
מאת א. ישראל

הבעל"ט  קיץ  זמן  לקראת 
הקשה  הרוחני  המצב  ולאור 
השורר בארה"ק, כאשר 'משנאיך 
התורה  עולם  נגד  ראש'  נשאו 
והישיבות להמעיט בערכו וחשי־
התורה, תתקיים  של לימוד  בותו 
והתעוררות  חיזוק  עצרת  הערב 
הכנסת  בית  בהיכל  מרכזית 
בעיר  זוועהיל  ברח'  הר"ן  ישיבת 

ביתר עילית.
יתקיים  הגדול  המעמד 
ראשי  העיר,  רבני  בהשתתפות 
בני  המוני  ובמרכזם  הכוללים 
רחבי  מכל  והישיבות  התורה 
העיר. את המשא המרכזי ישמיע 
מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין 
פוניבז',  ישיבת  ראש  שליט"א 
לשאת  לעיר  במיוחד  שיגיע 
לרגל  והתעוררות  חיזוק  דברי 

מאת אליעזר פרידמן

אסד  אל  בשאר  סוריה  נשיא 
התראיין לערוץ תקשורת טורקי, 
של  ראשו  על  חמתו  את  ושפך 

ראש ממשלת טורקיה רג'פ טאיפ 
התייחס  הוא  בראיון  ארדואן. 
הישראלי־טו־ הפיוס  לסוגיית 
מנהיגים,  באותם  "מדובר  רקי: 
ובטורקיה  נתניהו  זה  בישראל 

שהם  פתאום  קרה  מה  ארדואן. 
עכ־ עד  היו  הם  איפה  התפייסו? 

שיו?" הוא שאל. 
שנתיים  כבר  מנסה  "ארדואן 
בארצו  ציבורית  לתמיכה  לזכות 
כדי לפגוע בסוריה", הוסיף אסד. 
יזם  הוא  ישראל  עם  הפיוס  "את 
הפו־ את  לעצמו  להחזיר  בנסיון 

בתקופה  איבד  שהוא  פולאריות 
לישראל  חבר  הוא  האחרונה. 
שלנו  הטבעית  האויבת  שהיא 
וכובשת את אדמותינו בגולן כבר 
עשרות שנים. מה שמעניין אותו 
לו  יש  המוסלמים,  האחים  זה 
להם  דואג  והוא  כמותם  חשיבה 
לטורקיה".  דואג  משהוא  יותר 
הוא כינה את ארדואן "שקרן 
המוסלמים  האחים  כמו  בדיוק 
אינ־ זה  אותם  מה שמעניין  שכל 

של  באיצטלא  אישיים  טרסים 
פעילות דתית. ארדואן לא אמר 
אחת  מלה  האחרונות  בשנתיים 

של אמת ביחס לסוריה". 
לפיהם  בדיווחים  זלזל  אסד 

"אתם  מתנגדיו:  מפעולות  נפצע 
עדיין  שאני  לראות  יכולים 
המקום  באותו  בסוריה  נמצא 
שבו הייתי קודם. אני לא מתחת 
לפני הקרקע, לא באיראן ולא על 

ספינה רוסית". 
הפ־ המשך  מפני  הזהיר  הוא 

גיעה בסוריה: "אם סוריה תיפגע 
שהמדינה  או  יפול  והממשל 
השלכות  לכך  תהיינה  תתפרק, 
למשך  כולו  האזור  על  חמורות 
יציבות  אי  תהיה  רבות.  שנים 
שהיום  ומי  התיכון  המזרח  בכל 
מאפשרים לטרוריסטים להיכנס 
יצטערו  עוד  בנו  ולפגוע  לכאן 
במדי־ מוקפים  אנחנו  רב.  צער 
לטרוריסטים  שמאפשרות  נות 
להיכנס ולטבוח בחפים מפשע". 
לא  כי  אסד  אמר  לירדן  באשר 
בירדן  השלטונות  אם  לו  ברור 
או  במשטרו  בפגיעה  תומכים 
הירדנית  מהגבול  שהפעילות 
הרשויות  לרצון  בניגוד  נעשית 

שם ובעל כרחן.
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היתה  כי  טוענים  הרוסים 
התקדמות של צעד אחד קדימה, 
זכותם  על  מתעקשים  האיראנים 
אחו־ לעשרים  אורניום  להעשיר 
זים ויותר ואילו האמריקנים כבר 
יימשכו  שהשיחות  בטוחים  לא 
בעתיד הקרוב. אלו הן תוצאותיו 
שהת־ הנוסף  השיחות  סבב  של 

בקזחסטאן  השבוע  בסוף  קיים 
אירא־ נציגים  חלק  נטלו  ושבו 
המעצמות:  שש  נציגי  מול  נים 
ברי־ צרפת,  סין,  רוסיה,  ארה"ב, 

טניה וגרמניה. 
שהיה  הרוסי  החוץ  שר  סגן 
המעצ־ כי  אמר  לשיחות  שותף 
לצ־ דרישותיהן  את  הציגו  מות 

וכי  איראן,  מול  אמון  בוני  עדים 
האיראנים השיבו תשובה מהסוג 

לטענ־ נוספות.  שאלות  שמעלה 
תו חלה התקדמות של צעד אחד 
שכן סוף סוף יש דיון ומו"מ, מה 
שעד עכשיו בכלל לא היה קיים. 
הגב'  האירופית  החוץ  שרת 
אשטון היתה פחות נלהבת מסגן 
השר הרוסי ואמרה כי בסופו של 
עדיין  הצדדים  כי  התברר  דבר 
זה  רחוקות  בעמדות  מצויים 
אמר  האיראני  הצוות  יו"ר  מזה. 
לה־ הזכות  את  שומרת  ארצו  כי 

תסכים  היא  אך  אורניום,  עשיר 
לדון על כך במסגרת צעדים בוני 
לצעדים  מצפה  כשהיא  אמון, 

בוני אמון גם מהצד השני.
כי  דווח  התקשורת  בכלי 
בוושינגטון נשמעו קולות לפיהן 
ית־ הקרוב  שבעתיד  בטוח  לא 

החוץ  שר  גם  נוסף.  סבב  קיים 
הסבב  את  להציג  שניסה  הרוסי 
כהתקדמות אמר כי לא ידוע על 
מועד לסבב נוסף – לאחר שבפ־
סבב  בכל  סוכם  הקודמות  עמים 

על מועד קיומו של הסבב הבא.
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נחמן בורשטיין
בהר"ר יששכר דוד הי"ו

ישיבת מתיבתא
לונדון

שרה לאה חשין
בהר"ר מתתיהו הי"ו
סמינר בנות רחל
רמות - ירושלים

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

ברוקלין: בית כנסת בפלטבוש נשרף ונחרב על 3 קומותיו
חמשת ספרי התורה ניצלו בנס ^ עשרות זוגות תפילין וספרי קודש עלו באש

‰ערב ‰ילול˙ כ"˜ מרן 
‡רלין זי"ע ‡„מו"ר מפינס˜̃ 

הערב עצרת חיזוק 
והתעוררות בביתר עילית
המשא המרכזי מפי מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

הרשויות המקומיות ישבתו 
היום למשך שעתיים

השביתה בעקבות נסיון ההתנקשות בראש עיריית עכו

מאת מאיר קליין

בכל  המקומיות  הרשויות 
החל  היום  ישבתו  הארץ  רחבי 
ועד  בבוקר   10:00 מהשעה 

12:00 בצהריים.
החל־ פי  על  הינה  ההשבתה 
המ־ השלטון  מרכז  יו"ר  של  טתו 
קומי שלמה בוחבוט. במחאה על 
והמש־ הממשלה  של  היד  אזלת 

טרה בהגנה על שלומם ובטחונם 

של ראשי הרשויות המקומיות,
הת־ ההשבתה  על  ההחלטה 

קבלה בעקבות נסיון ההתנקשות 
לנקרי  שמעון  עכו  העיר  בראש 

לפני כשבוע.
השלטון  מרכז  בהודעת 
השלטון  מרכז  כי  נאמר  המקומי 
היד  אזלת  נגד  מוחה  המקומי 
בהגנה  והמשטרה  הממשלה  של 
ראשי  של  ובטחונם  שלומם  על 

הרשויות המקומיות. 

נשיא סוריה התראיין ותקף את ראש ממשלת טורקיה על הפיוס עם ישראל:

אסד: "ארדואן הוא שקרן שהתפייס עם ישראל כדי לפגוע בסוריה"

קוריאה הצפונית ממשיכה להתריס בהכרזות מלחמה

סיאול: "טילים של צפון קוריאה הוטענו על משגרים"; 
פיונגיאנג מציעה לפנות את כל השגרירויות מתחומה

בהודעה נאמר כי פיונגיאנג לא תערוב לבטחונם של הנציגים הזרים לאחר יום רביעי הקרוב
^ הטענת הטילים מאפשרת לקוריאה הצפונית לשגר את הטילים באופן פתאומי ומיידי

המעצמות ואיראן נפגשו לסבב שיחות 
נוסף; "נותרנו בעמדות מרוחקות"

האם לאחר הפיוס מגיע תיווך טורקי לאזורנו?

ארה"ב מקדמת יוזמה לפיה טורקיה 
תתווך במגעים בין ישראל לפלסטינים
בפגישה בין ר"מ טורקיה ארדואן למזכיר המדינה האמריקני הוצע לטורקיה לקחת חלק בשיחות בין ישראל לפלסטינים 

^ דוברת מזכירות המדינה: "טורקיה מסוגלת לעודד את כל הפלגים הפלסטינים לקבל את הצעת הקוורטט בנושא" 

מאת מרדכי גולדמן

האמריקני,  המדינה  מזכיר 
לפיה  יוזמה  מקדם  קארי,  ג'ון 
הטורקים יצטרפו למאמצים לה־
ישראל  בין  השלום  תהליך  נעת 
לבין הפלסטינים, בשל ההשפעה 
חמאס –  תנועת  על  טורקיה  של 
כך מדווחת התקשורת הטורקית.

הטורקי  בעיתון  דיווח  לפי 
'הורייט', קארי, שנפגש אמש עם 
ארדואן,  טורקיה  ממשלת  ראש 
בשיקום  גם  בביקורו  עמו  דן 
לאנקרה.  ירושלים  בין  היחסים 
ארדואן  עם  הפגישה  במהלך 
קארי הציע לו, כך ע"פ הדיווחים, 
להשתתף באופן פעיל במאמצים 
לחידוש שיחות המשא ומתן בין 

ישראל לפלסטינים.
כי ההצעה מצד  העיתון ציין 
בעקבות  באה  האמריקאים 
לאנקרה  שיש  הרבה  ההשפעה 
הנהגת  על  וכן  הפלסטינים,  על 
"טורקיה  עזה.  ברצועת  חמאס 
הפלגים  כל  את  לעודד  מסוגלת 
הצעת  את  לקבל  הפלסטינים 
הקוורטט בנושא", אמרה דוברת 

מזכירות המדינה האמריקאית.
שקארי  לאחר  ימים  כמה 
יעזוב את האזור, צפויים צוותים 
להיפגש  וטורקים  ישראלים 
במחלוקת  לדון  כדי  באנקרה 
בנוגע  הצדדים  בין  שנותרה 
לטו־ ישראל  בין  הפיוס  להסכם 
תשעה  של  מותם  לאור  רקיה, 
אזרחים טורקים במשט לרצועת 

עזה.
הנשיא  ביקור  לאחר  כזכור, 
לק־ קארי  פעל  באזור,  אובאמה 
בה־ מרובעת  אזורית  פסגה  דם 

שתתפות נציגים מארה"ב, ירדן, 
הפלסטינית  והרשות  ישראל 
'א־ העיתון  עמאן.  ירדן  בבירת 

בשבוע  דיווח  אל־אווסאט'  שרק 
אמריקאים,  גורמים  מפי  שעבר 
להתקיים  צפויה  כזו  פסגה  כי 

בחודש הבא.
של  האחרון  ביקורו  לאחר 
לביקור  במקביל  באזור  קארי 
היש־ בפיוס  שנחתם  אובאמה 

מזכיר  התייחס  ראלי־טורקי, 
המדינה הנכנס לחשיבות שיפור 
לירושלים  אנקרה  בין  היחסים 
בכינון  חיוני  המהלך  כי  ואמר 

שלום ויציבות במזרח התיכון. 
מהיר  ליישום  מצפים  "אנו 
ישובו  ושהיחסים  ההסכם  של 
כך  התקין,  למסלולם  במהרה 

לעבוד  יוכלו  וטורקיה  שישראל 
האינטרסים  את  לקדם  כדי  יחד 

המשותפים להן", אמר.
בעיתונות  לפרסום  בתגובה 
מדיניים  גורמים  הטורקית, 
ביכולת  ספק  הביעו  בירושלים 
ישראל  בין  לתווך  הטורקים  של 
הגורמים  להערכת  לפלסטינים. 
יהיו  אכן  הטורקים  בירושלים 
מעוניינים להשתלב בשיחות בין 
בשל  אולם  לפלסטינים,  ישראל 
הטורקים  של  צדדי  החד  היחס 
לא  הם   – הפלסטינית  לסוגיה 

יוכלו לשמש כמתווך הוגן. 
קארי  יגיע  היום  כי  יצוין 
פגישת  יקיים  בה  לירושלים, 
עבודה עם נשיא המדינה, שמעון 
ישתתף  בבוקר  שני  וביום  פרס, 
לרגל  ושם',  'יד  במוזיאון  בטקס 

יום הזכרון לשואה.

אבו מאזן מתנה את חידוש המגעים בכך שנתניהו יציג מפה של 
גבולות המדינה הפלסטינית והתחייבות ישראלית לגבולות 67'
יועצו הפוליטי של אבו מאזן חמד נימר: "כל חזרה לשולחן המו"מ מצריכה מצב בו נתניהו יסכים לגבולות 

1967" ^ אבו מאזן החליט להקפיא את הצעדים באו"ם כדי לתת הזדמנות לחידוש השיחות
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הפלסטי־ הרשות  נשיא 
שראש  ביקש  מאזן,  אבו  נית, 
נתניהו  בנימין  ישראל  ממשלת 
הפל־ המדינה  של  מפה  לו  יציג 
שניתן  לפני  העתידית,  סטינית 
יהיה לחדש את שיחות השלום. 
הצרפ־ הידיעות  סוכנות  לפי  כך 

 .AFP תית
הפו־ יועצו  הדיווח  לפי 

נימר  חמד  מאזן  אבו  של  ליטי 
לדעת,  "רוצה  האחרון  כי  אמר 
נתניהו  שיציג  מפה  באמצעות 
ג'ון  האמריקני  המדינה  למזכיר 
קארי, כיצד רואה נתניהו בעיני 

המדינות,  שתי  פתרון  את  רוחו 
לסוגיית  הקשור  בכל  במיוחד 
"כל  חמד,  לדברי  הגבולות". 
חזרה לשולחן המשא ומתן מצ־

יסכים  נתניהו  שבו  מצב  ריכה 
לגבולות 1967".

ישראלים,  בכירים  לדברי 
מעולם  הציג  לא  אמנם  נתניהו 
בנוגע  כתוב  מסמך  או  מפה 
הפלסטי־ המדינה  לגבולות 

בשיחות  אולם  העתידית,  נית 
כחצי  לפני  בעמאן  שהתקיימו 
יצחק  עו"ד  שליחו  הציג  שנה 
בנושא  כלליים  עקרונות  מולכו 

הגבולות.
מולכו הבהיר באותן שיחות 

את  לספח  מעוניינת  ישראל  כי 
הגדולים  ההתנחלויות  גושי 
תהיה  אך  עתידי,  הסכם  בכל 
הריבונות  על  לוותר  מוכנה 
הסכמה  תמורת  הירדן,  בבקעת 
צבאית  לנוכחות  פלסטינית 
מע־ לתקופת  באזור  ישראלית 

בר ארוכה.
מולכו  אז  שהציג  העמדה 
שה־ לעמדות  זהה  כמעט  היתה 

ציגה לבני במשא ומתן שניהלה 
וכללה  ב־2008  הפלסטינים  עם 
ריבונות  על  וויתור  נסיגה 
לפחות  בכ־90%  ישראלית 
מאזן  אבו  ושומרון.  מיהודה 
שהפלסטינים  בעבר  התעקש 

רק  ומתן  המשא  לשולחן  ישובו 
שהשיחות  מראש  יידעו  אם 

יתבססו על גבולות 1967. 
בשבוע שעבר דווח ב'הארץ' 
החליט  הפלסטיני  הנשיא  כי 
החד־ הצעדים  את  להקפיא 

באו"ם  הפלסטינים  של  צדדיים 
לחידוש  הזדמנות  לתת  כדי 
בין  הקציב  מאזן  אבו  השיחות. 
שמונה ל־12 שבועות כדי לבחון 
יישא  האמריקאי  התיווך  אם 
האמריקאי  הנסיון  אם  פרי. 
ייכשל,  ומתן  המשא  את  לחדש 
לחזור  הפלסטינים  מתכוונים 
ולנסות להתקבל כמדינה חברה 

בסוכנויות האו"ם השונות.

האם ארדואן יוכל לשמש כמתווך הוגן? ארדואן עם ראש הלשכה המדינית של חמאס

מאת אליעזר פרידמן

מצב  על  שהכריזו  לאחר 
שימוש  לעשות  איימו  מלחמה, 
בנשק גרעיני, ואף הודיעו כי יש 
ארה"ב,  על  לתקיפה  ירוק  אור 
עוצרים  לא  הצפונית  בקוריאה 
לקראת  להתקדם  וממשיכים 
ולשחרר  תקיפה  של  אפשרות 
הצהרות מאיימות כלפי המערב.

בדרום  צבאיים  מקורות 
כי  שישי  ביום  דיווחו  קוריאה 
טי־ שני  הטעינה  קוריאה  צפון 

מוסודן  מסוג  בינוני  לטווח  לים 
והח־ ניידים  משגרים  גבי  על 

סודי  צבאי  במתקן  אותם  ביאה 
סמוך לחוף המזרחי של קוריאה 
המקורות,  להערכת  הצפונית. 
לקוריאה  מאפשר  הזה  הצעד 
הטילים  את  לשגר  הצפונית 

באופן פתאומי ומיידי.
בקרב  לחשש  גורם  הדיווח 
ארה"ב  של  הברית  בנות  כל 
של  הקרובות  השכנות  ובכללן 

וקוריאה  יפן  הצפונית,  קוריאה 
החשש  קיים  בנוסף  הדרומית. 
הנתון  גואם  באי  פגיעה  מפני 
אף  ובו  אמריקני  לשלטון  תחת 
ארה"ב  של  צבא  בסיס  ממוקם 
של  מבצעית  סוללה  מוצבת  בו 
מערכת הגנה מפני טילים בלי־

סטיים בין־יבשתיים.
פיונגיאנג  כך,  בתוך 
לו־ הצהרות  לשחרר  ממשיכה 

חמניות כלפי המערב. בהודעה 
של משרד החוץ הצפון קוריאני 
נמסר כי פיונגיאנג הציעה לכל 
לפ־ בתחומה  הזרות  הנציגויות 

נות את אנשיהן לקראת מלחמה 
שאולי תפרוץ בקרוב.

אישרו  ובבריטניה  ברוסיה 
בקוריאה  שלהן  הנציגויות  כי 
ההודעה,  את  קיבלו  הצפונית 
שלאחריו  שנקבע  התאריך  וכי 
בטוחה  אינה  בקוריאה  השהות 
יום   – באפריל  העשירי  הוא 
הקו־ בהודעה  הקרוב.  רביעי 

תאריך  לאחר  כי  נאמר  ריאנית 

הצפון  ממשלת  תערוב  לא  זה, 
הזרים  הנציגים  של  לבטחונם 

הנמצאים בתחומה. 
קוריאנית  הצפון  ההודעה 
שלל  מתוך  נוספת  אחת  הינה 
שהתפ־ הלוחמניות  ההצהרות 

רסמו שם בשבועות האחרונים. 
מתייחסים  ובמערב  בארה"ב 
רבה,  בספקנות  אלו  להודעות 
השפעה  להן  יש  ספק  ללא  אך 
כי  ונראה  הרוח  הלך  על  רבה 
לחשוש  מתחילים  במערב 
צפון  מפרובוקציות  ברצינות 
אמרו  בוושינגטון  קוריאניות. 
בליסטי  ניסוי  כי  השבוע  בסוף 
קוריאה  ידי  על  שיבוצע  נוסף 
הפ־ בגדר  יהיה  לא  הצפונית 

תעה.
מון  קי  באן  האו"ם  מזכ"ל 
קו־ דרום  אזרח  בעצמו  שהוא 

הוא  בה  הודעה  פרסם  ריאני 
המסוכנת  הרטוריקה  את  מגנה 
בהודעה  הצפונית.  קוריאה  של 
את  ישקול  האו"ם  כי  נאמר 
ההצעה הצפון קוריאנית לפנות 
מהמדינה.  האו"ם  אנשי  את 
השורות  כתיבת  למועד  נכון 
זרים  דיפלומטים  על  דווח  לא 
שנטשו את משמרתם בקוריאה 
לע־ עד  כי  נראה  אך  הצפונית, 
שירי באפריל צפויים חלק מה־

המדינה  את  לצאת  דיפלומטים 
באופן  יציבות  לחסרת  שהפכה 

מדאיג.

מאת כתב 'המבשר'

של  דהילולא  יומא  חל  הערב 
כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'ארחות 
זצוק"ל  קארלין  מפינסק  אהרן' 
מעלה  של  לישיבה  שנתבקש 
לפני שתים עשרה שנה, ביום כ"ח 

לחודש ניסן תשס"א.
לרגל ההילולא יתקיימו הע־

בהיכלי  התועדויות  כינוסי  רב 
בתי המדרש דחסידי פינסק קא־

רלין ברחבי הארץ, שבהם יועלה 
ההילולא,  בעל  של  הטהור  זכרו 

מורשתו  בקודש,  חייו  אורחות 
הרחימאית,  והנהגתו  המופלאה 
וישננו משיחות קדשו ואמרותיו 
הטהורות בדרכי עבודת הבורא. 
מחר יום ההילולא יתכנס כל 
ולאחר  שחרית  לתפילת  הקהל 
בנו  ע"י  לחיים'  'שולחן  עריכת 
מ"מ כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א, 
ארבע  של  לימוד  סדר  יתקיים 
הקהל  כל  ע"י  רצופות  שעות 
הק'  לציון  העליה  לקראת  יחדיו 
ההילולא  בעל  ע"י  שהונהג  כפי 

דיווח: ארה"ב דורשת מסין 
להפעיל לחץ על פיונגיאנג כדי 
/ עמ' ב למנוע התלקחות גדולה 

כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א בסעודת ההילולא של הרה"ק בעל 'דברי חיים' מצאנז זי"ע

"נעמוד בנסיונות ללמוד תורה מתוך הדחק ונמסור את 
נפשנו לא לשנות חלילה מתורת משה אפילו זיז כלשהוא"

התבטא בחריפות רבה כנגד אלה המבקשים לפגוע בלומדי התורה ולעקור את יסודי היהדות 

מאת י. מוזסון

הכבירה  ההתכנסות  במהלך 
לרגל  צאנז  חסידי  אלפי  של 
'דברי  בעל  הרה"ק  של  ההילולא 
שישי  בליל  שנערכה  זי"ע  חיים' 
בקרית  הגדול  המתיבתא  בהיכל 
מרן  כ"ק  נשא  בנתניה,  צאנז 
פלפול  שליט"א  מצאנז  אדמו"ר 
בעל  של  הק'  במשנתו  ארוך 
ההילולא, ובהמשך דברות קדשו 
בדברים  רבה  בחריפות  התבטא 
לבו  מתוככי  שנאמרו  נוקבים 
הנושאים  אל  בהתייחסו  הטהור 
הגזירות   – הפרק  על  העומדים 

של  לפתחה  האורבות  הנוראות 
היהדות הנאמנה בארץ הקודש.

בארץ  החרדית  "היהדות 
במצב  כיום  נמצאת  ישראל 
באשר  ארץ,  יכסה  שהחושך 
קמו נגדנו מסיתים ומדיחים נגד 
וכנגד  בכלל  החרדית  היהדות 
המבקשים  בפרט  תורה  לומדי 
אמר  ובלומדיה",  בה  לפגוע 
מרן  כ"ק  אביו  מדברי  וציטט 
זי"ע  חיים'  'שפע  בעל  האדמו"ר 
דהילולא  ביומא  קדשו  בשיחת 
היא  דרכנו  כי  תשל"א,  ניסן  כ"ה 
ישראל  על  טוב  להמליץ  תמיד 
אנו  אולם  הכלל,  ועל  הפרט  על 

כנגד  בדברינו  כאן  מתכוונים 
והאפיקורסים  הכופרים  אלו 
תורת  כנגד  ומדיחים  המסיתים 
אנו  זה  שעל  ע"ה  רבינו  משה 
עד  ולהיאבק  להלחם  מחוייבים 

כדי מסירות נפש.
"לדאבוננו הגענו כיום למצב 
 65 במשך  הגבולין,  שנטשטשו 
השלטון  הקמת  מעת  השנים 
בקשו  הזדמנות  שבכל  ראינו 
הק'  התורה  כנגד  מלחמה  לנהל 
זיק  כל  לעקור  בקשו  ומצוותיה, 
ראשי  כל  ויהדות,  תורה  של 
ומתמיד  מאז  פעלו  המדינה 
החלו  בה  זו,  זדונית  כוונה  מתוך 

מאז קמה התנועה הציונית לפני 
כשבקשו  שנה  ממאה  למעלה 
מטרה  מתוך  ישות  להם  להקים 

לעקור את הכל רח"ל. 
הש־ של  הראשונות  "בשנים 

שנסחפו  כאלה  עדיין  היו  לטון, 
יראים  אפילו  ביניהם  אחריהם, 
מזה  שתצמח  שחשבו  ושלמים 
היו  ובשעתו  ליהודים,  ישועה 
במערכה  קשה  לעמול  חייבים 
לרעיונם  להיתפס  שלא  רצופה 
ועוצם  ה'כוחי  של  שלהם  ולע"ז 
אז  להילחם  צריכים  היו  ידי', 
חלי־ להיגרר  לא  נפש  בחירוף 

מאת א. למל

'הורוד־ המדרש  בית  בנין 
אשכנזי,  הרב  שבראשות  נקא' 
עלה באש על 3 קומותיו ונחרב. 
הדליקה העזה פרצה ביום חמי־
שי האחרון, לאחר שאחרון המ־
המדרש  בית  את  עזב  תפללים 

לאחר תפילת שחרית.
בקומה  החלה  הדליקה 
הנראה  ככל  הבנין  של  העליונה 
ונפלו  במקום  שדלקו  מנרות 
דקות  תוך  השולחנות.  אחד  על 
לעבר  האש  התפשטה  אחדות 
כל קומות הבנין, ואת הבנין כולו 

אחזו לשונות אש גבוהות.
שהגיעו  האש  כיבוי  כוחות 
למקום החלו במהירות בטיפול 

וגבאי  הצלה  מתנדבי  בזירה. 
בית המדרש ביקשו מהם לנסות 
שבא־ התורה  ספרי  את  להציל 

היתה  לא  בתחילה  הקודש.  רון 
אפשרות להיכנס פנימה מחמת 
שהבנין  והחשש  העזה  האש 
מתנדבי  אולם  תחתיו,  יקרוס 
נפשם  חרפו  והכבאים  הצלה 
הצליחו  מהיר  ובמבצע  פנימה 
ברגע האחרון להציל את חמשת 
ספרי התורה, שהאש כבר אחזה 
שלהם,  החיים  ובעצי  בפרוכת 

ולהוציאם החוצה מהמקום. 
הועברו  התורה  ספרי 
הרב  של  סמוך  מדרש  לבבית 
כו־ עמדו  שם  שטיינבורצעל, 

למרות  כי  לגלות  נפעמים  לם 
בפרוכת  אחזה  שכבר  שהאש 

עצמם  הגווילים  החיים,  ובעצי 
נותרו שלמים ולא נפגעו.

יחד עם זאת נמסר כי למר־

זוגות  עשרות  והכאב  הצער  בה 
ספרי  של  רבות  ומאות  תפילין 
כליל,  ונשרפו  באש  עלו  קודש 

במהלך  לקבורה  יבואו  והם 
השבוע הקרוב.

הוא  לבנין  הנזק  כי  נמסר 
אלא  נותר  לא  ולמעשה  עצום, 
המדרש  בית  מחדש.  לבנותו 
בקרבת  חילופי  למקום  הועתק 

מקום.

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

זירת הדליקה שאחזה בבהמ"ד הורודנקא. בתמונה הקטנה:
JDN | מתפללי בית הכנסת מצילים את ספרי התורה

  המשך בעמ' ב
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היינו  העת  כל  המונם.  אחרי  לה 
עקבית  מלחמה  לנהל  חייבים 
תורתנו  דת  גחלת  על  לשמור 
הק', כדי שנוכל להמשיך בדרכי 
והמצווה  התורה  בשמירת  אבות 
בחלוף  דור.  מדור  לנו  כמסורה 
ונסחפו  שטעו  אלו  אפילו  הזמן, 
לראות  עיניהם  נפקחו  אחריהם, 
לאן הגיעו, נתגלה קלונם ברבים 
והאלילים  התפילה  ונתקיימה 
הציוני  כשהרעיון  יכרתון  כרות 
בו  שאין  הנשבר  כחרס  התגלה 
רואים  כולם  הבל.  והכל  ממש 

בחוש שמרשעים יצא רשע.
דרך  עפ"י  הגדול,  "לצערנו 
יותר  גדול  מקום  אין  הטבע 
מארץ  יותר  ליהודים  לסכנה 
ישראל  לעם  השנאה  ישראל. 
בעולם נעשית יותר ויותר גרועה 
העולם  אומות  כל  בגינם,  רח"ל 
מבקשים להכרית חלילה את עם 
ישראל, אנו מוקפים אויבים מכל 

עבר. כל התקוות של שלוה ובט־
חון עם מדינה התנפצו לרסיסים, 
מה  יודע  מי  לנו  שהיה  ה'  ולולא 

היה מצבנו.
"לדאבון כל ישנם עדיין כיום 
שומרי  אפילו  ביניהם  לב  טועי 
מגוננים  עוד  שעדיין  תורה, 
עליהם ושמחים בהם, הם עצמם 
עדיין לא למדו לקח ממה שהגלו 
מבתיהם  מהם  משפחות  אלפי 
באכזריות  שנים  מספר  לפני 
עדיין  זאת  כל  אף  ועל  נוראה, 
ונותנים  עליהם  לגונן  עומדים 
לאחרונה  הדת,  לרדיפת  יד 
האדמו"ר  מרן  אמר  קיבלתי", 
שליט"א, "מאחד מהם מכתב ובו 
הוא מלין על התבטאותי בדרשה 
מתוך זלזול 'הציונים הקימו להם 
שיש  מתכחש  אני  וכי  מדינה' 
עניתי  לא  עצמאית?  מדינה  כאן 
עלינו  אבל  כאיוולתו,  זה  לכסיל 
מדינה  האם  גדול,  בקול  לשאול 
מפחד  ריבונותה  שטחי  שברוב 

יהודי ללכת ברחוב – הלזה עצ־
שהם  החלטה  כל  ייקרא?  מאות 
מקבלים הם הרי תלויים במדינה 
הוראותיה.  לפי  ופועלים  אחרת 
ובשיר  עץ'  על  ב'סמרטוט  האם 
של איזה שיכור נקבע מושג של 
שלטון ומדינה. ניסו לחשוב פעם 
בפני  ומגן  תריס  יהיה  שהשלטון 
ההתבוללות כאשר רק במדינות 
חלילה,  להתבולל  שייך  העולם 
הביאו  לב  כל  לדאבון  אולם 
ארצות  מכל  גויים  המוני  לכאן 
העם  בתוך  להתבולל  תבל 

רח"ל.
לר־ להיתפס  לא  כדי  "היום 

בחירה  צריך  לא  הציונות  עיון 
כלל, כל בר דעת מבין שאין בזה 
ממש. אבל מדהים מאד שאותם 
טועי לב שעדיין מגוננים עליהם, 
פושעי  על  טוב  רק  תמיד  רואים 
עליהם,  זכות  ומלמדים  ישראל 
הם  ה'  יראי  על  זאת  ולעומת 
רואים רק רע כל היום ומסיתים 

כל העת נגדנו. 
נכון  אמנם  כי  לדעת,  "עלינו 
ישראל  בארץ  לו  קם  שבס"ד 
לומדי  רבבות  של  מפואר  עולם 
מפוארים  חינוך  מוסדות  תורה, 
התורה  דרך  עפ"י  המחנכים 
וזיז  שינוי  שום  בלא  והמסורה 
למ־ נוסד  הכל  כאשר  כלשהוא, 

רוחם.  ולמורת  תעלוליהם  רות 
עשה  זה  לעומת  שזה  ידוע  אבל 
כך  האור  גילוי  לאור  אלוקים, 
ובתקופת  בעולם,  החושך  ריבוי 
מסיתים  עלינו  קמו  זו  גלות 
להילחם  הסט"א  בכוח  ומדיחים 
בעם הנבחר, כי כל מה שהתורה 
מנסה  הטומאה  כוח  מתרחבת, 
ולכן  כנגדה,  ולהילחם  לעמוד 
הסתר  של  זו  בתקופה  דווקא 
עצמנו  על  לקבל  עלינו  פנים 
אבינו  אברהם  כמו  נפש  מסירות 
בלי  האש  כבשן  לתוך  שנכנס 

של  היסוד  הוא  זה  חשבון,  שום 
תהא  לא  אשר  התורה  קבלת 

מוחלפת. 
דמ־ עיקבתא  של  זו  "בשעה 

שיחא, מבקשים מלמעלה לנסות 
הד־ מתוך  תורה  שנלמד  אותנו 

לכל  כלל  להתייחס  לנו  אל  חק. 
איומיהם להצר את צעדינו, אלא 
בש־ תורה  עול  עצמנו  על  לקבל 
לתורה  חיילים  ולהגביר  לימות 
אפילו מתוך דוחק בחיי צער ח"ו, 
ולהסתפק  ההרגל  את  לשנות 
במועט, כאשר ידוע שלשלימות 
ע"י  רק  להגיע  ניתן  ה'  בעבודת 
יגיעה ועמל והתגברות על היצר 
ואיזהו  האדם,  של  מעלתו  וזו 

גיבור הכובש את יצרו.
"מבקשים להביא אותנו לכך 
להישען  מי  על  לנו  שאין  שנדע 
ויש  שבשמים,  אבינו  על  אלא 
מזרע  שהם  אלו  שכל  להתפלל 
בת־ יחזרו  יעקב  יצחק  אברהם 

עליהם  ויקבלו  שלימה,  שובה 
עול מלכותו יתברך ויתקיים בנו 
'ומלאה  הגדול  היעוד  במהרה 
לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ 
כל  על  למלך  ה'  והיה  מכסים, 

הארץ, אמן".
עברו  קדשו,  דברות  בסיום 
מישיבת  חמד  בחורי  עשרות 
בכור  ועמדו  עמלו  אשר  צאנז 
גמרא  דפי  מאות  על  המבחן 
בתעודות  והתעטרו  ותוס'  רש"י 
הב־ על  מדרבנן'  'צורבא  הוקרה 

'החבר'  ובתואר  דפים,  חנם 300 
גמרא,  דפי   600 שנבחנו  לאלו 
מכ"ק  ההוקרה  תעודות  לקבל 
בהתאם  שליט"א  האדמו"ר  מרן 
ע"י  שהונהגה  הקודש  למסורת 
ה'שפע  בעל  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
לצורבי  יקר  לתת  זי"ע  חיים' 
בסעודה  התורה  לומדי  דרבנן 
הרה"ק  הילולת  לרגל  הנערכת 

ה'דברי חיים' זי"ע.

ותוגה,  כאב  רוויית  בהלוויה 
בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מסע־
רט ויז'ניץ שליט"א, ליוו קהל רב 
מתושבי קרית רמת ויז'ניץ חיפה 
שבת  ערב  האחרון  שישי  ביום 
החשובה  המחנכת  את  קודש, 
א"ח  ע"ה,  באהם  לאה  שרה  מרת 
הכהן  אריה  מנחם  רבי  הגאון 
באהם שליט"א מראשי הכוללים 
במיטב  שנפטרה  ויז'ניץ,  ברמת 
שנותיה לאחר יסורים ומכאובים 

קשים שקיבלה באהבה.
תש"ח  בשנת  נולדה  המנוחה 
לאביה  שברומניה  בטמשוואר 
שמואל  ר'  המפורסם  החסיד 
תלמידי  מגדולי  ז"ל,  טסלר 
הרה"ק מוישווא זי"ע, אוד מוצל 
משפחתו  כל  את  שאיבד  מאש 
מחדש  ובנה  האיומה,  בשואה 
ושארית  שם  להקים  ביתו  את 

ולהמשיך את שלשלת הדורות.
בט־ התגוררו  אחדות  שנים 

עפרה  את  לחון  זכו  ואז  משוואר 
הרא־ בשנים  הקודש.  ארץ  של 
אתא  בקרית  התגוררו  שונות 
עברו  ובהמשך  בחיפה,  וחליסה 
ר'  הפך  שם  ויז'ניץ,  רמת  לקרית 
ההוד  מדמויות  לאחת  שמואל 
ויז'ניץ.  סערט  חצר  ומפארי 
בבית זה ינקה המנוחה את חינו־
כה על מבועי התורה והחסידות.

נישאה  לפרקה  כשהגיעה 
ומאז  שליט"א,  הגר"מ  לבעלה 
שיוכל  עבורו  נפשה  את  מסרה 
תלמי־ ולהעמיד  תורה  להרביץ 

התפקידים  במגוון  הרבה  דים 
כר"מ  נשא,  בהם  התורניים 
כאחד  ואח"כ  בישיבה,  הראשי 
לאברכים  הכוללים  מראשי 
כל  לימינו  עמדה  כך  מצוינים. 
למען  הרבים  בפעליו  השנים 

הכלל והפרט.
ימיה  כל  שמשה  המנוחה 
דגולה  למחנכת  ומופת  כדמות 
אשר כל מאוויה להעמיד דורות 
ישראל  בדרך  ישראל  בנות  של 
סבא. במשך עשרות שנים היתה 
'שערי  הספר  בבית  מחנכת 
עם  וקשריה  בחיפה,  תורה' 
ודבר.  לשם  נודעו  תלמידותיה 
מתייעצות  היו  רבות  תלמידות 
תחנות  בכל  רבות  שנים  עמה 
חייהן, והיא שמשה להן כתמרור 
דרך בנפתולי החיים ובניית בית 

נאמן בישראל.
המנוחה  הייתה  כמו"כ 

ממקימי בית החינוך לבנות "תו־
ובשנו־ ויז'ניץ,  ברמת  אמך"  רת 

כמזכירת  כיהנה  האחרונות  תיה 
סמינר 'אשת חיל' ברמת ויז'ניץ, 
שם גם שימשה כדמות ואישיות 
אחר  סחים  כשהכל  חינוכית, 
צניעותה, ישרותה, ומידת האמת 
שהיתה נר לרגליה בכל עת ובכל 

שעה.
למש־ נפלה  האחרונה  בשנה 

כב וסבלה מכאובים קשים ומרים 
ובא־ באהבה  בדומיה  שקבלתם 
מונה מוחלטת. בעלה ובני משפ־
חתה סעדו אותה במסירות ונא־
לרגע. ממיטתה  משו  ולא  מנות 

עוד  האחרון  הפסח  חג  את 
עם  יחד  ובחדווה  בדיצה  חגגה 
מקווה  כשהיא  משפחתה  בני 
אולם  ולחסדים.  לרחמים  לטוב, 
האחרונים  ביומיים  לב  למגינת 
חמורה  הידרדרות  לפתע  חלה 
החו־ לבית  הובלה  והיא  במצבה 

קודש  שבת  ערב  ליום  אור  לים. 
בשעות לפנות בוקר השיבה את 
בני  במעמד  לבוראה  נשמתה 
קר"ש  עמה  שקראו  משפחתה 

ופסוקי ייחוד.
בשעות הצהרים של יום ערב 
שבת קודש יצאה מסע הלוויתה 
ויז'ניץ,  ברמת  הגדול  מביהמ"ד 
את  מבכים  רבות  מאות  כאשר 
הדגולה  המחנכת  של  פטירתה 
בשיא פעילותה החינוכית ומסי־

רותה המופלאה למען משפחתה 
וצאצאיה.

נאמרו  לא  ניסן  חודש  עקב 
התעוררות  דברי  הספדים. 
דוד  רבי  הגאון  השמיע  קצרים 
דומ"ץ  שליט"א  זולדן  שלמה 
וראש  ויז'ניץ  סערט  דחסידי 
לציבור  קרא  אשר  הכוללים, 
ולהתחזק  במעשים  לפשפש 
אשר  צניעות,  בענייני  במיוחד 
המנוחה  הצטיינה  זאת  במידה 

כל חייה. 
ישרים  דור  אחריה  הותירה 
מנחם  רבי  הגאון  בעלה  מבורך: 
אריה הכהן שליט"א מפארי הר־
חסידי  של  ההוד  ודמויות  בנים 
יוסף,  הרב  בניה,  ויז'ניץ.  סערט 
יו"ר איגוד חסידי סערט ויז'ניץ. 
האברכים  מחשובי  ברוך  הרב 
ברמת ויז'ניץ. חתניה, הרב יהודה 
הלומדים  מחשובי  דוידוביץ 
ר"מ  פדר  ברוך  הרב  בירושלים. 
התורה'  'מבצר  הכוללים  ברשת 
יעקב  יצחק  והרב  ויז'ניץ.  ברמת 
סערט  בישיבת  ר"מ  הורוויץ, 
ההולכים  נכדים  בחיפה.  ויז'ניץ 
והחסידות  התורה  בדרך  כולם 

לתפארה.

כמדי חצי שנה בשבוע שלא־
חר החגים, יערכו בס"ד הכנוסים 
החג  קניני  לסיכום  המרכזיים 
הבעל"ט,  החורף  לזמן  ולהכנה 
נתנאל  רבי  הרה"ח  בראשות 
רבי  האדמו"ר  ובנשיאות  רדזינר 
שליט"א  שפירא  מנחם  קלמן 

מבית שמש.
היום  בס"ד  יערכו  הכינוסים 
יום א' בביהכ"נ הר צבי רח' צפ־
ברק  בבני  ומחר  בירושלים  ניה 
בהיכל אש קודש ברחוב בעש"ט 

פינת רש"י.
עומדים  היוזמה  מאחורי 
גרודזיסק־פיאסצנא  חסידי  ועד 
נתנאל  ר'  הרה"ח  בראשות 
מג־ האדמו"ר  ובנשיאות  רדזינר 

מנחם  רבי  רודזיסק־פיאסצנא, 
מבית  שליט"א  שפירא  קלמן 

שמש.
ישאו  הנוכחיים  בכינוסים 
החבורות  ראשי  דברם  את 

ישראל  רבי  והרה"צ  הרה"ג 
רבי  גאולה,  גני  של  רבה  ברגר 
יצחק  רבי  שליט"א,  וינברג  יונה 
משה ארלנגר שליט"א מנהל רו־

חני ישיבת מאור עיניים. כמו כן, 
האורחים  המרצים  דברים  ישאו 
נפתלי  ורבי  אשכנזי  יהושע  רבי 
המיוחד  הנושא  היילפרין  צבי 
יהיה  הדרשנים  ידברו  עליו 
הפעם "נסיונות דורינו בהשגחה 
פרטית ובכל מאי דעביד רחמנא 

לטב עביד".
וינחה  יפתח  הכינוסים  את 
הרב נפתלי גרינבוים מרכז חבו־
מחשבה  ו'בני  קודש'  'אש  רות 
מימים  בסיפורים  וינעל  טובה', 
האדמו"רים  בחצרות  עברו 
רדזניר  נתנאל  ר'  הרה"ח  בפולין 
גרודזיסק־ מוסדות  פטרון 

ברק  בבני  הדרשות  פיאסצנא. 
יועברו בשידור חי במערכת 'קול 
הלשון' במספר טלפון  6171111.

ת"א: שבע משאיות זבל 
של עיריית ת"א נשרפו

חשד להצתה: לא פחות משבע משאיות זבל של עיריית תל 
אביב נשרפו בחניון עירוני בלילה שבין חמישי לשישי. המשט־

רה, שחושדת כי מדובר בהצתה, פתחה בחקירה.

בני ברק: ילד נפצע מטריקת דלת
נסגרה  כניסה  שדלת  לאחר  באצבעו  נפצע  חמש  כבן  ילד 
עליו בבני ברק. חובשים מארגון 'הצלה גוש דן' שהוזעקו למ־
לבית  מד"א  ע"י  פונה  והוא  לילד  ראשוני  טיפול  העניקו  קום 

החולים תל השומר.
שמוליק כהנא חובש בארגון 'הצלה גוש דן' סיפר כי "הילד 
היה בהכרה כל הזמן אך בכה בעקבות הכאבים, הענקנו לו סיוע 

ראשוני במקום שכלל חבישה של המקום".

אלפי מנשה: נער כבן 15 
נפל מגג בית הספר ונהרג

אלפי  בישוב  הספר  בית  מגג  שישי  ביום  נפל   15 כבן  נער 
"קיבלנו  כי  אמר  ש"י,  זק"א  מפקד  ביסמוט  גיל  ונהרג.  מנשה 
בית  בחצר  מגובה  מנפילה  קשה  פצוע  על  זק"א  ממוקד  דיווח 
הספר, אני ביחד עם צוות מתנדבים כשהגענו למקום הנער היה 
ללא רוח חיים כתוצאה מנפילה מגג בית הספר. רופא של מד"א 
אישר את מותו במקום. מתנדבי זק"א ש"י טיפלו בגופת הנער 

ובאיסוף הממצאים".

ראשל"צ: 4 פצועים בתאונת דרכים
בתאונה עם מעורבות שלושה כלי רכב והולך רגל שאירעה 
ברחוב המכבים פינת הציונות בראשון לציון נפגע אדם באורח 
בינוני עד קשה ו־3 נפגעו באורח קל. חובשים מארגון 'איחוד 

הצלה' העניקו לנפגעים טיפול רפואי ראשוני.

כביש 866: 4 פצועים בתאונה
בתאונה שהתרחשה בכביש 866, בין קיבוץ אמירים לכפר 
נפצעו  הרטוב,  הכביש  על  מהחלקה  כתוצאה  בצפון,  שמאי 
ההצלה  כוחות  ידי  על  טופלו  הם  אנשים.  ארבעה  קל  באורח 

ופונו לבית החולים.

קצרים // חיים מרגליות

עם מתווך שכזה...
מזכיר  לפיו  הורייט,  הטורקי  העיתון  מספק  מעניין  דיווח 
המדינה האמריקני, שצפוי להגיע לאזור בשבוע הקרוב, יבקש 
מהטורקים לסייע בתיווך במשא־ומתן, בין היתר בשל הקשר 
הקרוב לחמאס. הדם הרע הזורם בין ישראל לטורקיה – נשכח 
כנראה. ההתפייסות הרופפת מספיקה לקארי להתחיל לדמיין 
את טורקיה נושאת בתואר, לא פחות ולא יותר, של מתווכת 
לפלסטין.  ישראל  בין  הוגנים  שלום  שיחות  לבסס  ומסייעת 
דמותו  את  גביהם  על  נושאים  עדיין  בטורקיה  החוצות  שלטי 
השפופה של נתניהו אל מול קלסתרו מדושן העונג של ארדואן, 
ואילו מזכיר המדינה אינו נותן לעובדות לבלבל את הדמיונות 

בהן הוא שוגה ואת ההצעה ההזויה אותה הוא מעלה.

במצב כזה, שטורקיה נחשבת כמתווכת הוגנת שניתן לסמוך 
לשיחות  לגשת  מיד  מדה  באותה  אפשר  וכנותה,  יושרה  על 
בין  הבדל  ואין  כמעט  הרי  כי  עצמם.  הפלסטינים  עם  ישירות 
הטרוריסטית.  פלסטין  לבין  ארדואן  של  שבהנהגתו  טורקיה 
את  לכלות  כדי  הכל  את  ועושים  שואפים  אלו  כמו  אלו 
ואינם  יהודי  לדם  צמאים  אלו  כמו  אלו  ישראל.  של  שונאיהן 
מהססים לנקוט באמצעים הכי אכזריים לשם כך. כיצד אפשר 
לשכוח את הפעילות הברוטאלית של הפעילים הטורקיים על 
ספינת המרמרה, שרובם הגדול זוהה עם ארגון IHH הטורקי 
אפשר  איך  אחרים.  טורקיים  אסלאמיים  ארגונים  עם  או 
לסמוך  אפשר  והמתן?  המשא  ניהול  מושכות  את  להם  לתת 

עליהם?

ישראל  בין  בגישור  האמריקאים  של  ש"ההצלחה"  אסור 
מדובר  עדיין  בטורקיה.  מלא  אמון  להבעת  תביא  לטורקיה 
ישראל,  מדינת  כינון  שעם  נכון  לישראל.  עויינת  במדינה 
מיד לאחר שמצרים ולבנון חתמו על הסכם שביתת נשק עם 
ובהמשך  ישראל,  במדינת  רשמית  טורקיה  הכירה  ישראל, 
ביניהן  והחליפו  דיפלומטיים  יחסים  המדינות  שתי  כוננו  אף 
נציגים בדרגת ציר, כשבכך היתה טורקיה למדינה המוסלמית 
צריך  עדיין  ישראל –  מדינת  של  בקיומה  שהכירה  הראשונה 
לזכור שבעשור האחרון המצב השתנה, ויחסי טורקיה ישראל 
התחזקו,  בטורקיה  האיסלמיים  הגורמים  שהיו.  כפי  אינם 
 – ישראל  עם  והיחסים  הערבי  לעולם  יותר  התקרבה  היא 

בהתאם.

אין הצעה יותר הזויה מזו, אבל בכל זאת אין לחבל במאמצי 
האמריקאים, בידי ג'ון קארי, המנסים בדרכם להביא לשיחות 
של  ההיסטוריה  את  המכירים  בדבר,  המעורבים  כל  שלום. 
במאת  ומשוכנעים  יודעים  הישראלי־פלסטיני,  הסכסוך 
הפלסטינים  מכך.  תצא  לא  מעשית  תועלת  שום  כי  האחוזים 
אינם חותרים לשלום וכלל אינם מעוניינים בו. משכך, אין על 
ישראל להיות הסרבנית. צריך להטיל את תפקיד הסירוב על 
הפלסטינים. הם אלו שממילא יכניסו מקלות לגלגלי הנסיונות, 
אל  לשיבה  כבסיס  הגיוניים  בלתי  תנאים  שיעמידו  אלו  והם 
שולחן המשא והמתן. יש להותיר בידי הפלסטינים את התענוג 

לטרוק את הדלת בפני האמריקאים  והטורקים.

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

קצה חוט
מי שלא מזהה את הרוח 
שמת־ החדשה  המדינית 
הלבן,  מהבית  לנשב  חילה 
בגב־ עוזה  במלוא  מתפרצת 
עת רם ומתנערת דרומה אל 
מוטב  בעזה,  החול  דיונות 
ולהתחיל  אוזן  לכרות  לו 
אך  איטית  בזליגה  להבחין 
וברורה.  מגמה  של  עקבית 
אך  מישהו  כאן  אמר  איך 
מת־ חדש  משהו  לאחרונה, 

חיל.
המדיניים  הדיווחים 
כך  על  מדברים  האחרונים 
לטורקיה  מייעדת  שארה"ב 
תפקיד רב משמעות בתיווך 
שבין ישראל לבין הפלסטי־

נים. אותם דיווחים מסייגים 
אינם  המצרים  כי  ואומרים 
עצם  את  יפה  בעין  רואים 
מפני  הטורקית  השושבינות 
עד  ראשית,  סיבות.  כמה 
המחותנים  היו  המצרים  כה 
עיקש  סירוב  תוך  הראשיים 
מדינה  לכל  להעניק  שלהם 
שנית,  הבכורה.  את  אחרת 
פנים־מצרית,  סיבה  כבר  וזו 
התיווך  על  שאחראי  מי 
הקיים כיום בין ישראל לבין 
הפלסטינית,  הרשות  אנשי 
המצרי  המודיעין  אנשי  הם 
אח־ או  זו  בצורה  (המזוהים 

רת עם השלטון הקודם) ולא 
האחים  איש  מורסי,  מוחמד 

המוסלמים.
הדיווחים  מאחורי  אבל 
מסתתר  הללו  והפרשנויות 
משמעות.  רב  ענין  עוד 
נאמר  הברית,  ארצות 
לנצל  מבקשת  בדיווחים, 
לראש  שיש  הקשרים  את 
הנה־ עם  הטורקי  הממשלה 

לגרום  מנת  על  חמאס  גת 
להכיר  ולראשיו  לארגון 
לתת  הזה,  הנסיון  בישראל. 
על  לשמור  ארדואן  לחתול 
אר־ של  הטילים  קני  שמנת 

לנבוט  יכול  המרצחים,  גון 
רק במוחם של אמריקנים.

אפ־ של  הרעיון  עצם 
מדיניים  מגעים  שרות 
לא  עד  שהיה  חמאס,  עם 
זולג  מיסודו,  מופרך  מכבר 
באיטיות מעוררת דאגה. כך 
השבוע  בסוף  צוטט  למשל 
מתן  בסין,  ישראל  שגריר 
עיתונאי  בראיון  וילנאי, 
לכן  קודם  ששימש  כמי  גם 
כי  העורף,  להגנת  כשר 
הדרך להביא להפסקת הירי 
מע־ הטילים  של  המתחדש 

אלא  מתקפה  בעוד  אינו  זה 
בהבשלת מגעים בין ישראל 

לבין חמאס.
ששמעון  לאחר  שנים 
הכאת  תוך  בעוז,  קרא  פרס 
הכנסת,  דוכן  על  אגרוף 
חמאס",  יש  אש"ף,  אין  "אם 
כדי לצאת להגנה על הסכם 
מתה־  – הרה־האסון  אוסלו 

היה  לא  כמו  היוצרות  פכות 
כה  עד  שחווינו  במה  לנו  די 
היא  הנואלת  המגמה  וכעת 

גם אש"ף וגם חמאס.

חוט דק
בעולם  מתרחש,  שוב 
האבסורד  בישראל,  ולא 
הקשור  בכל  בהתגלמותו 

ללכידת פושעים נאציים.
גרמניה  כי  פורסם  אמש 
 50 לדין  להעמיד  מתכוונת 
כשומרים  ששימשו  איש 
אושוויץ.  ההשמדה  במחנה 
התפנית המשפטית בעניינם 
ממשפט  כתוצאה  באה 
שנשפט,  לאחר  דמיאניוק 
כי  כשנפסק  בישראל,  לא 
סובי־ במחנה  שומר  שימש 

בור.
ורק אצלנו, שוחרר אותו 
התליה  מחבל  דמיאניוק 
ומנו־ מחויך  לחופשי,  ויצא 

פף לשלום.

חוט מסורבל
ששיגרה  התמונה 
העיתונות  לשכת  אמש 
לקראת  הממשלתית, 
הבוקר,  הממשלה  ישיבת 

הרשימה מאוד. 
היא בישרה על תום עי־

דן. לא עוד הררי ניירת מול 
לקראת  מהשרים  אחד  כל 
העברת  עוד  לא  דיון,  כל 
הכל  הערות.  של  פתקים 
מחשב  במסכי  מעתה  יעשה 
מושבו  מקום  מול  שיוצבו 

של כל שר.
הרע־ תחושת  מול  אל 

התמונה  מתוך  שקרנה  ננות 
יותר  הרבה  ביטאה  אשר 
צרם  (וניירות),  ממילים 
להת־ במקום  מוזר.  מראה 
קין, כנהוג במשרדים הרבה 
פחות רמים מחדר הישיבות 
'כוסות'  הממשלה,  של 
שמהם משתלשלים ישירות 
המחשב,  מסכי  של  החוטים 
ארוך  חוט  נשרך  מסך  מכל 
שהודבק באמצעות מה שמ־

כונה באזורנו 'דבק מלחמה' 
בכל מתחם הרווח שבין ידי 
עצמו.  המסך  לבין  היושב 
ומו־ חדשני  דבר  למה 

להיראות  גם  יכול  לא  שלם 
מסורבל  ופחות  מוצלח 

וחובבני?

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בנימין ליּפקין

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

במשרד החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרה 
התשתיות הלאומיות ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת
רשת חשמל עילית ומתקניה לפי תכנית עבודה מס' מ"ד 38026 כלהלן:

הקמת ארון חלוקה.
בתל-אביב, ברח': נהריים.

המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו במשרדי הרשות
המקומית תל-אביב - רח' פילון 5 תל-אביב.

חברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז דן

מח' תכנון
רח' אנילביץ 56 תל אביב

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

במשרד החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרה 
התשתיות הלאומיות ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת
רשת חשמל עילית ומתקניה לפי תכנית עבודה מס' מ"ד 38054 כלהלן:

החלפה והעתקת עמוד מתח נמוך.
בתל-אביב, ברח' הירקון.

המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו במשרדי הרשות
המקומית תל-אביב - רח' פילון 5 תל-אביב.

חברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז דן

מח' תכנון
רח' אנילביץ 56 תל אביב

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

במשרד החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרה 
התשתיות הלאומיות ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת
רשת חשמל עילית ומתקניה לפי תכנית עבודה מס' מ"ד 38017 כלהלן:

הקמת ארון חלוקה.
בחולון: ברח' הסדנה.

המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו במשרדי הרשות
המקומית חולון - רח' ויצמן 58 חולון.

חברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז דן

מח' תכנון
רח' אנילביץ 56 תל אביב

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

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

בהרצליה לפי תכנית עבודה ת"א מס' 509629  מיום 21/02/2013 כלהלן:
י.ל  לרחוב  אלון  יגאל  רחוב  שבין  במקטע  ההגנה  ברח''  (פילר)  חלוקה  ארון  הקמת    .1

ברוך, גוש 6536 חלקה 86.
2.  הקמת ארון חלוקה (פילר) ברחוב י.ל ברוך בגינה הציבורית שבין בתים 21 ל 29, גוש 

6536 חלקה 530.
ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית - עירייה הרצליה .

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

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

תל-אביב  61090  

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

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה
עילית חשמל  רשת  להקמת  הרשאה  למתן  המקומית,  הרשות  ולמהנדס  והמים 
27/02/2013 מיום   509691 מס‘  ת“א  עבודה  תכנית  לפי  בסביון  ומתקניה 

כלהלן:
החלפת עמוד מספר 519 ברחוב הרכס, סביון, בין בתי מגורים מספר 17 ל19.

ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית - מועצה מקומית סביון .
פרסום ממועד  יום   14 עד  המקומית,  הרשות  במשרדי  השגה  להגשת  המועד 

הודעה זו.
חב‘ החשמל לישראל  בע“מ 

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

תל-אביב  61090    

הודעות חוק תכנון ובניה - 07/04/13

בתחרות המועצה לישראל יפה ופיקוד העורף:

המועצה המקומית 'רכסים' זכתה בארבעה 
כוכבי יופי בתחרות המקלטים היפים

בנוסף, הישוב רכסים במקום השני בארץ בתרומות דם על ידי התושבים

איתן  אלוף  הגיע  באחרונה 
העורף'  'פיקוד  מפקד  יצחק 
בישוב  לסיור  חיפה  מחוז   –
האלוף  העניק  במהלכו  רכסים. 
תעודת הוקרה לרב דן כהן ראש 
בא־ הזכיה  בגין  רכסים  מועצת 
שמ־ בתחרות  יופי  כוכבי  רבעה 
יפה  לישראל  המועצה  קיימת 
ציבו־ מקלטים  אחזקת  בתחום 
ריים בישראל. במסגרת תחרות 
זו, מתמודדות רשויות מקומיות 
עבור  שמוענקים  יופי  תארי  על 
המתוחזקים  ציבוריים  מקלטים 

וערוכים כנדרש למקרי חירום.
נולדה  החדשה  התחרות 
ורשות  העורף  פיקוד  ביוזמת 
(רח"ל).  הלאומית  החירום 
התחרות כוללת מקלטים ציבו־

ריים, ביניהם גם דו־תכליתיים, 
את  המשמשים  מקלטים  שהם 
גם  שונות  למטרות  הקהילה 
מק־ אין  בהן  ברשויות  בשגרה. 

לטים ציבוריים נבחנו מקלטים 
המקל־ ילדים.  וגני  ספר  בבתי 
נב־ בתחרות  המשתתפים  טים 

חנים על פי מספר קריטריונים 
ותחזוקה,  חזות  מוכנות,  של 

חי־ חזות  פנימית,  חזות  כולל: 
מע־ ותקינות  הימצאות  צונית, 

הנדרשות  העזר  שירותי  רכות 
ותקינות  הימצאות  בחירום, 
תקשו־ ואמצעי  כיבוי  אמצעי 

רת, נהלי תחזוקה שוטפת, נהלי 
תגובה בחירום ותיאום ושיתוף 

פעולה עם פיקוד העורף.
לשבח  ציין  לכך,  בנוסף 
מפקד  יצחק  איתן  האלוף 
את  חיפה  מחוז  העורף'  'פיקוד 
ראש המועצה שהצליח לרתום 
דם  לתרום  הישוב  תושבי  את 

העורף'  'פיקוד  מאגר  עבור 
מכך,  וכתוצאה  חרום  בשעת 
הישוב רכסים הינו במקום הש־

ידי  על  דם  בתרומות  בארץ  ני 
ראש  כהן,  דן  הרב  התושבים. 
של  פועלו  את  שיבח  המועצה 
אל"מ איתן יצחק, ואמר כי הוא 
המו־ ראש  נסיון.  עתיר  קצין 

לעבוד  נמשיך  כי  הוסיף,  עצה 
הגופים  כל  בשיתוף  במשותף, 
מיידי  מענה  לתת  האמורים 
בזמן אמת – משטרה, כיבוי אש 

ואיחוד הצלה.

היום ומחר כינוסי 'אש קודש' בירושלים 
ובב"ב ע"י מרכז חסידי פיאסצנא בארה"ק

מרת שרה לאה באהם ע"ה

חוקרי המשטרה בבית הספר באלפי מנשה | צילום: בועז בן ארי

| צילום: צביקה לבל

כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א בסעודת ההילולא של הרה"ק בעל 'דברי חיים' מצאנז זי"ע

"נעמוד בנסיונות ללמוד תורה מתוך הדחק ונמסור את 
נפשנו לא לשנות חלילה מתורת משה אפילו זיז כלשהוא"

הצ־ ציוני  ליד  לתפילה  כהכנה 
דיקים להמשכת ישועות.

תתקיים  הצהרים  בשעות 
הק'  לציונו  המרכזית  העליה 
בירו־ המנוחות  הר  שבמרומי 

האדמו"ר  כ"ק  בראשות  שלים, 
קהל  בראש  שיעלה   – שליט"א 
ותחינה  שיח  לשפוך  החסידים 
רחמי  ולעורר  עולם  לבורא 
בזכותו  ישראל  עם  על  שמים 

הגדולה של האי צדיק נשגב.
סעו־ תיערך  ערב  לפנות 

מרן  כ"ק  בראשות  הילולא  דת 
הע־ בהיכל  שליט"א  האדמו"ר 

בית  שבבנין  ישראל'  'אהל  נק 
פינסק  דחסידי  הגדול  המדרש 
במהלכה  בירושלים,  קארלין 

ששה  וסיום  הש"ס  סיום  יערך 
לזכרו  שנלמד  משנה  סדרי 
ואף  זי"ע,  האדמו"ר  של  הטהור 
יעלו קווים למשנתו הטהורה של 
לידי  שבאה  כפי  ההילולא  בעל 
ביטוי בשיחותיו ובאמרות קדשו 
להנחיל  ומטרתם  מגמתם  שכל 
והיראה  התורה  מורשת  את 
החסידות  בדרך  הצאן  לצעירי 

הצרופה.
נמסר, כי לקראת יום ההילו־

לא, יתקיים כנהוג המבחן השנתי 
הש"ס  מסכתות  על  לאברכים 
ועל שו"ע או"ח ויו"ד הנערך בא־
שע"י  שעשועי'  'תורתך  מצעות 
יערך  כמו"כ  האברכים,  איגוד 
חבורת  לחברי  השנתי  המבחן 

הבחורים בשו"ע או"ח. 

‰ערב ‰ילול˙ כ"˜ מרן ‡„מו"ר 
‡רלין זי"ע מפינס˜̃ 

דיווח: ארה"ב דורשת מסין להפעיל לחץ 
על פיונגיאנג כדי למנוע התלקחות גדולה

מאת אליעזר פרידמן

לסין  פנתה  וושינגטון 
לחץ  באמצעות  לפעול  בבקשה 
למנוע  כדי  פיונגיאנג  על  כבד 
התלקחות גדולה. כך דיווח ה'ניו 

יורק טיימס' האמריקני.
זאת, בשל העובדה שסין היא 
קוריאה  של  העיקרית  התומכת 
את  תעצור  היא  ואם  הצפונית, 
הצפונית,  לקוריאה  האספקה 
הבינ־ לקהילה  יסייע  הדבר 

לאומית למתן את התנהלותה של 
המדינה הקומוניסטית הסוררת. 

יורק  ה'ניו  פרסם  כך  בתוך 
כי  חושף  הוא  בו  מאמר  טיימס' 
של  ביחסה  שינוי  חל  לאחרונה 
זאת  הצפונית.  לקוריאה  סין 
לאחר שעד לאחרונה עמדה סין 

הצפונית.  קוריאה  של  לצידה 
הנשיא  כי  סבורים  האמריקנים 
יותר  יהיה  בסין  שמונה  החדש 
ובשבוע  הזה,  בנושא  הגיוני 
האמרי־ החוץ  שר  צפוי  הבא 
כדי  בסין  לבקר  קארי  ג'ון  קני 
בין  הפעולה  שיתוף  את  לקדם 
המתיחות  בנושא  לארה"ב  סין 

בקוריאה.
מצ־ אמריקניים  דיפלומטים 

לא  שסין  העובדה  על  גם  ביעים 
גינתה עד כה את שליחת המטו־

לאזור  מארה"ב  והמשחתת  סים 
כך  על  שמעיד  מה   – קוריאה 
מהתנהלותה  מרוצה  אינה  שסין 
ומוכנה  הצפונית,  קוריאה  של 
יותר לקבל את התגובה האמרי־

של  המתלהמת  לרטוריקה  קנית 
השליט הצעיר קים ג'ונג און. 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הערב עצרת חיזוק והתעוררות בביתר עילית

המצב.
הנערכת  המרכזית,  העצרת 
בארגון 'להבות אש' ובסיוע מח־

ביתר  עיריית  של  תרבות  לקת 
בערב.  בשעה 8.30  תחל  עילית, 
כאמור  ישא  המרכזי  המשא  את 
שליט"א,  אדלשטין  הגר"ג  מרן 
חיזוק  דברי  ישא  מכן  לאחר 

המ־ הבעל"ט  הקיץ  זמן  לקראת 
פינקל  בנימין  רבי  הגה"צ  שפיע 

שליט"א מירושלים.
החיזוק  עצרת  דבר  כי  יצוין, 
יועבר באמצעות מערכת הגברה 
והרחבה  הכנסת  בית  למבואות 
לקהל  לאפשר  כדי  הסמוכה 
ה'  דבר  את  לשמוע  ההמונים 

ברמה.

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום א', כ"ז בניסן תשע"ג | עמוד ג

דף היומי בבלי: עירובין ל    דף היומי ירושלמי: גטין יז    חובות הלבבות: חשבון 
הנפש הכ"ז (הסבלנות)    משנה יומית: בבא מציעא ג, ה-ו    הלכה יומית: 
או"ח ריח, ט - ריט, ב    רמב"ם יומי: קדה"ח ו-ח    שו"ע הרב - רב יומי: לא, 
א-ב    חפץ חיים: רכילות א, י-יא    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ב עמ' מד:

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
8:45
9:31
10:04
10:34
12:41
1:13
7:07

4:48
5:29
6:20

ת"א
8:46
9:32
10:05
10:36
12:43
1:15
7:04

4:49
5:30
6:26

חיפה
8:45
9:31
10:04
10:35
12:42
1:14
7:06

4:47
5:28
6:18

ב"ש
8:48
9:33
10:06
10:37
12:44
1:16
7:05

4:51
5:32
6:23

אשדוד
8:47
9:33
10:06
10:37
12:44
1:15
7:05

4:50
5:31
6:22

צפת
8:43
9:29
10:02
10:33
12:40
1:12
7:02

4:45
5:26
6:18

81
6:30 9:30 02-5822456

שיעורים

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

הכוונה וחינוך

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

חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

טל' 03-9317040 

בית הוראה: 

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

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

לוח תורני - יומי

תורנויות בתי מרקחת

    15 סיני  הר   6762954 סיני  הר  ברק  בני  חוצבים     הר  חוצבים 054-5633470  הר  סופרפארם  ירושלים 
מיניסטור  סופרפארם    08:00 עד   19:00 משעה   72 רוזן  פנחס   077-8880650 דן  שיכון  סופרפארם  אביב  תל 
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה נתניה 8822842 הרצל 11    חיפה 
סופרפארם סיטי סנטר 077-8880790 שד' בן גוריון 6    רמת גן סופר פארם קניון איילון 077-8880100 אבא 
הלל 165 מהשעה8:00 עד 1:00 אחר חצות     חולון אהרון 6519153 הופיין 52 משעה 8:00 עד 23:00    
אשדוד סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 

8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233
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ירושלים | מכירהֳ
ממוזגת  גדולה  יפה  חד'   2.5 בצפניה 
תיווך  טוב  מצב  ק"ב  מיידי  מרוהטת 

052-7658938
[20025951]

'בצפניה * 2-3  חד  במלאכי * 5  חד'   4 *
תיווך  וגן  בבית   5  * ברוך  במקור  חד' 

054-8462772
[20025938]

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 .
[20025915]

פרטית  כניסה   + חדרים   5  80 בגוש 
"כיכר  מציאה  במחיר  מרכזי  מיקום 

השבת" 9666777\02 שלוחה 1 מיכאל
[20025914]

בהזדמנות בבית ישראל דופלקס מיוחד 
כחדשה  משופצת  מ"ר   95 - חדרים   4.5
ש"ח   1,480,000 רק  מעולה,  במחיר 
 1 שלוחה   02\9666777 השבת"  "כיכר 

מיכאל
[20025913]

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

9666-777 שלוחה 4 יעקב
[20025912]

חדרים   4 הנביא,  בשמוואל  בהזדמנות 
מעולה  מיקום  ענקית  חצר  ק"ק 
השבת"  "כיכר  ש"ח   1,200,000 רק 

9666777\02 שלוחה 1 מיכאל
[20025911]

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
[20025910]

משופצת  חדרים   3  - מציון  בתורה 
במחיר אטרקטיבי "כיכר -השבת " 02 / 

9666-777 שלוחה 4 יעקב
[20025909]

מציאה אמיתית!! בבית ישראל, 3חדרים 
מ"ר,   15 סגורה  מרפסת   + מ"ר   50
"כיכר  מעולה,  מיקום  כחדשה  משופצת 

השבת" 02-9666777 שלוחה 1 מיכאל
[20025908]

ירושלים | השכרה
גדולה  יפה  חד'   4 בסנהדריה 
ש"ח   6,000 מיידי  מרוהטת  ממוזגת, 

052-7647619
[20025949]

3 בעובדיה מרווחת מאד ק"ב 3 כ"א ש"כ 
מרפסת   + בעובדיה   2.5  * ש"ח   4,800
 3,700 מזגן   + מוארת  מאווררת  סוכה 
המקור"  ל"תיווך  בלעדי  מיידי  ש"ח 

0527-140-100
[20025931]

בסורוצקין  להשכרה  בלעדי!!!  תיווך 
מקסים!  נוף  ומרווחת,  גדולה  חדרים   4
לפרטים  מידי.  פינוי  ארוכה,  לתקופה 

נוספים – 052-7119216
[20025923]

בשטראוס 4 חד' + סוכה, חדשה + יחידת 
ש"ח   5,500 לל"ת  מיידי  מסורגת  הורים 

054-8485305
[20025907]

להשכרה * 2 חדרים * חדר וחצי באיזור 
גוש 80 02-5370868 052-7669555

[20025903]

 4 להשכרה  או  למכירה  דירה  דרושה 
חד' בגוש 80 052-7669089

[20025659]

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

9666-777 שלוחה -4 יעקב
[20025916]

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

כיכר -השבת " שלוחה 7
[20025917]

בני ברק | מכירה
מהיסוד  משופצת  ק"א  ביגאל-אלון 
ש"כ  נוספים  מ"ר  ל-80  אופציה   +

1,100,000 ש"ח לל"ת 054-8484815
[20025929]

ק"ג  חד'   3 בבעש"ט  בהזדמנות 
סה"כ  מושכרות  בגג  יחי"ד   2  + חזית 
המצליח"  "תיווך  ש"ח   1,900,000

03-6198367
[20025897]

בציטלין 3.5 גדולה במיוחד, 2 סוכות 
משופצת ברמה גבוהה ק"ב + מעלית 
המצליח"  "תיווך  ש"ח   1,420,000

03-6198367
[20025896]

חד'   4 שך  הרב  השלושה  באזור 
יפיפיה, ק"ד + מעלית 3 כ"א מושקעת 

"תיווך המצליח" 03-6198367
[20025894]

 + קרקע  ק  חדשה  חד'   5 ה'  בשיכון 
מרפסת גדולה מיידי 1,700,000 ש"ח 

"תיווך המצליח" 03-6198367
[20025891]

ק"ג  משופצת  חד'  סאמטר 3  בשיכון 
רגיל)  (טאבו  עורף  בטון  גג  אחרונה 
המצליח"  "תיווך  ש"ח   1,380,000

03-6198367
[20025888]

משופצת  ל2  אופציה   +  3 גד  בגני 
גמיש   1,265,000 מהיסוד  כחדשה 

7 / 0504168718
[20025851]

בני ברק | השכרה
2חד' מרווחת ומרוהטת ברבי טרפון 12 

ק"א, 3,000 ש"ח 057-3114213
[20025937]

מהקבלן  חדשה  ק"ד  חד'   3.5 בקופמן 
ש"ח   4,000 סוכה  מרפסות   2  + נוף 

054-8482054
[20025928]

חדשה,  יח"ד  חזו"א   - תם  ברבינו 
"תיווך  מיידי  קומפלט  מרוהטת  ק"ב 

המצליח" 03-6198367
[20025895]

בהרב לנדא 5 גדולה, מושקעת, ק"א 
 * שבועות  מאחרי  חניה,   + מעלית   +
מרוהטת  ק"א,  חדשה,  יח"ד  בגורדון 
המצליח"  "תיווך  מיידי  קומפלט, 

03-6198367
[20025887]

ברמת אהרון דירת חדר מרוהטת חלקי 
יפהפיה ק"ק לזוג / בודד 052-7623054
[20025882]

אשדוד | מכירה
לטווח  מושכרות  יחי"ד   3 העיר!  במרכז 
שכ"ד שנתית  גמיש  ש"ח  ארוך 800,000 

72,000 ש"ח 052-7613733
[20025965]

בנוי  גג   + ענקית  מרפסת   + חד'   4 בז'! 
להרחבה  אפשרות  חיצוניות,  ומדרגות 

נוספת, 052-7129250
[20025963]

אנ"ש  גרים  בבנין  חד',   2-3 במתחרדים! 
ק"א בהזדמנות! "סקלר" 052-7613733

[20025962]

קרוב   3.5 במתחרדים  בהזדמנות 
"מציאות"  מ"ר.   76 ז'.  לאזור 

057319-5555
[20025877]

אשדוד | השכרה
לעסק  או  למשרד  מ"ר   50 להשכרה 
חצר   + מ"ר   100 חנות   * נוחה  גישה   +
פרטית 150 מ"ר "סקלר" 052-7129250
[20025964]

ביתר עילית | השכרה
מרפסת   + חדרים  ארבעה   ,B2 גבעה
גדול  מחסן   + מאווררת  ונוף  חזית 
ל"ת  מיידי  ריהוט  ללא  חלון   + צמוד 

0504157330
[20025922]

 + B2ב חדשה  חדרים  דירת 3  להשכרה 
גינה.לפרטים- 052-7674677

[20025885]

מודיעין עילית | מכירה
 + מ"ר   125 חד'   4 הפסגה  בנאות 
ש"ח   1,060,000 נוף  מרוצפת  מרפסת 

050-4118843
[20025815]

קרית גת 
מזוג  מרפסת,   +  3  ,2.5 קומה  בדונה, 
מרכזי, מסורגת 050-4142392 תיווך 

ישראל
[20025924]

בית שמש | מכירה
-שמש  בבית  מכירה  עם  להשכרה 
לכל  משקים  עם  מבנים  במושבים, 

מטרה . תיווך 054-8426277
[20025974]

משפחתי)  (דו  לוילה  קרקע  מציאה! 
בנוי  מ"ר   260 ג'  שמש  בית  ברמת 

500,000 ש"ח 052-7170360
[20025860]

השקעות 
חדשה  פרטית  וילה  להשקעה! 
באשדוד, מחולקת ל-7 יחי"ד מושקעות, 
שנתית  הכנסה  ארוך,  לטווח  מושכרות 

180,000 ש"ח 052-7131700
[20025966]

עסקים 
להשכרה בר' עקיבא בבני ברק משרדים 
מ'  כ-150  מחסן   *  1- בקומה  מ'  כ 130- 

בקומה -2 050-4110403
[20025921]

ביתר עילית | השכרה
מרפסת   + חדרים  ארבעה   ,B2 גבעה
גדול  מחסן   + מאווררת  ונוף  חזית 
ל"ת  מיידי  ריהוט  ללא  חלון   + צמוד 

0504157330
[20025922]

 + B2ב חדשה  חדרים  דירת 3  להשכרה 
גינה.לפרטים- 052-7674677

[20025885]

חריש 
למכירה קרקע לבנית דירה לאחר זכיה 

במכרז 054-8413137 054-8491065
[20025930]

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  נקיה  מדהימה,  נוף 

 052-7600711 להזמנות  לפסח, 

,04-6922240
[20013495]

בית חלקיה 
 + המושב  במרכז  ומושקע  חדש  צימר 

לארוחות  אפשרות  ג'קוזי,  כולל  צימר 

052-7689144
[20022238]

קוממיות 
מפוארים  צימרים  בכפר"  "אחוזה 

דשא  מרחבי  ומשפחות,  לקבוצות 

ומתקני חצר 050-4122811
[20021539]

ירושלים 
לארוכות  חד'   3  /  1.5 בעלזא  בקרית 

 + חדשה  וחגים  שבתות  ימים  ולקצרות 

 02-5386720 ממוזגות  ומגבות  מצעים 

1 / 052-7616720
[20024074]

מירון 
במרכז מירון צימרים חדשים ומטופחים 

 04-6987249  ,2  + להורים  נוף,   +

04-6987266
[20025977]

(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]

בהזדמנות! פולקסוואגן ג'אטה 2008 ִ

במיוחד,  שמורה  כסופה,  מרופא, 

80,000 ק"מ, 052-7647627
[20025933]

מכוניות!  בהורוביץ  דיל  ביג  מבצע 

 26% עם  מכוניות   26 של  מבחר 

הנחה מהמחירון! 02-5373-323
[20025862]

דרוש ַ לחולה"  "משען  החסד  לממלכת 
ומוגבלים  נכים  להסעת  ג'  רשיון   + נהג 
ירושלים  באזור  מזון  ולחלוקת 
לפקס  קו"ח   8:00-14:00 א'-ה'  בימים 

02-5003508
[20025967]

חובה-  מקום.  למילוי  מנה"ח  דרושה 
נסיון בחישובית זהב ונהול מלאי.פרטים 
M I L O O Y M A K O M @ : ל י י מ ל

GMAIL.COM
[20025950]

בחשבות  נסיון   + מ"מ  מזכירה  דרושה 
לפקס  קו"ח  לשלוח  נא  שכר 

02-5375449
[20025936]

בשעות  לעבודה  מ"מ  מזכירה  דרושה 
לשלוח  נא  לפנה"צ  שישי  יום   + אחה"צ 

קו"ח לפקס 02-5375449
[20025935]

בירושלים  חשוב  תורה  לתלמוד 
הבאה  לשנה"ל  דרושים  באידיש 
לכיתות  בלבד  ניסיון  בעלי  מלמדים 

א,ב,ד,ה,ח. קו"ח לפקס. 02-5383869
[20025934]

ונמרצים  צעירים  סוכנים  דרושים 
בירושלים  השבת  כיכר  לתיווך 

966777\02 שלוחה 0 יוחנן
[20025918]

למינימרקט בירושלים דרושה היימישע 
ניסיון  לבעלת  עדיפות  קופאית, 

052-7169094
[20025906]

חרוץ  עובד  דרוש  ב"ב  לרפאלי 
נא  לפרטים  ואחה"צ.  לעבודה-בוקר 
לפנות במקום-רבי עקיבא 115 בני ברק 

או בטלפון 03-5707410
[20025904]

ביקוש עבודה 
מחנך   / מג"ש  התפנה  עילית  בביתר 
מומחה בעל ניסיון (אידיש / עברית) 

לשנה"ל הבעל"ט 050-4104891
[20025975]

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]

שיעורי העשרה 
אייר  בחודש  כי  להודיע  שמחים  הננו 
אינטנסיבי  קורס  ברק  בבני  אי"ה  יפתח 
אידיש,  שפת  ללימוד  ולבנות  לנשים 
 ,03-6192358 והרשמה  פרטים 

057-3100975
[20025925]

עריכת ספרים 
נסיון  מדוייקת,  בצורה  קלטות  תמלול 

רב, 052-7637743
[20025488]

בעלי מקצוע 
תריסים,  לבית  כלליים  תיקונים 
נגרות  דלתות,  אינסטלציה,  חשמל, 

050-4111257 (ביתר)
[20025176]

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. 

חשמל,  עבודות  החשמלאי-  ראובן 
ועוד  וילונות  התקנת  אחזקה,  נגרות 

054-8436609 02-5725974
[20025175]

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

ופרקים ד"ר זמיר 1-700-55-1655
[20025872]

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

ד"ר זמיר 1-700-55-1655
[20025873]

רפואת ביו-תהודה 
ממוחשבת 

מחלות  של  ומדויק  מוקדם  אבחון 
וגורמיהן (כולל סרטן) וטיפול מיידי 

ומועיל 1700-551655
[20025883]

שיעורים פרטיים 
למקצועות  בירושלים  פרטית  מורה 
מחירים  היסודי,  ביה"ס  לגילאי  השונים, 

נוחים. 057-3176484
[20025920]

השבת אבידה 
באשדוד  המועד  בחול  נגן  אבד 

054-8490013
[20025979]

בתחנת  חולצות  עם  שקית  נמצאה 
מספר  לפני  עילית  ממודיעין  היציאה 

חודשים 052-7148985
[20025978]

לירושלים  בכניסה  החג  בערב  נמצא 
צמיד יקר 054-8475992

[20025973]

במוצאי  זהב  שרשרת  נאבדה 
ברק  בבני  פסח  של  הראשון  החג 

03-5709279
[20025972]

בפארק  פסח  של  חג  באיסרו  נמצא 
להשיבו  נשמח  קסקט  כובע  רידינג 

לבעליו. 0548452918
[20025971]

אבד תליון זהב גולדפילד מצמיד באזור 
פסח באזור ויזניץ בני ברק 03-5743923
[20025970]

סוודרים   6 ובה  שקית  אבדה 
הים  או  החיכיף  באזור  לציון  בראשון 

08-9743635
[20025969]

ניסן  י"ח  חוה"מ  של  חמישי  ביום  אבד 
טל:  שמש  בית  או  ברק  בבני  זהב  תליון 

057-3118865
[20025968]

באזור  פסח  בחוה"מ  תינוק  נעל  אבדה 
ככר השבת 02-5826264

[20025948]

מורגנשטרן  יאיר  ע"ש  רבקו  נמצא 
בחוות הסוסים באורה 02-5826264

[20025947]

טלית  עם  כחולה  שקית  אבדה  בער"פ 
מטרסדורף  באזור  מ.ק.  ע"ש  ותפילין 

י-ם 02-5372231 052-7623124
[20025946]

הגדול  בער"ש  מצלמה  נמצאה 
 02-6426557 לב"ב  מי-ם   402 בקו 

052-7689147-8
[20025945]

באזור  ותפילין  טלית  עם  שקית  אבדה 
א.י.ס.  ע"ש  בער"פ  בבית-שמש  חפציבה 

052-7653453 052-7133950
[20025944]

רידינג  בטיילת  זהב  טבעות   2 אבדו 
052-7152484

[20025943]

אבדו תפילין באזור הדרום ע"ש ח.א.ז.פ. 
052-7119002

[20025942]

בב"ב  בירנבוים  רח'  באזור  שעון  נמצא 
052-7625220

[20025941]

של  חליפה  בטעות  נלקחה-הוחלפה 
לב"ב  מי-ם   402 בקו  אב  בחודש  גבר 

03-9093771
[20025940]

השעה  בסביבות  אדר  כ"ב  שני  ביום 
פאה  ובתוכה  שקית  נמסרה   4:00
בני  לכיוון   402 אוטובוס  בקו  לנוסע 
בטל  קשר  ליצור  מתבקש  הנוסע  ברק 

052-7683898
[20025919]

מנוה   59 בקו  רבקו  כרטיסי   2 אבדו 
ק.  ונחמי  ס.  יצחק  ע"ש  לעיר  יעקב 

054-8422241
[20025905]

פסח בב"ב  אבדו 3 טבעות זהב בחוה"מ 
צור  מהן  אחת  גם  המוצא  -ירושלים 

קשר 08-9790785
[20025902]

-יפו  ברוך  מקור  באזור  זהב  עגיל  אבד 
ירושלים 052-7612673

[20025901]

בקופסא  חדש  סנדלים  זוג  נמצא 
דוד  ברח'  שטראוס  באולם  מהמכירה 

ילין 052-7612673
[20025900]

מחברון  בנסיעה  כסף  עם  ארנק  נמצא 
בחוה"מ פסח 052-7612367

[20025899]

העצמאות  בגן  ילד  של  סוודר  נאבד 
באיסרו חג 02-5812051 050-4143430
[20025876]

התחמושת  בגבעת  זהב  טבעת  נמצאה 
052-7614462

[20025875]

1700-55-16-55

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-18

תל אביב
31-20

חיפה
31-20

גולן
30-18

טבריה
35-21

גליל
28-17

באר שבע
35-21

אילת
35-24

מזג האויר
שרבי ברוב הארץ

היום - תורגש התחממות 
משמעותית וייעשה שרבי ברוב 

אזורי הארץ, למעט בהרים ובקרבת 
החוף, שם יהיה חם מהרגיל ויבש.  

שני - יישבר השרב בשעות הבוקר. 
הרוחות יתחזקו ותחול ירידה ניכרת 
בטמפרטורות, ייעשה אביך ובדרום 

הארץ ייתכנו סופות חול. בלילה 
ייתכן גשם קל בצפון הארץ. 

שלישי -  מעונן חלקית ותורגש 
התקררות נוספת, גשם מקומי צפוי 

לרדת בעיקר בצפון הארץ וייתכן גם 
במרכזה.

רביעי - יוסיף להיות קריר מהרגיל 
ועדיין ייתכן גשם מקומי בצפון 

ובמרכז.

הקו האדום
-208.8

היום: 209.945-
אתמול: 209.945-

רביעישלישישני
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בכוונת עיריית ביתר עילית להקצות מקרקעין למוסדות חינוך כמפורט להלן. ההקצאה כפופה לנוהל הקצאת קרקעות 
ומבנים ללא תמורה סמלית באיו"ש (להלן: "הנוהל") והודעה זו על פיה. להלן המגרשים המבוקשים, התאגידים המבקשים 

והמגרשים המוצעים:

תאגיד המבקש הקצאה למי מהמגרשים, ימלא חוברת בקשה ויגישה לא יאוחר מ-60 יום ממועד פרסום הודעה זו בעיריית 
ביתר עילית למח' הנכסים, גב' חוה בטל': 02-5888108, בימים א'-ה' בין השעות: 8:30-15:00.

מודגש בזאת כי על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים, העמותות והגורמים המצוינים בפרסום זה מחויבים לשאת בעלות 
הפרסום. תשלום זה יהווה תנאי להעלאת הבקשה לדיון בועדת ההקצאות, ויש להסדירו תוך 14 יום מיום פרסום זה. אין 

בפרסום מודעה זו משום התחייבות של העירייה לקבל בקשה כלשהיא.

א. פרסום ראשון:

הודעה בדבר הגשת בקשות
להקצאת מקרקעין למוסדות חינוך

ישראל תיק - מנהל אגף החינוךמנדי שוורץ - מחזיק תיק החינוך

  

   "    
  "  

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

במשרד החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרה 
התשתיות הלאומיות ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת
רשת חשמל עילית ומתקניה לפי תכנית עבודה מס' מ"ד 38050  כלהלן:

הקמת עמוד מתח נמוך.
בגבעת שמואל: ברח' יצחק שדה.

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

חברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז דן

מח' תכנון
רח' אנילביץ 56 תל אביב

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

במשרד החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרה 
התשתיות הלאומיות ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת
רשת חשמל עילית ומתקניה לפי תכנית עבודה מס' מ"ד 38012 כלהלן:

החלפה והעתקת עמוד מתח נמוך.
בגבעת שמואל: ברח' הזיתים.

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

חברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז דן

מח' תכנון
רח' אנילביץ 56 תל אביב

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

במשרד החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרה 
התשתיות הלאומיות ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת
37640A מ"ד  מס'  עבודה  תכנית  לפי  ומתקניה  עילית  חשמל  רשת 

כלהלן:
החלפה והעתקת עמוד מתח גבוה.

הקמת ארון חלוקה.
בתל-אביב, בדרך בגין מנחם.

המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו במשרדי הרשות
המקומית תל-אביב - רח' פילון 5 תל-אביב.

חברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז דן

מח' תכנון
רח' אנילביץ 56 תל אביב

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

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

ברעננה לפי תכנית עבודה ת"א מס' 508907  מיום 13/02/2012 כלהלן:
הקמת פילר (ארון חלוקה) מס' 3095 ברח' חייקה גרוסמן בגוש 7649 מגרש 2001.
הקמת פילר (ארון חלוקה) מס' 3096 ברח' חייקה גרוסמן בגוש 7649 מגרש 2002.

הקמת פילר (ארון חלוקה) מס' 3094 ברח' יאיר שטרן בגוש 7649 מגרש 2003.
ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית - עירייה רעננה .

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

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

תל-אביב  61090  

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

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה 
עילית  חשמל  רשת  להקמת  הרשאה  למתן  המקומית,  הרשות  ולמהנדס  והמים 
 26/02/2013 מיום    509649 מס‘  ת“א  עבודה  תכנית  לפי  ברעננה  ומתקניה 

כלהלן:
הקמת פילרים (ארונות חלוקה)  בגוש 7649 בשכ‘ נאות עוזי ברעננה:

פילר מס‘ 3097 במגרש 2010 ופילר מס‘ 3099 במגרש 2006 ברח‘ גולדה מאיר, 
ופילר מס‘ 3098 במגרש 2011 ברח‘ מניה שוחט.

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

הודעה זו.
חב‘ החשמל לישראל  בע“מ 

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

תל-אביב  61090   

הודעות בענייני תכנון ובנייה-עפ"י  תקנות התכנון והבנייה
(הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) התשנ"ח-1998 תקנה 3 (ב)

התשתיות  במשרד  החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרת 
עילית  חשמל  רשת  להקמת  הרשאה  למתן  המקומית,  הרשות  ולמהנדס  הלאומיות 
ומתקניה בתחום מועצה אזורית תעשייתית רמת חובב לפי תכנית ת"א 45670 גליונות 
2, 1 מיום 07/03/2013 מסעף 161 ק"ו דו-מעגלי סולפרויקט 7 (רמת חובב PV) חתך 

תיל: סגסוגת 362 מ"מ
1) הקמת עמודים 161 ק"ו 15488-15510.

2) מתיחת תילים בין עמודים 15488-15510 וקורה בתחמ"ש סולפרויקט 7.
גוש: 100182 חלקה: 2.
גוש: 100177 חלקה: 1.

ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית - מועצה האזורית תעשייתית 
רמת חובב.

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

ד"ר שמואל אלוש מנהל המחלקה
חטיבת לקוחות מחוז הדרום מחלקת תכנון מתח עליון ועל

הודעות בענייני תכנון ובנייה-עפ"י  תקנות התכנון והבנייה
(הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) התשנ"ח-1998 תקנה 3 (ב)

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

מועצה אזורית רמת נגב לפי תכנית ת"א 45663 גליונות 1-4 מיום 24/02/13:
תוכנית  לפי  מאושר  בפרוזדור  מתוכנן  באזור  פרטיים  ויצרנים  אשלים  לתחמ"ש  ק"ו  קו 151 

מיתאר ארצית 10/ב/1.
1) הקמת עמודים 161 ק"ו 20567-20624 ועמוד 8109.

2) מתיחת תילים בין עמודים הנ"ל.
גוש: 39011 חלקות: 2, 1.

גוש: 39012 חלקות: 29, 25, 16, 10, 9, 7.
גוש: 39015 חלקות: 1.

ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית - מועצה האזורית רמת נגב.
המועד להגשת השגה במשרדי הרשות המקומית, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו.

בכבוד רב,
ד"ר שמואל אלוש מנהל המחלקה

חטיבת לקוחות מחוז הדרום מחלקת תכנון מתח עליון ועל

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

במשרד החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרה 
התשתיות הלאומיות ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת
רשת חשמל עילית ומתקניה לפי תכנית עבודה מס' מ"ד 38033 כלהלן:

הקמת ארון חלוקה.
בתל-אביב, ברח' השיירות.

המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו במשרדי הרשות
המקומית תל-אביב - רח' פילון 5 תל-אביב.

חברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז דן

מח' תכנון
רח' אנילביץ 56 תל אביב

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

במשרד החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרה 
התשתיות הלאומיות ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת
37758B מ"ד  מס'  עבודה  תכנית  לפי  ומתקניה  עילית  חשמל  רשת 

כלהלן:
החלפה והעתקת עמודים מתח נמוך.

החלפה והקמת עמוד מתח גבוה.
בתל-אביב, ברח' בית אל, אלמגור, רמה.

המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו במשרדי הרשות
המקומית תל-אביב - רח' פילון 5 תל-אביב.

חברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז דן

מח' תכנון
רח' אנילביץ 56 תל אביב

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

במשרד החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרה 
התשתיות הלאומיות ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת
רשת חשמל עילית ומתקניה לפי תכנית עבודה מס' מ"ד 38045 כלהלן:

החלפה והעתקת עמוד מתח נמוך.
בתל-אביב, ברח' אבנר.

המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו במשרדי הרשות
המקומית תל-אביב - רח' פילון 5 תל-אביב.

חברת החשמל לישראל בע"מ
מחוז דן

מח' תכנון
רח' אנילביץ 56 תל אביב

הודעות חוק תכנון ובניה - 07/04/13



מאת אליעזר פרידמן

חמישה  של  בעניינם  דיון 
המ־ בבית  טליבאן  אנשי  עשר 

באפגניסטן,  פראח  במחוז  שפט 
הסתיים במרחץ דמים.

שהיו  מחבלים  תשעה 
וחגורים  צבא  במדי  לבושים 
אולם  אל  פרצו  נפץ  בחגורות 
את  לשחרר  וניסו  המשפט,  בית 
הדיון.  נערך  שבעניינם  חבריהם 
פו־ במשימתם  הצליחו  משלא 

וגרמו  עצמם  את  המחבלים  צצו 
בני   44 עוד  של  ולהרג  למותם 
אדם. בפיגוע נפצעו בנוסף יותר 

מתשעים בני אדם. 
ביום  שהתרחש  האירוע 

רביעי האחרון באפגניסטן נחשב 
לקטלני ביותר מאז 2011, לאחר 
ירידה  נרשמה  הקודמת  שבשנה 
בר־ בפיגועים  ההרוגים  במספר 

חבי המדינה.
את  לחדד  מוסיף  האירוע 
הבטחון  כוחות  האם  השאלה 
להת־ מסוגלים  יהיו  האפגניים 
שמפ־ הטרור  מול  לבדם  מודד 
שהכוחות  לאחר  הטליבאן  עיל 
האמריקנים ישלימו את נסיגתם 
מהמדינה בעוד קצת יותר משנה 

וחצי.

מאת שלמה גרין

בבנק  הבנקים  על  הפיקוח 
נוספות  בפעולות  נוקט  ישראל 
והלקוח,  הבנק  יחסי  לשיפור 
ללא  חשבונות  בנושא  והפעם 
חד־ חקיקה  יוזם  הבנק  תנועה. 
שהבנקים  להבטיח  במטרה  שה 
לאיתור  נוספות  פעולות  ינקטו 
תנו־ ללא  חשבונות  של  בעליהם 
עה, וישמרו על ערך הכסף המצוי 

בחשבונות אלו.
התיקון החדש שיזם הפיקוח 
הבנקים  על  מטיל  הבנקים  על 
אפקטי־ בפעולות  לנקוט  חובה 

שאבד  הלקוחות  לאיתור  ביות 
עמם הקשר, ולהשקיע את הכסף 
באפיקי  אלו  בחשבונות  המצוי 
רי־ צבירת  שיאפשרו  השקעה 

בית מחד, ונזילותו מאידך.
הבנ־ על  המפקח  זקן,  דוד 
בתיקון  "מדובר  כי  מציין  קים, 
חשוב ומתבקש שיחזק את אמון 
הבנקאית  במערכת  הציבור 
הבנקים  מחויבות  את  ויגביר 

ללקוחותיהם".
לטובת  המרכזיים  השינויים 
הצרכן הבנקאי שמבקש הפיקוח 
שינוי  הם  לערוך  הבנקים  על 
תנועה"  ללא  "פקדון  הגדרת 
הרחבת  תנועה";  ללא  ל"חשבון 
בעלי  לאיתור  הבנקים  חובות 
קביעת  תנועה;  ללא  חשבונות 

שמט־ חדשים  ההשקעה  כללי 
ונ־ ריבית  צבירת  לאפשר  רתם 

זילות; והחלת חובה על הבנקים 
על  הכללי  לאפוטרופוס  לדווח 
חשבונות אשר לא נוצר קשר עם 

בעליהם במשך 5 שנים.
על פי התיקון המוצע, יוגדרו 
תנו־ ללא  חשבונות  סוגי  מספר 

עה, כדלקמן: חשבון עובר ושב: 
בו,  פעילות  בוצעה  שלא  חשבון 
המת־ אחר  ובפקדון  ובחשבון 

במשך  מספר,  אותו  תחת  נהלים 
 – מתחדש  פקדון  חודשים;   9
פעילות,  בו  בוצעה  שלא  פקדון 
ניירות  פקדון  שנתיים;  במשך 
בו  בוצעה  שלא  פקדון   – ערך 
פקדון  שנתיים;  במשך  פעילות, 
לזמן קצוב שאינו נפרע לחשבון 
בא־ פקדון  (לדוגמא  ושב  עובר 

במועד  סגורה),  מערכת  מצעות 
שנקבע לפרעונו.

חובת  המוצע  התיקון  פי  על 
האיתור של הבנקים את בעליהם 
תנועה'  ללא  ה'חשבונות  של 
"על  ההוראה:  וכדברי  תורחב, 
בשקי־ לפעול  הבנקאי  התאגיד 

חשבון  בעל  לאיתור  סבירה  דה 
ללא תנועה, במטרה ליידע אותו 

אודות כספים השייכים לו".
לפעול  יהיה  הבנקים  על 
במספר דרכים לאיתור בעליהם 
במהלך  וזאת  אלו,  חשבונות  של 
הפיכ־ מיום  חודשים  שלושה 

ללא  לחשבון  החשבון  של  תו 
בין  כוללות  אלה  דרכים  תנועה. 
ללקוח,  הודעות  משלוח  היתר 
הלקוח  עם  קשר  ליצור  נסיונות 
באמצעי  או  טלפון  באמצעות 
לגביו  שניתנה  אחרים  תקשורת 
כתובת  אימות  הלקוח,  הסכמת 
במ־ מגוריו  כתובת  עם  הלקוח 

כתובות  עם  או  אוכלוסין  רשם 
שלו  נוספים  בחשבונות  אחרות 
בבנק, וכיוצ"ב. הבנקים נדרשים 
לפי  האיתור,  פעולות  על  לחזור 

הענין, אחת לשנה לפחות.
ההשקעה  כללי  גם  בנוסף, 
של כספים המצויים ב'חשבונות 
בהתאם  שונו:  תנועה'  ללא 
בחלק  כיום,  הקיימים  לכללים 
היא  ההשקעה  הפקדונות  מסוגי 
שהכספים  כדי  בבנק.  בפקדון 
לשימוש  יעמדו  לא  המופקדים 
צבירת  לאפשר  מנת  ועל  הבנק, 
כס־ כי  נקבע  ונזילות,  ריבית 

יושקעו  ושב  עובר  חשבון  פי 
למשך  מתחדש  חודשי  בפקדון 
יושקעו  זו,  תקופה  בתום  שנה. 
פרעונו  שזמן  במק"מ  הכספים 
לשישה  חודשים  שלושה  בין 

חודשים ממועד הרכישה.
במס־ שיטופל  נוסף  נושא 

הוא  אלו  חקיקה  תיקוני  גרת 
שנפטרו.  לקוחות  של  חשבונות 
נודע  אם  המוצע,  התיקון  פי  על 
החשבון,  בעל  פטירת  על  לבנק 
יורשי  את  לאתר  לנסות  עליו 
בעל החשבון. אם לא נוצר קשר 
בעל  של  החוקיים  יורשיו  עם 
לפנות  הבנק  נדרש  החשבון 
ולהנהלת  ירושה  לענייני  לרשם 
בתי הדין הדתיים בבקשה לקבל 
בקשה  שהגיש  מי  על  פרטים 
קיום  צו  או  ירושה  צו  לקבלת 

צוואה.
הוראות  במסגרת  בנוסף, 
על  המפקח  של  לציבור  הדיווח 
הבנקים, יידרשו התאגידים הב־

נקאיים לגלות בדוחות הכספיים 
החשבונות  מספר  את  השנתיים 
בנק  בכל  הקיימים  תנועה  ללא 

והסכומים המצויים בהם.

האם מתפתח שינוי מגמה בענף היהלומים?

מינהל היהלומים: ירידה של למעלה משמונה 
אחוזים ביצוא יהלומים מלוטשים מתחילת 2013
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יר"ש  משגיחים  צוות  של  וצמוד  מלא  בפיקוח 
בהשגחתם של

הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א
והרב שלמה לנדאו שליט"א

ובפיקוחו של
הרה"ג אשר אנשיל כץ שליט"א מב"ב

אפגניסטן: 44 נהרגו במתקפת טרור 
רצחנית בבית המשפט במחוז פראח

ארה"ב: מושל קונטיקט חתם על 
חקיקה שמגבילה אחזקת נשק

בנק ישראל מטיל על הבנקים את החובה 
לאתר לקוחות שאבד עמם הקשר

בנוסף הבנק יחוייב להשקיע את הכסף המצוי בחשבונות אלו באפיקי 
השקעה שיאפשרו צבירת ריבית מחד, ונזילותו מאידך

שינוי כיוון בשוק המט"ח?

הדולר והיורו התחזקו קלות מול השקל

פסק דין תקדימי נגד החוקה הצרפתית שקובעת כי שם משפחה אינו ניתן לשינוי

ביהמ"ש בצרפת: יהודים ששם משפחתם שונה 
בשנות השואה יוכלו לחזור לשמות המקוריים

את העתירה הגישו שתי משפחות יהודיות שנאלצו לשנות את שמותיהם בשנות השואה מחשש לחייהן

מולדובה: חולל בית קברות בעיר קישינב נובל אנרג'י: מאגר הגז תמר מכיל טריליון 
רגל מעוקב יותר מההערכות הקודמות

רשות העתיקות חשפה גת 
עתיקה סמוך לקיבוץ חמי יואב

מאת א. למל

הש־ בסוף  הכריע  בצרפת  המשפט  בית 
בוע האחרון בעתירה שהגישו שתי משפחות 
יהודיות המבקשות כי שם המשפחה היהודי 
הקודם שלהן ירשם בתעודות הזהות. ההחל־
טה משנה את מדיניות משרד הפנים והחוקה 
הצרפתית הקובעת כי שם משפחה הוא "בל־

תי ניתן לשינוי".
משפחות  שתי  הגישו  שנים  מספר  לפני 
בדרישה  הפנים  למשרד  עתירה  יהודיות 
לשם  ולהחזירו  משפחתן  שם  את  לשנות 
לטענת  שלהן.  הקודם  היהודי  המשפחה 
המשפחות, בתקופת מלחמת העולם השניה 
היהודי,  משפחתן  שם  את  לשנות  נאלצו  הן 
גם  למחתרת.  וירדו  לחייהם  שחששו  משום 
מאנטישמיות  חששו  עדיין  המלחמה  לאחר 

ולכן נותרו עם שם המשפחה החדש.
המשפ־ הביעו  האחרונות  בשנים 

המשפחה  לשם  לחזור  רצונן  את  חות 
החו־ עפ"י  כי  להם  נאמר  אולם  המקורי, 
שם  את  לשנות  ניתן  לא  הצרפתית  קה 

המשפחה.
ועתירות  ממושכים  דיונים  לאחר 
של  הדין  עורכי  ידי  על  שהוגשו  הדדיות 
המשפחות ומשפטנים מטעם משרד הפנים, 
המשפחות  כי  בצרפת  המשפט  בית  הכריע 
את  רשמית  בצורה  ולעדכן  לתקן  רשאיות 
כי  הוסיף  אולם  המקורי.  משפחתן  שם 
באופן  שכזאת  בקשה  כל  לאשר  צורך  יש 
לכלל  גורף  אישור  בכך  לראות  ואין  פרטני, 

המקרים.
סיפוק  הביעו  בצרפת  יהודים  ארגונים 
מההחלטה התקדימית, אשר חשיבותה רבה 
ברחבי  האנטישמיות  בה  בתקופה  ביותר 

צרפת פורחת. 

חזרו לשם היהודי. ביה"כ הגדול בפריז

מאת שלמה גרין

הגולמי  המשאבים  אמדן 
עלה  תמר  הטבעי  הגז  במאגר 
מעוקב  רגל  טריליון  לעשרה 
יותר   TCF טריליון   ,(  TCF)
שעמדו  הקודמות  מההערכות 
העדכנית  התחזית   .TCF 9 על

מבוססת על קידוחי פיתוח וני־
תוח מתמשך שנעשו במאגר.

נובל,  של  הדיווח  פי  על 
ממאגר  היומי  הגז  הפקת  קצב 
מיליון  כ־300  על  עומד  תמר 
הוא  היעד  כאשר  מעוקב,  רגל 
להגיע לשיא של מיליארד רגל 

ביום לקראת סוף 2013. 

בסה"כ 10 טריליון רגל מעוקב במאגר. קידוח תמר

מאת א. למל

בשבוע  שהגיעו  יהודים 
היהודי  העלמין  לבית  האחרון 
שבמולדובה,  בקישינב  הישן 
הקברות  בית  כי  לגלות  נדהמו 

חולל בצורה מחפירה.
נכרתו  הקברות  בית  בשטח 
בסמיכות  ברברי,  באופן  עצים 
והענ־ והגזעים  העצים,  לשורשי 

פים נפלו על המצבות וגרמו להן 
מהמצבות  חלק  כבדים,  נזקים 
שהונח  המשא  בכובד  עמדו  לא 

עליהן והתנפצו לרסיסים.
מהעצים  חלק  כי  נמסר  כך 
הג־ עצמם.  הקברים  על  נוסרו 
שנ־ העצים  של  והענפים  זעים 

והם  מהמקום,  נלקחו  לא  כרתו 
חוסמים את הגישה לקברים.

יצוין כי בקרוב יציינו מלאות 
הפ־ התרחשות  מיום  שנה  מאה 

ביותר  הנוראיות  מבין  רעות 
קישינב  פרעות   – יהודים  נגד 
חלק  אשר  ב־1903,  שהתחוללו 

בפרעות  שנהרגו  מהקדושים 
אלו טמונים בבית קברות זה.

ביק־ המקומית  הקהילה 
השלטונות  התייחסות  את  שה 
שהתגלה  להרס  המקומיים 
לחקור  וקראה  העלמין,  בבית 
זה,  מחפיר  לחילול  אחראי  מי 

באנשים  מדובר  כי  נראה  כאשר 
שביקשו לסחור בעצים שבשטח 
כלשהו  ומסיבה  הקברות  בית 
הכל  והותירו  כך,  על  התחרטו 
מאחוריהם. כמו כן תבעה לפנות 
מיידית את העצים הכבדים מכל 

שטח בית העלמין.

בית הקברות המחולל

מאת שלמה גרין

היהלו־ בענף  מגמה  שינוי 
היהלומים  מינהל  מנתוני  מים? 
במשרד הכלכלה עולה כי יצוא 
הראשון  ברבעון  נטו  יהלומים 
ב־1,601  הסתכם   2013 של 
 1,746 לעומת  דולר  מיליארד 
שע־ השנה  של  דולר  מיליארד 
ירי־ חלה  השנה  מתחילת  ברה. 
יהלומים  ביצוא   8.3% של  דה 
מלוטשים נטו לעומת התקופה 

המקבילה אשתקד.
יהלומים  יצוא  כן,  כמו 
ברבעון  הסתכם  נטו  גולמיים 
מי־ ב־826   2013 של  הראשון 

מיליון   805 לעומת  דולר  ליון 
של 2.7%.  עליה  ב־2012  דולר 
ברבעון  נטו  גלם  יהלומי  ויבוא 
הסתכם  השנה  של  הראשון 
לעומת  דולר  מיליון  ב־891 
בתקופה  דולר  מיליון   992
ירידה   – אשתקד  המקבילה 
יהלומים  של  יבוא  של 10.2%. 
הרא־ ברבעון  נטו  מלוטשים 

ב־962  הסתכם  השנה  של  שון 

 1,107 לעומת  דולר  מיליון 
המק־ בתקופה  דולר  מיליארד 
בילה של השנה שעברה, ירידה 

של 13%.
המפקח על היהלומים במ־

מרדכי  שמואל  הכלכלה,  שרד 
הראשון  "הרבעון  כי  מבהיר 
של 2013 לעומת 2012 מצביע 
אמנם על ירידה ביצוא וביבוא 
וגול־ מלוטשים  יהלומים  של 

מיים בישראל, אך עיקרו נובע 
הישראלי/ היהלומים  משבוע 

בישראל  שהתקיים  אמריקאי 
סחורות  הוחזרו  שבמהלכו 

רבות לישראל שהוצגו בשבוע 
של  הראשונים  בחודשיים  זה. 
 45% של  עליה  היתה  השנה 
מקווים  ואנו  הענף  בפעילות 

שמגמה זו תמשך".
פב־ במהלך  כי  יצוין  עוד 

רואר התקיימה תערוכה בהונג 
במהלך  חזרו  המשלוחים  קונג, 
להוות  ממשיכה  ארה"ב  מרץ. 
את השוק העיקרי ליצוא יהלו־

מים מלוטשים ברוטו מתחילת 
השנה עם 41%, הונג קונג 35%, 
אנגליה  שוויץ 3%,  בלגיה 7%, 

5%, ארצות אחרות 9%.

במשרד הכלכלה מקווים שהצמיחה בענף דווקא תגדל. 

מאת שלמה גרין

צניחת הדולר נפסקה? אח־
היחלשות  של  ארוכים  ימים  רי 
שבוע  בסוף  שב  השקל,  מול 
קלות  להתחזק  הדולר  שעבר 
כאשר  המקומי  המטבע  מול 
מתחזק  היורו  גם  במקביל 
הדולר  של  היציג  שערו  מעט. 
כ־0.3%  של  בעליה  נקבע 

והיורו  שקלים,   3.63 על 
ל־4.649  בכ־0.2%  התחזק 

שקלים. 
המשיכו  המט"ח  בשוק 
מב־ התחתון  הרף  כי  להעריך 

הרף  הוא  ישראל  בנק  חינת 
כאשר  לדולר,  שקלים  של 3.6 
כלפי  אותו  יחצה  הדולר  אם 
בנק  של  התערבות  תחל  מטה 
כלכלן  שפריר,  מודי  ישראל. 

אמר  ברוקרס,   ILSב־ בביר 
"ייסוף  כי  לבלומברג  בראיון 
השקל בשבוע האחרון היה חד 
הריביות  שפער  למרות  מאוד 

הצטמצם". 
לדבריו, המגמה הזו נובעת 
זרי־ התחלת  בגלל  בעיקר 

שתומך  מה  מ'תמר',  הגז  מת 
בנק מצד  בשוק  בהתערבות 

ישראל.

הלמ"ס: ירידה של 6% בביקוש לדירות מתחילת 2013
מאת שלמה גרין

האטה בשוק הנדל"ן? מנתוני 
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
מת־ כי  עולה  אתמול  שפורסמו 
 6% של  ירידה  חלה   2013 חילת 
התקו־ לעומת  לדירות  בביקוש 
מספר  אשתקד.  המקבילה  פה 
בינואר  נמכרו  או  שנבנו  הדירות 
כ־20%  של  ירידה  משקף   2012
בביקוש לעומת החודש המקביל 

אשתקד. 
במ־ כי  עולה  הלמ"ס  מנתוני 

של  חדה  ירידה  חלה  הצפון  חוז 
במחוזות  לדירות,  בביקוש   25%
תל אביב והדרום עמדה הירידה 
ירידה  המרכז  ובמחוז   ,6% על 
במחוז  מאידך,   .2% של  מתונה 
הביקושים  זינקו  דווקא  חיפה 
כעש־ של  חד  בשיעור  לדירות 

ירושלים  ובמחוז  אחוזים,  רים 
בכ־12%.

המקרק־ שמאי  לשכת  יו"ר 
בעקבות  אמר  דנוס,  אוהד  עין, 
רואים  "אנו  כי  הנתונים  פרסום 
של  היד  אזלת  תוצאת  את  היום 
להגביר  שאמורים  הגורמים 
בישראל,  הדירות  היצע  את 
ולעודד  להשכיל  העת  ובאותה 
את הענף – במקום לדכא אותו. 
מדאיגה  שמתפתחת  המגמה 
שאת  שבעוד  מאחר  ביותר, 
הריבוי הטבעי בישראל לא ניתן 
לדכא ואף צריך לעודד, את שוק 
גם  אפשר  השני  מהצד  הדירות 
עשתה  זאת  ואת  לדכא,  אפשר 

השנה  כל  לאורך  הממשלה 
האחרונה בהצלחה רבה".

תטופ־ לא  דנוס, "אם  לדברי 
לנה הסוגיות הבוערות של בניה 
עירונית  התחדשות  להשכרה, 
בנושאי  משמעותיות  והקלות 
מיסוי נדל"ן, אשראי לבניה וכוח 
אדם, המצב רק ילך ויחמיר. לפ־

ני כשבועיים התבטא שר הבינוי 
והשיכון החדש ואמר ברוב הגי־

נותו שאין לצפות לשינוי דרמטי 
להזהיר  מבקשים  אנו  ב־2013. 
הסו־ יטופלו  לא  שאם  השר  את 
לא  ב־2013  המצב  שצוינו,  גיות 
רק שיישאר ללא שינוי, אלא רק 

ילך ויורע משמעותית".

שר השיכון אורי אריאל החליט לסיים את 
תפקידו של מנכ"ל המשרד מרדכי מרדכי

מאת שלמה גרין

שר הבינוי והשיכון הנכנס, 
למנכ"ל  הודיע  אריאל,  אורי 
על  מרדכי  מרדכי  המשרד 
לו  הודה  השר  תפקידו.  סיום 
הצל־ לו  ואיחל  פועלו  כל  על 
חה. מינוי מנכ"ל חדש למשרד 
במהלך  צפוי  והשיכון  הבינוי 

השבועות הקרובים.
כמנכ"ל  שימש  מרדכי 

באר־ והשיכון  הבינוי  משרד 
לאחר  האחרונות,  השנים  בע 
שמונה בידי השר היוצא הרב 

אריאל אטיאס. 
הקודמים  בתפקידיו 
משרד  כמנכ"ל  מרדכי  שימש 
משרד  מנכ"ל  התקשורת, 
העבו־ משרד  מנכ"ל  הפנים, 

למנכ"ל  ומשנה  והרווחה  דה 
למשאבי  ירושלים  עיריית 

אנוש.

מאת חיים מרגליות

יישוב מהתקופה הביזנטית 
גת  השאר  בין  השתמרה  ובו 
בחפירות  נחשפה  מרשימה, 
שערכה רשות העתיקות בסמוך 
השפלה,  שבדרום  יואב  לחמי 
לפני הקמת גן אירועים במקום.

מנהלת  אבנר,  ד"ר  לדברי 
העתי־ רשות  מטעם  החפירה 

על  עולה  ששטחה  "הגת,  קות, 
משלושה  מורכבת  מ"ר,   100
נתגלה  במרכז,  מרכיבים: 
ומרוצף  גדול  דריכה  משטח 
מסד  נמצא  ובו  חרס  באריחי 
של בורג לסחיטת ענבים. בצד 
הדריכה  משטח  של  המערבי 
אשר  בורות  שלושה  נחשפו 
בורות  התירוש.  זרם  אליהם 
האיגום עוצבו בקפידה על ידי 
המאפשרות  בדפנות,  מגרעות 
מבוקר,  באופן  הנוזל  זליגת 
הידראולי  בטיח  טויחו  והם 
אל  התירוש  חלחול  למניעת 

האדמה". 
הד־ משטח  סביב  כן  כמו 

שנועדו  תאים  נחשפו  ריכה 
הגיעם  עם  הענבים  להתססת 
מהכרם והפיכתם ליין איכותי. 
שאריות  נסחטו  השני  בשלב 
הבורג  בעזרת  בשנית  הענבים 
ומה־ הדריכה,  משטח  במרכז 

שכונה  פשוט  יין  הכינו  תירוש 
"יין אביונים".

אר־ גנור,  סער  לדברי 
ברשות  אשקלון  מחוז  כיאולוג 
 3 נמצאו  "באזור  העתיקות: 
לדרך  בסמוך  דומות  גתות 

שלחוף  מאשקלון  הראשית 
שבשפלת  גוברין  לבית  הים, 
עיר  היתה  אשקלון  יהודה. 
שווק  ודרכה  הים  לחוף  מסחר 
יין מארץ ישראל לכל אגן הים 

התיכון". 

הגת שנחשפה סמוך לחמי יואב | סער גנור, רשות העתיקות

מאת אליעזר פרידמן

בית  את  שפקד  הכבד  האסון 
שבקונטיקט  בניוטאון  הספר 
את  נותן  חודשים,  כארבעה  לפני 
צעירים  ילדים  עשרים  אותותיו. 
נהרגו במסע הרג של מטורף שא־
לזעזוע  שהביא  דבר  בנשק,  חז 
ארה"ב,  רחבי  בכל  מדינות  חוצה 
דיאלוג  של  לפתיחתו  ותרם 
העומד  ההיגיון  אודות  לאומי 
לחוקה  השני  התיקון  מאחורי 

האמריקנית. 
מנסה  אובאמה  הנשיא  בעוד 
הקונג־ את  להביא  הצלחה  ללא 

רס לבצע חקיקה נרחבת בנושא, 
הרפוב־ המפלגה  נגדו  פועלים 

הרובאים  איגוד  ובעיקר  ליקנית 
החזק  ללובי  שנחשב  הלאומי 
טוענים  הללו  בארה"ב.  ביותר 
ואחזקת  מכירה  על  איסור  כי 
החוק,  פורעי  לטובת  יפעל  נשק 
שכן האזרחים הישרים לא יוכלו 
הפוש־ מפני  עצמם  על  להגן 
מתחשבים  אינם  שממילא  עים 

בחוק. 
בקונטיקט,  האסון  בעקבות 
במ־ המפלגות  שתי  התאחדו 

שנמשך  ארוך  דיון  ובתום  דינה, 
שני  הצליחו  שעות,  מ־13  יותר 
מוסכם,  חוק  לנסח  הצדדים 
האוסר רכישה ומכירה של נשק 
אוטומטי וחצי אוטומטי, כמו גם 
על מכירה ורכישה של מחסניות 
כדו־ מעשרה  יותר  המכילות 

אוטומטי.  שאינו  לנשק  גם  רים, 
ייערך  כי  גם  קובע  החדש  החוק 
רישום של עברייני נשק, יורחבו 
אישור  מתן  לפני  הרקע  בדיקות 
ותוגבר  נשק,  ואחזקת  לרכישת 
האכיפה על החוק הקיים בנושא. 
מקומית  הינה  החקיקה 
וספק  בלבד,  קונטיקט  למדינת 
על  להשפיע  יכולה  היא  אם 
מצב אחזקת בנשק במדינה שכן 
לרכוש  בקלות  יוכלו  התושבים 
כאוות  הסמוכות  במדינות  נשק 
בביתם  אותו  ולהחזיק  נפשם 
ברור  לא  כן  כמו  קושי.  כל  ללא 
במבחן  עומד  המקומי  החוק  אם 
שהוא  גבוה  סיכוי  ויש  החוקה, 
מבחן  בפני  יעמוד  כאשר  ייפסל 
אובאמה  כן  אם  אלא  משפטי, 
הקו־ את  ויאלץ  בתכניתו  יצליח 

השני  התיקון  את  לשנות  נגרס 
לחוקת ארצות הברית. 

בזמן בו חתם מושל קונטיקט 
בחדרו  שהו  החדש,  החוק  על 
התלמידים  עשרים  של  הוריהם 
בניוטאון,  הספר  בבית  שנרצחו 
הפגינו  למשרדו  מחוץ  ואילו 
החדש  החוק  נגד  אזרחים  אלפי 
לחוקה  מנוגד  שהוא  בטענה 
לציין  יש  הדמוקרטיה.  ולערכי 
שאירע  בניוטאון  הטבח  מאז  כי 
חודשים  כארבעה  לפני  כאמור 
השורות  כתיבת  למועד  ועד 
יותר  בארה"ב  נרשמו  הללו, 
אדם  בני  של  פציעות  מ־3,300 

מירי. 

מראות ההרס בבית המשפט לאחר פיגוע ההתאבדות

בחיפה דווקא זינקו הביקושים לדירות בשיעור חד של כ־20%. מבט כללי על העיר חיפה
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