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שבית  לאחר  חודשים  ששה 
את  הוציא  בוורשה  המשפט 
הוגשה  לחוק,  מחוץ  השחיטה 
השחי־ את  שתאשר  חוק  הצעת 

טה היהודית בחוק.

הפולני  החוק  פי  על  כזכור, 
הנ־ בהמות  שחיטת  הרשמי 

אלא  אסורה,  בהכרה  מצאות 
שעד לאחרונה משרד החקלאות 
לנושא,  פתרון  מצא  הפולני 
השחי־ את  הכלל  מן  כשהוציא 

מחוץ  והמוסלמית  היהודית  טה 

לאיסור זה, וזאת לאור חוק המ־
ממשלת  בין  היחסים  את  סדיר 
המקו־ היהודית  והקהילה  פולין 

מית ובין היתר גם את קיומה של 
על  במדינה,  היהודית  השחיטה 
במדי־ שנוהג  דומה  הסדר  בסיס 
נות האיחוד האירופאי עפ"י חוק 

מיוחד שנחקק בענין לפני מספר 
שנים.

של  פנייתם  בעקבות  אולם 
ארגוני זכויות בעלי חיים בפולין 
המשפט  בית  נגד  תיגר  שקראו 
הפולני בסוגיה, קיים בית המש־

פט בוורשה מספר דיונים בענין, 
הנתון,  החוקי  במצב  כי  וקבע 
והמוסלמית  היהודית  השחיטה 

אסורה על פי החוק הפלוני.
בית  של  התמוהה  ההחלטה 
בת־ התקבלה  בוורשה  המשפט 

דהמה ובהפתעה בקרב הקהילה 
ארגו־ ובקרב  במדינה,  היהודית 

שמיהרו  באירופה,  יהודים  נים 
למחות בתוקף ולגנות את ההח־

רגלי  את  להצר  שתכליתה  לטה 
היהודים לקיים את מצוות דתם.
שר החקלאות הפולני הודיע 
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הגזירות הכלכליות המוצעות 
ע"י  שגובשו  ההסדרים  בחוק 
ראשי  בהנחיית  האוצר  משרד 
לפיד  נתניהו  הזדון  ממשלת 
ובנט, טומנות בחובן הרס טוטלי 
החינוך  למוסדות  התקצוב  של 
החרדיים שאינם מוכנים להיכנע 
ההע־ נסיונות  הרשע,  לתכתיבי 
עצמאות  וביטול  הדת  על  ברה 
נשמרה  אשר  החרדית  החינוך 
ישראל  ממשלות  כל  ע"י  בתוקף 

משמאל ומימין גם יחד.
מכיל  המוצע  ההסדרים  חוק 
מטר־ שכל  דרקוניים  סעיפים 

וחמורה  אנושה  פגיעה  היא  תם 
הרעבת  כדי  עד  החרדי  בצבור 
ישראל,  ילדי  ממיליון  למעלה 
הטבות  של  שורה  ביטול  ע"י 
תורה  לומדי  משפחות  לראשי 
בתואנה של אי מיצוי כושר הש־

לא  כאשר  ההורים,  של  תכרות 
יינתנו הנחות בתשלומי הארנונה 
כל  תינתן  לא  וכן  היום  ומעונות 
כושר  נושא  בגין  בדיור  זכאות 

ההשתכרות של שני ההורים.
הר־ לנושא  המוקדש  בפרק 

חבת ההשתתפות בכוח העבודה 
שבחוק ההסדרים, נאמר בסעיף 
כושר  מיצוי  לענין  המתייחס 
בני  שני  בתעסוקת  ההשתכרות 

הזוג, אשר יצטרכו לעבור מבחן 
בת־ הנחה  קבלת  לשם  תעסוקה 
הצה־ וסבסוד  יום  למעון  שלום 

סעיף  באשכולות 12 – 4.  רונים 
זה יבוצע בשלבים לאורך מספר 
בה־ בהמשך  ישולב  אשר  שנים, 

בחוק  שיהיו  היסוד  לקווי  תאם 
לשוויון בנטל שיחוקק בקרוב.

ההש־ כושר  במיצוי  התנאי 
תכרות

בנושא  בחוק,  מיוחד  בסעיף 
בארנונה  הנחה  לקבלת  הזכאות 
לתקן  מוצע  הכנסה,  מבחן  בגין 
ההסדרים  בחוק   12 סעיף  את 
התשנ"ג־1992,  המדינה  במשק 
הניתנות  לארנונה  שהנחות  בכך 

יינתנו  הכנסה,  מבחן  בסיס  על 
מעתה רק במקביל למבחן כושר 
בני  שני  של  השתכרות  מיצוי 
בה־ צורך  יהיה  לכך  כשגם  הזוג, 

לשני  משרה  אחוז  ב־125  עסקה 
בני הזוג יחד.

זה  בסעיף  האמור  משמעות 
אפי־ או  ישיבות  שתלמידי  הוא, 

אינה  האשה  שבהן  משפחות  לו 
להוכיח  תוכל  לא  ואשר  עובדת, 
לעבודה,  לצאת  יכולתה  אי  על 
זכאים  יהיו  לא  אלו  בית  משקי 
כאשר  בארנונה.  הנחה  בקבלת 
כי  נאמר,  לחוק  ההסבר  בדברי 
מבחן  בגין  הנחות  של  קיומן 
מרכיב  כוללות  שאינן  הכנסה 
של מיצוי כושר ההשתכרות של 
האזרח, מביאים לתמריץ שלילי 
בשוק  השתלבות  לאי  מובהק 

העבודה.
ההס־ בחוק  מיוחד  בפרק 

רמת  להעלאת  המתייחס  דרים 
פריון העבודה – ההשקעה בהון 
האנושי. מבקשים לתקן את חוק 
ייחו־ תרבותיים  חינוך  מוסדות 

שנחקק  ה'תשס"ח־2008,  דיים 
את  להסדיר  במטרה  בשעתו 
קטנות  בישיבות  התמיכה  נושא 
בהצעת  הבג"ץ.  תכתיבי  לאור 
לקצץ  מבקשים  החדש  החוק 
הישיבות  תקציב  את  במחצית 
הקטנות אשר עד עתה קבלו 60 

האיש  של  בהנחייתו  הזדון  ממשלת  ראשי  של  הנסיון 
החרדית  ליהדות  להכתיב  הלחיץ,  נתניהו  ליהודים',  'הטוב 
באמצעות איומי תקצוב התערבות בתכני הלימוד של ילדינו, 
ומלוכדת  בצורה  בחומה  יתקל   – רח"ל  הדת  על  להעברתם 
של המוני הצבור החרדי האמון על דרכו של מרדכי הצדיק 
ברך  לכרוע  'לא  המקודש  העיקרון  את  למדנו  ממנו  אשר 
בפני מבקשי רעתנו' ולעמוד בנחישות ובעוז על ערכי קדשי 

אומתנו. 

היהדות החרדית לא תיכנע 
ביבי שותק. טוב, זו לא כותרת חדשותית שכן הוא שותק 
חידש,  ולא  טל  חוק  את  לחדש  כשנדרש  וחצי:  שנה  מזה 
כשהציבור החרדי היה נתון למרמס ולמשיסה בקיץ שעבר, 
כשמפלגות הלכו על ראשו של הציבור החרדי ואורחות חייו 
במהלך הבחירות, כשנבחרי ציבור החרימו את הציבור הח־

רדי לאחר הבחירות, וכששר האוצר וסגנו מסמנים טפילים 
לארוחת בוקר. 

ובכל זאת הפעם מדובר בכותרת. שכן אם חוק ההסדרים 

ביבי האמיתי 
מי שמכיר את שיחם ושיגם של פקידי האוצר, לא הופתע 
לגלות את היקף הרוע הנשקף מסעיפי חוק ההסדרים העוס־

קים בציבור החרדי. מי שהקשיב להתבטאויותיהם של בכירי 
האוצר בשנים האחרונות, לציטוט ושלא לציטוט, יודע שהם 
מאמינים אדוקים באגדת "החרדים אשמים בכל" השקרית. 
האלה  המחושבים  הכלכלנים  החרדי,  בציבור  כשמדובר 
את  בעקשנות  ומדקלמים  המציאות  עם  קשר  כל  מאבדים 
התיאוריה המגוחכת לפיה רק גזל כבשת הרש של החרדים 

לאן נעלם נתניהו
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גזירות חוק ההסדרים
מעונות / צהרונים

סבסוד מעונות יום
ביטול סבסוד הנחה במעונות 

להורה לא עובד

סבסוד צהרונים 
באשכולות 4-12

ביטול סבסוד הנחה במעונות 
להורה לא עובד

ארנונה

הנחה בארנונה
משק בית בעל שני מפרנסים או 
יותר - כלל המפרנסים יחד לכל 
הפחות ב־125% ממשרה מלאה

חינוך
לימודי ליבה ומיצ"ב

לא יתוקצב מוסד המלמד פחות 
מ־55% ליבה ואינו מקיים מיצ"ב

תקצוב
לא יתוקצב מוסד מוכר שאינו 

רשמי ביותר מ־75%

תרבותי יחודי 
(ישיבות קטנות)

קיצוץ התקצוב ל־30% והכנסת 
30% לימודי ליבה בתוכנית הלימוד 

של הישיבות

החינוך העצמאי 
ואל המעיין

התניית התקצוב 
בקיום מבחני מיצ"ב

החינוך העצמאי 
ואל המעיין

ביטול התקצוב המלא והשוואת 
הרשתות למוכר שאינו רשמי רגיל

ביטול החוקחוק נהרי

סמינרים
הורדה דרמטית של מכסות 

התלמידות במוסדות אלו

סמינרים
ביטול מסלולים המכשירים לתואר 

אקדמי או אקוויוולנטי

סמינרים
ביטול תמיכה במסלול הכשרה 

במקביל להוראה והכשרה חלופית

אולמרט: אתמודד על 
ראשות הממשלה הבאה 

גדולי האדמו"רים והרבנים התכנסו בבארא 
פארק לחיזוק המערכה נגד האינטרנט

באסיפה בבית כ"ק מרן אדמו"ר מסקולען שליט"א נדונו הדרכים לחיזוק המערכה

מאת א. למל

לכינוס  שנה  במלאות 
שנערך  ישראל'  'כלל  האדיר 
רבבות  בהשתתפות  בארה"ב 
השבוע  התכנסו  ישראל  בית 

והרבנים  האדמו"רים  גדולי 
שנ־ מיוחדת  לאסיפה  בארה"ב 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בבית  ערכה 
לדון  בכדי  שליט"א  מסקולען 
הק־ המערכה  לחיזוק  בדרכים 

דושה.

ע"י  שהוזמנה  באסיפה 
מסקולען  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
הק'  המערכה  יוזם  שליט"א 
הפסול,  האינטרנט  נגע  נגד 
אדמו"רים  עשרות  חלק  לקחו 

חוק ההסדרים - הסעיפים העיקריים

ממשיכים להלהיט את הרוחות:

דיווח: בכירים ב'יש עתיד' דורשים להקדים 
את מועד 'הגיוס לכל' בתוך שלש שנים 

ההסתה מחלחלת: 

סגן שר האוצר ח"כ מיקי לוי כינה 
את הציבור החרדי: "טפילים" 

סגן שר האוצר כינה את החרדים "טפילים" ולאחר מכן התנצל "על המילה 
המיותרת, אך אי אפשר לחיות על כתפי משלם המיסים"

יצא המרצע מן השק עם חשיפת הגזירות החדשות שגובשו בהנחיית ראשי ממשלת הזדון

טיוטת חוק ההסדרים: שלילה טוטלית של התקצוב 
למוסדות הפטור והישיבות הקטנות בשל אי לימוד הליב"ה

הצעת החוק קובעת עוד כי תישלל הנחה בתשלומי הארנונה ומתן הנחה במעונות היום והצהרונים באי מיצוי כושר השתכרות ^ פגיעה אנושה בתקצוב 
מוסדות החינוך העצמאי ורשת אל המעיין בקיצוץ של 25 אחוז כשהתקצוב כולו מותנה בקיום מבחני המיצ"ב והליב"ה ^ תבוטל התמיכה בסמינרים שאינם 

מעניקים תואר אקדמאי ^ ייקבעו מכסות במספר תלמידות הסמינרים ^ יבוטל חוק נהרי לתקצוב מוסדות המוכש"ר ע"י הרשויות המקומיות ^ תגובות 
סוערות ונזעמות במערכת הפוליטית על נסיון ההעברה על הדת

מאת מאיר ברגר

לשעבר  הממשלה  ראש 
במפגש  הודיע  אולמרט  אהוד 
סגור שהתקיים במפגש סגור עם 
תורמים בלונדון כי בכוונתו לה־
תמודד בבחירות הבאות לכנסת 
כמועמד לראשות הממשלה. כך 
על  'הארץ'.  עיתון  אמש  דיווח 
מספר  נכחו  בפגישה  הדיווח,  פי 
החיים  ישראלים  עסקים  אנשי 
בלונדון, ביניהם עידן עופר בעל 

השליטה בחברה לישראל.

לשעבר  הממשלה  ראש 
של  לעלייתה  התייחס  אולמרט 
ולכניסתם  עתיד'  'יש  מפלגת 
למערכת  חדשים  כוחות  של 

הפוליטית. 
בבחירות  "הבעיה  לדבריו, 
אחד  שאף  היתה  האחרונות 
על  נתניהו  מול  התחרה  לא 
ראשות הממשלה". לדברי אחד 
הנוכחים  כשאחד  המשתתפים, 
הזכיר את יו"ר מפלגת העבודה, 
אולמרט  הגיב  יחימוביץ',  ח"כ 

בזלזול.

מאת שלמה גרין

פגיעה במוסדות התורה: קיצוץ חד בתקציב 
שאינם  החרדיים  החינוך  ומוסדות  הישיבות 
הפי־ הגברת  ליבה.  לימודי  עצמם  על  מקבלים 

מיצ"ב  במבחני  וחיוב  התורה  מוסדות  על  קוח 
המחייב  החוק  ביטול  בינלאומיים.  ומבחנים 
פרטיים.  ספר  בתי  במימון  להשתתף  רשויות 

(ראה בהרחבה בידיעה נפרדת).
הגבלת הנחות בארנונה: הנחות בארנונה על 
למבחן  במקביל  רק  יינתנו  הכנסה  מבחן  בסיס 
מיצוי כושר השתכרות כפי שיוגדרו על ידי שר 
רק  תינתן  ההנחה  האוצר.  שר  בהסכמת  הפנים 

פי  על  השתכרות,  כושר  הממצים  בית  למשקי 
יחיד  מפרנס  בעל  בית  משק  הבאים:  התנאים 
ב־75%  הפחות  לכל  המועסק  יחיד  מפרנס   –
מפרנסים  שני  בעל  בית  משק  מלאה.  ממשרה 
לכל  יחד  מועסקים  המפרנסים  כלל   – יותר  או 
בית  משק  מלאה;  ממשרה  ב־125%  הפחות 
שמפרנס אחד או יותר בו זכאי לקצבת הבטחת 
משק  או  הכנסה,  הבטחת  לחוק  בהתאם  הכנסה 
לדמי אבטלה  זכאי  יותר  או  אחד  שמפרנס  בית 

או לקצבת נכות כללית.
הקריטריונים  יום:  מעונות  סבסוד  הגבלת 
לראשונה,  ישונו  יום  למעונות  בסבסוד  המזכים 
אלא  האם  של  תעסוקה  מבחן  רק  לא  ויכללו 

מאת מאיר ברגר

בא־ עוצרים  לא  עתיד'  ב'יש 
ולהלהיט  להתסיס  בנסיון  דום 
החרדי:  הציבור  נגד  הרוחות  את 
ב'יש עתיד' דורשים לפ־ בכירים 

ולהק־ הקואליציוני  ההסכם  תוח 
בתוך  לכל'  'הגיוס  מועד  את  דים 
שנים  ארבע  תחת  שנים  שלש 
וכמופיע בהסכם הקואליציוני – 

כך דווח אתמול ב'גלי צה"ל'. 
הווע־ יו"ר  הדיווח,  פי  על 

לקצר  שידרוש  פרי,  יעקב  דה, 
לצה"ל  החרדים  גיוס  מועד  את 
בעוד  לא   – האזרחי  ולשירות 
ארבע שנים, כפי שנקבע בהסכם 
שלוש  תוך  אלא  הקואליציוני, 

שנים.

מאת מאיר ברגר

מח־ החרדים  נגד  ההסתה 
השלטון:  לצמרת  עד  לחלת 
סגן  התבטא  לתקשורת  בראיון 
שר האוצר, ח"כ מיקי לוי, באופן 

החרדי  המגזר  נגד  וולגרי  בוטה 
טפי־ להיות  אפשר  "אי  כי  ואמר 

לים". 
לה־ יחד,  בנטל  לשאת  "יש 

שתלב בשוק העבודה, אי אפשר 
להיות טפילים על הציבור היש־

ראלי, אי אפשר להמשיך...".
לוי  התעשת  מכן  לאחר 
האומ־ ההתבטאות  על  והתנצל 

מתחרט  אינו  כי  הוסיף  אך  ללה 
מתנצל  "אני  דבריו.  מהות  על 

  המשך בעמ' ב
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  המשך בעמ' ב  המשך בעמ' ב  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

שלמה גריןמאיר ברגרי. מוזסון

ח"כ הרב פרוש: 

"זהו חוק אנטי דמוקרטי המנסה לכפות את דעתו על 
ציבור שלם בדרך כפיה ובשלילת זכויות בסיסיות"

מאת מאיר ברגר

שר  של  נסיונותיו  לנוכח 
את  לקעקע  לפיד  יאיר  האוצר 
ח"כ  אותו  תקף  התורה,  עולם 
בחריפות  פרוש  מאיר  הרב 
שהוא  בחוק  מדובר  כי  ואמר 

אנטי דמוקרטי בעליל. 
לפיד  יאיר  האוצר  "שר 

עולם  את  לרסק  בנסיונותיו 
חוק  את  אתמול  הניח  התורה, 
וב־ בראש  אשר  ההסדרים, 
סעיפים  בו  מופיעים  ראשונה 
ומצביעים  שמכוונים  מרכזיים 
הצי־ בצרכי  לפגוע  רצונו  על 
בור החרדי ולנסות לקעקע ח"ו 
את עולם התורה ודרך ישראל 

סבא.

כפי  ההסדרים  "חוק 
שאינו  חוק  הוא  עתה,  שמוגש 
לכפות  מנסה  אשר  דמוקרטי, 
שלם  ציבור  על  דעתו  את 
זכויות  ובשלילת  כפיה  בדרך 
ההנחות  ביטול  כגון,  בסיסיות, 
נעשה  שלא  מה   – בארנונה 
מחבלים  למשפחות  אפילו 

  המשך בעמ' ב

פולין: הוגשה הצעת חוק לאישור השחיטה היהודית
הרה"ר לפולין הרב שודריך ל'המבשר': "זה צעד גדול בדרך לסיום הפרשיה"

כ"ק מרן אדמו"ר מסקולען שליט"א נושא דברים
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במערכת  מתלמיד  מימון  אחוז 
לת־ ומעתה  הכללית,  החינוך 

גם  כאשר  אחוז,  ב־30  רק  קצבו 
תקצוב זה מותנה בלימוד של 30 
בחינוך  הלימודים  מבסיס  אחוז 
תכנית  לימודי  דהיינו  הכללי, 
אנגלית  מתמטיקה,  הליב"ה: 

ועברית. 
ביטול מעמד רשתות החינוך

סעיף  את  לתקן  מבקשים  כן 
3א (י) (1) בחוק יסודות התקציב 
התשמ"ה – 1985, בכך שתקצוב 
ורשת  העצמאי  החינוך  מוסדות 
כולו,  התורני,  החינוך  מעיין 
המיצ"ב  מבחני  בקיום  יותנה 

ומבחנים בינלאומיים.
לרש־ בהתייחסות  זאת,  עם 
המ־ ואל  והעצמאי  החינוך  תות 
שיבו־ מיוחד  בסעיף  נאמר  עיין, 

טל סעיף 3 א (ט־2) ו־3 ו־3 א (י־1) 
לחוק יסודות התקציב התשמ"ה 
לבטל  הוא  כשהרעיון   ,1985  –
ככלל  תקצוב  בקבלת  הגדרתם 
מעתה  יוכרו  אלא  ישראל,  ילדי 
כמוכר שאינו רשמי שמשמעותו 
קיצוץ דרסטי של 25 אחוז מתק־

בכללותו  התקציב  כאשר  ציבם, 

הליב"ה  בלימודי  מותנה  אף 
וקיום מבחני המיצ"ב.

הליב"ה  תכנית  לימוד 
בתתי"ם ומוסדות הפטור

בחוק  זה  לפרק   5 בסעיף 
את  להנחות  מוצע  ההסדרים, 
שר החינוך להתקין תקנות לחוק 
התש"ט־1949  חובה,  לימוד 
למו־ תקצוב  מתן  יתנה  אשר 

התתי"ם,  דהיינו  הפטור  סדות 
אחוז   55 בלימודי  בהשתתפות 
והשתתפות  הליב"ה  לימודי  של 
בי־ ובמבחנים  המיצ"ב  במבחני 

נלאומיים.
אף  החוק,  הצעות  בהמשך 
נאמר שיבוטל סעיף 11 א. לחוק 
חינוך ממלכתי התשי"ג – 1953, 
המתייחס לנושא מוסדות הפטור.

עוד נאמר בענין זה, כי תוקם 
בהשתתפות  בינמשרדית  ועדה 
והאוצר  החינוך  משרד  נציגי 
שתבחן את הדרכים לקיום היעד 
לתעו־ הזכאים  אחוז  להעלאת 

האוכלוסיה  בקרב  בגרות  דת 
אפשרות  בחינת  תוך  החרדית, 
התיכוניות  הישיבות  הרחבת 
קטנות  לישיבות  תמריצים  ומתן 
מש־ כאשר  הליב"ה,  ללימודי 

רעיון  הטמעת  היא  הדבר  מעות 
בתוככי  התיכוניות  הישיבות 

הישיבות הק'.
מבקשים  החוק,  בהצעת 
שחוקק  נהרי  חוק  את  לבטל 
לרשות  ניתן  כי  שקבע  ב־2007 
חינוך  מוסדות  לתקצב  מקומית 
בדברי  רשמיים,  לא  מוכרים 
שהמט־ נאמר:  לחוק  ההסבר 

מוסדות  את  להחליש  היא  רה 
ביטול  כאשר  הפרטיים,  החינוך 
לחיזוק  תמריץ  יהווה  נהרי  חוק 

החינוך הציבורי הממלכתי.
הפגיעה בסמינרים לבנות

מיוחד  בסעיף  בהתייחסות 
הח־ הסמינרים  לנושא  בחוק 

מכסות  שייקבעו  נאמר  רדיים, 
בסמינרים  התלמידות  למספר 
מתוך  כאשר  לבנות,  החרדיים 
18.000 תלמידות כיום, מבקשים 
להגיע למכסה של 2.500 תלמי־

שישנו  הסבר  תוך  בלבד,  דות 
במגזר  מורות  של  בהיצע  עודף 

החרדי.
המתייחס  בסעיף  נאמר  עוד 
על  לבנות,  הסמינרים  לנושא 
המז־ במסגרת  לימוד  שאי  כך 

או  אקדמאי  תואר  בקבלת  כה 
עליהם  מקשה  אקוויוולנטי, 
בבתי  הוראה  בעבודת  להשתלב 
הספר במגזר הכללי שהוא תנאי 
שבר־ הספר  בבתי  ללימוד  סף 

במערכת  חדש'  'אופק  פורמת 
בי־ מוצע  ולכן  הכללית,  החינוך 

סמינר  תקצוב  של  טוטאלי  טול 
אקדמאי  לתואר  מכשיר  שאינו 
או אקוויוולנטי, כשהמטרה היא 
שיאפשר  למצב  להביא  ברורה 
בבתי  ללמד  החרדיות  לבנות 

ספר חילוניים רח"ל.
לבטל  מוצע,  אף  לכך  בנוסף 

לימוד  של  המושג  את  כליל 
מק־ לימוד  שילוב  תוך  הוראה, 

התמ"ת,  משרד  במסגרת  צוע 
היא  זה,  בסעיף  המטרה  כאשר 
החרדים  הסמינרים  את  למוטט 
יוכלו  לא  שהתלמידות  לבנות, 
תוך  מקצוע  בלימוד  להשתלב 
המתנהל  בסמינר  לימוד  כדי 

בפיקוחו המלא.
את  שקראו  תורניים  אישים 
החדש  ההסדרים  לחוק  הצעות 
זעזוע  הביעו  החמורות,  בגזירות 
המוצ־ הגזירות  משורת  וחרדה 

הזדון,  ממשלת  ראשי  ע"י  עות 
בכוח  למוטט  אומר  גמרו  אשר 
מערכת  את  והתקציב  השררה 
לא  באם  כולה,  החרדית  החינוך 
ייכנעו לתכתיביהם להכניס זמו־

רה זרה של לימודי חול במסגרת 
המוסדות,  של  הקודש  לימודי 
בתכני  בוטה  התערבות  תוך 
החי־ עצמאותם  וביטול  הלימוד 

החינוך  מוסדות  כאשר  נוכית, 
מרותם  תחת  נתונים  החרדיים 
מרנן  של  הבלעדית  וסמכותם 

ורבנן גדולי ומאורי שליט"א.
לדעת,  השלטון  ראשי  "על 
יכנע  לא  החרדי  הצבור  כי 
עפ"י  בנינו  את  נחנך  לאיומיהם, 
אבותינו  כמסורת  השקפתנו 
הנמשכת  דור  מדור  המקובלת 
סיני,  הר  מעמד  מאז  לתפארת 
מהאחראים  תכתיבים  נקבל  לא 
לחינוך הקלוקל של מאות אלפי 
לפשע  שהתדרדרו  נוער  בני 
החילוני  החינוך  בגין  ולאלימות 
בנושא  רואים  אנו  המופקר, 
חמור זה נסיון של שמד והעברה 
על הדת, ואנו מוכנים למסור את 
אמרו  בנינו",  חינוך  למען  הנפש 

אישי התורה.

יוצאים מדעתם
החילו־ הכפיה  מדיניות 
ממשלת  אמונה  שעליה  נית 
וממנה  החרדים  הדרת 
תקשו־ שונים,  גופים  נגררים 
ומק־ הולכת  ואחרים,  רתיים 

צינה ככל שנוקפים הימים. 
תו־ בא  האחרונה  ביממה 

רה של טיוטת חוק ההסדרים 
שלימדה  לפיד  של  בניצוחו 
מגיעות  וההסתה  השנאה  כי 
עד כדי השתלטות אקטיבית 
על תכני הלימודים במוסדות 
והתניית  החרדים  החינוך 
מקצו־ בלימודי  התקציבים 

די  היה  לא  כמו  ליבה.  עות 
השוט  מניפי  מבקשים  בכך, 
לקבוע  החילוני  מהכיוון 
בבורותם  ולהתפלש  עובדות 
עולמות  בתוככי  המתריסה 
רצון  כל  הפגינו  לא  כה  שעד 
או שאיפה להיות חלק מהם.

ההתערבות  היא  כזו 
ובאופי  בצביון  הפושעת 
המערבי.  בכותל  התפילה 
באותה מידה מתעורר בימים 
העיתון  בחסות  האחרונים, 
פולמוס  חושבים,  לאנשים 
הלכות  קובץ  אודות  דרמטי 
מאנשי  כמה  בידי  שחובר 
כמה  הצבאית.  הרבנות 
הלמו  לא  הללו  מההלכות 
העי־ של  וצביונו  רוחו  את 

הכתב  באמצעות  והוא,  תון 
ברבנות  הולם  שלו,  הנמרץ 

הצבאית יום אחר יום.
ברבנות  בכירים  כצפוי, 
אלו  כמו  העבר  מן  הצבאית, 
בהווה,  תפקידים  הנושאים 
כבר משמיעים גמגומים מת־

אחד  ראשי  צבאי  רב  נצלים. 
עצם  על  שלשום  התבטא 
שעל  הללו,  ההלכות  פרסום 
ההלכה  את  משקפות  פניהן 
"תק־ שהיא,  כמות  היהודית 

זה  היה  אתמול  עפ"ל.  לה", 
הנוכחי,  הרבצ"ר  של  תורו 
ולגנוז  להסיר  הנראה,  ככל 

את החוברת המדוברת.
התגובה  על  לא  אולם 
הלוך  את  היטב  המשקפת 
בקרב  רק  לא  בצה"ל,  הרוח 
בקרב  אף  אלא  מפקדיו 
הדת  אכיפת  על  האמונים 
הרוח  על  אלא  דיברתי –  בו, 
כמכריזה:  שכמוה  החדשה 

אכלתי ואוכל עוד. 
החילוניות  היתה  בעבר 
המתריסה מכריזה בעוז כלפי 
בא־ איש  החרדית:  היהדות 

מונתו יחיה. הניחו לנו לחיות 
ככל  ולעשות  נפשנו  כאוות 
והסתגרו  רוחנו  על  העולה 
נא בגטאות שלכם. כיום הזה, 
המתפרצת,  ההסתה  בחסות 
לאמור:  ברור  קו  שינוי  יש 
אופי  את  נקבע  וגם  נתערב 
נסתער,  וגם  שלכם  החיים 
ההלכות  את  ונצנזר  נשנה 
מבקשים  אתם  פיהן  שעל 

לחיות.
הרצחת וגם ירשת?

משפטים מהקשרם
אחדות  שעות  למשך 
הציבורי  הדיון  היום  יוסט 
החרדים  כלפי  מההסתה 
לטובת  האוצר  שר  בניצוח 
ההתפתחויות  אחר  מעקב 
בי־ השלום  משפט  בבית 
שלב  ייפתח  שם  רושלים. 
שר  של  במשפטו  ההוכחות 
ועדת  ויו"ר  לשעבר  החוץ 
ח"כ  בהווה,  והבטחון  החוץ 

אביגדור ליברמן.
מפ־ ולא  מושלם  בתזמון 

אתמול  שבחר  מי  בחר  תיע 
להדליף לתקשורת תמלילים 
מלאים ומדויקים מדבריו של 
במשטרה.  בחקירתו  ליברמן 
דרשו  ליברמן  של  פרקליטיו 
אם  מעושה  בתמימות  אמש, 
מהיועץ  מתבקש,  בצעד  כי 
לחקור  לממשלה  המשפטי 

מי אחראי להדלפות הללו.
השופטים עצמם בקיאים 
החקירות  בחומרי  היטב 
באוגדנים  לפניהם  המונחים 
מותירים  שאינם  סדורים 
הפוכה.  בלתי  אחת  אבן 
כזו  הדלפה  של  מטרתה 
דעת  על  להשפיע  אלא  אינה 
האוירה  את  שתיצור  הקהל 
מבחינת  והרצויה  המתאימה 

הפרקליטות.
אינטרסנ־ פרקליטים  יש 

טיים בירושלים.

עוקרים משלוותם
שבה  הראשונה  הפעם  זו 
אני מוצא עצמי תולה תקוות 
בעופר עיני, האיש שעל הש־
לטר של המדינה, וביכולותיו 

לשתק את המשק כולו.
עיני הבהיר אמש במכתב 
כי  הממשלה  לראש  ששיגר 
אם לא ייפתח עמו ועם אנשיו 
מו"מ מיידי על זכויות העוב־

דים לנוכח הגזירות שבפתח, 
קודמיו  שכל  מאבק  ייפתח 

יחווירו לעומתו. 
תי־ מלאכתנו  נזכה,  אם 

שיבהירו  אחרים  בידי  עשה 
יהירות  של  מחירה  ללפיד 
זה  יהיה  מכל  יותר  מהי. 
יוצא  כיצד  לראות  משעשע 

ממחבואו ראש הממשלה.

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בנימין ליּפקין

ממשלת גזרות ומהלומות
עם חשיפת טיוטת חוק ההסדרים החדש נגול הלוט מעל 
כוונות משרד האוצר, עם הפנים החדשות שהועמדו בראשו. 
מאמתחתם  יומין  עתיק  בסגנון  גזרות  שם  אנו  מוצאים 
בתקציב  חד  קיצוץ  לצד  לתאבון.  תורה  ועוקרי  יוונים  של 
שאינם  החרדיים  החינוך  ומוסדות  הקדושות  הישיבות 
מופיעים  לתלמידים,  ליבה  לימודי  עצמם  על  מקבלים 
במבחני  וחיוב  התורה  מוסדות  על  הפיקוח  הגברת  גם  שם 
המחייב  החוק  ביטול  גם  כמו  בינלאומיים,  ומבחנים  מיצ"ב 
רשויות להשתתף במימון בתי ספר פרטיים. אלו הן גזרות 
היהדות  נגד  מלחמה  הכרזת  היא  הפשוטה  שמשמעותן 
ההתנכלות  את  אחרת  לפרש  אפשר  אי  בארץ.  התורתית 

האיומה שכמוה לא היתה מאז הקמת המדינה. 

ולא ששר האוצר, שלא סיים בגרות כזכור לכולנו, מבין 
את  המרכיבים  העמודים  ממאת  בלמעלה  דבר  וחצי  דבר 
חוק ההסדרים. יהיר לא שקל ולא טרי במספרים ובספרות. 
מה  את  מעטות,  לא  שגיאות  עם  מדקלם,  הכל  בסך  הוא 
שמכתיבים לו נערי האוצר ופקידיו. אלא ששר אוצר ראוי 
היה  ענייניות,  להוכיח  מעוניין  וכן  בגרות  סיים  שכן  והוגן, 
האפשרויות  את  אתר  על  ומסיר  במקום,  אותם  מעמיד 
ההזויות, וכפי שעשו שרי האוצר עד עתה. לרוב, שר אוצר 
ובגליונות  צפופים  סכומים  בטורי  שהיא  כל  הבנה  לו  שיש 
אקסל עמוסי פרטים, מבין גם את המשמעות שלהם על חיי 
האזרחים, הוא ריאלי ונזהר לא להיכנס לפינות או להדחיק 

ציבור שלם לפינה.

העימות המתוקשר והמתוקצב עם החרדים יש לו מטרה 
נוספת. בחסות עימות זה, ועם ההסכמה שבשתיקה הנלווית 
להכניס  האוצר  מצליח  יותר,  כנראה  ששוים  מאזרחים  לו 
בדלת האחורית עוד ועוד גזרות שיכבידו על כלל האזרחים. 
התשואות הרמות אותן קוצר שר האוצר בזמן שהוא חובט 
בחרדים ללא רחם וללא עפעוף – מסיחות את הדעת ואת 
על  המוטלות  האחרות  מהגזרות  המתבקשת  הלב  תשומת 
אזרחי המדינה. הגבלת ההנחות בארנונה או הגבלת סבסוד 
החרדי.  הציבור  על  רק  גזרות  אינן  לדוגמא,  יום,  מעונות 
לעבוד  מצליח  שאינו  אזרח  כל  על  להקשות  עלולות  הן 
ולהרוויח כמו משפחת כהן מחדרה. יש מאחוריהן לא מעט 

אטימות וקהות רגשי רחמים וחמלה.

מי  אין  ההסדרים.  בחוק  נמצאים  רבים  שעזים  ברור 
ההצעות  כל  את  ליישם  יהיה  שאפשר  הדעת  על  שמעלה 
המובילה  הזו,  המסוכנת  המגמה  אבל  וכלשונן.  ככתבן 
של  הלימוד  בתכני  להתערב  אפשר  כי  לרעיון  ומטפטפת 
שהם  כפי  אותם  ולעצב  החינוך,  ומוסדות  החרדי  הציבור 
חבל  מה  לחלוטין.  ופסולה  ביותר  חמורה  היא   – מבינים 
הליבה,  שלימודי  בשעה  ציבורים,  ולשסות  מאבק  לחולל 
החינוך  בבתי  יילמדו  לא  ממילא  התקצוב,  את  מתנים  בהם 
ובמוסדות התורה. נאמנים אנו להוראות המתקבלות מגבוה, 
הציבור  אורחות  את  המנחים  שליט"א  ורבנן  מרנן  כקש"ת 
התורתי. בימים אלו מקוים אנו כי שוכן מרומים יבטל כמה 

גזרות, יחיש לנו ישועה וימהר ביאת גואלנו.
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בכירי איחוד הצלה ערכו סיור במירון לקראת לג בעומר

כ"ק אדמו"ר מבוסטון שליט"א ידליק את משואת 
ההדלקה המסורתית במוצ"ש בציון רבי עקיבא בטבריה

בשבת ישבות בקריה החרדית בזכרון יעקב

ליברמן: נעתור לבג"צ אם לא תיפתח 
חקירת ההדלפות נגדי במשטרה

לאחר הפרסומים על החשש לחומרים מסוכנים בביצים למאכל

משרד הבריאות: "אין מניעה לאכול ביצים"

מאת א. ישראל

לקראת ל"ג בעומר – יומא 
האלוקי  התנא  של  דהילולא 
רשב"י זי"ע, יצא כ"ק האדמו"ר 
הלוי  אלטר  מאיר  רבי  הרה"צ 
עם  שליט"א  מבוסטון  הורוויץ 
בא־ לשהות  מחסידיו  קבוצה 
קברי  על  להשתטח  הצפון  זור 
הצדיקים וכמדי שנה ידליק את 
המסורתית  ההדלקה  משואת 
ליד ציון התנא רבי עקיבא זי"ע 
בעיר טבריה במוצאי שבת ליל 

ל"ג בעומר.
כ"ק  ישבות  בשבת 

בקריה  שליט"א  האדמו"ר 
עפ"י  יעקב,  בזכרון  החרדית 
בית  ומעריצי  אוהדי  בקשת 
במקום.  המתגוררים  בוסטון 
בליל  הטהור  שולחן  עריכת 
האכסניה  בבית  תתקיים  שבת 
במעונו של הרה"ג רבי שמואל 

גלר שליט"א.
ערי־ לאחר  שבת,  במוצאי 

יעלה  מלכה,  מלוה  סעודת  כת 
ציבור  עם  שליט"א  האדמו"ר 
חסידיו לעיה"ק טבריה למעמד 
ברחבת  המסורתית  ההדלקה 
האלוקי  התנא  של  קדשו  ציון 
רבי עקיבא זי"ע בהתאם למנהג 

שנתח־ טבריה  בני  של  העתיק 
בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ע"י  דש 
זצוק"ל.  מבוסטון  אמר'  ה'ללוי 
במוצאי  ההדלקה  מעמד 
תתקיים  בעומר,  ל"ג  ליל  שבת 
אל־ בשעה 10.30 בהשתתפות 

פים מבני העיר, בראשות רבני 
העיר ומכובדיה. 

בעומר  ל"ג  ביום  למחרת 
שליט"א  האדמו"ר  כ"ק  ייצא 
להש־ מירון,  קדישא  לאתרא 

תתף יחד עם המוני בית ישראל 
בשמחת הילולת התנא האלוקי 
הרשב"י זי"ע, ולהעתיר תפילה 

לישועת עם ישראל.

מאת חיים מרגליות

פרקליטיו של שר החוץ לש־
מאיימים  ליברמן,  אביגדור  עבר, 
המש־ היועץ  אם  לבג"ץ  לעתור 
חקירת  פתיחת  על  יורה  לא  פטי 
ראשון.  יום  עד  בתיק  ההדלפות 
הסנגורים פנו אמש ליועץ המש־
בדרישה  ויינשטיין,  יהודה  פטי, 
לתקשו־ ההדלפות  את  שיחקור 
רת מחומרי החקירה בתיק, שהיו 
לדבריהם,  וחלקיות",  "מגמתיות 
המש־ מהלך  על  להשפיע  ונועדו 
ההוכחות  שלב  ייפתח  היום  פט. 
המואשם  ליברמן,  במשפט 
בפרשת  אמונים  והפרת  במרמה 

השגריר זאב בן אריה.
נפתח  כך  הסאה",  "גדשה 
לי־ פרקליטי  ששלחו  המכתב 

על  הלינו  הם  לוינשטיין.  ברמן 
מגמתיים  "קטעים  של  הפרסום 
חקירתו".  מתמליל  וחלקיים 
מהימים  אחרת  להדלפה  בנוגע 
הפרקליטים:  הוסיפו  האחרונים 
שמקור  חולק  להיות  יכול  "לא 
מגו־ מי  הוא  זה  בענין  ההדלפה 

שכן  החוק,  אכיפת  רשויות  רמי 
בענין  החומרים  את  קיבלנו  אנו 
רק  המאוחרות,  הערב  בשעות 

סמוך מאוד לפרסום".
פרסום  "עיתוי  כי  טענו  עוד 
פתיחת  ערב  הללו  החומרים 

והמ־ במשפט,  ההוכחות  שלב 
הפרסומים  שבתוכן  גמתיות 
להותיר  יכולים  לא  מרשנו,  נגד 
פסול  בנסיון  מדובר  כי  ספק 
ההליך  על  כדין  שלא  להשפיע 
ליב־ של  פרקליטיו  המשפטי". 
שפור־ שהדברים  טוענים  רמן 

מצטרפים  השבוע  בתחילת  סמו 
לשורה ארוכה של הדלפות מח־

שר  של  בעניינו  המשטרה  קירת 
החוץ לשעבר, "הדלפות חוזרות 
מרשנו  הלין  שעליהן  ונשנות 
מספר רב של פעמים בעבר במ־
על  מח"ש.  ולמנהל  אליך  כתביו 
חומרת הדברים בענין עמד בית 
הדלפה  לגבי  העליון  המשפט 
אחרת של חומר חקירה מוכמן".

מאת חיים מרגליות

והחק־ הבריאות  משרדי 
לאות הורו להפסיק את שיווקם 
במספר  שמיוצרות  ביצים  של 
לאחר  זאת  בישראל,  משקים 
שבוצעו  מעבדה  שבבדיקות 
הביצים  כי  נמצא  בהולנד 
של  גבוהים  שיעורים  מכילות 
שב־ דיוקסין,  המכונה  חומר 

לגרום  עלול  ממושכת  צריכה 
הסרטן  מחלת  להתפתחות 
ולבעיות שונות במערכות הגוף 
– העצבים, המערכת החיסונית 

ועוד. 
הבריאות  במשרד  זאת,  עם 
בריאותיים  נזקים  כי  מבהירים 
עקב  רק  להיגרם  עלולים 
החומר  של  ממושכת  צריכה 
וכי  שנים,  או  חודשים  במשך 

אינם  בבדיקה  שזוהו  הריכוזים 
לאדם  ממש  של  סיכון  מהווים 
בארבעה  מדובר  הממוצע. 
במ־ שאותרו  קטנים  משקים 

הארץ,  ברחבי  שונים  קומות 
הגבוה  הריכוז  אותר  ובביציהם 
הביצים  כל  הדיוקסין.  של 
מציאת  עם  מיד  לשיווק  נפסלו 

החומר.
הבהירו  הבריאות  במשרד 

להמשיך  מניעה  אין  כי  אתמול 
הוסיפו  במשרד  ביצים.  לאכול 
אוכלים  אם  גם  כי  והסבירו 
נגרם  לא  נגועה,  ביצה  בטעות 

נזק ממשי. 
מכילות  בכללן  הביצים  כל 
טבעי  חומר  שהוא  דיוקסין 
האמו־ בביצים  מעצמו.  שנוצר 
הן  כן  ועל  חריגה,  נמצאה  רות 

נפסלו.

מאת י. ברזל

הש־ הצלה'  'איחוד  בארגון 
למבצע  ההיערכות  את  לימו 
החל  ימים,  חמישה  של  אבטחה 
שני  ליום  ועד  חמישי,  מהיום, 
מוצאי ל"ג בעומר, וזאת עקב כך 
שהשנה חל ל"ג בעומר במוצ"ש.

פרמדיקים  רופאים,  מאות 
וחובשים מכל רחבי הארץ המת־

נדבים בארגון יטלו חלק במערך 
לר־ הרפואי  והסיוע  האבטחה 
בבות העולים למירון בסיוע קו־

פת חולים 'מאוחדת', והם יפעלו 
למשמרות  חלוקה  ע"פ  בצוותים 
בכל  רחבה  בפריסה  מסודרות 
מירון.  בהר  השונים  המתחמים 
במקום הוקם חפ"ק מרכזי, וימו־

לצוותים  ההזנקה  נקודות  קמו 
שטח  רכבי  הובאו  וכן  הרבים, 
מתאימים לפעילות בעת הצורך.

רופא  יפעל  השבת  במהלך 
נכרי של קופת חולים 'מאוחדת' 
 – הצלה  'איחוד  במרפאת 

האור־ הכנסת  שליד  מאוחדת' 
חים במירון. המרפאה תפעל גם 

במהלך יום ראשון.
מירון  בהר  סיירו  השבוע 
יחד  הארגון  ומנהלי  בכירי 
יצחק  פנים  לבטחון  השר  עם 
אהרונוביץ, ממ"ז צפון במשטרת 
אשר  עטיה  רוני  ניצב  ישראל 
במי־ האבטחה  מערך  על  יפקד 

רון בל"ג בעומר, קציני המשטרה 
לפיתוח  הארצי  המרכז  וראשי 
בראשותו  הקדושים  המקומות 
לקראת  שוינגר,  יוסף  הרב  של 
תחילת פתיחת מערך האבטחה, 
כלל  מול  אחרונים  ולתיאומים 
וההצלה  הבטחון  החירום  גורמי 

שיפעלו במקום.
השר  הביע  הסיור,  במהלך 

הע־ מלא  את  אהרונוביץ  יצחק 
ההתנדבותית  לפעילות  רכתו 
ותרומתם  הצלה'  'איחוד  של 
כי  והדגיש  במירון  חיים  להצלת 
חובה לוודא שכל כוחות הבטחון 
פעולה  בשיתוף  יעבדו  וההצלה 

מלא.
זאב  הרב  הצלה  איחוד  יו"ר 
שת"פ  על  שמח  "אני  קשש: 
המלא עם משטרת ישראל והמ־

המקומות  לפיתוח  הארצי  רכז 
לבטחון  לשר  ומודה  הקדושים 
וממ"ז  אהרונוביץ  יצחק  פנים 
הירתמותם  על  עטיה  רוני  צפון 
דאגה  תוך  לפעילותנו  לסייע 
יוכלו  הארגון  שמתנדבי  כנה 
והיעי־ המיטבית  בצורה  לפעול 

העולים  ההמונים  לאבטחת  לה 
למירון".

להיצמד  מזכירים  בארגון 
לכללי הבטיחות והזהירות מאש 
וכן לאור האסונות שאירעו בש־

אך  לנסוע  ממליצים  שעברו  נים 
ורק בתחבורה הציבורית.

ראשי 'איחוד הצלה' בסיור ההיערכות

הצלע המשולש של ראשי הממשלה לפיד בנט ונתניהו, 
שנ־ אותנו  ולהכניע  לכופף  שיצליחו  לתומם,  להם  חושבים 

סכים לשנות סדרי עולם, בהכנסת זמורת זרה רעה ואסורה 
לתוככי קודש הקדשים בלימודם של צאן קדשים שעל הבל 
פיהם העולם קיים. לא ולא! אתם יכולים לאיים עלינו בביטול 
תורתנו  את  אנו  אבל  בכלא,  ישיבה  של  ובאיומים  תקציבים 

וערכיה המקודשים לא נחליף בשום פנים ואופן.
כדי  עד  ילדינו  של  חינוכם  ערך  עיננו  בבת  על  נשמור 
מסירות נפש בפועל ממש. על צמד ראשי הממשלה לדעת 
ועוד,  הקומוניסטים  הצאר,  גזירות  את  עברו  שהיהודונים 
אשר ביקשו גם הם להתערב בחינוך צאצאינו, אולם התגב־

רנו עליהם והחינוך החרדי פורח ומשגשג. בכולם עמדנו בעוז 
ובגבורה. אבותינו התמסרו ללמד את ילדיהם היקרים והח־

ביבים את התורה בקדושה ובטהרה במרתפים ובתנאים תת 
אנושיים ואף לא נרתעו מאיומים של הוצאה להורג רח"ל.

רוח מסירות נפש איתנה וחזקה זו חקוקה עמוק בתוככי 
נשמותינו. כך חונכנו ועל ערכיה המקודשים של אומתנו גו־

דלנו. אנו רואים בנסיון התערבות זו בביטול עצמאות החינוך 
– שעת שמד וגזירת העברה על הדת, חז"ל לימדונו שבשעת 
השמד אפילו על 'ערקתא דמסאני' חייבים למסור את הנפש. 
היהדות  אותנו!  תנסה  אל  והסחיט,  הלחיץ  נתניהו,  מר 
תוכיח לך שהיא יודעת לעמוד על עקרונותיה, נעמוד חושים 
שרי  ושל  שלך  הנסיון  נגד  והמובדלת,  המבוצרת  בחומתנו 
ממשלתך לפיד ובנט יחד עם מיקי הסגן, לחייב אותנו לפעול 
בהתאם לעקרונות החילוניים. נמשיך לשאת בעוז ובגאון את 

מורשת אבותינו ולא נכרע להם ברך. 

יציל את כלכלת ישראל.
בהתחשב ברקורד הבעייתי של נערי האוצר, אין להתפ־

לא על כך ששבועות בודדים לאחר כניסת יאיר לפיד ללשכת 
השר הם מיהרו לדחוס לחוק ההסדרים גזירות אכזריות מכל 
הבא ליד נגד הציבור החרדי. מבחינתם, החיבור עם השר עוין 
החלומות  את  לממש  היסטורית  הזדמנות  מהווה  החרדים 
הישנים. מתברר שלהכניס טיפוס כמו לפיד למשרד האוצר, 
זה כמו לשים שועל בעמדת שמירה בגן חיות. תשאיר אותו 
שם חמש דקות, ועדר חיות הטרף יפרוץ החוצה ויסתער על 

כל מה שזז. 
מה גורם לאנשים מכובדים לאבד כך צלם אנוש ולפתוח 
דומה  רבן?  בית  של  תינוקות  נגד  רחמים  חסרת  במלחמה 
שמיותר לחפש הסברים רציונליים. שנאת עמי הארץ, כידוע, 
בדור  כשמדובר  בפרט  אנושיים.  לא  לשיאים  להגיע  יכולה 
שני לשנאה ולהסתה. אבל מי שחייב להתייצב מול הציבור 
ולספק הסברים לגיבוי הממשלתי שניתן למופע הרוע והאכ־

זריות הזה, הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו. 
למשרד  לפיד  את  להכניס  שהתעקש  זה  הוא  נתניהו 
האוצר, למרות שידע על האג'נדה האכזרית שלו בנוגע לצי־
בור החרדי. נתניהו, שלא כמו ראשי ממשלה קודמים, מעו־

רצוף  קשר  מקיים  משרדו  מנכ"ל  הכלכלי.  בתחום  היטב  רה 
החלטה  בכל  הממשלה  ראש  את  ומעדכן  האוצר,  אנשי  עם 

הרבה לפני שהיא הופכת לרשמית. 
המרושע  המסמך  מאחורי  מתייצב  נתניהו  בנימין  האם 
האם   ?"2013/14 ההסדרים  חוק  "טיוטת  המכונה  והפוגעני 
הגזירות  רשימת  האם  הזה?  מהמסמך  להתנער  מוכן  הוא 
הכלולה בו עמדה לנגד עיני ראש הממשלה לפני שהודלפה 
תשובות  לציבור  לספק  חייב  הממשלה  ראש  לתקשורת? 

ברורות. הגיע הזמן שנדע מול מי אנחנו מתמודדים. 

היה קורע באבחת טיוטה אחת את כל תקציבי הציבור הע־
רבי/ הרוסי/ האתיופי וזורק אותם להרי אררט, או אז נשיא 
המדינה הישיש, ראש הממשלה השתקן ויו"ר הכנסת השנון 
היו מתכנסים לחדר עגול אחד ובארשת מעוררת יגון מגנים 
פלטפורמה  יצר  לב  משים  שמבלי  החקיקה  מנגנון  יוצר  את 

מבזה לחילול הקודש. 
אך אופס. הפעם מדובר בחרדים. נכון, שותפיו הטבעיים 
מפני  תמימות  שנים  ארבע  במשך  עליו  גוננו  מזמן  לא  שעד 
כל  את  לאבד  מאד  בקרוב  ועשויים  והפוליטיקה  הזמן  פגעי 
הם  הקודש.  בארץ  קיומם  וזכות  הממשלתיים  תקציביהם 
על  לתרום  מעוניינים  חייהם,  אורחות  את  לשמר  מעוניינים 
פי אמונתם ובדרכם, מעוניינים לחנך את ילדיהם על פי אמו־

נתם, אך יאיר לפיד רוצה אחרת. 
איפה ביבי? מדוע הוא שוב שותק? האפשרות הן שתיים, 
האחת גרועה מחברתה: או שיאיר לפיד אכן ראש ממשלת 
ישראל באופן חלק ורשמי. האפשרות הגרועה יותר מלמדת 
לא  הוא  מעוניין.  לפיד  שיאיר  במה  בדיוק  מעוניין  שביבי 
מסורת  בקעקוע  מעוניין  הוא  אוהב.  שלפיד  מה  את  מתעב 
ישראל לא פחות מעמיתו באוצר. זו אינה שתיקה רגילה. זו 
זו  סופו.  ועד  העולם  מסוף  קולות  בקולי  שנשמעת  שתיקה 
שתיקה שסוף סוף מגלה את פרצופו האמיתי. והשתיקה הזו 

תיזכר לנצח על לוח ליבו המדמם של האזרח החרדי. 

היהדות החרדית לא תיכנע 

לאן נעלם נתניהו

ביבי האמיתי

ניו  רחבי  מכל  שליט"א  ורבנים 
כאיש  שהתקבצו  והסביבה  יורק 
אחד בלב אחד לטכס עצה יחדיו 
האתגרים  עם  להתמודד  כיצד 
המונחים לפניהם למען קדושתם 

של ישראל.
גאב"ד  כ"ק  פתח  הכינוס  את 
ההצ־ את  שסיכם  שליט"א  וויען 

למערכה  שהיתה  הגדולה  לחה 
החל מהכינוס הגדול לפני כשנה 
אל־ עשרות  כאשר  עתה  ועד 

ה'  לדבר  החרדים  יהודים  פי 
כל  וממשרדיהם  מביתם  הוציאו 
הכל  ועשו  פסול  תקשורת  כלי 
גדולי  שתיקנו  לתקנות  בהתאם 
עדיין  אולם  שליט"א,  הרבנים 
מז־ ואין  חיזוק  צריכים  הדברים 

רזין אלא למזורזין.

למען  הקהילות  איחוד  יו"ר 
גוט־ נחמיה  הרב  המחנה,  טוהר 
ליב, מסר דו"ח על הפעולות שנ־
עשו מאז הכינוס האחרון, וביקש 
האדמו"רים  דעת  את  לשמוע 
והרבנים במספר נושאים שעמדו 

על סדר היום לחיזוק המערכה.
בקשב רב נשמע דברות קד־
מסקו־ אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  שו 

לען שליט"א שבדבריו החוצבים 
להמשיך  ישראל  למנהיגי  קרא 
שאת  ביתר  המשמר  על  ולעמוד 
רעה  מקרה  בנו  יעבור  לבל  ועוז 

ופורץ גדר. 
הדים  עורר  המיוחד  הכינוס 
בניו  הק'  קהילות  בקרב  רבים 
ועוז  שאת  ביתר  להתחזק  יורק 
ברומו  העומדים  אלו  בדברים 

של עולם.

גדולי האדמו"רים והרבנים התכנסו

מבחן תעסוקה לשני ההורים. על 
פי המתווה המוצע בחוק, השינוי 
משנת  שהחל  כך  בהדרגה  יוחל 
משפחה  התשע"ו  הלימודים 
המדי־ להשתתפות  זכאית  תהא 

נה בעלות שכר לימוד במעון או 
הת־ למבחן  בהתאם  במשפחתון 

מיכה, אך ורק אם שני ראשי משק 
הבית עומדים במבחן התעסוקה. 
בנוסף, במסגרת מבחן התע־
תו־ המשפחה,  אבי  עבור  סוקה 

בישיבה  בלימודים  ההכרה  גבל 
ללימודים  כשקולים  בכולל  או 
עמידה  לצורך  באוניברסיטה 
שנה"ל  עד  התעסוקה.  במבחן 
תשע"ח ההכרה תוגבל לגילאים 
תוגבל  היא  ומתשע"ח   ,22  –  18
מסגרות  לגבי   .21  –  18 לגילאי 
אחר  בשעות  נוספות  לימודיות 
הצהריים לילדים בגילאי 2 עד 9, 
יהיה על הורי הילד לעמוד במב־

חן התעסוקה, למעט האשכולות 
בהחלטת  זה  לענין  שהוחרגו 
הממשלה. היקף העבודה השבו־

העומד  האם  של  המינימאלי  עי 
כקבוע  שבועיות,  שעות   34 על 

בהחלטה, יעמוד בתוקפו.
בטחוניות:  חברות  הנפקת 
של  האיתן  הכלכלי  מצבן  לאור 
החברות הבטחוניות רפאל והת־

צרכיה  ולאור  האוירית,  עשיה 
ישראל  מדינת  של  התקציביים 
שר  את  להנחות  מוצע  ל־2013, 
הבטחון  שר  עם  בתיאום  האוצר 
החל־ הממשלה  לאישור  להביא 

ממניות   20% הנפקת  בדבר  טה 
תע"א.  ממניות  ו־20%  רפאל 
שאף  כך  תוגבל  המניות  הנפקת 
לעמדת  להגיע  יוכל  לא  רוכש 

בעל ענין בחברה, כלומר לרכוש 
חמישה אחוזים ויותר מהמניות. 
רפורמה בענף הרכב: הגברת 
החד־ המכוניות  בשוק  התחרות 
באמצ־ וזאת  והמשומשות,  שות 

בין  לתחרות  השוק  פתיחת  עות 
על  והקלות  מקבילים  יבואנים 
הת־ כוללת  עוד  חלפים.  יבוא 
המו־ על  הפיקוח  הגברת  כנית 

לא  מוסכים  על  והאכיפה  סכים 
חוקיים, כולל אכיפה על צרכנים 
שיטפלו ברכבם במוסך לא חוקי.

צמצום תאגידי המים: מספר 
תאגידי המים העומד על 55 יצו־

מצם בחדות לכ־13 תאגידי מים 
אזוריים – מהלך שיביא לחסכון 
של חצי מיליארד שקל בשנה או 
במ־ לצרכן.  המים  ממחיר   5%

רשויות  על  הלחץ  יוגבר  קביל, 
הצטרפו  לא  שעדיין  מקומיות 
לאחד  להצטרף  מים,  לתאגיד 

התאגידים האזוריים. 
בפריפריה:  רשויות  איחוד 
בא־ חלשות  מקומיות  רשויות 
לאש־ יאוחדו  הפריפריה  זורי 

כולות אזוריים, כאשר הרשויות 
נציגי  אך  מתאחדות  אינן  עצמן 
מרכזי  אשכול  יקימו  הרשויות 
שיטפל בחלק גדול מהשירותים 

לתושבים. 
המ־ אימוץ  המזון:  מחירי 

יוקר  לבחינת  הועדה  לצות 
ממחירי  חלק  והכנסת  המחיה 
ממשלתי.  לפיקוח  המזון  מוצרי 
לסדר  המזון  יצרני  על  מגבלות 
נהלי  השיווק.  ברשתות  מדפים 
במטרה  ישונו  הבריאות  משרד 
היבוא  הליכי  את  ולייעל  לקצר 
ולאפשר יבוא מקביל של מוצרי 

מזון.

חוק ההסדרים - הסעיפים העיקריים

טיוטת חוק ההסדרים: שלילה טוטלית של התקצוב למוסדות הפטור והישיבות הקטנות

שאי  אומר  רק  אני  המלה,  על 
משלם  כתפי  על  לחיות  אפשר 
התנצלתי  הישראלי,  המיסים 
אומר,  אני  המיותרת,  המלה  על 
ולחיות  להמשיך  אפשר  אי 
כתפם  על  כלכלית  מבחינה 

מיסים,  שמשלמים  אלה  של 
של  לצבא,  שהולכים  אלה  של 
המדינה.  את  שמשרתים  אלה 
אז  זכויות  שווי  אזרחים  אתם 
מאוחר  חובות".  שווי  תהיו  בואו 
יותר הביע התנצלותו מעל דוכן 

הכנסת. 

סגן שר האוצר ח"כ מיקי לוי כינה 

סבסוד  ביטול  ירושלים,  במזרח 
וצהרונים,  יום  במעונות  הנחה 
ועוד גזרות הפוגעות במשפחות 
אינם  ידם  כך,  גם  אשר  חלשות, 
שהינם  בגלל  רק  וזאת  משגת, 
תורה  שומרים  גאים,  יהודים 

ומצוות.
העם  לשכוח,  לנו  אל  "אך 

לאורך  למוד נסיון ועמד  היהודי 
קשים  נסיונות  בפני  ההיסטוריה 
של פגיעה בלימוד התורה ועמד 
גם  עתה,  גם  כך  בגבורה.  בהם 
יהיו  שלא  ושעות  ימים  יהיו  אם 
מאמינים  אנחנו  קלים,  כך  כל 
בבטחון גמור בקב"ה שיעזור לנו 
לעמוד בגבורה גם בפני נסיונות 

אלו", אמר.

"זהו חוק אנטי דמוקרטי"

בחוק  תיקון  לערוך  בדעתו  כי 
אולם  השחיטה,  את  שיתיר 
למעשה עד עתה לא נעשה דבר 
מה  נאסרה,  הכשרה  והשחיטה 
הבשר  מלאי  כל  לחיסול  שגרם 

הכשר בפולין.
השבוע  שלישי  ביום  ואכן 
בפולין  החקלאות  שר  הניח 
הצעת החוק המאשרת את קיום 
היא  ההערכה  בפולין.  השחיטה 
משמעו־ ברוב  תזכה  ההצעה  כי 

שודריך  הרב  לפולין  הרה"ר  תי. 
'המבשר'  כתב  עם  בשיחה  אמר 
בבשורה  במדובר  ספק  ללא  כי 
ומדובר  פולין  ליהודי  ממש  של 
בדרך  וגדול  משמעותי  בצעד 

לפתרון וסיום הפרשיה.
אירופה  רבני  ועידת  נשיא 
על  בירך  גולדשמידט  הגר"פ 
שביקש  החקלאות  שר  יוזמת 
השחיטה  את  להחריג  אמנם 
אך  תקנה,  באמצעות  הכשרה 
כפי  כך  על  הערעור  בעקבות 

לפולין  הרה"ר  לועדה  שדיווח 
את  לבצע  נאלץ  שודריך  הרב 
שתצא  חקיקה  באמצעות  זה 
גולדשמי־ הרב  השבוע.  לדרך 

על  שודריך  הרב  את  שיבח  דט 
ממשלת  מול  הברוכה  פעילותו 

פולין.
אירופה,  רבני  מרכז  מנכ"ל 
כי  אמר  גולדברג,  אריה  הרב 
הק־ בכל  בשורה  ביום  מדובר 

גזירת  על  העיקש  למאבק  שור 
שנה  כאשר  באירופה.  השחיטה 
לאחר  הארגון  שהצליח  לאחר 
את  להסדיר  מרובים  מאמצים 
ולהכיר  בהולנד  השחיטה  חוק 
בשר  לאכול  הלגיטימית  בזכות 
פולין  של  שעתה  הגיע  כשר, 
היהודית  השחיטה  את  לאשר 
בחוק. ועל כן נתונה הערכה רבה 
לממשלת פולין ולשר החקלאות 
שגילו הבנה רבה ועשו מאמצים 
חדשה,  הצעה  לאישור  להביא 
שהופעלו  הלחצים  למרות 

עליהם מצד גורמים עוינים.

פולין: הוגשה הצעת חוק 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

ח"כ הרב ליצמן בהצעת חוק:

 יידרש רוב של 80 ח"כים לפני 
תחילת משא ומתן על ירושלים

מאת מאיר ברגר

הגיש  ליצמן  הרב  ח"כ 
לא  לפיה  חוק  הצעת  אתמול 
על  דיון  כל  או  ומתן  משא  יחל 
חלוקת ירושלים, ואף לא תינתן 
כשבר־ מו"מ  לפתיחת  הסכמה 
מסירת  או  ירושלים  חלוקת  קע 
חלק ממנה בטרם המהלך קיבל 
את אישורם של 80 חברי כנסת.
והת־ במידה  החוק,  פי  על 

הרוב  אישור  ללא  מו"מ  בצע 
ביכולת  תהא  לא  הנדרש, 
כל  לחייב  או  לשנות  תוצאותיו 

רשות שלטונית או עירונית.
כי  נאמר  ההסבר  בדברי 
לה  שחוברה  עיר  "ירושלים 
ימסרו  ולא  תיחלק  לא  יחדיו, 
קדושתה  אחד.  לאף  חלקיה 
של ירושלים לא ניתנת לזרים. 
האפשרות  את  מונע  זה  חוק 
שבכל שלב של הליך מדיני כל 

שהוא, לא יהיה ולו אף לא דיון 
על מעמדה של העיר ירושלים 
משוש עיניה של העם בישראל.

שבהם  מקרים  והיו  "כיון 
חל־ מסירת  על  דיבורים  החלו 

יש  מהעיר,  ואחרים  כאלו  קים 
אפילו  ייתן  שלא  חוק  לחוקק 
אופ־ להעלות  האפשרות  את 
ציה זו כתחילתו של משא ומתן.

ובכנסות  זו  בכנסת  "הוגשו 
דומים  חוקים  מספר  הקודמות 
על  מו"מ  על  האוסרים  ברעיון 
עקב  אולם  ירושלים.  חלוקת 
או  כזו  שבקונסטלציה  החשש 
אחרת, ניתן כן לגייס את הרוב 
את  לממש  היכולת  את  שייתן 
ירו־ בחלוקת  שידונו  החשש 

שלים, לכן בא חוק זה שמחייב 
אפשר  שאי  ח"כים  של 80  רוב 
להשיגו בנקל, מה שישמור על 
ירושלים מאוחדת ונצחית עדי 

יבוא גואל במהרה".
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מאת חיים מרגליות

הסביבה,  והגנת  הפנים  ועדת 
בנושא  דנה  רגב,  ח"כ  בראשות 
מכלי  של  בהימצאותם  "הסכנות 
אמוניה בקרבת יישובים". בפתח 
דאגה  הועדה  יו"ר  הביעה  הדיון 
שלמרות  ומכך  מהנושא  רבה 
ועדות  של  והמלצות  החלטות 
ומכלי  שינוי  נעשה  טרם  שונות, 
קרית  בחיפה,  קיימים  אמוניה 
ובמקו־ עכו  טוביה,  באר  שמונה, 
רגב  ח"כ  נוספים.  מיושבים  מות 
הדגישה כי "פצצה מתקתקת של 
פיצוץ מיכל אמוניה מאיים יותר 
מדברים  שאנו  הפצצות  מכל 
את  הזכירה  היא  מטהרן".  עליהן 
ואמרה  בטקסס  במפעל  הפיצוץ 
חסינה  אינה  ישראל  מדינת  כי 
יש ליישם  וכי  זה  מסוג  מאסונות 
מיכל  לסגירת  ההמלצות  את 
מפעל  ופתיחת  בחיפה  האמוניה 
מבודד  באזור  אמוניה  לייצור 

בנגב 
לת־ בכירה  סמנכ"ל  נזר,  גב' 
הסביבה,  להגנת  במשרד  עשיות 
המשרד  פעילות  את  הציגה 
בנושא. נזר הסבירה כי בעקבות 
מ־2007,  שפיר'  'ועדת  המלצות 
המועדפת  החלופה  כי  הוחלט 
היא הקמת מפעל לייצור אמוניה 
בנגב, שיאפשר את סגירת מיכל 
חיפה.  במפרץ  הנוכחי  הייבוא 
להקמת  יסייע  הטבעי  הגז  גילוי 
מפעל כזה עד 2017. בשנה שע־
ידי  על  התקבלה  זו  חלופה  ברה 
השר להגנת הסביבה, ח"כ גלעד 
ארדן ושר התמ"ת שלום שמחון 
ממספר  הצעות  התקבלו  ומאז 
את  בודק  התמ"ת  משרד  יזמים. 
המפעל.  הקמת  של  הכדאיות 
היא  כי  בתגובה  ענתה  רגב  ח"כ 
על  תשובות  לקבל  מעוניינת 
ההיערכות המיידית של משרדי 
הממשלה במצב של אסון וכיצד 

ניתן להגן על האזרחים. 
את  הציגו  שונים  דוברים 
לגבי  בידיהם  הנתון  המידע 
היועץ  אפשרי.  אסון  תוצאות 
המשפטי של עיריית חיפה, עו"ד 
רשף חן, אמר כי מ־2003 עיריית 
מתקן  את  להוציא  מנסה  חיפה 
היתה,  אך  משטחיה  האמוניה 
הוא  במערכה".  לדבריו, "בודדה 
אמתית  בסכנה  מדובר  כי  אמר 
ביותר  הגרועים  בתרחישים  וכי 
המכל  פיצוץ  של  ההשפעה 
יכולה להגיע עד כ־10 קילומטר 
צלול,  עמותת  מנכ"לית  מחיפה. 
גב' יעקבס אף אמרה כי ברדיוס 
הרוגים.  ב־17,000  מדובר  זה 
מחלוקת  התקיימה  כי  לציין  יש 
רמ"ח  וכי  אלו  למספרים  בנוגע 
מדובר  כי  אמר  העורף  פיקוד 

בעשרות.
חוסר התיאום בין המשרדים 
המלצות  בין  והפער  השונים 
לתרעומת  גרמו  ויישומן  הועדה 
בקרב חברי הכנסת החברים בו־

עדה. ח"כ בועז טפורובסקי אמר: 
"זה לא יעלה על הדעת, אין יותר 
ממה  הקיר  על  רשומה  כתובת 
ח"כ  הזו".  בישיבה  חווינו  שאנו 
הדיון  כי  אמר  אזולאי  דוד  הרב 
מזכיר לו את הדיונים שהתקיימו 
בועדה לפני אסון הכרמל. "כולם 
ישבו, דיברו שיהיה אסון, והתפ־

ללנו שלא יהיה אסון, בסופו של 
ואז  אסון  היה  הרב  לצערי  דבר 
קמה ועדת חקירה ורק לאחריה 
התקנים.  ונמצאו  הכסף  נמצא 

למה צריך לחכות לאסון?".
מר  הדיון  סיום  לקראת 
נתון  במצב  כי  אמר  שפיר  הרצל 
יושמו  טרם  כשההחלטות  זה, 
היא  המרכזית  המלצתו  במלואן, 
אזרחית  "מערכת  של  יישום 
האזר־ תגובת  קרי,  מגיבה", 

חירום  מקרה  של  במצב  חים 
ובהישמע אזעקה וכניסה מידית 

בדיקתם  לאור  לדבריו,  לבתים. 
בהם  ארוכות  דקות  מספר  יש 
לה־ הזדמנות  ניתנת  לאזרחים 

להטמיע  ויש  סכנה  מפני  תגונן 
כן  כמו  שכזו.  אזרחית  מערכת 
הבעיה  להבנתו,  גם  כי  הוסיף, 
המרכזית ביישום ההמלצות היא 

חוסר התיאום בין המשרדים.
הועדה,  יו"ר  הדיון,  לסיכום 
מדובר  כי  הבהירה  רגב,  ח"כ 
לפ־ יש  וכי  מתקתקת"  ב"פצצה 
עול בנושא ללא כל דיחוי נוסף. 
רצון  שביעות  חוסר  הביעה  היא 
המשרדים  בין  התיאום  מחוסר 
המשרד  כי  והבהירה  השונים, 
האחראי  הוא  הסביבה  להגנת 
השו־ הגורמים  ולכינוס  לנושא 

נים. ח"כ רגב הוסיפה כי מערכת 
פתרון  הינה  מגיבה  אזרחית 
מספק  אינו  אך  טוב,  ראשוני 
לע־ מתכוונת  היא  כי  והבהירה 

צמוד  מעקב  הנושא  אחר  קוב 
לטיפול  תת־ועדה  להקים  ואף 
ח"כ  כן,  כמו  האמוניה.  במיכל 
למ־ מכתב  לשלוח  הורתה  רגב 

שרד הפנים שלא לקדם הליכים 
בבאר  הכוח  תחנת  בניית  בענין 
תקבל  לא  שהועדה  עד  טוביה 

החלטה בנושא.
ובתוך כך, השבוע אמר השר 
להגנת הסביבה, ח"כ עמיר פרץ, 
כי  באשדוד,  הקיימות  בכנס 

חיפה  במפרץ  האמוניה  "מיכל 
בטחון  כשר  אמיתית.  סכנה  הוא 
עמד  זה  מתקן  פעם  לא  לשעבר, 
כעת  שלנו.  הדיונים  שולחן  על 
סיבה  שום  אין  גז,  לנו  משיש 
וימ־ במקומו  יישאר  שהמיכל 

הצבתי  הציבור.  את  לסכן  שיך 
סדר  בראש  המיכל  פינוי  את 
להגנת  המשרד  של  העדיפויות 
בלי  בכך  לעסוק  ויש  הסביבה 
רצו  לא  בעבר  אם  להתמהמה. 
לייצר אמוניה בישראל מדלקים 
הגז  רווחיות,  חוסר  בגלל  שונים 
מסיר  בישראל  שנמצא  הטבעי 
את החשש הכלכלי. נדאג שהמ־
פעל החדש שיקום יהיה ידידותי 

לסביבה ולא ייצר סכנה".
ברא־ ישיבה  נערכה  השבוע 

שות ראש המטה לבטחון לאומי, 
ובהשתתפות  עמידרור,  יעקב 
הסביבה,  להגנת  המשרד  נציגי 
משרד הכלכלה והמסחר ומשרד 
האוצר. בישיבה נקבע לוח זמנים 
בו בעוד חודש יודיע משרד הכ־

מגיש  הוא  האם  והמסחר  לכלה 
תק־ ומעניק  לממשלה  הצעה 

קרקע  מקצה  או  ליזמים,  ציבים 
עליה  ביניהם  תחרותי  בהליך 
לדברי  החדש.  המפעל  יקום 
והמסחר,  הכלכלה  משרד  נציגי 
המפעל  מהיום  שנים   4 בתוך 

החדש כבר יכול לפעול.
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מאחורי הכותרות /   י. ברזל

איך מתקבלת השנאה בצד השני
מה חושב פרשן חילוני על ההזדהות האוטומטית של החילוניים עם הרפורמיות המחללות את הכותל המערבי 
^ מה חושב איש תקשורת חילוני בכיר על עצם ההשתלחות של לפיד ^ וכרגיל, גם הפעם העובדות המדויקות 

לא בלבלו את לפיד שדבק בגרסה הנוחה לו להשמצה, ובסדום נמצא אחד שמצא לנכון למחות גם על כך

החר־ הציבור  נגד  והשיסוי  ההסתה  מסע 
של  הראשון  בנאומו  מדרגה,  השבוע  עלה  די 
מול  הכנסת.  בימת  מעל  אוצר  כשר  לפיד  יאיר 
ומכלי־ קנטרניות  אישיות,  האשמות  הטחת 
התו־ יהדות  מסיעת  הכנסת  חברי  כנגד  לות, 

רחבי  בכל  שקטה,  ולו  מחאה,  נשמעה  לא  רה, 
הבית.

לוי,  מיקי  כך  ממשיך.  המסע  וכששותקים, 
עבד  שכבר  איש  האוצר.  במשרד  לפיד  של  סגנו 
המש־ בכובעו  גם  החרדי.  הציבור  מול  מעט  לא 

טרתי וגם בתפקידו כמנהל חברת אגד תעבורה, 
בעיר  החרדי,  הציבור  מבני  מעט  לא  המסיעה 

אלעד למשל, ומשרתת אותם נאמנה.
החרדים  את  לכנות  לו  הפריע  לא  זאת  כל 
כטפילים, מילת הגנאי האולטימטיבית במפלגות 
אמר,  כך  החרדים,  ההיסטוריה.  לאורך  שנאה 
להשתלב  יחד,  בנטל  "לשאת  ללמוד  צריכים 
על  טפילים  להיות  אפשר  אי  העבודה,  בשוק 

הציבור הישראלי".
מההתבטאות,  בו  לחזור  ניסה  אמנם  הוא 
חבריו  ידי  על  גם  מכן "אומללה"  לאחר  שכונתה 
לסיעה, אולם את הרושם שהותיר הוא לא הצליח 
למחות. ההתבטאות הזו עלתה לראש הכותרות, 

ולא רק בגופי התקשורת החרדיים. ולא לטובה.
שאחרי  המנחמת,  העובדה  את  שמעלה  מה 
הכל, גם בצד השני יש כאלה שלא מוכנים לקבל 
את השנאה ואת הטחת ההאשמות הקולקטיבית 

והמשמיצה.
כך כתב אריאל רובינשטיין, בהתייחסו למוטו 
החדש של הפוליטיקאים החדשים: סיוע לארגון 
הנשים הרפורמיות המחללות את קדושת הכותל 
תאומים  ילדים  שני  לכם  שיש  "דמיינו  המערבי. 
נטפל  מיד  בכדור,  אוחז  כשהאחד  זהים).  (לא 
אליו אחיו ודורש לשחק בכדור גם הוא. הראשון 
ותובע  טעמיו  משנה  השני  במחשב,  לשחק  פונה 
הראשון  המקלדת.  ליד  הטבעיות  זכויותיו  את 
פונה לקרוא ספר והשני צועק 'זה לא פייר' ופונה 
לתת  הראשון  את  לחייב  כדי  לבג"ץ־אבא־אמא 
גם לו לקרוא. אתם מכירים בזכויותיהם של שני 
צעצועיהם.  עם  שווה  באופן  להתחלק  הילדים 

ובכל זאת, אני משער שהייתם מוצאים את דרי־
וקנטרנית.  מרגיזה  השני  הילד  של  השוויון  שת 
הייתם מעמידים אותו על מקומו ומגנים בחירוף 
נפש על זכותו של הילד הראשון לקרוא את הס־

פר מבלי שיופרע.
האינטואיציה  את  המצדיק  העקרון  "מהו 
השני?  הילד  של  בדרישותיו  ממש  שאין  החזקה 
אולי הענין הוא שדרישותיו אינן עצמאיות. הוא 
מכיון  בעיקר  בספר  לקרוא  זכויותיו  את  דורש 
היה  הראשון  הילד  אם  בו.  לקרוא  רוצה  שאחיו 
שומט את הספר, היה הילד השני ממשיך לקרוא 
האלה  בתנאים  אותו.  ונוטש  שתיים  או  דקה  בו 
אנו מוצאים את הדרישה לשוויון בשימוש בספר 

בלתי מתקבלת על הדעת.
את  ושואל  הרפורמיות  לנשים  מקשיב  "אני 
הח־ הציבור  אם  למאבקן  קורה  היה  מה  עצמי 

למשל  נניח  הכותל.  את  נוטש  לפתע  היה  רדי 
היה מגיע למסקנה, שהתפילה  שהציבור החרדי 
מק־ איננה  שהיהדות  חשובה;  איננה  הכותל  ליד 

הבאים  מפוליטיקאים  רוחם  שסרה  אותו;  דשת 
פתקאות  לקב"ה  שולחים  כשהם  להצטלם 
להבליג  מסרבים  היו  שהחרדים  נניח  חסויות. 
על המיליטריזציה של הכותל, הבאה לידי ביטוי 
עושות  היו  מה  שם.  הנערכים  צבאיים  בטקסים 
שממת  את  מנצלות  היו  האם  הרפורמיות?  אז 
בטלית,  עטופות  בתורה  שם  לקרוא  כדי  הרחבה 
תלוי  מאבקן  מסופקני.  ושבת?  חמישי  שני,  בכל 
בהתעקשות החרדים להיות שם, שכן הימצאותם 
שם נותן לכותל את ייחודו. ואם כך, במה שונות 

הרפורמיות מהילד השני?
היהודים  של  המלאה  זכותם  את  מכבד  "אני 
וכמובן  כרצונם.  דתם  את  לעבוד  הרפורמים 
של  שדרישותיהן  אלא  מלא.  שוויון  בעד  שאני 
והזדהות  המערבי  הכותל  באתר  הרפורמיות 
ביטוי  אינן  מאבקן  עם  החילונית  בחברה  אגפים 
מנ־ חלק  אלא  הוגנות,  ורדיפת  ליברליות  של 

מקום  יש  החרדים.  של  צעדיהם  את  להצר  סיון 
בין  לשוויון  המאבק  את  להציב  מאבק.  לכל 
לא  אך  פוטוגני,  אולי  זה  הכותל  גב  על  המינים 

צודק.

"אני עצמי, אגב", הוא מסיים, "הלכתי מאות 
פעמים לכותל. אני עושה זאת בדרך כלל בלילות 
חורף קרים, כאשר מעטים מאוד המבקרים שם. 
מישהו  שם  ראיתי  האלה  שבשעות  זוכר  אינני 
שאינו נמנה על הציבור החרדי (למעט כמה חיילי 

מג"ב)".

כמה נמוך אפשר לרדת

לגינוי  זכו  החרדים,  נגד  לפיד,  של  דבריו  גם 
חריף מהעיתונאי אמנון לוי, "כמה נמוך יכול יאיר 
נתניהו,  בנימין  של  בממשלה  יושב  לרדת,  לפיד 
כאילו  התקציבי,  בגירעון  החרדים  את  ומאשים 
ומ־ בנט  של  שותף  מזדמן,  תייר  רק  היה  נתניהו 

חובות  את  מגלגל  אבל  שלו,  המתנחלים  פלגת 
עליהם  שההוצאה  למרות  החרדים,  על  המדינה 

היא כסף קטן לעומת ההתנחלויות.
"לפיד היה ונשאר בן עשירים מפונק", קובע 
הארץ,  של  והמיוחסת  העשירה  "מהאליטה  לוי, 
בחייו,  אחד  יום  אפילו  מחסור  ידע  שלא  אדם 
הוא  בישראל  העניים  הילדים  קצבאות  את  אבל 
רוצה לחתוך ולקצץ. כמה דוחה אותי הפופוליזם 
שמתוך  טובים  אנשים  לראות  מעציב  כמה  הזה, 
הולכים  מזרחיים,  או  ערבים  או  חרדים  שנאת 

אחרי הדמגוגיה הזו". 
חשוב לציין כי סגן שר האוצר, מיקי לוי, הבין 
במליאת  ואמר  דבריו,  חומרת  את  הנראה  ככל 
במת  מעל  מתנצל  "אני  כי,  יותר  מאוחר  הכנסת 
הכנסת בפני כל מי שנפגע. חלק מחברי החרדים, 
ועוזב  מודה  השנים.  במשך  אליהם  קשור  הייתי 

ירוחם".

לא טרח להיצמד לעובדות

וכמו תמיד, יש גם את העובדות, אלה שלפיד 
להתעלם  או  פינותיהן  את  לעגל  פעם  מידי  נוהג 
מהן. חיים לוינסון מ'הארץ' דווקא כן בירר אותן.

חברי  של  אי־אמון  להצעות  שנתן  "בתשובה 
להתנגח  נהנה  שלפיד  היה  נראה  האופוזיציה, 
לח"כ  אמר  היתר,  בין  החרדים.  הכנסת  בחברי 

אני  פרוש,  'מר  התורה:  מיהדות  פרוש  מאיר 
הגר־ את  שיצרה  הממשלה  להיזכר...  רוצה 

אתם  לה?  שותפים  הייתם  לא  אתם  הזה  עון 
הגעתם  אתם  המאדים?  על  עכשיו  עד  הייתם 
בכל  ישבתם  אתם  ישראל?  למדינת  הבוקר  רק 
ממשלה שהיא במשך 30 שנה. הגרעון רשום על 

שמכם'.
פרוש  מאיר  של  מפלגתו  ישבה  "האמנם 
בכל הממשלות ב־30 השנים האחרונות?" שואל 
לאחר   ,1983 "בספטמבר  מיד.  ומשיב  לוינסון, 
הממשלה,  מראשות  בגין  מנחם  של  התפטרותו 
היום  ועד  ומאז  ה־20,  ישראל  ממשלת  הושבעה 
החרדים  שונות.  ממשלות  בישראל 13  כיהנו 13 
ה־20,  בממשלות  חלק  אכן  לקחו  האשכנזים 
עליית  עם  ב־1992,  אך  וה־24,  ה־23  ה־22,  ה־21, 
רבין לשלטון והקמת הממשלה ה־25 – הם דווקא 

הושארו בחוץ.
ידי  על  שהוקמה  ה־26,  בממשלה  "גם 
התורה  יהדות  רבין,  רצח  לאחר  פרס  שמעון 
חז־ האשכנזים  החרדים  באופוזיציה.  ישבה 
נתניהו  בממשלת  רק  למעשה  לקואליציה  רו 
הם  שלאחריה,  ברק  לממשלת  ואילו  ב־1996, 
רק  כעבור  ואולם   ,1999 ביולי  תחילה  הצטרפו 
חודשיים נטשו במחאה על העברת משחן (שנאי) 

חברת החשמל בשבת.
לכ־ חזרו  הם  הראשונה  שרון  "בממשלה 

אדם  הוקמה,  השניה  כשזו  אך  הממשלה,  סאות 
דרש   – לפיד  טומי  אביו,   – היטב  מכיר  שלפיד 
את  שינוי  עזיבת  לאחר  חרדים".  "בלי  וקיבל: 
אותה הממשלה של שרון הם נכנסו שוב פנימה. 
בממשלת אולמרט התפוצץ המו"מ הקואליציוני 
שו־ התורה  ויהדות  הילדים  קצבאות  נושא  על 

של  השניה  בממשלתו  אך  במזנון,  בעיקר  טטה 
בכמה  זכתה  ואפילו  לתמונה  חזרה  כבר  נתניהו 
יעקב  הבריאות  שר  סגן  (בהם  מפתח  תפקידי 
ליצמן ויו"ר ועדת הכספים למשה גפני). לסיכום: 
האשכנזים  החרדים  בשלוש  ממשלות,   13 מתוך 
לא היו כלל ובשתיים היו אך שותפים חלקיים". 
שפורסמו  לדברים  התייחסו  לא  לפיד  בלשכת 

ב'הארץ'.

לקראת ל"ג בעומר:

פורסמו פסקי ההלכה של גדולי 
ישראל על הזהירות בדרכים

פרסמו  בעומר  ל"ג  לקראת 
הרשות הלאומית לבטיחות בד־
הציבור,  לשלום  הדואגת  רכים, 
לחיים',  'חפצנו  ארגון  בשיתוף 
חובת  על  ההלכה  פסקי  את 

הציות ואכיפת חוקי התנועה.
פסקי ההלכה הנודעים יצאו 
וב־ שליט"א  ורבנן  מרנן  מאת 
ראשם הראשון לציון מרן הגאון 
רבי עובדיה יוסף שליט"א, מרן 
שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח 

שליט"א,  זילברשטיין  הגר"י 
הגר"א  הוראה  דרכי  גאב"ד 
ועדת  וחברי  שליט"א,  וייס 
ובטיחות  לזהירות  הרבנים 
שליט"א,  קוק  הגר"ש  בדרכים 
הגרש"א  שליט"א,  יוסף  הגר"ד 
נוסבוים  הגר"נ  שליט"א,  שטרן 
שליט"א, הגר"ב שרגא  שליט"א.

רבים  הדים  עוררו  הדברים 
על  האמון  אנ"ש  ציבור  בקרב 

ציות לגדולי ישראל.

ח"כ הרב פרוש: "אסור 
לנו להשאר אדישים" 

דיון סוער בכנסת על מיכל האמוניה בחיפה
"יש כאן פצצה מתקתקת ורק כשיתרחש אסון נתעורר כולנו"

הרפורמה הבאה: ענף הרכב הפרטי בכירי מד"א ערכו סיור 
במירון לקראת ל"ג בעומר

ארגון 'עזרת אחים' ו'קרן יוסף' 
ועיריית בית שמש בקמפיין נרחב 
למניעת מפגעים מאש בל"ג בעומר

מאת י. ברזל

יציאת  לפני  ספורים  ימים 
הילולת  אבטחת  מבצע 
קיימו  לדרכו,  במירון  הרשב"י 
סיור  מד"א  ומנהלי  ראשי 
רשמי ומקיף יחד עם ראשי ומ־
פקדי המשטרה וצוותי ההצלה 
עם  פעולה  בשיתוף  הפועלים 
לסכם  מנת  על  אדום  דוד  מגן 
טרם  האחרונים  הפרטים  את 
המור־ האבטחה  מבצע  יציאת 

כב לדרכו. 
נציגי  השתתפו  בסיור 
המסונפים  ההצלה  צוותי 
דן,  גוש  הצלה  ובהם,  למד"א 
צוות הצלה, הצלה פ"ת, הצלה 
הצלה  רחובות,  הצלה  אלעד, 
חיפה, הצלה מירון, הצלה בית 
הצלה  יבניאל,  הצלה  שמש, 
ונ־ חב"ד  כפר  והצלה  אשדוד 

ציגי עמותת 'עזר מציון'.
מנהלי מד"א וארגוני ההצ־

משטרת  מפקדי  עם  יחד  לה 
ההר  מעלה  בכל  סיירו  ישראל 
המוש־ התכניות  את  וסיכמו 

כוחות  הצבת  לנקודות  למות 
שניתן  מנת  על  וההצלה  מד"א 
רפואית  אבטחה  להעניק  יהיה 
המשתתפים  לכל  מלאה 
רשמית  מאבטח  כשמד"א 
פי  ועל  הרשב"י  הילולת  את 

הוראת משטרת ישראל. 
וארגוני  מד"א  כונני  כ־150 
בשיתוף  הפועלים  ההצלה 
כבר  ישהו  מד"א  עם  פעולה 
בשבת במירון על מנת לאבטח 
האורחים  אלפי  עשרות  את 
בשבת  לשבות  הצפויים 
יקים  אדום  דוד  מגן  במירון. 
ברופאים  שיאויש  שבת  מוקד 
כולו  כשהמוקד  ופרמדיקים 
ועל  ההלכה  כללי  פי  על  יפעל 
וארגוני  מד"א  רבני  הנחיית  פי 
ההצלה המסונפים לה. מתנדבי 
להעניק  ערוכים  יהיו  ההצלה 
רפואי  סיוע  השבת  במהלך 
בשי־ מירון  בהר  נקודה  בכל 

ורופאי  השבת  מוקד  עם  לוב 
מד"א שיהיו ערוכים לטפל אף 
במקרים מורכבים יותר כאשר 
האמבולנסים של מד"א יעמדו 
את  לפנות  במירון  בכוננות 

הנפגעים לבתי החולים. 
יש־ משטרת  הוראת  לאור 

רשמית  יאבטח  מד"א  כי  ראל 
במירון,  הרשב"י  הילולת  את 
מאות  השבת  צאת  עם  יצאו 
ההצלה  וארגוני  מד"א  כונני 
הכפופים לה מכל רחבי הארץ 
בכל  נקודות  ב־60  ויתפרסו 
מהח־ החל  מירון,  הר  מעלה 

בהן  הגישה  דרכי  עבור  ניונים 
במערת  וכלה  המהדרין  דרך 
הציון עצמו, כשהכוננים יצוידו 
בערכות החייאה, ויהיו דרוכים 
למאות  רפואי  סיוע  להענקת 

אלפי החוגגים. 
תחילת  עם  במקביל 
במירון  יוצבו  לדרכו  המבצע 
עשרות אמבולנסים של מד"א, 
ניידות טיפול נמרץ, אופנועים, 
טרקטורונים ותאר"נים, שיהיו 
רפואי  טיפול  להעניק  מוכנים 
את  הצורך  במידת  ולפנות 
הנפגעים. במקביל יובא לצפון 
בכוננות  שיעמוד  מד"א  מסוק 
להטיס נפגעים מורכבים לבתי 

החולים השונים. 
ינוהל  האבטחה  מבצע 
מנהלי  בידי  המרכזי  מהחפ"ק 
עקיבא,  בני  במתחם  מד"א 
של  החפ"ק  רכב  יובא  ולמירון 
מהמשוכללים  שהינו  מד"א 
ואבזור  ציוד  וכולל  בעולם 

ברמה גבוהה ביותר. 
 6 יוקמו  לכך  בנוסף 
ההר  ברחבי  מרכזיים  חפ"קים 
ובהם בדרך המהדרין, ובכניסה 
הכוננים  ומאות  הציון,  למערת 
ית־ ההצלה  ארגוני  ומתנדבי 

הזנקה  נקודות  בכ־60  פרסו 
ברחבי ההר. 

המשטרה  הנחיית  פי  על 
וארגוני  מד"א  צוותי  יתפרסו 
בנקודות  לה  ההצלה הכפופים 

ברח־ גם  בהם  ההר  רחבי  בכל 
תולדות  אהרון,  תולדות  בות 
באיאן  קרלין,  יצחק.  אברהם 

ומרפסת הכוהנים.
פעו־ שיתוף  יקיימו  מד"א 

לה עם זק"א כאשר חפ"ק זק"א 
מטעם  קשר  במכשירי  יצויד 
מד"א וכל בקשה לסיוע רפואי 
מד"א  לחפ"ק  ישירות  תופנה 
על מנת שכוחותיה יעניקו את 

הטיפול המהיר והמקצועי. 
מיוחד  פעולה  שיתוף 
'עזר  החסד  ארגון  בין  יתקיים 
וארגוני  מד"א  לבין  מציון' 
שיתרחש  ובמידה  ההצלה, 
מת־ יסייעו  נפגעים  רב  אירוע 

נדבי 'עזר מציון' לכוחות מד"א 
על  להשתלט  ההצלה  וארגוני 
רפואי.  סיוע  ולהעניק  האירוע 
יעמ־ במירון  מציון'  'עזר  נציגי 

דו בקשר רציף עם כונני מד"א 
ויפעלו לסייע ולהעניק תמיכה 

עורפית. 
בין  אלי  רמ"ג  מד"א  מנכ"ל 
האגפים  ראשי  עם  יחד  מפקד 
על  במד"א  המחוז  ומנהלי 
האבטחה  מבצע  ועל  ההכנות 
שהינו אחד האירועים המורכ־
בים והגדולים ביותר בישראל.

בכל  כי  מדגישים  במד"א 
אירוע המצריך סיוע רפואי יש 
מד"א,  של   101 למוקד  לפנות 
ערוכים  יהיו  מד"א  כשכונני 
בכל שעות היממה להעניק את 

הסיוע הדרוש. 
אלי  רמ"ג  מד"א  מנכ"ל 
בין: "אנו משלימים בימים אלו 
למבצע  הרבה  ההיערכות  את 
החוגגים  אלפי  מאות  אבטחת 
בהילולת הרשב"י במירון, כפי 
אני  ישראל.  משטרת  הוראת 
התכניות  אחר  מקרוב  עוקב 
על  מקרוב  ואפקח  וביצוען 
מבצע האבטחה לאירוע שהוא 
במדי־ והמורכבים  מהגדולים 

אבטחה  נעניק  אנו  ישראל.  נת 
ונקו־ נקודה  בכל  רפואי  וסיוע 

דה בהר". 

מאת מאיר ברגר

סביב  במליאה  דיון  במהלך 
בחיפה  האמוניה  מפעל  סכנת 
מסוכנים  חומרים  והובלת 
הרב  ח"כ  אמר  הארץ,  ברחבי 
פרוש כי על הכנסת לתת על כך 
מחודשת  ולהפעיל  הדעת  את 
האסון  את  חלילה  למנוע  וכדי 

הבא. 
"אני נעמד פה מכוח הציווי 
שכתוב "ונשמרתם מאוד לנפ־
לנפ־ ונשמרתם  לא  שותיכם". 

מאוד".  "ונשמרתם   – שותיכם 
לכולם ידוע שבעבר הרי נעשו 
הערכות של סיכונים שנובעים 
כמות  דליפת  של  ממקרה 
מהמיכל  אמוניה  של  גדולה 
בחיפה בתרחישים שונים. היו 
אלפי  על  מחמירות  הערכות 
פחות  הערכות  היו  הרוגים, 
הרוגים.  מאות  על  מחמירות 
המצב  מקרה,  בכל  מצב,  בכל 
הוא מאוד מאוד לא פשוט ולא 

ברור.
מצווים  שאנחנו  "ומכיון 
מהר,  לעשות  ומצווים  לעשות 
להעלות  מבקש  הייתי  אני 
מאותם  כתוצאה  נקודה  עוד 
הב־ את  יש  מסוכנים.  חומרים 

עייתיות בכך שהחומרים האלו 
חלילה  אם  בחיפה.  נמצאים 
לפגוע  יכול  זה  אסון,  יארע 

למרחקים עצומים.
אותם  שכיום  "העובדה 

המ־ ברחבי  מובלים  חומרים 
דינה, לא רק בחיפה אלא בכל 
מקום אחר במדינה בו נמצאים 
כמעט  הופכת  חומרים,  אותם 
את כל כבישי ישראל לאתרים 
שצרי־ להיות  יכול  מסוכנים. 

כים להפעיל חשיבה מחודשת 
חומרים  אותם  הובלת  של 
בכבישים  הלילה,  בשעות  רק 

מסוימים, בצירים מסוימים.
אדי־ להישאר  לנו  "אסור 
אני  מתקתקת.  פצצה  זו  שים. 
יקרה  מה  לחשוב  רוצה  לא 
חלילה אם יקרה משהו בטעות 
או בשגגה כאשר מראש אנחנו 
לעשות.  אמור  זה  מה  יודעים 
האמיתיים  הדברים  הם  אלה 
שצריכים לטפל בהם. לכן אני 
מבקש שהמליאה תדון בנושא 
כדי  האפשר  ככל  מוקדם  הזה 
ובהמשך  הכל,  שעשינו  שנדע 

במשרדי הממשלה".
השר  השיב  בתגובה 
פרץ:  עמיר  הסביבה,  לאיכות 
"אמרת דבר נכון. אחת הבעיות 
והעובדה  השינוע  באמת  היא 
מה־ שנעות  משאיות  לך  שיש 

צפון לדרום כי רוב חומר הגלם 
ואז  בדרום.  במפעלים  נדרש 
יש לך תנועה מאוד גדולה של 
מכלים  עם  גדולות  משאיות 
פצצות,  בעצם  זה   – גדולים 
שנע  פיצוצים  של  פוטנציאל 
ישראל  כבישי  בתוך  לך 

בהיקפים מאוד גדולים". 

מאת י. ברזל

החסד  ארגון  אחים',  'עזרת  ארגון 
הגדול של בית־שמש, המסייע לחולים 
מבצע  פעולות,  במגוון  ולמשפחותיהם 
בימים אלה פעולות־מנע רבות, למני־
עת מפגעים מאש במדורות ל"ג בעומר. 
שה־ נרחב,  בקמפיין  יצא  הארגון 

לא  זה   – "אש  הוא:  בו,  המרכזי  מסר 
הקמפיין,  במסגרת  ילדים".  משחק 
הסברה  של  רבות  פעולות  מתבצעות 
באמצעות  בית־שמש,  ילדי  בקרב 
בתי  לכל  המחולקים  הסברה  חומרי 
במו־ הסברה  פעילות  בעיר,  התושבים 
סדות החינוך, עלוני פרסום ועוד, אודות 
הסכנות הגדולות הכרוכות במשחקים 

באש.
ילדי  בקרב  הגרלה  תיערך  בנוסף, 
עצים  אספו  לא  כי  שיצהירו  העיר 
נז־ למנוע  ובכך  בעומר,  ל"ג  למדורות 
להיגרם  העלולים  קשים  גופניים  קים 

ממשחקים אסורים באש.
כחלק מההיערכות הרבה לקראת 
ל"ג בעומר, וכדי לאפשר טיפול מהיר 
הוחלט  כוויות,  של  במקרים  ויעיל 
ברחבי  המוקדים  מספר  את  להרחיב 
העיר, בהם ניתן להשיג ערכת 'ברנשי־

לד' לטיפול בכוויות, על כל צרה שלא 

תבוא.
אברהם  הרב  אחים',  'עזרת  יו"ר 
הערכות  סבסוד  כי  מדגיש,  קאפ 
התאפשר בעקבות תרומה שהתקבלה 
הערכות  יוסף'.  'קרן  ארגון  מידידי 
יימכרו במחיר שווה לכל נפש במקרה 
הצורך, בלא פחות מ־600 מוקדים בעיר 

בית־שמש.
"בכל ימות השנה אנחנו מטפלים 
בעומר,  ל"ג  ולקראת  כוויות,  במאות 
החלטנו  עברו,  שנים  מאירועי  וכלקח 
להציב ערכות ברנשילד ב־600 מוקדים 
רחוב  בכל  כאשר  בית־שמש,  ברחבי 
ניתן למצוא כמה מוקדים, כדי לחסוך 
בזמן יקר במקרה הצורך", אומר מנכ"ל 

ארגון 'עזרת אחים', הרב ברוך הופמן.
לטיפול  מיועדת  'ברנשילד'  ערכת 
החומר  הראשונות.  בדקות  בכוויות 
להקלה  מיידית  מסייע  שבתחבושת 
ומזרז  צלקות  מונע  ובצריבה,  בכאב 
כוויות  של  במקרה  ההחלמה  את 
שריפה  חמים,  ממים  גבוהות  בדרגות 
מומלץ  לפיכך,  כימיים.  מחומרים  או 
להצטייד בתחבושות 'ברנשילד' לכוויה 
כאשר  המדורה,  בקרבת  ולהחזיקם 
לחבוש  יש  חלילה,  כוויה  של  במקרה 
מיידית את הכוויה בתחבושת 'ברנשי־

לד' ולפנות לטיפול רפואי.

בכירי מד"א בישיבת היערכות במירון

מאת חיים מרגליות

הש־ רפורמת  אישור  לאחר 
כץ  השר  מקדם  הפתוחים  מים 
את המהפכה הצרכנית בענף הר־
ראשון  ביום  תדון  הממשלה  כב. 
הקרוב בהצעת ההחלטה של שר 
הלאומיות  התשתיות  התחבורה, 
כץ  ישראל  בדרכים,  והבטיחות 
להגברת התחרותיות בענף הרכב 
שנועדה להוזיל לצרכן את מחיר 
החלפים  החדשים,  הרכב  כלי 

והטיפול במוסכים.
בין  שהתקיימה  בפגישה 
השר כץ לראש הממשלה, בנימין 
יישום  המשך  על  הוחלט  נתניהו 
התחבורה  בענף  הרפורמות 
הרכב.  בענף  הרפורמה  ובכללם 
השניים סיכמו כי הצעת המחלי־

בענף  התחרותיות  להגברת  טים 
הממשלה  לאישור  תוגש  הרכב 
כבר ביום ראשון הקרוב ותשולב 
לעבור  הצפוי  ההסדרים  בחוק 

במאי הקרוב.
מדו־ כי  ציין  הממשלה  ראש 

יוקר  להורדת  נוסף  במהלך  בר 
הרפו־ "אחרי  בישראל.  המחיה 

בסלולר,  שעשינו  הגדולה  רמה 
הפתו־ השמיים  רפורמת  ואחרי 

חים שאישרנו השבוע בממשלה, 
הבא  בשבוע  לממשלה  נביא 
רפורמה נוספת שמטרתה הוזלת 
בישראל",  הפרטיים  הרכבים 

אמר נתניהו.
נחוש  הוא  כי  ציין  כץ  השר 
הרכב  בענף  התחרות  את  לקדם 
הר־ מחירי  את  להוזיל  במטרה 

אזרח  לכל  ולאפשר  לצרכן  כב 
ליהנות ממגוון רחב יותר של כלי 
הממשלה  ראש  לדבריו,  רכב. 
מבטיח לגבות את אישור הצעת 
המחליטים והחוק בהמשך. "אני 
את  תוזיל  הרפורמה  כי  משוכנע 
מחירי הרכב בכ־20 אחוז לפחות 
מ־30  ביותר  החילוף  חלקי  ואת 
את  שיוזיל  דבר  לפחות  אחוז 

יוקר המחיה", הוסיף כץ. 
המחליטים  הצעת  במסגרת 
תאושר  לממשלה  שהוגשה 
שירותים.  רישוי  חוק  טיוטת 
כל  את  מסדירה  החוק  טיוטת 
לתחומי  המתייחסים  הצווים 
ענף הרכב השונים ובכללם יבוא, 
שמאים  מוסכים  חלפים,  תקינה, 

ועוד.
מסדירה  המחליטים  הצעת 
הרכב  תחומי  כל  את  לראשונה 
ופותחת לתחרות את ענפי ייבוא 
רכב, מכירת רכב חדש ומשומש, 
במוס־ טיפול  והשכרה,  ליסינג 

כים ועוד. 
ערוצי  את  מגדילה  ההצעה 
סוגים  ומגדירה  הרכב  ייבוא 
יבוא  בהם  יבואנים,  של  נוספים 
זעיר שיוכל מעתה לייבא עד 20 
שנה  עד  שגילם  מחו"ל  רכב  כלי 
סוגי  את  גם  להגדיל  ומאפשרת 
לכלל  לייבוא  שיותר  רכב  יבוא 
לייבא  יהיה  ניתן  כך  היבואנים. 
באמצעות  ואוטובוסים  משאיות 
יהיה  ניתן  כן  כמו  מקביל.  יבואן 
בא־ מסחרי  ורכב  מוניות  לייבא 

מצעות יבוא אישי.
החלפים  שיווק  בתחום 
נושא  יוסדר  במוסכים  והתיקון 
המוסכים  בכלל  ברכב  הטיפול 
ויתווסף  האחריות  בתקופת  גם 
מו־ 'מוסך  מוסך –  של  נוסף  סוג 
מחה' שבו ניתן יהיה לטפל בכלי 
זאת,  חדשות  בטכנולוגיות  רכב 
הקיימים  היבואן  למוסכי  בנוסף 

כיום. 
כמו כן, בתחום חלקי החילוף 
החלפים.  בשוק  חסמים  יוסרו 
דרישות  יבוטלו  זאת  במסגרת 
לישראל  ייחודיים  ותקנים 
הבינלאומית,  לתקינה  ויותאמו 
רכב  במערכות  התמקדות  תוך 
ודרישות  בטיחותיים.  וחלפים 
המערכות  לכלל  המתייחסים 
בחלפים  מדובר  לא  כאשר  גם 

בטיחותיים.
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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
8:30
9:19
9:53
10:25
12:37
1:10
7:20

4:23
5:06
5:58

ת"א
8:31
9:20
9:54
10:26
12:39
1:12
7:16

4:23
5:07
6:05

חיפה
8:30
9:19
9:52
10:25
12:38
1:11
7:19

4:21
5:05
5:56

ב"ש
8:33
9:21
9:55
10:27
12:40
1:13
7:17

4:26
5:10
6:02

אשדוד
8:32
9:21
9:55
10:27
12:40
1:13
7:18

4:25
5:08
6:02

צפת
8:27
9:17
9:50
10:23
12:36
1:09
7:15

4:18
5:03
5:58

81
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שיעורים

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

הכוונה וחינוך

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

חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

בד"ץ חוג חת"ס פ"ת: טל' 03-9317040 

בית הוראה: 

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

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

תורנויות בתי מרקחת

ירושלים עוזיאל 052-5677040 עוזיאל 20    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 גרין פארם 8853404 רח' אמנון ותמר 
קניון פולג    חיפה סופרפארם סיטי סנטר 8508341/2 שד' בן גוריון 6    רמת גן סופר פארם קניון איילון 
077-8880100 אבא הלל 165 מהשעה8:00 עד 1:00 אחר חצות    חולון אהרון 6519153 הופיין 52 משעה 
8:00 עד 23:00    אשדוד סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה 

משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233
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ירושלים | מכירהֳ
ויפה  משופצת  חד'   3.5 הכהן  בעלי 

בלעדי לתיווך 057-3152127
[20026322]

בקומה  אופציות   + חד'   3.5 בסורוצקין 
נוחה + נוף. בלעדי לתיווך 057-3152127
[20026321]

בקרית בעלזא 7 חד' מרווחת ומושקעת 
בלעדי לתיווך 057-3152127

[20026320]

 + מ"ר   52 תב"ע   + משופצת   3 בהמ"ג 
היימיש"  "תיווך  נוחה  קומה  מרפסת 

0527-649-565
[20026303]

 * נוף   + משופצת   6 תורה  בעזרת 
היימיש"  "תיווך  ענק  סלון   6 באהליהב 

052-7649565
[20026289]

ענקית  מרפסת   + חד'   3.5 תורה  בעזרת 
היימיש"  "תיווך  בלעדי!  בגג  אופציה   +

052-7649565
[20026288]

מ"ר   100 מרדכי  בתכלת  דירה  למכירה 
"כיכר השבת" 029666777, שלוחה0

[20026214]

כניסה  120מ"ר  5חדרים,  בגוש80, 
2,300,000"כיכר  גדולה  חצר  פרטית, 

השבת" 9666777\02 שלוחה 1 מיכאל
[20026212]

חד'   4 פולין  ברמות  בבלעדיות! 
 02-5714537 מצוין  מיקום  נוף  גדולה, 

052-7616505
[20026208]

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

9666-777 שלוחה 3 - יהודה .
[20026142]

גבוהה  קומה  חדרים  וחצי   3 בסורצקין 
1,500,000"כיכר  מ"ר,   75 מדהים  נוף 

השבת" 9666777\02 שלוחה 1 מיכאל
[20026141]

משופצת  מ"ר  צבי,80  נווה 
השבת"  "כיכר  כחדשה,1,600,000 

9666777\02 שלוחה 1 מיכאל
[20026140]

מ"ר   50 חדרים,  2וחצי  משיב  מנחם 
"כיכר   1,200,000 מ"ר   25 מרפסת   +

השבת" 9666777\02 שלוחה 2 בנימין
[20026139]

חדרים   3 צדק  בשערי  ברוך,  מקור 
השבת"  "כיכר   1,400,000 נוחה  קומה 

9666777\02 שלוחה 2 בנימין
[20026138]

פלוס  חדרים  של4  דירות   2 בסנהדריה, 
השבת"  "כיכר   2,400,000 גדולה  חצר 

9666777\02 שלוחה 2 בנימין
[20026137]

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

9666777\02 שלוחה 1 מיכאל
[20026136]

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

9666-777 שלוחה 3 יהודה
[20026135]

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

9666-777 שלוחה 4 יעקב
[20026134]

3וחצי  ישראל,  בבית  אמיתית!!  מציאה 
 9 סגורה  מרפסת   + מ"ר   50 חדרים 
מעולה,  מיקום  כחדשה  משופצת  מ"ר, 
 02-9666777 השבת"  950,000"כיכר 

שלוחה 1 מיכאל
[20026133]

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

054-8462772
[20025938]

ירושלים | השכרה
ומרוהטת  חדשה  חד'   2 אליהו  בנופי 

לזו"צ בלעדי לתיווך: 057-3152127
[20026323]

2 בגאולה חדשה לזוג מרוהטת וממוזגת 
מיידי 050-4181268

[20026294]

 3-4  * בלעדי  משופצת  באלקנה   4
בפתתח תקוה * 2 באהליאב 3,600 ש"ח 

"תיווך היימיש" 052-7649565
[20026290]

דירת  חיים,  דברי  ברחוב  להשכרה 
מרוהטת  סוכה,  מרפסת   + חדרים   2
שמש,  דוד  מאווררת,  ממוזגת,  קומפלט, 
ממושכת  לתקופה  סיון  מר"ח  פנוי 

057-3155578
[20026287]

חדרים   6 עד  מ1  דירות  מגוון  להשכרה 
השבת"  החרדים,"כיכר  באזורים 

9666777\02 שלוחה 2 בנימין
[20026146]

לזו"צ  משופצת  צבי  בנווה  חד'   3
ושבתות  קצרות  לתקופות  גם  מרוהטת 

052-7652202
[20022247]

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

9666-777 שלוחה -4 יעקב
[20026143]

ירושלים | דמי מפתח
חדש בשוק מקור ברוך 4 חדרים 85מ"ר 
משופצת,1,000000"כיכר  גדול,  סלון 

השבת" 9666777\02 שלוחה 1 מיכאל
[20026145]

שמורה,  מ"ר   75 חדרים   3 גיורא  בבר 
"כיכר -השבת " 02 / 9666-777 שלוחה 

-4 יעקב
[20026144]

בני ברק | מכירה
מציאה 3 חד' במרכז העיר דירה חדשה 
ש"ח  וחמישים  במליון  בניה  בתחילת 

במזומן 0573154818 תיווך
[20026319]

חזו"א  עזרא  במתחם  בהזדמנות! 
בין   054-8435054 ענקית  חד'   5 דירות 

7.00-11.00 בערב
[20026284]

חד'   2 מחסן)  נקרא  (בטאבו  בצייטלין 
משופץ  מ"ר  כ-12  חצר   + מ"ר  כ-50 
ש"ח   630,000  , ש"ח  ב2500  ומושכר 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20026265]

בני ברק | השכרה
בזכרון  חדשה  חד'   2 סטודיו  להשכרה 
ומרוהטת  ממוזגת  מושקעת  מאיר 

052-7131700
[20026305]

מאד  מושקעת  חדש  בניין  בשבזי  יח"ד 
ש"ח   2,900 קומפלט  מרוהטת  ממוזגת 

052-7618936
[20026302]

מ"ר   70 גדולים  חד'   2.5 בנחמיה 
לזו"צ  עדיפות  יפהפיה  משופצת 

03-5780382
[20026286]

מפוארת  ק"א  בהושע  חדש  בבנין   3
מרוהטת וממוזגת 057-3165776

[20026210]

וממוזגת  מרוהטת  חד',יפיפיה   2 כ 
הצדיק  בשמעון  קומפלט,ק"א, 
 ,03-6196217 מיידי  אהרון,  רמת 
057-3155565 אפשרות לימים ושבתות
[20020367]

בני ברק | חנויות ומחסנים
למטרה  כ-40מ"ר  מחסן  להשכרה 
אור-החיים  בשכונת   1- קומה  שקטה 

בב"ב 054-8434343
[20026246]

חיפה | מכירה
סוכה   + מ"ר   110 חד'   4 במיכאל 
ש"ח   520,000 חד'   2.5  * ש"ח   750,000

052-7652202
[20025503]

אשדוד | מכירה
וילה יוקרתית מחולקת ל-7 יחי"ד + חצר 
ארוך  לטווח  שנתית  מושכרת  מרוצפת 
ב-180,000 ש"ח מציאה! 2,290,000 ש"ח 

052-7131700
[20026308]

מושקעת  בז',  היוקרתי  בפרוייקט  חד'   5
חדשה 1,600,000 ש"ח 052-7613733

[20026307]

 + מאוד  מושקעת  חד'   4 ז'  ברובע 
ש"ח   1,170,000 גדולה  סוכה  מרפסת 

"סקלר" 052-7613733
[20026306]

אזור  חד'   2.5 במתחרדים 
 " "מציאות  ש"ח   590.000 מבוקש 

057319-5555
[20026263]

ביתר עילית | מכירה
חדרים   4 האלמין,  לשטיבלאך  קרוב 
קומה  אופציות,  גינה,  גדולים, 
נכון"  "תיווך  מציאה.  במחיר  נוחה, 

02-5802007
[20026264]

גדולה  חדרים   5 במוצפי  בלעדי! 
גדול  מחסן   + מרוצפת  חצר  ומרווחת, 
צמוד לדירה, נוף לגבעה א' - תיווך וימר 

.02-5725398
[20026222]

סאלי  באבא  רחוב  החסידית  בקרייה 
נוחה,  קומה  הורים,  יחידת   + חדרים,   5
"תיווך  מצוין.  במחיר  מאוד,  מושקעת 

נכון" 02-5802007
[20026221]

• למביני עניין! דירת 3 חדרים מטופחת 
נוף  מושכרת,  דיור  יחידת   + ב'  בגבעה 

מדהים, תיווך דיקמן 02-5800-555
[20026200]

חדרים   3 נדבורנא  ברחוב  בלעדי!!   •
נוחה,  קומה  ומושקעת,  מטופחת 
דיקמן  תיווך  אצל  מפתחות  פינתית, 

02-5800-555
[20026198]

גדולה,  חדרים,   3 במוצפי  "בלעדי" 
אופציה  צמוד,  מחסן   + מושקעת, 

ליחידת דיור. "תיווך נכון 02-5802007
[20026168]

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

02-5802007
[20026049]

מרפסת,  חדרים,   4 ש"ך  בהרב  "בלעדי" 
נכון  תיווך  מצויין.  במחיר  גינה, 

02-5802007
[20026020]

• "בלעדי" דופלקס בהרב ש"ך 7 חדרים, 
בגודל  מרפסות  חזית,  נוף,  מושקעת, 
100 מ"ר, 3 כ"א. תיווך נכון 02-5802007
[20025988]

של  ענק  מבחר  נכון"  "תיווך 
בביתר  ולהשכרה  למכירה  דירות 

02-5802007
[20025986]

ביתר עילית | השכרה
 ,A למשקיעים!! באזור המרכזי בגבעה •
דירת 6 חדרים בקומת כניסה, מחולקת 
ל 2, אופציות להרחבה, מתאימה לעסק 

/ חנות תיווך דיקמן 02-5800-555
[20026268]

ומושקעת  חדשה  חדרים  שני 
 B גרדן  בסנטר  נוף   + ענקית  מרפסת 

052-7671053
[20026241]

נוחה,  קומה  חדרים,   3 סופר  בחתם 
וימר  תיווך   - ש"ח   2,450 מיידית  חזית, 

02-5725398
[20026223]

• מבחר דירות של 2-3-4 חדרים ברחבי 
דיקמן  תיווך  מיידית  לכניסה  ביתר 

02-5800-555
[20026068]

 / חנויות  ולהשכרה  למכירה   •
באזור  שונים  בגדלים  מסחר  שטחי 
נכון  תיווך  גרדן.  סנטר  העיר,  כיכר 

.02-5802007
[20026011]

מודיעין עילית | מכירה
מוכר דירה? לשקט הנפשי שלך! "תיווך 
הקהילות" משכיר דירה? השקט הנפשי 

שלך! "תיווך הקהילות" 050-4153998
[20026254]

כחדשה  מ"ר   85 מעלית   + ק"ד  חד'   3
מעטפת   + גג   + חד'  ל-2  מיידית  אופציה 
"תיווךהקהילות"  גמיש   1,150,000

050-4153998
[20026253]

אלעד | מכירה
חד'   4 רשב"ם  באזור  להמכר!  חייבת 
מושקעת + אופציה גדולה 03-6193061 

052-7692346
[20026301]

ירוחם 
 4 בירוחם  החרדית  בקהילה  למכירה 
 350,000 מיידי  מושכרת,  נוף   + ק"ג  חד' 
"תיווך   050-4153998 גמיש  ש"ח 

הקהילות"
[20026251]

טבריה | מכירה
דירת 4 חד' נוף לכנרת מושקעת תשואה 

גבוהה 420000 ש"ח 0504124641
[20026202]

בית שמש | מכירה
יח"ד   + חדרים  א' 3.5  ברמה  בהזדמנות! 
ש"ח   1,460,000 רק   + נוף   + חדרים   3

052-7684789
[20026213]

השקעות 
בעפולה, מבחר דירות להשקעה. דירות 
בראש  גבוהות  בתשואות  לחלוקה 
שקט. ניהול וליווי מלא + טיפול בהשגת 

שוכרים. תיווך "אלמנט". 052-7686049
[20026299]

חנויות 
מבנה  מכירה   / להשכרה  עלית  ביתר 
חצר   + קרקע  קומת  מ״ר   500 עצמאי 
מטרה  ולכל  למסחר  תפועלית.מאושר 

כניסה מיידי אבי גליק 052-8218013
[20026249]

עסקים 
מבנה  מכירה   / להשכרה  עלית  ביתר 
חצר   + קרקע  קומת  מ״ר   500 עצמאי 
מטרה  ולכל  למסחר  תפועלית.מאושר 

כניסה מיידי אבי גליק 052-8218013
[20026248]

קרית גת | מכירה
בברקן 3 חד' + קג' 700,000 גמיש בקריה 
3 + אופציה 590,000 גמיש תיווך הקריה 

0527-180-181
[20026237]

עפולה 
לחרדים  צמוד  בעפולה  חנות  למכירה 
מחיר  ש"ח   900 שכירות  מ"ר   35

119.000ש"ח גמיש 0573154818
[20026318]

מ"ר   100 חד'   4 בעיר  בעפולה  מציאה 
395.000 ש"ח שיפוץ 90.000 ש"ח . שווי 
שכירות 4200 ש"ח לחודש 10% שנתית 
במשכנתא  בטיפול  ואפ'  הנכס  ניהול   +

0573154818 תיוך
[20026317]

מגדל העמק 
מאוד  דירה  א'  קומה  חד'   3 מציאה 
 310.000  1500-1600 שכירות  מסודרת 
בטיפול  ואפ'  הנכס  ניהול   + ש"ח 

במשכנתא 0573154818 תיוך
[20026316]

ש"ח   400.000 ב'  קומה  חד'   4 מציאה 
 +  (2000 מסודרת(שכירות  דירב 
במשכנתא  בטיפול  ואפ'  הנכס  ניהול 

0573154818 תיוך
[20026315]

קריות 
מוצקין  בקרית  חצר   + קרקע  חד'   2

370,000 ש"ח 052-7644050
[20026282]

דימונה 
מבחר דירות להשקעה החל מ-300,000 
"תיווך  בדימונה  הטובות  בשכונות  ש"ח 

הקהילות" 050-4153998
[20026252]

מחסנים 
מבנה  מכירה   / להשכרה  עלית  ביתר 
חצר   + קרקע  קומת  מ״ר   500 עצמאי 
מטרה  ולכל  למסחר  תפועלית.מאושר 

כניסה מיידי אבי גליק 052-8218013
[20026255]

ארה"בֹ
בבורו  וקטנות  גדולות  ודירות  צימרים 

פארק, פרטיות מלאה! 917-5415055
[20021634]

צפת 
בצפת  ולחול  לשבת  נופש  דירת 

לפרטים 058-4077030
[20026283]

מאובזרת,  מיטות   13 חד'   5 בעתיקה 
 052-7128387 מאד  ונגישה  מרווחת 

0722-612624
[20026128]

סוויטה  בעומר  לל"ג  צפתי"-  "ניחוח 
לנוף  צופה  ומפוארת  מטופחת 
והגליל,  מרון  הרי  של  המרהיב 
להזמנות  מדהימה,  נוף  מרפסת 
למשפחות)  דירה  (אפשרות 

,04-6922240 052-7600711
[20013495]

בית חלקיה 
דשא  חצר  ומרווחת  מושקעת  יפה  וילה 

ונדנדות 15 מיטות 050-4155589
[20026009]

עד  ומטופחת  חדשה  אירוח  יחידת 
יחידה   + המושב  במרכז  מיטות   10
לארוחות  אפשרות  ג'קוזי,  כולל 

052-7689144
[20022238]

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

ומתקני חצר 050-4122811
[20021539]

ירושלים 
לארוכות  חד'   3  /  1.5 בעלזא  בקרית 
 + חדשה  וחגים  שבתות  ימים  ולקצרות 
 02-5386720 ממוזגות  ומגבות  מצעים 

1 / 052-7616720
[20024074]

מירון 
 +  24 מפוארת  וילה  למירון  קרוב 
ג'קוזי  פרטית  בריכה  חדרים +  אנשים 6 

04-9971084
[20026205]

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. 
צפון 

שבת ל"ג בעומר בצפון ? האוכל יבוא 
ביתי,  מהודרת,  בכשרות  לבתיכם! 
זול, היימיש, להזמנות 057-3146472 

עד יום ד' בערב .
[20026276]

לשבתות  להשכרה  חדרים   4 נופש  בית 
מדהים  נוף  ברכסים  הזמנים  ולבין 
ומאובזר  ממוזג  נקי  הירוק  לכרמל 
עריסות   + מיטות   9 עד  תורנית  סביבה 
(פנוי לשבת ל"ג בעומר - 45 דק' למירון) 

לפרטים 054-8468706
[20026238]

רמת הגולן 
ברמה  סוויטות   – נוף  של  יהלום  מלון 
נס  חד  החרדי  לציבור  מותאמות  גבוהה 

רמת הגולן 04-6826099
[20025282]

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

הנחה מהמחירון! 02-5373-323
[20025862]

בוקר ַ למשמרת  לילד"  "חיים  לעמותת 
קורות  טלמרקטינג  מנהלת  דרושה 
mazal@layeled. לאימייל  רק  חיים 
בשעות  ערב  למשמרת  וטלפניות   org

19.00-22.00 03-6780303 שירה
[20026304]

אנשי  תחומים  במגוון  העוסקת  לחברה 
מהבית  לעבודה  אפשרות  קשר,  ות   /

050-4115973
[20026298]

רכזים  בתחומה  מובילה  לחברה 
לא  חלקי   / מהבית  אפשרות  אזוריים 

מכירות 057-3186187
[20026285]

 + ב'  למכינה  מלמד  בב"ב  אידיש  לת"ת 
קריאה, נסיון חובה, קו"ח: 03-5238238

[20026279]

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

לט"ל 057-3177785
[20026098]

ונמרצים  צעירים  סוכנים  דרושים 
בירושלים  השבת  כיכר  לתיווך 

9666777\02 שלוחה 0 יוחנן
[20025918]

מצוין ֲ במצב  סלון  כסאות   6 למכירה 
050-4100069 02-5001598

[20026215]

נשים,  לבעיות  מהפכני  טבעי  פתרון 
דלקות  כאבים  לכתמים  מאד  יעיל 
לכולם  לילה  להרטבת  פתרון  ודליפות, 

054-8433776
[20026190]

לכל ֱ אורגניסט  היימישער  א 
נוחים  במחירים  האירועים  סוגי 

0548-45-75-45
[20023172]

לסובלים ממחלות עור ולאלה הזקוקים ָ
אנ"ש  לארחכם  נשמח  המלח  לים 

052-7116207
[20026277]

במרכז  סטודיו   + לתופים  מורה 
לפרטים  נוחים,  מחירים  ב"ב, 

050-4144033
[20019737]

גמ"חים 
טיטולים  בתרומה  דרושים  ת"ח  לאברך 

ומטרנה 050-4171274
[20026300]

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

לשם. 0504-105-304
[20021788]

בריאות 
שונים  סוגים  משווקת  מקרולנד  חברת 
לנדאו  מהגב'  יחודיות  -ים  אצות  של 
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 
לחרדים,מסלול  עסקיים  יועצים  קורס 
למסיימים  יפה  פרנסה  קשה, 

03-5404551
[20026125]

דיאטה 
את  מנצחת  פראם"-הומופאתיה  "רינה 
ללא  המקורי   Acp מבצע!  הדיאטה 
בכל  מטפלים  וכן  ש"ח  ב-40  ההורמון 

סוגי הבעיות לפרטים 052-2313917
[20026313]

השבת אבידה 
אבד  אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 
התקשרו  משהו?  מצאת  משהו?  לך 

בהקדם ל: 1-599-500-003
[2004544]

נאבד ארנק של אישה בירושלים ובתוכו 
כרטיסים וכסף 052-7127070

[20026314]

נאבד ארנק של אישה בירושלים ובתוכו 
כרטיסים וכסף 052-7127070

[20026312]

במוצ"ש  בחור  של  כובע  אבד 
לי-ם  מב"ב   402 בקו  תזריע-מצורע 

03-5792944
[20026311]

שקית  נמצאה  תזריע-מצורע  במוצ"ש 
חזו"א  ברח'  בתחנה  שונים  פריטים  עם 

פינת דסלר בב"ב 03-6199745
[20026310]

בי"א שבט נאבדה מצלמה כחולה באזור 
לאלעד  בקו 280  או  ורשה  גן  בעלז  רח' 

03-9074684
[20026309]

במרום  לבן  זהב  הנראית  טבעת  נמצאה 
שיר ב"ב 052-7111047

[20026297]

חמץ  שריפת  ביום  לבנה  שקית  אבדה 
וסינר  חצאית  מטפחת  בתוכה  בב"ב 

054-8434591
[20026296]

או   402 בקו  קנון  מצלמת  אבדה 
בירושלים בר"ח ניסן 054-8434591

[20026295]

חוברות  שני  שחור  בד  בתוך  נאבד 
בסביבות  או  בהונגרית  שכתוב 
"התמר"  בסביבות  או  ירושלים  נאות 

03-6194807
[20026293]

כרטיס  נמצא  חוהמ"פ  ב'  חמישי  ביום 
העצמאות  בגן  ג'יגה   4 מצלמה 

052-7615009
[20026292]

ועוד  תפילין  נמצאו  כחודש  לפני 
אם  סיגלר"  "שלמה  ע"ש  קודש  ספרי 
זה  בשם  יהודי  שמכיר  מישהו  יש 
מחכים  והספרים  שהתפילין  להודיעו 
 2 הישיבה  רח'  אקספרס"  ב"פרסום  לו 

גאולה ירושלים 02-5000333
[20026291]

אוראנג'  של  שחור  בצבע  גב  תיק  אבד 
או  חזו"א  נחמיה  ברחוב  בתחנה  נשכח 

בקו 2 בבני ברק 057-3115161
[20026281]

בהירים  מעילים   2 עם  שקית  אבדה 
צבע  נעלים   + חדש  גלקסי  פלאפון   +

תכלת ועוד 02-5864446
[20026278]

אבדה שמיכת תינוק תכלת באזור קרית 
ספר 052-7695901

[20026274]

אבד זוג סנדלי נשים במוצש"ק כ"א אדר 
9096443 057-3111208

[20026273]

בחוה"מ  בלינסון  בפארק  נגן  אבד 
03-6192732

[20026272]

באייר  ט'  ו'  ביום  כסף  סכום  נמצא 
בבוקר  ב-8.30  נוף  הר  לכיוון   64 בקו 

054-8436099 02-5381866
[20026266]

מהכניסה  שנסע  ברכב  ארנק  נשכח 
כספומט,  עם  ברק  לבני  ספר  לקרית 
מגנטיים  כרטיסים  קו,  רב  מפתח, 
קדושים  מות  אחרי  פר'  במוצ"ש  ועוד. 

052-7113546
[20026245]

נמצא שלט למזגן בערב פסח באזור רח' 
ר' טרפון 20 בני ברק 03-5701117

[20026244]

אבדה מצלמה ביום חמישי ב' דחוהמ"פ 
באשדוד, ברובע ג' או ז', 057-3140236

[20026243]

 402 בקו  או  קנון  מצלמת  אבדה 
ורשא  גן  באזור  בב"ב  או  לב"ב  מי-ם 

052-7636186
[20026235]

 

מפלס 
הכינרת

ירושלים
26-18

תל אביב
26-16

חיפה
26-16

גולן
26-16

טבריה
33-18

גליל
25-16

באר שבע
32-15

אילת
35-22

מזג האויר
עלייה קלה בטמפ'

היום - מעונן חלקית עד בהיר. 
תחול עלייה קלה בטמפרטורות, 

וייעשה מעט חם מהרגיל 
לעונה. אחר הצהריים ינשבו 
רוחות צפוניות ערות בעיקר 

לאורך מישור החוף.

שישי - תורגש התחממות 
נוספת וייעשה חם מהרגיל עד 

שרבי. 

שבת - ייתפתחו תנאי שרב 
ברוב אזורי הארץ, ואילו בדרום 

הארץ ובמזרחה ייתכן גשם 
מקומי. 

ראשון - לא צפוי שינוי ניכר. 

הקו האדום
-208.8

היום: 209.88-
אתמול: 209.889-

ראשוןשבתשישי

מאת אליעזר פרידמן

שנערכו  הכלליות  הבחירות 
לא  כחודשיים  לפני  באיטליה 
יחסי  ברורה.  תוצאה  הניבו 
לא  השונים  הגושים  בין  הכוחות 
לכונן  מהם  אחד  לאף  אפשרו 
על  להתפשר  מבלי  קואליציה 
בשל  מפלגתו.  של  היסוד  קווי 
האיט־ הפוליטיקה  שקעה  כך 
ולמעשה  עמוק,  במשבר  לקית 
ממשלה  ללא  התנהלה  המדינה 

מכהנת. 
הנ־ כאשר  הגיעה  התפנית 

את  סיים  נפולטינו  ג'ורג'  שיא 
לב־ נדרש  והפרלמנט  הקדנציה 
חור נשיא חדש, אלא שכמו בה־
בבחירת  גם  כך  הממשלה  קמת 
הצליחו  לא  הצדדים  הנשיא 
להגיע לעמק השווה, ונראה היה 
שאיטליה תישאר גם ללא נשיא. 

נאלץ  ודברים  דין  לאחר 
להס־ ה־87  בן  נפולטינו  ג'ורג'ו 

הוא  ובכך  נוספת,  לכהונה  כים 
הראשון  האיטלקי  לנשיא  הופך 
אחת.  מקדנציה  יותר  שמכהן 
הטמון  הכח  את  הבין  נפולטינו 
המפלגות  אם  כי  והודיע  בידיו, 
להסדר  יגיעו  לא  בפרלמנט 
יתפטר  הוא  ממשלה,  ולהקמת 
איטליה  את  ויותיר  מתפקידו 

ללא נשיא. 
בעקבות איומו של נפולטינו 
מפלגות  שלוש  מנהיגי  הודיעו 
עליו  מועמד  בכל  תמיכה  על 
של  במחיר  גם  הנשיא,  יחליט 
ממצע  יסוד  קווי  על  ויתור 
במפלגה  מדובר  מפלגותיהם. 
עד  עמד  שבראשה  הדמוקרטית 
לפני שבוע לואיג'י ברסני, מפל־

לשעבר  הממשלה  ראש  של  גתו 
מפלגתו  וכן  ברלוסקוני  סילביו 

של ראש הממשלה האחרון מריו 
מונטי. 

הצי־ ברסני  של  התפטרותו 
בה בראש המפלגה הדמוקרטית 
את הבא אחריו ברשימה, אנריקו 
מפתיע  ובמהלך  ה־47,  בן  לטה 
הוא  כי  נפולטינו  הנשיא  הכריז 
מטיל עליו את הקמת הממשלה. 
אח־ ימים  לפני  חשב  לא  הלה 

בראש  לעמוד  צפוי  הוא  כי  דים 
והודה  הקרוב,  בעשור  המדינה 
של  מבקשתו  מאוד  הופתע  כי 
הנשיא. על פניו נראה כי המשבר 
באיטליה הגיע לקיצו ולטה יכהן 
חילוקי  אך  הממשלה,  כראש 
כל  גדולים  הצדדים  בין  הדעות 
אם  בוודאות  לקבוע  שקשה  כך, 
תצליח  ואם  ממשלה,  תוקם  אכן 
לנהל את המדינה מבלי להיקלע 
ואינסופיים  פנימיים  לוויכוחים 

בין חבריה. 

מאת מאיר קליין

מהמרכז  חוקרים  קבוצת 
סטפנס־ פ.  ד"ר  הדסה:  הרפואי 
המטו־אונקולוגיה  מומחית  קי, 
ילדים והשתלות מח עצם, פרופ' 
המחלקת  מנהלת  אל־פלג,  א. 
מבורך,  דרור  ופרופ'  גנטיקה 
ומנהל  ב'  פנימית  מחלקה  מנהל 
ראומטולוגי,  למחקר  המרכז 
לזיהומים  הסיבה  את  גילו 

תפקודית  והידרדרות  חוזרים 
קטנים.  בילדים  העצם  מוח  של 
מחקר  חודשי  ששה  לאחר 
גן,  החוקרים  מצאו  אינטנסיבי 
חומרים  בהעברת  מעורב  אשר 
הדם  מערכת  של  תאים  בתוך 

והחיסון.
התפרסם  המלא  המאמר 
היוקרתי  העת  בכתב  באחרונה 
התעניינות  ומעורר   BLOOD

רבה בעולם.

במא־ החלו  החוקרים, 
כאשר  הגן  לחקר  משולב  מץ 
ילדים  חמישה  אחרונה  בשנה 
לטי־ הופנו  שונות,  ממשפחות 

על  הדסה  הרפואי  במרכז  פול 
חוזרים  קשים  זיהומים  רקע 
וכשל חמור בתפקוד מח העצם. 
מקרים  אחר  התחקו  החוקרים 
בספרות  דווח  עליהם  דומים, 
האחרונות  בשנים  העולמית 
פגם  אשר  בגן,  לבסוף  והתמקדו 

שמקורן  במשפחות,  נמצא  בו 
בערב הסעודית.

החל  המוטציה  מציאת  עם 
החיפוש אחר המנגנון בו גורמת 
המוטציה בגן זה לסימני המחלה. 
כי  התברר,  המעבדה  מבדיקות 
התאים שנלקחו מאותם הילדים 
הדם  בזרם  מואץ  באופן  מתים 
הצליחו  בנוסף,  העצם.  ובמח 
החוקרים להראות שכל מערכת 
מתמו־ הדם  תאי  בתוך  ההובלה 

טטת בשל היעדרם של גופיפים 
וגרנולות  (ליזוזומים  תאיים  תוך 

אלפא).
של  המיידי  היתרון 
הממצאים הוא ביכולת הרופאים 
המ־ מקדים  גנטי  אבחון  להציע 
והאוכ־ החולים  למשפחות  חלה 

מהמחלה  נרפאו  כה,  עד  לוסיה. 
השתלת  בזכות  מהילדים  שניים 
שעברו  מוצלחת  עצם  מח 

בהדסה.

חדשיים אחרי הבחירות:

 איטליה בדרך להקמת ממשלה
ארה"ב: עוזרו האישי של בן 

לאדן נידון למאסר עולם

מדי שנה מתים 184 אלף בני אדם 
בעקבות צריכת משקאות ממותקים

סין: 21 נהרגו בעימותים בין שוטרים 
למוסלמים במחוז שינג'יאנג

מאת אליעזר פרידמן

שהורשע  אחרי  שנים   12
ונידון למאסר עולם, דן אתמול 
את  האמריקני  המשפט  בית 
השניה  בפעם  חאג'  אל  ווהדי 

למאסר עולם.  
בע־ שנערך  הדיון  במהלך 

ניינו אתמול נשא אל חאג' נאום 
בכה  הוא  שעה.  כחצי  שנמשך 
המשפט  בית  בפני  בדמעות 
וטען כי הוא חף מפשע וכי לא 
מכל  טרור  למעשי  קשור  היה 
סוג שהוא. הוא האשים את עו־

רכי דינו שלא אפשרו לו לנאום 
וק־ כה,  עד  המשפט  בית  בפני 

צדק  חוסר  עמו  נעשה  כי  בע 
מוחלט.

סבלנותו  את  איבד  השופט 
בנאומו  טען  חאג'  אל  כאשר 
כמו  בספטמבר  ה־11  שפיגועי 
גם סופת ההוריקן 'סנדי', פגעו 
ההשגחה  של  כעונש  בארה"ב 
שנעשו  העוולות  על  העליונה 
מעט  'הצטנע'  אפילו  הוא  לו. 
והבהיר כי הוא לא חושב שזאת 
שפ־ לאסונות  היחידה  הסיבה 

קדו את ארה"ב ונראה כי נעשה 
נוספים.  אנשים  עם  צדק  חוסר 
את  השופט  קטע  זה  בשלב 
במשפט  אותו  הרשיע  נאומו, 

וגזר עליו עונש מאסר עולם. 

חוקרים מהדסה גילו את הסיבה לזיהומים חוזרים והידרדרות תפקודית של מוח העצם בילדים 

מאת אליעזר פרידמן

זניח  מיעוט  הם  האויגורים 
בסין הענקית, אך במדינת המחוז 
האוטונומית שינג'יאנג, הם מרו־
יחסית,  גבוהים  במספרים  כזים 
מאוד  מקופחים  הם  ולטענתם 
שעליו  ההאן  שבט  לבני  ביחס 
הבכירה  ההנהגה  חברי  כל  נמנים 

בסין. 
אתמול דיווחה ממשלת מחוז 
חטפו  חמושים  כי  שינג'יאנג, 
הבטחון  כוחות  מאנשי  שלושה 
חטיפ־ על  לדווח  שהספיקו 

כל  נהרגו  קצר  זמן  כעבור  תם. 
שלפי  החוטפים  בידי  השלושה 
למיעוט  משתייכים  ההערכות 

הבטחון  כוחות  אנשי  האויגורי. 
בקרב  פתחו  לעזרתם  שחשו 
ובמהלכו  החוטפים  מול  יריות 
מה־ ושישה  שוטרים   15 נהרגו 
הנו־ החוטפים  שמונת  חוטפים. 

תרים נלכדו בעודם חיים ונלקחו 
למעצר.

מוסלמים  הינם  האויגורים 
ממוצא טורקי, והם טוענים לקי־

פוח מתמשך מצד הרשויות בסין 
על  כנגדם.  שינג'יאנג  ובמחוז 
האחרונות  בשנים  פרצו  זה  רקע 
האויגו־ בין  עימותים  מעט  לא 

והשיא  הרשויות,  לבין  רים 
נהרגו  שבמהלכה  ב־2009  נרשם 
בני  כאלפיים  אלו  בעימותים 

אדם. 

מאת חיים מרגליות

מדי  כי  מעריך  חדש  מחקר 
 184 העולם  ברחבי  מתים  שנה 
מצריכת  כתוצאה  אדם  בני  אלף 
המחקר,  ממותקים.  משקאות 
לב־ הספר  בית  ידי  על  שנערך 
אוניברסיטת  של  הציבור  ריאות 
כי  למסקנה  הגיע  הרווארד, 
של  גדולות  בכמויות  צריכה 
פירות  מיצי  קלים,  משקאות 
את  מאיצה  אנרגיה,  ומשקאות 
הופעתן של מחלות כרוניות כגון 
וסו־ דם  וכלי  לב  מחלות  סוכרת, 

גים שונים של סרטן. 
על פי הנתונים שהציגו החו־

קרים בכנס שנערך בניו אורלינס, 
משקאות  של  המוגזמת  הצריכה 
ממותקים אחראית לכ־133 אלף 
שנה,  מדי  מסוכרת  מוות  מקרי 
ממחלות  מוות  מקרי  אלף  כ־44 
מקרי  וכ־6,000  דם,  וכלי  לב 
החוק־ מצאו  עוד  מסרטן.  מוות 

רים כי 78 אחוזים ממקרי המוות 
באוכלוסיות  מתרחשים  הללו 
לנפש  השנתית  ההכנסה  שבהן 

נמוכה או בינונית. 
לדברי החוקרים, כל תוספת 
לאדם  ביום  קלוריות   150 של 
את  מעלה  סוכר  עתיר  ממשקה 
באוכלוסיה  הסוכרת  שכיחות 

באחוז אחד.

ויכוחים פנימיים ואינסופיים. הפרלמנט האיטלקי

משק צוריאל מזמין אתכם 
לטעימה מהגליל

עם גבינות בולגריות וצפתיות מקוריות 
מחלבה  היא  צוריאל  משק 
הר  למרגלות  שיושבת  קטנה 
המחלבה  התחתון.  בגליל  תבור 
מעשרים  למעלה  זה  מתמחה 
איכו־ חלב  מוצרי  בייצור  שנה 

תיים וטעימים. 
צו־ ממשק  הצוות  עבור 

חבל  רק  לא  הוא  הגליל  ריאל, 
האויר,  מזג  האוירה,  ארץ. 
סגנון  יוצרים  התחושה,  ואפילו 
את  המותיר  ונעים,  רגוע  חיים 
האדמה,  האנשים,  על  חותמו 
הייצור  על  ואף  החיים  בעלי 
אלה  תנאים  במקום.  הנעשה 
מיוחדת  וארומה  טעם  מעניקים 
משק  של  העשירות  לגבינות 
מוצרי  לשאר  גם  כמו  צוריאל 

החברה.
שומרים  צוריאל  במשק 
מסורתיות  ייצור  שיטות  על 
כולל  שלנו  הייצור  תהליך  ולכן 
ותשומת  רבה  ידנית  עבודה 
תחת  הנעשים  מיוחדת,  לב 
מהמח־ איכות  ותקני  פיקוח 

כיום  הקיימים  ביותר  מירים 
   בשוק.

מגוון  מציע  צוריאל  משק 

בט־ וצפתיות  בולגריות  גבינות 
עם עשיר ומעודן, במרקם נימוח 
המהודרת  הכשרות  עם  ומפנק, 
הגבי־ ישראל.  אגודת  בד"ץ  של 

בארוחות  לשילוב  מצוינות  נות 
היום.  במהלך  קטן  כנשנוש  או 
משק  של  האיכותיות  בגבינות 
כר־ להשתמש  מומלץ  צוריאל 

תוספת  בכריכים,  עיקרי  כיב 
גבינות  מפלטת  חלק  לסלטים, 
וכן  לחביתות,  כתוספת  עשירה, 

לשימוש במאפים ופשטידות.
נוספים  מוצרים  למחלבה 
שימושים:  למגוון  המצוינים 
מחלב  ויוגורט  חלב  מוצרי 
תבור,   – לאפיה  גבינה  עיזים, 
למריחה,  עיזים  מחלב  גבינות 
וגבינות  עיזים  מחלב  לבנה 

מיוחדות. 
שיווק  מנהל  יוסמן,  אבישי 
צוריאל  "משק  צוריאל:  משק 
ארוחה  כל  לשדרג  אתכם  מזמין 
וטעימות  איכותיות  גבינות  עם 
הצר־ את  החושפות  מהגליל, 

גלילית  לחוויה  נגיסה  בכל  כן 
עשירה המשלבת מומחיות ומגע 

ייחודי עם טעם ואיכות".
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בישראל  הציבור  מרבית 
הריבונות  בהחלת  תומך 
יהודה  בשטחי  הישראלית 
עולים  אלה  נתונים  ושומרון. 
כנס  לקראת  שנערך  מסקר 
ותקשורת  למשפט  אריאל 
אריאל.  באוניברסיטת  שיערך 
מכון  ידי  על  נערך  הסקר 

גיאוקרטוגרפיה.
הסקר  ממצאי  של  בניתוח 
סבורים  אחוז  כ־80  כי  נמצא 
ריבונות  להחיל  ישראל  שעל 
בתנאים  ושומרון  ביהודה 
יותר  מתוכם  אחרים,  או  כאלה 
סבורים  מהציבור  משליש 
את  להחיל  צריכה  ישראל  כי 
יהודה  שטחי  כל  על  ריבונותה 
רבע  כמעט  בעוד  ושומרון, 
אותה  להחיל  עליה  כי  מאמינים 
עוד  ההתיישבות.  גושי  על  רק 
מכלל  בלבד  אחוז   20 כי  עולה 
ישראל  כי  סבורים  הציבור 
רק  ריבונותה  להחיל  צריכה 
הממצאים  הסכם.  במסגרת 
דומה  מסקר  לממצאים  דומים 
 5 של  מעליה  לבד  אשתקד, 
הסבורים  האנשים  במספר  אחוז 
צריכה  הריבונות  שהחלת 
זאת  לעומת  בהסכם,  רק  להיות 
אחוז  כ־6  של  ירידה  קיימת 
ישראל  שעל  שענו  בנשאלים 
יהודה  על  ריבונות  להחיל  לא 

ושומרון. 

מהנשאלים  אחוז   60
המגדירים את דעותיהם כשמאל 
אחרת  או  כזו  במידה  סבורים 
את  להחיל  צריכה  ישראל  כי 
ריבונותה ביהודה ושומרון כולה 
או  השטח,  כל  על  (או  חלקה  או 
על גושי ההתיישבות או בהסכם 
כי  נמצא  עוד  הפלסטינים).  עם 
המגדירים  מהנשאלים  אחוז   42
מסכימים  כשמאל  דעותיהם  את 
במידה כזו או אחרת כי המשפט 
להכיר  צריך  הבינלאומי 
ביהודה  ישראל  של  בריבונות 
יותר  כי  עולה  מהסקר  ושומרון. 
המגדירים  מהנשאלים  מחצי 
טוענים  שמאל  כמצביעי  עצמם 
כי במידה כזו או אחרת המשפט 
לא  דעות  משקף  הבינלאומי 
העולם  של  אובייקטיביות 
המערבי ופוליטיקאים מהמערב 
הישראלי  הסכסוך  כלפי 
שני  כמעט  בנוסף,  פלסטיני, 
המגדירים  מהנשאלים  שליש 
מאמינים  כשמאל  דעותיהם  את 
שהמשפט  אחרת  או  כזו  במידה 
מהשדולה  מושפע  הבינלאומי 
אנטי  וגורמים  פלסטינית  הפרו 

ציוניים.
קרוב  כי  עולה  מהסקר 
מסכימים  מהציבור  שליש  לשני 
כי  אחרת  או  כזו  במידה 
תהפוך  שירדן  האפשרות 
למדינה פלסטינית מהווה פתרון 
מכיון  הארוך,  לטווח  גם  נכון 
אוכלוסיית  מרבית  שממילא 

ירדן פלסטינית. מתוך הנשאלים 
המגדירים את דעותיהם כשמאל 
43 אחוז מסכימים במידה כזו או 

אחרת עם אפשרות זו.
מצביעים  נוספים  ממצאים 
של  למקומה  שבהקשר  כך  על 
ירדן בנוגע לסכסוך, רוב מכריע 
מימוש  כי  מאמינים  מהציבור 
הפלסטינית  הלאומית  השאיפה 
או  בירדן,  ביטוי  למצוא  צריך 
פלסטינית  מדינה  קיום  ידי  על 
מימוש  תוך  ושומרון  ביהודה 
 61) בירדן  פוליטיות  זכויות 
או  כזו  במידה  מסכימים  אחוז 
אחרת), או על ידי הקמת מדינה 
פלסטינית בירדן מכיון שמרבית 
 64) פלסטינית  ירדן  אוכלוסיית 
או  כזו  במידה  מסכימים  אחוז 

אחרת).
המגדירים  מהנשאלים  כחצי 
שמאל  כמצביעי  עצמם  את 
אחרת  או  כזו  בצורה  מאמינים 
הפלסטינית  לבעיה  הפתרון  כי 
פלסטינית  מדינה  הקמת  הוא 
מוגבלות,  סמכויות  עם 
שאזרחיה יממשו את זכויותיהם 

הפוליטיות בירדן.
רק  כי  בסקר,  נמצא  עוד 
ישראל  כי  סבורים  אחוז   24
בעולם  עמדותיה  את  מסבירה 
עולה  עוד  מוצלחת.  בצורה 
סבורים  מהציבור  אחוז   70 כי 
להפנות  צריכה  ישראל  כי 
לצרכי  וכספים  משאבים  יותר 

הסברה.

יד לאחים השיק כתב עת ייחודי 
המיועד ליהודים נפגעי מיסיון 
'מחפשים', כתב עת הגותי ומעוצב, המכיל שורה של מדורים וכתבות ובהן עדויות 

אותנטיות ומרתקות של אנשים שנחשפו למיסיון וניצלו בידי אנשי יד לאחים

לאחים  יד  הפעילים  ארגון 
מיוחד  עיתון  השבוע  השיק 
'מח־ השם  את  הנושא  וייעודי 
יהודים  להצלת  הנועד  פשים' 
תועים ומחפשי דרך שעלולים 
במגע  באו  שכבר  או  להיקלע 

עם המיסיון וגרורותיו. 
בצורה  המעוצב  העיתון, 
הל־ תכנים  מכיל  מרשימה, 

של  מעולמם  הישר  קוחים 
מטרה  מהווים  אשר  יהודים 
המי־ של  הרסניים  למסרים 

סיונרים, בשפה קולחת, נהירה 
ושווה לכל נפש.

את  הפותחת  הכתבה 
סיפורה  את  מביאה  העיתון 
יהודית  משפחה  של  המרתק 
מיסיונרית,  לכת  שנקלעה 
בתמונות  מלווה  כשהכתבה 

המשפחה. 
בפני  מתארת  המשפחה 
הד־ את  'מחפשים'  כתבי 

תוך  שחוותה  הארוכה  רך 
כתות  בכמה  היטמעות  כדי 
התדהמה  את  מיסיונריות, 
במפ־ כשגילו,  בהם  שאחזה 

את  לאחים,  יד  אנשי  עם  גש 
מושתתים  שעליה  התרמית 
ואת  המיסיונריים  הרעיונות 
חלקם  מנת  שהוא  האושר 
כיום, כמשפחה ברוכת ילדים, 

במוסדות  ומתחנכים  הגדלים 
תורניים. 

מדור מיוחד בעיתון מגיש 
שצצות  לשאלות  תשובות 
לחומרים  שנחשפו  אלו  מפי 
ומב־ תוהים  והם  מיסיונריים 
מו־ התשובות  מענה.  קשים 

של  המרצים  טובי  מפי  גשות 
יום  יום  העוסקים  לאחים  יד 
בהצלת יהודים ומוציאים יקר 

מזולל. 
הצצה  מעניק  גם  העיתון 
פעילים  יהודיים  למרכזים 

אלטרנטיבה  שמציעים 
מאמרי  ומגוון  ערכית  יהודית 

הגות ומחשבה. 
פעילי יד לאחים המוצבים 
המיסיון  מוקדי  ליד  קבע  דרך 
הכ־ בכל  להתריע  מנת  על 

העומדים  הלגיטימיים  לים 
בדבר  הבאים  בפני  לרשותם 
צוידו  להם,  הצפויה  הסכנה 
בימים אלו בעיתון החדש והם 
בשערי  לבאים  אותו  מחלקים 

מוקדי המיסיון. 
אנשי  מפיצים  במקביל 
בדיוור  העיתון  את  לאחים  יד 
פוטנ־ יעד  לקהלי  ישיר 

והיחשפות  לחיכוך  ציאליים 
בהתאם  מיסיונריים,  לחומרי 
עמ־ שעליו  מדויק  לפילוח 

להצלה  המחלקה  אנשי  לו 
ממיסיון בארגון.

הש־ נמסר  לאחים  מיד 
עיתון  הוא  'מחפשים'  כי  בוע 
הגיליונות  וכי  בסדרה  ראשון 
בת־ להופיע  ימשיכו  הבאים 

מגמה  מתוך  קבועה,  דירות 
התו־ עיני  את  להאיר  ברורה 

למעשה  הלכה  ולקיים  עים 
את איסור התורה "לפני עיוור 
דברי  ואת  מכשול"  תתן  לא 
זה  ערבים  ישראל  "כל  חז"ל 

לזה".

סקר חדש שנערך לאחרונה מעלה:

כ־80 אחוז מהציבור תומכים בהחלת 
כיצד עונים לכסיל כאיוולתוריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון

ביטוי הולם | ב. ז. חשין

ביישוב  השתברו  קולמוסים  הרבה 
כסיל  "ענה  הפסוקים.  שני  בין  הסתירה 
כאיוולתו".  כסיל  תען  "אל  או  כאיוולתו" 
של  חלקם  מנת  היתה  זו  סבוכה  דילמה 
מייצגי דבר היהדות הנאמנה בכל הדורות, 
ופתאים  כסילים  מולם  שניצבו  בשעה 
גיבובי  של  צרורות  כנגדם  וירו  למיניהם 

הבלים על הקדוש והיקר.
בדרך  הסתירה  את  שיישב  מי  היה 
כזאת: עליך לענות לכסיל כאשר הוא פוער 
או  הוא  יסבור,  שלא  כדי  המצחין  פיו  את 
אולם  בדבריו,  הוא  צודק  שאכן  אחרים, 
כסילותו  אחר  להיגרר  שלא  להיזהר  עליך 
בחכמה  לו  ענה  שלו.  לתת־הרמה  ולרדת 
בשפה  לו  תענה  ואל  טעם,  של  דברים 

הרדודה והנמוכה שלו.
יישוב זה נאה מאוד לדרוש, אך לא נאה 
בכלל לקיים. כלומר: זה קשה מאוד לקיום 

ויישום בשטח המציאות. 
הסוער  העימות  את  לדוגמה  ניטול 
שהתרחש השבוע עם פתיחת מושב הקיץ 
מנות  כמה  לעצמכם  תארו  הכנסת.  של 
זקוקים  נתפסת  בלתי  עוצמה  של  גדושות 
להיות  להוותם  המוכרחים  היקרים  נציגינו 
המרכזי  השושבין  בו  כזה  במעמד  נוכחים 
בפאתוס  נואם  ה'כסילים'  ממלכת  של 
הגיגי  של  תילים  תילי  ומשחרר  ילדותי 

איוולת ללא כל בושה.
לשמוע  כדי  צריך  נפשי  חוסן  כמה 
של  מינימלית  משמעות  כל  נטולי  טיעונים 

היגיון, ולהיוותר שלווים. 
ולשתוק  שיניים  לחרוק  אפשר  כמה 
מלחמת  את  ללחום  המתיימר  אדם  מול 
השוויון והדמוקרטיה בו בזמן שהוא עצמו 

חסר  גדול  ציבור  המסומרים  במגפיו  רומס 
ישע ושופך על ראשו קיתונות של אמירות 

המבטאות רק שנאה.
המענה היעיל ביותר למתקפה  ברור כי 
לעומת  אמת  נתוני  הצגת  היא  כזו  פרועה 
מה  באמת  וזה  שלו  האיבה  התרסות 
שנציגינו עמלים להוכיח בכל עת. מבחינה 
ידי  על  גם  נעשית  מלאכתנו  כי  גם  זכינו  זו 
אחרים כמו למשל ח"כ יחימוביץ שהניחה 
 7 בת  'קטנה'  טעות  על  הפוקוס  את 
ה'פרופסור'  טעה  בה   (!) שקלים  מיליארד 

הגאון בנוגע למאזן הגרעון הלאומי...
בהעלאת  אלו  בימים  להתמקד  יש 
לידי  שיביאו  סטטיסטיים  סקרים  תוצאות 
שהציבור  האמתית  התרומה  את  ביטוי 
עין  בלי  הגדולות  המשפחות  בעל  החרדי 
הרע תורם למדינה ולעומת זאת את השקר 
הגס של התקשורת המתבכיינת על בעיית 
על  כביכול  החיים  החרדים  ה'טפילים' 

חשבונם עפ"ל.
כמו כן בנושא הגיוס יש לרכז את נושאי 
הוויכוח ככל האפשר אל השאלה המהותית 
נוסף  אדם  לכוח  זקוק  הצבא  באמת  האם 
במטרה  גדולה  אחת  פרופגנדה  שהכול  או 

להצר את עולם התורה על לא כלום.
הטיפות  בין  לתמרן  מאוד  קשה  כאמור 
שערה  מלחמה  להשיב  יש  מתי  ולדעת 
עדיף  ומתי  הכסיל  של  בשפתו  דווקא 
את  חכמה  בצורה  לו  ולענות  להחריש 
האמת המוחצת. במקביל יש לשאת תפילה 
של  דרכיהם  את  שיצליח  לה'  הלב  מעומק 
המילים  את  בפיהם  וייתן  הנאמנים  נציגינו 
את  לקדש  ויזכו  המוצלח  בעיתוי  הנכונות 

שמו הגדול ברבים. 

ראשון בסדרה. עמוד השער 
של העיתון האנטי מיסיונרי

צומת חלוץ: נהג רכב פרטי 
נהרג בתאונת דרכים

בתאונת דרכים קשה שהתרחשה בצומת חלוץ, בסמוך לש־
דרות, נהרג נהג רכב פרטי. למקום הוזעקו כונני מד"א שקבעו 
במשאית  פגע  האיש,  נהג  בו  הפרטי,  הרכב  במקום.  מותו  את 

ועלה באש. נהג המשאית נפצע קל וטופל במקום.

בני ברק: פועל נפל מגובה 
שישה מטרים ונפצע

פועל שעבד במוסך נפל מגובה שישה מטרים ברחוב היר־
קון בבני ברק, חובשים מארגון הצלה גוש דן טיפלו בו במקום 

והוא פונה במצב בינוני עד קשה לבית החולים תל השומר.

ירושלים: דירה ברחוב 
קרית משה עלתה באש

שני צוותי כיבוי פעלו בדליקה שפרצה בדירה ברחוב קרית 
מרפסת  דרך  הדירה  אל  חדרו  האש  מכבי  בירושלים.  משה 
נזק  נגרם  לדירה  בסלון.  המוקד  את  ואיתרו  הראשונה  בקומה 
של עשן ופיח. מחקירה ראשונית עולה שמדובר בכשל חשמלי 

בתאורה.

עטרות: פועל נפל מקומה 
שניה ונחבל בראשו

ברחוב התמרוקים בעטרות נפל פועל מגובה ונפצע באורח 
סניף  הצלה'  'איחוד  של  מתנדבים  חובשים  קשה,  עד  בינוני 

'ירושלים' העניקו לו טיפול רפואי ראשוני. 
מדוברות 'איחוד הצלה' נמסר: "מדובר בפועל שנפל מקו־

רפואי  טיפול  העניקו  לו  החובשים  בראשו.  ונחבל  שניה  מה 
ראשוני ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים".

כביש 90: הולך רגל נפגע 
ממשאית סמוך למלונות

שנפגע  רגל  בהולך  לטפל  הוזעקו  נגב  מרחב  מד"א  כונני 
מצדה.  לכיוון  למלונות  סמוך  המלח  ים   90 בכביש  ממשאית 
פונה  הוא  שלאחריו  ראשוני  טיפול  לפצוע  העניקו  הכוננים 
במסוק מד"א לביה"ח סורוקה, כשהוא במצב קשה עם פגיעת 

ראש.

ירושלים: משאית התהפכה 
וחסמה את הכביש

שני צוותי כיבוי הוזעקו לגשר עוזי נרקיס בירושלים, לכיוון 
פסגת זאב, שם דווח על משאית ועגלה מלאת עפר שהתהפכה. 
ונסגר  נחסם  הכביש  מההתהפכות,  כתוצאה  לגשר  נגרם  נזק 

לתנועה. הצוותים פינו את המשאית ואת הלכלוך מהמקום.

ירושלים: נתפס במחסום 
מבריח ביצים מקולקלות

לירו־ בכניסה  זעים  א  במחסום  נהג  עצרו  התנועה  שוטרי 
מהשטחים  מוברחות  ביצים  תבניות  נתפסו  כשברכבו  שלים, 
בביצים  מדובר  כי  העלתה  מהירה  בדיקה  מסחרית.  בכמות 
משרד  פקחי  עליהן.  מוטבע  ייצור  תאריך  ללא  מקולקלות, 
והנהג  הביצים,  את  להשמיד  כדי  למקום  הוזעקו  החקלאות 

נעצר ויועמד לדין.

בני ברק: הולך רגל נפגע 
מרכב ונפצע בינוני

ונפצע  ברק  בבני  גוריון  בן  ברחוב  מרכב  נפגע  רגל  הולך 
באורח בינוני. חובשים מארגון 'הצלה גוש דן' שהוזעקו למקום 
לבית  מד"א  ע"י  פונה  והוא  בשטח  ראשוני  טיפול  לו  העניקו 

החולים עם חשד לפגיעת ראש. 

קצרים // חיים מרגליות

כבאי בזירה | אריק אבולוף כבאות ירושלים
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ולוגי־ תפעולית  נערכת  אגד 
היסעים  מערך  להפעלת  סטית 
עושה  "אגד  למירון.  היקף  רחב 
שירות  לנוסע  להעניק  כדי  הכל 
הנוחיות",  במירב  ונסיעה  זמין 
מזכירות  יו"ר  אור,  בן  נועם  אמר 
ההזמנה  תונהג  השנה  גם  אגד. 
נסיעה  כרטיסי  של  המוקדמת 
בריכוזים  מכירה  במוקדי  למירון 
תפעיל  מהם  הגדולים,  החרדיים 
לעולים  סדירים  שרות  קווי  אגד 
למירון. כמו כן ניתן להזמין כרטי־
סי נסיעה באמצעות פניה למרכז 
שרות הלקוחות של אגד 2800*.  
מוקדי   3 יופעלו  בירושלים 
יציאה מרכזיים בקו 982 למירון, 
הישירות  לנסיעות  בנוסף  זאת 
מוקדי  המרכזיות.  מהשכונות 
ממוקמים  הישירה  היציאה 
הת־ בגבעת  וסע'  'חנה  בחניון 

וברציף  בעלזא  בכיכר  חמושת, 
22 בתחנה המרכזית ברחוב יפו. 
ביום חמישי יופעל מוקד יציאה 
בשעות  מדע  עתירות  ממסוף 
וזאת  ו־23:00   21:00  ,19:00
בציר  לאיסוף  ובמקביל  בנוסף 
הרגיל. בימים חמישי ושישי הנ־

סיעות בהזמנת כרטיסים מראש 
והנסיעות דרך עין תות. ממוקדי 
ייצאו  האוטובוסים  היציאה 
ללא  למירון  בדרכם  ישירות 

איסוף נוסעים בתחנות ביניים.
מוקדי  לשלושת  בנוסף 
יופעלו  המרכזיים  היציאה 
שכונ־ יציאה  מוקדי  בירושלים 

תיים. הנסיעות ממוקדי היציאה 
שישי,  ביום  יבוצעו  השכונתיים 
מו־ ראשון.  וביום  שבת  במוצאי 

קדי היציאה השכונתיים ימוקמו 
מיר־ רח'  ברמות  אגד  במסופי 

ברח'  במסוף  שלמה  רמת  סקי, 
אגרות משה, הר נוף במסוף ברח' 
מסוף   – יעקב  נוה  נשרים,  כנפי 
ובשכונת  וינוגרד,  ברחוב  אגד 
בית וגן, ברח' תורה ועבודה ליד 

ביה"ס בית יעקב. 
במ־ למירון  ההיסעים  מערך 

ביום  כבר  יחל  מתוגברת  תכונת 
ביום  ויימשך  באייר  ט"ו  חמישי, 
תגיע  ההיערכות  כאשר  שישי, 
לשיאה במוצאי שבת, החל מש־

וחצי  כשעתיים  בלילה,   10 עה 
מהמוקדים  השבת.  צאת  לאחר 
יתחיל  בירושלים  המרכזיים 
מערך ההיסעים לפעול במוצ"ש 
החל משעה 10 בלילה בכל שעה 
עגולה עד השעה 2 לפנות בוקר. 
ביום ראשון, ל"ג בעומר, הנסיעה 
בבוקר   6:45 בשעה  הראשונה 
והחל משעה 8 בכל שעה עגולה 
עד השעה 2 בצהריים. מיום שי־

שי ועד יום ראשון בשעה 17:00 
לאורך   982 בתחנות  איסוף  אין 

הציר הרגיל. 
היציאה  תחנת  ברק,  בבני 
תפעל  ־984   981  ,980 בקווים 
איש  חזון  פינת  עזרא  ברחוב 
המתו־ השרות  ויז'ניץ).  (מתחם 

ביום  יופעל  לצפון  בקווים  גבר 
לצפת),  עד  תות  עין  (דרך  שישי 
בלילה   10 משעה  החל  מוצ"ש 
 2 השעה  עד  עגולה  שעה  בכל 
לפנות בוקר) ויום ראשון נסיעה 
בבוקר.   6:45 בשעה  ראשונה 
 ,981 בקו  ברק  מבני  השרות 
בש־ ראשון  יום  עד  שישי  מיום 

מקומות  בהזמנת  רק   ,14:00 עה 
מראש, ללא איסוף בתחנות במ־

סלול הרגיל. ביום ראשון, בשעה 
16:00 כל הקווים חוזרים לפעול 
הנסיעות  בחיפה,  הרגיל.  בציר 
למירון בקו 777 ייצאו ממעונות 
גאולה – גשר רופין (מעל לרמת 
דרך  למירון,  ישירות  ויז'ניץ) 
כביש מנהרות הכרמל. הנסיעות 
מחיפה במוצ"ש, ליל ל"ג בעומר 
בהזמנת  הן  אף  ראשון,  וביום 
מקומות מראש בלבד. באשדוד, 
לוין  הרב  מרחוב  יופעל   985 קו 
כביש 6  דרך  למירון  ישירות   35
בלבד.  מראש  מקומות  בהזמנת 
וביום  חמישי  ביום  הנסיעות 
שישי דרך חצור וצפת. במוצ"ש 
ישי־ הנסיעות  כל  ראשון  וביום 

רות למירון.
בקווי  הישירות  הנסיעות 
כביש  דרך  יבוצעו  למירון  אגד 
בחניון  התרעננות  הפסקת   .6
ממירון  חזרה  הנסיעות  מגידו. 
שעה  בכל  ולצפת  לירושלים 
הש־ מראש.  הזמנה  ללא  עגולה, 

רות במוצאי שבת בחזור ממירון, 
בשעה  בחצות  יחל  הקווים,  בכל 
24:00 ויפעל עד יום ראשון בש־

עה 10 בלילה.
הנסיעה  כרטיסי  בעלויות 
ניכ־ הנחה  גלומה  ושוב  הלוך 

הנחה  הכרטיסים.  לרוכשי  רת 
ויל־ ותיקים  לאזרחים  מיוחדת 

דים בגילאי 5-10. 
מוקדמת  כרטיסים  מכירת 
אייר,  י"ג  שלישי,  מיום  החל 
הנו־ ציבור  לנוחות  אגד  תפעיל 

מוקדמת  להזמנה  מוקדים  סעים 
של כרטיסי נסיעה. את הרכישה 
המוקדמת ניתן לבצע בשני ערו־

צים: הערוץ האחד – מרכז שרות 
באמצעות   *2800 הלקוחות 
הנו־ והערוץ  אשראי,  כרטיסי 

מוקדמת  להזמנה  מוקדים   – סף 
בריכוזים החרדיים מהם יופעלו 
להזמנה  המוקדים  השרות.  קווי 
בירוש־ יפעלו  מוקדמת  ומכירה 
ובחי־ באשדוד  ברק,  בבני  לים, 

פה. הנוסע יוכל לבחור את מוקד 
המועד־ הנסיעה  ושעת  היציאה 

תצויין  הנסיעה  בכרטיס  פת. 
ומספר  למירון  הנסיעה  שעת 
לה־ מתבקש  הנוסע  האוטובוס. 
שנ־ היעודה  בשעה  למוקד  גיע 

בחרה על ידו, לעלות לאוטובוס 
מקומו.  את  ולתפוס  הממתין 
הרוכשים כרטיסים במכירה 
המוקדמת יהנו מהטבה מיוחדת 
סט   – פלדהיים  נוף  יפה  ברשת 
רקה  כריכה  משנה,  סדרי  שישה 
ב־15 ש"ח בלבד, ספר הקומיקס 
ש"ח  ב־15  יוחאי  בר  שמעון  ר' 
בהצגת  תינתן  ההטבה  בלבד. 
למי־ ושוב  הלוך  נסיעה  כרטיס 

רון. 

אגד בהיערכות שיא להפעלת 
מערך היסעים בל"ג בעומר מקומות  ההסעות  חברת 

הסעות  המפעילה  ואתרים 
לציון  השנה  כל  במשך  קבועות 
הק־ ולמקומות  במירון  הרשב"י 
מסורת  לה  ואשר  בגליל,  דושים 
מערך  בהפעלת  שנים  רבת 
למירון  בעומר  בל"ג  ההסעות 
של  גדול  בצי  השנה  גם  נערכת 
ומפוארים,  חדישים  אוטובוסים 
החברה  משרדי  מרחבת  שיצאו 
ברחוב חזון איש 49 פינת נחמיה 
בבני ברק החל ממוצש"ק בשעה 
לפנות   03:00 השעה  עד   21:30
בוקר רצוף ולמחרת ביום ראשון 
מהשעה 06:30 עד השעה 17:00 

מס'  מדי  רצוף,  הצהרים  אחר 
מראש  בהזמנה  צורך  ללא  דקות 

ובהתחייבות לשעה מסוימת.
בהקפ־ ידועה  אשר  החברה 

משקיעה  מהדרין  בהפרדת  דה 
הן  הציבור  לרווחת  מאמצים 
גדרות  ע"י  לאוטובוסים  בעליה 
קו־ בהעמדת  והן  לכך  מיוחדים 

פות נפרדות.
מעוניינים  אשר  לאלו  כמו"כ 
לשיעורי  הנסיעה  זמן  את  לנצל 
ברחבת  החברה  העמידה  תורה 
המשרד מכשיר טעינה להקלטת 

שיעורי קול הלשון וקול הדף.
להס־ החברה  הגיעה  בנוסף 

חנויות  רשת  עם  מיוחדים  כמים 
'רפאלי' ומרכז החד פעמי 'רובין' 
עור  (כריכות  רובר  חנות  עם  וכן 
אומנותיות) על קופון הנחה לרו־

כשי כרטיס נסיעה למירון.
כבכל השנים מסלול הנסיעה 
הוא דרך חניון מהדרין ביוקנעם 
למקומות  בהגעה  צורך  ללא 
כס־ ולהוצאות  רצויים  שאינם 
החניה  מגרשי  מיותרות.  פיות 
הן כבכל השנים סמוכים לשביל 
מהדרין ואשר השנה גם הורחבו 
ולמ־ ישראל  למשטרת  הודות 
איצקוביץ'  אמנון  מתנ"א,  פקד 
המרכז  עם  פעולה  ובשיתוף 

למקומות הקדושים המנוהל ע"י 
וישראל  שוינגר  יוסף  הרבנים 
מאמצים  השקיעו  אשר  דרעי 

רבים לתועלת ציבור הנוסעים.
שקשה  רבים  וישנם  מאחר 
בעומר  בל"ג  ההליכה  עליהם 
גם  נסיעות  החברה  מארגנת 
ביום חמישי בשעה 15:00 וביום 
וכן   08:00 בשעה  בבוקר  שישי 
 15:00 בשעה  ושלישי  שני  בימי 

לפי הרשמה.
כמו כן לציבור הנוסע לשבת 
הסעה  החברה  מארגנת  קודש 
ביום שישי בשעות 12:00 ו־13:00 
מראש.  כרטיסים  ברכישת 

חברת 'מקומות ואתרים' נערכת לקראת ל"ג בעומר
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