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בבתי  אתמול  פרצו  מהומות 
הכלא בישראל בעקבות מותו של 
אסיר בטחוני המזוהה עם חמאס: 
חמדיה,  אבו  מיסרה  האסיר, 
בגין  עולם  למאסר  נידון   ,64 בן 
בבוקר  אתמול  ומת  רצח  נסיון 
החולים  בבית  הסרטן  ממחלת 
בעקבות  שבע.  בבאר  סורוקה 
הסוהר  בתי  שירות  פנה  מחלתו 
וביקש  השחרורים  לוועדת 
מת  הוא  אך  עונשו,  את  לקצוב 
לפני שהתקבלה החלטה בעניינו.

האסיר  של  מותו  בעקבות 
אסירים  להתפרע  החלו 
בהם  כלא  בתי  בכמה  בטחוניים 
וקציעות.  נפחא  אשל,  רמון, 
האסירים השליכו חפצים ודפקו 
בתי  שירות  התאים.  דלתות  על 
הסוהר הזרים לבתי הכלא כוחות 
בעירו  גם  פרצו  מהומות  תגבור. 
של האסיר, חברון, שם התקהלו 
בכיכר  פלסטינים  צעירים 
תבערה  בקבוקי  ויידו  השוטר 

ואבנים לעבר כוחות הבטחון.
הפלסטינית  ברשות 
במותו  ישראל  את  מאשימים 
לטיפול  זכה  לא  כי  וטוענים 
מועדון  ראש  יושב  נאות.  רפואי 
האסיר הפלסטיני, פארס כדורה, 
טען במסיבת עיתונאים ברמללה 
בידו  כבול  היה  חמדיה  אבו  כי 
מת.  כאשר  למיטה  וברגלו 
מעשה  עשתה  "ישראל  לדבריו, 

נפשע". 
גם ראש הממשלה הפלסטיני 
לקריאה  הצטרף  פיאד  סלאם 
על  שפרסם  אבל  בהודעת  זו 
תלה  הוא  חמדיה.  אבו  של  מותו 
ההזנחה  ב"מדיניות  מותו  את 
הרפואית של שירות בתי הסוהר 
הפלסטינים"  האסירים  כלפי 
הבינלאומית  לקהילה  וקרא 
את  לפתוח  ישראל  את  לחייב 
בינלאומי.  לפיקוח  הכלא  בתי 
עזה  ברצועת  בחמאס  גורמים 
קראו לתושבים לקיים תהלוכות 

אבו  של  מותו  על  במחאה  זעם 
גם  גינו  התנועה  דוברי  חמדיה. 

הם את מותו.
שהיה  טיבי,  אחמד  ח"כ 
של  השחרור  בבקשת  מעודכן 
בתגובה:  אמר  חמדיה,  אבו 
באחריות  נושאת  "הממשלה 
למותו.  ומוסרית  חוקית 
את  לשחרר  סירבו  הרשויות 
שהיה  אחרי  גם  חמדיה  אבו 
מטופל בכימותרפיה. השלטונות 
אסירים  לשחרר  נהגו  בישראל 
בשל  מחלה  של  בטענה  יהודים 
מישהו  כאן  אבל  מזדמן,  שיעול 
את  לגזור  למעשה  החליט 
שום  איך  מבין  לא  אני  גורלו. 
המליץ  לא  בשב"ס  רפואי  גורם 

לשחרר אותו".
יו"ר חד"ש ח"כ מוחמד ברכה 
אמר: "הכתובת היתה על הקיר. 
הוא היה חולה סופני וזה לא מנע 
באזיקים  אותו  לרתק  מהשב"ס 
לא  החולים.  בבית  למיטתו 
לו  לתת  לבקשות  מענה  כל  היה 
לסיים  או  למחלתו  הולם  טיפול 
משפחתו.  בני  בקרב  חייו  את 
עשרות  ישנם  היחיד.  לא  הוא 
אסירים שמצבם הבריאותי קשה 
לאלתר,  לשחררם  דורשים  ואנו 
סאמר  האסיר  וראשונה  בראש 

עיסאווי". 
מסרו  בשב"ס  גורמים 

טופל  חמדיה  שאבו  בתגובה 
ושמלכתחילה  כראוי,  בכלא 
לוועדת  שהגיש  שב"ס  זה  היה 
השיחרורים את הבקשה לשחרר 
הרפואי.  מצבו  עקב  האסיר  את 
אותם גורמים הוסיפו שהליך של 
שחרור מוקדם עקב מצב רפואי 
והוא  שבועות,  מספר  אורך 
אבו  של  מותו  לפני  מוצה  לא 

חמדיה.

לפני כחודש וחצי מת בכלא 
בישראל ערפאת ג'רדאת ששבת 
הוא  כי  הבהירו  ובישראל  רעב, 
זאת,  לעומת  לב.  מדום  מת 
ברשות הפלסטינית האשימו את 
הוא  כי  וטענו  בעינויים  ישראל 
בהלוויתו  טבעי.  מוות  מת  לא 
באויר,  יריות  נורו  בשטחים 
כוחות  לעבר  אבנים  והושלכו 

הבטחון.
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מסו־ שנורתה  מרגמה  פצצת 
באזור  בערב  אתמול  נחתה  ריה 
נפג־ היו  לא  שבגולן.  פארס  תל 
התברר  טרם  נזק.  נגרם  ולא  עים 
או  אסד  צבא  בידי  נורתה  האם 
המורדים.  מארגוני  אחד  ידי  על 

חלקי  אחר  בסריקות  פתח  צה"ל 
מנשק  אש  זאת,  מלבד  הפצצה. 
סוריה  משטח  אמש  נורתה  קל 
על  שסייר  צה"ל  כוח  לעבר 
שברמת  חזקה  תל  באזור  הגבול 
הגולן. שעה מוקדם יותר נשמעו 
פארס  לתל  סמוך  פיצוץ  הדי 
בגולן, שליד הגבול הסורי, אחרי 

ששלוש פצצות מרגמה נורו מה־
ציר  על  נפלה  אחת  הסורי.  שטח 
השניה  לגבול,  סמוך  המערכת 
בשטח  והשלישית  פתוח  בשטח 
נפגעים  היו  לא  הגבול.  ליד  סורי 
הבט־ במערכת  נזק.  נגרם  ולא 
תועה  בירי  מדובר  כי  אמרו  חון 
אסד  צבא  בין  בלחימה  שמקורו 

למורדים.
של  טנקים  ירו  יותר  מאוחר 
בסוריה,  עמדה  לעבר  צה"ל 
ממנה נורתה אש נשק קל מוקדם 
יותר, לעבר סיור על גדר הגבול. 
פגי־ זוהו  כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
עות מדויקות במטרה. במערכת 
זו  מעמדה  כי  הוסיפו  הבטחון 
ירי  מקרי  מספר  כבר  התבצעו 

לעבר ישראל.
צה"ל  שיגר  כשבועיים  לפני 
סמוך  סוריה,  לשטח  תמוז  טיל 
לגבול בדרום רמת הגולן, בתגו־

בה לירי מנשק קל שנורה קודם 
לכן מעמדה של צבא אסד. בצד 
בעוד  נפגעים,  היו  לא  הישראלי 
שני  לפחות  נפגעו  הסורי  שבצד 
חיילי צבא סוריה. "לאחר אירוע 
ביממה  כוחותינו  לעבר  שני  ירי 
מדויקת,  אש  השבנו  האחרונה, 
המקלע  עמדת  את  והשמדנו 
הסורי  בצדו  הירי,  בוצע  ממנו 
של הגבול", אמר דובר צה"ל, תת 

אלוף יואב (פולי) מרדכי.

כוחות הבטחון נערכים הערב 
לכפר  יהודים  אלפי  של  לבואם 
נון  בן  יהושע  לציון  חרס  כיפל 
הק־ בשבת  יחול  פטירתו  שיום 
בשו"ע  כמובא  בניסן  כ"ו  רובה, 

(תק"פ).
בן  יהושע  של  לציונו  העליה 
משנים  נהוגה  כבר  זה  ביום  נון 
קדמוניות כמובא בספר הקדמון 
הח־ "תלמידי  דצדיקיא:  יחוסא 

כמים מירושלים תובב"א הולכין 
הרגלים  עולי  עם  הפסח  אחר 
נון  בן  יהושע  קבר  על  ולומדים 

את ספר הזוהר שנים ימים".
נון  בן  יהושע  של  קבריהם 
יהושע  אבי  ונון  יפונה  בן  וכלב 
הפלסטיני  הכפר  בלב  מצויים 
חראס  כיפאל   – חרס  תימנת 
בשומרון.  אריאל  העיר  שממול 
אך  תתאפשר  למקום  הכניסה 
ורק בשעות הלילה החל מהשעה 
 3:00 השעה  ועד  בלילה   23:00
של  גדולים  כוחות  בוקר.  לפנות 
יתפרשו  הבטחון  וכוחות  צה"ל 
המוקד־ הערב  משעות  החל 
יאבטחו  הכפר,  רחבי  בכל  מות 
שעות  כל  במשך  המקום  את 
זרימה  ויאפשרו  הנ"ל  התפילה 
חופשית רגלית בכל רחבי הכפר 
סיכונים  ללא  הקברים  לשלושת 

ועיכובים.
אך  תתאפשר  לכפר  הכניסה 

משם  אריאל.  צומת  דרך  ורק 
למת־ עד  רגלית  הבאים  יכנסו 
חינם  באוטובוסים  או  הציון  חם 
אלפי  לטובת  במקום  שיעמדו 
הבאים. חניון מיוחד המכיל אל־

פי מקומות חניה הוכשר לרכבים 
אריאל  לצומת  בסמוך  פרטיים 

לטובת הבאים. 
המאר־ עולם'  יסוד  'אגודת 

שירות  מפעילה  העליה  את  גנת 
מסובסד  במחיר  אוטובוסים 
ריכוזי  מכל  העולים  לשירות 
(ראו  בארץ  החרדי  הציבור 
הכנסת  תוקם  בנוסף  פרסום). 
בר־ 'האגודה',  ידי  על  אורחים 

המוני  את  לקבל  הציון  חבת 
המתפללים בכיבוד קל.

במקום  תתקיים  שעה  מדי 
תפילת "עלינו לשבח" המיוחסת 
עם.  ברוב  נון  בן  ליהושע 
צפויים  רבים  ורבנים  אדמו"רים 

גם הם להשתתף בעליה זו.
אומר  ל'המבשר'  בשיחה 
רייכר,  חיים  הרב  האגודה,  יו"ר 
כבירים  מאמצים  ננקטו  כי 
הרלוונטיים  הגורמים  מול 
על  תהיה  שהכניסה  מנת  על 
וחלק  מאחר  הקודש  טהרת 
מספיק  אינו  העולה  מהציבור 
ייצא  שלא  וכדי  זה  לענין  רגיש 
בהפסדם  העולים  של  שכרם 

ח"ו.
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אלפים יעלו הערב לקבר יהושע 
בן נון לרגל יום ההילולא

האירוע באבטחת כוחות הבטחון

אסיר בטחוני פלסטיני מת ממחלה; מאות פלסטינים 
התפרעו; הרשות הפלסטינית האשימה את ישראל במותו
האסיר, מיסרה אבו חמדיה, בן 64, נידון למאסר עולם בגין נסיון רצח ומת אתמול בבוקר ממחלת הסרטן בבית החולים 

סורוקה בבאר שבע ^ לטענת חברי הכנסת הערביים ומנהיגי הרשות הפלסטינית ישראל אחראית למותו 

מתקפות הרקטות מעזה שבות בהדרגה ליישובי הדרום

ארבע רקטות קסאם נורו 
אתמול לעבר יישובי הדרום
לראשונה מאז תום מבצע 'עמוד ענן' נחתו רקטות בשטח המועצה האזורית אשכול ^ לא היו נפגעים ולא 

נגרם נזק ^ ראש מועצת אשכול חיים ילין: "דין קסאם בעוטף עזה חייב להיות כדין אזעקה בתל אביב"
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נורו  מרגמה  פצצות  ארבע 
אתמול מרצועת עזה לעבר שטח 
התפוצצו  מהן  שתיים  ישראל. 
האזורית  במועצה  פתוח  בשטח 
נזק  או  נפגעים  היו  לא  אשכול. 
באזור  לתושבים  אולם  באירוע, 
נשמעה  ולא  התרעה  ניתנה  לא 
בעקבות  אדום'  'צבע  אזעקת 
הראשון  בשיגור  מדובר  הירי. 
שנוחת בשטח המועצה מאז תום 
מבצע 'עמוד ענן' בעזה לפני כא־

רבעה חודשים. מוקדם יותר נורו 
עוד שתי פצצות מרגמה מרצועת 

עזה.
הדרום  יישובי  לעבר  הירי 
יש־ כי  ונראה  בהדרגה,  חוזר 

לטפטוף  להתרגל  מתחילה  ראל 
היישובים  לעבר  הרקטות  ירי 
בהפרה  מדובר  הארץ.  שבדרום 
שישית של הסדר הפסקת האש 
בתיווך  לישראל  החמאס  בין 
'עמוד  מבצע  לאחר  מצרים 
כארבעה  לפני  שהסתיים  ענן' 
החודשים  במהלך  חודשים. 
בר־ צה"ל  של  המבצע  תם  מאז 

צועה, שוגרה רקטה לעבר אזור 
נגרם  ונזק  באשקלון  התעשיה 
נפתחה  מרץ  בתחילת  לתשתית. 
מפקד  נסע  בו  הג'יפ  לעבר  אש 
ברצועת  הצפונית  החטיבה 
וינטר,  עופר  אלוף־משנה  עזה, 
המע־ גדר  לאורך  סיור  במהלך 
נזק  על  דווח  יותר  מאוחר  רכת. 
הפרה  קליעים.  משלושה  לג'יפ 
של  ביקורו  בעת  אירעה  נוספת 
אובאמה,  ברק  ארה"ב,  נשיא 
רקטות  ארבע  כאשר  בישראל 
שוגרו לעבר העיר שדרות וגרמו 
לנזק ולנפגעי חרדה. בנוסף לכך 
נרשמו שיגורי רקטות לעבר הים 
שהוגדרו בצה"ל כ"שיגורי ניסויי 

אמצעי לחימה".
חיים  אשכול,  מועצת  ראש 
אמש,  לירי  בחריפות  הגיב  ילין, 
ואמר: "ארבע ממשלות התחלפו 
להתפוצץ  ממשיכים  והקסאמים 
על ביתנו. דין קסאם בעוטף עזה 
בתל  אזעקה  כדין  להיות  חייב 
חייבת  החדשה  הממשלה  אביב. 
ולחזק  הטילים  ירי  את  למגר 
התשתיות  ואת  התושבים  את 
האזרחית  התשובה  זו  באזור. 

לטרור".
לא  עדיין  הבטחון  במערכת 
מא־ עומד  מה  להסביר  יודעים 

יישובי  לעבר  השיגורים  חורי 

מעריכים  אך  המערבי,  הנגב 
במותו  קשורות  הפעולות  כי 
הפלסטי־ הבטחוני  האסיר  של 

שמת  חמדיה,  אבו  מיסרה  ני, 

סורוקה  החולים  בבית  אתמול 
שנאבק  לאחר  שבע  בבאר 
ידיעה  (ראו  הסרטן  במחלת 

נפרדת).

התגלה הנס: הרקטה שנורתה בזמן 
ביקור אובאמה נחתה בגן ילדים
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התלמי־ חזרת  לפני  רגע 
הספר  ובתי  הילדים  לגני  דים 
את־ התגלה  הפסח,  מחופשת 
רקטת  של  נפל  בצהריים  מול 
עזה  מרצועת  שנורתה  קסאם 
פי  על  בשדרות.  ילדים  בגן 
מדובר  במשטרה,  ההערכה 
שנורו  הרקטות  מחמש  באחת 
במהלך  ישראל  שטח  לעבר 
הב־ ארצות  נשיא  של  ביקורו 
חג  לפני  אובאמה,  ברק  רית, 

הפסח. 
הנפל התגלה אתמול סמוך 
שבמקום  אחרי   12:40 לשעה 
בשל  לימודים  התקיימו  לא 
חדר  הקסאם  הפסח.  חופשת 
חל־ והתפוצץ  הגן  תקרת  את 

קית. למבנה נגרם נזק. חבלנים 
מרחב  של  החבלה  יחידת  של 
למקום  הגיעו  במשטרה  לכיש 
הקסאם  הנפל.  את  לפנות  כדי 
שוגר על פי כל ההערכות ב־21 
במרס, היום שבו אובאמה נאם 
בבנייני האומה – אז נורו חמש 
רקטות קסאם ליישובי שדרות 

ועוטף עזה.
הר־ ירי  את  גינה  אובאמה 

יו"ר  עם  פגישתו  לאחר  קטות 
הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, 
ברמללה. "אנו מגנים את הירי 
שחמאס  משום  שדרות.  לעיר 
אלפי  אלימות.  להוקיע  מסרב 
בעזה,  סובלים  פלסטינים 
שלהם  שהלוחמים  משום 
ישראל  את  להרוס  מעדיפים 
אמר  עזה",  את  לבנות  מאשר 

אובאמה.
בעקבות הירי, הודיע דובר 
בני־ הממשלה,  ראש  כי  צה"ל 

מין נתניהו, ושר הבטחון, משה 
(בוגי) יעלון, אישרו את צמצום 
לדיג  המותר  הימי  השטח 
משישה  עזה  רצועת  לתושבי 
הוחזר  בכך  מייל.  לשלושה 
שטח הדיג המותר לגודלו טרם 
שבסיומו  ענן',  'עמוד  מבצע 
להרחיבו.  ישראל  הסכימה 
לסגור  גם  הוחלט  לכך  בנוסף 
ביום  שלום.  כרם  מעבר  את 
מחדש  נפתחו  שעבר  חמישי 
מעבר ארז להולכי רגל ומעבר 
סחו־ למעבר  שלום  כרם 

מתאם  הוראת  בעקבות  רות 
בשטחים,  הממשלה  פעולות 

האלוף איתן דנגוט.

התגלה רק אתמול. הגן שספג את האש

נמשכת התסיסה הציבורית כנגד ההתנכלות העיריה 
לביה"ס 'דרכי נועם' של החינוך העצמאי בירושלים

ח"כי סיעת יהדות התורה בפניה לראש העיריה לחדול מהפעילות נגד בית הספר ^ 
היערכות לקיום מפגן תמיכה ענק בהורי תלמידי ביה"ס העומדים על משמר החינוך החרדי 

ללא פשרות

הקרבות בשכנה מצפון מתקרבים לגבולות ישראל

פצצת מרגמה שנורתה מסוריה 
נחתה בשטח ישראל; צה"ל 

מאת י. מוזסוןהשמיד עמדה סורית

כנגד  הצבורית  התסיסה 
עיריית  של  הנלוזות  פעליה 
התפ־ צעדי  להצרת  ירושלים 
החינוך  של  הספר  בית  תחות 
בשכונת  נועם'  'דרכי  העצמאי 
 – בירושלים  קטמון  גוננים 
בימים  כאשר  וגוברת,  הולכת 
גדולה  היערכות  ישנה  אף  אלו 
ענקי  תמיכה  מפגן  לעריכת 
ביה"ס  תלמידי  הורי  בציבור 
החינוך  משמר  על  העומדים 
ללא  ותוקף  עוז  בכל  החרדי 

שום נכונות לפשרות.
הציבורית  הפעילות 
לאחר  אלה,  בימים  הורחבה 
כל  לאחרונה  עושה  שהעיריה 
בית  לסגירת  להביא  מאמץ 
אף  כך  לצורך  כאשר  הספר, 
בזבוז  תוך  חיצוני  עו"ד  שכרה 
ציבו־ כסף  של  גדול  משאבים 

רי, לצורך ניהול מאבק משפטי 
חסר פשרות כנגד המשך קיומו 

של ביה"ס.
החל  המשפטי  המאבק 
ההתנכלויות  שבמסכת  לאחר 
לא  שנים  מספר  מזה  הנמשכת 
לס־ להביא  עתה  עד  הצליחו 

בטכניקות  ניסו  כאשר  גירתו, 
את  להצר  ומשונות  שונות 
מני־ כדי  עד  התפתחותו  צעדי 

הפעלה  רשיון  אישור  מתן  עת 
וכתוצאה  החינוך,  משרד  ע"י 
התיקצוב  העברת  נמנעה  מכך 
פגיעה  תוך  השוטף,  לניהולו 
מערך  של  התקין  בניהול 
תקצוב  אישור  באי  הלימודים 
החימום  מערכת  להפעלת 

בתקופת החורף.
התורה  יהדות  סיעת  חברי 
מיוחד  מכתב  שלחו  בכנסת, 
מציינים  בו  אשר  העיר  לראש 
בדא־ עוקבים  שהם  היתר,  בין 

הפעילות  אחרי  וחרדה  גה 
הנעשית לצמצום פעילות בית 
העצמאי  החינוך  של  הספר 
את  שנים  עשרות  זה  המשרת 
הדרומיות  השכונות  ילדי  כל 
קבלת  המבקשים  העיר  של 

חינוך חרדי טהור.
חברי  כותבים  בפנייתם 
ביותר  לנו  "תמוהה  הכנסת, 
הלהיטות שבה מתייחסת העי־

ריה לנושא ביה"ס, כאשר אינה 
בזבוז  תוך  במשאבים  חוסכת 
שכירת  ע"י  גדול  ציבורי  כסף 
כנ־ המאבק  ניהול  לצורך  עו"ד 

היה  שלא  דבר  הספר,  בית  גד 
אפילו  בירושלים  כדוגמתו 
ראשי  של  כהונתם  בתקופת 
העיר איש שלום וטדי קולק". 
קו־ הם  מכתבם  בסיום 

לעצור  העיריה  לראש  ראים 

המש־ המאבק  את  לאלתר 
ולאפשר  ביה"ס,  נגד  פטי 
התקינה  פעילותו  המשך  את 
מאות  של  רצונם  לשביעות 
חטאם  כל  אשר  התלמידים, 
מבקשים  שהם  בכך  הוא 
תורנית במסגרת  ללמוד 

חרדית. 
בתוך כך נמסר לכתבנו, כי 
לקיום  רבתית  היערכות  ישנה 
מרנן  בראשות  תמיכה  מפגן 
גדולי ישראל שליט"א, להבעת 
ההורים  למאות  וחיזוק  עידוד 
על  נפש  במסירות  העומדים 
ללא  הטהור  החינוך  משמר 
הסבל  אף  על   – פשרה  שום 
הגו־ מצד  הנוראה  וההתנכלות 

קיומו  אשר  העירוניים,  רמים 
לצנינים  הוא  הספר  בית  של 

בעיניהם.
הק־ בימים  כי  נמסר,  עוד 

להתפרסם  עומד  אף  רובים 
ורבנן  ממרנן  מיוחד  כרוז 
המ־ שליט"א  התורה  גדולי 

במאבקם  מלאה  תמיכה  ביע 
ומביעים  ההורים,  ציבור  של 
מחאה נמרצת כנגד ההתנכלות 
לפגוע  העיריה  של  השיטתית 
הספר  בית  של  קיומו  בהמשך 
העצמאי  החינוך  של  החרדי 
שכונות  באזור  היחידי  שהינו 

הדרום.

יוסף זאב בלומינג
בהרה"ג משה שליט"א

ישיבת יד הלוי – בריסק
ירושלים

רחל שפירא
בהר"ר מרדכי הי"ו
סמינר בית חנה
קרית צאנז – נתניה

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור לי"ד בניסן תשע"ג

אהרן יצחק פרישמן
בהר"ר צבי אברהם הי"ו

ישיבת 'דובר שלום' בעלזא אשדוד
אשדוד

הנייה קליין
בהר"ר מנחם הלל הי"ו
סמינר בית מלכה אשדוד
אשדוד

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, כ' בניסן תשע"ג

יצחק שמואל שיף 
בהר"ר חנוך חיים הי"ו

ישיבת בעלזא דובר שלום אשדוד
אשדוד

רחל מוסקוביץ
בהר"ר אברהם דוד הי"ו
סמינר בית מלכה ירושלים
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום שלישי כ"ב ניסן תשע"ג

ברוך משה הלפרן
ב"ר חיים יעקב הי"ו

ישיבת חזון נחום
בני ברק

יהודית הגר
ב"ר משה ליב הי"ו
סמינר הישן ירושלים
ירושלים

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

מאות התפרעו. המהומות בשטחים
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יהיר בתקשורת
חלף יום אחד בלבד מאז 
של  המנותק  מאמרו  פרסום 
יאיר לפיד כדי שהתקשורת 
הגיעה  כי  תקלוט  לגווניה 
האהדה  את  לאפסן  השעה 
לשר  מסויגת  הבלתי 

היהיר. 
טורים, ניתוחים, כתבות 
בת־ נפרשו  ביקורת  ודברי 

השווה  הצד  כולה.  קשורת 
הניתוק  את  הציג  שבכולם 
הסו־ מההוויה  לפיד  של 

המשותפת  ציו־אקונומית 
ודא־ האוכלוסיה  למרבית 

מפונקת  שמנת  לשכבת  גתו 
ממשכורת  הנהנית  במיוחד 
רק  יכולים  מאוד  שרבים 

לדמיין אותה.
מן  יוצא  היה  אחד  רק 
ההתפכחות  באוירת  הכלל 
שפקדה את התקשורת. היה 
של  'העיתון  צפוי,  כמה  זה, 
לעטוף  שהמשיך  המדינה', 
יו"ר  את  אהדה  של  בפרוות 
'יש עתיד' ולרפד ככל הניתן 
עליו  היעד  לעבר  דרכו  את 
בחירתו  לאחר  שבוע  הכריז 

לכנסת: ראשות הממשלה.
בשעה  זאת  עושים  איך 
מי  כי  מכריז  עצמו  שהאיש 
שמעניין אותו הם רק הורים 
שמרוויחים יותר מ־20 אלף 
פעם  ונוסעים  בחודש  שקל 
בשנתיים לחו"ל? כמו הכלל 
הראשון בתקשורת, חשובה 
הטקס־ התפאורה  היא  מכל 

טואלית והוויזואלית. 
כותרת הגג העילית שנ־

פרשה לכל רוחבו של עמוד 
המדינה  של  בעיתון  השער 
הכריזה: "שר האוצר הפתיע 
כותרת  משרדו".  בכירי  את 
המשנה דיווחה בהתרגשות: 
האוצר  צמרת  עם  "בפגישה 
של  פרופיל  לפיד  שירטט 
הבי־ ממעמד  לילדים  אם 

בעלה  עם  שמרוויחה  ניים, 
משלמת  שקל,  אלף   20
לעמוד  ומתקשה  מיסים 
בהוצאות". כפולת העמודים 
לחזון  הוקדשה  הפותחת 
השר ועל פני שלושת רבעי 
נמרחה  השמאלי  העמוד 
מנהיגותית  בפוזה  תמונתו 
טרחו  לקישוט,  במיוחד. 
ומצאו תחקירני העיתון של 
העונה  בית  עקרת  המדינה 
לא  כי  אם  כהן,  גברת  לשם 
שבאורח  חדרה,  מהעיר 
לזה  זהה  במצב  מצויה  פלא 
"מזדהה  והיא  השר  שתיאר 
מא־ לפיד  של  דרישתו  עם 

היא  הדרך  על  האוצר".  נשי 
גם הביעה "שמחה על מינויו 

לשר האוצר".
אבל הדובדבן שבקצפת 
המבריק  לתרגיל  שמור 
שרקחו בעיתון של המדינה 
מה־ לפיד  את  לחלץ  כדי 

שאליו  התדמיתי  פלונטר 
הנתונים  פרסום  עם  נקלע 
שהצביעו על מיעוט נהנתני 
לכאלו  להעפיל  שמצליח 
של  הטקטיקה  שכר.  רמות 
ומדהימה:  פשוטה  העיתון 
"הם  המשפט  את  הפכו  הם 
יותר  קצת  ביחד  מרוויחים 
בחודש",  שקל  אלף  מ־20 
המשכו־ של  ברוטו  לסיכום 

רת שלהם – ולא לנטו.
אחד  אדם  לי  הראו 
או  מרוויח"  "אני  שאומר 
ומתכוון  מרוויחים"  "הם 
לשכר ברוטו. אין אדם כזה. 
התקשורת  כלי  שאר  כל  גם 
(לרבות העיתון של המדינה 
לא  המקוונת)  במהדורתו 
הבינו כך. אבל לעיתון הבית 
של שר האוצר העובדה הזו 
באחת,  וכך,  הפריעה  לא 
של  חזון  כבעל  הוצג  הוא 
דאגה למשפחה שמשתכרת 
בכ־14 אלף ש"ח נטו, שעמה 
משפחות  אלף  כ־350  נמנות 

בישראל.
במ־ נראה  לא  רב  זמן 

מאלף  שיעור  כזה  חוזותינו 
בדמגוגיה.

יקיר התקשורת
לחלוטין  דומה  גורל 
איש  של  זה  להיות  עומד 
אף  העומד  בכיר  תקשורת 
אל  הקווים  את  לחצות  הוא 

הזירה הפוליטית.
איש  כי  נחשף  אתמול 
משעל  ניסים  התקשורת 
להתמודד  ברצינות"  "שוקל 
גן.  רמת  עיריית  ראשות  על 
שדרותיה  על  התקשורת 
המ־ הצדעה.  למצב  עברה 

רוץ בטוח.

חזר לתקשורת
היעד־ של  שנים  אחרי 
בעק־ ציבורי,  זיק  מכל  רות 
בות ההדחה של יו"ר הכנסת 
מתפקידו,  ריבלין  ראובן 
לוי  דוד  של  דרכו  נסללה 

לנשיאות המדינה.
בעוד  אמנם  הבחירות 
המימונה  אך  משנה  יותר 
מצוינת  הזדמנות  העניקה 
זוכה  לה  האהדה  את  להציג 
מקיר  שאן  מבית  המועמד 

לקיר.

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בנימין ליּפקין

צה"ל מתקשה להפסיק 
את השלכת האבנים 

מפקדים בכירים בצה"ל התחרו זה בזה בראיונות לרגל חג 
הפסח בהצהרות כי כנראה אין צפויה אינתיפאדה שלישית. 
אינו  ושומרון  יהודה  בדרכי  עתה  שקורה  מה  אם  גם  אבל 
בערבית,  אינתיפאדה  'ההתנערות',  של  שלישית  מהדורה 
זורקי  עם  להתמודד  היכולת  את  חסר  לצה"ל  כי  ברור 
האבנים. ומה שעומד בעיקרו של חוסר היכולת הזאת הוא 
החשש מפני פגיעה קשה במיידי הערבים. וכך מאות מיידי 
בינם  אימה  מאזן  ליצור  הצליחו  צעירים,  מרביתם  אבנים, 
רבה,  האימה  כך  כדי  עד  הישראלים.  הבטחון  כוחות  לבין 
כפעולה  נתפס  גומי  כדורי  ירי  שאפילו  הישראלי,  במחנה 

שיש להימנע ממנה ככל האפשר. 

ההפגנות שנערכו אתמול עקב מותו של אסיר פלסטיני 
ממחלת הסרטן ממחישות את הסיבה לפחדים הישראלים: 
חוסר בטחון בצדקת המאבק. הפלסטינים הם אמנים בניצול 
חולשות של היריב. לא שהיכולת הזאת קידמה אותם במשהו 
להישגים  ולהגיע  להתקדם  רוצים  אינם  כלל  הם  (ובאמת 
על  מקשה  מאוד,  מסבכת  היא  ישראל  את  אבל  ממש)  של 
ההזוי  הישראלי  לשמאל  ומאפשרת  הבטחון  על  השמירה 
וליריבי ישראל בעולם לזעוק חמס על הכיבוש האכזר. אבו 
מאזן אינו רוצה באינתיפאדה חמושה, הוא חושש כי חידוש 
להציג  עליו  ויקשה  הרשות  של  מצבה  את  יערער  הטרור 
לשמו  ראוי  כפרטנר  והאירופים,  אובאמה  בעיני  עצמו, 
ובהפגנות  אבנים  באינתיפאדת  רוצה  כן  הוא  אבל  לשלום. 
אילו  היה  מוטב  (שאגב  סופני  אסיר  של  מותו  על  יזומות 

שיחררו אותו ואפשרו לו למות בביתו).

ללמוד  היה  אפשר  האבנים  מול  צה"ל  של  חולשתו  על 
שזיכה  צבאי  שופט  של  השערורייתי  דינו  מפסק  לאחרונה 
לרצח.  נסיון  מאשמת  נוסעות  מכוניות  על  אבנים  משליכי 
להרוג  מתכוונים  בהכרח  אינם  השופט,  קבע  אבנים,  זורקי 
את נפגעי האבנים. פסק דין שכזה הולם לשופט גולדסטון 
ולא לשופט ישראלי. זה הוא פסק דין של רפיסות, מבוכה 
ושל חוסר בטחון בצדקת הדרך. השלכת אבנים היא מעשה 
משום  רק  נאשם  לזכות  אפשר  ואי  למוות.  לגרום  שעלול 
הצליחה  שההגנה  מפני  רק  או  יפה  עלתה  לא  שמזימתו 
אינה  האבנים  שזריקת  מיתמם,  או  תמים  שופט,  לשכנע 
הצבאי  הדין  בית  את  לשבח  יש  כן  ועל  רצחנית.  פעולה 
במחנה עופר שהרשיע אתמול את ואאל אל ערג'ה מחלחול 
אל   .2011 בספטמבר  יונתן  ובנו   (25) פלמר  אשר  ברצח 
השליך  הפלסטיניים,  הבטחון  מנגנוני  איש  לשעבר  ערג'ה, 
אבנים לעבר רכבם של האב ובנו בן השמונה חודשים בכביש 
60 ובכך גרם למותם. בית המשפט הצבאי הרשיע אותו גם 
השליך  שבהם  במקרים  לרצח  נסיונות  של  ארוכה  בשורה 
פרשנים  אתמול  הפתיע  הדין  פסק  דומה.  בשיטה  אבנים 
אשר הגדירו אותו יוצא דופן בתיקי יידויי אבנים. מתברר כי 
התביעה הצבאית ממעיטה בהגשת כתבי אישום בגין רצח 
תקדים  אין  כי  בהחלטתם  קבעו  השופטים  לרצח.  נסיון  או 
במעשים  הודה  ערג'ה  אל  ה־80'.  שנות  מאז  דומה  למקרה 
השופטים  אולם  להרוג.  התכוון  לא  כי  טען  אך  לו,  שיוחסו 
שהוכחה  העובדה  בשל  ברצח  הורשע  ערג'ה  אל  כי  פסקו 
כוונתו להרוג יהודים וכי הבין שהשלכת אבנים מרכב חולף 

עלולה לגרום לכך. 

נותרים  היו  הי"ד  ובנו  האב  אילו  כי  הוא  שנורא  מה 
מהרשעתו  נמנעים  עופר  ממחנה  השופטים  גם  היו  בחיים, 
בנסיון לרצח. על התביעה הצבאית להפיק לקחים במהירות 
ולהאשים בנסיון לרצח מי שמשליכים אבנים על כלי רכב. 
אינתיפאדת  את  מיד  יפסיק  לא  אמנם  זה  תודעתי  שינוי 
האבנים, אבל הוא יעניק יתר כוח למי ששומרים על הבטחון. 

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

לונדון: חבר פרלמנט מוסלמי שהושעה בעקבות 
התבטאות אנטישמית התנצל על דבריו

לטענתו אמר את דבריו כתוצאה מלחץ נפשי שעבר וכעת הוא מבין את 
חומרת מעשיו

לדרישת סיעות האופוזיציה:
הכנסת תקיים דיון פגרה לנוכח דבריו השערורייתיים 

של שר האוצר והגזירות הכלכליות שמתכננת הממשלה 
ח"כ הרב פרוש: "האמירה האומללה של לפיד שנעשתה תוך חילול בוטה של החג, 
נאמרה כבר בעת החתימה של נתניהו, בנט ולפיד על ההסכם הקואליציוני, שכולו 

עוסק באיך להתעמר בחלשים ולפגוע בלומדי התורה"

הדולר ממשיך לצנוח: ירד 
ב־0.8 אחוז ל־3.62 שקלים

לראשונה מידיי אבנים באיו"ש מורשעים ברצח ולא בהריגה

הורשע המחבל מיידה האבנים 
שרצח את אשר פלמר ובנו הי"ד

המחבל, שוטר במנגנוני הבטחון של הרשות הפלסטינית הורשע בשני מעשי 
רצח בבית המשפט הצבאי ביהודה ^ גורם משפטי בפרקליטות: "ההרשעה 

היא מסר לכלל מיידי האבנים ביהודה ושומרון"

מאת מאיר ברגר

האופוזיציה  סיעות  נציגי 
הגישו אתמול (ג') דרישה החתו־
ליו"ר  כנסת  חברי  ידי 50  על  מה 
הכנסת  מליאת  לכינוס  הכנסת 
על  זאת,  בפגרה.  מיוחד  לדיון 
של  השערורייתיים  דבריו  רקע 
והגזירות  לפיד  יאיר  האוצר  שר 
הממשלה  שמתכננת  הכלכליות 

להטיל על אזרחי ישראל.
ח"כ יצחק הרצוג, יו"ר סיעת 
הדרישה  את  שיזם  העבודה, 
האוצר  לשר  מציע  "אני  כי  אמר 
לפנות למר (מאיר) כהן, שר הר־

הנתונים  את  ממנו  ולקבל  ווחה 
במדינה  ההכנסות  התפלגות  על 
והפערים החברתיים החמורים".

חברי  תקפו  יותר  מוקדם 
הכנסת החרדיים את דבריו הש־
ערורייתיים של שר האוצר יאיר 

לפיד לפיהם הוא בא להיטיב עם 
למעלה  המרוויחות  המשפחות 
וטסות  בחודש  שקל  אלף  מ־20 

פעמיים בשנה לחו"ל.
תקף  פרוש  מאיר  הרב  ח"כ 
יגו־ "אשר  כי  ואמר  לפיד  את 

האומללה  האמירה  בא.   – רנו 
חילול  תוך  שנעשתה  לפיד  של 
בוטה של החג, נאמרה כבר בעת 
בנט ולפיד  של נתניהו,  החתימה 
על ההסכם הקואליציוני, שכולו 
בחלשים  להתעמר  באיך  עוסק 

ולפגוע בלומדי התורה".
כי  אמר  גפני  משה  הרב  ח"כ 
אוצר  שר  קיבלה  ישראל  מדינת 
החג,  מקדושת  המנותק  חדש 
הודעתו  בפרסום  חילל  אותו 
וכן  החג  של  בעיצומו  לציבור 
חלקי  בכל  לטפל  שלו  מהצורך 
הציבור. "כדאי שלפיד ילמד עוד 
ישחרר  בטרם  תפקידו  את  קצת 

הוסיף  מתוכן",  ריקות  סיסמאות 
הרב גפני.

מראשי  ישי,  אלי  הרב  ח"כ 
כי "אני  ואמר  הגיב  ש"ס,  תנועת 
שהספיק  האוצר  שר  את  מברך 
בעיית  את  למגר  שבועיים  תוך 
הבאים  לנזקקים  ולעבור  העוני 
בדמותם של המרוויחים 20 אלף 
האוצר  שר  על  בחודש.  ש"ח 
להכיר את גבולות הארץ שאינם 
רק בקו "חדרה־גדרה" ו־20 אלף 
ש"ח בחודש הינו חלומם המתוק 

של מיליון עניים.
לרווח־ לדאוג  לפיד  מר  "על 

ולא  ישראל  אזרחי  כלל  של  תם 
רק למצביעיו. מיליון עניים, כמו 
באוכלוסיה,  אחרות  קבוצות  גם 
ולהת־ למגר  להחרים,  ניתן  לא 

לא  מולם  העיניים  ועצימת  עלם 
תפתור הבעיה – היא רק תעמיק 

אותה".

איש העסקים יצחק תשובה מבהיר:

הפקת הגז לא היתה כרוכה בחילול שבת

נמשכת הסערה בעקבות דברי שר האוצר על מעמד הביניים:

הנגיד פישר מצטרף לביקורת על לפיד; "לדבר 
גם על העניים; לא רק על מעמד הביניים"

השר בנט ממשיך לזרות חול בעיני הציבור: "ניסינו 
ללכת בשיתוף עם מפלגות אחרות ולא הצלחנו"  

בדבריו בכנס רמלה פרש שר הכלכלה את מתווה השוויון בנטל וכפי 
שנחתם בהסכמים הקואליציוניים הפוגעניים 

מאת מאיר ברגר

בנט,  נפתלי  הכלכלה  שר 
בכנס  (ג')  אתמול  השתתף 
היתר  בין  והתייחס  ה־6  רמלה 
לח־ הן  בנטל  השוויון  לסוגיית 
שהוא  תוך  לערבים  והן  רדים 
ההסכם  מפרטי  חלק  על  חוזר 
שהקים  הפוגעני  הקואליציוני 

את הממשלה הנוכחית.
שר  התייחס  דבריו  בפתח 
עם  הפעולה  לשיתוף  הכלכלה 
יאיר לפיד במהלך המשא ומתן 
התחיל  "החיבור  הקואליציוני. 
סיפר  לגמרי",  מקרי  באופן 
לעוות  ממשיך  שהוא  תוך  בנט 
עצמנו  "מצאנו  המציאות.  את 
שהולכת  כמפלגה  ודאי  באופן 
ללכת  וניסינו  לאופוזיציה 
אחרות  מפלגות  עם  בשיתוף 
ולא הצלחנו", אמר בנט כשהוא 
את  החרדיות.  למפלגות  רומז 
שהוא  אף  על  אמר  אלו  דבריו 
ניהלה  התורה  שיהדות  יודע 
אך  אינטנסיביים  מגעים  עמו 

נענתה בשלילה. 
מת־ "הקשר  בנט,  לדברי 

ונכנסנו  טבעי  נראה  לא  חילה 
כשה־ בלחצים  ועמדנו  למהלך 

לחץ הגדול היה עלינו. התמדנו 
בשיתוף הפעולה כי נתנו מילה 
רואה  אני  בנוסף  אך  ללפיד 
הכלל  מן  יוצאת  הזדמנות  בכך 

למספר נושאים".
המ־ לסוגיות  בהתייחס 

"מדינת  כי  בנט  אמר  דיניות 
לאום  של  מדינה  היא  ישראל 

ואין  היהודי  הלאום   – אחד 
עם  לא  גם  מחלוקת  זה  על 
בכך.  שמכיר  הציוני  השמאל 
לא נקבל וננהג באפס סובלנות 
דו  מדינה  להקים  רצון  כל  נגד 

לאומית". 
גם  התייחס  הכלכלה  שר 
לציבור החרדי וניסה להישמע 
מפויס ולהסיר את העננה הרו־

הקואליציוני  ההסכם  על  בצת 
"המהלך  חתם.  עליו  הפוגעני 
נתקל  בנטל  שוויון  של  הנוכחי 
בהמון זעם – זעם שבא מסיבות 
ענייניות...אין  ולא  פוליטיות 
לשם.  לחתור  צריך  ולא  שוויון 
'שיתוף'.  לזה  לקרוא  צריך 
כשיסתכלו על השנה הנוכחית 
בעוד 10 שנים – אם נתנהג נכון 
שיב־ שהראשונים  מהפך  יראו 

רכו על כך יהיו אלו החרדים... 
כברת  עשו  לפיד  של  החבר'ה 
דרך מתוך רצון להגיע למתווה 

טוב", אמר בנט.
שנים   4 של  זמני  "בשלב 
יהיה פטור גורף וחופש בחירה 
 22 מגיל  חרדי  לכל  מוחלט 
מה  לעשות  יוכלו  הם  ומעלה. 
תורה,  ללמוד   – בוחרים  שהם 
שירות צבאי, שירות אזרחי או 
האחריות  בכלכלה.  השתלבות 
שתוטל על אותם חרדים תהיה 
שאפשר  מקצועות  לבחור 
להרוויח בהם. אל תלכו להיות 
אלא  חשבון,  רואה  או  עו"ד 
אנ־ בהם  שחסרים  למקצועות 

שים", קרא בנט.
להצטעצע  המשיך  בנט 

במילים יפות וכדי לעמעם את 
הפגיעה הקשה בעולם התורה. 
לגיל  שמגיע  ממי  אחוז  "מאה 
תורה  ללמוד  ללכת  יוכל   18
אותם  עם  שנים  שלוש  במשך 
בשנה  היום.  שיש  תמיכות 
הרביעית שעבור רוב החרדים 
זו השנה השישית כי מתחילים 
בגיל 16  קטנה  בישיבה  ללמוד 
– 1,800 מתוך אותם תלמידים 
יקבלו  תורה,  ללמוד  שימשיכו 
מהמדינה  כלכלית  תמיכה 
ילכו  ללמוד  ירצו  אם  והיתר – 
קודם לצבא או לשירות אזרחי 
ואחר כך יבחרו מה רצונם לע־

שות בחיים", אמר.
ח"כ הרב מאיר פרוש אמר 
הבית  יו"ר  לדברי  בתגובה 
יד  לו  שיש  מי  "כל  כי  היהודי 
וחלק בחיבור המתווה האומלל 
שבא לפגוע בהסדר שקיים עד 
היום לכל תלמיד ישיבה או כו־
לל, מול שלטונות הגיוס, ייזכר 
היהודי  העם  עולם.  לדראון 
המקורי והמסורתי עמד לאורך 
נסיונות  בפני  ההיסטוריה 

קשים ועמד בהם בגבורה". 
ח"כ הרב יעקב ליצמן הגיב 
אף הוא ואמר כי "מתווה הגיוס 
במעמ־ פוגע  בנט  השר  שהציג 

בני  של  והחוקי  המסורתי  דם 
אומנותם  שתורתם  הישיבות 
לכל  בתקיפות  נתנגד  אנו  וכי 
משמעות  שהיא.  ופשרה  שינוי 
התכנית כוללת פגיעה בלומדי 
וק־ זכויותיהם  הגבלת  התורה, 

ביעת 'מכסות' למספרם". 

מאת כתב 'המבשר'

על  הפרסומים  בעקבות 
הגז  הזרמת  בעת  שבת  חילול 
ממאגר תמר למדינת ישראל בי־
יצחק  העסקים  איש  אתמול  קש 
בפרויקט  היזמים  אחד  תשובה, 

'תמר', להבהיר:
שקיבלתי  הנתונים  כל  "לפי 
הזרמת  תהליך  מהשותפויות, 

רציף  תהליך  הינו  לישראל  הגז 
ומתמשך, אשר החל לפני מספר 
בערב  לישראל  והגיע  שבועות, 

החג השני של פסח". 
"העבודה  כי  הסביר  תשובה 
מתבצעת על ידי השותפה האמ־
השותף   – אנרג'י  נובל  ריקאית 
התקיים  לדבריו, "לא  המפעיל". 
הפקת  תחילת  עם  כלשהו  טקס 
ולא  החג  לא  חולל  ולא  הגז, 

השבת.
"תהליך הזרמת הגז הוא כא־

מור תהליך שהתמשך והגז הגיע 
לזרום  והמשיך  לאסדה,  בשבת 
והגיע בערב החג השני לאשדוד.

שפרויקט  כך  על  לי  "צר 
בכבוד  כפגיעה  הוצג  ההזרמה 
והוסיף:  תשובה  סיים  השבת", 
"אני מאמין ואומר בכל עת שה־

שבת היא מקור הברכה".
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סט־ פרופ'  ישראל,  בנק  נגיד 
על  לביקורת  מצטרף  פישר,  נלי 
דבריו המקוממים של שר האוצר 
למקד  יש  כי  שטען  לפיד  יאיר 
למי  בסיוע  האוצר  פעולות  את 
שקל   20,000 מעל  שמרוויחים 

בחודש.
לר־ עיתונאים  במסיבת 

ישראל  בנק  דו"ח  פרסום  גל 
ל־2012, אמר הנגיד כי "מדברים 
הביניים,  מעמד  על  הרבה  היום 
גם  לדבר  חשוב  פחות  לא  אך 
גם  וכיצד  בחברה,  העניים  על 

מהצמיחה  ליהנות  יכולים  הם 
במשק". 

דבריו של פישר באו על רקע 
הנרחבת  הציבורית  הביקורת 
אתמול  גם  להישמע  שהמשיכה 
על דברי לפיד, שחשפו את הני־

ממצוקותיהם  שלו  העצום  תוק 
של אזרחי ישראל ושל השכבות 

החלשות. 
בעיצומו  שפרסם  בהודעה 
הורה  כי  לפיד  סיפר  החג,  של 
לאותן  לדאוג  משרדו  לפקידי 
המשתכרות  בישראל  משפחות 
שקל  אלף  מעשרים  למעלה 
בשנה  פעמיים  וטסות  בחודש, 

לחו"ל. 
גל  גררו  לפיד  של  דבריו 
קצוות  מכל  נזעמות  תגובות 
והפוליטית,  הציבורית  הקשת 
בורות  חשף  לפיד  כי  נטען  בהן 

ביותר  הגדול  מהחלק  וניתוק 
המורכב  ישראל,  באוכלוסיית 
המשתכרות  עובדות  ממשפחות 
בהם  מהסכומים  פחות  הרבה 

נקב שר האוצר הנכנס. 

את הנזק שאדם מסוגל לעולל לעצמו, גם אלף אויבים 
על  לפיד  יאיר  לומד  הזה  הלקח  את  לו.  לעולל  יכולים  לא 
ניסו  הפוליטיים  שיריביו  אחרי  האחרונים.  ביומיים  בשרו 
שהמי־ לציבור  להסביר  במאמץ  ההסברה  שיטות  כל  את 

ליונר המנותק מצפון תל אביב הוא האחרון שידאג למעמד 
הביניים, בא לפיד בעצמו והבהיר את הנקודה הזו יותר טוב 

מכולם. 
דווקא  לדאוג  הצורך  על  לפיד  של  המקוממים  דבריו 
לעשירונים העליונים באוכלוסיה לא היו אמורים להפתיע 
הכלכ־ התבטאויותיו  אחר  לעקוב  שהקפיד  מי  אחד.  אף 

אז  כבר  הבין  הבחירות,  קמפיין  בתקופת  לפיד  של  ליות 
שמאחורי הסיסמאות היפות על דאגה למשלמי המיסים 
האינטרסים  את  רק  שרואה  מנותקת  אג'נדה  מסתתרת 
מעמד  את  לפיד  תיאר  בה  פעם  בכל  במשק.  החזקים  של 
על  מושג  לו  שאין  השורות  בין  לראות  היה  ניתן  הביניים, 

מה הוא מדבר בכלל. 
את  כולל  משמו,  להבין  שניתן  כפי  הביניים,  מעמד 
אחד  שמצד  משפחות  באוכלוסיה.  האמצעית  השכבה 
הכ־ ומצבן  מיסים  משלמות  העבודה,  במעגל  משתתפות 

עשירות.  למשפחות  נחשבות  אינן  שני  ומצד  סביר,  לכלי 
רבות  שמשפחות  מלמדות  האחרונות  הבחירות  תוצאות 
עצום,  פוליטי  כוח  לו  והעניקו  ללפיד  האמינו  הזה  מהסוג 
מתוך תקוה שישפר את מצבן באמצעות הורדת יוקר המ־

חיה, נטל המס ומחירי הדירות – בעיות שמטרידות בדרך 
כלל את מעמדות הביניים בכל העולם המערבי. 

החדש  האוצר  שר  של  המעוותת  תפיסתו  פי  על  אבל 
משהו  בכלל  הוא  הישראלי  הביניים  מעמד  הנסיון,  וחסר 
מורכב  לפיד  של  הדמיוני  הביניים  מעמד  לגמרי.  אחר 
בחודש,  שקלים  אלפי  עשרות  המשתכרות  ממשפחות 
גבוהה.  חיים  מרמת  ונהנות  קבוע  בסיס  על  לחו"ל  טסות 
להם, סבור לפיד, יש לסייע עוד ועוד על חשבון החלשים 
והעלאות  קצבאות  קיצוצי  שלל  עם  להתמודד  שעומדים 

מיסים. 
העובדה שהוא מכנה את אותם עשירים בטעות "מע־
מד ביניים", מסגירה יותר מכל את הניתוק של לפיד מהמ־

ציאות הישראלית. לפיד, בשטחיות אופיינית, בדק במילון 
שמשכורתם  מי  היא  ביניים  מעמד  של  שההגדרה  וראה 
מעט  או  מעליו  מעט  במשק,  הממוצע  השכר  סביב  נעה 
שקלים  כ־9,000  על  כיום  עומד  הממוצע  השכר  מתחתיו. 
בחודש, ומכאן נובע החישוב החובבני על משפחה בה שני 

ההורים משתכרים יחד 20,000 שקל בחודש. 
הנ־ את  לעומק  לבדוק  טרח  לא  שמעולם  לפיד,  אבל 

מלשקף  רחוק  במשק  הממוצע  שהשכר  יודע  אינו  תונים, 
את מצבם של מרבית אזרחי ישראל. גובה השכר הממוצע 
נגזר מגובה שכרם של כלל העובדים במשק, ומושפע בין 
השאר משכר הבכירים, עובדי הוועדים החזקים וכל שאר 

המיוחסים שחוגגים על חשבון הציבור. 
בכל פעם שמנהל בכיר בחברה ציבורית מקבל תוספת 
כלשהו  בנמל  עובדים  שוועד  או  למשכורת,  מיליונים  של 
המנופח,  העובדים  לשכר  שקלים  אלפי  כמה  עוד  משיג 
רוב  של  ששכרם  למרות  עולה,  במשק  הממוצע  השכר 
העובדים הפשוטים לא השתנה כלל. את החישוב הפשוט 
הזה יודע כל אדם עם ידע בסיסי במספרים. רק שר אוצר 
חסר נסיון באופן מביך ונטול כל ידע כלכלי, עשוי לחשוב 
שמשפחה ממוצעת בישראל בה שני ההורים עובדים מר־

יותר  דבר  אין  במשק.  הממוצע  השכר  את  פעמיים  וויחה 
רחוק מהמציאות.

היא  מעולם,  הכיר  ולא  מכיר  לא  שלפיד  המציאות, 
מתחת  בחודש  משתכרים  במשק  מהעובדים  שמחצית 
ל־5,500 שקלים. עוד רבים משתכרים אלף או אלפיים שק־

לים יותר, ורק שכבה קטנה מאד משתכרת את הסכומים 
רק  יכול  העובדים  של  המוחלט  הרוב  מדבר.  הוא  עליהם 
הרוב  את  בחודש.  שקל  אלף  עשרים  של  שכר  על  לחלום 

הזה, מסתבר, לפיד לא סופר בכלל.
שאמור  אוצר,  כששר  העיקרית.  הבעיה  בעצם  וזו 
רק  מעניינים  שאותו  ואומר  בא  האזרחים,  לכלל  לדאוג 
השאר  ושכל  עליונים,  עשירונים  שניים־שלושה  אותם 
שחקים.  מרקיע  הציבורי  שהזעם  פלא  לא  לבד –  יסתדרו 
אדם מנותק כל כך, עם השקפת עולם מתנשאת כל כך, לא 

אמור להיות מופקד על הקופה הציבורית. 
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לה־ אתמול  המשיך  השקל 
הזרים,  המטבעות  מול  תחזק 
בשבועות  למגמה  בהתאם 
גם  נחלש  הדולר  האחרונים. 
אחוז   0.8 של  בשיעור  אתמול 
נקבע  היציג  ושערו  השקל,  מול 
איבד  היורו  שקלים.   3.62 על 
 4.64 על  נקבע  ושערו  אחוז   0.3

שקלים. 
הת־ המט"ח  בזירת  המסחר 

של  התחזקות  תוך  אתמול  נהל 
נרשמה  שבבוקר  לאחר  השקל 
היציג  הדולר  מעורבת.  מגמה 
השקל  מול  אחוז  בכ־0.8  נחלש 
האירו  ואילו  שקלים,  ל־3.62 
אחוז  כ־0.3  של  בירידה  נקבע 
העול־ בזירה  שקלים.  ל־4.648 

 1.283 סביב  הדולר  נסחר  מית, 
דולרים לאירו.

פריקו  מנכ"ל  פריימן,  יוסי 
אמר  והשקעות,  סיכונים  ניהול 
בהיקפי  "הירידה  כי  אתמול 
המסחר ומיעוט הפעילים בשוק 
לחופ־ היציאה  בשל  המט"ח 
בתנודות  תמכו  הפסח  חג  שת 
מט"ח  היצעי  כאשר  השערים, 
ויצואנים  זרים  פעילים  מצד 
עבר  אל  השקל  בייסוף  תמכו 
להערכתנו,  שקלים.   3.63 רמת 

בטווח  השקל  ייסוף  פוטנציאל 
יש־ ובנק  מוגבל,  נותר  הקצר 

לייצוב  רק  לפעול  צפוי  ראל 
לשוב  עשוי  ולכן  החליפין.  שער 
תנו־ בעקבות  המט"ח  לזירת 

בשער  שיירשמו  חריפות  דות 
החליפין".

"נראה  כי  פריימן  מציין  עוד 
הטבעי  הגז  הזרמת  שהתחלת 
תורמת  לישראל  תמר  ממאגר 
להתחזקות השקל. ייסוף השקל 
ההערכה  את  היתר  בין  תואם 
משמ־ הזול  הגז  הזרמת  לפיה 
חברת  צפויה  מהסולר,  עותית 
רכי־ היקף  את  לצמצם  החשמל 

שות המט"ח, מהלך אשר יתמוך 
וייסוף  מט"ח  של  היצע  בעודפי 

השקל".

מאת מרדכי גולדמן

אל  מחמד  סלמאן  ואאל 
היה  אשר  חלחול,  תושב  ערג'ה, 
נה־ בו  האבנים  בפיגוע  מעורב 
הי"ד  יונתן  ובנו  פלמר  אשר  רגו 
בשני  אחד  פה  אתמול  הורשע 

מעשי רצח בבית המשפט הצבאי 
ביהודה. הכרעת דינו של שותפו 
הפיגוע,  לביצוע  ערג'ה  אל  של 
בבית  כן  גם  הבא  בחודש  תינתן 

הדין הצבאי ביהודה.
במנגנוני  שוטר  ערג'ה,  אל 
הפלסטי־ הרשות  של  הבטחון 
של  בעבירה  הורשע   ,30 בן  נית 
העבירה  בכוונה,  מוות  גרימת 
בבתי  הרצח  לעבירת  המקבילה 
ובימים  ביו"ש,  הצבאיים  הדין 
הראה  ככל  דינו,  יגזר  הקרובים 

שני מאסרי עולם.
במשך שעה וחצי הקריא אב 
בית הדין, רס"ן אמיר דהאן, את 
בה  התקדימית,  הדין  הכרעת 
הורשע, בפעם הראשונה, מיידה 
השופט  רצח.  בעבירת  אבנים 
דהאן ציין בהכרעת הדין, כי אבן 
לעבר  נוסעת  ממכונית  הנזרקת 
רכב הנוסע מולה, מסוכנת יותר 
אביו  מרכב.  הנורה  כדור  מאשר 
פלמר,  מיכאל  פלמר,  אשר  של 
הדין  הכרעת  מתן  לאחר  אמר 
היום  יצא  "הצדק  כי  במשפט, 
מהק־ וחצי  שנה  היתה  זו  לאור, 
שות בחיי שבהן נלחמתי שרוצ־
חי בני ונכדי יקבלו את עונשם".

אבן  פגעה   2011 בספטמבר 
במכו־ שנהג  בעת  פלמר  באשר 

לחברון.  סמוך   60 בכביש  ניתו 
פלמר איבד את הכרתו כתוצאה 
מפגיעת האבן והדרדר לצד הד־
רך. אשר ובנו יהונתן שהיה עמו 

מה־ כתוצאה  נהרגו  במכונית 
הכללי  הבטחון  שירות  תאונה. 
ומשטרת ישראל פתחו בחקירה 
מדובר  כי  וקבעו  המקרה  לאחר 
ואמצעים  מאמצים  בפיגוע. 
לאתר  במטרה  הושקעו  גדולים 
אחראית  שהיתה  החוליה  את 
להשלכת האבן מרכב נוסע שח־

משפחת  של  מכוניתם  ממול  לף 
חלחול  מאזור  חוליה  פלמר. 
הוגשו   2012 מאי  וב־10  נעצרה 
ביהודה  הצבאי  המשפט  לבית 
מח־ ארבעה  נגד  אישום  כתבי 

שהואשמו  ההתארגנות,  ברי 
בגרימת מותם של אשר ויהונתן

פלמר.
בפרקליטות  משפטי  גורם 
של  ההרשעה  כי  מסר,  הצבאית 
"מסר  היא  הצבאי  הדין  בית 
ביהודה  האבנים  מיידי  לכלל 
שה־ וערבים,  יהודים  ושומרון, 

יכולה  אדם  לעבר  אבנים  שלכת 
או  ברצח  להרשעתו  להוביל 
המשפ־ הגורם  לרצח".  בנסיון 

בתקדים  "מדובר  כי  הוסיף  טי 
הורשעו  כה  שעד  כיון  משפטי, 
אבנים  שהשליכו  טרור  פעילי 
בנסיון  או  בהריגה  רכב  כלי  על 
הריגה". הרכב השופטים הדגיש 
בפסק דינו כי חברי החוליה ידעו 
הקט־ המשמעויות  את  היטב 

ועשו  האבנים  יידוי  של  לניות 
צה"ל  פעולות  על  כנקמה  זאת 

בשטחים.

מאת א. למל

שמפלגת  לאחר  כחודש 
השעתה  בבריטניה  הלייבור 
ממוצא  אחמד  נאזיר  הלורד  את 
הלורדים  בבית  חבר  פקיסטני, 
בשל  הבריטי,  הפרלמנט  של 
יהודים"  של  כי "קנוניה  טענותיו 
נהיגה  בגין  למעצרו  הביאה 
הודעת  הלורד  הביע  מסוכנת, 
את  וביקש  רשמית  התנצלות 
שנפגעו  מי  כל  של  סליחתם 

מדבריו.
האנטיש־ התבטאויות  את 

בהתייחסות  הלורד  אמר  מיות 
ממושכת  ממשלתית  לחקירה 
דרכים  תאונת  בעקבות  כנגדו, 

הוא  מקומי.  צעיר  הרג  במהלכה 
שבועות  ל־12  ונידון  הורשע 
העונש  את  תלה  הלורד  בכלא. 
שקיבל בלחץ שהפעילו על בתי 
השפעה  בעלי  "יהודים  המשפט 
גם  הוא  בעיתונים".  שמחזיקים 
לכ־ אותו  ששלח  שהשופט  טען, 

לעמית  שסייע  "לאחר  מונה  לא 
לדבריו,  בלייר".  טוני  של  יהודי 
בשל  להענישו  ביקשו  היהודים 
הפלס־ כלפי  שהפגין  התמיכה 

טינים.
הח־ אלו  דברים  בעקבות 

הלייבור  מפלגת  נשיאות  ליטה 
בית  כחבר  מתפקידו  להשעותו 
הלורדים עם לתום חקירה מקי־

פה וברורה בעניינו.

הקשה  הסערה  בעקבות 
הוציא  דבריו,  לנוכח  שפרצה 
אחמד הודעת התנצלות מיוחדת 
שנא־ הדברים  על  חרטה  והביע 

מתוך  נאמרו  הם  לדבריו,  מרו. 
הפרשיה,  בעקבות  נפשי  לחץ 
ולא מתוך כוונה אנטישמית. הוא 
קשרים  לו  שיש  כך  התגאה  אף 
ונוהג  יהודים  צדקה  ארגוני  עם 
התרמה  באירועי  להשתתף 
שלהם, ואמר כי רצונו לפתוח דף 

חדש עם יהודי הממלכה.
באנג־ היהודים  הארגונים 

הודעת  על  בספקנות  הגיבו  ליה 
יב־ הלורד  כי  ואמרו  ההתנצלות 

דק ברצינות כוונותיו לפי מעשיו 
בעתיד.

סלובקיה: בית המשפט דורש את הסגרתו של הפושע הנאצי
מאת א. למל

בסלובקיה  המשפט  בית 
דורש מרשויות החוק בהונגריה 
את הסגרתו של הפושע הנאצי 
צוס־ לאסלו  בעולם,  המבוקש 

טארי בן ה־98.
מפקד  שהיה  צ'אטארי, 
ואחראי  ההונגרית  המשטרה 
מל־ במהלך  קושיצה  גטו  על 

מואשם  השניה,  העולם  חמת 
 11,250 של  לשליחתם  שסייע 
יהודים הי"ד אל מחנה ההשמ־

דה אושוויץ. 
החוק  שרשויות  לאחר 
לא־ להשלים  סיימו  בבודפשט 

של  המשפטי  התיק  את  חרונה 
הנאצי  הפושע  הנאצי  הצורר 
לאדיסלוס צ'אטארי, מי שעמד 
של  המבוקשים  רשימת  בראש 
כחצי  לפני  ונעצר  וינטל  מרכז 
בית  מבקש  בבודפשט,  שנה 

להסגיר  בסלובקיה  המשפט 
לדין  ולהעמידו  הפושע  את 

בסלובקיה.
לרשויות  קוראים  "אנחנו 
הסג־ את  לדרוש  הסלובקיות 

שיוכל  כדי  צ'אטארי  של  רתו 
אמר  למשפט",  כאן  לעמוד 
בסלובקיה  המשפט  בית  דובר 
החמורים  "הפשעים  במדינה. 
נעשו כאן במדינה ויהיה זה אך 
לדין  יעמוד  שהוא  הראוי  מן 
הזוועה",  נעשתה  בו  במקום 

אמר הדובר.
כלולה  היתה  קושיצה 
ובע־ סלובקיה  של  בחלק 

סופחה  מינכן,  ועידת  קבות 
הג־ כבשו  כאשר  להונגריה. 

גטו  הוקם  הונגריה  את  רמנים 
שבנו  בגדר  שהוקף  קושיצה 
פרך  בעבודת  עצמם  היהודים 
השל־ ועם  מקפיא,  קור  תחת 
לתוך היהודים  את  ריכזו  מתו 

הגטו.
הגירו־ החלו  בהמשך 

נשלחו  העיר  יהודי  וכל  שים 
משלחות.  בשלוש  לאושוויץ 
הי"ד  יהודים  ל־11,250  קרוב 
מקושיצה נרצחו בתאי הגז מיד 

עם הגיעם לאושוויץ.
היה  צ'אטארי  לאדיסלוס 
מפקד  ימים  באותם  כאמור 
וסייע  ההונגרית  המשטרה 
אלפי  של  לשליחתם  בפועל 
גם  אולם  לאושוויץ.  היהודים 
עד למשלוח עצמו לא היו ידיו 
הכריח  כי  מואשם  הוא  נקיות. 
תעלות  לחפור  היהודים  את 
בידיהם,  הקפואה  באדמה 
זוב  עד  במקלות  בהם  והכה 

דם.
צ'אטארי  המלחמה  לאחר 
שהיום  קושיצה,  את  עזב 
ונידון  סלובקיה,  בשטח 
מלחמה  פשעי  על  למוות 

בצ'כוסלובקיה  בהיעדרו 
ב־1948. 

זהות  לעצמו  יצר  הוא 
בדויה והתגורר בקנדה כסוחר 
נחשפה  זהותו  כאשר  אמנות. 
נשללה  אזרחותו  ב־1997, 
תיק  לבסס  החלה  והמדינה 
שמסמכי  לפני  זאת,  עם  נגדו. 
ברח  הוא  מוכנים  היו  הגירוש 
מי־ שנה   15 ובמשך  מהמדינה, 

קומו היה בגדר תעלומה.
בקנדה  שהותו  במהלך 
במעו־ צ'אטארי  אמנם  הודה 

אך  היהודים,  באיסוף  רבות 
מוגבל  תפקיד  "מילא  כי  טען 
מסר  כי  הודה  גם  הוא  בלבד". 
לגרמנים,  יהודים  שני  לפחות 
של  האחרון  בגירוש  נכח  וכי 
זאת,  עם  מקושיצה.  היהודים 
ידע  לא  כי  טענו  דינו  עורכי 
שמסיעים את היהודים למחנות 

השמדה. 

שני מאסרי עולם. רכבה של משפחת פלמר הי"ד לאחר הפגוע הקטלני
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מאת שלמה גרין

סטנלי  הפרופ'  ישראל  בנק  נגיד 
פישר הגיש אתמול לנשיא פרס, לראש 
לפיד  האוצר  ולשר  נתניהו  הממשלה 
הכולל  ל־2012,  ישראל  בנק  דו"ח  את 
ישראל  כלכלת  של  מקיפה  סקירה 
לשנים  החדשה  לממשלה  והמלצות 

הקרובות. 
צמי־ ב־2012  כי  עולה  מהדו"ח 

אחוזים,  ל־3.1  התמתנה  המשק  חת 
האטה  ב־2011.  אחוזים   4.6 לעומת 
ובסוף   ,2011 באמצע  כבר  החלה  זו 
ההתמ־ נוספת.  האטה  נרשמה   2012

בעיקר  נובעת  המשק  בצמיחת  תנות 
אשר  העולמית,  בצמיחה  מההאטה 
פגעה ביצוא הישראלי, והיא הושפעה 
גם מהעליה בהוצאות המשק על יבוא 
בקצב  ההתמתנות  אנרגיה.  חומרי 
מסבירה  הבניה  ענף  של  ההתרחבות 
השנה  שחלה  ההאטה  מן  כחמישית 

בצמיחה. 
אף  על  כי  מציינים  בבנק  זאת,  עם 
נותר  האבטלה  שיעור  במשק  ההאטה 
שנה,  שלושים  של  בשפל  ונמצא  יציב 
ושיעורי התעסוקה וההשתתפות בכוח 
העבודה המשיכו לעלות. התפתחויות 
שוק  של  התייעלותו  על  מעידות  אלה 
של  הגבוהה  הגמישות  ועל  העבודה 
בישראל,  העבודה  שעות  ושל  השכר 
האב־ שיעור  תגובת  את  ממתנת  אשר 
במק־ הצמיחה.  בקצב  לשינויים  טלה 

ביל, גם שיעור העוני נותר כשהיה ולא 
רשם עליה משמעותית ב־2012. 

השי־ את  סוקרים  הדו"ח  מחברי 
הרפו־ בעקבות  הסלולר  בענף  נויים 
ומציינים  כחלון,  השר  שהוביל  רמות 
מונופול  מהווים  שאינם  "בתחומים  כי 
יש  שם  הבנקאות,  דוגמת   – טבעי 
להגביר  ניתן   – קיימים  מתחרים  כמה 
היינו  דומים,  באמצעים  התחרות  את 
שיפור בשקיפות וצמצום חסמי מעבר 
הצרכ־ של  יכולתם  שיפור  באמצעות 

נים להתנייד בין הגורמים הקיימים".
מחירי  עליית  על  מצביע  הדו"ח 
הדירות, האנרגיה והמזון שתרמה לע־

ליה ביוקר המחיה ונמשכה גם ב־2012. 
לעומת זאת, מחיריהם של שני סעיפים 

שנקטה  מצעדים  כתוצאה  השנה  ירדו 
ועדת  של  הממשלה: יישום ההמלצות 
הוריד  הילדים  לגני  בנוגע  טרכטנברג 
התחרות  והגברת  החינוך,  מחירי  את 
מחירי  את  הורידה  הסלולר  בענף 

התקשורת. 
נמ־ המדינה  בתקציב  הדן  בפרק 
היוצאת  הממשלה  על  ביקורת  תחת 
מתקציב  חרגה  מ־2006  שלראשונה 
הצעדים  בעקבות  המאושר  המדינה 
המחאה  לאחר  שננקטו  הכלכליים 
החברתית. במקביל חלה האטה בקצב 
יש־ בבנק  ממסים.  ההכנסות  גידול 
לדאוג  הממשלה  על  כי  קובעים  ראל 
מההכנסות  יחרגו  לא  שההתחייבויות 
יותר  עוד  להגדיל  לא  כדי  ממיסים, 

על  מעיק  שכבר  הממשלתי  החוב  את 
התקציב כיום. 

הדירות  במחירי  הדן  בפרק 
מציינים בבנק ישראל כי עליית מחירי 
השניה  במחצית  התחדשה  הדירות 
אחוזים  ב־5  והסתכמה  השנה  של 
 2008 מאז  המחירים  עליית  ריאלית. 
נובעת ממחסור בדירות יחסית לצרכי 
נובע  מצדו  זה  ומחסור  האוכלוסיה, 
ההיצע,  בתחום  ממגבלות  השאר  בין 
לבניה,  זמינות  בקרקעות  מחסור  בהן 
בייחוד באזורי הביקוש, וקשיים במתן 
היתרי בניה בקצב הנדרש. כן השפיעה 
של  הנמוכה  רמתן  הדירות  מחירי  על 
הריביות והתשואות החלופיות בשוק, 
הואיל וזו מגדילה את הביקוש לדירות 

גם כנכס להשקעה. ראוי לציין כי הע־
ליה במחירי הדירות בשנים האחרונות 
תרמה לגידול הניכר במספר התחלות 
לה־ רק  לא  תרמה  היא  ובכך  הבניה, 

לרמת  גם  אלא  הדירות  היצע  גדלת 
הפעילות במשק. 

והגידול  הדירות  מחירי  "עליית 
את  מגדילים  המשכנתאות  בהיקף 
המ־ בתחום  שהפעילות  הסיכונים 

למערכת  להציב  עלולה  שכנתאות 
הדו"ח,  מחברי  מציינים  הבנקאות", 
ומזכירים כי כדי להקטין סיכונים אלה 
לקראת  השית,  הבנקים  על  המפקח 
מגבלות   ,2013 ובתחילת   2012 סוף 

נוספות הנוגעות להלוואות לדיור.
כי  קובע  בדו"ח  המופיע  נוסף  נתון 

פריון העבודה בישראל נמוך בהשוואה 
למדינות המפותחות, והעלאתו חיונית 
הטווח  ארוך  הצמיחה  קצב  להגדלת 
באמצעות  להעלותו  ניתן  המשק.  של 
ערכה  שהממשלה  השיפורים  הרחבת 
החינוך,  במערכת  האחרונות  בשנים 
בתשתיות הפיזיות ובסביבת הפעילות 
התחרות  הגברת  ידי  על  וכן  העסקית, 

במשק. 
עוד ממליצים בבנק לממשלה לב־

את  להפחית  כדי  מעשיים  צעדים  צע 
המ־ במוקד  שניצב  ענין  המחיה,  יוקר 

חאה החברתית ויקבל אף הוא תמיכה 
מהגברת התחרות במשק. 

מציינים  הטבעי  הגז  תגליות  על 
יתרונות  בחובן  טומנות  הן  כי  בבנק 

רבים למשק. בד בבד הן מציבות את־
פני  על  לפרוש  כיצד  מורכבים:  גרים 
זמן את השימוש ברווחים ולמזער את 
המגזר  של  התחרות  בכושר  הפגיעה 
באמצעות  העתידית  ובצמיחה  הסחיר 
"קרן עושר" שיש להקים בהקדם; ואיך 
למצוא את האיזון הראוי בין היתרונות 
לה־ הצורך  לבין  הגז  ביצוא  הגלומים 

לאורך  אספקה  המקומי  לשוק  בטיח 
זמן.  

הנגיד  שערך  העיתונאים  במסיבת 
האחרון  שיהיה  הדו"ח,  פרסום  לרגל 
כי  פישר  אמר  הנגיד,  בתפקיד  שלו 
בשנים  הריבית  את  להוריד  ההחלטה 
מוצדקת  היתה  בהתמדה  האחרונות 
הדי־ מחירי  לעליית  שתרמה  למרות 

רות. "לו לא היינו מורידים את הריבית 
היה  וזה  השקל  לייסוף  גורמים  היינו 
כתוצאה  ובהשקעות.  בייצוא  פוגע 
האבטלה  יותר,  איטית  היתה  הצמיחה 
נמוך  היה  הבניה  וקצב  יותר  גבוהה 
על  יותר. השינויים בריבית משפיעים 

הביקוש לדירות".
את  השאר  בין  האשים  הנגיד 
הפועלות  בישראל  התכנון  רשויות 
לאט מדי ומעכבות הוצאה לפועל של 
לטפל  "כדי  כי  והוסיף  בניה,  תכניות 
משלימים  צעדים  נדרשים  זה  בשוק 
הזמן  משך  קיצור  כמו  הממשלה,  מצד 
בפועל  הבניה  לתחילת  הבניה  מתכנון 
שבח  ממס  לפטור  התקופה  והארכת 

מארבע לשבע שנים".
ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה 
לפרופ' פישר עם קבלת הדו"ח. "תודה 
על הדוחות ועל מה שעומד מאחוריהם 
והעבודה  שלך  החשובה  העבודה   –
החשובה שלנו, במשותף, להקפיץ את 
כלכלת ישראל למרומי כלכלות המע־

באירופה,  קורה  מה  רואים  אנחנו  רב. 
וזה לא קרה פה כי ניהלנו באחריות את 
האח־ השנים  בארבע  ישראל  כלכלת 
מת־ ישראל  כלכלת  זה  בזכות  רונות. 

מודדת טוב יותר מרוב מדינות המערב 
ונמשיך  העולמי,  הכלכלי  המשבר  עם 
לנהל את זה כך", אמר ראש הממשלה. 
נתניהו הוסיף כי "יש דברים לתקן אבל 
בכל זאת צמחנו יותר מהר מכמעט כל 

."OECDמדינות ה־

בנק ישראל: "העליה במחירי הדירות ובהיקף 
המשכנתאות מסכנות את מערכת הבנקאות"

דו"ח בנק ישראל 2012 הוגש לממשלה:

מאחורי הכותרות /   אליעזר פרידמן

הזדמנות שלא נוצלה וכספים מבוזבזים בקצבאות הילדים
אובאמה לא מתכוון לשחרר את פולארד, ואנחנו אשמים ^ לפיד מכין את הקרקע לפגיעה קשה במעמד הביניים 

שעליו הוא הבטיח לשמור ^ ואילו קצבאות הילדים וקצבאות הזקנה לפעמים מחולקות גם למי שאינו דורש אותן 

אינו  כבר  בישראל  ארה"ב  נשיא  של  ביקורו 
ביקר  כבר  הפלסטיני  הזעם  יום  בחדשות.  נושא 
כאן מאז והמים בירדן ממשיכים לזרום. אך נראה 
נהדרת  הזדמנות  לשמש  יכול  שהיה  הביקור  כי 
למען  והישראלית  היהודית  הדרישה  להבעת 
כך  ועל  נוצלה,  לא  פולארד  יהונתן  של  שחרורו 

אנחנו יכולים לבוא בטענות רק לעצמנו. 
את  לבטא  היטיב  שנער  עמוס  הפובליציסט 
בישראל: "לא־ מהעם  גדול  חלק  של  הלב  רחשי 
את  עמו  הביא  ולא  אכזב  אובאמה  שהנשיא  חר 
בישראל  המנהיגים  שגם  ולאחר  יהונתן,  אחינו 
שהשתדלו  למעט  (פרט  בענין  כנדרש  פעלו  לא 
אך לא היה להם הרבה כוח), הגיע הזמן שנסמוך 
מה־ הגישה  את  ונשנה  האזרחים  מחאת  על  רק 
המיותרים  בביקוריה  עוד  צורך  אין  לקצה.  קצה 
משם  לא  פרס,  הנשיא  בבית  פולארד  גברת  של 

תבוא הישועה".
וכותב  שהוא  כפי  המצב  את  מתאר  שנער 
כבר  שהאמריקנים  "כנראה  המרה:  האמת  את 
החליטו שפולארד ימות בשבי אצלם. קיימת בי 
התחושה כי להחלטה זו שותפים גם בכירים יש־
ראלים, ששחרור פולארד כנראה מאיים עליהם, 
רק  אלא  לכך  הוכחות  לי  שאין  מודה  אני  אך 
תמיהה אחת גדולה: האם באמת לא יכלו לעשות 

בישראל יותר למען יהונתן?
"מעבר לכך, כבר ברור לנו מפרסומים שונים 
כי לפולארד כבר אין מידע שיכול לסכן את אמ־
חיוני  מידע  רק  לישראל  מסר  ושפולארד  ריקה 
היה  שיכול  מידע  ולא  בטחונה,  לצרכי  שנוגע 
שמרגלים  לנו  ידוע  כמו־כן  באמריקנים.  לפגוע 
על־ידי  מזמן  כבר  שוחררו  בהרבה  מסוכנים 
האמריקנים  מהבכירים  ושרבים  האמריקנים 

בעצמם מודים שהגיע הזמן לשחרר את יהונתן.
כמתנצלים  האמריקנים  מול  נהגנו  היום  "עד 
מצבו  בשל  וחמלה  מחילה  לסליחה,  וכמתחננים 
הקשה של יהונתן. לפי דעתי הגיע הזמן שנשנה 
שצ־ אלו  הם  אנחנו  כי  לאמריקנים  ונראה  גישה 

ריכים לכעוס ולא הם.
"נשאל אותם: מדוע יהונתן היה צריך למסור 
אמריקה  מדוע  בהסתר?  לבטחוננו  גורלי  מידע 
יכולים  אנחנו  האם  בעצמה?  זאת  עשתה  לא 
לסמוך על אמריקה שתהיה לצידנו לכשנשתכנע 
הפלסטי־ כלפי  נוסף  צעד  ולהתקדם  להסתכן 
כל  מידע  מאתנו  מסתירה  אמריקה  בעוד  נים, 
מאתנו  מבקשים  הם  ואיך  לבטחוננו?  חשוב  כך 
האמרי־ הם,  בעוד  אויבינו  לקראת  תמיד  ללכת 

קנים, מתנגדים למחווה כה פשוטה כלפי מדינה 
ידידה?

יותר  יראו  האמריקנית  בעיתונות  "כאשר 
להפ־ יוצאים  הידידה  המדינה  אזרחי  את  ויותר 
ארה"ב  על  כעס  המביעים  שלטים  ומניפים  גנות 
שי־ סיכוי  ישנו  לחמלה,  המתחננים  שלטים  ולא 
שתנה משהו בדעת הקהל שלהם. הם פשוט יבינו 

שאנחנו הם אלו שצריכים לכעוס, לא הם.
"נכון, אנחנו צריכים את אמריקה מאוד ולכן 

אנו חייבים להיות יותר מעודנים. בשל כך הייתי 
אמ־ את  'אוהבים  הבאות:  הסיסמאות  את  מציע 
אהב־ 'כגודל  או:  מאוד',  עליה  כועסים  אך  ריקה 

תנו לאמריקה כך גודל אכזבתנו ממנה'.
בי־ רצינית  למחאה  המימון  יימצא  "כאשר 

גלעד  למען  שנעשתה  למחאה  המקבילה  שראל 
מסרי  עם  לרחובות  יצאו  אנשים  ואלפי  שליט, 
מאתנו  שהסתירה  הידידה'  'המדינה  כלפי  כעס 
את  בחומרה  הענישה  ואף  חיוני  בטחוני  מידע 
בדעת  גם  ישתנה  שמשהו  יתכן  המידע,  מדליף 
להמשיך  המוסרית  חובתנו  זו  האמריקני.  הקהל 
לדאוג ולהילחם עבור כל אזרח, בעיקר אם הוא 
תרם כל כך הרבה והסתכן למען המדינה למרות 

שהוא איננו צעיר ופופולארי כמו גלעד שליט".

יפר את ההבטחה
היה  דהו  מאן  אם  לפיד".  יאיר  האוצר  "שר 
שנתיים,  או  שנה  לפני  הזה  המשפט  את  משמיע 
בידי־ שכמו  על  וטופחים  בצחוק  פורצים  היינו 

דות על ההלצה המוצלחת שהשמיע באוזננו, אך 
מפסיקה  לא  פעם  אף  הישראלית  הפוליטיקה 
הצבי  עור  כסא  על  יושב  כבר  ולפיד  להפתיע 
הצ־ לא  הוא  הכל  למרות  תוכו.  אל  נולד  כאילו 

הוא  וכיום  העיתונאים,  מכישוריו  להתנער  ליח 
מדברר את עצמו בצורה קלילה, ישירה ובעיקר 

מתנשאת. 
יואב  העיתונאות  במקצוע  לשעבר  עמיתו 
של  בתכניתו  עוסק  הוא  בו  מאמר  פרסם  יצחק 
להכין  מנסה  לפיד  יאיר  האוצר  "שר  לפיד: 
ולגזירות  קשות,  להחלטות  הביניים  מעמד  את 
ובשמו  ייצג  שאותו   – זה  מעמד  על  גם  שיוטלו 

זכה בבחירות לכנסת ה־19. 
"אנו מצויים בתקופה קשה, לכן נידרש לצע־
דים מהירים" – כותב לפיד ומדגיש: "כדי לסגור 

אובר־דראפט של למעלה מ־30 מיליארד שקלים 
את  אעשה  אני  קשות.  החלטות  גם  לקחת  צריך 
זה, כי אני לא מוכן שבמשמרת שלי נהפוך ליוון 

או לקפריסין".
"הכלכלה הישראלית – ובעצם כל כלכלה – 
שעובד  האדם  על  הביניים,  מעמד  על  מבוססת 
מאפשר  אתה  "אם  לפיד.  כתב  מיסים",  ומשלם 
שה־ להרגיש  לו  ונותן  נורמלים  מחיה  תנאי  לו 
והמדינה  יפרח  הוא  מאחוריו,  עומדת  ממשלה 
תפרח אתו". ומצד שני, כתב, "אם לא נשמור על 
מעמד הביניים, הכלכלה תיעצר והאובר־דראפט 
יקרה  לא  זה  וגם  האמת,  זו  גם  יותר.  עוד  יגדל 

במשמרת שלי".
בכירי  עם  שיחותיו  על  היגג  האוצר  "שר 
האוצר, אלה שמכונים: 'נערי האוצר'. 'אני רוצה 
שנעזור לגברת כהן מחדרה', אמר להם. 'מי זאת 
גברת כהן?', שאל מישהו מקצה השולחן. 'ר. כהן 
תיכון.  ספר  בבית  מורה  'היא  הסברתי.  מחדרה', 
לא  במשרה  היי־טק  בחברת  עובד  שלה  הבעל 
בכירה, והם מרוויחים ביחד קצת יותר מעשרים 
נוסעים  והם  דירה  להם  יש  בחודש.  שקל  אלף 
סיכוי  שום  להם  אין  אבל  לחו"ל,  בשנתיים  פעם 
הילדים  משלושת  לאחד  דירה  בעתיד  לקנות 

שלהם'.
אמרתי,  פה",  יושבים  "אנחנו  הוסיף:  "לפיד 
"יום אחרי יום, ומדברים על איזון התקציב, אבל 
התפקיד שלנו הוא לא לאזן גליונות אקסל, אלא 
לה",  לעזור  צריכים  אנחנו  כהן.  לגברת  לעזור 
בזכות  לנו.  שעוזרת  זאת  שהיא  "מפני  המשכתי. 
היא  מתקיימת.  המדינה  כהן  הגברת  כמו  אנשים 
הישראלי  הביניים  מעמד  את  שמייצגת  זאת 
משל־ קשה,  עובדים  בבוקר,  שקמים  אנשים   –

אבל  סקטור  לשום  שייכים  שאינם  מיסים,  מים 
הישראלית.  הכלכלה  כל  את  גבם  על  מחזיקים 
זוכרים  אנחנו  האם  בשבילה?  עושים  אנחנו  מה 

שאצלה אנחנו עובדים?'."
לפיד  של  הציטוט  את  מסיים  יצחק  יואב 
יחד  אלה,  בימים  שוקד  לפרשנות: "לפיד  ועובר 
ובגיבוש  החומרים  בלימוד  האוצר,  בכירי  עם 
המגיע  הגרעון  כיסוי  שעיקרה:  כלכלית,  תכנית 
לכ־40 מיליארד ש"ח. המטרה היא לגייס מקורות 
ברור:  עתה  כבר  ש"ח.  מיליארד   30 של  בסכום 
לפיד יאלץ לפגוע קשות במעמד הביניים, על־אף 
שהבטיח לעזור דווקא למעמד זה", מסכם יצחק.

אין צדק מוחלט
של  מעניינת  להצעה  ורעיונות  ומהגיגים 
ראש  ואף  חדשה  הצעה  לא  אומנם  זו  מרוז.  גיא 
זו  מעין  אחת  השמיע  נתניהו  בנימין  הממשלה 
ממשלה.  כראש  הראשונה  כהונתו  סיום  לאחר 
גיא מרוז טוען כי קצבת הילדים היא בזבוז כסף 
מתכוון  שהוא  תדעו  עליו  שתכעסו  ולפני  ענק, 
בחודש  שקלים  אלפי  עשרות  שמרוויחים  לאלו 
שלהם  הבנק  בחשבון  מפקידה  עדיין  והמדינה 
עשי־ "זה  ילדים.  כקצבת  שקלים  ושבעים  מאה 

רית ממה שהם מבזבזים על מסעדות", הוא כותב 
ויש טעם בדבריו. 

"אני לא יודע אם אתם יודעים אבל גם סטף 
שט־ מיכאל  וגם  ומוצלח,  מצוין  איש  ורטהיימר, 

זקנה",  קצבת  מקבלים  לגמרי,  חיובי  איש  ראוס, 
זה,  את  תורמים  שהם  להיות  "יכול  מוסיף.  הוא 
בחוק  כתוב  ככה  כי  מקבלים  כל  קודם  הם  אבל 
אתה  אם  גם   ,70 בן  כשאתה   – הלאומי  הביטוח 
עדיין עובד – הקצבה תגיע. לו היו מפסיקים את 
הכי  בחישוב  המדינה,  לקופת  נוספים  היו  הזה, 

נמוך, כ־2.5 מיליארד שקל לשנה". 
להיות  מנסה  אני  אבל  יותר,  בהרבה  "מדובר 
מע"מ  על  שמדברים  להיות  יכול  איך  אז  צנוע. 
לירקות לפני הפירות המעולים הללו? איך יכול 
להיות שמדברים על הקפאת הפרויקטים בכבי־

שים – אלה שסוף־סוף התחילו להוריד את כמות 
הקשישה  האופציה  לפני   – בכבישים  ההרוגים 
הזו? איך מדברים על עליית מחירי החשמל לפני 
שלא  אדם  בני  אלפי  מאות  מהזרם  שמנתקים 
מספיק  להם  יש  הזה,  החלופין  זרם  את  צריכים 

משלהם.
הקצבאות  ביטול  סוגיית  שעלתה  פעם  "בכל 
וט־ הסוציאל־דמוקרטיה,  נציגי  קפצו  לעשירים 

ושבדיוק  בה  לגעת  שאסור  בזכות  שמדובר  ענו 
חסכון  הן  הלאומי  הביטוח  דמי  בחסכון  כמו 
הפנסיה, שזאת מהות הביטוח. ככה בערך נראה 
הטיעון. אלא שגם ביטוח נגד רעידות אדמה אינו 
מוחזר למשקיע בו אם אין רעידת אדמה, כך גם 
אין  וממילא  עוני.  אין  שבו  במקרה  להיות  צריך 
שהופך  עצמאי  שהרי  בקצבאות  מוחלט  צדק 
ששילם  אף  אבטלה  לדמי  זכאי  לא  מובטל 
למי  הקו  את  לשרטט  בקלות  אפשר  חייו.  כל 
מילה  גם  לפעמים  היא  סלקציה  לא.  ולמי  כן 

שווה". 
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לא להחמיץ את הפסח
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ביעף.  עלינו  חלף  המרומם  החג  של  שלם  שבוע 
זיקוק  אחר  בזיכוך  נשמתם  את  זיככו  קדושים  ישראל 
שאור.  ואבק  חמץ  משהו  מכל  המופלגת  זהירותם  עם 
הקודש  והליכות  המנהגים  השתמרו  מופלאה  בדביקות 
בקרב כל קהילה וקהילה, משפחה ומשפחה, נאמנים לצו 
חג  של  החמורות  בהלכות  אמך"  תורת  תיטוש  "אל  של 

הפסח.
למהר  האחרון  החג  במוצאי  הנחפזים  היהודים  אף 
זריזה  ביד  הנאפים  הטריים  החמץ  ממאכלי  ולטעום 
היא  קדושה  כוונתם  למיניהם,  והקונדיטוריות  במאפיות 
את  להראות  שרצו  הצדיקים  כמנהג  לעשות  כדי  בוודאי 
ימי  במשך  ושאור  חמץ  השבתת  של  המצוה  חשיבות 
החג. מובנת היא איפוא התופעה של השתרכות התורים 
הארוכים בפתחי המאפיות לקיים חומרה זו גם כן בזריזות 

האפשרית.
מהטעם  ההיפרדות  מאוד  היא  קשה  ככלל,  אך 
הנשגבה  התחושה  את  הנפש  טעמה  בו  החג,  של  הענוג 
אחרי  מקום.  של  לרצונו  הגס  החומר  שעבוד  של 
אחד  כל  של  היומי  האוכל  תפריט  בו  משבוע,  למעלה 
בהתמסרות  הטהרה  אדני  על  כולו  הושתת  מאתנו, 
ו'שאר  הקדושות  המצות  באכילת  ה'  לרצון  מוחלטת 
שלל  עם  יחד  לפסח',  ה'כשר  טהרת  על  כולם  הירקות' 
היא  שונה   – בנפרד  בית  כל  של  המגוונות  החומרות 
עלינו  הבאים  בימים  החיים  לשגרת  שלנו  הגישה  לגמרי 

לטובה.
לעוגות  לפיתות,  ללחמניות,  לחמץ.  אנו  חוזרים 
שהיינו  כפי  אנחנו  לא  זה  אנחנו.  לא  זה  אך  ודומיהן, 
מצוידים  כעת  דרגה.  ונחותי  מגושמים  החג,  לפני  נראים 
אנחנו במשא קודש של "והשיאנו ה' אלוקינו..." הטעינו 
השראת  אלוקינו".  "ה'  של  מכובד  ומשא  במטען  אותנו 
עם  המרוממים  החג  בימי  זכינו  אליה  נשגבה  אלוקות 

'ברכת מועדיך...' 
אולם  החמץ,  למאכלי  מיד  לחזור  "ענין"  אמנם  יתכן 
השעה.  את  'להחמיץ'  לנו  אסור  כעת  גם  כי  ספק  אין 
ההרגשה  את  להחמיץ  שלא  ניזהר  'חמץ',  נאכל  אם  גם 
את  שהגברנו  בעת  לה  שזכינו  ה'  קירבת  של  המתוקה 
העכור  גופינו  את  וזיככנו  הגוף,  מאוויי  על  הנשמה  צרכי 

בקדושת המאכלים של הפסח.
כשרים.  שאינם  מאכלים  למצוא  מאוד  קשה  בימינו 
חנויות  נקלה  על  למצוא  ניתן  זמן  ובכל  מקום  בכל 
ומסעדות שחותמות מערכות הכשרות המהודרות ביותר 
העולם,  ברחבי  בנסיעות  אף  תגיותיהן.  על  מתנוססות 
תיתכן  ולא  כמעט  הגלובוס,  פני  על  בשחקים  בטיסות 
לפחות  כשר,  אוכל  אין  בו  למצב  היקלעות  של  מציאות 

במובן המינימלי שלו.
מה שכן, לא הרי כשרות אחת כהרי רעותה. אין ספק 
סוגי  בין  ישנם  וקיצוניים  רבים  ופערים  רבות  דרגות  כי 
יהודי  לפרטים,  להיכנס  שבלא  כך  הכשרות,  מערכות 
הירא וחרד לדבר ה' והנזהר במסירות נפש שלא לטמטם 
הלב  את  המטמטמים  איסור  במאכלי  ונפשו  לבו  את 
בשבע  ולחפש  לפשפש  זהירות,  במשנה  לנקוט  עליו   –
אשר  מאכל  מכל  פיו  אל  יגיש  בטרם  ובדיקות  חקירות 
או  הדרך  אם  על  בעודו  גם  יישתה,  אשר  ומשקה  ייאכל 

בבקרו באכסניה כלשהי. 
תובנה נבונה זו הנגזרת מימי ההתעלות שחווינו בחג 
בו שמרנו על הנכנס לפיותינו מכל משמר – טוב יהיה אם 
את  צררנו  כי  נדע  אז  או  השנה,  כל  במשך  אותנו  תלווה 

נועם הפסח באמתחתנו כצידה לדרך לנצח... 

ברוב מוחץ: העצרת הכללית של 
האו"ם אישרה אמנה להגבלת 

הסחר בנשק קונבנציונלי
איראן, סוריה וקוריאה הצפונית התנגדו ו־23 מדינות נמנעו ^ האמנה חלה 

גם על נשק קל, רובים, טנקים, מטוסים ונשק קטלני מכל סוג שהוא 

מאת אליעזר פרידמן

לאחר האמנות הבינלאומיות 
המלחמה  לכללי  בנוגע  שהוטלו 
קונבנציונאלי,  לא  בנשק  ולסחר 
הכללית  העצרת  אתמול  אישרה 
המג־ חדשה  אמנה  האו"ם  של 
קונבנ־ בנשק  הסחר  את  בילה 
ציונאלי ואפילו בנשק קל דוגמת 
רובים ואקדחים. האמנה אוסרת 
שאינו  באופן  הנשק  מכירת  על 
למנוע  מטרה  מתוך  מפוקח, 
זליגת נשק לארגוני טרור. איראן 
התנגדותה  את  ונימקה  התנגדה 
בפוליטיז־ נגועה  שהאמנה  בכך 
סוריה  רבים,  חורים  בה  ויש  ציה 

טענה כי האמנה אינה יעילה מא־
חר שהיא אינה כוללת איסור על 
מדינ־ לא  לארגונים  נשק  מכירת 
ואילו  מורדים,  ולקבוצות  תיים 
קוריאה הצפונית טענה שהאמנה 
כדי  הנשק  לסוחרי  לסייע  נועדה 
באופן  לקוחותיהם  את  לבחור 

שיסייע לצרכיהם הכלכליים. 
נמנו  שנמנעו  המדינות  בין 
גדולות  נשק  יצואניות  בעיקר 
מדינת  וסין.  רוסיה  גם  ובהן 
גם  וכך  באמנה  תמכה  ישראל 
התנגדותו  חרף  הברית,  ארצות 
הלאומי  הרובאים  ארגון  של 
החזקת  על  להגבלה  שמתנגד 
שאינו  אדם  כל  ידי  על  קל  נשק 

עבריין או לוקה בנפשו. 
אושרה  שהאמנה  אף  על 
מדינות   154 של  מוחץ  ברוב 
בלבד  שלוש  לעומת  בה  שתמכו 
לה  תהיינה  אם  ספק  שהתנגדו, 
לאו"ם  ואם  מעשיות  השלכות 
תהיה אפשרות לאכוף את הסחר 
שיחפצו  מדינות  ידי  על  בנשק 
בכך ושאינן תלויות בחסדיה של 
מערביות  מדינות  של  או  ארה"ב 
אחרות. כך לדוגמא ידוע כי סין 
מפרה את הסנקציות על קוריאה 
הצפונית זה מספר שנים, ולאו"ם 
אין שום יכולת לשנות את המצב 
מדמם  לסכסוך  להיכנס  מבלי 

וארוך מול סין. 

רק שינוי הגישה יעזור אולי. שלטי קריאה למען שחרור פולארד

נדרשים צעדים משלימים. אתר בניה

מחקר חדש:

כ־2,000 בני אדם נהרגים בתאונות דרכים 
באירופה עקב תקלות טכניות ברכב

מאת חיים מרגליות

החליטה  הנציבות האירופית 
לאמץ רפורמה בנושא הבטיחות 
המרכזי  היעד  כאשר  בדרכים 
ההרוגים  מספר  הפחתת  הוא 
הנציבות  האיחוד.  מדינות  בכל 
ידי  על  זאת  לעשות  מתכננת 
הבדיקות  ותיאום  איכות  הגברת 
כלי  של  הטכניות  התקופתיות 
לבדיקת  המערכות  ושל  הרכב 
של  הדרך  בצד  הפרוסות  רכבים, 

כבישים רבים. 
מצטרפת  זה  מרכזי  יעד  אל 
להפחתת  לתרום  נוספת:  מטרה 
ומזהמי  החממה  גזי  פליטות 
כשלים טכניים מגבירים  האויר. 
ידי  על  ולכן  הגזים,  פליטות  את 
הבעייתיים  הרכב  כלי  זיהוי 
גם  יהיה  ניתן  לתקנם,  והדרישה 
כמות  את  משמעותית  להפחית 

הגזים הנפלטים.
פרסמה  האירופית  הנציבות 
כלי  תקינות  את  שבדק  דו"ח, 

המדינות  בכלל  בכבישים  הרכב 
נתוני  פי  על  באיחוד.  החברות 
רכב  כלי  של  רב  מספר  הדו"ח, 
וסובלים  בתקן  עומדים  אינם 

מתקלות טכניות. 
אחוז   6 הנציבות,  נתוני  לפי 
עקב  נגרמות  הדרכים  מתאונות 
אחראים  ואלו  טכניים,  כשלים 
אדם  בני  כ־2,000  של  למותם 
האיחוד.  מדינות  ברחבי  בשנה 
במחקרים שבוצעו בנושא נמצא, 
את  למחצית  לצמצם  ניתן  כי 
שמע־ בתנאי   – ההרוגים  מנין 

לרכבים  הטכני  הבידוק  רכות 
ישופרו. 

ההליך  הנציבות,  להערכת 
זה  הוא  המסואב  הבירוקרטי 
המידע  העברת  על  המקשה 
לענין,  הנוגעים  המשרדים  בין 
הדרישה  רמת  נובעת  ומכאן 
גם  הרכב.  לתקינות  הנמוכה 
באותם  הנהיגה  לגבי  החקיקה 
רכבים תקולים ומזהמים, טעונה 

שיפור.

תוך  גובשה  הרפורמה 
הכלכ־ להשפעות  התייחסות 

והסביבתיות,  החברתיות  ליות, 
מומ־ של  דעתם  פי  על  ונשקלה 

שונים  ומחקרים  חיצוניים  חים 
של כלל מדינות האיחוד. על פי 
המועדפת  החלופה  האומדנים, 
על הנציבות תעלה 3,347 מיליון 
תפחית  זו  רפורמה  בשנה.  אירו 
ב־1,282  ההרוגים  מספר  את 
מקומות   1,200 תייצר  בשנה, 
עומסים  תמנע  נוספים,  עבודה 
הפחמן  פליטות  את  ותפחית 
טון  מיליון  ב־18.2  הדו־חמצני 

וגזים נוספים ב־6,979 טון. 
הממצאים  הנציבות,  פי  על 
הב־ במערכת  בשינויים  תומכים 
דיקות, ובעיקר בכל הקשור לה־

כללת סוגי רכב נוספים ובשיפור 
המ־ בין  והנתונים  הידע  שיתוף 

תוצאותיו  זאת,  למרות  דינות. 
של הדיון הציבורי לגבי רפורמה 
אפשרית של הבדיקות במדינות 

האיחוד כמעט שלא נדונות.

השר אריאל: "האמינו שנוזיל את מחירי הדירות"
שר השיכון, אורי אריאל, התייחס לתפקידו החדש: "מודע לציפיות הגבוהות ממני כשר השיכון"

מאת דוד שמואלי

אריאל,  אורי  השיכון,  שר 
המימו־ בחגיגות  השתתף 
והתייחס  שמש  בבית  נה 

במשרד  החדש  לתפקידו 
השיכון. 

"אני מודע לציפיות הגבוהות 
להוזלת  השיכון  כשר  ממני 
מתכוון  אכן  ואני  הדיור,  מחירי 

לפעול לשם כך. זה לא יהיה קל. 
אני  אבל  לילה,  בן  יקרה  לא  זה 
מאמין  אני  יקרה.  שזה  מאמין 
הזאת  האמונה  את  מכם  ומבקש 

גם כן".
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מאת א. בן פורת

ל"בנק  נבחר  הפועלים  בנק 
על  בישראל"  ביותר  הטוב 
 Global היוקרתי  המגזין  ידי 
השניה  השנה  זו   .Finance
את  מעניק  שהמגזין  ברציפות 
הפועלים.  לבנק  הזה  התואר 
ההכרזה על בחירת בנק הפועלים 
המגזין  בחירת  במסגרת  נעשתה 
ב־27  ביותר  הטובים  בבנקים 
מדינות מפותחות ברחבי העולם, 
לאחר בחינה מקיפה שכללה שו־
בכירים  עם  התייעצויות  של  רה 
והפיננסים  הבנקאות  במערכות 

ואנליסטים.
על  נעשתה  הבחירה 
קריטריונים  של  שילוב  סמך 
גידול  כגון   – אובייקטיביים 
רווחיות,  נתוני  הנכסים,  בהיקף 
פיתוח פעילויות חדשות וחדש־
נות במוצרים – וניתוח שהתבסס 
על עמדותיהם אנליסטים ומומ־
חים אחרים בתעשיה הפיננסית.
המא־ כי  ציינו  המגזין  עורכי 
שנבחרו  לבנקים  המשותף  פיין 
הפועלים,  בנק  בתוכם  השנה, 
לצר־ במענה  התמקדות  היה 

אלה  הישגים  לקוחותיהם.  כי 
עם  התמודדות  תוך  הושגו 
בכל  מאתגרת  כלכלית  סביבה 

העולם.
ציון  הפועלים,  בנק  מנכ"ל 
בתואר  הזכיה  כי  אמר  קינן, 

השנה  זו  בישראל",  השנה  "בנק 
עדות  היא  ברציפות,  השניה 
במצוינות  בינלאומית,  להכרה 
של  המרשימים  ובהישגים 
ממשיך  הפועלים  "בנק  הבנק. 
הבנ־ המערכת  את  להוביל 

והתכנית  הישראלית,  קאית 
לשלוש  החדשה  האסטרטגית 
שאושרה  הקרובות,  השנים 
שלנו  היכולת  את  תחזק  בבנק, 
גם  הזו  המובילות  את  לשמר 

בעתיד".

והתרגשות  רבה  תכונה 
'דרך  ישיבת  בוגרי  מאות  בקרב 
וילנ־ הגר"י  שבראשות  חכמה' 

סילבר  והגרא"צ  שליט"א  סקי 
כינוס  מעמד  לרגל  שליט"א, 
לה־ שנים  עשור  וציון  הבוגרים 
והקמת  הקדושה,  הישיבה  קמת 
היום,  יערך  האירוע  הבנין.  קרן 
ישראל'  'בית  באולמי  ד'  יום 

בירושלים.
מקום  קנתה  אשר  הישיבה 
של  המזרח  בכותל  כבוד  של 
לנדוד  נאלצה  הישיבות,  עולם 
במשך השנים האחרונות למספר 
הארץ,  ברחבי  וערים  מקומות 
בצורך  ראו  הישיבה  ובהנהלת 
ובסייעתא  קבע,  לבנין  הגדול 
לאח־ הדבר  התאפשר  דשמיא 

נוף  הר  שכונת  אל  לחזור  רונה 
יהווה  אשר  מבנה  אל  בירושלים 
לתורה  הראוי  מכובד  משכן 

ולומדיה.

שותפות  תחושת  מתוך 
ור־ לישיבה  הטוב  וכהכרת 

'ועד  עצמם  על  נטלו  בניה, 
וארגון  היוזמה  את  הבוגרים' 
דש־ בסייעתא  שיביא  המעמד 

חשוב  תורה  מקום  לביסוס  מיא 
זה. 

נמסר,  הבוגרים  מוועד 
את  אישרו  בוגרים  מאות  כי 
הטלפון  במספר  השתתפותם 
ומ־ כך  לצורך  שהוקצה  המיוחד 

כלל  חלק  ייטלו  שבאירוע  צפים 
הבוגרים.

נוף  הר  שכונת  תושבי 
וסי־ מרובה  רוח  קורת  הביעו 

שהישיבה  הידיעה  על  רב  פוק 
שיהווה  דבר  לשכונתם,  שבה 
האזור  על  רוחני  אור  למגדל 

כולו.

דף היומי בבלי: עירובין כו    דף היומי ירושלמי: גטין יג    חובות הלבבות: 
חשבון הנפש הכ"ג (פלאי ה')    משנה יומית: בבא מציעא ב, ח-ט    הלכה יומית: 
או"ח ריז, ה-ז    רמב"ם יומי: שופר, סוכה ולולב ו-ח    שו"ע הרב - רב יומי: כח, 
ב-ו    חפץ חיים: רכילות א, א-ג    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ב עמ' מב:

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
8:48
9:34
10:06
10:34
12:43
1:14
7:04

4:54
5:34
6:24

ת"א
8:50
9:35
10:08
10:38
12:44
1:16
7:01

4:55
5:35
6:31

חיפה
8:48
9:35
10:07
10:38
12:44
1:15
7:03

4:53
5:34
6:23

ב"ש
8:51
9:36
10:09
10:39
12:45
1:16
7:03

4:57
5:37
6:28

אשדוד
8:50
9:36
10:09
10:39
12:45
1:16
7:03

4:56
5:36
6:27

צפת
8:46
9:33
10:05
10:36
12:42
1:13
6:59

4:51
5:32
6:23
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שיעורים

שיחות  קול החסידות    03-6171111 טל'  ונושאים.  שפות  במגוון  שיעורים  קול הלשון   
ומאמרים דא"ח מהרבי מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 
 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים בשפות שונות מרבני ברסלב 02-9950000  קו פתוח 
לשאלות בהלכות שבת משעתיים לפני שבת: 03-6161616  והגית שאלות בדיני שבת, יום 
ו' מ-8:00: 1-599-560-560  תמיכה לטיסות ללא סרטים: 1-707-707-613  שאלות בענייני 
שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658  שיעורים בגמ' הלכה ומוסר: 03-6171001 

הכוונה וחינוך

 שמע בני המרכז להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', 
מוקד  ומצוקות.  ללבטים  מענה  שומע  לב    02-6511613 טל':   .22:30 עד  מ-20:30  ה',  ג', 
לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 03-6145050. מקרים דחופים 
- כללי: 052-7633333 חסידי 052-7632222. מוקד טלפוני לצעירות, א'-ה': מ-21:00 עד 23:00, 
א' מ-9:00 עד 11:00 02-6512222  הישיבה מוקד 'אחינו' לסיוע והכוונה לישיבות -1800
20-18-18  בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ 
וטיפול דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590  עמלנו מסגרות לנוער 

חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

  בד"ץ העדה החרדית: טל' 02-6700200    בד"ץ הרב לנדא: טל' 03-6193582 03-6182647  
  בד"ץ התאחדות - קהילות חרדים בארץ הקודש טלפון: 077-2060530    בד"ץ מהדרין 
בראשות הרב רובין: טל' 08-9390816/7    בד"ץ אגו"י: טל' 02-5385251/2    בד"ץ מחזיקי 
הדת: 02-5016777    בד"ץ שארית ישראל: טל' 03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות 
ע"פ התורה בראשות הגרי" אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין טלפון 08-8634225     בד"ץ 
בית יוסף: טל' 02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: טל' 03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת: 

טל' 03-9317040 

בית הוראה: 

  'מנחת יצחק' העדה החרדית ירושלים 02-6222779 בתא קולי    קו ההלכה שע"י בתי 
ההוראה בנשיאות מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 072-2152222    מענה הלכה 24 שעות ביממה 

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

תורנויות בתי מרקחת

ירושלים מרפאת אגריפס 050-3528813 אגריפס 40    בני ברק סנטר פארם 6186536 אהרונווביץ 12    
תל אביב סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 משעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם מיניסטור 
077-8880390 שד' שאול המלך 4 משעה 19:00 עד 08:00    נתניה ניו סול פארם 8843663 קלאוזנר 9, 
עמליה    חיפה גולומב 8377077 גולומב אליהו 30   סופרפארם נווה שאנן 077-8880440 טרומפלדור 56  
חצות     אחר  עד 1:00  מהשעה 8:00  הלל 165  אבא  איילון 077-8880100  קניון  פארם  סופר  גן  רמת    
חולון אהרון 6519153 הופיין 52 משעה 8:00 עד 23:00    אשדוד סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו 
משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי
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ירושלים | מכירהֳ
מרפסת.  מ"ר   12  + מ"ר   100 בסורוצקין 
מרהיב,  נוף  מר,   25 ל  מיידית  אופציה 
טעון שיפוץ + אופציות במחיר הזדמנותי 
כיכר -השבת " 02 /   " ש"ח   1,900,000 -

9666-777 שלוחה 3 - יהודה .
[20025847]

הנביא,  בשמואל   ! ש"ח   980,000 רק 
השבת"  "כיכר  אופציה   + חד'   3

02-9666-777 שלוחה 1 מיכאל
[20025846]

טעונה  מ"ר  כ75  חד'   3  - צבי  בנווה 
הזדמנותי.  במחיר  נוחה.  קומה  שיפוץ, 
 1 שלוחה   02-9666-777 השבת"  "כיכר 

מיכאל
[20025845]

 + חדרים  ו5   4 דירות   2  - יחזקאל  ברח' 
ובמחיר  מושקעות   + אדירה  אופציה 
 /  02  " -השבת  "כיכר  הזדמנותי. 

9666-777 שלוחה 4 יעקב
[20025844]

בנופי אליהו - 5 חד' ענקית כ 150 מ"ר + 
גינה כ 80 מ"ר, מושקעת ביותר + מחסן 
 /  02 " השבת  כיכר   " בלבד!  לרצינים   –

9666-777 שלוחה 3 יהודה
[20025843]

 100 חצר   + מ"ר   170  - ילין  באבינועם 
במחיר   - חד'.  ל2.5  אופציה   + מ"ר 
 02-9666-777 השבת"  "כיכר  הזדמנותי 

שלוחה 1 מיכאל
[20025842]

יחידת   + ענקיים  חד'  העתיקה - 4  בעיר 
 + מעולה  מיקום  משופצת,  הורים, 
במחיר  הבית,  הר  נוף  מ"ר +  מרפסת 50 
הזדמנותי - רק $950,000. "כיכר השבת" 

02-9666-777 שלוחה 1 מיכאל
[20025841]

מיקום  פרטית.  כניסה   + חד'   5 בגוש 80 
השבת"  "כיכר  הזדמנותי  במחיר  מרכזי, 

02-9666-777 שלוחה 1 מיכאל
[20025840]

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

9666-777 שלוחה -4 יעקב
[20025848]

דמי מפתח בירושלים 
במקור ברוך, 3 חד' מרווחת,קומה נוחה. 
 /  02 מיכאל  השבת"  כיכר   "  - בדמ"פ 

9666-777 שלוחה 1
[20025850]

גרשום.  רבנו  הבוכרים-ברח'  בפרויקט 
4.5 חד' + חצר . כניסה בתוך 6 חודשים. " 

כיכר -השבת " שלוחה 7
[20025849]

בני ברק | מכירה
מאד  מסודרת  ח'   7 ד.גג  נחמיה  באזור 
מהיר  פינוי  ש"ח   1,820,000 חזית  ק"ג 

"אפיק נכסים" 03-5791514
[20025870]

ביונה הנביא 3 גדולה מאד ק"ק עורפית 
נכסים"  "אפיק  ש"ח   1,210,000 לשיפוץ 

03-5791514
[20025869]

ענקית   3.5 השלושה   / הושע  באזור 

חזית  בטון)  (גג  אחרונה  ק"ג  מ"ר   95

נכסים"  "אפיק  ש"ח   1,440,000

057-3128884 03-5791514
[20025868]

נותרו מס' דירות! באזור שכון ה' לקראת 

בניה 4 ח' 100 מ"ר 3 כ"א רק 1,300,000! 

 03-5791514 נכסים"  ב"אפיק  תוכניות 

057-3128884
[20025867]

מרפסות   + ענקית   5 קובלסקי  באזור 

 3 חזית  ק"ג  י.הורים   + משופצת 

נכסים"  "אפיק  ש"ח   1,370,000 כ"א 

03-5791514
[20025866]

השלושה   / שך  הרב  באזור  בהזדמנות! 

 !1,290,000 חניה   + ק"א  מטופחת   3

"אפיק נכסים" 03-5791514
[20025865]

 + חזית  ק"ד  ויפה  ענקית   5.5 בפארדו 

"אפיק  ש"ח   1,950,000 כ"א   3 מעלית 

נכסים" 03-5791514 057-3128884
[20025864]

דירות  לשתי  מחולקת   6 יוסף  בדון 

ק"א  סוכה   + ח'   3 של  משופצות 

נכסים"  "אפיק  ש"ח   1,690,000 חזית 

03-5791514
[20025863]

משופצת  ל2  אופציה   +  3 גד  בגני 

גמיש   1,265,000 מהיסוד  כחדשה 

7 / 0504168718
[20025851]

בני ברק | השכרה
יפהפיה  מ"ר   100 ענקית   3 קוק  בהרב 

ב-"אפיק  מפתח  ש"ח   4,000 חזית  ק"א 

נכסים" 03-5791514
[20025871]

מרווחת  משופצת  חד'   4 בדון-יוסף 

מיידי  י.הורים   + סוכה  מרוהטת  ממוזגת 

052-7651569
[20025823]

אשדוד | מכירה
החדש  בז'  מקורה  גג   + חדרים   5

1800000 ש"ח 052-7613733
[20025858]

3.5 בג' קו"א יש אנ"ש בבנין 690000 ש" 

ח "סקלר" 052-7613733
[20025857]

הרחבה  אפשרות   + חדרים   2 לז'  סמוך 

מיידית (בבנין גרים אנ"ש) 590000 ש"ח 

052-7131700
[20025856]

רק  מסודרת  חדרים   2 העיר  במרכז 

480000 ש"ח "סקלר" 052-7613733
[20025855]

בית שמש | מכירה
משפחתי)  (דו  לוילה  קרקע  מציאה! 

בנוי  מ"ר   260 ג'  שמש  בית  ברמת 

500,000 ש"ח 052-7170360
[20025860]

בית שמש | השכרה
למשרד,  מתאים  ק"ק,  מ"ר,   80 כ  חלל 
 2,500 לל"ת  שירותים  עם  וכד'  מרפאה 

ש"ח 057-312-8630
[20025861]

ארה"בֹ
בבורו  וקטנות  גדולות  ודירות  צימרים 

פארק, פרטיות מלאה! 917-5415055
[20021634]

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

,04-6922240
[20013495]

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

ומתקני חצר 050-4122811
[20021539]

ירושלים 
זול  יותר  מלון"  "בית  כ  קייט  דירות 
מדירה! 02-5384783 / 4 057-3184783
[20025874]

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. 
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]

מכוניות! ִ בהורוביץ  דיל  ביג  מבצע 
 26% עם  מכוניות   26 של  מבחר 

הנחה מהמחירון! 02-5373-323
[20025862]

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

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

לכל ֱ אורגניסט  היימישער  א 
נוחים  במחירים  האירועים  סוגי 

0548-45-75-45
[20023172]

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]

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

לשם. 0504-105-304
[20021788]

רהיטים 
מתקפלים  וספסלים  מטות  שולחנות 
הארץ  לכל  משלוחים  מעולה  באיכות 

0548415345 029999152
[20025591]

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]

רפואה הומיאופתית 
אסטמה,  דלקות,  אלרגיות,  ריפוי 
גב  ויטיליגו  דרמטיטיס,  אטופיק 

ופרקים ד"ר זמיר 1-700-55-165
[20025872]

בריאות ואסתטיקה 
הסרת שומות ונקודות חן ללא ניתוח 
וצלקות, ריפוי אקזמה ודלקות העור 

ד"ר זמיר 1-700-55-1655
[20025873]

השבת אבידה 
מפתח  בחוה"מ  חמישי  ביום  נמצא 
המ"ג  ברח'  בירושלים  רכב  של 

052-716-3054
[20025859]

052-7688346

מפלס 
הכינרת

ירושלים
25-14

תל אביב
26-13

חיפה
24-12

גולן
27-14

טבריה
31-13

גליל
24-11

באר שבע
29-12

אילת
33-18

מזג האויר
עליה ניכרת בטמפ'

היום - תחול עליה ניכרת 
בטמפרטורות והן יהיו גבוהות 

מהרגיל בעונה.

חמישי - הטמפרטורות ירדו במידה 
ניכרת וינשבו רוחות ערות. יעשה 

אביך בעיקר בדרום הארץ. צפוי 
גשם מקומי בצפון הארץ ומרכזה 

וגשם מקומי קל בצפון הנגב.חשש 
קל משטפונות במדבר יהודה.

שישי - מעונן חלקית ומעט קריר 
מהרגיל . עד שעות הצהריים עדיין 

צפוי גשם מקומי קל מהצפון ועד 
הנגב. ינשבו רוחות ערות.

שבת - נאה עם עליה ניכרת 
בטמפרטורות בעיקר בהרים ופנים 

הארץ.

הקו האדום
-208.8

היום: 209.950-
אתמול: 210.025-

שבתשישיחמישי

שטח בן 5000 דונם בכנרת נאסר לדיג 
כדי לחזק את אוכלוסיית דגי האמנון

ביהמ"ש העליון קבע באופן חד משמעי: 
זכות קדימה מקבלים ולא לוקחים

הושלמו ההכנות לקראת כנס 
הבוגרים של ישיבת 'דרך חכמה' 

שייערך היום בערב בירושלים
בברכתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ובראשם מרן ראש הישיבה הגראי"ל 

שטיינמן שליט"א

במבצע אכיפה רחב: פונו 14 מסיגי גבול על אדמות מדינה בנגב 

החלה פריחת אדמונית החורש 
בהר הלל שבשמורת טבע מירון

בפעם הראשונה: 

הביטוח הלאומי הסכים להכיר בפרקינסון כמחלת עבודה

חמישה דונמים נשרפו בבריכת הנופרים

מאת חיים מרגליות

לה־ הסכים  הלאומי  הביטוח 
כיר לראשונה במחלת פרקינסון, 
ממגדל  מפעל  עובד  בה  שלקה 
שנגרמה  מקצוע  כמחלת  העמק, 
סירב  כה  עד  מעבודה.  כתוצאה 
להכיר  בתוקף  הלאומי  הביטוח 
מק־ כמחלת  פרקינסון  במחלת 
במקום  ותנאים  שנסיבות  צוע 

העבודה גרמו לה.
עבד  אשר  באדם  מדובר 
התע־ באזור  במפעל  כמנהל 
במשך  העמק  מגדל  של  שיה 
במחלת  לקה  ב־2008  שנים.   34
עבודתו  את  והפסיק  פרקינסון 

במקום.

לביטוח  למוסד  פנה  הוא 
במחלתו  להכיר  וביקש  לאומי 
אנשי  אולם   – עבודה  כמחלת 
בספט־ הפניה.  את  דחה  המוסד 
הבי־ אנשי  לו  כתבו   2011 מבר 
המסמכים  פי  הלאומי: "על  טוח 
אירוע  קיום  הוכח  לא  שבידינו 
תאונתיים  אירועים   / תאונתי 
עבודתך/ ועקב  במהלך  זעירים 
"מח־ כי  הוסיפו  הם  עיסוקך". 

מצב  רקע  על  התפתחה  לתך 
קשור  שאינו  טבעי  תחלואתי 

בתנאי העבודה".
 – מלול  אלי  דינו,  עורך 
בתביעות  המתמחה  דין  עורך 
לביטוח  הקשורים  בנושאים 
הלאומי – פנה בשמו לבית הדין 

והת־ בנצרת  לעבודה  האזורי 
טעה  הלאומי  הביטוח  כי  עקש, 
התביעה.  את  לדחות  בהחלטתו 
היה  עבודתו  תקופת  כל  "במשך 
כימיים  לחומרים  חשוף  התובע 
ורעילים. עוד הבהיר עורך הדין 
בתביעה, כי הנפגע לא היה חשוף 
אחרים.  סיכון  לגורמי  מעולם 
הלאומי  הביטוח  כי  מתברר, 
רבה  בתקיפות  היום  עד  סירב 
כמ־ הפרקינסון  במחלת  להכיר 
תשלום  המצדיקה  עבודה  חלת 

קיצבת נכות.
לאחר  אמר  מלול  אלי  עו"ד 
כי  הלאומי  הביטוח  החלטת 
המוסד  אנשי  של  "ההתעקשות 
לביטוח לאומי שלא להכיר במ־

חלת הפרקינסון כמחלת עבודה 
רבות.  שנים  פני  על  משתרעת 
אנחנו התעקשנו להוכיח במקרה 
אפשרות  שום  היתה  שלא  הזה, 
 – המחלה  להתפתחות  אחרת 
לשו־ הממושכת  החשיפה  אלא 

רה ארוכה של חומרים מסוכנים 
במפעל". 

בתביעה  הדיון  בעקבות 
לעבודה  האזורי  הדין  בבית 
הביטוח  אנשי  הודיעו  בנצרת, 
הלאומי כי הם מבקשים לשקול 
השבוע  עמדתם.  את  מחדש 
הגיעה הודעת בית הדין כי הבי־

את  לאשר  החליט  הלאומי  טוח 
התביעה לאחר שמיעת הראיות 

בתיק.
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דחה  העליון,  המשפט  בית 
חומרת  לגבי  ערעור  לאחרונה 
אשר  נהג,  של  המאסר  עונש 
ברשל־ מוות  בגרימת  הואשם 

נות ובהפקרה לאחר פגיעה.
בית  בפני  שנדון  במקרה 
ברחוב  אדם  נהג  המשפט, 
הירקון בתל אביב כאשר לפניו 
הרחובות  בצומת  נוסף,  רכב 
הראשון  הרכב  והירדן.  הירקון 
שהתחיל  רגל  בהולך  הבחין 
כאשר  חציה  מעבר  בחציית 
רגל  להולכי  המיועד  ברמזור 
עצר  ולכן  האדום  האור  דלק 
מאחו־ שנסע  הנהג  רכבו.  את 
ריו, לעומת זאת, החליט לעוק־
פו משמאל ופגע בהולך הרגל. 
בפגיעה,  הנהג  שהבחין  אף  על 
עשרות  כמה  בנסיעתו  המשיך 
ורק  רכבו  את  נטש  מטרים, 
עצמו  הסגיר  כשעתיים  לאחר 
הפגיעה  בעקבות  למשטרה. 

נפטר הולך הרגל.
המ־ בית  שופטי  שלושת 
רובינ־ אליקים  העליון,  שפט 

שהם,  ואורי  הנדל  ניל  שטיין, 
את  לדחות  אחד  פה  החליטו 
השופטים  הנהג.  של  ערעורו 
קבעו, כי אמנם הולך הרגל עבר 
במעבר החציה באור אדום ול־

גבוהה,  אינה  הנהג  רשלנות  כן 
ולא  מקבלים  קדימה  זכות  אך 
כי  ציינו  השופטים  לוקחים. 
בכל  לעצור  חובה  חוק,  פי  על 
בסכנה  מבחינים  שבו  מקרה 
להולכי רגל ולכן דחו הערעור 
והשאירו את גזר הדין המקורי 

על כנו. 
העו־ כי  הוסיפו,  השופטים 

בנסיעתו  המשיך  שהנהג  בדה 
לעצור  מבלי  האירוע  לאחר 
להולך  שקרה  את  ולבדוק 
הרגל ולסייע לו, מהווה עבירה 
של  השילוב  חמורה.  מוסרית 
עם  יחד  זו,  וברח  פגע  עבירת 
קטלני.  הוא  עצמה,  הדריסה 

אלו,  כי  הוסיפו,  השופטים 
הנה־ הרתעת  שיקול  בתוספת 

למיגור  מהמאבק  כחלק  גים 
שהביאו  הם  הדרכים,  תאונות 

לגזר הדין שניתן.
כי  השופטים,  קבעו  לבסוף 
יישא־ שניתנו  והקנס  הדין  גזר 

 18 נגזרו  הנהג  על  כנם.  על  רו 
מאסר  בפועל,  מאסר  חודשי 
למשך  רשיון  שלילת  תנאי,  על 
5 שנים וקנס בסך 20,000 שקל.

אמרו  ירוק  אור  בעמותת 
"מדי  כי  הפסיקה  בעקבות 
 700 בממוצע  מתרחשות  שנה 
תאונות פגע וברח בהן נפגעים 
בממוצע 1000 בני אדם בשנה. 
חמו־ עבירה  הינה  וברח'  'פגע 
מוס־ ואנטי  חברתית  אנטי  רה, 

להפקיר  בחר  הנהג  שבה  רית, 
ולהסתלק  בכביש  הפצוע  את 
מערכת  על  התאונה.  ממקום 
מתקיימת  כי  לוודא  המשפט 
ענישה ראויה, אשר תרתיע נה־
התאונה". מזירת  מלברוח  גים 
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הבטי־ באזור  דונם   5,000
למשך  לדיג  נסגרו  בכנרת  חה 
על  להגן  מנת  על  כחודשיים 
בשטח  האמנון  דגי  אוכלוסיית 
בי־ גדלים  בו  הכנרת,  בצפון  זה 
הצעירים  האמנונים  אלה  מים 

(מושטים).
מתח־ השנה,  של  זו  בעונה 
האמנון  ודגי  הכנרת  מי  ממים 
מתקרבים לחוף על מנת להטיל 
הבטיחה  אזור  ביציהם.  את 
וצמ־ רדודים  במים  המתאפיין 
חיה רבה, מהווה מקום אידיאלי 

ומוגן להטלת ביצי האמנון. עם 
הרבים  הדגים  עם  יחד  זאת, 
גם  מגיעים  באזור  המתרכזים 
ההזדמנות  את  המנצלים  דיגים 
הפרת  תוך  ומהיר,  טוב  לדיג 

התקנה האוסרת על הדיג.
הפיקוח  על  האחראים 
אגף  הדיג,  תקנת  של  והאכיפה 
יחידת  פקחי  באמצעות  הדיג, 
הפיצו"ח (פיקוח צומח וחי) במ־

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שרד 
בסיוע פקחי איגוד ערים כנרת, 
פקחי  הכנרת,  מנהלת  פקחי 
רשות הטבע והגנים והמשטרה.

מנהלת  מנהל  גרין,  פנחס 

הדיג  איסור  כי  מציין,  הכנרת 
באזור זה בתקופת ההטלה נועד 
האמנונים  אוכלוסיית  על  להגן 
בכנרת ולסייע בכך על שמירת 
המע־ לשמירת  הרצוי,  האיזון 

הכנרת.  של  האקולוגית  רכת 
"אמנון הגליל, בהיותו דג שניזון 
חיובי  גורם  מהווה  מאצות,  גם 
בשמירת  ומסייע  המזון  במארג 
בכנרת",  האקולוגית  המערכת 

אומר גרין.
במהלך  כי  גרין  מוסיף  עוד 
60 הימים בהם חל איסור הדיג, 
ידי  על  מסומן  הסגור  האזור 
החקלאות  במשרד  הדיג  אגף 

מצופים  בקו  הכפר  ופיתוח 
ברור.  ושילוט  וזוהרים  גדולים 
על  לשמור  נועד  הדיג  "איסור 
באגם  האקולוגית  המערכת 
המים  איכות  על  ובאמצעותה 
בכנרת. עם זאת, האיסור פועל 
והמשך  הדייגים  לטובת  גם 
הדיג  איסור  בעתיד.  פרנסתם 
מניהול  חלק  רק  הינו  בבטיחה 
הדיג  ממשק  של  כוללת  וראיה 
השנה  לאורך  המתקיים  בכנרת 
רשות  הדיג,  אגף  לו  ושותפים 
הכנרת,  לחקר  המעבדה  המים, 
נוספים",  וגורמים  הדייגים 

אומר גרין.
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אכיפה  מבצע  במסגרת 
לק־ הפלישה  תופעת  נגד  מיוחד 
הבלתי  והבניה  ציבוריות  רקעות 
חוקית בנגב, פעלו מפקחי רשות 
הפנים,  ומשרד  ישראל  מקרקעי 
לפינוי  משטרה,  כוחות  בליווי 
לא־ ופלישות  חוקית  בלתי  בניה 

דמות המדינה ברחבי הנגב.
החדשה  הדרומית  בשכונה 
הרשות  מפקחי  פינו  רהט  של 

בהיקף  חוקי,  בלתי  זיתים  מטע 
היתר  ללא  שנשתל  כדונם,  של 
המיועדות  מדינה  אדמות  על 
בדואים  לתושבים  למגורים 

בשכונה החדשה. 
שבוצעה  נוספת  בפעולה 
בכוחות  גבול  מסיג  פינה  ברהט, 
שהוצב  ענק  בטון  משטח  עצמו 
אד־ על  פתוח,  ציבורי  שטח  על 

מות מדינה בדרום רהט. הפולש 
נאלץ לפנות ולהרוס את המשטח 
בעצמו לאחר שהובהר לו כי אם 

לא ייעשה כן ייתבע על הוצאות 
המדינה.  לקופת  שנגרמו  הפינוי 
למש־ כתשתית  שימש  המשטח 

חוקי  בלתי  בעסק  משאיות  קל 
במקום,  שנפתח  ברזל  למכירת 
פסק  בעקבות  לאחרונה  ונסגר 
בהליך  שהתקבל  לפינוי  דין 

שניהלה הרשות נגד הפולש.
הר־ מפקחי  פינו  שבע  בתל 

שטח  על  שהשתלט  פולש  שות 
גדות  על  דונם,   2 של  בהיקף 
נחל באר שבע. הפולש גידר את 

כשטח  לשמש  המיועד  השטח, 
מבנה  בו  והציב  פתוח,  ציבורי 

קל לשימושו.
הנגב  ברחבי  נהרסו  בנוסף 
11 מבנים בלתי חוקיים חדשים, 
משרד  של  הריסה  צווי  מתוקף 
במסגרת  שאותרו  לאחר  הפנים, 
המבוצעות  קדים',  'רוח  תצפיות 

לניטור בניה בלתי חוקית בנגב.
התמק־ האחרון  "בחודש 

במבצעים  הרשות  מפקחי  דו 
הפלישות  תופעת  נגד  מרוכזים 

במסגרתם  בנגב,  החקלאיות 
הקרקעות  למאגר  והוחזרו  פונו 
כ־  של  בהיקף  שטחים  הציבורי 
כש־ שגודלו  שטח  דונם,   7,700

אומר  ברק",  בני  העיר  של  טחה 
חטיבת  ראש  סקופ,  ישראל 
מקרק־ ברשות  הקרקע  שמירת 

להיקף  דוגמה  "זוהי  ישראל.  עי 
בנ־ הקרקע  עבירות  של  האדיר 

גב, ואנו נמשיך במבצעי האכיפה 
המרוכזים, המעבירים את המסר 

שאדמות המדינה אינן הפקר".
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והגנים  הטבע  רשות  פקחי 
שטח  כי  בבוקר  אתמול  גילו 
גדול נשרף במהלך הלילה באזור 
לראש  שבסמוך  הנופרים  בריכת 

העין ופתח תקוה.
מטיילים  הרשות,  פי  על 
הבעירו  בלילה  באזור  שישנו 
לחוק.  בניגוד  בבריכה  מדורה 
הגחלים  את  להשליך  בחרו  הם 
הסמוכים  לשיחים  שנותרו 
יותר  שכילתה  שריפה  שהציתו 
מ־5 דונם של טבע מוגן ובסכנת 

הכחדה.
ערכי  נפגעו  מכך,  כתוצאה 
דורבנים,  של  גידול  ובתי  טבע 
ועוד.  נמיות  גיריות,  שועלים, 

נפתחה חקירה בנושא.
תחום  מנהל  מיטרני,  אייל 
אמר  מרכז,  במחוז  המבקרים 
משתדלים  המבקרים  "רוב  כי 
הייחודית  הבריכה  על  לשמור 
בגלל  הירקון.  באזור  שנותרה 
אכפת  שלא  ואנשים  רשלנים 
להם אנו נתקלים בפגיעה בטבע 
של  הביקור  לחוויית  ומפריעים 

רבים אחרים".
בתחום  הן  הנופרים  בריכות 
ערכי  המשמר  ירקון,  לאומי  גן 

ערך  ולהם  רבים  ומורשת  טבע 
בתו־ הטבע  ליצורי  רב  אקולוגי 

הנמצאות  הרבות  ולחיות  כם 
בשטח הפתוח הרחב והמוגן. 

השטח השרוף | אורי סולימני, רשות הטבע והגנים

הבריכה בימים יפים יותר | חיים לוריא
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פרח  החורש,  אדמונית 
בהר  לפרוח  החל  ביופיו  נדיר 
מירון.  טבע  שבשמורת  הלל 
זהו גבול התפוצה הדרומי שלו 
שבו  היחיד  והמקום  בעולם 

הוא פורח בארץ. 
היא  הפריחה  תקופת 
כאשר  אפריל  באמצע  תמיד 
לפריח־ ממתינים  ה"מבינים" 

תה ועולים בכל שנה (בסביבות 
חג פסח) להר מירון כדי לחזות 

באדמונית.

בחורש  הוא  פריחה  אזור 
עשירה  בקרקע  חורש  ושולי 
באזורים  אבל  ברקבובית 

הפרי־ כאמור  בלבד.  מוארים 
חה מתקיימת בעיקר בשמורת 

הטבע הר מירון.

אדמונית החורש פורחת

בנק הפועלים נבחר ל"בנק הטוב ביותר 
בישראל" על־ידי המגזין היוקרתי גלובס פיננס
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לקרית  המואצת  ההרשמה 
של  העתיד  עיר  יונה,  הר  בעלזא 
שיאים  רושמת  החרדי,  הציבור 
לסיפור  והופכת  תקדים,  חסרי 
האחרון  העשור  של  ההצלחה 
בתחום הדיור בקרב אנ"ש חסידי 
חסידי  של  העתיד  ולעיר  בעלזא, 

בעלזא בארה"ק.
כיום כולם יודעים, שהפתרון 
הדיור,  למצוקת  היחיד  האמיתי 
נמצא דווקא במטרופולין החרדי 
במרחק  ומתרקם  שהולך  החדש 
שעת נסיעה אחת מבני ברק, וכ־
שעה וחצי מירושלים. לא פחות 
כיום  נמצאות  דירות  אלף  מ־18 
מתוכן  מואצים,  תכנון  בתהליכי 
סו־ בתכניות  דירות  כ־4,000 

שמיועדות  דירות  וכ־400  פיות, 
בעלזא  חסידי  קרית  להקמת 

בהר יונה.
אורי  החדש,  השיכון  שר  גם 
אריאל, הכריז כי הר יונה תיועד 
שאפילו  כך  החרדי,  לציבור 
שהושבעה  החדשה  הממשלה 
הב־ את  תאיץ  האחרון,  בחודש 

למרות  יונה,  בהר  החרדית  ניה 
הציבור  לקדשי  ההתנכלויות 

החרדי.
המוזלים  המחירים  למרות 
יעלו  שלא  יונה,  בהר  לדירות 
לדירה,  ש"ח  אלף  כ־500  על 
עתידני,  לתכנון  העיר  זוכה 
מיועד  מהשטח  אחוז   70 כאשר 
ורחבי־ מוריקים  לפארקים 

את  שישרתו  ציבור  ומבני  ידיים 
התושבים.

לא־ שהתפרסם  כפי  בנוסף, 
להר  היסוד  מגילת  חתימת  חר 
קדשו  במעון  שהתקיים  יונה, 
מבעלזא  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
בתולדות  לראשונה  שליט"א, 
בע־ חסידי  של  ההתיישבות 
בהר  מוקמים  בארה"ק,  לזא 
בעלזא  מוסדות  בנייני  כל  יונה 
עם  ביחד  משפחות,   400 עבור 
בנייני  כאשר  הדירות,  בניית 

לתפארת  יתנוססו  המוסדות 
הראשון  התושב  בוא  לפני  עוד 
לקרית בעלזא הר יונה, בתוך 22 

חודש.
הר  פלאן'  'בעלזא  מבצע 
הלוואות  הטבות,  שמעניק  יונה, 
תשלומים  ופריסות  ייחודיות 
חסרי תקדים, הופך את הר יונה 
והמיידי,  האולטימטיבי  לפתרון 
בשורה חדשה שיוצאת לאור רק 
עשורים,  בשני  או  בעשור  פעם 

מיידית,  לבניה  עצומות  עתודות 
 22 תוך  ואכלוס  בניה,  בהיתרי 

חודשים. 
להצלחה  הסיבה  גם  זו 
ערבי  בשני  כאשר  התקדימית, 
קרוב  נרשמו  בלבד,  רישום 
חסידי  מאנ"ש  משפחות  ל־350 
משפ־ כ־200  מתוכם  בעלזא, 

התשלום  את  שילמו  כבר  חות 
הראשון. 

בהר  בעלזא  לקרית  בנוסף 

קבוצות  הצטרפו  כבר  יונה, 
משפ־ ואלפי  מאות  של  רכישה 

ושמנא  סלתה  על  שנמנים  חות, 
מכל  בארץ,  הקודש  קהילות  של 

החוגים והחצרות.
הגדולה,  ההצלחה  לאור 
הרישום  ערב  (ה')  מחר  יתקיים 
האחרון לשלב א' בקרית בעלזא 
בהר יונה, ובכך תונח אבן הפינה 
בעלזא  של  החדש  למטרופולין 

בארץ הקודש.

מאת חיים מרגליות

13 בני אדם נפצעו באורח קל 
מעו־ היו  בה  שרשרת  בתאונת 
ושני  פרטים  רכבים  שני  רבים 
התרחשה  התאונה  אוטובוסים. 
אלוף  במחלף  (גהה)   4 בכביש 
חובשים  הוזעקו  למקום  שדה. 
שהעניקו  דן'  גוש  'הצלה  מארגון 
בשטח,  ראשוני  טיפול  לנפגעים 

מד"א  ע"י  פונו  הם  שלאחריו 
לבתי החולים.

חובש  מרציאנו,  טוב  שם 
שיחזר  דן,  גוש  הצלה  בארגון 
למ־ "הוזעקנו  כי  הארוע  לאחר 

תאונת  על  דיווח  בעקבות  קום 
נפ־ מ־10  למעלה  עם  דרכים 

ב־13  טיפלנו  הכל  בסך  געים. 
אותם  שחילצנו  לאחר  נפגעים 
כשהם  ומאוטובוסים  מהרכבים 

מבוגר  אדם  בלבד,  קל  במצב 
על  התלונן  באוטובוס  שהיה 
מה־ כתוצאה  בחזה  כאבים 

תאונה והוא פונה בניידת טיפול 
נמרץ". 

ע"י  פונו  הנפגעים  כל 
לבתי  מד"א  של  אמבולנסים 
השו־ בתל  שיבא  החולים 

בפתח  והשרון  ובילינסון  מר, 
תקוה.

13 נפגעים באורח קל בתאונת דרכים 
בה היו מעורבים שני אוטובוסים

מאת חיים מרגליות

אש  המאחז  תושבי  חמישה 
לחייהם,  ה־20  בשנות  קודש, 
(שלישי)  בוקר  לפנות  נעצרו 
מספר  בשל  סמויה  חקירה  בתום 
סכסוך  במהלך  אלימות  אירועי 
קוצרה  כפר  תושבי  בין  מתמשך 

לתושבי המאחז. 
במהלך  המשטרה,  לדברי 
המרכזית  היחידה  של  הפעילות 
ש"י,  מחוז  של  היס"מ  וכוחות 
נשקים  בהם  נשק,  כלי  נתפסו 
חמשת  ואקדחים.  ארוכים 
לחקירה  הועברו  העצורים 

של  המרכזית  היחידה  במשרדי 
החקירה  ושומרון.  יהודה  מחוז 

נמשכת.
נמסרה  תצפית  מסוכנות 
לפיה  קודש,  אש  היישוב  תגובת 
על  נמרצות  "מוחים  התושבים 
התייחסות הבזויה של המשטרה 
המ־ הגיון  שום  אין  לתושבים. 

בוקר,  לפנות  שכזו  הגעה  צדיק 
בכוחות רבים כאילו אנו אויבים, 
בניגוד  הבתים  את  לנו  להפוך 
שנכתבו  כפי  החיפוש  לכללי 
ילדינו  את  ולהפחיד  בצווים, 
טוענים  במיטותיהם",  הקטנים 

ביישוב.

כי  בתגובתם  הוסיפו  עוד 
יישוב  הוא  קודש  אש  "היישוב 
מיסים  המשלם  חוק,  שומר 
לאומי.  ובשירות  בצבא  ומשרת 
היתה  שלו  יודעת  המשטרה 
שנעצרו  מהתושבים  מבקשת 
היו  הם  לחקירה,  להתייצב 
החלי־ זאת  ובכל  מתייצבים. 

לפשוט  פוליטיות  מסיבות  טה 
הלילה  באמצע  היישוב  על 
לנו  המזכיר  פשיטה  בסגנון 
ומעצרי  הצבאי  שירותינו  את 

מחבלים.
שת־ שהפורעים  ראינו  "לא 

מטעינו  ואת  יישובינו  את  קפו 

שהוגשו  למרות  נעצרו,  וכרמינו 
פור־ כנגד  היישוב  בידי  תלונות 
עים שתמונותיהם וצילומי וידאו 
פורסמו  ואף  ברשותנו  שלהם 

בתקשורת. 
המש־ שבית  תקוה  "אנו 
איתה  המציאות  את  יבין  פט 
את  ישחרר  מתמודדים,  אנו 
ויטפל  שנעצרו,  היישוב  אנשי 
הערבים  בפורעים  קשה  ביד 
יודגש  אותנו.  המתקיפים 
והתחמושת  הנשקים  כל  כי 
המשטרה,  בידי  שהוחרמו 
והוחזקו  ברשיון  נשקים  היו 

בהיתר".

קרית אתא: הרוג מפגיעת 
טרקטור באתר פסולת

באורח  אדם  נפגע  אתא  בקרית  יוסף  בן  שלמה  ברחוב 
אנוש מטרקטור, חובשים המתנדבים בארגון 'איחוד הצלה' 

סניף 'כרמל' ביצעו בו פעולות החייאה. 
הצלה'  'איחוד  של  'כרמל'  סניף  מנהל  רוטנברג  נפתלי 
באתר  מטרקטור  שנפגע   45 כבן  באדם  "מדובר  סיפר: 
לאחר  החייאה  פעולות  בו  ביצעו  החובשים  פסולת, 
פעולות  כדי  תוך  מכן  לאחר  פונה  אנוש,  באורח  שנפגע 
בבית  מותו  נקבע  היום  בהמשך  החולים".  לבית  החייאה 

החולים.

גבעת אולגה: נמשה מהים 
אדם שטבע למוות

שנמשה  באדם  לטפל  הוזעקו  שרון  מרחב  מד"א  כונני 
הפרמדיקים  אולגה.  גבעת  בחוף  שטבע  לאחר  מהים 
בסופן  אך  בטובע  החייאה  פעולות  ביצעו  למקום  שהגיעו 

נאלצו לקבוע את מותו.

כביש 65: אוטובוס עלה באש, 
לנוסעים לא נגרמה פגיעה 

אוטובוס שנסע בכביש 65, בסמוך לאום אל פחם, עלה 
את  לכבות  כדי  שפעלו  כיבוי  צוותי  הוזעקו  למקום  באש. 

השרפה. לא היו נפגעים אך נגרם נזק לאוטובוס.

כביש 4622: רוכב אופנוע 
נפצע קשה בתאונת דרכים 

דרכים  בתאונת  קשה  באורח  נפצע  אופנוע  רוכב 
אונו.  לקרית  סביון  צומת  בין   ,4622 בכביש  שהתרחשה 
טיפול  לפצוע  שהעניקו  מד"א  כונני  הוזעקו  למקום 
בתל  החולים  לבית  פונה  הוא  שלאחריו  ראשוני  רפואי 

השומר.

כביש 431: נהג אופנוע נתפס 
שועט במהירות של 206 קמ"ש 

בפעילות אכיפת מהירות מופרזת בכביש 431 – מחלף 
אגף  שוטר  בידי  הונדה  מסוג  אופנוע  נקלט  למערב  ענבה 
התנועה מיחידת משטרת התנועה הארצית שפלה כשהוא 
טס במהירות מופרזת של 206 קמ״ש. נהג האופנוע, תושב 
אגף  בוחני  אצל  חקירה  להמשך  והועבר  נעצר  ירושלים, 

התנועה.

נחל ערוד: מטיילת נפלה לתהום 
בגובה 15 מטרים ונפצעה

כוחות הצלה הוזעקו לנחל ערוד שבמכתש רמון בדרום, 
מטרים.   15 בגובה  לתהום  ונפלה  מעדה  שמטיילת  לאחר 
היא נפצעה באורח בינוני עד קשה, ולאחר חילוצה מהמקום 
בבאר  סורוקה  החולים  לבית  מסוק  באמצעות  פונתה 

שבע. 

צפת: ילד נכווה ונפצע 
באורח בינוני

באורח  ונכווה  ממנגל  ילד  נכווה  בצפת  ההגנה  ברחוב 
לו  העניקו  'גליל'  סניף  הצלה'  'איחוד  של  חובשים  בינוני, 

טיפול רפואי ראשוני.
ובגדיו  נכווה  "הילד  נמסר:  הצלה'  'איחוד  מדוברות 
עלו באש כתוצאה מאש שהתפרצה מסיבה שאינה ברורה, 
החובשים העניקו לו טיפול רפואי בזירה, ולאחר מכן הוא 
והוא  בינוני  מוגדר  כשמצבו  בעיר  זיו  החולים  לבית  פונה 

בהכרה".

מושב נוגה: שני פצועים באורח 
קשה ובינוני בהתהפכות טרקטור

בהתהפכות  ובינוני  קשה  באורח  נפגעו  פועלים  שני 
טרקטור במושב נוגה, חובשים מתנדבים של 'איחוד הצלה 
הם  ולאחריו  ראשוני,  רפואי  טיפול  להם  העניקו  דרום'   –

פונו לבית החולים ברזילי באשקלון.

כביש 90: כונני מד"א פינו פצוע 
קשה שנפגע בתאונת דרכים

אדם אחד נפצע באורח קשה בתאונת דרכים שאירעה 
מד"א  כונני  הוזעקו  למקום   .90 שבכביש  הערבה  בצומת 
לבית  פונה  הוא  מכן  ולאחר  רפואי  טיפול  לו  שהעניקו 

החולים.

צומת מצליח: חמישה פצועים 
בהתנגשות עם ניידת משטרה

רכב  בין  מצליח  בצומת  שהתרחשה  דרכים  בתאונת 
באורח  נוסעים  חמישה  נפצעו  משטרה,  לניידת  פרטי 
שהעניקו  מד"א  כונני  הוזעקו  למקום  בינוני.  עד  קל 
לבית  פונו  הם  שלאחריו  ראשוני  רפואי  טיפול  לפצועים 

החולים.

בית שמש: פצוע קשה 
מנגררת משאית באתר בניה

בניה  באתר  משאית  נגררת  מפגיעת  קשה  נפצע  אדם 
שהעניקו  מד"א  כונני  הוזעקו  למקום  שמש.  בית  רמת  ליד 
לו טיפול רפואי ראשוני שלאחריו הוא פונה לבית החולים 

הדסה עין כרם בירושלים.

רמות נפתלי: הוכש על ידי 
נחש ופונה במצב קשה

חקלאי  במטע  שעבד  בעת  נחש  ידי  על  הוכש  פועל 
ביישוב רמות נפתלי. למקום הוזעקו כונני מד"א שהעניקו 
לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים זיו בצפת 

כשהוא במצב קשה.

קצרים // חיים מרגליות

שיא חסר תקדים ברישום לקרית בעלזא הר יונה: מאות נרשמו בשני אירועי רישום בלבד

מחר: ערב הרישום האחרון לשלב א' בקרית בעלזא הר יונה
כ־350 משפחות מאנ"ש דחסידי בעלזא כבר נרשמו למגורים בהר יונה ^ כ־200 משפחות כבר שילמו 

את התשלום הראשון לדירה

חמישה תושבי אש קודש נעצרו בחשד לתקיפה

נס במערות אמציה

שני ילדים נפלו לבור בעומק 
10 מטרים ונפצעו קל

הפרמדיק שהגיע ראשון למקום מספר ל'המבשר': "עד שהמחלצים הגיעו, שהיתי עם הילדים שעתיים בתוך הבור 
ובמהלכן ניסיתי להסיח דעתם מהכאבים. בזמן הזה השמיע לי אחד מהם את דרשת בר המצוה שלו"

צג המהירות באקדח הלייזר המשטרתי 

מאת חיים מרגליות

קבוצת  ביקשה  כך  לא 
הטיול  את  לסיים  המטיילים 
למושב  הסמוכות  חזן,  במערות 
והליכה  זחילה  במהלך  אמציה. 
שני  נפלו  המערות,  במחילות 
פיר  לתוך  ו־14   11 בני  ילדים 
השניים  מטרים.  כ־15  שאורכו 
והשני  בגפיים  האחד   – נפצעו 

ספג מכת ראש.
כבאים  הוזעקו  למקום 
והיחידה  דרום  מחוז  של 
שחילצו  מיוחדים  לחילוצים 
מהמערה.  הילדים  שני  את 
שה־ החילוץ,  זמן  כל  לאורך 

שהו  משעתיים,  יותר  תמשך 
מד"א  כונני  המערות  בתחתית 
ראשוני  טיפול  שהעניקו 

לפצועים.
כי  נמסר  מד"א  מדובר 
הורדו  מד"א  של  פרמדקים 
הבור  לתחתית  חבלים  בעזרת 
בהכרה,   ,11 בן  ילד  חילצו 
וגפיים.  בטן  חבלות  עם  יציב, 
הוא פונה בשלב ראשון במסוק 
כרם  עין  הדסה  החולים  לבית 
בירושלים. לאחר זמן מה חולץ 
הוא  אף  ופונה  השני,  הילד  גם 

לבית החולים הדסה.
מד"א  פרמדיק  שמוליק, 
שוחח  למקום,  ראשון  שהגיע 
מה  את  ושחזר  'המבשר'  עם 
שהתרחש. "הגענו לשם, ראינו 
חלק  שהוא  המערה,  בתוך  פיר 
ממערכת של מסתור מימי מרד 
ברו־ בפיר  מדובר  כוכבא.  בר 

בלבד,  וחצי  מטר  על  מטר  חב 
למטה.  הילדים  את  ושמענו 
בעזרת  למטה  השתלשלתי 
ושם  בקיר,  הקבועים  הזיזים 
פגשתי אותם וגיבשתי הערכה 

ראשונית של מצבם.
מפגיעת  סבל  מהם  "אחד 
ראש, מלבד השברים שהיו לו, 
עליו  נפל  השני  שהילד  מפני 
סבל  השני  לפגיעה.  והוסיף 
בשלב  אבל  אמנם,  משברים 

שמצבו  נראה  היה  מסוים 
לפגיעה  חשש  והיה  מחמיר, 

פנימית.
כשע־ בערך  שם  "שהיתי 

תיים איתם, כשבמהלכן ניסיתי 
מהכאבים,  דעתם  את  להסיח 
הסדר  ליל  על  איתם  שוחחתי 
אחד  הפסח.  חג  ועל  שחלף, 
בר  דרשת  את  שחזר  מהם 
התו־ קריאת  ואת  שלו  המצוה 
עלה  שהוא  בשבת  שקרא  רה 

לתורה. כך הם הצליחו לשרוד 
שהמחלצים  עד  הזה,  הזמן  את 

הצליחו להוציאם משם".
טופלו  שהילדים  לאחר 
גודל  התברר  החולים,  בבית 
דיווחו  הפינוי  בעת  בעוד  הנס. 
הרו־ קשה,  מצבם  כי  הכוחות 

ביצעו  החולים  בבית  פאים 
וגילו  מקיפה,  בדיקות  שורת 
סוב־ הם  ויציב.  קל  מצבם  כי 

מנזקים  לא  אך  משברים,  לים 

רציניים.
הודיעה  האירוע  תום  עם 
חקירה  נפתחה  כי  המשטרה 
ומפעי־ הגורמים,  לבדיקת 

לחקירה  הוזמנו  האתר  לי 
הור־ בינתיים  היום.  במהלך 

כל  את  לסגור  המשטרה  תה 
דרכם  המסוכנים  הפתחים 
ניתן ליפול כמו במקרה שארע 
החקירה  לתום  עד  אתמול, 

בענין.

כוחות ההצלה במקום הנפילה, נערכים לחילוץ
 | דוברות מחוז דרום במשטרה

זירת התאונה | דוברות הצלה גוש דן
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