
מאת אליעזר פרידמן

בח־ שנלקחו  אדמה  דגימות 
ללונדון  והועברו  מסוריה  שאי 
אכן  כי  וגילו  במעבדה  נבדקו 
בתוך  כימי  בנשק  שימוש  נעשה 
שאזרחים  לאחר  זאת,  סוריה. 
סורים המתגוררים בעיירה סמו־
כי  שעבר  בחודש  טענו  לחלב  כה 
הכיל  באזורם  שנפל  סקאד  טיל 
 25 של  למותם  וגרם  כימי  חומר 

בני אדם.

בתחילה  זכה  המידע 
על  הוכחש  מכן  לאחר  לאישור, 
כי  שטענו  בריטים  גורמים  ידי 
שהרג  מרוכז  מדמיע  גז  זה  היה 
שעבר  ובשבוע  האזרחים,  את 

נטען מפי גורמי מודיעין בכירים 
כי אכן היה נשק כימי בטיל הס־

קאד הקטלני. 
מסרו  בריטיים  בטחון  גורמי 

מאת מרדכי גולדמן

חלפו  משבועיים  למעלה 
אנקרה  בין  הפיוס"  "הסכם  מאז 
בטור־ כי  נראה  אבל  לירושלים, 
קיה ממשיכים לתחזק את הקרע 

הישראלית:  ההתנצלות  למרות 
וטו  אנקרה  הטילה  באחרונה 
נוסף על השתתפות ישראל בכנס 

של נאט"ו בדרג של שרי חוץ. 
הש־ על  אסרה  טורקיה 

בפורום  ישראל  של  תתפותה 

המנהל  תיכוניות  ים  מדינות 
דיפלו־ גורם  נאט"ו.  עם  דיאלוג 

מטי מערבי אמר לעיתון הטורקי 
הכללית  המזכירות  כי  'הורייט' 
של נאט"ו תכננה להזמין את שרי 
החוץ של מדינות המזרח התיכון, 
קבוצת  של  הפעילות  לחידוש 
שכ־ תיכונית'  הים  'ההידברות 

ישראל,  של  החוץ  שרי  את  ללה 

תוני־ מרוקו,  טורקיה,  מצרים, 
סיה, ירדן, אלג'יריה ומאוריטניה 
והיא קיימה פגישות באופן סדיר 

מ־2004 ועד 2008.
היש־ ההתנצלות  לאחר 

הבינו  טורקיה  בפני  ראלית 
את  הסירה  שאנקרה  בירושלים 
ישראל  להשתתפות  התנגדותה 
בפורום. משרד החוץ בירושלים 
של  ההחלטה  את  בסיפוק  קיבל 
את שיתוף  לחדש  נאט"ו  מועצת 
במסגרת  ישראל  עם  הפעולה 
ואף  תיכוני"  הים  ה"דיאלוג 
יוזמנו  אליו  לכנס  מועד  נקבע 
בדיאלוג  החברות  המדינות  כל 
סרבו.  הטורקים  כאמור  אך  זה. 
לחידוש  המתאים  הזמן  לא  "זה 
זה  בשלב  פגישה  המפגשים. 
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מרדכי פריד
ב"ר מנחם חיים הי"ו

ישיבת עמלים בתורה
ירושלים

חיה שרה לענס
ב"ר יצחק הי"ו
אשדוד

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום וערש"ק, ב' באייר תשע"ג

 

אוסטריה שוקלת להסיג את חייליה 
מגדוד האו"ם המוצב ברמת הגולן

הירי בגבול ישראל־סוריה הופך לשגרה

אש מסוריה נורתה לעבר סיור צה"ל 
ברמת הגולן; החיילים השיבו אש

גורמים בריטיים: דגימות אדמה שנלקחו 
מסוריה מוכיחות שנעשה שימוש בנשק כימי

לא ברור מי מהצדדים ירה את טיל הסקאד שנפל בחלב והכיל חומר כימי

הגאון הרב יעקב יוסף זצ"ל
בן הראשל"צ מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א ^ הובא למנוחות בהלוויה המונית לפני כניסת השבת

תקרית בטיחות חמורה בחיל האויר

כמעט תאונה: מטוסי 
קרב חלפו זה מזה 

במרחק של 50 מטרים

בשל עיצומי עובדי משרד החוץ

נסיעתו של ראה"מ נתניהו 
להלוויית תאצ'ר מוטלת בספק

מאת י. מוזסון

לציון  הראשון  בראשות  רבבות,  קהל 
גדולי  שליט"א,  יוסף  עובדיה  רבי  הגאון  מרן 
ותלמי־ ישיבות  ראשי  דיינים,  רבנים,  תורה, 
דיהון, השתתפו לפני כניסת השבת בהלוויתו 
רוויית הכאב והיגון של הגאון הרב יעקב יוסף 
זצ"ל ראש ישיבת 'חזון יעקב' בנו הגדול של 
יוסף  הגר"ע  מרן  לציון  הראשון  יבלחט"א 
בערב  לבוראו  נשמתו  את  שהשיב  שליט"א, 
שבת, בשנת ה־66 לחייו, לאחר סבל של מח־
לה ויסורים קשים שקבלם באהבה ובדומיה.

את  ובתדהמה  בכאב  הכתה  פטירתו 
שתו  אשר  הרבים  ומעריציו  תלמידיו  אלפי 
בענייני  הרבים  בשיעוריו  דבריו  את  בצמא 
תורה הלכה ואגדה, בהיותו להם למורה דרך 

בכל תהלוכות חייהם.
תורה  שמחת  במוצאי  נולד  זצ"ל  המנוח 
הגר"ע  מרן  הראשל"צ  לאביו  תש"ו  שנת 
יוסף שליט"א ולאמו הרבנית הצדקנית מרת 
מרגלית ע"ה. בבית גדול זה של אהבת תורה 
ועמל התורה יומם ולילה והפצת אור התורה 
נפש,  במסירות  ישראל  בית  המוני  בקרב 
בכשרונות  מחונן  בהיותו  ונתחנך.  נתגדל 
מבורכים, קלט בגופו את ניחוחות ההוד והחן 
של בית אביו הדגול, ועל יסודות קודש אלו 

עיצב את דמותו התורנית הנערצת.
התו־ ללימוד  לבו  נמשך  נעוריו  משנות 

רבה  בהתמדה  למד  כאשר  בה,  והעמל  רה 
להבין  תורה  של  לעומקה  אמיתית  ביגיעה 
עצמו  את  ייגע  והליכותיה.  יסודותיה  את 
דהלכתא  אליבא  שמעתתא  לאסוקי  רבות 
לרדת לעומקה של הלכה, כאשר לא עזב את 
הסוגיא עד שהיתה ברורה לו על כל פרטיה.
וכן  יוסף  פורת  בישיבת  למד  בצעירותו 

למד  שבו  מקום  בכל  תורה.  קול  בישיבת 
את  לפניו  פתחו  אשר  רבותיו,  על  התחבב 
אוצרות מעיינות החכמה לאחר שראו בו כלי 
מפואר כבור סוד שאינו מאבד טיפה ושוקק 
עשו  רבותיו  התורה.  לידיעת  ונפש  לב  בכל 
התורה  באוצרות  אסמו  את  למלאות  רבות 

והיראה.
נצחי'ה  מרת  הרבנית  עם  נשואיו  לאחר 
תחי' המשיך את לימודיו בכולל שע"י מוסד 
הרב קוק, שם אף הוסמך לרבנות. לאחר מכן 
הקים את ישיבתו 'חזון יעקב' והחל באמירת 
שיעורים, תמידים כסדרם, לפני צבור התל־

מידים שהתלכדו סביבו.
הת־ היתה,  בפעילותו  הכותרת  גולת 

שיעורים  לאמירת  נלאית  הבלתי  מסרותו 
למר־ רגליו  את  כיתת  כאשר  הלכה,  בענייני 
חקים להרביץ תורה ברבים. מידי יום ביומו 
היה מוסר שיעורי תורה רבים להמוני הצבור 

במספר ערים וישובים ברחבי הארץ.

היתה  התורה  בהרבצת  דרכו  ראשית 
אגודת  של  תורה  שיעורי  רשת  במסגרת 
ישראל בירושלים, כאשר השתלב בפעילות 
בקרב  התורה  אור  להפצת  רבות  ועשה  זו 

הרבים, אשר צמאו לשמוע דבר התורה.
בשיעורים אלו, נהג ללמוד על הסדר עם 
יורה  ושו"ע  חיים  אורח  ערוך  שלחן  הצבור, 
דעה, כשהוא מתאמץ להסביר לצבור שומעי 
השיעורים כל ענין והלכה בעומק וביסודיות, 
נפש.  לכל  השווה  כדבר  מושלמת  בבהירות 
דרכו באמירת השיעורים היתה מתוך מטרה 
ומ־ הלכותיה  תורה,  ישראל  בני  את  ללמד 

התורה  יסודי  את  להאהיב  במטרה  צוותיה, 
וערכיה המקודשים על לומדיה.

שיעור  ערב  מדי  מסר  בשנים  עשרות 
'בורוכוב'  הגדול  הכנסת  בית  בהיכל  תורני, 
גדול  צבור  בירושלים.  הבוכרים  בשכונת 
של בעלי בתים לצד בני תורה מובהקים היו 
משומעי שיעוריו שנאמרו בטוב טעם ודעת 

ובהסברה מקיפה ובהירה.
וגילה  התורה  מקצועות  בכל  השתלם 
והיה  התורה,  מכמני  בכל  מדהימה  בקיאות 
ידוע כפוסק הלכה לרבים, אשר הלכו לאור 
פסיקותיו ההלכתיות בכל מקצועות התורה 

ויסודי ההלכה.
שחרית  תפילת  להתפלל  נהג  ימיו  כל 
כותיקין עם הנץ החמה ליד הכותל המערבי, 
מערת  בהיכל  התפלל  האחרונות  ובשנים 
כבר  התפילה  לפני  כאשר  הצדיק,  שמעון 

מסר שיעור בגפ"ת עפ"י סדר הש"ס.
רכש ידע רב בענייני קבלה וכתבי האר"י 
תורת  את  למד  שנים  במשך  כאשר  הקדוש, 
דעת  שאילפוהו  המקובלים  מגדולי  הנסתר 

בעמקי כתבי הקבלה וסודותיה.

צילום:  אליהו הלוי

דיווח: מתיחות בין הנגיד פישר לשר האוצר 
לפיד בעקבות הצעת לפיד להגדלת הגרעון

בכירים בבנק ישראל: לפיד מטפל בתקציב כמו עיתונאי שחושב על הכותרת ^ אמש: עשרות מפגינים מול 
משרדי יש עתיד ^ לפיד: "צריך לחזור להתנהגות אחראית כדי שלא נהפוך להיות יוון או ספרד"

מאת שלמה גרין

יש־ בנק  נגיד  בין  מתיחות 
יאיר  החדש  האוצר  לשר  ראל 
לפיד, בעקבות הצעתו של לפיד 
כדי  הגרעון  יעד  את  להעלות 
הנד־ מהקיצוצים  חלק  לחסוך 
פי  על  המדינה.  בתקציב  רשים 
בדה מרקר, לפיד מעוניין  דיווח 

ביותר  הגרעון  יעד  את  להעלות 
היקף  את  להקטין  וכך  מאחוז, 
מיליארד  ב־12.5  הקיצוצים 
בהתנג־ נתקלת  ההצעה  שקל. 
דות של הנגיד שסבור כי מדובר 
בצעד מסוכן שעשוי להוביל את 
בכירי  טוב.  לא  למקום  המשק 
האוצר מתנגדים אף הם להצעת 

לפיד.

המתיחות  הדיווח,  פי  על 
גרמה  האוצר  לשר  הנגיד  בין 
באופן  נכח  לא  שפישר  לכך 
חריג בפגישתם של לפיד וראש 
הממשלה נתניהו בשבוע שעבר 
במקומו  ושיגר  בתקציב,  שדנה 
פלוג.  ד"ר  לנגיד  המשנה  את 
בכירים  בדיווח  צוטטו  עוד 
לעמי־ שאמרו  ישראל  בבנק 

מוטרדים  הם  כי  באוצר  תיהם 
בטיפולו  האוצר,  ששר  מכך 
כמו  חושב  החדש,  בתקציב 

עיתונאי על הכותרת של מחר.
ישראל  בנק  נגיד  כי  יצוין 
בעבר  פעמים  מספר  הביע 
להעלאת  חריפה  התנגדות 
בפומבי  וביקר  הגרעון,  יעד 

סין וארה"ב מגבשות חזית אחידה נגד הנשק הגרעיני של קוריאה הצפונית

שר החוץ האמריקני בבייג'ינג: "יש הסכמה בין ארה"ב 
וסין על פירוק קוריאה הצפונית מנשקה הגרעיני"

לדבריו, נשיא סין הסכים עמו כי התחמשותה של קוריאה הצפונית בנשק גרעיני מסכנת את היציבות והבטחון באזור ^ שר החוץ היוצא של סין: "סין 
מחויבת לבטחון ויציבות באזור" ^ ארה"ב תמשיך לפעול לגיוס סין למערכה לפירוק קוריאה הצפונית מנשקה הגרעיני ^ בפיונגיאנג לא הגיבו לדיווח

מאת אליעזר פרידמן

המאמצים האמריקנים לגייס 
את סין למערכה נגד קוריאה הצ־
פונית נחלו הצלחה, לפחות במי־

שור של ההצהרות והדיבורים.
שר  שקיים  פגישות  לאחר 
עם  קארי  ג'ון  האמריקני  החוץ 
גי'אפינג,  שי  החדש  סין  נשיא 
החוץ  ושר  היוצא  החוץ  שר  עם 
לעיתונאים  יצא  הוא  הנכנס, 
"ארה"ב  ואמר:  להצהרה  שחיכו 
את  יחדיו  לפתור  מחויבות  וסין 
הצ־ קוריאה  את  ולפרק  הבעיה 

פונית מנשקה הגרעיני". לדבריו, 
נשיא סין הסכים עמו כי התחמ־
בנ־ הצפונית  קוריאה  של  שותה 

היציבות  את  מסכנת  גרעיני  שק 
והבטחון באזור.

גם  דברים  נשא  קארי  אחרי 
שר החוץ היוצא של סין שדיבר 
בטון דומה ואמר כי סין מחויבת 
לבטחון ויציבות באזור. עם זאת, 
אמרו  לא  הסיניים  הדוברים 
את  לפרק  יפעלו  כי  מפורשות 
הגר־ מנשקה  הצפונית  קוריאה 

עיני. 
מדובר בהתקדמות של ממש 
במאמצים האמריקנים לצירופה 
כי  נראה  אך  למערכה,  סין  של 
שבו  ליום  עד  הדרך  ארוכה  עוד 
כדי  בשטח  צעדים  תנקוט  סין 
קוריאה  של  לפירוקה  להביא 

ככל  הגרעיני.  מנשקה  הצפונית 
הידוע סין מעולם לא יישמה את 
הבטחון  מועצת  של  ההחלטות 
הצפונית,  לקוריאה  הנוגע  בכל 
בין  הגבול  מעבר  את  והותירה 
סחו־ להעברת  פתוח  המדינות 

רות שנכללו בסנקציות שהטילה 
מועצת הבטחון על קוריאה הצ־

היא  עצמה  שסין  אף  על  פונית, 
חברה בעלת זכות ווטו במועצת 
הטלת  בעד  והצביעה  הבטחון, 

הסנקציות. 
ארוכת  ברית  יש  לסינים 
הצפונית,  קוריאה  עם  שנים 
באמריקנים  נלחמו  עצמם  והם 

במלחמת קוריאה כאשר ארה"ב 
הקו־ שתי  את  לאחד  ניסתה 

קוריאה  של  דגלה  תחת  ריאות 
אדם  בני  מיליוני  הדרומית. 

שנים  שנמשכה  במלחמה  נהרגו 
בשביתת  ושהסתיימה  אחדות 
נשק התקפה עד עצם היום הזה, 
על אף שחלפו מאז נחתמה יותר 

מחמישים שנות מתיחות. 
לצד  תעבור  וסין  במידה 
קוריאה  את  ותיטוש  שכנגד, 
המסו־ תמיכתה  ללא  הצפונית 

את  להביא  עשוי  הדבר  רתית, 
משבר  סף  אל  הצפונית  קוריאה 
שלה  היחיד  הקשר  שכן  חמור, 
כיום  מתבצע  הרחב  העולם  עם 
עלול  תמיכתה  וללא  סין,  דרך 
להח־ הצפונית  בקוריאה  הרעב 

ריף בצורה חסרת תקדים. 

קוריאה הצפונית מאיימת: "יפן עלולה לעלות בלהבות גרעיניות"
מזכיר המדינה האמריקני קיים ביקור מיוחד בקוריאה הדרומית
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לאחר שיפן הודיע כי במידה 
טיל  תשגר  הצפונית  וקוריאה 
באופן שיאיים על שטחה הטרי־
טורי היא לא תהסס ליירט אותו 
קוריאנית  הצפון  התגובה  באה 
יפן  "אם  מתמיד:  ממשי  באיום 
נגדנו  ותבצע  בלחימה  תתערב 
היא  ביותר,  הקטן  הצעד  את 
תהיה הראשונה להיפגע מניצוץ 

למצוא  עלולה  והיא  המלחמה 
גרעי־ בלהבות  עולה  עצמה  את 

ניות". 
קוריאנים  הצפון  האיומים 
איימו  כבר  והם  חדשים  אינם 
גר־ בנשק  ארה"ב  את  לתקוף 

על  התקיפה  בעוד  אך  עיני, 
מעשית  לבלתי  נחשבת  ארה"ב 
הצפון  הנשק  ארסנל  באמצעות 
נמ־ בהחלט  שיפן  הרי  קוריאני, 

צאת בטווח הטילים של קוריאה 

הטי־ הדיווחים  ולפי  הצפונית, 
לשיגור  הכן  עומדים  הללו  לים 
של  חופיה  מול  ניצבים  כשהם 
יפן. עם זאת, ספק אם לקוריאה 
להטעין  היכולת  יש  הצפונית 
ראשי נפץ גרעינים על הטילים 

הבליסטיים שברשותה. 
המדינה  מזכיר  כך  ובתוך 
ביקר  קארי  ג'ון  האמריקני 
בטון  ודיבר  הדרומית  בקוריאה 
הצ־ קוריאה  כלפי  מאוד  תקיף 

הצפונית  קוריאה  "על  פונית. 
יסבול  לא  העולם  כי  לדעת 
מדינה  של  מצידה  תוקפנות 
שוחרות  מדינות  כלפי  כלשהי, 
שלום וחירות", אמר קארי. לד־

שימוש  על  האיומים  עצם  בריו 
וגו־ מבחילים   – גרעיני  בנשק 

לקראת  להתאחד  לעולם  רמים 
הצפונית  קוריאה  נגד  תגובה 
מלח־ בצעדים  שתפתח  ברגע 

מתיים.

דיווח ב'ניו יורק טיימס'

טורקיה: סוכל נסיון פיגוע 
בבית הכנסת באיסטנבול
נעצרו 12 חשודים וחומרי נפץ מוכנים להפעלה

מאת א. למל

הכנסת  בבית  פיגוע  סוכל 
טיימס'  יורק  ה'ניו  באיסטנבול. 
גורמים  כי  שישי,  ביום  דיווח 
אל־ הטרור  ארגון  עם  המזוהים 
קאעידה תכננו לפוצץ בית כנסת 
היעדים  שאר  בין  באיסטנבול, 

בהם התכוונו לפגוע.

בפשי־ בעיתון,  הדיווח  לפי 
שני  על  לאחרונה  שנערכה  טה 
מהם  אחד  הארגון,  של  תאים 
באיסטנבול והשני בקורלו, מחוז 
כ־23  נתפסו  המרמרה,  ים  לחוף 
עם  נפץ  חומרי  של  קילוגרמים 
מערכת הפעלה שהוצמדה להם, 
ניידים,  מחשבים  שישה  וכן 

מאת מרדכי גולדמן

משרד  עיצומי  בעקבות 
הממשלה  וראש  יתכן  החוץ, 
את  לבטל  ייאלץ  נתניהו  בנימין 
ראש  של  להלווייתה  נסיעתו 
הגב'  לשעבר,  בריטניה  ממשלת 
להתקיים  המתוכננת  תאצ'ר, 

ביום רביעי הקרוב. 
בעיצומים  פתחו  העובדים 
אינה  שההנהלה  כך  על  במחאה 
ובמ־ לדרישותיהם,  מתייחסת 

או  מנפיק  אינו  המשרד  סגרתם 
דיפלומטיים.  דרכונים  מחדש 
האבט־ מצוות  חלק  שכך,  כיון 

מאנשי  המורכב  נתניהו  של  חה 
בשב"כ  אישים  לאבטחת  האגף 
שכן  ללונדון,  לנסוע  יוכל  לא 
שלהם  הדיפלומטיים  הדרכונים 

אינם בתוקף. 
בלונדון  ישראל  שגרירות 

לסייע  העובדים  מוועד  ביקשה 
העיצו־ למרות  נתניהו  לנסיעת 
מים. בשגרירות סבורים שאי נו־

כחותו של נתניהו בהלוויה אליה 
מנהיגים  של  גדול  מספר  יגיע 
מהעולם, יפגע בתדמית המדינה 
היח־ על  לרעה  להשפיע  ועלול 

סים בין המדינות. 
נמ־ ההחרגה  בקשת 

פנימיים  בדיונים  עדיין  צאת 

משרד  של  העובדים  בוועד 
החוץ. 

אם אכן יטוס נתניהו ללונדון, 
הוא עשוי להיפגש במהלך ביקו־

רו בן היומיים עם ראש ממשלת 
בריטניה דיוויד קמרון ומנהיגים 
הזמנה  שלחו  הבריטים  נוספים. 
פרס,  שמעון  המדינה  לנשיא  גם 
שהודיע כי לא יוכל להגיע בגלל 

לוחות זמנים.

בריטניה: נשיאת ארגנטינה 
לא תוזמן להלווייתה של 

תאצ'ר שתיערך ביום רביעי
עמ' ב

מאת מרדכי גולדמן

לעבר  מסוריה  נפתחה  אש 
רמת  באזור  צה"ל  של  סיור  כוח 
לנפגעים.  לגרום  מבלי  הגולן, 
ירי  רק  לא  הפעם  כללה  האש 
מנשק קל, אלא גם ירי ארטילרי, 
טילי  בירי  מיד  הגיבו  ובצה"ל 

נציגי  את  עדכנה  תמוז.ישראל 
האו"ם בפרטי האירוע החמור.

הכוח שלעברו נפתחה האש 
עסק בפעילות ליד הר חרמונית 
שבגבול, כשלפתע הבחין בירי. 
בתחילה אמרו בצה"ל כי מדובר 
כי  נמסר  בהמשך  תועה.  בירי 
צה"ל השיב בירי לעבר העמדה 

האש.  נורתה  שממנה  הסורית 
בירי  כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
וכי  'תמוז',  טיל  נורה  התגובה 
זוהתה פגיעה במטרה. לא ידוע 
אם היו נפגעים בצד הסורי בע־

 , קבות התגובה. כחלק מהנוהל 
הוזנקו גם מסוקים לאויר. 

גורמי אופוזיציה בקוניטרה, 

בגולן,  הגבול  של  הסורי  בצדו 
עימו־ על  השבוע  בסוף  דיווחו 

תים עזים בכפר אל־חריה שליד 
כוחות  בין  ארנבה  חאן  העיירה 
הם  במשטרו.  למורדים  אסד 
דיווחו כי צבא אסד יורה פגזים 
אל־ ג'ובתא  על  וכן  הכפר  על 

חשב שבאזור המפורז בגולן. 

מאת מרדכי גולדמן

מיכאל  האוסטרי,  החוץ  שר 
שע־ בשבוע  נפגש  ספינדלאגר, 

נתניהו  הממשלה  ראש  עם  בר 
והבהיר כי ארצו שוקלת להוציא 
המוצבים  חייליה  את  מהאזור 

בגדוד האו"ם ברמת הגולן.
שהגיע  האוסטרי,  השר 
ופגש  באזור  יומיים  בין  לביקור 
האוסטרים  החיילים  את  גם 
האמברגו  אם  כי  הסביר  בגולן, 
למור־ יספק  והמערב  יוסר 

אנשי  נגד  שיכוון  נשק  דים 
חייליה  את  תשיב  ארצו  האו"ם, 

לביתה.

מעו־ ספינדלאגר  של  דבריו 
ררים דאגה רבה בירושלים. זאת 
מאחר וכוח האו"ם המוצב בגבול 
הסורי בגולן הוא למעשה הדבר 
ישראל  בין  שחוצץ  כיום  היחיד 
הפועלים  הטרור  ארגוני  לבין 

בסוריה.
הנשיא פרס, ראש הממשלה, 
השר שטייניץ וגם סגן שר החוץ 
שר  את  לשכנע  ניסו  אלקין,  זאב 
את  להוציא  לא  האוסטרי  החוץ 
החיילים, אך לא בטוח שסבלנו־

עוד  תימשך  האוסטרים  של  תם 
הרבה זמן.

האחרו־ החודשים  בשלושת 
וקרואטיה  יפן  כבר  הודיעו  נים 
חייליהן  את  מסיגות  הן  כי 
מכוח אונדו"ף של האו"ם בגולן. 
מבין  ל־380  אחראית  אוסטריה 
המשתתפים  החיילים   1,000
בכוח המשימה, ואם וינה תחליט 
על הסגתם – לא ברור אם מדי־

נות אחרות יהיו מוכנות להיכנס 
במקומם.

באנקרה נותנים פרשנות משלהם להסכם הפיוס עם ישראל

טורקיה הטילה וטו על יוזמה של נאט"ו 
למפגש אזורי בהשתתפות ישראלית

מאת מרדכי גולדמן

התק־ אף־16  מטוסי  שני 
שהתקיים  אימון  במהלך  רבו 
מרחק  לכדי  שעבר,  בשבוע 
כ־50  של  יתרה  וקרבה  מסוכן 
לנהלי  בניגוד  מזה,  זה  מטרים 

הבטיחות.
דימתה  האימונים  טיסת 
המטוסים,  שני  בין  אויר  קרב 
הטייסים  ביצעו  ובמהלכה 
היו  שבה  "חליפה",  טיסת 
מתחת  אחד  לטוס  אמורים 
לשני, תוך שמירת טווח בטי־

התנגשות.  סכנת  שימנע  חות 
הוב־ שטרם  שמסיבה  אלא 

התקרב  המטוסים  אחד  ררה, 
למרחק של כמה עשרות מט־

השני.  מהמטוס  בודדים  רים 
מיד  כך  על  דיווחו  הטייסים 
ובעקבות דיווחם חודדו הנה־
לים בחיל בתרגילים מסוג זה.

נמסר: "בש־ צה"ל  מדובר 
אירוע  התרחש  שעבר  בוע 
אימון,  במסגרת  בטיחות 
ברק  מטוסי  שני  במהלכו 
מתחת  השני  ליד  אחד  חלפו 
נגרם  לא  הבטיחות,  לטווח 
האירוע  נפגע.  לא  ואיש  נזק 
בסטנדרטים  ונלמד  מתוחקר 
בטי־ אירוע  כבכל  מחמירים, 

חות".
צה"ל  מדובר  נמסר  עוד   
לה־ ממשיך  האויר  "חיל  כי 
במ־ לעמוד  מנת  על  תאמן 

העומדים  ובאתגרים  שימות 
והפקת  למידה  תוך  לפניו, 
גורמים  מתמשכת".  לקחים 
"נוכח  כי  הוסיפו  צבאיים 
האויר  בחיל  האימונים  היקף 
בטיחות  אירועי  ומאפייניהם, 
אף  על  להתרחש,  עשויים 
הגבוהים  הבטיחות  מקדמי 

הנהוגים בחיל".

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

מזכיר המדינה האמריקני עם שר החוץ הסיני
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ופסיקותיו  הרבים  שיעוריו 
ספ־ בסדרת  קובצו  ההלכתיות 

בכל  שהופצו  שמע  ודיסקי  ריו 
תפוצות ישראל. ביתו היה פתוח 
לקחו,  שומעי  להמוני  לרווחה 
את  לקרב  רבות  התמסר  כאשר 
וע־ ויהדות  תורה  לדרכי  הרבים 

מד להדריכם בכל ענייני הנהגת 
הבית. 

חדשים  ושלשה  שנה  לפני 
תל־ קשה,  במחלה  למשכב  נפל 

תפילה  נשאו  ומעריציו  מידיו 
השלימה,  לרפואתו  ותחינה 
ברחבת  רבים  תפילות  נערכו 
הצדי־ ובציוני  המערבי  הכותל 

קים בהשתתפות המוני תלמידיו 
ושומעי לקחו אשר התחננו לבי־

טול הגזירה. 
היה  ניתן  מחלתו  בתקופת 
ואהבתו  דביקותו  על  לעמוד 
הרופאים  גם  כאשר  התורה,  את 
התפעלות  הביעו  בו  שטיפלו 
בהתמסרותו  רוחו  מעוז  עצומה 
תמידין  השיעורים  לאמירת 
כסדרן כשהוא מתפתל ביסורים, 
רפואי  טיפול  לאחר  מיד  כאשר 
לבית  היישר  פנה  וקשה  מסובך 
כך  השיעור.  לאמירת  הכנסת 
גם המשיך בנסיעותיו למרחקים 
מבלי  לרבים,  תורה  להרביץ 
הבריאותי  למצב  כלל  להתייחס 

הקשה.
לפני שבוע, ביום חמישי בע־

שמסר  מהשיעור  שובו  בעת  רב, 
שלא  הרגיש  עי"ש,  בני  בישוב 
בטוב ואושפז בבית החולים. גם 
בימים אלו המשיך בסדרי לימו־

שישי  ביום  אולם  הרף,  ללא  דיו 
התדרדר  הבוקר  לפנות  האחרון 
לאחר  הצהרים  ובשעת  מצבו, 
הוז־ קרסו,  גופו  מערכות  שכל 

שם  למיטתו,  משפחתו  בני  עקו 
מתלמידיו  גדול  קהל  התאסף 

שב־ ורבנים  מקובלים  ביניהם 
פרקי  אמרו  ארוכה  שעה  משך 
תהילים בבכי מר בזעקם נוראות 

לישועת השם.
הגיעו  החולים  בבית  לחדרו 
מאות איש, אשר אמרו את פסו־

שמע  וקריאת  הבורא  יחוד  קי 
שמע  וזעקה  בכיה  מתוך  ישראל 
ישראל בשעה שהשיב את נשמ־

תו לבוראו בשעה 3.28 בצהרים, 
למגינת לבם של המוני תלמידיו 

ומעריציו.
קודם  הקצרה  השעה  בשל 
במהירות  נערכו  השבת,  כניסת 
שיצא  ההלויה,  למסע  ובזריזות 
בורוכוב  המדרש  בית  מהיכל 
בירושלים.  הבוכרים  בשכונת 
לכניסת  הסמוכה  השעה  אף  על 
להש־ איש  רבבות  הגיעו  השבת 

את  מרות  וביכו  בהלווייתו  תתף 
הסתלקותו במיטב שנותיו.

לציון  הראשון  מרן  אביו 
שליט"א  עובדיה  רבי  הגאון 
הספידו תמרורים כשקולו נשנק 
מבכי מצמרר, בהצדיקו עליו את 
לא  ית"ש  מלפניו  באמרו  הדין 
תצא חלילה הרעה. בדבריו עמד 
התורה  את  העזה  אהבתו  על 
ונפשו  לבו  מחמד  יקירו  בנו  של 
והתמסרותו המדהימה להרבצת 
ובקשו  הרבים,  בקרב  התורה 
הכבוד  כסא  לפני  טוב  להמליץ 
עבור כל בית ישראל כי עת צרה 
לרחמי  אנו  וזקוקים  ליעקב  היא 

שמים מרובים.
בקול בוכים הספידו נרגשות 
הראשון  לישראל  הראשי  הרב 
משה  שלמה  הרב  הגאון  לציון 
את  הביא  אשר  שליט"א,  עמאר 
שבת  בערב  מת  הגמ'  מאמר 
עשה  לא  כי  ואמר  לו,  יפה  סימן 
אף פעם הנחות לעצמו בהרבצת 
התורה, כאשר אף בתקופת יסו־

ריו הקשים לא נח לרגע והמשיך 

בסדרי שיעוריו בכל ערי וישובי 
בארץ בשארית כוחותיו. 

הראשל"צ הגאון הרב אליהו 
דברי  נשא  שליט"א  דורון  בקשי 
מספד קצרים בהם עמד על עמל 
התורה שלו ועל בקיאותו הרבה 
כמו  התורה.  וערכי  יסודות  בכל 
הרה"ג  בכורו  בנו  הספידו  כן, 
כולל  ראש  שליט"א,  עובדיה  ר' 
'תפארת אהל משה' בבית שמש, 
לתשובה  הרבים  את  שעורר 
שלימה. בדבריו ציין שכל חיותו 
מלימוד  היתה  המנוח  אביו  של 
את  החזיקה  אשר  והיא  התורה 
רוחו בכל מצביו הקשים וייסורי 

התופת מהם סבל.
יעקב  רבי  הגה"צ  המקובל 
מידידיו  שהיה  שליט"א  עדס 
הספדו  בדברי  מסר  הקרובים, 
ביקש  ז"ל  שהמנוח  הדברים  את 
ממנו להכריז ברבים לפני מיטתו 
בשעת הלווייתו כי "אם יעלה כל 
ענין של ויכוח בענייני חינוך, יש 
באמצעות  ורק  אך  בדבר  לטפל 
הרבנים ואסור בשום פנים ואופן 
ובתי  השלטונות  את  בזה  לערב 
כן  ה'".  חילול  משום  המשפט 
היותו  אף  ש"על  להכריז  ביקש 
שלימות  למען  ללוחמים  קרוב 
הארץ, יש לדעת כי שרות לאומי 
עפ"י  בתכלית  אסור  לבנות 
התורה והוא בגדר של יהרג ואל 
יעבור כמו שפסקו להלכה גדולי 

ישראל". 
עפ"י הוראתו בצוואתו, אמר 
הרב עדס עם המוני הצבור בקול 
מידות  עשרה  שלש  נרגש,  בכי 
שה־ שמים,  מלכות  עול  וקבלת 

דהדו למרחקים.
ע"י  שנאמרו  ההספד  בדברי 
כולם  עמדו  שליט"א  הרבנים 
אביו  של  הכבד  ואבלו  כאבו  על 
חכמי  מועצת  נשיא  יבלחט"א 
הגאון  מרן  הראשל"צ  התורה 

ועו־ שליט"א  יוסף  עובדיה  רבי 
ררו את הצבור להרבות בתפילה 
עבורו, שיוכל להתגבר על צערו 
נפשו  במשאת  ולהמשיך  הגדול 
הטהורה להאיר את אור התורה 
מתוך  בשנים  רבות  עוד  לרבים 

בריאות שלמה.
ההספדים  מסכת  תום  עם 
בהשתתפות  ההלויה  מסע  יצא 
הר  לעבר  המלווים,  המוני 
אלפים  הצטרפו  שם  המנוחות 
רבים, כשעפ"י הוראת אביו מרן 
הגיעו  לא  שליט"א  הראשל"צ 
לירוש־ מחוץ  תלמידיו  להלוויה 

לים בגלל השבת הקרבה. 
ומת־ אמבולנסים  עשרות 

את  איבטחו  הצלה  איחוד  נדבי 
טיפלו  ואף  ההלוויה  מסע  כל 
במספר מקרים של התעלפויות. 
הת־ תוך  שהתארגנה  המשטרה 

ראה קצרה לאבטח את ההלוויה, 
להתג־ מרובים  מאמצים  עשתה 

ברחבי  התנועה  עומסי  על  בר 
לא־ כדי  אליה  ובכניסות  העיר 

בשעת  התנועה  זרימת  את  פשר 
לחץ זו של כניסת השבת. 

בסמיכות  למנוחות  הובא 
בכייתם  לקול  השבת  לכניסת 
ומעריציו  תלמידיו  המוני  של 

ממורם  להיפרד  שמיאנו  הרבים 
במסי־ תורה  ולימדם  שאילפם 

רות נפש עשרות בשנים. 
משפחה  אחריו  השאיר 
רבנן  וחתנין  בנין  של  עניפה 
הממשיכים לתפארה בדרכי בית 

אבות. 
ונשיא  העמק  מגדל  של  רבה 
רבי  הגאון  אור,  מגדל  מוסדות 
יצחק דוד גרוסמן שליט"א עמד 
שבת  בערב  שקיים  בהתכנסות 
זצ"ל  יוסף  הרב  של  פטירתו  על 
הכבירה  פעילותו  את  בציינו 
בארץ  תלמידים  אלפי  להקים 
היתה  אחת  שלא  ואמר  ובגולה. 
בכינוסי  לראותו  הזדמנות  לו 
בקיבו־ שערך  והתחזקות  תורה 

צים, ביישובים ובערי הפריפריה 
כשדמותו היה לדוגמא וסמל של 
ושפל  עניו  אמיתי,  חכם  תלמיד 
של  קוצו  עד  בהלכה  תקיף  ברך, 

יוד ואוהבם וליבם של ישראל.
להתפלל  שיש  אמר  בדבריו 
מרן  אביו  את  שיחזק  לבורא 
בני  ואת  שליט"א  הראשל"צ 
את  ואבלים  הכואבים  המשפחה 
ואת  שנותיו,  במיטב  פטירתו 
לקרבתו  שזכו  התלמידים  אלפי 
המיוחדת ושתו בצמא את דבריו.

טורקיה ממשיכה באיוולתה
לטורקיה  ישראל  בין  והתיווכים  הפיוס  הסכמי  למרות 
בכסילותה  טורקיה  ממשיכה   – יפה  עלו  כי  היה  שנראה 
ובהתנהגותה היא מתנערת מכל התחייבות של שלום באזור. 
והגורמת  המבישה  להתנהגות  מצרים  גם  מצטרפת  הפעם 
לריב ללא תכלית. אתמול נודע כי מצרים וטורקיה שוללות 
בין  נאט"ו  של  האזורית  ההידברות  יוזמת  של  חידושה  את 
כי  טוענות  המדינות  שתי  ערב.  ממדינות  שש  ובין  ישראל 
הים־ "ההידברות  קבוצת  לחידוש  העת"  בשלה  לא  "עוד 

מדובר   .2008 מאז  כונסה  שלא  הברית,  שבחסות  תיכונית" 
בפורום לא מכריע, אבל יש בו חשיבות בעצם קיום הדיונים. 
טורקיה מבינה, משום מה, כי "עדיין לא הגיע הזמן" לחידוש 

הישיבות.

שוב מוכח, את מה שרבים טענו גם בהסתבכות הגדולה 
את  לרצות  המאמצים  על  חבל  כי  וישראל,  טורקיה  של 
המרמרה.  אירועי  על  בפניהם  להתנצל  ואין  טורקיה  אדון 
דם  על  חיים  הם  התנצלות.  לקבל  מוכנים  אינם  ממילא  הם 
וריב, וכלל לא מבינים את השפה של שלום והידברות. היא 
הבינאנושית  ההידברות  ושפת  מאחר  וכל.  מכל  להם  זרה 
התנצלות  כל  מפרשים  גם  הם  לכן  כלל,  להם  מובנת  אינה 
בהתנצלות  ראו  לא  הטורקים  חולשה.  והפגנת  כהתרפסות 
הטורקים  המחבלים  לקראת  ללכת  ישראל  של  הנכונות  את 
ולתת להם סולם לרדת מהעץ הגבוה, אלא חנפנות של החלש 

בפני הגבור.

את  להבין  ישראל  על  התיכון,  במזרח  שנמצאים  כמי 
מזרח  על  לחלום  שניסה  מי  כל  תיכונית.  המזרח  המנטליות 
לגבי  אמורים  הדברים  במהרה.  התבדה   – חדש  תיכון 
בתורו  אחד  כל  והמצרים.  הפלסטינים  לגבי  כמו  הטורקים 
הטורקית  ההתנהלות  מהאחר.  וערמומי  מסוכן  ובסגנונו 
גם  מלקות,  ספג  שגם  אחד  כאותו  היא  ישראל  כי  מזכירה 
מהעיר.  גורש  גם  ולבסוף  המבאישים,  הדגים  את  אכל 
ישראל התמודדה עם מרמרה של פעילי חבלה מסוכנים, גם 
ובמרכזו  השפלה  מסע  עברה  גם  העולם,  מכל  ספגה גינויים 
דרישה להתנצלות, גם התעקשה שלא להתנצל, גם התנצלה 
וגם ממשיכה כעת לקבל עלבונות מטורקיה ומבת הברית – 

מצרים.

את הדברים צריכים לשנן במיוחד כשכנראה מתקרבים 
עם  והמתן  המשא  שלחן  אל  לשוב  יצטרכו  בהם  הימים 
לכונן  כדי  האפשרויות  כל  את  למצות  צריך  הפלסטינים. 
שלום, אבל בד בבד לדעת ולזכור כי אנחנו נושאים ונותנים 
בשיח  להמשיך  צריך  מהו.  דיון  יודע  שאינו  פרטנר  עם 
החרשים המעניין הזה, אבל לדעת כי עם מחבלים צריך לקיים 
בתחבולות תעשה לך מלחמה. יש לנצל את החולשה שלהם, 
ודיבוריהם  להטוטיהם  אחר  להיגרר  לא  בשפתם.  ולדבר 
ולזכור תמיד כי הם אף פעם לא יסתפקו במועט ולא יאמרו 
די עד אשר יראו את ישראל מנושלת, חלילה, מעל אדמתם. 

ה' איש מלחמה יפדה עמו מעזים צאנו מיד גוזזים.
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

פשר הסירוב
שהיה  הגלוי  הסוד  את 
אמש  גילתה  לכולם  ידוע 
"נת־ בראיון.  יחימוביץ 
את  לי  סיפרה, "הציע  ניהו", 
סירבה  לדבריה,  האוצר". 
לא  עצמו  שנתניהו  משום 
דרך  כברת  ללכת  היה  מוכן 

עם ההצעה הזו.
על רקע סדרת המבוכות 
מדי  כמעט  לעצמו  שמספק 
לפיד  האוצר  שר  ביומו  יום 
כי  לעין  הניבטת  והעובדה 
מעניק  נתניהו  שעה  לפי 
לה־ האשראי  מלוא  את  לו 

הדייסה  עם  לבדו  תמודד 
שאותה הוא מבשל, סירובה 
את  לקבל  יחימוביץ  של 
ובוודאי  ברור  לא  התפקיד, 

שלא מובן מאליו.
מוטת השליטה המסורה 
יכו־ האוצר  כשרת  בידיה 

את  לה  להעניק  היתה  לה 
שהיא  כפי  לנהל  האפשרות 
הכלכלה,  את  לנכון  רואה 
שש  היה  נתניהו  אם  בין 
העוינות  לאו.  אם  ובין  לכך 
מנוח  הלא  שרון  ששידר 
של  הגזירות  תכנית  כלפי 
תו־ שלו,  אוצר  כשר  נתניהו 

שומר  שעליה  הדממה  כיח. 
מול  אל  הזאת  בעת  נתניהו 
אף  תוכיח  לפיד,  תזזיתיות 

היא.
חששה  כן  אם  מדוע 
יחימוביץ להיענות להצעה? 
אולי קל יותר לתקוף מאשר 

לקבל החלטות.

גבול להבנות
מא־ שמתרחש  עימות 
ארה"ב  בין  הקלעים  חורי 
מע־ נחשף,  ואמש  לישראל 
מיד באור אחר את החיוכים 
שמרעיפים  השבחים  ודברי 
במ־ השניים  על  הראשונים 

שך כל העת האחרונה.
מעיקה  בבעיה  מדובר 
מי  לכל  היטב  שמוכרת 
גבולות  את  פעם  אי  שחצה 
הב־ ארצות  בואכה  הארץ 

ארוכה  לשורה  בניגוד  רית. 
תושבי  דווקא  מדינות,  של 
להצטייד  נדרשים  ישראל 
כרוכה  שהשגתה  בוויזה, 
קלה,  לא  בביורוקרטיה 
ניתן  באמצעותה  שרק 
ארה"ב.  לתחומי  להיכנס 
מדב־ האחרונות  בשנים 

שארה"ב  כך  על  רבות  רים 
ישראל  את  לפטור  עומדת 

מהצורך הזה.
סוכנות  חשפה  אמש 
כי   (jth) היהודית  הידיעות 
בתמורה  נדרשת  ישראל 
חופשית  כניסה  להבטיח 
ומסתבר  ארה"ב  לאזרחי 
שישראל, לפי שעה, מסרבת 

לכך משיקולים בטחוניים.
על פניה נראית הדרישה 
לח־ לגיטימית  האמריקנית 

לוטין. בעברית קוראים לזה 
רוצים  אתם  אם  הדדיות. 
אפשרו  חופשית,  כניסה 
חופשית  כניסה  אתם  גם 
מהתגובה  אולם  לאזרחינו. 
שהעבירו גורמים ישראלים 
נמצאנו  היהודית  לסוכנות 
לא  הזה  כיום  גם  כי  למדים 
אמריקנים  תיירים  נדרשים 
בישראל  לבקר  המבקשים 
תייר.  בוויזת  להצטייד 
שישראל  אלא  זאת  אין 
להעניק  מעוניינת  אינה 
הוד־ ומלכתחילה  מראש 

אמריקני  כל  כי  גורפת  עה 
להיכנס  יוכל  הוא  באשר 
ויהי  ישראל  של  לתחומה 

מה.
בעידן של חוסר יציבות 
של  שכנותיה  מצד  טוטלי 
מצבה  רקע  ועל  ישראל, 
מו־ שהכל  שעה  המיוחד, 

אלא  מדובר  אין  כי  דים 
מוצא  בעלי  של  בבעייתיות 
הנת־ ואחרים  כאלו  ערבי 

אחר  או  כזה  בקושי  קלים 
לישראל  להיכנס  בבואם 
להב־ לצפות  היה  ניתן   –

ולא  האמריקנים  מצד  נה 
להפך.

פרץ עימות
המקרים  הם  מעטים 
משמיע  פוליטיקאי  בהם 
בהזדמנות  ובו  אחד  משפט 
עם  חשבון  בא  הוא  אחת 
חפץ  לא  שהוא  אנשים  שני 

ביקרם בו זמנית.
מצנע  עמרם  היה  כזה 
בנו־ אמש  פורסמו  שדבריו 

לפיד  יאיר  את  "למנות  סח: 
הימור,  היה  זה  אוצר,  כשר 
בדיוק כמו שהיה חוסר אח־

פרץ  עמיר  את  למנות  ריות 
לשר בטחון".

שנדהם  מצנע  אותו  זהו 
לגלות כי למרות שהיה שני 
להסתפק  נאלץ  ברשימה, 
בתפקיד יו"ר ועדת החינוך, 
השר  תפקיד  שאת  שעה 
להגנת הסביבה קיבל החבר 
העונה  ברשימה,  השלישי 
לשם עמיר פרץ. המשל שבו 
מכוון  אפוא  היה  מצנע  בחר 

ורב משמעות.
לחכות  נותר  רק  כעת 
לתגובה שבוא תבוא מהשר 

הנפגע.

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בנימין ליּפקין

מסתמן: יו"ר העבודה תפעל להקדמת הפריימריז 
לראשות מפלגת העבודה כדי להבטיח את בחירתה

יחימוביץ' "אבחר בשנית לראשות מפלגת העבודה"

מאת מאיר ברגר

ח"כ  העבודה,  מפלגת  יו"ר 
אלה  בימים  בודקת  יחימוביץ', 
הפ־ להקדמת  האפשרות  את 

ריימריז במפלגת העבודה. 
לה  מייעצים  מקורביה 
את  להבטיח  ובכך  זאת  לעשות 
העובדה  לדבריהם,  בחירתה. 
שהמרד בתוככי המפלגה עדיין 

בידי  ורק  אך  ומנוהל  בחיתוליו 
ואראל  כבל  איתן  הכנסת  חברי 
מרגלית מבטיחים את הצלחתה 

בפריימריז. 
לה־ התייחסה  יחימוביץ' 

מפלגת  ראשות  על  תמודדותה 
בה,  תלוי  שזה  ככל  העבודה. 
הבהירה יחימוביץ', היא מעדי־

המפלגה  לראשות  בחירות  פה 
"מוקדם ככל האפשר".

דמוקרטית  מפלגה  "אנחנו 
האלה  הדברים  את  ונעשה 
הוועי־ באמצעות  בהסכמה 

באנשים  שמלאה  שלנו  דה 
יחימו־ אמרה  אידיאולוגיים", 

ביץ' בראיון ל'גלי צה"ל'.
בראשות  עתידה  לדבריה, 
"אני  מראש.  מובטח  המפלגה 
שח־ הצניעות  במלוא  מעריכה 

בי  יבחרו  העבודה  מפלגת  ברי 

כמובן  המפלגה.  לראשות  שוב 
לגיטי־ היא  התמודדות  שכל 
מית, חשוב מאוד לשמר זאת".

הוסיפה  האופוזיציה  יו"ר 
כי מפלגות רבות בוחרות לזנוח 
את הדרך הדמוקרטית. "מלפיד 
ועד ליברמן דרך המפלגות הח־
מהת־ לפחד  צריך  לא  רדיות – 
ודמוקר־ חשובה  היא  מודדות, 

טיה. זה דבר יפה", הוסיפה.

עוד מהשלכות המאבק הארוך על איי פוקלנד

בריטניה: נשיאת ארגנטינה לא תוזמן 
להלווייתה של תאצ'ר שתיערך ביום רביעי

מאת אליעזר פרידמן

ממשלת  ראש  של  הלווייתה 
תאצ'ר  הגב'  לשעבר  בריטניה 
בבית  הקרוב  רביעי  ביום  תיערך 
יראתם של הנוצרים האנגליקנים 
רא־ כל  מבין  אך  הבירה,  בלונדון 
בריט־ מנהלת  עמן  המדינות  שי 
תקינים,  דיפלומטיים  יחסים  ניה 
נשיאת  את  להזמין  שלא  הוחלט 

ארגנטינה.
הארגנטי־ של  ההחרמה 

של  בקשתה  פי  על  הינה  ניים 
רואה  אשר  תאצ'ר,  משפחת 
אישיות  ארגנטינה  בנשיאת 
של  בהלווייתה  רצויה  שאינה 
שעמ־ זו  היא  תאצ'ר  שכן  האם, 

בה  בעת  הממשלה  בראשות  דה 
בארגנטינאים  הבריטים  נלחמו 
לאיי  פלשו  שהאחרונים  לאחר 

פוקלנד.
אולם בעוד בריטניה מרכינה 
של  מותה  לנוכח  באבל  ראש 
כולו  ובעולם  הדגולה,  המנהיגה 
מי  יש  הברזל,  לאשת  סופדים 
שמ־ להביע  גם  מהססים  שלא 

המפלגה  מנהיג  מותה.  על  חה 
אמר  אירלנד  בצפון  הלאומנית 
ותו־ רעה  אשה  היתה  תאצ'ר  כי 

קפנית וכי העם האירי אינו מיצר 
במיוחד על מותה.

תקשורת  בכלי  פורסמו  כן 
בא־ הקהל  של  תגובות  שונים 

נזכרו  האזרחים  שם  רגנטינה 
תאצ'ר  של  במעשיה  בסלידה 
שאח־ כמי  בעיניהם  שנתפסה 

חיילים  מאות  של  למותם  ראית 
פוקלנד,  במלחמת  ארגנטינאים 
פלש  ארגנטינה  שצבא  לאחר 
אותם  הדפו  והבריטים  לאיים, 
מאות  שגבתה  קצרה  במלחמה 

הרוגים מכל צד. 
השבוע  התקיימה  היתר  בין 
הפגנה גם בשכונת עוני בלונדון, 
שמחה  המפגינים  הביעו  שם 
תאצ'ר,  של  מותה  על  רבה 
הניפו  ואף  שלה  תמונות  שרפו 
נכתב "המכשפה  עליהם  שלטים 
על  מחאה  לאות  זאת,  מתה". 
מדיניותה הקפיטליסטית וחוסר 
באוכלוסיות  שלה  ההתחשבות 

החלשות. 

תצלומים, תכניות לפעולה שהיו 
פרושות על הרצפה, ומידע נוסף 
על המטרות שכבר הוכנו מראש.

12 בני אדם נעצרו בפעולה, 
שניים  טורקים,  שמונה  בהם 
אחרים  ושניים  צ'צ'ני  ממוצא 

ממוצא אזרי. 
שב־ מסרו  רשמיים  גורמים 

המחשבים  של  מעבדה  דיקות 
לביצוע  להכנות  חומרים  גילו 
האמ־ השגרירות  על  מתקפות 

במחוז  הכנסת  בית  על  ריקאית, 
מו־ ועל  שבאיסטנבול  באלאט 

זיאון פרטי בעיר.
מיד לאחר הפשיטה הוציאה 
בטו־ האמריקאית  השגרירות 

טענה  אך  מסע,  אזהרת  רקיה 
סיפקה  לא  טורקיה  משטרת  כי 
רשויות  בנושא.  מוצק  מידע 
בי־ כי  אמרו  בטורקיה  הבטחון 

המשתייך  אדם  אחר  מעקב  צעו 
אל־קאעידה.  לארגון  כנראה 
הגיע  הוא  האיש  דיווח  לפי 
כשנתיים,  לפני  לאיסטנבול 
צבאית  הכשרה  שקיבל  לאחר 
במ־ היה  הוא  ומאז  באפגניסטן. 

בראש  עמד  הדיווח  ולפי  עקב, 
שזממה  המסוכנת  ההתארגנות 

לפגוע במספר יעדים במדינה.

טורקיה: סוכל נסיון פיגוע בבית הכנסת באיסטנבול

הקוד־ הממשלה  החלטת  את 
במחצית  הגרעון  להעלאת  מת 
סבורים  ישראל  בבנק  אחוז. 
עשויה  הגרעון  יעד  העלאת  כי 
להביא לפגיעה בדירוג האשראי 
ולפגוע  ישראל  של  הבינלאומי 

בצמיחה. 
שר  ובלשכת  ישראל  בבנק 
על  הדיווח  את  הכחישו  האוצר 
מתיחות בין האישים. מבנק יש־
ראל נמסר כי פישר נעדר מפגי־

שת נתניהו לפיד מאחר שבאותו 
המועצה  ישיבת  התקיימה  זמן 

המינהלית של בנק ישראל.
עש־ הפגינו  אמש  כך,  בתוך 
מש־ מול  חברתיים  פעילים  רות 

אביב,  בתל  עתיד  יש  סיעת  רדי 
הקיצוצים  רשימת  על  ומחו 
האוצר  שר  שמתכנן  והגזירות 
בת־ הממשלה  לאישור  להביא 
הח־ המפגינים  הקרובה.  קופה 

זיקו כרזות וקראו סיסמאות כמו 
ו"הון  עתיד",  אין   – לפיד  "יאיר 
ובהמשך  תחתון",  עולם  שלטון 
של  מכוניותיהם  את  הקיפו  גם 
שהגיעו  הסיעה  מחברי  חלק 

לישיבה שנערכה במקום.

לפיד  אמש  פרסם  במקביל, 
בין  כתב  בה  לתומכיו  הודעה 
משנים  לא  "כלכלה  כי  השאר 
בשלושה  לא  וגם  אחד,  ביום 
לחזור  צריך  כל  קודם  שבועות. 
שלא  כדי  אחראית  להתנהגות 
ספרד".  או  יוון  להיות  נהפוך 
שזה  יודע  "אני  כי  הוסיף  לפיד 
שהגזירות  יודע  אני  קל,  לא 
גומרים  לא  ואנשים  מפחידות 
שאנחנו  מה  אבל  החודש,  את 
מבצעים עכשיו הוא תיקון כואב 
יותר  יימשך  לא  והוא  והכרחי, 

מדי זמן".

דיווח: מתיחות בין הנגיד פישר לשר האוצר 
לפיד בעקבות הצעת לפיד להגדלת הגרעון

הגאון הרב יעקב יוסף זצ"ל

בדיקה  נערכה  אכן  כי  אתמול 
בנשק  שימוש  נעשה  כי  ונמצא 
כימי, אך לא ברור מי מהצדדים 
המו־ שגם  לאחר  הטיל,  את  ירה 

רדים מחזיקים בידם טילי סקאד 
המשגרים  עם  תפסו  הם  אותם 

במהלך עימותים עם אנשי אסד. 
כי  אמרו  הבריטים  הגורמים 
בכדי  מספק  אינו  החדש  המידע 
להפעיל לחץ כבד יותר על אסד, 
שכן אנשי אסד טענו בעצמם כי 
אלא  כימי  בנשק  שימוש  נעשה 
שהם האשימו בכך את המורדים. 

של היחסים, לא תהיה מועילה", 
אמר גורם טורקי רשמי.

התנה־ לצד  הטורקי,  הווטו 
הטורקים  מצד  מתחמקת  גות 
הסכם  למימוש  הקשור  בכל 
הנורמליזציה  והחזרת  הפיוס 
מעלים  המדינות,  שתי  ביחסי 
להסכם  בנוגע  שאלה  סימני 
המדינות  בין  שסוכם  הפיוס 
בגין  תקבל  שישראל  ולתמורה 
התנצלותה על אירועי המרמרה. 
מאז התדרדרות היחסים בין 
המדינות, טורקיה הטילה וטו על 
במטה  ישראלית  נציגות  פתיחת 
בתהליך  שהיתה  בבריסל  נאט"ו 
אנקרה  אישור.  של  מתקדם 
של  שיתופה  על  גם  וטו  הטילה 
ישראל בדיאלוג הים תיכוני מול 
בהיבטים  רק  לא  העוסק  נאט"ו, 
של  בהיבטים  גם  אלא  צבאיים, 

ניהול משאבים ומצבי חירום.

טורקיה  מנעה  זו  במסגרת 
ישראלי  עמדה  נייר  של  אישור 
אזוריים  פעולה  לשיתופי  שנגע 
עם נאט"ו בתחומים של אסונות 
מיוחדים  צוותים  והקמת  טבע, 
הטו־ הווטו  בפליטים.  לטיפול 

גם  פעולה  שיתופי  מנע  רקי 
בתחומים של לוחמה בטרור, ירי 

רקטי ולוחמת סייבר. 
על  וטו  הטילה  טורקיה 
של  בשורה  ישראל  השתתפות 
באויר  בים  צבאיים,  תרגילים 
פעולה  שיתוף  על  וכן  וביבשה, 
הפצת  של  בסוגיות  ישראל  עם 
ניהול  אסטרטגי,  דיאלוג  נשק, 
ימית  אבטחה  צבאיים,  משברים 
אפשרה  לא  אף  טורקיה  ועוד. 
בכנסים  חלק  לקחת  לישראל 
וגם  בשטחה  שנערכו  נאט"ו  של 
מיוחד  דיאלוג  של  קיומו  מנעה 
הלו־ בתחום  לישראל  נאט"ו  בין 

חמה בטרור. 

טורקיה הטילה וטו על יוזמה של נאט"ו 
למפגש אזורי בהשתתפות ישראלית

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

גורמים בריטיים: דגימות אדמה שנלקחו 
מסוריה מוכיחות שנעשה שימוש בנשק כימי

באר שבע: כלב אמסטף 
תקף ופצע נערה

אסון בירושלים: פעוט 
בן 3 חודשים נפטר

ירושלים: בת שנה נעקצה מעקרב 
ופונתה לביה"ח שערי צדק

כך מבקש שר החינוך שי פירון 'לחנך' את הציבור החרדי:

פירון: "רוצים תקציב? לימודי 
ליבה הם התנאי של המדינה" 

ח"כ הרב פרוש בתגובה: "הנסיון לכפות על החינוך החרדי, המבוסס על הצלחה מוכחת שנבנתה 
בהנחייתם של גדולי ישראל, את הפרמטרים של החינוך החילוני הנכשל, הינו אבסורדי ומעורר גיחוך" 

ראשי הרשויות לשר האוצר: "תחשוב איך להשקיע נכון, לא איפה לקצץ"
שר הפנים סער: "נעמוד על מניעת פגיעה בתקציבי האיזון של הרשויות"

מאת מאיר ברגר

עוד לא חלפו חודשיים מיום 
ותו־ הפוגענית  הממשלה  הקמת 
על  לפיד־בנט  ברית  של  צאותיה 
עולם התורה לא איחרו מלהגיע: 
שי  החינוך  שר  שהעניק  בראיון 
פירון ל'ידיעות אחרונות', מבהיר 
ליבה  לימודי  ללא  כי  החינוך  שר 
הח־ למוסדות  תקציב  יהיה  לא 
שתקצוב  למרות  זאת,  רדיים, 
חלקי  באופן  החרדיים  המוסדות 
הקטנות  הישיבות  בחוק  מעוגן 

שחוקק בממשלת אולמרט. 
הוא  תחילה  פירון,  לדברי 
בהסכמה.  השיח  את  לנהל  ינסה 

ארצה  רלוונטי  השיח  עוד  "כל 
שה־ שארגיש  ברגע  אותו.  לנהל 
אמצעי  ולא  למטרה  הפך  שיח 
אמר.  הזה",  בסיפור  אהיה  לא   –
מהמדינה?  כסף  רוצים  "אתם 
לימודי ליבה הם התנאי של המ־
אני   – איתי  לא  אתם  אם  דינה. 
אמנם  מדובר  הכסף.  את  לוקח 
במוסדות פרטיים שאף אחד לא 
יכול עליהם מה ללמד, אך גם אין 
המדינה  אותם.  שאתקצב  סיבה 
שהוא  משהו  לממן  יכולה  לא 

בניגוד לאינטרס שלה".
למשל  ש"אם  הוסיף  פירון 
יבוא אדם חרדי ויגיד: 'מבחינתי 
להכניס מתמטיקה לתוך תלמודי 

אקים  אז  השם',  חילול  זה  תורה 
לו מרכזי לימוד שיפעלו בשעות 
לי־ היא  המטרה  הצהריים.  אחר 

מודי ליבה בהסכמה, אבל אם לא 
נגיע להסכמה צפוי לנו מאבק לא 
ליבה  שילמדו  מוסדות  פשוט. 
שלא  מי  אחוז.  במאה  יתוקצבו 

יצטרף ייפגע".
אמר  פרוש  מאיר  הרב  ח"כ 
על  לכפות  "הנסיון  כי  בתגובה 
החינוך החרדי, המבוסס על הצ־

לחה מוכחת שנבנתה בהנחייתם 
הפרמט־ את  ישראל,  גדולי  של 

רים של החינוך החילוני הנכשל, 
גיחוך.  ומעורר  אבסורדי  הינו 
משרד  נתוני  פי  על  כאשר  זאת 

ישנם  המורים,  וארגון  החינוך 
פתוחים  תיקים  אלפי  עשרות 
עש־ נוער.  בני  כנגד  במשטרה, 

רות אלפי תלמידים צרכו סמים 
ומשקאות חריפים ומורים רבים, 
דיווחו שהוכו בידי תלמידיהם".

הרב פרוש הוסיף, "אני מציע 
לשר החינוך, שי פירון, להפשיל 
שרוולים ולטפל בפרי הבאושים 
הממלכתי,  החינוך  מערכת  של 
לכפות  ומנסה  מטיף  שהוא  לפני 
על  אחרים  או  כאלה  לימודים 
תל־ בה  החרדי,  החינוך  מערכת 

מוריהם  את  מכים  אינם  מידים 
מסוכנים  חומרים  צורכים  ואינם 

ואלכוהול".

מאת חיים מרגליות

של־ רמת  בשכונת  אסון 
 3 כבן  פעוט  בירושלים.  מה 
ההכרה  את  איבד  חודשים 
בעריסתו, חובשים של 'איחוד 
ניסו  'ירושלים'  סניף  הצלה' 
בו  וביצעו  חייו  את  להציל 
למרבה  אך  החייאה  פעולות 

הצער נקבע מותו.
הצלה'  'איחוד  מדוברות 
השכיבו  "ההורים  נמסר: 

בתחילת  לישון  הפעוט  את 
גילו  הצער  ולמרבה  הערב 
שעות  מספר  לאחר  אותו 
וללא  הכרה  ללא  כשהוא 

נשימה.
שגרים  הארגון  חובשי 
בבניינים סמוכים חשו למקום 
לאחר  חייו,  את  להציל  וניסו 
ממושכות  החייאה  פעולות 
מותו,  נקבע  הצער  ולמרבה 
ייתכן כי מדובר בתסמונת של 

מוות בעריסה".

מאת חיים מרגליות

ופ־ תקף  מסוכן  אמסטף  כלב 
ששהתה  בעת  כבת 13  נערה  צע 
הכלב  את  שבע.  בבאר  בגינה 
מד"א  כוחות   .14 בן  נער  ליווה 
הנערה  את  ופינו  למקום  הוזעקו 
בעיר  סורוקה  החולים  לבית 
כשהיא במצב בינוני, עם פציעות 

בפניה ובצווארה.
למקום,  הגיעה  המשטרה 
עצרה את הנער ואת אביו, בעלי 

פי  על  בחקירה.  ופתחה  הכלב, 
הכלב  הנראה  ככל  הדיווחים, 
פרטית,  מחצר  להמלט  הצליח 
אנשים  שהו  בה  לגינה  והגיע 

רבים.
כאמור  עצרה  בתחילה 
אביו,  ואת  הנער  את  המשטרה 
שח־ היא  מכן  לאחר  אולם 
את  והותירה  האב  את  ררה 
נחשד  כשהוא  במעצר,  הבן 
אמצעי  נקיטת  ואי  ברשלנות 

זהירות.

מאת חיים מרגליות

בירושלים  זנגוויל  ברחוב 
נעקצה פעוטה כבת שנה מעק־
של  חובשים  בביתה,  שחור  רב 
'ירושלים'  סניף  הצלה'  'איחוד 
רא־ רפואי  טיפול  לה  העניקו 
פונתה  היא  מכן  ולאחר  שוני, 
טי־ קבלת  להמשך  קל  במצב 
פול רפואי בבית החולים שערי 

צדק.
'איחוד  חובש  בקר  שוקי 
כי  ל'המבשר'  סיפר  הצלה' 
שזחלה  בעת  נעקצה  הילדה 
כשקי־ "מיד  הבית.  בחדרי 

הגעתי  הקריאה  את  בלתי 
אמ־ האם  למקום,  במהירות 

ידי  על  נעקצה  שהילדה  רה 
משהו, והיא לא ידעה בבירור. 
הזוחל  את  להרוג  הצליחו  הם 
שחור,  כעקרב  שהתברר 
כמו  ארסי  שאינו  שלמרות 
מאוד  עדיין  הוא  הצהוב,  המין 
מציק, ובפרט שמדובר בילדה 
קטנה שעבורה זה עלול להיות 

מסוכן.
כבר  הפעוטה  של  "ידה 
טיפול.  לה  והענקנו  התנפחה 
ניילון  שקית  לקחנו  במקביל, 
העקרב  את  הכנסנו  לתוכה 
המת, ושיגרנו את השקית עם 
האמבולנס לבית החולים, כדי 
ששם ידעו בדיוק כיצד לטפל 

בילדה".

תאצ'ר מזוהה עם המלחמה העקובה מדם על איי פוקלנד. איי פוקלנד

מאת שלמה גרין

בע־ האוצר?  נגד  הרשויות 
הכוונה  אודות  הפרסומים  קבות 
המועטים  בתקציבים  לקצץ 
 21 פנו  לפריפריה,  המוקצים 
והגליל  מהנגב  רשויות  ראשי 
בדרישה  לפיד  יאיר  האוצר  לשר 
בנושא.  דיון  מכל  מיידית  לחדול 
לשר  קוראים  הרשויות  ראשי 
תשתיות  פיתוח  את  להאיץ 
ולהוריד  בפריפריה  התחבורה 
לקי־ בנוגע  דיון  כל  הפרק  מעל 
ליישובים  המס  הטבות  צוץ 

הזכאים.
מציינים  הרשויות  ראשי   

הממשלה  השקעת  כי  במכתב 
האחרונות  בשנים  ובגליל  בנגב 
והביאה  כיעילה  עצמה  הוכיחה 
הגירה  בהם  רבים,  לשינויים 
יצירת  ודרומה,  צפונה  חיובית 
ערך  ועליית  תעסוקה  מקומות 
כעת,  בפריפריה.  גם  הנדל"ן 
משהנגב עומד לפני פריצה והג־

יום,  מדי  מעמדו  את  מחזק  ליל 
בפני  עומדת  ישראל  ממשלת 
קדימה,  קלה  דחיפה  החלטה: 
שהתהלי־ בתקוה  ידיים  שילוב 

כים יתרחשו בעצמם או חלילה, 
קיצוצים והטלת גזירות שימחקו 
הרבות  ההשקעות  את  וייתרו 
לפני  רגע  האחרון,  העשור  של 

מינופן.
באין  כי  מציניים  הם  עוד 
שאפשר  ציבורית  תחבורה 
מלאה  לתנועה  עליה  להסתמך 
כזו  הכבישים  רשת  ובהיות 
איטית  תנועה  המאפשרת 
היישובים,  בין  יחסית  וארוכה 
נאלצים  הפריפריה  תושבי 
פרטיים  רכב  כלי  על  להסתמך 
במ־ מקביליהם  לעומת  בלבד. 

תושבי  של  הרכב  הוצאות  רכז, 
הדרום והצפון גבוהות ב־-1000

ביטול  לכן,  לפחות.  שקל   2000
לעובדים  הכנסה  במס  הטבות 
יישו־ בעשרות  המתגוררים 

מאושרת  להם  מרוחקים  בים 

ישירה  פגישה  מהווה  ההטבה, 
במעמד הביניים – אלו הנושאים 
הצ־ של  שחוסנם  אלו   – בנטל 

קיצוץ  בהם.  תלוי  והדרום  פון 
את  יעמיק  רק  המס  בהטבות 

הפערים.
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דף היומי בבלי: עירובין לז    דף היומי ירושלמי: גטין כד    חובות הלבבות: חשבון 
הנפש הרביעי (התורה)    משנה יומית: בבא מציעא ד, ז-ח    הלכה יומית: או"ח 
רכד, ד-ו    רמב"ם יומי: מגילה וחנוכה ג-ד אישות א    שו"ע הרב - רב יומי: לב, 
יג-טו    חפץ חיים: רכילות ה, ג-ד    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ב עמ' מח.

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
8:39
9:26
9:59
10:30
12:40
1:12
7:12

4:38
5:20
6:11

ת"א
8:40
9:27
10:00
10:32
12:41
1:14
7:09

4:39
5:21
6:17

חיפה
8:39
9:26
9:59
10:31
12:41
1:13
7:11

4:37
5:19
6:09

ב"ש
8:42
9:28
10:02
10:33
12:42
1:14
7:10

4:41
5:23
6:14

אשדוד
8:41
9:28
10:01
10:33
12:42
1:14
7:10

4:40
5:22
6:14

צפת
8:36
9ף24
9:57
10:29
12:39
1:11
7:07

4:34
5:17
6:10

81
6:30 9:30 02-5822456

שיעורים

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

הכוונה וחינוך

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

חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

טל' 03-9317040 

בית הוראה: 

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

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

לוח תורני - יומי

תורנויות בתי מרקחת

ירושלים פת פארם 6787820 ברל לוקר 3, פת    בני ברק סופרפארם קניון אילון 077-8880100 אבא הלל 
165, ר"ג    תל אביב סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 משעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם 
מיניסטור 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה מרקחה 7724034 שד' ניצה 8  
  חיפה סופרפארם נווה שאנן 077-8880440 טרומפלדור 56    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
נוחה,  קומה  משופצת   3 מציון  בתורה 
חד'   6 תורה  בעזרת   * ש"ח    1,400,000
היימיש"  "תיווך  נוף  מושקעת  ענק  סלון 

052-7649565
[20026103]

 * נוף  מ"ר   40 סלון  ענקית,   6 באהליהב 
משודרגת  ענקית,  סוכה   4 אליהו  בנופי 

"תיווך היימיש" 052-7649565
[20026102]

250מ"ר  המושלם,  במיקום   80 בגוש 
ל"תיווך  בלעדי  ביותר  נדיר  פחות)  (או 

היימיש" 02-5387205
[20026101]

 3.5 בירמיהו  סוד  שיח  מאחורי  בהאור 
בטון  תקרה  מ"ר   25 מרפסות   + חד' 
יח"ד 40   + ק"א  מ"ר  הדירה 105  לצרוף, 
מ"ר מושכרת ב3200 שח רק 2.070.000 
נכסים"  טיים  "פול  בלעדי  ש"ח 

0573-114-911
[20026090]

ילין  דוד  יד  על  ביהודית  מ"ר   60 חד'   3
מעלית)  (בקרוב  נחמדים  שכנים  ק"ד 
אזור שקט ומרכזי רק 980.000 שח (גם 
נכסים"  טיים  "פול  בלעדי  למשקיעים) 

0573-114-911
[20026089]

מצב  יפה  אויר  כיווני   3 מ"ר   67 חד'   3
טוב +, ק"ג + מעלית בשטראוס אזור בנק 
לאומי 1.330.000 ש"ח בלעדי "פול טיים 

נכסים" 0573-114-911
[20026088]

ברמה  בניה  חדרים   3-5-6 ברוממה 
טובה כניסה בעוד שנה 052-7160669

[20026081]

מ"ר +  כ-150  חד'  פרטי 8  בית  בבוכרים, 
תוכנית בניה לל"ת 052-7639611

[20026050]

מושכרת  ל-3  מחולקת  בשמואל-הנביא 
גמיש  ש"ח   1,380,000 ש"ח   6,700

משמעותית לרצינים 054-8459730
[20026048]

חדשה  א'  קומה  חדרים   4 משה  בזכרון 
מרפסת  הורים,  יחי'  ממוזגת,  מטופחת, 
הבירה"  "נדל"ן  גמיש  סוכה,1,900,000 

0527679000
[20026042]

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

054-8462772
[20025938]

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

054-8482054
[20025928]

ירושלים | השכרה
ויזניץ  בשכונת  בהר-נוף  חד'   4 דירת 

לל"ת 050-4184204 02-6519949
[20026070]

א'  קומה  בגאולה  משרד  להשכרה 
מפואר,  חדרים,   2 לחזית,  מרפסת   +
"נדל"ן  מיידי  2750ש"ח  רק  ממוזג, 

הבירה" 0527679000
[20026047]

במעלות דפנה דירת חדר ליחיד / ה או 
הבירה"  "נדל"ן  ש"ח   2500 מיידי  משרד 

0527679000
[20026046]

ברמות א' 1,5 חדרים משופצת מרוהטת 
"נדל"ן  מיידי  ש"ח   2300 וממוזגת 

הבירה" 0527679000
[20026045]

מפוארת  לזו"צ  חדרים   2 באהליאב 
מיידי  ש"ח   4000 ומרוהטת  ממוזגת, 

"נדל"ן הבירה" 0527679000
[20026044]

בני ברק | מכירה
משכנתא)  וללא  (בחכירה  בשמעיה 
ב3300,  מר,מושכרת  כ-100  חד'   3
אפשרות  ש"ח   1,075,000 חדש  בנין 
"תיווך-ט.זינגר"  לתשלומים 

03-619-0004
[20026115]

מ"ר   90 חד'   4 אלחריזי   / במימון 
ש"ח   1,295,000 ק"ג  כחדשה  משופצת 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20026114]

גג  אחרונה,  ק"ג  חד'   3 משה  בישמח 
"תיווך  ש"ח   1,350,000 משופצצת  בטון 

המצליח" 03-6198367
[20026107]

קרקע  קומת  חד'   2 הרצוג  בקרית 
"תיווך  ש"ח   550,000 ומטופחת  שמורה 

המצליח" 03-6198367
[20026106]

בניה  אפשרויות   + חד'   4 אלחנן  ברמת 
ש"ח  מעלית 1,600,000  ק"ג +  מאושרות 

"תיווך המצליח" 03-6198367
[20026105]

 1 + גדולים  חד'  במתתיהו 5  בהזדמנות! 
ש"ח  בלי, 1,800,000  חזית,  ק"ד  גג  בגג + 

גמיש "תיווך המצליח" 03-6198367
[20026104]

חד'   3 ירושלים  לרחוב  קרוב  ברמבם 
מ"ר   10 חדר,  חצי  (הקרויה  מרפסת   +
ואפשרות  בטון  גג   + מ"ר   90 סה"כ   (
רק 1.320.000   ( דיור  ליחידת  (לא  בניה 
נכסים"  טיים  "פול  בלעדי  ש"ח 

-- 0573-114-911
[20026091]

 1 דייר  ק"ב  עקיבא  ר'  פינת  צפניה 
 1,440,000 משופצת  חד'   3.5 בקומה 

ש"ח 052-7188570
[20026021]

 + טאבו  ללא  פנחס  גבעת  הרח'  חד'   3.5
גמיש   1,230,000 מ"ר  ל-20  בניה  היתר 

052-7625361 03-6787737
[20025881]

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

057-3100301
[20025411]

בני ברק | השכרה
מדהימה,  מטבח   + חד'   2 ורשא  בגן 

כחדשה + נוף ק"ד 052-7637392-4
[20026083]

יפה  מקבלן  חדשה  חד'   2 יח"ד 
בעזרא-השומר  לזוג  ממוזגת  מרוהטת 

052-7144031
[20026034]

משופצת  באורליאן  חד'   3  *  * חד'   2
מיידי  ש"ח   2,300 מזגנים   + ומרוהטת 

050-4147551 052-7684529
[20026018]

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

חיפה | מכירה
 340,000 חד'   3 החשמל  ברחוב 
לל"ת  ש"ח  ב-1,400  מושכרת  ש"ח 

052-7643783
[20026019]

זקוקה  חד'  כ-3  ק"ק  חרמון  ברחוב 
לשיפוץ 410,000 ש"ח 052-7676804

[20026016]

וחצי   1 קומה  חד'  כ-3  המתחרד  ביל"ג 
 050-4177886-7 טוב!  במצב  אחרונה 

לל"ת
[20025980]

ביתר עילית | מכירה
חדרים,   4.5 לוי  בקדושת  "בלעדי"   •
במחיר  נוחה,  קומה  מרפסת,  חזית, 

מציאה. תיווך נכון 02-5802007
[20026108]

"בלעדי" במוצפי 4 חדרים + מחסן צמוד 
גדולה,  מרפסת  נוסף,  כחדר  שמשמש 
נכון"  "תיווך  מטופחת  שמורה,  נוף, 

02-5802007
[20026049]

של  ענק  מבחר  נכון"  "תיווך 
בביתר  ולהשכרה  למכירה  דירות 

02-5802007
[20025986]

ביתר עילית | השכרה
במרכז B2 יחידת דיור ממוזגת מרוהטת 

קומפלט + חצר 052-7674790
[20026082]

ומושקעת  חדשה  חדרים  שני 
 B גרדן  בסנטר  נוף   + ענקית  מרפסת 

052-7671053
[20026008]

קרית גת 
מצויינת  גדולה  מרפסת   + חד'   3 בקריה 

להשקעה ולמגורים 052-7119666
[20026004]

עמנואל 
יפה  חדרים   5 בעמנואל  למכירה 
 340,000 סופר-  בחתם  ומשופצת-נוף 

ש"ח 0573158264
[20026007]

ערד 
ל3  מחולקת   13 יאיר  בבן  למכירה 
יחידות מושכרות ב-3000 ש"ח 450,000 

ש"ח 052-7132053
[20026052]

בית שמש | מכירה
קוטג'  ג'  ברמב"ש  בהזדמנות! 
רכישה  (קבוצת  חד'   5 דירת  במחיר 

איכותית) 052-7170360
[20026099]

בית שמש | השכרה
בהלל יחד' 30 מ"ר + חצר מרוהטת מיידי 

054-8453698
[20025775]

קריות 
מחולקת  מ"ר   74 קרקע  מוצקין  בקרית 
שכירות עוברת 3,000 ש"ח נטו 520,000 

ש"ח גמישות לרציניים 04-8708404
[20026075]

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 
דשא  חצר  ומרווחת  מושקעת  יפה  וילה 

ונדנדות 15 מיטות 050-4155589
[20026009]

 + 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 
חדר לשניים באזור גאולה יפה ומאובזר 

ממוזג לימים ושבתות 054-8451851-6
[20026053]

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]

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

הנחה מהמחירון! 02-5373-323
[20025862]

נציגים ַ דרושים  בהתרחבות  לחברה 
אפשרות  בארץ  האזורים  מכל  ות   /
גם  מתאים  –חלקית  מלאה  למשרה 
ות   / מורים  בית  לגימלאים-עקרות 
משה  לפרטים  מהבית  גם  אפשרות 

050-4196668
[20026116]

כסף  הרבה  לרוויח  רוצה  אתה  גם  אם 
עם אפשרות לעבודה מהבית פנה לט"ל 

057-3177785
[20026098]

עובדת  דרושה  מאנ"ש  חרדי  למשרד 
חרוצה. מהבית.  לעבודה  ירא"ש 
מעולים.  אנוש  יחסי  בעלת  עקבית. 

0527-11-999-5 תנאים טובים
[20026097]

במרכז  למוסד  מנוסה  תחזוקה  איש 
תנאים טובים למתאימים 0509-364363
[20026084]

למעון במרכז בני ברק דרושות מטפלות 
מ-7.30-16.00 052-7660692

[20026055]

ר"ג  ב"ב  בגבול  לגנון  סייעת  דרושה 
 052-7621134 למתאימה  נאה  שכר 

03-6189973
[20025994]

לכל ֱ אורגניסט  היימישער  א 
נוחים  במחירים  האירועים  סוגי 

0548-45-75-45
[20023172]

של ָ לציונו  קבועה  הסעה  מתארגנת 
הרה"ק ר' גדליה משה מזוועהיל זצוק"ל 
 02-5003306 ישועות  כפועל  הידוע 

050-4120410
[20026069]

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]

גמ"חים 
בדרך  שלמה  לרפואה  רפאנו  ועד 
תהילים  אומרת  תשב"ר  קבוצת  הנכונה 
לרפו"ש  שמות  להעביר  אפשר 

02-5875941
[20026112]

חשמל  מכשירי   ,2 יד  ריהוט  תיווך  גמח 
למסור  הרוצים  תינוקות  ומוצרי 

והזקוקים יפנו לט"ל 02-5838474
[20025715]

כנסיות  לבתי  ספרים  כריכת  גמח 
ספריות ומוסדות 052-7149283

[20025712]

ברשותינו משחה שמורחים לאחר ברית 
מרקחת  לבית  עלות  במחיר  המילה 
המרקחת  בית  ממחיר  הנחה  ב-40% 
 21:00 השעה  עד  לגמ"ח  יפנה  הנצרך 

03-6741395
[20025465]

הח"ח  מכתבי  לישועות  הלחמים  סגולת 
"אוהל  בביהכ"ס  יום  מדי  מתבצעת 
לאברכים  לחמים  חלוקת  ע"י  יוסף" 

למעוניינים 050-4125563
[20025441]

אדים  למכשירי  יצחק  נהרות  גמ"ח 
דם  לחץ  מד  אינהלציות  קרים   / חמים 
כסאות  תפוס  לצוואר  חימום  גל  כריות 
ביתר  י-ם  ב"ב  וכד'  הליכונים  גלגלים 

052-7671013
[20025199]

חדש! גמ"ח השכרת טולים לכלות ללא 
תשלום! 054-8447730

[20025179]

ספרי  מחלקים  בעז"ה  תהילים  גמ"ח 
שמעוניין  מי  עמ"י  להצלחת  תהילים 

להשלים ספר תהילים 054-8432879
[20025178]

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. 

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

למסגרת 02-5818810
[20024973]

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

לשם. 0504-105-304
[20021788]

בריאות 
-ים  אצות  משווקת  מקרולנד  חברת 
לנדאו  מהגב'  יחודיות(סוגיםשונים) 
חיזוק   * התריס  לבלוטת   * מניו-יורק 

כללי * מיוחד לנשים 0722-819247
[20025689]

רהיטים 
מתקפלים  וספסלים  מטות  שולחנות 
הארץ  לכל  משלוחים  מעולה  באיכות 

0548415345 029999152
[20025591]

קורסים 
ויודעים:  לומדים  מחשבים"  "באדלר 
מזכירות ומנהל, הנה"ח, גרפיקה, חשבת 

שכר 03-6769376
[20025990]

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]

וניסיון  מומחיות  ולשון  כתיב  הגהות 
לספרי  עדיפות  לעריכה  אפשרות  רב. 

קריאה 052-7642280
[20025137]

מושלם  בגימור  ועימוד,  הקלדה 
אמינות  מתקדמות,  עימוד  בתוכנות 

אחריות ונסיון רב 052-7112615
[20025136]

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

050-4111257 (ביתר)
[20025176]

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

054-8436609 02-5725974
[20025175]

השבת אבידה 
כ"ט  שני  ביום  אדומה  שקית  אבדה 
מאחורי  שאול  גבעת  ברח'  אדר 
וספר  קלסר  עם  נג'ארה  של  התחנה 
ועוד 02-5711221  השמש"  מן  "למעלה 

052-7663409
[20026120]

לפני  בכותל  גולדפילד  צמיד  אבד 
כחמישה שבועות 052-7638688

[20026119]

נמצא שעון של גבר בקיקי רפטינג נהר 
הירדן יום ב' כ"ח ניסן 054-8466879

[20026118]

ביום שני כח' ניסן לקחו 2 בחורי ישיבה 
בביהכ"נ  ר.כ.צ.  ע"ש  וטלית  תפילין 
לבעליהן  החזירו  ולא  בטבריה  השל"ה 

052-7659167
[20026117]

בצפניה  מחב"ד  מהרבה  דולר  נמצא 
זאב  אברהם  ע"ש  בי-ם  אילן  בר  פינת 

הולצברג 052-7671912
[20026113]

דר"ח  א  לב"ב  מי-ם  בקו 400  כובע  אבד 
אייר בשעה 19.00 03-5795076

[20026111]

המועד  בחול  ילד  של  משקפיים  אבדו 
פסח באזור ויזניץ בני ברק 02-9991821
[20026110]

 2 פסח  של  שביעי  בערב  נאבדו 
תינוקות.  של  וורודות  קטיפה  שמיכות 

052-7128244 02-5715181
[20026109]

ביוקנעם  קודק  מסוג  מצלמה  נמצאה 
בכז' ניסן 02-6521502 052-7628785

[20026096]

לפני  שבוע  חדשה  קסטם  פאת  אבדה 
פסח בקו 422 מב"ב לי-ם 050-4123444
[20026095]

כתום  בנרתיק  קודק  מצלמת  אבדה 
אילן  לבר  חולים  מביקור  במונית  בי-ם 

03-6196322
[20026094]

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

052-7689147-8
[20026093]

משובץ  תליון   + זהב  שרשרת  אבדה 
שלמה,שמואל  מרמת  בדרך 
והכותל  זוויעל  הנביא,אולמי 
 02-5871159 באטובוס  יתכן 

052-7694471-2
[20026092]

מב"ב   422 בקו  עגלה  של  תיק  אבד 
לירושלים 02-5861972 050-4145686

[20026073]

 422 בקו  קו  ורב  כסף  עם  ארנק  אבד 
בערב פסח 03-5746298 054-8433520
[20026072]

לפני  אחד  משקפים  זוגות   2 נמצא 
מבני  באוטובוס  נח  בפרשת  שנתיים 
בזאת  השנה  ואחד  למירון  ברק 
ברק  בבני  ויזניץ  עזרא  בתחנת  חנוכה 

054-8428750
[20026064]

ביום  מעטפה  בתוך  כסף  סכום  אבד 
הנביא  שמואל  ברחוב  ניסן  כ"ח  שני 

בירושלים 050-4161610
[20026063]

צםורה  ע"ש  עור  כריכת  תהילים  נמצא 
קליין בתחנת אוטובוס בעח' עזרא בב"ב 

054-8401015
[20026062]

נמצא סיר חשמלי ברח' כנפי נשרים י-ם 
050-4109393

[20026061]

אבד שקית עם סוודרים של ילדים ברח' 
חנה בי-ם ביום ד' חוה"מ 052-7607388
[20026060]

מירושלים  ביציאה  אונקי  דיסק  נמצא 
בערב פסח 052-7690684

[20026059]

אפור  בצבע  ילדה  של  סוודר  נמצא 
פסח  בחוה"מ  בי-ם  צפניה  ברח' 

052-7607388
[20026058]

שמואל  ברח'  פסח  ערב  של  בחלוקה 
מיץ  בקבוקי  כמה  נמצאו  בי-ם  הנביא 

ענבים 054-8446846
[20026057]

אבד גמבוי בקו 402 מי-ם לב"ב במוצ"ש 
חוה"מ פסח 050-4145237

[20026056]

כובע  החיות  בגן  פסח  חג  באיסרו  אבד 
של תינוק בצבע תכלת 02-9910498

[20026000]

בעריית  שם  עם  כסוף  עט  הושאל 
ירושלים ביום ראשון כז ניסן ולא הוחזר 

052-7670121
[20025999]

052-7688346

מפלס 
הכינרת

ירושלים
21-13

תל אביב
23-15

חיפה
23-15

גולן
23-14

טבריה
29-17

גליל
21-13

באר שבע
26-13

אילת
31-21

מזג האויר
נאה

היום - נאה, תחול עלייה קלה בטמפ' 
והן תהיינה רגילות לעונה.

שני - תחול עלייה נוספת בטמפ' 
ויהיה חם מעט מהרגיל לעונה. 

בשעות אחר הצהריים צפוי לחדור 
לאזורנו אוויר קריר ולח, ובלילה יחל 

לרדת גשם בצפון הארץ. 

שלישי - תחול ירידה ניכרת בטמפ', 
גשם מקומי עשוי לרדת בצפון הארץ 
ובמרכזה, יינשבו רוחות ערות וייתכנו 

סופות רעמים בודדות. 

רביעי - תחול ירידה נוספת בטמפ', 
והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. 

גשם יוסיף לרדת לפרקים בצפון 
הארץ ובמרכזה, רוחות ערות יינשבו, 

וקיים סיכוי לסופות רעמים.

הקו האדום
-208.8

היום: 209.95-
אתמול: 209.95-

רביעישלישישני

הודעות חוק תכנון ובניה - 14/04/13

הודעות חוק תכנון ובניה - 14/04/13

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

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

לפי תכנית עבודה מס' ח"צ 207896 כלהלן:
התקנת ארונות פוליאסטר לחלוקה ואבטחה מס' 6150, 6151 על כל אביזריהם.

בכפר תבור.
גוש 17036 חלקות 61, 63, 75.

ניתן לעיין בתוכניות העבודה במשרדי הרשות המקומית בשעות העבודה הרגילות.
המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו, במשרדי הרשות המקומית מועצה 

מקומית כפר תבור, ת.ד 318, כפר תבור 1524100 עם העתק לחברת החשמל בע"מ.
חברת החשמל לישראל בע"מ
חטיבת לקוחות מחוז הצפון
מחלקת תכנון רשת וחל"ב 

רח' החשמל 19, ת"ד 179 חיפה 3100101

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

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

1. בנהריה ברח' שביל התמר ונורית לפי תכנית עבודה מס' ח"צ 207864
פירוט העבודות: הקמת עמוד זוית מתח גבוה עם שנאי מס' 6/326R ושינויים ברשת חשמל

מתח נמוך על כל מתקניה.
גוש 18209 חלקות 360, 351.

2. בנהריה ברח' הרצל לפי תכנית עבודה מס' ח"צ 207904 
פירוט העבודות: שינויים ברשת חשמל מתח נמוך על כל מתקניה.

גוש 18175 חלקות 55, 47-49
3. בנהריה ברח' אחד העם לפי תכנית עבודה מס' ח"צ 207905

פירוט העבודות: שינויים ברשת חשמל מתח נמוך על כל מתקניה.
גוש 18175 חלקות 231, 103.

ניתן לעיין בתכניות העבודה במשרדי הרשות המקומית בשעות העבודה הרגילות.
הגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו, במשרד הרשות המקומית עיריית נהריה, ת.ד

78, נהריה 2210002 עם העתק לחברת החשמל לישראל בע"מ.
חברת החשמל לישראל בע"מ חטיבת לקוחות מחוז הצפון

מחלקת תכנון רשת וחל"ב רח' החשמל 19, ת"ד 179 חיפה 3100101 

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

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

1. בעתלית לפי תכנית עבודה מס' מ"ח 602692
פירוט העבודה: הקמת עמוד חשמל מתח נמוך מס' 722 על כל מתקניו.

בעתלית ברחוב הורד.
2. במגדים לפי תכנית עבודה מס' מ"ח 602697 

פירוט העבודה: הקמת ארון פוליאסטר לחלוקה ואבטחה מס' 23 על כל אביזריו.
במגדים.

גוש 10553 חלקה 3.
פירוט העבודה: הקמת ארון פוליאסטר לחלוקה ואבטחה, מס' 162 על כל אביזריו.

ניתן לעיין בתכניות העבודה במשרדי הרשות המקומית בשעות העבודה הרגילות.
הגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו, במשרד  המועצה האיזורית חוף הכרמל, ד"נ

חוף הכרמל עם העתק לחברת החשמל לישראל בע"מ.
חברת החשמל לישראל בע"מ
חטיבת שיווק וקשרי לקוחות 

מחוז חיפה מחלקת תכנון רשת רח' החשמל 19, ת"ד 394 חיפה 3100101

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

במשרד החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הגשת  על  הודעה  בזאת  מפורסמת 
התשתיות האנרגיה והמים הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת רשת חשמל

עילית ומתקניה ברכסים לפי תכנית עבודה מס' מ.ח. 602679 כלהלן:
התקנת ארונות פוליאסטר לחלוקה ואבטחה מס' 6066-6067 על כל אביזריהם.

ברכסים ברח' החצב.
ניתן לעיין בתכניות העבודה במשרדי הרשות המקומית בשעות העבודה הרגילות.

המקומית הרשות  במשרדי   זו,  הודעה  פרסום  ממועד  יום   14 עד  השגה,  הגשת 
רכסים, הרב קוק 2 עם העתק לחברת החשמל לישראל בע"מ.

חברת החשמל לישראל בע"מ
חטיבת שיווק וקשרי לקוחות 

מחוז חיפה
מחלקת תכנון רשת רח' החשמל 19, 

ת"ד 394 חיפה 3100101

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

במשרד החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הגשת  על  הודעה  בזאת  מפורסמת 
התשתיות האנרגיה והמים הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת רשת חשמל

עילית ומתקניה בקרית ים לפי תכנית עבודה מס' מ.ח. 602689 כלהלן:
הקמת עמוד זוית על שנאי מס' 885 על כל אביזריו.

בקרית ים ברח' פרץ.
ניתן לעיין בתכניות העבודה במשרדי הרשות המקומית בשעות העבודה הרגילות.

המקומית הרשות  במשרדי   זו,  הודעה  פרסום  ממועד  יום   14 עד  השגה,  הגשת 
קרית ים, שד' משה שרת, ת.ד. 660  עם העתק לחברת החשמל לישראל בע"מ.

חברת החשמל לישראל בע"מ
חטיבת שיווק וקשרי לקוחות 

מחוז חיפה
מחלקת תכנון רשת רח' החשמל 19, 

ת"ד 394 חיפה 3100101

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

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

בעפולה ומושב מרחביה לפי תכנית עבודה מס' ח"צ 207810 כלהלן:
שינויים ברשת חשמל מתח גבוה על כל מתקניה.

בעפולה ומושב מרחביה.
גוש 16703 חלקות 13, 67, 71-69, 86.

גוש 16789 חלקות 25, 43, 44.
גוש 16788 חלקה 5.

ניתן לעיין בתוכניות העבודה במשרדי הרשות המקומית בשעות העבודה הרגילות.
המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו, במשרדי הרשות המקומית 
ת.ד  יזרעאל,  עמק  אזורית  מועצה  ו/או   1812001 עפולה   ,2016 ת.ד.  עפולה,  עיריית 

90000, עפולה 1812001 עם העתק לחברת החשמל בע"מ.
חברת החשמל לישראל בע"מ
חטיבת לקוחות מחוז הצפון
מחלקת תכנון רשת וחל"ב 

רח' החשמל 19, ת"ד 179 חיפה 3100101

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

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

בחדרה לפי תכנית עבודה מס' ח"צ 207783 כלהלן:
הקמת עמוד זוית מתח גבוה עם שנאי מס' 4/302H והקמת רשת חשמל מתח גבוה 

על כל מתקניהם.
בחדרה ברח' בעלי המלאכה.

גוש 10001 חלקה 29-27, 91.
ניתן לעיין בתוכניות העבודה במשרדי הרשות המקומית בשעות העבודה הרגילות.

המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו, במשרדי הרשות המקומית 
עיריית חדרה, ת.ד 16, חדרה 3810001 עם העתק לחברת החשמל בע"מ.

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

רח' החשמל 19, ת"ד 179 חיפה 3100101

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

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

תכנית עבודה מס' ח"צ 207849 כלהלן:
 ,73Z 'מס ואבטחה  לחלוקה  פוליאסטר  ארונות  התקנת  גבוה,  מתח  חשמל  ברשת  שינויים 

5203-5201 על כל מתקניהם.
ביבניאל.

גוש 17358 חלקות 18, 43, 74, 77, 78.
גוש 17357 חלקה 76.

ניתן לעיין בתוכניות העבודה במשרדי הרשות המקומית בשעות העבודה הרגילות.
המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו, במשרדי הרשות המקומית מועצה 

מקומית יבניאל, ת.ד 158, יבניאל 1522500 עם העתק לחברת החשמל בע"מ.
חברת החשמל לישראל בע"מ
חטיבת לקוחות מחוז הצפון
מחלקת תכנון רשת וחל"ב 

רח' החשמל 19, ת"ד 179 חיפה 3100101

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

במשרד החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הגשת  על  הודעה  בזאת  מפורסמת 
התשתיות האנרגיה והמים הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת רשת חשמל

עילית ומתקניה ביוקנעם עילית לפי תכנית עבודה מס' מ.ח. 602688 כלהלן:
התקנת ארונות פוליאסטר לחלוקה ואבטחה מס' 9111-9113 על כל אביזריהם.

ביוקנעם ברח' דרך רבין.
ניתן לעיין בתכניות העבודה במשרדי הרשות המקומית בשעות העבודה הרגילות.

המקומית הרשות  במשרדי   זו,  הודעה  פרסום  ממועד  יום   14 עד  השגה,  הגשת 
יוקנעם עילית ת.ד 1 עם העתק לחברת החשמל לישראל בע"מ.

חברת החשמל לישראל בע"מ
חטיבת שיווק וקשרי לקוחות 

מחוז חיפה
מחלקת תכנון רשת רח' החשמל 19, 

ת"ד 394 חיפה 3100101

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

במשרד החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הגשת  על  הודעה  בזאת  מפורסמת 
התשתיות האנרגיה והמים הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת רשת חשמל

עילית ומתקניה בקרית אתא לפי תכנית עבודה מס' מ.ח. 602230ב כלהלן:
מס' גבוה  ומתח   KA1049 ,KA1038 מס'  נמוך  מתח  חשמל  עמודי  החלפת 

.GA22
בקרית אתא  ברח' י.ל.פרץ.

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

קרית אתא, רח' המייסדים 8, ת.ד 1  עם העתק לחברת החשמל לישראל בע"מ.
חברת החשמל לישראל בע"מ
חטיבת שיווק וקשרי לקוחות 

מחוז חיפה
מחלקת תכנון רשת רח' החשמל 19, 

ת"ד 394 חיפה 3100101

מינהל תשתיות תכנון והנדסה אגף תכנון ובנין עיר 
הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה לתכנון ולבניה קרית-אתא,
106 חלקה   11037 בגוש  הקלה  למתן  ורבקה  ניסים  יתח  ה"ה  -ידי:  על  בקשה  הוגשה 
מבוקשות בנ'/20120177/קרית-אתא.  תיק  אתא.  קרית  שרת 73  משה  רחוב  בשכונת 
ההקלות הבאות: 1.הקלה במרווח אחורי של 4.5 מ' במקום 5.0 מ'. אפשר לעיין בבקשה
16:00-18:00,08:00- שני:  יום  קהל.  קבלת  בימי  רישוי,  במדור  העיר,  מהנדס  במשרד 
12:00 יום רביעי: 08:00:12:00. ובאתר האינטרנט:www.kiryat-ata.org.il כל מי שיש לו
התנגדות למתן ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בצורת תצהיר (דואר
רשום), תוך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו, למשרד מהנדס העיר, עיריית קרית-אתא,

ת.ד.  1 קרית-אתא. 
יעקב פרץ ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית

הועדה המרחבית לתכנון ולבניה ”זמורה“
עקרון.   קריית  מזכרת-בתיה,  גן-יבנה,  גדרה,  עי"ש,  בני  מקומית:  מועצה  הועדה:  אתר   www.zmora.org.il
תאריך: 10/04/2013 מס. תיק בניין: 40001890 מספר הבקשה: בקשה להיתר הודעה לפי סעיף 149לחוק 
המקומית  לועדה  כי  הנ“ל,  לחוק  לסעיף 149  בהתאם  הודעה,  בזה  התשכ"ה-1965נמסרת  והבניה,  התכנון 
לתכנון ובנייה מרחב זמורה הוגשה ע“י ברזילי ליאור ותיקי בקשה זו מתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: מארי 
קירי במזכרת בתיה גוש: 3715 חלקה: 46/48 מגרש: 103 מספר הבקשה: 20130017 מהות הבקשה להקלה: 
בקשה להגדלת תכסית קרקע מ-100 מ"ר ל-102.61 מ"ר במסגרת המותר. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה 
הנ“ל הנמצאת במשרדי הועדה המרחבית זמורה, בניין מרכז ביל“ו צומת עקרון בשעות קבלת קהל בימים: ב, 
ה, בשעות: 08:30-12:00 יום ד‘ 13:00-15:00 כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ“ל, רשאי להגיש התנגדות 
מנומקת בכתב למשרדי הועדה המרחבית תוך שבועיים מיום פירסום הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני 
הועדה הנ“ל. מכתב ההתנגדות יתקבל בצירוף שם, כתובת טלפון ומס. זהות, בכתב ברור + חתימה. בכותרת 

המכתב יש לציין את מס. הבקשה והיישוב. 
סיגל לחמני  יו“ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה

הועדה המרחבית לתכנון ולבניה ”זמורה“
עקרון.   קריית  מזכרת-בתיה,  גן-יבנה,  גדרה,  עי"ש,  בני  מקומית:  מועצה  הועדה:  אתר   www.zmora.org.il
תאריך: 10/04/2013 מס. תיק בניין: 40001066 מספר הבקשה: בקשה להיתר הודעה לפי סעיף 149לחוק 
המקומית  לועדה  כי  הנ“ל,  לחוק  לסעיף 149  בהתאם  הודעה,  בזה  התשכ"ה-1965נמסרת  והבניה,  התכנון 
לתכנון ובנייה מרחב זמורה הוגשה ע“י לוי דוד בקשה זו מתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: האורן 16 מזכרת 
שטח  העברת   .1 להקלה:  הבקשה  מהות  הבקשה: 20130137  מספר   10 מגש:   2 חלקה:  גוש: 5425  בתיה 
עיקרי לקומת הגג, קומה שלישית מקומת קרקע וא' סה"כ 20 מ"ר כך שקומת הגג תהיה 43 מ"ר. 2. תוספת 
הנמצאת  הנ“ל  בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין,  כל   .2 במקום  קומות   3 שיהיה  כך  למותר,  מעבר  אחת  קומה 
בשעות:  ה,  ב,  בימים:  קהל  קבלת  בשעות  עקרון  צומת  ביל“ו  מרכז  בניין  זמורה,  המרחבית  הועדה  במשרדי 
08:30-12:00 יום ד‘ 13:00-15:00 כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ“ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת 
הועדה  בפני  לדיון  תובא  ההתנגדות  זו.  הודעה  פירסום  מיום  שבועיים  תוך  המרחבית  הועדה  למשרדי  בכתב 
הנ“ל. מכתב ההתנגדות יתקבל בצירוף שם, כתובת טלפון ומס. זהות, בכתב ברור + חתימה. בכותרת המכתב 

יש לציין את מס. הבקשה והיישוב. 
סיגל לחמני  יו“ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה

הועדה המרחבית לתכנון ולבניה ”זמורה“
עקרון.   קריית  מזכרת-בתיה,  גן-יבנה,  גדרה,  עי"ש,  בני  מקומית:  מועצה  הועדה:  אתר   www.zmora.org.il
תאריך: 10/04/2013 מס. תיק בניין: 40001890 מספר הבקשה: בקשה להיתר הודעה לפי סעיף 149לחוק 
המקומית  לועדה  כי  הנ“ל,  לחוק  לסעיף 149  בהתאם  הודעה,  בזה  התשכ"ה-1965נמסרת  והבניה,  התכנון 
לתכנון ובנייה מרחב זמורה הוגשה ע“י פישמן מיכל בקשה זו מתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: מארי קירי 
להקלה:  הבקשה  מהות  הבקשה: 20130018  מספר  מגרש: 103  חלקה: 46/48  גוש: 3715  בתיה  במזכרת 
ניוד שטח במרתף כ- 7 מ"ר במסגרת המותר בחוק. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ“ל הנמצאת במשרדי 
-12:00 בשעות:  ה,  ב,  בימים:  קהל  קבלת  בשעות  עקרון  צומת  ביל“ו  מרכז  בניין  זמורה,  המרחבית  הועדה 

בכתב  מנומקת  התנגדות  להגיש  רשאי  הנ“ל,  מהבקשה  נפגע  עצמו  הרואה  כל  ד‘ 13:00-15:00  יום   08:30
הנ“ל.  הועדה  בפני  לדיון  תובא  ההתנגדות  זו.  הודעה  פירסום  מיום  שבועיים  תוך  המרחבית  הועדה  למשרדי 
מכתב ההתנגדות יתקבל בצירוף שם, כתובת טלפון ומס. זהות, בכתב ברור + חתימה. בכותרת המכתב יש 

לציין את מס. הבקשה והיישוב. 
סיגל לחמני  יו“ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה

הועדה המרחבית לתכנון ולבניה ”זמורה“
www.zmora.org.il אתר הועדה: מועצה מקומית: בני עי"ש, גדרה, גן-יבנה, מזכרת-בתיה, קריית עקרון.  תאריך: 
04/04/2013 מס. תיק בניין: 40001887 מספר הבקשה: בקשה להיתר הודעה לפי סעיף 149לחוק התכנון והבניה, 
מרחב  ובנייה  לתכנון  המקומית  לועדה  כי  הנ“ל,  לחוק   149 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  התשכ"ה-1965נמסרת 
בתיה  במזכרת   5 קירי  מארי  ברחוב:  הנמצאת  לקרקע  מתייחסת  זו  בקשה  ומירב  יעקב  אייכלר  ע“י  הוגשה  זמורה 
גוש: 3715 חלקה: 46 מגרש: 74 מספר הבקשה: 20130001 מהות הבקשה להקלה: 1. הקלה בקו בניין צדדי ב-

10% מ-2.70 מ' במקום 3.00 מ'. 2. מבוקשת הקלה מתכנית זמ/2/250 תנאים למתן היתר בניה מסעיפים 5.2 
ג' המגבילים את שלבי מתן ההיתרים במתחם ב', מבוקש לאפשר מתן היתר בניה במתחם ב' גוש: 3715 חלקה: 
ביל“ו  מרכז  בניין  זמורה,  המרחבית  הועדה  במשרדי  הנמצאת  הנ“ל  בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין,  כל  מגרש: 74.   45
צומת עקרון בשעות קבלת קהל בימים: ב, ה, בשעות: 08:30-12:00 יום ד‘ 13:00-15:00 כל הרואה עצמו נפגע 
מהבקשה הנ“ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב למשרדי הועדה המרחבית תוך שבועיים מיום פירסום הודעה 
זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני הועדה הנ“ל. מכתב ההתנגדות יתקבל בצירוף שם, כתובת טלפון ומס. זהות, בכתב 

ברור + חתימה. בכותרת המכתב יש לציין את מס. הבקשה והיישוב. 
סיגל לחמני  יו“ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה

בכוונת עיריית ביתר עילית להקצות מקרקעין לצרכי ציבור 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:

א. פרסום ראשון:

הודעה בדבר הגשת בקשות
להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור

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.

הקצאות תהיינה על פי תבחינים לקבלת הקצאת קרקע לשימושים לעיל, כפי שאושרו במועצת העיר, בהתאם לנוהל.
מודגש בזאת כי על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים, העמותות והגורמים המצוינים בפרסום זה מחויבים לשאת בעלות הפרסום. 
זה. אין בפרסום  יום מיום פרסום   30 ויש להסדירו תוך  תשלום זה יהיה תנאי להעלאת הבקשה לדיון בועדת ההקצאות, 

מודעה זו משום התחייבות של העירייה לקבל בקשה כלשהיא.
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מאיר רובינשטיין - ראש העירבנימין הרשלר - יו"ר ועדת איתורים

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:
א. פרסום ראשון:

הודעה בדבר הגשת בקשות
להקצאת מקרקעין למוסדות חינוך

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.
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ישראל תיק - מנהל אגף החינוךמנדי שוורץ - מחזיק תיק החינוך

עיריית ביתר עילית
ועדת איתורים

לשכת ראש העיר

עיריית ביתר עילית
מחלקת חינוך



מאת מאיר ברגר

בכנסת  יתקיים  לראשונה 
איב־ קצירת  בסוגיית  עיון  יום 
שעומד  מי  בסין.  מאסירים  רים 
משה  ח"כ  הוא  הדיון  מאחורי 
"הש־ בראש  העומד  פייגלין 
את  שתקיים  הליברלית"  דולה 

הדיון.
למרות  יתקיים  העיון  יום 
ולחצים  דיפלומטיים  נסיונות 
למנוע  סין  של  מצידה  שהופעלו 
את קיומו. יצוין, כי במהלך הש־

של  בקשתם  למרות  שעברה,  נה 

את  לקיים  כנסת  חברי  תשעה 
הדיון, הכנסת גנזה אותו לבקש־

תה של סין.
כנציגתו  ישראל,  "מדינת   
של העם היהודי, לא יכולה לש־

מתחוללת  כזאת  כשזוועה  תוק 
שותק  ישראל  עם  אם  בעולם. 
מחמיצה  ישראל  מדינת  בנושא, 
אמר  קיומה",  מהצדקת  חלק 
מכיוון  "הלחץ  לדבריו,  פייגלין. 
כבר  האירוע  את  לבטל  הסינים 
עליי  שמופעל  לחץ  זה  מופעל. 

מלמעלה". 
בערב חג הפסח כתב פייגלין  
אסירים  מגדלים  "בסין  כי 
בחוות  אווזים,  כמו  פוליטיים 
מיוחדות, וכורתים מהם איברים 

להשתלות על פי הזמנה". 
"לא זו בלבד שעלינו להצט־

רף לכל יוזמות החקיקה במערב 
הע־ משטר  על  ללחוץ  שנועדו 

עלינו  בסין,  הקומוניסטי  בדות 
את  להוביל  התנ"ך  עם  כמדינת 
ונפ־ נוסיף  כיצד  הללו.  היוזמות 

נה אצבע מאשימה כלפי העולם 
הנאצית  הזוועה  נוכח  ששתק 
בשל   – עכשיו  שותקים  כשאנו 

אינטרסים כלכליים".

 מאת א. למל

פסיקות  של  שורה  בעקבות 
לזכויות  האירופי  הדין  בית  של 
זכויות  בנושא  בשטרסבורג  אדם 
לאי  שגרמו  דתיים  עובדים 
לשוויון  'הועדה  פרסמה  הבנות, 
מסמך  בבריטניה  אדם'  וזכויות 
לג־ למעסיקים  מנחים  קווים  ובו 
בי זכויותיהם של עובדים שונים, 

ביניהם יהודים.
המנחים  הקווים  פי  על 
לעובדים  להרשות  יש  במסמך, 
יהודים לצאת מהעבודה מוקדם 
יצט־ שלא  כדי  שישי  ביום  יותר 

רכו לחלל שבת.
כללי  באופן  כי  נכתב  גם  כך 
דתיים  לעובדים  להתיר  יש 
לענוד את סמלי דתם ולהתהדר 
ראש.  בכיסוי  או  למשל  בזקן 
עלונים  לחלק  רשאים  גם  הם 
לנסות  לא  נקראים  אך  דתם,  על 
לקדם את אמונתם באופן מאיים, 

פוגע או עוין.
ב'גרדיאן'  שפורסם  המסמך, 
כדי  תרחישים  מציג  הבריטי, 
זכויות  את  לכבד  איך  להדגים 
כך  העבודה.  במקום  העובדים 
גם צמחונים או טבעונים רשאים 

המש־ המקרר  את  לנקות  לסרב 
רדי, שעלול להכיל שאריות מזון 

מן החי.
בא־ לדון  זכאים  "עובדים 

במקום  האישיות  מונותיהם 
למנוע  למעסיקים  ואל  העבודה 
במסמך,  נכתב  כאלה",  שיחות 
אמונה".  או  "דת  הכותרת  תחת 
למ־ קוראת  הועדה  לכך,  בנוסף 

באמונותיהם  להתחשב  עסיקים 
מטילים  כשהם  העובדים  של 
עו־ למשל,  כך  מטלות.  עליהם 

יוכל  הסביבה  לאיכות  קנאי  בד 

טיסה  כמו  מפעילות  להימנע 
הזיהום  בגלל  עסקים,  לפגישות 
לו־ גם  רשאי  הוא  יוצרת.  שהיא 
מר לעמיתיו כי נהיגתם לעבודה 

מזהמת אף היא.
המסמך  כי  הבהירה  הועדה 
למ־ ועצה  המלצה  בגדר  הוא 

עם  להתמודד  בבואם  עסיקים 
יכול  הוא  וכי  הרגיש,  הנושא 
מהליכים  להימנע  להם  לסייע 
איננו  הוא  אך  יקרים,  משפטיים 
בשום  אותם  מחייב  ולא  חוק 

אופן.

צרפת: מוזיאון מפורסם נסגר 
ליום אחד בגלל מכת כייסים

מאת אליעזר פרידמן

מוזיאון 'הלובר' בצרפת נותר 
בשל  האחרון,  רביעי  ביום  סגור 
מאתיים  הכריזו  עליה  שביתה 
במקום.  המועסקים  המאבטחים 
המוזיאון  שהנהלת  בטענה  זאת, 
עושות  לא  במדינה  והרשויות 
הכייסים  בתופעת  לטפל  כדי  די 
כש־ למבקרים  רב  נזק  שגורמים 
לעיתים  אף  הכייסים  לטענתם 
המא־ כלפי  באלימות  מתנהגים 

בטחים.
מוזיאון 'הלובר' נחשב לאחד 
המוזיאונים המפורסמים בעולם, 
כתש־ בו  מבקרים  שנה  ומדי 

שגם  אלא  תיירים.  מיליון  עה 

הכייסים השורצים במקום מפו־
רסמים מאוד, ובשערי המוזיאון 
המזהירים  שלטים  מוצבים  אף 
מפני  והמבקרים  התיירים  את 

הכייסים. 
רבים  כייסים  הדיווחים  לפי 
המא־ ידי  על  שנה  מדי  נתפסים 

המקומית,  והמשטרה  בטחים 
הרשויות  רבים  במקרים  אך 
כהלכה  בהם  לטפל  יכולות  לא 
או  בקטינים  שמדובר  מפני 
חוז־ בפועל  זרים.  באזרחים 

זמן  בתוך  לסורם  הכייסים  רים 
מאות  מאבדים  יום  ומדי  קצר, 
שעוניהם  ארנקיהם,  את  תיירים 
נושאים  שהם  הערך  וחפצי 

עמם. 

משרד המשפטים הקים ועדה לבחינת 
הסדר פיצוי עובדי הכור בדימונה

מאת חיים מרגליות

לבני,  הגב'  המשפטים,  שרת 
בראשות  ציבורית,  ועדה  מינתה 
הע־ משפט  בית  לנשיא  המשנה 
אליעזר  השופט  בדימוס,  ליון 
להמליץ  שתפקידה  ריבלין, 
לפי־ מיוחד  הסדר  על  לממשלה 
הועדה  במרכזי  לעובדים  צוי 
שחלו  (וא"א),  אטומית  לאנרגיה 
בקרי־ ועומדים  ממארת  במחלה 

טריונים עליהם תמליץ הועדה.
במטרה  הוקמה  הועדה 
בעתיד  שישמש  מודל,  להציע 
בגין  פרטניות  פניות  לבחינת 
ממארת  במחלה  שחלו  עובדים, 
וייתן מענה הולם, שוויוני, מהיר 
במק־ פיצוי  במתן  לצורך  ויעיל 

רים המתאימים.
כי  אמרו  המשפטים  במשרד 
הועדה  שמה  השנים  כל  במהלך 
על  רב  דגש  אטומית  לאנרגיה 

סקרי  עובדיה.  ובטיחות  גהות 
תחלואה שנערכו ביחס למחלות 
שיעור  כי  הוכיחו,  ממאירות 
הוא"א,  עובדי  בקרב  התחלואה 
התחלואה  שיעור  על  עולה  אינו 

באוכלוסיה היהודית בישראל.
יחד עם זאת, במהלך השנים 
המ־ בבתי  התנהלו  האחרונות 

עובדים  בתביעות  הליכים  שפט 
לאנר־ הועדה  במרכזי  שעבדו 

עדיין  התביעות  אטומית.  גיה 

משפטיים  בדיונים  נמצאות 
ניהולן  כי  התברר  ולאחרונה 
סוגיות  בהעלאת  כרוך  יהיה 
גם  הנוגעות  ורגישות,  ייחודיות 
לאינטרסים חיוניים של המדינה.

הסדרים  קיימים  בעולם 
של  בסיס  על  שלא  מיוחדים, 
לכותלי  מחוץ  לפיצוי  אשם, 
במ־ עובדים  של  המשפט  בתי 

במחלה  שחלו  גרעיניים,  רכזים 
הדין  בהם  במצבים  גם  ממארת. 
בהכרח  הכיר  לא  מדינות  באותן 

בעילת פיצוי.
ראש  המליץ  זה  רקע  על 
לשר  אטומית  לאנרגיה  הועדה 
לשר  מרידור,  דן  מר  לשעבר 
פרופסור  לשעבר  המשפטים 
הממשלה  ולראש  נאמן,  יעקב 
את  לבחון  נתניהו,  בנימין  מר 
האפשרות לגבש מודל מיוחד גם 
במ־ שחלו  הוא"א  לעובדי  ביחס 

בהם  במקרים  גם  ממארת,  חלה 
סיבתי  קשר  מוכח  בהכרח  לא 
לתחלואה,  החשיפה  בין  משפטי 
חיצו־ מומחים  ועדת  ולהקים 

באופן  הנושא  את  שתבחן  נית, 
אובייקטיבי ובלתי תלוי.

וולונטרי,  בהסדר  מדובר 
ומש־ העובדים  לרשות  שיעמיד 

וחילופי,  נוסף  מסלול  פחותיהם 
אותם  על  שיחול  פיצוי  לקבלת 
אלה, אשר יעדיפו מנגנון מיוחד 
הליך  קיום  פני  על  זה  ומהיר 

משפטי.
הועדה תהיה רשאית לפעול 
גורמים  של  עמדות  לשמיעת 
תהיה  והיא  זה  לענין  מתאימים 
לפי  במומחים,  להיעזר  רשאית 

שיקול דעתה.

דיון בביהמ"ש בתביעת עובדים שחלו עלול לחשוף סוגיות
רגישות. הכור הגרעיני בדימונה

0765460047/8
n076546@gmail.com
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בלארוס: הותקף על ידי 
'בונה' ומת מאיבוד דם

היום המבחן על הספר 'מידות ודרך 
ארץ' ע"י 'קרן התרבות דגל ירושלים'

מסמך בבריטניה ממליץ על זכויות עובדים דתיים

מומלץ לאפשר ליהודי בריטניה לצאת 
מהעבודה בימי שישי בשעה מוקדמת

בעקבות חקירה משטרית מהירה

ניו יורק: משטרת ברוקלין לכדה 
את מצית המזוזות בויליאמסבורג
הוא הודה במעשה ולדבריו עשה זאת כנקמה על שריפת חמץ של היהודים

מאת א. ישראל

הש־ שבת  במוצאי  אמש 
לים מטה הבחינות הראשי של 
'קרן התרבות – דגל ירושלים' 
הלוגיסטיות  ההכנות  כל  את 
של  קיומו  לקראת  והטכניות 
הספר  על  ב'  בשלב  המבחן 
שי־ ארץ'  ודרך  החינוכי 'מדות 
בקרב  ראשון,  יום  היום,  ערך 
ברחבי  חינוך  מוסדות  כ־100 

הערים ירושלים ובני ברק.
מבחן  נקודת  שבכל  נמסר 
מטעם  מיוחד  שליח  יגיע 
מעטפות  עם  ירושלים'  'דגל 
חתומות וסגורות בהן נמצאים 
המבחנים שיהיו בשיטה האמ־

לכתיבת  הדפים  וכן  ריקאית, 
התשובות כשעל דף התשובות 
של  האישיים  פרטיו  מצוינים 
להזין  יהיה  שניתן  כדי  הנבחן 
לתלמיד  שנקבע  הציון  את 
היישר לרשת המחשוב החדי־

שע"י  המבחנים  מטה  של  שה 
דגל ירושלים.

מטעם  מפקחים  עשרות 
היום  יגיעו  ירושלים'  'דגל 
לעקוב  ע"מ  החינוך,  למוסדות 
המ־ ניהול  מהלך  אחר  מקרוב 

רמות  בשתי  שייערך  בחנים 
וה'  ד'  לכיתות  האחת  שונות, 

והשניה לכיתות הגבוהות. 
במשרד  נמסר,  שכבר  כפי 
ירושלים'  'דגל  של  הראשי 
לשם  ובקרה  מצב  חדר  יופעל 
שוט־ דיווחים  העת  כל  יגיעו 

המבחנים  התנהלות  על  פים 
המבחן  מוקדי  למאה  בקרוב 
בי־ החינוך  מוסדות  במבני 

במקביל  ברק.  ובני  רושלים 
כותלי  בין  גם  מבחנים  ייערכו 
וישיבות  המתמידים  ישיבות 
ימות  בכל  המופעלות  הערב 
ירושלים',  'דגל  ע"י  השנה 
הלומדים  תלמידים  יבחנו  שם 
במוסדות חינוך שלא השתלבו 

בפרויקט המבחן. 
ראשי 'דגל ירושלים' ציינו 
בסיפוק רב את הירתמותם של 
וצוותי  חינוך  מוסדות  מנהלי 
הנוכחי,  למבצע  המחנכים 
לאחר שנכחו לעמוד על חשי־

טובות  מידות  הטמעת  בות 
התלמידים  בקרב  ארץ  ודרך 
ניתן  בו  בפרק  בקטנותם,  עוד 
לאורך  אישיותם  את  לעצב 
את  שילבו  כך  ולשם  ימים, 
לימוד הספר במסגרת שיעורי 

בת"תים  הנלמדים  ההלכה 
ובמוסדות החינוך.

מוסדות  מנהלי  כי  נמסר 
דגל  לראשי  הודו  החינוך 
הברוכה  היוזמה  על  ירושלים 
נעלה  ערך  לימוד  שבהחדרת 
זה שהוא מיסודות החינוך, ואף 
לראשי  רבה  הערכה  הביעו 
בעיריית  חרדי  לחינוך  האגף 
עומדים  שבראשו  ירושלים 
יצחק  הרב  העיר  ראש  סגן 
החינוך,  תיק  מחזיק  פינדרוס 
בר  איתמר  הרב  האגף  ומנהל 
הפרויקט  את  שעודדו  עזר 
רבים  לשבחים  שזכה  החינוכי 
ציינו  אשר  הורים,  מאלפי 
האחרונים  החודשים  שבמשך 
לחזרה  רבות  עמלו  בניהם 
ודרך  מידות  הספר  ושינון 

ארץ.
לשבחים  זכה  כן  כמו 
בני  עיריית  ראש  מרובים 
רובינשטיין  אברהם  הרב  ברק 
בא־ הבכירה  הפקידות  וצוות 

המלווים  בעיריה  החינוך  גף 
ירושלים  דגל  פעילות  את 
יסודות  לימוד  בהחדרת 
כל  הנוער  בני  בקרב  ההלכה 

העת.

מאת א. למל

במסיבת  נלכד.  המצית 
שערכה  מיוחדת  עיתונאים 
חמישי  ביום  ברוקלין  משטרת 
המשטרה  מפקד  מסר  האחרון, 
שנעצר   ,35 בן  בהישן,  רובין  כי 
בפתח  מזוזות  הצית  כי  בחשד 
ויליאמסבורג,  בשכונת  הדירות 
המיוחסים  במעשים  הודה 

לו.
כזכור, ביום שלישי האחרון, 
חרדיות  משפחות   15 הזדעזעו 
לגלות כי המזוזות שבפתח ביתן 
הוצתו. פחות מ־24 שעות לאחר 
דומה  התקפה  שוב  אירע  מכן, 
מהמקום  הרחק  לא  אחר,  בבנין 
אנטי־ התקפות  שתי  הראשון. 

שמיות אלו גרמו לסערה גדולה 
בקרב הציבור. 

תמי־ מפגן  נערכו  למחרת 
שערכו  עיתונאים  ומסיבת  כה 
ציבור  ואישי  פוליטיקאים 
הצי־ עם  הזדהותם  את  שהביעו 

את  בתקיפות  וגינו  החרדי,  בור 
הדגישו  הם  הנפשע.  המעשה 
תחושת  להעניק  מחויבותם  את 
של  החרדים  לתושבים  בטחון 
השכונה, והבטיחו לעשות כל מה 

שניתן כדי ללכוד את הפושעים.
שנכנסה  יורק  ניו  משטרת 
לכדה  במהירות  הקורה  לעובי 
שהגיעו  לאחר  במעשה,  חשוד 
את  שראו  מתושבים  עדויות 
המ־ שפרסמה  החשוד  תמונת 

אבטחה  מצלמת  מסרט  שטרה 
שנלקח מהזירה, בו נראה האיש 
שבה  בשעה  במסדרון  חולף 
בהישן  מדובר  המזוזות.  הוצתו 
בקרבת  שמתגורר   ,35 בן  רובין, 
במעשי  בעבר  והורשע  מקום 

פשע רבים.
את  בתוקף  הכחיש  החשוד 
יומיים  לאחר  אבל  לו,  המיוחס 

במע־ הודה  הוא  חקירה  של 
אותם  ונימק  לו  המיוחסים  שים 
ביהודים  לנקום  שביקש  בכך 
פסח  בערב  החמץ  שריפת  על 
לזיהום  לדבריו  שגורמת 

אויר.
לצי־ נמסר  המידע  כאמור, 

בור במסיבת עיתונאים ע"י מטה 
הציבור  עסקני  בשם  המשטרה. 
נשא  בויליאמסבורג  החרדי 
ניידרמן,  דוד  משה  הרב  דברים 
שהביע את הערכת הציבור למ־

שעשתה  המאמצים  על  שטרה 
במהירות  הפרשיה  את  לחקור 

וללכוד את המבצעים.

מסיבת העיתונאים בה פורסמו תוצאות החקירה

בית המשפט לזכויות אדם בשטרסבורג

מאת אליעזר פרידמן

תקיפה קטלנית מחיה ידי־
דותית למדי. מטייל מבלארוס 
מתקיפת  שעבר  בשבוע  נהרג 

בונה תמים באגם שסטקוב.
חבריו  עם  יחד  יצא  האיש 
בבונה  וכשהבחין  דייג,  למסע 
התקרב אליו כדי לצלם אותו. 
הבונה,  הפלא  למרבה  אך 
תוקפנית,  לא  לחיה  שנחשב 
ביר־ אותו  נשך  עליו,  התנפל 

כיו ונמלט מהמקום. חבריו של 
עזרה  לו  להגיש  ניסו  הפצוע 
ללא  אך  הדימום,  את  ולעצור 

הצלחה. 
גדול  מכרסם  הוא  הבונה 
חדות  שיניים  בעל  יחסית, 
אותו  שמשמשות  במיוחד 
בעיקר לניסור עצים בהם הוא 

לעצמו  לבנות  כדי  משתמש 
היה  בעבר  למגורים.  סוכה 
נפוץ  השיניים  חד  המכרסם 
אך  אירופה,  ברחבי  מאוד 
מאז אוכלוסיית הבונים הלכה 
מצויים  הם  וכיום  והתמעטה, 

בסכנת הכחדה.
בונים  של  תקיפה  אירוע 
ולטענת  במיוחד,  נדיר  הינו 
בדרך  מתרחש  הדבר  מומחים 
בכ־ לוקה  הבונה  כאשר  כלל 

ולתוקפן.  לפחדן  והופך  לבת 
מקרה המוות שנגרם מנשיכתו 
של הבונה הינו נדיר עוד יותר, 
פור־ השבוע  יותר  מוקדם  אך 
רוסי  אזרח  של  תמונה  סמה 
עליו  שהתנפל  מבונה  נמלט 
אותו.  לצלם  שניסה  לאחר 
במקרה זה נחלץ הצלם בשלום 

ולא נפגע פיזית מהתקיפה.

זהירות כאן בונה | ויקיפדיה

ארה"ב: שבע שנות מאסר לגונב 
הטלפרומטר של הנשיא אובאמה

על אף הלחצים שהפעילה סין

לראשונה תקיים הכנסת 
דיון מקיף בסוגיית קצירת 

האברים מאסירים בסין 

מאת אליעזר פרידמן

ביותר  הטוב  חברו  את  גנב 
שנות  לשבע  ונשפט  הנשיא  של 

מאסר.
מווירג'יניה,  בראון  אריק 
לאחר  עיניו  למראה  האמין  לא 
זמן  חמד  אותו  הציוד  את  שבחן 
קצר קודם לכן ממשאית שחנתה 
את  כשפרש  מלון.  בית  בחניית 
התברר  הציוד,  את  ובחן  שללו 
לו כי הוא גנב לא פחות ולא יותר 
מאשר את הטלפרומטר המפור־

לא  שבלעדיו  זה  הנשיא,  של  סם 
זז אובאמה לשום מקום.

לשאת  אובאמה  תכנן  כאשר 

מווירג'יניה,  כבאים  בפני  נאום 
קודם  ימים  מספר  הציוד  נשלח 
הצליח  הטלפרומטר  מלבד  לכן. 
בראון לגנוב גם מחשב נייד, מע־

רכות רמקולים משוכללות וציוד 
כי  נטען  פוסט  בוושינגטון  נוסף. 
הציוד אותו גנב הספיק כדי לכ־
נס מסיבת עיתונאים נשיאותית.

כחסר  התברר  שהגנב  אלא 
על  לחבריו  סיפר  הוא  זהירות, 
השלל שנפל בחלקו, שמר לעצ־

הוטבע  עליהם  פריטים  כמה  מו 
חלק  ומכר  הנשיאותי,  הסמל 
בסביבת  עבוט  לבתי  מהציוד 
מגוריו. בסופו של דבר הצליחה 

המשטרה לעלות על עקבותיו. 

כתשעה מיליון תיירים בשנה. מוזיאון הלובר | ויקיפדיה

אלעד: ילד נפצע 
כשחצה את הכביש

ילד  נפצע  באלעד,  חייא  ורבי  רשב"י  הרחובות  בצומת 
למקום  הכביש.  את  כשחצה  מרכב  שנפגע  לאחר  קל  באורח 
ולאחר  רפואי,  טיפול  לו  שהעניקו  הצלה  איחוד  כונני  הוזעקו 

מכן הוא פונה במצב קל לבית החולים.

כביש 60: חמישה פצועים בתאונה
תאונת דרכים התרחשה בין שני כלי רכב בכביש 60 סמוך 
לצומת מעבר מכמש לכיוון י־ם. פרמדיקים של מד"א העניקו 
טיפול רפואי ל־5 פצועים, בהם אחד במצב קשה, 1 בינוני, ו־3 
קל. שלושה מהפצועים פונו ע"י צוותי מד"א לבי"ח הדסה עין 

כרם, 2 פצועים פונו ע"י הסהר האדום לשטח הרשות. 

רווחה: פצוע קשה בתאונת דרכים
כונני מד"א הוזעקו לתאונת דרכים שהתרחשה בכביש בין 
טיפול  העניקו  למקום  שהגיעו  הפרמדיקים  לאשקלון.  רווחה 
החולים  לבית  פונה  הוא  קשה.  באורח  שנפגע  לאדם  רפואי 

סורוקה בבאר שבע באמצעות מסוק שהוזעק למקום.

רמת חובב: תינוק הובא 
למרפאה לאחר שטבע

תינוק טבע בגיגית מים ביישוב של הפזורה הבדואית בנגב. 
עבורו  הזעיקו  שם  חובב,  ברמת  במרפאה  לטיפול  הובא  הוא 
אמבולנס והוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא 

במצב קשה. המשטרה חוקרת.

זכרון יעקב: נהג משאית נפצע 
בינוני בהתהפכות משאית

בכ־ משאיתו  בהתהפכות  בינוני  באורח  נפצע  משאית  נהג 
בארגון  מתנדבים  חובשים  יעקב.  זכרון  למחלף  בסמוך  ביש 2 
ראשוני  רפואי  טיפול  לו  העניקו  'כרמל'  סניף  הצלה'  'איחוד 
לבית  פונה  הוא  מכן  ולאחר  כיבוי,  צוותי  ע"י  שחולץ  לאחר 

החולים.

עיסאוויה: דירה עלתה באש
בשכונת  דירה  בשריפת  לפעול  הוזעקו  כיבוי  צוותי  שני 
האש,  על  להשתלט  שהצליחו  הכבאים  בירושלים.  עיסאוויה 
דיווחו כי לדירה נגרם נזק ובמקום נראים נזקי עשן ופיח. נסי־

בות האירוע נבדקות. לא היו נפגעים.

בני ברק: רוכב אופנוע החליק ונפצע
רוכב אופנוע התהפך ברחוב ז'בוטינסקי פינת השומר בבני 
ברק ונפצע באורח קל עד בינוני, חובשים מארגון 'הצלה גוש 
דן' העניקו לנפגע טיפול ראשוני, והוא פונה ע"י מד"א בהכרה 

עם חבלות בראשו.

יפו: שני הולכי רגל נפגעו מרכב
מר־ שנפגעו  בשניים  לטפל  הוזעקו  דן  מרחב  מד"א  כונני 
רפואי  טיפול  העניקו  הפרמדיקים  ביפו.   182 יפת  ברחוב  כב 
עם  יציב  לא  קשה,  במצב   40 כבן  אדם  איכילוב  לבי"ח  ופינו 
פגיעת  עם  בינוני־קשה  במצב  אחרת  ופצועה  ראש,  פגיעת 

ראש.

ת"א: הולך רגל נפגע מרכב
הולך רגל נפגע מרכב בדרך ההגנה, סמוך לתחנה המרכזית 
בתל אביב. פרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו טי־
פול רפואי לצעיר שהיה במצב קשה עם פגיעה רב מערכתית. 

לאחר מכן פונה הפצוע לבית החולים איכילוב.

קצרים // חיים מרגליות
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