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קהל המונים של אלפים רבים 
גדו־ ורבנים  אדמו"רים  ובראשם 
מעשה  ואנשי  חסידים  תורה,  לי 
בהלוויה  למנוחות  אתמול  ליוו 
כ"ק  את  קודר  ויגון  כאב  רוויית 
הרה"צ  מבאלחוב  האדמו"ר 
זצוק"ל  שנייבלג  ישראל  רבי 
נשמתו  את  שהשיב  שמש,  מבית 
ימים  בקיצור  לבוראה  הטהורה 
מחלה  לאחר  לחייו,  ה־54  בשנת 

קשה וקצרה שהסיבה לו יסורים 
באהבה  שקבלם  ומרים  קשים 

ובדומיה.
למשכב  נפל  זצ"ל  האדמו"ר 
לפני כחודש ימים, ומיני אז עבר 
חג  ולמחרת  קשים,  טיפולים 
הפסח אף אושפז בביה"ח הדסה 
עין כרם. אתמול בשעות הבוקר 
בעת שעבר טיפול רפואי התמו־

טט לפתע ומצבו הלך והתדרדר, 
למיטתו  הוזעקו  הרופאים  טובי 
חמור  בזיהום  שהבחינו  לאחר 

כבירים  מאמצים  ועשו  בדמו 
להצילו.

הקשה,  מצבו  היוודע  עם 
הרבנים  בהוראת  מיד  החלו 
בתי  בהיכלי  תהילים  באמירת 
רבים  כאשר  לרפואתו  המדרש 
לאבינו  וזעקה  בתפילה  עמדו 
שבשמים שישלח לו את רפואתו 
כבר  אולם  ממרום,  השלימה 
נגזרה גזירה וכעבור שעות ספו־

לבוראו  נשמתו  את  השיב  רות 
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שיגרו  פלסטינים  מחבלים 
המוע־ שטחי  לעבר  רקטה  אמש 
צה האזורית שער הנגב. הרקטה 
התפוצצה בשטח פתוח. לא דווח 
תושבים  נזק.  על  או  נפגעים  על 
אז־ נשמעה  לא  כי  אמרו  באזור 
הנראה,  ככל  הירי.  לאחר  עקה 
ששוגרו  נוספות  רקטות  שתי 
תו־ פלסטיני.  בשטח  התפוצצו 
אזעקת  שמעו  לא  באזור  שבים 
ומש־ צבא  כוחות  אדום'.  'צבע 

שרידי  אחר  סריקות  ערכו  טרה 
הרקטה.

רק בשבוע שעבר, התפוצצו 

בשטחים  קסאם  רקטות  שתי 
גרמו  ולא  שדרות  ליד  פתוחים 
לשעה  סמוך  לנזק.  או  לנפגעים 
צבע  אזעקת  נשמעה   07:30
מיישובי  ובחלק  בשדרות  אדום 
זמן  ואחרי  הנגב,  שער  מועצת 

קצר נשמעו הדי פיצוצים.
יע־ (בוגי)  משה  הבטחון  שר 

לון הבהיר כי ישראל לא תעבור 
"אנו  הרקטות.  ירי  על  בשתיקה 
מה  לכל  אחראי  בחמאס  רואים 
נאפשר  לא  מהרצועה.  שנורה 
לעבר  ירי  טפטופי  של  שגרה 
יעלון  אמר  וכוחותינו",  אזרחינו 
"גם  לשדרות.  הירי  לפני  עוד 
ברמת הגולן המדיניות שלנו היא 
שאין לנו כל כוונה לעבור לסדר 
היום על ירי מסוריה לעבר שטח 
ישראל, בין אם במקרה או שלא 
תקי־ ביד  כך  על  ונגיב  במקרה, 

פה".

עליה מדאיגה 
של 30% 

במקרי 
האנטישמיות 

בעולם 
במהלך 2012
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יעקב מתיתיהו לנגנויער
בהרה"ג יצחק הי"ו

ישיבת ברכת אהרן בעלזא
ירושלים

הנדא סערל אויש
בהרה"ח ישראל הי"ו
בית מלכה אשדוד
אשדוד
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האיומים התבררו כמוגזמים:

למרות הנסיונות: מרבית 
מתקפת הסייבר לא הצליחה

אמש החלו אירועי יום הזכרון לשואה
הבוקר בשעה 10.00 תישמע צפירת דומיה ברחבי הארץ

ביום בו מציינים את זכרון השואה בישראל:

גרמניה: 50 שומרים במחנה 
ההשמדה אושוויץ יעמדו לדין
ד"ר אפרים זורוף ל'המבשר': "מדובר בפריצת דרך בכל הנוגע ללכידת 

פושעים נאצים והמסייעים להם"

3 רקטות קסאם נורו לעבר ישראל

מאת א. למל

פריצת דרך בלכידת נאצים. 
פשעי  לחקר  המרכזי  המשרד 
בסוף  הודיע  בגרמניה  נאצים 
להעמיד  בכוונתו  כי  השבוע 
מחנה  משומרי  עשרות  לדין 
ההשמדה אושוויץ המתגוררים 
המ־ אזרחי  שהם  או  בגרמניה 

דינה.

התק־ בכלי  הדיווח  פי  על 
ב־50  מדובר  בגרמניה,  שורת 
המתגוררים   90 בני  אנשים 
בגרמניה,  שונים  באזורים 
הדיווחים,  אחד  פי  על  כאשר 
יש  בגרמניה  החוק  לרשויות 
את  וגם  השומרים  שמות  את 

כתובת מגוריהם המדויקת.
במשרד  הראשי  התובע  פריצת דרך בנושא לכידת 

פושעים. מחנה אושוויץ

כ"ק אדמו"ר מבאלחוב הרה"צ רבי ישראל שנייבאלג זצוק"ל
הובא למנוחות בהלוויה המונית במרומי הר המנוחות בירושלים

באדיבות הציבור החרדי
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ראש הממשלה במסר נחרץ לאיראן ולמדינות המערב:

נתניהו: "השנאה נגד היהודים לא נעלמה 
מן העולם; נפעל להדוף את האיומים"

ראה"מ הוסיף: "אני מעריך את מאמצי המערב לעצור את הגרעין האיראני אבל בשום שלב לא נפקיד את גורלנו בידי אחרים. 
גם לא בידי הטובים שבידידינו" ^ הנשיא פרס: "מי שמתעלם מאיום בשואה לעם אחד, חייב לדעת שאיום בשואה על עם אחר 

מהווה איום בשואה על כל העמים"
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המ־ מאמצי  את  מעריך  "אני 
ערב לעצור את הגרעין האיראני 
את  נפקיד  לא  שלב  בשום  אבל 
בידי  לא  גם  אחרים.  בידי  גורלנו 
אמר  כך  שבידידינו",  הטובים 
בנימין  הממשלה  ראש  אמש 
הזכרון  יום  ערב  בעצרת  נתניהו, 
נגד  "השנאה  ושם.  ביד  לשואה 
העולם  מן  נעלמה  לא  היהודים 
יש־ נגד  בשנאה  הוחלפה  אלא 

ראל", הוסיף.
התייחס  הממשלה  ראש 
הגרעין  לאיום  בהרחבה  בדבריו 
ההסתה  את  והשווה  האיראני, 
לתעמו־ ישראל  נגד  האיראנית 
במדינה  "גורמים  הנאצית:  לה 

כי  ואומרים  חוזרים  שלהם 
ומפיצים  מזוהמים  הם  'היהודים 
בע־ לא  היום  נאמר  זה  מחלות'. 

'ישראל  אומר:  איראן  נשיא  בר. 
לעקרו  שיש  סרטני  זיהום  היא 

מהמזרח התיכון'". 
פרס,  שמעון  המדינה  נשיא 
גם  הזהיר  העצרת,  את  שפתח 
שטרם  האנטישמיות  מפני  הוא 
חלפה מן העולם. "העולם הנאור 
זה  כיצד  עצמו  את  לשאול  חייב 
קורה שזמן כה קצר אחרי שכבו 
הדמים  מחיר  אחרי  המשרפות, 
שילמו  הברית  שבעלות  הנורא 
הנאצי.  השטן  את  להכניע  כדי 
גלי  בריש  להתהלך  יכולה  עדיין 
האירא־ ההנהגה  כמו  הנהגה 

ולאיים  שואה.  ולהכחיש  נית, 

בשואה", אמר. 
"מי שמתעלם מאיום בשואה 
שאיום  לדעת  חייב  אחד,  לעם 
בשואה על עם אחר מהווה איום 
הוסיף.  העמים",  כל  על  בשואה 
"דבר אין בכוחו להרחיקנו מימי 
שידע  ביותר  הגדולה  החשיכה 
שח־ השנים   74 האנושי.  המין 

מאשר  ביוגרפיה  יותר  הם  לפו 
היסטוריה. עדיין חסרים מיליוני 
של  וילדים,  הורים  של  שמות. 
קהילות יהודיות שלמות שחרבו 

ונמוגו", אמר. 
פרס התריע כי גם באירופה 
מסו־ אנטישמיים  תאים  פועלים 

למדו  שלא  כאלו  "נותרו  כנים: 
אנשי  ראש,  גלוחי  צעירים  דבר. 
בחליפות  חנוטים  כביכול  מדע 

מדומות. לא כל לועי הגעש כבו". 
עליה  על  הפרסומים  רקע  על 
במספר האירועים האנטישמיים 
בעולם, קרא הנשיא שלא להקל 
שוב  בקיצוניים: "משברים  ראש 
מפלגות  להקים  כדי  מנוצלים 
נאציות, מגוחכות אבל מסוכנות. 
מח־ אנטישמיות  קריקטורות 

בשם  מתפרסמות,  עדיין  ליאות 
המסע  כביכול.  הביטוי,  חופש 

לצדק ולחופש טרם תם". 
זכר  את  להנציח  קרא  פרס 
השואה ולהוקיר את אלו ששרדו 
תשקע  לא  התופת: "השואה  את 
ההיסטוריה.  של  הפעור  בחורּה 
ממשית.  לוהטת,  עמנו.  כאן  היא 
והוא  שנדם  רכבות־הרצח  רעש 
עודנו הומה באוזנינו. עשן הכב־

שנים נבלע אבל לא נמוג ברקיע 
מתהלכים  בקרבנו  שמעליהם. 
וזוועותיה  שהשואה  ניצולים, 
היומיומית.  בהווייתם  מפכים 
ההיסטו־ הומה.  בדמנו  דמם 

לקח  רק  אינה  השואה  של  ריה 
נבוכים  מורה  גם  היא  מהעבר, 

לעתיד". 

מאת חיים מרגליות

איומים  של  שבועות  לאחר 
(האקרים  פצחנים  קבוצות  מצד 
שאימו  פלסטיניות,  פרו  בלע"ז) 
התקשורת  רשת  את  להשבית 
המקוונת בישראל, על ידי תקיפה 
אתמול  התברר  רבות,  מארצות 
בערב כי מרבית הנסיונות נכשלו. 
מסוימים  שלזמנים  למרות  זאת 
את  להפיל  הפצחנים  הצליחו 
אמצעי התקשורת של המשרדים 

הממשלתיים.
עם זאת, התברר כי במרבית 
המקרים לא היה מדובר בפריצה 
להליך  אלא  הנתונים  לבסיסי 
העמסת  של  בהרבה  פשוט 
על  שיקשה  באופן  תעבורה 

תעבורת הנתונים. את הפעולות 
באמצעות  יצרו  הם  הללו 
(סוסים  רוגלה  תוכנות  שתילת 
למחשבים  שגרמו  טרויאניים) 
עם  קשר  ליצור  לנסות  רבים 

אותם משרדי ממשלה.
כשהתברר  היום,  במהלך 
גדולה  היתה  המהומה  כי 
שהתרחש  ממה  יותר  הרבה 
לאיים  הפצחנים  ניסו  בפועל, 
תחל  האמיתית  המתקפה  כי 
מ־12  יותר  בערב,  שש  לקראת 
המתקפה  תחילת  לאחר  שעות 
הרשתית. אלא שגם אז, התברר 

כי ההצלחות לא היו גדולות.
מפני  היה  מרכזי  חשש 
אשראי  כרטיסי  פרטי  פרסום 
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אירועי  החלו  אמש 
בשעה  לשואה.  הזכרון  יום 
הפ־ עצרת  החלה   20:00
בכיכר  הממלכתית  תיחה 
ושם  יד  במוזיאון  ורשה  גטו 

בירושלים. 
תישמע  שני,  יום  היום, 
דומיה  צפירת   10:00 בשעה 
החללים  לזכר  הארץ  ברחבי 
הצוררים  ידי  על  שנרצחו 

בתום  לאחריה,  הנאצים. 
למ־ טקס  יתקיים  הצפירה, 

גטו  למרד  האנדרטה  רגלות 
ורשה. 

יתקיים   :10:30 בשעה 
חללי  שמות  הקראת  מעמד 
שם",  יש  איש  "לכל  השואה, 
 11:00 בשעה  יזכור.  באוהל 
יש  איש  "לכל  מעמד  יתקיים 

שם" בבנין הכנסת. 
האזכ־ טקס  יחל  ב־13:00 

רה המרכזי באוהל "יזכור".
  המשך בעמ' ב
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דיבורים בלבד
המעשיים  הצעדים  שני 
כשר  לפיד  של  הראשונים 
האוצר  מנכ"ל  (מינוי  אוצר 
הדו  התקציב  וביטול 
באחת  לו  החזירו  שנתי) 
התקשורתית  האהדה  את 
ממנו,  להימלט  שאיימה 
המדהימה  הבורות  לנוכח 
שגילה בכל הקשור לשכרה 
כהן  משפחת  של  המדומה 

הדמיונית מחדרה.
בנושאים  כמו  בדיוק 
אחרים (לרבות, אפילו, דרך 
בשם  שיצר  בסערה  טיפולו 
לשוויון  כביכול  הקריאה 
בנטל), מה שחשובה ללפיד 
זו לא המהות כמו הכותרת. 
בעל הטור השבועי והמגיש 
מסולסל השיער נותר אפוא 
היחידה  למורשת  נאמן 
עמו  מביא  הוא  שאותה 

לזירה הפוליטית.
שהביטול  העובדה 
התקציב  של  המהדהד 
בי־ לידי  יבוא  לא  השנתי 

ותשעה  שנה  עוד  לפני  טוי 
רלוונטית.  איננה  חודשים, 
כל  יודע  התקשורת  בעולם 
גוב־ שעה  חיי  כי  עט  אוחז 

רים על חיי עולם. הכותרת 
הקובעת.  היא  העכשווית 
במובן  אם  שמחר,  העובדה 
של  במובן  או  המילולי 
תתאייד  היא  זמן',  'לאחר 
אינה  זכר,  כל  לה  יהיה  ולא 

מהווה כל שיקול.
מחר  כי  ושתוֹ  אכוֹל 
הכסי־ היו  נוהגים  דיאטה, 

לזה בבדיחּות  זה  לומר  לים 
חלו־ התנשאות  שהסגירה 

יום  מפני  דאגות  ואפס  לה 
המחר. 

דברי ריבות
לראובן  לו  קרה  מה  אז 
רב,  בצדק  שנפגע,  ריבלין 
מוצלח  מתפקוד  מהדחתו 
סיבות  בשל  הכנסת,  כיו"ר 
ענייניים,  בלתי  וטיעונים 
שעומד  כמי  היה  ונראה 
לממשלה  הצד  מן  לארוב 
לע־ ולא  בראשה  ולעומד 

שות להם חיים קלים.
אתמול  יום  מחדשות 
לאחר  כי  למדים  נמצאנו 
לבין  בינו  הבהרה  שיחת 
יריב  הקואליציה,  יו"ר 
לוין, נסללה הדרך לכהונתו 
וכן  הכספים  בועדת  כחבר 
והבטחון.  החוץ  בועדת 
כי  להאמר  מוכרחת  האמת 
אורחו  את  שמכיר  מי  כל 
כי  יודע  ריבלין  של  ושיגו 
אך טבעי היה שהאיש יאות 
את  דבר  של  בסופו  לקבל 
הדין גם אם בפנים חמוצות.

היה  דיווחים  באותם 
לפיו,  מפתח  משפט  חבוי 
רי־ שירצה  "במקרה  כי 

לעמדת  להתנגד  בלין 
המה־ יתואמו  הקואליציה, 
לכים עם יו"ר הקואליציה".
הצ־ שבטרם  יתכן 

אכן  אופרטיביות  בעות 
התמוה  ההסדר  יוסדר 
נאלץ  שעליו  הידיים  וכובל 
נלאה  הבלתי  הממלכתי 
לא  איש  אולם  להסכים, 
המ־ לשונו  את  לבלום  יוכל 

לא  שמשהו  שעה  תגלגלת 
יערב לחכו במסגרת המנות 
העיקריות, הפותחות, מנות 
הנ־ הקינוחים  או  הביניים 

קבע  דרך  ומאושרות  דונות 
בועדה. 

יותר  הוא  ריבלין  והרי 
איש של מילים (ומכאן גודל 
הקודם,  לתפקידו  התאמתו 
פילל,  עליו  הבא  זה  כמו 
מי־ ולנגד  המדינה).  נשיא 

לותיו הפיוטיות, אם בקינה 
כל  יעמוד  לא  ברינה,  ואם 
עם  ולא  יריב  עם  לא  הסכם 

ידיד.

דברי הבל
עתיד  יש  רשימת  את 
היתר,  בין  מקשט,  בכנסת 
שחורה,  כיפה  חובש  חייכן 
לאח־ שקיבלה  עיר  תושב 
שגם  חרדית,  שליטה  רונה 

מתהדר בתואר רב.
חיפש האיש בקעה לה־
תגדר בה ומצא את האפש־

שעמיתיו  הטכנולוגית  רות 
האחיות,  המפלגות  משתי 
סיעת  כמו  שלו  סיעתו 
מעת  נוהגים  היהודי,  הבית 
במסגרתה  להרהר  לעת 
ומלעיג  המרבה  וכל  בקול, 
משובח,  זה  הרי  עצמו  את 

לטעמם.
האחרון  השבוע  בסוף 
מביש  הגיג  פרסם  הוא 
תל־ כי  הציע  בו  במיוחד 

את  יטאטאו  הישיבות  מידי 
הזמנים  בין  בימי  הרחובות 
לציבור.  תרומה  של  כסוג 
הוא  מדוע  אותו  כששאלתי 
אותה  את  העניק  לא  עצמו 
בה  הפגרה  במסגרת  דוגמה 
בדיוק  מצא  לא  מצוי,  הוא 
במה וכיצד להשיב על מנת 

להניח את הדעת.
גם אוויל מחריש, המליץ 
יחשב. חכם  באדם,  החכם 

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בנימין ליּפקין

נתונים מעוררי פלצות 
הקיצוני,  השמאל  מחוגי  ובעיקר  רבים  ישראלים 
את  להאשים  מנסים  חולנית,  עצמית  שנאה  על  האמונים 
והם  בעולם.  האנטישמיות  להתגברות  באחריות  ישראל 
תולים אותה במצב הפלסטינים ובמבצעים נגד ירי הטילים 
בכוח  הגידול  יוסבר  איך  לדידם  גם  ואולם  עזה.  מרצועת 
הימין הניאו נאצי במדינות רבות באירופה, הלגיטימיות של 
הונגריה,  של  בפרלמנטים  וישיבתם  נאציות  ניאו  מפלגות 
בעולם  האנטישמיות  ואכן  נציגיהם?  של  ואוקראינה  יוון 
מדי  יותר  וקטלנית  אלימה  להיות  הופכת  והיא  גוברת 
שנה. זאת המסקנה העולה מדו"ח המעקב ל־2012 על מצב 
האנטישמיות שפרסמו אתמול, לקראת יום הזכרון לשואה, 
מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימינו שבאוניברסיטת 

תל אביב, בשיתוף עם הקונגרס היהודי האירופי.

לעליה  הביאו  גורמים  "שלושה  הסקר,  עורכי  לפי 
הרצחנית  הטרור  התקפת  בעקבות  האירועים:  במספר 
נרשמה  בטולוז,  התורה'  'אוצר  היהודי  הספר  בית  על 
עליה משמעותית ברמת האלימות בצרפת. היתה זו השנה 
גם  ניכרת  והשפעתה   2004 מאז  בצרפת  ביותר  האלימה 
בארצות אחרות, בייחוד בבריטניה. גם התחזקות הפעילות 
מפלגות  של  והתחזקותן  הקיצוני  הימין  של  הפוליטית 
בעלות עמדות אנטישמיות מובהקות, בעיקר ביוון, הונגריה 
אשר  ענן',  'עמוד  מבצע  היה  השלישי  הגורם  ואוקראינה. 
ברחבי  האנטישמית  בפעילות  עליה  גרר  החוקרים  פי  על 
העולם, אך עם זאת הוא גרם לעליה מתונה שנמשכה פרק 
זמן קצר יחסית. ל'שנאת עשיו ליעקב' שהזינה כל הדורות 
את שנאת ישראל נוספה בדור האחרון רעת ישמעאל. אף 
שהיא מלבה את האש הרעה והרבה מן המעשים האלימים 
את  להסביר  יכולה  לבדה  היא  אין  מוסלמים  בידי  נעשים 

השגשוג האנטישמי. 

הסוציולוגיה,  לפי  ניתן,  האנטישמיות  פריחת  את 
הישראלי־ לסכסוך  קשר  כל  להם  שאין  בגורמים  לתלות 
פלסטיני. החשובים שבהם הינם האבטלה הגואה במדינות 
אירופה והמשבר הכלכלי בעולם. וכך למשל ביוון שהידקה 
כוחה  גבר  ישראל  עם  והבטחוניים  המדיניים  קשריה  את 
של מפלגה ימנית קיצונית ואנטי שמית, וזאת אף שהמשבר 
וחוסר  מקומית  שחיתות  של  תוצר  הוא  ביוון  הכלכלי 
למשבר  הפתרון  ואת  היווני  המשק  ענפי  בכל  יעילות 
בדמות קיצוצים כואבים בתקציבי הרווחה מציעים מומחי 

האיחוד האירופי שאין אף יהודי ביניהם. 

הנתונים שהתפרסמו אתמול מעוררים פלצות: ב־2012 
יהודים.  נגד  האלימים  האירועים  במספר   30% של  עליה 
ולאחר  ב־2011.   526 לעומת   ,686 בצרפת  מהם  שליש 
בצרפת  המקרים.  במספר  ירידה  נרשמה  שבהן  שנתיים 
היו  הפירוט  לפי   .99 בארה"ב  אנטישמיים,  אירועים   200
 59 כנסת,  בתי  מ־100  יותר  על  יהודים  על  התקפות   273
מבני קהילה ובתי ספר, 89 בתי קברות ואנדרטאות חוללו,  
שימוש  של  מקרים   50 פרטי.  רכוש  השחתת  של  מקרים 
בנשק או באמצעי אלים אחר, ו־98 ללא נשק. עוד הוזכרו 
ל־373  וקרוב  אדם  חיי  על  ישירים  איומים   166 בדו"ח 
מופצים  וההסתה  השנאה  ונזק.  השחתה  ונדליזם,  אירועי 

ברשתות החברתיות.

והאנטי  האנטישמיות  בהתבטאויות  להחרפה  במקביל 
ישראליות גברו האלימות והוונדליזם נגד יהודים ומטרות 
יהודיות. בפולין חלה עליה משמעותית בחילול בתי קברות 
התמונה  זאת  אמנם  האם  השואה.  לחללי  הנצחה  ואתרי 
עליהם.  שדווח  אירועים  רק  נזכרו  הדו"ח  לפי  השלמה? 
בפועל התמונה הרבה יותר קשה. יהודים רבים בעולם או 
שהסכינו לאנטישמיות או שהם חוששים להתלונן. הכתובת 
כבר על הקיר. האם ישכיל העולם להסיק מסקנות? אפשר 
האנטישמיים  אתמול  שעוללו  ומה  שלא.  בוודאות  לקבוע 
של 'אנונימוס' לאתרים הישראלים מוכיח כי רק האמצעים 

משתנים, השנאה העמלקית לא. 

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

על פי דיווחים שונים: 

בנט לשר הנורבגי: "גם לפיד אינו מתלהב 
ממתווה שתי מדינות לשני עמים"

ביקורת באופוזיציה: גלאון: "לצערי אני מאמינה לבנט יותר מאשר לדיפלומטיה של נתניהו"

השר לפיד החליט: מתווה התקציב 
הדו שנתי יבוטל; "הגורם לגרעון"

הממשלה אישרה הקמת 
קבינט חברתי־כלכלי 

בראשות ראש הממשלה

באישור הממשלה: החלופה לחוק 
טל תוצג תוך 49 ימים לכנסת

הממשלה אישרה תכנית רב שנתית 
להעברת 400 מיליון שקלים לניצולי השואה

מצרים: הרוגים בעימותים בין 
מוסלמים לנוצרים קופטים

שטייניץ: "הטורקים אינם מתווכים מתאימים"

מאת  מאיר ברגר

החדשה  הממשלה  האם 
במוצהר  מתלהבת"  "אינה 
לשני  מדינות  שתי  ממתווה 
שר  שקיים  בפגישה  עמים? 
מפלגת  יו"ר  והמסחר,  הכלכלה 
שר  עם  בנט  נפתלי  היהודי  הבית 
איידה  אספן  נורווגיה  של  החוץ 
בנט  הבהיר  האחרון,  רביעי  ביום 
אינו  הוא  רק  לא  כי  שיחו  לבן 
בן־בריתו  גם  אלא  במתווה  תומך 
מפ־ ויו"ר  האוצר  שר  הפוליטי, 

"אינו  לפיד  יאיר  עתיד  יש  לגת 
המדינות  שתי  מפתרון  מתלהב" 
ומהקמת מדינה פלסטינית – כך 

דווח אתמול ב'הארץ'.
עם  הפגישה  החלה  בטרם 
בנט נועד שר החוץ הנורווגי עם 
נתניהו.  בנימין  הממשלה  ראש 
כי  איידה  בפני  הדגיש  נתניהו 
הוא מחויב לנאום בר־אילן ולע־

קרונות שתי מדינות לשני עמים 
את  בהקדם  לחדש  ומעוניין 

פי  על  הפלסטינים.  עם  המו"מ 
לפ־ איידה  הגיע  כאשר  הדיווח, 

גישה עם בנט, הוא שמע מסרים 
הפוכים לגמרי אשר העלו אצלו 
ממשלת  עמדת  לגבי  ספקות 

ישראל בנוגע לתהליך השלום. 
בכיר  ישראלי  פקיד  לדברי 
שר  הפגישה,  בתכני  שמעורה 
חריפה  התנגדות  הביע  הכלכלה 
בין  פלסטינית  מדינה  להקמת 

נהר הירדן לים התיכון.
מתלהבים  כך  כל  לא  "אנחנו 
אמר  המדינות",  שתי  מפתרון 
בנט בפגישה. שר החוץ הנורווגי 
לעמדת  מתכוון  בנט  אם  שאל 
להבהיר  מיהר  בנט  אך  מפלגתו, 
רבים  של  לעמדתם  התכוון  כי 
"גם  כי  וציין  הממשלה  משרי 

יאיר לפיד חושב ככה".
הושמ־ לדיווח  בתגובה 

חריפה  ביקורת  אתמול  עה 
ח"כ  מרצ,  יו"ר  באופוזיציה. 
בנט  של  שדבריו  אמרה  גלאון, 
מצד  כפול"  ל"דיבור  עדות  הינם 

הפלס־ בנושא  ישראל  ממשלת 
טיני. 

"נתניהו שילם את מס השפ־
תיים הרגיל שלו לנאום בר אילן 
מס   – המדינות  שתי  ולפתרון 
לסיכול  שפעל  משום  שפתיים 
הנרחבת  בבניה  לו  האפשרות 
גלאון.  אמרה  בהתנחלויות", 
התנגדות  הביע  בנט  "ואילו 
המדינות,  שתי  לפתרון  נחרצת 
ואף סיפר על שרים אחרים שלא 

מתלהבים מהרעיון". 
"לצערי  כי  הוסיפה  גלאון 
מאשר  יותר  לבנט  מאמינה  אני 
אבל  נתניהו,  של  לדיפלומטיה 
לצי־ להציג  שחובה  חושבת  אני 

האפשרויות  מה  הישראלי  בור 
שתי  או  לבחור:  עלינו  שביניהן 
מדינה  או  עמים,  לשני  מדינות 
שאנ־ מזאת  מאוד  רחוקה  אחת, 

יהודית  או  שתהיה  רוצים –  חנו 
ולא  זאת  לא  או  דמוקרטית  או 

זאת". 
(העבודה)  שי  נחמן  ח"כ 

ואמר  לדברים  הוא  גם  התייחס 
"מתנהלת  נתניהו  ממשלת  כי 
קולות  בארבעה  מקהלה  כמו 
לדב־ מזייפת".  שהיא  פלא  ולא 

הממשלה  שראש  יתכן  "לא  ריו, 
דברים  יגידו  שלו  הכלכלה  ושר 
כי  מתברר  כן  על  ויתר  הפוכים 
מצדד  אינו  כבר  האוצר  שר  גם 
אין  המדינות.  שתי  בפתרון 
מקום לאשליות. הממשלה הזאת 
לבידוד  ישראל  את  מוליכה 

מדיני". 

מאת שלמה גרין

אתמול  אישרה  הממשלה 
השבועית  בישיבתה  אחד  פה 
לענייני  שרים  ועדת  הקמת 
חברתי־ (קבינט  וכלכלה  חברה 
החל־ לקבל  שיוסמך  כלכלי), 
טיפול  התקציב,  בנושאי  טות 
כלכליות,  חברתיות  בסוגיות 
לאומיים  בפרויקטים  טיפול 
בנושאי  ועיסוק  כלכלה  בנושאי 

שכר. 
החברתי  הקבינט  להחלטות 
כלכלי יוענק תוקף של החלטות 
ראש  כי  נקבע  עוד  ממשלה. 
בתוך  לערער  יוכל  הממשלה 

בוע־ הועדה  החלטות  על  שבוע 
דה עצמה או במליאת הממשלה. 
שאושר  הועדה  הרכב 
 – הממשלה  ראש  בממשלה: 
מ"מ   – האוצר  שר  הועדה;  יו"ר 
יהיו  הועדה  חברי  הועדה.  יו"ר 
הבינוי  שר  והמים;  האנרגיה  שר 
והשיכון; שר החינוך; שר הפנים; 
החבר־ והשירותים  הרווחה  שר 
התשתיות  התחבורה,  שר  תיים; 
לבטיחות  והרשות  הלאומיות 
הת־ שר  התיירות;  שר  בדרכים; 

עשיה, המסחר והתעסוקה; השר 
לענייני  השר  הסביבה;  להגנת 
אסטרטגיים,  ונושאים  מודיעין 

והשרה לקליטת עליה.

מאת שלמה גרין

יאיר  הנכנס  האוצר  שר 
מתווה  את  לבטל  החליט  לפיד 
ולחזור  שנתי  הדו  התקציב 
כך  שנתי.  חד  תקציבי  למתווה 
האוצר.  ממשרד  אתמול  נמסר 
ההחלטה התקבלה בתיאום עם 
ראש הממשלה בנימין נתניהו.

אמרו  לפיד  של  בלשכתו 
עבו־ תכנית  "בניית  כי  אתמול 

מאפשרת  שנתית  משקית  דה 

בין  טעויות  מרווחי  הקטנת 
המדינה  להכנסות  התחזיות 
משקיים  ולתהליכים  ממסים 
לבין  וגלובליים  מקומיים 
איתור  יכולת  בפועל,  מימושן 
בזמן  גרעוניים  מוקשים  וזיהוי 
פתרונות  של  מיידי  וייצור 
בתכנית  תקציביות  והתאמות 
לאורך  המשק  של  העבודה 
הג־ הפערים  הכספים.  שנת 
הדו־שנ־ התחזיות  בין  דולים 

המדינה  הכנסות  להיקף  תיות 

ממסים הלכה למעשה, הובילו 
לאובר־דראפט  המשק  את 
ניצבים  אנו  מולו  העמוק 

כעת".
למרות ההחלטה, התקציב 
הנוכחי הנמצא בדיונים בימים 
אלה צפוי להיות דו שנתי, ול־

שנותרו  החודשים  על  גם  חול 
כולה,   2014 על  וגם  ב־2013 
שנותרו  העובדה  בשל  וזאת 
לסוף  בלבד  ספורים  חודשים 

שנת הכספים הנוכחית. מאת מאיר ברגר

אתמול  אישרה  הממשלה 
ועדת  של  הקמתה  את  (א') 
בנטל  "השוויון  לענין  השרים 
האזר־ בשירות  הצבאי,  בשירות 
כה־ זאת   – העבודה"  ובשוק  חי 
הקואליציוניים  להסכמים  משך 
הליכוד  בין  שנחתמו  הפוגעניים 

למפלגות הקואליציוניות. 
הועדה, בראשות השר יעקב 
את  סופית  לגבש  צפויה  פרי, 
הממשלתית  החוק  הצעת  נוסח 
טל  חוק  את  שתחליף  החדשה 
לגיוס חרדים ושתסדיר במקביל 
אף את גיוסם של צעירים ערבים 
צפויה  הועדה  אזרחי.  לשירות 
החוק  הצעת  את  לכנסת  להגיש 

לשוויון בנטל תוך 49 ימים.
שר  הועדה,  יו"ר  מלבד 
פרי,  יעקב  והטכנולוגיה,  המדע 
הבטחון,  שר  נמנים  הועדה  על 
לבטחון  השר  יעלון,  (בוגי)  משה 
שר  אהרונוביץ',  יצחק  פנים, 
אריאל  אורי  והשיכון,  הבינוי 
עמיר  הסביבה,  להגנת  והשר 

מאת שלמה גריןפרץ.

אישרה  השואה,  יום  לקראת 
בישיבתה  הממשלה  אתמול 
שנתית  רב  תכנית  השבועית 
להעב־ האוצר  משרד  שמוביל 
בשנה  שקלים  מיליון   100 רת 
השנים  בארבע  השואה  לניצולי 
מיליון  הכל 400  ובסך  הקרובות, 

שקלים. 
שרי  אישרו  במקביל 

בין  שסוכמה  הצעה  הממשלה 
האוצר  שר  ובין  הממשלה  ראש 
לקרן  שקל  מיליון   50 להוסיף 
ולניצו־ הללו  לקשישים  סיעוד 

שקל  מיליון   15 וכן  השואה,  לי 
על  להקל  במטרה  לתרופות, 

הניצולים. 
בנימין  הממשלה,  ראש 
ישיבת  בפתח  אמר  נתניהו, 
מחויבות  לנו  "יש  כי  הממשלה 
ול־ בכלל,  לקשישים  עמוקה 

ואנחנו  בפרט,  השואה  ניצולי 
לרווחתם.  כל  קודם  מחויבים 
לרווחתם.  וגם  לבטחונם  גם 
תופת  את  שרדו  האלה  האנשים 
במער־ השתתפו  הם  השואה, 

מדינת  את  בנו  הם  ישראל,  כות 
לתקומה  העדות  הם  ישראל. 
שלנו והמחויבות שלנו להם היא 
שנידרש.  מה  כל  שנעשה  כזו 
ככל  ונוסיף  היום  נותנים  אנחנו 

שיידרש".

מאת דוד שמואלי

אסטרטגיים,  לעניינים  השר 
אתמול  אמר  שטייניץ,  יובל 
סבור  אינו  כי  ב',  לרשת  בראיון 
שיש ממש בדיווחים ששר־החוץ 
קארי,  ג'ון  ארצות־הברית,  של 
יש־ בין  לתווך  מטורקיה  יבקש 

ראל לרשות הפלסטינית.
מערכת  כי  ציין,  שטייניץ 
בין  כיום  המתקיימת  היחסים 

הופכת  איננה  לירושלים  אנקרה 
מתאים,  למתווך  טורקיה  את 
למו"מ  תחליף  אין  לכך  ומעבר 

ישיר בין הצדדים.
בכלי  דווח  השבוע  בסוף 
מזכיר  כי  בטורקיה,  תקשורת 
קארי,  ג'ון  האמריקני,  המדינה 
להצטרף  מהטורקים  יבקש 
ישראל  בין  השלום  לתהליכי 
ההש־ בשל  הפלסטינים,  לבין 

תנועת  על  טורקיה  של  פעה 
חמאס.

הטורקי  בעיתון  דיווח  לפי 
ראש  עם  ידון  קארי,  'הורייט', 
גם  ארדואן,  טוריה,  ממשלת 
ירושלים  בין  היחסים  בשיקום 

לאנקרה.
"לטורקיה יש השפעה גדולה 
על הפלסטינים. יש לה את היכו־

לת לדחוף את הפלסטינים לקבל 
את עקרונות הקוורטט ולהמשיך 
הלאה על הבסיס שלהם", אמרה 
המדינה  מחלקת  דוברת  השבוע 

האמריקנית, ו' נולנד.

מאת אליעזר פרידמן

השבוע  בסוף  התחיל  זה 
נהרגו  אדם  בני  חמישה  כאשר 
לקהיר,  שמצפון  חוסוס  באל 
אחד  הרוג  עם  אתמול  והמשיך 

לפחות ו־21 פצועים בקהיר. 
קופטים  נוצרים  אלפי 
אזכרה  לטקס  אמול  התכנסו 

נוצרים  ארבעה  של  לכבודם 
במהלך  שישי  ביום  שנהרגו 
עימות אלים בין נוצרים למוס־
למים. לאחר הטקס יצאו מאות 
מחאה  לתהלוכת  ממשתתפיו 
הם  כשבדרך  הבירה,  ברחבי 
מכוניות  מעלים  הרס,  זורעים 
המוס־ שמשות.  ומנפצים  באש 
הת־ באזור  המתגוררים  למים 

הנוצרי  הצלב  מסע  נגד  קוממו 
הצועדים  לעבר  ליידות  והחלו 
ואף  אבנים  תבערה,  בקבוקי 
לעברם  גלגלו  אותם  סלעים 

מהגגות. 
המוסלמים  הדיווחים  לפי 
קליעים  הנוצרים  על  ירו  גם 
צי־ לציד  המשמשים  קטנים 

פורים.

זורעים הרס. האירועים האלימים במצרים, אתמול

גרמניה: 50 שומרים במחנה ההשמדה אושוויץ יעמדו לדין

כ"ק אדמו"ר מבאלחוב הרה"צ רבי ישראל שנייבאלג זצוק"ל
ומקורביו  משפחתו  בני  במעמד 
פסוקי  את  הלב  מעומק  שזעקו 

יחוד הבורא וקריאת שמע.
הפתאומית  הסתלקותו  דבר 
המוני  את  רבה  בתדהמה  הכתה 
מקורביו ומעריציו הרבים בארץ 
ובחו"ל שביכו מרה את האבידה 
בהלקחו  ישראל  לבית  הגדולה 
הנערץ  האדמו"ר  של  רום  לשמי 
פריחתו  בשיא  שנותיו,  במיטב 
את  להאיר  לפניו  עוד  כשעתידו 
למסתו־ והעבודה  התורה  דרך 

פפים בצל קדשו.
שיצאה  הגדולה  בהלוויתו 
ריב"ל  ברח'  מדרשו  בית  מהיכל 
אל־ קהל  השתתפו  שמש  בבית 
כשהם  העיר  תושבי  מקרב  פים 
מבכים רבות את הסתלקותו של 
גדולות  שפעל  זצ"ל  האדמו"ר 
תורה  להפיח  בעיר  ונצורות 
הרבים,  בקרב  שמים  ויראת 
המוני  על  ומקובל  אהוב  בהיותו 
דגול  מנהיג  בו  שראו  התושבים 
להפצת  ונפש  לב  בכל  המתמסר 
התאמצות  תוך  וחסידות  תורה 
ית־ שמו  את  להאהיב  מיוחדת 

ברך על הכל, כאשר התאמץ גם 
והח־ הצדקה  בעבודת  מאד  עד 
מופלא  באופן  הבריות  עם  סד 

ביותר.
הספי־ ההלוויה,  צאת  טרם 
נר־ בוכים  בקול  תמרורים  דוהו 

רוזנברגר  יהושע  רבי  הגאון  גש 
הח־ העדה  בד"צ  חבר  שליט"א 

מקאמארנא  אדמו"ר  כ"ק  רדית, 
והרבנים  שליט"א,  שמש  בית   –
הגר  מאיר  יצחק  רבי  הגאונים 
שליט"א רב קהילת חניכי הישי־
סאבוביץ  מנדל  מנחם  רבי  בות, 
בעיר,  חרדים  קהל  רב  שליט"א 
הגדולה  האבידה  על  שעמדו 
בהסתלקותו  שמש  בית  לעיר 
מה־ אחד  בהיותו  הפתאומית, 

מיוחדים מעמודי התווך בביצור 
חומת היהדות והקדושה והפצת 

התורה והיהדות.
מתולדות  אדמו"ר  כ"ק  גיסו 
אברהם יצחק שליט"א נשא עליו 
ובדבריו  נרגש,  תמרורים  מספד 
המופ־ צדקותו  גודל  על  עמד 

מתוך  בוראו  את  בעבודתו  לגה 
התנהגותו  צרופה,  שמים  יראת 
הצ־ דרכי  עפ"י  חייו  באורחות 

כל  רבות  התעמק  כאשר  דיקים 
כמו"כ  קדשם,  בהליכות  השנים 
המופלאה  התמסרותו  על  עמד 
נכון  בהיותו  וחסד  צדקה  לעניני 
לכל  ולסעד  לעזר  להיות  ודרוך 
נזקק ומר נפש ברוחב לב ומאור 

פנים.
בוכים  בקול  הספידוהו  כן 
דוד  ר'  הרה"צ  בניו:  דמעות  רווי 
יוסף  רבי  והרה"צ  שליט"א,  צבי 
למ"מ,  שהוכתר  שליט"א  יעקב 
וחתניו הרה"צ רבי שמואל משה 
ביהמ"ד  רב  שליט"א  טברסקי 
והרה"צ  אשדוד,  טשערנאביל 
שליט"א  כהנא  דוד  מרדכי  רבי 
באלחוב,  ביהמ"ד  כרב  שהוכתר 
הפ־ הסתלקותו  את  שביכו 

עבודת  של  בעיצומה  תאומית 
קדשו.

הל־ המשיכה  שמש  מבית 
הגדול  המדרש  בית  לעבר  וויתו 
שם  בירושלים,  בעלזא  דחסידי 
בראשות  אלפים  קהל  המתינו 
מבעלזא  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
עד  המיטה  את  שליווה  שליט"א 
בחלקת  הגולל,  סתימת  לאחר 
בירו־ תמיר  בהר  הדת  מחזיקי 
הגה"צ  אביו  לציון  בסמוך  שלים 

רבי ישעי' זצוק"ל.
מתולדותיו  

בערב  נולד  זצ"ל  האדמו"ר 
חג הסוכות תשי"ט לאביו הגה"צ 
מל־ זצוק"ל  שנייבלג  ישעי'  רבי 

פנים אב"ד בני ראם ואב"ד בד"ץ 

ולאמו  בעלזא,   - הדת  מחזיקי 
באשע  מרת  הצדקנית  הרבנית 
שפירא  דוד  רבי  הגה"צ  בת  ע"ה 
ומגדולי  ציון'  'בני  בעמ"ס  זצ"ל 
בעיה"ק  קטמון  שכונת  רבני 

ירושלים.
בבית אביו הגדול שהיה מג־
הרבנים,  וחשובי  הפוסקים  דולי 
ותרשישים  אראלים  לגזע  נצר 
את  קיבל  עליון,  וקדושי  לגדולי 
ויראת  בתורה  להתעלות  חינוכו 
בו  השקיע  אביו  כאשר  שמים 
רבות בראותו כי לגדולות נוצר. 
ההוד  ניחוחות  את  בנפשו  וקלט 
מו־ שהיה  זה  גדול  בבית  שהיו 

והיראה  התורה  אדני  על  שתת 
מתוך  הצרופה  החסידות  בדרך 
וענוות־ וצניעות  ישראל  אהבת 

נות יתירה
בת"ת  התחנך  בצעירותו 
שהיה  ראם  בני  בישוב  שהיה 
גדול,  חסידי  ישוב  בשעתו 
ללמוד  עבר  מצוה  הבר  ולאחר 
בישיבת צאנז בנתניה, ולאחמ"כ 
שם  בירושלים,  בעלזא  בישיבת 
כי־ לילות  רבה  ביגיעה  עמל 

בהתמדה  התורה  בלימוד  מים 
בלימודיו,  חיל  ועשה  מופלגה 
ורכש לעצמו קנייני תורה בדרך 
כשיראתו  הצרופה  החסידות 
כא־ לחכמתו.  קודמת  הטהורה 

צדקותו  ברוב  נודע  אז  כבר  שר 
בקדושה  הטמירה  בהנהגתו 
הרחב  ובלבו  יתירה,  ופרישות 
ובמאור  לכת  בהצנע  והנהגותיו 

פנים לכל אדם באשר הוא.
בהגיע לברית הנשואין נלקח 
היחידה  לבתו  כחתן  כבוד  אחר 
מנדבו־ אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
בצפת.  זצוק"ל  באניא   – רנה 
בעיה"ק  התגורר  נישואיו  לאחר 
צפת, שם התמסר באופן מופלא 
סודו  לאיש  והיה  הגדול  לחותנו 
ואמונו וליד ימינו, פתח את ביתו 

עניים  עשרות  כאשר  נזקק,  לכל 
צפת,  לעיר  שהזדמנו  לב  נשברי 
סעדו בביתו מידי יום ביומו וש־

בת בשבתו כשהוא עומד עליהם 
להאכילם ולהשקותם ברוחב לב 

ונפש.
עד  העריכו  זצ"ל  חותנו 
פעם  עליו  התבטא  ואף  מאד, 
לרומם  הברוכות  שפעולותיו 
וניהול  בצפת,  התורה  קרן  את 
האורחים  והכנסת  מדרשו  בית 
עומד  כשהוא  שלו  המופלגה 
חיזוק  לו  נתנו  אשר  הם  לימינו, 
רב בעבודת הקודש ובזכותו זכה 
שנים  הקודש  במשא  להמשיך 

רבות.
צפת  בעיה"ק  מגוריו  בשנות 
והיראה  התורה  דלתי  על  שקד 
ע"י  שהוקם  עליה  לבני  בכולל 
והגה  שליט"א  פייבלזון  הגר"י 
הבו־ משעות  בתורה  במסגרתו 

הערב  שעות  עד  המוקדמות  קר 
הקרין  אורו  כאשר  המאוחרות, 
על תושבי העיר בהפיחו רוח של 
הרבים.  בקרב  ויהדות  תורה  חיי 
המקום  תושבי  כל  על  התחבב 
התורה  את  להאהיב  רבות  ופעל 

והיהדות על הכלל.
זכה  אף  שנים  מספר  במשך 
את  הקיץ  בחדשי  בביתו  לארח 
מסטריקוב  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
להשתעשע  הרבה  אשר  זצוק"ל, 

עמו רבות בתורה וחסידות.
לאחר הסתלקות חותנו זצ"ל, 
ימשיך  כי  בצוואתו  ביקש  אשר 
להת־ עבר  אדמו"רות,  בהנהגת 

גורר בעיר בית שמש, שם הקים 
ע"ש  המפואר  מדרשו  בית  את 
זצוק"ל  מבאלחוב  הגה"ק  זקינו 
מגזע זידיטשוב, שהיה עד מהרה 
מבקשי  להמוני  שואבת  לאבן 
השם, כאשר בית המדרש שוקק 
בקיום  היממה  שעות  בכל  חיים 
וכו־ התורה,  ושיעורי  התפילות 

ללים וקרנות חסד לכלל תושבי 
העיר.

בשנות נעוריו הסתופף רבות 
הח־ וגדולי  הצדיקים  זקני  בצל 
סידים, וקלט מהם אורחות חיים 
ומנה־ חייהם  הליכות  בתולדות 
גיהם בקודש של צדיקי הדורות, 
והיה מקור בלתי נדלה בהעתקת 
מהם  שקיבל  במסורת  השמועה 
חסידים  זצ"ל,  הגדול  ומאביו 
ואנשי מעשה רבים היו מבקשים 
צדיקים  סיפורי  ממנו  לשמוע 
שעל  ידעו  כאשר  והנהגותיהם 
אפשר  ומקוריותם  מהימנותם 

להסתמך.
של  קיומו  על  נפשו  מסר 
מאבותיו  שקיבל  ומסורת  מנהג 
החומ־ על  וויתר  ולא  ומרבותיו, 

רות ודקדוקי המצוות גם כאשר 
פה  היה  ביסורים,  מלופף  היה 
בסעודות  כאשר  מרגליות  מפיק 
מד־ בבית  שערך  מלכה  המלוה 
רשו הגיעו רבים וטובים לשמוע 
ממנו על הליכות צדיקי הדורות.
היה מקושר בכל נימי לבו ונ־
פשו לכ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא 
בצל  להסתופף  והרבה  שליט"א 
קדשו בכל הזדמנות, גם בחוה"מ 
בשארית  התאמץ  האחרון,  פסח 
בהיכל  להתפלל  להגיע  כוחותיו 
בית מדרש הגדול דחסידי בעל־

זא בירושלים.
היה אהוב ביותר על כל רבני 
ואדמו"ריה  שמש  בית  העיר 
כאשר  למאד,  עד  שהעריכוהו 
התמסרותו  את  תמיד  הפליאו 
לרו־ ואחד  אחד  לכל  המופתית 

מם את רוחו ולהעלותו בנתיבות 
התורה והעבודה.

ישרים  דור  אחריו  השאיר 
ביניהם  רבנן,  וחתנין  בנין  יבורך 
וכן  נשואיו,  לפני  עדיין  בחור 
אבות  בדרכי  הממשיכים  נכדים 

לתפארה.

  המשך מעמ' ראשון

נאצים  פשעי  לחקר  המרכזי 
לודוויגסבורג,  בעיר  הממוקם 
קורט שרים, מסר לעיתון מקומי 
ש־50 השומרים גויסו בזמנו מר־

חלקם  כי  ציין  הוא  גרמניה.  חבי 
כנראה ברח לדרום אמריקה.

 68 המאוחר,  הדין  מיצוי 
שנים אחרי תום מלחמת העולם 
תק־ רקע  על  התאפשר  השניה, 

דים הרשעתו של ג'ון דמיאניוק, 
בגין  מאסר  שנות  לחמש  שנידון 
יהודים   28,060 של  לרצח  סיוע 
שומר  ששימש  בעת  ב־1943, 

במחנה סוביבור. 

נגד  המשפטיים  התיקים 
ראיה  עדי  נטולי  החשודים   50
הסוכנות  זאת,  עם  ישירים. 
שרישומים  מקווה  הפדרלית 
יספיקו  תקופה  מאותה  כתובים 
במשפט  שהיה  כפי  להרשעה, 

דמיאניוק. 
בירו־ ויזנטל  מרכז  מנכ"ל 

אמר  זורוף  אפרים  ד"ר  שלים, 
'המב־ כתב  עם  בשיחה  אתמול 

שר': "ללא ספק מדובר בפריצת 
דרך בכל הנוגע ללכידת פושעים 
נאצים והמסייעים להם, התהליך 
שנים  מספר  לאחר  התאפשר 
בהן  דמיאניוק  של  משפטו  מאז 

רשויות  על  אדיר  לחץ  הפעלנו 
החוק בגרמניה, במישרין או בע־

קיפין. חלק לא מבוטל מרשימת 
הנאצים  במחנות  השומרים 
באמצעותנו,  לגרמניה  הועברו 
פושעים  אותם  כי  תקוה  וכולנו 

יעמדו לדין".
כי  בשיחתו  אמר  זורוף 
בגרמניה  החוק  לרשויות  הובהר 
חייבים  המשפטים  הצעדים  כי 
הנא־ כל  שכן  מיידית,  להיפתח 

ויש  ומעלה  ה־90  בגילאי  שמים 
במהירות  הצדק  את  למצות 
את  יאחרו  בטרם  האפשרית 

המועד.

שאיימו  כפי  ישראלים,  של 
חשבונות  או  הקבוצות,  חברי 
וסיסמאות מיילים של ישראלים. 
אלא שלמרות האיומים, מבדיקה 
רב  במספר  'המבשר'  שערך 
אחת  אף  שפורסמו,  שמות  של 
היתה  לא  שנבדקו  מהסיסמאות 

נכונה או מעודכנת.
החל  אחה"צ   4 מהשעה 
מכיוונן  בעיקר  מסוים,  עומס 
פלסטיניות,  הפרו  הקבוצות  של 

קבוצת  מטריית  תחת  שהתאגדו 
האוצר  ובמשרד  'אנונימוס', 
 ,16:00 לשעה  נכון  כי  מסרו 
תחת  נמצאים  הממשלה  מאגרי 
שירות  מניעת  של  מתקפות 
זו  במסגרת   .(DDos) מבוזרות 
היתה  לא  החוץ  משרד  רשת 
שניות  למספר  ברשת  זמינה 

וחזרה לפעולה תקינה.
ממשל  יחידת  כי  נמסר  עוד 
הממשלתי  בתקשוב  זמין 
הלאומי  הסייבר  ומטה 

המתקפות  להדיפת  פועלים 
בפעולות  השאר  בין  ונוקטים 
תקשורת  ניתובי  כגון  יזומות 
מניעת  בהתקפות  וטיפול 

השירות.
מספר  נטלו  במקביל, 
יוזמה  ישראליים  פצחנים 
ופעלו בשיטה דומה מול אמצעי 
תקשורת ערביים. אחד מהם אף 
אשראי  פרטי  בידיו  כי  פרסם 
כי  ואיים  איראניים  כמיליון  של 

יפרסמם בהמשך. 

למרות הנסיונות: מרבית מתקפת הסייבר לא הצליחה

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

משרד החקלאות דרש מהפרקליטות וזו 
תערער על הפסיקה בנושא פיטום האווזים

מאת חיים מרגליות

היועץ המשפטי לממשלה 
משרד  אנשי  עמדת  את  קיבל 
לפרקלי־ והורה  החקלאות, 
הדין  פסק  על  לערער  טות 
האווזים  פיטום  את  שאפשר 

בישראל.
החקלאות  משרד  אנשי 
לחדש  הכוונה  נגד  נלחמים 
בישראל.  האווזים  פיטום  את 
המשפט  בית  קיבל  לאחרונה 
מפ־ של  ערעורו  את  המחוזי 

לפטם  לו  ואישר  אווזים  טם 
אווזים, לאחר שזה הופסק עם 

סגירת הענף ב־2006.
החקלאות  במשרד 
יש  הדין  לפסק  כי  אומרים 
משמעותיות,  רוחב  השלכות 
הדיון  את  מחדש  פותח  והוא 

והלכה  מכבר,  זה  שנשלם 
ענף  את  מחזיר  הוא  למעשה, 
לישראל.  האווזים  פיטום 
מתן  לאחר  יומיים  לראיה, 
במשרד  נתקבלה  הדין,  פסק 
הנא־ של  פנייתו  החקלאות 

ענף  פתיחת  את  לאפשר  שם 
האווזים מחדש.

מש־ פנה  כך,  בעקבות 
לפרקליטות  החקלאות  רד 
להגיש  בבקשה  המדינה 
הע־ המשפט  לבית  ערעור 

הנוגע  המשפטי  בתיק  ליון 
משרד  האווזים.  לפיטום 
לערער  מבקש  החקלאות 
על  העליון  המשפט  לבית 

ההחלטה. 
לפני כשלוש שנים הרשיע 
בראשון  השלום  משפט  בית 
בע־ האווזים  מגדל  את  לציון 

בירה על חוק צער בעלי חיים 
במשקו.  אווזים  פיטום  בשל 
הש־ שהוא  להגנתו  טען  זה 
שאינה  חדשה  בשיטה  תמש 
השופט  לחוק.  בניגוד  עומדת 
הח־ משרד  גרסת  את  קיבל 

לאחר  הורשע.  והוא  קלאות 
פסק  על  ערער  שהחקלאי 
המשפט  בית  אותו  זיכה  הדין 

המחוזי מרכז. 
המשפטי  היועץ  כאמור, 
דעת  את  קיבל  לממשלה 
החקלאות  משרד  אנשי 
הדין  פסק  על  לערער  והורה 
המחוזי.  המשפט  בית  של 
שפסק  היא  היועץ  עמדת 
בג"צ  פסיקת  את  סותר  הדין 
בג־ הפיטום  את  האוסרת 

מסב  שהוא  הרב  הסבל  לל 
לאווזים.
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מאת שלמה גרין

השקל  התחזקות  מגמת 
להימשך  צפויה  הדולר  מול 
ולבנק  הקרובים,  בחודשים  גם 
אלא  ברירה  תהיה  לא  ישראל 
במט"ח  במסחר  ולהתערב  לשוב 
כלכ־ הגיעו  אליה  המסקנה  זו   –
בסקירה  זאקס'  'גולדמן  בנק  לני 
מתפרסם  שתוכנה  ללקוחות 

בגלובס. 
האנ־ מעריכים  בסקירה 

הגז  תגליות  כי  בבנק  ליסטים 
יתרמו  ישראל  חופי  מול  הטבעי 
לתוספת של 0.8% לתמ"ג בשנה 
מחצית  של  ולתוספת  הנוכחית, 
בשוק  הבאה.  בשנה  האחוז 
כי  הכלכלנים  מעריכים  המט"ח 
שקלים,  ל־3.55  ייחלש  הדולר 
שקלים  ו־3.45  שקלים   3.5
חודשים  ו־12   6  ,3 של  בטווחים 

בהתאמה. 
"תפו־ כי  נאמר  בסקירה 

יותר  הגדול  מהמאגר  הגז  קת 
כך  ב־2016  תחל   – 'לוויתן'   –
על  יותר  הגדולה  שההשפעה 
הבי־ בטווח  רק  תהיה  הכלכלה 

נוני". עוד נאמר כי "הגז יאיץ את 
האינפלציה  את  יוריד  הצמיחה, 
יש־ בנק  השקל.  לייסוף  ויביא 

ראל נוטה להגיב לכל 3 הגורמים 

הללו. לפיכך, תהיה להזרמת הגז 
המוניט־ המדיניות  על  השפעה 

זאקס  בגולדמן  זאת,  עם  רית". 
ירסן  הנדל"ני  כי "הבום  מציינים 

ממנו  וימנע  ישראל  בנק  את 
השנה,  סוף  עד  ריבית  להוריד 
בייסוף  לו  יעלה  זה  אם  אפילו 

השקל".

מאת א. למל

ניכרת  עליה  מדאיגה.  עליה 
האירועים  ברמת  ב־2012  חלה 
מספר  בעולם:  האנטישמיים 
עלה  האנטישמיים  האירועים 
ב־30 אחוז לעומת 2011. כך עו־
לה מדו"ח של מרכז קנטור לחקר 
יהדות אירופה ל־2012 שפורסם 

אתמול בבוקר.
שהתר־ האירועים   686 בין 

בשנה  לעומת 526  ב־2012,  חשו 
מההתקפות   273 לה,  שקדמה 
מהם  רבים  יהודים,  כלפי  הופנו 
תקיפות   190 נוער,  ובני  ילדים 
כנסת,  בבתי  התרחשו  נוספות 
וכן  ואנדרטאות  קברות  בתי 
השחתה  מקרי  מ־200  למעלה 

פרטי  הן  יהודי,  ברכוש  ופגיעה 
והן ציבורי. 

לעליה  המרכזיים  הגורמים 
הם  האלימות,  אירועי  במספר 
אלימים  אירועים  גל  היתר  בין 
בעיקר  יהודיות,  מטרות  נגד 
הט־ התקפת  בעקבות  בצרפת 

הספר  בית  על   2012 במרץ  רור 
בטולוז,  התורה'  'אוצר  היהודי 
שידעה  מהחמורים  שהיה 

הקהילה בעשור האחרון. 
ממקרי   166 הדו"ח,  פי  על 
איומים  כללו  האנטישמיות 
ישירים על חיי אדם, ב־50 מהם 
האירו־ רוב  בנשק.  שימוש  היה 
בארצות  התרחשו   (510) עים 
יהודיות  קהילות  חיות  שבהן 
אירו־  200) צרפת  כמו  גדולות, 

בריטניה   ,(99) ארה"ב  עים), 
ואוסטרליה   (74) קנדה   ,(84)

 .(53)
היא  לעליה  נוספת  סיבה 
הקי־ הימין  בפעילות  הסלמה 

מפלגות  של  והתחזקותן  צוני 
אנטישמיות  עמדות  בעלות 
המשבר  רקע  על  מובהקות 
בפרלמנטים,  נציגיהן  הכלכלי. 
גם  וכן  ובהונגריה,  ביוון  בעיקר 
באוקראינה, מסיתים באופן גלוי 
נגד הקהילות היהודיות, ותולים 
הכ־ לקושי  הסיבה  את  ביהודים 

לכלי.
גורם  הדו"ח  מחבר  לדברי 
האנטי־ במקרי  להחמרה  נוסף 

ענן'  'עמוד  מבצע  הוא  שמיות, 
היתה  זו  אך  בנובמבר,  שאירע 

קצר  זמן  פרק  ונמשכה  מתונה 
שהמבצע  מפני  כנראה  יחסית 
נמשך מספר ימים בלבד ומספר 
היה  הפלסטיני  בצד  הנפגעים 

נמוך. 
במ־ העליה  נמשכה  ב־2012 
הרחוב  ואלימות  ההצקות  ספר 
במערב  בעיקר  יהודים  כלפי 
אמריקה  בצפון  גם  אך  אירופה, 
מאירועים  רבים  ובאוסטרליה. 
דתיים  יהודים  כלפי  כוונו  אלה 

שקל לזהותם וכן נגד ילדים ובני 
ובבתי  יהודיים  ספר  בבתי  נוער 

ספר כלליים. 
להחר־ במקביל  בהונגריה, 

האנטישמיות  בהתבטאויות  פה 
התגברו  ישראליות,  והאנטי 
הוונדליזם  ואירועי  האלימות 
יהודיות.  ומטרות  יהודים  נגד 
משמעותית  עליה  חלה  בפולין 
הנ־ ואתרי  קברות  בתי  בחילול 

צחה לחללי השואה. 

מסקרי  כי  בדו"ח  נכתב  עוד 
נגד  הליגה  שערכה  קהל  דעת 
מדי־ בעשר  כי  עולה  השמצה 
כ־30%  מחזיקים  באירופה  נות 
מגדירים  שהם  במה  מהציבור 
אנטי־ ותפיסות  קדומות  "דעות 

גבוהה  רמה  קלאסיות".  שמיות 
בפולין  בספרד,  נמצאה  במיוחד 
ובהונגריה. בהונגריה חלה עליה 
ל־63%   2009 בשנת  מ־47% 

ב־2012.

עליה מדאיגה של 30% במקרי 
האנטישמיות בעולם במהלך 2012

עפ"י דו"ח האנטישמיות השנתי שפורסם אתמול:

מאחורי הכותרות /  מאיר ברגר

תחילת המרד במפלגת העבודה?
חבר מפלגת העבודה: "יחימוביץ' תתפוס את מקומה כהערת שוליים בהיסטוריה של מדינת ישראל" ^ יומיים לאחר אישור ועידת העבודה 

מתברר שבקרב רבים מחברי המפלגה זו רק תחילתה של המלחמה הפנימית על מנהיגותה של ח"כ יחימוביץ' בראשות מפלגת העבודה

ועידת מפלגת העבודה אישרה בסוף השבוע 
שביקשה  השינויים  כל  את  גורף  ברוב  האחרון 
בתקנון  להכניס  יחימוביץ',  ח"כ  המפלגה,  יו"ר 
רבים  שבקרב  מתברר  יומיים  בחלוף  המפלגה. 
מחברי המפלגה זו רק תחילתה של המלחמה הפ־
נימית על מנהיגותה של ח"כ יחימוביץ' בראשות 

מפלגת העבודה. 
במאמר חריף שכתב תמיר מורג, הוא מתאר 
את התנהלותה של יחימוביץ' וכבר רואה את סוף 

שליטתה של יחימוביץ' במפלגת העבודה. 
של  האחרונים  ימיה  הנראה  ככל  הם  "אלה 
מו־ כותב  העבודה",  מפלגת  בראשות  יחימוביץ' 

רג. "ככל הנראה, משום שהיא מתעקשת להיאחז 
קנאית  כת  עם  ביחד  ומתבצרת  המזבח,  בקרנות 
של תומכים מאחורי חוקת מפלגה שהיתה גורמת 
גם לקים ג'ונג און להסמיק מבושה. אלה הם ימי 
שהשיגה  לכאורה  והנצחון  יחימוביץ',  של  מצדה 
בוועידת המפלגה ביום חמישי הוא נצחון פירוס.
יחימו־ סביב  שנבנה  המיתוס  התפרקות  "את 
הראשון  החלק  חלקים:  לשני  לחלק  אפשר  ביץ' 
מדגמי  תוצאות  פורסמו  שבו  בערב  התרחש 
ההרתעה  כוח  התקשורת.  בערוצי  הבחירות 
השתיקה  קשר  היה.  כלא  התפוגג  שלה  המדהים 
סביב אישיותה וסגנון ההנהגה שלה, אשר נשמר 
שהם  המפלגה  בכירי  הרגישו  עוד  כל  בקפידה 
המנדטים,  למען  העצמי  כבודם  את  מקריבים 

נפרם.
מעוניין  אינו  שהציבור  התגלה  אחת  "בבת 
במסר שלה – מסר מדכא של סוציאליזם מהסוג 
הישן במקום סוציאליזם מודרני, אשר משדר רצון 
התברר  לפתע  לשגשג.  שאיפה  במקום  לשרוד 
את במות המחאה החברתית  שהאנשים שאיישו 
אכן הצליחו לשרבב את עצמם לרשימת העבודה 
לכנסת, אך ההמונים שאכלסו את הכיכרות נהרו 

אל יאיר לפיד.
"החלק השני בהתפרקות המיתוס של יחימו־

ביץ' התרחש בוועידת מפלגת העבודה שנערכה 
הצליחה  לפוליטיקה  שנכנסה  מאז  חמישי.  ביום 
יחימוביץ' (לא מעט בגלל תקשורת אוהדת) לת־
חזק תדמית נקיה של לוחמת למען המטרה. כעת 
בשיטות  גם  בוחלת  שאינה  כמי  התגלתה  היא 

העבשות ביותר על מנת להציל את כסאה.
"רבות דובר על הנאום של מקורבה, דני זמיר, 
אשר חשף נימה של התנשאות בעלת ניחוח גזעני 
שרווחת בחלקים של סביבתה. אך מעניין וחשוב 
לא פחות להבין את מה שקדם להתלהטות היצ־

רים הזו – לכאורה שורה של סעיפים משעממים 
להעביר,  יחימוביץ'  שביקשה  המפלגה  בחוקת 
בלתי  רף  חושפת  בהם  מעמיקה  קריאה  אולם 

נתפס של צביעות".

שליטה ללא מיצרים
בהמשך מתאר מורג את רצונה של יחימוביץ' 
ולמרות  במפלגה  מיצרים  ללא  שליטה  לשלוט 

אמירותיה הסותרות בעבר בדבר דמוקרטיה. 
"יחימוביץ', בקצרה, ביקשה למסמר את עצ־

אותם  העברת  באמצעות  הראש  יושבת  לכס  מה 
הסעיפים בחוקת המפלגה שכאשר הוצעו על ידי 
אהוד ברק לפני כארבע שנים, כינתה אותם, בצ־
מדובר  הכוח.  בכל  נגדם  ולחמה  דיקטטורה  דק, 
שבפועל  כאלה  אך  לכאורה,  טכניים  בסעיפים 

מעניקים לה שליטה אבסולוטית במפלגה. מסמך 
יחימו־ חה"כ  "הערות  בשם  מ־6.6.2009,  מדהים 

בידי  שנכתבה  כפי  המפלגה  חוקת  לטיוטת  ביץ' 
פרופ' שמעון שטרית ואחרים על פי הנחיות יו"ר 
 – כולו  הסיפור  את  חושף  ברק",  אהוד  המפלגה 
סיפור של צביעות ומוסר כפול, שנכתב על ידי מי 

שהיתה אמורה לסמל פוליטיקה נקיה.
תבעה  חמישי  שביום  יחימוביץ',  למשל,  "כך, 
שכדי לכנס את הוועידה לישיבה מיוחדת ידרשו 
על  ב־2009  כתבה  מחבריה,  שליש  של  חתימות 
הדרוש  החתימות  "מספר  ברק:  של  זהה  הצעה 
לישיבה מיוחדת – המספר יהיה 200 ולא שליש 

ככתוב בטיוטה (שליש הם 700 חברים!)".
ביוזמת  כינוסים  על  יותר  עוד  להקשות  "כדי 
צירי הוועידה (בניגוד ליוזמת יו"ר המפלגה) הג־
להע־ החברים  על  איסור  והוסיפה  לעשות  דילה 
ביר את חתימותיהם באמצעות פקס – מה שהופך 
אפשרית.  בלתי  למשימה  החתימות  איסוף  את 
באותו  זעם  בחמת  תקפה  שאותו  ברק,  אפילו 
ובסופו  כזאת,  דרישה  העלה  לא  בדיוק,  נושא 
של  חתימותיהם  שרק  לכך  הסכים  אף  דבר  של 

20 אחוז מחברי הוועידה יידרשו על מנת לכנסה.
"הלאה: ב־2009 דרשה חברת הכנסת יחימו־

הוועידה  את  לכנס  יחויב  המפלגה  שמנגנון  ביץ' 
ביום  הבקשה.  הגשת  ממועד  יום"  אחרי 35  "לא 
סעיף  יחימוביץ'  המפלגה  יו"ר  העבירה  חמישי 
שמבטל כל מסגרת זמן שכזו, ומאפשר להתעלם 

עד אין קץ מדרישת החברים להתכנס.

"סמל לצביעות"
הבאה:  הדוגמה  צורמת  מכל  יותר  "אולם 
בחודשים האחרונים שלחו אנשי המנגנון הכפוף 
מקרב  במפלגה  לחברים  מכתבים  ליחימוביץ' 
התבטאו  כי  אותם  האשימו  שבהם  מתנגדיה 
ולכן  במפלגה,  לתמוך  בכוונתם  שאין  בפומבי 
הם מסולקים ממנה; אולם ב־2009 כתבה יחימו־

של  התנהלותו  נגד  שהוציאה  מסמך  באותו  ביץ', 
חבר  כי  אמירה  בשל  חברות  להפסיק  "אין  ברק: 
זאת  עושים  מחברינו  רבים  במפלגה.  יתמוך  לא 
והמילים,  המחשבות  משטרת  איננו  כעס,  בשעת 
והאצבע על ההדק בסילוק חברים צריכה להיות 

זהירה ביותר".
יחי־ שכתבה  הזה  המדהים  המסמך  "חשיפת 
מוביץ', שאורכו עשרות רבות של סעיפים, מסי־

רה ממנה את שאריות היושרה הציבורית שנותרו 
שפרצו  כלפיה,  הטינה  שורשי  את  ומבהירה  לה 
אל פני השטח ביום חמישי האחרון. ניתן להמשיך 
עדיף  אולי  אך  מתוכו,  דוגמאות  במתן  ועוד  עוד 
"הסכ־ מ־2009:  שלה  הסיכום  מילות  את  להביא 

נות המרכזיות העולות מטיוטת החוקה האחרונה 
הדמוקרטי  צביונה  של  מוחלט  אובדן  אלה:  הן 
של המפלגה... וגל עזיבה של חברים אשר יסרבו 

לקיים חיים פוליטיים בצילה של חוקה כזאת".
הפו־ למערכת  בסערה  שנכנסה  "יחימוביץ', 

מביאת  תקן  על  שנים  וחצי  כשבע  לפני  ליטית 
הבשורה של נקיון כפיים ופוליטיקה חדשה, תמ־

חודשים,  כמה  עוד  היו"ר  בלשכת  להתבצר  שיך 
היא  מתפקידה.  הנראה  ככל  תודח  ולאחריהם 
בהיסטוריה  שוליים  כהערת  מקומה  את  תתפוס 
טהרנות,  לצביעות,  וכסמל  ישראל,  מדינת  של 

צדקנות ומוסר כפול".  

ב־50 מקרים היה שימוש בנשק ^ צרפת הראשונה בדו"ח עם 200 תקיפות ^ 190 תקיפות התרחשו בבתי כנסת ובתי קברות 

קריאה לסבסוד הנסיעה למירון

ביטוי הולם | אהרן ברגמן

ובחיכנו,  בפינו  מצה  טעם  עדיין  עוד 
זמירות  בנועם  מרננת  עדיין  ולשוננו 
והנה  לטובה,  עלינו  שעבר  הפסח  חג 
הפעמונים  צלצולי  כבר  נשמעים 
יום  דפגרא,  יומא  בוא  על  המבשרים 
רבי  האלוקי  התנא  של  רבא  הילולא 
שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו ועל כל 

ישראל.
אלו  ימים  יהפכו  לבוא  לעתיד  אם 
שבין חג הפסח וחג השבועות לימי 'חול 
ומתמשך  ארוך  אחד  כמועד  המועד' 
את  המסמל  הפסח  של  ראשון  מיום 
התורה,  קבלת  יום  ועד  מצרים,  יציאת 
מוכרחים   – הרמב"ן  בשם  שידוע  וכפי 
ולחגוג  במועט  להסתפק  עתה  לעת  אנו 
כיום  בעומר  ל"ג  יום  את  הפחות  לכל 

שמחה ויום טוב.
בכלל  הקודש  ארץ  תושבי  זכו 
בפרט,  החסידים  חצרות  על  והנמנים 
חתונתו  יום   – הנשגב  היום  את  לחגוג 
בכל  הקדוש  התנא  של  לבו  שמחת  ויום 
שנה ושנה, ברוב פאר והדר בהסתופפות 
קדישא  באתרא  הקדוש  הציון  על 
והקל  המהיר  הניוד  עם  בימינו,  מירון. 
מרחבי  רבים  אף  העולם,  חלקי  כל  בין 
העולם מצטרפים מדי שנה ומשתתפים 

בשמחת ההילולא.
 – כיום  המאמיר  היוקר  כי  עקא,  דא 
הממשמשת,  הגאולה  מסימני  כאחד 
קרבה ובאה בעזרת ה' – לא פסח לצערנו 
הגדולה  הנסיעה  הוצאות  סעיף  על 
שהפרסומים  כך  בעומר,  בל"ג  למירון 
הצפויים  המחירים  על  הראשוניים 
עומדים  הנוסעים  מקהל  להיגבות 
זאת  הכפילו  לנפש.  ש"ח  כ־90  על  כעת 
הילדים  ברוכת  המשפחה  בני  במספר 
מלא  בייצוג  מרונה  לעלות  המתעתדת 
לרגל שמחת ה'חלאקה' של הבן־יקיר או 
לאו דווקא, ותמצאו כי מדובר בסכום לא 

מבוטל.
שלמה  הרה"ק רבי  על  מסופר  אמנם 

דף  שולי  על  שרשם  זצ"ל  מזוועהיל 
הגמרא שלו במסכת ביצה על יד האמרה 
כי "מזונותיו של אדם קצובים לו מראש 
מהוצאות  חוץ  השנה  ראש  ועד  השנה 
שבתות וימים טובים..." 'וכמו כן הוצאות 
הנסיעה לל"ג בעומר למירון'. אך עם כל 
מי  כל  ואת  אותנו  פוטר  זה  אין  זאת, 
הנסיעה,  הוזלת  למען  לפעול  שבידו 
תמיד  שיש  ההשתדלות  בגדר  לפחות 

לעשות.
אל  שנקראה  אגד  חברת  כי  מסתבר 
הדגל בתקופה שמערך ההיסעים למירון 
היה בידי חברה פרטית גדולה, והצליחה 
אז להוזיל את המחיר בצורה משמעותית 
מאוד לתקופה של מספר שנים – תוכל 
הנוסק  מחירו  עם  להתמודד  כיום  גם 
בשטח  הנתונים  שלל  ועם  הדלק  של 
השנה  גם  ולספק  לאחרונה,  שהשתנו 
רצינית  להוזלה  שיביא  הולם  פתרון 

במחירי הנסיעה.
הלוך־ושוב  נסיעה  כרטיס  "...מחיר   
באגד  שקלים.   45 הוא  העיריה  בסבסוד 
לקונים  שקלים   60 על  המחירים  נקבעו 
ביום  שקלים  ו־70  המוקדמת,  במכירה 

הנסיעה..."
מידע  של  העתק  הינו  זה  קטע 
שנת  בעומר  ל"ג  בערב  באלעד  מקומי 
תשס"ט. סבסוד דומה הוענק אף בשנים 
האחרונות לתושבי ביתר ומודיעין עילית 
שאגד  ההנחה  לפני  העיריות,  בחסות 
מהמאמץ  כחלק  לכך,  דאגה  בעצמה 
על  שחלש  הפרטי  הקרטל  את  לשבור 

מערך ההסעות מרונה.
זו  חשובה  מבמה  נא  תצא  ובכן, 
המשתוקקים  ההמונים  של  קריאתם 
להשתתף בהילולא ואין הפרוטה מצויה 
הציבור.  ואישי  לעסקנים   – בכיסם 
וקשריכם  כישוריכם  את  הפעילו  אנא 
הענפים למען המטרה הנשגבה, ובוודאי 
כל  למלא  שמעון  רבי  זכות  לכם  תעמוד 

משאלותיכם לטובה.
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לראשונה: בנק ישראל ממליץ לממשלה להעלות 
את מיסי הנדל"ן כדי להוריד את מחירי הדירות

"אובדן מוחלט של צביונה הדמוקרטי של המפלגה". ועידת מפלגת העבודה

גולדמן זאקס: "הדולר ייחלש 
ל־3.45 שקלים בשנה הקרובה"

מאת שלמה גרין

לממשלה  קורא  ישראל  בנק 
מיסוי  בצעדי  לנקוט  לראשונה 
כדי למתן את עליית מחירי הדי־
רות. המלצת הבנק באה על רקע 
הצעדים  כל  שלמרות  העובדה 
הדירות  מחירי  עתה,  עד  שנעשו 
מאז  בהתמדה  לעלות  ממשיכים 

החל גל העליות ב־2007.
ישיבת  של  מפרוטוקולים 
הועדה  של  האחרונה  הריבית 
המוניטרית בבנק, עולה כי חברי 
הועדה דנו בנתוני הלמ"ס משוק 
 12 בסיכום  כי  המעלים  הנדל"ן 
החודשים האחרונים עלו מחירי 
זינוק  והשלימו  בכ־9%,  הדירות 
מאז  אחוזים  לשמונים  קרוב  של 

החל גל העליות. 
חברי  כי  עולה  מהפרוטוקול 
עליית  "קצב  כי  סבורים  הועדה 
האח־ בחודשים  הדירות  מחירי 

רונים ממשיך להיות גבוה וכי לא 
להתמתנות  סימנים  לזהות  ניתן 

הפעילות בשוק הדירות על סמך 
שאלה  הגם  העדכניים,  הנתונים 
מלאה  בצורה  הושפעו  טרם 
המפקח  של  האחרון  מהצעד 
מהבנקים  הדורש  הבנקים  על 
משכ־ בגין  ההון  כריות  הגדלת 

נתאות".
בוע־ חברים  אמרו  בהמשך 

המוניטארית  "המדיניות  כי  דה 
ש.ג)  ישראל.  בנק  מבצע  (אותה 
לב־ להשפיע  ביכולתה  מוגבלת 
השפעתה  דרך  זה,  שוק  על  דה 
כן,  על  לדירות.  הביקוש  על 
לנ־ החדשה  הממשלה  תידרש 

קוט במקביל בצעדים תקציביים 
הליכי  (זירוז  ההיצע  להרחבת 
הקר־ שיווק  והגברת  התכנון 

הביקוש)  באזורי  בעיקר  קעות 
(כגון  הביקוש  לריסון  גם  ואולי 

צעדי מיסוי)". 
לא  הועדה  חברי  כי  יצוין 
המי־ צעדי  לגבי  לפרטים  נכנסו 

היא  ההערכה  אך  הדרושים,  סוי 
להגדלת  השאר  בין  שכוונתם 

מי־ הטלת  ושבח,  רכישה  מסי 
וצעדים  דירות  השכרת  על  סוי 

נוספים. 
הפרוטו־ לפרסום  בתגובה 

קולים, אמר ארז כהן, יו"ר לשכת 
כי  לשעבר,  המקרקעין  שמאי 
נתוני בנק ישראל המצביעים על 
הדיור  במחירי  מסחררת  עליה 

ינואר  מאז   8.6% של  בשיעור 
ממוצעת  עליה  (כלומר,   2012
לדירה)  שקלים  אלף  כ־130  של 
קולוסאלי  כשלון  על  מצביעים 
הממשלה  של  הנסיונות  כל  של 
ובתוך זה בנק ישראל לעצור את 

תיבת הפנדורה הנדלני"ת. 
הצפויה  המע"מ  "העלאת 

למדורה  שמן  להוסיף  עלולה 
אוטומטית  תקפיץ  שהיא  מכיון 
שק־ ברבבות  הדיור  מחירי  את 
היחידי  הפתרון  נוספים.  לים 
דרמטי  קיצור  הינו  האפשרי 
אישור,  ובהליכי  בבירוקרטיה 
ליזמים  משמעותיות  הקלות 
ושינוי   38 ובתמ"א  בינוי  בפינוי 
השיווקית  התפיסה  של  מהיסוד 
כה  שעד  המנהל  מכרזי  של 
אומר  חרוץ",  כשלון  נחלה 

כהן.
בוני  התאחדות  נשיא  ואילו 
בח־ הגיב  בובליל,  נסים  הארץ, 

ישראל  בנק  יוזמת  על  ריפות 
הנדל"ן  ענף  היום  כי "כבר  ואמר 
הממוסים  הענפים  אחד  הוא 
"ברכי־ לדבריו,  במשק".  ביותר 

ממוצע  במחיר  חדשה  דירה  שת 
עומדת  שקל,  מיליון   1.4 של 
אלף  כ־350  על  המיסוי  עלות 
על  רכישה  מס  וכוללת  שקל 
הדירה,  על  רכישה  מס  הקרקע, 
אגרות  השבחה,  היטלי  מע"מ, 

בניה ועוד ועוד".
הביקוש  כי  הוסיף  בובליל 
מה־ כתוצאה  יירד  לא  לדירות 
יש־ שאזרחי  מפני  מסים,  עלאת 

העלאת  גג.  לקורת  זקוקים  ראל 
הדי־ במחירי  תגולם  רק  מסים 
נוספת  להתייקרות  ותביא  רות 
עליהם  מקשה  "המדינה  שלהן. 
גג  לקורת  הזכות  את  לממש 
בשכירות,  למגורים  אותם  ודנה 
בזמן שמחירי השכירות הולכים 
ועולים, או למגורים עם ההורים. 
שהממשלה  מקווה  מאוד  אני 
את  דגלה  על  שחרטה  החדשה, 
תענה  לא  הדיור,  מצוקת  נושא 
לרסן  ישראל  בנק  של  לבקשתו 
מי־ באמצעות  הביקושים  את 

המרץ  במלוא  תפעל  אלא  סוי, 
הדירות  של  ההיצע  להגדלת 
מהירים  דיור  פתרונות  וליצירת 
השיווקים  הגדלת  באמצעות 
הביקוש,  באזורי  קרקעות  של 
התחדשות עירונית ופיתוח הת־

שתיות לפריפריה".

קצב עליית הדירות ממשיך להיות גבוה. בניה בירושלים

עליה מדאיגה. צלב קרס שרוסס בשבוע האחרון על בית  אחד משלוחי חב"ד במוסקבה

פולין: סערה בעקבות דבריו 
של פרופסור על השואה

לדבריו: "בשואה יהודים נרצחו גם על ידי יהודים אחרים ולא רק ע"י הנאצים"

מאת א. למל

דברי  בעקבות  פרצה  סערה 
בלע ושנאה שהשמיע פרופסור 
ופולנים,  יהודים  לענייני  ידוע 
כאשר לדבריו היו יהודים רבים 
שנרצחו על ידי יהודים בעצמם 

ולא על ידי הנאצים.
במלאות  שנאמרו  הדברים 
וורשה  גטו  למרד  שנה   70
התקשו־ בכלי  והתפרסמו 

בהרחבה  שסקרו  בפולין  רת 
לסערה  גרמו  זה,  מאורע  ציון 

בקרב  רק  לא  רב  ולזעזוע 
והארגונים  היהודית  הקהילה 
בתקשורת  אף  אלא  היהודים 
הסתייגות  שהביעה  המקומית 
מזעזעים  מדברים  נחרצת 

אלו.
בפו־ למשפטים  האקדמיה 

פרופסור  אותו  מכהן  בה  לין 
על  הודיעה  המנין  מן  כחבר 
קיום אסיפה דחופה של הנהלת 
בצעדים  לדון  כדי  האקדמיה 
שינקטו נגד הפרופסור, כאשר 
להרחיקו  היא  הרווחת  הדעה 

לצמיתות מכל חברות ופעילות 
באקדמיה.

היהודים  הארגונים 
באירופה מחו נמרצות נגד הד־

שראיין  המגזין  נגד  וכן  ברים, 
את הפרופסור האנטישמי ונתן 
"האם  הכותרת  תחת  במה  לו 
בשואה".  אשמים  היהודים 
העי־ במועצת  בקשה  הוגשה 

הליכים  לנקוט  בפולין  תונות 
כי  המוכיח  העיתון  אותו  נגד 
וקיים  חי  עדיין  שטירמר'  'דר 

גם בימינו אלה.
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מאת חיים מרגליות

בריגול  שהואשמה  לאחר 
וחצי  שלוש  לה  ונקבעו  חמור, 
שנות מאסר, תובעת ע' קם, שה־
הצבאיים  המסמכים  את  דליפה 
פי־ 'הארץ'  לעיתון  החסויים 
צויים בסך 2.6 מיליון ש"ח. זאת 
כרשלנות  מכנה  שהיא  מה  בגין 
ובעקבו־ לחשיפתה,  שהובילה 
התביעה  כמובן.  להרשעתה  תיה 
העי־ הארץ,  עיתון  נגד  הוגשה 
עמוס  והמו"ל  בלאו,  אורי  תונאי 

שוקן.
התביעה,  בכתב  הנטען  לפי 
המחוזי  המשפט  בבית  שהוגש 
מסירת  שלפני  הרי  אביב,  בתל 
התובעת  דרשה  הנשלף,  הדיסק 
מבלאו כי לעולם לא יגלה מהיכן 
ובוודאי,  המסמכים,  אליו  הגיעו 
לאף  יספר  שלא  מיוחד,  ובאופן 
'הארץ'  עיתון  מעובדי  אחד 
שהוא קיבל ממנה את החומרים. 
מה־ חלק  התביעה,  לדברי 

הבטחון  לכוחות  שגרם  ענין 
באיתורה  מאמצים  להשקיע 
הפרסומים  היו  כמדליפה,  שלה 
מסמ־ שחשף  הארץ,  עיתון  של 

ראש  של  "מדבריו  סודיים.  כים 
בעיתון  שהובאו  כפי  השב"כ, 
שהניע  הטריגר  כי  עלה  הארץ, 

 – מאוחר  ויותר  הרמטכ"ל  את 
לחקור  והמשטרה,  השב"כ  את 
את הפרסומים של בלאו והארץ, 
היה פרסומו של "מסמך אותנטי 
סודי של הצבא" בעיתון הארץ", 

נכתב בתביעה.
לתוב־ הסתבר  כי  נטען  עוד 

'הארץ'  עיתון  ו/או  בלאו  כי  עת 
בכל  השב"כ,  עם  הסכם  ערכו 
של  זכויותיו  לשמירת  הנוגע 
בלאו ולהשבת מסמכים שנמצאו 

ברשותו. 

מאת חיים מרגליות

ח"כ  הסביבה,  להגנת  השר   
חיפה  במחוז  סייר  פרץ,  עמיר 
במסג־ משרדו.  הנהלת  עם  יחד 
במיכל  גם  השר  ביקר  הסיור  רת 
האמוניה שבמפרץ חיפה. על מי־
כל האמוניה המסוכן, כבר שוגרו 
אינספור מכתבים ופניות למשרד 

כדי שיפעל לסגירתו.
האמוניה  במיכל  בביקור 
כי  פרץ  סיפר  חיפה,  במפרץ 
במלחמת  בטחון  שר  בהיותו 
דיונים  התקיימו  השניה,  לבנון 
שאלת  עלתה  בהם  מרכזיים 

הטיפול במיכל האמוניה. 
העובדה  עצם  כי  חושב  "אני 
שהשבוע נכנסנו לעידן חדש של 
גז ישראלי, מחייבת את המדינה 
מרכ־ פעולות  במספר  לנקוט 
להתחיל  היא  מהן  שאחת  זיות 
בבניית מתקן לייצור אמוניה כך 
שהאתר החדש יהיה סמוך יותר 
אותה",  שצורכים  למפעלים 

אמר.
בנוסף, הסביר, בניית המפעל 
משמעותי  באופן  תדלל  בדרום 

את תנועת המשאיות שנעות עם 
לדבריו,  הארץ.  ברחבי  אמוניה 
תהיה  זו  שמבחינתנו  ספק  "אין 
שה־ המרכזיות  המשימות  אחת 

יעמיד  הסביבה  להגנת  משרד 
מה־ רצון  שבע  אני  עיניו,  לנגד 
חיפה  מפעל  בעלי  שגם  עובדה 
פסול  רואים  אינם  כימיקלים 

בתכנית הזאת ואני מאוד מקווה 
לתכנית,  גם  שותפים  יהיו  שהם 
אני  לביצוע.  וגם  ליזמות  גם 
אכן  הגורמים  שכל  לכך  אפעל 
יש  אם  גם  לענין.  שותפים  יהיו 
לפיהם,  כאלה ואחרים  תיאורים 
מסוכנת,  פחות  האמוניה  רמת 
מוטב  ולכן  שינה  מדיר  זה  עדין 

לע־ אלא  בהסברה,  לעסוק  לא 
סוק בהעברת המתקן".
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הלמ"ס: השכר הממוצע במשק 
בינואר – 9,159 שקלים

למעלה מ־91% מהישראלים מודאגים מתאונות 
הדרכים – יותר מהמצב הכלכלי או הבטחוני

הסכסוך במשרד החוץ מחריף:

ועד עובדי משרד החוץ: "החרימו 
את המינויים הפוליטיים" 

מאת חיים מרגליות

אזו־ כיבוי  תחנת  של  כבאים 
אירועי  בשני  פעלו  חיפה  רית 
בש־ מטיילים  של  והצלה  חילוץ 
האחרון.  שישי  ביום  טבע  מורות 
עד  קל  במצב  חולצו  הלכודים 

בינוני.
על  דווח  אחד  באירוע 
גלים  בנחל  שנפגעה  מטיילת 
ונזקקה  הכרמל  שבפארק 
א'  משמרת  הכבאים  לפינוי. 
חי־ האזורית  הכיבוי  מתחנת 

מהמקום  אותה  חילצו  פה, 
הכרמל  לטירת  עד  באלונקה 
לטיפול  הועברה  היא  משם 

מד"א.

אדם  על  דווח  השני  באירוע 
טללים,  בנחל  הר  במצוק  הלכוד 
במקום  הכרמל,  טירת  מכיוון 
למקום  מאד.  קשה  הנגישות  בו 
של  מיוחד  חילוץ  כוחות  יצאו 
גם  השתתפו  בחילוץ  חוף.  מחוז 
לטפל  בדיוק  שסיימו  הכבאים 
הסמוך  גלים  בנחל  בחילוץ 
והצ־ כבאות  לכוחות  למקום. 

גליל  יחלץ  חברי  גם  חברו  לה 
כרמל. 

את  לחלץ  הצליחו  הכוחות 
בג־ מורכב  חילוץ  במבצע  הגבר 
ולה־ מטר   12 של  מגובה  לישה 

עבירו להמשך טיפול של מד"א. 
בהכרה  אך  תשוש  היה  הלכוד 

ובמצב גופני טוב.

שני מטיילים חולצו באזור פארק הכרמל

המחלצים בעבודתם |  צילום: דוברות מחוז חוף

צעד נוסף של פיוס:

סוכנות הידיעות הטורקית תתחיל 
לשדר גם בשפה הכורדית

חשד: נהג לפרוט שטרות מזויפים אצל קשישים
מאת חיים מרגליות

הניצ־ הבעיה  לפעמים 
השטרות  מזייפי  בפני  בת 
שעם  הייצור,  עצם  לא  היא 
הם  הטכניות  מגבלותיו 
אלא  איכשהו,  מתמודדים 
בקרב  שלהם  ההפצה  דווקא 
בהם.  שיחשדו  ללא  הציבור 
לחלק  כי  מתברר  שעתה  אלא 
לכאורה  פתרון  היה  מהם 
של  ערנותם  אי  ניצול  מושלם: 

קשישים.
בתח־ התקבלו  לאחרונה 

עילית  בנצרת  המשטרה  נת 
הנוהג  אדם  על  תלונות  מספר 
בסמוך  לקשישים  לארוב 
מציע  כשהוא  לכספומטים 
שזה  הכסף  את  לפרוט  להם 
עתה קיבלו מהבנק. אלא שלא 
שמבקש  חסד  באיש  מדובר 
רק לסייע, אלא להיפך. התב־
הכספים  את  נוטל  הוא  כי  רר 
בתמורה  להם  ומוסר  שמשכו 

שטרות מזויפים.
התמ־ מהתחנה  בלשים 

באחת  לכספומט  סמוך  קמו 
את  וזיהו  בעיר  השכונות 

לק־ מציע  כשהוא  החשוד, 
הבלשים  כסף.  לפרוט  שישים 
כשברשותו  החשוד  את  עצרו 
בשטרות  שקלים   1,200
כי  התברר  בנוסף  מזויפים. 
במעצר  לשהות  אמור  הוא 

בית. 
עי־ נצרת  תושב  החשוד, 

לדיון  היום  יובא   ,54 בן  לית 
בהארכת מעצרו בבית משפט 
במשטרה  בנצרת.  השלום 
מבקשים ממי שנפגע מהונאה 
דומה לפנות לתחנת המשטרה 

הקרובה.

ביהמ"ש: רסוס גרפיטי 
לאומני איננו 'תג מחיר'

השר פרץ הודיע כי יפעל לסגירת מיכל האמוניה בחיפה

עקב המחסור החמור במנות דם

היום – התרמת דם דחופה 
בבית 'עזר מציון' בבני ברק

מדליפת המסמכים תובעת 2.6 
מיליון ש"ח פיצויים מ'הארץ'

מפקד משטרת התנועה בתדרוך כתבים:

"אנו מצפים השנה ליותר מחצי 
מיליון מבקרים בל"ג בעומר במירון"

מאת חיים מרגליות

משלימה  התנועה  משטרת 
בימים אלו את ההיערכות והת־
כנון ומתחילה בפריסת ראשוני 
הכוחות בשטח, לקראת יום ל"ג 
בעומר במירון. כך דיווח מפקד 
הארצית,  התנועה  משטרת 
בתדרוך  איצקוביץ  אמנון  נצ"מ 
ל"ג  לקראת  שנערך  מיוחד 

בעומר.
כי  הסבירו  במשטרה 
לא  לפני  כבר  החלו  ההכנות 
לדברי  כאשר  חודשים,  מעט 
מתייחסים  "אנחנו  המפקדים, 
ברמת  חדש  ארוע  כמו  לארוע 
והסיירים  הביצוע  התכנון 
להיכרות עם השטח". עם זאת, 
רמת  לעתה  נכון  לדבריהם, 
זאת  במיוחד.  גבוהה  המוכנות 
הלחץ  השנה,  כי  הידיעה  עם 

גבוה  יהיה  המתפללים  של 
יחול  בעומר  של"ג  מפני  יותר, 
את  שירכז  מה  שבת,  במוצאי 
לזמן  ההדלקה  לליל  המגיעים 
קצר יותר, וממילא עמוס יותר.

לתנועה  יחסם  מרון  הר  כל 
כבר ביום שישי בשבע בבוקר, 
המבקשים  אלה  לב  לתשומת 
אלו  רכבם.  עם  ליישוב  להגיע 
את  יחנו  יותר,  מאוחר  שיגיעו 
רכבם בשלושת החניונים רחבי 
הוזים  עין  בספסופה,  הידיים, 

ובפרוד.
במש־ בישרו  כך  השנה, 

אף  תדרים  ההיערכות  טרה, 
יותר, כבר בנקודות המוצא של 
לווסת  כדי  זאת  האוטובוסים, 
במקומות  כבר  העומסים  את 
למרות  זאת,  עם  יחד  המוצא. 
מכל  המבקרים  בגידול  הצפי 
לפחות  מצפים  "אנחנו  שנה, 

שיגיעו  נוסעים  מיליון  לחצי 
המפקד,  הגדרת  כפי  למקום", 
באותו  נותרים  הרכבים  חניוני 
בכספים  מחסור  בשל  גודל, 
מבקשים  כך,  בשל  ותקציבים. 
ולהגיע  להתחשב  במשטרה 

בתחבורה ציבורית.
השנה  ינתן  מיוחד  דגש 
הולכי  בין  התנועה  להפרדת 
הסמוכים  לאוטובוסים  הרגל 
להר. כך גם הדגיש מפקד מש־
תתאפשר  לא  כי  התנועה  טרת 
השמאלי  מהצד  מטען  הוצאת 
לפ־ מחשש  האוטובוסים,  של 

גיעה על ידי הרכבים האחרים. 
כביש  את  יחצו  הרגל  הולכי 
באמצעות  הנוסעים  הורדת 
קרקעיים.  תת  מעברים  שני 
יחו־ הציבוריים  באוטובוסים 

לרווחת  התמצאות  מפות  לקו 
הנוסעים.

מעגלי תנועה והפרדת הולכי רגל במירון

מאת חיים מרגליות

הנושא  הן  הדרכים  תאונות 
יש־ במדינת  ביותר  המדאיג 
הציבור  מרבית  לדעת  כך  ראל: 
תוצאות  פי  על  הישראלי, 
'אור  עמותת  שערכה  סקר 
'מדגם'.  מכון  באמצעות  ירוק' 
נבד־ שנה,  מדי  הנערך  בסקר, 
הציבור  ותפיסות  עמדות  קות 
הדרכים  בטיחות  נושא  לגבי 

בישראל.
כי  ענו  מהנשאלים   91.4%
הד־ מתאונות  מודאגים  הם 

מחצית  כמעט  מתוכם  רכים, 
כי  ציינו   ,(48.4%) מהנשאלים 
הם מודאגים מהן מאד. לעומת 
זאת, 80.9% ציינו כי הם מודא־

ו־77.5%  הכלכלי  מהמצב  גים 
הבטחוני  המצב  כי  אמרו  בלבד 

במדינה מדאיג אותם. 
נשאלו  המשתתפים  כאשר 
לגבי התקציבים אותם המדינה 
הבטי־ קידום  בנושא  משקיעה 

חות בדרכים, ציינו כמעט 60% 
לד־ כי   (58.8%) מהנשאלים 

פחות  משקיעה  המדינה  עתם 
לנושא  שצריך  ממה  תקציבים 
 53% ציינו  שעברה  בשנה  זה. 
הממשלה  כי  ציינו  מהנשאלים 
מדי  פחות  משקיעות  והמדינה 
בנושא הבטיחות בדרכים. נתון 
זה, מראה כי האזרחים חושבים 
כי חלה הרעה בגישת הממשלה 
הדר־ תאונות  לנושא  והמדינה 

כים.
המשתתפים  נשאלו  בנוסף, 
מהעונשים  רצונם  שביעות  על 
עבי־ ביצוע  על  המשפט  בבתי 

מ־20%  למעלה  תנועה.  רות 
אינם  הם  כי  ציינו  מהנשאלים 
שנו־ מהעונשים  בכלל  מרוצים 

ביצוע  על  המשפט  בתי  תנים 
לקריט־ ונתנו  תנועה,  עבירות 

ריון זה את הציון הנמוך ביותר 
האפשרי (1 מתוך 10). 

גם  נשאלו  המשתתפים 
לגבי שביעות רצונם מהאכיפה 
הפחתת  למען  המשטרתית 
למעלה  הדרכים:  תאונות 
שבעי  אינם  הם  כי  ענו  מ־44% 
המשטרתית,  מהאכיפה  רצון 

ואינם מאמינים כי האכיפה תו־
הדרכים  תאונות  למניעת  רמת 

בישראל.
לשאלון  המשיבים  בנוסף, 
הנהגים  הכשרת  לנושא  נתנו 
בממוצע,  נכשל:  ציון  הצעירים 
 5.2 של  ציון  הנשאלים  נתנו 
שביעות  לרמת   (10 (מתוך 
הנהגים  הכשרת  מהליך  רצונם 
הצעירים בישראל לשם מניעת 

תאונות דרכים.
שמואל אבואב מנכ"ל עמו־

תת אור ירוק, אמר לאחר הסקר 
כי "אם אנו נמצאים במצב שבו 
מהישראלים  מ־90%  למעלה 
הדרכים,  מתאונות  מודאגים 
סיבה.  לכך  יש  כי  ספק  אין 
על  זה,  עגום  מצב  לשפר  בכדי 
מיידי  באופן  להקצות  המדינה 
התש־ שיפור  למען  משאבים 

האכיפה  הגברת  ולמען  תיות 
כך  רק  בדרכים.  המשטרתית 
מספר  את  להפחית  יהיה  ניתן 
ולאפשר  הדרכים  תאונות 
לתושבי המדינה להרגיש שהם 

בטוחים בדרכים". 

מחקר חדש של הרשות הלאומית על מעורבותם 
הגבוהה של נהגים צעירים בתאונות דרכים

מאת חיים מרגליות

לבטי־ הלאומית  הרשות 
בימים  מפרסמת  בדרכים  חות 
חדש  מחקר  ממצאי  אלה 
הסבר  ניתוח,  למטרת  שערכה 
הג־ המעורבות  מידת  וחיזוי 
בוהה של נהגים חדשים וצעי־
בתאונות   (17-24 (גילאי  רים 

דרכים.
נהגים  הרשות,  פי  על 
בתאונות  נהרגים  צעירים 
דרכים בשיעור כפול משיעור 
כולה.  באוכלוסיה  הנהגים 
המעורבות הגבוהה של נהגים 
צעירים בתאונות דרכים נוב־

עת ממספר גורמים מרכזיים, 
הוא  מביניהם  הבולט  כאשר 
הנסיון  וחוסר  הבגרות  חוסר 
לכך,  מעבר  בנהיגה.  שלהם 

הצ־ הנהגים  מרבית  בקרב 
ביכולת  בעיה  קיימת  עירים 
והם  סיכונים  והערכת  זיהוי 
של  נכונה  בהערכה  מתקשים 
פוטנציאל הסכנה הקיים בת־

רחישי תנועה שונים.
שנע־ המחקר,  במסגרת 

הלאומית  הרשות  עבור  רך 
ידי  על  בדרכים  לבטיחות 
ופרופ'  לרנר  בעז  פרופ' 
מאוניברסיטת  מאיר  יואכים 
שימוש  נעשה  גוריון,  בן 
הכולל  נרחב  נתונים  בבסיס 
נתונים דמוגרפים על הנהגים 
גם  כמו  והוריהם  הצעירים 
עבי־ ועל  תאונות  על  נתונים 

רות של כל הנהגים הצעירים 
בין   02 דרגה  רשיון  שהוציאו 
המחקר  ממצאי   .2002-2008
גורמים  מספר  על  הצביעו 

המ־ מידת  את  המסבירים 
הנהגים  של  הגבוהה  עורבות 

הצעירים בתאונות דרכים.
בין  כי  נמצא  השאר  בין 
הוא  האחראים,  הגורמים 
רשיון,  הוצאת  בעת  הגיל 
גו־ ועוד  אופנוע  רשיון  קיום 

ההתמודדות,  אחרים.  רמים 
ברשות,  ממליצים  עליה 
לצמצום  ואכיפה  חינוך  היא 
עבירות  בביצוע  מעורבות 
לשקול,  מוצע  כן  כמו  דרכים, 
הג־ את  בנפרד,  הגבלה  לכל 

של  וזה  הרפואי  המעקב  ברת 
כישורי נהיגה. גם המעורבות 
רשיון  מחזיקי  של  הגבוהה 
רכב  תאונות  בביצוע  אופנוע 
אוכלוסיה  לסמן  יכולה  פרטי 
טוב  אותה  להבין  שרצוי 

יותר.

הכי מדאיג. תאונת דרכים

מאת מאיר ברגר

במשרד  העבודה  סכסוכי 
סכסוך  במסגרת  נמשכים:  החוץ 
המשרד,  הנהלת  מול  העבודה 
משרד  עובדי  ועד  אתמול  הורה 
להחרים  המשרד  לעובדי  החוץ 
הח־ הפוליטיים  המינויים  את 
לקלוט  לא  ואף  במשרד  דשים 

אותם.
נכתב:  לעובדים  במכתב 
אנו  העבודה,  סכסוך  "במסגרת 
על  העובדים  כל  את  מנחים 
טיפול  של  מוחלטת  הפסקה 
הפסקת  פוליטיים.  במינויים 
פולי־ מינויים  בקליטת  הטיפול 

טיים חדשים למשרות של ראש 
הפסקת  החוץ,  משרד  נציגות 
של  שירותם  בהארכת  הטיפול 
מינויים פוליטיים קיימים במש־

רות אלה. הנחיה זו כוללת טיפול 
מדיני ומנהלי בכל סוג שהוא".

להיפגע  שצפוי  הראשון 
המ־ האגף  ראש  הוא  זה  ממהלך 

הבטחון,  במשרד  דיני־בטחוני 
האח־ בימים  אשר  גלעד,  עמוס 

אותו  מייעדים  כי  דווח  רונים 

לכהן כשגריר ישראל בטורקיה. 
בתפקיד  להחליפו  שאמור  מי 
במיל'  אלוף  תת  הוא  הנוכחי 
כראש  ששירת  קופרווסר,  יוסי 
ונחשב  באמ"ן  המחקר  חטיבת 
בוגי  הבטחון  שר  של  למקורבו 

יעלון.
החוץ,  משרד  עובדי  מוועד 
המ־ מהעילות  "אחת  כי  נמסר 

הינה  העבודה  לסכסוך  רכזיות 
המינויים  הפוליטיים.  המינויים 

הפוליטיים הינם נדבך להפרטת 
משרד החוץ כפי שלאחרונה בא 
שטייניץ  של  במינויו  ביטוי  לידי 
לשר ליחסים בינלאומיים. הגיע 
ישראל  בממשלת  שיבינו  הזמן 
שירות  מערך  לקיים  ניתן  לא  כי 
חוץ מבלי משרד החוץ ועובדיו. 
הינה  החוץ  משרד  של  העבודה 
בהיבט  הן  וחיונית  מקצועית 
בהיבט  והן  הדברים  של  הטכני 

התוכני".

סכסוכי עבודה. בנין משרד החוץ בירושלים

מאת י. ברזל

החמור  המחסור  עקב 
המחלקה  מארגנת  דם,  במנות 
לאספקת מנות דם ב'עזר מציון' 
יום  היום,  דחופה  דם  התרמת 

שני, בבני ברק.
בין  תיערך  ההתרמה 
במרכז  23:00־19:00,  השעות 
ברח'  מציון',  'עזר  של  הארצי 

הרב רבינוב 5, בני ברק. 
להצטייד  התורמים  על 
תי־ ההתרמה  זהות,  בתעודת 

ולנשים.  לגברים  בנפרד  ערך 
כי  מדגישים  מציון'  ב'עזר 
להציל  והזכות  הכוח  "בידכם 
חיים", ומבקשים מהציבור לה־

הערב,  בתחילת  הגעתם  קדים 
והמתנה  לחץ  למנוע  מנת  על 

לקראת סוף ההתרמה.

מאת חיים מרגליות

בהחלטה תקדימית קבעה 
מאק־קלמנוביץ'  ח'  השופטת 
כי ריסוס כתובת גרפיטי איננו 
מחיר'  'תג  כפעולת  מוגדר 
ולפיכך לא מהווה עילה להח־
זקה במעצר. השופטת הורתה 
תושב   ,18 בן  נער  לשחרר 
לאחר  לבונה,  מעלה  היישוב 
דרשה  והמשטרה  שנעצר 
להאריך את מעצרו ב־5 ימים. 
ההחלטה  על  מברכים  ב'חננו' 
סימן  שזה  ומקווים  החשובה 

להתפכחות המערכת.
נער  נעצר  בבוקר  אתמול 
מעלה  היישוב  תושב   18 בן 
הנער  בנימין.  שבצפון  לבונה 
לתחנת  ונלקח  בביתו  נעצר 
במעלה  ש"י  ימ"ר  המשטרה 
לו  נאמר  בחקירתו  אדומים. 
כי הוא חשוד בריסוס כתובת 
ערבים  של  מבנה  על  גרפיטי 
בנו־ מתגורר.  הוא  בו  באזור 

נמצאו  הנער  של  בחדרו  סף, 
כדורי רובה תלויים על הקיר 
לקישוט.  לדבריו  ששמשו 
בעקבות כך, הואשם הנער גם 
באחזקת תחמושת. הנער שי־
תף פעולה באופן מלא בחקי־
רתו והכחיש את המיוחס לו.

הנער  הובא  היום  בהמשך 
בירושלים,  השלום  לבימ"ש 
שם דרשה המשטרה להאריך 
לצורך  ימים  ב־5  מעצרו  את 
בח־ חקירה.  פעולות  ביצוע 

המשטרה  נציג  הודה  קירתו 
את  שייצג  הלוי,  דוד  לעו"ד 
הנער מטעם עמותת 'חננו', כי 
המעשה המדובר התבצע לפ־

החזקת  וכי  חודשים  מספר  ני 
העילה  היתה  לא  התחמושת 
למרות  למעצר.  או  לחיפוש 
המשטרה  נציג  של  סרובו 
נגד  הפרטי  החשד  מה  לפרט 
השופטת  זאת  ציינה  הנער, 
בהחלטתה.  מאק־קלמנוביץ' 
כתו־ בריסוס  מדובר  לדבריה 

'מוות־לערבים'  הגרפיטי  בת 
היכולות  מילים  בתוספת 
הת־ לגבי  כאיום.  להתפרש 

כי  השופטת  כתבה  חמושת, 
פסול,  במעשה  מדובר  אם  גם 
הרי שאין בו משום עבירה על 

החוק.
על החשד לרסוס כתובות 
תג מחיר כתבה השופטת כך: 
"אני סבורה כי על אף שמדו־

צדדים  בה  שיש  בעבירה  בר 
מכוערים,  מוסריים  בלתי 
עדיין קיים מרחק בין מעשים 
אלו, הראויים לכל גינוי, לבין 
המע־ בבקשת  מעצר.  עילת 

'חשוד  המשיב  כי  נכתב  צר 
מחיר'.  תג  פעולות  בביצוע 
מצאתי  לא  שהוצג  בחומר 
דבר הנוגע לפעולות תג מחיר 
וגרפי־ כתובות  ריסוס  מלבד 

טי. בנסיבות כאלה כאשר אין 
של  קצה  בקצה  ולו  מדובר 
אלימות  בהם  שיש  מעורבות 
לריסוס  מעבר  מסוכנות  או 
שאין  סבורה  אני  כתובות, 
המשיב".  את  לעצור  עילה 
את  השופטת  דחתה  בהמשך 
את  לעכב  המשטרה  בקשת 
להגשת  עד  ההחלטה  ביצוע 
שה־ אף  על  לדבריה,  ערר. 

בד"כ  ביצוע  לעיכוב  דרישה 
הפעם  בביהמ"ש,  מתקבלת 

מדובר במקרה חריג.
מברכים  'חננו'  בעמותת 
על ההחלטה ומקווים כי מדו־

בר בסנונית ראשונה שתבשר 
למערכת  השפיות  השבת  על 

האכיפה.
שייצג  הלוי  דוד  עו"ד 
העמותה  מטעם  הנער  את 
רב  זמן  "זה  כי  בתגובה  מסר 
התרגלה  ישראל  שמשטרת 
לכך  הציבור  את  והרגילה 
להיות  הופך  גרפיטי  שכל 
מיד אירוע המכונה 'תג מחיר' 
המשפט  בית  מעצר,  המצדיק 
את  העמיד  היום  בהחלטתו 
בפרופור־ ובצדק,  הדברים, 

קביעה  תוך  המתאימות  ציות 
תג  הוא  גרפיטי  כל  לא  כי 
בין  מרחק  קיים  וכי  מחיר 
מעשה כזה לבין עילת מעצר. 
שחרורו של מרשי מדבר בעד 

עצמו".

מאת שלמה גרין

למשרת  הממוצע  השכר 
 2013 בינואר  עמד  שכיר 
עולה  כך  ש"ח,   9,159 על 
המרכזית  הלשכה  מנתוני 
משרות  מספר  לסטטיסטיקה. 
 3.117 על  עמד  במשק  השכיר 

מיליון.

עוד  עולה  הלמ"ס  מנתוני 
במ־ העליה  מגמת  נשמרת  כי 

ספר משרות השכיר. בנובמבר 
2012 - ינואר 2013 עלה מספר 
בחי־ ב־0.6%  השכיר  משרות 

שוב שנתי, בהמשך לעליה של 
באוגוסט  שנתי  בחישוב   0.4%

- אוקטובר 2012.
מגמת  נמשכת  כן  כמו 

למש־ הממוצע  בשכר  עליה 
שוטפים.  במחירים  שכיר  רת 
 2013 ינואר   -  2012 בנובמבר 
למש־ הממוצע  השכר  עלה 

שוטפים  במחירים  שכיר  רת 
בהמ־ שנתי,  בחישוב  ב־1.0% 

בחישוב   4.0% של  לעליה  שך 
אוקטובר  - באוגוסט  שנתי 

.2012

מאת אליעזר פרידמן

ממשלת  בין  השלום  תהליך 
הכורדית  למחתרת  טורקיה 
שה־ לאחר  נוסף  שלב  מתקדם 
תתפרק  היא  כי  הודיעה  מחתרת 
הקרובים.  בחודשים  מנשקה 
דווח  'הורייט'  הטורקי  בעיתון 
בספטמבר  מהראשון  החל  כי 
הידיעות  סוכנות  תתחיל  הקרוב, 
לשדר  טורקיה  של  הרשמית 
הכורדית,  בשפה  גם  חדשות 
במהלכן  ארוכות  שנים  לאחר 
את  למחוק  הטורקים  ניסו 
את  ולהטמיע  הכורדית,  השפה 
העם  בתוך  מלא  באופן  הכורדים 

הטורקי.

השידורים  כי  לציין  יש 
יהוו  לא  הכורדית  בשפה 
מכירה  שטורקיה  לכך  הוכחה 
שלה,  רשמית  כשפה  בכורדית 
ידיעות  סוכנות  אותה  שכן 
גם  רבות  שנים  כבר  משדרת 
ובו־ רוסית  אנגלית,  בערבית, 

בשפה  השידורים  מלבד  סנית, 
הטורקית. 

מאוד  חשוב  בצעד  מדובר 
הכורדים  של  האמון  בבניית 
הטורקים  של  נכונותם  כלפי 
הוא  אך  שלום,  תהליך  ליישם 
שכבר  לאחר  הראשון,  לא 
הערוץ  החל  שעברה  בשנה 
הממלכתי של טורקיה לשדר גם 

בכורדית. 

יפעל לסגירתו. מפעל האמוניה בחיפה
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הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
ן והבניה תשכ"ה-1965 הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנו

בתכנית  זו  לועדה  בקשה  הגיש/ו  אליעזר  הבר 
מס' 33914 מהות הבקשה: תוספת שלוש עליות 
קומות  שלוש  בן  בבניין  ג'  בקומה  לדירות  גג 
ברחוב  בכתובת:  מפולשת.  עמודים  קומת  מעל 
אבן גבירול 34 בני ברק גוש: 6122 חלקה: 1472 
אי   .1 הבאות:  בהקלות  ג.  מגורים  אזור  ביעוד: 
נסיגה בקומת הגג בצד מזרח. 2. 10% הקלה בקו 
בנין מזרחי ב 30.0 ס"מ דהיינו ק.ב יהיה 2.70 מ' 
במקום 3.00 מ'. 3. בניה בגג ללא הסכמת 75% 
לתכנית/יות  בהתאם  שלא  וזה  הבניין.  מדיירי 
המעונין  כל  במקום.  החלות  105/ד/2  105/ב', 
הועדה  במשרדי  האמורה  בבקשה  לעיין  יכול 
קבלת  בשעות  ברק  בני  בעיריית  המקומית 
לועדה  מנומקת  התנגדות  להגיש  ורשאי  קהל 

המקומית תוך 14 יום מיום פרסום זה.
 -  10:00 בשעות:  ג'-ה'  א',  ימים  קהל:  קבלת 

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

לתכנון ולבניה בני ברק

ק

הועדה המקומית לתכנון ובניה
עיריית בני ברק

ן והבניה תשכ"ה-1965 לחוק התכנו הודעה על פי סעיף 149
בתכנית זו  לועדה  בקשה  הגיש/ו  חיה  סגל 
גג עליית  תוספת  בקשה: מהות  34028 מספר:
לדירה בקומה ג' בבניין בן 3 קומות מעל קומת
2 אלשיך  ברחוב  בכתובת: מפולשת. עמודים 
510 ביעוד: מגורים חלקה: 6188 גוש: בני ברק 
בהקלות הבאות: 1. אי ב. ב-% בניה מותרים 105%
נסיגה בקומת הגג בצד מערב. וזה שלא בהתאם
כל במקום.  החלות  105/ד/2  לתכנית/יות 
במשרדי האמורה  בבקשה  לעיין  יכול  המעונין 
בשעות ברק  בני  בעיריית  המקומית  הועדה 
מנומקת התנגדות  להגיש  ורשאי  קהל  קבלת 
פרסום מיום  יום   14 תוך המקומית  לועדה 
השעות בין  ה'  ג',  א',  ימים  קהל:  קבלת  זה. 

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

לתכנון ולבניה בני ברק
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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
אשר אנשיל כץ שליט"א מב"ב הרה"ג

0765460047/8
n076546@gmail.com

 darushnhag@gmail.com
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