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במהלך הצעות אי האמון: 

שר האוצר מתרברב במליאה: "בתי ספר שלא 
ילמדו לימודי ליבה יתוקצבו ב־35 אחוז בלבד"

ח"כ הרב אטיאס: "אני מצפה מראש הממשלה להתערב ולבטל את 
ההחלטות הדרקוניות שפוגעות בשכבות החלשות"

מאת מאיר ברגר

ארבע  דחתה  הכנסת  מליאת 
הע־ סיעות  של  אמון  אי  הצעות 
מרצ,  התורה,  יהדות  ש"ס,  בודה, 
רע"מ־תע"ל־מד"ע, חד"ש, ובל"ד 

בנושאים הכלכליים.
במהלך הדיון הציג ח"כ נחמן 
סיעתו  הצעת  את  (העבודה),  שי 
שהתפתח  "העובדה  כי  ואמר 
של  גודל  בסדר  תקציבי  גרעון 
40 מיליארד שקל זה יום הכיפור 

של משרד האוצר. מתברר שהיה 
פקיד במשרד האוצר שזיהה את 
הגרעון אך הוא הודח מתפקידו. 
הע־ אך  שידעו  נוספים  עוד  היו 

שתוקם  רוצה  אני  לשתוק.  דיפו 
בענין  ממלכתית  חקירה  ועדת 
מי  לדעת  רוצה  אני  הגרעון. 
תפקד  שלא  ומי  באחריות  נושא 
שילך הביתה. זה לא יכול לעבור 

בשתיקה". 
אטיאס  אריאל  הרב  ח"כ 
ואמר  סיעתו  הצעת  את  הציג 

כי "כולם דיברו במחאה על אלו 
החודש  את  לסגור  יכולים  שלא 
אלו  על  מדבר  לא  אחד  אף  אבל 
לפתוח  מתחילים  לא  שאפילו 
את החודש. להעלות את המע"מ 
החל־ בשכבות  רק  פוגע  והמס, 

שות. אני מצפה מראש הממשלה 
ההחלטות  את  ולבטל  להתערב 
בשכבות  שפוגעות  הדרקוניות 

החלשות". 
לפיד  יאיר  ח"כ  האוצר,  שר 
בתום  הממשלה  בשם  השיב 
פערים  "יש  כי  ואמר  הדיון 
הח־ לעובדות.  השמועות  בין 

וחצי   6 של  תוספת  על  לטנו 
לא  לחינוך.  שקלים  מיליארד 
החינוך  של  בתקציבו  נגענו 

המיוחד". 
בהמשך התרברב שר האוצר 
בתקציבי  לקצץ  שהחליט  על 
שלא  ספר  "בתי  החרדי.  החינוך 
יתוקצבו  ליבה,  לימודי  ילמדו 
רוצים  אנחנו  בלבד.  אחוז  ב־35 
לעודד חרדים לצאת לשוק הע־

בודה. הטלנו גם עומס על מעמד 
הביניים. לרגע לא חשבתי לגעת 
הוספנו  ההשתלמות.  בקרנות 

סייעות בחינוך". 

פרישה ראשונה בעידן לפיד:

הממונה על התקציבים 
באוצר פורש מתפקידו

משרד האוצר מבקש לבטל רטרואקטיבית 
את החוק המאפשר לרוכשי דירה 

בירושלים לקבל מענק של 100 אלף ש"ח
מומחי נדל"ן ל'המבשר': "מדובר בהחלטה שערורייתית; לא יתכן 

שהממשלה תטען כל פעם טענות מגוחכות. כאשר מבקשים לבנות הם 
מסרבים ועכשיו הם טוענים שהיצע הדירות מוגבל"

מאת י. מוזסון

התקציב  דיוני  במסגרת 
לבטל  האוצר  משרד  מבקש 
לזכאי  המאפשר  החוק  את 
דירת  הרוכשים  השיכון  משרד 
מגורים בירושלים לקבל מענק 
בטענה  אלף,   100 של  בסכום 
מספיק  היצע  ואין  שמאחר 
לג־ עלול  הדבר  בעיר,  לדירות 

רום לעליית מחירים.
כשבועיים  לפני  כזכור, 
תקופת  מועד  תום  על  נמסר 
ח"כ  יזם  אותו  לחוק  ההקפאה 
הרב מאיר פרוש, בשנת תש"ס 
בירו־ דירה  הרוכש  כל  לפיו 

מטעם  זכאות  לו  אשר  שלים 
באפשרותו  השיכון  משרד 
שבשעתו  מיוחד,  מענק  לקבל 
היה שווה 104,000 ש"ח. החוק 

בכל  הממשלה  ידי  על  הוקפא 
חוק  במסגרת  מחדש  שנה 

ההסדרים.
חוקית  מבחינה  כי  יצוין, 
הסתיים  ההקפאה  של  תוקפו 
האזרחית,  השנה  בתחילת 
אבל   ,2013 לינואר  בראשון 
בחי־ בתקופת  זה  והיה  מאחר 

רות אזי מבחינת תקנון הכנסת 
כל חוק מסוג זה, תוקפו נמשך 
חדשים  שלשה  למלאות  עד 
הבחירות  תוצאות  מפרסום 
שה־ כך  ברשומות,  לכנסת 

עדיין  משפטית  מבחינה  חוק 
תקף.

התקציב  בספר  מעיון  אך 
משרד  כי  עולה,  ל־2013/14 
שוב  לבטל  מעוניין  האוצר 
דירות  לרוכשי  ההטבה  את 
רטרואקטיבית  בירושלים, 

מתחילת 2013, כאשר לטענת 
של  מהסיבה  הפעם  האוצר, 
בירוש־ מוגבל  דירות  היצע 

צפויה  לדבריהם,  כאשר  לים, 
ההטבה להוביל לעליית מחירי 
ההטבה  בגובה  בעיר  הדירות 
יותר,  משמעותי  בשיעור  או 
לבטל  כעת  מוצע  זאת,  לאור 

את החוק.
מומחי נדל"ן אמרו בשיחה 
בהחלטה  שמדובר  ל'המבשר' 
שה־ יתכן  לא  שערורייתית, 

ממשלה תטען כל פעם מחדש 
מבק־ כאשר  מגוחכות.  טענות 

שים לבנות הם פועלים לעצור 
ובמקביל  הבניה,  אישורי  את 
האמור  חוק  ישנו  כאשר  כעת 
בי־ דירות  רוכשי  עם  להיטיב 

שהיצע  טוענים  הם  רושלים, 
הדירות מוגבל.

צבא סוריה: ברשותנו ג'יפ צבאי 
ישראלי שנלקח מכוחות המורדים
בצילום נראה בבירור מספר הרישוי הצה"לי "צ 669491", הנחיות למהירות נסיעה 
מקסימאלית בשטח פתוח ובשטח בנוי, כפי שמופיעות על כלי רכב צה"ליים וכן 

מסמכי רישוי שונים ^ דובר צה"ל: הג'יפ אינו בשימוש צה"ל זה יותר מעשור

מאת מרדכי גולדמן

אתמול  הציג  סוריה  צבא 
שלטענתו  ישראל,  מתוצרת  ג'יפ 
המורדים  מארגוני  שלל  נלקח 
האח־ בימים  שהתנהל  בקרב 
קוסייר,  הסורית  בעיר  רונים 
אסד  משטר  לבנון.  לגבול  סמוך 
שמע־ לסיוע  עדות  זו  כי  טוען 
הברית  וארצות  ישראל  ניקות 
במדינה.  האופוזיציה  לארגוני 
ואומרים  מכחישים  בישראל 
משירות  שיצא  בג'יפ  מדובר  כי 
ועדיין  רבות  שנים  לפני  צה"ל 
לידי  התגלגל  כיצד  ברור  לא 

המורדים.
הלבנונית  התקשורת  רשת 
אתמול  פרסמה  'אל־מיאדין', 
צילום שבו נראים קצין וחיילים 
הג'יפ,  ליד  אסד  של  מצבאו 
שנפגע מכמה קליעים בעת הק־

רבות. זהו ג'יפ 'סופה' ממוגן ירי, 
ככל הנראה מדגם מיושן יחסית. 
ג'יפים רבים כאלה משמשים, או 
צה"ל  כוחות  את  בעבר,  שימשו 
הב־ אזור  פינוי  ולפני  בשטחים 

 ,2000 בשנת  לבנון  בדרום  טחון 
גם בלבנון.

בצילום נראה בבירור מספר 
 ,"669491 "צ  הצה"לי  הרישוי 
מק־ נסיעה  למהירות  הנחיות 

ובשטח  פתוח  בשטח  סימאלית 
כלי  על  שמופיעות  כפי  בנוי, 
רישוי  מסמכי  וכן  צה"ליים  רכב 
שהתראיין  הסורי  הקצין  שונים. 
הוכחה  זו  כי  טוען  בצילום 

לצבא  ישראל  שמעניקה  לסיוע 
מארגוני  אחד  החופשית,  סוריה 
האופוזיציה המרכזיים הלוחמים 

נגד אסד.
בתגובה  מסר  צה"ל  דובר 

זה  צה"ל  בשימוש  אינו  הג'יפ  כי 
"מדובר  כי  ואמר  מעשור  יותר 
בנסיון כושל נוסף של התעמולה 
שק־ האשמות  להפנות  הסורית 

ריות כלפי ישראל".

היום שמחת בית בעלזא - נישואי נכדו הגדול 
של כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א

היערכות מרבית של כוחות משטרה והצלה  ̂ שינויים בסדרי התנועה בקרית בעלזא 

מאת אהרן פקשר

בשעה  בעז"ה  תתקיים  היום 
טובה ומוצלחת השמחה הגדולה 
נכ־ נישואי  שמחת  בעלזא.  בבית 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  הגדול  דו 
שלום  הרב  החתן  שליט"א, 
אהרן  רבי  הרה"צ  בן  שליט"א 

מרדכי רוקח שליט"א. 
נערכה  הגדול  המעמד  לרגל 
החתונה  של  המיוחדת  הועדה 
לאפשר את קליטת קהל הרבבות 
ולוודא שהשמחה הגדולה תהיה 
בשלמותה על הצד הטוב ביותר. 
חודשים  במשך  שקדה  הועדה 
סדרי  של  מדוקדק  תכנון  על 
מהלכה  כל  על  הגדולה  השמחה 
ופרטיה ובד בבד תוך שמירה על 
ככל  והימנעות  והבטחון  הסדר 
הקריה  לאזור  מהפרעה  הניתן 

בכל שבוע השמחה.
ירושלים  משטרת  מטעם 
ושלום  בטחון  למען  כי  נמסר 
מה־ כבר  יחולו  הרבבות,  קהל 

תחבורה  וסדרי  שינויים  בוקר 
בקרית בעלזא.

רחוב דובר שלום יהיה סגור 
מהשעה  החל  הרכבים  סוגי  לכל 
6 בבוקר. רחוב דברי חיים מצו־

רחוב  עד  חסד  תורת  רחוב  מת 
 10 מהשעה  ייסגר  שלום  דובר 
קיבלו  הרחובות  דיירי  בבוקר. 
חו־ לנסיעה  מיוחדים  כרטיסים 

פשית למקום מגוריהם.
שתתקיים  החופה  בשעת 
ייסגרו  אחה"צ   6 בשעה  בעז"ה 
תקוה,  פתח  שמגר,  הכבישים: 
מנחת יצחק, תורת חסד. הנהגים 
בדרכים  להשתמש  מתבקשים 
חלופיות. מטעם הועדה המכינה 
כל  את  יעשו  הסדרנים  כי  נמסר 
הפר־ את  להפחית  המאמצים 

כשיתאפשר  ומיד  התנועה  עות 
כלל  לרווחת  הכבישים  ייפתחו 

הציבור.
המבורך  הציבור  לאור 
בלע"ה, בהוראת רשויות האבט־

חה, תתאפשר הכניסה לבנין בית 
בעלזא  בקרית  הגדול  המדרש 
והכניסה  החסידים  לאנ"ש  רק 
רק  תתאפשר  החתונה  לאולם 
כרטיס  ובעלי  בעלזא  לחסידי 

מיוחד. 
כוחות  של  מיוחד  חפ"ק 
בע־ קרית  במרכז  הוקם  הצלה 
ומרפא'  'סעד  ארגון  ע"י  לזא 
בכל  מאוחדת.  קופ"ח  בשיתוף 
סיורי  יתוגברו  השמחה  שעות 
המעמד  לאבטחת  'השומרים' 

והאזור כולו.

מליאת הכנסת אישרה סופית את 
מתכונת חוק התקציב כדו שנתי

מאת מאיר ברגר

אמש  אישרה  הכנסת  מליאת 
הצ־ ושלישית  שניה  בקריאות 
המדינה  תקציב  יסוד:  חוק  עת 
ואת  ול־2013   2012 עד  ל־2009 
הכלכ־ ההתייעלות  חוק  הצעת 
המסג־ סופית  אושרה  בכך  לית. 
רת הדו־שנתית של התקציב ושל 
ל־2013-2014,  ההסדרים  חוק 
לקראת  ראשון,  שלב  המהווה 
ההסדרים  וחוק  התקציב  אישור 
שיונחו על שולחן הכנסת בשבו־

עות הקרובים. 

הצעות החוק שאושרו, קוב־
הת־ חוק  כי  שעה  כהוראת  עות 
ו־2014  השנים 2013  לגבי  קציב 
כן  שנתי,  דו  תקציב  חוק  יהיה 
שנועדו  נוספים  תיקונים  נקבעו 
התק־ לקביעת  התאמות  לבצע 

ציב כתקציב דו שנתי, בין היתר, 
לענין תכנית תקציב רב־שנתית, 
שה־ וסכומים  התאמות,  תקציב 
ממשלה רשאית להוציא במקרה 
לפני  תקציב  חוק  התקבל  שלא 

תחילת שנת כספים.
ח"כ  הכספים,  ועדת   יו"ר 

לבשי בגדי תפארתך, בעלזא!
מאמר מערכת, עמ' ב

מאת שלמה גרין

בצמרת  ראשונה  פרישה 
גל  לפיד:  יאיר  בעידן  האוצר 
הת־ על  הממונה  הרשקוביץ, 
קציבים באוצר, הודיע אתמול 
את  לסיים  כוונתו  על  ללפיד 
כחוד־ בעוד  ולפרוש  תפקידו 
תקציב  שיאושר  לאחר  שיים, 
 2013-2014 לשנים  המדינה 

בכנסת. 
להשלים  צפוי  הרשקוביץ 
קדנציה  הקרוב  באוגוסט 
לאחר  בתפקיד,  שנתיים  בת 
בעי־  ,2011 באוגוסט  שמונה 

החברתית.  המחאה  של  צומה 
לאחר  כי  אמר  הרשקוביץ 
בממשלה  אושר  שהתקציב 
להודיע  ההחלטה  בלבו  גמלה 
ההוד־ וכי  לפרוש  כוונתו  על 
לשר  תאפשר  המוקדמת  עה 
האוצר להיערך מבעוד מועד. 
כהונתו  תחילת  עם  מיד 
להתמודד  הרשקוביץ  נאלץ 
עם המשבר הכלכלי הגלובלי, 
המדינה  בהכנסות  הירידה 

במטרה  הגרעון.  והתרחבות 
לשמור על היציבות הכלכלית 
הרשקוביץ  הוביל  והפיננסית 
שורה של צעדים משמעותיים 
 2012 בינואר  החלטה  שכללו 
מת־ הפחתת  המשך  לעצירת 

הוביל   2012 ביולי  המס,  ווה 
של  בהיקף  מיסים  העלאת 
בי־ הוא  ש"ח,  מיליארד  כ־10 

במטרה  נרחבים  קיצוצים  צע 
לשמור על תקרת ההוצאה. 

חבר  היה  האחרונה  בשנה 
שהקימה  הריכוזיות  בועדת 
בגיבוש  שותף  וכן  הממשלה, 
שנו־ והתהליכים  הרפורמות 

התחרותיות  להגברת  עדו 
התעופה,  בתחום  במשק 
וחשיפת  המלט  המזון,  הרכב, 

המשק לייבוא. 
הודה  לפיד  האוצר  שר 
תקופת  על  להרשקוביץ 
הקשה  בתפקיד  כהונתו 
התק־ על  כממונה  והשוחק 

תרומתו  את  ושיבח  ציבים, 
ואישורו  התקציב  בגיבוש 

בממשלה.
ועדת החוץ והבטחון החליטה: 

לבחון מחדש את התכניות להגנת מתחם 
קבר רחל על מנת להשיג בטחון למתפללים
ח"כ הרב מאיר פרוש: "הבקשה לדיון דחוף באה בעקבות פניות מתפללים רבים 
שהלינו על הסכנה הבטחונית של המתפללים, וביקשו שאפנה לגורמי הבטחון"

מאת מאיר ברגר

מהיר  לדיון  בקשה  בעקבות 
שהגישו חברי הכנסת הרב מאיר 
סטרוק,  א'  וגב'  לוין  יריב  פרוש, 
והב־ החוץ  ועדת  (אתמול)  דנה 
של  הבטחוניות  בסכנות  טחון 

המגיעים להתפלל בקבר רחל. 
פי  על  כי  מסרו  הצבא  נציגי 
מבצע  מאז  בידיהם  הנתונים 
'עמוד ענן' לפני כחצי שנה נזרקו 
והחיילים  המתפללים  לעבר 
תבערה  בקבוקי  כ־200  במקום 

ו־90 מטענים.
הג־ החומות  הצבא  לדברי 

מטרים)  תשעה  (בגובה  בוהות 
המת־ על  להגן  מנת  על  שנבנו 

ההגנה  את  מספקות  לא  פללים 
הראויה.

אביגדור  ח"כ  הועדה,  יו"ר 
תכ־ לבחון  לצבא  הורה  ליברמן 

תקופה  לפני  כבר  שתוכננו  ניות 
מעל  קירוי  להוספת  ארוכה 
את  להבטיח  מנת  על  המתחם 
שלום המתפללים ולחזור לועדה 
בתוך כחודש על מנת להציג את 

תוצאות הבדיקה.

לדברי ח"כ הרב מאיר פרוש, 
הבקשה לדיון מהיר ודחוף, באה 
מתפללים  של  פניות  בעקבות 
הסכנה  על  הלינו  אשר  רבים, 

המתפללים,  של  הבטחונית 
הבט־ לגורמי  שאפנה  וביקשו 

על  הועדה  את  מברך  אני  חון, 
החלטתה. 

משבר ראשון במגעים המתחדשים בין ישראל לרשות הפלסטינית

למרות הסיכומים: הפלסטינים מתכוונים 
להגיש הצעות גינוי באו"ם נגד ישראל
שר החוץ הפלסטיני, ריאד אל מאליכי, אמר כי בכוונתו להגיש הצעת גינוי לישראל 

באונסק"ו בעקבות מה שהוא כינה "המאמצים לייהוד ירושלים" ^ בעקבות זאת החליטה 
ישראל לבטל את הגעתה של משלחת מומחים של האו"ם לירושלים

מאת מרדכי גולדמן

שגובשו  ההבנות  למרות 
התחממות  בעקבות  באחרונה 
לרמללה  ירושלים  בין  המגעים 
מלה־ יימנעו  הפלסטינים  לפיו 
פעילות  את  המגנות  הצעות  גיש 
ישראל במוסדות אונסק"ו, נראה 
מתכוונים  אינם  הפלסטינים  כי 
כך  בעקבות  במילתם.  לעמוד 
את  לבטל  בישראל  החליטו 
מומחים  משלחת  של  הגעתה 
הת־ החינוך,  ארגון  של  מיוחדת 
רבות והמדע של האו"ם לבדיקת 
אתרים   18 של  השימור  מצב 
בעיר  הדתות  לשלוש  מקודשים 

העתיקה בירושלים. 
השי־ לחידוש  המגעים  האם 

הודיעה  ישראל  נכשלו?  חות 
המדע  החינוך  ארגון  לאונסק"ו, 
היא  כי  האו"ם,  של  והתרבות 
משלחת  ביקור  את  מבטלת 
בירוש־ מורשת  לאתרי  הארגון 

כי  מסרו  מדיניים  גורמים  לים. 

בטרם הביקור הוסכם כי הרשות 
אנ־ הצעות  תמחק  הפלסטינית 

של  היום  מסדר  טי־ישראליות 
בת־ אונסק"ו  של  המנהל  הועד 

להגעת  ישראל  להסכמת  מורה 
המשלחת. במשרד החוץ טוענים 
מההסכמה  נסוגו  הפלסטינים  כי 
עם ישראל ובכוונתם להגיש את 
במהלך  לישראל  הגינוי  הצעות 
החו־ במהלך  אונסק"ו  של  הכנס 

דש הבא. 
ול־ החוץ  למשרד  כן,  כמו 

כי  נודע  הממשלה  ראש  משרד 
המ־ לחברי  הכינו  הפלסטינים 
פולי־ היבטים  בעל  לו"ז  שלחת 

טיים, שחורג מהמנדט המקצועי 
את  לחדד  ונועד  המשלחת,  של 
פעו־ מבצעת  שישראל  המסר 
העתי־ בעיר  ראויות  לא  לות 

המורשת  באתרי  ופוגעת  קה 
במקום. 

היתה  המומחים  משלחת 
כדי  אתמול  להגיע  אמורה 
ופ־ השימור  מצב  על  לעמוד 

אתרים   18 של  השיקום  עולות 
 6 מסגדים,   6  – העתיקה  בעיר 
מדובר  כנסת.  בתי  ו־6  כנסיות 
מט־ פקחים  של  שגרתי  בביקור 

האחרונה  הפעם  אונסק"ו.  עם 
בעיר  כזאת  משלחת  שביקרה 
המנדט  ב־2011.  היתה  העתיקה 
החל־ על  מבוסס  המשלחת  של 
את  לבצע  מ־2003  הארגון  טת 
אתרים   18 על  הפיקוח  עבודת 
להחלטה  בהמשך  זאת  אלה. 
אותה  אונסק"ו,  של  היסטורית 
יזמה ירדן ב־1981, שהכריזה על 
העיר העתיקה בירושלים כאתר 

מורשת עולמית. 
ישראל והפלסטינים הסכימו 
כבר לפני מספר חודשים, בתום 
מאמצי תיווך אמריקאים ורוסים 
שגריר  של  מאומצת  עבודה  וכן 
ברקן,  נמרוד  לאונסק"ו,  ישראל 
מפולי־ נקיה  תהיה  שהמשלחת 

טיזציה וכן הארגון והפלסטינים 
גינוי  הצעות  מלהגיש  יימנעו 

לישראל. 

הסיכומים,  שלמרות  אלא 
אל  ריאד  הפלסטיני  החוץ  שר 
ישראל  לטענת  חרג  מאליכי 
בדברים  שהושגו.  מההסכמות 
טען  השבוע,  בתחילת  שאמר 
לקדם  הפלסטינים  שבכוונת 
את  לבדוק  שמטרתה  חקירה 
ישראל  פעולות  על  הטענות 

לייהוד ירושלים. 
האח־ ההתבטאויות  "לאור 

הפלסטיני,  החוץ  שר  של  רונות 
יטמנו  שהפלסטינים  חששנו 
את  ויפרו  פוליטית  מלכודת 
מקור  אמר  שהושגו",  הסיכומים 
"דרשנו  לפיכך,  החוץ.  במשרד 
המשלחת,  הגעת  את  לדחות 
הפלסטינים  שגם  שיובהר  עד 
ולא  שפה  באותה  מדברים 
המ־ לביקור  פוליטיזציה  יעשו 

בהתחייבויות  ויעמדו  שלחת 
שלהם". 

רוסיה סיכלה פיגוע טרור שתוכנן להתבצע במוסקבה
מאת אליעזר פרידמן

בטרור  ללוחמה  הסוכנות 
ברוסיה מסרה אתמול כי אנשיה 
שתוכנן  גדול  טרור  פיגוע  סיכלו 
הבירה.  במוסקבה  להתבצע 
למבצע  יצאו  שלנו  "האנשים 
שסי־ הבנדיטים  על  וצרו  מיוחד 
רוסי  גורם  אמר  להיכנע",  רבו 

לסוכנות הידיעות אינטרפקס. 
יריות  קרב  לאחר  לדבריו 
והש־ מהמחבלים  שניים  נהרגו 
הבט־ אנשי  ידי  על  נתפס  לישי 

חון. אחד הלוחמים של הסוכנות 
ללוחמה בטרור נפצע באורח קל 

במהלך התקרית. 
כי  דיווחו  שונים  מקורות 
אזרחים  הם  המחבלים  שלושת 

שמוצאם  מוסלמים   – רוסיים 
מאזור הקווקז. הם פעלו בדירה 
ותכננו  מוסקבה,  מפרברי  באחד 
המוני  פיגוע  לפועל  להוציא 
להתבצע  תוכנן  הנראה  שככל 
במומבאי  הדמים  פיגוע  בנוסח 
חב־ מטעני  המחבלים  פוצצו  בו 

לה, ירו מנשק אוטומטי לקחו בני 
ערובה. 

פרקליטות המדינה מבקשת מבית המשפט 
הפסקה של חודש במשפט הולילנד

מאת חיים מרגליות

פרקליט המדינה, משה לדור, 
ביקש מהשופט דוד רוזן הפסקה 
של חודש במשפט הולילנד – בין 
פרשת התביעה לבין פרשת ההג־

נה. כך דווח ב'ניוז 1'.
שה־ לאחר  הוגשה  הבקשה 
שופט דחה על הסף בקשות בעל 
המדינה  נציגי  שהשמיעו  פה 

הג־ המשפט.  בבית  והסניגורים 
חתימתו  ובמיוחד  בכתב,  שתה 
של לדור עליה, מהוות צעד חריג 
שרואה  החשיבות  על  המעיד 

המדינה בנושא.
כי  טוענת,  הפרקליטות 
תקדים  וחסר  ענק  בתיק  מדובר 
המוקדמת  עדותו  וכי  בהיקפו, 
לא  דכנר  שמואל  של  והמואצת 
אפשרה להכין את המשך פרשת 
רוזן  הורה  מכן  לאחר  התביעה. 
במקביל  נוספים  עדים  לשמוע 
היה  עדויותיהם  את  וגם  לדכנר, 
לשלו־ במקביל  להכין  צורך 

בשבוע.  דיונים  ימי  שה־ארבעה 
עמלה  דכנר  של  פטירתו  לאחר 
התביעה על צמצום מספר עדיה, 
דבר שחייב שעות רבות של לי־
העדים.  עם  ורענון  החומר  מוד 
הפרקליטות,  ממשיכה  אלו,  כל 
לפ־ להתכונן  זמן  לה  הותירו  לא 

רשת ההגנה.
התבי־ את  המדינה,  לדברי 

מאוד,  מצומצם  צוות  מנהל  עה 
מייצגים  הנאשמים  את  בעוד 
15 צוותים מ־16 משרדים. צוות 
את  להכיר  נדרש  גם  התביעה 
ראוי  מענה  ולתת  כולו,  התיק 
כמעט  מקבל  שהוא  לבקשות 

לעמוד  כדי  ההגנה.  מן  יום  מדי 
עוב־ התובעים  אלו,  במשימות 

את  ומקריבים  רבות,  שעות  דים 
חיי המשפחה שלהם, נאמר עוד.
לחקי־ מיידית  "היערכות 

הנאשמים  כלל  של  נגדיות  רות 
נוספת  הכבדה  מחייבת  בתיק, 
צוות  אשר  העבודה,  עומס  של 
התביעה אינו מסוגל לעמוד בו", 
טוענת המדינה. "כל זאת, משום 
שבראש ובראשונה הדבר חוטא 
את  לבצע  הצוות  של  לחובתו 
משום  מקצועי,  באופן  עבודתו 
למנוחה,  זקוקים  הצוות  שחברי 
שלא  הפשוטה,  העובדה  ומשום 
נותר זמן נוסף ביממה שאינו מנו־
צל כבר עתה לטובת התיק דנן".

מאיר יהונתן רוזנפלד
בן הרה"ח אהרן (בר"י) הי"ו

ישיבת אוהל יהושע בעלזא חיפה
בני ברק

חנה ברינר
בת הרה"ח נתן הי"ו
סמינר שרנסקי ת"א
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי, י"ב בסיון תשע"ג

  המשך בעמ' ב

ונ־ הוד  רווי  מעמד 
בחנוכת  אמש  רגש 
המ־ המדרש  בית 

סערט  דחסידי  פואר 
עילית  בביתר  ויז'ניץ 
מרן  כ"ק  בראשות 
מסערט  אדמו"ר 
ובה־ שליט"א  ויז'ניץ 

אדמו"רים,  שתתפות 
חסידי  המוני  רבנים, 
ותושבי  ויז'ניץ  סערט 

ביתר עילית

לא ברור כיצד התגלגל. הג'יפ הצה"לי
להבטיח את שלום המתפללים. מתחם קבר רחל

צילום: אליהו הלוי



עמוד ב | יום ג', י"ב בסיון תשע"ג | המבשר

מאת חיים מרגליות

להיות  אמורים  חציה  מעברי 
הולכי  עבור  מוגנים  מקומות 
את  עוברים  שהם  בעת  הרגל 
כ־24  כי  מתברר  אולם  הכביש, 
שנה  מדי  נהרגים  רגל  הולכי 
בערים   (2005-2012) בממוצע 
על  כך  חציה,  מעברי  חציית  בעת 
פי נתוני אור ירוק המבוססים על 

נתוני הלמ"ס.
הולכי   842 נפגעו  ב־2012 
במעבר  הכביש  את  כשחצו  רגל 
נפצעו  ו־99  נהרגו   10 חציה, 
הנתונים,  פי  על  קשה.  באורח 
כ־66 אחוז מהולכי הרגל שנפגעו 
כשחצו את הכביש, נפגעו כאשר 
ובין  (עירוני  חציה  במעבר  חצו 

עירוני).
אוכלוסיה  הם  רגל  הולכי 
פגיעה בשל חוסר ההגנה שלהם 
בדרכים. בניגוד לנהגי המכוניות 
הברזל,  שילדת  את  להם  אין 
הבטי־ וחגורות  האויר  כריות 

חות שיגנו עליהם. כמו כן עולה 
וילדים  קשישים  כי  מהנתונים 
במיוחד  פגיעות  אוכלוסיות  הן 

כהולכי רגל. 
של  הכביש  חציית  זמן 
של  מזה  יותר  ארוך  הקשישים 
הצעירים עקב היכולות הפיזיות 
ילדים  שלהם.  יחסית  הנמוכות 
פגיעה,  לאוכלוסיה  נחשבים 

פחות  שחושיהם  העובדה  בשל 
המבוגרים  של  מאלו  מפותחים 
שנר־ מיומנויות  להם  וחסרות 

היכולת  כמו  השנים  עם  כשות 
לבין  המכונית  רעש  בין  לקשר 

מיקומה בקרב מעבר החציה.

אלימות פסולה
האלימה,  ההידרדרות 
בחדווה  מדווחים  שעליה 
בלתי מוסתרת כלי התקשו־
בשפה  גינוי  לכל  ראויה  רת, 
ברורה ונחרצת שאינה מש־

תמעת לשתי פנים.
בימים  להיתקל  לי  יצא 
קונס־ בחובבי  האחרונים 

פירציות למיניהם שבמקום 
את המעשים  לגנות מיידית 
וכל,  מכל  הללו  הפסולים 
בחרו  מידה,  אמת  כל  ולפי 
שעצם  בכך  להשתעשע 
סובלנות  חוסר  של  הגילוי 
לובשי  כלפי  החרדי  ברחוב 
את  לשרת  עשוי  מדים, 
מטרת הציבור החרדי כלפי 
היושבים  הגורלות  חורצי 
גזירת  מדוכת  על  עתה 

הגיוס.
הוכח  מהרה  עד  כצפוי, 
העידו  הנכון.  הוא  ההפך  כי 
הרבות  התגובות  כך  על 
שרק  מי  כל  מצד  שבקעו 
מבקש שמץ של לגיטימיות 
לי־ (לרבות  ציבורית  כלל 

לזכות  אולי  שביקש  ברמן 
בקורטוב של רייטינג חיובי, 
הקשו־ שהכותרות  לאחר 

יותר  נוגעות  בשמו  רות 
ולחקירותיו).  למשפטו 
החילוניים,  הפוליטיקאים 
פרי  ועדת  חברי  ובראשם 
התחרו  בראשה,  והעומד 
את  יותר  יקצין  מי  בזה  זה 
גילויי  לנוכח  אמירותיו 

האלימות הללו.
ולא  אין  זו.  אף  זו  לא 
שיקול  כל  להשתרבב  יכול 
שבח־ מדומה  תועלת  של 

להצדיק  יהיה  ניתן  סותו 
לא  וחומר  קל  אלים.  אקט 
פנים  באלימות  כשמדובר 
סובלת  לא  שהדעת  חרדית 
חילול  אלא  בה  ואין  אותה 

השם.
כמו  המעשה  עצם  מפני 
קבל  להוכיח  מנת  על  גם 
עם ומלואו כי אין אלו אלא 
להוקיע  יש  שוטים  עשבים 
ולא  והמעשים  העושים  את 
במרומז  לא  להם,  להעניק 
של  שמץ  כל  בעקיפין,  ולא 

הבנה או סלחנות.

עימות מדהים
שהולך  אבסורד  הנה 
וצובר תאוצה ומה שמדהים 
מת־ שהדבר  הוא  מכל  יותר 
בשלטון  כשהליכוד  רחש 
וכשיחד עמו חברה בשלטון 
סיעת לוויין שאמורה היתה 

לאגף את הליכוד מימין.
שפור־ תחקירים  סדרת 
מס־ חשפה  לאחרונה  סמה 

כת של מגננה בלתי נתפסת 
חיילי  לדבוק  נאלצים  שבה 
מילואים המשרתים באזורי 
סד־ לנוכח  ושומרון  יהודה 

מצד  חייהם  על  איומים  רת 
פלסטינים פורעים. מסתבר 
באש  הפתיחה  שהוראות 
כדי  עד  ביותר  רכרוכיות 
רמת סכנה אישית לחיילים 

אך ידיהם כבולות.
השרה  זו  היתה  אתמול 
כי  כאומרת  שצוטטה  לבני 
המצב,  שזה  מאמינה  איננה 
סוג של התמודדות מעניינת 
כצפוי  היא  הנתונים.  עם 
לא  הוא  "הפתרון  כי  טענה 
לפ־ אפשרויות  יותר  לתת 

תיחה באש". עם זאת אמרה 
לא  "אני  המשפטים,  שרת 
להס־ יצטרך  שחייל  רוצה 

משוריין  רכב  מאחורי  תתר 
הראש  את  להוריד  או 
אבנים",  זורקים  כשילדים 

הודתה יו"ר התנועה.
מת־ הזה  המוזר  המצב 

עצם שבעתיים לנוכח מתח, 
ברמתו,  אולי  תקדים  חסר 
בין ציבור המתיישבים לבין 
לפי  המרכז.  פיקוד  אלוף 
בכמה  אתמול  שנטען  מה 
הפי־ אלוף  תקשורת  כלי 

קוד, ניצן אלון, שזומן לדיון 
זה  בנושא  להיערך  שאמור 
של  המשנה  בועדת  מחר, 
של  והבטחון  החוץ  ועדת 
יס־ לא  כי  הודיע  הכנסת, 

נציגי  עם  יחד  להופיע  כים 
לאחר  אלא  המתיישבים 

שייצאו מהחדר.
כז־ קורה,  זה  כל 

מכהנת  כשבישראל  כור, 
ממשלת ימין.

איפוק מרנין
מי אמר שלפיד לא לומד 
מטעויות העבר ושומר יותר 
על לשונו. בימים האחרונים 
הפוכה  הוכחה  סיפק  הוא 

לחלוטין.
את  עליו  שעורר  אחרי 
כשאמר  נתניהו  של  קצפו 
הבחי־ לאחר  מיד  בראיון, 

שבעוד  מניח  הוא  כי  רות, 
על  יתמודד  הוא  שנתיים 
הפעם  הממשלה,  ראשות 
בראיון  נזהר.  ממש  הוא 
טיימס'  יורק  ל'ניו  שהעניק 
מתכוון  "אני  לפיד,  אמר 
להחליף את נתניהו אך איני 

ממהר".
איזה לימוד מהיר.

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר
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יום חג הוא היום הזה לכל בית ישראל, ובייחוד לעדת 
את  היום  החוגגת  המעטירה,  בעלזא  חסידי  הקודש 
שמחת נישואי נכדו הבכור של מנהיגה הנערץ והנקדש 
כקש"ת מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א. השמחה הגדולה 
הקודש  בארץ  בעלזא  חסידי  אלפים  אלפי  את  מקיפה 
בקיומה  הם  רואים  אלו  שבימים  הגולה,  ובתפוצות 
האחרון,  ביובל  הבעלזאית  הכמיהה  של  ובהתממשותה 
לראות שושילתא דדהבא כלולה בהדרה, מבהיקה בנוגה 
הרבים  החסידים  חנּה.  וביפעת  תפארתה  ביפי  זיוה, 
עיניהם  נקוו  שבת,  לקראת  ירושלימה  ועלו  שהקדימו 
דמעות גיל בראותם חסד הניתן על פני חתן כמראה כהן, 
ומי שלא ראה שמחה זו – לא ראה שמחת חסידים ובית 

צדיקים מימיו.

זקני העדה ויקירי ירושלים, המעלים על זכרונם את 
ימי שבתו של כ"ק מרן מהר"א מבעזלא זיע"א בקטמון או 
בראותם  שמחה  של  רגש  מלאי  אביב,  בתל  העם  באחד 
כאשר קם ניר לבית דוד, נצר יחיד לשושילתא קדישא 
השמחה  בעלזא.  בית  לתפארה  משתרג  וממנו  בעלזא, 
מתפרצת מנבכי לבם ונפשם, כי מי מלל ומי פלל באותן 
שנים – כשבעלזא קמה שבורה ורצוצה מאפר המלחמה 
אנו,  ימינו  של  המפוארת  בעלזא  מראה  את   – האיומה 
של  בשרביט  הצאן  את  נוהג  העדה  על  אשר  כשהמנהיג 
מרדכי  אהרן  רבי  הרה"צ  אחריו,  יקירו  בנו  וחסד.  חן 
שליט"א, נוטל חלק בראש, ואתו עמו בניו יקיריו, מטעי 

קודש, אשר הגדול שבהם נכנס היום לחופת אפריונו.

שמחה גדולה זו, אין שיסמל יותר ממנה את התקומה 
הצוררים  של  הכורת  עלות  לאחר  ה'  עם  של  המופלאה 
יותר  הולמת  נקמה  אין  וזכרם.  שמם  ימח  הנאצים, 
המוקד  על  שהעלו  הכל,  את  לעקור  שבקשו  מרשעים 
 – צדיקים  בית  להכרית  שזממו  וצדקניות,  צדיקים 
מאשר שמחת נישואין המכרזת מסוף העולם ועד סופו: 
בעלזא  חסידות  של  תקומתה  לעד.  יעמוד  צדיקים  בית 
נפלא  חזיון  הן  הקודש,  עדת  של  ותחייתה  המעטירה 
לה  נטה  חסד  מנה.  מי  עדת  מקומם  של  ידיו  שכוננו 
החייה  הריסותיה,  קומם  כי  לבעלזא,  עולמים  כל  בורא 
טירותיה  היכליה,  חצרותיה,  מחדש  ותיקן  נתיבותיה 
חינוך  קול  וחסידות,  תורה  קול  השוקקים  וארמנותיה, 

וחסד, צדקה ותפילה.

תשע"ד,  לשבט  תשע"ג  שבט  בין  הנוכחית,  השנה 
היא שנת השבעים מאז עלות כ"ק מרן מהר"א מבעזלא 
זצוק"ל  מבילגורייא  מהר"מ  הגה"ק  הק'  ואחיו  זיע"א 
ורדיפה  אימה  שנות  באותן  הק'.  לארצנו  הבכא  מעמק 
התפתחותה  את  עיניו  נגד  ויתאר  שידמה  מי  היה  לא 
עדרים  כאשר  בעלזא,  חסידי  הקודש  עדת  של  הברוכה 
עדרים של תלמידי חכמים, רבנים, יושבי על מדין ומורי 
צדק מפארים את העדה הקדושה לרבבותיה. בתי חינוך 
אברכים  כוללי  לבנות,  חינוך  בתי  לתשב"ר,  מפוארים 
כל  מתוך  קטן  חלק  הם  אלו  כל  להוראה,  מדרש  ובתי 
עיר  בירושלים  המתפרסת  בעלזא  של  המפואר  ה'יש' 
ועד  הקודש,  ארץ  בערי  סביב  ושלוחותיה  הקודש, 

לאמריקה ולאירופה הגיעה.

היום הזה, יום חג ושמחה הוא לכל איש ואיש הנמנה 
על מחנה החרדים לדבר ה', החפץ לראות בהמשך טוויית 
היום  הוא  ומופת  אות  הקודש.  עם  של  הזהב  שרשרת 
לא  כי  הנביאים,  עבדיו  ביד  אשר  ה'  דבר  יקום  כי  הזה 
תשכח מפי זרעו ומפי זרע זרעו, מעתה ועד עולם. עדות 
ישראל  נצח  כי  הנוכחית  הגדולה  השמחה  היא  נאמנה 
שמקושר  ומסור,  נאמן  קומץ חסידים  ישקר. מאותו  לא 
היה בעוז אל פני מלך חיים ונאמן היה לשושלת הקודש, 
חודשה עטרת מלכות בית בעלזא המתנוססת לתפארה 
בארץ הצבי ובגולת אריאל. היהדות הנאמנה מלווה את 
עדת חסידי בעלזא ביום חגה במיטב הברכות, עדי יזכו 

לביאת ינון ומלכם, עטרת תפארתם, בראשם.

שנתיים מאסר בפועל ליועץ 
ההשקעות שמעל בכספי לקוחותיו

מאת חיים מרגליות

בתל  המחוזי  המשפט  בית 
גזר  הכלכלית,  המחלקה  אביב, 
24 חודשי מאסר בפועל על יועץ 
לפי  שהורשע,  לשעבר  השקעות 
תרמית  של  בעבירות  הודאתו, 
בניירות ערך, קבלת דבר במרמה 
בידי  גניבה  מחמירות,  בנסיבות 
אמונים  והפרת  מרמה  מורשה, 
בתאגיד, זיוף בנסיבות מחמירות, 
הלבנת  מזויף,  במסמך  שימוש 
הון, עבירות בניגוד לחוק הייעוץ, 
ועוד. כן הטיל עליו בית המשפט 
וקנס  על־תנאי  מאסר  חודשי   12

בסך 25,000 ש"ח.
על פי כתב האישום, הנאשם, 
ומבצע  השקעות  יועץ  שהיה 
את  ניצל  מסחר,  בחדר  עסקאות 
בשוק  המסחר  ברזי  בקיאותו 
לעקוף  על־מנת  ובבורסה,  ההון 
לפי  עליו  שחלו  המגבלות  את 

חוק כיועץ השקעות בבנק, ולה־
חשבון  על  רווחים,  לעצמו  פיק 
העניק  להם  בבנק,  לקוחותיו 

שירותי ייעוץ.
לקרובי  הציע  כך  לשם 
ני"ע  חשבון  לפתוח  משפחתו 
בא־ וביצע  שמם,  על  משותף 

במשך  זה,  קש'  'חשבון  מצעות 
עסקאות  מאות  שנים,  כשלוש 
הזרים  הוא  בני"ע:  מתואמות 
הוראות קניה ומכירה של ניירות 
ובמ־ פעל,  בו  מהחשבון  ערך 

הפוכות  פקודות  הזרים  קביל, 
מלקוחותיו,   17 של  מחשבונות 
נייר  כמות  את  הקובע  כשהוא 
קונה  שהוא  כך  ושערו,  הערך 
בזול לחשבון הקש ומוכר ביוקר, 

ולהיפך.
הל־ כספי  את  גנב  זה  באופן 

עסקאות  מבצע  כשהוא  קוחות, 
אשר יניבו לו רווח בטוח, והפסד 

בטוח ללקוחותיו.

חילופי אש ומו"מ לשחרור חיילים מצריים 
שנחטפו על ידי חמושים איסלמיסטים

מאת אליעזר פרידמן

חמושים  לוחמים  של  קבוצה 
ורעולי פנים פתחה אתמול באש 
לעבר בסיס של צבא מצרים באל 
אחרש שבצפון חצי האי סיני. כך 
במצרים.  התקשורת  כלי  דיווחו 
התרחשה  התקרית  הדיווח  לפי 
המוקדמות,  הבוקר  בשעות 
למקום  הגיעו  כשהחמושים 
שנורתה  באש  ופתחו  במשאית 
על  נמסר  לא  אוטומטי.  מנשק 
הרוגים או פצועים, ולפי הדיווח 
הצלי־ בבסיס  שהוצבו  החיילים 

חו להדוף את המתקפה ולהרחיק 
את החמושים.

התקרית שהתרחשה אתמול 
נוסף  למקרה  ישיר  המשך  הינה 
שאירע ארבעה ימים קודם לכן, 
במסגרתו חטפו חמושים אסלא־

מצריים  חיילים  שבעה  מיסטים 
ביום  ערובה.  כבני  אותם  ולקחו 
ראשון השבוע פרסמו החוטפים 
השבויים,  החיילים  של  תיעוד 
מצרים  לנשיא  קוראים  כשהם 
לשחררם  לפעול  מורסי  מוחמד 
פו־ 'אסירים  שחרור  באמצעות 
ליטים' כפי שהם מכנים את פעי־

שמו־ סיני  האי  מחצי  הטרור  לי 
המצריים. הכלא  בבתי  חזקים 
החוז־ המתקפות  בעקבות 

פעם  לא  שמכוונות  ונשנות  רות 
כוחות  לוחצים  מצרים  צבא  נגד 
הבטחון על הנשיא מורסי שיורה 
חדש  מבצע  של  פתיחתו  על 
מגורמי  סיני  האי  חצי  לטיהור 
מתמהמה  מצידו  מורסי  הטרור. 
האופציות  "כל  כי  אמנם  ואומר 
על שלחן", אך יועציו אומרים כי 
הוא נוטה לפתרון המצב בדרכים 
'דיפלומטיות' ולא במבצע צבאי 

רחב היקף.

הערב: כנס לנשות 
הקהילות החסידים באלעד

הערב בחסות 'מכבי שירותי בריאות'
תאמר  "כה  הכותרת  תחת 
אי"ה  הערב  יתקיים  יעקב"  לבית 
נשות  לכל  נשים  כנס  באלעד 
אלעד,  בעיר  החסידים  קהילות 
הק־ המצב  לאור  מיוחד  לחיזוק 

שה השורר בארה"ק.
את המשא המרכזי יישא רב 
רבי  הגה"ח  החסידים,  קהילות 

ישראל זושא הורביץ שליט"א.
הרצאה  תינתן  מכן  לאחר 
בנושא שימוש מושכל בתרופות, 
מבית  מוסמכת  רוקחת  ידי  על 
כן  כמו  בריאות.  שירותי  מכבי 
תוצג תכנית אומנותית של הגב' 
ההקש־ אומנות  על  רובינשטיין, 

בה וההכרה בחיוך והומור.
שירותי  מכבי  ברכת  את 
המחוז,  מנהלת  תביא  בריאות 

הגב' ד. חסיד.
את הכנס ארגנו אנשי לשכת 
ישראל  הרב  העיר,  ראש  סגן 
פעו־ של  ממסכת  בחלק  פרוש, 
החסי־ הקהילות  לקידום  לות 
שוטפת  ופעילות  בעיר,  דיות 

לרווחת הציבור.
ערך,  יקר  שי  יחולק  בערב 
בריאות,  שירותי  מכבי  מתנת 
על  חסותה  את  נטלה  שכאמור, 
ראש  סגן  בלשכת  הערב.  מימון 
העיר, הרב ישראל פרוש, הביעו 
עוב־ אליהו  למר  ותודה  הוקרה 
שי־ מכבי  של  הסניף  מנהל  דיה, 

רותי בריאות באלעד, ולרב ברוך 
ומתאם  הסניף  מנהל  סגן  שטרן, 
הרב  סיועם  על  הקהילה,  קשרי 

להצלחת הארגון.

יאיר לפיד בראיון לניו יורק טיימס: "מתנגד 
להקפאה; תומך בהמשך תקצוב ההתנחלויות"

בראיון מיוחד התייחס שר האוצר לעתידו הפוליטי ואמר: "מקווה לרשת את 
נתניהו, אבל לא ממהר" ^ על המבוי הסתום בתהליך המדיני עם הפלסטינים 

אמר: "לא צריך להקפיא בניה בהתנחלויות כדי לחדש את המו"מ"

מאת מרדכי גולדמן

אתמול  שפורסם  בראיון 
יורק  ב'ניו  האוצר  שר  עם 
את  לפיד  יאיר  חושף  טיימס' 
דיבר  עליו  נושא  על  דעותיו 
והקי־ מהגזירות  פחות  הרבה 
עם  ומתן  המשא   – צוצים 

הפלסטינים.
מרכז,  כאיש  שידוע  לפיד, 
כי  האמריקני,  לעיתון  אמר 
לשינוי  מתנגד  הוא  אחד  מצד 
בשט־ ישראל  של  המדיניות 
חים כדי לחזור לשולחן המו"מ 
וכי ירושלים לא צריכה להיות 
פלסטינית  מדינה  של  בירתה 
עתידית, ומצד שני הוא מבהיר 
הוא  המדינות  שתי  פתרון  כי 

פתרון חיוני למדינת ישראל. 
את  להקפיא  הדרישה  על 
אמר  הירוק  לקו  מעבר  הבניה 
לפיד: "ישראל לא צריכה לש־

נות את מדיניותה בהתנחלויות 
ומתן",  המשא  את  לחדש  כדי 
ירושלים  מזרח  כי  והוסיף 
מהשטחים  גדולים  וחלקים 
צריכים להישאר בידי ישראל, 
כי "לא באנו לכאן לחינם". את 
דבריו הסביר בכך ש"ירושלים 
היא לא מקום, היא רעיון, והיא 

בירתה של מדינת ישראל".
לפיד הכיר בכך שיום אחד 

יהודים  אלפי  עשרות  ייאלצו 
בה־ אשר  מבתיהם  להתפנות 

בגדה  הממוקמות  תנחלויות 
"שובר  זו  כי  ואמר  המערבית 
להמתין  יש  כעת,  אך  לב". 
ולפעול  הסוגיה  פתרון  עם 
פלסטינית  מדינה  ליצירת 
על  מיושבים  שאינם  בחלקים 
שנים   3-5 ובעוד  יהודים,  ידי 

לשרטט תוואי סופי. 
פת־ כי  הסביר  האוצר  שר 
חיוני  הוא  המדינות  שתי  רון 
היהודי  והעם  ישראל  לשימור 
מזכיר  כי  תקוה  הביע  ואף 
קארי  ג'ון  האמריקני,  המדינה 
הנושא,  את  להניע"  "יתחיל 
אף על פי שלא שוחח עמו מאז 
של  כחודשיים  לפני  ביקורו 
אובאמה,  ברק  ארה"ב,  נשיא 

בישראל. 
הרבה  החשיבות  למרות 
המדי־ להליך  מקנה  שלפיד 
לגביו.  אופטימי  לא  הוא  ני, 
מאזן  אבו  את  כינה  בראיון 
של  המייסדים  מהאבות  "אחד 
הפלסטינים"  הקרבנות  רעיון 
להגיע  נמוכה  לסבירות  וטען 

עמו להסכם. 
עוד נכתב, כי לפיד כלל לא 
בטוח שהפלסטינים אכן רוצים 
מעוניינים  במדינה. "ישראלים 
והפלסטינים  ובטחון  בשלום 

 – ובצדק  בשלום  מעוניינים 
שונים,  דברים  שני  הם  אלה 
לגשר  שנצטרך  פער  וזה 

עליו".
נת־ בנימין  רה"מ,  על 

"מוכן  הוא  כי  לפיד  טען  ניהו, 
נוטים  שאנשים  ממה  יותר 
הפ־ עם  שלום  לכונן  לחשוב 

לפיד  אמר  עוד  לסטינים". 
לרשת  בכוונתו  כי  בראיון, 
בנימין  הממשלה  ראש  את 
"אינו  אך  ולהחליפו,  נתניהו 

ממהר".
לפיד לא הסכים להתייחס 
הוא  כי  ואמר,  וסוריה  לאיראן 
טקסט  הודעות  וכותב  משוחח 
בסיס  על  בנט  נפתלי  לשר 
איש  מהיותו  מעברו  על  יומי. 
אחד  על  לאחראי  תקשורת 
התיקים המושמצים בממשלה, 
היו  כואב.  "זה  בצחוק:  השיב 
שה־ עד  דעות,  הרבה  פעם  לי 

תוודעתי לעובדות".
בפופולריות  הירידה  לגבי 
הכלכ־ הגזירות  לאחר  שלו 

אופטימיות  לפיד  הפגין  ליות 
לא  פעל  כי  הטענות  את  ודחה 
יכולות  קשות  "החלטות  נכון. 
אלה  אך  כטעויות,  להיחשב 
רוצה  אתה  אם  טעויות;  אינן 
בך  יחבטו  המדינה  את  לשנות 

מדי פעם".

השר שטייניץ: "חשיפת הזיוף בפרשת א־דורה 
תייצר הרתעה מול רשתות תקשורת זרות"

מאת דוד שמואלי

מודיעין,  לענייני  השר 
ויחסים  אסטרטגיים  עניינים 
שטייניץ  יובל  ח"כ  בינלאומיים, 
אתמול  הופיע  ביתנו)  (הליכוד 
והב־ החוץ  ועדת  בפני  לראשונה 
החדש.  תפקידו  במסגרת  טחון 
השר התבקש להתייחס בהרחבה 
אמון  עליהם  הנושאים  למכלול 

המשרד לעניינים אסטרטגיים. 
בדבריו,  ציין  שטייניץ  השר 
בדה־לגיטימציה  "במאבק  כי 
נגד ישראל אין נצחון מוחץ ועל 
אף זאת אסור להזניח את הזירה 
מוח־ הילד  לפרשת  באשר  הזו". 

מד א־דורה, אמר השר שטייניץ, 
את  לקיים  היה  נכון  אם  "גם  כי 
ארוכה,  תקופה  לפני  הבדיקה 
החקירה,  בהשלמת  צורך  היה 
ולו רק כדי ליצור הרתעה למול 
בינלאומיות  תקשורת  רשתות 
שאמינותם  חומרים  שמשדרות 

מוטלת בספק". 
עוד הוסיף השר שטייניץ, כי 
"אין למדינת ישראל מושג איפה 
אני  א־דורה.  מוחמד  היום  נמצא 
בדגש  הבטחון,  שלמערכת  מבין 
מאוד  הרבה  יש  השב"כ,  על 

ישנם  זאת  עם  יחד  אך  עומס, 
ההסברתי  למאמץ  בהם  מקרים 
גדולה".  פחות  לא  חשיבות  יש 
במסגרת  כי  השר,  הוסיף  עוד 
פעילות המשרד "הצלחנו לגבש 
סדורה  עבודה  תכנית  ולהפעיל 
היהודיים  הארגונים  כלל  למול 
בדה־לגיטימ־ במאבק  בעולם 

כאשר  יחד,  שיפעלו  כך  ציה, 
מתאמת  כיד  משמש  המשרד 

ומכוונת". 
השר  אמר  האיראני  בהקשר 
קו־ שצפון  אף  "על  כי  שטייניץ, 

של  במאגר  היום  מחזיקה  ריאה 
3 פצצות גרעין, האיום האיראני 
על העולם הוא גדול משמעותית 
 .50 עד   30 פי  של  גודל  בסדר 
איראן  של  הגרעינית  התשתית 
גדולים  במימדים  מראש  נבנתה 
צפון־קוריאה,  של  מאלו  בהרבה 
והיא צפויה לאפשר להם לייצר 
מאות פצצות גרעין. קיבלנו מס־
באירופה  שונות  ממדינות  רים 
הזמן  שהגיע  לנו  שאומרות 
איראן  על  צבאי  איום  להציב 
לא  בלבד  שסנקציות  מאחר 

מספיקות". 
הבהיר  הסורי  בנושא 
ישראל  לממשלת  כי  שטייניץ, 

בה־ המצדדת  עמדה  שום  אין 
אסד  בשאר  של  לשלטונו  משך 
בנושא  הפרסומים  וכל  בסוריה 
הינם חסרי בסיס ואינם מייצגים 

את עמדתנו.
ליברמן,  ח"כ  הועדה,  יו"ר 
אנ־ ישנה  "היום  כי  בדיון  אמר 
האחריות  בחלוקת  דרלמוסיה 
הישראלית.  ההסברה  תחום  על 
גורמים  ארבעה  ישנם  כיום, 
החוץ,  משרד  בנושא:  העוסקים 
אסטרטגיים,  לעניינים  המשרד 
והסוכנות  התפוצות  משרד 
יהיה  שהדבר  בכדי  היהודית. 
להיות  חייב  תוצאות  ויביא  יעיל 
המא־ כל  את  שמרכז  אחד  גורם 
בדה־לגיטימציה.  במאבק  מץ 
שמשרד  הוא  טבעי  הכי  הדבר 
של  תפקידו  בכך.  יעסוק  החוץ 
אסטרטגיים  לעניינים  המשרד 
צריך להיות בחינה מעמיקה של 
והבאת  המודיעיניים  החומרים 
ראש  בפני  נוספת  ודעה  גישה 
הממשלה והקבינט. בכדי שיוכל 
המיניסט־ אחריותו  את  לממש 
לעניינים  המשרד  צריך  ריאלית 
שמאשר  זה  להיות  אסטרטגיים 
המודיעין  לגופי  התקציבים  את 

השונים". 

נחשף צילום המתעד את הירי לעבר 
מכוניתו של הרב מרצבך ז"ל

בתיעוד ניתן לראות את אחד החיילים כשהוא יורה לעבר רכבו של הרב שמונה כדורים: שלושה מהם 
פגעו בשמשה הקדמית וארבעה באחורית ^ בעקבות ההתפתחויות המשפחה שוקלת להגיש תביעה 

אזרחית נגד צה"ל: "אבינו נהרג על ידי חייל אשר פעל ברשלנות. אף אחד לא נתן את הדין".
מאת מרדכי גולדמן 

את  שמתעד  אבטחה  צילום 
ז"ל  מרצבך  דן  בהרב  הירי  אירוע 
לפני שנה וחצי, נחשף כעת לרא־
שונה. הצילום שב והעלה את בי־
השתלשלות  על  המשפחה  קורת 
אב  למות  שהובילה  האירועים 
הפרקלי־ החלטת  ועל  המשפחה 
טות הצבאית שלא לנקוט צעדים 

משפטיים נגד החיילים. 
חשוון  י"ד  שישי,  ביום 
וחצי  חמש  בשעה  תשע"ב, 
מביתו  מרצבך  הרב  יצא  בבוקר, 
הר  שבדרום  עתניאל  ביישוב 
נוסעות  שתי  עם  יחד  חברון, 
המכ־ מערת  אל  בדרכם  ברכבו. 

של  לכוח  בסמוך  עברו  הם  פלה 
 .60 מספר  בכביש  כפיר  חטיבת 
לכן  קודם  קצר  זמן  כי  מתברר, 
עלתה הכוננות בגזרה בגלל רכב 
ההוראה  סקודה.  מסוג  חשוד 
לעצור  היתה  לחיילים  שניתנה 

את הרכב.
ניתן  שפורסמו  בתמונות 

חולף  החשוד  הרכב  את  לראות 
ליד הכוח, ורק כעבור 15 שניות 
מרצבך  של  רכבו  מגיע  נוספות 
החיילים  טענו  בחקירתם,  ז"ל. 
באמ־ הרכב  את  לעצור  ניסו  כי 

צעות נפנוף בידיים והבהוב פנס, 
המשיך  הוא   – שלדבריהם  אלא 

בנסיעתו.
בתיעוד ניתן לראות את אחד 
לעבר  יורה  כשהוא  החיילים 
כדורים:  שמונה  הרב  של  רכבו 
בשמשה  פגעו  מהם  שלושה 

באחורית.  וארבעה  הקדמית 
כתוצאה מכך, איבד הרב המנוח 
במע־ והתנגש  רכבו  על  שליטה 

קה הבטיחות.
בעקבות האירוע, פתח צה"ל 
בחקירת מצ"ח. מקורבי משפחת 
שבוצע  הירי  על  מלינים  מרצבך 
הפתיחה  לנהלי  בניגוד  לטענתם 
חל־ כבר  כשהסכנה  גם   – באש 

היתה  החיילים  "התנהלות  פה. 
יהודה  אמר  בכשלים",  רצופה 
עתניאל.  היישוב  דובר  גליק, 

את  יבדוק  חיצוני  שגורם  "ראוי 
הנושא ולא הצבא עצמו".

המ־ ההתפתחויות  בעקבות 
תביעה  להגיש  שוקלת  שפחה 
לפ־ בתגובה  צה"ל.  נגד  אזרחית 

המשפחה:  מסרה  הצילום  רסום 
אשר  חייל  ידי  על  נהרג  "אבינו 
פעל ברשלנות. אף אחד לא נתן 
נמסר:  צה"ל  מדובר  הדין".  את 
משפטיים  לצעדים  מקום  "אין 
נגד גורם צבאי כלשהו על בסיס 
חומר הראיות שנאסף. במסגרת 
האירוע  בעת  כי  עלה  החקירה 

חשו החיילים סכנה לחייהם".

התנהלות החיילים היתה רצופה בכשלים. קטע מתוך הצילום

לבשי בגדי תפארתך, בעלזא!

מליאת הכנסת אישרה סופית

דו"ח חצי שנתי של מערכת בתי המשפט מעלה:

מלאי התיקים בבתי המשפט הוא 
הנמוך ביותר מזה תשע שנים

מאת חיים מרגליות

למחצית  שנתי  חצי  דו"ח 
השניה של 2012, שפורסם הש־
סטטיסטיים,  נתונים  מציג  בוע, 
פעילות  אודות  ופילוח  ניתוח 
זו.  בתקופה  השופטת  הרשות 
המופי־ הנתונים  שנה,  בכל  כמו 
העומס  על  מעידים  בדו"ח  עים 
המשפט  בתי  על  המוטל  הרב 
ערכאות  בכל  הארץ  ברחבי 
המער־ עבור  ומהווים  השיפוט 
כת כלי ניהולי המסייע לשיפור 
וייעול המערכת. בדו"ח האחרון 
שפורסם, להבדיל משנים עברו, 
המסכמים  נתונים  גם  מופיעים 
תקופה של שנה מלאה ולא של 

מחצית שנה בלבד.
במהלך  כי  עולה  מהנתונים 
תיקים   700,451 נפתחו   ,2012
ונסגרו 738,716 תיקים, דהיינו 
נסגרו 38,265 תיקים יותר מא־

שר נפתחו. במחצית השניה של 
תיקים   345,546 נפתחו   ,2012
נסגרו  דהיינו   ,361,845 ונסגרו 

16,299 יותר מאשר נפתחו.
מידע  לפי  כי  עולה,  עוד 
השוואתי ממוקמת ישראל במ־

קום השלישי במדד של סגירת 
איש.  אלף  למאה  ביחס  תיקים 
שנתי,  לתקציב  ביחס  מנגד, 
השני  במקום  ישראל  ממוקמת 

מהסוף.

התלויים  התיקים  מלאי 
נכון  המשפט  בבתי  ועומדים 
האחרו־ האזרחית  השנה  לסוף 

לעומת  (זאת   442,741 הוא  נה, 
המקבילה  בתקופה   454,498
של  השניה  במחצית  אשתקד). 
תי־  345,546 נפתחו   ,2012

דהיינו   ,361,845 ונסגרו  קים 
מאשר  יותר   16,299 נסגרו 

נפתחו. 
היה  העליון  המשפט  בבית 
עיקריים,  תיקים  המלאי 4,098 
המלאי;  כל  מסך  אחוז  כ־0.9 
היה  המחוזיים  המשפט  בבתי 
כ־9.2  תיקים,   41,241 המלאי 
בבתי  המלאי;  כל  מסך  אחוז 
המלאי  היה  השלום  המשפט 
כל  מסך  אחוז  כ־80.4   358,872
לעבודה  הדין  בבתי  המלאי; 
היה המלאי 42,628, כ־9.5 אחוז 

מסך כל המלאי.
החל  כי  עולה  הדוח  מן 
מ־2004 ניכרת מגמה של גידול 
הנפתחים  התיקים  במספר 
בבתי המשפט המחוזיים. בעוד 
התיקים  מספר  היה  שב־2004 
שנפתחו 41,409, הרי שב־2012 
בבתי  תיקים   58,134 נפתחו 
של  פער  המחוזיים,  המשפט 
התי־ ומלאי  תיקים   16,725

מציג  הדו"ח   .41,241 היה  קים 
בתי  מערכת  אודות  נתונים 
למ־ ביחס  בישראל  המשפט 

בעולם.  אחרות  משפט  ערכות 
ישראל עומדת במקום 13 מבין 
15 המדינות שנבדקו בהתייחס 
ל־100,000  השופטים  למספר 
איש. בישראל יחס זה עומד על 
המדורגת  שבמונקו,  בעוד   ;8.5
עומד  זה  יחס  הרשימה,  בראש 

על 100.3. 
עולה  הנתונים  שמן  אף  על 
במקום  מדורגת  ישראל  כי 
תי־ פתיחת  של  במדד  השני 

שנתי  לתקציב  ביחס  הרי  קים, 
השני  במקום  ישראל  ממוקמת 
המוקצה  התקציב  מהסוף. 
משפט,  בית  לתיק  בישראל 
729 יורו, נמצא רחוק בעשרות 
אלפי יורו מדנמרק, הממוקמת 
תקציב  עם  הרשימה,  בראש 
בית  לתיק  יורו   32,842 של 

משפט. 
על  מלמדים  אלה  נתונים 
הרב  העומס  בין  הלימה  העדר 
לבין  המערכת  על  המוטל 
לרשותה.  העומדים  המשאבים 
המערכת  על  שהעומס  בעוד 
היא  הניכרת  והמגמה  רב  הוא 
התיקים  במספר  גידול  של 
הרי  לשנה,  משנה  הנפתחים 
העומדים  בכלים  שהמערכת, 
את  לצמצם  מצליחה  לרשותה, 
המלאי ונמצאת במקום שלישי, 
התי־ במספר  הרשימה,  בראש 

קים הנסגרים. 

מאת חיים מרגליות

 שרת המשפטים הגב' לבני, 
כי  האוצר  משרד  עם  סיכמה 
השלום  המשפט  בתי  שלושת 
בנה־ שאן,  בבית   – בפריפריה 
ייסגרו  לא   – ובעפולה  ריה 
כל  את  שתבדוק  עד  זה  בשלב 

וב־ בנושא  ההחלטה  השלכות 
המשפטיים,  הנתונים  כל  דיקת 
לרבות  והחברתיים,  הכלכליים 
המשפט  בתי  איחוד  השלכת 
לתושבי  לציבור  השרות  על 

הפריפריה. 
"בכ־ לבני:  השרה  לדברי 

ליעילות  בנוסף  לבדוק  וונתי 

המשמעות  את  גם  ולחסכון 
בס־ כי  אמצא  אם  לפריפריה. 

תהיה  הללו  המשפט  בתי  גירת 
ובנגישות  בשירות  פגיעה 
תושבי  ישראל  לאזרחי  לצדק 
יד  לכך  אתן  לא   – הפריפריה 
בדרכים  להתייעלות  ואפעל 

אחרות".

שרת המשפטים סיכמה עם משרד האוצר 
כי בתי המשפט בפריפריה לא ייסגרו

אושר לקריאה שניה ושלישית החוק האוסר 
הוצאת כספים על ידי מסתננים בלתי חוקיים

מאת חיים מרגליות

בנוכחות  דנה  הפנים  ועדת 
למני־ החוק  בהצעת  הפנים  שר 
ושיפוט)  (עבירות  הסתננות  עת 
של  מישראל  הוצאה  (איסור 
שעה),  הוראת   – מסתנן  כספי 
מש־ יזמו  אותה  התשע"ב־2012 

רד הפנים ומשרד המשפטים. 
יו"ר  הציגה  הישיבה  בפתח 
המצב  את  רגב,  ח"כ  הועדה 
הבעייתי הקיים היום בדרום תל 
אביב, שם סיירו לאחרונה חברי 
כיום  מצויים  לדבריה  הועדה. 
מסתננים  אלף  כ־60  בישראל 
להשיב  צורך  ויש  חוקיים,  בלתי 
חו־ לא  עבודה  מהגרי  אותם  את 

קיים לארצות מוצאם מתוך הר־
ישראל  מדינת  של  הבסיסי  צון 
והרכבה  גבולותיה  על  לשמור 

הדמוגרפי.
התקבל  החוק  הצעת  נוסח 
הקודמת,  הכנסת  במהלך  עוד 
נשמר  הרציפות  חוק  ומתוקף 
ח"כ  הפנים,  שר  הקודם.  הנוסח 
החוק  נוסח  כי  טען  סער,  גדעון 
ולכן  ואיזונים  פשרות  משקף 
כמות  אותו  להשאיר  צורך  יש 
מדי־ את  הציג  בדבריו,  שהוא. 

שרוצה  הנוכחית  הממשלה  ניות 
באופן נרחב להחזיר את כל המ־

לארצות  חוקיים  הבלתי  סתננים 
המוצא שלהם או להעביר אותם 
למדינות שלישיות. על כך הוסיף 

מזכיר  לשעבר  האוזר,  צבי  עו"ד 
הצוות  בראש  שעמד  הממשלה 
משרד  מטעם  הנושא  לבחינת 
הכדאיות  כי  הממשלה,  ראש 
בישראל  המסתנן  של  הכלכלית 
ומשכורת  מאחר  עצומה,  היא 
 400 פי  היא  בישראל  המינימום 
באפרי־ שיקבל  מהמשכורת 

על  נמצאים  אנו  לדבריו,  קה. 
מדינת  כן  ועל  מים"  פרשת  "קו 
החלטה  לקבל  צריכה  ישראל 
צורך  יש  כי  הוסיף,  עוד  בנושא. 
להשלים את החוק על ידי המשך 
תהליך החקיקה של 'חוק איסור 
הסכום  מוגבל  בו  ההון'  הלבנת 
המס־ לצאת  רשאי  עמו  הכספי 

תנן מהארץ.

24 הולכי רגל נהרגים בממוצע 
מדי שנה במעברי חציה

הצעות  את  הציג  סלומינסקי 
תקציב  של  "השיטה  החוק: 
עצמה  את  הוכיחה  לא  דו־שנתי 
שיש  למרות  ישראל  במדינת 
אפשר  ואולי  הגיון  מאחוריה 
בפועל,  פטנט.  עליה  לרשום 
מאחר ולא היתה לנו ברירה אנ־

חנו מבקשים לאשר את התקציב 
הקרוב בפעם האחרונה כתקציב 
מדובר  בפועל  כי  אם  דו־שנתי, 

בתקציב לשנה וחצי". 
במליאה  שהתקיים  בדיון 
הרב  ח"כ  אמר  ההצבעה  לפני 
יו"ר  הייתי  אני  "אם  גפני:  משה 
נותן  הייתי  לא  הכספים  ועדת 
לאוצר להעלות את מס ההכנסה 
מהמעמד  כולל  השכבות  לכל 

הנמוך".
יחי־ ח"כ  האופוזיציה  יו"ר 

ולפיד  "נתניהו  כי  אמרה  מוביץ 
כל  אין  סיאמים.  תאומים  הם 
כאן כל מנוע צמיחה אין כאן כל 

תקוה".
אטיאס  אריאל  הרב  ח"כ 
עושה  פשוט  האוצר  "שר  אמר: 
ראש  של  הכלכלית  לתכנית 
הממשלה העתק הדבק. לתקציב 
הת־ בבור  מניות  יש  הדו־שנתי 

מנועי  אין  הזה  בתקציב  קציבי. 
אז  גזרות.  רק  בו  יש  כי  צמיחה, 
שבעוד  לנו  שאומרים  זה  איך 

שנתיים יהיה יותר טוב?".
בתום ההצבעה התברר כי 51 
ח"כים תמכו בחוק ו־ 38 התנגדו 

לו.

  המשך מעמ' ראשון
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מאת שלמה גרין

על  בנט  הכלכלה  שר  דברי  בעקבות  סערה 
חיילי  באמצעות  הים  נמלי  להפעלת  סודית  תכנית 
התחבו־ שר  העובדים:  שביתת  של  במקרה  צה"ל 
תכנית  קיימת  כי  אתמול  הכחיש  כץ,  ישראל  רה, 
להפעיל את הנמלים בידי הצבא. "אם הנמלים לא 
יצייתו לחוק, נידרש לאמצעים שיבטיחו את קיום 

החוק. הצבא לא נכלל בתכניות האלה", אמר כץ.
שבי־ של  למקרה  ערוך  משרדו  כי  הבהיר  כץ 
בנמלים  פראית  שביתה  של  בנמלים. "במקרה  תה 
חוק  של  בזק  חקיקת  נקדם  לרפורמה,  בתגובה 
בוררות חובה בשירותים חיוניים שיאסור שביתה 
אמר  בנמלים",  כולל  למשק,  חיוניים  בשירותים 
מהחוק "נאתר  יתעלמו  העובדים  אם  לדבריו,  כץ. 
חברות זרות שיפעילו את הנמלים אבל אני מקווה 

שלא נגיע לזה".
לדברי שר התחבורה, "ייצא מכרז לבניית הנמל 
הע־ את  ויוזיל  הקיימים  בנמלים  שיתחרה  החדש 
לויות ואת יוקר המחיה. זה יהיה רציף חדש מחוץ 
לנמל, כלומר נמל נפרד. הקונספט הישן של לנסות 
אז  עצמו.  את  הוכיח  כ"כ  לא  קיים  נמל  להפריט 
רציף  הקיימים.  בנמלים  שיתחרה  חדש  נמל  נקים 
מול רציף זה דבר שמקובל בכל העולם וזה ייצור 

תחרות".
שר  עם  ראיון  בתקשורת  התפרסם  לכן  קודם 
תכנית  גיבש  כי  בנט  טען  בו  בנט,  נפתלי  הכלכלה 
במקרה  חיילים  באמצעות  הים  נמלי  להפעלת 

והציתו  סערה  חוללו  בנט  של  דבריו  שביתה.  של 
העובדים  ועדי  ראשי  לבין  בינו  האשמות  חילופי 
שמצית  פופוליסט  הוא  בנט  כי  שטענו  בנמלים, 
אש מבלי להבין את הנושא. גם גורמים בממשלה 
הדיון  את  שגורר  הכלכלה  שר  על  ביקורת  מתחו 

ברפורמה בנמלים למאבקים מיותרים.
הנגב  לפיתוח  והשר  והמים  האנרגיה  שר 
את  בחריפות  אתמול  תקף  שלום,  סילבן  והגליל, 
ההצעה להכניס את צה"ל לנמלי הים במידה והעו־
בדים ישביתו את הנמלים. "מדובר ברעיון עוועים 
לא  אני  היום.  מסדר  מיידית  להורידו  שחייבים 
לשבור  כדי  צבא  שמפעילה  במדינה  לחיות  רוצה 
איגודי עובדים. אם זה בכל זאת יקרה, אני מתחייב 
ולעצור  הנמל  בשערי  הנמלים  עובדי  עם  לעמוד 
את החיילים מלהיכנס. אסור לאפשר עימותים בין 
שמשרתים  ונכדיהם  בניהם  לבין  הנמלים  עובדי 
רצי־ בניית  הוא  בנמלים  כעת  שצריך  מה  בצה"ל. 

ולהתפתחותו  למשק  מענה  לתת  כדי  נוספים  פים 
וחייבים לאפשר תחרות".

יום  מדי  המתפרסם  הרפורמות  למבול  בקשר 
"אני  כי  שלום  השר  אמר  בממשלה,  שרים  ידי  על 
המתפרסמות  הרפורמות  ממבול  מסוחרר  מרגיש 
מדי יום בעיתונים. הממשלה מכהנת רק חודשיים 
אינה  בעיתונים  פורסמו  שכבר  הרפורמות  וכמות 
לב־ חייבים  אך  חשוב  דבר  הן  רפורמות  רצינית. 

ותוך  יסודי  באופן  מעמיק,  לימוד  לאחר  אותן  צע 
בתפקידיי  בעבר  ביצעתי  דעת.  שיקול  הפעלת 
שחייבים  יודע  ואני  רפורמות  כשר  הקודמים 

וזאת  ומעמיק  יסודי  דיון  לערוך  הידברות,  לקיים 
לקיום  המתכון  זהו  ליישמן.  אפשרות  לבדוק  כדי 
מהשרים  שחלק  באופן  ולא  רפורמות  והצלחת 

פועלים בימים אלה".
גם השר לאיכות הסביבה, עמיר פרץ, לשעבר 
על  בנט  של  לדבריו  התייחס  ההסתדרות,  יו"ר 

הכנסת חיילים לנמלים ואמר כי "מי שאחראי על 
את  מבין  ולא  בדמוקרטיה  מבין  לא  הזו  הכותרת 
יכולתו ותפקידו של צה"ל. כל האמירות האלו הן 
אמירות מתסיסות ומיותרות. יחד עם זאת אני בה־
מאוד  הרבה  בנמלים  לעשות  שצריך  מסכים  חלט 

רפורמות".

שר התחבורה: "אין תכנית 
להפעיל את הנמלים על ידי צה"ל"

סערה בעקבות דברי בנט על הכנסת חיילים לנמלים:

השר סילבן שלום: "אעמוד עם העובדים בשערי הנמל אם יוחלט להכניס צבא"

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

חיזבללה נאבק על הישרדותו ומוביל את לבנון למסלול התנגשות
חיזבללה  בין  העמוק  הקשר  ביטוי  לידי  בא  אלו  בימים 
למשטרו של בשאר אל־אסד בסוריה. הלחימה לצד הכוחות 
היחלשותו  מגמת  את  האיץ  המורדים,  נגד  אסד  בשאר  של 
לבנונית.  הפנים  הפוליטית  במערכת  השיעי  הארגון  של 
התפתחויות שהתרחשו בלבנון בחודשים האחרונים והשיח 
הארגון  מתמודד  עמו  המשבר  עומק  על  מעידים  החברתי 
פנים  להתנגשות  מובילים  האירועים  כי  הערכות,  ורווחות 
בפניהם  אתגרים  על  מצביע  ההיקף,  רחב  השיח  לבנונית. 
ניצב חיזבללה בשלושה מגרשים: המערכה בסוריה, המגרש 

הפוליטי־ממסדי בלבנון, והמגרש העדתי (סונים־שיעים). 
ואודי  פרלוב,  א'  לאומי,  בטחון  למחקרי  המכון  חוקרי 
דקל פרסמו במגזין המכון 'מבט על' התייחסות מקיפה לקו־

נפליקט בו שרוי ארגון חיזבללה בימים אלו. 

שקוע בבוץ הסורי 
כותרות כמו "ווייטנאם זה כאן", מופיעות תדיר בתקשו־
חיזב־ לוחמי  פעילות  את  המתעדים  סרטונים  בתוספת  רת, 
ללה נגד כוחות האופוזיציה הסורית – פותחים השנים את 
בסוריה,  הפעילים  חיזבללה  לוחמי  למספר  "אשר  מאמרם. 
גוברת  לוחמים.  ל־6,000   1,000 בין  הם  שהופיעו  הנתונים 
בעקבות  בסוריה  חיזבללה  מעורבות  על  בלבנון  הביקורת 
בארונות  ללבנון  ששבים  חיזבללה  לוחמי  של  הרב  מספרם 
מנהיג  נמצא  אף  חיזבללה  מדיניות  על  המוחים  בין  קבורה. 
העניק  אשר  אל־טופאילי,  צובחי  השייח'  לשעבר,  הארגון 
ראיון בו טען כי "הפעילות הלא זהירה של חיזבללה בסוריה 
הרו־ למיליוני  אלא  הרוגים  אלפי  או  לעשרות  לא  תוביל 

גים...". 
חיזב־ של  תפקידו  נגד  בוטה  מחאה  החוקרים,  לדברי 
דוברים  מפי  גם  נשמעת  בסוריה  האזרחים  במלחמת  ללה 
של גורמי האופוזיציה בסוריה – הארגון הג'יהאדי ג'בהאת 
אל־נוסרה (המזוהה עם אל־קאעידה), צבא סוריה החופשית 
נשיא  המוסלמים.  האחים  של  האופוזיציה  ותנועות   (FSA)
אל־ח'אטיב  מועז   (SNC) הסורית  הלאומית  הקואליציה 
את  לאלתר  להוציא  שלו,  מוקלט  בנאום  מנסרללה,  דרש 
חיזבללה  מעורבות  את  כינה  אל־ח'אטיב  מסוריה.  לוחמיו 
לנסרללה,  והבהיר  מוסרית"  רגל  ופשיטת  "פלישה  בסוריה 
כי יהיה אישית אחראי להתפרקות עדתית של לבנון וסוריה 
ולמאבק אלים בין סונים לשיעים. במקביל, כוחות אל־נוסרה 
פרסמו הודעת אזהרה לנשיא לבנון, מישל סולימאן: "... ראה 
מנת  על  צעדים מידיים  לנקוט  עליך  אחרונה,  אזהרה  בזאת 
לרסן את הכלבים של לבנון [חיזבללה]... אש תוצת בקרוב 
בבירות. אם לא תפעל תוך 24 שעות, נראה בך משתף פעו־

אנו  [חיזבללה]...  השטן  מפלגת  מבצעת  שאותו  בטבח  לה 
ניתקל  אשר  אדם  כל  באש  ונשרוף  מיוחדים  צעדים  ננקוט 

בו בבירות". 
בלבנון,  לפרלמנט  הבחירות  טרם  חודשים  שלושה 
ראש  מיקאתי,  נג'יב  הודיע   ,(2013 ביוני  ל־20  (שמתוכננות 
חיזב־ שבהובלת  במארס,  ה־8  קואליציית  מטעם  הממשלה 
ללה, כי הוא מתפטר. הסיבה הרשמית לצעד זה היתה חוסר 
הצלחתו להעביר בקבינט את חוק הבחירות וכן אי הסכמתם 
(אמל  משיעים  בעיקרה  (המורכבת  הקואליציה  שותפי  של 
וחיזבללה) ונוצרים ('הזרם הלאומי החופשי' בראשות מישל 
עאוון), לאשר את הארכת הכהונה של ראש שירותי בטחון 
החוקרים  לטענת  נוספת.  בשנה  ריפי,  אשרף   ,(ISF) הפנים 
פרלוב ודקל "ככל שקרב מועד הבחירות ניכרה התרופפות 
וכן  חיזבללה  בקואליציית  עאוון,  אנשי  הנוצרים,  תמיכת 
בבחירות  לקואליציה  מהצבעה  להימנע  רבים  של  כוונתם 
הקרובות. נוכח החשש הכבד להפסד בבחירות, הנהגת חי־
זבללה העדיפה להגיע לפשרה. לפיכך, נאלץ חיזבללה לא־

שר ב־8 באפריל 2013 את מינויו של תמאם סאלם, לראשות 
לפרלמנט.  הבחירות  את  הנראה,  ככל  ולדחות,  הממשלה, 
הארגון  נגד  המחאה  מהתגברות  גם  נבעה  לפשרה  ההגעה 
לבנון  לשטח  האירועים  וגלישת  בסוריה  מעורבותו  בגין 

באזור הבקעה ובגזרת טריפולי".

"אלו אויבים מבית"
עקב  פוליטי,  כחלל  בלבנון  המצב  את  מתארים  רבים 
ולריאד,  לפאריס  ח'רירי,  הסוני,  המחנה  מנהיג  הימלטות 
בעוד נסרללה ממשיך לשהות בבונקר – אומרים דקל ופר־

לוב. "את מקומם של המנהיגים הסונים החילוניים תופסים 
הסאלפי  הדרשן  של  בדמותם  קיצוניים  סלפים  דרשנים 
שיח' אחמד אל־אסיר – האימאם של מסגד בילאל בן רבה 
בצידון, ושיח' סאלם ראפעי, האימאם של מסגד אל־תקוואה 

בטריפולי. 
מאבקם  את  אלה  דרשנים  מנהלים   ,2012 תחילת  "מאז 
קראו  הם  במסגדים.  שנשאו  דרשות  באמצעות  בחיזבללה 
מנ־ פירוקו  את  ותבעו  חיזבללה  של  הלגיטימציה  על  תיגר 
התסיסו  כן  הלבנונית.  הממשלה  לידי  הנשק  והעברת  שקו 
שמ־ והכפרים  והערים  ביירות  דרום  תושבי  את  הדרשנים 

להקים  מחאה,  להפגנות  לצאת  להם  כשקראו  לבירה  דרום 

מאחזים ולשרוף צמיגים בכבישים הראשיים מדרום ומצפון 
פתווה  הדרשנים  שני  הנפיקו  באפריל 2012,  ב־22  לבירות. 
המורדים  לצד  ג'יהאד  למלחמת  להתגייס  לנוער  קראו  ובה 
בסוריה נגד חיזבללה: "זו חובה דתית של כל מוסלמי לעשות 
כן". אל־אסיר הודיע על הקמת 'גדודי ההתנגדות החופשית' 
בצידון, וקרא לבעלי ממון לתרום נשק וכסף שיסייעו במא־

בק. בד בבד, קרא שיח' אל־אסיר להקים מליציות לבנוניות 
למקרה  אסד,  נפילת  שאחרי  ליום  במחתרת  שיתארגנו 
דו־ בלבנון.  גם  אסד  במתנגדי  במאבקו  ימשיך  שחיזבללה 

ברי האופוזיציה החמושה והלא־חמושה בסוריה הודו לשני 
הדרשנים הלבנונים על תמיכתם, אך ביקשו מהם "להימנע 
הפנים־ המאבק  ומייצוא  סוריה,  של  בענייניה  מהתערבות 

לבנוני בין סלפים ושיעים מלבנון לסוריה". 
ובאה  המתרגשת  הסערה  על  בדאגה  מצביעים  "רבים 
השחורים  הדגלים  ים  הוא  לכך  הסימנים  אחד  לבנון.  על 
המעידים לדעתם על נוכחות הולכת וגדלה של אל־קאעידה 
בצפון לבנון. אלו מביעים חשש, כי לאחר התמוטטות משטר 
רדיקליות  סלפיות  וקבוצות  אל־קאעידה  כוחות  יפנו  אסד 
בלבנון, בשיתוף עם קבוצות ג'יהאד סוריות, דוגמת ג'בהאת 

אל־נוסרה, למסע נקמה בחיזבללה. "היום הם נאבקים אחד 
אדמת  על  המאבק  את  ימשיכו  הם  כך  ואחר  בסוריה  בשני 
בישראל,  חיזבללה  למאבק  בניגוד  כי  מוסיפים,  הם  לבנון". 
ללגיטימציה,  שזוכה  ההתנגדות  של  כמאבק  המאופיין 
הארגונים הסלפיים, הגי'האדיים ותנועת אל־קאעידה אינם 
מחוייבים לאותם כללי משחק. עמדה נוספת גורסת, כי עם 
יאבד  איראן־סוריה־חיזבללה,  הרדיקאלי  הציר  התרסקות 
הכוח  מנופי  ואת  שלו  האסטרטגית  המשענת  את  חיזבללה 
סונים  בין  אלים  סבב  לדעתם,  הסוני.  הג'יהאד  ארגוני  מול 

לשיעים בלבנון הוא רק שאלה של זמן. 

ענין של זמן
לסיכום אומרים החוקרים דקל ופרלוב כי בקרב הציבור 
הערבי כפי שמשתקף בשיח החברתי ניכרת הסכמה גורפת, 
לשטח  יגלשו  בסוריה  האירועים  במאוחר  או  במוקדם  כי 
לבנון. להבנתם, מעורבות חיזבללה בסוריה לא תישאר ללא 
השלכות  תהיינה  הסורית  בזירה  להתפתחויות  וכי  מענה 

הרות אסון וארוכות טווח על לבנון ואזרחיה. 
דקל ופרלוב מתארים שלושה תרחישים מתפתחים: א. 
עימות בין סוריה ולבנון, שיתפתח לאחר נפילת משטר אסד 
בעקבות פעולות נקם של ג'בהאת אל־נוסרה נגד חיזבללה. 
ג.  בלבנון.  הרדיקאליים  והסונים  השיעים  בין  מלחמה  ב. 

הידרדרות למלחמת אזרחים בלבנון. 
לטענת החוקרים, הרוב הגדול מתנגד למלחמת אזרחים, 
הידר־ ימנע  הפחד'  'אפקט  כי  האמינו  אז  לעבר,  בניגוד  אך 

דרות למלחמת אזרחים נוספת, כיום הם סוברים כי אפקט 
להתנגשות  יובילו  האירועים  וכי  דיו  עוצמתי  אינו  הפחד 

פנימית בלבנון. 
חיזב־ ארגון  נקלע  אליו  המצב  את  מתארים  "הפעילים 
זאת,  עם  להישרדות.  כמאבק  בלבנון,  וגם  בסוריה  גם  ללה, 
העובדה שגובה הלהבות בלבנון נמוך עדיין, מתקבל אצלם 
אף  שמקורה  באמירה  גלום  לכך  שהמענה  יתכן  בפליאה. 
ויש  שמנצחים  יש  מפסידים,  אין  'בלבנון  לפיה:  בשיח,  הוא 

ששומרים על פרופיל נמוך ומנצחים בפעם הבאה'. 
האם  לשאלה  תשובה  מספקות  אין  האזרחית  "בלבנון 
מצד  קרי  מבית,  חיזבללה  על  הגוברת  והביקורת  הלחץ 
תגובותיו  לריסון  תביא  בלבנון,  מתנגדיו  לצד  תומכיו 
שלישי  לעימות  מהידרדרות  ולהימנעותו  ישראל  כלפי 
בת־ נסרללה,  של  באיום  לראות  ניתן  ישראל.  מול  ישירות 

קרקע־קרקע  טילי  משלוח  תקפה  שישראל  לטענות  גובה 
בפעולות  סוריה  לצד  השתתפות  על  לחיזבללה,  מאיראן 
לכך  עדות  הכבושה,  הגולן  רמת  של  לשחרור  ההתנגדות 
ישראל,  מול  ישירה  עימות  חזית  ליזום  שלא  מעדיף  שהוא 

בשטח לבנון"

כמו נער גבעות חסר דאגות המקפץ מגבעת טרשים אחת לאחרת, מדלג לו שר הכלכלה 
לקראת  הנמלים  עובדי  נגד  האש  את  ומתדלק  למשנהו  אחד  תקשורת  מערוץ  בנט  נפתלי 
הדיון הצפוי בממשלה על רפורמת הנמלים. משום מה, איש ממראייניו הרבים לא טורח לע־

צור לרגע את שטף ההגיגים, התכניות הגרנדיוזיות וההצהרות המתלהמות ולשאול את בנט 
שאלה אחת פשוטה: מה לך ולרפורמה בנמלים? ממתי שר הכלכלה מגבש תכניות לרפורמה 

בתחום שאינו נתון לסמכותו ולאחריותו?
המצאת  כדי  עד  נסחף  שבנט  פלא  לא  הנכונות,  השאלות  את  שואל  לא  אחד  וכשאף 
תכניות ממוחו הקודח, שאין להן כל קשר למציאות. התכנית ההזויה ביותר הוצגה השבוע 
בדרמטיות בידיעות אחרונות. על פי הדיווח גיבש בנט "תכנית סודית" שזכתה לשם הקוד 
'1981', על שם השנה בה הנשיא האמריקני לשעבר רונלד רייגן נלחם בפקחי הטיסה שפתחו 
צה"ל  חיילי  התכנית,  פי  על  התעופה.  שדות  את  להפעיל  חיילים  במקומם  ושיגר  בשביתה 

יישלחו להפעיל את נמלי הים במקום העובדים השובתים. 
מעבר לכך שמדובר לדעת אנשי מקצוע בתכנית לא מעשית, איש כאמור לא טרח לשאול 
את השר בנט, ממתי שר כלכלה מגבש תכניות בתחום שנתון לסמכות משרד התחבורה, ואת 
מי בדיוק הוא משתף בתכניותיו הגרנדיוזיות. מאחר ובנט לא סיפק מעצמו הסבר לתמיהות 
הללו, נספק אותו אנחנו: מצוקת הכותרות ממנה סובל שר הכלכלה, דוחקת אותו למחוזות 
הדמיון וההזיה ומספקת סצנות מביכות כדוגמת 'תכנית 1981' שהתבררה מהר מאד כהמ־

צאה יצירתית שאיש במשרד התחבורה לא שמע עליה. 
התכנית הסודית לא היתה ההמצאה היחידה ששחרר השבוע בנט לחלל האויר במסגרת 
יטיל  כי  הודיע  גילה  דייוויד  פרופ'  ההגבלים  רשות  שיו"ר  אחרי  שלו.  ההזוי  הנמלים  קמפיין 
ששיגר  במסר  המהלך.  את  לעצמו  ולנכס  לנסות  הכלכלה  שר  מיהר  הנמלים,  על  מגבלות 
לבוחריו סיפר בנט כי "רשות ההגבלים היא זרוע מרכזית במשרד הכלכלה". מביך. מי שטרח 
לבדוק גילה כי הרשות אמנם השתייכה בעבר למשרד התמ"ת, אך הפכה לפני שמונה שנים 
לו  הפריע  לא  זה  בנט.  לשר  ולא  הכלכלה,  למשרד  כפופה  אינה  הרשות  עצמאית.  לרשות 

לתפוס טרמפ על הענין, בידיעה שרוב הציבור לא יבחין בתרמית. 
כמה  מתבררות  בנט,  השר  של  והשקרים  הספינים  ערימת  מעל  הערפל  את  כשמפזרים 
עובדות פשוטות: על קידום הרפורמה בנמלי הים מופקד שר התחבורה ישראל כץ, שכבר 
ספורים  שבועות  בתוך  לדיון  אותה  להעלות  ואמור  הקודמת  הקדנציה  מאז  בנושא  עוסק 
בממשלה. שותפיו למהלך הם שר האוצר, שאמור לאשר את ההסכמים עם העובדים, וראש 

הממשלה שנותן את האישור הסופי.
הוא  ואם  אחר,  שר  כל  כמו  ובכנסת  בממשלה  הרפורמה  בעד  להצביע  יכול  הוא  בנט? 
מיותרת  אש  מצית  לא  הוא  עוד  כל  זכותו,  זו  התקשורתי  מהיציע  המהלך  את  לעודד  רוצה 
שמרחיקה את הסיכוי להידברות עם העובדים – וזה בדיוק מה שהוא עושה בימים אלה. כך 
או אחרת, שר הכלכלה לא מפעיל נמלים במקרה של שביתה, כמו שהשר לאיכות הסביבה 
לא מחלץ את המו"מ המדיני מהקפאון וכמו ששר התיירות לא מחליט על זהות הרמטכ"ל 
הבא. כל הנסיונות של בנט לשים את שמו על המהלך הם מגוחכים ומעוררי רחמים, וכך גם 
העובדה שהוא עושה זאת באמצעות הפצת סיפורים דמיוניים ועיוות המציאות. התנהגות 

כזו מצד שר בכיר בממשלה מבזה לא רק אותו, אלא את הממשלה כולה. 
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נפתלי המרקד

ביקורת נוקבת בהתאחדות הקבלנים על התנהלות לפיד

הקבלנים: "משרד האוצר מרוויח כ־700 
אלף ש"ח על כל דירה חדשה שנמכרת"

"בפעולה הראשונה שהוא עושה כשר האוצר הוא פוגע פגיעה חמורה 
באותם זוגות צעירים ומשפחות צעירות ולא נוגע בדוד העשיר"

מאת שלמה גרין

חדשה  דירה  רכישת  בעת 
משפרי  או  צעירים  זוגות  ידי  על 
לקו־ גורף  האוצר  משרד  דיור, 
בממוצע  ש"ח  אלף  כ־700  פתו 
ורווחים  מהקרקע  רווחים  בגין 
על  המוטל  הגבוה  מהמיסוי 
מי־ רכישה,  מיסי  וכולל  הענף 
היטלים  שונים,  עירוניים  סים 

ומע"מ. 
בהתאחדות  טוענים  כך 
לענף  תחזית  במסמך  הקבלנים 

הבניה ומחירי הדירות.
תוס־ כי  טוענים  בהתאחדות 

פת הרווחים לדירה בגין הגזירות 
האוצר,  שר  שהטיל  האחרונות 
ש"ח  כ־100,000  הוא  לפיד  יאיר 

נוספים לדירה בממוצע. 
בוני  התאחדות  נתוני  פי  על 
הארץ עלות הקרקע מהווה כ־25 
בממוצע,  הדירה  ממחיר  אחוז 
אחוז  כ־25  מהווים  והמיסים 

נוספים. 
בהתאחדות צופים כי מחירי 
הדירות יעלו ב־2013 בכ־5 אחוז 
נוספים  אחוז  בכ־5  וב־2014 
ממוצעת  דירה  של  ומחירה 
מיליון  לכ־1.2  יגיע  בישראל 
לפיד  וגזירות  במידה  שקל. 
בכנסת  יעברו  הדיור  בתחום 
אחוז   4 של  נוספת  עליה  תחול 
בשנתיים  הדירות  במחירי 

הקרובות.
ההתא־ נשיא  בובליל,  ניסים 

של  "ההחלטות  כי  אומר  חדות, 
תמוהות  הדיור  בתחום  לפיד 
להבטחו־ גמור  בניגוד  ועומדות 

תיו לבוחריו. 
הב־ בנאומי  שנה,  לפני  "רק 

ללא  כי  לפיד  ציין  שלו,  חירות 
לא  צעירים  זוגות  עשיר  דוד 
בפעו־ והנה  דירה,  לרכוש  יוכלו 

כשר  עושה  שהוא  הראשונה  לה 
חמורה  פגיעה  פוגע  הוא  האוצר 
ומש־ צעירים  זוגות  באותם 

בדוד  נוגע  ולא  צעירות  פחות 
העשיר. 

מוכיחה  הממשלה  "שוב 
מסים  בהטלת  חזקה  שהיא 
בביצוע  חלשה  אך  ומגבלות 
רפורמות שיביאו להגדלת היצע 
הדי־ במחירי  וליציבות  הדירות 

רות".
הממשלה  "אם  לדבריו, 
שינוי  להשיג  מבקשת  הנוכחית 
הבניה  בתחום  לטובה  מהותי 
למגורים  הבניה  ובתחום  בכלל 
בבעיות  לטפל  עליה  בפרט, 
בתחום  שפוגעות  הקשות 
הקרק־ שיווקי  את  להגביר   –

להגדיל  הביקוש,  באזורי  עות 
העובדים  מספר  את  דרמטית 
לבנקים  לאפשר  בענף,  הזרים 
מכל  לבניה  המימון  את  להרחיב 
ההשק־ את  להגדיל  הסוגים, 
דרמ־ ולקצר  בתשתיות  עות 

ורישוי  התכנון  הליכי  את  טית 
הבניה".

משפחתם של שלושת האחים שטבעו 
באשקלון תובעת את העיריה

מאת חיים מרגליות

מבניה  ששלושה  המשפחה 
בחוף  כחודשיים  לפני  טבעו 
עכשיו  תובעת  באשקלון,  דלילה 
מי־  20 המחוזי  המשפט  בבית 
מעיריית  פיצויים  שקלים  ליוני 
זאת  הפנים,  וממשרד  אשקלון 
מתריעים  בשלטים  חוסר  בשל 

מפני כניסה למים, כך לטענתם.

שהשלושה  לאחר  כזכור, 
חיפושים  אחריהם  נערכו  טבעו, 
שגופותיהם  עד  כיומיים  במשך 
במשפ־ מהמים.  והוצאו  נמצאו 
חה טוענים כי באותו חוף לא היו 
העיריה  על  ולטענתם,  מצילים 
את  לאכוף  היה  הפנים  ומשרד 

איסור הכניסה למים.
אמרו  אשקלון  בעיריית 
כי  התקשורת  לכלי  בתגובה 

מותם  על  צער  מביעים  "אנו 
ומשתתפים  האחים  שלושת  של 
יצוין  זאת  עם  המשפחה.  בצער 
לשחות,  לים  נכנסו  השלושה  כי 
בניגוד לשילוט שאסר על רחצה 
אין  וכאשר  הרחצה  בעונת  שלא 
הרב  ולצערנו  מצילים,  במקום 
מש־ זו  עובדה  למוות.  טבעו  הם 

למקרה  האחריות  שכל  מעותה 
המצער חלה על הטובעים".

ועדת הכספים הקשיחה את המלצות ועדת הריכוזיות: 

פירמידות השליטה יוגבלו לשתי שכבות
מאת שלמה גרין

ועדת הכספים המשיכה את־
הריכוזיות  חוק  על  בדיונים  מול 
חברי  הבוקר.  להצבעה  שיובא 
המ־ הקשחת  על  הסכימו  הועדה 
ומעתה  הריכוזיות  ועדת  לצות 
במבנה  בחברות  שליטה  תותר 
שתי  של  במקסימום  פירמידלי 

שכבות בלבד. 
תוקף  לתת  על־מנת  בנוסף, 
את  ולהגביר  להחלטה  ממשי 
על  סוכם  בריכוזיות,  המאבק 
כך  אפקטיבי,  פרלמנטרי  פיקוח 
מהחוק  חברות  של  החרגה  שכל 
יותר  על  שליטה  מעתה  שימנע 
משתי שכבות, יחייב את אישור 
שח־ לאחר  זאת  הכספים.  ועדת 
ברי הועדה תבעו לבטל לחלוטין 

את אפשרות ההחרגה. 
תאגידים  דיני  על  הממונה 
טל־ הגב'  המשפטים,  במשרד 

מור, הסבירה לועדה, כי "פרק ג' 
בחוק הריכוזיות, העוסק במבנה 
בסמכות  כולו  הוא  הפירמידלי 
שהמהות  מכיון  המשפטים,  שר 
ודיני  תאגידי  ממשל  היא  שלו 
מלכתחילה  ועל־כן  חברות 
הח־ בענין  שההחלטה  סברנו, 
המלצת  את  רק  דורשת  רגה 
הועדה  חברי  המשפטים.  שר 

הרעיון  לעצם  התנגדות  הביעו 
של  החרגה  אפשרות  קיום  של 
החוק  כך  "גם  כי  וטענו,  חברות 
תופעת  את  לחלוטין  מבטל  לא 

הריכוזיות". 
ח"כ ראובן ריבלין אמר בדיון 
ההחרגה  של  הנוכחי  "הנוסח  כי 
הוא גורף ומאפשר חריגה מאוד 
ומוציא  ורחבה  משמעותית 
מה  בפועל  מהחוק.  העוקץ  את 
יותר  כאן  לו  שיהיו  מי  שיקרה, 
יש  בהחרגה.  יזכה  לוביסטים 
לקרוא  היטב  שידעו  דין  עורכי 
את  ולהתאים  כוונותינו  את 
הדרכים המתאימות להחריג את 

לקוחותיהם". 
המשפטים  משרד  נציגת 
אפשרות  "בהכנסת  כי  השיבה 
מענה  לתת  ביקשנו  ההחרגה, 
המ־ צינור'  'חברות  של  במקרים 

וחברות  בנקים  בעיקר  שמשות 
מהצי־ הון  גיוס  לצורך  ביטוח 
שהבנקים  בחברות,  מדובר  בור. 
הם  הביטוח  וחברות  עצמם 
רבות  סיבות  יש  להן.  הערבים 
לציבור  אג"חים  שמנפיקים  לכך 
פט־ וכבר  בת  חברות  באמצעות 

משינויים  חברות  אותן  את  רנו 
 17 כתיקון  קודמים  רגולטוריים 
האלו  במקרים  החברות.  לחוק 
יש להחריג, כיון שאם בנק ירצה 

בת,  חברת  באמצעות  הון  לגייס 
היא עשויה להיחשב חברה בש־

להחיל  הגיון  ואין  שלישית  כבה 
עליה את החוק החדש".

ליצמן  יעקב  הרב  ח"כ 
טלמור,  דברי  בעקבות  דרש 
המק־ את  תכניס  "שהממשלה 

החוק  ללשון  הזה  הייחודי  רה 
לחברות  פתח  תאפשר  ולא 
שוודאי  פתח  אחרות.  רבות 

ינוצל". 

מצבור אמצעי לחימה נתפס אצל מבוקש באיו"ש
בין האמצעים שהוחרמו: רובה ציד וציוד צבאי. המבוקש הועבר לחקירת כוחות הבטחון. חמישה 

מבוקשים נוספים נעצרו
מאת מרדכי גולדמן

של  הסיור  פלוגת  של  כוח 
עם  פעולה  בשיתוף   ,7 חטיבה 
במהלך  חשף  מיוחדות,  יחידות 
ראשון  שבין  בלילה  פעילות 
אמצעי  של  גדולה  כמות  לשני, 
בכפר  מבוקש  של  בביתו  לחימה 

קליל, דרומית לשכם. 
הרבים  הלחימה  אמצעי  בין 
אקדח,  ציד,  רובה  שנחשפו: 
שונים,  מסוגים  נשקים  חלקי 
צבאי.  וציוד  רבה  תחמושת 

והמ־ הוחרמו  הלחימה  אמצעי 
כוחות  לחקירת  הועבר  בוקש 

הבטחון.
המרכז  בפיקוד  צה"ל  כוחות 
מעצרים  לילה  מדי  עורכים 
ומחרי־ ושומרון  יהודה  ברחבי 

רק  מודיעין.  פי  על  אמל"ח  מים 
הלילה נעצרו חמישה מבוקשים 
מו־ קליל.  מכפר  לעצור  בנוסף 

גששי  חשפו  החודש  יותר  קדם 
חטמ"ר בנימין רובה ציד ואמצעי 
פלס־ של  בכליו  נוספים  לחימה 

טיני סמוך לכפר דומא.

איגוד המשתמשים בהובלה ימית: 

"לעשות סדר בנמלים, אבל לא מלחמה"
מאת חיים מרגליות

הכ־ על  הידיעה  בעקבות 
מפליגי  שינויים  לערוך  וונה 
בישראל,  הנמלים  בניהול  לכת 
המשתמשים  איגוד  יו"ר  אומר 
שפר,  גד  ד"ר  ימית,  בהובלה 
שהתכניות  מקווים  "אנחנו  כי 
בנמלים  מבניים  לשינויים 
עבודה  המטרה:  את  ישיגו 
הרפורמה  בנמלים.  סדירה 
תכ־ הממשלה,  ראש  שהבטיח 
הנמלים  ובניית  ההפרטה  ניות 
החדשים – כל אלה לא יועילו, 

אם בשורה התחתונה לא תהיה 
עבודה סדירה בנמלים". 

מזהיר  גם  הוא  זאת,  עם 
על  המאבק  הפיכת  מפני 
ל"מלחמה  הנמלים  פיתוח 

בהורדת ידיים".
"אנחנו,  כי  הוסיף  הוא 
בעלי המטענים, שילמנו מחיר 
השביתות  במהלך  ביותר  כבד 
הרפורמה  את  שליוו  הקשות 
למ־ העלות  ב־2005.  בנמלים 

מיליוני  מאות  של  היתה  שק 
לשלם  מוכנים  היינו  אך  ש"ח, 
עבודה  תושג  אם  המחיר,  את 

ההזדמנות  בנמלים.  סדירה 
שהעוב־ למרות  הוחמצה.  אז 

לשקט  הסכמה  על  חתמו  דים 
למאות  עדים  היינו  תעשייתי, 
ועי־ שביתות  ימי  של  רבות 

ההסכמים.  נחתמו  מאז  צומים 
אי אפשר להמשיך עוד במצב 
עיצומים  ישנם  יום  בכל  שבו 
בנמלים.  עבודה  ושיבושי 
פיתוח  את  לבלום  אפשר  אי 
שיאפשרו  החדשים,  הנמלים 
ויבטיחו  גדולות  אניות  כניסת 
הישראלי,  החוץ  סחר  את 

ש־99 אחוז ממנו מובל בים".

ההיערכות לבחירות תורמת למתיחות. הלוויית לוחם חיזבללה בשטח לבנון

חמישה מבוקשים נעצרו. חלק מאמצעי הלחימה שנתפסו | דו"צ
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תל אביב: אדם נמשה 
מהים ללא רוח חיים

מהים  שנמשה  באדם  לטפל  הוזעקו  דן  מרחב  מד"א  כונני 
סמוך לטיילת ברחוב נחום גולדמן בתל אביב. פרמדיקים של 
מד"א ביצעו פעולות החייאה ממושכות שבסופן קבעו את מותו 

של האיש.

מי עמי: שני רוכבי אופנוע 
החליקו בנסיעה ונפצעו

אופנוע ועליו שני רוכבים החליק בירידות ממי עמי לכיוון 
הוזע־ למקום  הרוכבים.  שני  נפצעו  מכך  כתוצאה  ערה.  ואדי 

אותם  ופינו  לפצועים,  רפואי  טיפול  שהעניקו  מד"א  כונני  קו 
כשאחד במצב קשה לבית החולים הלל יפה, והשני במצב קל 

לבית החולים העמק.

ירושלים: עמוד חשמל 
עלה באש בגבעת משה

לכביש  בסמוך  גרוסברג  ברחוב  לפעול  הוזעק  כיבוי  צוות 
שעליו  גבוה  מתח  עמוד  על  דווח  במקום  בירושלים.  אילן  בר 
בערו מספר מודעות. כתוצאה מהשריפה נמס הציפוי המבודד 
של כבל המתח. לאחר כיבוי האש הגיעו נציגי חברת החשמל 

לתקן את הנזק ולהסיר את הסכנה.

ירושלים: שריפת קוצים 
גדולה בקרבת הר הזיתים

שני צוותי כיבוי הוזעקו להר הזיתים בירושלים, שם פרצה 
והתקרבה  במקום  הבנוי  גדול  שטח  על  שנעה  קוצים  שריפת 
לא  האש.  על  להשתלט  הצליחו  הצוותים  הזיתים.  הר  לכיוון 

דווח על נפגעים.

קיבוץ חקוק: שישה צוותי כיבוי 
עמלו לכבות שריפה שפרצה 

שבצפון  חקוק  בקיבוץ  פלסטיק  במפעל  פרצה  שריפה 
השריפה  ובמהלך  כיבוי,  צוותי  שישה  הוזעקו  למקום  הכנרת. 
עלה חשש בשל משטחי אסבסט שהיו בשטח המפעל. לא דווח 

על נפגעים.

צומת דליות: משאית כיבוי 
התהפכה, הפצועים פונו

כך  בעקבות  בצפון,  דליות  בצומת  התהפכה  כיבוי  משאית 
נפצעו שני כבאים באורח קל. צוותי מד"א בסיוע כונן 'מד"א – 
הצלה גוש דן' העניקו לפצועים סיוע רפואי שבסיומו הם פונו 

לבית החולים.

להבים: הרוג ושלושה פצועים 
בתאונה בין שתי משאיות

בתאונת דרכים שאירעה בין שתי משאיות בצומת להבים 
שניים  נפצעו,  נוספים  ושלושה  אחד  אדם  נהרג   ,40 שבכביש 
'נגב',  ממרחב  מד"א  של  פרמדיקים  בינוני.  ואחד  קשה  באורח 
קבעו את מותו של ההרוג. הפצועים פונו לבית החולים סורוקה.

כביש 443: פצוע בתאונת 
דרכים בין משאית לרכב פרטי

אדם נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בין משאית לרכב 
פרטי בכביש 443 בצומת שילת לכיוון תל אביב. חובש מארגון 
טיפול  העניק  התאונה  למקום  בסמיכות  שהיה  דן  גוש  הצלה 
ראשוני לנפגע שהיה לכוד ברכב הפרטי כשהוא בהכרה, כש־
לאחר מכן הוא פונה ע"י מד"א לבית החולים עם חשד לפגיעת 

ראש.

ירושלים: ילד הושאר ברכב 
והוצא כשהוא רדום

הרכבת  ברחוב  ברכב  נעול  ילד  לחלץ  הוזעק  כיבוי  צוות 
פינת רחוב יאיר בשכונת בקעה בירושלים. בסיוע פקחי עיריה 

הדלת נפרצה והילד הוצא החוצה כשהוא רדום.
מבירור במקום עלה כי מדובר בבן מיעוטים שיצא מהרכב 
כשחלק  ברכב  בנו  את  והשאיר  סמוכה  בגינה  בגינון  לעבוד 

מחלון הרכב מורד כמה ס"מ. הטיפול הועבר לידי המשטרה.

חיפה: מטוס קל התרסק על 
הקרקע, שני נוסעים נפצעו

חיפה  במפרץ  הטכני  הספר  בית  שליד  התעופה  בשדה 
נפגע מטוס קל בעת נחיתתו, ושני הנוסעים נפצעו קל עד בי־
נוני. הם טופלו על ידי כונני איחוד הצלה ופונו לבית החולים 
רמב"ם בעיר. מבירור שנערך עלה כי המטוס סטה ככל הנראה 

ממסלולו בהיותו על הקרקע ופגע במסוק חונה. 

ב"ב: שני ילדים נפצעו בתאונה
ברק  בבני  דסלר  הרב  ברחוב  שאירעה  דרכים  בתאונת 
נפצעו שני ילדים באורח קל עד בינוני ומבוגר נפצע קל. עקב 
לחלצם.  פעלו  כיבוי  וצוותי  ברכב  הנפגעים  נלכדו  התאונה 
במקביל העניקו חובשים מארגון הצלה גוש דן טיפול לנפגעים.

קצרים // חיים מרגליות בני ברק נזהרת בדרכים: "חובה ומצוה 
לעשות כל הניתן בנושא הבטיחות בדרכים"

מאת מאיר קליין

לעשות,  רבה  ומצוה  "חובה 
בנו־ הניתן  בכל  ולסייע  להדריך 
ולמנוע  בדרכים  הבטיחות  שא 
ומהולכי־רגל"  מנהגים  סכנה 
יצחק  רבי  הגאון  אמר  כך   –
שכו־ רב  שליט"א,  זילברשטיין 
מנהלי  בכינוס  רמת־אלחנן,  נת 
שהתקיים  בעיר  תלמודי־התורה 
מועצת  של  הישיבות  באולם 
העיריה, במסגרת פתיחת פרויקט 
המ־ בחיים',  חפצים  'בבני־ברק 
'חפצנו  ולארגון  לעיריה  שותף 
שישה  במשך  שיכלול  בחיים', 
כיתות  תלמודי  כל  את  שבועות 
התורה  תלמודי  בכל  ה'   – ד' 

בעיר.
של  בדבריו  נפתח  הכינוס 
רובי־ אברהם  הרב  העיר  ראש 

לתפקיד  לכניסתו  שעד  נשטיין, 
הבטיחות  ועדת  בראשות  עמד 
המתכנסת  העירונית,  בדרכים 
פתרונן  ודרכי  בעיות  לשמיעת 
בת־ ולייעול  לשיפור  ולהצעות 

רובינשטיין  הרב  אלו.  חומים 
הגאון  מרן  של  בשמו  הזכיר 
שליט"א,  קנייבסקי  חיים  רבי 
הינם  אלו  בנושאים  העיסוק  כי 
כי,  והוסיף  נפש',  'פיקוח  בגדר 
במחלקות  הביקור  לצערנו, 
נפגעי  מאושפזים  בהן  בבתי"ח 
את  ממחיש  דרכים  תאונות 
בכבישים  שבהפקרות  האסון 
ואת הצורך לפעול בכל הדרכים 

למניעתה.
דברים  נשאו  העיריה  בשם 
גם הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע; 
רה"ע  סגן  דדון,  אליהו  הרב 
מיכאל  והרב  החינוך  אגף  וראש 
העיריה  הנהלת  חבר  קקון, 
האגף לתשתיות ולפיתוח  וראש 

העירו־ הפעילות  את  שסקרו 
של  הן  השונים  בהיבטים  נית 
בכבישים  הנרחב  הפיזי  הטיפול 
תמרורים  בטיחות,  כמעקות 
ורמזורים והן בפעילות ההדרכה 
ובמוסדות  בבתי"ס  וההסברה 
עם  בשיתוף  ועתה  רבים,  חינוך 
שבהנהלת  בחיים'  'חפצנו  ארגון 
חומר  להפצת  כץ  שלמה  הרב 
בקרב  ומקצועי  מרהיב  הדרכה 
שיבחו  הם  הת"תים.  תלמידי 
לתשתיות  האגף  פעילות  את 
חנוך  הרב  שבהנהלת  ולפיתוח, 
לתחבורה  המחלקה  ואת  זיידמן 
בה־ שבאגף,  בדרכים  ולבטיחות 

שאינם  אורלנצ'יק,  צ.  גב'  נהלת 
אלו  בנושאים  מטיפול  חדלים 
ממגוון היבטים. לארגון האירוע 
שמעון  הרב  סייע  האחרון 
התכנית  מינהלת  אחראי  קשש, 
לילדים  והלאומית  העירונית 

ולנוער.

הערב,  של  המרכזי  במשא 
יצחק  רבי  הגאון  השמיע  אותו 
זילברשטיין שליט"א, הוא הגדיר 
החינוך  במוסדות  המנהלים  את 
והעלה  הנפשות  על  כנאמנים 
הנ־ הדרכים  את  המחנכים  בפני 
הזהירות  נושאי  להסברת  כונות 
למצוא  ניתן  שאותם  בדרכים 
התלמידים  את  ולשאול  בש"ס 
בהיבטים  העוסקות  שאלות 
ההלכתיים של התחום. כדי לה־

הגאון  הציג  הדברים  את  מחיש 
בפני  זילברשטיין  יצחק  רבי 
המחנכים שורה של שאלות הל־

בדרכים  זהירות  בענייני  כתיות 
ומהן ניתן לשאול את התלמידים 
העי־ את  ולגרות  מסודר  באורח 

בדרכים  הזהירות  בנושא  סוק 
והצורך בהקפדה על זהירות בכל 

התחומים.
ארגון  מנהל  כץ,  שלמה  הרב 
שנים  חמש  שזה  לחיים',  'חפצנו 

הקו־ משימת  את  עצמו  על  נטל 
מבוגרים  ולהדריך  ללמד  דש 
וילדים בתחומים אלו סקר שורה 
של פעולות חינוכיות ופדגוגיות, 
שתבוצענה בשיתוף העיריה, על 
למסי־ ביותר  היעילות  הדרכים 

את  לרכוש  וכלים  רעיונות  רת 
הזהירות  על  השמירה  חשיבות 
המבצע  עקרונות  ואת  בדרכים 

מהלכה למעשה.
ר'  ודוברה,  העיריה  מזכיר 
את  שהנחה  טננבוים,  אברהם 
קביעת  עיתוי  את  ציין  האירוע, 
מופעל  זה  שבשלב  הפרויקט, 
כידוע,  שבהם,  הקיץ,  בחודשי 
יש צורך מיוחד בהתמודדות עם 
נהיגה מסוכנת, אך, יחד עם זאת, 
נבדקת האפשרות להפעילו בכל 
ההסב־ כדוגמת  השנה,  ימות 

ממוסדות  בחלק  הקבועה  רה 
ימות  בכל  העירוניים  החינוך 

השנה.

נאמנים על הנפשות. הגר"י זילברשטיין ומליאת מועצת עיריית בני ברק בישיבה המיוחדת

היום: דיון בועדה לביקורת המדינה 
בכנסת על בטיחות הגשרים בישראל

מאת חיים מרגליות

המדינה,  לביקורת  הועדה 
כהן,  אמנון  הרב  ח"כ  בראשות 

המדינה  מבקר  בדו"ח  היום  תדון 
מע"צ  של  הפרויקטים  ניהול  על 
לדרכים  הלאומית  החברה   –

בישראל בע"מ.
כי  מצא  המדינה  מבקר 
החברה  שפרסמה  במכרזים 
לא  היא  קשים,  ליקויים  נפלו 
שוטף  לניהול  מערכת  פיתחה 
לא  המכרזים,  לגבי  הנתונים  של 
המכרזים,  לגבי  נתונים  ריכזה 
נתונים־משווים ונתונים על חרי־

כן  כמו  ומתקציבו.  מהמכרז  גות 
הביקורת העלתה כי החברה לא 
הכוללים  מכרזים  תיקי  ניהלה 
כפרו־ המכרז,  מסמכי  כל  את 

לגבי  החלטות  ועדות,  טוקולי 
במ־ שבוצעו  ושינויים  המכרזים 

המכרז  מסמכי  המכרזים.  סגרת 
פזורים בין כל מחלקות החברה. 
לק־ הפיקה  לא  החברה  כמו־כן 

הביצוע  עלות  שבו  ממכרז  חים 
עלתה בהרבה על הסכום המוצע 
שימוש  מתנאי  בה  חזרה  מראש, 
המכרז,  במהלך  בטכניקות־בניה 

ועוד.
למרות  כי  המבקר  חשף  עוד 
ינואר  עד   2008 שבאוקטובר 
הלאומית  הרשות  שלחה   2010
פניות   60 בדרכים  לבטיחות 
בנושאי  למע"צ  מקצועיות 

בטיחותית ותשתית, (רובן בענין 
בעיות  חמורים,  בטיחות  ליקויי 
בצמתים, בעיות של מעבר הול־

נמצא  לא  לקוי)  וִתמרּור  רגל  כי 
הולם  באופן  טיפלה  החברה  כי 
שהתייחסה  או  הללו  בפניות 
ובענייניות  במקצועיות  אליהן 
משמעותן  "למרות  הראויות. 
של  והתשתיתית  הבטיחותית 
הנו־ ציבור  מבחינת  אלה  פניות 

לא  החברה  הרגל,  והולכי  סעים 

מקצועי  באופן  אליהן  התייחסה 
כראוי.  בהן  טיפלה  ולא  וענייני 
למ־ הודיעה  הלאומית  הרשות 

חלק  כי  המדינה  מבקר  שרד 
במועד  טופלו  לא  אכן  מהפניות 
זו־ לאחרונה  אך  נשלחו,  שבו 

להתייחסות  הרשות  פניות  כות 
רובן  לפיכך  נאותים.  ולטיפול 
שנזכרו  הפניות  של  המכריע 
או  טופלו  המדינה  מבקר  בדוח 
נכללו בתכנית העבודה של הח־

מבקר  כותב   ,"2012 לשנת  ברה 
המדינה.

בא־ הגשרים  בטיחות  בענין 
מע"צ,  באחריות  הנמצאים  רץ, 
העבודה  תכנית  כי  המבקר  מצא 
גש־ אחזקת  בנושא  החברה  של 

לא   2012 העבודה  לשנת  רים 
הליקויים  לתיקון  מענה  סיפקה 
גבוה  בסיכון  הנמצאים  בגשרים 
כפי  אדמה,  רעידת  של  באירוע 
שעולה מסקר המוכנות שהכינה 
מבקר  משרד  החברה־עצמה. 
משרד  על  כי  מעיר  המדינה 
המאשר  בהיותו  התחבורה, 
השנתית,  העבודה  תכנית  את 
הצ־ את  לנקוט  החברה  בשיתוף 

עדים הנדרשים כדי לצמצם את 
לתחבורה  להיגרם  שעלול  הנזק 
בד־ הגשרים  ולתשתית  במדינה 

רכים הבין־עירוניות בעת אירוע 
וכאשר  אם  אדמה,  רעידת  של 

חלילה תתרחש.
יו"ר הועדה, ח"כ הרב אמנון 
"מדובר  כי  אומר  (ש"ס)  כהן 
שפוגעים  חמורים,  בממצאים 
במכר־ ובשוויון  התקין  במינהל 
זים. חמורה עוד יותר חוסר הר־

הלאומית  הרשות  לפניות  צינות 
בגלל  אשר  בדרכים,  לבטיחות 
טיפול  של  ורשלנות  אדישות 
עלולים  תחבורה,  בתשתיות 

להיפגע חיי אדם".
בישיבה ישתתפו משרד מב־

הלאומית  החברה  המדינה,  קר 

רשות  בע"מ,  בישראל  לדרכים 
הרשות  הממשלתיות,  החברות 
בדרכים,  לבטיחות  הלאומית 
והבטיחות  התחבורה  משרד 

בדרכים, משרד האוצר ועוד.
כביש חוצה ישראל ממשיך דרומה:

פורסם המכרז להארכת כביש 6 דרומה עד מחלף שוקת
מאת חיים מרגליות

וחברת  התחבורה  משרד 
מכרז  פרסמו  ישראל  חוצה 
דרומה,   6 כביש  סלילת  להמשך 
שר  של  תכניתו  במסגרת  זאת 
הלאומיות  התשתיות  התחבורה, 
כץ,  ישראל  בדרכים,  והבטיחות 
צומת  עד   6 כביש  את  להאריך 

הנגב.
את  כולל  שפורסם  המכרז 

ועד  לקיה  ממחלף  הכביש  קטע 
כחמי־ של  באורך  שוקת  מחלף 

העבודות  קילומטרים.  וחצי  שה 
מחלף  הקמת  היתר  בין  יכללו 
בשוקת, סלילת דרכים חקלאיות 
לאורך  גשרים  תשעה  ובניית 

התוואי.
בנוסף  יכללו  העבודות 
התחברות   ,60 כביש  הטיית 
והכנות   60 וכביש   31 לכביש 
הצפויה  עתידית  רכבת  לתוואי 

הפרויקט  עלות  במקום.  לעבור 
מיליון  מ־300  ביותר  נאמדת 
במ־ להיחנך  צפוי  והוא  שקלים 

חצית הראשונה של 2015.
כי  הוסיף  התחבורה  שר 
הארכת כביש 6 דרומה מבוצעת 
ישראל  נתיבי  תכנית  במסגרת 
והגליל  הנגב  את  לחבר  שנועדה 
רשת  באמצעות  הארץ,  למרכז 
כבישים  של  ומתקדמת  מהירה 
בשבו־ לדבריו,  ברזל.  ומסילות 

להתפרסם  צפוי  הקרובים  עיים 
 6 כביש  להארכת  נוסף  מכרז 
קמה  בית  שבין  בקטע  דרומה, 
חמישה  של  באורך  לדבירה, 

קילומטרים.
כביש  של  הדרומי  הקטע 
כיום  מסתיים  ישראל  חוצה 
לבית  צפונית  מאחז,  במחלף 
לצומת  עד  להגיע  ומתוכנן  קמה 
נבטים  שוקת,  מחלף  דרך  הנגב, 
כ־60  של  לאורך  חובב,  ורמת 

קילומטרים.
במקביל  כי  מסר  כץ  השר 
דרומה   6 כביש  סלילת  להמשך 
במרץ  התחבורה  משרד  פועל 
לשדרוג כביש 31, מצומת שוקת 
הכבי־ שני  לדבריו,  ערד.  עד 

תחבורתי  רצף  יאפשרו  שים 
למרכז  ערד  בין  ובטוח  מהיר 

הארץ.

הועדה לענייני ביקורת המדינה: להקשיח את תנאי 
ההעסקה של עובדי הסיעוד ולשפר את זכויותיהם

מאת דוד שמואלי

המדינה  לביקורת  הועדה 
בדו"ח  אתמול  דנה  בכנסת, 
זרים  עובדים  על  המדינה  מבקר 
הרב  ח"כ  הועדה,  יו"ר  לסיעוד. 
"לוקח  כי  הדגיש  כהן  אמנון 
העובד  שמגיע  עד  זמן  מדי  יותר 
העובד  הזכאי.  לקשיש  הסיעודי 
והק־ יותר  נוחים  למקומות  עוזב 
שיש נותר ללא מענה – ובוודאי 
וברא־ בראש  צריך  מהיר.  שלא 
לנוחו־ לקשישים,  לדאוג  שונה 

ויעיל  נוח  מהיר,  ולשירות  תם 
עבורם". 

את  לשפר  קרא  כהן  הרב 
אך  הזרים,  העובדים  זכויות 
להגדיר להם מראש מה העבודה 
ואצל  והיכן  נדרשים  הם  אליה 
מי היא תתבצע. אם יפרו תנאים 
הקשישים  את  ינטשו  או  אלו, 
לעבודה מכניסה יותר או לשכו־

נה נוחה יותר – הם יוחזרו לארץ 
מוצאם. 

הזר  העובד  "לא  לדבריו, 
הוא  הסיעודי  הקשיש  אלא   –
מעייניה  בראש  להיות  שצריך 
של המערכת". הרב כהן אף דרש 
לאפשר  הפנים  משרד  מנציגי 
בכל 30  לעובד־זר  בקשה  הגשת 

בא־ מרשם־האוכלוסין  לשכות 
רץ, ולא רק בארבעה מוקדים – 
כנהוג כיום. אמנון בן עמי, מנהל 
רשות האוכלוסין הבטיח לשקול 
סיכם  כהן  הרב  ואילו  זה,  צעד 
חיובית  לתשובה  ממתין  הוא  כי 

בתוך כשבועיים. 
השופט  המדינה,  מבקר 
כי  אמר  שפירא  יוסף  (בדימוס) 
נסיון  יש  הועדה  "ליושב־ראש 
נו־ במלקטת  בוחר  והוא  רב, 

זה  נושא  לדיון.  חשובים  שאים 
יש  כי  יומנו  מסדר  שירד  אסור 
תל  דרום  בכבוד.  להזדקן  זכות 
והבעיה  לבנגלדש,  הפכה  אביב 

מצריכה פתרון רב־מערכתי". 
המשנה  גולן,  שמואל   
הוסיף  המבקר  משרד  למנכ"ל 
גובשה  האוכלוסין  ברשות  כי 
שבה  חדשה,  פעולה  שיטת 
החברות הפרטיות הם אחראיות 
ושי־ הזרים  העובדים  להבאת 

 57 היו  ב־2008  לדבריו,  בוצם. 
שמתוכם 10  זרים,  עובדים  אלף 
אלפים לא היו מועסקים – ולמ־

רות זאת המשיכו להגיע עובדים 
חדשים.

הכלכלה  לשר  תפנה  הועדה 
במ־ שצוות  כך  על  אותו  ותיידע 

שרדו, בראשות גב' מ. צוק אמור 
מס־ בקרוב  שולחנו  על  להניח 

תקופה  במשך  עמל  עליהן  קנות 
אחיד  הסכם  נוסח  לגבי  ארוכה 
עובדים  המעסיקות  לחברות 
את  לזרז  מתבקש  והוא  זרים, 
הועדה  בנושא.  ההחלטה  קבלת 
בבקשה  הרווחה,  לשר  פנתה  גם 
לעשות עבודת מטה באשר לפי־

קוח על עבודת העובדים הזרים, 
בנושא  נוספת  ישיבה  תקיים 
הביטוח  מנכ"ל  בהשתתפות 
בעוד  וישיבת־מעקב  הלאומי, 
הכלכ־ שר  יוזמנו  אליה  כחודש, 

לה, שר הרווחה והשר לאזרחים 
ותיקים.

בית המשפט גזר עונשים שונים על נאשמים 
בהברחת סחורות מהרשות הפלסטינית

מאת חיים מרגליות

הורשעו  נאשמים  שלושה 
במסגרת  דין,  גזר  להם  וניתנו 
הברחת  בפרשת  טיעון  עסקת 
הרשות  משטחי  ומזון  סחורות 

הפלסטינית.
על פי עובדות כתב האישום, 
לינואר  עובר  ידוע,  לא  במועד 
קשר  הנאשמים  קשרו   ,2012
כדין  שלא  להעביר  אחרים  עם 
עשרות  שומרון  חוצה  במעבר 
שמקורו  מטען  ובהן  משאיות 

בשטחי הרשות הפלסטינית.
במסגרת תכנית הקשר רכשו 
הנאשמים ואחרים שתי משאיות 
ניידים  בטלפונים  והשתמשו 
הנאשמים  מהם.  שניים  בבעלות 
לסיכון  מודעותם  חרף  פעלו 

הבטחוני שבמעשיהם. 
במעברים  הפעילות  מטרת 
מבוקרת  לא  החדרה  למנוע  היא 
גם  כמו  וסחורות,  אנשים  של 
על  וחקלאית  כלכלית  בקרה 
סכנה  ומניעת  סחורות  מעבר 
בישראל  לציבור  בריאותית 
הרשות  משטחי  מזון  ממוצרי 
תחת  נמצאים  שאינם  לישראל 

פיקוח וטרינרי.
בשל  בטחוניות,  מסיבות 
לחי־ אמצעי  הטמנת  של  החשש 

העברת  החקלאית,  בתוצרת  מה 
"גב  בשיטת  מתבצעת  הסחורה 
הסחו־ העברת  דהיינו  גב".  אל 
הפל־ במשאיות  המגיעות  רות 

ישראליות  למשאיות  סטינאיות 
איסור  חל  למעבר.  המגיעות 
ובשר  על העברת ביצים  מוחלט 
מדינת  לשטח  הרשות  משטחי 
שומרון  חוצה  מעבר  ישראל. 

אזרחים  של  למעבר  מיועד 
ישראליים  מישובים  וסחורות 
הס־ העברת  לישראל.  באיו"ש 

חורה במעבר זה מותנית בהצגת 
את  המפרטת  משלוח  תעודת 
והיישוב  המועברת  הסחורה 
יצאה  ממנו  באיו"ש  הישראלי 

וייעדה.
חלק  הועסקו   2012 במהלך 
בטחו־ כבודקים  מהנאשמים 

שומרון.  חוצה  במעבר  ניים 
תפקידם  הקשר,  תכנית  פי  על 
של  חופשי  מעבר  לאפשר  היה 
תכנית  לשם  שנרכשו  משאיות 
לסכו־ בתמורה  וזאת  הקשר 

אפשרו  הם  שקיבלו.  כסף  מי 
חו־ במעבר  לעבור  למשאיות 

את  שבדקו  מבלי  שומרון  צה 
ביודעם  שבמשאיות,  הסחורה 
ישרא־ ביישובים  לא  שמקורה 

לסכנה  מודעים  ובהיותם  ליים 
במשאיות  שיוברחו  הממשית 

חומרי לחימה.
נכנסו  שהמשאיות  לאחר 
מהם  אחד  דיווח  ישראל,  לשטח 
הנהגים  כי  הסחורות  למזמיני 
את  ולפרוק  להגיע  אמורים 
שהועברה  הסחורה  הסחורה. 
במשאיות  הועמסה  במעבר 
שקנה  הרשות  תושב  אחר,  ע"י 
פלסטינאיים  מלולים  ביצים 
ומכר אותן לישראלים. העברתן 
תואמה  במשאיות  הביצים  של 

ביניהם. 
הועברה  הקשר  במסגרת 
לשם  מכונה,  הרשות  לשטחי 
הטבעת חותמות מזויפות באופן 
הוטבעו  אשר  כחותמות  הנחזה 
ויוצרות  ישראליים  מיון  במכוני 
מצג שווא לפיו הביצים שהגיעו 

תהליך  עברו  הרשות  משטחי 
מיון ובדיקה כנדרש על פי החוק 
הביצים  למאכל.  מסוכנות  ואינן 

המזויפות שווקו בארץ.
למ־ ועד  התקופה  במהלך 

והאחרים,  הנאשמים  של  עצרם 
לת־ הרשות  משטחי  הועברו 

 72 לפחות  ישראל  מדינת  חומי 
מיליון  כ־10  שהכילו  משאיות 
בידוק  שעברו  מבלי  ביצים 
ומיון,  בדיקה  והליך  בטחוני 
בטחונית  סכנה  יצירת  תוך 
לאזרחי  ממשית  ובריאותית 

ישראל.
כתב  כי  כתבו  השופטים 
האישום מדבר בעד עצמו. חומ־

רתן של העבירות אינן במחלוקת 
הבטחוניים  הסיכונים  גם  כמו 
והבריאותיים שהקימו העבירות 
הנ"ל. תהיינה הנסיבות האישיות 
שהמניע  ספק  אין  תהיינה,  אשר 
לביצוע העבירות הוא בצע כסף, 
מהנז־ מוחלטת  התעלמות  תוך 

קים החמורים העלולים להיגרם 
מעור־ העבירות.  של  בעטיין 

בפרשה  רבים  אנשים  של  בותם 
המלמדת,  לחומרה  נסיבה  היא 
שהמעורבים  התביעה,  כדברי 
הי־ בצורה  שפעל  כארגון  פעלו 

ררכית ושיטתית.
חו־ ל־52  נדון  אחד  נאשם 

בסך  ולקנס  בפועל,  מאסר  דשי 
108,000 ש"ח. עוד נאשם, שהיה 
חוד־ ל־32  נדון  בטחוני,  בודק 

בסך  ולקנס  בפועל,  מאסר  שי 
שלישי  ונאשם  ש"ח.   15,000
בפועל  מאסר  חודשי  ל־26  נדון 
כל  ש"ח.   7,000 בסך  ולקנס 
שלושת הנאשמים הם ישראלים 

ויהודים.

מחקר: ישראל הפכה בשנים האחרונות 
ליצואנית המל"טים הגדולה בעולם

מאת שלמה גרין

בשמונה השנים האחרונות 
של  הישראלי  היצוא  הסתכם 
הטיס  כלי  לתעשיית  מוצרים 
בכ־4.62  מאוישים  הבלתי 
עולה  כך   – דולר  מיליארד 
חברת  של  חדש  ממחקר 
פרוסט  הבינלאומית  הייעוץ 
נחשבת  ישראל  סאליבן.  אנד 
של  בעולם  הגדולה  ליצואנית 
מאוישות  בלתי  טיס  מערכות 
המער־ ומגוון  היקף  מבחינת 
המדינות  מספר  גם  כמו  כות, 
אלו  פריטים  נמכרו  אליהן 

בעשור האחרון.
בסכום זה נכללים מוצרים, 
לייצור  ורשיונות  שירותים 
אחרות,  במדינות  מוצרים 
אחוז   10 כמעט  מהווה  והוא 
הבטחוני  היצוא  היקף  מכלל 
שיעורו  כאשר  ישראל,  של 
צפוי לעלות בשנים הקרובות. 
זה,  לגידול  העיקרית  הסיבה 
סאלי־ אנד  בפרוסט  מעריכים 

ההסתמכות  הפסקת  הינה  בן, 
האמריקאי  ההגנה  משרד  על 
לשווקים  ופניה  עיקרי  כרוכש 
נוספים, במקביל לרוח היזמית 

הישראלית.
היש־ התעשיה  זאת,  עם 

מצליחה  לא  עדיין  ראלית 

מ־2005,  הישגה  את  לשחזר 
הישראלי  היצוא  הסתכם  אז 
מאויש  הבלתי  הטיס  בתחום 
דולר.  מיליארד  בכ־1.7 
וממוקדת  מאומצת  פעילות 
והחוץ  הבטחון  משרדי  של 
חוקי  להשתת  הישראליים 
סחר חדשים חיזקה את יכולת 
הבטחוני,  היצוא  על  הפיקוח 
בהיקף  פגעה  גם  הנראה  וככל 

היצוא באופן משמעותי.
חצה  לא  שחלפו  בשנים 
היצוא את קו מיליארד הדולר 
לשנה, כאשר שנת השיא היתה 
היש־ החברות  יצאו  אז   ,2010

ראליות בתחום זה בהיקף של 
ב־2011  דולר.  מיליון  כ־979 
מיליון  לכ־627  הסכום  צנח 
לרדת  המשיך  וב־2012  דולר 
והסתכם בכ־212 מיליון דולר. 
ממוצע היקף היצוא הישראלי 
בתחום הבטחון ב־2005-2012 
עמד על כ־6.1 מיליארד דולר 
היצוא  הסתכם  מתוכו  לשנה, 
המו־ בתחום  הממוצע  השנתי 

הטיס  כלי  לתעשיית  צרים 
כ־578  על  מאוישים  הבלתי 
זה  סכום  בשנה.  דולר  מיליון 
של  בהיקף  עסקה  כולל  אינו 
שנחתמה  דולר  מיליון  כ־958 
לשדרוג  הודו,  מול  ב־2012 
 – מאוישים  בלתי  טיס  כלי 

שילוב עסקה זו היה מגדיל את 
הממוצע  השנתי  היצוא  היקף 
מיליון  בכ־100  זה  בתחום 

דולר.
ערן פלומין, מנכ"ל פרוסט 
מציין  ישראל,  סאליבן  אנד 
הבטחוני  היצוא  "היקף  כי 
לצמוח,  צפוי  כולו  הישראלי 
הישראליות  שהחברות  בעת 
שות־ על  לחתום  ממשיכות 

פויות אסטרטגיות עם חברות 
אג־ בשיווק  ומשקיעות  זרות, 

רסיבי בשווקים בהם הדרישה 
מאוישים  בלתי  טיס  לכלי 
כדוגמת  לצמוח,  ממשיכה 
אפריקה, אסיה־פסיפיק ודרום 

אמריקה".
הישראלי  היצוא  עיקר 
ב־2005-2012  זה  בתחום 
התופסת  לאירופה,  יועד 
היצוא,  מכלל  אחוז  כ־50.2 
מהיקף  ממחצית  יותר  כאשר 
דולר,  מיליארד  כ־1.25  זה, 
הצ־ של  לפרויקט  משויכת 

מיזם  במסגרת  הבריטי,  בא 
הישרא־ אלביט  של  משותף 

הבריטית.   THALESו־ לית 
היצוא  מהיקף  אחוז  כ־33.3 
אסיה־פסיפיק,  לארצות  יועד 
ואילו המכירות לארה"ב תפסו 
נתח של 3.9 אחוז בלבד מכלל 

היצוא.

היקף נזקי הטבע שספגו החקלאים 
מתחילת 2013: 85 מיליון ש"ח 

מאת שלמה גרין

היקף נזקי הטבע לחקלאים 
מת־ ש"ח  מיליון  בכ־85  נאמד 
אתמול  חשף  כך   .2013 חילת 
דודי גינזבורג, מנכ"ל קנט, הקרן 
בחקלאות.  טבע  נזקי  לביטוח 
בינואר  בעיקר  נגרמו  הנזקים 
אויר  מזג  בעקבות  ואפריל 
שטפונות  ברד,  שכלל  קיצוני 

ושרב כבד.
שהוצגו  הנתונים  פי  על 
בפני   '2013 קנט  ב'ועידת 
ומגדלים,  עסקים  אנשי  מאות 
בינואר נגרם נזק כבד כתוצאה 
בכ־45  הנאמד  נזק  משטפונות, 
נגרם  הנזק  עיקר  ש"ח.  מיליון 

נאמד  הנזק  שם  הירקות  בענף 
בכ־30 מיליון ש"ח. בנוסף נגר־

מו נזקים בענף פרי הדר בהיקף 
של כ־6 מיליון ש"ח, 4.5 מיליון 
מיליון   2 צמיחה,  לבתי  ש"ח 
כ־2  של  ונזק  הפלחה  בענף 
מיליון נוספים לענף צמחי הנוי. 
ברד  בעקבות  באפריל, 
שנא־ נזקים  נגרמו  כבד  ושרב 

עיקר  ש"ח.  מיליון  בכ־40  מדו 
הירקות  בענף  נגרמו  הנזקים 
ונאמדו בכ־25 מיליון ש"ח זאת 
הפלחה  בענף  לנזקים  בנוסף 
ש"ח.  מיליון  בכ־12  שנאמדו 
כבד  משרב  כתוצאה  בנוסף, 
באפריל  ישראל  את  שפקד 
ש"ח  מיליון  של 3  נזקים  נגרמו 

בענף הירקות ו־1.5 מיליון בע־
נף הגפן יין. 

קנט:  מנכ"ל  גינזבורג,  דוד 
מאוד  חשוף  החקלאות  "ענף 
מתלות  כתוצאה  לסיכונים 
מוחלטת במזג האויר. התפקיד 
שלנו בקנט לדאוג שהביטוחים 
על  ויגנו  מקיפים  מספיק  יהיו 
הטובה  בתצורה  החקלאים 
תלוי  החקלאות  ענף  ביותר. 
המשתנים".  השוק  במחירי  גם 
כי "בנוסף  גינזבורג  הוסיף  עוד 
מזג  שגרם  הכבדים  לנזקים 
האויר, לקראת סוף מרץ פקדה 
אך  הארבה,  מכת  ישראל  את 
למזלנו הנזקים פה היו מזעריים 

בלבד".

הודעות חוק תכנון ובניה - 21/05/13
הודעות בענייני תכנון ובניה - עפ"י לתקנות התכנון והבניה 

(הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל), התשנ"ח-1998 תקנה 3 (ב') 
התשתיות  במשרד  החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הגשת  על  הודעה  בזאת  מפורסמת 
עילית  חשמל  רשתות  להקמת  הרשאה  למתן  המקומית,  הרשות  והמים  האנרגיה 

ומתקניה במצפה עדי לפי תכנית עבודה מס' מ.ח. 602722 כלהלן:
התקנת ארון פוליאסטר לחלוקה ואבטחה מס' 1990 על כל אביזריו.

במצפה עדי.
גוש 12399 חלקה 121.

ניתן לעיין בתכניות העבודה במשרדי הרשות המקומית בשעות העבודה הרגילות.
הגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו, במשרדי עמק יזרעאל, ת.ד 90000 

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

מחוז חיפה
מחלקת תכנון רשת רח' החשמל 19, 

ת"ד 394 חיפה 3100101

www.magna.isa.gov.il

www.tase.co.il

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965
מרחב תכנון מקומי: בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר בב/מק/3244
שם התכנית: תוספות ושינויים ברח‘ עוזיאל 36

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
הבאות:  לתכניות  שינוי  המהווה  בב/מק/3244  מספר: 
בתכנית:  הכלולים  השטחים  בב/מק/105/פ  ב“ב/105/ב, 
 36 עוזיאל  כתובת/ות:  ברק  בני  מקומית:  רשות  מ“ר   569
יח“ד   1 1. תוספת  מטרות התכנית:   93 גוש: 6187 חלקה/ות 
מותרת  גג  לדירת  מעבר  נוספת.  גג  דירת  לבניית  גג)  (דירת 
(עפ“י תכנית בב/מק/105/פ), סה“כ 2 דירות גג מעל ל-3 יח“ד 
בקומה שמתחתן, ללא שינוי בשטחים העיקריים המותרים, 
2.  שינוי בהוראות תכנית בב/ עפ“י סעיף 62א(א)(8) לחוק. 

62א(א)(5)  סעיף  עפ“י  הבאים,  הנושאים  לגבי  מק/105/פ 
לחוק: א. בניית 2 דירות גג מעל ל-3 יח“ד מתחתן. ב. שינויים 
בנסיגות מקו מתווה הבניין כמסומן בנספח הבינוי. ג. שינוי 
(השטח  גג  דירות  של  המינימאלי  הממוצע  העיקרי  בשטח 
העיקרי הממוצע  המינימאלי של דירות הגג לא יפחת מ-75 
בקומת  אחורי  בניין  בקו  שינוי   .3 ממ“ד).  כולל  (לא  מ“ר 
קרקע ומרתף מ-6 מ‘ ל-4.4 מ‘ (כמו בקומות העליונות לאחר 
עיקרי הוראות  ובליטה) עפ“י סעיף 62א(א)(4) לחוק.  הקלה 
בניית  לצורך  גג)  (דירת  יח“ד   1 תוספת  תותר   .1 התכנית: 
דירת גג נוספת, מעבר ל-1 דירת גג המותרת עפ“י תכנית בב/

מק/105/פ, סה“כ 2 דירות גג (מעל 3 דירות בקומה שמתחת 
לקומה הגג) ללא שינוי בשטחים העיקריים המותרים עפ“י 
תכניות תקפות והקלות מאושרות. 2. תותר בניית דירות הגג 
ובעורף הבניין עד קו מתווה הבניין, בחזית הפונה  בצדדים 
לרחוב תשמר נסיגה של 2.5 מ‘ לכה“פ למרות האמור בדירת 
הרוחב  עפ“י  לכה“פ  מ‘   2 של  נסיגה  תשמר  העורפית  הגג 
גג ראויה  וזאת ע“מ ליצור מרפסת  המסומן בנספח הבינוי, 
דירות  של  המינימאלי  הממוצע  העיקרי  השטח   .3 לשימוש. 
השטח  וסה“כ  ממ“ד)  כולל  (לא  מ“ר  מ-75  יפחת  לא  הגג 
4. כל  כולל ממ“דים).  (לא  דירות הגג 150 מ“ר  ל-2  העיקרי 
שאר הוראות תכנית בב/מק/105/פ יחולו על החלקה, למעט 
דירות  של  חלוקתן  תותר  לא   .5 זו.  תכנית  שעפ“י  השינויים 
הגג וזה יהווה סטייה ניכרת. 6. לא תותר בנייה מעל לדירות 
 .7 דין.  כל  ושעפ“י  תקפות  תכניות  עפ“י  המותר  למעט  הגג 
תותר בנייה בקומת הכניסה והמרתף עד קו בליטת הבניין 
בקומות הטיפוסיות שמעליהם. 8. הבינוי הסופי יתואם עם 
מה“ע בהיתר הבנייה. 9. לא תותר תוספת יח“ד מעבר למותר 
עפ“י תכנית זו (למעט יח“ד המותרות כגון דירות נכים). 10. 
בקומת  האחורי  הבניין  לקו  מעבר  בליטה  כל  תותר  לא 
הקרקע שעפ“י תכנית זו, ולרבות סוכות. הודעה על הפקדת 
ובילקוט   31.10.2012 בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית 
 .20.11.2012 בתאריך   1025 עמוד   ,6500 מספר  הפרסומים 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ולבניה בני ברק, רח‘ דוד המלך 11, בי ברק, טל‘ 03-5776487, 
ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל אביב, קרית הממשלה, 
דרך בגין 125, תל אביב. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 
הרב אברהם רובינשטיין, יו"ר הועדה המקומית 

לתכנון ולבניה בני-ברק

הודעות חוק תכנון ובניה - 21/05/13

Malibu Investments Inc.

www.magna.isa.gov.il 

www.maya.tase.co.il 



המבשר | יום ג', י"ב בסיון תשע"ג | עמוד ה

דף היומי בבלי: עירובין עד    דף היומי ירושלמי: קידושין ז    חובות הלבבות: 
הלכה  ה-ו     ב,  בתרא  בבא  משנה יומית:  (ההשתדלות)     הי"ב  הנפש  חשבון 
יומית: או"ח רמט, ג - רנ, א    רמב"ם יומי: שבועות ד-ו    שו"ע הרב - רב יומי: 

לג, ו    חפץ חיים: לאוין, ז-ט    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ב עמ' סו:

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
8:15
9:07
9:42
10:17
12:36
1:11
7:38

3:53
4:42
5:38

ת"א
8:16
9:09
9:43
10:18
12:37
1:12
7:35

3:53
4:42
5:43

חיפה
8:13
9:07
9:41
10:17
12:37
1:12
7:38

3:50
4:39
5:35

ב"ש
8:18
9:10
9:45
10:20
12:38
1:13
7:35

3:57
4:45
5:42

אשדוד
8:17
9:10
9:44
10:19
12:38
1:13
7:36

3:55
4:44
5:41

צפת
8:11
9:05
9:39
10:15
12:35
1:10
7:34

3:47
4:37
5:35

81
6:30 9:30 02-5822456

שיעורים

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

הכוונה וחינוך

 שמע בני המרכז להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', 
מוקד  ומצוקות.  ללבטים  מענה  שומע  לב    02-6511613 טל':   .22:30 עד  מ-20:30  ה',  ג', 
לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 03-6145050. מקרים דחופים 
- כללי: 052-7633333 חסידי 052-7632222. מוקד טלפוני לצעירות, א'-ה': מ-21:00 עד 23:00, 
א' מ-9:00 עד 11:00 02-6512222  הישיבה מוקד 'אחינו' לסיוע והכוונה לישיבות -1800

20-18-18  בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ 
וטיפול דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590  עמלנו מסגרות לנוער 

חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

  בד"ץ העדה החרדית: טל' 02-6700200    בד"ץ הרב לנדא: טל' 03-6193582 03-6182647  
  בד"ץ 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 צרפתי 052-3947813 צביה ויצחק 580 גילה    בני ברק שפירא 5798072 רבי עקיבא 80  
  תל אביב סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה 
הנרקיס 8851931 מרכז מסחרי לב יסמין    חיפה גולומב 8377077 גולומב אליהו 30   סופרפארם 
איילון -077 קניון  פארם  סופר  גן  רמת  ההסתדרות 55     שד'   077-8880200 המפרץ  לב  סינמול 
8880100 אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00 אחר חצות    חולון אהרון 6519153 הופיין 52  
מהשעה 8:00 עד 23:00    אשדוד סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 

רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

(100

3.6600

5.5653

3.5691

4.7084

3.5825

3.5604

3.7778

0.439%

0.261%

0.439%

0.457%

1.021%

0.110%

0.252%

1230.16

1105.37

306.88

15335.28

3020.97

1.75%

3.25%

0.61%

0.73%

0.39%

0.12%

0.26%

25

100

1.5259

0.9672

102.5641

1.2886

1.0245

0.9808

1392.15

22.868

23:00 20/05/13

ירושלים | מכירהֳ
 80 בגוש   * משופצת   6 תורה  בעזרת 
המושלם!  במיקום  פחות)  (או  מ"ר   250

"תיווך היימיש" 052-7649565
[20026710]

 * מחסן   + מושקעת   5 ישראל  בשרי 
"תיווך  ענקית  חצר   +  4 תורה  בעזרת 

היימיש" 052-7649565
[20026709]

 *  4 מרדכי  בתכלת  בשוק!  חדשה 
 + נוחה  קומה  ענקית   6 האהליהב 
היימיש"  "תיווך  גדולה  מרפסת   + נוף 

052-7649565
[20026708]

ענקית  מרפסת   + חד'   3.5 תורה  בעזרת 
 4 אליהו  בנופי   * בלעדי!  אופציה   +
היימיש"  "תיווך  חדשה  ענק,  חצר   +

052-7649565
[20026707]

מדהימה  חד'   4 שאול  גבעת  ברח' 
במחיר  מ"ר  כ-12  סוכה  מרפסת  עם 
בבניה  חד'   6 שאול  בגבעת  מציאה 
במחיר מציאה תיווך גבעת שאול יצחק 

050-4170610
[20026701]

שאול  בגעת  מבוקש  הכי  ברחוב  בבניה 
 3 דירות  התפרסם  לא  שעוד  פרוייקט 
גבעת  תיווך  עשיר  מפרט  חד'  ו-4  חד' 

שאול יצחק 050-4170610
[20026700]

 4 א'  קומה  ויטאל  בחיים  בבלעדיות 
אטרקטיבי  מחיר  מחסן   + חצר   + חד' 
ב'  קומה  ויטאל  בחיים  ענקית  חד'   5  *
יצחק  שאול  גבעת  תיווך  לראות  שווה 

050-4170610
[20026699]

מושכרות  ל-2  מחולקת  בעזריאל 
ב-5500 לחודש ב-1,450,000 ש"ח בלבד 

תיווך גבעת שאול יצחק 050-4170610
[20026698]

מציאת המציאות 4 חד' משופצת ברמה 
ב'  קומה  המתרים  לגשר  קרוב  גבוהה 
1,650,000 ש"ח גמיש תיווך גבעת שאול 

יצחק 050-4170610
[20026697]

כניסה   -  ' חד   3  - הבוכרים  בפרויקט 
 /  02  " -השבת  ."כיכר  חודשים   6

9666-777 שלוחה 7
[20026687]

ברוממה  מציאה  במחיר  דירות  מגוון 
ומקןר ברוך "כיכר השבת" 02-9666777 

שלוחה5 עקיבא
[20026686]

 + מזגן   + ק"א  חד'   2 גאולה  במרכז 
אופציה לחדר 052-7613340

[20026681]

 + מ"ר   100  - בסורצקין  במחיר!  ירדו 
 1,825,000 רק   - מ"ר  ל30  בניה  היתר 
 02\9666777 השבת"  ."כיכר  ש"ח 

שלוחה 1 מיכאל
[20026635]

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

השבת" 9666777\02 שלוחה 1 מיכאל
[20026630]

של  גינה   + חדרים   4 דירת  בסורצקין 
השבת"  "כיכר   1,900,000 מ"ר   100

9666777\02 שלוחה 2 בנימין
[20026629]

פלוס  חדרים   4 דירת  בסנהדריה, 
השבת"  "כיכר   1,800,000 גדולה,,  חצר 

9666777\02 שלוחה 2 בנימין
[20026627]

מרפסת   + מ"ר   130 פנטאוס  ברוממה 
השבת"  "כיכר  מציאה  במחיר  מ"ר   130

02-9666777 שלוחה 5 עקיבא
[20026625]

 + אופציה  מר   20  + מ"ר   140 בגאולה- 
חלל 40 מ"ר + גינה 100 מ"ר . מושקעת 
השבת"  "כיכר   . פרטית  כניסה  ביותר, 

9666777\02 שלוחה 1 מיכאל
[20026623]

בזכרון משה - חדשה בשוק! 3 חד' כ65 
סוכה,קומה  מרפסת   + משופצת  מ"ר 
ש"ח   -1,400,000 מרכזי  מיקום  נוחה, 
 1 שלוחה   02\9666777 השבת"  "כיכר 

מיכאל
[20026622]

בשמואל הנביא - 3 חד',שמורה. 50 מ"ר 
+ אופציה 30 מ"ר . 980,000 ש"ח . "כיכר 

השבת" 9666777\02 שלוחה 1 מיכאל
[20026620]

בבעל השאילתות 3 חד' כ-4 מדהימה + 
אופציות רבות שווה לראות תיווך גבעת 

שאול יצחק 050-4170610
[20026599]

אופציות   + שאול  בגבעת  למכירה  בנין 
מאוד  גבוהה  תשואה  רבות  ליחידות 

תיווך גבעת שאול יצחק 050-4170610
[20026598]

 2 דופלקס  הישיבה  רח'  בגאולה 
ומרפסות  חצר  חד'   6 ק"ק  מפלסים 
מיידי  ש"ח   3,800,000 מוארת  3כ"א 

"תיווך ברכת רחל" 02-6527522
[20026545]

 3 בלבד)  בעלז  (לחסידי  בעלז  בקרית 
גג   + חדרים  ל-2  מיידית  אופציה   + חד' 

לרציניים בלבד תיווך 057-3154818
[20026536]

ירושלים | השכרה
 + מזגנים  מטבח,   + חד'   2 דירת 
לכיכר  צמוד  תקוה  פתח  ברח'  ריהוט 
תיווך  שבועיים  בעוד  פינוי  בעלזא, 

057-3154818
[20026733]

בפתח   * מיידי  מושקעת   2 בבעלזא 
היימיש"  חד'"תיווך   3-4 תקוה 

052-7649565
[20026711]

מעלית   + שאול  גבעת  ברח'  חד'   4
יצחק  שאול  גבעת  תיווך  מצוין  במחיר 

050-4170610
[20026702]

בשרי ישראל 4 חד' ק"ב + מרפסת סוכה 
3 כ"א מיידי לממושכת 03-5792402

[20026661]

בני ברק | מכירה
חזו"א  בעזרא  בניה  לקראת  בהזדמנות! 
מיוחד  המחיר  ענקיות  חד'   5 דירות 

054-8435054 בין 7:00-11:00 בערב
[20026664]

ללא  ק"ד   + ק"ג  חזית  בויזניץ'  לל"ת 
בנוי  מ"ר  לחולקה) 155  מעלית(אופציה 
שיקום  (אופציה  מרפסת  מ"ר   45  + נטו 
שכונות) 1,980,000 ש"ח 052-7612015
[20026609]

מוגבהת,  ק"ק  חד',   3.5 אליעזר  בדמשק 
דרום   , ש"ח   1,350,000 מסודרת,  חזית, 

מערב 054-8445666
[20026608]

בהזדמנות נדירה! ברח' הרב זוננפלד 
 + ק"ד  אחת,  בקומה  גדולים  חד'   6  4
בנין  נוף,   + טובים  כיוונים  מעלית, 
מ"ר  כ-150  (בטאבו)  גג   + מטופח 

ברוטו לבניה טל' 057-3100301
[20026157]

בני ברק | השכרה
מ"ר)   120) ענקית   4 צפניה  באזור 
כ"א   3 בלי  ק"ג  מסורגת  ממוזגת, 
לל"ת  שקט  מרכזי  מפואר  מטבח 

052-7649107
[20026685]

משופצת  ק"ק  גדולים  חד'   2 ה'  בשיכון 
לממושכת  מיידי  מסורגת  ממוזגת, 

03-5797422
[20026662]

בני ברק | חנויות ומחסנים
להשכרה  מ"ר  משרד 50  חדשה /  חנות 

מידי ברח' רש"י 050-4123385
[20026689]

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

.02-5802007
[20026011]

ביתר עילית | מכירה
 3 לוי  רמי  ליד   B גבעה  במרכז  בלעדי" 
חזית,  מ"ר,   70 מעטפת  עם  גג  חדרים, 

נוף, אופציה, "תיווך נכון" 02-5802007
[20026730]

מ"ר   130 חצר  מ"ר   135 חד'   5 שך  ברב 
מדהימה  קרקע  קומת  הורים  יחידת   +
יחידות  ל-2  מחולקת  דירה  שך  ברב   *
תיווך  בלבד  ש"ח   1,080,000 חצר   +
יצחק  אריה 052-7172141  שאול  גבעת 

0504170610
[20026694]

אופציה   + חד'   4 ב'  קומה  שך  ברב 
ליחידה + 2 גינות ומרפסת גדולה * ברב 
 + ענקית  מרפסת   + מדיהמה  חד'   5 שך 
אריה  שאול  גבעת  תיווך  מציאה!  חצר 

052-7172141 יצחק 0504170610
[20026693]

מדהימה  א'  קומה  חד'   4 שך  הרב  ברח' 
רק 995,000 ש"ח * בקדושת לוי 5 חד' + 
2 מרפסות נוף תיווך גבעת שאול אריה 

052-7172141 יצחק 0504170610
[20026692]

חצר  מ"ר   120 חד'   4 בנדבורנא  מציאה 
להגדלת  אופציות   + פרגולה  מ"ר.   120
סלון וחדר או יחידה מחיר מציאה תיווך 
יצחק  אריה 052-7172141  שאול  גבעת 

0504170610
[20026691]

 +  -4 קומה  חדרים   3 במוצפי  "בלעדי" 
מרוצפת,  ענקית  גינה  גדול,  צמוד  מחסן 
נכון"  "תיווך  ליח"ד.  אופציה  מושקעת, 

02-5802007
[20026564]

במרכז הדקל 4 חדרים + 2 יחידות דיור 
מושקעת  מרפסת,  נוף,  חזית,  מושכרות, 

"תיווך נכון" 02-5802007
[20026562]

חדרים,   3 מאוד  מרכזי  מיקום   Bבגבעה
שמורה,  מחסן,  נוף,  חזית,  מרפסת, 

"תיווך נכון" 02-5802007
[20026555]

חדרים,  איש 5  בדרכי  בלבד"  "לרציניים 
גדולה,  מרפסת  חצר,  כניסה,  קומת 
"תיווך  הורים,  יחידת  אופציות,  מחסן, 

נכון" 02-5802007
[20026539]

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

02-5802007
[20026264]

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

נכון" 02-5802007
[20026221]

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

02-5802007
[20026049]

של  ענק  מבחר  נכון"  "תיווך 
בביתר  ולהשכרה  למכירה  דירות 

02-5802007
[20025986]

ביתר עילית | השכרה
ממוזגת  ק"ק  חד'   2 משה  באגרות 
 052-7635474 מיידי  ומרוהטת 

02-5725474 050-4150067
[20026719]

מבחר ייחידות דיור מפוארות במחירים 
במשרדינו  נמצאים  נפש  לכל  השווים 
אריה 052-8309401  שאול  גבעת  תיווך 

יצחק 050-4170610
[20026696]

חד'   4 בשוק  יפה  הכי  הדירה  שך  ברב 
מרפסת   + חמישי  לחדר  מעטפת   +
ענקית, נוף, מחסן במחיר מציאה! תיווך 
יצחק  אריה 052-8309401  שאול  גבעת 

050-4170610
[20026695]

ענקית,  מרפסת  כניסה,  קומת  חדרים   4
נכון"  "תיווך   . ש"ח  ב-2900  רק  נוף, 

02-5802007
[20026563]

אשדוד | מכירה
חד' בז' החדשה 650,000  דירת מחסן 3 
בנין  בנפרד)  וחשמל  (ארנונה  ש"ח 

חסידי (ללא משכנתא) 052-7613733
[20026725]

מסודרת  בו'  סגור  חדר  חצי   +  2
 ( ש"ח   2,200 (השכרה  ש"ח   520,000

052-7613733
[20026724]

מוכן  גדול  שלד   + חד'   4 ז'!  ברובע 
מושקעת, חסידי דרומ"ע 052-7613733
[20026723]

במרכז העיר! דירת 2 חד' 500,000 ש"ח 
(השכרה 2,200 ש"ח ) 052-7613733

[20026722]

מודיעין עילית | מכירה
גדול,  סלון  מעלית   + ק"ה  חד'  ברשב"י 4 

מרווחת, נוף, מושקעת 052-7660905
[20026653]

טבריה | מכירה
תשואה  במתחרדים  חד'   3 דירת 
ש"ח   350000 נוף  עם  מושקעת  גבוהה 

0504124641
[20026690]

קרית גת | מכירה
משופצת  גת  שדרות  ברח'  חד'   3
לל"ת  מושכרת  ריהוט  עם  נמכרת 

052-7604640
[20026669]

עפולה 
בעפולה 2 חד' ק"א, 265,000 ש"ח תיווך 

057-3154818
[20026735]

ש"ח   375 חד',   4 מציאה  בעפולה 
תיווך  תחזור!!!!!  שלא  מציאה   -

057-3154818
[20026734]

דירת  מציאה!!!  העיר  במרכז  בעפולה 
 550,000  ,3 ל  לחלק  (ניתן  מ"ר   135
ש"ח שכירות אחרי חלוקה 6,000 ש"ח ) 

תיווך 057-3154818
[20026732]

עסקים 
גבוה  מחזור  מצליח  מינימרקט 
מעבר  עקב  ברק  בבני  למסירה 

לרציניים בלבד 03-6169619
[20026652]

השקעות 
קרית גת מרכז העיר 3.5 חדרים 75 מ"ר 
 480.000 מחיר:   3 קומה  מצויין  מצב 
ש"ח שכירות: 2.500 ש"ח "נדלן דרומה" 

0527133348
[20026714]

 65 חדרים   3 העיר  מרכז  מלאכי  קרית 
 395.000 מחיר:   4 קומה  משופץ  מ"ר 
ש"ח שכירות: 2.000 ש"ח "נדלן דרומה" 

0527133348
[20026713]

 50 חדרים   2 הוילות  איזור  אשקלון 
 325.000 מחיר:   3 קומה  שמורה  מ"ר 
דרומה"  נדלן  ש"ח   1.500 שכירות  ש"ח 

0527133348
[20026712]

החל  להשקעה  דירות  באשקלון 
חודשית  שכירות  ש"ח  מ360.000 
דרומה"  "נדלן  ש"ח  מ1.800  החל 

05271-33348
[20026532]

פרויקטים בי-ם 
למכירה דירות חדשות בפרויקט במקור 
 + מ"ר   50 חדרים  וחצי   2 ברוך,דירות, 
מציאה  במחיר  מ"ר   15 סוכה  מרפסת 
"כיכר -השבת " 02 / 9666-777 שלוחה 

-4 יעקב
[20026688]

מגדל העמק 
להשקעה במרכז העיר מגדל העמק, 
ניתנת  ש"ח  ב', 300,000  קומה  חד'   3
תיווך  ש"ח  משוערת 1800  להשכרה 

057-3154818
[20026731]

קריות 
מוצקין  בקרית  חצר   + קרקע  חד'   2

370,000 ש"ח 052-7644050
[20026282]

ארה"בֹ
בבורו  וקטנות  גדולות  ודירות  צימרים 

פארק, פרטיות מלאה! 917-5415055
[20021634]

ירושלים 
חצר   + וחגים  לשבתות  שלמה  ברמת 
ונגיש  מרכזי  מיקום  מהמם  נוף   +

054-8430923
[20025834]

מפוארות  חדשות,  דירות  בגאולה 
ושבתות  ימים  לפסח  וממוזגות 

מחירים נוחים 050-4109434
[20023858]

קרית שמונה | מכירה
חצר   + שמונה  בקרית  כפרי  ארוח 
חדר  נדנדות  ישיבה  פינות  גדולה 
ממקורות  דק'   5 צמוד  ומטבח  אוכל 
מהדרין  וקייטרינג  ביכנ"ס  הירדן 
זוגות,  למשפחות,  מתאים  בסמוך 
 04-6940351 משפחתי  מפגש 

052-7261184
[20026720]

זכרון יעקב 
מתאים  לים  נוף   + מאובזר  גדול  קוטג' 

למשפחות וזוגות 050-4140931
[20026085]

צפת 
ומלון  מחודשים  ארוח  חדרי  צין- 
בעתיקה. לשבתות, לנופש ולקבוצות 

054-8479305-6 04-6921247
[20026651]

מזגן   + קטנה   / גדולה  דירה  בעתיקה 
 04-6973759 נוף   + שבתות  לימים 

050-4167708
[20026160]

מטופחת  סוויטה  צפתי"-  "ניחוח 
המרהיב  לנוף  צופה  ומפוארת 
נוף  מרפסת  והגליל,  מרון  הרי  של 
 052-7600711 מדהימה,להזמנות 
קייטרינג  (אפשרות   ,04-6922240

ביתי לקבוצות)
[20013495]

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

052-7689144
[20022238]

טבריה 
יפהפיה  חדשה  יחידת-נופש 
קרקע  ק'  חד'   2 וממוזגת  מאובזרת 

ליד השטיבלך 050-4135639
[20026393]

נתניה 
לזוג  חדר  דירת  לים  קרובה  בצאנז 
ושבתות  לקייט  וממוזגת  נקיה 

09-8611328 057-3104851
[20026022]

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

ומתקני חצר 050-4122811
[20021539]

תפרח 
 55 עד  המושב,  במרכז   - היימישער 
שעשועים,  ומתקני  גדולה  חצר  מיטות, 
 ,052-7612965 גנרטור  מדשאות, 

08-9926198 טלפקס
[20010547]

מירון 
שבתות  לרשב"י  קרוב  מפואר  צימר 
ונדנדה  חצר   + מיטות   6 עד   4 וימים 

052-7682728 052-7627255
[20026100]

בר יוחאי 
מרפסת   + ארוח,מאובזרות  דירות   2
מקסים,  נוף   + ממוזגות  גדולה, 

052-7122945 077-6500132
[20025590]

צפון 
צימרים   2 מירון  שליד  באור-הגנוז 
נוחים  מחירים  מקסים,  נוף  ג'קוזי   +

052-7655095
[20022340]

רמת הגולן 
כפרית  "יחידה  הלב  "בית  צימר 
 + הדתי  לציבור  יחודי  הגולן  ברמת 
גינה וברכה פרטית מוצנעת מאובזר 
מטבח  וסלון,  שינה  חדר  לשבת 
 + למשפחה   / לזוג  מתאים  מאובזר 
בישוב  ומקווה  כנסת  בית  ילדים   3
האטרקציות  ומכל  מהכנרת  דק'   10
לפרטים 052-6788804 04-6762174

[20026649]

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

רמת הגולן 04-6826099
[20025282]

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

טורבו, ִהלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי.  אוקטביה 1.2  סקודה  בהזדמנות 
 + חסכונית  מעולה,  במצב   2011 שנת 
וחיישני  מצלמה  מולטימדיה,  תוספות, 
רוורס, דיבורית בלוטוס מובנית שמורה 

במיוחד.לפרטים: 0573188533
[20026736]

השכרת רכבים 
הארץ  בכל  סניפים  רכב  השכרת  'הרץ' 
חיים  של  הידוע  והאמינות  השירות  עם 

גרוס 052-7617828
[20026612]

להשכרת  שלך  רנט"-הסוכן  "איזי 
ובעולם  בארץ  החברות  בכל  רכב 

02-5805870
[20023653]

ַ 2 עבור  אומנה  משפחת  דרושה 
ילדים בני 5 ו-7 דחוף!! 02-5383095 

תשלום מהרווחה
[20026682]

מוכח  נסיון  עם  ז'  לכיתה  מחנך  דרוש 
קו"ח  בירושלים  בעברית  חסידי  לת"ת 

לפקס 02-6288127
[20026659]

בנושא  תורני  לספר  עורך  דרוש 
החסידות  תורת  ע"פ  ההתחזקות 
h300900@  052-7613148 לפרטים 

gmail.com
[20026650]

מ-10.30-15.30  מטפלת  דרושה 
ת"א  במרכז  קלות  בית  עבודות  כולל 

054-8418548
[20026611]

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

050-4115973
[20026298]

התפנה ָ בב"ב  לפנה"צ  בעיון  בכולל 
מקום אחד פקס: 03-5705461

[20026718]

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

050-4144033
[20019737]

השקעות 
בוא ללמוד איך להרוויח 4% לחודש 
בחשבון המסחר שלך, לא נדרש ידע 

מוקדם 0732791610
[20026573]

מבנים ניידים 
כיתות לימוד ומבנים יבילים בגדלים 

וברמות שונים 052-7149000
[20026571]

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

סוגי הבעיות לפרטים 052-2313917
[20026313]

גרפיקה 
פרסום,  מיתוג,  עימוד,  גרפיקה, 
סגנון חסידי, כתיבה שיווקית. הרבה 
מקצועית.  עבודה  וסבלנות.  ניסיון 
לפרטיים, עסקים, מוסדות וארגונים. 
hastudyo@enativ.  ,08-9285227

com
[20024962]

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

שכר 03-6769376
[20025990]

בריאות 
שונים  סוגים  משווקת  מקרולנד  חברת 
לנדאו  מהגב'  יחודיות  -ים  אצות  של 
חיזוק   * התריס  לבלוטת   * מניו-יורק 

כללי * מיוחד לנשים 0722-819247
[20025689]

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

לשם. 0504-105-304
[20021788]

משכנתאות 
פנו  ומהירה?  זולה  משכנתא  צריכים 
למשכנתא  אפשרות  בשוק!  למומחים 
 /  02  " -השבת  "כיכר  שעבוד  ללא 

9666-777 שלוחה 8
[20026513]

רהיטים 
מתקפלים  וספסלים  מטות  שולחנות 
הארץ  לכל  משלוחים  מעולה  באיכות 

0548415345 029999152
[20025591]

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

בהקדם ל: 1-599-500-003
[2004544]

ברק  בבני  עגלה  של  אדום  כיסוי  אבד 
נחמיה  עזרא  השומר  הרחובות  לאורך 

במוצאי שבת האחרון 054-8407771
[20026729]

כסף  סכום  באשדוד  ז'  באזור  נמצא 
052-7657470

[20026728]

ברח'  "יש"  בסניף  אשה  צמיד  נמצא 
שלמה המלך בב"ב 054-8468168

[20026727]

עט  בי-ם  ה'  ביום  הרבבות  בעצרת  אבד 
מצלמה 02-9919246

[20026726]

עם  מצלמה  של  זיכרון  כרטיס  אבד 
צבי.  נווה  בשכונת  בגינה  תמונות 

0527129009
[20026721]

ובתוכה  נקסטמן  חליפה  של  תיק  אבד 
חליפה מכנסיים ועניבה ברכבת במוצאי 

שבועות 052-7660420
[20026717]

בעומר  ל"ג  ביום  משקפיים  זוג  אבד 
בשכונת בית וגן 054-8495097

[20026716]

שבועות  בליל  תליונים  עם  צמיד  נמצא 
ברח' עזרא בבני ברק 052-7176295

[20026715]

שבועות  בליל  תליונים  עם  צמיד  נמצא 
ברח' עזרא בבני ברק 052-7176295

[20026706]

באזור  שבועות  במוצאי  זהב  צמיד  אבד 
רח' השומר בב"ב או בקו 402 מי-ם לב"ב 

050-4145811
[20026705]

באזור  סיוון  בי'  זהב  שרשרת  אבדה 
עזרת תורה סורוצקין 02-5375444

[20026704]

שבועות  בליל  משקפיים  זוג  אבדו 
בכותל 02-5376473

[20026703]

שבועות  בערב   230 בקו  מזוודה  אבדה 

מברכפלד לב"ב 052-7693847

[20026679]

כ'  ג'  ביום  קטן  שחור  איפור  תיק  אבד 

אייר בירושלים 08-9744669

[20026678]

 

הודעות חוק תכנון ובניה - 21/05/13

מפלס 
הכינרת

ירושלים
28-15

תל אביב
28-17

חיפה
26-18

גולן
30-14

טבריה
35-18

גליל
27-14

באר שבע
31-16

אילת
38-24

מזג האויר
עליה קלה בטמפ'

היום - נאה עם עליה קלה 
בטמפרטורות.

רביעי - נאה עם עליה קלה 
נוספת של הטמפרטורות. 

הטמפרטורות יעשו גבוהות 
מהרגיל בעונה. 

חמישי - הטמפרטורות 
יוסיפו לעלות ויהיה חם 

מהרגיל עד שרבי בהרים 
ופנים הארץ. 

שישי - עדיין חם מהרגיל עד 
שרבי בהרים ופנים הארץ.

הקו האדום
-208.8

היום: 209.92-
אתמול: 209.915-
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חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 מרחב תכנון מקומי נהריה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר ג/נה/מק/103

הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965,  והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
המקומיתלתכנוןולבניה נהריה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון, מופקדת תכנית 
מפורטת מספר ג/נה/מק/103. המהווה שינוי לתכניות הבאות: שינוי לתכנית ג/10715, ג/2752, 
ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים  נה/פרצ/73  לתוכנית  בהתאם  ג/במ/103.  ג/851,  ג/6263, 
הוראות  עיקרי   78  ,68 חלקות:  חלק   18171 גוש:  לתכנית  גושים/חלקות  נהריה  מקומית:  רשות 
שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעונין  כל  קרקע.  בקומת  בניין  קווי  שינוי  התכנית: 
המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום 
ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ובניה, שד' הגעתון 19 נהריה, טלפון: 04-9879891. כל המעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר  הרואה 
את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדותתוך 60 
המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההדועה  של  פירסומה  ממועד  יום 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9879891 טלפון:  נהריה,   19 הגעתון  שד'  ובניה,  לתכנון 
הועדה המחוזית (כתובת: קרית הממשלה נצרת עלית, טלפון: 04-6508508). בהתאם לסעיף 103 
(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב בפרוט הנמקות ובלווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל 

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט-1989.
ז'קי סבג -רה"ע ויו"ר ועדה לתכנון ובניה נהריה

ועדה מקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה ה-1965. הרינו מודיעים בזאת כי הוגשו 
גזוזטרה  הקמת  כדלקמן:  חורג  שימוש  ו/או  להקלה  בקשות  הכרמל  חוף  המקומית  לועדה 
בגובה של 2.5מ' לפחות, מעל מפלס פני הקרע הוספיים והחורגת ב-1.2מ' מהמרווח האחורי 
תיק   222 מגרש:   50 10195חלקה:  כגוש:  הידועים  במקרקעין  להקלה  בקשה  המגרש.  של 
בניה: 422220 בקשה מספר: 20130076 בישוב: מעין צבי: מתכנית: חכ/21/ב, שהוגשה ע"י: 

קיבוץ מעיין צבי (אלוני תמי ואלדד)
בכבוד רב אינג' אסף וחנר מהנדס הוועדה

הועדה המרחבית לתכנון ולבניה ”זמורה“
עקרון. קריית  מזכרת-בתיה,  גן-יבנה,  גדרה,  עי"ש,  בני  מקומית:  מועצה  הועדה:  אתר   www.zmora.org.il
תאריך: 16/05/2013 מס. תיק בניין: 20001566 מספר הבקשה: בקשה להיתר הודעה לפי סעיף 149לחוק
התכנון והבניה, התשכ"ה-  1965 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית
ביאליק ברחוב:  הנמצאת  לקרקע  מתייחסת  זו  בקשה  סיגל  שאולי  ע"י  הוגשה  זמורה  מרחב  ובנייה  לתכנון 
מ"ר להקלה: 18  הבקשה  מהות  הבקשה: 20130215  מספר  מגרש: 312  חלקה: 44  גוש: 3877  בגדרה   19
מעליית גג שלא נוצל לטובת תוספת בקומת קרקע ובקומה א'. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל הנמצאת
בשעות: ה,  ב,  בימים:  קהל  קבלת  בשעות  עקרון.  צומת  ביל"ו  מרכז  בניין  זמורה,  המרחבית  הועדה  במשרדי 
מנומקת התנגדות  להגיש  רשאי  הנ"ל,  מהבקשה  נפגע  עצמו  הרואה  13:00-15:00כל  ד'  יום   8:30-12:00
הועדה בפניה  לדיון  תובא  ההתנגדות  זו.  הודעה  פירסום  מיום  שבועיים  תוך  המרחבית  הועדה  למשרדי  בכתב 
הנ"ל. מכתב ההתנגדות יתקבל בצירוף שם, כתובת טלפון ומס. זהות, בכתב ברור + חתימה. בכותרת המכתב

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

הועדה המרחבית לתכנון ולבניה ”זמורה“
עקרון. קריית  מזכרת-בתיה,  גן-יבנה,  גדרה,  עי"ש,  בני  מקומית:  מועצה  הועדה:  אתר   www.zmora.org.il
תאריך: 20/05/2013 מס. תיק בניין: 50002360 מספר הבקשה: בקשה להיתר הודעה לפי סעיף 149לחוק
התכנון והבניה, התשכ"ה-  1965 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית
הסירה יורדי  ברחוב:  הנמצאת  לקרקע  מתייחסת  זו  בקשה  ורד  כחלון  ע"י  הוגשה  זמורה  מרחב  ובנייה  לתכנון 
ק.עקרון. גוש: 4540 חלקה: 175 מגרש: מספר הבקשה: 20120351 מהות הבקשה להקלה: 1. הגדלת תכסית
הבניה לשטחי  עיקרי  שטח  מ"ר  הוספת 27  ל-33.7%. 2.  שחלה  התכנית  עפ"י  המותרים  מ-30%  ב-3.7% 
בבקשה לעיין  יכול  המעוניין,  כל   .4.59% והמהווים   ,8/1989 לפני  זמ/300  שחלה  התכנית  עפ"י  המותרים 
הנ"ל הנמצאת במשרדי הועדה המרחבית זמורה, בניין מרכז ביל"ו צומת עקרון. בשעות קבלת קהל בימים: ב,
ה, בשעות: 8:30-12:00 יום ד' 13:00-15:00כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות
מנומקת בכתב למשרדי הועדה המרחבית תוך שבועיים מיום פירסום הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפניה
הועדה הנ"ל. מכתב ההתנגדות יתקבל בצירוף שם, כתובת טלפון ומס. זהות, בכתב ברור + חתימה. בכותרת

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

21/05/2013 "
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בפעם השניה בתוך חצי שנה

גרמניה: נהרסה אנדרטה 
לזכר נספי השואה ליד ברלין

מאת א. למל

נהרסה אנדרטה. רק לפני חצי 
שנה נבנתה מחדש בהשקעה של 

41 אלף יורו, אנדרטה לזכר נספי 
לתחנת  בסמוך  שהוצבה  השואה 
רכבת בפרבר על יד ברלין, לאחר 
ושוב,  אנטישמים.  ע"י  שנהרסה 
האנדר־ נהרסה  האחרון  בשבוע 

טה האמנותית כליל.
שהגיע  יוכן,  העיר  ראש 
מהמראה  זעזוע  הביע  למקום 
בהצהרה  לעיניו.  שנגלה  הקשה 
אמר  התקשורת  לכלי  שהשמיע 
ונשנית  חוזרת  "השחתה  כי 
בתחנת  הזכרון  שלט  של  זאת 
להלך  אותי  מכניסה  הרכבת 
מעוררת  וגם  עצוב,  מאוד  רוח 

דאגה".
בברלין  היהודים  הארגונים 
האנד־ הצבת  מאחורי  שעמדו 

מהמקרה,  רב  זעזוע  הביעו  רטה 
מח־ הוצבה  שהאנדרטה  לאחר 

שנאספו  תרומות  באמצעות  דש 
שואה.  ניצולי  ממספר  כך  לשם 
הביעו  היהודיים  הארגונים 
תגלה  ברלין  משטרת  כי  תקוה 
ותעמידם  המבצעים  עקבות  את 

לדין.

כוחות הבטחון בצרפת ממשיכים 
במצוד אחר המסייעים לפיגוע בטולוז

צרפת: נעצר חשוד נוסף בסיוע למחבל מטולוז

דיווח: רוסיה גירשה דיפלומט 
אמריקני כי סירב לרגל לטובתה

מאת אליעזר פרידמן

בריונות  או  ריגול  מלחמת 
תומאס  עו"ד  טיפוסית.  רוסית 
אמריקני  דיפלומט  פיירסטון, 
במוסקבה  בשגרירות  שעבד 
המשפ־ משרד  של  כנספח 
ידי  על  גורש  האמריקני,  טים 
שבועות  מספר  לפני  הרוסים 
בלתי  כ'אישיות  הוגדר  ואף 
כך  אחדים.  ימים  לפני  רצויה' 
תקשורת  כלי  אתמול  דיווחו 
שהמידע  לאחר  אמריקנים 
מגורמים  אליהם  הועבר 

רשמיים. 
האמרי־ העמדה  פי  על 

של  לגירושו  העילה  קנית, 

שסירב  משום  היא  פיירסטון 
הרוסים  עם  פעולה  לשתף 
אחדים  חודשים  לפני  שניסו 
והפ־ לשורותיהם  אותו  לגייס 

לחצים  של  מכבש  עליו  עילו 
במשך כחודשיים. 

פיירסטון לא נענה לפניות 
יצא  מכן  ולאחר  הרוסים  מצד 
שובו  עם  בארה"ב.  לחופשה 
משדה  נלקח  הוא  לרוסיה 
שעות   16 בן  למעצר  התעופה 
אנשי  אותו  העלו  שבסיומו 
מטוס  אל  הרוסיים  הבטחון 
לניו  בחזרה  דרכו  את  שעשה 

יורק. 
פיירסטון  בנושא  הפרסום 
בא לאחר פרסומה של פרשיה 

ראיין  של  גירושו  עם  אחרת 
ניסה  הרוסים  שלטענת  פוגל 
שיעבדו  רוסיים  סוכנים  לגייס 

עבור הביון האמריקני. 
רוסיה  בין  המתיחות 
וארה"ב מטפסת ומסלימה מאז 
הנ־ לכס  בשנית  פוטין  עלה 

שיאות, בין היתר נאבקות שתי 
הבינלאומית  בזירה  המדינות 
הן  אך  בסוריה,  המשבר  סביב 
פנימיים  מאבקים  גם  מנהלות 
ההדדית  החקיקה  כדוגמת 
לה־ המדינות  בשתי  שבוצעה 

בכירים  של  כניסתם  את  גביל 
ילדים  ואימוץ  לארה"ב  רוסים 
רוסיים על ידי אזרחים אמרי־

קניים. 

מאת א. למל

הפיגוע  מאז  וחודש  שנה 
התו־ 'אוצר  הספר  בבית  הקשה 
יונתן  הרב  נרצח  בו  בטולוז,  רה' 
ילדים  ושלושה  הי"ד,  סנדלר 
הצרפ־ הבטחון  כוחות  נוספים. 
אלו  אחר  במצוד  ממשיכים  תים 

שסייעו למחבל, מוחמד מראח.
בשנה האחרונה נעצרו קרוב 
כי  בחשד  חשודים  לעשרים 
אחרת  או  כזאת  בצורה  סייעו 
למחבל מטולוז, אולם רובם שו־
כא־ קצרה,  תקופה  לאחר  חררו 

קשריהם  אף  על  כי  התברר  שר 
להוכיח  ניתן  לא  המחבל,  עם 
על  שידעו  או  למחבל  סייעו  כי 

כוונתו לבצע את הפיגוע.
אולם השבוע במבצע מיוחד, 
עצרו כוחות סמויים של משטרת 
צרפת אדם בן 25, בחשד כי הוא 
האופנוע  את  למחבל  שנתן  זה 
המש־ הפיגוע.  בשעת  נסע  עליו 
או  שמו  את  למסור  סירבה  טרה 

את מקום מגוריו.
בצרפת,  החדש  החוק  עפ"י 

כוחות  הפיגוע,  לאחר  שנחקק 
במעצר  להחזיק  יכולים  הבטחון 
ארבעה  עד  בטרור,  חשודים 

חד  שהוכח  ללא  גם  חודשים, 
קשורים  אכן  הם  כי  משמעית 

לטרור.
עבדלקא־ המחבל,  של  אחיו 

הפיגוע  מאז  במעצר  נמצא  דר, 
אולם  בטרור,  למעורבות  בחשד 
הוא מכחיש שהיה שותף למעשי 

ההרג.

המשטרה סירבה למסור את פרטיו. כוחות הבטחון בזירת הפיגוע בטולוז

מאות חיות מוברחות נתפסו בנתב"ג
מאת חיים מרגליות

בעלים של חוות חיות ממרכז 
 (!)  330 בהברחת  נתפס  הארץ 
מארה"ב  וצבים  נחשים  לטאות, 

על מנת למכרם.
בחשד  הסיפור  של  תחילתו 
השי־ רופאי  אצל  שהתעורר 

משרד  של  הווטרינרים  רותים 
למ־ בקשר  בנתב"ג  החקלאות 

חיות  לחוות  מיועד  שהיה  שלוח 
במרכז הארץ, המוכר בעלי חיים 
בר־ חיים  בעלי  לממכר  לחנויות 

חבי הארץ, אשר הכיל 330 בעלי 
וצבים  נחשים  לטאות,   – חיים 

הנושא  החשד,  לאור  מארה"ב. 
האכיפה  יחידת  לפקחי  הועבר 
והחקירות של המשרד (פיצו"ח) 

במטרה לבדוק את החשדות. 
פקחי משרד החקלאות החלו 
החשוד,  אודות  מודיעין  באיסוף 
עיניים.  בשבע  נבדקו  ומשלוחיו 
כמוצדק –  התברר  החשד  ואכן, 
המשלוח האחרון שהגיע אתמול 
מארה"ב, וכלל 227 לטאות מסוג 
איגואנות, 85 נחשים מסוג פיתון 
מסוג  צבים  ו־20  התירס  וקרחן 
בת־ לווה  אדומה,  רגל  סודני  צב 

עודות בריאות מזוייפות. 
בבדיקת בעלי החיים נמצאו 

המשרד  פקחי  קרציות.  עשרות 
קרציות,  הכולל  משלוח  כי  ידעו 
המקור  במדינת  נחתם  היה  לא 

על ידי רופא ממשלתי.
המ־ טפילים  הינן  קרציות 

זואונוטיות,  מחלות  עבירות 
המועברות  מחלות  כלומר 
כדוגמת:  האדם,  בבני  ופוגעות 
במחלה  מדובר  הבהרות.  קדחת 
לה־ הגורמת  במיוחד,  מסוכנת 

תייבשות, שיתוק ולבסוף למוות 
הוע־ הצבים  קיצוניים.  במקרים 

חקירה  לאחר  להסגר.  מיד  ברו 
החקלאות,  משרד  של  מאומצת 
הודה החשוד כי זייף את אישורי 
רופא  ידי  על  החתומים  הייבוא 
וטרינר. נגד החשוד נפתחו הלי־

כים משפטיים.
רופא  אבני,  צביקה  ד"ר 
השירותים  של  אחראי  וטרינר 
החקלאות  במשרד  הווטרינריים 
חיים  "בעלי  כי  אמר  בנתב"ג, 
תעו־ ללא  מחו"ל  המגיעים 

כנדרש  ורשיונות  בריאות  דות 
מחלות  עמם  להביא  עלולים 
הציבור  בריאות  את  המסכנות 
ובעלי החיים ועשויות אף לגרום 
מינים  הכנסת  בנוסף,  למוות. 
תפגע  בישראל  קיימים  שאינם 
האקולוגי  באיזון  קשה  פגיעה 
ולנזק  בישראל  והצומח  החי  של 

סביבתי".

קצין משטרה הציל תן שנלכד בנחל אלכסנדר

התורים הארוכים לניתוחי ילדים:

משרד האוצר ישלם לבתי החולים 
60 אחוזים יותר על ניתוחי שקדים

יו"ר ועדת הבריאות של הכנסת: "כשזה נוגע למלחמות באחרים, משרד הבריאות יורה כתותח, אבל 
כשזה נוגע לו עצמו הוא אקדח עם קפצונים"

מאת מאיר קליין

הכנסת  של  הבריאות  ועדת 
יל־ לפיו  התחקיר  בממצאי  דנה 
הזקוקים לניתוחים נדרשים  דים 
למשך  בתור  להמתין  לעיתים 
העשויים  ארוכים,  זמן  פרקי 
אשר  עד  שנים,  לשלוש  להגיע 

יתבצע הניתוח.
מי־ ראש  אפק,  ארנון  פרופ' 

הבריאות,  במשרד  רפואה  נהל 
במערכת,  בעיה  קיימת  כי  הודה 
מארבעה  למעלה  של  והמתנה 
שק־ הוצאת  לניתוח  חודשים 

לדבריו,  תקינה.  אינה  לילד  דים 
מידע  לציבור  יפורסם  מ־2014 
התורים  זמינות  על  ממוחשב 
לניתוחים בבתי החולים השונים 

וכך תיווצר שקיפות.
כץ  חיים  ח"כ  הועדה,  יו"ר 
(הליכוד ביתנו) אמר: "הממשלה 
בתי  על  סנקציות  לקבוע  חייבת 
על  בבעלותה  הנמצאים  החולים 
התורים  קביעת  את  לייעל  מנת 
זמן.  בזבוז  זה  אחרת  לניתוחים, 
באחרים,  למלחמות  נוגע  כשזה 
משרד הבריאות הוא תותח, אבל 
אקדח  הוא  עצמו  לו  נוגע  כשזה 

עם קפצונים".
התקצי־ מאגף  שמרת  אורי 

כי  בישר  האוצר  במשרד  בים 
משרד   ,2013 ביוני  מה־1  החל 
החולים  קופות  את  ינחה  האוצר 
 5,000 החולים  לבתי  לשלם 

להוצאת  ניתוח  עבור  שקלים 
כ־3,000  במקום  לילד,  שקדים 
כיום (עליה של כ־60 אחוז). בכך 
לק־ החולים  לבתי  תמריץ  יינתן 

בוע יותר ניתוחים כאלה ולקצר 
משמעותית את זמני ההמתנה.

ראש העיר אמר כי ההשחתה מעוררת דאגה. האנדרטה שנהרסה

מאת ח. אבישלום

למשטרה  התקשר  אזרח 
שנלכד  בתן  הבחין  כי  ודיווח 
בסבך השיחים על גדות נחל אל־
כסנדר בשרון והחל לטבוע. אחד 
שהיה  נתניה,  מתחנת  השוטרים 
שמע  במשמרת,  עת  באותה 
ברשת הקשר את הקריאה, הגיע 
הלכוד  התן  את  ואיתר  למקום 
כקצין  המשמש  השוטר,  במים. 
נכנס  התחנה,  של  המודיעין 
למים, חתך את השיחים וצינורות 
ההשקיה בהם נלכד התן והעביר 
לנ־ הסמוך  פתוח  לשטח  אותו 
לחופשי. אותו  שחרר  שם  חל, 

בפעילות  אחר,  במקרה 
מסיירת  התנועה  אגף  שוטרי 
בכביש  הארצית  האופנועים 
עיכב  צפון)  לאשקלון  (סמוך   4
תקינות.  לבדיקת  רכב  שוטר 
הרכב  תקינות  לבדוק  משהחל 
אתו,  שהיה  נוסף  שוטר  עם  יחד 
המטען  בתא  השוטרים  גילו 
כלובים ובהם לא פחות משמונה 
חוחית,  מסוג  מוגנות  ציפורים 

רשתות,  הכוללת  ציד  ערכת  וכן 
תפקי־ אשר  ציפור  וכן  פתיונות 

לבוא  מינה  בני  את  להזעיק  דה 
ולהצילה.

הפזורה  תושב  הרכב,  נהג 
הוא  כי  טען   ,20 כבן  הבדואית, 
אין  וכי  טרמפ  ציידים  לקח  רק 
לו קשר לציפורים שנתפסו בתא 
הוז־ למקום  הרכב.  של  המטען 

והגנים  הטבע  רשות  פקחי  עקו 
שהחלו בחקירה. 

קטנה  ציפור  היא  החוחית, 
לה  אשר  במיוחד,  וססגונית 
עד  ומעניין.  ייחודי  שירה  קול 
שכי־ היתה  היא  כעשור  לפני 

אולם  הארץ,  ברחבי  למדי  חה 
לציידים  גרם  הציפור  של  יופיה 
רבים לצוד אותה, וכך התמעטה 
אוכלוסייתה ברחבי הארץ. כיום 
אסור.  שלה  והציד  מוגנת,  היא 
מחירה בשוק השחור מגיע לכדי 

אלפי שקלים לאחת.

ערכת ציד מלאה. הכלובים שנתפסו | דוברות משטרת התנועה

טורקיה: שניים נהרגו בהתנגשות 
בין שני כדורים פורחים

מאת אליעזר פרידמן

נפ־ ו־24  נהרגו  אדם  בני  שני 
פורחים  כדורים  שני  כאשר  צעו 
צנח  מהם  ואחד  בזה  זה  התנגשו 
האירוע  גבוהה.  במהירות  ארצה 
התרחש במחוז קפודקיה במהלך 
אטרקציה תיירותית שבמסגרתה 
האויר  אל  רבים  כדורים  הופרחו 

ובהם נסעו מאות בני אדם. 
אירעה  הכדורים  התנגשות 
ובע־ המריא  שהראשון  לאחר 
נוסף  פורח  גדור  המריא  קבותיו 
הכדור  יותר.  גבוהה  במהירות 

קשור  שהיה  בסל  פגע  התחתון 
הנו־ ישבו  ושבתוכו  העליון  לזה 

מההתנגשות  וכתוצאה  סעים, 
הכדור  של  הבד  מעטפת  נקרעה 
חלל  את  שמילא  והגז  התחתון 
במהירות  לצאת  החל  הכדור 
לצניחה  שהביא  מה  גבוהה 
מהירה ולחבטה עזה עם הנפילה 

על הקרקע. 
אדם אחד נהרג במקום ואחד 
מפצעיו.  יותר  מאוחר  מת  נוסף 
כי  דווח  הטורקית  בתקשורת 
משברים  סובלים  הפצועים  כל 

בגפיהם. 

האגם הענק בספארי יובש וישופץ
מאת ח. אבישלום

שאגם  שנים   16 אחרי 
הש־ יובש,  לא  ההיפופוטמים 
לייבשו  בספארי  הוחלט  נה 
מאוד  בתהליך  מדובר  לגמרי. 
מימיו,  נשאבו  שבמהלכו  ארוך 
יתחילו  שיתייבש  לאחר  ורק 
שלו.  התשתיות  על  לעבוד 
כחמישה  יימשך  התהליך 
החודשים  במהלך  חודשים. 
ובאזו־ יועמק  האגם  הקרובים, 
רים מסוימים יכוסה בבטון כדי 

למנוע חילחול מים
לפני שהחל תהליך הייבוש 
המטפלים  נערכו  האגם,  של 
מו־ מבעוד  התחזוקה  ואנשי 

נרחבות  שיפוץ  לעבודות  עד 
כדי  הדרומיים,  האגמים  של 
ממושכת  לשהיה  להכשירם 
בחודשים  ההיפופוטמים  של 

הקרובים.
וכ־ הייבוש  שהחל  לאחר 

שההיפופוטמים הבינו שמקור 
ומתדלדל  הולך  שלהם  המים 
מקום  להם  וחיפשו  יצאו  הם 
עופות  כי  דווח  זאת,  עם  אחר. 
לעכ־ נכון  מסרבים  הפלמינגו 

שיו לנטוש את האגם היבש.

 30,000 כולל  הישן,  האגם 
קוב (8 דונם), ושוהים בו בדרך 
עומקו  היפופוטמים.   25 כלל 
מט־ לשני  וחצי  ממטר  יגדל 
רים. בספארי מקווים שבעונת 
מספיק  ירדו  הבאה  הגשמים 
משקעים כדי למלא את האגם 

מחדש.

ההיפופוטמים חיפשו לעצמם מקום אחר. האגם המיובש | הספארי

שריפה גדולה פרצה ברמת הגולן
ומגולן,  מגליל  כיבוי  צוותי 
צה"ל,  של  כיבוי  מטוסי  בסיוע 
פעלו ביחד לכיבוי שריפה גדולה 
אשר פרצה צפונית לצומת הטנק 

ברמת הגולן. 
את  למנוע  פעלו  הצוותים 
ול־ ולהשתלט  האש  התפשטות 

כבות את הלהבות. 

בני ברק: תינוק נפל מגובה ונפצע
תינוק כבן חצי שנה נפל מקו־
מה שלישית ברחוב השניים בבני 

ברק ונפצע באורח קשה. 
הצלה  מארגון  חובשים 
הע־ למקום  שהוזעקו  דן  גוש 

במקום  ראשוני  טיפול  לו  ניקו 
לבית  מד"א  ע"י  פונה  והוא 

החולים.

באר־ חובש  אטינגר,  שמעון 
גון הצלה גוש דן, סיפר: "התינוק 
השלישית,  מקומה  מביתו  נפל 
היה  הוא  למקום  כשהגענו 
ראש  פגיעת  עם  הכרה  מעורפל 
את  וייצבנו  במקום  בו  טיפלנו 
פונה  הוא  מכן  כשלאחר  מצבו 

ע"י מד"א לבית החולים".

שבת מנוחה באוירה מרוממת

השגחתו  תחת  עומדים  המלון  בתי 
אברהם  הגאון  הרב  של  המהודרת 
המוצרים  כל  שליט"א.  הכהן  צבי 
בד"ץ העדה החרדית או הרב לנדא הבית לחופשה חוויתית

בוטיק קטרוןנוף ערדבית בגליל
חדש!!
מלון בוטיק, 

לקבוצות של יעלות

לקבוצות של 
יעלות ₪ 800

לזוג

לפרטים והזמנות: 02-8000-100


