם  קאעידה? 
פשוטה  שינוי,  לשם  היא,  הראשונה  השאלה  על  התשובה 
יחסית. הקיצוניות האיסלאמית קיימת זמן רב מלפני הקמת 

הארגון ב־1988. מאז ימי מוחמד היו בעולם המוסלמי גלים 
של התחזקות הדת. בסוף שנות ה־80' ובתחילת שנות ה־90' 
של המאה הקודמת הופיעו בעולם המוסלמי עשרות תנועות 
קיצוניות ואלימות, שהיו בחלקן תוצר של התעניינות חדשה 
בשם  המקומיות  בממשלות  ונלחמו  באיסלאמיות,  ומסיבית 

הדת".
במאבק  השיא  נקודת  השניה,  לשאלה  הקשור  "בכל 
מכן  ולאחר   ,2005 או  ב־2004  הושגה  אל־קאעידה  שמנהל 
החל גל הקיצוניות לסגת. מאז, ספג הארגון מכה אחרי מכה. 

כי  פעולה,  מכלל  הוצא  או  שנהרג  היחיד  היה  לא  לאדן  בן 
אם גם כמעט כל הדרג הבכיר והבינוני של הארגון. בכירים 
קאעידה  'אל  כי  אומרים  הבריטיים  הבטחון  בשירותי 
הממוקדים  הסיכולים  בשל  בעיקר  חלול,  לגוף  הפך  מרכז' 
מל"טים  באמצעות  ארה"ב  שביצעה  במחלוקת  השנויים 
בשנים האחרונות. גם תשתית הארגון היא כיום מינימלית, 
באפגניסטאן  שפעלו  הגדולים  המחנות  לעשרות  בהשוואה 
מדריכים  נאלצו  ב־2008  כבר  בספטמבר.   11 פיגועי  ערב 
באותם בסיסים לומר לטירונים שבאו מאירופה כי המתקנים 

שלהם אינם דומים לאלה שראו במיצגי הגיוס". 
קטן  המתנדבים  מספר  מאז.  השתפר  לא  דבר  "שום 
אך  ההיררכי,  בסולם  מתקדמים  צעירים  חברים  מתמיד. 
הקידום הזה מתבצע מתוך ברירת מחדל ולא בגלל כישורים. 
בשתי  שנדחה  מהעובדה  מידה  באותה  ניזוק  אל־קאעידה 
כמעט  זו.  אחר  בזו   – ואפגניסטאן  פקיסטאן   – המדינות 
כך  נכשל.  אמיתית  עממית  בתמיכה  לזכות  שלו  נסיון  כל 

בעיראק, בסעודיה ובכל מקום אחר". 
"שני הפיגועים הגדולים ביותר של השנים האחרונות – 
הפיגוע במתחם הגז באלג'יריה והפיגוע במומבאי – בוצעו 
אל־ של  הבכירה  להנהגה  שלהם  שהקשר  ארגונים  ידי  על 
זו  עובדה  קיים.  לא  לגמרי  או  ביותר  רופף  היה  קאעידה 
מוכיחה כי שארית אל־קאעידה היא כיום, במקרה הטוב, רק 

שחקן אחד מני רבים". 

טרוריסטים מבית
"כמובן שהסכנה עדיין קיימת, אך סביר להניח שלא יהיו 
כדי  קיומית".  ל'סכנה  שמתקרבים  גדולים  פיגועים  יותר 
לבצע פיגוע כזה יהיה צורך במעורבות של מטוס נוסעים אחד 
לפחות ובעיר אירופית או אמריקאית חשובה אחת לפחות. 
אם המודיעין הבריטי לא גילה אפילו סכנה אחת לאירועים 
הציבוריים בלונדון, על אף שהיה לו צוות שהקדיש חודשים 
לבדיקה ולבדיקה מחודשת של כל רמז ורמז, ואם עמיתיהם 
האמריקאים אמרו בבטחון שלא היתה סכנה מיידית במסע 
הבחירות לנשיאות, אפשר להניח בשקט שכרגע, אין הרבה 

סיכויים להפצצת לונדון או ניו יורק". 
העשור  של  הראשונות  השנים  בשש  רק  מכך,  "יתרה 
 – המערב  של  לאינטרסים  האלימות  התקרבה  הקודם 
ולאחר  ובטורקיה  בסעודיה  במרוקו,  באינדונזיה,  בתחילה 
והיא  הדינמיקה  השתנתה  מאז,  אך  ובלונדון.  במדריד  מכן 
אין  אל־קאעידה.  של  הבכירה  ההנהגה  חולשת  את  חושפת 
דינה של התקפה על בית זיקוק בדרום אלג'יריה כדינה של 
התקפה על הפנטגון. הסיבה לכך היא, בחלקה, שיפור אדיר 

שמשתפים  מיומנים  מודיעין  ושירותי  הבטחון,  באמצעי 
לפעם  מפעם  שנעשו  נסיונות  יותר.  רבה  ביעילות  פעולה 
להפיל מטוסים סוכלו, לפעמים ברגע האחרון, ומאות "עושי 
לחשוב  שהתחילו  לפני  רב  זמן  נתפסו  פוטנציאליים"  צרות 

על ביצוע פיגועים". 
ובעוד מאמרו של כתב הגרדיאן עוסק בטרור ה'מסורתי' 
הפזורות,  האסלאם  בארצות  הקיצוני  האסלאם  מבית 
אור  את  שמפנה  מאמר  התפרסם   AP הידיעות  בסוכנות 
הזרקורים דווקא לטרוריסטים מבית. זאת, בעקבות הגילוי 
על כך שהמחבלים שביצעו את הפיגוע בבורגס היו אוסטרלי 
וקנדי. המאמר תורגם לעברית על ידי 'ידיעות' ולהלן חלקים 

ממנו:
מדינות  אזרחי  מבית'.  'טרוריסטים  אותם  "מכנים 
מערביות הם מצרך מבוקש בקרב ארגוני טרור איסלאמיים 
לפועל  ולהוציא  בקלות  גבולות  לחצות  יכולים  הם  כי 
התקפות בקלות יחסית לפעילים מהמזרח התיכון וממדינות 
אוסטרלי   – זו  להגדרה  שעונים  מחבלים  שני  אסיה.  דרום 
בבורגס  הפיגוע  מאחורי  בולגריה  פי  על  עומדים   – וקנדי 
הראשונה  הפעם  זו  אין  אדם.  בני  שישה  נרצחו  שבו  בקיץ, 
או  ארצותיהם  בתוך  לטרור  קשורים  מערביים  שאזרחים 

מחוץ להן". 
"ארבעה בריטים צעירים היו אחראים לשורה של פיגועי 
התאבדות בתחבורה הציבורית בלונדון ב־7 ביולי 2005. 56 
בני אדם נהרגו ויותר מ־700 נפצעו. כל הארבעה – שלושה 
חיים  חיו   – ג'מייקני  ממוצא  ואחד  פקיסטני  ממוצא  מהם 
נורמטיביים למראית עין ולא היה להם עבר פלילי. הם נשאו 
אל־קאעידה  שלהם.  הגב  בתיקי  המאולתרות  הפצצות  את 
המערב  בגנות  מדברים  מהם  שניים  שבו  סרטון  אז  פרסמה 

ומכריזים על נאמנותם לאוסמה בן לאדן". 
טרור  פיגועי  של  נוספות  דוגמאות  מובאות  בהמשך 
שבוצעו על ידי אזרחי מדינות מערביות, מרביתם מוסלמים 
שנולדו בבריטניה, צרפת, ארה"ב וכדו', אך חלקם התאסלמו 
האסלאם  של  המטורפים  לרעיונות  ונתפסו  בבגרותם 

הקיצוני. 

מחברי הדו"ח קובעים כי מנגנוני הבדיקה והחקירה בישראל "מתיישבים, בדרך כלל, עם החובות שקבועים במשפט 
הבינלאומי" ^ הדו"ח ממליץ כי יש לתעד באופן חזותי את כל חקירות השב"כ על מנת לוודא שלא נעשות עבירות על החוק 

^ בנוסף, קובעים חברי הועדה כי יש להקים מחלקה דוברת ערבית במשטרה הצבאית כדי לקבל תלונות של פלסטינים

יש שנאה ויש פתרון

ביטוי הולם | אהרן ברגמן

עלתה  החרדי  לציבור  השנאה  סוגיית 
מפלגת  של  עלייתה  מאז  היום,  סדר  על 
את  דגלה  על  שחרתה  החדשה  השנאה 
ובעקבות  התורה,  בעולם  המלחמה  סמל 
כך עולה גם רף הדאגה מעתידנו המעורפל 

בצילה של 'יש עתיד'.
המספרים  לסבך  להיכנס  בלא 
בישראל  מהעם  אחוזים  כמה  והחישובים 
לא  וכמה  לפיד  של  המצע  עם  הזדהו 
הבוחרים  שאר  לגבי  השאלה  או  הזדהו, 
זאת  האם  אחרות  למפלגות  שהצביעו 
גדולה.  כה  אינה  שלהם  שהשנאה  הוכחה 
ובכלל מה עם 40% מתוך כלל האוכלוסיה 
שבכלל אינם מטריחים עצמם לבוא לקלפי 
לרוב  אותם  לצרף  ניתן  האם  הבוחר,  ביום 
הדומם שאינו מזדהה עם השנאה לתורה, 
אלא  לשנאה  מצטרפים  אלו  גם  אולי  או 
שעצלותם גוברת עליהם?! – אלו השאלות 

הסבוכות.
חבית  על  ממוקמים  אנו  שבטוח,  מה 
חומר נפץ, שהגפרור הראשון הושלך כבר 
שזה  עד  זמן  של  שאלה  וזו  תחתיו,  ובוער 
למעשי  תתורגם  והשנאה  חלילה,  יתפוצץ 

אלימות וגרוע מכך חלילה.
אלו  ימים  אבל  כך,  לחשוב  מפחיד 
טרום  של  האפלים  הימים  את  מזכירים 
היהודים  בהם  השניה  העולם  מלחמת 
כאשר  והסתה,  שנאה  של  למושא  נהפכו 
בהאשמה  כנגדם  מופנות  האצבעות  כל 
כאילו הם אשמים בכל סבל העולם. בגללם 
ושלווה  שלום  אין  בגללם  פרנסה,  אין 
הסבל  המחלות,  לכל  המקור  הם  בעולם, 
והיגון וכו'. התוצאה המצערת באותם ימים 
היתה שהותרה הרצועה ודמם הותר לכל, 

מה שהביא עלינו את השואה האיומה.

יהודים.  לאחים  כך  להתייחס  נעים  לא 
אותנו  להוביל  עלול  כזה  נפיץ  מצב  אולם 
למחוזות מסוכנים מאוד של ניכור וריחוק, 
לגרום  שיכולה  עזה  שנאה  ובעקבותיהם 

לאלימות שסופה לא נשורנה.
בימים כאלו עלינו לעשות חשבון נפש, 
ולחשוב מה בידינו לפעול כדי להנמיך את 
השנאה  רף  את  ולהוריד  הלבבות,  גובה 

שכנגד יהודי חרדי בארץ.
של  ההתנהגות  כי  ספק  אין  ראשית, 
הפועלים  המחנה  מקצה  שוליים  אנשי 
בדרכי אלימות, ובאגרסיביות נגד חילונים 
זאת   – כביכול  קנאות  של  צדקני  במעטה 
ביותר  והמסוכנת  ההרסנית  התופעה 

בתקופה קשה זו.
צו השעה כעת הוא להאהיב שם שמים 
על ידינו ולשמור מכל משמר, כדרכנו תמיד, 
האחריות  כחרדים.  החיובית  הופעתנו  על 
אלו  עשויים  שבזכותו  יחיד  כל  על  היא 
למבט  מבטם  את  לשנות  למחנה  שמחוץ 
היא:  שהאמת  כפי  אותנו  יזהו  יותר,  נכון 
ובוודאי  והגונים,  אנושיים  טובים,  אנשים 
עת  בכל  וכדומה.  ושתלטנים  אלימים  לא 
את  צדק  במאזני  לשקול  יש  רגע  ובכל 
מול  השכר  את  היטב  ולחשב  הפעולות, 
עלולים  ידינו  במו  שאנו  במידה  ההפסד, 
והתיעוב  השנאה  מד  את  להגביר  חלילה 

אל כל דבר שבקדושה.
את  נגביר  ובעקביות  בסבלנות 
לדמותו  הכללי  הציבור  של  המודעות 
החרדי,  היהודי  של  והנכונה  האנושית 
למגר  שנזכה  עד  מפגש.  הזדמנות  בכל 
רוח  עלינו  ה'  ויערה  העיוורת.  השנאה  את 
משיח  פני  לקבל  ונזכה  ממרום,  טהרה 

צדקנו אמן.   

נותר מותג ריק וחלול מתוכן. תומכי אל קעידה לאחר חיסול בן לאדן

ח"כ בנימין בן אליעזר לנתניהו: 
"הבא את אובאמה לכנסת"

יו"ר הכנסת בפועל, ח"כ בנימין בן אליעזר, מבקש מנתניהו לכלול במהלך ביקור 
אובאמה בישראל נאום של הנשיא האורח בכנסת. "אין זירה מתאימה יותר"

המושב החדש: דיוני מליאת 
הכנסת יתחדשו ביום שני הקרוב 

בסביבת ראש הממשלה שוקלים: לבטל 
הפריימריז בליכוד לפני מינוי השרים

ארה"ב: הרמטכ"ל גנץ קיבל את 'עיטור הכבוד'

הצעת החוק הראשונה: 'חוק זועבי'
הצעת החוק הראשונה שהוגשה בכנסת ה־19: 'חוק זועבי' של ח"כ דני 

דנון שנועד למזער את כוחו של ביהמ"ש העליון

קביעת נורמות חדשות. השופט טירקל וצוותו מגישים את הדו"ח לראה"מ

מאת מאיר ברגר

בלי־ הפריימריז  האם 
ראש  בסביבת  יבוטלו?  כוד 
נתניהו  בנימין  הממשלה 
את  לבטל  יוזמה  מתגבשת 
הליכוד.  במפלגת  הפריימריז 
את  להעביר  מבקשת  ההצעה 
מצומצם  לגוף  הרשימה  גיבוש 
תהיה  המפלגה  שליו"ר  כדי 
הרשימה  את  לעצב  אפשרות 
של  במפלגותיהם  כמו  לכנסת, 

אביגדור ליברמן ויאיר לפיד.

תצא  והיוזמה  במידה 
לפני  עוד  תיעשה  היא  לפועל 
לתפקי־ הכנסת  חברי  מינוי 

למנוע  כדי  וזאת,  שרים,  די 
עליו  לאיים  האפשרות  את 

פוליטית.
הסיעה  ישיבת  במהלך 
סוגיית  נידונה  שלישי  ביום 
הממשל,  בשיטת  השינויים 
היתר  בין  היא  כשהכוונה 
החסימה.  אחוז  את  להעלות 
השרה   אמרה  הדיון  במהלך 
שיטת  לשינוי  שבמקביל  לבנת 

שיטת  את  לשנות  יש  הממשל, 
הפריימריז בליכוד. 

"זה פסול מהיסוד שאנשים 
בעלי אינטרס שאינם מצביעים 
'מחל' יקבעו את הרכב רשימת 
מציעה  אני  לכנסת.  הליכוד 
הממשלה  הרכבת  לאחר  מיד 
החלטות",  ולקבל  להתכנס 
השרים  גם  לבנת.  אמרה 
מוזכרים  ושלום  שטייניץ 
בשינוי  שתומכים  כמי  בסיעה 
אקו־ הח"כים  גם  כמו  השיטה, 

ניס וסגנית השר גמליאל.

מאת מאיר ברגר

בנימין  בפועל,  הכנסת  יו"ר 
כי  אתמול  הודיע  אליעזר,  בן 
ביום  יתחדשו  המליאה  דיוני 
של  סקירה  ויכללו  הקרוב  שני 
ונאומי  היוצאת  הממשלה  שרי 
הוע־ חדשים.  ח"כים  של  בכורה 
כועדת  תתפקד  המסדרת  דה 
לאישור  ותובא  בפועל  הכנסת 

המליאה.
הכ־ מזכירת  תכנס  (ה')  היום 

ראשי  את  מלר־הורוביץ,  י'  נסת, 
בחדר  נציגיהם  או  הרשימות 
הצעה  להכין  כדי  הכנסת  ועדת 
להרכב הועדה המסדרת שתוכל 
לקבל את אישור המליאה. הוע־

חוק  מכוח  פועלת  המסדרת  דה 
יעמוד  בראשה  ולפיו  הכנסת 

עליו  הח"כ  של  מהסיעה  ח"כ 
הטיל נשיא המדינה להרכיב את 

הממשלה.
להכין  הוא  הועדה  תפקיד 
הכנסת  ועדות  להרכב  הצעה 
שתובא לאישור מליאת הכנסת. 
שתי  לבחור  בסמכותה  כן,  כמו 
ועדות זמניות – חוץ ובטחון וכ־
הצורך  במידת  שיתפקדו  ספים, 

עד הקמת הועדות הקבועות.
יכו־ הכנסת  תקנון  מתוקף 

סגנים  להציע  גם  הועדה  לה 
גם  ומקובל  הזמני  הכנסת  ליו"ר 
חדרי  בחלוקת  עוסקת  שהועדה 
במ־ הישיבה  ומקומות  הח"כים 

את  יקבעו  הסיעות  נציגי  ליאה. 
המפתח הסיעתי כאשר הנציגות 
בועדה היא לפי גודלן היחסי של 
בת  סיעה  שלכל  ובלבד  הסיעות 

לפחות  יהיה  יותר,  או  ח"כים   4
הק־ סיעות  בועדה.  אחד  חבר 

זכאיות  ח"כים  מארבעה  טנות 
לשלוח משקיף לועדה.

מלר־הורו־ הכנסת  מזכירת 
הכנסת  "יו"ר  כי  אמרה  ביץ 
בן  (פואד)  בנימין  בפועל,  ה־19 
היום  סדר  כי  הודיע  אליעזר 
לכינון  עד  הכנסת  ישיבות  של 
פרידה  נאומי  יכלול  הממשלה, 
ונאומי  היוצאת  הממשלה  של 
החדשים.  הח"כים  של  בכורה 
המ־ מחזרת  סיפוק  מלאת  אני 

ומכך  מהירה  לפעילות  ליאה 
לפרידה  מכובדת  במה  שתינתן 
וח־ היוצאת  הממשלה  מחברי 

החדשים  הח"כים  של  שיפה 
ולציבור  בכנסת  לעמיתיהם 

הרחב".

מאת מאיר ברגר

ביקורו  על  הידיעות  רקע  על 
הברית  ארצות  נשיא  של  הצפוי 
ברק אובאמה בישראל, פנה יו"ר 
הכנסת בפועל בנימין בן אליעזר, 
נתניהו,  בנימין  הממשלה,  לראש 
יגיע  הקרוב  שבביקורו  בבקשה 
במליאת  לנאום  ארה"ב  נשיא 

הכנסת.
בהחלט  בישראל  "העם 
ארה"ב  נשיא  את  לשמוע  צמא 
זירה  ואין  במישרין  אליו  מדבר 
עבור  מהכנסת  יותר  מתאימה 
דבריו.  את  לשאת  ארה"ב  נשיא 
הנשיא  את  להזמין  מבקש  אני 
אובאמה לנאום במליאת הכנסת 

ארה"ב  נשיאי  עשו  שכבר  כפי 
בעבר. 

כזה,  שלאקט  מאמין  "אני 
ביש־ העם  אל  ישיר  נאום  של 

הרבה  הכנסת,  ממליאת  ראל 
הטקסית,  למשמעות  מעבר 
הזה  הספציפי  בביקור  תהיה 
אמר  עצומה",  חשיבות  גם 

בן־אליעזר.
ריבלין,  ראובן  הכנסת  חבר 
הנשיא  "אם  כי  הוא  גם  אמר 
העם  אל  לדבר  מעוניין  אובאמה 
לעשות  יכול  הוא  בישראל, 
כל  הכנסת.  בימת  מעל  רק  זאת 
מנהיגי העולם שהגיעו לישראל, 
לו  שקדמו  ארה"ב  נשיאי  ובהם 
ביקרו  סאדאת,  מצרים  ונשיא 

שהכנסת  הבנה  מתוך  בכנסת 
העם  של  הנבחרים  בית  היא 
וכו־ עוצמתה  ומקור  בישראל 

כמדינה  ישראל  מדינת  של  חה 
דמוקרטית".

"הכנסת  כי  הוסיף  ריבלין 
היא  והכרעה  ויכוח  כזירת 
תכ־ להצגת  הבלעדי  המקום 

שיש  מהלך  וכל  מדיניות  ניות 
מדינת  על  מכרעת  השלכה  לו 

ישראל. 
הישראלי,  לציבור  פניה 
ידידו־ מדינות  ראשי  של  גם 

בימת  מעל  שתעשה  ראוי  תיות 
הכנסת  ספק  כל  וללא  הכנסת, 
וחבריה ידעו לכבד ולהוקיר את 

המעמד".

מאת מאיר ברגר

הכנסת ה־19 פתחה שעריה 
הפתיחה  ובשעת  שלישי,  ביום 
מזכירות  בפני  הוגשה  כבר 
הראשונה  החוק  הצעת  הכנסת 
זועבי'  'חוק   – ה־19  בכנסת 
(הלי־ דנון  ח"כ  ידי  על  שהוגש 

כוד־ביתנו).
שהגיש  זועבי'  'חוק  פי  על 
הבחירות  ועדת  החלטת  דנון, 
רשי־ או  מועמד  כי  המרכזית 

תשתתף  לא  מועמדים  מת 
של  אישור  טעונה  בבחירות, 
שני שליש מחברי הועדה. כמו 
לע־ ניתנת  הועדה  החלטת  כן, 

רעור לבית המשפט העליון, על 
ידי המועמד או רשימת המוע־

מדים שנפסלה, תוך 30 יום.

לבסוף קובעת הצעת החוק 
של דנון, כי החלטת בית המש־

פט העליון בערעור לפסול את 
המר־ הבחירות  ועדת  החלטת 

פעלה  כאשר  רק  תינתן  כזית, 
קיצוני  סבירות  בחוסר  הועדה 

ומטעמים מיוחדים שינומקו.
הח־ לאחר  כחודש  אתמול, 
לטת בית המשפט לאפשר לח־

ולהיבחר  להתמודד  זועבי  נין 
דנון:  ח"כ  אומר  ה־19,  לכנסת 
לגבות  החליט  המשפט  "בית 
את מחבלת המרמרה ולאפשר 
לכנסת  גם  מחדש  להיבחר  לה 
הדמוקרטי  המחנה  על  ה־19. 
השפוי מוטלת האחריות לתקן 
ולוודא  הכנסת,  יסוד:  חוק  את 
בארגוני  לתמוך  הבוחר  שח"כ 
הטרור ולהסית נגד מדינת יש־

בשנית.  להיבחר  יוכל  לא  ראל 
הם  הביטוי  וחופש  דמוקרטיה 
בנ־ לפעול  יש  אך  עליון,  ערך 

לנצל  המנסים  אלו  נגד  חישות 
ישראל.  במדינת  לפגוע  זאת 
הצעת  את  ניסחתי  שכך  כיון 
החוק אשר עתידה למנוע עוול 

שכזה בעתיד – חוק זועבי'".
כי  דנון  ח"כ  אמר  עוד 
המ־ לחיזוק  יביא  זה  "תיקון 

בין  ואיזון  הדמוקרטי  שטר 
את  ולשלול  בו  לפגוע  הבאים 
הזכות  על  שמירה  לבין  קיומו, 
יעלה  לא  ולהיבחר.  לבחור 
וחבריה  שזועבי  הדעת  על 
שירת  בזמן  מהמליאה  ברחו 
ספו־ דקות  רק  כאשר  התקוה 

לכנסת  נשבעו  לכן  קודם  רות 
ישראל".

מאת מרדכי גולדמן

הברית,  ארצות  נשיא 
אתמול  העניק  אובאמה  ברק 
'עיטור  את  גנץ  בני  לרמטכ"ל 
השוהה  הרמטכ"ל,  הכבוד'. 
חמישה  בן  בביקור  בוושינגטון 
מראש  העיטור  את  קיבל  ימים, 
ארצות  של  המשולבים  המטות 

הברית, הגנרל מרטין דמפסי.
לאות,  המצורפת  באגרת 
ושר  דמפסי  חתומים  עליה 
ארצות  של  הפורש  ההגנה 

הוסבר  פאנטה,  ליאון  הברית, 
לרמטכ"ל  מוענק  העיטור  כי 
יוצא  "פיקוד  על  הישראלי 
שירות  ועל  לשבח  וראוי  דופן 
 Legion of" לציון".  ראוי 
שמע־ כבוד  אות  הוא   "Merit
ניק הממשל בארצות הברית הן 
לחיילים אמריקנים והן לאנשי 

כוחות בטחון מצבאות זרים.
גנץ  רא״ל  של  "פיקודו 
התמודדותו  המשך  את  מבטיח 
צה"ל  של  והיוזמת  האיתנה 
אתגרים  של  רחב  מגוון  עם 

פאנטה  כתב  שונות",  בסביבות 
של  דבריו  המצורפת.  באגרת 
הוקראו  הפורש  ההגנה  שר 
אותו  המדליה,  הענקת  בטקס 
ליוו חיילי צבא ארצות הברית, 
כאשר  כבוד  של  בטור  שעמדו 
גנץ  ודמפסי.  גנץ  צעדו  ביניהם 
הוא  כי  ואמר  לדמפסי  הודה 
מקבל את האות בשם כל חיילי 
ליחסים  כסמל  צה"ל,  ומפקדי 
ובהכ־ הצבאות  בין  האמיצים 

הפעולה  שיתוף  על  תודה  רת 
ההדוק.

עתירה לבג"ץ לחקירה פלילית כוללת בפרשת הרפז
מאת חיים מרגליות

השלטון  לאיכות  התנועה 
עתרה לבג"ץ בענין 'פרשת הרפז' 
תנאי  על  צווים  להוציא  בבקשה 
המדינה  פרקליט  היועמ"ש,  נגד 
יורו  לא  מדוע  הצבאי  והפרקליט 
כו־ פלילית  בחקירה  פתיחה  על 
ללת על ידי משטרת ישראל ולא 
בחקירה פלילית צבאית מוגבלת 
ומצומצמת הן בהיקפה והן במס־

פר וזהות נחקריה 
ההחלטה  כי  נטען  בעתירה 
מו־ פלילית  צבאית  חקירה  על 
נח־ שני  כנגד  ומצומצמת  גבלת 

קרים בלבד ובעבירה משמעתית 
היא  מראש,  שהוגדרה  במהותה 
מפ־ קיצוני,  באופן  סבירה  בלתי 

לה, בלתי מידתית ואשר מביאה 
בנראות  וקשה  חזיתית  לפגיעה 
במע־ הציבור  ובאמון  הצדק  פני 

רכת אכיפת החוק. 
מבקרי  העותרים,  לטענת 
בה־ ליועמ"ש  העבירו  המדינה 
מבקר  לחוק  14ג  לסעיף  תאם 
חשש  המעלים  חומרים  המדינה 
של  "בשורה  פלילים  למעשים 
התנו־ טוענת  בעתירה  נושאים". 

עה העברת חומרים אלה על ידי 
"חזקת  מקימה  המדינה,  מבקרי 

מהווה  הפחות  ולכל  פליליות" 
המ־ סביר  לחשד  ראיה  ראשית 

פלילית  בחקירה  פתיחה  חייבת 
זה  בהקשר  בפרשה.  כוללת 
פתיחה בחקירה צבאית פלילית 
נחקרים  שני  כנגד  מצומצמת, 
אחת  לעבירה  וביחס  בלבד 
נו־ לא   – במהותה)  (משמעתית 

לחשדות  ושלם  ראוי  מענה  תנת 
שעלו, בוודאי לא ביחס לתמונה 
מדו"ח  שעלתה  והקשה  הכללית 
מג־ לאור  בפרט  זאת  המבקר. 

הצבאי  השיפוטי  ההליך  בלות 
וזהות  החקירה  לנושאי  ביחס 

הנחקרים. 
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בחיפה  השלום  משפט  בית   
 6 בפועל,  מאסר  חודשי   24 גזר 
חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 
כרכור  תושב  על  ש"ח   10,000
מרמה  של  עבירות  ביצוע  בגין 
להתחמק  כוונה  מתוך  וערמה 
מתשלום מס. סך ההכנסות אשר 
מסתכ־ המס,  לרשויות  דווחו  לא 

מות בסך של 2,763,157 ש"ח. 
האישום  כתב  עובדות  ע"פ 
מפרקלי־ בר  ערן  עו"ד  שהגיש 

טות מחוז חיפה (פלילי) המייחס 
הנא־ עסק  אישומים,  חמישה  לו 

בעבודות   2005-2009 בין  שם 
בניה ושיפוצים, בין 2005-2006 
מדוחו־ הכנסות  הנאשם  השמיט 

לא   2007-2009 בין  ובנוסף  תיו 
הגיש דו"חות כלל.

את  הרשיע  המשפט  בית 
הנאשם בחמישה אישומים אשר 
מסירת  הכנסה,  השמטת  עניינם 
שי־ כוזבת,  תרשומת  או  אמרה 

ותחבולה  עורמה  במרמה  מוש 
וניהול פנקסי חשבונות כוזבים. 

השאר  בין  נכתב  הדין  בגזר 
הנא־ הורשע  בהן  "העבירות  כי 

הכלכלי  בשוויון  פוגעות  שם 
ופוגעות  התושבים  כלל  של 
שאדם  שעה  השווה  בתחרות 

על  מדווח  אינו  הנאשם  כדוגמת 
המס  את  משלם  ואינו  הכנסותיו 
אחר  אדם  לעומת  עליו  המוטל 
התנה־ כנדרש.  ומשלם  המדווח 

יתרון  אצלו  יוצרת  הנאשם  גות 
המקיימים  אנשים  לעומת  פסול 
את הוראות החוק וליתרון פסול 
באמצעות  לבטא  יש  זה  מעין 

ענישה כואבת". 

הודעות חוק תכנון ובניה - 07/02/13
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להצלחה הדים רבים

הדים רבים לקו הביתי 
הכשר של נטויז'ן

'מנפאואר ישראל' מסכמת בהצלחה ביצוע 
המדגמים ואיסוף קלפיות ביום הבחירות 

מהומות זעם בתוניסיה; בכיר 
באופוזיציה נרצח על ידי מתנקש

מאת א. בן פורת

חב־ של  הפרויקטים  חטיבת 
 Solutions גרופ  מנפאואר  רת 
הב־ יום  את  בהצלחה  מסכמת 
שבמהלכו  ה־19,  לכנסת  חירות 
היתה אחראית על ניהול ותפעול 
מדגמי הבחירות של מספר ערוצי 
כללה  החברה  פעילות  תקשורת. 
ניהול מאות סוקרי שטח, פריסת 
המד־ תפעול  מדגם,  קלפיות   70
שקיבל  מיוחד  מוקד  הפעלת  גם, 
והעברתם  מהשטח  הנתונים  את 
את  שהובילו  הסקרים  למכוני 
המדגמים. בנוסף תפעלה חטיבת 
הקלפיות  איסוף  את  הפרויקטים 
ושי־ המשטרה  הצבא,  מיחידות 
ספירת  את  וכן  הסוהר,  בתי  רות 
הכפולות  מהמעטפות  הקולות 

במהלך כל הלילה עד למחרת. 
המ־ מערך  ניהול  במסגרת 

הפעילה  הבחירות,  ביום  דגמים 

שטח,  סוקרי   325 החטיבה 
בצמוד  מדגם  קלפיות  והקימה 
בפריסה  אמת  קלפיות  ל־70 
הבחירות  יום  במהלך  ארצית. 
הנתונים  את  הסוקרים  העבירו 
מוק־  25 ידי  על  שאויש  למוקד 
דנים, שריכזו את הנתונים עבור 

הלקוחות, מבצעי המדגם. 
היתה  החטיבה  בנוסף, 
ותפעול  ניהול  על  אחראית 
לועדות  האמת  קלפיות  איסוף 
חלק  לקחו  בפרויקט  האזוריות. 
את  הקלידו  אשר  עובדים   360
אמת  קלפיות  של  הפרוטוקולים 
מ־23 אתרים ברחבי הארץ, החל 
כן  כמו  הקלפיות.  סגירת  משעת 
במיוחד  מוקד  החברה  הפעילה 
בו הועסקו 240 איש בשתי מש־

הבוחרים  פרטי  בהקלדת  מרות, 
המצוינים על גבי 200 אלף המע־
טפות הכפולות שהגיעו לועדות 
איש   1,500 המרכזית.  הבחירות 

נוספים עסקו בקליטת הקלפיות 
המ־ הצבא,  מיחידות  שהגיעו 

וכן  הסוהר,  בתי  ושירות  שטרה 
עצמם,  הקולות  בספירת  עסקו 
 ,23:00 בשעה  רביעי  מיום  החל 

עד ליום ה', בשעה 14:00. 
הפרויקטים המורכבים נוהלו 
חטי־ ידי  על  בהצלחה  ובוצעו 

מנפאואר  של  הפרויקטים  בת 
של  מקדים  תכנון  כולל  ישראל, 
המערך הלוגיסטי הכולל, מיקור 
העובדים  ואיתור  אנושי  הון 
המתאימים, בניית צוותי עובדים 
ניהול ותפעול הצוותים ואחריות 
והתוצאות  הנתונים  להעברת 
הפ־ בסיום  ללקוח.  הנדרשות 
רויקטים זכו אנשי הצוות בחטי־
הלקו־ מצד  רבים  לשבחים  בה 

השירות, המקצועיות  על  חות – 
המי־ של  דופי  ללא  והתפעול 

הבחירות  יום  כל  במהלך  זמים 
ולאחריהן. 

הביתי  לקו  גדולה  הצלחה 
הכשר של נטויז'ן. אלפים הצטרפו 
המשתלמת  התקשורת  לחבילת 

ביותר במגזר החרדי
לראשונה  השיקה  נטויזן 
ללא  כשר  ביתי  קו  החרדי  במגזר 
לי־ וגם  ניידים  ליעדים  גם  הגבלה 

הצביעו  כבר  ואלפים  נייחים  עדים 
ברגליים והצטרפו לשירות. 

של  במחיר  מוצעת  החבילה 
חבילה  ומהווה  בלבד  ש"ח   69.90
קווי  בין  גם  במיוחד  אטרקטיבית 

השיחות הקיימים קיום בשוק.
תק־ פתרון  מהווה  החבילה 
החרדית  למשפחה  כולל  שורת 
בחופשיות  ולדבר  ליהנות  שיכולה 

בקו הביתי ובנוסף גם ליהנות משי־
רותים נוספים כמו תא קולי, שיחה 

מזוהה וכד' ללא עלות נוספת.
משה גבריאלוב מנהל השיווק 

למגזר החרדי בסלקום:
"לקוחות המגזר החרדי נהנים 
כבר היום מקו נטויזן כשר באישור 
תקשורת.  לענייני  הרבנים  ועדת 
חבילה זו מהווה צעד נוסף בבניית 
סל חבילות כשרות באישור הועדה 
אנו  צורך.  לכל  מענה  נותנות  אשר 
למגזר  להביא  נמשיך  בסלקום 
החרדי פתרונות תקשורת ייעודיים. 
סלקום  של  מהמסורת  כחלק 
לקוח  החרדית  במשפחה  הרואה 

אסטרטגי".

קווי התחבורה הציבורית ברמת 
בית שמש ג' יקדימו את התושבים

סגן ראש העיר והממונה על התחבורה הרב שמואל גרינברג יזם סיור 
ברמב"ש ג' עם ראשי משרד התחבורה וגופי התכנון התחבורתיים וקרא להם 

לסיים את כל התכניות לפני איכלוס השכונה

מאת י. ברזל

לא  עדיין  ג'  רמב"ש  שכונת 
הראשונה  המשפחה  התאכלסה, 
מספר  לפני  תגיע  לא  בשכונה 
חודשים, אבל יש מי שכבר דואג 
לתחבורה הציבורית של השכונה 
העיר  ראש  סגן  והוא  החדשה 
הממונה  גרינברג  שמואל  הרב 
על התחבורה בעיריה, שיזם סיור 
במשרד  המחוז  ראשי  עם  עומק 
התחבורה  גופי  ועם  התחבורה 

השונים הפועלים בבית שמש.
העי־ במשרדי  החל  הסיור 
ריה, שם פרס בפניהם הרב גרי־
נברג את מפת השכונה החדשה, 
חלקי  שלשת  את  להם  הראה 
שלה  הראשון  שהחלק  השכונה, 
ויאוכלס  גמר  בשלבי  כבר  נמצא 
אם לא יהיו עיכובים מיותר תוך 

מספר חודשים.
בפני  טען  גרינברג  הרב 
בכירי משרד התחבורה, כי כשם 
על  המתחרות  החולים  שקופות 
לתוש־ הבריאות  שירותי  מתן 

לשכונה  בואן  את  יקדימו  בים, 
להתחרות  בכדי  התושבים  לפני 
גם  להיות  צריך  כך  עליהם, 
"תחבורה  התחבורה.  בתחום 
ציבורית היא איננה מותרות, אם 

יש תחבורה זמינה השכונה תוכל 
והתושבים  במהירות  להתפתח 
לביתם  לעבור  יוכלו  החדשים 
הרב  אמר  לחשוש",  בלי  החדש 

גרינברג.
חלק  ונטלו  השתתפו  בסיור 
בדיונים: גב' אבירם ממונה מחוז 
ירושלים ודרום בתחבורה ציבו־

רית, הרב שלמה רוזנשטיין יועץ 
התחבורה,  במשרד  חרדי  מגזר 
צוות תכנית אב לתחבורה במחוז 
ירושלים, מנכ"ל חברת סופרבוס 
מר  והסניפים,  החברה  ומנהלי 
אד־ מחברת  ויגרוצקי  עמיר 

משרד  של  התכנון  חברת   – ליה 
אדריכלית  היימן  גב'  התחבורה, 
תנועה  מדור  בר־שי  גב'  העיר, 
ממשרד  בצלאל  יורם  ופיתוח, 
צוות  השכונה,  מתכנן  השיכון 

המתכננים ממשרד השיכון.
המש־ ירדו  הסיור  בהמשך 

העיר  ראש  וסגן  לשטח  תתפים 
בש־ אותם  הדריך  גרינברג  הרב 

תוך  השכונה,  של  השונים  לבים 
בכבישים  אותם  מלווה  שהוא 
החדשה,  השכונה  של  המרכזיים 
שהוקם  התחבורה  למסוף  עד 

בפאתי השכונה.
בפני  הדגיש  גרינברג  הרב 
משתתפי הסיור כי עד שהשכונה 

יסת־ תושביה  תתבסס,  החדשה 
לשכונת  קרבתה  על  רבות  מכו 
בתחום  זה  אם  בין  א',  רמב"ש 
זה  אם  ובין  והשירותים  הקניות 
לימוד  ומוסדות  חינוך  בתחומי 
שי־ מהיר  קו  שיהיה  צריך  ולכך 

קשר בין השכונות.
הרב  פרש  הדברים  בהמשך 
קו  להקים  הצורך  את  גרינברג 
לשאר  ג'  רמב"ש  בין  שיקשר 
הר־ לתחנת  ועד  העיר  שכונות 

תחבורה  קווי  להקים  וכן  כבת 
לירושלים ובני ברק.

צוות התכנון של משרד הת־
סי־ את  הכתב  על  העלה  חבורה 

כום הפגישה והם יערכו בעקבות 
נייר  בפניהם  שהוצגו  הנתונים 
עבודה בתחום התחבורה רמב"ש 
ג', שיועבר לעיונם ולהשגתם של 
גי־ לקראת  הסיור,  משתתפי  כל 
בוש תכנית סופית ואופרטיבית.

לא  תקופה  תוך  ג'  "רמב"ש 
ארוכה תאכלס אלפי משפחות", 
ככל  "ולכך  גרינברג,  הרב  אומר 
התח־ צרכי  את  לתכנן  שנקדים 

בורה בשכונה, נקל בכך על חבלי 
הקליטה של התושבים החדשים 
מיטבית  בצורה  אותם  ונחבר 
כעיר  העיר,  שכונות  לשאר 

שחוברה לה יחדיו".

פעילות נמרצת למען התושבים. בכירי משרד התחבורה בסיור ברמת בית שמש ג'

מאת אליעזר פרידמן

אדם  בני  אלפים  כשמונת 
הבירה  לרחובות  אתמול  יצאו 
נגד  זעם  בהפגנת  התוניסאית 
לאחר  קצר  זמן  השלטון,  מפלגת 
המקומית  באופוזיציה  שבכיר 

נרצח בידי מתנקש. 
גם  נרשמו  זעם  הפגנות 
גם  בהן  נוספות,  ערים  במספר 
החלה  ממנה  בוזיד,  סידי  העיר 
שהובילה  התוניסאית  המהפכה 
העמים  'אביב  שמכונה  למה 
הערבי'. בבירה תוניס הוצת המ־
בנה הראשי של מפלגת השלטון 

האסלאמית. 
כאשר  החלו  האירועים 
של  למכוניתו  התקרב  מתנקש 
פרלמנט  חבר  בלעיד,  שוקרי 
ביותר  הבולטים  ומהאנשים 
המ־ התוניסאית.  באופוזיציה 
אינה  עדיין  שזהותו  תנקש 
ידועה ירה לעבר בלעיד ארבעה 
ובחזהו,  בראשו  שפגעו  כדורים 
שכוחות  לפני  להימלט  והצליח 
בלעיד  למקום.  הגיעו  המשטרה 
קבעו  שם  החולים  לבית  פונה 

הרופאים את מותו. 
הקטלנית  התקרית  בעקבות 
הוא  כי  תוניסיה  נשיא  הודיע 
ביקורו  את  בבהילות  מסיים 

בהקדם  לארצו  ומגיע  בצרפת 
האפשרי, תוך ביטול השתתפותו 
המו־ המדינות  ארגון  בוועידת 
בימים  המתקיימת  סלמיות 
לציבור  קרא  הוא  בקהיר.  אלו 
לחדש  ולא  איפוק  על  לשמור 
למפלתו  שהובילו  המהומות  את 
כש־ במדינה  ששלט  הנשיא  של 
בן  עבדין  אל  זין  עשורים,  לושה 

עלי. 

פר־ הממשלה  ראש  גם 
כי  אמר  הוא  בה  הודעה  סם 
מעשה  הינו  הפוליטי  הרצח 
פגי־ הפוגע  ומסוכן,  מכוער 

המהפכה  בהישגי  קשה  עה 
השלטון  להחלפת  שהובילה 

במדינה. 
של  הירצחו  דבר  היוודע  עם 
אלפים  יצאו  האופוזיציה  בכיר 
והתגודדו  הרחובות  אל  רבים 

התוניסאי.  הפנים  משרד  מול 
ההתגודדות  הפכה  מהרה  עד 
כשהמפ־ המונית,  זעם  להפגנת 

השלטון  למפלגת  קוראים  גינים 
חדשות  בחירות  על  להכריז 
הפוליטית.  הזירה  את  ולעזוב 
יעזבו  לא  האסלמיסטים  "אם 
תוטבע  תוניסיה  השלטון,  את 
בדמם של ההמונים", אמר מורה 
שהשתתף בהפגנה במקום ללכת 
משת־ "הסלפים  הספר.  לבית 

לנו  וגונבים  המדינה  על  לטים 
מפגינים  קראו  המהפכה",  את 

נוספים. 

המתנקש הצליח להימלט. המהומות בתוניסיה, אתמול

חיפה: בית המשפט גזר מאסר 
בפועל על העלמת מיסים

קרית יערים לפני כולם: 
'פרויקט ציל"ה' יצא לדרך
ראש המועצה הרב אברהם רוזנטל: "מאות ילדות נהנות מדי יום 
מארוחת צהרים מזינה ופעילות העשרה בשעות אחר הצהרים" 

איי שלמה: חמישה 
הרוגים ברעידת אדמה
אזהרת צונאמי פורסמה אך בסופו של דבר 

הצונאמי היה קטן ובלתי מזיק

דיווח: ארה"ב מפעילה בסיס 
מל"טים חשאי מאדמת סעודיה
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יורק  'ניו  האמריקני  העיתון 
ארה"ב  כי  אתמול  חשף  טיימס' 
מל"טים  של  מפעילה בסיס סודי 

מאדמת סעודיה. 
הזה  מהבסיס  הדיווח  לפי 
יוצאים המל"טים הפועלים בתי־
בהם  קאעידה,  אל  בכירי  נגד  מן 
המטיף  את  שחיסל  המל"ט  גם 
אל  אנוואר  הקיצוני  האסלאמי 
אמריקני  אזרח  שהיה  עוולאקי 
הזרוע  למנהיג  והפך  בעצמו 
עוד  קאעידה.  אל  של  התימנית 
בי־ כי  טיימס'  יורק  ב'ניו  נמסר 

להקים  ארה"ב  שוקלת  אלו  מים 
שימוקם  נוסף  מל"טים  בסיס 
ביישום  להתחיל  כדי  באפריקה, 
אובא־ של  החיסולים  מדיניות 
הטרוריסטים בכירי  נגד  מה 

באפריקה. 
נמצא  במל"טים  השימוש 
בליבו של וויכוח סוער בארה"ב, 
רדיקליים  שמאל  גורמי  כאשר 
מאחר  חוקי  לא  הוא  כי  טוענים 
בלי  מוות  עונשי  מיישם  והוא 
ארה"ב  מחזיקה  מנגד  משפט. 
פעילי  של  חיסול  כי  בעמדה 
מבוססות  הערכות  שלפי  טרור 
צפויים להוציא לפועל מתקפות 

צבאיים,  יעדים  או  אזרחים  נגד 
ניתן  לא  אם  וחוקי  לגיטימי  הינו 
אחרות.  בדרכים  אותם  לעצור 
אר־ של  היחלשותו  כי  לציין  יש 
בעיקר  נזקפת  קאעידה  אל  גון 

האמ־ החיסולים  מדיניות  לזכות 
אובאמה  הרחיב  אותה  ריקנית, 
לבית  כניסתו  לאחר  קצר  זמן 
צבא  חיסל  ובעזרתה  הלבן, 
הבכירים  כל  את  כמעט  ארה"ב 

הפך  ולמעשה  קאעידה  אל  של 
ריק  לכלי  הטרור  הארגון  את 
לפועל  להוציא  יכולות  לו  שאין 
מער־ במדינות  טרור  פעולות 

ביות. 

בסיס סודי בסעודיה. בסיס מל"טים אמריקני
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אדמה  רעידות  שרשרת 
נרשמה אתמול בשעות הבוקר 
באזור איי שלמה שבאוקיינוס 
מביניהן  כשהחזקה  השקט, 
ריכ־ בסולם   8 בעוצמה  היתה 

טר. 
האדמה  מרעידת  כתוצאה 
השייך  קרוז  סנטה  באי  נהרגו 
שלמה  איי  של  לארכיפלג 

שלוש  ילד,  אדם:  בני  חמישה 
אחד.  וקשיש  מבוגרות  נשים 
בתים  חמישים  כי  דווח  כמו"כ 
האד־ ברעידות  נהרסו  לפחות 
מה, ונזק כבד נגרם לתשתיות. 
הרעי־ שרשרת  בעקבות 

צונאמי  אזהרת  פורסמה  דות 
לכל האיים שבאזור, אך בסופו 
של דבר היו גלי הצונאמי נמו־

לנזקים  גרמו  ולא  יחסית  כים 
משמעותיים. 

שרשרת רעידות אדמה. ההרס באיי שלמה

מאת מאיר קליין

של  מהמלצותיה  אחת 
המפורסמת  טרכטנברג  ועדת 
'ציל"ה'  פרויקט  להקים  היתה 
– צהרוני יום להעשרה לילדי 
מדובר  ג'.  א' –  וכיתות  הגנים 
ארוחת  שמשלבת  תכנית  על 
הע־ פעילות  עם  חמה  צהריים 
סיום  לאחר  המתבצעת  שרה 
הבית  במסגרת  הלימודים  יום 
שהפ־ היתה  התכנית  ספרית. 
רויקט ייכנס לפעולה בתחילה 
אך  תשע"ג,  הלימודים  שנת 
התגלעו  הדרך  כל  לאורך 
הפ־ על  שהקשו  רבות  בעיות 
להתחיל  נסיונות  גם  תיחה. 
צלחו  לא  יותר  מאוחר  במועד 
כמעט  הפרויקט  עתה  ולעת 

ואינו קיים. 
הבודדים  המקומות  אחד 
שבו החלה הפעילות האמורה 
קרית  המקומית  במועצה  הוא 
יערים. לאחר עבודה מאומצת 
והתארגנות תקציבית, הצליח 
אברהם  הרב  המועצה  ראש 
וב־ המוגמר  על  לברך  רוזנטל 

תחילת ינואר האחרון נפתחה 
התכנית לרווחתם של ההורים 
מוגשת  חמה  מנה  והילדים. 
מידי יום לילדים מהקייטרינג 
המשובח 'הדר הפודים' שזכה 
ומ־ מורות  של  וצוות  במכרז, 

פעילות מעבירות את זמנן של 
הילדות בטוב ובנעימים.

אב־ הרב  המועצה  ראש 
בשיחה  אומר  רוזנטל  רהם 
טוב  רצון  עם  כי  'המבשר'  עם 

אפשר לחולל רבות, גם כאשר 
נראה כי הקשיים נערמים בכל 
הוא  לרצות",  רק  פינה. "צריך 
יותר  התאמצנו  "קצת  אומר, 
"אני  הלום".  עד  הגענו  והנה 
חשוב  פרויקט  שזה  חושב 
להרבה  לעזור  שאמור  מאוד 
יציאת  של  בנושא  משפחות 
העבודה  למעגל  האמהות 
והן  הביתה,  פרנסה  להביא 
גם  שלהם  שהילדה  יודעות 
ומזינה  חמה  ארוחה  מקבלת 
וגם נמצאת במסגרת חינוכית 
איכותית. כל התכנים בתכנית 
המקום  רבני  ע"י  מאושרים 
מקבלות  הבנות  חינוך.  ואישי 
גם עזרה בהכנת שעורי הבית, 
בתחומים  העשרה  וכמובן 

שונים", הוא אומר. 

1
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המבשר | יום ה', כ"ז בשבט תשע"ג | עמוד ה

דף היומי בבלי: שבת קכז    דף היומי ירושלמי: נזיר ה    חובות הלבבות: 
חשבון הנפש הכ"ז (הסבלנות)    משנה יומית: קדושין ג, יב-יג    הלכה יומית: 
או"ח קפח, ד-ו    רמב"ם יומי: מצות ל"ת... ל"ת    שו"ע הרב - רב יומי: ט, 

ד-ו    חפץ חיים: לה"ר א, ה-ו    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ב עמ' טו.

סו"ז ק"ש מג"א

סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

סוף זמן תפלה מג"א

סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

חצות היום

מנחה גדולה

שקיעת החמה

זמנים למחר

עלות השחר

זמן ציצית

הנץ החמה

י-ם
8:25
9:11
9:35
10:05
11:53
12:23
5:23

4:57
5:36
6:26

ת"א
8:27
9:13
9:36
10:07
11:55
12:25
5:19

4:59
5:38
6:36

חיפה
8:26
9:12
9:36
10:06
11:54
12:24
5:20

4:58
5:38
6:28

ב"ש
8:28
9:13
9:37
10:07
11:56
12:26
5:22

4:59
5:38
6:29

אשדוד
8:28
9:13
9:37
10:07
11:56
12:26
5:22

4:59
5:39
6:30

צפת
8:24
9:11
9:34
10:05
11:52
12:22
5:19

4:57
5:36
6:25

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 סופרפארם גילה 050-8900207 צביה ויצחק 5, גילה    בני ברק הר סיני 6762954 הר סיני 15     
תל אביב סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 משעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם מיניסטור 
077-8880390 שד' שאול המלך 4 משעה 19:00 עד 08:00    נתניה ניו פארם 8338091 שד' בינימין 60    
חיפה סופרפארם נווה שאנן 077-8880440 טרומפלדור 56   גולומב 8377077 גולומב אליהו 30    רמת 
גן סופר פארם קניון איילון 077-8880100 אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 1:00 אחר חצות    חולון 
אהרון 6519153 הופיין 52 משעה 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

ראשוןשבתשישי

ירושלים
15-7

תל אביב
20-11

חיפה
17-10

גולן
16-8

טבריה
20-12

גליל
12-5

באר שבע
19-9

אילת
24-11

מזג האויר
מעונן חלקית

היום - מעונן חלקית עם 
עליה בטמפרטורות . בבוקר 

יתכן גשם קל בצפון הארץ.

שישי - נאה עד מעונן 
חלקית בעננות גבוהה עם 

עליה נוספת בטמפרטורות .  

שבת - נאה וללא שינוי של 
ממש בטמפרטורות.  

ראשון - נאה וללא שינוי של 
ממש בטמפרטורות. 

הקו האדום
-208.8

היום: 210.555-
אתמול: 210.57-

(100

3.6960

5.7906

3.9489

4.9998

3.8132

3.7046

4.0475

0.135%

 0.289%

0.010%

 0.008%

 0.511%

0.124%

 0.357%

1202.88

1074.65

295.56

13976.55

2743.67

1.75%

3.25%

 0.18%

0.09%

 0.02%

 0.02%

 0.41%

25

100

1.5667

0.9099

93.5300

1.3522

0.9958

1.0318

1678.45

31.848

23:00 06/02/13

ירושלים | מכירהֳ
אופציה   + ק"א  גאולה  במרכז  חד'   2

לחדר נוסף 052-7613340
[20025122]

מחולקת  מ"ר,   80 דפנה,  במעלות 
נוספים  חדרים  ל2  אופציה  ומשופצת, + 
מיכאל   " השבת  "כיכר  ש"ח   1.600.000

02-9666-777 שלוחה 1
[20025012]

מרפסת   + חד',   4 מ"ר,   87 בסורוצקין 
מעלית,   + גבוהה  קומה  סוכה, 
מיכאל   " השבת  "כיכר  ש"ח   1.580.000

02-9666-777 שלוחה 1
[20025011]

חצר,   + מ"ר,   55 חד',   3 הנביא,  בשמואל 
"כיכר  ש"ח,   1.090.000 מושקעת,  ק"כ, 
השבת " מיכאל 02-9666-777 שלוחה 1
[20025010]

 + סוכה  מרפסת   + מ"ר  חד', 80  בהמ"ג 4 
אופציה 1.750.000 ש"ח "כיכר השבת" - 

מיכאל: 02-9666-777 שלוחה 1
[20025009]

 + מ"ר   250 פרטי!  בית  בעיר-העתיקה, 
נוף לכותל מיקום מעולה! "כיכר השבת 

" מיכאל 02-9666-777 שלוחה 1
[20025008]

בבית-וגן במיקום מעולה, וילה 250 מ"ר 
 02-9666-777 מיכאל   " השבת  "כיכר 

שלוחה 1
[20025007]

 65 חד',   3 מעולה!  מיקום  בגאולה 
משופצת,  סוכה,  מרפסת  ק"א,  מ"ר, 
מיכאל   " השבת  "כיכר  ש"ח,   1.350.000

02-9666-777 שלוחה 1
[20025006]

קומות,   4 מדהים!!!  -קוטג'  ברוממה 
גבוהה,  ברמה  משופצת  מ"ר,   300
טוב,  במחיר  גינה,   + מדהים  נוף   +
מיכאל   " השבת  "כיכר  בלבד  לרצינים 

02-9666-777 שלוחה 1
[20025005]

בבר אילן מיקום מעולה! 3 חד', 60 מ"ר, 
קומה נוחה + מעלית, משופצת כחדשה, 
מיכאל   " השבת  "כיכר   . ש"ח   1,290,000

02-9666-777. שלוחה 1
[20025004]

 / פרטי  בית  מיוחד,  נכס  בסנהדריה- 
אופציה.   + חדרים   6 מ"ר,   150 וילה, 
מחיר אטרקטיבי "כיכר השבת " מיכאל 

02-9666-777. שלוחה 1
[20025003]

 + נוחה,  קומה  מ"ר,   120 תורה,  בעזרת 
 " השבת  "כיכר  מיידית,  סוכה,  מרפסות 

מיכאל 02-9666-777 שלוחה 1
[20025002]

מרפסת   + מ"ר   100 זריצקי,  ד',  ברמות 
ש"ח.   1.600.000 נוחה,  קומה  גדולה, 
 02-9666-777 יהודה   " השבת  "כיכר 

שלוחה 3
[20025000]

 120 חצר   + חד'   4 דרוק  שלמה  ברמת 
"כיכר  ש"ח   1.8000.000 נוף   + מ"ר 

השבת" 02-9666-777 שלוחה 3 יהודה
[20024999]

משופצת  מ"ר  חד' 150   5 הבירה  בארזי 
"כיכר  ש"ח   3.200.000 גדולה  גינה   +
השבת " מיכאל 02-9666-777 שלוחה 1
[20024998]

חד'   3 מציאה  יעקב  בזכרון  בהזדמנות! 
"כיכר  גמיש,  ש"ח   1.180.000  . חצר   +
השבת " מיכאל 02-9666-777 שלוחה 1
[20024996]

 + ק"א,  מ"ר,   170 ישראל  בשבטי 
חד',   6.5 סוכה,  מרפסת   + מעלית, 
מיכאל   " השבת  "כיכר  ש"ח,   2.150.000

02-9666-777 שלוחה 1
[20024995]

נוף,  מרפסת +  חד',  מ"ר, 5  בגאולה, 140 
מיכאל   " השבת  "כיכר  ש"ח   2.100.000

02-9666-777 שלוחה 1
[20024994]

 + בגג  אופציה   + חד'   3 ישראל  בבית 
ש"ח   1.300.000 . מצוין  מיקום  מרפסת. 
 1 שלוחה   02-9666-777 השבת"  "כיכר 

מיכאל
[20024993]

מיוחדת!  דירה  ברוך,  מקור  בגאולה 
160 מ"ר + 30 מ"ר חלל, + גינה 120 מ"ר, 
"כיכר  ש"ח   3.200.000 פרטית  כניסה 
השבת " מיכאל 02-9666-777 שלוחה 1
[20024992]

תכנון   - מ"ר   180  – בבניה  הושע  ברח' 
לפי הלקוח, קומה נוחה . "כיכר השבת " 

02 / 9666-777 שלוחה 4 יעקב
[20024988]

 –  " ילין  באבינועם  הבית   " בפרויקט 
דירות 4-5 חד' . ההרשמה החלה! כיכר 

השבת – 02 / 9666777
[20024987]

רח' צפניה ק"ב 5 חד' מפוארת 125 מ"ר 
ש"ח   2800000 מרפסות   2 מעלית   +

תיווך המפתח מרדכי 0573-180183
[20024560]

רק בפול טיים נכסים למוכר חינם ללא 
או  חנויות  למשכירי  (וכן  תיווך  דמי 
חדרים  מ4  דירות  או  גדולים  מחסנים 
ברנד  נתן  בברכה  תיווך)  דמי  ללא 

0573-114-911 ירושלים
[20024404]

ברבנו גרשום (נווה צבי) 4 חד' משופצת 
ויפה מרווחת 105 מ"ר + 3 מרפסת סוכה 
נכסים"  טיים  "פול  בלעדי  שח  מליון   2

0573-114-911
[20024403]

מטר   95 חד'   4 שאול  גבעת  בקוטלר 
משופצת חלקי 48 מדרגות לעלות + נוף 
טיים  "פול  בלעדי  ש"ח   1.750.000 רק 

נכסים" 0573-114-911
[20024402]

 + מ"ר   140 חד'   5  80 גוש  במחניים 
אפשרות   + כניסה  חודש   18 מעלית 
"פול  בלעדי  ש"ח   2.880.000 לחנייה 

טיים נכסים 0573-114-911
[20024400]

ירושלים | השכרה
מרפסות,   2  + כ"א   3 ק"א,  בצפניה,   3
לל"ת  מיידי!  ש"ח   4,800 מרכזי,  מזגן 

052-7126969
[20025165]

מאווררת  מרווחת  חד'   3 בק.צאנז 
ממוזגת משופצת מרוהטת קומפלט נוף 

תיווך 057-3150096
[20025163]

דרומית,  גדול,  סלון  ק"ג,  חד',  ג', 5  רמות 
סוכה מרווחת 054-8438665

[20025147]

מרפסת   + מרווחת  ק"א  בגאולה  חד'   2
סוכה גדולה מ י"ח אדר 02-5022342

[20025145]

מצוין,  מצב  ק"ב,  חד',   4 וגן  בית  ברח' 
מיידי, תיווך 052-7658938

[20025142]

במקור ברוך 2 חד ' כניסה פרטית + חצר 
הנבחר"  "התיווך  ש"ח   1,120,000 וגינה 

052-7652911
[20025138]

 100  – כ  חדרים   4 תקוה  פתח  ברחוב 
מרפסות  מצוין  מצב  משופצת  מ"ר 
תיווך  מיידית  מרכזית  הסקה 

052-7658938
[20025059]

מרווחת  2מרפסות   + 3חד'  ביהודית 
סה"כ  סוכה   + חדש,  מטבח  שמורה 
בקרוב)  (מעלית  חזית  ק"ד,  95מ"ר 
ליפו,  לדוד-ילין,  קרוב  נחמדים,  שכנים 
בטאבו  לא  חניה  ומרכזי  שקט  אזור 

5500ש"ח 0527-121-421
[20024684]

ירושלים | חנויות ומחסנים
"כיכר  מטרה  לכל  מ"ר   350  – בישעיהו 
– השבת" 02-9666-777 שלוחה 4 יעקב
[20025015]

במרכז  ירושלים  להשכרה  חנויות 
 / לקליניקה  מסחריים  שטחים  גאולה 
השבת"   – "כיכר   – משרדים   / חנויות 

02-9666-777 שלוחה 4 יעקב
[20025014]

מ"ר   15 הפרחי  באשתורי  להשכרה 
150מ"ר  ישראל  למלכי  קרוב  משופצת 
בלעדי  ש"ח   4800 רק  מגאולה  מרחק 

"פול טיים נכסים" 0573-114-911
[20024409]

להשכרה במיכה בין מלכי ישראל לחגי 
חנות 22 מ"ר רק 6000 ש"ח בלעדי "פול 

טיים נכסים" 0573-114-911
[20024408]

להשכרה בעמוס פינת מלכי ישראל 37 
מ"ר + 20 מ"ר גלריה מפוארת + שרותים 
טיים  "פול  בלעדי  ש"ח   12.000 רק 

נכסים" 0573-114-911
[20024407]

מ"ר   20 שערים  במאה  להשכרה 
השבת  לכיכר  קרוב  מעולה  חזית 
נכסים"  טיים  "פול  בלעדי  ש"ח   8,700

0573-114-911
[20024406]

ירושלים | בנינים
בניין  למגורים.  בנוי  מ"ר   400 בחגי 
השבת"   – "כיכר   . בניה  זכויות   + שלם 

02-9666-777 שלוחה 4 יעקב
[20025016]

ירושלים | דמי מפתח
ב"פרויקט  אחרונות  דירות   2 נותרו 
 /  02 -השבת"  "כיכר  הזדרזו  הבוכרים" 

9666-777
[20025017]

בני ברק | מכירה
באיזור יואל דירת גן חדשה 3 חד' + חצר 
"תיווך-ט.זינגר"  גמיש  מ"ר 1390000   40

03-619-0004
[20025126]

גדולה   3 הנביאה  דבורה  באזור 
ק"א  בנויה  סוכה   + מרפסות   + ויפה 
נכסים"  "אפיק  ש"ח   1,480,000 חזית 

03-5791514
[20025120]

ק"ב  הרחבה  מ"ר   20 + מ"ר  ג' 55  בשכון 
נכסים"  "אפיק  ש"ח   1,020,000 כ"א   3

057-3128884 03-5791514
[20025119]

בהזדמנות! באזור שכון ה' לקראת בניה 
 !1,300,000 רק  כ"א   3 מ"ר   100 ח'   4
 03-5791514 נכסים"  ב"אפיק  תוכניות 

057-3128884
[20025118]

חזית  ק"א  מ"ר   60 גדולה   2 בהושע 
"אפיק  ש"ח   1,120,000 ל-3)  (אפשרות 

נכסים" 03-5791514 057-3128884
[20025117]

 1,250,00 ה'  בשיכון  חצר   + ק"ק  חד'   3
יפה   3 הירדן   / שך  בהרב   * ש"ח 
להרחבה  אופציות   + ק"ב  משופצת 
באיזור  'גדולים  חד   4  * ש"ח   1,220,000
כניסה  חדש  בנין  ק"4  הגדול  ביהכ"נ 

מיידית "תיווך המצליח" 09-6198367
[20025094]

מיזוג  חדש,  בנין  חדרים,   3 ה'  בשיכון 
מרכזי, 1.140.000 ש"ח 0504150465

[20025070]

מסודרת  חזית  ק"ב  כ-5  הנביא  ביונה 
 03-6167744 עולמי"  "תיווך 

050-4129019
[20024689]

 +  2.5 ברמב"ם  הזדמנותי!  במחיר 
אופציה להגדלה ק"א חזית גדולה "תיווך 

עולמי" 03-6167744 050-4129019
[20024616]

מושקעת  ק"ב  גדולים  הרצוג!3  ע"י 
 03-6167744 עולמי"  "תיווך  ומטופחת 

050-4129019
[20024448]

בני ברק | השכרה
כל הקודם זוכה! דירת פנטהאוז ענקית 
(בלי)  ק"ד  כ"א   3 חד'   4 ויפיפיה,  חדשה 

054-8437058
[20025133]

 4 ומושקעת  חדשה  גן  דירת  בריינס! 
בלעדי  מ"ר  כ130  חצר   + מ"ר  כ115  חד' 

ב"תיווך-ט.זינגר" 03 / 6190004
[20025124]

4 ענקית באזור הווילות רמת אהרון ק"א 
6000 ש"ח גמיש * * בעוזיאל 5 חד' ק"ד 
יח"ד   *  * ש"ח   4,700 שמורה  מעלית   +
35 מ"ר חדשה + ריהוט קומפלט באיזור 

אוסם- השומר 03-6198367
[20025095]

יח"ד מפוארת מרוהטת ממוזגת 30 מ"ר 
ק"ג  ויזניץ  אולמי  מאחורי  רימון  בר"ח 

052-7656516 (מהצהריים)
[20024917]

מושקעת  גדולה  ק"ב   3 ישעיהו  ע"י 
 03-6167744 עולמי"  "תיווך  כ.מיידית 

050-4129019
[20024447]

חיפה | מכירה
החשמל   / ברזילי  להשקעה  דירות 
ש"ח   -420,000 מ-360,000  בחיפה 
ש"ח  ומושכרות 1,600-2,100  משופצות 

לל"ת 050-4131146
[20025153]

במורד התבור 2 חד' + מרפסות מרווחת 
מחיר  להצעות  (ק"א)  חצר   + מאד 

"תיווך" 04-8662532
[20025031]

מרפסות   + חד'   4 לצאנז  קרוב  במיכאל 
ש"ח   750,000 נוחה  קומה  מ"ר,  כ-110 

"בית שמאי" 052-7623370
[20025030]

אהבת  ליד  במיכאל  ולהשכרה  למכירה 
לנוף  מרפסת   + ק"ג  חד'   4 ישראל 
מרהיב- במחיר שלא יחזור "בית שמאי" 

052-7623370
[20025029]

מ"ר  כ-100  חד'   4 הדר  במרכז 
שמאי"  "בית  ש"ח   750,000 ק"ד 

052-7623370
[20025028]

דירות   2 בצלאל)  (ליד  בהשילוח 
ענקית,  חצר   + לחיבור  אפשרות  עם 

מושכרות "בית שמאי" 052-7623370
[20025027]

בקישון(קרוב ליל"ג) ק"א 2 חד' + 2 חצאי 
"בית  ש"ח   420,000 מסודרת  חדרים 

שמאי" 052-7623370
[20025026]

150מ"ר  בהזדמנות!  (הרצוג)  בעלז  ליד 
ש"ח   980,000 לבניה  בטאבו  גג   + ק"ב 
 4 (במיכאל)  ישראל  אהבת  ליד   *  *  *
 + מזגן   + מקורה  חניה   + מחסן   + חד' 
ש"ח   680,000 מעלית   + לים,ק"5  נוף 
 050-4141209-6 וילינגר"  "תיווך 

04-8668141-2
[20024884]

במיכאל 3.5 חד' ק"א (קרוב לארלוזרוב) 
מיכאל  באמצע   *  * ש"ח   540,000
מרפסת   + חד'   2.5 ברק)  (סמטת 
ש"ח  ב1,600  מושכרת  ק"ב  מסודרת 
וילינגר"  "תיווך  ארוך  לטווח  אפשרות 

04-866141-2 050-4141209-6
[20024862]

ישראל)  לאהבת  במיכאל(קרוב  בלעדי! 
ענקית  לסוכה  אפשרות   + חד'   4
מחסן   + לים  נוף   + מזגן   + מסודרת 
מעלית   + מקורה  פרטית  חניה   + גדול 
 050-4141209-6 וילינגר"  "תיווך  ק'5 

04-8668141-2
[20024861]

בלעדי!  בחיים!  בהזדמנות!פעם 
חד'   2.5 עקיבא  ר'  ר"ח  במרכז 
לחרדים  מושכרת  ומטופחת  מסודרת 
וילינגר"  "תיווך  ש"ח   470,000 ק"ב 

04-8668141-2 050-4141209-6
[20024860]

ש"ח   400,000 ק"ב  חד'   2.5 במיכאל 
 *  *  * ש"ח   540,000 חד'   3.5 ק"א   *  *
 * ש"ח   550,000 בהזדמנות!  בהשילוח 
לבניה  גג   + מ"ר   140 (בעלז)  בהרצוג   *
ק"ב 980,000 ש"ח * * * בחרמון חדשה 
 740,000 סוכה  מרפסת  מ"ר   20  + ק"א 
 050-4141206-9 וילינגר"  "תיווך  ש"ח 

04-8664141-2
[20024859]

אשדוד | מכירה
3.5 חד' ברובע ג' מול גור ק"ב מושקעת 

052-7613733
[20025162]

חד'   2 העיר!  במרכז  להשקעה! 
 475,000 גדולה  הרחבה  א.  פינתית 
"סקלר"   ( ש"ח   2,100 (מושכרת  ש"ח 

052-7613733
[20025161]

הרחבה  אפשרות  גור,  מול  בג'  חד'   3
"סקלר"  פתוחים  כיוונים  מיידי, 

052-7613733
[20025160]

לחלוקה  ניתנת  חדשה  ז'!  ברובע  חד'   5
בהזדמנות! "סקלר" 052-7613733

[20025159]

הרובעים  בכל  למכירה  דירות  מבחר 
"סקלר" 052-7129250

[20025158]

ביתר עילית | השכרה
ברח'  ק"ב  חדשה  מאובזרת  חד'   2 דירת 

קדושת לוי 050-4141507
[20025154]

ביתר עילית | מכירה
עקיבא  בר'  נוף   + מרפסת   + חד'   4
גמיש   1,050,000 מושקע  מטבח 

"מרכז התיווך" 073-742421
[20025086]

חזיתית  חדרים   3 מציאה!!!  במחיר   •
מאד  מרכזי  מיקום  אתרוג,  בשכונת 

תיווך דיקמן 02-5800-555
[20024949]

 120 גינה  חדרים,   4 נדבורנה,  ברחוב   •
אופציות  מלא,  עץ  חדש  מטבח  מ"ר, 
דיקמן  תיווך  להרחבה  מיידיות 

02-5800-555
[20024948]

ע-נ-ק-י-ת  דירה  בלבד!!!  למבינים   •
מחולקת  נוחה,  קומה  מהקבלן,  חדשה 
מוגבה  גג   + חדרים   3 בנות  דירות   2 ל 
 + נוספות  דירות   2 לבניית  (מעטפת) 
מפתחות  ליח"ד,  המתאים  ענק  מחסן 

במשרד תיווך דיקמן 02-5800-555
[20024947]

גינה  חדרים,   4 בזוגי,  הש"ס  במפעל   •
תיווך  פתוח  לנוף  מרפסת  קידמית, 

דיקמן 02-5800-555
[20024946]

• בשכונת הדס, דירת 3 חדרים עם גג + 
תיווך  שבנה  שכן  על  להרחבה  אופציה 

דיקמן 02-5800-555
[20024945]

מיזוג,  מעלית,  חדרים,   3 בגפן,   •
דיקמן  תיווך  לעלות  קומה  רק  חזית, 

02-5800-555
[20024944]

 4 החדש,  גרדן  בסנטר  מיוחדת!!   •
מדהים,  נוף  מעלית,  מ"ר,   124 חדרים, 
תיווך  מאד  גבוה  בניה  סטנדרט  חזית, 

דיקמן 02-5800-555
[20024941]

קרית גת 
יחידת   + ק"ב  חד'   4 בפולדמיר  למכירה 
ש"ח   900,000 מעולה  פינתית,  הורים, 

גמיש 02-8020013
[20025132]

 + חלקי  רהוט   + קג'משופצת   3 בקריה 
אופציה גמיש 610,000,0548-45-80-90
[20025123]

ק"ד  חד'   3  ,5 ישראל  במלכי  למכירה 
054-8422706

[20025084]

ממשית  אופציה   +  3 בפרוייקטים 
 * והשקעות  בקריה  דירות  מבחר   *
רציניים  לקונים  לל"ת  דירות  דרושות 

"אייזנבך" 050-4141561
[20025041]

טבריה 
 / למכירה  דירות  של  גדול  מבחר 
"בריזל  ומקצועיות  אמינות  השכרה, 

השקעות" 04-666-4-666
[20021417]

תפרח 
חצי  חצר   + מ"ר   80 בית  בתפרח 
ש"ח   400,000 קבלה  ועדת   . דונם 

052-7176144 052-7171879
[20024896]

צפת | מכירה
לכנרת  נוף  חד'   3.5 הגטאות  בלוחמי 

לל"ת. לחרדים 052-7163503
[20025033]

השקעות 
החרדי  באיזור  לקניה  דירות  מבחר 
ש"ח  מ-200,000  החל  והמתחרד 
 050-4141209-6 וילינגר"  "תיווך 

04-8668141-2
[20024883]

מ"ר   140 מחסן  הטורים  אזור  ברשי 
מהריצפה  מ"ר  חצי  בגובה  החלונות 
אפשרי ליחידות דיור אפשרי לקנות רק 
35 מ"ר 12.000 ש"ח למטר בלעדי "פול 

טיים נכסים" 0573-114-911
[20024405]

החדשה  ברחובות  להשקעה  קרקע 
ש"ח   389,000 ב-  הפשרה,  בתהליכי 
rivka@shorashym.  ,03-6019000

co.il
[20024398]

ניהול נכסים ובנינים 
צוות  השבת,  בכיכר  נכסים  ניהול 
מבנים,  דירות,  נכסים,  לניהול  מקצועי 
גביית  הרשויות,  מול  ספרים  ניהול 
"כיכר  ועוד.  המבנה,  אחזקת  שכירות, 

השבת " 02-9666-777
[20025013]

ביתר עילית | השכרה
ברח'  ק"ב  חדשה  מאובזרת  חד'   2 דירת 

קדושת לוי 050-4141507
[20025154]

הר יונה 
לרכישה  חסידי  כלל  קבוצה  מתארגנת 
בוקר  לפרטים  יונה  בהר  מרוכזת 
ש.  הרב  ערב 21.00-23.00   11.00-13.00

לוי 052-7615014
[20025128]

ארה"בֹ
בבורו  וקטנות  גדולות  ודירות  צימרים 

פארק, פרטיות מלאה! 917-5415055
[20021634]

צפת 
מטופחת  סוויטה  צפתי"-  "ניחוח 
המרהיב  לנוף  צופה  ומפוארת 
נוף  מרפסת  והגליל,  מרון  הרי  של 
להזמנות  חורף,  מבצעי  מדהימה, 

,04-6922240 052-7600711
[20013495]

בית חלקיה 
מאד  נקיה  יפהפיה  נופש  דירת 
ופרטיות  נוף  דשא  ג'קוזי   + מאובזרת 

052-7607750
[20023730]

 + המושב  במרכז  ומושקע  חדש  צימר 
לארוחות  אפשרות  ג'קוזי,  כולל  צימר 

052-7689144
[20022238]

תפרח 
חסידית  באוירה  נפלא  אירוח 
דשא  מרחבי  גנרטור,  ופסטורלית, 

ומתקנים 052-7612965
[20021631]

קוממיות 
מפוארים  צימרים  בכפר"  "אחוזה 
דשא  מרחבי  ומשפחות,  לקבוצות 
 '050-4192812 חצר,  ומתקני 

050-4122811
[20021539]

ירושלים 
דירה  קצרות,  לתקופות  שערים,  במאה 
יפה נקיה ומסודרת במקום שקט ונעים, 
ש"ח   350 ליום,  ש"ח   250 מיטות,   8

לשבת 052-7117763
[20024524]

לארוכות  חד'   3  /  1.5 בעלזא  בקרית 
 + חדשה  וחגים  שבתות  ימים  ולקצרות 
 02-5386720 ממוזגות  ומגבות  מצעים 

1 / 052-7616720
[20024074]

מירון 
ויוקרתית,  מעוצבת  גדולה  ארוח  יחידת 
נוף   + חצר  ומשפחות,  זוגות,  לקבוצות, 

0527-159-152 (אור הגנוז)
[20024837]

ִ 180,000  2002 קרניבל  קאיה  למכירה 
ק"מ מצב מעולה יד 3 23,000 ש"ח גמיש 

052-7684755
[20025100]

השכרת רכבים 
בכל  סניפים  רכב  השכרת  'הרץ' 
הידוע  והאמינות  השירות  עם  הארץ 

של חיים גרוס 052-7617828
[2004492]

ֶ : לדוגמא  מחירים  מוניות  דיל  טקסי 
ירושלים   150 רק  ברק  בני  ירושלים 

נתב"ג 160 ש"ח, 1-700-5000-2
[20025098]

הארץ ַ בכל  סוכנים  דרושים 
ללא  מבוקש  תורני  מוצר  להפצת 
לפקס  פנו  למעוניינים  השקעה 
למייל 124060@ או   153-5731-80032

GMAIL.COM
[20025144]

חזקה  מוכרת  דרושה  ברק  בבני 
תנאים  מכירות,  קידום   + במכירות 

טובים 052-7153036
[20025125]

שרוצות  טלפניות  דרושות  בירושלים, 
וגם  לכישוריהם  בהתאם  להרוויח 
במקום  נעלים,  חסד  מעשי  לעשות 
לשלב  תוכלו  מיוחדת,  ובאוירה  נגיש 
לשעה  ש"ח   30 בסיס  שכר  הכול.  את 
לפרטים:  ותמריצים  בונוסים   +

02-6301550
[20024801]

דרושים  ברק  בבני  מצות  למאפיית 
עובדים יר"ש מידית! 050-4122812

[20024578]

ברק  בבני  גרינטק  לחנות  נמרץ  מוכר 
לשעות הבוקר קוח לפקס 03-6161676
[20025166]

(לגיוס  מנוסות  טלפניות  דרושות 
לשעה  ש"ח  בערב 30-50  בב"ב  כספים) 

03-5509699
[20025157]

בב"ב  קבועה  למשרה  קלדנית  דרושה 
שלוחה   1700-700-613 מלאה  למשרה 

4
[20025039]

עובדים  דרושים  בי-ם,  חלבי  למזנון 
לדוברי  עדיפות  ואדיבים,  חרוצים 

אנגלית 052-7170705
[20024891]

משרות   6000 עבודה?  למצוא  רוצה 
במבצע!!  ועכשיו  אחת!  גג  קורת  תחת 

גלאט ג'ובס, טל': 073-70-55-666
[20012037]

יד שניה ֲ
(מוצי)   MUTSY עגלת  למכירה 
שחורה אמבטיה + טיולון במצב מעולה 

1,300 ש"ח גמיש 052-7669080
[20025111]

לכל ֱ אורגניסט  היימישער  א 
נוחים  במחירים  האירועים  סוגי 

0548-45-75-45
[20023172]

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 
גמ"חים 

של  ומסירה  תיווך  לרעהו  איש  גמ"ח 
טוב  במצב  רק  חשמל  ומוצרי  רהיטים 

ותקין 052-7637420 בשעות הערב
[20024920]

לתתי"ם ָ לשחיה"  הספר  בית   - "אבי 
לימוד  ואברכים  ישיבות  תלמידי 
הצלחה  מיומן,  צוות  ומקצועי,  יסודי 
ופחדנים.  במים  ביטחון  לחסרי  גם 

0504123966 025834493
[20025020]

המתקיימים  השיעורים  למשתתפי 
חינם  להשיג  ניתן  השובבי"ם  בימי 
שרה'  חיי  'טוהר  הטהרה  מפת  את 
 /  05731-01144 החדשה)  (המהדורה 

05731-21144
[20024077]

קלדנית בשיטה עיוורת מקבלת עבודות 
נוחים.  במחירים  נתונים,  הזנת  הקלדה, 
ודיוק  דיסקרטיות  על  מיוחדת  הקפדה 
או   02-6727807 לפרטים:  בזמנים. 

gmail.com@6727807 :במייל
[20023272]

במרכז  סטודיו   + לתופים  מורה 
לפרטים  נוחים,  מחירים  ב"ב, 

050-4144033
[20019737]

השקעות 
בתחום  בינלאומי  טכנולוגי  למיזם 
דרושים  והתכשיטים  היהלומים 
עצום!  רווח  פוטנציאל   - משקיעים 

03-5325553
[20024682]

המשווקת  ישראלית  שיווק  לחברת 
בארה״ב  חדשני  ישראלי  הייטק  מוצר 
חתומים  חוזים  עם  ובאירופה 
השקעה  מינימום  משקיעים  דרושים 
מובטח  השקעה  החזר  דולר   100,000
ועו״ד.  רו"ח  בליווי  שנתיים  תוך 

טל:03-6939000
[20024674]

גמ"חים 
אומרת  תשב"ר  קבוצת  רפאנו"  "ועד 
לרפו"ש  שמות  להעביר  אפשר  תהילים 

בט"ל 02-9922632
[20024302]

מקבלים  רעהו"  אל  "איש  בגמ"ח 
רהיטים  מסירת  על  הודעות  ומוסרים 
ומכשירי חשמל וכ"ו- לאחרונה הביקוש 
כל  לקבל  נשמח  קטן  וההיצע  גדל  מאד 
מכשירי  רהיטים  מסירת  על  הודעות 

חשמל וכ"ו במצב טוב 03-5797289
[20024231]

אזרחות  לקבלת  חינם  זכאות  בדיקת 
בתאום  א.שהין  עו"ד  משרד  ע"י  זרה 

מראש 02-5323031 הושע 8 ירושלים
[20023999]

הוצאת עין הרע 
הרע  עין  מבטל  מאנ"ש  אברך 
ש"ח   36 גדולים.  בהמלצת  בעופרת. 

לשם. 0504-105-304
[20021788]

בריאות 
ממהירות  בתחלאות  הגדולה,  ההצלחה 
ח"ו, זש"ק, קשב וריכוז, אוסטאופורוזיס, 

ועוד... 073-7405798
[20025099]

סת"ם
בתי  לסגירת  ציוד  בהזדמנות!  חדש 
מקדח,דרמל,ועוד  תפילין,משייפת, 

0052-7654758
[20025042]

רפואה משלימה 
לחיסול  מהפכני  -פתרון  טבעי  שמן 
 100% ומנוסה  בדוק  הצפורניים  פטרת 

צמחי 03-6165468
[20024863]

שידוכים 
רפואי  רקע  ות   / לבעלי  מצוה  שידוכי 
בע"ה,  לזיו"ש  גם  הגילאים  כל  (פיזי) 
לשימוש  אפשרות  מחשיפה  לחוששים 

בקוד, חינם אין כסף, 052-7676623
[20025074]

מחשבים 
צוות מחשוב, מכירה תיקון ואחזקה, 
ומצלמות  רשתות,  מחשבים, 

אבטחה. 02-6233020
[20024722]

גרפיקה 
פרסום,  מיתוג,  עימוד,  גרפיקה, 
הרבה  שיווקית.  כתיבה  חסידי,  סגנון 
מקצועית.  עבודה  וסבלנות.  ניסיון 
וארגונים.  מוסדות  עסקים,  לפרטיים, 
hastudyo@enativ.  ,08-9285227

com
[20024962]

עיצוב כריכה ושערים 
קודש  לספרי  ושערים  כריכות  עיצוב 
סבירים  במחירים  מרהיבים  עיצובים 

"אשורית" 054-8457784
[20025071]

קרטונים ומוצרי אריזה 
וחלוקה,  לאריזה  הגדלים  בכל  קרטונים 
אריזה מקצועית משלוחים בינלאומיים, 

רח' אהליהב 23 02-5380490
[20025146]

השבת אבידה 
אבד  אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 
התקשרו  משהו?  מצאת  משהו?  לך 

בהקדם ל: 1-599-500-003
[2004544]

נמצא מעיל צמר שחור אישה שכנראה 
או  בירושלים  או  ספר  בקרית  הוחלף 

בב"ב 08-9797487 057-3123654
[20025168]

על  קו  רב  שבועות  כשלושה  לפני  אבד 
שם מ. אייזנבך 052-7166431

[20025164]

א.מ.ק  ע"ש  ותפילין  טלית  אבדו 
(אפיריון).  ירמיהו   / בר-אילן  בצומת 

02-5807327
[20025152]

בטעות  נלקחה  יתרו  פרשת  שישי  ביום 
ברק  לבני  מאופקים   498 מקו  מזוודה 

054-8457952
[20025151]

מכונת  שבועות  שלושה  לפני  נמצא 
גילוח בקו 402 052-7171704

[20025150]

יהלומים  עם  לבן  זהב  צמיד  נמצא 
שפע  רב  קניון  ליד  שמגר  ברח'  החנוכה 

054-8461233
[20025149]

הרחובות  באזור  חדש  כסף  צמיד  אבד 
פרשת  שבת  במוצאי  דונולו  השלושה 

יתרו 050-8448407-6
[20025143]

ליד  בתחנה  בלוטוס  אזניית  נמצאה 
אפריון בירושלים 02-5862651

[20025131]

שחורות  מגדלת  קריאה  משקפי  נמצאו 
של לייף בקו 402 ביום הבחירות בלילה 

050-4196996
[20025130]

אור  חמישי  ביום  לבן  זהב  צמיד  אבד 
לכא' שבט ברח' מימון או ירושלים בב"ב 

03-6189086
[20025129]

או  שנשכחו  ור"ת  רש"י  תפילין  נמצאו 
הרישוי  במשרד  וחצי  שנה  לפני  אבדו 
 02-6416187 בירושלים  כלל  בבנין 

052-7121291
[20025127]

בירושלים   80 בגוש  כסף  נמצא 
057-3175080

[20025108]

נמצאה עגלת תאומים בתחנת אוטובוס 
הרצוג  קרית  גניחובסקי  ברח'   229  219

ב"ב 057-3133876
[20025097]

בשרי  בתחנה  טיולון  עגלת  אבדה 
ישראל או בביתר 052-7182259-6

[20025096]

נמצאה שקית עם כלים ומשחק במוצ"ש 

בקו 350 מב"ב לאשדוד 08-8642542
[20025092]

נאבד שרשרת פרח כסף ביום ד' באזור 

תמיר  או  ישראל  בית  או  הנביא  שמואל 

052-7600871
[20025091]

אבדה חליפה בבגז' בקו 402 מי-ם לב"ב 

ביום שישי כ"א שבט 054-8420761
[20025089]

יקרה  תינוק  של  קטיפה  שמיכת  אבדה 
מאד לפני כשבועיים בר' עקיבא אזור גן 

ורשא בב"ב 03-5784165
[20025083]

אבד צמיד זהב בחתונת מנדלוביץ גוטמן 
כ' שבט בארמונות וולף 052-7617316

[20025069]

של  המכירה  ארוך  מעיל  הוחלף 
ה'  יום  תמיר  באולמי  הרבנים  וועד 

057-3123323
[20025068]

052-7688346
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 עיריית הרצליה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מרחב הרצליה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965
 בקשה מס' : 20130049
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב

הרצליה הוגשה ע"י: החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה מרחוב שנקר 14 הרצליה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: גלגלי הפלדה 15 הרצליה

גוש: 6420 חלקה: 26
מהות הבקשה: בקשה לשימוש חורג מתעשיה, דרך ושטח ציבורי פתוח עם חניה תת קרקעית

לתקופה של 5 שנים למטרת חניון עילי. 
הרצליה,  ,2 גוריון  בן  ברחוב  המקומית  הועדה  במשרדי  הנ"ל  בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין  כל 
ב' יום  וכן  ג',ה'  8:30-12:00  (ימים   לקהל  פתוח  האמור  שהמשרד  ובשעות  בימים  חדר 12 
16:00-18:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי

הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך שבועיים מיום פרסום מודעה זו.
צבי הדר יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה

 עיריית הרצליה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מרחב הרצליה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965
 בקשה מס' : 20130067
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב

הרצליה הוגשה ע"י: בן מנשה עוזי מרחוב הלני המלכה 11 הרצליה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הלני המלכה 11 הרצליה

גוש: 6517 חלקה: 417 מגרש: 1
מהות הבקשה:  - תוספת זכויות בניה של עד 6% באחוזי בניה

-הקלה לקו בנין לג'קוזי - 1.20 מ' קו בנין צדדי (דרומי) במקום 4.00 מ'.
-הקלה לקו בנין לג'קוזי - 1.20 מ' קו בנין אחורי (מזרחי) לבריכה במקום 4.00 מ'. 

הרצליה,  ,2 גוריון  בן  ברחוב  המקומית  הועדה  במשרדי  הנ"ל  בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין  כל 
ב' יום  וכן  ג',ה'  8:30-12:00  (ימים   לקהל  פתוח  האמור  שהמשרד  ובשעות  בימים  חדר 12 
16:00-18:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי

הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך שבועיים מיום פרסום מודעה זו.
צבי הדר יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה
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מאת חיים מרגליות

אנשים  לזכויות  הקליניקה 
הע־ באוניברסיטה  מוגבלות  עם 
ברית בירושלים ייצגה אדם לקוי 
לעבודה  התקבל  שלא  שמיעה 

כבקר בתחבורה ציבורית. 
בתביעה  עתרה  הקליניקה 
לבית הדין האזורי לעבודה בתל־
ארגון  ובשם  התובע  בשם  אביב, 
הפ־ החברה  כי  בטענה  "בזכות", 
מוג־ רקע  על  המועמד  את  לתה 

אינו  כי  החליטה  כאשר  בלותו, 
העובדה  בשל  לתפקיד  מתאים 
וזאת  שמיעה,  מכשיר  שהרכיב 
כשירותו  את  כלל  לבדוק  מבלי 

לתפקיד. אי בחינת כשירותו של 
אדם עם מכשיר שמיעה לתפקיד 
לא־ זכויות  שוויון  חוק  את  נוגד 
את  המחייב  מוגבלות  עם  נשים 
עם  אדם  להפלות  שלא  המעסיק 
הקבלה  הליך  בעת  גם  מוגבלות 

לעבודה.
שקיבלה  פשרה  במסגרת 
הח־ חויבה  דין,  פסק  של  תוקף 

ברה לפצות את המועמד בסכום 
בגין  כפיצוי  ש"ח,   20,000 של 
נזק לא ממוני שלטענתו נגרם לו 

בשל הפלייתו.
הנדון  המקרה  כי  לציין  יש 
רווחת  לתופעה  דוגמה  מהווה 
עם  אנשים  הפליית  של  ביותר 

התעסו־ בתחום  שמיעה  לקויות 
לשי־ המטה  שפרסם  מסקר  קה. 

לוב אנשים עם מוגבלות במשרד 
תמונה  עולה  ב־2001  התמ"ת 
עם  אנשים  הדרת  לגבי  עגומה 
העבודה  משוק  שמיעה  לקויות 
– שיעור האבטלה בקרב אנשים 
משי־ כפול  שמיעה  לקויות  עם 
האוכלוסיה,  כלל  בקרב  עורה 
כמו  מ־14%.  למעלה  על  ועומד 
כן, 31% מלקויי השמיעה דיווחו 
בת־ הוגן  לא  יחס  או  אפליה  על 
לקותם.  רקע  על  העסקתם  נאי 
כ־10%  המהווה  בקבוצה  מדובר 
הפ־ החווה  האוכלוסיה,  מכלל 

באופן  התעסוקה  בתחום  ליה 
שיטתי.

מלמ־ המציאותית  התמונה 
מהוות  וסטיגמות  בורות  כי  דת 
ליחס  המרכזיות  הסיבות  את 
הלא שוויוני כלפי לקויי שמיעה 
בשוק העבודה, ולא העדר כשי־

רותם לתפקיד.
הינו  הנדון  המקרה  כי  נראה 
רחבת  לתופעה  אחת  דוגמה 
היתר  בין  למגר,  שיש  היקף 
לב־ תביעות  הגשת  באמצעות 

על  יוצגו  התובעים  הדין.  תי 
ע.  ד"ר  ועו"ד  סיון  א.  עו"ד  ידי 
לזכויות  מהקליניקה  אלבין 
במרכז  מוגבלות,  עם  אנשים 
בפקו־ קליני,  משפטי  לחינוך 

באוניברסיטה  למשפטים  לטה 
העברית.

מאת חיים מרגליות

דריש־ את  דחו  בג"ץ  שופטי 
תה של חברת סופרבוס להוצאת 
צו עיכוב ביצוע להעברת הפעלת 
באשכול  הציבורית  התחבורה 
קווי  את  גם  (הכולל  חשמונאים 
עד  עילית),  במודיעין  התחבורה 

לבירור הערעור שהגישה.
להפעלת  המכרז  במהלך 
של  הצעתה  הוכרזה  התחבורה, 
ומ־ הזוכה  כהצעה  קווים  חברת 
המ־ לבית  סופרבוס  עתרה  כאן 

בשבתו  בירושלים  המחוזי  שפט 
כבית משפט לעניינים מנהליים, 
על מנת שיבטל את החלטת וע־
הצעתה  כי  ויקבע  המכרזים  דת 

היא הזוכה. 
סופרבוס  ביקשה  לחילופין, 
וככל  המכרז,  ביטול  על  להורות 
הבק־ משתי  אחת  תתקבל  שלא 

שות האלה, ביקשה היא להורות 
חדשים  יועצים  למנות  לועדה 
אותם  וכי  בהצעות  דנו  שלא 
מחדש  ידונו  חדשים  יועצים 
למצער  או  שהוגשו  בהצעות 

יתקיים דיון מחדש בלא להחליף 
את היועצים.

העתירה נדחתה על ידי בית 
אין  כי  בקבעו  המחוזי,  המשפט 
נק־ בהחלטה  ממש.  בטענותיה 
בע, כי ההנחה הנרמזת של המב־
קשת בעתירה כי המבחן שנבחר 
הצעתה  של  מידותיה  לפי  נתפר 
של קווים, אינה נשענת על דבר 
ואין כל תשתית המבססת אותה. 
שוב  פנו  בסופרבוס  אולם 
במסגרתו  לבג"ץ,  בערעור 
לעיכוב  דחופה  בקשה  הגישה 
להכרעה  עד  הדין  פסק  ביצוע 
בערעור. השופטים קבעו כאמור 
כי לאחר עיון בבקשה, בתגובות 
המבקשת  בתשובת  המשיבים, 
המשפט  בית  של  הדין  ובפסק 
להידחות.  הבקשה  דין  המחוזי, 
המשפט  בית  מזכירות  זאת,  עם 
לדיון  מועד  לקבוע  התבקשה 

בערעור בהקדם.
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ֹלֱקביעתתורוייעוץֹלֹלאתשֹלום:
במיוחִד נוחים תשֹלום והסִדרי מחירים

יים שי
ת חסר
כמהמהר ֹלאתאמינו חסרות? שיניים
ובריאות! חִדשות ֹלהנותמשיניים תוכֹלו

המוביֹלות בשיטות יום תוך שיניים השתֹלת
הרופאים טובי ע”י בעוֹלם

בעוֹלם! בשיטותהמתֱקִדמות שיניים יישור
מושיניים תמוֱקע

1-599-599-575

בג"ץ דחה בקשה לעיכוב 
ביצוע להפעלת קווי התחבורה 

באשכול חשמונאים

נדחתה עתירה נגד קנס על חברה 
שהעסיקה נער יהודי בשבת

בעקבות פעילות אינטנסיבית של ח"כ הרב גפני:

קו 613 מנתניה לב"ב תוגבר 
משעות הבוקר ועד חצות ליל

צומת יבור: שני הרוגים מזג האויר הסוער: שוב הצפות באילת
בתאונת דרכים נתניה: נהג נפצע 

בהתהפכות רכבו
שוטרי אגף התנועה של יחידת משטרת התנועה האר־

נתניה.  מחלף  בגשר  הפוך  רכב  לאירוע  נקראו  בשרון  צית 
הרכב  כי  עלה  האירוע  נסיבות  של  ראשונית  מחקירה 
הרכב  נהג  אחר.  רכב  של  מנתיב  מסטיה  כתוצאה  התהפך 
שסטה עוכב לחקירה. נהג הרכב ההפוך פונה במצב קל. נהג 
משאית מנוף שעברה בסמוך נרתם לסיוע הפיכת הרכב על 

גלגליו.

מבצע אכיפה למשאיות בצפון
התנו־ משטרת  מיחידת  התנועה  אגף  שוטרי  בפעילות 
עה הארצית כרמל בכבישים 70 ו־6 נאכפו סה"כ 87 דוחות 
משקל  בגין   11 הפירוט:  עפ"י  משאיות  נהגי  ל־73  מתוכם 
יתר, 6 שימוש בסלולרי בשעת נהיגה, 19 איסורי שימוש. 
בנוסף אותרו 4 נהגי רכב משא פסולי משרד רישוי, והוש־

בתה משאית על אתר בגין נהיגה בזמן הורדה. 

ירושלים: 4 חברי כנופיית 
פורצים נעצרו 

בהם  פורצים  כנופיית  עצרו  הבירה  לב  תחנת  חוקרי 
קטין ושלושה בגירים אשר נהגו לפרוץ לבתי עסק ודירות 
אלפי  מאות  בשווי  יודאיקה  חפצי  מהם  ולגנוב  פרטיות 

שקלים. הארבעה הובאו להארכת מעצרם.

בני דרור: פצוע קשה 
ופצועה קל בתאונה 

קשה  באורח  אדם  נפגע  שבשרון  דרור  בני  בצומת 
בתאונת דרכים עם מעורבות אוטובוס, חובשים מתנדבים 
באורח  שנפגעה  ולזוגתו  לו  העניקו  הצלה'  'איחוד  מארגון 
קל טיפול רפואי ראשוני. שרון שמואל חובש מתנדב בא־
פרטי  רכב  בין  בתאונה  "מדובר  סיפר:  הצלה'  'איחוד  רגון 
לאוטובוס שאירעה ברמזורים של צומת בני דרור וכתוצאה 
מכך נפצע נהג הרכב באורח קשה, ולאחר הטיפול הרפואי 
הראשוני הוא פונה כשהוא מורדם ומונשם לבית החולים, 
היא  אף  ופונתה  קל  באורח  נפגעה  ברכב  שהיתה  רעייתו 
פונתה  קל  באורח  היא  אף  שנפגעה  נערה  החולים,  לבית 

לבדיקות בבית החולים".

בת ים: כוחות כיבוי חילצו 
לכודה מרכב שהתהפך 

ברכבה  שנלכדה  אשה  חילצו  ים',  'בת  מתחנת  כבאים 
ההפוך ברחוב אנה פרנק בבת ים. כונני 'הצלה גוש דן' וצוות 
מד"א 'איילון' העניקו לפצועה סיוע רפואי והיא פונתה לה־

משך בדיקות רפואיות לבית החולים כשמצבה קל.

באר שבע: הולכת רגל 
נפגעה מאוטובוס 

בבאר  המרכזית  בתחנה  מאוטובוס  נפגעה  רגל  הולכת 
וצוות  דן'  גוש  'הצלה  כונן  קשה.  באורח  ונפצעה  שבע 
והיא  רפואי  סיוע  לה  העניקו  'נגב',  מד"א  של  טיפול־נמרץ 

פונתה לבית החולים סורוקה בעיר.

קצרים // ח. מרגליות
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שהתר־ קטלנית  בתאונה 
בכביש  בצהריים  אתמול  חשה 
יבור,  צומת  ליד  ליעד,  ממשגב 

נהרגו שני נוסעי רכב פרטי. 
נפתלי רוטנברג מנהל סניף 
סיפר  בכרמל  הצלה'  'איחוד 
בין  חזיתית  בתאונה  מדובר  כי 
כתוצאה  למשאית,  פרטי  רכב 
לתנו־ הכביש  נסגר  מהתאונה 

עה.
מסר  הלר,  זכי  מד"א,  דובר 
כי פרמדיקים של מד"א העניקו 
פעולות  וביצעו  רפואי  טיפול 
קבעו  הם  כשבסופן  החייאה, 

את מותם של שני נוסעי הרכב 
הפרטי. נהג המשאית נפצע קל 
הוא  מכן  לאחר  במקום.  וטופל 

תושאל על ידי המשטרה.
בחקירת  פתחה  המשטרה 
עדיין  בינתיים  כי  אם  התאונה, 
חלק  לה.  גרם  מה  ידוע  לא 
על  הצביעו  שעלו  מההשערות 
הגשם  בעקבות  הרטוב  הכביש 
הכביש  לכן.  קודם  שם  שירד 
לכל  אחד  נתיב  בן  הוא  עצמו 
הנתיבים  בין  כאשר  כיוון, 
שמעלה  מה  הפרדה,  גדר  אין 
נסעו  בו  הרכב  כי  אפשרות 
השניים, החליק ופגע במשאית 

שבאה ממול.
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בישראל,  הדרומית  העיר 
להישגים  החורף  הגיעה  אילת, 
הקשור  בכל  במיוחד  נאים 
בה.  שנמדדו  הגשמים  לכמות 
השלישית  הפעם  היתה  אתמול 
ושדה  בעיר  כבישים  הוצפו  בה 
התעופה נסגר למשך כמה שעות, 
בעקבות מים שהציפו את מסלול 

הנחיתה.
בשל  כי  נמסר  מהמשטרה 
אילת  את  שפקדו  עזים  גשמים 
תנו־ שיבושי  נרשמו  וסביבתה 

אילת  מרחב  שוטרי  בעיר.  עה 

בכבישים  שהו  התנועה  ואגף 
התנו־ את  וכיוונו  המוצפים 

לכבישים  הוזעק  טרקטור  עה. 
הסחף  את  לפנות  כדי  המוצפים 
שיירות  ביצעה  והמשטרה  הרב, 
מאורגנות של רכבים כדי לחצות 

את המים הרבים.
נח־ שעות  כמה  למשך  אך 

לבסיס  סמוך   ,90 כביש  סמו 
ורחוב  מרידיאן  כיכר  הים,  חיל 
דרבן בכביש המוביל לאזור בתי 
המלון, בשל זרימת מים בכביש. 
המערבית  ביציאה  כביש 12,  גם 
מאילת, נסגר לתנועה בשל סחף. 
לשדה  הופנו  הטיסות  כל 

ניתן  שם  בעובדה,  התעופה 
נחיתות  היום  כל  לבצע  היה 
מחדש  נפתח  באילת  והמראות. 
אחר  בשעות  רק  התעופה  שדה 

הצהריים המאוחרות.

ציבור  התבשרו  אלו  בימים 
אישור  על  בנתניה  התורה  בני 
התח־ ממשרד  שהתקבל  מיוחד 
חדש  בוקר'  'קו  להפעלת  בורה, 
במסגרת  ברק,  לבני  מנתניה 
הרב  והקים  יזם  אותו   ,613 קו 

גפני. 
זה שלש שנים שלא אושר קו 
בוקר זה עקב המימון הממשלתי, 
ובעקבות פעילותו וחריצותו של 
בסופו  אושר  גפני  הרב  חה"כ 
"דבר  שיהיה  ארוך  תהליך  של 

המושלם".
חה"כ  בעבר,  שפורסם  כפי 
הפ־ את  קידם  גפני  משה  הרב 
הציבורית  תחבורה  קו  עלת 
מנתניה לב"ב וחזור, עבור אלפי 
התושבים בני התורה והחסידות 
תושבי קרית צאנז והעיר נתניה. 
זה,  בקו  צורך  היה  רבות  שנים 
ונכב־ העיר  עסקני  שפנו  ולאחר 
דיה אל הרב גפני, החל בפעילות 
במ־ הגורמים  מול  אינטנסיבית 

של  זמן  כעבור  התחבורה.  שרד 
מכח  הקו  יצא  נמרצת  פעלתנות 

אל הפועל.
ברק  לבני  מנתניה   613 קו 
היום,  שעות  בכל  פועל  וחזור, 
בנו־ מלאים  כשהאוטובוסים 

ושבים  הבאים  רבים  סעים 
וסביבתה.  ברק  בני  העיר  אל 

לא  הבוקר  בשעות  זאת,  בתוך 
לב"ב,  מנתניה  תחבורה  קו  היה 
תושבי  על  העיק  אשר  דבר 
בב"ב  ועובדים  הלומדים  נתניה 
לפעילותו  כהמשך  ובאזור. 
עמל  הקו  ביסוד  גפני  הרב  של 
שהפ־ אף  בוקר',  'קו  להסדרת 

ממשלתי  במימון  כרוכה  עלתו 
גבוה.

תוש־ התבשרו  אלו  בימים 
הצלחת  על  היראים  נתניה  בי 
הרב  עצמו  על  שנטל  המשימה 
יופ־ רביעי  יום  מהשבוע,  גפני. 

כל  מנתניה.  חדש  בוקר'  'קו  על 
ייצא  בבוקר   6:45 בשעה  יום 
הקבועות  מהתחנות  האוטובוס 
לבני  בדרכו  נתניה  העיר  ברחבי 
את  בעיקר  ישרת  זה  קו  ברק. 
והבחורים  האברכים  ציבור 
ללמוד  ונוסעים  המשכימים 

ברק  בבני  ובישיבות  בכוללים 
בב"ב  העובדים  ציבור  ואת 

וסביבתה.
בש־ והבאים  נתניה  תושבי 

שהקים  גפני  להרב  מודים  עריה 
את קו התחבורה והמשיך לדאוג 
הכס־ החסכון  על  הנה,  ועד  מאז 

פי העצום שמנע מאיתם במהלך 
שלש שנים אלו, מאז הקמת הקו 

בשנת תש"ע. 
נשמעו  ותהילה  שבח  דברי 
במלאכתו  סיים  וגם  שהחל  למי 
הנאמנה עד להשלמת המשימה, 
שלמה  הר'  הפרלמנטרי,  לעוזרו 
המקומיים  ולעסקנים  פולק 
אליעזר  הרב  ובראשם  בנתניה, 
ורב  לאחים  לב  יו"ר  סורוצקין 
הפועל  אפרים  רמת  שכונת 
החרדית  התחבורה  למען  רבות 

נתניה.
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לעבודה  הארצי  הדין  בית 
דחה לאחרונה את ערעורה של 
חברת מזון על הרשעתה בהע־
בניגוד  בשבת  יהודי  נער  סקת 
דיווח  כך  נוער.  עבודת  לחוק 
'ניוז1',  של  המשפטי  הכתב 

איתמר לוין.
הח־ של  העיקרית  טענתה 

בררנית,  לאכיפה  היתה  ברה 
עבודת  שחוק  העובדה  לנוכח 
לטענתה  נאכף  אינו  נוער 
חברות  ועל  אחרים  במגזרים 
רוזנפלד  השופטת   אחרות. 
שהיא  תוך  זו,  טענה  דחתה 
 53 הציגה  שהמדינה  מציינת 
דומה  בעבירה  אישום  כתבי 
שהגישה בין 2002־1997. כתב 
להעסקת  התייחס  האישום 
שזו  כך  ב־2002,   17 בן  נער 

מסגרת הזמן הרלוונטית.
כי  השופטת  טענה  עוד 
הנו־ חלקית  באכיפה  מדובר 

תקציב  של  משיקולים  בעת 
אכיפה  ולא  עדיפויות,  וסדרי 
משיקולים  הנובעת  בררנית 
גם  היא  פסולה.  אפליה  של 
דחתה את טענתה של החברה 
האזורי  הדין  בית  החלטת  נגד 
שלא לאפשר לה להביא עדים 
הב־ האכיפה  טענת  להוכחת 

היה  שמדובר  באומרה  ררנית, 
שכ־ נושא  על  מיותרת  בחזרה 
בר הוכרע בבית הדין הארצי.

לוין,  של  דיווחו  פי  על 
בהסכמת  קיבלה  השופטת 
הח־ של  ערעורה  את  המדינה 

עליה,  שנגזר  הקנס  על  ברה 
לאחר שנקבע שבית הדין חרג 
קנס  בהטילו  המירבי  מהקנס 
זאת  לאור  שקל.   30,000 של 
המי־ הסכום  על  הקנס  הועמד 

 19,300  – בחוק  הקבוע  רבי 
חברת  חויבה  כמו־כן  שקל. 
התחייבות  על  לחתום  המזון 
להימנע  שקל   52,000 בסך 
במ־ עבירה  אותה  על  מלחזור 

שך שלוש שנים.

הנגב: פקחים פינו 9 פלישות לאדמות מדינה
מאת חיים מרגליות

מקרקעי  מינהל  מפקחי 
והסיירת  הפנים  משרד  ישראל, 
משטרה  כוחות  בסיוע  הירוקה 
ערכו השבוע מבצע אכיפה רחב 
ביישוב  שהתרכז  בנגב,  היקף 

לקיה. 
(אל  דודאים  נחל  באזור 
המינהל  מפקחי  פינו  עראקיב) 
חוקיים  בלתי  מבנים  ארבעה 
בדואים,  פולשים  ע"י  שהוקמו 
השבים ופולשים לשטח למרות 
שתביעות הבעלות שלהם נדחו 

שוב ושוב בבתי המשפט.
המי־ מפקחי  פינו  בלקיה 

שטח  על  שהשתלט  פולש  נהל 
של  בהיקף  פתוח,  ציבורי 
המתגורר  הפולש,  דונם.  כ־3 
גידר  שבבעלותו,  סמוך  בבית 
וכך  עפר,  בסוללת  השטח  את 
על  שטחו  את  הרחיב  למעשה 
חשבון שטח ציבורי פתוח שא־

התושבים  כל  את  לשרת  מור 
ביישוב.

המי־ מפקחי  הרסו  בנוסף 
קרקע  על  שהוקם  צריף  נהל 
לשמש  המיועדת  ציבורית, 
הפו־ ציבור,  מוסדות  לבניית 

בבית  המתגוררים  לשים, 
הצריף  את  הקימו  הסמוך, 
להגדיל  במטרה  אישור  ללא 
המינהל  מפקחי  שטחם.  את 

את  החזירו  המבנים,  את  פינו 
את  והחזירו  לקדמותו  השטח 
הקרקעות  למאגר  הקרקע 

הציבורי. 
בעלי  העדיף  אחר,  במקרה 
מסגריה בלתי חוקית שהוקמה 
המסגריה  את  להרוס  בלקיה 
מתביעה  להימנע  כדי  בעצמו, 
כפי  הפינוי,  עלויות  על  כספית 
פו־ נגד  להגיש  המינהל  שנוהג 

הבלתי  המסגריה  קרקע.  לשי 

לבית  בסמוך  הוקמה  חוקית 
המיועדת  קרקע  על  מגורים, 

לשמש כשטח ציבורי פתוח.
נהרסו  המבצע  במסגרת 
נו־ חוקיים  בלתי  מבנים  שני 

מינהליים  הריסה  בצווי  ספים, 
הראשון  הפנים,  משרד  של 
ליד  נוסף  ומבנה  ערד,  באזור 

דימונה.
פוגעים  קרקע  "עברייני 
ביישוביהם,  התושבים  בציבור 

לעצמם  מספחים  הם  כאשר 
את  לשרת  שאמורה  קרקע 
ישראל  אומר  התושבים",  כלל 
שמירת  חטיבת  ראש  סקופ, 
מקרקעי  במינהל  הקרקע 
יש־ בו  מקום  בכל   " ישראל. 

קרקע  על  עבריינים  תלטו 
לפיתוח  המיועדת  ציבורית 
נפעל  הציבור,  כלל  ולרווחת 
תופעות  למגר  העוצמה  במלא 

אלו".

"עברייני קרקע פוגעים בציבור התושבים ביישוביהם". במבצע ההריסה אתמול

ארגון הבונדס: עליה של כ־30 
אחוז בהיקף גיוס האג"ח

מאת שלמה גרין

שיאים:  שובר  הבונדס 
הבונדס  של  השנתי  באירוע 
במעמד  פלורידה,  רטון,  בבוקה 
הכ־ שטייניץ,  יובל  האוצר  שר 
תפוחי  איזי  הבונדס,  נשיא  ריז 
על שבירת מספר שיאים בגיוס 
חוב  אגרות  למען  הכספים 
הבונדס.  של  הממשלתיות 
גיוס  על  מופקד  הבונדס  ארגון 
הלוואות למדינת ישראל באמ־

למשקיעים  אג"ח  שיווק  צעות 
בחו"ל. 

לדבריו, מסיכום 2012 עולה 
כי חל גידול של 29 אחוז בגיוסי 
הברית  מארצות  ההשקעות 
הקף  את  שהעמיד  דבר  וקנדה, 
דולר.  מיליון  כ־816  על  הגיוס 
שיא נוסף נשבר בערב עצמו בו 
הבונדס  מנהיגי   750 השתתפו 
מרחבי ארצות הברית. באירוע 
השקעות  גויסו  בלבד  עצמו 
נוספים. דולר  מיליון  בסך 230 

פיצוי של 20,000 ש"ח ישולם ללקוי 
שמיעה בגין הפליה בקבלה לעבודה


	1
	2
	3
	4
	5
	6

