
מאת י. מוזסון

אנשים  שישנם  זמן  "כל 
הנו־ ה'  חילול  על  שמצטערים 
מבקשים  שח"ו  ממה  הלזה  רא 
יצליחו  לא  התורה,  את  למעט 
להחריב  בזממם  רעתנו  מבקשי 
בעולם  ולפגוע  ישראל  כלל  את 
הישיבות" – דברים אלו היו במ־
ראש  מרן  של  הקודש  משא  רכז 

לייב  אהרן  רבי  הגאון  הישיבה 
שטיינמן שליט"א בכינוס האדיר 
של בני התורה שהועבר בשידור 
ברחבי  מוקדים  לעשרות  ישיר 

הארץ. 
שליט"א:  מרן  אמר  בדבריו 
כל  גדולה,  בצרה  ישראל  "עם 
באיזו  יודע  מאתנו  ואחד  אחד 
צרה נוראה מדובר. לאחר שכבר 
כמה דורות ב"ה שיכולנו ללמוד 

ובסייעתא  תורה  לבנינו  וללמד 
דשמיא נתרבתה תורה בישראל, 
בלומדי  והתרבו  הלכו  הישיבות 
ובאה  התרחשה  ופתאום  תורה, 
כאשר  הלזו,  נוראה  הצרה  עלינו 
את  ח"ו  להחריב  מבקשים  הם 

כלל ישראל.
שכל  ובטוחים,  סמוכים  "אנו 
זמן שיש אנשים שמצטערים על 
שח"ו  מכך  הזה  הגדול  ה'  חילול 
ישראל,  מכלל  תורה  תתמעט 
יתברך  שמו  חילול  על  כשכואב 
לא  חלילה,  התורה  והתמעטות 

יוכלו להרע לנו.
"צריכים לעורר רחמי שמים 

לעמוד בתפילה ולהתחנן לקב"ה 
לנו  ונוכל  בנו  לפגוע  יוכלו  שלא 
חיינו,  כל  תורה  ללמוד  להמשיך 
ומפי  מפינו  התורה  ימוש  ושלא 

זרענו לעולם ועד.
חייבים  זאת,  עם  "יחד 
ואזי  התורה,  בלימוד  להוסיף 
לנו  תעמוד  התורה  שזכות  נזכה 
שנוכל להתגבר על הקמים עלי־

נו ולא יוכלו למעט לימוד התורה 
ונזכה לגאולה האמיתית בב"א". 
הר־ ודברי  נרחבת  ידיעה 

להדיפת  האדיר  בכינוס  בנים 
בעתון  אי"ה  יובאו  הגזירה,  רוע 

מחר. 

מאת מאיר ברגר

לדרך:  יוצאת  הזדון  ממשלת 
השבת  כניסת  לפני  קלה  שעה 
ההסכמים  נחתמו  האחרונה 
הליכוד־ בין  הקואליציוניים 
היהודי.  והבית  עתיד  יש  ביתנו, 
הקואליציוניים  ההסכמים 
בעולם  קשה  פגיעה  כוללים 
הישיבה,  בן  במעמד  התורה, 
חמורה  התערבות  בתקציביו, 
שירותי  הפיכת  החרדי,  בחינוך 
הדת ל"ידידותיים", ופגיעה קשה 
החרדי,  הבית  בכלכלת  ומיידית 
תוך אפליה קשה של האזרח הח־
רדי על פני שאר אזרחי המדינה.

ההסכמים  של  הכובד  מרכז 
בפגיעה  עוסק  הקואליציוניים 
מסגרת  (ראה  החרדי  בציבור 
הגזי־ בין  הגזירות).  פירוט  עם 

מתווה  פי  על  המרכזיות:  רות 
ידי  על  שיאושר  הטווח  ארוך 
הקואליציה יגויסו כל בני הישי־
בות מגיל 21 (למעט 1,800 "מת־

יוטלו  המסרבים  ועל  מידים") 
בתקופת  גם  כלכליות.  סנקציות 
שנה  כחצי  מעוד  (החל  המעבר 
על  סנקציות  יוטלו   (2017 ועד 
לא  וצה"ל  במידה  ישיבה  בחורי 
שנקבעו  הגיוס  ביעדי  יעמוד 
ב־2013).  ישיבה  תלמידי   2000)
שנה  חצי  בתוך  תגובש  כן  כמו 
תכנית ליבה לחינוך החרדי שעל 
הקואליציוניים  ההסכמים  פי 
אישורה  מיום  שנתיים  תוטמע 

במוסדות החינוך החרדים. 
צפויה  היהדות  בחומות  גם 
טל־ לנעוץ  הקרובה  הקואליציה 

פיה. בקווי היסוד של ההסכמים 
התייחסות  אין  הקואליציוניים 
קוו.  הסטטוס  על  לשמירה 
המ־ סעיף  שם  מאוזכר  מאידך 
ושי־ הגיור  שמערך  כך  על  דבר 

רותי הדת יהיו "מסבירי פנים".
האוצר  שר  בכך,  די  לא  ואם 
למטרה  לו  ששם  לפיד,  יאיר 
כלכלת  את  ולקעקע  לפגוע 
הבית החרדי, יצליח לעשות זאת 
ההסכם  פי  כשעל  מיידי  באופן 
להט־ צפוי  הוא  הקואליציוני 

כושר  מיצוי  קריטריון  את  מיע 
הנחה  או  הטבה  בכל  השתכרות 
ובראשם  הממשלה  במשרדי 
למ־ המוענקות  הזיכוי  בנקודות 

דירות  דוגמת  מוזל  דיור  בקשי 
במחיר למשתכן.  

הממשלה  ראש  נועד  אמש 
הנשיא  בבית  נתניהו  בנימין 
המדינה  נשיא  עם  בירושלים 
עלה  כי  לו  והודיע  פרס  שמעון 

בידו להרכיב הממשלה.
ראש  אמר  הפגישה  בפתח 
"כפי  המדינה,  לנשיא  הממשלה 
להרכיב  בידי  עלה  יודע  שאתה 
המשי־ את  עלי  הטלת  ממשלה. 
עומ־ אנחנו  אותה.  וביצעתי  מה 

בבטחון,  מכרעת  שנה  בפני  דים 
לקידום  ובמאמצים  בכלכלה 
השלום וכמו כן ברצון של אזרחי 
בממשלה  שינוי.  לחולל  ישראל 
הזו ישנו שיתוף פעולה. אני מא־

בכל  בשורה  להביא  נוכל  כי  מין 
ישראל,  אזרחי  לכלל  התחומים 

גם  כי  יודע  ואני  משימתי  זוהי 
תפילתך", הוסיף נתניהו.

לראש  הודה  פרס  הנשיא 
אותך  מברך  "אני  הממשלה. 
ומקווה  החדשה  הממשלה  ואת 
כמו  לדרך.  לצאת  תוכלו  כי 
תלויות  בעיות  ישנן  שהזכרת, 
בתחום  הזדמנויות  מלאות  אך 
בעשיית  והן  חברתי  הבטחוני, 
הש־ תהליך  בקידום   – שלום 

והעם  לכך  זקוקה  המדינה  לום. 
ברכתי  הגיע.  הזמן   – לכך  זקוק 

אחרי  ברצון  ונעקוב  לך  נתונה 
הקמת הממשלה בנושאים אותם 
לך  וברכתי  כוחך  יישר  הזכרת. 
ולממשלה החדשה", דברי פרס. 
המדיניות  בסוגיות  כי  לציין  יש 
הקואליציוניים  בהסכמים  נקבע 
סו־ הכרעה  ותידרש  במידה  כי 

תוכל  המדיניות  בסוגיות  פית 
למשאל  להגישה  הממשלה 

עם. 
ההסכמים  במסגרת 
יש  כי  עולה  הקואליציוניים 

התפקידים  את  קיבלה  עתיד 
יש  יו"ר   – האוצר  שר  הבאים: 
עתיד יכהן בתפקיד זה, שר החי־

הבריאות  שר  הרווחה,  שר  נוך, 
ושר המדע והטכנולוגיה. 

יש־ עתיד  מיש  ח"כ  כן  כמו 
מש כיו"ר ועדת העליה הקליטה 
והתפוצות, ח"כ נוסף כיו"ר הוע־

הציבור  לפניות  המיוחדת  דה 
תוענק  נוספת  ועדה  וראשות 
במשרד  שר  סגן  כן  כמו  לסיעה. 
עתיד.  יש  מטעם  ימונה  הרווחה 

על פי ההסכם, היה ושר כלשהו 
יישא בתואר סגן ראש הממשלה 
כי  הממשלה,  לראש  משנה  או 
לתוארו  זה  תואר  יתווסף  אז 
הבית  וליו"ר  האוצר  שר  של 

היהודי.
את  קיבל  היהודי  הבית 
השר  והמסחר,  הכלכלה  שר 
ירו־ לענייני  שר  דת,  לשירותי 

בשלושתם   – והתפוצות  שלים 
נפתלי  ח"כ  המפלגה  יו"ר  יכהן 

בנט. 

היהודי  הבית  תחזיק  כן  כמו 
(כולל  והשיכון  הבינוי  במשרד 
מקרקעי  מנהל  על  האחריות 
ישראל בראשו יעמוד משה כח־

ותיקים.  לאזרחים  והמשרד  לון) 
שר  סגן  מטעמה  ימונה  כן  כמו 
במשרד  שר  וסגן  דת  לשירותי 

החינוך. 
יכהן  אף  היהודי  הבית  יו"ר 
לענייני  השרים  ועדת  כחבר 
פורום  ובכל  לאומי  בטחון 
וכלכלי  בטחוני  מדיני  ממשלתי 
שבהם מכהן רה"מ. כן יהיה יו"ר 
הבית היהודי חבר בצוות השרים 
שיוקם לענין תהליך השלום עם 
ראש  בראשות  הפלסטינים 
שרת  ובהשתתפות  הממשלה 
שר  הבטחון,  שר  המשפטים, 

החוץ ושר האוצר. 
להסכמים  בתגובה 
הרב  ח"כ  אמר  הקואליציוניים 
שיש  מי  "כל  כי  פרוש  מאיר 
המתווה  בחיבור  וחלק  יד  לו 
בהסדר  לפגוע  שבא  האומלל, 
תלמיד  לכל  היום  עד  שקיים 
שלטונות  מול  כולל  או  ישיבה 
עולם.  לדראון  יזכר  הגיוס, 
והמסו־ המקורי  היהודי  העם 

ההיסטוריה  לאורך  עמד  רתי 
בהם  ועמד  קשים  נסיונות  בפני 

בגבורה. 
פרוש  הרב  ח"כ  הוסיף  עוד 
בעוד  בהגדה  נאמר  "כאשר  כי 
"שבכל  הסדר  בליל  ימים  מספר 
לכ־ עלינו  עומדים  ודור  דור 

מידם"  מצילנו  והקב״ה  לותינו 
גדולה  משמעות  לזה  תהיה 

יותר".
שורר  בליכוד  כך,  ובתוך 
התפ־ חלוקת  לקראת  רב  מתח 

שישראל  בעוד  בסיעה.  קידים 
ביתנו זכתה בתפקידים מפליגים 
ביחס לגודלה (חמישה משרדים 
שבליכוד  הרי  הנראה)  ככל 
מבינים שרבים מביניהם ייאלצו 

להתפשר. 
התחבורה  שר  המסתמן  כפי 
בתפקידו  יישאר  כץ  ישראל 
ח"כ  לפנים.  ילך  סער  וגדעון 
כיו"ר  לכהן  התבקש  לוין  יריב 
הנ־ לפיתוח  השר  הקואליציה. 

צוטט  שלום  סילבן  והגליל,  גב 
סגורות  בשיחות  כאומר  אמש 
השפעה  לי  תהיה  לא  "אם  כי 
אהיה  לא  אני  הבאה,  בממשלה 

בממשלה". 
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מאת י. בש

של  דהילולא  יומא  חל  היום 
ראטה  אהרן  רבי  הרה"ק  כ"ק 
זצוק"ל בעל 'שומר אמונים' אשר 
לפני  מעלה  של  לישיבה  נתבקש 
ומ־ תש"ז,  ניסן  ו'  ביום  שנה   66
נוחתו כבוד במרומי הר הזיתים.

מרן האדמו"ר זי"ע היה ידוע 
בוראו  את  שעבד  קדוש  כאיש 
להר־ הרבה  ובמורא,  בסילודין 
תלמי־ צבור  על  חיים  טללי  עיף 

דיו הרבים ביסוד חבורה קדושה 
תקנות  בהתקינו  ה'  עובדי  של 
להסתפח  למבקשים  יסודיות 
בנחלת בית השם, במסירות נפש 
רבה עמל להוציא לאור מערכת 
ביקש  בהם  קודש  ספרי  של 
ישראל  בית  המוני  את  לקרב 

לאביהם שבשמים.
אמש נערכו סעודות הילולא 
ההולכים  החסידים  בתי  בכל 
על  שוחחו  בהם  הגדול,  לאורו 
עבודתו  הטמירים,  חייו  אורחות 
קדושתו  בוראו,  את  המופלגה 

הרוממה ויראתו העילאית, ולמ־
דו בצוותא בספריו הק' הנודעים 
לתהילה שהשאיר אחריו לברכה 
למבקשי  יסוד  ספרי  המהווים 
יעלו  ההילולא  יום  היום  השם. 
ציונו  על  להשתטח  המונים 
הזיתים,  הר  שבמרומי  הקדוש 
לעורר  ותפילה  תחינה  לשאת 
שי־ ישראל  עם  על  שמים  רחמי 

הצדיק  של  בזכותו  להיוושע  זכו 
הנשגב שהאיר את העולם באור 

תורתו וקדושתו.
יערכו  ערב  לפנות  היום 
האדמו"רים  מרנן  כ"ק  נכדיו 
יצ־ אברהם  מתולדות  שליט"א 
ומשומרי  אהרן  מתולדות  חק, 
שולח־ את  שליט"א,  אמונים 

בתי  בהיכלי  הטהורים  נותיהם 
בהם  ההילולא,  לכבוד  המדרש 
הפלאית  לדמותו  קווים  יעלו 
שירד  והקדוש  הצדיק  של 
לבותיהם  את  להלהיב  משמים 
שבשמים,  לאביהם  ישראל  של 
חקק  אותה  הטהורה  וממשנתו 

בספריו ובלב תלמידיו.

כביש 443: משפחה ישראלית 
הותקפה באבנים ובסלעים

נעצרו חשודים בזריקת האבנים ביום ה' שהביאו 
לפציעתה הקשה של פעוטה סמוך לאריאל

מאת מרדכי גולדמן

זרי־ בשומרון  האסון  למרות 
נמשכות:  בכבישים  האבנים  קות 
בסוף  שנסעו  ישראלים  שלושה 
ממודיעין   443 בכביש  השבוע 
לירושלים הותקפו באבנים ובס־
קל.  נפצעו  נוספים  שניים  לעים. 
הפצועים טופלו במקום. ישראלי 
נוסף נפצע מיידוי אבנים בכביש 

אל  הפליטים  למחנה  סמוך   60
שעבר  בשבוע  נהרג  שם  פוואר, 

פלסטיני מאש צה"ל.
בכ־ התרחשו  האבנים  ידויי 
ביש 443 באזור ביר נבאלא. לפני 
עשרה  צה"ל  כוחות  עצרו  בוקר 
למעורבות  בחשד  פלסטינים 
שעבר  בשבוע  נפצעו  בו  בפיגוע 
אמה  השנתיים,  בת  הפעוטה 

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לנשיא המדינה כי עלה בידו להרכיב הממשלה
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בנוסף, תגובש תכנית ליבה לחינוך החרדי ושר האוצר לפיד יטמיע את קריטריון מיצוי כושר השתכרות בכל הטבה או הנחה במשרדי הממשלה  ^ח"כ הרב פרוש: כאשר נאמר בהגדה 

בעוד מספר ימים בליל הסדר "שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב״ה מצילנו מידם" תהיה לזה משמעות גדולה יותר^ הממשלה תושבע ככל הנראה ביום שני

בערב  שנחתמו  הקואליציוניים  ההסכמים  פרסום  עם 
הולכת  ונתניהו,  לפיד  בנט  הזדון  ממשלת  ראשי  ע"י  שבת 
ומתבהרת לה תמונה עגומה ופוגענית ביותר, כי הנה חברו 
להם יחדיו ציר של רשע ושנאה בתככים שונים להביא לה־

רס עולם התורה וקעקוע ערכי ויסודי הדת.
הרסנית  מגמה  ומבצבצת  הולכת  ההסכם  סעיפי  מכל 
של שנאה תהומית לעולם התורה, כך שבצביעות מילולית 
תכנון  עם  דוקרניות  נקודות  השחילו  המזרחי  אנשי  בנוסח 
מושלם – איך וכיצד יש לפעול להצרת צעדיהם של היוש־
בים באהלה של תורה, בהטלת סנקציות כלכליות חמורות.

להיווכח  ניתן  הגיוס  מתווה  להסכם  המבוא  בקריאת 
ממשלת  אדריכל  של  בניצוחו  יהודי'   – 'הביתה  מפלגת  כי 
הזדון בנט – שמה לה למטרה להטמיע את השקפת עולמם 
הלאומית בתוככי עולם הישיבות, כאשר ערך חשיבותה של 
המדינה היא אף קודמת לתורתנו הק' עפ"ל – כפי שנאמר 

במבוא כדלהלן:
"בימי תקומתה של מדינת ישראל, מתוך חורבות הגלות 
בארץ  היהודית  הריבונות  מחדש  נולדה  הכבשנים,  ועשן 
ישראל. אך לא רק היא קמה לתחיה – גם עולם התורה החל 
בשישים  פלאית:  היתה  ההצלחה  מהריסותיו.  להשתקם 
וחמש השנים האחרונות קמו ישיבות רבות, לומדי התורה 
גדלים ומשגשגים, וחריפות ולמדנות בוקעים ממרכזי התו־

עמדה //  י. מוזסון

הטמעת ההשקפה הדתית לאומית 
במתווה הרס עולם התורה 

אב־ השליכו  ערבים  פורעים  האחרון  חמישי  ביום 
אירעה  מכך  כתוצאה  תמימים,  אזרחים  מכוניות  על  נים 
זו  שנתיים.  בת  ילדה  אנושות  שפצעה  קטלנית  תאונה 
כותרות  העבר,  כותרת  המחר,  כותרת  האתמול,  כותרת 
כלום,  דבר,  שום  אין  לפיד  יאיר  של  בהסכם  אבל  העתיד. 
נפ־ לחיים  שותפו  בעיני  בעיניו,  הזה.  בענין  אפס  ריק, 

אחת:  קיומית  בעיה  יש  נתניהו  בנימין  ובעיני  בנט,  תלי 
החרדים. 

פרשנות  //  מאיר ברגר

שותפים לשנאה

  המשך בעמ' ג

  המשך בעמ' ג

גזירות ממשלת הזדון
גיוס תלמידי הישיבות

מסיעת  שר  בראשות  שרים  ועדת  תוקם  הממשלה  כינון  עם 
'יש עתיד' שתורכב מכל מרכיבי הקואליציה במטרה להעביר את 
חוק השוויון בנטל. ועדת השרים תגיש בתוך 45 ימים מיום הקמת 
הממשלה את 'הצעת החוק בנושא. הצעת החוק תעבור במליאת 

הממשלה לפני הגשת תקציב 2013 לכנסת 19. 
בכנסת  תוקם  החקיקה  הליכי  של  מהירה  להשלמה  במקביל, 
ברא־ אשר  ובטחון  חוץ  ועדת  של  משנה  ועדת  או  מיוחדת,  ועדה 
שה יעמוד נציג 'יש עתיד'. ההכרעה איזו ועדה תשלים את הליכי 
החקיקה תהיה בסמכות יו"ר 'יש עתיד' ולאחר היוועצות עם ראש 

הממשלה, יו"ר הכנסת ויו"ר 'הבית היהודי'. 
על פי ההסכם הקואליציוני תחולק תכנית הגיוס לשני חלקים: 

מתווה ארוך טווח ותכנית מעבר. 
במהלך תקופת המעבר – 1.8.2013 – 1.8.2017 – יזומנו תל־

מידי הישיבות והכוללים ויתבקשו לשרת בשירות צבאי או אזרחי 
הצבאי  בשירות  הן  לשנה  משנה  שיעלו  הגיוס  ליעדי  חתירה  תוך 
בחורי  הצבאי: 2000  הגיוס  יעד   – ב־2013  (לדוגמה,  באזרחי  והן 

ישיבה, אזרחי: 1300). 
כלכליות,  בסנקציות  יוענש  יתייצב  ולא  לשירות  שייקרא  מי 
וכן יינקטו סנקציות כלכליות כנגד ישיבות ששיעור המשתמטים 
משירות בהן יהיה גבוה מהתקן שייקבע. ובמילים פשוטות, יוטלו 

סנקציות על אי עמידה ביעדים שנקבעו על בחורי ישיבה. 
שטרם  כולל  ואברכי  ישיבה  בחורי  המעבר,  תקופת  במהלך 
התגייסו ולא הוענק להם פטור משירות צבאי ומלאו להם 22, יוצגו 
בפניהם אפשרות השירות העומדות בפניהם. אלה מהם שיבחרו 

שלא להתגייס יקבלו פטור מיידי משירות. 
לאחר 2017, יופעל חוק הגיוס על כל בחורי הישיבה ואברכי 
הכוללים מגיל 21 שישרתו בשירות צבאי או אזרחי למעט 1800 
בחורי ישיבה שיוגדרו "מתמידים". על משתמטים יוטלו סנקציות 

אישיות. 
הטווח:  ארוך  למתווה  באשר  הקואליציוני  ההסכם  לשון  וזה 
השי־ חובת  גיל  ושיבוץ.  לבדיקה  מלש"ב  כל  יתייצב   17 "בגיל 
יחוייב  מגיל 18  שירות  דחיית  לו  שתוענק  מלש"ב  יהיה 18.  רות 
אופי  וייקבע  שירותו,  דחיית  המשך  לאישור  שנה  מדי  להתייצב 
כפי  דיחוי  יקבל  בישיבה  הלומד  חרדי  מלש"ב   .21 בגיל  שירותו 

שיקבע בתקנות. 
שה־ השירות  דחויי  את  הבטחון  מערכת  תמיין  שנה  "מדי 
משירות;  לפטור  שיזכו  מתמידים   .1 קבוצות:  ל־3   21 לגיל  גיעו 
שיגויסו  הגיוס,  ליעדי  ובהתאם  צרכיו  פי  על  לצה"ל  מגויסים   .2
לשירות צבאי; 3. משרתים בשירות אזרחי, שישובצו לשירות זה. 
ביש עתיד ובבית היהודי התעקשו שהשירות האזרחי בעולם 

החינוך יהא דווקא מחוץ למסגרות החרדיות. 
וטרם  לגיל 21  שהגיעו  אנשים,  יוכרו 1800  גיוס  שנתון  "מכל 
המתמיד  של  בהתחייבותו  מותנית  זו  הכרה  כ"מתמידים".  גויסו, 
בפטור  המתמיד  את  מזכה  זו  הכרה   .26 גיל  עד  ללמוד  להמשיך 
יותר.  גדולה  לימודים  ולמלגת  אזרחי  או  בטחון  משירות  מיידי 

המלגה המיוחדת תינתן מגיל 21 עד גיל 26. 
"יוגברו מנגנוני האכיפה והבקרה לאיתור משתמטים, אשר זכו 
לפטור ואינם לומדים בפועל. יוטלו סנקציות כלכליות אישיות על 

המשתמטים עצמם".

התערבות בחינוך החרדי
חו־ » שישה  תוך  יגבש  החינוך  שר  הקואליציוני,  ההסכם  פי  על 

החינוך  במערכת  יסוד  לימודי  תכנית  הממשלה  כינון  מיום  דשים 
תופעל  התכנית  ישראל.  ילדי  כלל  את  המחייבת  ליב"ה)  (לימודי 
שנתיים מיום אישורה. התכנית תכלול את החקיקה הנדרשת לשם 
בהצעת  בכנסת  החוקים  העברת  לשם  תפעל  והממשלה  ביצועה 

חוק ממשלתית במהירות המרבית. 
עוד נקבע כי על פי מסקנות ועדת טרכטנברג ('תלמידי חו"ל')  »

לי־ עבור  תורניים  במוסדות  תמיכה  המאפשר  הקריטריון  יבוטל 
מודיו של תלמיד שאינו בעל אזרחות ישראלית, או שאינו תושב 

קבע בישראל.
הביטוח  » בחוק  הסעיף  יתוקן  הממשלה  מכינון  ימים   60 בתוך 

הלאומי הקובע תשלום מזערי בגין ביטוח בריאות וביטוח לאומי 
בסך 121 ש"ח לחודש לתלמיד ישיבה, כך שסעיף זה יוגבל למשך 
7 שנים בלבד, לאחר מיצוי הזכאות, יעמדו שיעור דמי ביטוח הב־

ריאות והביטוח הלאומי על השיעור המשולם על שכר המינימום 
במשק. 

בסעיף  » יום  במעונות  להנחות  זכאות  לקבלת  בקריטריונים 
"תל־ כיום:  הנאמר  במקום  עובדים),  (שאינם  לומדים  הורים 
לימודים  מסגרת   – "כולל"  תורנית.  בישיבה  "כוללים"  מידי 
"תל־ ייקבע:   – נשואים"  לאברכים  המיועדת  תורנית  בישיבה 

לימודים  מסגרת   – "כולל"  תורנית.  בישיבה  "כוללים"  מידי 
שנות  חמש  עד  נשואים–   לאברכים  המיועדת  תורנית  בישיבה 

תמיכה". 

שינויים בשירותי הדת

להפיכת  תפעל  הממשלה  הקואליציוניים,  ההסכמים  פי  על 
שירותי הדת "נגישים ומסבירי פנים לכל אזרח". 

כינון  מיום  ימים  בתוך 30  יעברו  דת  לשרותי  למשרד  כן  כמו 
הקדושים  המקומות  סמך,  כיחידת  הראשית  הרבנות  הממשלה, 

(ממשרד התיירות) ומערך הגיור. 
הש־ על  הממונה  המשרד  יהיה  הדת  לשרותי  המשרד 

והתקציבים  מכך  הנגזרות  הסמכויות  כלל  לו  ויוענקו  מיטה 
החקלאות  משרד  בסמכויות  לפגוע  מבלי  וזאת  הנצרכים, 

בנושא.
כמו כן הממשלה תטפל בסוגיית הדרת הנשים ותבחן שימוש 

בכלים משפטיים למניעתה במרחב הציבורי. 

פגיעה בכלכלת הבית החרדי

לה־ עליונה  למטרה  להם  שמו  הקואליציוניים  ההסכמים 
ומההטבות  המדינה  משירותי  החרדי  הציבור  של  רגליו  דיר 
כושר  מיצוי  קריטריון  הטמעת  באמצעות  לאזרחיה  הניתנות 
רשו־ אינם  הזוג  בני  שני  עוד  שכל  שמשמעותו  השתכרות 

ההטבה/ההנחה  את  לקבל  יוכלו  לא  הם   – כעובדים  מים 
הרלוונטית. 

של  » כינונה  מיום  ימים   30 "תוך  כי  נאמר  דיור  הסעיף  תחת 
הממשלה יתקן שר השיכון את הקריטריונים לתנאי הזכאות לדיור 
בבעלות במתכונת 'מחיר למשתכן', של משרד השיכון, כך שמיצוי 
הק־ חלף  לזכאות,  הקריטריונים  אחד  יהווה  ההשתכרות  כושר 
שר  טרכטנברג.  ועדת  להמלצות  בהמשך  בנישואין,  ותק  ריטריון 
לאחר  הממשלה,  במליאת  ששונו  הקריטריונים  את  יציג  השיכון 

אישורם במועצת מקרקעי ישראל.
הדרגתי  » לשילוב  תכנית  האוצר  שר  יגבש  התקציב,  הגשת  עם 

או  הנחה  או  הטבה  לכל  השתכרות',  כושר  'מיצוי  קריטריון  של 
  המשך בעמ' גפטור המעניקים משרדי ממשלה. 

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א:

"יש להרבות בלימוד התורה שתעמוד לנו הזכות 
שלא יצליחו לבצע זממם להחריב את כלל ישראל"

צילום: שוקי לרר

השופט לשעבר דן כהן שהואשם בקבלת 
שוחד של 1,000,000 יורו הוסגר לישראל

השופט לשעבר נמלט לפרו לאחר שהוגש נגדו כתב אישום והוכרז כעבריין נמלט ^ 
חלק מההליכים שגרמו להסגרתו של כהן קשורים לחילופי השלטון בפרו לאחרונה

מאת חיים מרגליות

השופט לשעבר דן גבריאל 
בל־ השאר  בין  שהואשם  כהן, 
במר־ דבר  קבלת  שוחד,  קיחת 
סיוע  מחמירות,  בנסיבות  מה 
בנסיבות  במרמה  דבר  לקבלת 
מחמירות, רישום כוזב במסמ־
כי תאגיד ועוד עבירות, הוסגר 
פרו.  ממשלת  ידי  על  לישראל 
היה  הוא  אמש  ליל  במהלך 
בליווי  בישראל  לנחות  אמור 
מספר אנשי משטרה פרואנים, 
לבקש  אמורה  היתה  והמדינה 

את מעצרו.
אמרו  המשפטים  במשרד 

שלטונות  כי  שבת  במוצאי 
פרו החליטו להיענות לבקשת 
פרקליטות המדינה להסגרתו, 
הפרואנים  אותו  העלו  כן  ועל 
על מטוס בדרך לישראל. כאן 
תוגש בקשה למעצרו עד תום 

ההליכים.
נגדו,  האישום  כתב  פי  על 
בהכש־ דין  עורך  שהינו  כהן, 

מחוזי  כשופט  כיהן  ואף  רתו 
בין 1978-1981, שימש כדיר־

כיו"ר  גם  מ־1993  והחל  קטור 
ועדת הנכסים של דירקטוריון 
ועדת  וחבר  החשמל  חברת 
לפיכך,  העליונה.  המכרזים 
היה הנאשם בשנים הנ"ל עובד 

היה   1996-2004 בין  ציבור. 
מספר  של  בעלים  הנאשם 
חשבונות  שלהן  זרות  חברות 

בחו"ל.
מתואר  האישום  בכתב 
בין  מו"מ  החל  ב־1993  כי 
לחברת  רוגוזין  תעשיות 
קרקעות  לרכישת  החשמל 
רוגוזין  תעשיות  רוגוזין. 
ביום  החשמל  לחברת  הציעה 
קרקעות  את  לרכוש   24.5.93
מיליון   18 של  בסכום  רוגוזין 

דולר. 
כהן  האישום,  כתב  פי  על 
עבור  מהחברה  שוחד  קיבל 
בסופו  שנחתמה  העסקה 

נעשה  גם  כך  איתה.  דבר  של 
עם  שנחתמה  אחרת  בעסקה 

חברת סימנס.
את  חקרה  המדינה 
בסו־ הגישה  ואף  הפרשה, 

כתב  כאמור  דבר  של  פו 
נמלט  כהן  אולם  אישום, 
כעבריין  והוכרז  מהמדינה 

נמלט. 
שגרמו  מההליכים  חלק 
קשורים  כהן,  של  להסגרתו 
לאח־ בפרו  השלטון  לחילופי 

המשפט  בית  ולהחלטת  רונה, 
את  לאשר  במקום  העליון 
הסגרתו לאחר אינספור פניות 

של ישראל.

בעקבות מזג אויר סוער במזרח אירופה

קבוצה של 40 נוסעים מישראל חולצו 
לאחר שנתקעו 18 שעות רצופות 

בכביש המהיר בין אוסטריה להונגריה
בפעילות נמרצת של ארגון זק"א הצליחה הקבוצה 
להגיע להונגריה שעה קלה לפני שבת ^ בית חב"ד 
בבודפשט דאג לארח את הנוסעים במשך השבת 

מאת א. למל

קבו־ להונגריה.  בדרך  דרמה 
צה עם 40 נוסעים מישראל שהיו 
למ־ להונגריה  מאוסטריה  בדרך 
סע שורשים וביקור בקברי אבות 
סו־ אויר  למזג  נקלעו  בהונגריה, 
ער וסופת שלגים בכביש המהיר 
להונגריה,  אוסטריה  בין   m-1
שעות  במשך 18  במקום  ונתקעו 
חמה,  ושתיה  מזון  ללא  רצופות 
יחד עם אלפי רכבים ואוטובוסים 

נוספים.
כאשר  בבוקר,  שישי  ביום 
שלא  לחשוש  החלו  הנוסעים 
לשבת,  ליעדם  להגיע  יוכלו 
היחידה  את  כך  על  עדכנו  הם 
שהחלה  זק"א,  של  הבינלאומית 
חי־ גורמי  מול  בפעילות  מיד 

הקונסוליה  ומול  באירופה  לוץ 
ובבודפשט,  בווינה  הישראלית 
ובינתיים  לחלצם  לנסות  כדי 
לספק להם מזון ושתיה חמה. כן 
בהונגריה  הצלה  לגורמי  הובהר 
כי מדובר ביהודים דתיים, שאם 
הש־ כניסת  עד  במקום  ישארו 

המקום  את  לעזוב  יוכלו  לא  בת 
יש  כן  ועל  יציאתה,  לאחר  עד 
לחלצם  בכדי  מאמצים  לעשות 

במהירות.
מהירה  פעילות  בעקבות 
של  לאסונות  המשרד  התגייסו 
ומ־ הצבא  המשטרה,  הונגריה, 

המאמץ  לטובת  הבריאות  שרד 
במהירות  האוטובוס  את  לחלץ 
מפלסות  הובאו  לשטח  ובשלום. 
לפנות  ע"מ  שעבדו  מיוחדות 
מכל  סביבם  שנערם  השלג  את 
להגיע  הצליח  כן  כמו  הכיוונים. 
שני  עם  שטח  רכב  לאוטובוס 
נוסעים  מספר  עבור  רופאים, 

שחשו ברע.
ניתן  שלא  שהתברר  לאחר 
עצמו  האוטובוס  את  לחלץ 
מספר  למקום  הגיעו  מהמקום, 
נוסעי  כל  את  שפינו  שטח  רכבי 
לאחר  סמוך.  לכפר  האוטובוס 
שהתברר כי לא ניתן לדאוג במ־
השבת,  למשך  כשר  למזון  קום 
לבו־ ברכבת  הנוסעים  המשיכו 

ליעדם  להגיע  והצליחו  דפשט 
שעה קלה לפני שבת.

מבעוד  דאג  זק"א  ארגון 
חב"ד  בית  את  לעדכן  מועד 
ובמבצע  האירוע,  על  בבודפשט 
מיוחד בארגונו של הרב שמואל 
לישרא־ חב"ד  בית  מנהל  רסקין 

לארגן  הצליחו  בבודפשט,  לים 
לכל הנוסעים אש"ל מלא למשך 

השבת.
בין  שהיה  בנדיקט  נ.  ר' 
עם  בשיחה  סיפר  הקבוצה 
סי־ היתה  "זו  כי  'המבשר'  כתב 

'נלכדנו'  במיוחד.  קשה  טואציה 
בר־ שעות   18 במשך  באוטובוס 

לפחות  או  חם  מזון  ללא  ציפות 
הסוער  האויר  מזג  חמה.  שתיה 
היה די מפתיע ולא מתוכנן. לא־

תושבים  הגיעו  רבות  שעות  חר 
לכל  חם  מרק  וחילקו  מקומיים 
שמסיבות  כמובן  אך  הנהגים, 
שרר  מהם.  לקחנו  לא  כשרות 
שניאלץ  חששנו  כי  נוראי  מתח 
של  בסופו  בשבת.  שם  להישאר 
היחידה  של  בסיוע  ב"ה,  דבר 
הצלחנו  זק"א  של  הבינלאומית 
להגיע להונגריה עוד לפני שבת, 
לישרא־ חב"ד  בבית  שהינו  שם 

העסקנים  לכל  מודים  אנו  לים. 
במב־ מעורבים  שהיו  הנמרצים 

צע החילוץ".
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של  שמו  זהו  קורונה'.  'נובל 
בא־ שהתפרץ  חדש  קטלני  נגיף 
את  כה  עד  וגבה  חרונה בסעודיה 
לפ־ אדם.  בני  שמונה  של  חייהם 
בנגיף  נדבקו  נוספים  שבעה  חות 
על  דיווחים  בודקות  והרשויות 

מקרי הידבקות נוספים. 
לפני  לראשונה  זוהה  הנגיף 
ששהה  אדם  כאשר  שנה,  כחצי 
לאנגליה  ועבר  הסעודית  בערב 
כי  חשד  תחת  בלונדון  אושפז 
לקה בנגיף 'סארס'. מאוחר יותר 
שהתסמינים  אף  שעל  התברר 
שונה  בנגיף  מדובר  דומים, 
פרסם  עולמי  הבריאות  וארגון 
מפני  בינלאומית  אזהרה  הודעת 

הנגיף. 
מקרי  על  דווח  יותר  מאוחר 

זוהו  שכולם  נוספים  הידבקות 
אנשים  בקרב  או  התיכון  במזרח 
למדינות  ויצאו  באזור  ששהו 
בס־ האירוע  בעולם.  אחרות 

מפני  רבה  דאגה  מעורר  עודיה 
הנגיף  של  נוספת  התפרצות 
העובדה  לאור  במיוחד  הקטלני, 
שככל הידוע הנפגע האחרון של 
לא  שעבר  בשבוע  שמת  הנגיף 
מהנפ־ אחד  אף  עם  בקשר  היה 

שאולי  מה  שלו,  הקודמים  געים 
גדו־ שההתפרצות  כך  על  מעיד 

לה מכפי שחשבו עד כה. 
הנ־ בזיהוי  העיקרית  הבעיה 

גיף החדש היא שהתסמינים שלו 
דומים לשפעת ורק מאוחר יותר 
ומסוכן  כקטלני  מתגלה  הוא 
סובלים  בנגיף  הלוקים  במיוחד. 
ומאוחר  ושיעול,  מחום  בתחילה 
שהולכים  נשימה  מקשיי  יותר 

סבורים  המדענים  ומחריפים. 
שפותחו  שהתרופות  יתכן  כי 
נגד הסארס מתאימות גם לנובל 

מדובר  עתה  לעת  אך  קורונה, 
זו  ועובדה  ובהשערות  בתקוות 

טרם הוכחה. 

מתווה חצוף והזוי
עם כינון הקואליציה והממשלה החדשה, ממשלת הזדון, 
בראשית  סדרי  לשנות  שמנסה  המשותף'  'המתווה  גם  נוסח 
התורה,  עמלי  הישיבות  בני  לגיוס  השאיפה  כשבמרכזו 
חלילה. המתווה, לפי הניסוחים והאוירה הנושבת מבין דפיו, 
'הבית  ומפלגת  שבנט  כך  כיפונת,  חובש  בידי  כנראה  חובר 
היהודי' אינם רק סרח עודף במגמה לשינוי הסטטוס קוו, אלא 
הם אלו שממריצים ודואגים, באמצעות יועציהם ושלוחיהם, 
מנת  על  תאוצה,  יצבור  החדש  שהמתווה  כדי  הכל  לעשות 
מגלה  במתווה  קצר  עיון  לפיד.  האח  של  תאוותו  את  לספק 
ת"ק  הם  רחוקים  כי  עליהם  וניכר  בהזיות  שוגים  מחבריו  כי 
אחר  הנוהה  התורתי  הציבור  של  הרוח  הלך  מהבנת  פרסה 
התורה וחכמיה, השומר במסירות נפש על כל תרי"ג המצוות 
ונלחם דורות על גבי דורות על ערכיה הקדושים והנצחיים.

המזרחי  דרכי  על  כולו  מושתת  למתווה  המבוא 
הזכורה  הארורה  ההשכלה  של  דרכה  ממשיך  העקלקלות, 
לשמצה לדראון עולם, שגדולי התורה וההלכה בכל דור ודור 
יודעים  לכשעצמנו  אותם.  שמסמל  מה  כל  ונגד  נגדם  לחמו 
אלה  לבין  התורתי  הציבור  בין  פעורה  עמוקה  תהום  כי  אנו 
חיים,  ודרך  מותר  שאצלם  מה  המזרחי.  בדרכי  ההולכים 
אצלנו הוא בל יראה ובל ימצא, שקץ משוקץ וכרוך באיסורי 
כלל  ניתנת  אינה  לבינם –  בינינו  הפרוסה  המצולה  כריתות. 
לגישור. אין כל אפשרות שנסכים עם ההתבהמות והשחתת 
הערכים הפושה אצלם, וכך גם הם, במצבם הרוחני האומלל, 
הסייגים  של  והיקפם  תוקפם  את  להבין  עשויים  אינם 
כדי  נפש  במסירות  נוטרים  אנו  אותם  למשמרת  והמשמרת 

שלא להגיע לאבק אבקו של איסור דרבנן.

של  ההצלחה  לצד  כי  אומר  במתווה  המרכזי  הרעיון 
"הריבונות היהודית בארץ ישראל", קיימת הצלחה של עולם 
ישיבות  קמו  האחרונות  השנים  וחמש  "בשישים  התורה: 
ולמדנות  וחריפות  ומשגשגים,  גדלים  התורה  לומדי  רבות, 
של  ולרוחבה  לאורכה  הפזורים  התורה  ממרכזי  בוקעים 
ההישגים  שני  ל"קירוב  הזמן  הגיע  המתווה  לדעת  הארץ". 
למרחב  התורני  העולם  חיבור  לזה;  זה  הללו  הגדולים 
אפשרות  שום  אין  הקריטית.  הטעות  טמונה  וכאן  הריבוני". 
המתווה  מחברי  אם  קלה:  דוגמא  העולמות.  שני  לקירוב 
שהגיעו  אנשים   1800 יוכרו  גיוס  שנתון  "מכל  כי  קובעים 
מבינים  שאינם  הרי  כ"מתמידים"...",  גויסו,  וטרם   21 לגיל 
ואיש  איש  לכל  שיש  הגדולה  מהמחוייבות  דבר  וחצי  דבר 
ללמוד תורה, להגות בתורה, ומי הוא זה שבכוחו להציב גבול 

מספרי?!

לבין  התורה  עולם  בין  ידיים  לשלב  ההצעה  עצם 
ופסול  טפשי  הינו  ישראל",  בארץ  היהודית  "הריבונות 
בס"ד  ורק  אך  היא  התורה  עולם  של  ההצלחה  כל  מעיקרו. 
היכלי  קימום  ומהמונם.  מהם  שהתרחקנו  העובדה  בזכות 
ראשי  האומה,  מאורי  ידי  על  רב  וביזע  בדם  הושג  התורה 
חצרות  להפריח  כדי  ומח  כח  השקיעו  אשר  ישראל  אלפי 
בית אלקינו. המראה הנהדר של תלמידי הישיבות היושבים 
אלא  המדינה,  בזכות  זה  אין  ובטהרה,  בקדושה  ולומדים 
פשט  אשר  והמסואב  הכפרני  הגוף  וחרף  המדינה,  למרות 
ידו על ארץ הקודש. גם ההזדקקות לתקציביהם ולכספיהם 
היתה למורת רוחם של רבים מגדולי ישראל. מי הוא, איפוא, 
הטיפש המופלג הבא ומציע לקרב את הדרכים? האם אין זה 
מזכיר את הצעת השועל לדגים לצאת ממקור חיותם ולנוע 

יחד עמו על היבשה?

אם  ובין  הסכלות,  על  גוברת  במתווה  החוצפה  אם  בין 
שכזה.  מתווה  ליישום  אפשרות  כל  אין  הנכון,  הוא  ההיפך 
עולם התורה עומד הרבה מעל כל הערכים של צבא ומדינה. 
מותר לחזור על כך בקול רם וללא חשש. עולם התורה היה 
והוא  הצבא,  לפני  התקיים  הוא  המדינה,  לפני  שנים  אלפי 
"ההצלחות  הנשיה.  לתהום  יצללו  שאלה  לאחר  יהיה  גם 
המופלגות" של החינוך החילוני אינם בגדר סוד. הסכינאות 
והאלימות בבתי הספר – גם הם אינם סוד כמוס. האחריות 
היהודית מטילה על שכמנו את המלאכה להשיב לב בנים על 
בוודאי  אך  ב"ה.  מרובה,  בהצלחה  זאת  עושים  ואנו  אבותם, 
להוויה  ובישיבותינו  בבתינו  רגל  דריסת  כל  ניתן  שלא 
ממה  שהוא  כל  זיז  לנוע  נסכים  לא  והמזרחית.  החילונית 
שיורונו וידריכונו כקש"ת מרנן ורבנן שליט"א, ולה' הישועה!
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כוורת בדרך
ההס־ חתימת  עם  מיד 
עם  הקואליציוניים  כמים 
הבית היהודי ועם יש עתיד, 
עד  שמנה  הקבינט  כי  נודע 
ימנה  חברים  תשעה  כה 
בלבד.  חמישה  מעתה 
חברים  יהיו  נתניהו  מלבד 
בטחון,  כשר  יעלון  בו: 
כשר  בנט  אוצר,  כשר  לפיד 
כלכלה ומסחר ולבני כשרת 

משפטים. 
כדי  פתי  להיות  צריך 
החבורה  שזו  להאמין 
לח־ עומד  נתניהו  שעמה 

הוא  ועמה  לבטיו  את  לוק 
סוגיה  בכל  לדון  עומד 
משמעותית. אחרי חשדנות 
גדולה  כה  הדדית  ועוינות 
כל  בלי  גם  עצמו,  (ונתניהו 
אחוזים  מקדיש  הרקע, 
יחסים  ממערכות  ניכרים 
ברף  לחשדנות  אנשים  עם 
להניח  מאוד  קשה  גבוה), 
שיהפוך  הפורום  יהיה  שזה 
של  ללבו  ביותר  לקרוב 

ראש הממשלה.
הרבה יותר סביר להניח 
הצי־ יתוודע  מהרה  עד  כי 

אלא  רשמי  באופן  לא  בור, 
הכתבים  מפי  כדיווחים 
שניים  או  דבר  היודעים 
ב'וילה'  המתרחש  על 
הממשלה  ראש  שבמשרד 
בל־ ברחוב  בבית  גם  כמו 

'פורום  של  לשכפולו  פור, 
הלא  שרון  בימי  החווה', 

מנוח.
היתה  כזכור,  לשרון, 
לאנשים  מובהקת  נאמנות 
סמך  עליהם  הקרובים 
ובקולם  עצומות  בעיניים 
שמע בכל עת. עם האנשים 
חלקם  ביותר,  לו  הקרובים 
פר־ אנשי  וחלקם  יועצים 
סו־ את  חלק  ותדמית,  סום 

דותיה הכמוסים ביותר של 
באמת  שקבע  ומי  המדינה 
הפורום  היה  היום  סדר  את 
הזה, שקנה את שמו על שם 
שממנה  השערוריות  חוות 
המש־ ראש  כזכור,  ניהל, 

שריו,  המדינה.  את  פחה 
כאחד,  והזוטרים  הבכירים 
רשמי  חשיבות  במעגל  היו 

אך לא מעשי. 
שצפוי  מה  בדיוק  זה 
השלי־ נתניהו  בממשלת 

שית.

נשיא בדרך
ימי  שינקפו  ככל 
את  נשמע  פחות  השבוע, 
ולפיד  בנט  נתניהו,  המילים 
המילה  את  נשמע  ויותר 

אובאמה.
דגלי  לצד  ארה"ב  דגלי 
בכל  תלויים  כבר  ישראל 
לירושלים  המובילה  הדרך 
הזו  הדרך  שאת  (למרות 
במסוק  ארה"ב  נשיא  יעשה 
המש־ ההכנות  ברכב).  ולא 

טרתיות הרבות כבר גובשו 
חסימת  (לרבות  והוחלטו 
להיות  שעומדת  הכבישים 
של  חלקם  מנת  בעיקר 
רק).  לא  אך  הבירה  תושבי 
המיועדים  השרים  ואפילו 
הקצרצר  לרגע  מתכוננים 
הנ־ ידי  את  ילחצו  הם  שבו 

שיא בירידה מן המטוס (כל 
אחד מהם יכול לשנן לעצמו 

בדיוק שלוש מילים).
יכולה  בישראל  רק 
לנשיא,  פנים  קבלת  לכלול 
השא־ שכל  משודר  ראיון 

לות בו הוגשו לעיונו מראש 
וסלחנות  מועד  ומבעוד 
הצהרה  לשמע  מחויכת 
משתמעת  ובלתי  ברורה 
הנשיא,  מפי  פנים,  לשתי 
לחון  מתכוון  "אינני  לפיה 

בקרוב את פולארד". 

אסון בדרך
צפויה  באופייניות 
האסון  לאחר  רק  מראש, 
ממשתתפי  אחד  מות  של 
אביב  בתל  ריצה  תחרות 
הכבד,  השרב  של  בעיצומו 
שישי  ביום  כאן  ששרר 
ועדה  תשב  האחרון, 
לק־ המדוכה  על  מיוחדת 
באשר  הכללים  את  בוע 
כאלו  דומים  לאירועים 

בעתיד.
אלא  נותר  לא  ושוב 
החובה  פשר  בדבר  להרהר 
כזו  תחרות  לקיים  המוזרה, 
גם  תנאי,  ובכל  מחיר  בכל 
ונ־ ידוע  האויר  מזג  כאשר 

נותר  לא  ושוב  מראש.  חזה 
קורה  היה  מה  לדמיין  אלא 
מתרחש  היה  כזה  אסון  אם 
חרדית  במסגרת  חלילה 
כולה  והתקשורת  כשלהי 
הפונ־ על  מסתערת  היתה 

מתייחס  שאינו  דמנטליזם 
לסכנה צפויה מראש ויוצא 

לדרך ויהי מה.
את  לציין  כמעט  מיותר 
לכל  שבתקשורת  העובדה 
נשמע  ולא  כמעט  ענפיה 
על  כלשהו  ערעור  של  קול 
של  בקיומו  הצידוק  עצם 
לדחותו  במקום  האירוע 
לא  גם  יותר.  נוח  למועד 

לאחר מעשה. 
הם רצים ואנחנו רצים.

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בנימין ליּפקין

גידול של 65 אחוז בתקציב בתוך חמש שנים

ביתר עילית: מליאת העיריה אישרה פה אחד 
את תקציב 2013 בסכום של 140 מיליון שקלים
אושרו גם תב"רים לפיתוח מוסדות ציבור והשתתפות בבניית מקוואות 

ובתי כנסת ^ ראש העיר, הרב מאיר רובינשטיין: "גם השנה ב"ה התקציב 
מבשר המשך תנופת הפיתוח בכל המישורים" 

דיפלומטים מערביים: איראן מעבירה 
לאסד נשק דרך עיראק לבנון וטורקיה

מאות אברכי ורבני הכוללים בקבר 
רחל במעמד נרגש לכבודה של תורה

מאת אליעזר פרידמן

האו"ם  של  הבטחון  מועצת 
הטילה זה מכבר אמברגו נשק על 
טענת  לפי  אך  סוריה,  ועל  איראן 
שתי  מערביים,  דיפלומטים 
האמברגו  את  מפרות  המדינות 
מייצאת  איראן  כאשר  הכפול 

נשק אל תוך סוריה.
של  העיקרי  הנשק  ערוץ 
דרך  עובר  לטורקיה  איראן 
באוכלוסיה  ש'התברכה'  עיראק 
שיעית גדולה. לא ברור עד כמה 
לע־ מנסים  בעיראק  השלטונות 

יש  ואם  הנשק  משלוחי  את  צור 
בידם יכולת לעשות זאת.

נשק  איראן  מעבירה  בנוסף, 
מטוסים  באמצעות  לסוריה 
האוירי  שטחה  מעל  שחולפים 
שטור־ לאחר  אך  טורקיה,  של 

קיה יירטה בעבר מספר מטוסים 
לסוריה  בדרכם  שהיו  איראנים 

מעדיפים  האיראנים  כי  נראה 
להעביר את הנשק ללבנון ומשם 

במשאיות לסוריה ולחיזבללה.
ללבנון  מאיראן  הטיסה  גם 
אלא  טורקיה  שמי  מעל  חולפת 
את  מיירטים  לא  שהטורקים 
המטוסים הללו מאחר ועל לבנון 

לא הוטל אמברגו נשק. 
את  שחשפו  הדיפלומטים 
הידוע  ככל  כי  אומרים  הנתונים 
להם טורקיה אינה מודעת לשי־

מוש שנעשה בשטחה האוירי על 
ידי איראן.

לפני הסכסוך שפרץ בסוריה 
של  ברית  לבת  טורקיה  הפכה 
המדינות  בין  והיחסים  איראן 
מלחמת  מהיר.  בקצב  התחממו 
לסלע  הפכה  בסוריה  האזרחים 
טורקיה  בין  מרכזי  מחלוקת 
לאיראן, כאשר ממשלת ארדואן 
הסו־ במורדים  סייג  ללא  תמכה 

צבאית  לפעול  איימה  ואף  רים 

התו־ היא  איראן  ואילו  בסוריה, 
מכת העיקרית של משטר אסד.

טורקיה  מיתנה  הזמן  במשך 
משטר  נגד  שלה  ההצהרות  את 
אסד וכיום היא מנהלת מדיניות 
שבש־ אף  על  בנושא,  פאסיבית 
העי־ הפעילות  מתקיימת  טחה 

הסורית  האופוזיציה  של  קרית 
והיא מאכלסת מאות אלפי פלי־

טים שנמלטו מבתיהם שבסוריה 
הפלי־ במחנות  מקלט  ומצאו 

לגבול  סמוך  או  בטורקיה  טים 
עמה. 

כבד  מחיר  שילמו  הטורקים 
באחד  לאסד.  התנגדותם  על 
מטוס  הסורים  הפילו  המקרים 
הרי־ לשטחה  שהתקרב  טורקי 

לטענת  כאשר  סוריה  של  בוני 
בשטח  היה  כבר  הוא  הסורים 
סו־ של  הטריטוריאליים  המים 

טענו  לעומתם  הטורקים  ריה. 
המים  של  בשטח  היה  שהוא 

הבינלאומיים.
פגז  נחת  אחר  במקרה 
אנשי  בידי  הנראה  ככל  שנורה 
לגבול  סמוך  טורקי  בכפר  אסד 
נהרגו  ומהפגיעה  סוריה  עם 
טורקיים.  משפחה  בני  חמישה 
נחתו  חודשים  מספר  במשך 
כמה וכמה פצצות מרגמה שנורו 
טורקיה  שטחי  בתוך  מסוריה 
פעם  בכל  הגיבו  והטורקים 
סוריה  בתוך  יעדים  לעבר  בירי 
צבא  של  במטרות  פגעו  לא  אך 
השטח  נשלט  באחרונה  אסד. 
בידי  לטורקיה  הסמוך  הטורקי 
טורקיה  בין  והחיכוך  המורדים 
לבין משטרו של אסד ירד באופן 

משמעותי. 

מדד המחירים לצרכן 
נותר בפברואר ללא שינוי 

מאת שלמה גרין

לצרכן  המחירים  מדד 
בפברואר  שינוי  ללא  נותר 
מהלשכה  נמסר  כך   ,2013

המרכזית לסטטיסטיקה.
נרשמו  מחירים  עליות 
הבאים:  בסעיפים  במיוחד 
(ב־7.6%),  הטריים  הפירות 
הריהוט  (ב־1.1%),  המזון 
(ב־1.1%), התחבורה (ב־0.7%) 
ירידות  (ב־0.5%).  והבריאות 
במיוחד  נרשמו  מחירים 
ההלבשה  הבאים:  בסעיפים 
הירקות  (ב־5.9%),  וההנעלה 
שירותי  (ב־2.3%),  הטריים 
והדיור  (ב־1.8%)  התקשורת 

(ב־0.4%). מדד מחירי תשומה 
ב־0.2  עלה  למגורים  בבניה 

אחוז. 
המדד   2013 מתחילת 
הכללי ירד ב־0.2 אחוז, המדד 
ללא ירקות ופירות ירד ב־0.4 
אחוז, המדד ללא אנרגיה ירד 
דיור  ללא  והמדד  אחוז  ב־0.3 
עשר  בשנים  אחוז.  ב־0.1  ירד 
(פב־ האחרונים  החודשים 

פברואר  לעומת   2013 רואר 
הכללי  המדד  עלו   ,(2012
ופירות  ירקות  ללא  והמדד 
המ־ אחד.  כל  אחוזים,  ב־1.5 

ללא  והמדד  אנרגיה  ללא  דד 
כל אחוזים,  ב־1.2  עלו  דיור 

אחד.

התכ־ ומרומם  נרגש  במעמד 
הכוללים  ורבני  חברי  מאות  נסו 
בקבר רחל ל'מעמד כבוד התורה' 
שנערך באוירה מרוממת לכבודה 
של תורה ולכבודה של רחל אמנו.

הסיום  נערך  המעמד  במרכז 
על מסכת שבת שנלמד במסגרת 
המתקיימים  היומי  הדף  שיעורי 
מדי  פעמים  ארבע  רחל,  בקבר 
חלוקת  נערכה  וכן  ביומו,  יום 
מילגות מיוחדות במסגרת מבצע 
ברחבי  שחולק  דפסחא  קמחא 
רחל  קבר  מוסדות  ע"י  הארץ 
של  בהיקף  במצוקה  למשפחות 

מיליוני שקלים.
הופיע  המעמד  פתיחת  עם 
רבי  הגאון  פוניבז'  ישיבת  ראש 
שליט"א  פוברסקי  דוב  ברוך 
העצו־ התפעלותו  הביע  אשר 

מאות  של  העצום  מהציבור  מה 
השוקדים  עליה  בני  אברכים 
ששת  במסגרת  תלמודם  על 
רחל  קבר  מוסדות  של  הכוללים 
מס־ והלילה  היום  שעות  במשך 

ביב לשעון.
דברי פתיחה השמיע הרה"צ 
שליט"א  גרינוולד  קלמן  רבי 
אשר  רחל,  קבר  מוסדות  נשיא 
האריך בחשיבות סגולת התפלה 
והתורה בקבר רחל, אשר כמובא 
מאפטא  הרה"ק  בשם  בספה"ק 
לימוד  הגברת  ע"י  כי  זיע"א 
מקרבים  רחל  בקבר  התורה 
כן  כמו  השלימה.  הגאולה  את 
מסירות  את  הציבור  בפני  תיאר 
של  לתיאור  ניתנת  הבלתי  נפשו 
מלבד  אשר  קלוגר,  הגרמ"מ 
החזקת  של  הכבד  הכספי  העול 
רחל  בקבר  והתפלה  התורה 
לעניים  והחסד  הצדקה  ומעשי 
של  עתק  בסכומי  המסתכמים 
על  הוא  עומד  שקלים,  מיליוני 
נגד  ובנאמנות  בעוז  משמרתו 
מחרפי ה' המנסים להפריע בכל 
קבר  של  הטהור  לצביונו  עת 

רחל . 
אליעזר  שמואל  רבי  הגאון 
דינו  בית  חבר  שליט"א,  שטרן 
שבט  בעל  הדור  פוסק  מרן  של 
נלהב  נאום  נשא  שליט"א,  הלוי 
והתורה  התפלה  מעלת  בגודל 
את  נס  על  והעלה  רחל,  בקבר 
רבי  הגאון  של  נפשו  מסירות 
שליט"א  קלוגר  מנחם  משה 
המופלאה  ההתבטאות  את  וציין 
כי  שליט"א  הדור  פוסק  מרן  של 
הטובה  הכרת  חייב  ישראל  עם 
כי  שליט"א  קלוגר  להגרמ"מ 
בידים  רחל  קבר  נשאר  בזכותו 

יהודיות ובידי יראי ה'.
ברוורמן  צבי  רבי  הגאון 
עי־ ביתר  בד"צ  חבר  שליט"א 

ההתמדה  בעוצם  הרחיב  לית 
ניכרת  אשר  והיגיעה  המופלאה 
הכוללים  ורבני  אברכי  פני  על 
בקבר רחל, כפי שהבחין מקרוב 
בקבר  כסדרן  תמידין  בביקוריו 

רחל בכל שעות היממה. 
את  השמיע  קודש  בחרדת 
ברכת הגאון רבי חיים קנייבסקי 
הש"ס  סיום  למעמד  שליט"א 
דבריו:  היו  וכה  רחל,  בקבר 
זה  ישראל  לעם  גדול  "זכות 
זכות  רחל,  בקבר  הקבוע  הכולל 
התורה והתפלה שם מגין מצרות 
הגרי"ש  מרן  מו"ח  רח"ל,  ורעות 
במכתבו  העיד  זללה"ה  אלישיב 
שליט"א  קלוגר  הגרמ"מ  על 
וידוע  שמים,  לשם  מעשיו  שכל 
בישו־ שם  נושעו  כבר  רבים  כי 

את  המסיימים  לכל  גלויות.  עות 
לכולל,  המסייעים  ולכל  הש"ס 

ברכה והצלחה".
נשא  תוכן  ורב  נרגש  משא 
דייטש  מתתיהו  רבי  הגאון 
שליט"א רב שכונת רמת שלמה, 
על  האברכים  ציבור  את  שעורר 
לעמוד  בחלקם  שנפלה  הזכות 
והז־ זה,  קדוש  במקום  ולהעתיר 

הגאון  מרן  חותנו  דברי  את  כיר 
הלברשטאם  משה  רבי  הצדיק 
המפורסם  ביקורו  בעת  זצ"ל 
האחרו־ בחודשים  רחל  בקבר 

דוד  ר'  הנגיד  עם  יחד  לחייו  נים 
בישועה  שניצול  הי"ו  ויסברג 
בארה"ב  במשפטו  טבעית  על 
הבוג־ בנותיו  שלוש  את  ואירס 

רות בזכות התרומה לקבר רחל, 
ואברכי  רבני  כי  אז  קבע  כאשר 
שלוחי  הם  רחל  בקבר  הכוללים 
ציבור של כל עם ישראל בבחינת 
אנשי מעמד, והמה מהוים צינור 
יש־ בית  לכל  והישועה  השפע 

ראל בכל אתר ואתר.
ברכ־ נשמעה  בהתרגשות 

דוד  רבי  האדמו"ר  כ"ק  של  תו 
מסר  אשר  שליט"א  אבוחצירא 
התורה  כבוד  למעמד  במיוחד 
בקבר רחל, וכה היו דברי קדשו: 
"אני מכיר אישית רבים שנושעו 
בישועות גלויות בזכות התרומה 
ברור  זה  רחל,  קבר  למוסדות 
למי  טובה  מחזירה  אמנו  שרחל 
והת־ התורה  להחזקת  שמסייע 

פלה במקום קבורתה, ושבו בנים 
לגבולם.

התורמים  כל  "יתברכו 
רחל  קבר  למוסדות  והמסייעים 
בשפע ברכה והצלחה בכל מעשי 
תעמוד  אמנו  רחל  זכות  ידיהם, 
משאלות  בכל  להיוושע  להם 
הקדושים  אבותינו  בזכות  לבם, 
יתברכו בברכה המשולשת בתו־

רה בני חיי ומזוני רויחי, אכי"ר". 

עכל"ק.
אוירבאך  עזריאל  רבי  הגאון 
נוס־ נפתלי  רבי  והגאון  שליט"א 
הישו־ כי  הדגישו  שליט"א  בוים 

זוכים  להן  טבעיות  העל  עות 
תורמי מוסדות קבר רחל נובעות 
מדובר  כי  העובדה  מעצם  גם 
בצדקה טהורה ונקיה כולה לשם 
וחצי  פרוטה  כל  כאשר  שמים, 
מגיעים  הצדקה  מכספי  פרוטה 
ובתכ־ ההלכה  בדקדוקי  ליעדם 

לית הנאמנות.
הצי־ המתין  דרוכה  בצפיה 

הגאון  מרן  של  להופעתו  בור 
רבי שמואל אויערבאך שליט"א, 
אשר  בעת  בקהל  הושלך  והס 
הישיבה  ראש  ברכת  נשמעה 
שליט"א וכה היו דבריו: "בימים 
נפשנו  על  קמים  כאשר  אלו 
לנו  יש  כמה  התורה,  את  לעקור 
אברכי  מאות  את  ולעודד  לחזק 
היגעים  רחל  בקבר  הכוללים 
מו־ והחובה  בטהרה,  בתורה 

ואומץ  עוז  בכל  להתגבר  טלת 
להחדיר  לתורה  חילים  להגביר 
רק  שיור  לנו  אין  כי  הידיעה  את 
בתפלה  ולהעתיר  הזאת  התורה 
שלא  לישועה,  המסוגל  במקום 
הצ־ גורל  על  הרשע  שבט  ינוח 

הזכות  גודל  לשער  ואין  דיקים, 
שותף  להיות  שזוכה  מי  כל  של 
זה,  קדוש  ותפלה  תורה  למקום 
בשמים  יעורר  אמנו  רחל  וזכות 
במהרה  השלימה  הגאולה  את 

בימינו, אמן". 
הש־ נלהבים  ברכה  דברי 

יצחק  רבי  המקובל  הגה"צ  מיע 
מאיר מורגנשטרן שליט"א אשר 
וספרי  חז"ל  ממקורות  האריך 
סגולתו  עוצם  על  המקובלים 
להשפיע  רחל  קבר  של  הנפלאה 

ישועות למעלה מדרך הטבע.
הגה"ח  השמיע  נעילה  דברי 
ציינוירט  אביש  רבי  המקובל 
ארבעה  ציטט  אשר  שליט"א, 
הדורות  צדיקי  מדברי  מקורות 
בתפלה  שפועלים  ממה  יותר  כי 
בקברי צדיקים אפשר לפעול ע"י 
הצדיקים,  בקברי  תורה  לימוד 
עפ"י  מותר  שזה  בצורה  כמובן 
האריז"ל,  הרמ"ק,  והם:  הלכה, 
כן  אלקבץ.  ומהר"ש  יוסף  הבית 
הנפלאה  סגולתה  בגודל  הרחיב 
עם  כותיקין  שחרית  תפילת  של 
גדולה  כמה  כן  ועל  החמה  הנץ 
כאשר  ישראל  לעם  הזכות  היא 
במוסדות קבר רחל זכו להעמיד 
בכל  רחל  בקבר  תורה  משמרות 
שח־ תפלת  וכן  היממה  שעות 

זה  ידי  על  אשר  כותיקין,  רית 
אמנו  רחל  של  זכותה  מעוררים 

להשפיע ישועות לכלל ולפרט.

מאת מאיר קליין

עי־ ביתר  עיריית  מליאת 
פה  השבוע  בסוף  אישרה  לית 
 .2013 ל־  תקציבה  את  אחד 
שקלים  מיליון  כ־140  התקציב; 
אשתקד.  מיליון  כ־120  לעומת 
העיריה  חברי  אישרו  במקביל 
תשתיות  לפיתוח  תב"רים  גם 
ציבור  במוסדות  ושיפוצים 
מקוואות  בבניית  והשתתפות 
התבחינים  אישור  כנסת,  ובתי 
חלק  ייעוד  תמיכות,  למתן 
אש  כיבוי  עבור  החירום  ממרכז 
פסולת  להפרדת  אב  ותכנית 
חברי  אישרו  גם  כך  במקור. 
העיריה את החוזים עם מוסדות 
שטחים  להקצאת  וחינוך  תורה 
החברה  של  כספיים  ודו"חות 

לפיתוח ביתר עילית.
מאיר  הרב  העיר,  ראש 
הצעת  את  שהביא  רובינשטיין, 
חברי מועצת  לאישור  התקציב 
זו,  בשנה  גם  כי  אמר  העיר, 
ההכנסות  בהיקף  הירידה  חרף 
העיר  כידוע,  בניה,  מאגרות 
בהיקפים  פיתוח  בתנופת 
נב־ המישורים.  בכל  גדולים 

כיתות  של  רבות  עשרות  נןת 
ספר  ובתי  ילדים  לגני  לימוד 
שקלים  מיליוני  ומושקעים 
לתחבורה  בתשתיות  ברווחה, 
ומבני חינוך ותעשיה, בהכשרה 
בשיפור  ובתעסוקה,  מקצועית 
החירום,  בשירותי  העיר,  פני 
בדרכים,  והבטיחות  ההצלה 
ושיפוץ  בשיקום  בתרבות, 
ברכישה  העירוניים,  השצ"פים 
והבטיחות  המתקנים  ושדרוג 
והגי־ העירוניים  בפארקים 
שירותי  ובכל  הציבוריות  נות 

העיריה. 
הרב  הכספים,  ועדת  יו"ר 
בנימין הרשלר אמר כי "העמי־
הת־ בכל  שנקבעו  ביעדים  דה 
חומים ובתקציב המבשר המשך 
תנופת פיתוח בהיקפים גדולים 
בראש  נזקפת  המישורים  ובכל 
של  נפשו  למסירות  וראשונה 
רובינשטיין,  הרב  העיר,  ראש 

ובנמרצות  ביעילות  הפועל 
ומצליח  הממשלה  במסדרונות 
מיוחדת,  דשמיא  בסייעתא 
להערצה,  ראויה  במקצועיות 
תק־ לגייס  ובכישוריו,  בקשריו 

התקציב  להשלמת  עתק  ציבי 
הנדרש לעיר ומוסדותיה". 

כי  אמר  רובינשטיין  הרב 
ובמסג־ בהכנסות  הקיצוץ  חרף 

להגדיל  הצלחנו  המגבלות,  רת 
מהשנה  בכ־17%  התקציב  את 
האח־ השנים  ובחמש  שעברה, 

העיריה,  תקציב  גדל  רונות 
הגידול  בעוד  בכ־65%,  ב"ה, 
כ־20%  על  עומד  באוכלוסיה 

בלבד". 
הרב רובינשטיין הודה לכל 
ובמיוחד  במלאכה  העוסקים 
הרב  בראשות  הגזברות  לצוות 
העיריה,  למנכ"ל  פולק,  יהושע 
הרב יהודה גרליץ, ליו"ר ועדת 
הרשלר,  בנימין  הרב  הכספים, 
הרב  הכספים,  תיק  למחזיק 
המ־ העבודה  על  נקי  מיכאל 

האגפים  מנהלי  עם  שותפת 
התקציב:  בהכנת  והמחלקות 
אחריות  תחושת  אותה  "ומתוך 
לפתח,  להמשיך  ונצליח  נשכיל 
בעז"ה  ולתחזק  לשמר  להקים, 
לרווח־ שלנו  היקרה  העיר  את 

תם של התושבים".
ביתר  עיריית  כך,  ובתוך 
עילית השלימה את ההיערכות 

הבעל"ט.  הפסח  חג  לקראת 
במהלך מבצע פסח רובדו כבי־

שים ותוקנו מהמורות ומפגעים 
עשרות  שופצו  העיר.  ברחבי 
עי־ וגינות  שעשועים  מתקני 

המכולות  הוכנו  כן  כמו  רוניות. 
פו־ חמץ.  לשריפת  המיוחדות 

רסמו הנחיות מתאימות לפינוי 
לסוגיה  אשפה  של  מבוקר 
באתרים  נקיון  מבצעי  ונערכו 
השלים  גם  כך  בעיר.  שונים 
והצב־ רכישתם  את  שפ"ע  אגף 

תם של 6 מתקני אומגה (מתקני 
'שבעת  בפארק  אקסטרים) 
נפ־ שעשוע  שישמשו  המינים' 

בימי  בעיר  הילדים  לאלפי  לא 
חוה"מ הבעל"ט.

הרב רובינשטיין קרא לתו־
תקינות  על  לשמור  העיר  שבי 
ולהתריע  המתקנים  ונקיון 
מקרה  בכל  העירוני  למוקד 
במת־ תקלות  או  וונדליזם  של 

כביר,  מאמץ  כאן  קנים. "נעשה 
להביא  כדי  גבוהות,  בעלויות 
בשעריה  ולבאים  עירנו,  לילדי 
הבעל"ט  החג  במהלך  לאלפים 
היפה  הטוב,  את  חוה"מ,  וימי 
והבטיחותי ביותר של כל מתקן 
מהתושבים  מצפה  ואני  ומתקן 
זהה  מאמץ  לעשות  והאורחים 
ולה־ ילדיהם  על  לשמור  כדי 

של  מקרה  בכל  לדווח  קפיד 
תקלה". 

ראש העיר הרב רובינשטיין, עוזרו, מנכ"ל העיריה ומנהל אגף 
שפ"ע בסיור בעיר

הופיע מדריך הכשרות בד"ץ 
העדה החרדית לשנת תשע"ג

בד"ץ  של  הכשרות  מדריך 
יצא  ס"ג,  חלק  החרדית,  העדה 
קדחתניות  הכנות  אחרי  לאור 
החודשים  של  הזמן  נגד  במרוץ 

האחרונים.
המהווה  הכשרות,  מדריך 
הכ־ עניני  לכל  מוסמך  מקור 
של  בלום  אוצר  ומכיל  שרות 
כמותם  אין  אשר  ונתונים  ידע 
המזון  כשרות  לידיעת  חשובים 
הע־ של  הבד"ץ  בהשגחת  אשר 
לאור  יוצא  אמנם  החרדית,  דה 
לקראת חג הפסח, אבל זו השנה 
במתכונתו  מופיע  שהוא  השניה 
האחד  כרכים,  בשני  המחודשת 
והשני  בלבד"  השנה  "לימות 
שהיה  כפי  בלבד",  הפסח  "לחג 

בתקופה הקדומה.
המס־ את  הנושא  המדריך, 
הכשרות'  'מדריך  הינו  ס"ג,  פר 
בציבור  ביותר  והנקרא  הוותיק 
החרדי ומקפל בעברו היסטורית 
שישים  של  ברצף  הוצאה־לאור 

ושתיים חוברות!
המ־ הכללית  העריכה  מלבד 

פנים  בבחינת  והברורה,  חודשת 
מפתח  יועל  לכאן,  באו  חדשות 
הענינים והנושאים בכמה מישו־
במציאת  המעיינים  להקלת  רים 
מבוקשם בצורה הקלה והמהירה 
החי־ משלל  כתוצאה  ביותר. 
העריכה  בתחום  הללו  דושים 
במדריך  המידע  הופך  והסיווג, 
למען  יותר  וקולח  קריא  לנגיש, 

הציבור החרדי הרחב.
המ־ בתחילת  מרתק  במבוא 
לצי־ הכשרות'  'ועד  מגלה  דריך 

בור מעט מזעיר מגודל המלאכה 
שמושקעים  האדירים  והכוחות 
בעניני  השנה,  ימות  כל  במשך 
כשר  שיהא  כגדול  קטן  כשרות 
וגודל  המהדרין,  מן  למהדרין 

המכשלה הקיימת כשאין פיקוח 
והשגחה כראוי.

במדריך,  התרופות  רשימת 
'מאושר  קריטריון  תחת  עומדת 
לפסח' בלבד ומאשרת את היות 
בלבד.  מחמץ  נקיה  התרופה 
רבים טעו וסברו כי רשימת הת־

רופות תקפה מבחינה כשרותית 
אולם  כולה,  השנה  ימות  לכל 
לשני  המדריך  פיצול  בעקבות 
לחלק  הרשימה  והכנסת  חלקים 
בל־ נפתר  בלבד'  הפסח  'לימות 
בול זה מהיסוד. על רשימת הת־

מחלקת  אחראית  עצמה,  רופות 
הכשרות'  ב'ועד  הגלם'  'חומרי 
עם  יחד  הרשימה  את  המחברת 
צוות כימאים, רוקחים ורופאים, 
תרופה  כל  ומאשרים  הבודקים 
בית  חולי  לרווחת  עצמה,  בפני 

ישראל, שיזכו לרפו"ש במהרה.
בסופו  מגיש  העירובין,  ועד 
מפה  השנה,  לימות  המדריך  של 
מעודכנת וצבעונית, המשרטטת 
בירושלים,  העירוב  גבולות  את 
ברור,  באופן  ומירון  שמש  בית 
הת־ משיפור  כחלק  זאת,  גם 

החרדי  הציבור  לרווחת  כנים 
בארה"ק.

נוסף לכל, ישנו חלק להלכות 
ולי־ הפסח  לחג  הנוגעות  שונות 

ופרטי  דינים  ושלל  השנה,  מות 
לרווחת  בארוכה  שבאו  ענינים 
הציבור הרחב. ידיעון על מוצרי 
חמץ וחשש חמץ, זהירות מחשש 
בישול בשבת, זהירות בתולעים, 
הערות  הנהנין,  ברכות  טבלת 
בענין ניפוי קמח, ועוד, כפי אשר 

תחזינה עיני הקורא.
הס־ בחנויות  להשיגו  ניתן 

מרקחת  ובבתי  צרכניות,  פרים, 
בכל רחבי הארץ. הפצה ראשית: 
'יש יזמות ושיווק' 0527158688.

ח"כ הרב מקלב: "על תאגידי המים 
להתקין מונה שאינו גורם לחילול שבת"
לדבריו, הוא מתכוון להניח הצעת חוק שתחייב את תאגידי 
המים להתקין לצרכנים מונה מים שאינו גורם לחילול שבת

מאת דוד שמואלי

במ־ האחרונה,  בתקופה 
החלו  במים  הרפורמה  סגרת 
הרשות  בהוראת  המים,  תאגידי 
לה־ וביוב  למים  הממשלתית 
מים  מוני  מגורים  בבתי  תקין 
מעבירים  אלו  מונים  דיגיטליים, 
על  מיידים  נתונים  ישיר  באופן 
פתיחת  שבכל  כך  המים,  צריכת 
ברז מועבר נתון הצריכה למחשב 
במישרין  הגורמת  פעולה  מרכזי, 

לחילול שבת.
כשהבינו גורמי המקצוע את 
לפתח  החלו  בדבר,  הבעייתיות 
'מונה מים שומר שבת', במקביל 
לרשות  מקלב  הרב  ח"כ  פנה 
מהם  ודרש  למים  הממשלתית 
המים  בתאגידי  להאיץ  שלא 
של  המים  מוני  את  להחליף 
הצרכנים עד לסיום הפיתוח של 
ואכן  שבת',  שומר  מים  ה'מונה 
את  הפסיקו  רבים  מים  ספקי 
ההתקנה של המונים עד לקבלת 

אישור הלכתי לענין.
המקצועי  הכינוס  במסגרת 
ומנכ"לי  ראש  יושבי  של  השנתי 
ראשי  התכנסו  המים,  תאגידי 
עם  יחד  אילן  בנוה  המים  משק 
ודנו  בתחום  רבים  מקצוע  אנשי 
עיסוקם.  בתחום  רבות  בסוגיות 
לנושא  הוקדש  מיוחד  פאנל 
והשי־ הדיגיטליים  המים  "מוני 

מוש בו מהיבט ההלכתי בשבת". 
סיני  אמיר  ר'  הנחה  הפאנל  את 
יו"ר  וסגן  נתניה'  'מי  תאגיד  יו"ר 
פורום יושבי ראש תאגידי המים 

מיוחד  לפאנל  בישראל.  והביוב 
מק־ הרב  ח"כ  להופיע  הוזמן  זה 

לב, כמי שמכיר היטב והיה שותף 
לשינויים רבים בתחום, במסגרת 

דיונים שהתנהלו בכנסת.
כי  מקלב  הרב  אמר  בדבריו 
של  וחובתו  הצרכן  של  זכותו 
התאגיד המים להתקין לכל הצ־

גורמים  שאינם  מים  מוני  רכנים 
הצורך,  "במידת  שבת.  לחילול 
אגיש הצעת חוק שתחייב התק־

נת מונה מים שאינו גורם לחילול 
לכל  לאפשר  למצער  או  שבת 
עם  המים  מונה  את  לבחור  צרכן 
לו.  המתאימה  הכשרות  אישור 
"יצרני  מקלב:  הרב  הוסיף  עוד 
בתהליכי  נמצאים  המים  שעוני 
מים  מוני  של  ופיתוח  ייצור 
שבת,  לחילול  גורמים  שאינם 
אלו  מונים  של  הכספית  והעלות 
ביחס לאחרים הם זניחים ביותר. 
לכן אין כל מניעה להתקין לכלל 
יגרמו  שלא  מים  מוני  האזרחים 

לחילול שבת מיותר". 
הע־ לקואליציה  בהתייחס 

מקלב:  הרב  ח"כ  אמר  תידית 
שתעשה  בקואליציה  "מדובר 
המים,  לתאגידי  קלים  חיים 
העתידית  שהקואליציה  נראה 
הבית  מהמפלגות  שתורכב 
והתנועה  עתיד  יש  היהודי, 
תעסוק בשמירה על האוכלוסיה 
בעלי הכנסות גבוהות שתעריפי 
כלכלי  נטל  מהווים  אינם  המים 
ליוזמי  יתאפשר  ולכן  עבורם, 
את  להשלים  במים"  "הרפורמה 

תכוניותיהם באין מפריע".

סעודיה: שמונה בני אדם מתו לאחר שנדבקו בנגיף קטלני

טורקיה: חרושת שמועות על מצבו הרפואי הרעוע של ארדואן
מאת אליעזר פרידמן

רג'פ  טורקיה  ממשלת  ראש 
שהיתה  טוען  ארדואן  טאיפ 
אותו  שהביאה  שפעת  רק  זו 
אך  החולים,  בבית  לבדיקות 
בנכונות  שמפקפקים  מי  יש 

הדברים.
עבר  חודשים  מספר  לפני 
מאושפז  והיה  ניתוח  ארדואן 
במשך כמה ימים, כשהוא נעדר 
כשבועיים.  למשך  מלשכתו 
לעבודה  שב  הוא  מכן  לאחר 
שעבר  בשבוע  אך  השגרתית 
הגיע  הטורקי  רה"מ  כי  דווח 

בדיקות  לצורך  החולים  לבית 
אר־ לביתו.  שב  מכן  ולאחר 

כי  לכתבים  אמר  עצמו  דואן 
בשל  ימים  מספר  בביתו  ינוח 
לאחר  ומיד  לקה  בה  השפעת 
להמשך  ללשכתו  ישוב  מכן 

העבודה. 
קבוצת  פרסמה  בעבר 
של  דוא"ל  תכתובות  ויקיליקס 
המודיעין  מחברת  אנליסטים 
האנלי־ 'סטרטפור'.  הפרטית 

מצבו  אודות  ביניהם  דנו  סטים 
ושיתפו  ארדואן  של  הרפואי 
להשיג  שהצליחו  מידע  ביניהם 
ומקור־ רפואיים  מגורמים 

התכתובות  ארדואן.  של  בים 
החלטה  או  הוכחות  כללו  לא 
מצבו  להערכת  בנוגע  ברורה 
הדי־ אך  ארדואן,  של  הרפואי 

בורים אודות מחלתו כבר הפכו 
הטוענים  ויש  קיימת,  לעובדה 

כי הוא לוקה בסרטן. 
מצבו של ארדואן אינו ידוע 
בש־ שמדובר  סביר  סיכוי  ויש 

דומה  מקרה  אך  בלבד,  מועות 
בתוצאה  מכבר  לא  הסתיים 
השמועות.  נשוא  עבור  עגומה 
הוגו  ונצואלה  נשיא  זה  היה 
ארוכה  תקופה  שבמשך  צ'אבס 
שלקה  כך  על  דיווחים  הכחיש 

בסרטן חשוך מרפא, ורק לאחר 
שנאלץ להתחיל בטיפולים הוא 
וכי  בבטנו  גידול  צמח  כי  הודה 
וטיפו־ ניתוח  לעבור  צפוי  הוא 

מספר  במשך  כימותרפיים  לים 
שבועות.

צ'באס  טען  מכן  לאחר 
אך  מהמחלה  החלים  הוא  כי 
חלה  כי  הודיע  יותר  מאוחר 
יודעים  כולנו  הסוף  את  שוב. 
המתים  בארון  סיים  וצ'אבס 
יהפוך  הוא  אם  נדע  שבקרוב 
בא־ יוחלף  או  קבורה  לארון 
גופתו  תוצב  בו  זכוכית  רון 

החנוטה. 
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דף היומי בבלי: עירובין ט    דף היומי ירושלמי: נזיר מג    חובות הלבבות: 
הלכה  ד-ה     ט,  קמא  בבא  יומית:  משנה  (הברית)     הששי  הנפש  חשבון 
יומית: או"ח רח, ז-ט    רמב"ם יומי: שבת יב-יד    שו"ע הרב - רב יומי: כג, 
א-ה    חפץ חיים: לה"ר ח, ה-ז    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ב עמ' לד.

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
8:03
8:47
9:18
9:47
11:48
12:18
5:53

4:17
4:57
5:46

ת"א
8:04
8:49
9:19
9:49
11:49
12:19
5:50

4:19
4:58
5:53

חיפה
8:03
8:48
7:47
9:48
11:49
12:19
5:51

4:17
4:57
5:45

ב"ש
8:05
8:50
9:20
9:50
11:50
12:20
5:51

4:20
4:59
5:49

אשדוד
8:05
8:50
9:20
9:50
11:50
12:20
5:51

4:20
4:59
5:49

צפת
8:01
8:46
9:16
9:46
11:47
12:17
5:47

4:15
4:55
5:44

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

לוח תורני - יומי

תורנויות בתי מרקחת

ירושלים ניו פארם מדיקל אורה 054-4873747 המלך ג'ורג' 27    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 ק' השרון 7884483 שד' לנטוס 26  
  חיפה  סופר פארם חורב 077-8880130 חורב 15    רמת גן סופר פארם קניון איילון 077-8880100 אבא 
הלל 165 מהשעה 8:00 עד 1:00 אחר חצות    חולון אהרון 6519153 הופיין 52 מהשעה 08:00 עד 23:00    
אשדוד סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 

8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

מפלס 
רביעישלישישניהכינרת

ירושלים
13-9

תל אביב
17-12

חיפה
16-12

גולן
14-8

טבריה
19-11

גליל
11-7

באר שבע
18-9

אילת
23-16

מזג האויר
מעונן חלקית

היום - מעונן חלקית עד 
מעונן, וקר מהרגיל לעונה. 
שלג יירד בחרמון, ובצפון 

ובמרכז יירד גשם לפרקים. 
בדרום ייתכן אובך וגשם 

מקומי קל. 

שני - מעונן חלקית ותחול 
עלייה קלה בטמפרטורות, 

אך יוסיף להיות קר מהרגיל 
לעונה. בשעות הבוקר ייתכן 

גשם קל בצפון ובמרכז. 

שלישי - תחול עלייה נוספת 
בטמפרטורות וירידה בלחות.

רביעי - ההתחממות תמשיך 
וייעשה חם ויבש מהרגיל 

לעונה.

הקו האדום
-208.8

היום: 210.055-
אתמול: 210.055-

(100

3.6810

5.5756

3.8254

4.8048

3.8170

3.6042

3.9016

 0.514%

0.823%

 0.276%

0.422%

 0.410%

 0.064%

0.645%

1240.51

1104.11

297.85

14514.11

2799.41

1.75%

3.25%

0.04%

0.06%

0.03%

 0.17%

 0.28%

25

100

1.5111

0.9387

95.2760

1.3076

1.0195

1.0407

1590.90

28.748

23:00 14/03/13

ירושלים | מכירהֳ
חד'   6 שערים  במאה  מציאה!  בלעדי! 
יחד'   3 ויפה  חדשה  מפלסי  דו  מ"ר   130
נדל"ן  ש"ח   1,750,000 מיידי  הורים 

הזדמנויות 057-3187766
[20025734]

חדשה  כ"א   2 ק"ב  חד'   3.5 בבוכרים 
 1,720,000 מיידי  מ"ר  כ-83  מהקבלן 
הזדמנויות  נדל"ן  תיווך  גמיש 

057-3187766
[20025733]

ישראל  בבית  בבלעדיות!  למשקיעים! 
ליד מיר, בנין 3 קומות 170מ"ר + מרתף 
80 מ"ר (מושכר) 3 דירות נפרדות 3 כ"א 
בניה חדשה 3,450,000 ש"ח גמיש נדל"ן 

הזדמנויות 057-3187766
[20025425]

ירושלים | השכרה
פינוי  צבי מרוהטת ממוזגת  בנווה  חד'   3

מאחרי פסח 052-7652202
[20025502]

ירושלים | מבנים ומגרשים
מ"ר   350 כ  ברוממה  מבנה  להשכרה 
 . מיידי  אטרקטיבי.  במחיר  מטרה,  לכל 
"כיכר -השבת " 02 / 9666-777 שלוחה 

-4 יעקב
[20025542]

ירושלים | חנויות ומחסנים
רח'  בירושלים  מ"ר  כ-40  חנויות   2
מאיר)  ליעקב  (צמוד  חכמה  ראשית 

.052-7632058
[20025685]

מיידית,  למכירה  חנויות,   2 בשטראוס 
כל חנות $200,000 "כיכר -השבת " 02 / 

9666-777 שלוחה -4 יעקב
[20025541]

ירושלים | דמי מפתח
 4 גרשום.  רבנו  הבוכרים-רח'  בפרויקט 
 " חודשים.   6 בתוך  כניסה   . חצר   + חד' 

כיכר -השבת " שלוחה 0 --
[20025543]

בני ברק | מכירה
פינת   + ענקית,מטבח   4 מגור!  באדמור 
 + חזית  ק"א  במיוחד  גדולים  אוכל 
"תיווך  גמיש  ש"ח   2,100,000 מעלית 

המצליח" 03-6198367
[20025761]

ק"א  אוכל  פינת   + חד'   3 יואל  שך-  ברב 
ש"ח   1,300,000 ומטופחת  מושקעת 

"תיווך המצליח" 03-6198367
[20025760]

בלי, 3  ואחרונה  ק"ד  חד'  אהרון4  ברמת 
כ"א גג בטון 1,480,000 ש"ח מיידי "תיווך 

המצליח" 03-6198367
[20025759]

 2 לשיפוץ,  חד'   5 ק"ב   ,42 זכאי  בבן 
לל"ת  ש"ח   1,600,000 3כ"א  מפלסים, 

03-6182392 052-7138218
[20025719]

חד'   4 לעלות  קומה  חצי  במנחם 
 1,450,000 אופציה   + חדשה  משופצת 

ש"ח 052-7627852
[20025706]

 150 ענקית  חד'   5 בוינרב  מציאה! 
חלקי  ל-7,ריהוט  מיידית  אופציה  מ"ר 

ממוזגת 1,600,000 050-4112577
[20025690]

בהמכבים,  מיוחד!!!  מבצע 
אחרונות  דירות  נדירה,  בהזדמנות 
בחתימת   15% רק  חדש,  בבניין 
המפתח  בקבלת  והשאר  חוזה 

054-845-3300 ,050-4192-454
[20025556]

כ-150  אחד  מפלס  חד'   6 גדולה  דירה 
מעלית   + ק"ד  צפון,  מערב,  דרום,  מ"ר 
לבניה  (בטאבו)  פרטי  גג   + פתוח  נוף   +
מטופח  בניין  זוננפלד  בהרב  מ"ר  כ-150 

057-3100301
[20025411]

בני ברק | השכרה
צמוד לבית הכנסת הגדול 22 מ"ר חזיתי 
שקט  משרד   / לעסק  פרטית  כניסה 

0504145553
[20025747]

חיפה | מכירה
חצר   + חדרים   2 קרקע  דירת  בחיפה 
עוברת  שכירות  להרחבה  אפשרות   +
 335000 מציאה  מחיר  ש"ח   1900

04-8708404
[20025757]

אשדוד | מכירה
4 חד' בז' החדשה, אופציה לחדר 5, יח"ד 
הרחבה  אפשרות  לז',  סמוך   2  * הורים 
"סקלאר"  סוכה   + ז'  ברובע   3  * מידית 

052-7613733
[20025756]

מסודרת,  מתחרדים,  ג',  ברובע   3.5
ש"ח   695,000 ק"א,  בבנין,  חרדים 

סקלאר 052-7613733
[20025753]

חרדים,  בבנין  מסודרת,  לז',  צמוד  בח'   2
529,000 ש"ח "סקלאר" 052-7613733

[20025752]

 80 מושקעת  חד'   3.5 במתחרדים 
במתחרדים  חד'   2.5  *  *  *  . גמיש  מ"ר 
 " "המציאות   . ק"א  אופציה   +

05271-33348 057319-5555
[20025701]

אשדוד | השכרה
5 גדולה ומפוארת, מושקעת ומטופחת, 

בז' החדשה 050-4128155
[20025749]

ביתר עילית | מכירה
משופצת  ק"ב  כ-5  4.5חד'  א'  בגבעה 
קומפלט אופציה ליחדה נפרדת 4 חד' + 

מרפסת 33 מ"ר 054-8460905
[20025762]

• בשכונת הדקל, 4 חדרים + חצר גדולה, 
תיווך   - ש"ח   1,020,000 מרכזי  מיקום 

וימר 02-5725398.
[20025688]

• בקדושת לוי 3 חדרים קומת גג 90 מ"ר 
+ מחסן + אופציה, 950,000 ש"ח - תיווך 

וימר 02-5725398.
[20025687]

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

השקעות" 04-666-4-666
[20021417]

בית שמש 
משופצת  הרצוג  הרב  חסידים  בקרית 

כחדשה 5 + חצר ענקית 02-6454530
[20025750]

בית שמש | מכירה
יוקרתי  בפרויקט  חדרים   4 דירות 
תיווך  ש"ח  ב-890,000  החרדית  בקריה 

052-7183769 057-3107691
[20025695]

השקעות 
וילה חדשה באשדוד מחולקת ל 7 יח"ד 
נפרדות + חצר מרוצפת, הכנסה קבועה 
 2,500,000 טווח  ארוכי  חוזים  וגבוהה, 

ש"ח 052-7131700
[20025755]

ברחוב  היוקרתית  מוצקין  בקרית 
מתאימה  ב  קומה  גושן  הראשי 
לתוספת  שכנים  חתימת   + למשרדים 
 610000 מחיר  גבוהה  תשואה  הגג  על 
 052-7121649  04-8708404 ש"ח 

04-8708404
[20025705]

דירות לפסח 
ומטופחת  נקיה  ממוזגת  מרוהטת  חד'   4
רמת-אשכול-סנהדריה  באזור  מאד 

0548443007
[20025742]

אדיר  נוף  בצפת  להשכרה  דירה  לפסח 
יפה ונקיה לפסח 054-8400474

[20025737]

אחיסמך 
דיור-למעשה  בקבוצת  לדירה  זכות 
נוסף  לחדר  אופציה   + מ"ר   100

052-7683743
[20025684]

משכנתאות 
משכנתאות   - משכנתאות"  "מפתח 
החרדי,  למגזר  אטרקטיביות 
משכנתאות  מחזור  ריביות,  מכרז 

לפרטים03-5282101
[20025429]

הר יונה 
חד')  (ל-4.5  מעטפת  עם  חד'   3 דירות 
(לאחר  ש"ח   470,000 חד'   3 במחיר 

זכאות) 057-3124580 הזריז נשכר
[20025703]

קריות 
מתוך  קרקע  הדתית  שמואל  בקרית 
מחולקת  ממ"ד   + 200מ  גינה   + חד   4  3
מושכרת ב 4400 ש"ח נטו מחיר 685000 

ש"ח 04-8708404 052-7121649
[20025704]

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]

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

,04-6922240 052-7600711
[20013495]

אור הגנוז 
מהודרות  אירוח  דירות  פתיחה!  מבצע 
לסעודות  אפשרות  -רשב"י  הגנוז  באור 

מהדרין 052-7655124 / 5
[20024951]

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

052-7689144
[20022238]

קוממיות 
מפוארים  צימרים  בכפר"  "אחוזה 
דשא  מרחבי  ומשפחות,  לקבוצות 

ומתקני חצר 050-4122811
[20021539]

ירושלים 
ברוך,  במקור  ק"ק  חד'   5 דירת  לפסח! 

מטופחת, 02-5001524, 052-7679524
[20025754]

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

1 / 052-7616720
[20024074]

מירון 
(הלפרין),  ומסעדה  מלון  במירון 
יוקרתיים,  לאירועים  הזמנות  מתקבלות 
סעודות שבת, שבע ברכות,מוצרי העדה 
הגרמ"צ  השגחת  בלבד!!!  החרדית 

שטערן שליט"א 054-8477951
[20025227]

רמת הגולן 
ברמה  סוויטות   – נוף  של  יהלום  מלון 
נס  חד  החרדי  לציבור  מותאמות  גבוהה 

רמת הגולן 04-6826099
[20025282]

ארוך ִ  2007 טאון@קאנטרי  קרייזלר 
כורסאות   + מפוארת  סמ"ק   3,800
שמורה  ש"ח   83,200 ראשונה  יד  עור 

05-48-48-46-46
[20025770]

השכרת רכבים 
הארץ  בכל  ומסחריים  חדשים  רכבים 
שירות  המובילות  החברות  ממיטב 
 0548416042 קאר  מנחם  ואדיבות 

08-6900013
[20025554]

ברק ַ בבני  פילאטיס  מדריכות  דרושות 
עבודה  וביתר,  אלעד   - עילית  מודיעין   -

מתגמלת, קו"ח 077-452-0065
[20025696]

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

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

ספרים ֲ
צפונות  הרבה  שמגלה  המבוקש  הספר 
 200 חלקים  ה'  שערים"  מאה  "זכרונות 

ש"ח כ"א 054-8440319
[20025700]

מצות 
העדה  הבד"ץ  בהכשר  מהודרות  מצות 
החרדית משלוחים עד הבית בירושלים 

ובני-ברק 054-8415345, 02-9999152
[20025681]

פסח 
מקצועיים  גז  תנורי  למכירה 
הכלים  כל   + בהידור  מצות  לאפיית 

הנילווים,02-5876060
[20025571]

"לאירוע מושלם ומעניין" מערכת הגבר ֱ
לאירועים קטנים, כנסים ב"מ ש"ב מצוה 

טאנץ ועוד 050-4123374
[20025686]

לכל  אורגניסט  היימישער  א 
נוחים  במחירים  האירועים  סוגי 

0548-45-75-45
[20023172]

בת ָ משכילה  חרדית,  לרווקה  מחפשים 
35, במתאים. אפשרי גם חוזר בתשובה. 

gmybmab@gmail.com
[20025748]

כסאות   6  + שולחן  למכירה  סלון  סט 
 02-5001598 מצוין  במצב  סלון 

050-4100069
[20025469]

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

050-4144033
[20019737]

השקעות 
בניהול  בחודש  כ-4%  של  תשואה 
חשבון שלך ועל שמך 052-7187522

[20025751]

תיקים  ניהול  השקעת  אלקליין 
תשואה  הלקוח  בבעלות  בחשבון 
לפרטים  בשנה,  מ15%  למעלה  של 

073-2131917
[20025414]

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 

עודפי  מקבלים  ישורון  "בחסדי 
פתוחים  יבשים,  מוצרים  וחמץ,  מזון 
בניסן  לי'  עד  נזקקים  עבור  ולהקפאה 

ברחבי הארץ. לפרטים: 054-841-9819
[20025729]

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

לשם. 0504-105-304
[20021788]

בריאות 
העצם  החזרת  אוסטאופורוזיס  בעז"ה 

לקדמותה ועוד... 073-7405798
[20025099]

רהיטים 
מתקפלים  וספסלים  מטות  שולחנות 
הארץ  לכל  משלוחים  מעולה  באיכות 

0548415345 029999152
[20025591]

גלילי ניילון 
קריסטלי  מראה  חד-פעמי  נילון  גלילי 
כל סוגי העוביים במחירים מוזלים, חזק 
באישור  לפסח  מיוחד  ייצור  ומבריק! 
הנילון" 02-5731580  עד"ח "מרכז  בד"ץ 

משלוחים חינם
[20025474]

רפואה משלימה 
-ים  אצות  משווקת  מקרולנד  חברת 
 * מניו-יורק  לנדאו  מהג'  יחודיות 
לפני   * כללי  חיזוק   * התריס  לבלוטת 

ואחרי לידה כשל"פ 0722-819247
[20025689]

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

052-7676623
[20025074]

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

רח' אהליהב 23 02-5380490
[20025146]

השבת אבידה 
בשושן  קטנה  ילדה  של  מעיל  נמצא 
פורים בעטירות מדע י-ם 052-7171388
[20025769]

בגדים  שקית  עם  תינוק  עגלת  נשכחה 
חדשים בתא מיטען של 402 לירושלים 
הלילה  בשעות  כחודשיים  לפני 

03-6166438 052-7144927
[20025768]

 – אפורים  סוודרים  עם  שקית  אבד 
בסוכות  בוכרים  בסביבת  כחולים 

האחרון טל: 052-7680324
[20025767]

לפני  בפנים  פנינה  עם  כסף  עגיל  אבד 
הצפון  שכונות  באזור  שבועות  כמה 

בירושלים 052-7675926
[20025766]

עם  האילנות  ברכת  של  חוברת  אבדה 
בנק  ע"י  האוטובוס  בתחנת  כוונות, 
בירושלים,  יחזקאל  ברחוב  דיסקונט 

057-3182839
[20025765]

מאוד  היקר  סווטצ'  של  שעון  אבד 
ורשה  גן   – עקיבא  רבי  ברחוב  לבעליו 

ב"ב 03-5384181
[20025764]

מרכב  שנפלה  בגדים  שקית  נמצאה 
בי-ם  תורה  בעזרת  נסיעה  באמצע 

02-5380840
[20025763]

 S מידה  תכלת  בצבע  ילדה  ז'קט  נמצא 
ברק  בני  לכיוון   210 בקו  שקית  בתוך 
לט'ל  לפנות  ניתן  בערב  שבט  בכז' 

052-7115055
[20025745]

מאה  באזור  ב'  ביום  משקפיים  אבדו 
שערים בוכרים 052-7154611

[20025744]

קטן  סידור  בי-ם  הקלה  ברכבת  נמצא 
ב'  ביום  רב-קו  וכרטיס  חוה  השם  עם 

052-7674350
[20025743]

נמצאה שקית שחורה עם בגד חדש בקו 
53 בירושלים בר"ח ניסן 02-5381120

[20025732]

נמצא כובע סמט חסידי בקו 402 יום א' 
כ"ח אדר 052-7602381

[20025731]

של  בתחנה  תשא  כי  במוצ"ש  נגן  אבד 
 422 בקו  או  ב"ב  של  ביציאה  או  רמות 

הנגן יקר מאד לבעליו 02-5863452
[20025730]

כסף  של  סכום  נמצא  תשע"ג  כסלו  בב' 
יכול  המאבד  לכותל  הסמוכה  בתחנה 
את  לבקש   02-6520120 לטל'  לפנות 

יפה
[20025728]

רמת  באזור  בב"ב  גדול  כסף  סכום  אבד 
אלחנן זכרון מאיר 03-6194968

[20025727]

רח'  בליל  שחורה  בגיר  חליפת  אבדה 
בב"ב  ורשא  לגן  פונביז'  ישיבת  בין  ניסן 

052-7169641
[20025726]

 Q@Q נשים  של  יד  שעון  אבד 

בב"ב  הגדול  ביהכנ"ס  באזור  ו'  ביום 

054-8401717 03-6194663

[20025725]

שבטי  שערים  מאה  באזור  נמצאו 

 052-7652557 קניה  תווי  ישראל 

02-5864638

[20025724]

נמצאה שקית עם בגדים חדשים ביום א 

ברוך  מקור  ברח' החשמונאים  אדר  כ"ח 

י-ם 054-8456768
[20025723]

אברך  ע"י  לי  נמסר  אדר  כט'  ב'  ביום 

שווה  עט  לירושלים  מעפולה  בנסיעה 

ערך 02-6527306
[20025722]

הודעות חוק תכנון ובניה - 17/03/13

052-7688346

הודעות בעניני תכנון ובניה - עפ“י תקנות התכנון והבניה
 (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) התשנ“ח - 1998 תקנה 3 (ב)

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה והמים 
ומתקניה  עילית  חשמל  רשת  להקמת  הרשאה  למתן  המקומית,  הרשות  ולמהנדס 

ברמת השרון לפי תכנית עבודה ת“א מס‘ 509680  מיום 21/02/2013 כלהלן:
מקום העבודה:

רחוב הנ“ץ 2 ברמת השרון.
מהות העבודה:

החלפת עמוד מתח נמוך.
ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית - עירייה רמת השרון .

המועד להגשת השגה במשרדי הרשות המקומית, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו.
חב‘ החשמל לישראל  בע“מ 

מ ח ו ז -  ה ד ר ו ם  
מחלקת תכנון - רשת וחל“ב 
רח‘ קרימינצקי 7 , ת.ד. 9002

תל-אביב  61090

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

לוי  אהרון,  ויסבקר  צבי,  גרנות  שמואל,  בלום 
בקשה  הגישו  דוד,  נזרי  דוד  לנציצקי  יהודה, 
34022 מהות בקשה:  זו בתכנית מספר:  לועדה 
בן  ג' בבנין  גג לדירות בקומה  עליות   6 תוספת 
בכתובת: ברחוב  עמודים.  קומות מעל קומת   3
יהודה הנשיא 62 בני ברק גוש: 6124 חלקה: 330 
1. אי  בהקלות הבאות:  ביעוד: אזור מגורים ב'. 
נסיגה בקומת הגג בצד מזרח ומערב. וזה שלא 
105/ד/2  105/ב,  105/ג,  לתכנית/יות  בהתאם 
החלות במקום. כל המעונין יכול לעיין בבקשה 
האמורה במשרדי הועדה המקומית בעיריית בני 
ברק בשעות קבלת קהל ורשאי להגיש התנגדות 
מיום  יום   14 תוך  המקומית  לועדה  מנומקת 
 פרסום זה. קבלת קהל: ימים א', ג', ה' בין השעות

10:00-13:00. יום ג' בין השעות 15:30-17:00.
אברהם רובינשטיין, יו"ר הועדה המקומית

לתכנון ולבניה בני ברק

   הודעה בענייני תכנון ובניה - עפ"י תקנות והבניה (הסדרה, הולכה, 
חלוקה והספקה של חשמל) התשנ"ח-1998 תקנה 3(ב)

במשרד  החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרה 
התשתיות הלאומיות ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת 
רשת חשמל עילית ומתקניה לפי תכנית עבודה מס' מ"ד 15022 כלהלן:

הקמת ארון חלוקה.
הקמת עמדת טעינה לרכב חשמלי.

בתל-אביב, ברח': פומבפדיתא.
במשרדי  זו  הודעה  פרסום  ממועד  יום   14 עד  השגה,  להגשת  המועד 

הרשות המקומית תל-אביב - רח' פילון 5 תל-אביב.
חברת החשמל לישראל בע"מ

מחוז דן
מח' תכנון

רח' אנילביץ 56 תל אביב

הודעות בעניני תכנון ובניה - עפ“י תקנות התכנון והבניה
 (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) התשנ“ח - 1998 תקנה 3 (ב)

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה 
עילית  חשמל  רשת  להקמת  הרשאה  למתן  המקומית,  הרשות  ולמהנדס  והמים 
 14/02/2013 מיום   509665 מס‘  ת“א  עבודה  תכנית  לפי  ברחובות  ומתקניה 

כלהלן:
העתקת עמוד מתח נמוך מס‘ 623 ברח‘ אוסישקין 20 ברחובות

ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית - עירייה רחובות .
פרסום  ממועד  יום   14 עד  המקומית,  הרשות  במשרדי  השגה  להגשת  המועד 

הודעה זו.
חב‘ החשמל לישראל  בע“מ 

מ ח ו ז -  ה ד ר ו ם  
מחלקת תכנון - רשת וחל“ב 
רח‘ קרימינצקי 7 , ת.ד. 9002

תל-אביב  61090 

הודעות בעניני תכנון ובניה - עפ“י תקנות התכנון והבניה
 (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) התשנ“ח - 1998 תקנה 3 (ב)

והמים  האנרגיה  במשרד  החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרת 
ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת רשת חשמל עילית ומתקניה בהרצליה 

לפי תכנית עבודה ת“א מס‘ 509683  מיום 21/02/2013 כלהלן:
מקום העבודה:

רחוב אליעזר קפלן 6 בהרצליה.
מהות העבודה:

1. העתקת ארון חלוקה.
2. התקנת עוגן.

ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית - עירייה הרצליה.
המועד להגשת השגה במשרדי הרשות המקומית, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו.

חב‘ החשמל לישראל  בע“מ 
 מ ח ו ז -  ה ד ר ו ם  

מחלקת תכנון - רשת וחל“ב 
רח‘ קרימינצקי 7 , ת.ד. 9002

תל-אביב  61090 

הודעות בעניני תכנון ובניה - עפ“י תקנות התכנון והבניה
 (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) התשנ“ח - 1998 תקנה 3 (ב)

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה 
עילית  חשמל  רשת  להקמת  הרשאה  למתן  המקומית,  הרשות  ולמהנדס  והמים 
 29/11/2011 מיום   508667 מס‘  ת“א  עבודה  תכנית  לפי  באשקלון  ומתקניה 

כלהלן:
התקנת ארון חלוקה במתחם צמודי קרקע חדש ליד רחוב חיים זקן  בחלקה 41 

בגוש 2432.
ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית - עירייה אשקלון .

פרסום  ממועד  יום   14 עד  המקומית,  הרשות  במשרדי  השגה  להגשת  המועד 
הודעה זו.

חב‘ החשמל לישראל  בע“מ
מ ח ו ז -  ה ד ר ו ם  

מחלקת תכנון - רשת וחל“ב 
רח‘ קרימינצקי 7 , ת.ד. 9002

תל-אביב  61090 

הודעות בענייני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה 
(הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) 

התשנ"ח-1998 תקנה 3 (ב)
נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה והמים 
ומתקניה  עילית  חשמל  רשת  להקמת  הרשאה  למתן  המקומית  הרשות  ולמהנדס 

בבנימינה לפי תכנית עבודה מס' ח"צ 207874 כלהלן:
התקנת ארון פוליאסטר לחלוקה ואבטחה מס' 2099 על כל אביזריו.

בבנימינה ברח' דרך המסילה.

גוש 10204 חלקות 65, 140.
ניתן לעיין בתוכניות העבודה במשרדי הרשות המקומית בשעות העבודה הרגילות.

המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו, במשרדי הרשות המקומית 
לחברת  העתק  עם   3055001 בנימינה   ,8 ת.ד  עדה,  בנימינה-גבעת  מקומית  מועצה 

החשמל בע"מ.
חברת החשמל לישראל בע"מ
חטיבת לקוחות מחוז הצפון
מחלקת תכנון רשת וחל"ב 

רח' החשמל 19, ת"ד 179 חיפה 3100101

הודעות בענייני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה 
(הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) 

התשנ"ח-1998 תקנה 3 (ב)
נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה והמים 
ומתקניה  עילית  חשמל  רשת  להקמת  הרשאה  למתן  המקומית  הרשות  ולמהנדס 

בעפולה לפי תכנית עבודה מס' ח"צ א/207236 כלהלן:
התקנת ארונות פוליאסטר לחלוקה ואבטחה מס' 4280-4282, 4300, 4201, 4290, 

4302, 4291, 4292, 4310, 4311, 4212 על כל אביזריהם.
בעפולה בשכונת רובע יזרעאל.

גוש 16763 חלקות 43, 45, 48, 61, 77, 78, 89, 92, 105, 113, 115, 117. 
ניתן לעיין בתוכניות העבודה במשרדי הרשות המקומית בשעות העבודה הרגילות.

המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו, במשרדי הרשות המקומית 
עיריית עפולה, ת.ד 2016, עפולה 1812000 עם העתק לחברת החשמל בע"מ.

חברת החשמל לישראל בע"מ
חטיבת לקוחות מחוז הצפון
מחלקת תכנון רשת וחל"ב 

רח' החשמל 19, ת"ד 179 חיפה 3100101

הודעות בענייני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה 
(הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) 

התשנ"ח-1998 תקנה 3 (ב)
נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה והמים 
ומתקניה  עילית  חשמל  רשת  להקמת  הרשאה  למתן  המקומית  הרשות  ולמהנדס 

בקרית שמונה לפי תכנית עבודה מס' ח"צ 207911 כלהלן:
התקנת ארון פוליאסטר לחלוקה ואבטחה מס' 6018 על כל אביזריו.

בקרית שמונה, באזור התעשיה הצפוני.
גוש 13185 חלקה 3.

ניתן לעיין בתוכניות העבודה במשרדי הרשות המקומית בשעות העבודה הרגילות.
המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו, במשרדי הרשות המקומית 
עיריית קריית שמונה, ת.ד 1001, קרית שמונה 1101904 עם העתק לחברת החשמל 

בע"מ.
חברת החשמל לישראל בע"מ
חטיבת לקוחות מחוז הצפון
מחלקת תכנון רשת וחל"ב 

רח' החשמל 19, ת"ד 179 חיפה 3100101

הודעות בענייני תכנון ובניה - עפ"י תקנה 3 (ב') לתקנות התכנון והבניה 
(הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל), התשנ"ח-1998

מפורסמות בזאת הודעות על הגשת בקשות למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה והמים
ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת רשתות חשמל עילית ומתקניהן:

1. באושרת לפי תכנית עבודה מס' ח"צ א'/206154
,113-110  ,103-100 מס'  ואבטחה  לחלוקה  פוליאסטר  ארונות  התקנת  העבודות:  פירוט 

118-115 על כל אביזריהם.
גוש 18685 חלקה 26.

2. באדמית לפי תכנית עבודה מס' ח"צ 207882 
כל על   10-8  ,4-1 מס'  ואבטחה  לחלוקה  פוליאסטר  ארונות  התקנת  העבודות:  פירוט 

אביזריהם.
גוש 19876 חלקה 11.

ניתן לעיין בתכניות העבודה במשרדי הרשות המקומית בשעות העבודה הרגילות.
הגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו, במשרד הרשות המקומית מועצה אזורית

מטה אשר, ד.נ גליל מערבי 2524300, עם העתק לחברת החשמל לישראל בע"מ.
חברת החשמל לישראל בע"מ
חטיבת לקוחות מחוז הצפון
מחלקת תכנון רשת וחל"ב 

רח' החשמל 19, ת"ד 179 חיפה 3100101

הודעות חוק תכנון ובניה - 17/03/13

רה הפזורים לאורכה ולרוחבה של הארץ.
הלמדנות,  ופריחת  הריבונות  "קימום 
המדינה והתורה, שני אלו הם ההישג הכפול 
של ההיסטוריה הישראלית החדשה. ואולם 
מקבילים  כקווים  אלו  שני  התקיימו  כה  עד 
המשגשגים  העולמות  שני  נפגשים;  שלא 
בעימות  לעיתים  זה,  לצד  זה  חיו  הללו 
חברו  לא  מעולם  אך  באדישות,  ולעיתים 

זה לזה. 
הישראלית  החברה  קוראת:  "השעה 
ההישגים  שני  קירוב  הנוסף –  לצעד  בשלה 
הגדולים הללו זה לזה; חיבור העולם התורני 
למרחב הריבוני. שירות המדינה ומוסדותיה 
שלה  ההשראה  במקורות  העמקה  לצד 
 – תורה  לימוד  לצד  ואזרחי  צבאי  שירות   –
ולהתלכדות  להתעצמות  להתחזקות,  יביאו 
וכבוד  הערכה  מתוך  הישראלית,  החברה 
יותר  טוב  לעתיד  משותפת  וציפיה  הדדי 

ושלם יותר".
החמורה  העולם  השקפת  היא  זו  גישה 
של אנשי המזרחי, אשר מאז ומקדם בקשו 
לוותר  מוכנות  תוך  הפשרנית,  בדרך  לפעול 
שהמדינה  בהכרה  התורה,  ויסודי  עיקרי  על 
היא חזונו של העם היהודי ורק לאחריה באה 
נג־ אשר  ואסורה  זדונית  השקפה  התורה – 

חרמה  למלחמת  הגדולים  רבותינו  יצאו  דה 
עקבית ונחושה.

כעת עם כריתת הברית עם מפלגת הש־
דברי  לפי  כאשר  לפיד,  של  בראשותו  נאה 
בנט הגענו לממשלת ההזדמנויות, שואפים 
הם לנצל זאת להטמעת השקפת עולם אסו־

רה ונאלחת זו בקרב עולם התורה אשר הוא 
לצ־ שנאה  של  ציר  כאשר  בידיהם,  לצנינים 

בור החרדי הוא אשר מאחד ביניהם ומעביר 
אותם על דעתם.

בשם  לדבר  וחוצפה  מצח  עזות  זו  הרי 
ושתלט־ פטרונות  של  בצורה  התורה  עולם 

מופלא  עולם  שהקימו  אלה  הם  כאילו  נות 
הישיבות  אלפי   – ומוסדותיה  תורה  של  זה 
והכוללים על רבבות לומדיהם, וכי הם סייעו 
התורה,  מבצרי  של  המרשימה  לתקומתם 

הרי מפעל אדירים קם על אפם ועל חמתם.
והנספ־ הקואליציוניים  ההסכמים  בכל 

חים למיניהם, לא ראינו התייחסות כלשהיא 
לאלימות ההולכת ומחריפה במוסדות החי־

נוך הממלכתיים פרי הבאושים של המדינה 
גאולתם,  צמיחת  ראשית  שהיא  הלאומית 
עם  להגיע  צריכים  שהמורים  כך  כדי  עד 
וחרדה  פחד  מתוך  הלימודים,  לכתות  נשק 
והמחונך שהוא לת־ לעוללות הנוער הנאור 

פארת מדינת ישראל... 
אולם כל זאת לא מדאיג את אנשי המז־

רחי כאשר בראש דאגתם נושא אחד בלבד, 
הישיבות  בני  של  מעמדם  את  לגמד  איך 
הרי־ למרחב  התורה  עולם  לחיבור  ולהביא 

בוני של המדינה והצבא, לקעקע את יסודות 
עולם הישיבות. 

דבריו  על  ושוב  שוב  חזר  בנאומיו  בנט, 
ומפורד'  מפוזר  אחד  עם  'ישנו  של  בנוסח 
בציינו שכל כוונתו בעמידתו על נושא הש־

וויון בנטל, נובעת מתוך דאגה לצבור החרדי 
ולומר  לעשות  הגדיל  אף  כאשר  ולטובתו, 
בש־ בטובתו  שלא  כלוא  החרדי  "הצבור  כי 

ערי מלכודת של עוני ודלות" וכי כל מאוויו 
שערי  חומות  את  עבורנו  לפרוץ  רק  הוא 

הכלא.
 – הברור  באופן  לו  לומר  מבקשים  אנו 
אנו  זו,  מתחסדת  צביעות  עם  הפסק  אנא 
המסו־ בחומתנו  להישאר  מעוניינים  דווקא 

הכלא,  חומות  את  עבורנו  תפרוץ  אל  גרת, 
של  המוסרית  בהתדרדרות  החמור  במצב 
להג־ דווקא  שואפים  אנו  הקלוקל,  הרחוב 

להעמיק  ולבצרה,  לחזקה  החומה,  את  ביה 
את הנתק וההתבדלות מהם ומהמונם, תוך 
הפרדות מוחלטת מהלך הרוח השורר כיום 
ויותר  יותר  להסתגר  הישראלית,  בחברה 
תחת חומות הקדושה של בית הכלא היהודי 

– בהיכלי הישיבה.
לדגל  חבריך  עם  ביחד  פעולותיך  כל 
בהפעלת  הדוקרניות  בהצעות  השנאה, 
כדי  עד  התורה  בלומדי  כלכליות  סנקציות 
כדי  עד  להביאם  משפחותיהם  בני  הרעבת 
פת לחם חלילה, לא יעזרו לך מאומה, כאשר 
מהתורה הק' אשר היא חיינו ואורך ימינו לא 
היכלי  את  למלא  נמשיך  נימה,  כמלוא  נזוע 
התורה ונתייגע על הוויות אביי ורבא כמאז 
ומתמיד – תוך התנתקות מוחלטת משלטו־

לא  שלנו  המגן  חומת  כשאת  הקלוקל,  נכם 
תצליחו לפרוץ לעולם. 

וע"ז נאמר הפתגם הידוע, אל תזהרו מן 
הפרושים אלא מן הצבועים. 

הטמעת ההשקפה הדתית לאומית 
במתווה הרס עולם התורה 

ושתי אחיותיה סמוך לאריאל. 
כוחות  המקרים,  בעקבות 
המרחבית  מהחטיבה  מיוחדים 
הש־ סוף  במהלך  נכנסו  אפרים 

חרת'  ולכפר  חרס  לכפר  בוע 
לק־ דרומית־מזרחית  שנמצאים 

החיילים  עצרו  בחרס  לקיליה. 
פלסטינים  חשודים  שמונה 
בחרת'.  נעצרו  נוספים  ושניים 

הפלסטינים הועברו לחקירה.
פיקד  המעצרים  מבצע  על 
אפ־ המרחבית  החטיבה  מפקד 

רים, אלוף משנה רן כהנא, והוא 
ומשטרת  השב"כ  בשיתוף  נערך 
צה"ל  דובר  בהודעת  ישראל. 
בחומרה  רואה  "צה"ל  כי  נמסר 
הטרור  תופעת  עם  ישלים  ולא 
יידוי  היתר  בין  הכוללת  העממי 

אבנים".
תא"ל  איו"ש,  אוגדת  מפקד 
מרדכי, הגיע אתמול לבית החו־
הפצו־ את  לבקר  בלינסון  לים 
התופעה  מול  פועלים  עים. "אנו 
טרור",  כאל  אליה  ומתייחסים 
שכבר  לומר  לי  "חשוב  אמר, 
שנ־ קבענו  הראשונים  בשלבים 

פעל לגביה כאל פיגוע והפעלנו 
כבר  כאשר  המאמצים,  כלל  את 
מיד פעלנו כדי לעצור חשודים". 

כביש 443: 
משפחה הותקפה 

  המשך מעמ' ראשון
שותים  לחילונים,  אוכלים  החרדים 
הולעט  כך  מהחילונים.  שואבים  לחילונים, 
עם  הסית  כך  לפיד,  יאיר  ינקותו  משחר 
ההסכם  היא  התוצאה  שנים.  במשך  שלם 
הקואליציוני ההרסני שראה אור ביום שישי 
האחרון שהקו המוביל בו הוא אחד: למנוע 
שווי  אזרחים  להיות  החרדיים  מהאזרחים 
עולם  קעקוע  תוך  ישראל  במדינת  זכויות 
התורה, ערך לימוד התורה ומסורת ישראל. 
שמ־ שמה  להסביר  אפשר  איך  אחרת 

הטמעת  הוא  הדיור  בסעיף  לפיד  את  עניין 
אפשר  איך  השתכרות.  כושר  מיצוי  סעיף 

והנ־ הטבות  כל  מתן  שאת  זה  את  להסביר 
חות משרדי הממשלה הוא מעוניין להתנות 
שיש  נכוחה  אל  יודע  לפיד  יאיר  זה.  בסעיף 
במדינה מאות אלפי משפחות חילוניות הנ־

מצאים במעמד שרק אחד מבני הזוג עובד. 
הוא יודע אל נכוחה שהמעסיקים החילונים 
חרדים  להעסיק  מסרבים  היהודים  במדינת 
הח־ העבודה.  במעגל  להשתלב  המעוניינים 

רדים מודרים מכל מקום. מכל עבודה. מכל 
בית עסק. אבל הוא לא נותן לעובדות לבלבל 
אותו: תמות נפשי עם פלישתים. לא לחילו־

של  פרצופה  וזו  לחרדים.  שלא  וודאי  נים, 
הקואליציה החדשה, קואליציית השנאה. 

שותפים לשנאה
  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון



לונדון: חבר פרלמנט מוסלמי הושעה 
בעקבות התבטאות אנטישמית

הושעה לאחר שטען כי קנוניה של יהודים הביאה להאשמתו בהריגה בתאונה דרכים

מחקר חדש מגלה: הריבית בשוק 
האפור מזנקת לרמות של כ־300%
מדובר בריבית גבוהה ברמה של עד פי 23.78 מהריבית המותרת בחוק

שיראז, איראן: ספר תורה 
בן 800 שנה שנגנב מבית 

הכנסת הושב לקהילה
ספר התורה שנכתב על גבי יריעות עור צבי 

נגנב ונמכר לאספנים ברחבי איראן

תל ציון: נר שהודלק עקב הפסקת 
חשמל גרם לשריפה בדירה מאת א. למל

בבריטניה  הלייבור  מפלגת 
השעתה את הלורד נאזיר אחמד 
בבית  חבר  פקיסטני,  ממוצא 
הבריטי,  הפרלמנט  של  הלורדים 
בשל טענותיו לכאורה כי "קנוניה 
של יהודים" הביאה למעצרו בגין 

נהיגה מסוכנת. 
התרח־ המדוברת  התאונה 

כשמכונית  שנים  כ־5  לפני  שה 
פג־ אחמד  נהג  שבה  היגואר 

מרטין  של  העומד  ברכבו  עה 
שפילד.  ליד  ה־28,  בן  גומבר 
הצעיר נהרג בהתנגשות. חקירה 
כי  העלתה  ממושכת  ממשלתית 
אחמד שלח וקיבל חמש הודעות 
טקסט לפני התאונה, בזמן שנהג 
במהירות של 112 קמ"ש. ההוד־

דקות  משתי  פחות  נשלחה  עה 
לפני ההתנגשות הקטלנית.

מכיון שלא נקבע קשר ישיר 
הוא  לתאונה,  ההודעות  בין 
מסוכנת"  ב"נהיגה  רק  הואשם 
וני־ הורשע  הוא  בהריגה.  ולא 

שתי  בכלא.  שבועות  ל־12  דון 

את  הותירו  ערעור  ערכאות 
הפסיקה על כנה. בסופו של דבר 
הוא שוחרר אחרי 16 ימי מאסר.

לאחרונה  שנערך  בראיון 
בלחץ  העונש  את  הלורד  תלה 
הש־ בעלי  "יהודים  שהפעילו 

בעיתונים".  שמחזיקים  פעה 
ששלח  שהשופט  טען,  גם  הוא 
שסייע  לאחר  מונה  לכלא  אותו 
לד־ בלייר.  של  יהודי"  ל"עמית 

להענישו  ביקשו  היהודים  בריו, 

בשל תמיכתו בפלסטינים.
החליטה  הדברים  בעקבות 
להש־ הלייבור  מפלגת  נשיאות 
הלו־ בית  כחבר  מתפקידו  עותו 
רדים עם לתום חקירה בעניינו.

יצוין כי הלורד אחמד, שמו־
המוסלמי  הוא  מפקיסטן,  צאו 
הלורדים  בבית  שמכהן  הראשון 
הפוליטיקאים  לאחד  ונחשב 
המוסלמים הבולטים בבריטניה. 
שד־ הראשונה  הפעם  זו  אין 

ולהש־ לחקירתו  גורמים  בריו 
אחמד  הושעה  שנה  לפני  עייתו. 
לאחר שעל פי החשד הציע פרס 
של 16 מיליון דולר על ראשו של 
נשיא ארצות הברית ברק אובא־

שאמר  בתוקף  הכחיש  הוא  מה. 
שבוצעו  אמר  רק  כי  וטען  זאת 
ועי־ באפגניסטן  מלחמה  פשעי 

לכך  שאחראים  והאנשים  ראק, 
צריכים לתת את הדין.

ורשה: שחזור נדיר של גג בית כנסת 
אופייני בפולין שלפני השואה האיומה

הלורד הפקיסטני הוא המוסלמי הראשון שמכהן בבית הלורדים. בית הלורדים בבריטניה

ירושלים: הכבאים חילצו 
לכודים מבית הכנסת

ג'ורג'  קינג  ברחוב  הגדול  הכנסת  לבית  הוזעק  כיבוי  צוות 
בירושלים, שם דווח על אם ובתה שננעלו בתוך המתחם מבלי 
והם  הכוחות  את  הזעיקו  במקום  אורח  עוברי  לצאת.  יכולת 

פרצו את הדלת וחילצו את השתיים.

גלעון: הרוג בתאונת דרכים
שהתרחשה  דרכים  בתאונת  נפצע  ואחר  נהרג  אחד  אדם 
בכביש 353 סמוך לכניסה למושב גלעון. פרמדיקים של מד"א 
העניקו טיפול רפואי לשני הנוסעים שהתהפכו עם רכבם, ולא־

חר נסיונות החייאה קבעו את מותו של צעיר לאחר שהיה לכוד 
ברכב, והעניקו טיפול רפואי לנוסע השני שפונה במסוק במצב 

קשה לביה"ח סורוקה בבאר שבע.

לוד: ילד נפל מקומה שלישית
מגורים  בבנין  השלישית  בקומה  מביתו  נפל   7 כבן  ילד 
ברחוב אקסודוס בלוד. פרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום 
העניקו טיפול רפואי לילד ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל 

השומר, כשהוא פצוע באורח בינוני.

כרמיאל: הולך רגל נפגע בתאונה
כונני מד"א הוזעקו לטפל בהולך רגל שנפגע מרכב ברחוב 
השושנים סמוך לכיכר בכרמיאל. פרמדיקים של מד"א העניקו 
לו טיפול רפואי ומסוק מד"א פינה אותו לביה"ח רמב"ם כשהוא 

במצב קשה עם חבלת ראש מורדם ומונשם.

סעדים: הכבאים הוזעקו 
פעמיים לשריפת יער

שפ־ בדליקה  לפעול  הוזעקו  ומכלית  כיבוי  צוותי  שלושה 
רצה ביער בחירבת סעדים הסמוכה ליד קנדי. הכוחות דיווחו 
גזם  ערימות  היו  אליו  ובצמוד  שבער,  גדול  בשטח  מדובר  כי 
הצ־ הכוחות  התלקחותן.  מפני  חשש  והיה  קק"ל,  ע"י  שנאספו 
שוב  הוזעקו  הם  קצר  זמן  אחרי  אך  האש,  על  להשתלט  ליחו 
לאש שפרצה במקום. רכב חשוד שנצפה במקום ע"י הכבאים 

דווח למשטרה והוא נעצר ונבדק.

רוכב אופנוע נפל לוואדי
שנפל  אופנוע  ברוכב  לטפל  הוזעקו  י־ם  מרחב  מד"א  כונני 
מכמש.  למעלה  סמוך  לרימונים  השחר  מכוכב  בכביש  לואדי 
הפצוע.  של  בחילוצו  לסייע  כדי  למקום  הוזנק  צבאי  מסוק 
לאחר חילוצו מהואדי הוא פונה על ידי המסוק לבית החולים 
מערכתית,  רב  פגיעה  עם  קשה,  פצוע  כשהוא  כרם  עין  הדסה 

מורדם ומונשם.

ירדן: שוטרי סיור ימי 
חילצו שניים מהמים

שוטרי הסיור הימי של המחוז הצפוני חילצו אב ובנו, שה־
קיאק בו שטו בירדן, התהפך, על כל חפציהם, והם נסחפו עם 

הזרם לאזור סבוך וקוצני ממנו לא הצליחו לצאת למבטחים.
שוטרים מהשיטור הימי שהוזעקו למקום, החלו לבצע סרי־
קות, מצאו את הקיאק שהתהפך ובהמשך איתרו את האב והבן, 
חלשים וזועקים לעזרה. השוטרים סייעו לשניים לעלות לסי־

רת השיטור, בשארית כוחותיהם, כשהם סובלים מהיפותרמיה. 
לאחר טיפול קצר, חזרו האב והבן לחיק משפחתם.

קצרים // חיים מרגליות

מאת א. למל

האירא־ הידיעות  סוכנות 
ספר  כי  דיווחה  הרשמית  נית 
שהיה  שנה   800 בן  תורה 
היהודית  לקהילה  שייך 
מערב  שבדרום  שיראז  בעיר 
האח־ בשנים  ונגנב  איראן, 
לבני  והושב  נמצא  רונות, 

הקהילה.
כחו־ לפני  הדיווח,  פי  על 

דשיים כוחות הבטחון באיראן 
של  בבתיהם  חיפוש  שערכו 
מצאו  פליליים  חשודים  שני 
גלילי  שלושה  ברשותם 
לאחר  יהודים.  עתיקים  קלף 
שייכים  שהם  התברר  חקירה 
בשיראז.  היהודית  לקהילה 

לחברי  הוחזרו  היריעות 
שאמרו  היהודית  הקהילה 
מגניבה  בחלק  מדובר  כי 
תורה  ספר  של  יותר  גדולה 

עתיק. 
התברר  החקירה  בהמשך 
הצלי־ החשודים  שני  כי 

מספר  חלקים  למכור  חו 
ברחבי  לאספנים  התורה 
על  עברה  המשטרה  איראן. 
והצליחה  הקונים  רשימת 
ספר  חלקי  כל  את  לאתר 
לקהילה  ולהשיבם  התורה 

בשיראז.
מת־ בשיראז  הידוע  כפי 

יהודים,   5,000 כיום  גוררים 
וקיימים לפחות 10 בתי כנסת 

פעילים.

מאת שלמה גרין

הל־ גובר  החגים  בתקופת 
לקחת  רבים  אזרחים  על  חץ 
כאשר  האפור  בשוק  הלוואות 
טלפונית  גם  פונים  המלווים 
הל־ לקחת  לשכנעם  בנסיונות 
הכלכלן  שערך  מבדיקה  וואות. 
ללימודים  מהמרכז  מזין  שחף 
כי  עולה  יהודה  אור  אקדמיים 
האפקטיבית  הריבית  שיעור 
הגבוה מתוך 14 הלוואות שנב־
דקו מגיע ל־282% – פי 23.78 
ההלוואות  כל  בחוק.  מהמותר 
פר־ ממודעות  נלקחו  שנבדקו 
סום גלויות לעין כל בעיתונות.

 7,000 בסך  הלוואה  על 
יע־ חודשים  לשמונה  שקל 

על  החודשי  ההחזר  גובה  מוד 
1,400 שקל דהיינו הלווה יחזיר 
מדובר  וכאמור  שקל   11,200
אפקטיבית  ריבית  ב־282% 

מהריבית   23.78 ופי  שנתית 
נוס־ הלוואה  בחוק.  המותרת 
לשנה  שקל  סך 10,000  על  פת 
של 1,470  חודשי  החזר  תישא 
אפק־ בריבית  ומדובר  שקל 

 18.13 פי   215% של  טיבית 
מהריבית המותרת בחוק.

על  חוקית  ריבית  כאמור, 
חוץ  הלוואות  הסדר  חוק  פי 
(פי   2.25 פי  הנה  בנקאיות 
שניים ורבע) מהעלות הכוללת 
לא־צמוד  לאשראי  הממוצעת 
כפי שמפרסם בנק ישראל. נכון 
העלות  אלו  שורות  לכתיבת 

המותרת בחוק הינה 11.86%.
כי  מציין  הבדיקה  עורך 
בפקס  לספק  נדרשים  הלווים 
של  חשבון  דפי  שיק,  צילום 
שקדמו  האחרונים  הימים   60
שחשבונם  אישור  להלוואה, 
במתן  עדיפות  מוגבל.  אינו 
לשכירים  ניתנת  ההלוואות 

מקו־ רשויות  או  מדינה  עובדי 
לס־ נדרשים  גם  הלווים  מיות. 

משפחתם  שבני  אישורים  פק 
ובנוסף  בבנק  מוגבלים  אינם 
משלושת  שכרם  תלושי  את 
ההל־ למתן  שקדמו  החודשים 

ההלוואה  שהיקף  יצוין  וואה. 
מגיע  האפור  בשוק  לשכירים 
בדרך  שקל  כ־20,000  עד 

כלל.
מזין,  שחף  הכלכלן  לדברי 
"ניתן  הבדיקה,  את  שערך 
הפרסומים  בסיס  על  לראות, 
האשראי  שתופעת  הגלויים, 
תנופה  צוברת  האפור  בשוק 
ליוקר  קשר  לכך  שיש  ויתכן 
בשכ־ הפוגע  המאמיר  המחיה 

בות אוכלוסיה חלשות יחסית". 
מאחרים  שעל  מוסיף  מזין 
בפרעון מוטלים קנסות כבדים 
מילולית  אלימות  הפעלת  תוך 

ופיזית במידת הצורך.

מאת: א. למל

יהדות  להנצחת  המוזיאון 
בימים  מסתיימת  שבנייתו  פולין 
סיור  האחרון  בשבוע  ערך  אלו, 
לפ־ להציג  לעיתונאים  מיוחד 
נדירה  יצירה  השלמת  את  ניהם 
של  מדויק  שיחזור   – וייחודית 
תקרת בית כנסת אופייני בפולין, 
נדירים  ועיטורים  איורים  עם 
ההם.  בימים  מקובל  שהיה  כפי 
פחות  לא  עמלו  הגג  שיחזור  על 
מרחבי  מומחים  אמנים  מ־10 

העולם.
יהודי  לתולדות  המוזיאון 
נמצא  בו  בשטח  ממוקם  פולין 
בו  במקום  ורשה,  גטו  בעבר 
היודנראט,  מפקדת  בנין  ניצב 
האנד־ ומול  אנילביץ'  רחוב  ליד 

רטה לזכר גיבורי גטו ורשה. אבן 
הפינה הונחה לפני 5 שנים והוא 
הקרובה.  בשנה  להיפתח  עתיד 
תערוכות  יכיל  המוזיאון  חלל 
ותצוגה  מ"ר  ב־1,300  מתחלפות 

קבועה ב־4,300 מ"ר.
המולטימדיות  התערוכות 
היהודית  הקהילה  את  יציגו 
השנים  במאות  בפולין  שחייתה 
נפ־ לחללים  ויחולק  האחרונות 

להיסטוריה  ייוחדו  אשר  רדים 
בימי  פולין  יהדות  תקופות:  לפי 
הביניים, באיחוד הפולני־ליטאי, 
הש־ הפולנית  הרפובליקה  בימי 

האיומה  השואה  בתקופת  ניה, 
הבנין,  שאחריה.  ובתקופה 
וזכוכית,  מאבן  מודרני  מבנה 

הפו־ האדריכלים  ידי  על  תוכנן 
ואילמרי  מהלמקי  ריינר  לנים 

להדלמה.
מוזיאון  להקים  הרעיון 
יהודי  של  להיסטוריה  שיוקדש 
שנים  חמש  לפני  נולד  פולין 
שנה  באותה  וכבר  ב־1997, 

למטרה  ורשה  עיריית  הפשירה 
בתחומי  היחידי  השטח  את  זו 
שנותר  לשעבר  היהודי  הרובע 
רשמית  נוסד  המוזיאון  בנוי.  לא 
הפינה  אבן  הנחת  טקס  ב־2005. 
נערך במעמד נשיא פולין המנוח 

לך קצ'ינסקי.

מאת חיים מרגליות

בתל  ישראל  אהבת  ברחוב 
חמישי  שבין  בלילה  פרצה  ציון 
חובשים  בדירה.  שריפה  לשישי 
הצ־ 'איחוד  בארגון  המתנדבים 
טיפול  העניקו  'בנימין'  סניף  לה' 
המשפחה,  לבני  ראשוני  רפואי 
שפונו  ילדים  וחמישה  ואם  אב 
כשמצבם מוגדר קל להמשך קב־

לת טיפול רפואי בבית החולים.
סניף  ראש  היימן,  לייזר 
'בנימין' של 'איחוד הצלה' ומנהל 
סיפר:  המקומית,  הכיבוי  יחידת 

בע־ שהודלק  מנר  פרצה  "האש 
רב  נזק  חשמל.  הפסקת  קבות 
העניקו  החובשים  לדירה.  נגרם 
טיפול רפואי ראשוני לבני הבית 
ופונו  עשן  משאיפת  קל  שנפגעו 
החולים.  לבתי  באמבולנסים 
'עופרה'  מתחנת  כיבוי  כוחות 
אדומים'  'מעלה  מתחנת  ומנוף 

הוזנקו למקום". 
ברא־ לצוותים  הודה  היימן 

מתחנת  הכיבוי  מפקד  שות 
'בנימין' מר אורי אורבך, על הפ־

המהירה  וההגעה  הזריזה  עילות 
למרות השעה המאוחרת.

הערב כנס ארצי לבכירי עסקני 
הרפואה על ידי מכבי שירותי בריאות

בכירי  כינוס  יתקיים  הערב 
רחבי  מכל  הרפואה  עסקני 
הארץ הנערך על ידי 'מכבי שי־
רותי בריאות' בסימן "מנהיגים 
הרפואה   – מתקדמת  רפואה 

המתקדמת במגזר החרדי" 
שייערך  הייחודי  באירוע 
ית־ החרדי  במגזר  לראשונה 

כל  אחת  גג  קורת  תחת  קבצו 
מהמ־ הרפואה  עסקני  בכירי 

הארץ.  רחבי  מכל  החרדי  גזר 
האירוע נערך בסימן "מנהיגים 
רפואה מתקדמת". את היוזמה 
בכירי  יזמו  זה,  רפואי  לכינוס 
הנהלת  עם  יחד  במגזר  רפואה 
מתוך  בריאות,  שירותי  מכבי 
הטכנולוגיה  את  להכיר  מטרה 
היום  הקיימת  המתקדמת 
זמן  כבר  מענה  נותנת  ואשר 
המ־ כקופה  ומכבי  בעולם  רב 

את  להעניק  פועלת  תקדמת 
הקידמה גם למבוטחיה.

הייחודי,  הערב  במהלך 
שכאמור נערך לראשונה במג־

זר החרדי ויתקיים הערב בבני 
הנהלת  בכירי  ישתתפו  ברק, 
מכ־ מנכ"ל  סער  רן  מר  מכבי, 

יו"ר  שמר  יהושע  פרופ'  בי, 
ד"ר  רפואיים,  מרכזים  אסותא 
חטיבת  ראש  בירנבאום  יאיר 
דדון־לוי  ס.  הגב'  הבריאות, 
מר  ושיווק,  שירות  אגף  ראש 
שיווק  מנהל  משולם  עופר 
דובר  הדרי  עידו  מר  ארצי, 
ואחראי קשרי ממשל, ר' משה 
למגזר  השיווק  מנהל  שלזינגר 
קשרי  מתאמי  ואחראי  החרדי 
הנהלת  חברי  במכבי,  הקהילה 
בכירי  המחוזות,  ראשי  מכבי, 
החרדי  במגזר  הרפואה  עסקני 

מכל רחבי הארץ ועוד.
הכינוס  הערב  כאמור, 
לראשונה  שנערך  הייחודי 
בהשתתפות  החרדי  למגזר 
בכירי עסקני הרפואה מהמגזר 
יצוין  מכבי.  הנהלת  ובכירי 
למו־ סגור  הייחודי  שהאירוע 

זמנים בלבד!

קבוצה של 10 אמנים מומחים מרחבי העולם שיחזרו את הגג עם איורים ועיטורים נדירים כפי
 שהיה מקובל בימים ההם

הרוג ו־80 נפגעים במהלך תחרות ריצה של עיריית ת"א
מאת חיים מרגליות

נפגעים  וכ־80  אחד  הרוג 
של  התוצאה  זו  שונות,  בדרגות 
תחרות ריצה שנערך ביום שישי 
דובר  דיווח  פי  על  אביב.  בתל 
טו־ נפגעים  הלר, 80  זכי  מד"א, 
פלו על ידי כוחות מד"א בשטח, 
קשה  במצב  שהוגדרו   12 בהם 
בין  וקל.  בינוני  במצב  והשאר 
כוחות  טיפלו  הרבים,  הנפגעים 

שפונה   ,29 כבן  בצעיר  מד"א 
סובל  כשהוא  הריצה  במהלך 
מאמצי  לאחר  אך  חום.  ממכת 
נאלצו  ממושכים,  החייאה 

צוותי מד"א לקבוע את מותו.
נוספים  נפגעים  כאמור, 12 
החו־ לבית  פונו  קשה,  במצב 

לבתי  פונו  מהם  שלושה  לים. 
החולים כשהם מונשמים. שאר 
בינוני  במצב  הוגדרו  הנפגעים, 
סבלו  הנפגעים,  מרבית  וקל. 

הת־ התייבשויות,  חום,  ממכות 
עלפויות וחבלות קלות.

במוצאי שבת פרסם משרד 
הקמת  על  הוחלט  כי  הבריאות 
צוות בדיקה לבחינת האירועים 
ההודעה,  פי  על  שישי.  ביום 
יע־ הבוחנת  הועדה  בראשות 

עוד  מורן.  דני  פרופסור  מוד 
להגיש  אמור  הצוות  כי  נמסר 
בתוך  הבדיקה  תוצאות  את 

תשעים יום.

ביותר  הלחוצה  התקופה 
זאת  היא  ההורים  לציבור  בשנה 
הנקיונות  הפסח.  חג  שלפני 
המאפיינות  הרבות  והעבודות 
את  מביאות  החג  ערב  את 
פנויה  שעה  כל  לנצל  ההורים 
בהורים  אם  היום.  במהלך 
היא  התמונה  רגילים  לילדים 
להורי  וכמה  כמה  אחת  על  כזו, 
דאון,  בתסמונת  הלוקים  ילדים 
ביחס  בילדיהם  לטפל  שנאלצים 

מיוחד. 
'יד  ארגון  מקיים  זאת,  לאור 
ערב  קייטנת  שנה  מדי  הלב'  על 
הלוקים  ונערים  לילדים  פסח 
לסייע  מנת  על  דאון,  בתסמונת 
לחג,  כראוי  להתכונן  להוריהם 
של  רגעים  לילדים  ולהעניק 
החני־ מ־150  אחד  לכל  אושר. 

'יד  מטעם  מתנדב  מוצמד  כים 
על הלב' שילווה את החניך בכל 

ימי הקייטנה. 
בשבוע  שתתקיים  בקייטנה 
הנערים  כ־150  ייהנו  הקרוב 
ממגוון  דאון  בתסמונת  הלוקים 
ימי  במהלך  וחוויות.  פעילויות 
והנערים  הילדים  ייהנו  הכיף 
מטיול לצפון שם יבקרו בפארק 
וישתובבו  בכרמיאל  המשפחה 
שיעמדו  האטרקציות  במגוון 
העיר  כשראש  בפארק  לרשותם 
הפעי־ על  חסותו  את  נטל  עצמו 
לות. לאחר מכן יעתירו בתפילה 
בקבר  והחונכים  החניכים  מאות 
הלילה  את  במירון.  הרשב"י 
בישיבת  בלינה  הילדים  יעבירו 
ולמחרת  בנהריה,  יעקב  אביר 
ג'יפים  מטיול  הקבוצה  תהנה 

ארוחת  את  ומאתגר.  חוויתי 
עין  במעיין  יאכלו  הצהרים 
האתר  כשראשי  שבצפון,  חרוד 
והיל־ הנערים  את  לארח  ניאותו 

של  ארוכות  שעות  למשך  דים 
הנאה. 

הערב  בשעות  חמישי  ביום 
כאשר  למרכז,  הילדים  יחזרו 
מופע  עבורם  ייערך  ברק  בבני 
וב־ הזמרים  מיטב  עם  מיוחד 

ואלי  משה  של  תזמורתם  ליווי 
להש־ צפויים  באירוע  לאופר. 

רבים  ציבור  ואישי  רבנים  תתף 
של  שעות  להעניק  צפוי  והוא 
במהלך  לחניכים.  ואושר  שמחה 
החולים  יתארחו  הגדול  שבת 
וייהנו  נחלים  בישיבת  ומלוויהם 
הש־ וסעודות  התפילות  מלבד 
את  לענג  רבות  מפעילויות  בת 

השבת. 
יו"ר 'יד על הלב' הרב יהודה 
לאפשר  נועדה  "הקייטנה  הבר: 
לחג  כיאות  להתכונן  להורים 
שילדיהם  יודעים  כשהם  הפסח 
הנע־ טובות.  בידיים  המיוחדים 

לימים  יזכו  עצמם  והילדים  רים 
שאנו  המשוב  וכיף.  חוויות  של 
מקבלים על היוזמה מרגש אותנו 

בכל שנה מחדש". 
מאגדת  הלב'  על  'יד  עמותת 
תסמונת  בעלי  לילדים  הורים 
בתמיכה  להם  ומסייעת  דאון 
נסיון  תוך  ומקצועית  חברתית 
בחברה  הילדים  לשילוב  לדאוג 
העמותה  מקסימאלית.  בצורה 
לילדים  הורים  בידי  מתופעלת 
פעי־ ובין  דאון  תסמונת  בעלי 

עיון,  וימי  כנסים  ארגון  לותה 
לגופים  והפניה  ועזרה  סיוע 

מקצועיים.

ההורים יתכוננו לחג בשלווה – הנערים בעלי 
התסמונת יחגגו בקייטנה רבת פעילות

כ־150 ילדים ונערים הלוקים בתסמונת דאון ייהנו מקייטנת ערב פסח שמארגנת עמותת 'יד על הלב' 
כאשר להוריהם מוענקת האפשרות להתכונן כיאות לחג ^ בשלל פעילויות הקייטנה: מופע זמרים 

חסידיים, טיולי ג'יפים ואטרקציות בצפון ושהות בשבת הגדול בנחלים ^ יו"ר 'יד על הלב' הרב יהודה 
הבר: "הקייטנה מיועדת לאפשר להורים להתכונן כיאות לחג"

למרות מסע ההסתה המתוזמן בית שמש ממשיכה להוביל

הלמ"ס: בית שמש ממשיכה להיות 
היעד המועדף לעולים מארה"ב
ראש העיר הרב משה אבוטבול: "בית שמש חייבת רבות לקהילות 

מבוססות מארה"ב שהפכו את בית שמש לביתם ותורמות להתפתחות 
העיר" ^ יו"ר 'קרן רמת בית שמש' הרב שמואל איידנסון: "אנו שמחים על 

כך שמסגרת 'בית העולה' שהקמנו מוציאה את שמה הטוב של העיר"
מאת מאיר קליין

שהיו  הנסיונות  למרות 
את  להוציא  האחרונה  בשנה 
שקיבלו  רעה,  שמש  בית  דיבת 
בית  בתקשורת,  נרחב  ביטוי 
שמש ממשיכה להוביל ולהיות 
מאר־ עולים  עבור  מועדף  יעד 
בית  את  שבוחרים  הברית  צות 

שמש לביתם.
הללו  המרשימים  הנתונים 
ל־2012  השנתי  בדו"ח  נחשפו 
המ־ הלשכה  ע"י  שהתפרסם 
דו"ח  לסטטיסטיקה,  רכזית 
שה־ העולים  במספר  שעסק 

גיעו בשנה זו לישראל, מדינות 
התיישבו  בהן  והערים  מוצאם 

בישראל.
שמש  בית  הדו"ח  לפי 
בסולם  השני  במקום  נמצאת 
מגו־ עיר  לקביעת  העדיפות 

מארצות  העולים  עבור  רים 
ירושלים  העיר  אחרי  הברית, 
עולים  חתך  בקרב  שנמצאת 
ב־2012  הראשון.  במקום  אלו 
עולים  שמש 303  לבית  הגיעו 
עולים   250 מתוכם  חדשים, 

מארצות הברית.

קיבלו  שמש  בית  בעיריית 
את הנתונים בסיפוק רב, ראש 
העיר הרב משה אבוטבול ציין 
שהשתק־ מארה"ב  העולים  כי 

רבות  תורמים  שמש  בבית  עו 
להתפתחות וקידום העיר, ול־

כך יש לברך על המשך המגמה 
החיובית  תדמיתה  חיזוק  של 
הקהילות  בקרב  העיר  של 
היהודיות בארה"ב, עד כי בית 
שמש מהווה ראש גשר מרכזי 

בין ארה"ב לישראל.
שהגיעו  מארה"ב  "העולים 
לבית שמש בשנים האחרונות, 
משתלבים היטב בנוף האנושי 
בבית שמש, מגבירים את רוח 
ולכך  הנתינה,  ורוח  האחדות 
את  לעודד  תמשיך  העיריה 
שכונות  להקמת  הפעילות 
כולל  שמש,  בבית  חדשות 
רח־ בתים  של  יוקרה  שכונות 

כדי  קרקע,  צמודי  ידיים  בי 
האטרקטיביות  את  להגביר 
קהילות  בקרב  עירנו  של 
מבוססות", אומר ראש עיריית 

בית שמש.
שמש'  בית  רמת  ב'קרן 
'בית  פרויקט  את  שמפעילה 

מש־ בקליטת  לסיוע  העולה' 
תחומים,  במגוון  עולים  פחות 
מהנתונים  מאוד  מעודדים 
יו"ר  הלמ"ס.  בדו"ח  שנחשפו 
איידנסון,  שמואל  הרב  הקרן, 
לבית  מארה"ב  עלה  שבעצמו 
שמש, אומר כי העובדה כי גם 
ממשיכה  שמש  בית  זו  בשנה 
לעולים  מועדף  יעד  להיות 
מארה"ב, מלמדת על כך כי אין 
כמו עשיה ברוח טובה להוציא 
שמש  בית  של  הטוב  שמה  את 

כראוי.
בית  רמת  ב'קרן  "אנו 
הם  מחבריה  שרבים  שמש' 
לפ־ נמשיך  מארה"ב,  עולים 

בין  הקשר  את  להדק  כדי  עול 
שמש,  לבית  ארה"ב  יהדות 
חשובים  פרויקטים  וישנם 
שמש  בית  ברמת  שנעשים 
חמים  יהודים  של  נכון  בסיוע 
של  פיתוחה  אשר  בארה"ב 
להם  חשוב  שמש  בית  רמת 
העשיה  כי  ספק  ואין  ביותר, 
חיובי  הד  גם  שמקבלת  הזו 
רב, היא גשר דו סטרי המיטיב 
הרב  אומר  הצדדים",  שני  עם 

איידנסון.
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