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הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר 
בעל 'אמרי חיים' מויזניץ זי"ע

מאת א. ישראל 

דהילולא  יומא  חל  הערב 
בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ה־41 
שנ־ זי"ע,  מויזניץ  חיים'  'אמרי 
ביום  מעלה  של  לישיבה  תבקש 
והמוני  תשל"ב,  ניסן  לחודש  ט' 
להשתטח  יעלו  ויזניץ  חסידי 
אדמו"רי  שבאהל  קדשו  ציון  על 

ויזניץ בבני ברק.
זיע"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
מרן  כ"ק  אחיו  עם  יחד  זכה, 
להקים  זיע"א,  ברוך'  ה'מקור 
ויזניץ  בית  ממלכת  את  מחדש 
לחונן  עלותם  לאחר  המעטירה 
הינ־ עם  הקודש.  ארץ  עפר  את 
זיע"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק  צל 
בחסדי ההשגחה העליונה בניסי 
החל  האיומה,  בשואה  ניסים 
בפעילות  נפש  במסירות  מיד 
את  מחדש  להקים  עולם  חובקת 
והחסד  התורה  מוסדות  ממלכת 
המתנוססים  ויזניץ  דחסידי 
במסגרת  תבל,  ברחבי  לתפארה 
חסידי  שיכון  את  הקים  אף  זו 
המהווה  ־  ברק  בני  בעיר  ויזניץ 
נאמנה  קריה  של  יקרת  פינת 
לנחשון  היה  בשעתו  בישראל. 
מגורים  קרית  שהקים  הראשון 
אורחות  לניהול  החסידי  לצבור 
בדרך  ומצוות  תורה  של  חיים 
של  באוירה  הצרופה  החסידות 

קדושה והתעלות.
ויז־ דחסידי  המדרש  בבתי 

הערב  יתקיימו  תבל  ברחבי  ניץ 
וסעודות  מיוחדות  התכנסויות 
הילולא בראשות רבני הקהילות 
יועלה  בהם  החסידים,  וזקני 
וק־ צדיק  האי  של  הטהור  זכרו 

באור  עולם  שמי  שהאיר  דוש 
בהתכנסויות  וקדושתו,  תורתו 
הזמנים  מרוממות  ישוחחו  אלו 
להסתופף  זכו  בהם  הנעלים 
הנפלאות  השבתות  קדשו,  בצל 
במחיצתו שהיו מעין עולם הבא, 

ומו־ שבת  בימי  היום  עד  כאשר 
עד מוצפים הם בגעגועי כיסופין 
לשול־ תפארתו,  זיו  פני  לאור 
הנ־ והתפילות  הטהורים  חנות 

להתעלות  הגיעו  שבהם  להבות 
הוד  כשנועם  הרוח  והתרוממות 
החיים  מהלך  כל  על  הקרין  זיום 

לאורך ימות החול. 
יעלו  ההילולא  יום  מחר 
להשתטח  ישראל  בית  המוני 
אדמו"רי  שבאהל  קדשו  ציון  על 
ויזניץ  החיים  בבית  זי"ע  ויזניץ 
ותחינה  שיח  וישפכו  ברק  בבני 
לבורא עולם להשפעת הישועות 
הקברניט  של  הגדולה  בזכותו 
לאלו־ לייחל  שהרבה  המרומם 

קיו כל הימים בתפילה ותחנונים 
לישועתם וגאולתם של ישראל.

מרנן  כ"ק  יערכו  ערב  לפנות 
האדמו"רים לבית ויזניץ שליט"א 
הטהורים  שולחנותיהם  את 
לכבוד ההילולא קדישא בהיכלי 
ויזניץ  דחסידי  המדרש  בתי 
במאנסי ובבני ברק, בהשתתפות 
קהל המוני חסידי ויזניץ ובתוכם 
תורה  וגדולי  רבנים  אדמו"רים 
שהיו קשורים לאילנא דחיי וזכו 

ליהנות מאורו הגדול.
שי־ הטהורים  בשולחנות 

בארץ  ההילולא  לרגל  תקיימו 
הש"ס  סיומי  יערכו  ובחו"ל, 
ויעלו  נשמתו,  לטובת  שנלמד 
של  הפלאית  לדמותו  קווים 
בקרב  שהטמיע  הנשגב  הצדיק 
הוד  כיסופי  מרעיתו,  צאן  המוני 
באהבה,  יתברך  מצוותיו  לקיום 
בהתע־ השבת  קדושת  זיו  ונועם 

נגם על אמרות קדשו וההתעלות 
עליון  לא־ל  ותשבחות  בשירות 
והתלהבות,  חמימות  בדביקות 
קדושתו  תפארת  הוד  כאשר 
העת,  כל  עיניהם  מנגד  מש  לא 
ארבעים  עברו  שכבר  אף  על 
לגנזי  מעלותו  שנים  ואחת 

מרומים.

פיגוע ירי בשומרון: ישראלי 
נפצע מירי סמוך לצומת קדומים

מאת מרדכי גולדמן

מנד־ מאיר   ,70 כבן  ישראלי 
קל־ בבוקר  אתמול  נפצע  לאיר, 
בינוני ברגלו, לאחר שנורה מרכב 
בטרמפיאדה  שעמד  בעת  חולף 
כוחות  קדומים.  לצומת  סמוך 
מד"א שהגיעו למקום העניקו לו 

טיפול רפואי.
כי  עולה  ראשונית  מחקירה 
רכב פלסטיני הגיע למקום, נעצר 
נו־ פתחו  ואז  הטרמפיאדה  ליד 

סעי הרכב בשיחה עם מנדלאיר. 
"עמדתי בתחנה ועבר רכב ערבי 
ושאל אותי איפה שכם בעברית. 
הניע  הוא  ואז  ישר.  לו  אמרתי 
היה  יריה.  ושמעתי  האוטו  את 
עצמי  אני  ברכב.  אחד  אדם  רק 
לעשות,  מה  ידעתי  אז  חובש 
והיה  הדם  את  לחסום  ניסיתי 
שיעשה  ממנו  וביקשתי  נער  שם 
אני  כוחות.  הגיעו  ומיד  חסם  לי 
יכול  היה  זה  אבל  בסדר  יחסית 
והגיע  גרוע  יותר  הרבה  להיגמר 

תי־ הפלסטינית  שהרשות  הזמן 
קח את עצמה בידיים. היה לי נס 

גדול מאוד".
שו־ האזורית  המועצה  ראש 
מרון, גרשון מסיקה, אמר בתגו־

את  להפסיק  "צריך  כי  לירי  בה 
קורא  אני  בכבישים.  ההפקרות 
דיון  לכנס  הנכנס  הבטחון  לשר 
שה־ הטרור  את  ולעצור  חירום 

לחדש  מנסה  הפלסטינית  רשות 
בכבישי יהודה ושומרון".

  המשך בעמ' ב

ממשלת הזדון יצאה לדרך:

בסימן רמיסת תורת ישראל: ממשלת ישראל 
ה־33 הושבעה בליל אמש במליאת הכנסת

מאת מאיר ברגר

לד־ יוצאת  הזדון  ממשלת 
נגד  ו־48  בעד   68 של  ברוב  רך: 
אושרה בליל אמש במליאת הכ־
של  ה־33  הממשלה  הקמת  נסת 
מדינת ישראל שחרטה על דגלה 

עולם  קעקוע  את  היסוד  ובקווי 
וכלכלת  הישיבות  עולם  התורה, 

הבית החרדי. 
השרים   22 יכהנו  בממשלה 
הליכוד־ מפלגת  שרי  הבאים: 

ראש   – נתניהו  בנימין  ביתנו: 
כשר  גם  כעת  ומכהן  הממשלה 

שר   – יעלון  (בוגי)  משה  החוץ, 
הפ־ שר   – סער  גדעון  הבטחון, 

נים, גלעד ארדן – שר התקשורת 
שר  כץ –  ישראל  העורף,  והגנת 
אהרונוביץ'  יצחק  התחבורה, 
לבנת  ל'  פנים,  לבטחון  השר   –
– שרת התרבות והספורט, יובל 
בינלאומיים,  יחסים   – שטייניץ 
האנרגיה  שר   – שלום  סילבן 
הגליל,  לפיתוח  והשר  והמים, 
עוזי לנדאו – שר התיירות, יאיר 
לנד־ וס'  החקלאות  שר  שמיר – 

בר – שרת הקליטה.
שרי ממפלגת יש עתיד: יאיר 
פירון –  שי  האוצר,  שר  לפיד – 
הב־ שרת  גרמן –  י'  החינוך,  שר 

ריאות, מאיר כהן – שר הרווחה 
ויעקב פרי – שר המדע.

נפתלי  היהודי:  הבית  שרי 
והמסחר,  הכלכלה  שר   – בנט 
אורי אריאל – שר השיכון, אורי 
אזרחים  לענייני  השר   – אורבך 
ותיקים. שרי מפלגת התנועה: צ' 
ועמיר  המשפטים  שרת   – לבני 

פרץ – השר להגנת הסביבה.
השרים:  סגני  מונו  כן  כמו 
אלי בן דהן, מהבית היהודי, יכהן 
כסגן שר הדתות ללא שר מעליו. 
אבי וורצמן, מהבית היהודי, סגן 
שר החינוך. מיקי לוי מיש עתיד, 
אקו־ אופיר  האוצר.  שר  סגן 

המקשר  שר  סגן  מהליכוד  ניס, 
דנון  דני  לכנסת.  הממשלה  בין 
זאב  הבטחון.  שר  סגן  מהליכוד, 
החוץ.  שר  סגן  מהליכוד,  אלקין 
סגנית  מהליכוד,  חוטובלי  צ' 
קירשנבאום  ופ'  התחבורה,  שר 

סגנית במשרד הפנים. 
הממשלה  ישיבת  בפתח 
יולי  הכנסת  חבר  רשמית  נבחר 
ראש  כיושב  לכהן  אדלשטיין 
הבאות,  השנים  בארבע  הכנסת 
 96 של  ברוב  נבחר  אדלשטיין 
מו־ נמנעים.   8 לעומת  תומכים 

קדם יותר בסיעת הליכוד־ביתנו 
לוין  יריב  ח"כ  אחד  פה  נבחר 

לתפקיד יו"ר הקואליציה. 
הציג  ההצבעה  החלה  בטרם 
במליאת  ממשלתו  את  נתניהו 

למשרדי  כניסתנו  עם   " הכנסת. 
מק־ אנחנו  והכנסת,  הממשלה 

מאזרחי  מכל  יקר  פקדון  בלים 
בידינו  מפקידים  הם   – ישראל 

את המדינה".
נתניהו,  אמר  מאמין",  "אני 
יכולה  החדשה  "שהממשלה 
שותפות.  של  רוח  באותה  לנהוג 
אני  לכך.  ומצפה  ומקווה  מאמין 
לש־ תפעל  שהממשלה  מתחייב 

רת את כלל הציבור בישראל ולא 
רק חלקים ממנו. אלה שמיוצגים 
אני  ובאופוזיציה.  בקואליציה 
ההרכבה  שמלאכת  לומר  יכול 
קוביה  כמו  היה  זה  קשה.  היתה 
בתושיה  צורך  היה  הונגרית 
ישראלית כדי לסדר את הקוביה 
הזו. אתה לא תמיד יודע אם כל 
הנ־ במקום  בדיוק  נופל  ריבוע 

כון", הוסיף.
ראש  הקריא  בדבריו 
שרי  רשימת  את  הממשלה 
שיועמדו  הנבחרים  הממשלה 
שמו  הקראת  בעת  להצבעה. 
הביעו  בנט,  נפתלי  השר  של 
חברי יהדות התורה את מחאתם 
ויצאו בהפגנתיות מהמליאה תוך 
יהודי"  מגרש  לא  "יהודי  קריאת 

ו"יהודי לא מחרים יהודי". 
ראש  של  דבריו  לאחר 
נשאה  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
ח"כ  האופוזיציה  יו"ר  דברים 
במילים  חסכה  שלא  יחימוביץ', 

קשות על הממשלה החדשה.
"בואו נאמר כאן, עכשיו ומיד, 
לשני  משתמע  שאינו  ובאופן 

של־ האופוזיציה  אנחנו  פנים: 
כם", פתחה את דבריה. "ההרכב 
הזה מחדד את שתי המדינות – זו 
השבעה וזו הנזקקת – באופן הכי 
כואב וחד שאפשר. אתם הנהגה 
פיזית  שאמנם  עשירה,  שבעה, 
אבל  יושבת,  היא  עמה  בתוך 
אותו  מהו  להבין  מתקשה  ממש 
לפיד,  נתניהו,  ארבעתכם:  עם. 
באים  מבוססים,   – לבני  בנט, 
ומעולם  מיוחסות  ממשפחות 
כולכם  פרנסה.  על  נאבקתם  לא 
לילד  נקרא  בואו  קפיטליסטים. 

בשמו".
למ־ גם  התייחסה  יחימוביץ' 
ולה־ מולה  שהתנהל  ומתן  שא 
החרדיות:  המפלגות  של  דרתן 
יודעת,  אני  וחצי  חודש  "אחרי 
מאוד.  בממשלתך  אותנו  רצית 
יריביך הפוליטיים אוהבים לומר 
אח־ שלא  מבטלים  דברים  עליך 
זור עליהם כאן, הם מסרבים לה־
בין שחוץ מכל מגרעותיך – אתה 
אידיאולוג. אתה איש ימין מדיני 
ואמיתי,  עמוק  באופן  וכלכלי 
ועל כן היום הזה אנחנו פותחים 
המחלוקת  את  ממשיכים  וגם 
הטובות  הכוונות  כל  עם  בינינו. 
שמדירה  הדרה,  ממשלת  זו   –
תמונת  המדינה.  אזרחי  רוב  את 
הנצחון שלכם היא ממשלה ללא 

חרדים".
במהלך הדיון המקדים להצ־

בעה על הודעת ראש הממשלה, 
נאם ח"כ הרב משה גפני במליאת 
הממשלה  את  ותקף  הכנסת 

האוכלו־ את  "לקחתם  הבאה. 
לפגוע  והסכמתם  החרדית  סיה 
פוגעים  לא  במחבל  אפילו  בה. 
מחבל  הלאומי,  הביטוח  בקצבת 
מקבל הנחה בארנונה אם השכר 
תורה  שלומד  מי  ורק  נמוך  שלו 

ייפגע", אמר.
שבזכות  מאמינים  "אנחנו 
לומדי התורה אנחנו קיימים ובלי 
זה לא היינו כעם", אמר הרב גפני 
להקב"ה  פונים  "אנחנו  והוסיף, 
האלו  שההסכמים  ואומרים 
היהודי  העם  את  מייצגים  אינם 
אינטרסנטים". קבוצת  אלא 

גפני  הרב  קרע  נאומו  בתום 
את  והזכיר  ההסכמים  דפי  את 
ישראל  מדינת  נציג  של  מעשיו 
שק־ הרצוג,  חיים  דאז,  באו"ם 

החלטת  את  באו"ם  בנאומו  רע 
גזע־ היא  הציונות  לפיה  האו"ם 

נות. "כמו הספר הלבן", אמר. 
עלה  ליצמן  יעקב  הרב  ח"כ 
המקדים  בדיון  לנאום  הוא  אף 
שהוא  אומר  "כשלפיד  כי  ואמר 
שאחמד  כמו  זה  לחרדים  ידאג 
בה־ להתנחלויות".  ידאג  טיבי 

בנטל  השוויון  לסוגיית  תייחס 
ניהלו  "לא  כי  ליצמן  הרב  אמר 
בענין.  ומתן  משא  שום  איתנו 
 – שמטל"  "נטל  מקרה,  בכל 
בדבריו  יתגייס".  לא  אחד  אף 
מפלגות  ראשי  לכוונת  התייחס 
את  לשלב  שלא  הקואליציה 
בממשלה.  החרדיות  הסיעות 
"כל החסרון שלי זה שיש לי זקן 
ופאות. אז מה הבעיה שלי? שא־
ני מתלבש ככה. אני בטוח שאם 
הייתי  הזקן  את  מוריד  הייתי 

נשאר בתפקיד שלי".
הדגיש  ישי  אלי  הרב  ח"כ 
הצפויים  הקיצוצים  את  בנאומו 
"כשאני  המדינה:  בתקציב 
נחמץ.  לבי  התקציב  על  חושב 
קשה  כך  כל  תקציב  ראיתי  לא 
אני  פה.  שהייתי  בשנים  ואכזרי 
אר־ יקצצו  מהיכן  לראות  מנסה 

יעלה  מה  שקל.  מיליארד  בעה 
בגורלן של שכבות הביניים שכל 
בחשיבותן.  דיברו  הרבה  כך 
לפעמים  יודע,  שלא  מי  עבור 
סטטיסטית שקל אחד או שניים 
לקו  מתחת  אדם  בן  מורידים 
העוני. מאות אלפי נפשות שכבר 
לחרפת  יגיעו  העוני  לקו  מתחת 
רעב. אז אני לא רוצה להרוס את 
אבל  הזה,  החגיגי  ביום  השמחה 

צריך פה לחשוף את כל הגזירות 
אחת לאחת".

הרב  ח"כ  הצטרף  לדבריו 
אכזבתו  שהביע  דרעי,  אריה 
הקואליציוני:  המו"מ  מניהול 
שזה  שלמה  באמונה  "האמנו 
ושנמצא  בינינו  שמפריד  הנושא 
יישב  שמישהו  התחננו  פתרון. 
וידברו  השולחן  סביב  איתנו 
איתנו, אך לצערי הרב התברר כי 
תחת הסיסמה של 'שוויון בנטל' 
לדב־ לחרדים'".  'לא   – התברר 

עתיד  שיש  הגדול  "ההישג  ריו, 
זה  להשיג  רוצה  הזו  והממשלה 
יהיו  לא  הנשיא  אצל  שבתמונה 
שחורה,  וכיפה  זקן  עם  אנשים 
את  התמונה.  את  יקלקלו  שלא 
ממשלה   – קיבלתם  הזה  ההישג 

בלי חרדים שיחייכו".
הת־ המקדים  הדיון  בתום 

הצבעה  הכנסת  במליאת  קיימה 
שמית על הודעת ראש הממשלה 
לאישור שרי הממשלה, שכאמור 
ו־48  בעד   68 של  ברוב  אושרה 
בשעה  ההצבעה,  במהלך  נגד. 
פרוש  מאיר  הרב  ח"כ  שנדרש 
להצביע, הכריז הרב פרוש: "נגד 
גם  חרדים".  שמחרימה  ממשלה 
"נגד  הכריז:  אייכלר  הרב  ח"כ 

ממשלת הזדון". 
הש־ השבעת  טקס  בסיום 

כינס  בכנסת,  החדשים  רים 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
לישיבת  החדשים  השרים  את 

ממשלה ראשונה.
נתניהו  אמר  הישיבה  בפתח 
שאני  השלישית  הפעם  "זו  כי 
של  ישיבה  לפתוח  מתכבד 
ממשלה חדשה, ואני חייב להגיד 
מובן  דבר  לא  זה  מתרגש.  שאני 
מא־ מובן  כאן  דבר  שום  מאליו, 

האחריות  גדולה.  והאחריות  ליו 
והזכות".

שו־ היום  פותחים  "אנחנו 
את  שמים  שולחן,  ומנקים  לחן, 
המחלוקות בצד. יש כאן אנשים 
מצוינים והדרך היחידה להצליח 
היא בשיתוף פעולה. אני מעודד 
ידי  על  הזה.  השולחן  סביב  שיח 
את  מקבלים  הצדדים  שמיעת 

ההחלטות הטובות ביותר". 
הממשלה  ישיבת  במהלך 
ועדת  הרכב  אושר  הראשונה 
לאומי  בטחון  לענייני  השרים 
תיקון  מדיני־בטחוני),  (הקבינט 
המדינה  תקציב  יסוד  לחוק 
ל־2013  המדינה  תקציב  לפיו 
כי־ מיום  ימים   135 עד  יאושר 

כהונת  הארכת  הממשלה,  נון 
בחירת  עד  הראשיים  הרבנים 
מחליפיהם, וכהונת סגני השרים. 
בתום ישיבת הממשלה נסעו 
הנשיא,  לבית  הממשלה  שרי 
עם  המסורתי  הצילום  נערך  שם 

הנשיא שמעון פרס.

לדראון 
ישראל,  בתולדות  לראשונה  נבחרה  בו  הזה,  הלילה 
ממשלה שבכירי שותפיה סימנו לעצמם את תמונת חבריה 

כערך החשוב והקריטי ביותר – ייזכר לדראון.
לפיד  ויאיר  בנט  נפתלי  האחים  נראו  בו  הזה,  הלילה 
מסופקים  כשהם  פעם,  מאי  עונג  ומדושני  מחויכים 

ומאושרים על זממם כי צלח – ייזכר בשאט נפש.
הלילה הזה, בו קיבלה הכנסת, לקול מחאתם של חברי 
קווי  את  הגונים,  קולות  אלו  אי  עוד  ושל  החרדים  הכנסת 
בציבור  תקדים  חסרות  והתעמרות  פגיעה  הכוללים  היסוד 
הממשלה  על  יימחה  בל  ככתם  ייזכר  הוא –  באשר  החרדי 

באשר היא.
הלילה הזה, בו כמעט בהיחבא ובלאט, כמו באין רואים, 
שוב השתחלו אל מקבלי הכופתאות עוד סגנים ועוד נושאי 
מצגת  את  להסתיר  בנסיון  ומיותרות,  חלולות  משרות 

השווא של החסכון המדומה – ייזכר ולא יישכח.

בנימין ליפקין הממשלה אושרה ברוב של 68 בעד ו־48 נגד ^ במהלך הדיון הביעו 
חברי יהדות התורה את מחאתם ובעת הקראת שמו של השר בנט 
יצאו בהפגנתיות מהמליאה תוך קריאת "יהודי לא מגרש יהודי" ^ 
יו"ר האופוזיציה ח"כ יחימוביץ': " זו ממשלת הדרה שמדירה את 

רוב אזרחי המדינה. תמונת הנצחון שלכם היא ממשלה ללא חרדים"
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אריאל מנחם אלמשעלי
בן הרב יוסף שליט"א

ישיבת דעת חיים
צפת

אפרת תהילה בר-מוחא
בת ר' יצחק שלום שליט"א
סמינר קרית ספר
קרית ספר

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום ג', ח' בניסן תשע"ג

משה שמעיה
ב"ר אליהו הי"ו

ישיבת חיי משה
ביתר עילית

חוה סטביסקי
ב"ר רפאל בנימין הי"ו
סמינר הרב פוירשטיין
מודיעין עילית
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נחום הומינר
ב"ר אלעזר הי"ו

ישיבת קמניץ ירושלים
בית שמש

דבורה בלוי
ב"ר צבי הי"ו
בנות ירושלים
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום ב' ז' בניסן תשע"ג

יהודה אריה גוטליב
בהר"ר זאב אליהו הי"ו

ישיבת צאנז
קרית צאנז נתניה

רייזיל שלאף
בהר"ר יעקב יוסף הי"ו
סמינר הישן
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום ב', ז' בניסן תשע"ג

דוד אלפרוביץ 
ב"ר ישראל הי"ו

ישיבת קרעטשניף
קרית קרעטשניף רחובות

מרים אורלנציק
ב"ר דוד מאיר הי"ו
סמינר קרעטשניף
קרית קרעטשניף רחובות

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי ח' ניסן תשע"ג
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שנחתמו  הקואליציוניים  בהסכמים  הסעיפים  בשלל 
להיווכח  ניתן  נתניהו,  לפיד  בנט  הזדון  ממשלת  ראשי  ע"י 
ולעמוד על ציר השנאה התהומית לצבור החרדי המבצבץ 
מכל סעיף וסעיף. כאשר רוב הסעיפים מתייחסים אך ורק 

לאויב מספר 1 של מדינת ישראל והוא הצבור החרדי.
בסעיף מרכזי בהסכם הקואליציוני נאמר 'יבוטל הקרי־

טריון המאפשר תמיכה במוסדות תורניים עבור תלמידים 
על  רק  היא  ההדגשה  ישראלית'.  אזרחות  בעלי  שאינם 
מוסדות תורניים כאשר להבדיל תלמיד בעל אזרחות חו"ל 

אשר ילמד במוסד חילוני ימשיך לקבל תקציבים. 
לתורת  השנאה  כמה  עד  לראות  ניתן  בלבד  זה  בסעיף 
המדי־ דעתם,  על  אותם  מעבירה  החרדי  ולצבור  ישראל 

מאות  התיירות,  לעידוד  עצומים  סכומים  משקיעה  נה 
מיליונים מושקעים כדי להביא לארץ קבוצות של תיירים 
נוצרים ולו אפילו רק לביקור של ימים ספורים בארץ 'הנה־

של  לכאורה  המצומצמת  המתכונת  אף  על  כאשר  דרת', 
תיירות  לענייני  מיוחד  משרד  מופעל  החדשה  הממשלה 

שמעליו ממונה שר במשרה מלאה. 
כל מדינה יודעת שתיירות תורמת רבות לכלכלה, כא־

שר לעידוד התיירות כדאי להשקיע סכומים גדולים מאחר 
ובסופו של דבר זה מכניס כסף רב לאוצר המדינה.

ע"י  עליה  לעידוד  המושקע  הכסף  על  כבר  מדבר  מי 
פועלים  שליחים  מאות  היהודית,  והסוכנות  הממשלה 

עמדה // י. מוזסון 

תיירות רק לנוצרים 
והיספאנים

  המשך בעמ' ב
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מאת חיים מרגליות

מחוז  של  ההונאה  יחידת 
תו־ של  פעילות  חשפה  דרום 
במעצר  היושב  הדרום,  שב 
בפרשיה  ההליכים  תום  עד 
פעל  בה  הונאה,  של  אחרת 
מול  'עקיצה'  של  דפוס  באותו 
שהאיש  מסתבר  עסקים.  בעלי 
לאתר  הכלא  מבית  גם  ממשיך 
הטלפון  דרך  נוחים  אובייקטים 

הציבורי.
חשו־ שני  של  מעצרם  עם 

שותפיו  החשד  פי  על  שהיו  דים 
החקירה  עברה  החשוד,  של 
ההונאה,  ביחידת  גלויה.  להיות 
וימ"ר  מחוזיות  יחידות  בשיתוף 
התנהלות  אחר  עקבו  לכיש, 
המשיך  הכלא  שמבית  החשוד, 
בעלי  עם  טלפון  שיחות  לנהל 
מתשאל  הוא  כשבאחת  חנויות 
משת־ ובמקביל  מידע,  ומלקט 

את  לבצע  כדי  מידע  באותו  מש 
העוקץ.

התקשר  הכלא  בית  מתוך 
בנתניה  חנויות  לשתי  החשוד 
לרשת  השייכות  ובראשל"צ, 
הזדהה  הוא  ארצית.  תכשיטים 
מהמוכרת  ודרש  החנות,  כמנהל 
שב־ התכשיטים  כל  את  לארגן 

תצוגה, בציינו כי השליח בדרכו 
כמו  החבילה.  את  אליו  להעביר 
הגיעו  קודמים,  עוקץ  במקרי 
שנתבקשו  מוניות  נהגי  לחנויות 
השו־ המשלוח.  את  להעביר 

מהירה,  בצורה  נערכו  טרים 
הגיעו  לכיש  ימ"ר  בלשי  ובסיוע 
הזהב  בקניון  התכשיטים  לחנות 
העו־ את  לתדרך  כדי  בראשל"צ 

בדים במקום על הכוונה לבצע בו 
עוקץ וכדי לעצור 'על חם' גם את 

השותפים לעוקץ.
לקבל  המונית  נהג  משהגיע 
את משלוח התכשיטים, 'הצטרף' 

כשהוא  לנסיעה,  השוטר  אליו 
את  למנוע  מנת  על  ברכב  שכוב 
הגיעו  נסיעה  של  בסופה  זיהויו. 
הת־ חבילות  ובהן  המוניות  שתי 

בתחנת  מפגש  לנקודת  כשיטים, 
האוטובוסים  תחנת  ליד  הדלק 
שני  להם  המתינו  שם  ביבנה. 
וצעיר  בסדיר  חייל   – החשודים 
כדי  מאשדוד,  שניהם   ,27 בן 
יצאו  אז  או  החבילות.  את  לקבל 

לכיש  ימ"ר  שוטרי  לקראתם 
ועצרו אותם.

בי־ נחקרו  החשודים  שני 
דרום  מחוז  של  ההונאה  חידת 
בבימ"ש  מעצר  להארכת  והובאו 
השלום. במהלך מעצרו של אחד 
קניה  תווי  נתפסו  החשודים, 
מפרשיית עוקץ אחרת בה נחקר 
עד  במעצר  הוא  ובגינה  העצור 

תום ההליכים.

צעד יהיר
הרא־ העצמאות  הכרזת 
שונה של שר האוצר החדש, 
כבר  ניתנה  לפיד,  יאיר 

בבוקר יום אתמול. 
לכנסת  הודיע  לפיד 
את  לדחות  מבקש  הוא  כי 
שנתי  הדו  בתקציב  הדיון 
שתוכנן להיפתח כבר היום, 
הנושא  את  ללמוד  מנת  על 
לבחור  גם  ואולי  יותר  טוב 

לו אלטרנטיבה. 
ברו־ הדברים  משמעות 

רה עד מאוד. מי שמתכנן כי 
בחדווה  ייפול  הטירון  לפיד 
משרד  לשם  שעונה  לבור 
חב־ לשק  ויהפוך  האוצר 

והעומד  הממשלה  של  טות 
הציבור  של  ועמם  בראשה 
כולו – מוטב לו כי יכלא את 

תקוותו.
שבמו"מ  כשם  בדיוק 
לעצמו  הציב  הקואליציוני, 
מקומם  מטרות  בנק  לפיד 
ממנו  זז  לא  אך  ומביש 
צועד  כשהוא  נימה  כמלוא 
בהתאם  אגודל  לצד  עקב 
המפולפ־ יועציו  להוראות 

לים – כך ככל הנראה עומד 
הבאים,  בפרקים  להיות 
לפיד  יאיר  האוצר  כששר 

יתבקש לכלכל את צעדיו.
השמחה מוקדמת אפוא.

אבני נגף
כי  בנפשו  שדימה  מי 
טרם  הבאה  האינתיפאדה 
טועה.  אלא  אינו  פרצה, 
של  בירי  איננו  שלה  הביטוי 
בק־ בהשלכת  או  קליעים 
באבנים  אלא  תבערה  בוקי 
הספיקו  שכבר  קטלניות 
שבאו  קשות,  פגיעות  להסב 
לידי בפצועים שנאבקים על 
חייהם, ואך בנס טרם אירעו 

אבדות בנפש עד כה.
במקרים  האבסורד 
של  חלקה  מנת  הוא  אלו 
שבאופן  הבטחון,  מערכת 
את  שואבת  ואירוני  מוזר 
התקשורת  מיחס  השראתה 

לאירועים הללו. 
הב־ שמערכת  יוצא  כך 

יידוי  אל  מתייחסת  טחון 
בכבישי  הללו  האבנים 
"הפ־ כאל  ושומרון  יהודה 

רות סדר" ולא כאל פיגועים 
המשתמע  כל  על  בטחוניים 
שעומד  פלסטיני  מהם. 
אינו  לרכב  אבן  להשליך 
לפגע  שבכוונתו  למי  נחשב 
שביכולתו  למי  לא  ובוודאי 
להרוג. מכוח זה מופקות גם 

הוראות הפתיחה באש.
שהולך  טרור  כאן  יש 
שנוקפים  ככל  ומתגבר 
הימים ואם מישהו במערכת 
הדי־ את  יחליף  לא  הבטחון 

ההוראות,  את  וירענן  סקט 
התוצאות הקשות יהפכו חס 
וחלילה לאסונות שאיש לא 
יוכל לטעון כי לא היה מוכן 

לבואם. 
אולי שר הבטחון החדש 
בוגי  לשעבר,  והרמטכ"ל 
לכך.  הדעת  את  יתן  יעלון, 
להסיק  מתקשה  הוא  אם 
מסקנות, תמיד יעמוד לצדו 
אסטרטגיים  לאיומים  השר 
הכבוד  כל  שעם  החדש, 
תהיינה  שידיו  לעובדה 
בתפקידו  עבודה  מלאות 
והמשמעות,  האחריות  רב 
הזמן  את  שימצא  לקוות  יש 
בוערת  לסוגיה  גם  להקדיש 

ומתקתקת זו.

סיסי ומורסי
הבא  למהפך  הפתיח 
מצרים,  את  לפקוד  שעתיד 
אתמול  רשמי  ביטוי  קיבל 
מפור־ דברים  על  כשנודע 
של  ההגנה  שר  שאמר  שים 
לנשיא  סיסי,  הגנרל  מצרים, 

מצרים, מורסי.
כשמזכ"ל  זה  היה 
וב־ משעל  חאלד  חמאס, 

א  מחמוד  נוסף,  חמאס  כיר 
מורסי  בפני  הביעו  זהאר, 
את רצונם לקיים פגישה עם 
בכירי הצבא המצרי והעומד 
סיסי.  ההגנה  שר  בראשו, 
הודיע  בתגובה  האחרון 
לנשיא המצרי במילים ברו־

רות שאינן משתמעות לשתי 
פנים: "לעולם לא אפגש עם 

מנהיגי חמאס".
בכך,  די  היה  לא  כמו 
הבהיר סיסי את דעתו הנח־

רצת לפיה "שיתוף הפעולה 
האחים  לבין  חמאס  בין 
למצרים  מסוכן  המוסלמים 
בראש  שעומד  כמי  ואני, 
לא  במדינה,  הבטחון  מערך 
פעו־ לשתף  מוכן  אהיה 

המסכנים  גורמים  עם  לה 
אותה". 

הללו  שהדברים  בשעה 
שמצטייר  מי  מפי  נשמעים 
שעתיד  כמי  ויותר  יותר 
בתפקיד  מורסי  את  לרשת 
הנשיאות, יש לכך משמעות 

גדולה ורבת משמעות. 
התפ־ על  מעיד  זה  האם 

התוהו  לנוכח  מצרית  כחות 
שהשת־ האסלמיסטי  ובוהו 

לט עליה? ימים יגידו.

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בנימין ליּפקין

ממשלת זדון וקלון
שהושבעה  נתניהו־לפיד־בנט  בראשות  הזדון,  ממשלת 
קלון  אות  ונוכחותה  קיומה  בעצם  ממיטה  בכנסת,  אתמול 
על המדינה כולה. זו הפעם הראשונה בתולדות המדינה בה 
מתבססת ממשלה חילונית מובהקת, שמבקשת ומתאמצת, 
החרדי,  הציבור  בתוך  שינויים  להטמיע  לומר,  יש  לשוא 
בהרגלים הערכיים, בנוהגים המושרשים בה מאז ומעולם, 
זה  עברנו  אותה  הזו,  הבחירות  מערכת  עד  אבות.  כמסורת 
יוכל,  עצמו  שהוא  כדי  החילוני,  הציבור  נלחם  מכבר,  לא 
בתחבורה  לנסוע  שיוכל  כדי  התורה,  את  להפר  לדאבוננו, 
וגירות  אישות  חוקי  לחוקק  שיוכל  וכדי  בשבת,  ציבורית 
תוחבים  הם  מתמיד,  בשונה  הפעם,  רוחו.  על  העולה  ככל 

את אפם בתוככי המחנה התורתי.

מהגידול  מפחד  החילוני  הציבור  בישראל.  דבר  נפל 
הדבר  החרדי.  הציבור  של  שמו,  וברוך  הוא  ברוך  המבורך, 
כיצד  כלות,  בעיניים  רואים  הם  בעיניהם.  לצנינים  הוא 
צפונה  וקדמה,  ימה  פרץ  הזה  והמשומר  האיכותי  הציבור 
ונגבה. ההפיכה הדמוגרפית אינה חזון אחרית הימים. היא 
שאי  כך  בבירור,  זאת  מראים  הגרפים  והולכת.  מתממשת 
את  ומגדיל  אט  אט  הולך  החרדי  הציבור  לטעות.  אפשר 
אחוזיו באוכלוסיה. שוחרי הטרף אינם יכולים יותר. הם לא 
מסוגלים לראות את הדבר הזה קורה. רק ממשלת זדון כזו 
יכולה להציע ולהניח על סדר היום את ההצעות האכזריות 
התורתית  בהתנהלות  מפליגים  שינויים  לחולל  המבקשות 

ובחיי היום יום של הציבור שומר התורה והמצוות.

הפעם  צעד.  בשום  יבחלו  לא  הם  זאת  לעשות  בדרך 
ישיבה  בני  בכח  לנתק  הולכים  לא  כי  מצהירים  אמנם  הם 
הישיבות  את  לסגור  יגיעו  לא  השוטרים  וכי  מהסטנדרים, 
רק  זה  אבל  ובריח,  מסגר  על  ברק  ובבני  שערים  במאה 
כפיה  של  בצעדים  נוקטים  לא  הם  בינתיים  רק  בינתיים. 
מהסיבה  יגיע  זה  יותר.  מאוחר  יגיע,  זה  גם  אבל  פיזית, 
התורנית  הקהילה  בו  מהמצב  מסוייטים  הם  כי  הפשוטה 
אמיתי  שותף  הוא  בנט  הזה  בפחד  בלע"ה.  והולכת,  גדלה 
ללפיד. זו היא נקודה המחברת את שניהם. יתכן שבנט אף 
עולה על אחיו במידת החששנות מעלייתם של החרדים. נח 
לו לבנט להכריז כי אלו אחים שלו, אבל בה בעת להמשיך 

בצעדים אותם הוא מתכנן להביא לידי גמר.

משני  המקל  את  לאחוז  זה  עשו,  לפיד  את  שבנט  מה 
קצותיו, דבר שרק שניים ביחד יכולים לעשותו. מצד אחד 
להחרים את החרדים, להדירם בצורה מחפירה, ומצד שני 
להיכנס אל תוך חייהם, לחוות דעה מה כן ומה לא. באמצעות 
שלא  מה  את  לעשות  מקווים  הם  התקציבים  שלילת 
כושר  מיצוי  סעיף  הכנסת  באמצעות  אחרת.  בדרך  ייעשה 
ההשתכרות הם מנסים לחולל מהפיכה בהלוך ילך של הבית 
היהודי המקורי. הם מתכוונים לכך בכל הרצינות, ויש כאן 
מכנה משותף ברור ביניהם. זה לא היה רק בלוק טכני לצורך 
מיקוח מוצלח. יש כאן שותפות מרה של זדון וקלון. שומר 
ישראל. שמע  האומרים  ישראל  שארית  ישמור  ישראל 
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

האח־ האירועים  "לאור 
אוגדת  למפקד  פניתי  רונים 
לה־ בבקשה  ושומרון  יהודה 

הצבאית  הנוכחות  את  גביר 
השומרון,  בכבישי  והבטחונית 
נגד  יותר  תקיפה  ביד  ולפעול 
מועצת  ראש  אמר  המחבלים", 
"פתחנו  דורני.  חננאל  קדומים, 
המועצה  של  החירום  מטה  את 
בהשל־ מטפלים  ונציגינו 

התושבים",  על  האירוע  כות 
הוסיף

הירי  על  הדיווח  קבלת  עם 
הגיעו   ,10:30 לשעה  סמוך 
צבא  של  גדולים  כוחות  למקום 
למרדף  במקביל   – ומשטרה 
היריות  נורו  שממנו  רכב  אחרי 
פי  על  כך  הטרמפיאדה,  לעבר 
ככל  נמלט  הרכב  ההערכות. 
הפלסטיני  הכפר  לכיוון  הנראה 

הסמוך ג'ית. 

פיגוע ירי בשומרון
  המשך מעמ' ראשון

דיווח: הפרקליטות סיכמה 
עם ליברמן על משפט בזק

הפרקליטות וההגנה מקווים שהרכב השופטים יכריע 
בדין עוד בטרם ייצא בית המשפט לפגרת הקיץ

מאת חיים מרגליות

סיכמה  המדינה  פרקליטות 
החוץ  שר  של  דינו  עורכי  עם 
לי־ אביגדור  (והמיועד)  היוצא 
שייערך  בזק  משפט  על  ברמן 
בתוך  להסתיים  ואמור  בעניינו, 

חודשים ספורים.
לסיום  הצפי  הדיווח,  פי  על 
לכל  יהיה  כי  סוכם  המשפט 
השנה.  יולי  בתחילת  המאוחר 
המשמעות היא שאם יזוכה, יוכל 
החוץ  כשר  ולכהן  לשוב  ליברמן 
שומר  נתניהו  אז  עד  בקיץ.  כבר 

עבורו את התיק. 
חמישי  ביום  כי  בדיווח  עוד 
האחרון אישרו שופטי בית מש־

פט השלום בירושלים את מועדי 
הדיונים הסמוכים. שני הצדדים, 
מקווים  וההגנה,  הפרקליטות 
בדין  יכריע  השופטים  שהרכב 
המשפט  בית  ייצא  בטרם  עוד 

לפגרת הקיץ, בתחילת אוגוסט. 
נגד  שהוגש  האישום  בכתב 
בפרשת  מואשם  הוא  ליברמן, 
אריה,  בן  זאב  השגריר  מינוי 
ופעל  להתמנות  לו  שסייע  בכך 
שהבחירה  מנת  על  ברור  באופן 
של  המינויים  בועדת  תאושר 
בגין  האישומים  החוץ.  משרד 
והפרת  מרמה  הם  אלו,  פעולות 

אמונים. 
הודיע  המשפט  בפתיחת 
עורך הדין יעקב וינרוט, המייצג 
את ליברמן, כי מרשו כופר בכל 
"הנאשם  לדבריו  האישומים. 
סמכויותיו,  במסגרת  כדין  פעל 
כל־ פלילית  עבירה  עבר  ולא 

שהי". 
תשובתו  את  הגיש  ליברמן 
מלבד  דינו,  עורכי  ידי  על  בכתב 
וינרוט גם עורכי הדין גיורא אד־

קוסטליץ,  ירון  שמחוני,  נתי  רת, 
ועודד גזית. 

במסגרת מבצע פסח ע"י הלשכה המרכזית לפניות הצבור

אלפים רבים מממשים בימים אלה רכישת משקפיים בסניפי רשת 
'אופטיקה הלפרין' ברחבי הארץ במחיר מוזל ובהנחות ללא תקדים

הסתיימה חלוקת שוברי הזיכוי בסך 1,000 למשפחות הנזקקות

מאת י. מוזסון

חנויות  רשת  סניפי  ב־120 
'אופטיקה הלפרין' ברחבי הארץ 
תנועה  אלה  בימים  מורגשת 
הבאים  רבים  אלפים  של  גדולה 
במסגרת  משקפיים  לרכוש 
שנעשה  הגדול  ההנחות  מבצע 
המרכזית  הלשכה  באמצעות 
לפניות הצבור בירושלים לקראת 

חג הפסח.
נעשתה  זו  ברוכה  פעילות 
אלפי  על  להקל  מטרה  מתוך 
משפחות אשר נתקלים בקשיים 
משק־ רכישת  בהוצאת  מרובים 

לא  כאשר  ולילדיהם,  להם  פיים 
זו  רכישה  בביצוע  נמנעים  אחת 
בגין נטל ההוצאות הכבד המוטל 
שהדבר  אף  על  המשפחות,  על 
בבריאות  חלילה  לפגוע  עלול 

העין.
קבלו  המבצע,  במסגרת 
משפחות  אלף  מ־55  למעלה 
מכל רחבי הארץ, 4 שוברי קניה 
של 250 ש"ח כ"א, כאשר בנוסף 
לשלם  שנשאר  ההפרש  על  לכך 
ניתנה  השובר,  זיכוי  ניכוי  לאחר 
ממחיר   50% של  נוספת  הנחה 
מחירי  כאשר  המשקפיים, 
'אופטיקה  ברשת  המשקפיים 
מלכתחילה  מותאמים  הלפרין' 
הצי־ בצרכי  התחשבות  תוך 

ברוכות  ומשפחות  החרדי  בור 
ההטבה  שבתוספת  כך  הילדים, 
עם  יחד  הזיכוי  שובר  באמצעות 
איפשרו  המשמעותית,  ההנחה 
חדשות  משקפיים  לרכוש  להם 

מבלי להיכנס להוצאה כבדה.
שקיים  עדכון  בישיבת 
עם  פרוש  ישראל  הרב  המנכ"ל 
את  לשבח  ציין  הלשכה,  צוות 
בני  של  האדיבה  הירתמותם 
לקיום  הדגולה  הלפרין  משפחת 
שוברי  במתן  הגדול  המבצע 
הגדולה  ההנחה  עם  יחד  המענק 
לטו־ למשפחות,  עזרה  המהווה 
בת נשמת אביהם הדגול רב הפ־

רפאל  הרב  וחסד  לתורה  עלים 
חייו  בימי  שפעל  זצ"ל  הלפרין 
לימין  בעמידה  ונצורות  גדולות 
כבירים  חסד  במעשי  הזולת 

ומופלאים.
כתבנו מוסר, כי ההתארגנות 
לפ־ המרכזית  בלשכה  הרבתית 

לחלוקת  בירושלים  הצבור  ניות 
השוברים החלה לפני כחדשיים, 
לריכוז  פעל  מיוחד  צוות  כאשר 
ראשי  שמות  רבבות  רשימות 
בתי האב מ־307 קהילות ברחבי 
הארץ, כאשר כל השמות הועברו 
ליחידת המיחשוב, ולאחר הצל־

הונפקו  חדשנית,  בתוכנה  בתם 
ראשי  אלף  ל־55  הזיכוי  שוברי 
כא־ הארץ.  רחבי  מכל  משפחות 

רשת  ראשי  נערכו  במקביל  שר 
'אופטיקה הלפרין' בהכנת מלאי 
ממיטב  משקפיים  של  אדיר 
צוות  הרחבת  תוך  המותגים, 
בכל  והמוכרים  האופטיקאים 
חנויות הרשת, כדי לעמוד בקצב 
מקצועי  שירות  במתן  הרכישות 
ומהיר וכך לאפשר לכלל הציבור 

ליהנות מהמבצע הייחודי.
של  הראשי  המטה  מטעם 
נמסר,  הלפרין'  'אופטיקה  רשת 
היו  החג  שלפני  אלו  בימים  כי 
רכישות  של  מימושים  אלפי 
בחנויות  הצבור  ע"י  משקפיים 
הנמ־ הארץ,  רחבי  בכל  הרשת 

זו  בתקופה  הקצב  במלוא  שכת 
שלאחר החג, כאשר ישנה נהירה 
הרשת,  חנויות  לסניפי  המונית 
למימוש זכויות הרכישה בהנחה 
תו־ כאשר  גדולה,  משמעותית 

ומסגרת  הזיכוי  שוברי  של  קפם 
בתוקף  תהיה  הגדולה,  ההנחה 

עד לר"ח אייר תשע"ג.
מגיעים  הלשכה  למשרדי 
והערכה  תודה  ברכות  העת  כל 
המבצע  על  הרחב  מהצבור 
מציינים  הם  כאשר  המקיף, 
יכלו  זה  מבורך  למבצע  שתודות 
לילדיהם  או  לעצמם  לרכוש 
התוצרת  ממיטב  משקפיים  זוג 
הכלכלי,  מצבם  שבגלל  לאחר 
רכישה  מביצוע  עתה  עד  נמנעו 

הכרחית וחיונית זו.
אנשי  צוות  כי  מוסר,  כתבנו 
וענקית  מקיפה  שניהלו  הלשכה 
הכן  עומדים  מופתי,  בסדר  זו 
רבה  וביעילות  במסירות  לטפל 
למציאת פתרון לכל פניה המופ־
נית ע"י הצבור על בעיה הנוצרת 
בנוהלי  הרשת  בסניפי  לפעמים 
טופלה  תלונה  שכל  כך  המבצע, 
הראשי  המטה  מול  אל  מיידית 
ביעי־ הלפרין'  'אופטיקה  ברשת 

לשביעות  המהירות  ובשיא  לות 
רצון רבבות הלקוחות.

המורחב  הצוות  בישיבת 
במיוחד  שהתכנסה  הלשכה  של 
מהמבצע  לקחים  הפקת  לצורך 
בעת  יישומם  לצורך  המקיף, 
קיום מבצעים בסדר גודל דומה 
ההצלחה  לאור  הבאות,  בשנים 
לחג,  מבצעים  בקיום  הרבתית 
האחרונות  השנים  שלוש  במשך 
חג  לקראת  לצבור  עזרה  במתן 
יש־ הרב  המנכ"ל  הודה  הפסח. 

פעילותם  על  לצוות  פרוש  ראל 
של  לפועל  להוצאה  המאומצת 
לצבור  קריאה  והפנה  המבצע, 
את  שיקדימו  השוברים  מקבלי 
ניסן,  ט'  יום  לפני  עוד  הרכישה 
מראשי  התחייבות  ישנה  כאשר 
עוד  סדירה  אספקה  על  הרשת 
עד  שיזמינו  אלו  לכל  החג  לפני 

לתאריך זה.

אסיר המשיך להונות בתי עסק מתוך הכלא

תיירות רק לנוצרים והיספאנים
מטעמם ברחבי תבל במטרה לעודד גויים וחצאי יהודיים 

מכל מדינות העולם שיעלו להשתקע בארץ.
והנה כשזה מגיע לבני תורה, כאשר אלפי בחורים ואב־

רכים המגיעים ללמוד תורה בישיבות בארץ ומזרימים הון 
כשאחוזים  הכלכלה,  לחיזוק  רבות  ותורמים  לארץ  עתק 
מח־ לעולים,  הזמן  במרוצת  הופכים  אף  מתוכם  גבוהים 

חשובים  אינם  אלו  תיירים  ולא!  לא  הזדון  ממשלת  ליטה 
והיספאנית  הנוצרית  בתיירות  רק  מעוניינים  אנו  כלל,  לנו 
– עבורם אנו מוכנים להשקיע מיליונים רבים. אבל לתל־

מידים במוסדות התורניים לא ניתן חלילה שום תמיכה.
כל ההסכם על כל סעיפיו בנוי על כך, איך וכיצד להכות 
באויב החרדי, איך מצירים את צעדיו ועוצרים את התפ־

ומוציאה  בעיניהם,  לצנינים  היא  אשר  הדינאמית  תחותו 
אותם משלוותם. 

ובטו־ סמוכים  אנו  מאמינים,  בני  מאמינים  כיהודים 
ע"ה  המלך  דוד  ישראל  זמירות  נעים  של  בהבטחתו  חים 
(ר"ת  נ.ב.ל.  'אמר  במילים  מתחיל  הוא  אותו  י"ד  במזמור 
אלוקים  אין  בלבו  הזדון)  ממשלת  ראשי  של  שמותיהם 
סר  הכל  כאשר  טוב,  עושה  אין  עלילה  התעיבו  השחיתו 
יחדיו נאלחו אין גם אחד, והוא מסיים בהבטחתו שיקרב 
היום שיקויים בנו היעוד הגדול "מי יתן מציון ישועת יש־
ראל, בשוב ה' שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל" בב"א.

  המשך מעמ' ראשון

מצרים על סף אנרכיה: 
אזרחים הוציאו גנבים להורג
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שניסו  הצעירים  שני 
מקרטעת,  ריקשה  לגנוב 
יהיו  מה  בדעתם  העלו  לא 
המע־ של  המרות  התוצאות 
אורח  עוברי  הגון.  הלא  שה 
בעיירה  במעשיהם  שהבחינו 
הנילוס,  של  בדלתא  קטנה 
ואלו  השכנים  את  הזעיקו 
בחמת  הגנבים  על  התנפלו 
זמן  במשך  אותם  הכו  זעם, 
אותם  תלו  מכן  ולאחר  רב 
אוטובוס  בתחנת  למוות 

סמוכה. 
הגנבים  של  הוצאתם 
שביתת  לנוכח  בוצעה  להורג 
השוטרים במצרים שמאלצת 
דין  לעשות  האזרחים  את 
בפושעים  ולטפל  לעצמם 
שר  המשטרה.  עזרת  ללא 
עודד  אף  מצרים  של  הפנים 
למ־ לסייע  האזרחים  את 

ממחסור  שסובלת  שטרה 
בגלל  אדם  בכח  חמור 
בלכידת  ולסייע  השביתה, 
על  העלה  לא  הוא  פושעים. 
לע־ שלו  הקריאה  כי  דעתו 
גנבים  בו  למצב  תביא  זרה 
ברחובות  להורג  מוצאים 

הערים. 
לפי הדיווח אזרחים שהיו 
הזמינו  הקשה  למחזה  עדים 
הניידת  אולם  המשטרה  את 
לאזור  דרכה  את  שעשתה 
בגלל  להגיע  הצליחה  לא 
בסמוך  שנערכה  ענק  הפגנת 
בדלק  החמור  המחסור  נגד 
בפריפריה  ופושט  שהולך 
אזרחים  ומוציא  המצרית 
להפגנות  לרחובות  נזעמים 
הצליחו  היתר  בין  מחאה. 
פסי  גם  לחסום  מפגינים 
תנועת  את  ולשבש  רכבת 
הרכבות במחאה על המחסור 

בדלק. 

האיים הסקוטיים מפתיעים: אם סקוטלנד 
תפרוש מבריטניה האיים יפרשו מסקוטלנד
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הלאומנית  המפלגה  בעוד 
מרץ  במשנה  נערכת  בסקוטלנד 
שייערך  העם  משאל  לקראת 
היפר־ על  הבאה  בשנה  במדינה 
מלאה  ועצמאות  מבריטניה  דות 
שמקלקלים  מי  יש  לסקוטלנד, 
אם  כי  ומאיימים  החגיגה  את 
גם  מבריטניה,  תיפרד  סקוטלנד 
היא עצמה לא תישאר מאוחדת.

של  המנהלות  המועצות 
והאיים  אורקני  שטלנד,  איי 
ראשיהן  כי  הודיעו  המערביים 
הק־ בתקופה  להיפגש  צפויים 

להמשך  באשר  לדיונים  רובה 
מסקוטלנד  כחלק  הישארותם 
אם זו תפרוש מהאיחוד הבריטי. 
שאדינבורו  העובדה  לטענתם 
אליהם  קורה  סקוטלנד  בירת 
הופכת  לא  עדיין  מלונדון,  יותר 
אנגלים.  מאשר  לסקוטים  אותם 

מאתנו  מרוחקת  לונדון  "אם 
 ,500 רק  ואדינבורו  ק"מ   1,200
הבדל  רואים  ממש  לא  אנחנו 

המועצות  ראשי  אמרו  ביניהן", 
המנהלות. 

האמורות  הרשויות  בשלוש 

אדם,  בני  אלף  כ־69  מתגוררים 
והאזור נחשב לעשיר בדגה ולי־

עד מועדף עבור חברות אנרגיה. 
להיפרד  הסקוטים  של  השאיפה 
מהר־ היתר  בין  נובעת  מאנגליה 

צון לשלוט באיים הללו מבחינה 
האיים  תושבי  וכעת  כלכלית 

מאיימים לקלקל את החגיגה. 
לא  עתה  לעת  כי  לציין  יש 
של  לרעיון  רוב  שצפוי  נראה 
ובמידה  מבריטניה,  ההיפרדות 
ומשאל העם יסתיים ברוב קולות 
החלוקה  עצמאות  נגד  שיצביעו 
אם  וספק  רבות  בשנים  תידחה 
באיים  בעתיד.  פעם  אי  תתבצע 
דו־ מעמד  מבחינתם  כי  אומרים 
מה לאיי פוקלנד שנהנים מחסות 
הכתר הבריטי ומעצמאות מלאה 
גם  ומתאים  נחמד  להם  נראה 
להם. אחרים שואפים לעצמאות 
ולהתנתקות  יותר  עוד  מלאה 

מוחלטת מהכתר הבריטי. 

לא רואים הבדל. אחד מאיי סקוטלנד
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בסחר  העוסק  שבדי  מחקר  מכון 
על־ סין  לפיו  דו"ח  אתמול  פרסם  בנשק 
יצואניות  ברשימת  החמישי  למקום  תה 
את  והדיחה  בעולם,  הגדולות  הנשק 
לראשונה  המובילות  מהחמש  בריטניה 
כי  קובע  הדו"ח  שנה.  משישים  יותר  זה 
סין ייצאה נשק בין 2008 – 2010 בהיקף 
לעומת  אחוז  ושישים  ממאה  יותר  של 
מהנשק  אחוז  לכן. 55  קודם  שנים  חמש 
שמייצאת סין מגיע לפקיסטן שמדורגת 
הנ־ יבואניות  ברשימת  השלישי  במקום 

שק הגדולות בעולם. 
בראש  ניצבת  ארה"ב  המחקר  לפי 
רשימת היצואניות, ושלושים אחוז מה־

אחוז   26 בארה"ב.  מקורו  בעולם  נשק 
מקורו  המדינות  בין  שעובר  מהנשק 
ושישה  מגרמניה  מגיע  אחוז  ברוסיה, 7 

אחוזים מצרפת. 
בעולם  הגדולות  הנשק  יבואניות 
הן הודו (12 אחוז), סין (6), פקיסטן (5), 
קוריאה הדרומית רוכשת ארבעה אחוז 
שלושה  סינגפור  ואילו  בעולם  מהנשק 
אחוז. הנתונים מצביעים על כך שאסיה 
פעיל  בנשק  הסחר  שבה  היבשת  היא 

יותר מבכל יבשת אחרת. 
אינו  הנשק  ויבוא  יצוא  כי  לציין  יש 
רק בתחמושת חיה, וחלק גדול מהייצוא 
טנקים,  צבאיים,  בכלים  עוסק  והייבוא 
צוללות  אניות,  מטוסים,  משוריינים, 
ומכשירי רדאר. כך למשל היצוא הסיני 
רכ־ אותם  טנקים   54 היתר  בין  כולל 
שהועברו  טיס  כלי  שמונה  מרוקו,  שה 
שנמכרו  אניות  שלוש  לוונצואלה, 

לאלג'יריה ועוד. 
לאמריקנים  הסינים  שבין  אף  על 
אחוז   25 כמעט  של  פער  קיים  עדיין 
הדבר  מייצאות,  שהן  הנשק  בכמות 
סין  של  המהירה  התפתחותה  על  מעיד 

ארה"ב  של  בעורפה  לנשוף  שמתחילה 
לפי  על.  כמעצמת  מעמדה  את  ולחזק 
כולל  הסיני  הצבא  שונות  הערכות 
מא־ יותר  הנראה  ככל  חיילים,  מיליוני 

רבעה מיליון. 
בייצור  מאוד  מתקשה  סין  זאת  עם 
הצלי־ היא  עתה  ולעת  מטוסים  נושאת 
אותה  ולהפוך  ישנה  ספינה  לשקם  חה 
מבצ־ אינה  שעדיין  מטוסים  לנושאת 
אב  לייצר  הצליחה  היא  כן  כמו  עית. 
טיפוס של מטוס חמקן אך לא הצליחה 

לייצר טייסת מבצעית ראויה לשמה. 
מחו־ לסין  ארה"ב  בין  המתיחות 

הכלכלי  עיקריים:  חלקים  לשני  לקת 
בין  מתנהלת  הכלכלה  בנושא  והצבאי. 
כאשר  מטבעות'  'מלחמת  המדינות 

הסינים  על  לכפות  מנסים  האמריקנים 
להעלות את שער המטבע שלהם, ובכך 
שי־ מה  בסין,  הייצור  עלות  את  לייקר 
הסינית  הכלכלה  בין  איזון  מעט  כניס 
שלא  מתעקשים  בסין  המערבית.  לזו 
להיכנע ללחץ האמריקני, ולפי הערכות 
שונות זאת הסיבה לכך שארה"ב החלה 
של  בפיתוחה  עתק  תקציבי  להשקיע 
גדולה  ויצואנית  צבאית  כמעצמה  הודו 
העולם –  רחבי  לכל  זולים  מוצרים  של 
הסיני  המונופול  את  לשבור  שנועד  מה 
מעט  להשפיע  לאמריקנים  ולאפשר 

יותר על הלך הרוחות בבייג'ינג. 
החלק הצבאי בין המדינות מתמקד 
בעיקר באזור הים הצהוב והוא בא לידי 
ביטוי במתיחות שקיימת בין שתי הקו־

בסנקציות  תמכה  שסין  אף  על  ריאות. 
האו"ם  של  הבטחון  מועצת  שהטילה 
הגינויים  וחרף  הצפונית,  קוריאה  על 
לאחר  פרסמה  שהיא  ונשנים  החוזרים 
פיונגיאנג  שביצעה  הבליסטי  הניסוי 
ולאחר הניסוי הגרעיני, אנליסטים רבים 
סבורים כי סין היא זו שנותנת לקוריאה 
זו  בצורה  לפעול  ירוק  אור  הצפונית 
ובפועל היא הותירה את הגבול בין המ־

דינות פתוח למעבר חופשי של סחורות 
שהטילה  הסנקציות  את  לאכוף  מבלי 

עליה מועצת הבטחון. 
בא־ שנפתחה  נוספת  חיכוך  נקודת 
על  במאבק  היא  וארה"ב  סין  בין  חרונה 
יפן  בידי  כיום  שנשלטים  המריבה  איי 
המאבק  עליהם.  לריבונות  טוענת  וסין 

של  מטוסים  הפצצת  לכדי  כמעט  הגיע 
סין על ידי חיל האויר היפני, מה שהיה 
רחמים  חסרת  למלחמה  לגרום  עלול 

מצידה של סין כנגד יפן. 
את  עוררו  הסינים  כי  סבורים  רבים 
את  לחזק  כדי  מרבצו  הישן  הסכסוך 
הלאומניות בתוך סין ובכך להשתיק את 
בדרישה  ומתגברים  ההולכים  הקולות 
הש־ והחלפת  הדמוקרטיה  להרחבת 

אך  בעולם,  המאוכלסת  במדינה  לטון 
אדום  סדין  הוא  הזה  הסכסוך  היתר  בין 
השור  עיני  לנגד  סין  מנופפת  בו  נוסף 
לארה"ב  ומבהירה  הזועם,  האמריקני 
בעולם  לשלוט  אולי  יכולה  היא  כי 
ובמדינות  הרחוק  במזרח  לא  אך  כולו, 

האזור.

דו"ח: סין הגדילה את יצוא הנשק 
ביותר מ־160 אחוזים

אסיה היא היבשת שבה הסחר בנשק פעיל יותר מבכל יבשת אחרת

למרות שבין הסינים לאמריקנים עדיין קיים פער של כמעט 25 אחוזים בכמות הנשק שהן מייצאות, הדבר מעיד 
על התפתחותה המהירה של סין שמתחילה לנשוף בעורפה של ארה"ב ולחזק את מעמדה כמעצמת על

משכו וקחו... למשפחותיכם

ביטוי הולם | ש. תפילינסקי

בשבוע שעבר נצפתה בשכונה חרדית 
באזור המרכז קבוצה מעניינת שכללה בני 
נשואים,  ואחיות  אחים  אחת,  משפחה 
דליים  מגבים,  עבודה,  בכלי  המצוידים 
בית  לעבר  בדרכם  צועדים  וסמרטוטים, 
הוריהם. אילולי כלי הנקיון שבידם שהעידו 
נחשדים  בוודאי  היו  עדים,  כאלף  עליהם 

הקרובה  בשעה  כי 
עוד  על  נתבשר 
במשפחה,  שמחה 
שנשברה  צלחת  ועל 
אלא  טוב.  למזל 
כל  היה  לא  שכאמור 
כאן  מדובר  כי  ספק 
שנחלץ  נקיון  בצוות 

לעזרה. 
פסחים  בערבי 
רבים  בבתים  עולה 
הידוע  הפולמוס 
ה'קושיא  סביב 

החמישית': היכן ישאלו הבנים את ארבע 
הסדר  שולחן  על  האם  השנה.  הקושיות 
הסבא  לפעמים  או  הסבא  של  הארוך 
מיוצאי  מאות  שולחנו  על  המארח  רבא 
מהם  שאחד  בלא  הרע,  עין  בלי  חלציו, 
בירושלים'  שאלון  המקום  לי  'צר  יאמר 
(לפחות לא בקול...)?! או אולי השנה לשם 
הקושיות  ארבע  בהשמעת  יסתפקו  שינוי 
המשפחה  בחיק  הפרטי  ביתם  כתלי  בין 

המצומצמת?!
בתהיה  מתפלפלים  הלומדים  טובי 
ידי  לצאת  ניתן  אם  הסבוכה,  ההלכתית 
שליחות  מינוי  ע"י  לבנך"  "והגדת  חובת 
לעשרות  להאזין  המשתדל  לסבא 
אליו  המפנים  הגילאים  בכל  הצאצאים 
להשתדל  עדיף  או  קושיותיהם,  את 
וינסה  לילדיו,  יקשיב  עצמו  שהאב/הבן 
לספק להם את התשובה המתבקשת ככל 
אשר תשיג ידו במסגרת ההמולה והבלגן 

שמסביב.
שונות  דעות  מביעים  חינוך  אנשי 
בנושא. יש הטוענים בתוקף כי ליל הסדר 
הינו הזדמנות חד שנתית להקנות ערכים 
של  הרכה  לנפשו  מופלאים  ורגשות 
אילוצי  עבור  זאת  להפסיד  וחבל  הילד, 
דוחק ורעש השוררים בסדרים ההמוניים 

שבבתי הסבים יחד עם ציבור גדול מדי.
דווקא  כי  המצדדים  יש  מאידך, 

וערוך  ארוך  שולחן  של   – האלו  המחזות 
יהודי   – הסב  ישוב  שבראשו  לתפארת, 
יורד  הלבן  שזקנו  ומעלה  משכמו  הגבוה 
על פי מידותיו, המשמיע אמרות חוצבות 
להבות אש, וניגונים עתיקי יומין עם טעם 
מחזיקים  מחרים  ואחריו  פעם,  של  מתוק 
מבוגרים,  עם  נערים  מסובים,  עשרות 

ילדים לצד בחורים, כולם שרים ואומרים 
הוד  מחזות  הן  בהתלהבות –  ההגדה  את 
מהם  יישכחו  ולא  נפשם,  על  שייצרבו 

לעולם.
שקשה  סבוכה  שאלה  זו  בקיצור, 
מעל  מקלדת  במחי  אותה  לפתור  מאוד 
מומחים  עם  בהתייעצות  אך  העיתון.  דפי 
ואישי רוח הוחלט פה אחד כי בדבר אחד 
כולם שווים לטובה. הן הילדים הנשואים 
הנכדים  עם  ולשבת  להמשיך  שמעדיפים 
של  הסדר  לשולחן  סביב  זיתים  כשתילי 
ההורים, והן אלו המבכרים להישאר בבית 
 – יקיריהם  עם  בעצמם  הסדר  את  ולחוג 
לבית  החג  לפני  בשמחה  מוזמנים  כולם 
הנקיון  בנטל'  'לשאת  מנת  על  ההורים 

וההיערכות לחג המתקרב. 
להם  אל  בעצמם  'סדר'  העורכים  אף 
לפני  העומדות  מהמטלות  להתעלם 
הוריהם המבוגרים יותר או המזדקנים (כן. 
וכפי  היכולת,  כפי  כמובן  קורה...)  זה  גם 
שהמצב בבית מאפשר, בלא שזה יתנקם 

על חשבון מישהו אחר.
שהמתעתדים  וכמה  כמה  אחת  על 
ההורים,  אצל  הסדר  בליל  להתארח 
ולגלות  המשמר,  על  להתייצב  עליהם 
ובכך  האפשר,  ככל  ולסייע  לעזור  נכונות 
יזכו לברכה שהובטחה למכבדים הורים – 

"למען ירבו ימיך". חג שמח.

טובי הלומדים מתפלפלים בתהיה 
ההלכתית הסבוכה, אם ניתן לצאת 
ידי חובת "והגדת לבנך" ע"י מינוי 
שליחות לסבא המשתדל להאזין 
לעשרות הצאצאים בכל הגילאים 

המפנים אליו את קושיותיהם

לא הצליחה לייצר נושאת מטוסים ראויה לשמה. מטוסים סיניים

מאחורי הכותרות /  אליעזר פרידמן

ישראל לא מחכה לאובאמה
שגריר ישראל בארה"ב לשעבר מסביר לאט וברור למה הסכם שלום עם הפלסטינים אינו בר ביצוע בדורנו זה ^ וגם: מראה מול התקשורת 

הישראלית שחוגגת את בואו של אובאמה על אף שרוב הישראלים היו מעדיפים לוותר על הביקור שלו ולשמוע עליו מרחוק

יאיר לפיד כבר מוברג עמוק בתוך כסא עור 
בת־ ממנו  להתנתק  עתיד  לא  הנראה  וככל  הצבי 
קופה הקרובה. הגב' לבני גם היא בממשלה ויחד 
להוביל  הולכים  השלושה  כי  נראה  נתניהו  עם 
של  רוחו  למורת  מתחדש,  מדיני  לתהליך  אותנו 
נפתלי בנט שיצטרך להתפתל מול בוחריו ולהס־
ביר כי כל עוד מדובר במו"מ שאינו כולל מעשים 
של ממש, הוא יכול להמשיך ולדבוק בכס השררה 
ישראל  שגריר  מידותיו.  לפי  במיוחד  שנתפר 
בארה"ב לשעבר, זלמן שובל, פרסם מאמר דרכו 
החדש,  התיכון  המזרח  בבלון  סיכה  תוחב  הוא 
למגינת לבו של שמעון פרס ולשמחתו של נפתלי 

בנט. 
הנשיא  וביקור  בישראל  הבחירות  "אחרי 
לסדר  תחזור  הפלסטינית  הסוגיה  אובאמה, 
שכן,  הבמה,  למרכז  לא  אולי  הדיפלומטי.  היום 
אובאמה הבהיר שאילוצי פנים וכלכלה קודמים. 
הוא גם יודע שהסיכוי לפתרון הסכסוך הישרא־
להיכשל  להוט  אינו  והוא  גדול  אינו  לי־פלסטיני 
הפלסטינית  לסוגיה  מקרה,  בכל  אך  כקודמיו. 
תהיה השלכה ישירה גם על יחסי ישראל־ארצות 

הברית בארבע השנים הבאות". 
את  ומפרט  הקלפים  כל  את  פותח  שובל 
הנ־ הקביעה  לצד  שיהיו  ככל  ההסכם  עקרונות 

יגיעו  לא  לעולם  והפלסטינים  ישראל  כי  חרצת 
לכדי הסכמה: "פתרון שתי המדינות לשני העמים 
מקובל על רוב העולם (אם כי לא בהכרח על כל 
הפלסטינים) ועל רוב הישראלים (אף כי לא רוב 
יש־ בין  ההסדר  שפרטי  לחשוב  מקובל  מכריע). 

ידועים,  קלינטון  מתווה  פי  על  לפלסטינים  ראל 
אך האמת היא שרוב ההסכמות־כביכול האלה לא 

מקובלות על אחד הצדדים או על שניהם. 
הפלי־ בעיית  לפתרון  זהה  פירוש  "אין 
ירושלים  לגבי  מינימלי  משותף  מכנה  אין  טים, 
אחוז   71 צמח,  ד"ר  של  סקר  לפי  הבית.  והר 
ירושלים  על  לוויתור  מתנגדים  מהישראלים 
למתן  מתנגדים  הפלסטינים  ואילו  המזרחית, 
כשמדברים  הבית.  בהר  לישראל  כלשהו  מעמד 

אילו  על  ברור  לא  שטחים,  וחילופי  קווי 67'  על 
שטחים מדובר. 

כולם,  על  מוסכמים  ההתיישבות  גושי  "אם 
לא ברור מדוע העולם והפלסטינים מזדעקים כל 
בגושים  הכלולים  באזורים  בונה  שישראל  אימת 
אלה. שלא לדבר על הבעייתיות שבהצעה לפנות 
(מגוש  לגושים  שמחוץ  מתיישבים  אלף  כמאה 
בטחון,  של  שאלות  ועל  כ־8,500),  רק  פונו  קטיף 
כה  פלסטינית  מדינה  של  במציאות  וכיו"ב,  מים 
שע־ שלנו,  והכלכלה  האוכלוסין  לריכוזי  קרובה 

לולה לעבור בקרוב לידי חמאס". 
לא  "היא  שובל,  מוסיף  האמיתית",  "הבעיה 
גם  פתרון.  שאין  אלא  פרטנר,  לישראל  שאין 
דבקה  הפלסטינית  ההנהגה  ברור:  הפרטנר  ענין 
למו"מ  להיקלע  שלא  האסטרטגית  בהחלטתה 
ולהכ־ לפשרות  אותה  שיחייב  ישראל,  עם  ישיר 

רה בזכותו של העם היהודי למדינה משלו בחלק 
הזמנת  משתנה:  הטקטיקה  פלסטין.  של  כלשהו 
תנאים  העלאת  ישראל,  על  חיצוניים  לחצים 
את  לעקוף  כדי  לאו"ם  פניה  או  למו"מ  מוקדמים 
הטרור  איום  תמיד  נמצא  ברקע  במו"מ.  הצורך 
אפ־ כשמסתמנת  במיוחד  קורה  זה  והאלימות. 

שרות לתהליך מדיני אמיתי, כפי שהיה בעקבות 
מודיעיניים,  מקורות  לפי  קמפ־דייוויד.  פסגת 
כדי  חדשה  אינתיפאדה  מראש  תיכנן  ערפאת 

לסכל כל תוצאה חיובית למפגש". 
שובל אינו נמנע מלהצליף בלשונו נגד נביאי 
ישרא־ "כשגורמים  המדיני:  התהליך  של  השקר 

מחמוד  הנשיא  את  להעמיד  שיש  טוענים  לים 
עבאס במבחן, הם שוכחים שהוא כבר נכשל במ־

אהוד  עם  בשיחות   – אחת  מפעם  יותר  הזה  בחן 
להתנתקות  היענות  ובאפס  לבני,  והגב'  אולמרט 
בנימין  של  בר־אילן  ולנאום  שרון  אריאל  של 

נתניהו. 
לכשלון  האחריות  את  שמטילים  מי  "כלומר, 
מע־ ישראל,  כתפי  על  כה  עד  השלום  תהליכי 

הערבי,  העולם  רוב  שכן  המציאות,  את  וותים 
קיומה  עם  השלימו  טרם  הפלסטינים,  ובפרט 

שמתר־ ככל  ואידיאולוגית.  רגשית  ישראל,  של 
חקים מסיסמאות ריקות, אין ברירה אלא לחזור 
אפשרות  זה  בשלב  אין  דיין:  משה  של  למסקנה 
יש־ בין  רשמיים  שלום  להסכמי  להגיע  מעשית 
ראל לפלסטינים, ולכן עדיף להתרכז במסלולים 

מעשיים, כולל חד־צדדיים ובלתי רשמיים". 

מה פשר השמחה
לנגד  מראה  שמציב  נוסף  כותב  קם  במקביל 
שפרסם  במאמר  הישראלית.  התקשורת  עיני 
אסף גולן הוא תוקף בחריפות את השמחה פורצת 
ביקורו  לקראת  בארץ  התקשורת  של  הגבולות 
הלא מרגש של הנשיא האמריקני על אדמת ארץ 

הקודש:
"סקר שנערך בשבוע שעבר במעריב ושבדק 
ארצות  לנשיא  הממוצע  הישראלי  של  יחסו  את 
מאזרחי  אחוז  ש־70  גילה  אובאמה,  ברק  הברית 
מתעלם  או  שלילי  באופן  מתייחסים  המדינה 
מהאיש. צורת ההתייחסות הזו חוצה מגזרים וש־
כבות באוכלוסיה הישראלית והיא כוללת בתוכה 
אנשי שמאל וימין כאחד. בנוסף גילו הנתונים כי 
רק 10 אחוז מהישראלים מגלים יחס אוהד כלפי 
האיש ומצפים לביקורו בארץ בשמחה. לא מדו־
בר בעובדות חדשות. היחס השלילי כלפי הנשיא 
ושוב  שוב  שעולה  קבוע  נתון  הוא  האמריקני 

בבדיקות דעת קהל שנערכות בישראל". 
בכלי  משתקפת  לא  כלל  זו  פשוטה  "אמת 
שכאיש  האחרון  בשבוע  הישראלים  התקשורת 
אחד החלו לייצר את מה שצריך לכנות "פסטיבל 
על  סיקורים  מקבלים  אנו  ושוב  שוב  אובאמה". 
המקומות שבהם יבקר הנשיא האמריקני וכן גם 
העיתונאים  כששלל  שיהיו  האבטחה  סידורי  על 
התרגשות  לייצר  מתאמצים  ממש  והעורכים 
לעשות  הגדיל  בארץ.  הנשיאותי  הביקור  סביב 
ערוץ 2 ששלח את אשת החדשות המרכזית שלו 
הגב' לוי למה שניתן לכנות במקרה הטוב, ראיון 

אוהד במיוחד של הנשיא האמריקני". 

הישראלי  הרחוב  בין  הזה  המדהים  "הפער 
בולט  בארץ  התקשורת  אנשי  של  המרכזי  לזרם 
יונתן  שנקרא  הלוהט  האדמה  לתפוח  ביחס  גם 
פולארד. כולנו יודעים כיצד התקשורת הישרא־

דוגמה  למדינה.  רגיש  בנושא  לעסוק  יכולה  לית 
בפרשת  לחוות  לאחרונה  זיכנו  זה  למצב  בולטת 
באותה  האוסטרלי.  זיגייר  בן  הוא   X האסיר 
אוסטרליה  ישראל  יחסי  על  שאיימה  פרשה 
של  שלומם  על  אף  ואולי  המדינה  בטחון  ועל 

אנשי המוסד". 
"למרות כל זאת התחקירנים ואנשי החדשות 
אל  וירדו  הזו  בפרשה  אבן  על  אבן  השאירו  לא 
עם  צדק  ועשיית  האמת  חקר  היה  שלדעתם  מה 
האיש. אלא שדווקא בנוגע לעוול הזועק לשמיים 
בכלא  שנמק  פולארד,  פרשת  סביב  שמתרחש 
הת־ מגלה  שנים,  כמשמעו 28  פשוטו  האמריקני 

לעמדה  והבנה  ממלכתיות  הישראלית  קשורת 
האמריקנית. כל זאת בעוד רוב מוחלט של הצי־
האיש  של  החזקתו  בהמשך  רואה  הישראלי  בור 

סטירת לחי בוטה כלפי ישראל". 
ללא  גם  כיצד  מראות  אלו  פשוטות  "עובדות 
העי־ מערכות  עמדת  את  שמכתיבים  קומיסרים 

אלו  גופים  בישראל  התקשורת  וערוצי  תונים 
מחשבות.  משטרת  ידי  על  פקטו  דה  נשלטים 
מבחינה זו מדובר במשטרת מחשבות אפקטיבית 
הרבה יותר מהוראות חיצוניות. אנשי המערכות 
כמעט  בעצמם  מתיישרים  הקהל  דעת  ומעצבי 
מסוג  תקופה,  רוח  אוירה,  אחרי  עיוור  באופן 
נגד  בגלוי  לצאת  מעז  לא  כשאיש  מאוד,  מסוים 

האוירה". 
מחקר  מחייבת  זו  פתולוגית  פסיכו  "תופעה 
והנפשי  התודעתי  העיוות  צמח  מאין  לברר  כדי 
הזה כיון שברור שלא מדובר במצב מקרי. אולם 
עד שייערך מחקר כזה ראוי לתקשורת הישרא־

אובאמה  של  לביקורו  ליחסה  בנוגע  לפחות  לית 
יותר  ולגלות  ההתלהבות  את  להפסיק  בארץ 
הזדהות עם עמדתו של הציבור הישראלי הכללי 

שהיא אמורה להיות לו לפה".

לגלות הזדהות עם עמדות הציבור. ההכנות לקראת בואו של אובאמה

נפתחה מגבית 'כל דכפין' של בית התבשיל

גדולי ישראל בקריאת קודש: "תרומה לבית התבשיל 
כמוה כהכנסת האורח לבית ממש וקיום כל דכפין"

פתי־ עם  האחרונים,  בימים 
בית  של  דכפין'  'כל  מגבית  חת 
התבשיל, התקבלו ראשי ומנהלי 
מרנן  של  במעונם  התבשיל  בית 
שליט"א  ישראל  גדולי  ורבנן 
את  ושיבחו  בחביבות  שבירכום 
התבשיל  בית  של  הרב  פועלו 
מוכנות  ארוחות  אלפי  במתן 
בחלוקה  נצרכים  למשפחות 
האוכל  ובחדרי  לבתיהם  ישירה 
 – התבשיל  בית  של  המרכזיים 
חג  ימי  ובכל  הסדר  ליל  בסעודת 

הפסח. 
על  חתמו  אף  ישראל  גדולי 
קוראים  הם  בה  קודש  קריאת 
שותפים  להיות  הציבור  לכלל 
ממש  דפסחא'  'קמחא  בנתינת 

לכל דיכפין.
כל  על  מוטל  הדין,  "מעיקר 
שלחנו  על  לארח  ואחד  אחד 
בליל סדר הפסח מאביוני עירו", 
שליט"א,  ישראל  גדולי  כותבים 
בית  החסד  ארגון  כאשר  "והנה 
הסדר  בליל  מאכיל  התבשיל 
רע־ נפשות  הפסח  חג  ובכל 

חג  סעודות  שולח  ובנוסף  בים 
של  לביתם  וחמות  מבושלות 
מוטל  כבוד,  בדרך  רעבים  אלפי 
חיוב  ועיר  עיר  כל  תושבי  על 
כזה,  קדוש  מפעל  להחזיק  גמור 
הת־ בית  פועל  כן  על  ואשר 
ובשליחות  בשליחותנו  בשיל 

הציבור כולו.
הפסח  בחג  כי  לנו  "ידוע 
משפחות שלמות ובתוכם ילדים 
את  לחגוג  יכולים  אינם  רבים, 
וכמשמעו,  כפשוטו  החירות  חג 
החג  לסעודת  משגת  ידם  ואין 
לכך  ומצפים  ביותר  הבסיסית 
לו־ נוכל  והאיך  עיניים,  בכליון 

ייתי  דכפין  'כל  הסדר  בליל  מר 
מסבים  רעבים  אין  בעוד  ויאכל' 
כותבים  זו",  בשעה  שולחננו  של 
בקריאת  שליט"א  ישראל  גדולי 

הקודש.
ישראל  גדולי  כותבים  עוד 
לה־ הדבר  "פשוט  כי  שליט"א 

למפעל  תרומה  ידי  שעל  לכה, 
אלפי  המארח  התבשיל,  בית 
עניים הן בבית הכנסת האורחים 

כבוד,  בדרך  הנצרכים  בבית  והן 
הכנ־ מצוות  כפשוטו  מקיימים 

והיא  הסדר,  בליל  אורחים  סת 
והמהודרת  המושלמת  הצדקה 
התבשיל  לבית  ותרומה  בפסח, 
לבית  האורח  כהכנסת  כמוה 
ממש, כאשר בזכותם לא יישאר 
בחרפת  בישראל  יהודי  שום 
ימי  של  בעיצומם  ל"ע  רעב 

חירות אלו".
אף  התבשיל  בית  בהנהלת 
ברו־ המשנה  דברי  את  מביאים 

אשר  ו'),  ס"ק  תכ"ט,  (סימן  רה 
עצמם  המשתמטים  "ואלה  כתב 
בי־ עוון  יש  עניים  קמח  מליתן 

העניים  שעיני  ידוע  והנה  דם. 
ישארו  וכשהם  לזה  נשואות 
בדוחק וברעבון והוא יעלים עין 
כי  שם  הציון'  'שער  וכתב  בזה". 
"מן הדין היה יוצא במצות צדקה 
מעות  להעניים  נותנין  היו  אם 
קמח  או  חטים  בעצמם  שיקחו 
לח־ דמנהג  קאמר  להכי  למצה, 

הנייתא  מקרב  שיהיה  חטים  לק 
(הנאתם)".

הונגריה: זעם בעקבות הענקת 
פרס לעיתונאי אנטישמי

מאת א. למל

זעם רב בהונגריה. הקהילה 
תוקפת  בהונגריה  היהודית 
ממשלת  החלטת  את  קשות 
פרס  את  להעניק  הונגריה 
לעיתונאי  השנתי,  העיתונות 
נגד  בוטה  באנטישמיות  הידוע 
לשמצה  ידוע  ואף  היהודים, 
קונספירציה  תיאוריות  כמפיץ 

על היהודים.
האנטיש־ ההתפרצויות 
השלי־ וההתבטאויות  מיות 

לפני  הביאו  האיש  של  ליות 

כלי  על  כבד  לקנס  שנתיים 
בעק־ עבד  בהם  התקשורת 

אנטישמית  התבטאות  בות 
חמורה.

הודיעו  הפרסום  בעקבות 
העיתו־ פרס  מקבלי  כעשרה 

הם  כי  לשעבר  בהונגריה  נות 
מחזירים את הפרסים שקיבלו 
שאינם  משום  השנים,  במשך 
מעוניינים לשאת בתואר דומה 
בהתבטאויות  שידוע  לאדם 

חמורות שכאלו.
ראש  מטעם  האחראי 
תאר  מדינה,  לפרסי  הממשלה 

מצ־ "תקלה  האיש  בחירת  את 
שהפרס  ברור  כי  ואמר  ערת" 
כאלו  התבטאויות  על  ניתן  לא 
עיתונות  על  אלא  ואחרות 
שאין  הבהיר  הוא  מקצועית. 
לו סמכות משפטית לבטל את 

ההחלטה.
הבי־ היהודית  בקהילה 

ההחלטה  על  פליאה  עו 
מוחלטת  בסתירה  העומדת 
האנטישמיות  נגד  למלחמה 
ההמשלה  הכריזה  עליה 
בתקופה  בראשה  והעומד 

האחרונה.

משרד השיכון: כ־900 דירות חדשות ביזמה 
ציבורית נמכרו בחודשיים הראשונים של 2013

מאת שלמה גרין

של  הראשונים  בחודשיים 
דירות  כ־900  נמכרו   2013
הבינוי  משרד  ביוזמת  חדשות 
ו־326  בינואר   574 והשיכון: 

בפברואר. 
בפברואר  המכירות  היקף 
נמוך בכ־38% מהממוצע החודשי 
ב־2012 (כ־525 דירות) ובכ־28% 
 455) אשתקד  מקביל  מחודש 
בחודשיים  המכירות  דירות). 
התמקדו   2013 של  הראשונים 
דירות),   109) מודיעין  ביישובים 
דירות),   76) שמש  בית  רמת 
 68) שבע  ובאר  דירות)   72) יבנה 

דירות).
במשרד  שנאספו  מנתונים 
הבינוי והשיכון עולה כי מודיעין 
היא העיר המובילה במכירת די־

רות ביוזמה ציבורית גם בארבע 
תחילת  בין   – האחרונות  השנים 

(לוח   2013 פברואר  ועד   2009
כ־2,170  נמכרו  במודיעין   .(1
בית  אחריה  זו,  בתקופה  דירות 
שמש עם 1,673 דירות, ירושלים 
באר  כך  ואחר  דירות),   1,522)
שבע (1,275 דירות), יבנה (1,215 
יח"ד).   1,015) ואשדוד  יח"ד) 
רמלה   – המכירות  בצמרת  עוד 

ואשקלון.
הבינוי  משרד  ביוזמת  בניה 
קר־ על  בניה  כוללת  והשיכון 

משרד  ששיווק  מדינה  קעות 
או  בנפרד  והשיכון,  הבינוי 
מקרקעי  רשות  עם  במשותף 

ישראל. 
ידי  על  נבנות  הדיור  יחידות 
בסיס  על  אך  פרטיים,  יזמים 
(קביעת  המשרד  שביצע  תכנון 
ובנייתן  ושטח)  סטנדרט  מיקום, 
בניה  המשרד.  ידי  על  מפוקחת 
דו־ בערים  מבוצעת  זה  מסוג 

אשקלון,  אשדוד,  אילת,  גמת 

ביתר  שמש,  בית  שבע,  באר 
ירוש־ יבנה,  דימונה,  עילית, 

מודיעין,  כרמיאל,  יקנעם,  לים, 
קרית  גת,  קרית  נתן,  צור  עכו, 
רחובות  העין,  ראש  מוצקין, 

ורמלה.
כוללת  פרטית  ביוזמה  בניה 
קרקע  על  בניה  רכיבים:  שני 
על  בניה  וכן  פרטית  בבעלות 
המדינה  בבעלות  קרקעות 
הבי־ משרד  ביוזמת  שאינה 

על  (המשווקות  והשיכון  נוי 
ישראל).  מקרקעי  מינהל  ידי 
פי־ אין  הללו  הרכיבים  בשני 

השיווק  ולאחר  הבניה,  על  קוח 
על  בשטח  הפעילות  מבוצעת 
מעורבות  ללא  בלבד  היזם  ידי 
חל־ והשיכון.  הבינוי  משרד 

קרקע  על  בניה  של  היחסי  קה 
בשל  רבה  במידה  ירד  פרטית 
השיווקים הגדולים של קרקעות 

מדינה.
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דף היומי בבלי: עירובין יא    דף היומי ירושלמי: נזיר מה    חובות הלבבות: 
הלכה  ח-ט     ט,  קמא  בבא  יומית:  משנה  (היחוד)     השמיני  הנפש  חשבון 
יומית: או"ח רח, יג-טו    רמב"ם יומי: שבת יח-כ    שו"ע הרב - רב יומי: כה, 
א-ה    חפץ חיים: לה"ר ח, י-יא    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ב עמ' לה.

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
8:01
8:46
9:16
9:46
11:47
12:17
5:54

4:15
4:54
5:43

ת"א
8:02
8:47
9:18
9:48
11:49
12:19
5:51

4:16
4:55
5:50

חיפה
8:01
8:47
9:17
9:47
11:48
12:18
5:53

4:15
4:54
5:42

ב"ש
8:04
8:48
9:19
9:49
11:49
12:20
5:53

4:18
4:57
5:46

אשדוד
8:03
8:48
9:19
9:48
11:49
12:20
5:53

4:17
4:56
5:46

צפת
7:59
8:45
9:15
9:45
11:46
12:16
5:48

4:12
4:52
5:41

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

סיני 15      הר  סיני 6762954  הר  ברק  בני  תורה 20      שערי  וגן 054-4999120  בית  מרפאת  ירושלים 
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 הנרקיס 8851931 מרכז מסחרי לב 
יסמין     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 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

לוח תורני - יומי

מפלס 
הכינרת

שישיחמישירביעי

ירושלים
18-12

תל אביב
20-13

חיפה
20-14

גולן
19-11

טבריה
26-12

גליל
18-10

באר שבע
23-12

אילת
28-20

מזג האויר
קר מהרגיל

היום - תחול התחממות, 
יהיה מעונן חלקית ויתכן 

טיפטוף או גשם מקומי קל. 

רביעי - תחול התחממות 
קלה נוספת, ייעשה חם מעט 

מהרגיל לעונה ונאה. 

חמישי - יתחמם גם כן.

שישי - עוד התחממות. 
בדרום ובעמקים ייעשה חם 

עד שרבי. 

הקו האדום
-208.8

היום: 210.04-
אתמול: 210.04-

(100

3.6930

5.5756

3.8847

4.7755

3.8368

3.6147

3.9079

0.326%

0.000%

1.550%

 0.610%

0.519%

0.291%

0.161%

124.64

1105.82

297.49

14452.06

2792.30

1.75%

3.25%

0.78%

0.52%

0.03%

 0.43%

 0.25%
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ירושלים | מכירהֳ
חד'   3.5 בהזדמנות  במטרסדורף, 

"תמסורת" 02-5373444
[20025804]

בני ברק | מכירה
שך  הרב  ברח'  בלבד!  לרציניים 
מצוין  במחיר  ק"א  מרווחת  חד'   3

052-7631150
[20025793]

דירות  לשתי  מחולקת   6 יוסף  בדון 
ק"א  סוכה   + ח'   3 של  משופצות 
נכסים"  "אפיק  ש"ח   1,690,000 חזית 

03-5791514
[20025785]

גג   + חזית  משופצת  ורשא 4.5  גן  באזור 
נכסים"  "אפיק  ש"ח   1,800,000 בטאבו 

03-5791514
[20025784]

השלושה   / שך  הרב  באזור  בהזדמנות! 
 !1,290,000 חניה   + ק"א  מטופחת   3

"אפיק נכסים" 03-5791514
[20025783]

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

03-6182392 052-7138218
[20025719]

 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
 4 מ"ר   200 ענקית   6 הוילות  באזור 
ומיוחדת  מושקעת  מעלית   + ק"א  כ"א 
נכסים"  ”אפיק  בלבד!  למבינים 

03-5791514
[20025806]

בבן דוד 4 משופצת קומפלט חדשה ק"ג 
4,400 ש"ח ”אפיק נכסים" 03-5791514

[20025805]

מרוהטת  חדשה,  חד'   2 יחד'  בעזרא 
לפסח,  אפשרות  ש"ח   2,300 ממוזגת 

050-4193749
[20025778]

וגשל  באיזור  מרוהטת  ממוזגת  ק"א   2
3,100 ש"ח לממושכת 054-8421650

[20025774]

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

04-8708404
[20025757]

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]

אלעד | מכירה
לחדר  אופציה   + חד'   3 בחיי  ברבינו 

רביעי מאושר 02-5380894
[20025790]

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

השקעות" 04-666-4-666
[20021417]

טבריה | מכירה
פרטי + 220  בית  עילית  טבריה  מציאה! 
מ"ר, אפשרות בניה ל-2 קומות + חלוקה 

בטאבו 500,000 ש"ח 052-7664369
[20025794]

צפת | מכירה
דירת 4 חד' מרווחת ממוזגת, נוף מקסים 

440,000 ש"ח גמיש 04-6970392
[20025792]

בית שמש | מכירה
משופצת  הרצוג  הרב  חסידים  בקרית 

כחדשה 5 + חצר ענקית 02-6454530
[20025750]

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]

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 
מ   76 ג  קומה  הדתית  שמואל  בקרית 
ש"ח   3800 עוברת  שכירות  מחולקת 
 04-8708404 ש"ח   540000 מחיר 

0527121649
[20025796]

ארה"בֹ
בבורו  וקטנות  גדולות  ודירות  צימרים 

פארק, פרטיות מלאה! 917-5415055
[20021634]

צפת 
גדולה  נופש  דירת  המגינים  בככר 
לזוג  צימר   + ונקיה  ממוזגת  מחודשת 

04-6973865 052-7687778
[20025609]

מטופחת  סוויטה  צפתי"-  "ניחוח 
המרהיב  לנוף  צופה  ומפוארת 
מרפסת  והגליל,  מרון  הרי  של 
וכשרה  מדהימה,נקיה  נוף 
 052-7600711 להזמנות  לפסח, 

,04-6922240
[20013495]

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

מהדרין 052-7655124 / 5
[20024951]

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

052-7607750
[20023730]

תפרח 
חסידית  באוירה  נפלא  אירוח 
דשא  מרחבי  גנרטור,  ופסטורלית, 

ומתקנים 052-7612965
[20021631]

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

ומתקני חצר 050-4122811
[20021539]

ירושלים 
מפוארות  חדשות,  דירות  בגאולה 
מחירים  ושבתות  ימים  לפסח  וממוזגות 

נוחים 050-4109434
[20023858]

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]

להשכרת  שלך  רנט"-הסוכן  "איזי 
ובעולם  בארץ  החברות  בכל  רכב 

02-5805870
[20023653]

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

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

ספרים ֲ
שמגלה  המבוקש  הספר  הפסח  לחג 
שערים"  מאה  "זכרונות  צפונות  הרבה 

ה' חלקים 200 ש"ח כ"א 054-8440319
[20025700]

מצות 
בהכשר  וקסלשטיין  ממאפית  מצות 
משלוחים  החרדית  העדה  הבד"ץ 
ובני-ברק  בירושלים  הבית  עד 

054-8415345
[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]

השבת אבידה 
אוטובוס  בתחנת  סאנדיסק  נגן  נמצא 
ויקה"פ  מוצש"ק  י-ם  ירמיהו  ברחוב 

0548422298
[20025803]

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]

דירות לפסח 
בירושלים,  בעלזא  בק.  חד'   2 דירת 
מרוהטת ממוזגת ונקיה 052-711-7081
[20025791]

גמ"חים 
מצוין  במצב  שנראה  לתינוק  לול  דרוש 

במחיר סימלי. טל':052-7181590
[20025807]

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

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

לכלות  וחדשניים  יפיפיים  זרים  הכנת 
מומחית  ממעצבת  תשלום  ללא  יתומות 

בעלת שם בירושלים 054-8422712
[20025346]

חשובה  הודעה  בחגיך"  "ושמחת  ארגון 
ומשפחות  תורה  בני  האברכים  לציבור 
עדכני  תורמים  מאגר  ילדים  ברוכות 
כתובות  המטרות  לכל  ביותר  ויחודי 
והתורמים  הקרנות  כל  ובחו"ל  בארץ 
לחגים   / רפואי   / כלכלי  כספי  לסיוע 
ולכל השנה 050-4149044 המלצות על 

המאגר בשפע
[20025345]

לעילוי  קדיש  אמירת  לישראל"  "קדיש 
שיאמר  מי  שאין  לנפטרים  נשמת 
כמו"כ   / השנה  כל  למשך  קדיש  עליהם 
לעילוי  משניות  ללימוד  אפשרות 
חכמים  תלמידי  אברכים  ע"י  נשמת 

02-9992092
[20025344]

וסיוע  החזרים  רפואה"  של  "חיים  ארגון 
כספי להוצאות רפואיות יקרות + קבלות 
ע"י נדיבים בארץ ובחו"ל 052-7694786
[20025343]

לאלמנות  כספי  סיוע  יוסף"  "בית  ארגון 
ואירגונים  קרנות  מנדיבים  ויתומים 
בשפע  המלצות  ובחו"ל,  בארץ 

052-7694786
[20025342]

ארגון "להתחתן בכבוד" רוצים להתחתן 
כספי  סיוע  יש  כסף  ואין  וקשה  בכבוד 
בדוק  ובחו"ל  בארץ  תורמים  ע"י  מכובד 

ומנוסה המלצות בשפע 050-4149044
[20025341]

סיוע  לגייס  הזקוקים  הציבור  לתועלת 
כספי מקרנות צדקה וחסד בארץ ובחו"ל 
 / קשות  כלכליות   / רפואיות  למטרות 
ניתן לקבל שרות משרדי מקצועי בענין 

ארגון "אהל משה" 050-4149044
[20025340]

נהדרים  וסטיקרים  פלקטים  הגיעו 
לחלוקה בבתי כנסת ללא תשלום גבעת 

שאול 26 ירושלים 02-6523632
[20025314]

באזו  למשקפיים  מסגרות  גמ"ח 
של  ענק  מבחר  בי-ם  רסנהדריה 
ש"ח   10 שניה  יד  יפהפיות  מסגרות 

למסגרת 02-5818810
[20024973]

גמ"ח בולים ומעטפות בכל הגדלים ללא 
 054-8481094 בלבד  לפרטיים  תשלום 

באזור ב"ב בשעות הערב
[20024972]

סירים  להשיג  ניתן  נפתלי  חסדי  גמ"ח 
קטנות  מזוודות  וכן  לארועים,  גדולים 

ומיטות מתקפלות בביתר 02-5725599
[20024971]

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. 

ב-3  לשמחות  גדולים  סירים  גמ"ח 
החרדית  העדה  בד"ץ  בהכשרים  גדלים 

הרב לנדאו הרב רובין 052-7645598
[20024970]

כל  לחתונה,  מזוודה  יוסף  ברכת  גמ"ח 
מה שצריך לחתונה 052-7645598

[20024969]

מזוזות  דרושים  הסת"ם  משכן  לגמ"ח 
נבוא  אנו  בשימוש  שאינם  ותפילין 

לאסוף 050-4149044
[20024967]

בביתכם  ותפילין  מזוזות  בדיקת  שרות 
מהיום להיום 050-4149044

[20024966]

אמירת  לנפטרים"  נשמה  "עילוי  קרן 
 + השנה  כל  במשל  ומשניות  קדיש 
ת"ח  אברכים  ע"י  אזכרות  עריכת 

050-4149044
[20024965]

כספים,  בגיוסי  סיוע  משה"  "אהל  ארגון 
ומצוקות  רפואה  עניני  כלה  הכנסת 
תורמים)  מאגר  להשיג  (ניתן  כלכליות 

050-4149044
[20024964]

גמ"ח "ושמחתם" אביזרי ריקודים לכלה 
052-7138386 02-6430548

[20024929]

גמ"ח כרית יוקרתית לברית ניתן להשיג 
03-9072466 054-8419633

[20024928]

צבע   39 מידה  גבוהות  כלה  נעלי  זוג 
שמנת 054-8419633 03-9072466

[20024927]

גמ"ח לברית מילה + כרית לכסא אליהו 
03-9337130

[20024926]

ותחבושות  למשחה  גמ"ח  ברנשילד- 
אלעד   2  /  86 הנשיא  יהודה  לכוויות 

03-9095314
[20024925]

בן  בצלאל  יעקב  לע"נ  עבודה  כלי  גמ"ח 
אלעד  הנשיא 83  יהודה  רח'  יהודה  צבי 

03-9073251 03-9075475
[20024924]

המותגים  ממיטב  שניה  יד  בגדי  מכירת 
הכל  מצוין,  במצב  הכל  והחברות 
בלבד  בתאום  קולב  על  ומאורגן  תלוי 

02-5021538 ר"ח עמוס גאולה
[20024923]

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]

אימות חתימות משפטי ע"י משרד עו"ד 
 02-5323031 מראש  בתאום  א.שהין 

ר"ח הושע 8 ירושלים (ללא תשלום)
[20023998]

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

לשם. 0504-105-304
[20021788]

בריאות 
רוקח  ומוסדות  קופ"ח  מבוטחי  חדש! 
עד  תרופתי  ושרות  יעוץ  נותן  מוסמך 

בית הלקוח 050-4142059
[20025716]

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]

עבודות הגהה 
מגהים  עורכים  צוות  ספר.  אוהב 
ולשוני,  תורני  נסיון  בעלי  ומתרגמים 

0527-123-609
[20024807]

סגולות 
המעונינות  נשים  של  קבוצה  מתארגנת 
לקבל שבת 10 דק' לפני הזמן לזכות של 
נרות  הדלקת  ואחרי  קיימא"  של  "זרע 
להזכיר את שאר השמות סגולה בדוקה 

ומנוסה 054-8414655 054-8406241
[20025313]

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]

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

com
[20024962]

שיעורי העשרה 
שמיעה  ופיתוח  אורגן  לגיטרה  מורה 
והלחנה בוגר האקדמיה, תואר שני אזור 
ירושלים ביתר גוש עציון 052-7621193
[20025249]

וחוויתי  מקצועי  באופן  גיטרה  לימוד 
המלצות   + רב  נסיון  נוחים  ובמחירים 

08-8532823 (אשדוד)
[20025248]

קורדינציה,  יציבה,  המשפר  מחול 
אהליאב  ומעלה  לגילאי 6  ועוד  גמישות 

14 י-ם 052-7185099
[20025112]

ומנוסה  מקצועית  לאנגלית  מורה 
והכנה  פרטיים  שיעורים  מעבירה 
ומעשירה  חוויתית  בצורה  לבגרויות 

052-7166106 (אלעד)
[20025110]

מורה בעלת תואר בחשבונאות מעבירה 
מקצועות  במגוון  פרטיים  שיעורים 

בפרט מתמטיקה 03-7164069 תמי
[20025109]

המקצועות  ובכל  מתמטיקה  אנגלית 
פרטית  מורה  לשעה  ש"ח  ב-30 
 03-9097276 שנה   15 כבר  ומנוסה 

050-4128446
[20025106]

העברית  במקצועות  פרטיים  שיעורים 
(הבעה הבנת הנקרא ודקדוק) ע"י מורה 
ברמה  בעברית  ראשון  תואר  בעלת 
מקצועית וגישה ייחודית 052-7670059 

(ביתר)
[20025105]

שיעורים פרטיים במתמטיקה ע"י מורה 
מנוסה =הכנה למבחני בגרות, במחירים 

נוחים 050-4161038 (ביתר)
[20025103]

לימוד  לבנים-  ומאתגר  יחודי  חוג 
פיתוח  ההונגרית,  הקוביה  אומנות 
-מגיל  והחשיבה  הארגון,הריכוז  כושר 
עילית,  בביתר  מועבר  ומעלה   10
תשלום  ללא  מרהיב  הדגמה  מופע 

054-8428291
[20025102]

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

רח' אהליהב 23 02-5380490
[20025146]

השבת אבידה 
נמצא באזור שבטי ישראל מאה שערים 

תווי קניה 02-5864638
[20025808]

חנות  של  שחורה  בד  שקית  אבדה 
א'  ביום  שבתית  עליונית  ובה  מוד  ביבי 
בערב בערך בשעה 10:00 ברחוב עזרא 
טל'  הרצוג  לכיוון   5 קו  באוטובוס  או 

057-3195857
[20025802]

של  שעון  שטראוס  ברח'  בי-ם  נמצא 
ילדה ביום ב' ז' ניסן 057-3158285

[20025801]

אבד מנוי למקוה שחור כחול בירושלים 
052-7645390

[20025800]

שקית  נשכחה  ויקרא  פר'  במוצ"ש 
לבעליה-  החשובים  דברים  המכילה 
 230 בקו  דיגיטלית,  מצלמה  פאה, 
לב"ב  ספר  מקרית   11.50 שעה  של 

052-7174960
[20025799]

אבדה עגלת מקלרן לפני כ-10 חודשים 
אותר  המוצא  לאשדוד  מב"ב   350 בקו 

ונאבדו פרטיו 03-6740835
[20025798]

במונית(הרכס)  בי-ם  עגלה  נשכחה 
שבועיים  לפני  לקטמון  מסורוצקין 

050-4151458 052-7695105
[20025797]

גדול  כסף  סכום  עם  מעטפה  נאבד 
בירושלים באזור גאולה ושכונות הצפון 

02-6262324
[20025782]

שהועסק  פרטי  בקו  מגבעת  נמצא 
מודיעין  לכיוון  מירושלים  אגד  בשרות 
לטל'  לפנות  ניתן  בערך  כחודש  לפני 

054-8495910
[20025781]

בכח'  בתמיר  במכירה  כסף  סכום  נמצא 
אדר 02-5380875

[20025780]

נמצא גביע כסף לפני כ-3 שנים בגבעת 
שאול י-ם 052-7695797

[20025779]

052-7688346

הודעות חוק תכנון ובניה - 19/03/13

הועדה המקומית לתכנון ולבניה של נהריה
הודעה על פי סעיף 149 (א) (1) ו – (2) לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 (א) (1) ו – (2) לחוק התכנון והבניה הנ"ל, כי לוועדה 
שמהותה  ומשה,  מרים  סוליקרו  ע"י   – בקשה  הוגשה  נהריה  של  ולבניה  לתכנון  המקומית 
חלה  הבקשה  ומחסן.  מקורה  חניה   + דרומי)  (בית  חד-משפחתי  חדש  מגורים  בית  בניית   –
ברחוב לוטוס 97 נהריה. הבקשה כוללת את ההקלות להלן: 1) הקלה בקו בניין אחורי מזרחי 
– מבוקש קו בניין 4.5  מ' במקום 5.0 מ' המותרים.  2) הקלה בקו בניין צידי דרומי – מבוקש 
קו בניין 3.6 מ' במקום 4.0  מ' המותרים. 3) הקלה בקו בניין צידי דרומי – מבוקש קו בניין 2.7 
מ' במקום 4.0  מ' המותרים עבור קיר ללא פתחים. 4) הקלה בקו בניין קדמי מערבי – מבוקש 
במגרש 79  מבוקשת  הבנייה  גזוזטרה.  בניית  עבור  המותרים  מ'  במקום 5.0  מ'  בניין 3.0  קו 
בחלקה 16 בגוש 18133. כל המעוניין לעיין בבקשה יוכל לעשות כן במשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה נהריה, אשר כתובתם שד' הגעתון 19, נהריה בימים ובשעות בהם הם פתוחים. 
כל המעוניין להתנגד לבקשה יוכל להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה 
נהריה, אשר כתובתה כאמור לעיל וזאת תוך 10 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
מבין הפרסומים בעיתונים. לנוחיותך, שעות וימים קבלת קהל במשרדנו: בימים א', ד', בוקר: 
בלבד.  מקצוע  לאנשי  צהריים: 12.00-14.30  ה'  ביום  אחה"צ: 16.00-18.00.   8.30-12.00

בימי ב' ו – ג': אין קבלת קהל. טלפון: 04-9879891 פקס: 04-9512324.
ז'קי סבג, ראש העיר יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה-1965
מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי, נהריה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת מספר: ג/15821
שם התכנית: הגדלת אחוזי בנייה במבנן 9ג-עין שרה

בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת מספר: ג/15821 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה 
התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתיחסת לתכניות 
כפיפות  תמא/18  כפיפות  ג/4427  שינוי  ג/6929  התכנית  מספר  שינוי  היחס  סוג  הבאות: 
תמא/13 כפיפות תמא/23 כפיפות ג/6928 כפיפות ג/15798 השטחים הכלולים בתכנית 
ומקומם: ישוב: נהריה. גושים וחלקות: גוש: 18133 חלקות במלואן: 54, 59. גוש: 18133 חלקי 
חלקות: 51, 58, 67. גוש: 18133 חלקות במלואן: 50. קואורדינטה X:209250  קואורדינטה 
Y:766350 מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים א'- 1 (וילות) לפי תוכנית מפורטת 
והוראות  מגבלות  זכויות  מחדש  קובעת  התוכנית  ב.  מיוחד.   A+b מגורים  לאזור  ג/6929, 
בניה בתחומה. ג. התכנית תסדיר פתרון תנועה וחניה בתחומה. הודעה על הפקדת התכנית 
פורסמה בעיתונים בתאריך 27/07/2012 ובילקוט הפרסומים 6456, התשע"ב, עמוד 5683, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית  בתאריך 06/08/2012. 
במשרדי:  וכן  טלפון: 04-6508555.  עילית 17511  נצרת  הממשלה  קרית  דרך  הצפון,  מחוז 
לעיין  רשאי  המעונין  וכל  טלפון: 04-9879827,  נהריה  נהריה,  ולבניה  לתכנון  מקומית  ועדה 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 

. www.pnim.gov.il
אלכס שפול, אדריכל מ"מ יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

חוק התכונן ובניה, התשכ"ה-1965
מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מספר: ג/19970
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה ברח' ויצמן 10, נהריה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכונן והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), 
כי במשדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה 
ללא  וחלוקה:  איחוד  ג/19970  מספר:  מפורטת  ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  נהריה 
איחוד וחלוקה התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת 
לתכניות הבאות: סוג היחס שינוי מספר התכנית ג/10715 שינו ג/במ/103 שינוי ג/851 כפיפות 
תמא/35 כפיפות תמא/34/ב/4 כפיפות תממ/9/2 כפיפות תמא/34/ב/3 השטחים הכלולים 
גוש:  וחלקות:  גושים   Y: קואורדינטה   X:209158 קואורדינטה  נהריה.  ישוב:  ומקומם:  בתכנית 
18165 חלקות במלואן: 111. גוש: 18166 חלקי חלקות: 62.מטרת התכנית: הקמת בנין מגורים 
מספר  והגדלת  צפיפות  גדלת  בניה,  אחוזי  הגדלת  מציעה  התכנית  מרווחות  דירות  עם  יוקרתי 
הקומות עיקרי הוראות התכנית: הגדלת אחוזי הבניה לשטחים עיקריים הגדלת הצפיפות הגדלת 
גזוזטראות  עבור  צידי  צפוני  בנין  קווי  הקטנת  יח"ד  מספר  הגדלת  קומות  מספר  הגדלת  הגובה 
בלבד הקטנת קוו בנין צידי דרומי צידי עבור גזוזטראות בלבד הקטנת קווי בנין מערבי אחורי עבור 
גזוזטראות בלבד. כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים המאורים פתוחים 
לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il . כל מעונין בקרקע, בבנין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעתונים, למשדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה נצרת עילית 
17511 טלפון: 04-65085555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה 
נהריה, נהריה טלפון: 04-9879827 בהתאם לסעיף 103 (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא עם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן 
היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר 

וסדרי עבודתו), תשמ"ט-1989.
אלכס שפול, אדריכל מ"מ יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון 

הועדה המקומית לתכנון ולבניה עיריית בני ברק
הודעה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965

לעליית בניה  תוספת  בקשה:  מהות  מספר: 30167  בתכנית  זו  לועדה  בקשה  הגיש/ו  יעקב  אברהמי 
על קומות  שתי  בן  בבניין  א'  בקומה  בדירה  מיום 28/02/05  מס' 14261  בניה  היתר  עפ"י  קיימת  גג 
ב'. מגורים  אזור  ביעוד:   492 חלקה:   6187 גוש:  ברק  בני   13 גאון  האי  רב  ברחוב  בכתובת:  הקרקע. 
בהקלות הבאות: 1. 6% בגין שפור תנאי דיור. 2. 2.5% בגין קומה חלקית נוספת. 3. העברת אחוזי בניה
מקומה לקומה. וזה שלא בהתאם לתכניות 105/ב', 530, 105/ד' החלות במקום. כל המעונין יכול
לעיין  בבקשה האמורה במשרדי הועדה המקומית בעירית בני ברק. בשעות קבלת קהל ורשאי להגיש
התנגדות מנומקת לועדה המקומית תוך 14 יום מיום 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
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ביוזמת הרב דן כהן ראש המועצה המקומית 'רכסים'

מבצע נקיון ושדרוג הישוב לקראת חג הפסח
בחודשים האחרונים הושקעו מיליוני שקלים בשדרוג רחובות בישוב

הפ־ חג  לפני  שבועות  מספר 
'רכסים'  המקומית  ובמועצה  סח 
כבר עמלים קשות כדי להכין את 
כהן  דן  הרב  ביוזמת  לחג.  הישוב 
ראש מועצת רכסים עמלים עוב־
די המועצה על מבצע נקיון רחב, 
בכל  יסודי  נקיון  שממקד  מבצע 
משל־ זה  במבצע  הישוב.  רחבי 
הפיזיים  האגפים  כל  כוחות  בים 
לשפר  מיוחד  מאמץ  ומשקיעים 
החג,  לפני  הסביבה  חזות  את 
גם  משתתפים  אלו  במבצעים 

שיתוף  שיש  וככל  הישוב  תושבי 
ציבור בפרויקט כך ההצלחות הן 

גדולות יותר.
האחרו־ בשנים  כי  לציין  יש 

נות רמת הנקיון והטיפוח בישוב 
וזאת  בארץ  הגבוהות  מן  הינם 
המועצה  ראש  לפעילות  תודות 
איכות  למען  רבות  עושה  אשר 
כדי  תוך  התושבים  של  החיים 
הסביבה.  איכות  על  שמירה 
המועצה  ראש  פנה  אף  כך,  בשל 
לתושבי הישוב וביקשם להגביר 

הסביבתי  לנושא  המודעות  את 
בשריפת חמץ שבה שורפים את 
כגון  פלסטיק  מוצרי  עם  החמץ 
נעשתה  הפניה  ניילון.  שקיות 
בבריאות  פגיעה  למנוע  כדי 
"שריפת  הסביבה.  ובאיכות 
גזים  לשחרור  גורמות  השקיות 
המ־ למקימי  המזיקים  רעילים, 

צוה ולדיירי הסביבה ולכן עדיף 
נייר,  בשקית  החמץ  את  לרכז 
ולא בניילון או קרטון, שאף הוא 
הוא  אף  היוצר  כבד,  עשן  מעלה 
זיהום בתוך שטח עירוני", אומר 

הרב דן כהן ראש המועצה.
הישוב,  לשדרוג  הנוגע  בכל 
האחרו־ בחודשים  הושקעו 

היתר  בין  שקלים.  מיליוני  נים 
'לב  בשכונות  רחובות  שודרגו 
תורה'.  'בני  ביתך',  'בני  אליהו', 
הק־ טובי  ידי  על  בוצע  השדרוג 
בלנים באזור הצפון וכלל קרצוף 
וריבוד כביש, הרחבת המדרכות 
תאורת  התקנת  הכביש,  בצידי 
חניות  הסדרת  חדשה,  רחוב 

מסודרות בצידי הכבישים.
של  הקבלן  עובדי  כן,  כמו 
עמלו  'רכסים'  מקומית  המועצה 
המתנ"ס  הרחבת  על  באחרונה 
המקומי בעוד כ־240 מטר. כיום 
מרכזי  כמקום  המתנ"ס  משמש 
הכנסים  נערכים  שבו  בישוב 
לילדים  והפעילויות  המרכזיים 

שני  שופצו  אף  באחרונה  ונוער. 
בתי ספר בישוב.

אלו  בימים  נבנה  בבד,  בד 
רכסים'  'אלון  המסחרי  המרכז 
לשכונת  ביתך  בנה  שכונת  בין 
בעוד  להיפתח  וצפוי  החרובים. 
יפתח  היתר  בין  כחודשים. 

מר־ וחדש,  גדול  מרכול  במקום, 
ומספר  בנק  סניף  חדשות,  פאות 
חנויות שיתאימו לצביון המיוחד 
לתושבי  מענה  ויתנו  האזור  של 
לנסוע  נזקקו  כה  שעד  רכסים, 
לחיפה או למרכז הארץ על מנת 

לבצע את רוב הסידורים. 
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התושבים משתתפים. ראש מועצת רכסים, הרב דן כהן



פולין: 70 שנה לחיסול גטו 
קרקא צוין במעמד מרגש

מאת א. למל

חוסל  מאז  חלפו  שנה   70
ימ"ש,  הנאצים  ע"י  קרקוב  גיטו 
נותרו  שעוד  היהודים  ואלפיים 
בו לאחר שכולם כבר נשלחו למ־
חנות ההשמדה באושוויץ, נרצחו 

גם הם במחנה פלאשוב הסמוך.
ביום  נערך  המאורע  לציון 
מרגש  מעמד  השבוע  ראשון 
כאשר  בקרקוב,  הגיטו  במתחם 
למרות מזג האויר הסוער והשלג 
בסוף  אירופה  מזרח  את  שפקד 
מאות  התאספו  האחרון,  השבוע 
וזכרון  תפילה  לעצרת  יהודים 
ששתו  הקדושים  רבבות  לעי"נ 
את כוס התרעלה בגיטו קראקא 

ונרצחו על קידוש ה'.
זכ־ במצעד  נפתחה  העצרת 
רון מכיכר גיבורי הגטו ועד לא־

הריכוז  שבמחנה  הזכרון  נדרטת 
שם  לקראקא,  שסמוך  פלאשוב 
הת־ את  לשמוע  הקהל  התכנס 

פילות והנאומים.
תפילת א־ל מלא רחמים נא־
מר על ידי הרב שמואל גוראריה, 
את  שציין  בקרקוב,  חב"ד  שליח 
הקדושים,  ישראל  בני  רבבות 
וראשי  רבנים  אדמו"רים,  מהם 
בגיטו  שהיו  מפורסמים  ישיבות 

הגרמנים  ע"י  ונרצחו  קרקא 
נס  על  העלה  כן  כמו  באושוויץ. 
ההיס־ העבר  בעלת  העיר  את 

מגדלור  שהיתה  המפואר  טורי 
העולם  בכל  ולחסידות  לתורה 
צורבים  אלפי  כאשר  כולו, 
ובתי  הכנסת  בתי  את  מילאו 
ועתה  בתורה,  ועסקו  המדרש 
בתום  יושב.  מאין  שוממה  העיר 
הק־ לעי"נ  קדיש  אמר  דבריו 

שגריר  דברים  נשאו  כן  דושים. 
הממשל  ונציגי  בפולין  ישראל 
חלק  לקחת  שבאו  הפלוני 

באירוע.
כחלק  הוקם  קרקוב  גטו 

פולין,  יהודי  השמדת  מתכנית 
ברובע פודוגוז'ה – פרבר דרומי 
הוקם  הגטו  קרקוב.  העיר  של 
פרנק,  שהנס  לאחר  ואוכלס 
(השטח  הגנרלגוברנמן  מושל 
לגרמניה  סופח  שלא  הפולני 
כשל  המועצות),  לברית  או 
קרקוב  את  להפוך  בנסיונותיו 
מיהודים).  (מטוהרת  ל'יודנריין' 
וסגור  מתוחם  כאזור  פעל  הגטו 
במ־ מהקמתו   – שנתיים  במשך 

הסופי  לחיסולו  ועד   1941 רץ 
במרץ 1943, עם משלוח אחרוני 
ההשמדה  למחנות  בו  היהודים 

בלז'ץ ואושוויץ.

לזכר הקדושים. הרב גוראריה נושא תפילה באתר ההנצחה 

ברחבת הכותל המערבי נערכים לקליטת 
מאות אלפים בחג הפסח הקרוב

מאת חיים מרגליות

שעורכים  ההכנות  במסגרת 
חג  לקראת  המערבי  בכותל 
המ־ הכותל  רחבת  נוקתה  הפסח, 
הכותל  אבני  נבדקו  מחמץ,  ערבי 
מנת  על  מהנדס  ידי  על  המערבי 
לוודא שאין אבנים העלולות לס־
כן את המתפללים והוסרו חפצים 
מנדבכי הכותל המערבי שהובאו 
ועופות.  ציפורים  ידי  על  לשם 
מנדבכי  הפתקים  פונו  כן  כמו 
הכותל המערבי והובאו לקבורה.
המ־ הכותל  למורשת  ב'קרן 
השירותים  כי  מציינים  ערבי' 
בכניסה  בחניה  נמצאים  הזמניים 
לרחבת הכותל המערבי – לאור 
כיום  המתקיימים  השיפוצים 
השירותים,  של  הקבוע  במבנה 
השירותים  יוכפלו  שבמסגרתו 
הכותל  את  הפוקדים  לטובת 
מנה־ כי  נמסר  כן,  כמו  המערבי. 
שר־ רות הכותל המערבי ומרכז 

שרת הדורות יהיו פתוחים בימי 
חול המועד למזמינים מראש.

המסורתית  הכהנים  ברכת 
ב'  חמישי,  ביום  אי"ה  תתקיים 
בשעה  שחרית  תפילת  דחוה"מ, 
שחרית  של  כהנים  ברכת   ,8:15
של  כהנים  ברכת   ,9:45 בשעה 
מכן  לאחר   .10:00 בשעה  מוסף 
ידי  על  פנים  קבלת  תתקיים 

הראשון  הראשיים,  הרבנים 
שליט"א  עמאר  הגר"ש  לציון 
ורב  שליט"א,  מצגר  והגר"י 
הק־ והמקומות  המערבי  הכותל 

רבינוביץ  שמואל  הרה"ג  דושים 

שליט"א.
תאבטח  ירושלים  משטרת 
העתי־ העיר  בשערי  הבאים  את 

המובילות  הדרכים  כל  ואת  קה 
כשהיא  המערבי,  הכותל  אל 

יהיה  ניתן  לא  כי  לציין  מבקשת 
ברכב  העתיקה  העיר  אל  להגיע 
להשת־ מתבקש  הציבור  פרטי. 

ציבורית  בתחבורה  ורק  אך  מש 
או בהליכה רגלית.

הפתקים הובאו לקבורה. ניקוי אבני הכותל השבוע

המשטרה פרסמה את תוכנית האבטחה לחג הפסח
מאת חיים מרגליות

המצ־ הקרב,  הפסח  חג  לרגל 
המוניים,  אירועים  לשורת  טרף 
נשיא  של  ביקורו  למשל  כמו 
בישראל,  אובאמה  ברק  ארה"ב 
מתו־ בכוחות  במשטרה  נערכים 

גברים. 
המשטרה,  הודעת  פי  על 
לחמשה  נחלקת  ההיערכות 
חשפה  אותם  שונים,  שלבים 

המשטרה לכלי התקשורת.
של  ראשיתה  ראשון,  בשלב 
פעי־ החג,  בטרום  ההערכות 

בסיס  על  תהיה  המשטרה  לות 
ותבוצע  עיתיות  מצב  הערכות 
הת־ ממרחב  מעגלים  בשלושה 

שוטרי  הערים.  פנים  ועד  פר 
המ־ ומתנדבי  מג"ב  המחוזות, 

בריכוזי  יתפרסו  האזרחי  שמר 
יקימו  ערים.  ומרכזי  אוכלוסיה 

בכ־ ונייחים  ניידים  מחסומים 
הערים.  של  והיציאות  ניסות 
המערך  עיבוי  יתבצע  כן  כמו 
ועוטף  העורפי  התפר  במרחב 
גורמים  חדירת  למניעת  י־ם 

עוינים.
תבוצע  המשטרה  במחוזות 
בלתי  שוהים  כנגד  פעילות 
להחמרה  דגש  מתן  תוך  חוקיים 
המעסי־ מסיעים,  כנגד  בענישה 

קים והמלינים. 
הפעילות  תוגבר  כן,  כמו 
והבי־ העירוניים  התנועה  בצירי 

נעירוניים.
בערב  יהיה  נוסף  שלב 
הבטחון  פעילות  בהמשך  החג, 
במר־ הערים,  במרכזי  השוטף, 

ומקומות  בשווקים  הקניות,  כזי 
ותחנות  טרמפיאדות  קהל,  הומי 
מרכזיות, כולל מחסומים ניידים 
ונייחים בכניסות לערים וסיורים 

תנועת  בצירי  ואבטחה  מוגברים 
המתפללים.

התנועה  מערך  אלה  בימים 
על  בדגש  מוגבר,  באופן  יפעל 
הת־ והסדרת  בדרכים,  הפיקוח 
נועה ברחבי הארץ – בשל הצפי 

לעומסי תנועה. 
החג  בימי  שלישי  שלב 
היערכות  תתוגבר  בהם  עצמם, 
הפעילות  ומיקוד  השוטרים 
וכן  הקדושים,  במקומות  יהיה 
פאר־ כדוגמת  בילוי  במקומות 
הטבע  אתרי  לאומים,  גנים  קים, 

והנופש השונים. 
גם  תורגש  הבט"ש  פעילות 
ובעוטף  העורפי  התפר  במרחב 
איו"ש  מתחומי  ובכניסות  י־ם 

לישראל.
יתפרסו  התנועה  שוטרי 
בכבישים  מתוגברים  בכוחות 
והבינעירוניים  העירוניים 

חשו־ רכבים  לאתר  מנת  על 
תנועה  זרימת  ולאפשר  דים 

תקינה.
ההיערכות  היא  רביעי  שלב 
במהלך  ספציפיים  לאירועים 
ברכת  מעמד  כמו  המועד,  חול 
הכו־ ברחבת  ההמונית  הכהנים 

תבצע  המשטרה  המערבי,  תל 
בהם  בצירים  מוגברים  סיורים 
מתפללים,  של  תנועה  ישנה 
בתי  סביב  תתוגבר  והאבטחה 
גם  כך  לכותל,  בדגש  הכנסת 
ובמקומות  מעורבות  בערים 

הקדושים.
החז־ הוא  החמישי  השלב 

אלפי  של  והחזרה  לשגרה  רה 
במוסדות  ללימודים  התלמידים 
המשטרה  היערכות  החינוך. 
מצב  היערכות  בסיס  על  תהיה 
יתאם  הסיור  מערך  עיתיות, 
במשי־ מתנדבים  וישלב 

לאבטחת  הבט"ש  מות 
ותחנות  החינוך  מוסדות 

ההסעה. 
באזו־ יתפרסו  השוטרים 

חינוך,  למוסדות  סמוכים  רים 
וביקורות  סריקות  יערכו 
מרכזיות,  ותחנות  באוטובוסים 
לגילוי חפצים, כלי־רכב ואנשים 

חשודים.

הסדרי תנועה לקליטת עשרות אלפי 
המבקרים הצפויים בעיר בחג הפסח
קווים ישירים לכותל המערבי ^ תדירות מוגברת ברכבת הקלה ^ חניה חינם לנוסעים 

בתחבורה הציבורית בחניונים ייעודיים ^ הסטת עומסים לצירים חלופיים

מאת חיים מרגליות

עיריית  התחבורה,  משרד 
לתח־ אב  תכנית  וצוות  ירושלים 
ההערכות  את  השלימו  י־ם  בורה 
של  בואם  לקראת  התחבורתית 
המוני המבקרים הצפויים לפקוד 
את העיר בחג הפסח. על פי הת־
חברת  תפעיל  החג  במהלך  כנית, 
בת־ הקלה  הרכבת  את  'סיטיפס' 
דירות מוגברת והיא תפעל בכל 7 
כן,  כמו  היום.  שעות  ברוב  דקות 
ישירים  אוטובוס  קווי   4 יופעלו 
לכותל  'אגד'  של  ומתוגברים 
המערבי ויחולו שינויים בהסדרי 
לרשות  העיר.  ברחבי  התנועה 
'חנה  חניוני   3 יעמדו  המבקרים 
וגב־ הרצל  הר  זאב,  בפסגת  וסע' 
עת התחמושת. החניה בהם חינם 

לנוסעים בתחבורה הציבורית.
כי  ציינו  ירושלים  בעיריית 
פסח  המועד  חול  במהלך  גם 

פרטיים  רכב  כלי  כניסת  תיאסר 
פרט  העתיקה,  העיר  לאזור 
לתושבי המקום ורכב הנושא תו 
נכה, זאת בכדי למנוע פקקי ענק 

באזור. 
ולכו־ העתיקה  לעיר  הגישה 

תל המערבי תתאפשר בתחבורה 
ציבורית בלבד: 

ברכבת הקלה: לשער שכם; 
המ־ מהתחנה  ו־3   1 קווים 

שלמה,  רמת  ומשכונות  רכזית 
נוף, גבעת  הר  רמות, נווה יעקב, 

שאול ובית וגן;
קו 111 קו ייעודי לימי החג – 

מחניון טדי לכותל;
קו 333 משמואל הנביא (תח־

נת האבן) לכותל. מקשר לקווים 
הבינעירוניים בהר חוצבים.

ייס־ הבאים  הצירים  כן,  כמו 
פרטיים:  רכב  כלי  לתנועת  גרו 
החש־ ממרים   – חברון  דרך 

העתיקה;  העיר  לכיוון  מונאית 

כביש 1 – מהמטה הארצי לכיוון 
 – אגרון  רח'  העתיקה;  העיר 
ירושלים  חטיבת  ממילא;  לכיוון 
לנסוע  מומלץ  הכיוונים.  בשני   –
בצירים חלופיים: בגין, שד' הר־

(יגאל   9 כביש  גולומב,  שד'  צל, 
יוסף,  דב  הרצוג,  הרב  שד'  ידין), 

משה ברעם ובנבנישתי.
קוראים  התחבורה  במשרד 
הג־ שעות  את  לפרוס  למבקרים 

עתם לעיר על פני כל היום, כדי 
לחנות  העומס,  משעות  להימנע 
ולהת־ וסע'  ה'חנה  בחניוני  חינם 

התחבורה  באמצעות  בעיר  נייד 
להצ־ מומלץ  כן  כמו  הציבורית. 

טייד בכרטיס 'רב קו' טעון בכדי 
לרכבת  בעליה  עיכובים  למנוע 
הכרטיס  ולאוטובוסים.  הקלה 
כל  בין  חופשי  מעבר  מאפשר 
הציבורית  התחבורה  אמצעי 
בעלות  דקות   90 במשך  בעיר 

נסיעה אחת.

הונגריה: אלפים מחו נגד 
הגבלת סמכויותיו של בית 

המשפט לבטל חקיקה
מאת אליעזר פרידמן

אדם  בני  אלפים  שלושת 
השבוע  ראשון  ביום  הפגינו 
נגד  הונגריה  בירת  בבודפשט 
הפרלמנט  שביצע  התיקונים 
סמכות  את  המגבילים  בחוקה, 

בית המשפט לבטל חקיקה. 
התי־ כי  טענו  המפגינים 

כחלק  נעשה  לחקיקה  קון 
הממשלה  ראש  של  מההיערכות 

ויקטור אורבן להפוך לדיקטטור 
הונגריה  על  עצמו  את  ולהמליך 
ארגוני  ארוכות.  שנים  למשך 
למחאה  הצטרפו  אדם  זכויות 
הממשלה  ראש  אך  ההונגרית, 
דחה את הטענות ואמר כי החקי־

קה עברה בפרלמנט בהליך תקין 
וברוב קולות, וכי המפגינים יוכ־

בבחירות  עמדתם  את  להביע  לו 
במ־ שייערכו  הבאות  הכלליות 

דינה. 

כביש 30: התנגש במעקה 
בטיחות ונהרג במקום

רכב פגע במעקה בטיחות בכביש 30 ממעליא, לכיוון נווה 
כדי  למקום  הוזעקו  מד"א  של  פרמדיקים  המערבי.  בגליל  זיו 
החייאה  פעולות  ביצעו  הם  קשה.  באורח  שנפצע  בנהג  לטפל 

בפצוע אך בסופו של דבר נאלצו לקבוע את מותו.

כביש 85: 4 פצועים 
בתאונת דרכים

דרכים  תאונת  אירעה  לקדרים  חנניה  מצומת   85 בכביש 
חזיתית. חובשים המתנדבים בארגון 'איחוד הצלה' סניף 'גליל' 
טיפלו בפצוע קשה ובמספר נפגעים בינוני וקל. ממד"א נמסר 
אחד  בהם:  פצועים,   4 בצפת  'זיו'  לביה"ח  פינו  כוחותיהם  כי 

במצב קשה, בהכרה ושלושה בינוני.

כביש 4: נפגעים רבים 
בתאונת דרכים

כ־20 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים שאירעה בין משאית 
למ־ של חברת קווים בכביש גהה (4) סמוך  לאוטובוס נוסעים 

למקום  שהוזעקו  דן'  גוש  'הצלה  חובשי  שמואל,  גבעת  חלף 
העניקו טיפול רפואי לנפגעים שפונו ע"י אמבולנסים של מד"א 

לבתי החולים תל השומר, בילינסון והשרון.
שמוליק כהנא חובש בארגון 'הצלה גוש דן' שהוזעק למקום 
סיפר: "עקב דיווח על תאונה קשה עם מעורבות אוטובוס נוס־
עים יצאנו בכוחות גדולים למקום. רוב הנפגעים שטיפלנו בהם 
שנפצעו  כבני 20  צעירים  בעיקר  האוטובוס,  נוסעי  מקרב  היו 
באורח קל בלבד. נהג המשאית היה לכוד, טיפלנו בו גם והוא 

פונה במצב בינוני לבית החולים".

עטרות: פועל נפצע בינוני 
בתאונת עבודה 

במאפיית מצות באזור התעשיה עטרות שבירושלים נפגע 
פועל בידו. חובשים מתנדבים מארגון 'איחוד הצלה' העניקו לו 
טיפול רפואי ראשוני וביצעו בידו חסימת עורקים, ולאחר מכן 

הוא פונה כשמצבו בינוני לבית החולים.
מדוברות 'איחוד הצלה' נמסר כי "הפועל נפצע בידו במה־

לך רידוד הבצק, למרבה הצער הוא ייאלץ לעבור ניתוח בבית 
החולים בנסיון להציל את כף ידו, החובשים שעובדים בסמוך 
עד  ראשונית  וחבישה  עורקים  חסימת  וביצעו  למקום  הגיעו 

להגעת ניידת טיפול נמרץ שפינתה אותו לבית החולים".

כביש 5: פצועה בינוני 
בהתהפכות רכב

בתאונת דרכים בין שני רכבים בכביש 5 מחלף הכפר הירוק 
נפצעה אשה באורח בינוני ואדם נוסף נפצע באורח קל לאחר 
מארגון  חובשים  מהתאונה.  כתוצאה  התהפך  הרכבים  שאחד 
הצלה גוש דן שהוזעקו למקום העניקו לנפגעים טיפול ראשוני 

והם פונו ע"י מד"א לבית החולים.

דגניה: שוטרים לכדו פורץ מבוגר
דגניה,  בקיבוץ  בדירה  שנמצא  פורץ  על  הודעה  בעקבות 
את  הגבול  משמר  שוטרי  בסיוע  טבריה  תחנת  שוטרי  איתרו 
שנגנב.  הרכוש  עם  שנפרצה  לדירה  בסמוך  מסתתר  החשוד 

החשוד, בן 60 תושב טבריה, עוכב לחקירה.

פתח תקוה: ילד כבן 9 
נפצע מפגיעת אוטובוס

שנפגע  לאחר  קשה  עד  בינוני  באורח  נפצע   9 כבן  ילד 
תקוה.  בפתח  הדר  גני  בשכונת  בגין  מנחם  ברחוב  מאוטובוס 
חובשים מארגון הצלה גוש דן שהוזעקו למקום העניקו בשטח 
טיפול ראשוני לילד שסבל מחבלת ראש והוא פונה ע"י מד"א 

לבית החולים כשהוא מעורפל הכרה.

אור יהודה: ילד נפגע מרכב 
ברחוב העצמאות

חובשים  מרכב.  ילד  נפגע  יהודה  באור  העצמאות  ברחוב 
העניקו  יהודה'  'אור  סניף  הצלה'  'איחוד  בארגון  המתנדבים 
החולים  לבית  פונה  הוא  מכן  ולאחר  ראשוני,  רפואי  טיפול  לו 

כשמצבו בינוני עד קשה.

כפר קאסם: המשטרה 
פשטה על מוסכים 

מרחב  של  גדולים  כוחות  פשטו  הבוקר  בשעות  אתמול 
בכפר  מוסכים  שמונה  על  הגבול  ומשמר  אתגר  יחידת  שרון, 
כן,  כמו  כגנובים.  החשודים  רבים  רכב  חלקי  והחרימו  קאסם 
שונים  בטיחות  ליקויי  בשל  רכב  כלי  עשרות  מהכביש  הורדו 

ונרשמו עשרות דו"חות.

קצרים // חיים מרגליות

זירת התאונה | דוברות הצלה גוש דן

הזירה | דוברות הצלה גוש דן

ב'אור ירוק' מתריעים:

בירוקרטיה ממשלתית 
תגביר את תאונות הדרכים

מאת חיים מרגליות

לבטי־ הלאומית  הרשות 
ב־2007  הוקמה  בדרכים,  חות 
שנים  לחמש  שעה  בהוראת 
הרשות.  חוק  בתוקף  וזאת 
פקע   ,2012 בדצמבר  ב־31 
ועקב  הרשות  פעילות  תוקף 
הבחירות הוארך עד ל־5 במאי 
2013. כעת, אנו קרבים לסיום 
בעד  שכולם  ולמרות  המועד 
הרשות  של  קיומה  המשך 
בדרכים,  לבטיחות  הלאומית 
מאיימות  בירוקרטיות  בעיות 
הר־ של  פעילותה  המשך  על 

שות.
שמואל  פנה  כך,  בעקבות 
אור  עמותת  מנכ"ל  אבואב 
המשפטי  היועץ  אל  ירוק, 
יהודה  הדין  עורך  לממשלה, 
יפ־ כי  בבקשה  ויינשטיין, 

החוק  תוקף  להארכת  על 
הנוכחית,  הממשלה  ידי  על 

הממשלה  מינוי  בטרם  עוד 
אליך  פונים  "אנו  החדשה. 
מע־ לשינוי  לפעול  בבקשה 

שעה  מהוראת  הרשות  מד 
אבואב  מבקש  קבע",  לחוק 
לממשלה  המשפטי  מהיועץ 
כגוף  הרשות  "מיצוב  ומוסיף, 
בדרכים,  הבטיחות  על  האמון 
את  יוכיח  זמני,  באופן  ולא 
ישראל  מדינת  של  מחויבותה 

לאזרחיה".
כי "סגירת  מתריע  אבואב 
שיהיה  צעד,  תהווה  הרשות 
לדורות.  בכיה  כולנו  עבור 
שכן  נפשות,  בדיני  מדובר 
הדרכים  בתאונות  המאבק 
הצלת  היא  העיקרית  מטרתו 
נפש  המקיים  כל  והרי  חיים 
אחת, מעלים עליו כאילו קיים 

עולם מלא".
לדברי גורמים באור ירוק, 
לבטיחות  הלאומית  הרשות 
בדרכים החלה לפעול ב־2007 

במא־ החנית  חוד  את  ומהווה 
מאז  הדרכים.  בתאונות  בק 
שיפור  חל  הרשות  הקמת 
הבטיחות  ברמת  משמעותי 
הנמצאת  ישראל,  מדינת  של 
המו־ המדינות  עשר  בין  כיום 

בילות בתחום. 
מנכ"ל  אבואב  שמואל 
כי  אומר  ירוק,  אור  עמותת 
הלאומית  הרשות  של  "קיומה 
חיונית  בדרכים  לבטיחות 
המלחמה  להמשך  וקריטית 
פעולתו  הדרכים.  בתאונות 
התחבורה  שר  של  הראשונה 
הפיכתה  את  להסדיר  חייבת 
לגוף  הלאומית  הרשות  של 
להמשיך  כדי  וזאת,  קבוע 
במספר  הירידה  מגמת  את 
ישראל  מדינת  ההרוגים. 
עצ־ רשות  לקיים  חייבת 

לה  ששמה  ונפרדת  מאית 
בתאונות  להילחם  למטרה, 

הדרכים".

משרד החקלאות: כתב אישום 
נגד אזרח בגין נטישת כלבו

מאת ח. אבישלום

הגיש  החקלאות  משרד 
גבעתיים  תושב  נגד  אישום  כתב 
כתב  הגשת  כלבו.  נטישת  בגין 
הודות  התאפשרה  האישום 
כלבים  לרישום  הארצי  למרכז 
במשרד  הווטרינרים  בשירותים 
ענ־ מפעילות  וכחלק  החקלאות, 
פה של משרד החקלאות לאכיפת 
חוק צער בעלי חיים, הן בהתייחס 
לחיות משק והן בהתייחס לחיות 

מחמד. 

שהגיש  האישום  כתב  פי  על 
משרד החקלאות הנאשם החזיק 
מ־16  פחות  לא  במשך  כלבו  את 
הכלב,  ל־2011.   1995 בין  שנים, 
נשא  ואף  שמו  על  רשום  היה 
פי  על  כנדרש  אלקטרוני  שבב 

חוק. 
 2011 ספטמבר  במהלך  אך 
שהיה  הכלב  את  הנאשם  נטש 
גבעתיים.  באזור  באחריותו, 
כך  על  לדין  יעמוד  הוא  עתה 
שאף  יתכן  לעונש,  צפוי  ואף 

מאסר.

עפולה: ילד בן ארבע 
נמצא משוטט

מאת חיים מרגליות

ילד כבן 4 וחצי נמצא אתמול 
משוטט  כשהוא  הערב  בשעות 
לבדו בשדה פתוח, בכניסה לעיר 
עפולה. שוטרים שהוזעקו על ידי 
אזרחים הגיעו למקום, לקחו את 
לצורך  הוזמן  ואמבולנס  הפעוט 
בדיקה ראשונית. לאחר הבדיקה 
התברר כי הילד במצב טוב, אולם 

ללא כל סימן מזהה.
לאחר זמן מה התקבלה שיחה 
כשעל  עפולה,  משטרת  בתחנת 
שסיפ־ העיר  תושבת  היתה  הקו 

כשעה  אבד  בנה  כי  ליומנאי  רה 
לה  בישרו  השוטרים  לכן.  קודם 
וביקשו  בתחנה,  נמצא  שהילד 
את  למסור  מידית  להגיע  ממנה 
ייח־ המקרה  נסיבות  גרסתה. 
המשטרה. ידי  על  וייבדקו  קרו 

חשד לעבירות שחיתות ומרמה 
בשתי מועצות מקומיות

מאת חיים מרגליות

לחקירות  הארצית  ביחידה 
נגד  חקירה  הסתיימה  הונאה 
עמק  האזורית  המועצה  ראש 
נגד  וכן  לשעבר,  סגנו  ונגד  הירדן 
בכירות,  מועצה  עובדות  שתי 
שולמו  לפיהם  חשדות  עלו  נגדם 
לסגן  כדין  שלא  שכר  תוספות 

ראש המועצה דאז.
כי  עולה  החקירה  מממצאי 
ראש המועצה וסגנו לשעבר פע־

לסגן  שכר  תוספות  לתשלום  לו 
ראש המועצה וכן לשתי מנהלות 
אגף במועצה, באופן שלא יבוטא 
הסתרתם  לצורך  השכר  בתלוש 
ממשרד הפנים וממשרד האוצר. 
הוצגו  העודפים  השכר  תשלומי 
מת־ בהם  לקיבוצים  כתשלומים 

גוררים החשודים.
ביחידה  הסתיימה  במקביל, 

חקי־ כלכלית  בפשיעה  למאבק 
שחיתות  לעבירות  בחשד  רה 
תל  המקומית  במועצה  שונות 
הב־ בתקופת  שבוצעו  מונד, 

על  ב־2008.  המקומית  חירות 
ראש  של  מקורביו  החשד,  פי 
הרשות  מעובדי  לקחו  המועצה, 
שהוצגו  המחאות  ומאחרים 
מסע  למימון  כספית  כתרומה 
הבחירות שלו – ונתנו לתורמים 
כביכול, כסף מזומן בתמורה לה־

אישר  החשד,  לפי  אלה.  מחאות 
הנחות  הענקת  המועצה  ראש 
והקלות בארנונה ובהיטלים שו־

המקומית  ברשות  לתושבים  נים 
בתמורה לתמיכה בו.

תיקי החקירה יועברו בימים 
מחוז  לפרקליטות  הקרובים 
לעיון  בהתאמה,  והמרכז  הצפון 
כתבי  להגיש  האם  ולהחלטה 

אישום.

דיווח: המדינה תעביר חלק 
מבתי המשפט לבת ים

מאת חיים מרגליות

המ־ המשפט  מבתי  חלק 
יעברו  אביב  תל  של  חוזיים 
ים.  לבת  גן  ורמת  אביב  מתל 
הדיור  מינהל  הדיווח,  פי  על 
בן  בנין  יקים  הממשלתי 
של  מגרש  על  מ"ר   12,000
ניסנבוים,  ברחוב  העיריה 
העירוני.  התעשיה  באזור 
חמישה  הוא  המגרש  שטח 

דונמים. 
המי־ התכנון,  פי  על 

הבנין  את  יעמיד  נהל 
בתי  מערכת  לרשות 
לבנין  שתעביר  המשפט, 
המשפט  בתי  את  החדש 
לתעבורה  לעבודה,  לנוער, 

ולמשפחה.
מינהל הדיור הממשלתי 
ההסכם  על  לחתום  החליט 

לא־ ים,  בת  עיריית  עם 
חלופות,  מספר  שבחן  חר 
התברר,  כן  לוד.  ובראשן 
שהאגף החדש ההולך ונבנה 
והש־ לבתי המשפט המחוזי 

בתל  ברקוביץ  ברחוב  לום, 
את  לאכלס  יוכל  לא  אביב, 

בתי המשפט האחרים.
המינהל יחכור מהעיריה 
ל־49  בחוזה  המגרש,  את 
שנים עם אופציה ל־49 שנים 

נוספות. 
הרווח של עיריית בת ים 
מהעסקה יהיו מאות עובדים 
חדשים וכן ניצול ההזדמנות 
הכל־ הפעילות  להגברת 

כך  בנוסף,  במתחם.  כלית 
דווח, מתכננת עיריית בת ים 
מש־ למגדל  בעתיד  לעבור 

שייבנה  קומות,  בן 24  רדים 
על מגרש סמוך.

מאת אליעזר פרידמן

סיינט  מכלא  אסירים  כששני 
סולמות  שלפו  שבקנדה  ג'רום 
אליהם  לטפס  והחלו  חבלים 
לעבר ראש החומה, חבריהם הכ־
ללא  אותם  חשבו  בוודאי  לואים 
שניות  שכעבור  אלא  שפויים, 
לראות  הופתעו  הם  אחדות 
מסוק שמגיח מאי שם, קולט אל 
ונעלם  האסירים  שני  את  תוכו 

באופק. 
מהכלא  המפתיעה  הבריחה 
על  קנדה  משטרת  את  העמידה 
פתחו  גדולים  וכוחות  רגליה, 
שנמצא  המסוק  אחר  בסריקות 

של  במרחק  קצר  זמן  כעבור 
קילומטרים  וחמישה  כשמונים 
מהכלא, אלא שהשוטרים הגיעו 
בתוכו  ומצאו  מדי  מאוחר  אליו 
רק את הטייס שהכחיש כל קשר 

לאירוע ונלקח לחקירה. 
נרחב  מצוד  נפתח  במקביל 
שהתפצלו,  האסירים  שני  אחרי 
השוטרים  הצליחו  ובמהלכו 
האסירים  אחד  את  ללכוד 
שככל  הנוסף  האסיר  הבורחים. 
את  תכנן  שגם  זה  היה  הנראה 
והמשטרה  נעלם  הבריחה 
ללכוד  בתקוה  במצוד  ממשיכה 
את  לצאת  שיספיק  לפני  אותו 

גבולות קנדה. 

זעזוע: אלמונים פרצו לסניף 
'שמעיה' בטבריה וחוללו הרס

אל־ פרצו  האחרונה  בשבת 
מונים לסניף שמעיה ברחוב המ־
שבת  במוצאי  בטבריה.  גינים 54 
המשרד  צוות  למקום  הוזעקו 
למ־ כשהגיעו  טבריה.  סניף  של 
עיניהם.  למראה  הזדעזעו  קום, 
וחורבן,  הרס  זרוע  היה  המקום 
בצבעי  נמרחו  והציוד  הקירות 

גואש.
התפלאו  במקום  הנוכחים 
שמ־ אדם  בני  שיש  לגלות  מאד 

הפועל  למוסד  להתנכל  סוגלים 

למטרת רווחת הציבור. יש לציין 
שסניף זה משרת לקוויי שמיעה 

בכל אזור טבריה והקריות.
מביעים  שמעיה  בהנהלת 
ממי  ומבקשים  רב  וזעזוע  הלם 
המ־ עושי  את  לאתר  שביכולתו 

את  איתם  ולמצות  הנפשע  עשה 
הדין ע"מ שמעשה זה לא יישנה.

עם כל זאת בהנהלת שמעיה 
לה־ מאמץ  כל  שיעשו  אומרים 

כבר  לסדרה  הפעילות  את  חזיר 
בימים הקרובים.

קנדה: שני אסירים נמלטו 
מהכלא במסוק; אחד מהם נתפס
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