
אוקלהומה, ארה"ב: סופת טורנדו הכתה 
בעוצמה; עשרות נהרגו ומאות נפצעו

אובאמה הכריז על אוקלהומה סיטי 'אזור אסון' ^ בהרוגים לפחות 20 ילדים שבית ספרם נחרב

רוח במהירות של יותר מ־300 קמ"ש. מנזקי הסופה

מאת אליעזר פרידמן

קטלנית  טורנדו  סופת 
במיוחד הכתה ביום שני אחה"צ 

באוקלהומה שבארה"ב. 

בי־ לעבר  התקדמה  הרוח 
סיטי,  אוקלהומה  המדינה,  רת 
מ־300  יותר  של  במהירות 
שלושה  של  וברדיוס  קמ"ש 
עד  והחריבה  קילומטרים, 

שניצבו  המבנים  כל  את  היסוד 
לתוך  נסחפו  מכוניות  בדרכה. 
לגור־ והתפרקו  הענק  המשפך 

מים, בתים שנקלעו בדרכה של 
הסופה הפכו לתילי חרבות וע־

שרות בני אדם מצאו את מותם 
בסופה הקשה. 

ההוריקן,  מסופות  בשונה 
לחזות  ניתן  לא  הטורנדו  את 

הרב עובדיה גולדמן, רב הקהילה היהודית באוקלהומה סיטי, מספר ל'המבשר'

"עברו עלינו עשרים דקות איומות, 
לעת עתה לא ידוע על יהודים שנפגעו"

מאת א. למל

"איום ונורא" – בשתי מילים 
גולדמן,  עובדיה  הרב  מסכם  אלו 
ושליח  היהודית  הקהילה  רב 
כאשר  סיטי,  באוקלהומה  חב"ד 
לספר  אתמול  ממנו  ביקשנו 

שהתחולל  מה  את  ל'המבשר' 
(שעון  בלילה  שני  ביום  במדינתו 
טורנדו  סופת  כאשר  ארה"ב) 
אוקלהומה  את  פקדה  איומה 
נוראי,  הרס  אחריה  והותירה 
של  רבות  ומאות  הרוגים  עשרות 

פצועים.
עם  ששוחח  גולדמן  הרב 
לפני  קלה  שעה  'המבשר'  כתב 
לסייע  כדי  האסון  לאזור  שיצא 
כי  סיפר  לעזרה,  שזקוק  למי 
ק"מ  כ־30  היה  הטורנדו  מוקד 
כא־ מתגורר,  הוא  שבו  מהאזור 

שר לפי העדכונים שבידיו באזור 
זה הכל חרב.

טורנדו  סופות  בעבר  "חווינו 
אולם מעולם זה לא התקרב למה 
בעוד  לדבריו,  הלילה.  שאירע 
שהזמן של כל סופה שכזאת לא 
דקות,  חמש  עד  מארבע  יותר 
כעשרים  נמשכה  הסופה  הפעם 
נזק  אחריה  הותירה  ולכן  דקות, 
והנזק  היות  שכזה,  נתפס  בלתי 
שמענו  הסופה.  אורך  לכל  נגרם 
על הטורנדו המתקרבת ע"י כלי 
כאלו  דברים  אולם  התקשורת, 
הרחוק,  בעבר  התרחשו  כבר 
אלו  כי  בדעתו  העלה  לא  איש 

יהיו התוצאות".
האם  המתבקשת  לשאלה 
הרב  השיב  שנפגעו  יהודים  יש 
אין  שנפגע  באזור  כי  גולדמן, 
ולכן  מסודרת  יהודית  קהילה 
לא מתגוררים שם יהודים רבים, 
וכמה  כמה  על  לו  ידוע  אולם 
יהודים שמתגוררים במקום. עם 

והם  לשוחח  הצליח  כבר  חלקם 
עדיין  אחרים  ועם  טוב,  במצב 
לא. אך באסון שכזה מרבית קווי 
יומיים  שעד  כך  קרסו,  הטלפון 
אפשרות  יהיה  לא  שלושה 
אחד,  כל  של  מצבו  מה  לדעת 
והתקוה היא שיגיעו רק בשורות

טובות.
מת־ כי  סיפר  גולדמן  הרב 

ביקשו  הקהילה  מתוך  נדבים 
הש־ אולם  האסון,  לאזור  לנסוע 

לא  עתה  שלעת  ביקשו  לטונות 
ופעולות  היות  מתנדבים  יגיעו 

ובתים  נמשכות  עדיין  החילוץ 
זאת  תחת  קריסה.  בחשש  רבים 
כי  הקהילה  לחברי  הודיע  הוא 
מוקד  הכנסת  בבית  פתח  הוא 
כמו  חיוניים  פריטים  לאיסוף 
ליל־ פריטים  רחצה,  כלי  מים, 
לאזור וישלח  יעביר  אותם  דים, 

האסון.
"אירוע זה רק מראה לנו את 
אחד  ברגע  וכי  האדם,  אפסיות 
לגמרי,  להשתנות  העולם  יכול 
והכל מאתו יתברך", מסיים הרב 

גולדמן בנימה נרגשת.

מאת מרדכי גולדמן

רמת  את  ידרדר  אסד  "אם 
המחיר"  את  ישלם  הוא  הגולן, 
בני  אלוף  רב  אתמול  אמר  כך 
לחקר  המרכז  של  בכנס  גנץ, 

באוניברסיטת  הלאומי  הבטחון 
רמת  שמרחב  נרשה  "לא  חיפה. 
נוחות  מרחב  להיות  יהפוך  הגולן 
גנץ.  אמר  אסד",  עבור  לתגובה 
הגולן  רמת  את  ידרדר  הוא  "אם 
הוא יצטרך לשאת בתוצאות של 

הענין הזה. אני לא אדם מתלהם, 
אבל צריך לדעת שאנחנו נדע גם 
להגן וגם להגיב במקרה הצורך".

הסורי  הנשיא  גנץ,  לדברי 
הפ־ את  "מעודד  אסד  בשאר 

רמת  דרך  ישראל  נגד  עילות 
רמת  שמרחב  נרשה  לא  הגולן. 
של  נוחות  למרחב  יהפוך  הגולן 
בכל  הכחיש  הרמטכ"ל  אסד". 
רכב  השמידו  הסורים  כי  תוקף 
(ראו  אש  לעברה  שנורתה  צבאי 
את  גם  ודחה  נפרדת)  ידיעה 
נכנס  הצה"לי  שהסיור  הטענה 
היה  "הסיור  סוריה:  לשטח 
המערכת  גדר  על  מובהק  באופן 
חדר  לא  הוא  סוריה.  בשטח 
לשטח סוריה, אלה שטויות. ירו 
על הסיור פעם אחת, פעם שניה 
מתוך  במובהק  שלישית,  ופעם 

פיקוד העורף יקיים תרגיל שמדמה אירוע 
של נפילת אלפי טילים באזור גוש־דן

תרגיל העורף הלאומי 'עורף איתן 1' שאמור לתרגל נפילת אלפי טילים עם ראשי 
נפץ של מאות ק"ג יתקיים החל מיום שני הקרוב ויימשך ארבעה ימים
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הגוברת  המתיחות  רקע  על 
מהתלק־ והחשש  הצפון  בגבול 

פיקוד  נערך  נוספת,  זירה  חות 
הלאומי  העורף  לתרגיל  העורף 
מלחמה  שידמה   ,'1 איתן  'עורף 
ישראל  תותקף  שבה  רב־חזיתית 
יחל  התרגיל  שכנותיה.  ידי  על 
ארבעה  ויימשך  הבא  שני  ביום 
ימים, ובמהלכו יתרגל צה"ל נפי־
לה של אלפי טילים עם ראש נפץ 
של מאות קילוגרמים על גוש דן.

יירו  אם  לא  היא  "השאלה 
אביב,  ותל  חיפה  על  טילים 
להגנת  השר  אמר  מתי",  אלא 
בתדרוך  ארדן  גלעד  העורף 
"זה  התרגיל.  לקראת  כתבים 
או  בלילה  היום  לקרות  יכול 
טילים  ירי  נתרגל  הבא.  בשבוע 
ומכיוון  מעזה  מסוריה,  שישוגרו 
משרדו,  מנכ"ל  הסביר  לבנון", 

"אלפי  אופיר.  גבי  (במיל')  אלוף 
אוכלוסיה  במרכזי  יפגעו  טילים 
בהתאם  חיוניים.  ובמתקנים 
רציפות  את  נבחן  לתרחישים 
התפקודית של המדינה". אופיר 
גופי  ישתתפו  בתרגיל  כי  ציין 

הצלה וחילוץ שונים.
בשלוש  יתמקד  "התרגיל 
פיקוד  מפקד  הוסיף  רמות", 
אייזנברג.  איל  אלוף  העורף, 
פיקוד  כוחות  הטקטית,  "ברמה 
אירועים  במגוון  יפעלו  העורף 
נב־ האופרטיבי  בהיבט  שונים. 

גופי  לכלל  מפקדות  תרגיל  צע 
המקומיות.  והרשויות  החירום 
כלל  יתרגלו  השלישית  בשכבה 

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
ש"ח  5.00 בא"י:  המחיר   | ה'  שנה   |  1328 גליון   | מאי   22  | תשע"ג  בסיון  י"ג  בהעלותך  פר'  רביעי  יום   | בס"ד 
(היכולת) הי"ג  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | ח  קידושין   - ירושלמי   | עה  עירובין   - בבלי  היומי:  דף 

יוחנן רבינוביץ
בן הרב יעקב דוד שליט"א

ישיבת מאור עיניים י־ם
ירושלים

רחל רובינשטיין
בת הרב דוד שליט"א
סמינר בית מלכה י־ם
ירושלים

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

מרדכי גולדברג
ב"ר יוסף מנחם יהודה הי"ו

ישיבת רוז'ין סאדיגורה ב"ב
בני ברק

דבורה דייטש
ב"ר דוד משה הי"ו
סמינר הישן י-ם

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

אלעזר חיים ליבוביץ
ב"ר יצחק הי"ו

ישיבת ברסלב ב"ב
בית שמש

חנה הרמן
ב"ר בן ציון הי"ו
סמינר חסידי ב"ב
עמנואל

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

יוסף שוורץ
ב"ר אברהם מאיר הי"ו

ישיבת מיר "בית ישעיה" - חזון נחום
ירושלים

רחל רוזנבוים
ב"ר דוד יונה הי"ו
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, י"ג בסיון תשע"ג
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$ 1220

$ 2590

$ 980$ 1140

$ 490

הערב: הכנסת ס"ת להיכל ביהמ"ד 
הגדול דחסידי לעלוב בבית שמש
ספר התורה נכתב ע"י מאות חסידי לעלוב לעילוי נשמת 

כ"ק מרן אדמו"ר מלעלוב זי"ע ^ מעמד סיום 'כתיבת 
האותיות' יתקיים בבית כ"ק מרן אדמו"ר מלעלוב שליט"א

השב"כ חשף חוליית טרור מהעיר חברון 
שתכננה לבצע פיגועי חטיפה בישראל

לאחר אירועי ירי רבים שהוגדרו כ'ירי תועה'

אש מקלעים נורתה מסוריה לעבר כוחות צה"ל; 
לראשונה סוריה מודה: הירי כוון לעבר ישראל

האש נורתה מהצד הסורי של הגבול לעבר ג'יפ של צה"ל ^ צה"ל השיב באש מדויקת של טיל 'תמוז' של חיל התותחנים, 
שהשמיד את העמדה של הצבא הסורי שממנה נפתחה האש ^ צבא סוריה לקח אחריות על הירי
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הגולן.  רמת  לעבר  ירי  שוב 
אתמול  נורה  קל  מנשק  ירי 
מרכז  לעבר  מסוריה  בבוקר 
שהיה  צה"ל  כוח  הגולן.  רמת 
מדויקת  באש  השיב  באזור 
פגיעה  זוהתה  הירי.  מקור  לעבר 
נפגעים  על  ידוע  לא  במטרה, 
הודיע  סוריה  צבא  הסורי.  בצד 
רכב  כלי  "השמיד  כי  מכן  לאחר 
הגבול".  את  שחצה  ישראל  של 
זאת  מכחישים  בצה"ל  גורמים 
שמדובר  וטוענים  בתוקף 

בתעמולה.
מדויקת  באש  השיב  צה"ל 
התו־ חיל  של  'תמוז'  טיל  של 

העמדה  את  שהשמיד  תחנים, 
של  עמדה  אש,  נפתחה  שממנה 
מורדים.  של  ולא  הסורי  הצבא 
הדפוס  בשל  כי  מעריכים  בצבא 
אזור,  מאותו  הירי  של  החוזר 
לאותו אזור ובאותה השעה בלי־

לות האחרונים, הפעם לא מדובר 
הוחלט  ולכן  מכוונת,  לא  בזליגה 

להשיב באש.
עוד עולה מבדיקת התקרית 
כי החיילים הסורים ירו ממקלע 
כבד, אך בצה"ל טרם יודעים אם 
שנורה  התמוז,  מטיל  נפגעו  הם 
לעבר  הירי  אחרי  דקות  כעשר 
ספג  שנפגע  הסיור  ג'יפ  ישראל. 
הוקפצו  ולמקום  קליעים  מספר 
כלי  לצד  רבים  קרקעיים  כוחות 
המעגל"  ב"סגירת  שסייעו  טיס, 
הש־ לפני  הירי  מקור  ובאיתור 

מדתו. 
שפורסמה  חריגה  בהודעה 
הסורית  הידיעות  בסוכנות 
אח־ נלקחה  'סאנא'  הרשמית 

ונאמר  הירי  על  רשמית  ריות 
הפ־ קו  את  חצה  רכב  אותו  כי 
סוריה  לשטחי  נכנס  האש,  סקת 
הכפר  לכיוון  ונע  הגולן  מאזור 
פי  על  הסורי.  שבגולן  עג'ם  ביר 
כוחות  נמצאים  בכפר  ההודעה, 
של המורדים. עוד נמסר כי בע־

שני  צה"ל  כוחות  ירו  זאת  קבות 
בגולן  פארס  תל  ממוצב  טילים 
בכפר  סורי  צבאי  מוצב  לכיוון 

בקרב  נפגעים  היו  לא  זבידיה. 
נו־ הוכחה  "זוהי  נטען.  הסורים, 

לבין  ישראל  בין  שקושרת  ספת 
המורדים בסוריה. כל הפרה של 
הריבונות הסורית תזכה לתגובה 

הסורי  הצבא  הזהיר  מיידית", 
בהודעתו.

סייר  הירי  לאחר  שעות 
יחד  גנץ,  בני  רא"ל  הרמטכ״ל 
ומפקד  צפון  פיקוד  מפקד  עם 

עוצבת הגעש בגבול ובחן מקרוב 
את מוכנות הכוחות. מדובר בפ־
השבוע  ברציפות  השלישית  עם 
באזור  כוח  לעבר  אש  שנפתחת 

מכיוון סוריה. 

מסר מהרמטכ"ל לנשיא סוריה

גנץ: "אם המצב ידרדר – אסד ישלם את המחיר"
גנץ הגיב לטענה כי ג'יפים ישראליים היו מעורבים בקרבות בסוריה: הדיווחים "מגוחכים לחלוטין
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חשף  הכללי  הבטחון  שירות 
התארגנות  האחרונים  בחודשים 
האסלאמי  הג'יהאד  של  צבאית 
בשנות  חברון,  תושבי  שחבריה, 
לבצע  תכננו  לחייהם,  העשרים 
חברון,  באזור  חטיפה  פיגוע 
לצורך מיקוח על שחרור אסירים 
ההתארגנות  חברי  פלסטינים. 
טא־ מחמד  מעתז  הם:  שנעצרו 
מחמד  עאיד  בשיר  עבידו,  לב 
טויל  מחמד  עוני  חאזם  זאהדה, 
עבידו.  עטא  מחמד  ועבדללה 

עבידו,  ועבדללה  טויל  חאזם 
האחרונות  בשנים  הורשעו 
במ־ בטחוניות  עבירות  בביצוע 
וריצו  האסלאמי  הג'יהאד  סגרת 

עונשי מאסר בישראל.
העצורים  חקירת  במסגרת 
בשב"כ, עלה כי מי שגייס אותם 
לחוליה, ואף הניע את פעילותה, 
עבידו,  טאלב  מחמד  מעתז  הוא 
כבן 33, פעיל בכיר של 'הג'יהאד 
האסלאמי' באזור חברון, שנעצר 
לחקירה אף הוא. יצוין, כי מעתז 
תקו־ מספר  ריצה  אשר  עבידו, 

בקרב  ניכרת  נרגשת  תכונה 
לקראת  לעלוב,  חסידי  עדת  קהל 
מעמד הכנסת ספר התורה להיכל 
'תפילה  הגדול  המדרש  בית 
בקריה  לעלוב,  דחסידי  למשה' 

החרדית בעיר בית שמש. 
ספר התורה שכתיבתו הוש־

למה בימים אלו ברוב פאר והדר, 
הטהורה  נשמתו  לעילוי  נכתב 

ועמוד  ישראל  של  אוהבן  של 
מל־ אדמו"ר  מרן  כ"ק  צלותהון 
עלוב זי"ע שנסתלק לישיבה של 
בליל  שנים,  כשלש  לפני  מעלה 
יום הקדוש תש"ע, ובכתיבתו היו 
עדת חסידי לעלוב,  כל  שותפים 
להשתתף  ליבם  מנדבת  שהרימו 
לזכרו  התורה  ספר  בכתיבת 
היוזמה  את  הנערץ.  הרבי  של 
חתנו  לראשונה  העלה  הברוכה 
של הרבי זי"ע, הרה"צ רבי מנחם 
מנדל גולד שליט"א, אב"ד 'קהל 
בית אשר' בברוקלין, את הארגון 
יוסף  רבי  הרה"ח  שכמו  על  נטל 
כתיבת  על  ואילו  הי"ו,  גולדברג 
יחיאל  ר'  הרה"ח  הופקד  הספר 

יהושע גולדברג הי"ו.

מתח בגבול. חיילי צה"ל בגבול ישראל - סוריה

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד
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מאת מרדכי גולדמן

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
יעלון,  משה  הבטחון  ושר  ניהו 
להרחיב  לצה"ל  אתמול  אישרו 
הפלסטינים  של  הדיג  שטח  את 

ברצועת עזה מ־3 ל־6 מייל.
מרחב  החזרת  על  האישור 
הדיג  שמרחב  לאחר  בא  הדיג 
שבוצע  לירי  כתגובה  צומצם 
לעבר ישובי הדרום לפני כשלו־

שה שבועות, בעקבותיו נסגר גם 
פעו־ מתאם  שלום.  כרם  מעבר 
אלוף  בשטחים,  הממשלה  לות 
גורמים  עם  שוחח  דנגוט,  איתן 
הפלסטינית  ברשות  בכירים 

ועדכן אותם על ההחלטה.
נושא הדיג ברצועת עזה הע־

סיק את מתאם פעולות הממשלה 
בשטחים גם בטרם הרחבת אזור 
 2010 במהלך  המותר.  הדיג 

נב־ פלסטינים  חקלאים  קבוצת 
ביוזמת  ישראל  אל  הגיעו  חרים 
סקירות,  לעבור  כדי  המתפ"ש 
ולה־ ומעשיים  עיוניים  לימודים 

גידול  בתחום  חיטוי  חומרי  כיר 
דגים בבריכות. 

ברצו־ הוקמו  השנה  באותה 
עה עשרות בריכות בעזרת הידע 
יש־ מומחים  שהעבירו  והנסיון 

הפלסטינים:  לחקלאים  ראליים 
המתועש  הדגים  ייצור  היקף 
 650 לעומת  טון,   150 על  עמד 
כשמשנה  החופי,  הדיג  שלל  טון 
הבריכות  גדל.  ההיקף  לשנה 
בעיקר  החוף,  לאורך  מרוכזות 
למרכזה.  ועד  הרצועה  מדרום 
מתו־ בגידול  דגים  של  עלותם 

ואיכותם  חופי  מדיג  נמוכה  עש 
המינונים  בגלל  יותר  גבוהה 
הכ־ כך  ובזכות  במים  המדויקים 

תוכל  ברצועה  המקומית  לכלה 
לצמוח.
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

אסד בוחן את ישראל 
חילופי האש אתמול ברמת הגולן בין צה"ל לצבא הסורי 
מורדים  של  בעטיים  לא  וגם  תועה  ירי  בשל  נגרמו  לא 
שביקשו לסבך את אסד במערכה צבאית עם ישראל. האש 
למטרה  מכוונת  היתה  צה"ל  של  רכב  לעבר  ירו  שהסורים 
ברורה – להחזיר את היוזמה לידיהם. הפרסומים של דוברי 
הצבא יחד עם האיומים של אסד לא היו מקריים, אלא חלק 

ממערכה ההולכת ומתלקחת בצפון.

עכשיו כבר ברור שההפצצות, המיוחסות לישראל לפי 
התקיפה  ובמיוחד  סורי  נשק  מצבורי  על  זרים,  פרסומים 
שליטי  של  מבחינתם  בשקט  עברו  לא  התעופה  שדה  על 
בעיתוי  להגיב  יבחרו  כי  זהירה  באמירה  הגיבו  הם  דמשק. 
לכך.  הדרכים  את  מצאו  כנראה  והם  הנכון,  ובמקום  הנכון 
הבהרה  אלא  תגמול  פעולת  היתה  לא  אתמול  ההתלקחות 
אסד משוכנע  איתה.  הם חוששים מעימות  אין  כי  לישראל 
על  להנחית  מסוגל  יהיה  הוא  האזרחים  מלחמת  אף  על  כי 
ישראל  את  לאלץ  אפילו  ואולי  קשה  טילים  מכת  ישראל 
להגיב במערכה צבאית. האם מדיניות זאת נובעת מכך שהוא 
הולך וגובר על המורדים, או אולי ברור לו שמלחמה בצפון 
עם ישראל תאחד סביבו את עמו ואת העולם הערבי ותעניק 
לו יציאה מכובדת ממלחמת האזרחים הקשה? תשובה על 
כך קשה להשיב, ורק המודיעין או המשך האירועים יפענחו 

את השינוי הזה במהלכיה של סוריה.

הרמטכ"ל חזר והזהיר אתמול את אסד לבל יהין להעמיד 
את ישראל במבחן. ואולם האמת היא כי מי שנמצאת עכשיו 
נסיבות  ייווצרו  שוב  אם  שהרי  ישראל.  דווקא  היא  במבחן 
לעצמה  תרשה  האמנם  בסוריה  אוירית  תקיפה  שיחייבו 
הכרוך  כל  עם  זאת  ולעשות  להסתכן  ישראל  ממשלת 
בישיבת  סוריה  את  הזהיר  נתניהו  אמנם  סורית?  בתגובה 
וחומרי  נשק  להעביר  תמשיך  לבל  ראשון  ביום  הממשלה 
לחימה לחיזבללה. ובכל זאת לאיים קל יותר מאשר לתקוף. 
תרגיל ההתגוננות האזרחית שבו ידמו מתקפת טילים כבדה 
על ישראל ובכללם גם טילים עם ראש נפץ כימי מוכיחים כי 

המצב באזור נפיץ ביותר. 

הימים  במאורעות  אופטימיות  המעורר  משהו  יש  אם 
הם  משקרים.  שהסורים  העובדה  הוא  הרי  האחרונים 
את  עבר  לא  שכזה  רכב  שום  צה"ל.  של  רכב  השמידו  לא 
טענו  שהסורים  הצה"ליות  הכתובות  עם  הג'יפ  וגם  הגבול. 
אינו  מישראל –  אותם  שקיבלו  המורדים  מן  שלל  לקחו  כי 
ג'יפ חדש. הוא מאותו ציוד מלחמתי שצה"ל נטש בנסיגתו 
ונפל  ברק,  אהוד  דאז  רה"מ  בהוראת  לבנון  מדרום  החפוזה 
לראות  יש  ביודעין  משקר  אויב  כאשר  חיזבללה.  לידי 
העצמית  ההונאה  או  השקרים  בחולשתו.  כהודאה  זאת 
החלישו את מדינות ערב במערכותיהן מול ישראל. בשנים 
האחרונות נוצר הרושם שהצבאות הערביים דבקים באמת 
משקר.  שאסד  נוכחנו  עכשיו  פרסומיהם.  על  לסמוך  וניתן 
הבאים.  יתברר בימים  זאת  עצמו?  את  גם  מרמה  הוא  האם 
לזהירות  לערנות,  שמחייב  מה  וזה  אפשרי.  הכל  בינתיים 

ולחכמה. 

משרד השיכון: המחיר הממוצע לדירה הנרכשת 
בידי משקיעים מחו"ל – כ־2 מיליון ש"ח

מאת שלמה גרין

מציג  והשיכון  הבינוי  משרד 
הרוכשים  מאפייני  לפי  נתונים 
בעסקאות שדווחו בין יוני 2012 
לפברואר 2013. העיבוד מתבסס 
מהנ־ המסים.  רשות  נתוני  על 
הממוצע  המחיר  כי  עולה  תונים 
תושב  ידי  על  דירה  נרכשה  שבו 
כפול  ש"ח,  מיליון  כ־2  הוא  חוץ 
דירה  רוכש  של  ממוצע  ממחיר 
של  הממוצע  מחירה  ראשונה. 
היה  להשקעה  שנרכשה  דירה 

כ־1.1 מיליון ש"ח. 
של  ממוצע  מחיר  בירושלים 
תושב  ידי  על  שנרכשה  דירה 
די־ ש"ח;  מיליון  כ־2.4  היה  חוץ 

רה להשקעה כ־1.7 מיליון ש"ח; 
מיליון  כ־1.3  ראשונה  ודירה 
מחירה  היה  אביב  בתל  ש"ח. 
על  שנרכשה  דירה  של  הממוצע 
ידי תושב חוץ כ־3.2 מיליון ש"ח; 
כ־1.7  היה  ראשונה  דירה  של 
מיליון ש"ח; ושל דירה להשקעה 

כ־2 מיליון ש"ח.
המאופיינים  היישובים 
בשיעור גבוה של רכישת דירות 
חיפה,  אביב,  תל  הם:  להשקעה 
כ־31%  שמונה  וקרית  אילת 

יישוב;  בכל  העסקות  מסך 
ולוד  השרון  רמת  צפת,  טבריה, 
מתוך   .20% וירושלים   ;28%
להשקעה  בדירות  העסקות  סך 
כ־8%  אביב;  בתל  בוצעו  כ־9% 
בחיפה; כ־7% בבאר שבע; ו־6% 

בירושלים.
המאופיינים  היישובים 
די־ רכישת  של  גבוה  בשיעור 

חוץ  תושבי  ידי  על  מגורים  רות 
הם:  השקעה  או  מגורים  לצורך 
העסקות  מסך  כ־13%  ירושלים 
ביישוב; תל אביב ונתניה כ־8%; 
שמש  בית  ערד,  כ־7%;  רעננה 
ואילת כ־6%. מתוך סך העסקות 
הם  כ־31%  חוץ  תושבי  שביצעו 
אביב;  בתל  כ־18%  בירושלים; 
כ־11% בנתניה; וכ־6% באשדוד. 

מחירה הממוצע של דירה בתל אביב שנרכשה על ידי תושב 
חוץ כ־3.2 מיליון ש"ח. מגדלי דירות בתל אביב

מדו"ח האנטישמיות ל־2012 שהוצג ע"י מזכיר המדינה האמריקני עולה

איראן ונצואלה ומצרים בראש טבלת המדינות האנטישמיות
הממשל האמריקני מינה שליח מיוחד לעקוב אחר תופעת האנטישמיות בעולם

מאת א. למל

משרד  מציג  שנה  כמדי 
המסכם  דו"ח  בארה"ב  החוץ 
וחופש  האנטישמיות  אחוזי  את 
השנה  הדו"ח  את  בעולם.  הדת 
הציג לראשונה ביום שני השבוע 
ג'ון  האמריקני  המדינה  מזכיר 
הכל  בסך  כי  עולה  ממנו  קארי, 
האנטיש־ בגילויי  החרפה  חלה 
מיות ברחבי העולם במשך השנה 

החולפת.
החמור  הדו"ח  טבלת  בראש 
קובע  הדו"ח  איראן.  נמצאת 
מכפישה  באיראן  הממשלה  כי 
נשיא  היהדות.  את  קבוע  באופן 
אחמדינג'אד,  מחמוד  איראן, 
בהכח־ הדו"ח  פי  על  המשיך 
רזה  מוחמד  וסגנו  השואה,  שת 
בה־ ישראל  את  האשים  רחימי 

פצת חומרים לא חוקיים ברחבי 
העולם.

זוהי  איראן,  אחר  שבאה  מי 
בו  אמריקאית,  הדרום  ונצואלה 
השל־ ע"י  התקשורת  נשלטת 

לאחרונה  דווקא  כאשר  טונות. 

הוגו  השליט,  של  מותו  לאחר 
צ'אבס, והתמודדותו של אנריקה 
הגיע  כסאו,  את  לרשת  קפרילס 
בוונצואלה  האנטישמיות  מפלס 
היו  הצדדים.  משני  לשיאים 
יהודים  שורשים  לו  שייחסו 
בית  יד  על  הפגינו  כך  ובעקבות 
וריססו  חזיזים  השליכו  כנסת, 

כתובות אנטישמיות.
עצ־ קפרילס  אנריקה  מנגד, 

את  להוכיח  כנראה  שביקש  מו, 
קשים  ביטויים  השמיע  עצמו, 

ביותר נגד ישראל.
השלישית  ניצבת  מצרים 
מצרים  נשיא  כאשר  ברשימה, 
התב־ השמיע  מורסי  מוחמד 

היהודים  נגד  קשות  טאויות 
השמיע  חודש,  באותו  וישראל. 
'האחים  של  העליון  המנהיג 
מוחמד  במצרים,  המוסלמים' 
בדיע, כמה הצהרות אנטישמיות 

חמורות ביותר.
כשמנהיגים  כי  קובע  הדו"ח 
מאנטי־ עין  מעלימים  פוליטיים 

את  קובעים  הם  בארצם,  שמיות 
את  ולהחריף  בה  להמשיך  הטון 

שונות  במדינות  האנטישמיות 
הדו"ח  מחברי  העולם.  ברחבי 
ביותר  הגדול  החשש  כי  כתבו 
של  אנטישמיות  מביטויי  הוא 
דת  מנהיגי  בממשלות,  גורמים 

בוונ־ במיוחד   – תקשורת  וכלי 
בעבר  ואיראן.  מצרים  צואלה, 
לתקריות  אלה  הצהרות  גרמו 

אלימות.
כי  מציין  האמריקני  הדו"ח 

אנ־ נמשכת  ה־21  במאה  "גם 
המסורתית.  בצורתה  טישמיות 
תיאוריות  להפריח  ממשיכים 
במי־ להשתמש  קונספירציה, 

עלילות  של  מבישים  תוסים 
שבהן  קריקטורות  ולצייר  דת 
תכונות  ליהודים  מייחסים 

שטניות".
הדו"ח,  מציין  לכך,  בנוסף 
עליית  של  מפחידים  סימנים  יש 
ומפלגות  אנטישמיות  מפלגות 
בפרלמנטים  זרים  שנאת  של 
אלימות  בהתקפות  עליה  ויש 
שונות  במדינות  יהודים  נגד 
מקרים  כמה  כולל  באירופה, 
מקרים  לדוגמה  מזעזעים", 
קשים של אנטישמיות בהונגריה 

ובצרפת. 
הכריז  הדו"ח  הצגת  לצד 
פו־ אירה  של  מינויו  על  קארי 

הממשל  של  מיוחד  כשליח  רמן 
תופעת  אחר  לעקוב  האמריקני 
פורמן  בעולם.  האנטישמיות 
הנשיא  של  הקמפיין  את  ניהל 
בקרב  לנשיאות  אובאמה  ברק 

יהודי ארה"ב.

בראש הרשימה השחורה. כתובות על בית הכנסת בונצואלה

ח"כ הרב אורי מקלב תקף את לפיד בחריפות: 

"אולי אם היינו מסווגים את הילדים כבעלי 
חיים הם היו קרובים יותר ללבו של שר האוצר"

מאת מאיר ברגר

שר  של  התבטאותו  לנוכח 
הקיצוץ  על  בדיון  לפיד  האוצר 
כי  הילדים  בקצבאות  הצפוי 
יל־ על  האחראים  הם  ההורים 
מקלב  אורי  הרב  ח"כ  תקף  דיהם 
האוצר:  שר  את  רבה  בחריפות 
 240 שעם  חושב  באמת  "אתה 
מחזיק  אתה  הללו  השקלים 
אמירה  זאת  הילד?  את  להורים 
לא  אנושית,  לא  מאוד.  מקוממת 
חברתית. היא לא ראויה להיאמר 
שאמור  מאחד  לא  ודאי  בכלל, 
לכל  שאחראי  האוצר  שר  להיות 
מתוכם  ישראל,  מדינת  תושבי 
מת־ שנמצאים  ילדים   800,000

חת לקו העוני.
שבעתיים  חמורים  "הדברים 
מנכ"ל  שאומר  הדברים  לאור 
הביטוח הלאומי לפיהם בקיצוץ 
יל־ עוד 50,000  יתווספו  הקרוב 

דים למעגל העוני. לבוא ולהגיד: 
ההורה  ואם  אחראים.  ההורים 
אחריות?  לנו  אין  אז  יכול  לא 
לא  והמדושן  השבע  כך  כדי  עד 
הרב  תהה  הרעב?"  את  מרגיש 

מקלב.
"זאת אמירה לא אנושית, לא 

לא  וגם  ציבורית  לא  אחראית, 
אולי  ילד,  בתור  לא  אם  יהודית. 
נסווג אותו כצער בעלי חיים, ואז 
יותר.  אליך  ידבר  שזה  לי  נראה 
האוצר",  לשר  להגיד  רוצה  אני 
באמת  "אתה  מקלב,  הרב  אמר 
הילדים  את  מגדל  שאתה  חושב 
היל־ בקצבאות  שקל  ה־240  עם 

הבריאות  את  משלם  אתה  דים? 
החינוך  את  משלם  אתה  שלו? 
הלבוש  את  משלם  אתה  שלו? 
שלו? את המזון שלו? צר לי לה־
גיד לך שגם את זה אתה לא יודע. 
רק בתוספת שההורים מוציאים 
ועל  המטרנה  על  הטיטולים,  על 
שהם  ערך  המס  מזון,  התוספת 
מחזירים, זה כל מה שאתה נותן". 
עוד: "את  הוסיף  מקלב  הרב 
המציאו  לא  הילדים  קצבאות 
אירופה  בכל  ישראל.  במדינת 
ויודעים  כאלו,  קצבאות  נותנים 
לעודד ילודה. ועוד, זה התשובה 
לאומה שאיבדה למעלה משליש 

שנים  עשרות  כמה  לפני  ממנה 
את  לחזק  לה  חשוב  כמה  בלבד, 
סו־ שהיא  כמה  היהודי,  העם 

הרי  דמוגרפיות.  מבעיות  בלת 
האוצר  שר  ההיסטוריה  את  גם 
קצבאות  נותנים  למה  יודע,  לא 
שלוקחים  מאליו  מובן  ילדים, 
מס הכנסה מאדם שמפרנס מש־

יותר,  מפרנס  שהוא  כמה  פחה, 
להתחשב  והיגיון  צורך  יש  כך 
הנפשות.  במספר  שלו  בהכנסה 
הזיכוי  נקודות  את  כשביטלו 
לתת  הוחלט  במס,  בהורדה 
קצבאות  דרך  הזה  הזיכוי  את 

הילדים.
שחו־ הזאת,  האמירה  "לכן 

האוצר  שר  מפי  ונאמרת  זרת 
סתם  לא  היא  השניה  בפעם 
מהות  על  מראה  אלא  אמירה 
אפשר  מכאן  חשיבה.  ודרך 
האח־ ההחלטות  את  להבין 

הרב  סיכם  מקבל",  שהוא  רות 
מקלב.

הר הזיתים: ילד כבן 10 
נפגע מיידוי אבנים 

אוטובוס  לעבר  שנזרקו  מאבנים  בראשו  נפגע  כבן 10  ילד 
לו  העניקו  הצלה'  'איחוד  של  מתנדבים  חובשים  הזיתים,  בהר 

טיפול רפואי ראשוני.
שהגיעה  בקבוצה  "מדובר  נמסר:  הצלה'  'איחוד  מדוברות 
באוטובוס לתפילה בהר הזיתים, חלונות האוטובוס נופצו כתו־

צאה מזריקת האבנים והילד נפגע בראשו, הילד כבן 10 נחבל 
פונה  הראשוני  הטיפול  לאחר  האבנים,  אחד  מפגיעת  בראשו 
להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים כשמצבו מוגדר קל".

אלעד: ילד נפגע 
בתאונת פגע וברח

וברח  פגע  בתאונת  בינוני  עד  קל  באורח  נפצע   3 בן  ילד 
קלות  נחבל  "הילד  נמסר:  הצלה'  'איחוד  מדוברות  באלעד. 
'אל־ סניף  הצלה'  'איחוד  של  חובשים  הרכב,  מפגיעת  בראשו 

עד' העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני, הרקע נבדק וייתכן כי 
מדובר בתאונת פגע וברח, הרכב הפוגע לפי דיווחים של עדי 

ראיה עזב את הזירה".

פתח תקוה: רוכב אופניים 
נפגע בנת"צ 

דרכים  תאונת  על  דיווח  התקבל  אתמול  הבוקר  בשעות 
ברחוב ז'בוטינסקי פינת השחם בפתח תקוה, חובשים מארגון 
'הצלה גוש דן' שהוזעקו למקום העניקו טיפול ראשוני לנפגע 
שרכב על אופניו ונפגע באורח בינוני מפגיעת אוטובוס, לאחר 
סובל  כשהוא  מד"א  ע"י  פונה  הוא  בשטח  הראשוני  הטיפול 

מחבלת ראש לבית החולים בילינסון הסמוך.

באר יעקב: ארבעה פצועים 
בתאונה חזיתית

בינוני  באורח  נפגעו  שניים  עוד  קשה,  באורח  נפצע  אדם 
בכביש 4313  דרכים  בתאונת  קל  נפגע  חודשים  כבן 8  ותינוק 
של  חובשים  יעקב,  באר   – ז'בוטינסקי  יוהנה  לכפר  בכניסה 

'איחוד הצלה' סניף 'רחובות' העניקו טיפול רפואי לנפגעים.
חזיתית  בתאונה  "מדובר  נמסר:  הצלה'  'איחוד  מדוברות 
עם מעורבות תינוק וזוג קשישים, למרבה הנס הפעוט נפגע קל 
בלבד, החובשים העניקו טיפול ראשוני לזוג המבוגרים שנפגעו 

באורח בינוני, ולנהג אחד הרכבים שנפגע קשה".

כביש 65: רוכב אופנוע 
נפצע בתאונה

רוכב אופנוע נפצע באורח קשה בתאונת דרכים שהתרח־
שה בכביש 65, ליד כפר עילבון שבצפון. למקום הוזעקו כונני 
מסוק  באמצעות  פונה  הוא  רפואי.  טיפול  לו  שהעניקו  מד"א 

לבית החולים רמב"ם בחיפה.

פרדס חנה: רוכב אופנוע 
נפגע מרכב 

רוכב אופנוע נפגע מרכב ברחוב הנשיא בפרדס חנה, פרא־
מדיק וחובשים המתנדבים בארגון 'איחוד הצלה' סניף 'פרדס 
חנה' העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, לאחר מכן פונה הרוכב 

כשמצבו קשה לבית החולים. 
מדוברות 'איחוד הצלה' נמסר: "רוכב האופנוע נפגע קשות 
שנפגעה  הפוגע  הרכב  ולנהגת  לו  העניקו  החובשים  בראשו, 
נסי־ את  בודקת  המשטרה  ראשוני,  רפואי  טיפול  קל  באורח 

בות האירוע, רוכב האופנוע פונה במצב קשה וכשהוא מורדם 
ומונשם".

כביש 444: שני פצועים 
בתאונת דרכים

ברקת  בין  בכביש 444  שאירעה  רכב  כלי  שני  בין  בתאונה 
לאלעד נפגע נהג באורח בינוני עד קשה ונהג נוסף נפגע באורח 
בינוני, חובשים של 'איחוד הצלה' סניף 'אלעד' העניקו טיפול 
ראשוני לנפגעים שפונו לאחר מכן להמשך קבלת טיפול רפואי 

בבית החולים.

כביש 22: שלושה פצועים בתאונה
בכביש 22 בסמוך לכפר מסריק התנגש רכב בגדר, חובשים 
של 'איחוד הצלה' סניף 'כרמל' העניקו טיפול ראשוני לנפגעת 

באורח בינוני ול־2 נפגעות באורח קל. 

קצרים // חיים מרגליות

צילום: דוברות הצלה גוש דן

לאחר צמצום שטח הדיג בעקבות ירי

בהוראת הממשלה: צה"ל מאשר לפלסטינים 
להרחיב את שטח הדיג בחופי עזה

שטח הדיג יורחב מ־3 מייל ל־6 ^ מרחב הדיג צומצם כתגובה לירי שבוצע לעבר ישובי הדרום במרץ ^ 
גורמים בכירים ברשות הפלסטינית עודכנו

ראשי גופי הפיקוח הכלכליים בועדת הכספים:

"יש לאזן בין הצורך לאפשר השקעות והתנהלות 
של העסקים לבין ההגנה על כספי הציבור"

מאת שלמה גרין

הפירמידות  בפרק  הדיון 
הסתיים  לא  הריכוזיות  בחוק 
אתמול, למרות רצונם של חברי 
חריפות  הגבלות  לאשר  הועדה 
יותר על בעלי השליטה בחברות 

פירמידה.
השתתפו  הסוער  בדיון 
(גו־ הרגולטורים  מבין  שלושה 

פי פיקוח והסדרה ממשלתיים) 
ביותר  החשובים  הכלכליים 
בבנק  הבנקים  על  המפקח   –
הביטוח  על  המפקח  ישראל, 
ושוק ההון באוצר ויו"ר הרשות 
שהסבירו  עסקיים,  להגבלים 
בין השאר כי "יש לאזן בין הצו־

רך לאפשר השקעות ולעסקים 
כספי  על  ההגנה  לבין  להתנהל 

הציבור".
בתחילת הדיון הביעו מספר 
פרסומים  על  תרעומת  ח"כים 
לפיהם ועדת השרים המיוחדת 
מטפלת  הריכוזיות,  לנושא 
בועדת  לדיון  במקביל  בחוק 
החלטות  מקבלת  ואף  הכספים 
בקנה  לכאורה,  עומדות,  שאינן 

אחד עם החלטות הועדה. 
דו־ הבנקים,  על  המפקח 

"בענין  כי  בדיון  אמר  זקן,  דו 
עסקיות,  קבוצות  של  המינוף 
כל  מראש  מאשרים  לא  אנחנו 
או  חוב  הסדרי  לא  וגם  אשראי 
לבעלי  ואחרים  כאלו  ויתורים 

בודקים  אנחנו  מראש  הון. 
אחרים  וענינים  ענינים  ניגודי 
לא  במידה  לסכן  העלולים 
הניתן  האשראי  את  תקינה 

לחברות". 
פרופ'  הביטוח,  על  המפקח 
ביקורת  את  הדף  שריג,  עודד 
היום  עד   2008 "בין  הח"כים: 
חוב  הסדרי  חצי  היו  בישראל 
ושליש   OECD מהממוצע 
מהממוצע בארה"ב, מה שאומר 
בצו־ התנהלנו  שכרגולטורים 

המטבע  קרן  אופטימלית.  רה 
מאוד  ציונים  נתנה  הבינ"ל 
בישראל,  לרגולציה  גבוהים 
הת־ לא  גדול  גוף  שאף  על־כך 

מוטט". 
המנחים  העקרונות  בענין 
"צרי־ ושלדעתו  הרגולציה  את 

החקיקה"  את  להנחות  גם  כים 
שעומדת  "המטרה  שריג:  אמר 
לח־ שמתחיל  שמי  עינינו  לנגד 
סוך בגיל 25, בגיל 67 תהיה לו 
פנסיה ראויה. מה שמצריך לה־

שיג תשואה ראויה על ההון". 
כי  שריג,  סיכם  לבסוף, 
מעולם  חלק  הם  חוב  "הסדרי 
לא  דברים  יש  אם  העסקים. 
הס־ בהם.  לטפל  צריך  ראויים 

שבעלי  אחרי  קורים  חוב  דרי 
כבד.  כלכלי  נזק  ספגו  מניות 
אחרי  רק  חוב  להסדר  מגיעים 
מחיר  שילמו  מניות  שבעלי 
יש  מקום.  בכל  החוק  זה  כבד. 

ייעשו  חוב  שהסדרי  לפעול 
בדרך ראויה ". 

להגבלים  הרשות  יו"ר 
גילה,  דיוויד  פרופ'  עסקיים, 
הפתיע בכך שקרא להגביל את 
רב־ עסקיות  קבוצות  של  כוחן 

שלנו  "המטרה  ואמר:  ענפיות 
פגיעה  מפני  הצרכן  על  הגנה 
ביוקר  עליה  ולמנוע  בתחרות 
כשיש  מתערבים  אנו  המחיה. 
ענפים  בכמה  שהשקיע  יזם 
לאו;  אם  ובין  בפירמידות  בין 
למשל רשתות צמיגים וגם בתי 
קפה. או בגלל ריכוזיות ענפית 
עסקה.  לעצור  יכולת  בגלל  או 
השתלטות  של  במקרה  למשל 
פירמה על מוצר משלים או על 
לקוח  על  או  שלה  גדול  ספק 
חששות  אפילו  שלה.  גדול 
להוות  יכולים  יותר  מורכבים 
שבין  מפגש  בצרכן:  פגיעה 
קרט־ ויצירת  שונות  פירמות 

אימה,  מאזן  או  סמויים,  לים 
שקבוצה עסקית אחת מאיימת 
שלא  אחרת  עסקית  קבוצה  על 
תיכנס לתחום שלה ואז אכן אף 
תחרות.  ואין  נכנסת  לא  אחת 
פוליטי  מכוח  חשש  קיים  אם 
ניתן  ענפית,  רב  פירמה  של  רב 
בחקיקה,  כוחה  את  להגביל 
השיעור  הגבלת  ע"י  השאר  בין 
או  תשתיות  על  שלה  השליטה 
גופי  לרבות  מסוים,  ענף  על 

תקשורת וכד'". 

אפריקה מגורים זכתה במכרז לבניית 
80 יח"ד בשכונת המשתלה בתל אביב

ספינות דייגים בחוף עזה

מאת שלמה גרין

קבוצת אפריקה ישראל מגו־
ש"ח  מליון  תשלם 80  בע"מ  רים 
יח"ד   80 לבניית  מגרש  עבור 
אביב־ בתל  המשתלה  בשכונת 
יפו בשטח של 8000 מ"ר ובנוסף 
עבור  ש"ח  מליון  כ־10  תשלם 
הקרקע.  עבור  פיתוח  הוצאות 
היתה  ישראל  אפריקה  קבוצת 

היחידה שניגשה למכרז.
מ־452  חלק  הינו  זה  מכרז 
יחידות דיור חדשות בצפונה של 
שווקו  אשר  המשתלה  שכונת 
בשנה האחרונה (למדינת ישראל 
לעי־ 59% בעלות בקרקע ואילו 

ריית תל אביב 41%). מדובר על 
שבפרסום  למגרש  חוזר  פרסום 

קודם לא ניגשו אליו מציעים.
הסתכמו  הקודם  במכרז 
ת"א  ועיריית  המינהל  הכנסות 
בכ־374.9  המגרשים  משיווק 
והרו־ מע"מ)  כולל  (לא  מליון 

מליון  כ־33  עוד  הוסיפו  כשים 
 372 עבור  פיתוח  הוצאות  עבור 

יח"ד.
בג־ מצויה  המשתלה  שכונת 

בולה הצפוני של תל אביב ורמת 
צהלה.  לשכונת  וסמוכה  השרון 
כשכונה  התפתחה  השכונה 
של  בקרבתן  ומבוקשת  צעירה 
שכונות צהלה מצד אחד ונווה גן 
השייכת לרמת השרון מצד שני.

לאחר  חודשים,  מספר  לפני 
להס־ הגיעו  והעיריה  שהרשות 

כם עם חברת החשמל לפינוי קו 
בשכונה  העובר  העליון  המתח 

הק־ המתחם.  שווק  והעתקתו, 
מתו איפשרה הקמת מבני ציבור 
לילדי  יסודי  ספר  בית  הכוללים 
נאלצה  כן,  לפני  כאשר  השכונה, 
השכונה להיעזר בשטחי הציבור 

של שכונת צהלה הסמוכה.
תהיה  במתחם  הבניה 
לא  קומות,  ו־8   4 של  בבניינים 
שלוש  ועד  מעל  גג  קומת  כולל 
הקו־ למס'  בנוסף  מרתף.  קומות 

פי  על  גג  קומת  תותר  הנ"ל  מות 
התב"ע הקיימת.

שכונת המשתלה בתל אביב | ויקיפדיה

חוזה חשוב לקראת השקת המפעל בירוחם
המפעל החדש של נגב יספק לעיר הבה"דים 
את כל הריצוף בעסקה של כ־10 מיליון ש"ח

מאת י. ברזל

מקבוצת  נגב,  קבוצת 
אפריקה ישראל תעשיות, הח־
בתחום  בישראל,  הגדולה  ברה 
ומו־ חיפויים  אריחים,  שיווק 
כי,  הודיעה  סניטריים,  צרים 
לנגב'  'מבט  חברת  עם  חתמה 
אריחי  כל  לאספקת  הסכם  על 
הבה"דים  עיר  של  הריצוף 

בהיקף של כ־10 מיליון שקל.
'אפ־ מקימה  אלה  בימים 

מפעל  תעשיות'  ישראל  ריקה 
כו־ בהשקעה  בירוחם  חדש 

ללת של למעלה מ־200 מיליון 
יספק  ההסכם  במסגרת  ש"ח. 
גרניט  אריחי  החדש  המפעל 
פורצלן לריצוף עיר הבה"דים 

המוקמת בדרום הארץ.
אפ־ מנכ"ל  מוטולה,  אבי 

אמר:  תעשיות  ישראל  ריקה 
מצטרפת  זו  גדולה  "עסקה 
עליהן  חשובות  לעסקאות 

חתמה לאחרונה החברה והיא 
מהווה עדות לכך שקבוצת נגב 
ביצור  המובילה  החברה  הינה 

אריחים. 
"אנחנו נמצאים בסיומו של 
תהליך הקמת המפעל בירוחם 
הצפוי להיפתח עד סוף 2013. 
תעשיות,  ישראל  אפריקה 
במ־ מפעלים   15 המחזיקה 
מירוחם,  בארץ,  שונים  קומות 
ועד  ואשקלון  מלאכי  קרית 
לה־ החלטה  קיבלה  חיפה, 

מתוך  בירוחם  במפעל  שקיע 
לבן  כחול  שתעשיה  אמונה 
בכלכלה  ברזל  צאן  נכס  היא 
השקענו  במפעל  המודרנית. 
המאפשרת  בטכנולוגיה  רבות 
וקבלת  הייצור  כושר  הכפלת 
גבוהה  איכות  ברמת  מוצרים 
כל  בעלויות.  הפחתה  לצד 
אלה מעניקים לנו את הבטחון, 
נגב  קבוצת  של  שביכולתה 

לעמוד בעסקאות גדולות".

תרגיל משולב לכיבוי אש 
במתקני סונול בחוף שמן בחיפה

מאת חיים מרגליות

מפני  האיומים  רקע  על 
בחיפה,  הדליקים  המתקנים 
להעתק־ ההצעות  על  והדיונים 
מרוחקים  אחרים,  למקומות  תם 
תחנת  השבוע  קיימה  מיישוב, 
חוף  ממחוז  חיפה  אזורית  כיבוי 

סונול  במתקני  משולב  תרגיל 
בחוף שמן. 

של  בתרחיש  עסק  התרגיל 
שריפה במתקן ותגובה ראשונית 
המקומיים,  החירום  צוותי  של 
צוותי  בהמשך  חוברים  אליהם 
על  שליטה  הנוטלים  הכיבוי 

האירוע.

החבירה  תורגלה  כן  כמו 
מפעלים  עם  הפעולה  ושיתוף 
נוס־ חירום  וגורמי  סמוכים 
המש־ ישראל,  משטרת  פים: 

עיריית  הסביבה,  להגנת  רד 
מד"א,  העורף,  פיקוד  חיפה, 
וחברת  חשמל  חברת  דלק,  פז, 

גדיב.

צילום: כיבוי והצלה מחוז חוף



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

מאת מרדכי גולדמן

ישראל  עם  המו"מ  צוות  ראש 
סאיב  הפלסטינית  הרשות  מטעם 
עריקאת, הביע את תמיכתו ביוזמת 
האמרי־ המדינה  מזכיר  של  השלום 
בפני  דיבר  עריקאת  קארי.  ג'ון  קני 
הועדה לזכויות הפלסטינים באו"ם, 
ליוזמה  לתת  רוצים  "אנו  ואמר 
לאו"ם".  שנפנה  לפני   – הזדמנות 
בי־ם  מדיניים  גורמים  כך,  בתוך 
ג'ון  שהעלה  ההצעה  את  שוללים 
יוקמו  לפיה  הקודם,  בביקורו  קארי 

.C מפעלים לפלסטינים באזורי
הפ־ הרשות  עריקאת,  לדברי 

המסמכים  כל  את  הכינה  לסטינית 
סוכ־ ל־63  להצטרפות  הדרושים 

מעמדה  שדרוג  לאחר  האו"ם  נויות 
תגיש  לא  אך  בנובמבר,  בארגון 
הרצון  בגלל  וזאת  בינתיים,  אותם 
של  השלום  ליוזמת  הזדמנות  לתת 
ערי־ אמר  קארי",  המדינה  מזכיר 

קאת בפני הועדה.
עריקאת אמר לועדה באו"ם כי 
שחרור אסירים פלסטינים והקפאת 
מוקדמים  תנאים  אינם  כבר  הבניה 
אלו  לטענתו  אך  המו"מ,  להנעת 
בכל  לבצע  ישראל  שעל  צעדים 
החלטה:  לקחת  חייבים  "הם  זאת. 

התנחלויות או שלום".
על  מוקדמים  תנאים  לנו  "אין 
ערי־ אמר  למו"מ",  לחזור  מנת 

אנו  תטעו.  "אל  הועדה.  בפני  קאת 
מנת  על  שניתן  מה  כל  את  נעשה 
יצליח  קארי  המדינה  שמזכיר 
ירוויח  לא  אחד  אף  במשימתו. 
הפלסטינים,  כמו  היוזמה  מהצלחת 
הפלסטי־ כמו  יפסיד  לא  אחד  ואף 

אמר  יכשל",  והמו"מ  במקרה  נים 
עריקאת.

פגש  קארי  עריקאת,  לטענת 
הר־ יו"ר  את  האחרונים  בחודשיים 

ואת  פעמים,  חמש  מאזן  אבו  שות 
עריקאת שלוש פעמים. "אני, קארי 
בכל  כמעט  מדברים  מאזן  ואבו 

עריקאת.  הוסיף  בטלפון",  שבוע 
בכל  סודיות  על  שומר  קארי  "מר 
הנוגע לתהליך המתגבש. הוא אוהב 
לעצמו.  הפרטים  את  לשמור  מאוד 
לו  לגרום  בשביל  הכל  עשינו  אנו 
להצליח, וזה לא ייקח לו שנים וגם 

לא חודשים", אמר.
כשא־ דבריו  את  סיים  עריקאת 
מר שהרבה מאוד תלוי במזכיר המ־
הק־ בימים  שיגיע  האמריקני  דינה 
בנסיונותיו  וימשיך  לישראל  רובים 
"אם  המדיני.  התהליך  את  להתניע 
קארי יצליח, נזכה בעצמאות ובחי־
ייכשל,  הוא  אם  שלום.  בדרכי  רות 
האפר־ של  לתהום  נידרדר  אנחנו 
המערבית  בגדה  שמתרחש  טהייד 

ובמזרח ירושלים".
בי־ מדיניים  גורמים  כך,  בתוך 
שראל שוללים את ההצעה שהעלה 
בביקורו הקודם למען קידום המשא 
ומתן בין הצדדים – הקמת מפעלים 
 .C באזורי לפלסטינים  תעשייתיים 
ידי  על  כאמור  שהועלתה  ההצעה, 
שבו־ מס'  לפני  האמריקאי  השר 

עות, מהווה סוג של מחווה במטרה 
ישראל  בין  ומתן  המשא  את  להניע 
בי־ זאת,  עם  הפלסטינית.  לרשות 

שראל אומרים כי הקמת המפעלים 
בשליטה  נמצאים  אשר   ,C בשטחי 
בלעדית של ישראל, תעניק לרשות 
במסווה  מדיני  הישג  הפלסטינית 

של צעד כלכלי. 
בירושלים  המדיניים  הגורמים 
בצעד  שמדובר  כיון  כי  מציינים 
תמורה  ללא  ישראל,  של  צדדי  חד 
ישראל  הפלסטיני,  מהצד  נגדית 
שא־ "מדוע  לו.  להסכים  תוכל  לא 
לקבל  בלי  בשטח  הישגים  להם  תן 
דבר", תוהה גורם מדיני. מקור נוסף 
עקרונית  בעמדה  מדובר  כי  מדגיש 

של ישראל. 
ישראל  בין  השלום  שיחות 
לאחר  ב־2010,  נקטעו  לפלסטינים 
שולחן  את  עזבו  שהפלסטינים 
הבניה  המשך  על  במחאה  המו"מ 

זאת,  למרות  אך  בהתנחלויות. 
בישראל  קארי  של  הצפוי  ביקורו 
אתו  מביא  שהוא  והיוזמה  מחר 
בקרב  רבות  לציפיות  גורמים 

הפלסטינים.
יפעיל  הנראה  ככל  צפוי  קארי 
נתניהו  הממשלה  ראש  על  לחץ 
לפלס־ צדדיות  חד  מחוות  להעניק 

טינים, אולם בכירים בסביבת רה"מ 
מדגישים כי נתניהו לא מתכוון לס־

ביקורו  העקרוניות.  מעמדותיו  גת 
יימשך  האמריקאי  השר  של  הצפוי 
גורמים  עם  ייפגש  במהלכו  יומיים, 
ייצא  גם  קארי  בישראל.  בכירים 
בכירים  עם  שם  וייוועד  לרמללה 

פלסטינים.

הפלסטינים מביעים תמיכה ביוזמת מזכיר 
המדינה האמריקני; מקפיאים המהלכים באו"ם

סימנים להתנעת המו"מ המדיני בין ישראל לפלסטינים

ראש צוות המו"מ הפלסטיני עריקאת אמר כי שחרור אסירים פלסטינים והקפאת הבניה כבר אינם תנאים מוקדמים להנעת 
המו"מ ^ גורמים מדיניים: "לא נעניק מחווה חד צדדית לפלסטינים" ^ מחר ינחת בישראל מזכיר המדינה האמריקאי ג'ון קארי

מאיפה באמת הכסף?

ביטוי הולם | הרב י. טוורסקי

השאלה  הפציעה  כאשר 
הפוליטיקאי  לפיד  של  הראשונה 
הכסף?  איפה  העולם:  לאויר 
עיניים  כולנו  שפשפנו  האמת, 
לא  פעם  אף  באמת  איך  בתמהון. 
פשוטה.  כה  שאלה  על  חשבנו 
מעולם  קלטנו  לא  באמת  איך 
כמוס  מדינה'  'סוד  איזשהו  שיש 
המדויק  מיקומו  על  המסתיר 
שאותו  שלנו,  האגדי  הכסף  של 

צריכים רק לפצח, ונושענו.
מאז החלה שאלה זו לנקר לנו 
חשנו  לפתע  רחמים.  ללא  בראש 
הסבר  לקבל  כמוכרחים  עצמנו 
על כל מה שמתרחש כאן מתחת 
באמת  מאיפה  רגע,  לאפינו. 
קט  לשינו  לב  שימו  הכסף?... 
הכסף'  'איפה  לא  השאלה.  באופי 
מהיכן  קרי:  הכסף'.  'מאיפה  אלא 
כסף  התורה  לעולם  יש  באמת 
העיתים?...  בצוק  להתקיים  כדי 

אתמהא.
את  האירוניה,  למרבה 
סיפק  זו,  קשה  לשאלה  התשובה 
כי  אם  בעצמו,  לפיד  יאיר  לנו 

בצורה עקיפה.
הרוח  משב  אחר  העוקבים 
בשיח הציבורי בארץ, מזהים כעת 
– תוך נקיטת אופטימיות זהירה – 
התקשורת  ביחס  קל  מגמה  שינוי 
נגד  הדה־לגיטימציה  למסע 

החרדים בימים האחרונים.
מסתברא'  ה'איפכא  אפקט 
בכלל  המצוי  הצברי  את  המאפיין 
ואנשי  הסופרים  מיטב  ואת 
גם  כעת  פועל  בפרט,  התקשורת 
כעת  ומשחק  נמוכה,  אש  על  כן 

לטובתנו.
חטא'  'על  הכאת  של  נימה 
החרדים  נגד  האכזרי  השיסוי  על 
הגדול  הכסף  את  למצוא  בתקוה 
בני  בסמטאות  הגשר  תחת  טמון 
נשמעת   – שערים  ומאה  ברק 
שבעצם  הגילוי  נוכח  לאחרונה 
של  תנורה  תחת  טמון  אכן  הכסף 

משפחת כהן מחדרה ודומיה.
בדרך  הגאים  כחרדים  אותנו 
לעניין  כלל  אמורה  לא  התורה 
בכל  אך  האווילית.  הדמגוגיה  כל 
לשמוע  אנו  גם  הופתענו  זאת 
זורם  כיצד  מרעישים  גילויים  על 
באפיקים  הלאה  שלנו  הכסף 
אש  למרות  ומקוריים  חדישים 
ללא  עלינו  המומטרת  התופת 

רחמים בכל רגע נתון.
לפני מספר שבועות התפרסם 
על איל הון אמריקאי שנחת בארץ 
שלא  והוזהר  עסקים,  לצורך 
מכיון  החרדיים,  באזורים  לדרוך 
להתעסק  ומסוכן  סחטנים  שהם 
הכללית  לאוירה  בהתאם  עמם. 

כמובן.
רגע לפני שנסע חזרה, החליט 
כדי  ברק  בבני  לביקור  לקפוץ 
לראות מקרוב את החרדים האלו 
הוא  עליהם...  מדבר  העולם  שכל 
חפצו.  למחוז  ונסע  מונית  הזמין 
כאשר הגיע שאל אותו הנהג היכן 
הוא צריך, הורה לו הגביר להראות 

לו 'חרדים' לא משנה מי ומה.
הנהג הנבוך הוריד אותו בפתח 
לאחת  והובילו  בעיר  קרלין  ת"ת 
שלא  המופתע  המלמד  הכיתות. 
ידע מכלום, החל לשיר עם הילדים 
עצומות  בעיניים  עליכם'  'שלום 
ראה  כשסיים  מרובה.  ובדביקות 
שהאורח נעלם. יצא החוצה וראה 
אותו בוכה בהתרגשות בפרוזדור.

הגביר  קרא   – לי"  "אמרו 
 – מדמעות  מצועפות  בעיניים 
סחטנים,  רעים,  הם  "שהחרדים 
כזה  טוהר  אני  רואה  והנה  גנבים, 
על ילדי החמד שלא ראיתי כמוה 

בחיי".
פנקס  היהודי  שלף  אתר  על 
ע"ס  המחאה  וחתם  ש'קים 

18,000$ (!) עבור הת"ת...
יהודי  נקלע  שעבר  בשבוע 
בטבריה.  אברכים  לכולל  אמיד 
הכולל  ראש  את  שמע  הלה 
הגזירות  על  חיזוק  שיחת  מוסר 
מאוד  ונהנה  הכספית,  והמצוקה 
הקשיים  כל  חרף  כיצד  לראות 
עדיין דורשים מהאברכים רף גבוה 
ו'שמירת  ללימוד  התמסרות  של 
הזמנים'. הוא ניגש למנהל הכולל 
ותרם מכיסו 100 ש"ח לכל אברך, 
מתקציב  שחסר  למה  זהה  סכום 
העיכובים  עקב  האחרון  החודש 

בהעברת התקציב בממשלה.
הינם  אלו  יום'  שבכל  'מעשים 
והם  ההסתה  של  עקיפה  תוצאה 
מגיע  מאיפה  אותנו  מלמדים 
האם  התורה.  לומדי  עבור  הכסף 
מידו  או  אצלם,  פנכה  מליחוך 
הקדושה והרחבה של הקב"ה הזן 
ביצי  ועד  ראמים  מקרני  ומפרנס 

כינים.

מאחורי הכותרות /  אליעזר פרידמן

לסכסך מצרים במצרים
מוחמד מורסי נוהג בסלחנות כלפי הסלפים שמטילים את חיתתם על חיילי צבא מצרים 

בחצי האי סיני ■ סוריה ממשיכה לדמם, ולא ברור איזה מהצדדים טוב יותר לישראל
הוש־ המהפכה  ובריח,  סורג  מאחורי  כלוא  מובארק 

ורחוקה  סוערת  הפוכה,  עדיין  מצרים  אך  מכבר  זה  למה 
בין  המתיחות  עולה  האחרונה  בתקופה  ושלווה.  מיציבות 
כשמורסי  שלב,  הצבא  בכירי  לבין  מורסי  מוחמד  הנשיא 
הפל־ כלפי  סלחנית  התנהלות  לטובת  חייליו  את  מפקיר 

גים הסלפים שהפכו את חצי האי סיני לאזור מסוכן שאינו 
נשלט על ידי הממשלה בקהיר. 

מוחמד  מצרים  נשיא  בין  התגלעה  קשה  "מחלוקת 
מחוליות  סיני  טיהור  בשאלת  הצבא  ראשי  לבין  מורסי 
מאמר  בראל  צבי  הבכיר  הפרשן  פותח  ג'יהאדיסטיות", 
העוסק בנושא. "עילת המחלוקת היא חטיפתם ביום חמי־
של  חוליות  שתי  בידי  מצריים  צבא  אנשי  שבעה  של  שי 
אחד הארגונים הג'יהאדיסטיים על כביש שייח' זוויד אל־

עריש, ודרישתם של אלה לשחרר מן הכלא מספר אסירים 
שהוטל עליהם פסק דין מוות ומאסר עולם.

את  מורסי  זימן  המצרית,  בעיתונות  דיווחים  פי  "על 
ראשי הצבא, בהם שר ההגנה עבד אל־עזיז אל־סיסי וראש 
הפעולה  דרכי  על  דחוף  לדיון  שחאתה,  ראפת  המודיעין 
לסגור  הצבא  החלטת  ועל  החיילים  לשחרור  האפשריות 
את מעבר רפיח למעבר בני אדם. אל־סיסי ביקש ממורסי 
היתר "לטהר את סיני", שפירושו להכניס כוחות גדולים, 
כדי  סגור  רפיח  מעבר  את  ולהשאיר  מנהרות  עוד  להרוס 
לאלץ את חמאס להסגיר את החשודים בחטיפה אשר לה־
ערכת הצבא הוברחו אל רצועת עזה דרך המנהרות. מורסי 
דיפלומ־ באמצעים  לדבוק  ודרש  הצבא  בקשת  את  דחה 

הבדואים  השבטים  ראשי  עם  מו"מ  לנהל  כלומר:  טיים, 
ועם ארגוני הג'יהאד.

כי  'אל־ווטן'  המצרי  לעיתון  סיפרו  צבאיים  "מקורות 
הדיפלומטיים  שהאמצעים  אל־סיסי  טען  הנוקב  בדיון 
אחד  טרוריסטים.  עם  מו"מ  לנהל  אין  וכי  מועילים  אינם 
שה־ בשעה  לחמאס,  ישירה  האשמה  הפנה  גם  הנוכחים 
נהגת חמאס קיימה בסוף השבוע שיחות אינטנסיביות עם 
ההנהגה המצרית בבקשה לפתוח את מעבר רפיח שבצדו 
המצרי תקועים כמה מאות פלסטינים בהם ילדים וחולים.
"בהנהגת הצבא ובחוגי האופוזיציה מתגבר החשש כי 
מורסי עלול לנצל את האירוע המביך כדי לפטר את אל־
סיסי ואת שחאתה, ולמנות מפקדים 'צייתנים יותר', כוונה 
רקע  על  חודשים  מספר  מזה  ליישם  מורסי  מבקש  אותה 
הרס  כה  עד  המנהרות.  הרס  בשאלת  ביניהם  המחלוקת 
הצבא כמה מאות מנהרות שחיברו בין עזה לסיני למורת 
רוחו של הנשיא אשר נאלץ להסביר לחמאס מדוע פעולה 
זאת מתבצעת. בין אל־סיסי לבין הצבא התפתחה מחלוקת 
אזור  את  לפתח  הממשלה  כוונת  רקע  על  נוספת  חמורה 
תעלת סואץ, להקים לאורכה מרכזים מסחריים ולהגדיל 

בכך את הכנסות המדינה מן המעבר בתעלה.
לאורך  פיתוח  פרויקט  כל  כי  דורש  מצידו  "הצבא 
הצבא,  לפיקוח  שנתון  אסטרטגי  אזור  שנחשבת  התעלה, 
מצד  מחאה  שמעוררת  דרישה   – שלו  בהיתר  תיעשה 
הודעה  האחים  פרסמו  השבוע  בסוף  המוסלמים.  האחים 
שלפיה התנגדות הצבא לפתוח אזור התעלה נובע מ"רצון 
הצבא לשמור על האינטרסים הבטחוניים של ישראל ועל 
האינטרסים הכלכליים של מדינות המפרץ". הביקורת על 
הצבא והפרסומים הללו הניבו הערכות מרחיקות לכת, על 
פיהן החיילים נחטפו בתיאום עם הנהגת האחים המוסל־
ככזאת  יעילה,  כבלתי  הצבא  הנהגת  את  להציג  כדי  מים 
הצורב  לכשלון  כהמשך  החיילים,  על  להגן  יכולה  שאינה 
שעבר  באוגוסט  מצרים  חיילים   17 של  הריגתם  באירוע 

ליד רפיח.
גם  מדאיגים  בסיני  החטיפה  ואירועי  זאת  "מחלוקת 
הצבא,  הנהגת  עם  עבודה  קשרי  שמקיימת  ישראל  את 
ומאז האירוע ברפיח מעלימה עין מעיבוי המערך הצבאי 
תגרום  אמנם  אם  סיני.  ובמרכז  הרצועה  לאורך  המצרי 
המצרי,  לנשיא  הצבא  בין  דרמטי  לקרע  החיילים  חטיפת 
באופן שיגרום לחילופי גברא בהנהגת הצבא – עלול שי־
מנסיגה  לסבול  המדינות  שתי  בין  הבטחוני  הפעולה  תוף 
לפגוע  המשותף  המאבק  על  מאוד  שתקשה  משמעותית 

בארגוני טרור בסיני".

שלושת התסריטים לעתיד סוריה
וממצרים לסוריה, שם הצליח הנשיא בשאר אל אסד 
שנשל־ קוסייר  העיר  את  וכבש  למתקפה  ממגננה  לעבור 
ירון  ד"ר  המזרחן  משנה.  למעלה  זה  המורדים  ידי  על  טה 
פרידמן פרסם טור שעוסק בשאלה מי מהצדדים יהיה טוב 
משותף  גבול  לחלוק  שנאלצת  ישראל  מדינת  עבור  יותר 

עם סוריה המדממת. 
בסוריה",  השליטה  על  מדם  עקובות  שנתיים  "אחרי 
כותב פרידמן, "ברור כי במאבק יהיה מנצח, אך לא תהיה 
מחו־ בניינים  כרצף  ונראות  הרוסות  סוריה  ערי  מדינה. 

ררים ומפויחים. רוב האוכלוסיה ברחה לארצות השכנות 
שנותרו  אלה  המדינה.  בתוך  יותר  בטוחים  לשטחים  או 
ההישרדות  על  ונאבקים  מרעב  סובלים  מגוריהם  באזור 
ובמלחמות  בשוד  עוסקות  רחוב  כנופיות  היומיומית. 
קברי  נמצאים  הערים  בפרברי  הסמטאות.  בין  שליטה 
אחים רבים שבהם מוטלים הרוגי הקרבות, ובאזורי החיץ 
שעלול  דבר  בשטח,  גופות  נותרו  הלוחמים  הצדדים  בין 

להביא לפרוץ מגפות.
על  במאבק  הראשון  השלב  אלא  אינו  בקרב  "הנצחון 

המדינה ובשלב השני יהיה על המנצחים לשלוט בה. מהם 
מב־ המשמעות  מה  להיום?  נכון  האפשריים  התסריטים 

חינת ישראל?
בעת  ביותר  כסבירה  שנראית  הראשונה  "האפשרות 
הנוכחית היא פירוקה של סוריה וחלוקתה לשני אזורים. 
לפני כחודשיים פרסם העיתון האמריקני 'ניו יורק טיימס' 
מפה של אזורי השליטה בסוריה, לפיה אזור מערב המדי־
שהמורדים  בעוד  המשטר,  שליטת  תחת  ברובו  נמצא  נה 

שולטים על צפון־מזרח המדינה.
בין  אי־ההסכמה  המשך  לצד  הצבאי,  הכוחות  "שוויון 
את  מבטיחים  הסורי,  המשטר  לבין  הגולה  האופוזיציה 
הגיונית:  האזורית  החלוקה  המדינה.  של  חלוקתה  המשך 
המורדים הקימו רצף טריטוריאלי ליד הגבול עם טורקיה, 
מגיעה  טורקיה  דרך  במורדים.  ביותר  החשובה  התומכת 
המפרץ.  וארצות  מסעודיה  סדירה  אספקה  למורדים 
משטר אסד, לעומת זאת, נתמך ממערב על ידי חיזבללה 
נמל  דרך  נשק  שמספקת  רוסיה  ידי  ועל  לבנון  עם  בגבול 
של  השליטה  בשטחי  האופוזיציה,  מקורות  "לפי  טרטוס. 
אסד מתקיים טיהור אתני שיטתי במטרה "לנקות" אותם 
בעיקר  מיעוטים,  של  רוב  ולהבטיח  סונית  מאוכלוסיה 

עלווים ושיעים.
וחומס  חלב  בערים  טבח  על  דווח  שעברה  "בשנה 
כגון  בסאחל  העלווים  ובאזורי  באל־קוסייר  ולאחרונה 
הרציחות  מדיניות  טרטוס).  (מחוז  ובבניאס  באל־בידה 
הסו־ האוכלוסיה  הברחת   – השלטון  יעדי  את  משיגה 

סוריה  לנשיאות  הבחירות  יתקיימו  אכן  אם  מזרחה.  נית 
ב־2014 כמתוכנן, המשטר יבטיח באמצעים המוכרים את 
את  ישאיר  זה  מצב  ישראל,  מבחינת  גדול.  ברוב  בחירתו 
וחיז־ הסורי  והמשטר  מאחר  שינוי  ללא  הגולן  רמת  גבול 
בללה יהיו עסוקים כל הזמן בזירה המזרחית במאבק נגד 
חציה השני של סוריה, שבה תתקיים מדינה סונית ב"שלב 

מעבר".
כסבירה  לאחרונה  עד  שנראתה  נוספת,  "אפשרות 
ממושכת.  מלחמה  אחרי  המורדים  נצחון  היא  ביותר, 
של  החשש  בשל  ומתרחקת  הולכת  הזו  האופציה  כעת 
יכולה  התמונה  אך  בלוב,  שקרה  כפי  להתערב  המערב 
להשתנות בן רגע בעקבות החלטה שתתקבל בוושינגטון. 
להתנער  יכולים  אינם  ה'מתונים'  המורדים  אחד,  מצד 
אחרי  מהזירה,  לסלקם  או  הקיצוניים  מהאיסלאמיסטים 
מצד  המשטר.  נגד  למאבק  משמעותי  כה  באופן  שתרמו 

שני, נוכחותם של האיסלאמיסטים פוגעת במורדים משום 
לאופוזיציה  שתעביר  נשק  כי  חוששת  הברית  שארצות 

ייפול לידי גורמי אל־קאעידה.
"השטח שכבר נכבש על ידי האופוזיציה הסורית יכול 
להוות אינדיקציה לתסריט של נצחון המורדים. באזורים 
סוריה  'צבא  המזוין  המורדים  ארגון  ידי  על  שמנוהלים 
הסדר  על  ששומרות  שיפוט"  "מועצות  הוקמו  החופשית' 

הציבורי ומפעילות משטרה מקומית ומיליציה אזרחית. 
"משפטן סורי שצוטט במאמר טען כי כבר קיים מאבק 
בשטח "המשוחרר" בין קבוצות שמנסות להטיל את מרות 
להחיל  שמעוניינים  איסלאמיסטים  לבין  האזרחי  החוק 
את השריעה. אם תקום מדינה לרוב הסוני, לא יהיה מנוס 
נגד  הפעם  החופשית',  סוריה  'צבא  של  נוספת  מלחימה 
האיסלאמיסטים. רק על ידי כך תימנע היגררות של סוריה 
למלחמות בזירה הלבנונית נגד חיזבללה ובזירת הגולן נגד 

ישראל.
"האפשרות האחרונה והפחות סבירה היא שצבא המ־
שט־ ועוד  עוד  ייחלשו,  שהמורדים  בעוד  יתאושש,  שטר 

חים ייכבשו בחזרה על ידי נאמני אסד באכזריות ויותירו 
אדמה חרוכה. ההפגזות ימשיכו להרוס את ההרים וכוחות 
ה'שביחה' בתמיכת חיזבללה ימשיכו "לטהר" את השטח. 
עזבו.  שכבר  למיליונים  ויתווסף  ימשיך  הפליטים  זרם 
הפליטים, ברובם סונים שברחו לירדן, טורקיה ולבנון לא 
של  האכזרי  העריצות  משטר  תחת  ולחיות  לשוב  יסכימו 

אסד.
ושחוק  חלש  המלחמה  אחרי  יישאר  הסורי  "הצבא 
המשטר  את  יכריח  זה  מצב  ריקה.  תהיה  המשטר  וקופת 
מבחינת  איראן.  של  חסות  למדינת  סוריה  את  להפוך 
לפתוח  תוכל  איראן  שכן  קשה,  תהיה  המשמעות  ישראל 
חזית מלחמה גם בדרום לבנון וגם בגבול רמת הגולן – מתי 
שרק תחפוץ בכך. בתסריט הנ"ל, המדינה היחידה שתוכל 

למנוע את המלחמה תהיה רוסיה.
נצחון המורדים  סוריה,  פיצול  "שלושת התסריטים – 
ונצחון המשטר, אינם מבשרים טובות לישראל. האפשרות 
עוד  כל  רק  הגולן  רמת  בגבול  שקט  מבטיחה  הראשונה 
השניה  האופציה  ממשיך.  סוריה  חלקי  שני  בין  המאבק 
הקצר,  בטווח  לפחות  אל־קאעידה  של  טרור  מבשרת 
שמקבל  סורי  צבא  מבטיחה  ביותר  הגרועה  והשלישית 
ישראל"  עם  הגבול  על  חיזבללה  בגיבוי  מטהרן  הוראות 

מסיים פרידמן את טורו העגמומי. האישום התורן: צבא מצרים מגן על האינטרסים הישראלים בתעלת סואץ. ספינה ישראלית בתעלה

AFP ערי סוריה הרוסות ונראות כרצף בניינים מפויחים. תוצאות ההפגזות של ממשל אסד בחאלב | אימג'בנק

הנשיא פרס יוצא לעמאן ביום ראשון
מגעים למפגש פסגה עם עבדללה אבו מאזן וקארי

שר החוץ קארי נזף בשגריר ישראל בארה"ב 
בעקבות התכנית להכשרת מאחזים

ח"כ ריבלין בועדת החו"ב: "מחאתו של ג'ון קארי איננה במקומה ויש בה התרסה כלפי ישראל" 

מאת מרדכי גולדמן

פרס  שמעון  המדינה  נשיא 
יש־ שם  לירדן  ראשון  ביום  ייצא 
תתף בפאנל כלכלי מרובע שיעסוק 
השלום  בתהליך  גם  הנראה  ככל 
ישתתפו  בפאנל  התיכון.  במזרח 
הפלסטיני  הנשיא  גם  פרס,  מלבד 
אבו־מאזן, מלך ירדן עבדללה הש־
ני ושר החוץ של ארה"ב ג'ון קארי. 

הסיבה הרשמית לנסיעת פרס 
הפורום  בדיוני  השתתפות  היא 
הכלכלי העולמי שיתקיימו בצידו 
הפ־ לוח  המלח.  ים  של  הירדני 

לא  עדיין  פרס  של  המלא  גישות 
הנראה  ככל  אולם  סופית,  נסגר 
הוועידה,  במת  על  הפאנל  מלבד 
הוא יקיים בשולי האירוע פגישות 
שר  עם  ירדן,  מלך  עם  נפרדות 
החוץ האמריקאי ואולי אפילו עם 

צפוי  כן  כמו  הפלסטיני.  הנשיא 
רבים  מנהיגים  עם  להיפגש  פרס 
ברחבי  לאירוע  שיגיעו  אחרים 

העולם. 
"נפרסם  נמסר:  הנשיא  מבית 
כשנסי־ בענין  מסודרת  הודעה 

תאושר  לאירוע  פרס  של  עתו 
פועלים  אנו  מקרה  בכל  סופית. 
ראש  לשכת  מול  מלא  בתיאום 

הממשלה

מאת מ. גולדמן וד. שמואלי

ממשיכה  בהתנחלויות  הבניה 
ירושלים  בין  היחסים  על  להעיב 
האמריקאי  החוץ  שר  לוושינגטון. 
שעבר  בשבוע  העביר  קארי  ג'ון 
ישראל  לשגריר  חריפה  מחאה 
רקע  על  אורן  מייקל  בוושינגטון 
ארבעה  להכשיר  הממשלה  כוונת 
בעבר  התחייבה  שאותם  מאחזים 

להרוס.
ובטחון  חוץ  בועדת  בדיון 
הפ־ עם  המו"מ  בנושא  שעסקה 

"מחאתו  ריבלין  אמר  לסטינים 
במקומה  איננה  קארי  ג'ון  של 
ישראל.  כלפי  התרסה  בה  ויש 
ישראל  של  המסורתית  הנכונות 
לקיים מו"מ ללא תנאים מוקדמים 
גיבוי  קיבלה  ואף  השתנתה,  לא 

שקיום  בעבר  הוכח  כבר  בעולם. 
את  הביא  לא  מוקדמים  תנאים 
הפלסטינים לשולחן המו"מ, וכעת 
הדבר רובץ לפתחם של הפלסטי־

הוסיף  ריבלין  לפתחנו".  ולא  נים, 
החוץ  משרד  של  "מחאתו  כי 
מציאות  ליצור  מנסה  האמריקני 
לכפות  ובעקיפין  חדשה  מדינית 
גישתה  את  לשנות  ישראל  על 
בדבר מו"מ ללא תנאים מוקדמים, 

שלא בצדק".
במהלך הדיון תהה ריבלין בפ־
ני שרת המשפטים לבני, האם עמ־

את  מייצגות  המו"מ  בענין  דותיה 
הממשלה,  של  הרשמית  עמדתה 
ואמר כי "על הממשלה ליישם את 
הלקחים המדיניים שהופקו במה־

לך השנתיים האחרונות".
שב־ לאחר  החלה  המתיחות 

תחילת השבוע דווח כי הממשלה 
מא־ ארבעה  להכשיר  מתכוונת 

בנימין,  באזור  אסף  גבעת  חזים – 
חברון,  הר  בדרום  לכיש  מצפה 
ומ־ גבעת הרואה שבאזור בנימין, 

פקיד  עציון.  שבגוש  רחבעם  עלה 
ישראלי בכיר, שביקש לשמור על 
הסוגיה,  רגישות  בשל  שם  עילום 
שקארי  לאחר  כי  ל'הארץ'  אמר 
הכוונה  על  הדיווח  את  קיבל 
שנמסר  המאחזים,  את  להכשיר 
התקשר  הוא  לבג"ץ,  בהודעה 
ביום  אורן  לשגריר  אישי  באופן 

חמישי שעבר.
שר  הבכיר,  הפקיד  לדברי 
הבהרות  מהשגריר  ביקש  החוץ 
צעד  זהו  כי  הדגיש  המהלך,  על 
את  לחדש  במאמציו  שפוגע 
לפלסטינים  ישראל  בין  המו"מ 

בירושלים  שהממשלה  וביקש 
או  החלטתה  את  מחדש  תשקול 
תדחה אותה למועד מאוחר יותר.

חוץ  שר  בין  טלפון  שיחת 
מנת  על  זר  שגריר  לבין  אמריקאי 
הבהרות  ולדרוש  מחאה  למסור 
היא צעד חריג במיוחד, גם אם זהו 
שגריר ישראל. בדרך כלל תועבר 
נמוך  בדרג  הזה  מהסוג  מחאה 
עו־ כמה  עד  מעיד  המהלך  יותר. 
ררה הסוגיה את כעסו של קארי.

להתחייבות  מנוגדת  ההודעה 
נת־ בנימין  הממשלה,  ראש  שנתן 

מארס  חודש  בסוף  לקארי  ניהו, 
בהתנחלויות.  הבניה  את  "לרסן" 
נתניהו הסכים לכך לאחר שקארי 
לבצע  לא  הצדדים  משני  ביקש 
שיחבלו  חד־צדדיות  פרובוקציות 

במאמציו לחדש את המו"מ.

הכנסות החברות הממשלתיות 
ב־2012 – כ־67.3 מיליארד ש"ח

מאת שלמה גרין

הממשלתיות  החברות  רשות 
הרשות  דו"ח  את  מפרסמת 
מצב  את  מפרט  הדו"ח  ל־2012. 
של  ופעילותן  נכסיהן  עסקיהן, 
 98 פועלות  בישראל  החברות. 
ממשלתיות  ועמותות  חברות 

המעסיקות כ־60,000 עובדים.
ההכנסות  הסתכמו  ב־2012 
עליה  ש"ח,  מיליארד  בכ־67.3 
לעומת  ש"ח  מיליארד  כ־4  של 
ההכנסות  ב־2011.  ההכנסות 
מי־ בכ־14.3  הסתכמו  מייצוא 

של  הגולמי  הרווח  ש"ח.  ליארד 
הסתכם  הממשלתיות  החברות 
ההפסד  ש"ח,  מיליארד  בכ־11.1 
לפני מס בכ־0.15 מיליארד ש"ח, 
מיליוני  בכ־95  הנקי  וההפסד 
מהפ־ נובע  ההפסד  עיקר  ש"ח. 

שעמד  החשמל  חברת  של  סדה 
על כ־0.7 מיליארד ש"ח. 

החב־ של  הכנסותיהן  עיקר 
מח־ נובעות  הממשלתיות  רות 

מיליארד  (כ־27.8  החשמל  ברת 
ש"ח) התעשיה האוירית (כ־12.9 
(כ־6.8  רפאל  ש"ח),  מיליארד 
ישראל  נתיבי  ש"ח),  מיליארד 
ומקורות  ש"ח)  מיליארד  (כ־5.7 
עיקר  ש"ח).  מיליארד  (כ־4.4 
נובע  החברות  של  הנקי  ההפסד 
מחברת החשמל, בנק החקלאות 
החברות  רווחי  ישראל.  ורכבת 
הב־ מהתעשיות  בעיקר  נובעים 

טחוניות והנמלים.
בחברות  הפיתוח  השקעות 

בכ־10.9  הסתכמו  הממשלתיות 
מיליארד ש"ח. ההשקעות נעשו 
רכבת  החשמל,  בחברת  בעיקר 
השקעות  ומקורות.  ישראל 
נתיבי  ע"י  שהתבצעו  הפיתוח 
ש"ח  מיליארד   5.5 בסך  ישראל 
שאינן  כיון  בדו"ח,  נכללות  אינן 
ישראל  נתיבי  בדוחות  נרשמות 

אלא כחלק מנכסי המדינה.
מובא  בה  השניה  השנה  זו 
דו"ח  של  במתכונת  הדו"ח 
מאוחד, כאשר יתרות ועסקאות 
בכ־ וזאת  בוטלו  החברות  בין 

הטובה  התמונה  את  לשקף  די 
החברות  של  חלקן  בדבר  ביותר 
והשפ־ במשק  הממשלתיות 

הכלכלית  הפעילות  על  עתן 
יצוין  האחרות.  לחברות  ביחס 
רשות  שהציבה  הדרישות  כי 
הממשלתיות  לחברות  החברות 
והעבודה שנעשתה מולן במהלך 
השנה האחרונה שיפרו את רמת 
ואת  בפרט  החשבונאי  הדיווח 
החב־ על  והפיקוח  הבקרה  רמת 

רות הממשלתיות בכלל.
החברות,  רשות  מנהל  מ"מ 
מש־ אמר: "הדו"ח  פרידמן,  רוני 
של  העסקית  הפעילות  את  קף 
ומאפשר  הממשלתיות  החברות 
החל־ לקבל  המדיניות  לקובעי 

לתהליכים  ובאשר  לגביהן  טות 
המעו־ הדו"ח  במשק.  מרכזיים 

כוללת  ממדיניות  חלק  הוא  דכן 
של רשות החברות הממשלתיות 
בחב־ התאגידי  הממשל  לחיזוק 

רות ושקיפותן לציבור".

הפרקליטות הגישה כתב אישום 
נגד ראש עיריית רמת השרון

מאת חיים מרגליות

(פלי־ ת"א  מחוז  פרקליטות 
השלום  משפט  לבית  הגישה  לי) 
ראש  כנגד  אישום  כתב  בעיר 
עיריית רמת השרון, בגין עבירות 
תאגיד  במסמכי  כוזב  רישום  של 
והפרת  ומרמה  עבירות)  (ריבוי 
לאחר  זאת,  בתאגיד.  אמונים 
פרקליט  בפני  שהתקיים  שימוע 

המדינה.
כי  עולה  האישום  מכתב 
ראש  כיהן   2004-2006 בין 
הקרן  כיו"ר  השרון  רמת  העיר 
רשויות  עובדי  של  להשתלמות 
לכהונתו  במקביל  מקומיות, 
על־ השרון.  רמת  עיריית  כראש 

פי חוק, אסור היה לו לקבל שכר 
על עבודה מעבר לתשלום עבור 

כהונתו כראש העיר. 
האיסור  את  לעקוף  כדי 
הבנה  נתגבשה  שבחוק,  האמור 
מבין  מי  לבין  העיר  ראש  בין 
ממועד  לפיה  בקרן  הבכירים 
ההוצאות  סכום  יוגדל  ואילך  זה 
בתפקיד בגינן יהיה זכאי להחזר 
שיע־ (כך  שימציא  קבלות  כנגד 

בכל  ש"ח   6000 של  סך  על  מוד 
חודש במקום 500 ש"ח).

על פי כתב האישום, הוא ני־

צל את ההבנות הללו אליהן הגיע 
ואת  הקרן,  מבכירי  מקצת  עם 
התנהלותם של גורמי הקרן שהיו 
מופקדים על הנהלת החשבונות 
תגמול  קבלת  לצורך  הקרן,  של 
של  וכיו"ר  כמנכ"ל  שירותיו  על 
היה  לא  אותו  תגמול   – הקרן 
הוא  לעיל.  כאמור  לקבל  רשאי 
חש־ המצאת  דרך  על  כן  עשה 

הוצאותיו  בגין  וקבלות  בוניות 
כאילו  ידו  על  שהוצגו  האישיות 
בהן  עלויות  לכיסוי  קשורות  היו 
בקרן,  תפקידו  במסגרת  נשא 
היה  לא  למעשה  שהלכה  בעוד 
כל קשר בינן לבין תפקידו, כש־

אף  הקבלות,  של  בחלקן  בנוסף, 
בהן  רשומים  שהיו  פרטים  זייף 
היה  שראוי  ככאלה  שייחזו  כדי 

ליתן לו החזר כספי בגינן.
משפעל במתכונת זו של קב־

לקרן  שירותיו  עבור  תגמול  לת 
לר־ כשכר  דווח  לא  שגם  גמול 
שויות המס – קיבל לידיו מהק־

הרלוונטית,  התקופה  במהלך  רן 
באורח שיטתי, שלא על פי מצגי 
אמת ותוך זיוף מסמכים וקבלות, 
תשלומים המסתכמים בסך כולל 
של 117,894 ש"ח (סכום שהוחזר 
על ידו לאחר מכן בטרם פתיחת 

החקירה המשטרתית).
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בפ־ נוצרת  הסופה  מראש. 
מסתובבת  כשהרוח  תאומיות 
מעין  ויוצרת  עצומה  במהירות 
בקר־ פוגע  הצר  שחלקו  משפך 

קע ומשמיד עד היסוד את כל מה 
שהוא פוגע בו. גם ברדיוס הרחב 
יותר הסופה מסוכנת מאוד ובמ־

קרים רבים גם קטלנית.
אוק־ בפרברי  פגעה  הסופה 
אחה"צ   4 בשעה  סיטי  להומה 
בין  ופגעה  המקומי,  השעון  לפי 
שבהם  ספר  בתי  בשני  היתר 
מ־400  למעלה  עת  באותה  שהו 
הפגיעה  שלפני  בדקות  ילדים. 
להתמגן  הוראה  הילדים  קיבלו 
אל  יצאו  והם  יכולתם,  כמיטב 
נצמדים  כשהם  המסדרונות 
להוראות.  בהתאם  לקירות 
את  להקטין  סייעה  ההתמגנות 
נפצעו  ילדים  מאות  אך  הנזק, 
ולפחות עשרים נהרגו, כשעדיין 
הנעדרים.  מספר  מה  ברור  לא 
היתר  בין  כי  סיפרו  ראיה  עדי 
שמצאו  ילדים  שבעה  נמצאו 

מחסה בבריכת מים שהיתה בח־
צר בית ספרם. אף אחד מהם לא 
אחר  במקרה  הסופה.  את  שרד 
מצאה משפחה בת ארבע נפשות 
אך  ענק,  מקרר  בתוך  מחסה 
את  מהם  איש  שרד  לא  כאן  גם 
אוקלהומה  הסופה.  של  פגיעתה 
באזור  ארה"ב  במרכז  שוכנת 
הטורנדו',  'פרוזדור  המכונה 
הק־ לפגיעתם  מועדת  ונחשבת 

טלנית של סופות אלו. מדי שנה 
מספר  הטורנדו  סופות  גובות 
גבוה של קרבנות בנפש בארה"ב, 
באלבמה  נהרגו  כשנתיים  ולפני 
ובמדינות השכנות כמאתיים בני 
טורנדו  סופות  כשמספר  אדם 
עוצמתיות פגעו בהן בזו אחר זו. 
נזעקו  רבים  חילוץ  צוותי 
באוקלהומה  ללכודים  לסייע 
סיטי, והוריהם של הילדים הלו־

מדים בבית הספר מיהרו לסייע 
בפעולות החילוץ בתקוה למצוא 
את ילדיהם בין החיים. העבודות 
והיום,  הלילה  כל  לאורך  נמשכו 
התבררו  השעות  שנקפו  וככל 

עם  אדם  המחריד.  האסון  פרטי 
ציבורי  מבנה  לצד  עמד  מגפון 
הספר  מבתי  רחוק  לא  השוכן 
שמותיהם  את  והקריא  שנפגעו 
של הילדים ששרדו את הסופה, 
מקווים  המודאגים  כשההורים 
את  גם  מכריז  אותו  לשמוע 
המשפחות  בני  ילדיהם.  שמות 
יצאו לחיפושים קדחתניים בבתי 
הפצועים  פונו  אליהם  החולים 
הצליחו  שלא  מביניהם  ואלו 
למצוא את ילדיהם נתקפו בפא־

ניקה שבאה לידי ביטוי בעשרות 
ראיונות בוכיים לכלי התקשורת 

שסיקרו את האירועים. 
אובאמה  ברק  ארה"ב  נשיא 

כאזור  אוקלהומה  על  הכריז 
המאפ־ פורמלי  צעד   – אסון 

ללא  משאבים  להקצות  לו  שר 
החילוץ  פעולות  לצורך  הגבלה 
להליך  שיזדקק  מבלי  והשיקום, 

בקונגרס  הצבעה  של  השגרתי 
פקידי  של  מיוחדים  ואישורים 
נאום  נשא  אובאמה  האוצר. 
אוקלהומה  לתושבי  ופנה  נרגש 
וליתר אזרחי ארה"ב. "כמו שכו־

לנו יודעים כעת", אמר אובאמה, 
"הסופה פגעה בעוצמה רבה בפ־

עשרות  סיטי,  אוקלהומה  רברי 
אנשים איבדו את חייהם והרבה 
מההרוגים  רבים  נפצעו,  מאוד 
מבית  בדרכם  שהיו  ילדים  הם 
לאנשים  לומר  רוצה  אני  הספר. 
באוקלהומה: אנו פועלים לסייע 
אנו  לילדים,  במיוחד  לכולכם, 
הלילה  את  לעבור  לכולם  נסייע 

והימים הבאים". 

הודעות חוק תכנון ובניה - 22/05/13

הודעות חוק תכנון ובניה - 22/05/13
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הועדה המקומית לתכנון ובניה-אופקים
הודעת פרסום הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. הודעה על פי סעיף 149(א) לחוק התכנון
והבניה תשכ"ה-1965 ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים בקשה
.1 התוכנית:  הוראות  עיקרי  רבקה.  סדיקוב  המבקש:  שם  23/ב.מ/2/60.  מתוכנית  הקלה  למתן 
הקלה מתוכנית בינוי. 2. הקלה לצורך בניית ממ"ד מעבר לקו בניין מ- 4.0 מ' ל- 3.00 מ'.  3. הקלה
מעבר לקו בניין (10%) מ- 4.0 מ' ל- 3.60 מ'.  4. הקלה לצורך בניית ממ"ד מעבר אחוזי בנייה - 12
ובתוכניות בבקשה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל  חלקה: 32.  גוש: 39635  ישי 6  רח'  הנכס:  כתובת  מ"ר.  
המצורפות אליה ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים, בשעות קבלת קהל.
מנומקת התנגדות  להגיש  רשאי  הבקשה,  מאישור  כתוצאה  להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו  הרואה  כל 

בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית  הנ"ל תוך 14 יום מפרסום זה. 
צביקה גרינגולד יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

הועדה המקומית לתכנון ובניה-אופקים
הודעת פרסום הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. הודעה על פי סעיף 149(א) לחוק התכנון
והבניה תשכ"ה-1965 ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים בקשה
למתן הקלה מתוכנית 23/ב.מ/2/60. שם המבקש: אטיאס עדנה. עיקרי הוראות התוכנית: 1. הקלה
מתוכנית בינוי. 2. הקלה לצורך בניית ממ"ד מעבר אחוזי בנייה-12 מ"ר. 3. הקלה לצורך בניית ממ"ד
מעבר לקו בניין מ- 4.0 מ' ל- 0.80 מ'.  4. העברת זכויות מקומה א' לקומת קרקע 4 מ"ר. כתובת
המצורפות ובתוכניות  בבקשה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל  חלקה: 81.  גוש: 39635   4 גלעד  רח'  הנכס: 
אליה ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים, בשעות קבלת קהל. כל הרואה
עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הבקשה, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים

במשרדי הועדה המקומית  הנ"ל תוך 14 יום מפרסום זה. 
צביקה גרינגולד יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

הועדה המקומית לתכנון ובניה-אופקים
הודעת פרסום הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. הודעה על פי סעיף 149(א) לחוק התכנון
והבניה תשכ"ה-1965 ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים בקשה
.1 התוכנית:  הוראות  עיקרי  יצחק.  אלמאלם  המבקש:  שם  23/מק/2070.  מתוכנית  הקלה  למתן 
ל- מ-4.0  אחורי  בניין  בקו  הקלה  במסגרת  פיתוח,  מעבודות  כחלק  מקורה  לא  שחייה  בריכת  בניית 
חלקה: גוש: 39570  גולני 8.  חטיבת  רח'  הנכס:  כתובת  מ'.  ל- 2.00  מ- 3.0  צדדי  בניין  וקו  0.50מ', 
350 מגרש: 476. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתוכניות המצורפות אליה ללא תשלום, במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים, בשעות קבלת קהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע
כתוצאה מאישור הבקשה, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית

הנ"ל תוך 14 יום מפרסום זה. 
צביקה גרינגולד יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

עיריית באר-שבע, אגף ההנדסה, רישוי ופיקוח בנייה  ועדת משנה לתכנון ולבניה עיריית באר שבע
מספר בקשה: 2013/0118. הודעה על פי סעיף 149 (א) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה/1965 ניתנה
בזה הודעה כי הוגשה לוועדת המשנה לתכנון ובניה באר שבע בקשה למתן הקלה מתכנית מפורטת.
צדדי בניין  בקו  הקלה   - לממ"ד.   3.00מ'  במקום  0.94מ'  צדדי  בניין  בקו  הקלה   - הבקשה:  מהות 
1.10 מ' במקום 3.00 מ' למחסן. מהמותרים לפי התוכנית הנ"ל. בחלקה: 1 מגרש: 63 גוש: 38023
ללא אליה  המצורפת  ובתכנית  בבקשה  לעיין  יכול  המעונין  כל  שבע.  באר  חיים 10/1  ויצמן  כתובת: 
תשלום, במשרד הוועדה המקומית בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל. כל הרואה עצמו נפגע או
פרסומה מיום  שבועיים  תוך  האמורה  לבקשה  התנגדות  להגיש  רשאי  ההקלה,  מעניין  להיפגע  עלול 

של הודעה זו בעיתון. 
רוביק דנילוביץ' יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניין העיר באר שבע

הועדה המקומית לתכנון ובניה-אופקים
הודעת פרסום הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. הודעה על פי סעיף 149(א) לחוק התכנון
והבניה תשכ"ה-1965 ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים בקשה
הוראות עיקרי  רחל.  בלאו  המבקש:  שם   .(4/12/1)  102/03/23 תרש"ץ  מתוכנית  הקלה  למתן 
התוכנית: ב. הקלה מתוכנית תרש"ץ 102/03/23 (4/12/1) לצורך בניית ממ"ד.  כתובת הנכס: רח'
יהודה הלוי 3 גוש: 39553 חלקה: 34. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתוכניות המצורפות אליה ללא
תשלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים, בשעות קבלת קהל. כל הרואה עצמו נפגע
או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הבקשה, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי

הועדה המקומית  הנ"ל תוך 14 יום מפרסום זה. 
צביקה גרינגולד יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

הועדה המקומית לתכנון ובניה-אופקים
הודעת פרסום הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. הודעה על פי סעיף 149(א) לחוק התכנון והבניה
הקלה למתן  בקשה  אופקים  ובניה  לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי  הודעה  בזה  ניתנת  תשכ"ה-1965 
בינוי. מתוכנית  הקלה   .1 התוכנית:  הוראות  עיקרי  יוליה.  וידרפלץ  המבקש:  שם  23/ב.מ/2/60.  מתוכנית 
מ- בניין  לקו  מעבר  ממ"ד  בניית  לצורך  הקלה  מ"ר. 3.  בנייה - 12  אחוזי  מעבר  ממ"ד  בניית  לצורך  הקלה   .2
10 הכהן  יעקב  רח'  הנכס:  כתובת  מ"ר.   8 קרקע  לקומת  א'  מקומה  זכויות  העברת   .4 מ'.   3.50 ל-  מ'   4.0
במשרדי תשלום,  ללא  אליה  בבקשה ובתוכניות המצורפות  לעיין  רשאי  כל המעוניין  חלקה: 83.  גוש: 39633 
הועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים, בשעות קבלת קהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה
תוך 14 הנ"ל  המקומית   הועדה  במשרדי  העתקים  בשני  מנומקת  התנגדות  להגיש  רשאי  הבקשה,  מאישור 

יום מפרסום זה. 
צביקה גרינגולד יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

הועדה המקומית לתכנון ובניה-אופקים
הודעת פרסום הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. הודעה על פי סעיף 149(א) לחוק התכנון
והבניה תשכ"ה-1965 ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים בקשה
למתן הקלה מתוכנית 23/ב.מ/2/60. שם המבקש: נפתלייב גוד. עיקרי הוראות התוכנית: 1. הקלה
מתוכנית בינוי. 2. הקלה לצורך בניית ממ"ד מעבר אחוזי בנייה - 12 מ"ר.  כתובת הנכס: רח' עין גדי  31
גוש: 39635 חלקה: 160. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתוכניות המצורפות אליה ללא תשלום,
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים, בשעות קבלת קהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול
הועדה במשרדי  העתקים  בשני  מנומקת  התנגדות  להגיש  רשאי  הבקשה,  מאישור  כתוצאה  להיפגע 

המקומית  הנ"ל תוך 14 יום מפרסום זה. 
צביקה גרינגולד יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר-שבע. 
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 27/207/03/5. שם התכנית: מגורים במגרש 138A, רח' זילברג 
משה 24, שכ' ו', באר שבע. נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 
(להלן "החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ובניה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מספר: 27/207/03/5. איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה. היתרי 
בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות. המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס 
תכנון  מרחב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים  ל-5/במ/73.  שינוי  5/במ/3/73,  התכנית  מס'  שינוי 
 X 178610 קואורדינטה שבע.  באר  משה,  זילברג  רח'  ו',  בשכונה  נמצא  התכנית  שטח  באר-שבע.  מקומי: 
גוש 38132  וחלקות:  גושים  רצוף.   כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y 575455 קואורדינטה
הגדלת  התכנית:  מטרת  בחלקן: 34, 232.  חלקות  מס'  בשלמותן: 147,  חלקות  מס'  מהגוש,  חלק  מוסדר, 
הוראות  עיקרי  ב“ש.  ו',  שכ'   ,24 משה  זילברג  ברח'   138A מס'  (מגרש)  שטח  בתא  למגורים  בניה  שטח 
בניה  זכויות  הגדלת  מ“ר. -  ל-220  מ“ר  מ-135  עיקרית  למטרה  למגורים  בנייה  זכויות  הגדלת  התכנית: - 
מיקום  שינוי   - מ“ר).   12 ממ“ד  מ“ר,   22 חניה  סככת  מ“ר,   8 (מחסן  מ“ר  ל-42  מ“ר  מ-23  שרות  למטרת 
מחסן וקביעת קווי בניין עבורו. - שינוי קווי בניין: לכיוון דרם מס' 30 (רח' אצ“ל) מ-7.0 מ' ל-5.0 מ', לכיוון 
בינוי  שינוי  מ'. -  ל-2.50  מ'  מ-2.70  (דרום-מערבי)  צדדי  בנין  וקו  מ'  ל-3.0  מ'  מ- 5.0  משה  זילברג  רח' 
רשאי  מעוניין  כל  אדריכלי.  ועיצוב  בינוי  הוראות  קביעת   - בניה.  היתרי  למתן  תנאים  קביעת   - סטנדרטי.  
לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  כל   .www.pnim.gov.il
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, התקוה 
4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבניה 
באר שבע, בגין מנחם 2 באר שבע טלפון: 08-6463807. בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית 
לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות עליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  (סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא 

עבודתו) תשמ"ט-1989.
אבי הלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר-שבע. 
מס'58/1,  במגרש  מגורים  התכנית:  שם   .157/108/03/5 מס':  מפורטת  תכנית  הפקדת  בדבר  הודעה 
והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת  שבע.  באר  ג',  שכ'   ,42/1 עציון  גוש  רח' 
התשכ"ה - 1965 (להלן "החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה 
וחלוקה:  איחוד   .157/108/03/5 מספר:  מפורטת  תכנית  מופקדת  שבע  באר  ובניה  לתכנון  המקומית 
ללא איחוד וחלוקה. היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות. המתייחסת 
לתכניות הבאות: סוג היחס שינוי מס' התכנית 119/108/03/5, כפיפות ל-4/03/3 (תרש“צ). השטחים 
עציון 42/1,  גוש  ברח'  נמצא  התכנית  שטח  באר-שבע.  מקומי:  תכנון  מרחב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים 
שכונה ג', באר שבע. קואורדינטה X 181700 קואורדינטה Y 574150. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט 
בקו כחול רצוף.  גושים וחלקות: גוש 38026 מוסדר, חלק מהגוש, מס' חלקות בשלמותן: -, מס' חלקות 
בחלקן: 58, גוש: 38027 מוסדר, חלק מהגוש, מס' חלקות בשלמותן: -, מס' חלקות בחלקן: 65. מטרת 
עציון 42/1,  גוש  רחוב  א',  למגורים  המיועד   (A58 שטח במגרש 58/1 (תא  בניה  זכויות  הוספת  התכנית: 
שכונה ג', ב“ש. עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ-40% ל-65%. 2. הגדלת 
זכויות בניה למטרת שרות מעל מפלס הכניסה הקובעת מ-8.6% ל-10.4% (מחסן 8 מ“ר, ממ“ד 12 מ“ר, 
חניה מקורה 30 מ“ר, 2 גגונים עד 7 מ“ר). 3. קביעת תכסית קרקע מרבית. 4. קביעת הוראות בינוי ועיצוב 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל  ולמחסן.  לחניה  בניין  קווי  קביעת  אדריכלי. 5. 
האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il. כל מעוניין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר שבע, בגין מנחם 2 באר שבע טלפון: 
08-6463807. בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות עליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) תשמ"ט-1989.
אבי הלר -יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום.

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי באר – שבע
במגרשים  מגורים  התכנית:  שם   .24/109/03/5 מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  הודעה 
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת  שבע.   באר  דרום  שכונת   136  ,27
והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 24/109/03/5. איחוד וחלוקה: 
ללא איחוד וחלוקה. התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות. 
השטחים   .10/109/03/5 התכנית  למס'  שינוי  היחס:  סוג  הבאות:  לתכניות  המתיחסת 
הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: באר שבע רחוב: המכבים 17, שכונת דרום. רחובות ומספרי 
רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות   .17 המכבים   ,17 גרא  בן  אהוד  בתים: 
 ,220  ,213 חלקות:  חלקי   38006 גוש:   ,105 במלואן:  חלקות   38006 גוש:  וחלקות:  גושים 
קואורדינטה   X:179175  ,179050 קואורדינטה   .28 במלואן:  חלקות   38006 גוש:  מוסדר: 
Y:572480 ,572280.  מגרשים: 27 בהתאם לתכנית 10/109/03/5,  136בהתאם לתכנית 
10/109/03/5. מטרת התכנית: הגדלת שטחי בניה למגרשי מגורים מס' 27,136 בשכ' נווה 
עופר, באר שבע. עיקרי הוראות התכנית: לתא שטח (מגרש) מס' 27: - הגדלת שטחי בניה 
ומחסן  נטו  מ“ר   9  – (ממ“ד  שרות 5%  שטחי  קביעת  ל-65%. -  מ-45%  עיקריות  למטרות 
בניה.  היתרי  למתן  תנאים  קביעת   - סטנדרטי.  בינוי  שינוי   - בנין.  קווי  שינוי   - מ“ר).   8 עד   –
- קביעת הנחיות לבניית סככה ומחסן. לתא שטח (מגרש) מס' 136: - הגדלת שטחי בניה 
וסככת  נטו  מ“ר  שרות 8% (ממ“ד – 9  שטחי  קביעת  ל-65%. -  מ-45%  עיקריות  למטרות 
סככות,  לבניית  הנחיות  קביעת  בינוי סטנדרטי. -  שינוי  בנין. -  קווי  שינוי  מ“ר). -  חניה – 15 
מחסן וסככת חנייה. - קביעת תנאים למתן היתרי בניה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה 
בתאריך  עמ' 6286,  התשעא,  הפרסומים 6288,  ובילקוט  בתאריך 28/07/2011  בעיתונים 
מחוז  ובניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי:  נמצאת  האמורה  התכנית   .31/08/2011
הדרום, התקווה 4  באר שבע 84100 טל': 08-6263795  וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טל': 08-6463807  שבע  באר  מנחם 2  בגין  שבע,  באר  ולבניה 
הפנים  משרד  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 

www.pnim.gov.il
אבי הלר, יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

הועדה המקומית לתכנון ולבניה של נהריה 
הודעה על פי סעיף 149 (א) (1) ו-(2) לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 

הציבור  ליידוע  הנ"ל,  התכנון  לחוק  ו-(2)   (1) (א)   149 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
שות',  חי  ינון  את  שכטר  ע"י  בקשה  הוגשה  נהריה  של  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  כי 
שמהותה: א) הריסה 2 בתי מגורים קימים על 2 חלקות צמודות אשר בכוונתם לאחד לחלקה 
אחת. ב) בניית 2 בנייני מגורים משותפים עם 14 יח' דיור כ"א ב-8 קומות כולל קומת קרקע 
עפ"י תמ"א 38 שינוי מס' 3 - חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, סעיף 14 א' הריסת 
מבנה והקמתו מחדש. הבקשה כוללת: 1) תוספת 5 יח' דיור לכל בניין עפ"י תמ"א 38 תיקון 
3, סה"כ כל בניין יכיל 14 יח' דיור ב-8 קומות כולל קומת קרקע. על כל שטח המגרש לאחר 
 (2 התקפה.  בתב"ע  המותרות  דיור  יח'   17 במקום  דיור  יח'   28 בסה"כ  יהיו  החלקות  איחוד 
כולל  קומות   5) התקפה  בתב"ע  המותר  מעל   ,3 תיקון   38 תמ"א  עפ"י  קומות,   3 תוספת 
מ',  ובגובה 25.50  קרקע  קומת  כולל  קומות   8 ב-  מתוכננים  הבנינים  סה"כ  קרקע).  קומת 
פני גג קומת המגורים האחרונה, מהקרקע הטבעית, (לא כולל חדר מדרגות ופיר המעלית), 
במקום 17.0 מ' המותרים. כמו כן, הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: 1) הקלה בתכסית 
2 הבניינים על המגרש 40% במקום 35% המותרים בתב"ע התקפה. 2) הקלה במרחק בין 2 
בחלקה  א.  מבוקשת:  הבנייה  התקפה.  בתב"ע  המותרים  במקום 10.0מ'  מ'  הבניינים, 9.40 
117 בגוש 18169 בכתובת - רח' פינסקר 20 נהריה ב. בחלקה 118 בגוש 18169 בכתובת 
כן במשרדי הועדה המקומית  כל המעוניין לעיין בבקשה יוכל לעשות  -רח' ויצמן 44 נהריה. 
לתכנון ולבניה נהריה, אשר כתובתם שד' הגעתון 19, נהריה בימים ובשעות בהם הם פתוחים. 
כל המעוניין להתנגד לבקשה יוכל להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה 
נהריה, אשר כתובתה כאמור לעיל, וזאת תוך 10 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
מבין הפרסומים בעיתונים. לנוחיותך, שעות וימים קבלת קהל במשרדנו: בימים א', ד' בוקר: 
בלבד.  מקצוע  לאנשי   12.00-14.30 צהריים:  ה'  ביום   16.00-18.00 אחה"צ:   8.30-12.30

בימי ב' ו-ג': אין קבלת קהל טלפון: 04-9879891 פקס:   04-9512324.
ז'קי סבג ראש העיר יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה נהריה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה של נהריה 
הודעה על פי סעיף 149 (א) (1) ו-(2) לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 (א) (1) ו-(2) לחוק התכנון והבניה הנ"ל, כי 

לועדה המקומית לתכנון ולבניה של נהריה הוגשה בקשה ע"י חב' וילאר אינטרנשיונל בע"מ 
שמהותה הקמת 5 מבנים זהים על חלקה אחת עם 36 יח' דיור כ"א, ב- 9 קומות מעל 
הבאות:  ההקלות  את  כוללת  הבקשה  דיור.  יחידות  סה"כ 180  למחסנים,  עמודים  קומת 
1) הקהל בגובה קומת העמודים 3.25 מ' נטו במקום 2.20 מ' נטו המותרים בתכנית ג/
במ/15. 2) תוספת 3 קומות ותוספת קומת קרקע למגורים, סה"כ הבניין יהיה בן 9 קומות 
ג/ בתכנית  כמותר  עמודים  קומת  מעל  קומות   6 במקום  למחסנים  עמודים  קומת  מעל 

במ/15. 3) תוספת 36 יחידות דיור בכל המגרש, סה"כ 180 יח' דיור במקום 144 יח' דיור 
בגוש  מגרש 113  בחלקה 206  מבוקשת  הבנייה  התקפה.  ג/במ/15  בתכנית  המותרות 
18161 ברחוב נשר בשכונת "נהריה הירוקה". כל המעוניין לעיין בבקשה יוכל לעשות כן 
נהריה  הגעתון 19,  שד'  כתובתם  אשר  נהריה,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי 
התנגדות  להגיש  יוכל  לבקשה  להתנגד  המעוניין  כל  פתוחים.  הם  בהם  ובשעות  בימים 
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה, אשר כתובתה כאמור לעיל, וזאת תוך 10 
שעות  לנוחיותך,  בעיתונים.  הפרסומים  מבין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים 
וימים קבלת קהל במשרדנו: בימים א', ד' בוקר: 8.30-12.00 אחה"צ: 16.00-18.00 ביום 
ה' צהריים: 12.00-14.30 לאנשי מקצוע בלבד. בימי ב' ו-ה': אין קבלת קהל טלפון: -04

9879891 פקס:   04-9512324.
ז'קי סבג ראש העיר יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה נהריה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים ד.נ. שקמים 79835
בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, נמסרת בזאת הודעה כי לועדה 
חוף  מ.א.:  שלהלן:  לשטחים  מתייחסת  הבקשה  הילה.  בוהדנה  ע"י  בקשה  הוגשה  המקומית 
למתן  בקשה   715 מגרש:  (ח'):  חלקה   15 חלקה:   2799 גוש:  מיכאל  כוכב  ישוב:  אשקלון 
תכנית  מהוראות  הקלה  הכוללת  משפחתי  חד  מגורים  בית  לקהמת  מס' 20120728  היתר 
מ"ר  מ-180  תכסית  הגדלת  כמפורט:  המגרש,  על  החלה  6/מ/2071   3/166/03/6 מס' 
שקמים,  המקומית  הועדה  במשרדי  תשלום,  ללא  האמורה,  בבקשה  לעיין  ניתן  ל-205מ"ר. 
ד.נ. שקמים  ל-13.00. כתובת הועדה: ועדה מקומית שקמים  א' ו-ג' בין השעות 8.00  ביים 
79895, טל' 08-8500705, פקס' 08-8503163. כל הרואה עצמו כעלול להיפגע מאישור 
תצהיר  בליווי  הבקשה  לאשירו  מנומקת  התנגדות  המקומית  לועדה  להגיש  רשאי  הבקשה, 

ובשני עותקים, תוך 14 יום ממועד הפרסום. 
צביקה קדמן, יו"ר הועדה המקומית שקמים.

חוק התכנון ובניה התשכ"ה 1965 מרחב תכנון מקומי באר-שבע
הודעה בדבר הפקדת תכנית: 5/מק/2585. נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
המהווה  תכנית  מופקדת  ובניה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  "חוק")  (להלן   1965  - תשכ"ה 
ל- שינוי  הבאות:  לתכניות  שינוי  המהווה  5/מק/2585  מס'  "תכנית  הנקראת  מפורטת  תכנית  שינוי 
3/202/03/5 השטחים הכלולים בתכנית ומקום: ישוב: באר שבע כתובת: רמות שמואל אייזנשטדט 18 
גושים: 38246 חלקה 38 מטרת התכנית: שינוי לתכנית 3/202/03/5 למגרש מס' 5031 חד משפחתי 
בודד (בנה ביתך), באזור מגורים א' על ידי: שינוי בקווי הבניין עבור קורות מבטון המהוות חלק בלתי נפרד 
מקונסטרוקציית המבנה. כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
לקהל, כל מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן הזכאי 
לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין 
הפרסומים בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ובניה. כיכר מנחם בגין 1 ת.ד. 15 באר-שבע, טל': 
08:6463656 בהתאם לסעיף 103 (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל, ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן  העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 

התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו), תשמ"ט-1989.
רוביק דנילוביץ ראש העיר יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

הועדה המקומית לתכנון ובניה-אופקים
הודעת פרסום הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. הודעה על פי סעיף 149(א) לחוק התכנון
והבניה תשכ"ה-1965 ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים בקשה
הוראות עיקרי  רינה   צ'אוסקי  יבגניה  יוז'אנינוב  המבקש:  שם  23/ב.מ/146.  מתוכנית  הקלה  למתן 
התוכנית: א. הקלה מתוכנית בינוי. ב. הקלה מקו בניין אחורי מ-4 מ' ל-3.00מ' לצורך בניית ממ"ד.
רח' התמר 12 כתובת הנכס:  מ"ר משטח העיקרי.  כ- 8  לקומת קרקע  א'  ג. העברת זכויות מקומה 
גוש: 39570 חלקה: 102. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתוכניות המצורפות אליה ללא תשלום,
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים, בשעות קבלת קהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול
הועדה במשרדי  העתקים  בשני  מנומקת  התנגדות  להגיש  רשאי  הבקשה,  מאישור  כתוצאה  להיפגע 

המקומית  הנ"ל תוך 14 יום מפרסום זה. 
צביקה גרינגולד יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

טרור  פעילות  נוכח  מאסר  פות 
האסלאמי,  הג'יאהד  במסגרת 
נפצע בנובמבר 2011, בעת שני־

הוא  ומאז  ממעצר,  להימלט  סה 
מתנייד על כסא גלגלים.

בחקירתם הודו העצורים כי 
פי־ לבצע  היתה  החוליה  מטרת 

גועי טרור, וכי כבר החלו בתכנון 

פיגוע חטיפה, לצורך מיקוח על 
לפי  פלסטינים.  אסירים  שחרור 
התכוונו  החוליה  חברי  התכנון, 
הסעה,  תחנות  בקרבת  לנסוע 
אזר־ או  חיילים  ממתינים  בהן 

לעברם  לירות  ישראלים,  חים 
גופה  לחטוף  ולבסוף  מהרכב 
ולהסתירה, וזאת כדי לנהל מו"מ 
על החזרתה. על פי הודאותיהם, 

מעתז עבידו עצמו, על אף נכותו, 
ביקש להיות זה שיבצע את הירי 

מהרכב.
הוגשו   2013 אפריל  במהלך 
הצבאי  לביהמ"ש  אישום  כתבי 
הע־ החוליה.  חברי  נגד  ביהודה 
החו־ לחברי  יוחסו  אשר  בירות 

בהתאחדות  חברות   – הינן  ליה 
אמל"ח,  החזקת  מותרת,  בלתי 
אימונים צבאיים, שידול לזריקת 
לגרימת  קשר  וקשירת  מטען 
חוש־ זו  חקירה  בכוונה.  מוות 

מאמציו  את  נוספת,  פעם  פת, 
האסלאמי  הג'יהאד  ארגון  של 
ובאיו"ש  בפרט,  חברון  באזור 
פי־ הפועל  אל  להוציא  בכלל, 
חטי־ פיגועי  על  בדגש  גועים, 

שחרור  על  מיקוח  לצורך  פה 
אסירים.

השב"כ חשף חוליית טרור מהעיר חברון שתכננה לבצע פיגועי חטיפה

מצרים: כוחות צבא גדולים הוזרמו 
לחצי האי סיני כהכנה למבצע צבאי

עמדה סורית".
כי  לטענה  גם  הגיב  גנץ 
מעורבים  היו  ישראליים  ג'יפים 
בין  בקרב  האחרונים  בימים 
וחיזב־ אסד  לכוחות  המורדים 

הלבנונית  הגבול  בעיירת  ללה 
חיזבללה  ספג  שבה  אל־קוסייר, 
אותה  כינה  גנץ  כבדות.  אבדות 

"מגוחכת לחלוטין".
בסיס  צריך  "כשמשקרים 
זה  אחרת  כי  לסיפור,  אמת 
גנץ, "יש  אמר  נתפס",  לא  פשוט 
על הפעלת  סיפור הזוי לחלוטין 
באמצעות  באל־קוסייר  הכוחות 
לגמרי  מ־2002.  ישן  ג'יפ  איזה 
כשרון  אפילו  להם  אין  מגוחך, 
לספר את הסיפור. אבל בסוריה 
דברים  שקורים  רואים  אנחנו 

לחימה  אמצעי  העברות  כולל 
מנחה,  מזהיר,  אסד  דרמטיות. 
הרחבת  את  מעודד  מדבר, 
ישראל  מדינת  נגד  הפעולות 
רמת  ובהם  שונים  בממדים 

הגולן". 
נכנס  או  נגרר  "חיזבללה 
סו־ לתוך  גדולות  בכמויות 

משלם  בלחימה,  מעורב  ריה, 
שנפגעים",  בלוחמים  מחיר 
יגרור  שהוא  "אפשר  גנץ,  אמר 
ההתרחשויות  לתוך  לבנון  את 
המ־ את  מעלה  הנושא  האלה. 
ואפילו  הלבנונית  בחברה  תחים 
ג'יפים  על  סיפורים  מספרים 
האח־ ביומיים  בלבנון  שהפעלנו 

שנותרו  ישנים  ג'יפים  רונים, 
לדעתי בלבנון מתקופת שהותנו 

שם".

גנץ: "אם המצב ידרדר – אסד ישלם את המחיר"

מעמד סיום כתיבת האותיות 
רבנים  אדמו"רים,  בהשתתפות 
הערב  יתקיים  החסידים,  וזקני 
בביתו   6:00 בשעה  רביעי  יום 
שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
משם   .14 יצחק  מנחת  ברחוב 
תצא התהלוכה בשעה 7:30 ברב 
ובריקודים  וזמרה  בשירה  עם 
תורה,  של  לכבודה  ומחולות 
חזון  ברחוב  המדרש  בית  לעבר 
איש בשכונת נחלה ומנוחה, שם 
יוכנס ספר התורה לארון הקודש 

בשמחה וריקודים. 
תהלוכת הכנסת ספר התורה 
מנחת  הרחובות  פני  על  תצעד 

איש  וחזון  שמח  אור  יצחק, 
ילכו  הרבים  החמד  ילדי  בעיר. 
כשאבוקות  התורה  ספר  לפני 
וקהל  כנהוג,  בידיהם  אור  של 
לע־ בית  ואוהדי  חסידי  של  רב 

לכבוד  שבת  בגדי  לבושים  לוב 
התורה  ספר  את  ילוו  המעמד 
לאחר  המדרש.  לבית  בדרכו 
מכן יסב הקהל הקדוש לסעודת 
ברא־ תורה  של  לגמרה  מצוה 
שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שות 
ורבני  אדמו"רים  ובמעמד 

העיר.
מיוחדת  התרגשות  כאמור, 
עם  החסידים  בלבבות  שוררת 
תורה  ספר  של  כתיבתו  השלמת 

כתי־ רעיון  כל  אשר  זה,  ייחודי 
ולעילוי  הטהור  לזכרו  הוא  בתו 
הקדוש  הרבי  מרן  של  נשמתו 
הקדושה  שהתורה  מלעלוב, 
אד־ עלי  חייו  משוש  כל  היתה 

זכות  שראה  הרב  הקהל  מות. 
ועמודים  אותיות  לרכוש  לעצמו 
הח־ המוני  שכזה,  תורה  בספר 

סידים שבזכרונם חקוקה דמותו 
בריקודיו  הרבי  של  המאירה 
כשספר  חיותו,  בחיי  העילאיים 
ואהבת  בעוז  בידיו  חבוק  תורה 
התורה יוקדת בפניו, חשים היום 
עם  התרגשות  של  טמיר  ברטט 
הכנסתו של ספר התורה שנכתב 

לעילוי נשמתו הטהורה. 

הערב: הכנסת ס"ת להיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי לעלוב בבית שמש

משרדי הממשלה. נתרגל מרמת 
הפרט ועד לרמה הממשלתית".

התרגיל יחל ביום שני בשעה 
את  שתתרגל  בצפירה   ,12:30
מקומות  ואת  החינוך  מערכת 
תיש־  19:05 בשעה  העבודה. 

כדי  הפעם  נוספת,  צפירה  מע 
"אנחנו  המשפחות.  את  לתרגל 

על  ישפיעו  שהילדים  מצפים 
המוגן  למרחב  להיכנס  ההורים 
איז־ אלוף  אמר  הצפירה",  בזמן 

נברג. לדבריו, בתרגיל תיבחן גם 
ההתראה באמצעות הסלולר.

התייחס  העורף  פיקוד  אלוף 
גם לאירועי הירי על סיורי צה"ל 
בגבול סוריה: "צה"ל ערוך בגבול 
הצפוני, בוחן את ההיערכות של 

שמ־ המצב  ואת  הסורי  הצבא 
שנדע  משוכנע  אני  שם.  תפתח 
על  להגן  נדע  בהתאם.  להגיב 
ריבונותה של מדינת ישראל, על 

אזרחינו ועל כוחותינו".
בר־ אתמול  הרמטכ"ל,סייר 

פיקוד  מפקד  עם  יחד  הגולן  מת 
הגעש,  עוצבת  ומפקד  הצפון, 

תת־אלוף תמיר היימן".

פיקוד העורף יקיים תרגיל שמדמה נפילת אלפי טילים באזור גוש־דן

אוקלהומה, ארה"ב: סופת טורנדו הכתה בעוצמה; עשרות נהרגו ומאות נפצעו מנכ"ל משרד הבריאות: "אוביל תכנית 
לשיפור הטיפול באלצהיימר שעלותה 

למעלה ממאה מיליון שקלים בשנה"

יו"ר הועדה לזכויות הילד: "מי ירחם על 
ילדי הגן הנכים, המוכים וחסרי הבית?!"

לאומי במהלך מקיף לעסקים קטנים ובינוניים:

'קרן לאומי' – הקרן הגדולה בישראל לעסקים 
קטנים ובינוניים – בהיקף של 3 מיליארד שקלים 

מאת שלמה גרין

על  הודיעה  לאומי  קבוצת 
למתן  ומקיף  גדול  מהלך  השקת 
עס־ של  לצרכיהם  כולל  מענה 
'לאומי  ובינוניים:  קטנים  קים 
היא  עסקים'  'לאומי  עסקים'. 
והמוצרים  השירותים  מעטפת 
במע־ שקיימת  ביותר  המקיפה 
העסקים  לתחום  הבנקאות  רכת 
ומבוססת  והבינוניים,  הקטנים 
הצעות  עקרונות:  ארבעה  על 
וזמינות,  שירות  מוצריות,  ערך 
ושרו־ שימושי,  ותוכן  מומחיות 

תים דיגיטליים חדשניים. 
עס־ לבעלי  מיועדת  הקרן 

היא  הבנקים:  כל  לקוחות  קים, 
אטר־ בתנאים  הלוואה  מעניקה 

בטחונות  דרישת  עם  קטיביים, 
הני־ ההלוואות  בלבד.   25% של 

עד  של 300,000  בגובה  הן  תנות 
פריים  בריבית  שקלים,  מיליון 
בתשלו־ להחזר  לשנה,   +1.9%

מים לתקופה של עד חמש שנים 
תשלומים  לדחיית  אפשרות  עם 
תהליך  שנה.  עד  של  (גרייס) 
דרך  נעשה  ההלוואה  קבלת 
(הלקוח  חיצונית  אשראי  ועדת 
בוחר אחת מחמש חברות) ומגיע 
מיועדת  הקרן  הסניף.  לאישור 
תא־ וקטנים,  זעירים  לעסקים 

בעלי  מורשים,  ועוסקים  גידים 
מיליון   10 עד  מיליון  של  מחזור 
בנקאי  ואובליגו  לשנה,  שקלים 
הקרן  שקלים.  מיליון   5 עד  של 
בעלי  לעסקים  בעיקרה  מיועדת 
במ־ אך   – לפחות  שנה  של  ותק 
קרים מיוחדים יוכלו גם עסקים 

בהקמה להגיש בקשה. 
אק־ הלוואות  לראשונה: 

 100,000 עד   – בקליק  ספרס 

העסקי,  הלקוח  עבור  שקלים. 
שלעיתים עבורו הלוואה מיידית 
היא חמצן לנשימה, מביא לאומי 
בשורה חדשה ואמיתית: הלוואה 
עסקית בקליק. מדובר בהלוואה 
סכומים  כולל  מראש,  מאושרת 
באופן  לקחת  שניתן  וריביות, 
באמצעות  אחד,  בקליק  עצמאי, 
וללא  דיגיטל,  לאומי  ערוצי 
בנוסף,  מהסניף.  נוסף  אישור 
מגוונות  הלוואות  לאומי  מעמיד 
הבנקאית  החטיבה  ללקוחות 
והחטיבה המסחרית, העונות על 
צורכי העסקים השונים: הלוואת 
לעסק  הלוואה  עסק,  למעבירי 
חדש, הלוואה ליבואנים, הלוואה 
לרכי־ והלוואה  עונתיות  למימון 

שת רכב חדש.
המא־ בלאומי  חדש  שירות 

ולמורשי  עסקים  לבעלי  פשר 
כספים)  מנהלי  (למשל,  חתימה 
מר־ פיננסיות  פעולות  לאשר 

מאובטח  באופן  ובסלולר –  חוק 
שמאפשר  ההוראות  בין  ופשוט. 
שירות זה ניתן למנות העברה בין 
משכורות,  תשלומי  חשבונות, 

ביטול שיק והפקדה לפקדון. 
לעסקים  קול  לאומי  מוקד 
ייעודי:  טלפוני  שירות  מרכז   –
כחלק מהמהלך הקים לאומי גם 
לעסקים,  טלפוני  שירות  מרכז 
לבנקאות  במומחים  המאויש 
יאפשר  החדש  המוקד  עסקית. 
לבצע  העסקים  ובעלי  לבעלות 
טלפוני  מידע  ולקבל  פעולות 
בימים  העסקיים:  מהבנקאים 
השעות 06:00-24:00,  בין  א'־ה' 
06:00- השעות  בין  ו'  וביום 

.14:00
לע־ 'לאומי  מהשקת  כחלק 

שורה  גם  לאומי  יקיים  סקים', 

ובהם:  ומפגשים,  אירועים  של 
ייפ־ מאי,  במהלך  בשבוע,  פעם 

מתקיימת  שבהם  סניפים  תחו 
פעילות של לקוחות עסקיים בין 
בשעות   .18:00-22:00 השעות 
לאירועים  הלקוחות  יוזמנו  אלו 
בנושאים  הרצאות  שיכללו 
ולפגישה  לעיסוקיהם  הנוגעים 
העסקיים.  הלקוחות  מנהלי  עם 
בשעות  יתקיימו  האירועים 
לאפשר  מנת  על  גמישות, 
ולהיפגש  מידע  לקבל  ללקוחות 
ללא  הסניף,  אנשי  עם  בנינוחות 
הפעילות  של  הדעת  הסחות 

היומיומית.
במ־ הבוקר:  ארוחת  מועדון 
החד־ השירותים  להשקת  קביל 

הבנק  הנהלת  חברי  יקיימו  שים 
עסקיים,  לקוחות  עם  פגישות 
הלקו־ יקבלו  במסגרתן  אשר 

הטבות  וחבילת  הרצאה  חות 
לעסק.

מנכ"לית  רוסק־עמינח,  הגב' 
עסקים  לאומי  "השקת  לאומי: 
נעשית בהתאם לתפיסת לאומי, 
והבי־ הקטנים  בעסקים  הרואה 

ומנוע  הכלכלה  ליבת  את  נוניים 
מע־ המשק.  של  מרכזי  צמיחה 
והשי־ הדיגיטליים  הכלים  טפת 

ללוות  נועדה  החדשניים  רותים 
ולסייע להתפתחותם של עסקים 
אלה. יחד עם 'לאומי עסקים' אנו 
לאומי'.  'קרן  את  היום  משיקים 
מיליארד   3 של  בהיקף  הקרן, 
אשראי  קבלת  תאפשר  שקלים, 
מוע־ ובתנאים  מהיר  במסלול 

מהלך  כי  מאמינים  אנו  דפים. 
ללקוחות,  לתרומתו  בנוסף  זה, 
יתרום גם למשק הישראלי כולו 
באמצעות עידוד הצמיחה והגב־

רת התחרותיות".

מאת דוד שמואלי

את־ שהתקיים  דיון  במהלך 
מול בועדה לזכויות הילד בכנסת 
בירוקרטיים  נהלים  כי  נחשף 
פעוטות־בסיכון  שיבוץ  מעכבים 

במעונות. 
הועדה דנה בקשיים ביישום 
שכל  להבטיח  שנועד  החוק, 
למעון  זכאי  יהיה  בסיכון  פעוט 
מגוריו,  למקום  בסמוך  יום, 
בירוק־ נהלים  כי  מתברר  אך 

לרבים  סיוע  מעכבים  רטיים 
מהם.

למעון־ זכאות  מקנה  החוק 
שהוגדרו  פעוטות  עבור  יום 
ממשפחות  המגיעים  בסיכון, 
אינם  הוריהם  ולעיתים  מצוקה 
המקומיות  הרשויות  מתפקדים. 
אך  החוק,  אכיפת  על  אחראיות 
והמחקר  המידע  מרכז  של  סקר 
הרשויות  כי  חשף  הכנסת  של 
המ־ לקיומו.  מודעות  תמיד  לא 

הסבוכה  הבירוקרטית  ערכת 
ועד  האבחון  תהליך  מתחילת 
לעיתים  מונעת  למעון,  ההכנסה 
המ־ למוסד  להיכנס  מהפעוטות 

נדרשים  הפעוטות  הורי  תאים. 
להשתתף בעלויות של המעונות 
איננו  שלחלקם  סמלי  בסכום 
לבדה  תשע"ב  בשנת  אפשרי. 
המס־ את  עזבו  פעוטות  כ־1600 
גרת בגלל קשיי תשלום, ותהליך 

התפתחותם נפגע קשות.
המחקר  מרכז  גילה  עוד 
הקרי־ כי  הכנסת  של  והמידע 
אינם  בחוק  הקבועים  טריונים 
מהפעוטות  חלק  על  חלים 
כלכ־ קשיים  כמו  שבסיכון 

בעיות  המשפחה,  של  ליים 
ילדים  ברוכות  משפחות  דיור, 
בעיות  או  קטנים  בהן  שהילדים 
מצבי  ישנם  ההורים.  בתפקוד 
בחוק  מוגדרים  שאינם  סיכון 
סוציאליים  עובדים  לדעת  אך 
אכן  הם  בפעוטות,  המטפלים 
ושהיה  טיפול  הדורשים  בסיכון, 
להב־ כדי  במעון  הפעוט  של 

התקינה.  התפתחותו  את  טיח 
של  דעתם  חוות   – בחוק  אך 
אינה  הסוציאליים  העובדים 
יוכר  שהפעוט  מנת  על  מספקת 

ככזה.
מה־ הורים רבים גם נמנעים 

העלות  בגלל  למעון  הילד  כנסת 
יוצר  החוק  בנוסף,  הכספית. 
סיווגים למשפחות השונות, כא־

יוצאת  הפעוט  ואם  במידה  שר 
שבו־ שעות  מ־24  ליותר  לעבוד 

תשלום  מהמשפחה  נדרש  עיות, 
גבוה יותר. 

והמ־ המידע  מרכז  במסמך 
ישנו  כיום  כי  עוד  התברר  חקר 
פער בין מספר הפעוטות בסיכון 
למ־ כזכאים  ברשויות  המוכרים 
עון־יום לפי החוק – לבין הפעו־

טות ששולבו במעון בפועל. ישנן 
פטור  לקבלת  המופנות  בקשות 
אך  העצמית,  מההשתתפות 
מרבית המקרים נענים בשלילה, 
וככל שתהליך הבדיקה והטיפול 
סיכוי  גדל  כך   – ארוך  בבקשה 

פליטתו מהמעון.
המועצה  מנכ"ל  קדמן,  יצחק 
"המס־ כי  אמר  הילד,  לשלום 

אך  מבורכים,  היום  שיש  פרים 
המשפחות  למספר  עונים  לא 
לתת  אפשרות  בהיעדר  בסיכון. 
לחץ  נוצר  בקהילה,  שירות 
להוציא את הילד מהבית – דבר 
לוותר  יש  תקציבי.  עול  שיוצר 
הרופאים  של  הדעת  חוות  על 
שחלקם  העובדה  לאור  ובפרט 
נחיצות  את  לקבוע  מוכנים  לא 
מקיף  איננו  החוק  לילד.  המעון 
לו,  שזקוקים  הילדים  מספר  את 

ועל כן יש לתקנו".
לוי־אבק־ ח"כ   הועדה,  יו"ר 

על  בירכה  ביתנו)  (הליכוד  סיס 
למעון־יום,  והזכות  החוק  עצם 
הקריטריונים  כי  הדגישה  אך 
חוות־ משקפים  ואינם  נוקשים 

את  המכירים  אנשים  של  דעת 
כי  הבטיחה  היא  המשפחה. 
הק־ ושינוי  החוק  לתיקון  תפעל 

ריטריונים.

בדינר של מוסדות 'עלי שיח':

תעודת הוקרה למרכנתיל 
על הסיוע של מרכז העסקים 

החרדי בניהול 'עלי שיח'

ידידי מוסדות 'עלי שיח' 
למו־ יובל  חצי  השבוע  ציינו 
סדות החינוך המיוחד בדינר 
בבנייני  שהתקיים  מיוחד 
הש־ בו  בירושלים,  האומה 
המוס־ ושותפי  ידידי  תתפו 
הרבים  השותפים  בין  דות. 
אשר  מרכנתיל,  בנק  היה 
לקוחו־ על  נמנה  שיח'  'עלי 
החרדי  העסקים  במרכז  תיו 
האירוע  במהלך  הבנק.  של 
הרב  שיח',  'עלי  יו"ר  העניק 
הוקרה  תעודת  פרקל,  חיים 
במרכנ־ השיווק  אגף  למנהל 

תיל, ניסים דיין.
הפעולה  "שיתוף 
למ־ שיח'  'עלי  בין  הפורה 

רבות  לנו  מסייע  רכנתיל 
אומר  המוסדות",  בניהול 
חיים  הרב  שיח  עלי  יו"ר 

פרקל. 
מבין  מרכנתיל  "בנק 
הלקוחות  כלל  את  מצוין 
מרכנ־ של  העסקים  ולמרכז 
תיל גישה מיוחדת למוסדות 
לחינוך  ולמוסדות  בכלל 
לי  חשוב  בפרט.  מיוחד 
להדגיש את תרומתם הרבה 
העסקים  מרכז  מנהל  של 
בן־ציון  ושל  הולצברג  חיים 
שם  גאולה,  סניף  מנהל  גאן, 
של  הבנק  חשבון  מתנהל 
המ־ על  ולשבחם  שיח'  'עלי 

סירות הרבה".

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

מאת דוד שמואלי

לא־ המודעות  יום  ציון  לרגל 
ועדת  אתמול  קיימה  לצהיימר, 
של  והבריאות  הרווחה  העבודה, 
לשיפור  בדרכים  דיון  הכנסת 
בהן  דמנטיות,  במחלות  הטיפול 

אלצהיימר.
במהלך הדיון התחייב מנכ"ל 
רוני  פרופ'  הבריאות,  משרד 
בין־מש־ תכנית  להוביל  גמזו 

על  לו  שהוגשה  בנושא  רדית 
שבמרכזה  מומחים,  ועדת  ידי 
הטיפול  שעות  מספר  הרחבת 
למש־ ייעוץ  דמנטיים,  לחולים 

ימי  מספר  והגדלת  החולה  פחת 
המטפל  משפחה  לבן  המחלה 
בחולה דמנטי. "זו תכנית ענקית 
גבוה,  עדיפות  בסדר  שנמצאת 
ועלותה נאמדת בלמעלה ממאה 
המ־ מתקציבי  שקלים  מיליון 

ראשון,  כצעד  השונים.  שרדים 
שקלים.  מיליון  כבר  תקצבנו 
הנושא לא קיבל מספיק תשומת 
ובמערכת  הבריאות  במשרד  לב 
האחרונות.  בשנים  הבריאות 
אף  נכנסה  לא   2000 שנת  מאז 
לסל  בדמנציה  לטיפול  תרופה 
הבריאות; בועדה הקרובה נשים 
את כובד משקלנו וננסה לשכנע 

את חברי הועדה להכניס תרופה 
לטיפול במחלה".

אילן  ח"כ  הועדה,  יו"ר  מ"מ 
לה־ מגמזו  ביקש  (מרצ)  גילאון 

הדורשים  סעיפים  לועדה  גיש 
לקדם  והתחייב  בנושא  חקיקה 
והמשפחות  "החולים  אותם. 
נדר־ כולל.  לפתרון  משוועים 
משרדי  כלל  של  התגייסות  שת 
התכנית",  להתנעת  הממשלה 

אמר.
עמו־ מנכ"ל  זליקוביץ',  מוטי 

רבות  שנים  "יעברו  מלב"ב:  תת 
עד שתכנית כזאת תיושם. נשיא 
ארה"ב הקציב לטיפול בנושא 50 
נעשה  מה  ב־2013;  דולר  מיליון 
אשפוז  מיטת  שקל?  מיליון  עם 
לחולה אלצהיימר עולה 12 אלף 
כל  זאת  ולעומת  בחודש,  שקל 
מסתכמות  בקהילה  הפעולות 
הבריאות  משרד  ש"ח.  ב־5,000 
יכול לתקצב את הטיפול בחולה 

בקהילה ולחסוך כסף רב".
ח"כ  פרנקל סיפרה: "עברתי 
עם אמא שלי את המחלה הנוראה 
חודשים  שלושה  המתנו  הזאת. 
חייבים  לתרופה.  למרשם  בתור 
שיותר  וכמה  המצב  את  לתקן 
תק־ וחוסר  עומס  מרוב  מהר. 
לטיפול." זוכים  לא  דברים  ציב 

ממראות הסופה

מאת אליעזר פרידמן

החיילים  שבעת  חטיפת 
המצרים בחצי האי סיני עברה 
כשבוע,  במשך  תגובה  ללא 
מצרים  צבא  כי  נראה  וכעת 
בכל  שימוש  לעשות  מתכוון 

הכלים הכבדים.
המ־ שונים  דיווחים  לפי 

סואץ  תעלת  את  סגרו  צרים 
מספר  במשך  סחורות  למעבר 
להעביר  הצורך  בשל  שעות, 
טנקים  משוריינים,  רכב  כלי 
הד־ מהעבר  נוסף  צבאי  וציוד 

חצי  לעבר  התעלה  של  רומי 
האי סיני.

דרכם  את  עושים  הכלים 
לגבול  סמוך  סיני,  צפון  לעבר 
שנ־ מה  לקראת  ישראל,  עם 

היקף  רחב  צבאי  כמבצע  ראה 
מגורמי  האי  חצי  לטיהור 
בשנים  בו  שהתרבו  הטרור 
האחרונות והרימו את ראשם. 
מאז  שונים  דיווחים  לפי 
כה  ועד  החיילים  חטיפת 
נשיא  בין  סוער  התנהל וויכוח 
לבין  מורסי  מוחמד  מצרים 
בכירי הצבא שביקשו להיכנס 
סיני  האי  לחצי  הכוח  בכל 
הטרור  פעילות  את  ולמגר 
את  דחה  עצמו  מורסי  באזור. 
בקשת הצבא ושאף לפתור את 
שנחטפו  הערובה  בני  משבר 
באמ־ הג'יהאד  ארגוני  ידי  על 
מהעברת  דיפלומטיים.  צעים 
החטיפה  אזור  לעבר  הכוחות 
נראה כי ידם של בכירי הצבא 

היתה על העליונה. 

כוחות שריון של צבא מצרים סמוך לרפיח
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דף היומי בבלי: עירובין עה    דף היומי ירושלמי: קידושין ח    חובות הלבבות: 
חשבון הנפש הי"ג (היכולת)    משנה יומית: בבא בתרא ב, ז-ח    הלכה יומית: 
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סו"ז ק"ש מג"א

סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

סוף זמן תפלה מג"א

סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

חצות היום

מנחה גדולה

שקיעת החמה

זמנים למחר

עלות השחר

זמן ציצית

הנץ החמה

י-ם
8:14
9:07
9:42
10:17
12:36
1:11
7:38

3:52
4:41
5:38

ת"א
8:15
9:08
9:43
10:18
12:37
1:12
7:35

3:53
4:41
5:43

חיפה
8:13
9:07
9:41
10:17
12:37
1:12
7:39

3:49
4:39
5:34

ב"ש
8:18
9:10
9:45
10:19
12:38
1:13
7:36

3:57
4:45
5:41

אשדוד
8:16
9:09
9:44
10:19
12:38
1:13
7:36

3:54
4:43
5:40

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

3:46
4:36
5:35
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שיעורים

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

הכוונה וחינוך

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

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

חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

בד"ץ חוג חת"ס פ"ת: טל' 03-9317040 

בית הוראה: 

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

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

תורנויות בתי מרקחת
 6186536 פארם  סנטר  ברק  בני  וולפסון      קניונית   ,9 דיסקין   C 050-8541129 פרמה  ירושלים 
אהרונוביץ 12     תל אביב סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00  
סופרפארם מיניסטור 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00     נתניה גרין פארם 
8853404 רח' אמנון ותמר קניון פולג     חיפה סופרפארם גרנד קניון 077-8880770/1 שמחה גולן 54   
גולומב 8377077 גולומב אליהו 30     רמת גן סופר פארם קניון איילון 077-8880100 אבא הלל 165 
מהשעה 8:00 עד 01:00 אחר חצות     חולון אהרון 6519153 הופיין 52  מהשעה 8:00 עד 23:00     
משעה  לילה  מידי  כונן:  רוקח  עד 22:30  משעה 10:00  נורדאו  רח'  אשדוד  בקניון  פארם  סופר  אשדוד 

22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233
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ירושלים | מכירהֳ
א'  בקומה  חד'   2.5 בהזדמנות!  בצפניה 
-השבת"  "כיכר   . ש"ח   1,090,000 רק   .

מיכאל 02 / 9666-777 שלוחה 1
[20026743]

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]

מ"ר   60 בשוק!  חדשה  ברוממה, 
מ"ר  ל60  בניה  היתר   + משופצת 
השבת"  "כיכר  ש"ח   1,490,000  -

9666777\02 שלוחה 1 מיכאל
[20026619]

חד'   4.5 הנביא  שמואל  בשיכוני 
לחלוקה  ניתנת  ק"ב  ויפה  מושקעת 

1,480,000 ש"ח 052-7699792
[20026610]

 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
 + (60מ"ר)  ומרווחת  גדולה  בעובדיה   2
ק"ב 3,500  ריהוט  בלי   / עם  מרפסות   2
המקור"  ל"תיווך  בלעדי  מיידי  ש"ח 

0527-140-100
[20026738]

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

057-3154818
[20026733]

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

[20026661]

ירושלים | דמי מפתח
 . חדשה   - בגאולה  מפתח  בדמי 
 . מ"ר   50 כ  חד'   2  . מיוחדת  בהזדמנות 
מיכאל 02  -השבת"  "כיכר  550,000ש"ח 

/ 9666-777 שלוחה 1
[20026745]

 75 כ  חד'   3 ברוך,  מקור   - מפתח  בדמי 
ש"ח   720,000  - סוכה  מרפסת   + מ"ר 
 9666-777  /  02 מיכאל  -השבת"  "כיכר 

שלוחה 1
[20026744]

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

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

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]

חדשה  סוכה,  מרפסת  חד'   2 בשיכון-ג' 
תמוז  מר"ח  מופרד  מטבח  מרוהטת, 

054-8480197
[20026683]

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]

 +  -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]

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

02-5802007
[20026563]

חיפה | מכירה
סגורה  מרפסת  גדולים  חד'  יל"ג 2  ברח' 
ומושכרת  מוארת,  כ"א   3 פתוחה   /

ב-420,000 ש"ח לל"ת 054-8409099
[20026663]

אשדוד | מכירה
כ"א   3 ק"ב  ענקית  חד'   3 עקיבא  בר' 

מיוחדת! "סקלר" 052-7613733
[20026747]

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]

בית שמש | מכירה
אופציה   + חד'   5 דופלקס  בחפציבה 
אפשרות  מעולים  כיוונים  מוכנה 
 052-7615078 נוף   + מרווחת  לחלוקה 

054-8415078
[20026684]

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]

השקעות 
ישירה  קניה  בארה"ב,  להשקעה  בית 
אמין,  ניהול  תשואה,  כ10%  מהבנק 

המלצות מקונים, 052-7601957
[20026740]

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 
ממוזגת  חדשה  עמוס  ברח'  בגאולה 
סופ"ש-שבתות  ומטופחת  נקיה 

052-7140100
[20026739]

דירות  היהודי  ברובע  מיוחדת!  חוויה 
ארוח מקסימות לשבתות ולימים מ-600 

ש"ח 052-7691623
[20026470]

קרית שמונה 
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 
מושקעת  נופש  דירת   - בסמטה  בית 
שינה  חדרי   2 העתיקה.  העיר  בלב 
מרפסת  וממוזגים,  מאובזרים 
לארוחות  אפשרות  לסמטה, 
 ,0527651004 היימיש)  (מהדרין, 

0573123430
[20026742]

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

054-8479305-6 04-6921247
[20026651]

נוף  עם  ומרווחת  גדולה  לוקסוס  דירת 
לשבתות  והגליל  מירון  להרי  הפונה 

ולשאר ימות השנה. 050-4110893
[20026434]

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

ביתי לקבוצות)
[20013495]

אור הגנוז 
מתאים  איש   30 עד  ארוח  יחידות 
מחירים  וקבוצות,  למשפחות 
לקיץ  מבצעים  אטרקטיביים, 

052-7655120
[20026680]

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]

לשבתות  עילית  בטבריה  קוטג'  דירת 
הקיץ 057-3186880

[20025991]

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]

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]

טורבו, ִ 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]

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

תשלום מהרווחה
[20026682]

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

gmail.com
[20026650]

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

בירושלים  חשוב  תורה  לתלמוד 
הבאה:  לשנה"ל  דרושים  באידיש 
לכיתות  בלבד  ניסיון  בעלי  מלמדים 
לפקס  קו"ח  א  לכיתה  ועוזר  וה  א 

02-5383869
[20026737]

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

050-4115973
[20026298]

לכל ֱ אורגניסט  היימישער  א 
נוחים  במחירים  האירועים  סוגי 

0548-45-75-45
[20023172]

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

[20026718]

עבודות  מקבלת  מקצועית  קלדנית 
נוחים. במחירים  נתונים,  הזנת  הקלדה, 
דיסקרטיות  על  מיוחדת  הקפדה 
במייל:  או   02-5804211 בזמנים  ודיוק 

5804211g@gmail.com
[20023272]

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

050-4144033
[20019737]

ניהול נכסים ומבנים 
נכסים,סינון  ניהול  "בית"- 
רשויות,  מול  עמידה  שוכרים, 
שקיפותואמינות,  גביה,השבחה,מכירה, 
בנכס  והטיפול  הדאגה  את  ממך  להסיר 

052-7675132 אזור ים רבתי
[20026041]

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]

כיתות לימוד ומבנים יבילים בגדלים 
וברמות שונים 052-7149000

[20026571]

צלום חתונות 
שולקוב,  ומרים  מיכאל  אירועים  צילום 

054-8464103 ,054-8439439
[20026748]

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]

נמצא צמיד זהב ברחוב הושע בבני ברק 
052-7603320

[20026746]

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

[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]

052-7688346

הודעות חוק תכנון ובניה - 22/05/13

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-20

תל אביב
28-21

חיפה
29-22

גולן
31-19

טבריה
37-23

גליל
29-20

באר שבע
33-19

אילת
39-29

מזג האויר
התחממות

היום - נאה, תחול עלייה קלה 
בטמפרטורות ומזג האוויר 
ייעשה חם מהרגיל לעונה, 

בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

חמישי - תחול עלייה נוספת 
בטמפרטורות וייעשה חם 
מהרגיל לעונה עד שרבי.  

שישי - ישרור שרב בינוני עד 
כבד ברוב אזורי הארץ. 

שבת - גל החום ייחלש ומזג 
האוויר ייעשה נוח יותר. 

הקו האדום
-208.8

היום: 209.925-
אתמול: 209.92-
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הועדה המקומית לתכנון ובניה-אופקים
הודעת פרסום הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה. הודעה על פי סעיף 149(א) לחוק התכנון
והבניה תשכ"ה-1965 ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים בקשה
הקלה א.  התוכנית:  הוראות  עיקרי  יורי.  אלחזוב  המבקש:  שם  מתוכנית 23/ב.מ/181.  הקלה  למתן 
זכויות העברת  ג.  ממ"ד.  בניית  לצורך  מ'  ל-0.80  מ'  מ-4  אחורי  בניין  מקו  הקלה  ב.  בינוי.  מתוכנית 
לאחוזי מעבר  ממ"ד  בניית  לצורך  הקלה  ד.  העיקרי.  משטח  מ"ר   14 כ-  קרקע  לקומת  א'  מקומה 
בנייה 12 מ"ר. כתובת הנכס: רח' התמר 8 גוש: 39570 חלקה: 100. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה
בשעות אופקים,  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  תשלום,  ללא  אליה  המצורפות  ובתוכניות 
קבלת קהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הבקשה, רשאי להגיש התנגדות

מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית  הנ"ל תוך 14 יום מפרסום זה. 
צביקה גרינגולד יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה

22/05/2013

15

938917/107/04/2013

939064/120/04/2013

22/05/2013 "

1
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3

4

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

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

ב. פרסום שני:

א. פרסום ראשון:

הודעה בדבר הגשת בקשות
להקצאת מקרקעין למוסדות חינוך

ישראל תיק - מנהל אגף החינוךמנדי שוורץ - מחזיק תיק החינוך

תאגיד המבקש הקצאה למי מהמגרשים, ימלא חוברת בקשה ויגישה לא יאוחר מ-45 יום ממועד פרסום הודעה זו בעיריית ביתר עילית 
למח' הנכסים, גב' חוה בטל': 02-5888108, בימים א'-ה' בין השעות: 8:30-15:00.

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

העירייה לקבל בקשה כלשהיא.
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מאת חיים מרגליות

של  יזומה  פעילות  במהלך 
כרם  טול  במחסום  המשטרה 
בהשתייכות  חשודים  שני  נעצרו 
פי  שעל  רכב,  גנבי  לכנופיית 
מאזור  רכב  כלי  שני  גנבה  החשד 

חיפה. 

ברכב  נתפס  החשודים  אחד 
הגנובים  הרכב  כלי  את  שהוביל 
כאשר התחזה לאוכף של חברת 
במחסום  העביר  וכך  איתוראן 

את כלי הרכב.
נתפס  המוביל  ברכב 
אכי־ רכב  המדמה  ציוד 

(כריזה,  איתוראן  של  פה 
חברת של  תיק  מהבהב,  פנס 

איתוראן). 
ברכבים  נתפסו  לכך,  נוסף 
כלי פריצה, מחשבי רכב המשמ־

שים להנעת הרכבים הגנובים וכן 
טלפונים סלולאריים. לחשודים, 
תושב טייבה, בן 25, ותושב טול 
כרם, בן 20, מיוחסות עבירות של 
גניבת רכב, קשירת קשר לפשע 
והכשלת שוטר במילוי תפקידו. 
מעצרם  להארכת  הובאו  הם 
בראשון השלום  משפט  בבית 

לציון.

מאת שלמה גרין

שעלתה  חדשה  יוזמה 
הכנסות  על  מס  להטיל  באוצר 
מהשכרת דירה מהשקל הראשון 
בענף.  זועמות  תגובות  מעוררת 
ע"י  השבוע  הועלתה  ההצעה 
להצעה  כתחליף  האוצר  פקידי 
להעלות  האוצר  של  הקודמת 
למשפרי  הרכישה  מס  את 

קשות  לביקורות  שזכתה  דיור, 
מאוד.

לש־ יו"ר  לשעבר  כהן,  ארז 
כי  אומר  המקרקעין,  שמאי  כת 
"הצעת פקידי האוצר להטיל מס 
על השכרת דירות, הינה איוולת 
היא  אחת,  ומכופלת:  כפולה 
המשקיעים  את  סופית  תבריח 
שתיים,  הדיור.  בשוק  שנותרו 
מה־ ישראלים  ברבבות  תפגע 
שמבחינתם  הבינוני  מעמד 
מהווה  צנועה  בדירה  השקעה 
החמור  שלוש,  לפנסיה.  חסכון 
ביותר, תגרום למשכירי הדירות 
על  הדירה  שכר  את  להעלות 
ובכך  המיסוי,  על  לפצות  מנת 
שוכרי  דווקא  קשה  הכי  ייפגעו 

הדירות".
הבעלים  כספי,  אדי  היזם 
הצעת  כי  אומר  גרופ'  'כספי  של 
להשקעה  דירות  למסות  האוצר 
למ־ במקום  בשערוריה.  גובלת 

סות את משפרי הדיור שעוברים 
דירה רוצים כעת להטיל מס על 
דירות.  שמשכירים  המשקיעים 
זו,  החלטה  נבלה.  וזו  טרפה  זו 

לחלוטין  תבריח  כספי,  מדגיש 
הנדל"ן  משוק  המשקיעים  את 
ואף  עמוק  לקפאון  אותו  ותכניס 
רבים  שמשקיעים  לכך  תגרום 
מונחות  יהיו  שהדירות  יעדיפו 
כאבן שאין לה הופכין, ובכך יק־

טן מאוד היצע הדירות להשקעה 
ומחירי השכירות באזור הביקוש 
יעלו בשיעור ממוצע של 10-20 

אחוזים.
החברה  מנכ"ל  חסון,  יוסי 
לחיזור מבנים בישראל, אומר כי 
ישראל  ממשלת  של  הפינגפונג 
להשקעה  דירות  מיסוי  בנושא 
הינו  עליהם  הארנונה  והעלאת 
האדיר  המחסור  של  סימפטום 
ובאזורי  בת"א  בדיור  הקיים 
חסון,  מדגיש  הפתרון,  הביקוש. 
איננו במשחק הזה אלא בקידום 
במסגרת  דירות  של  לאלתר 
לא  שיאפשר  מה   ,38 תמ"א 
רבים,  דיור  פתרונות  עוד  רק 
היצע  את  בפועל  יגדיל  גם  אלא 
באותן  דווקא  להשכרה  הדיור 
הדירות  שוכרי  רוב  שבהן  ערים 

מתרכזים.

אוקראינה: שליח חב"ד בעיר 
ז'פרוז'ה ניצל בנס מתאונה קשה

נס באוקראינה: שליח חב"ד בעיר ז'פרוז'ה הרב נחום ערנטרוי, ניצל אתמול בנס מתאונת דרכים קשה

מנסיעה  שב  ערנטרוי  הרב 
את  ללוות  כדי  התעופה  משדה 
בישיבה  ללימודיו  ששב  בנו 
הנסיעה,  במהלך  במוסקבה. 
עלולה  שהיתה  דרמה  התחוללה 
שסי־ כפי  כבד,  באסון  להסתיים 
פר: "כשביקשנו לשוב לז'פרוז'ה, 
החל לרדת גשם זלעפות. הכביש 
המהירה  והנסיעה  רטוב  היה 
סיכנה אותנו. ביקשתי להאט את 
עבדו.  לא  הבלמים  אולם  הרכב, 
מיהרתי להסיט את ההגה בחדות 
ובעקבות  הנגדי,  לכביש  שמאלה 
פעמים  שלוש  התהפך  הרכב  כך, 
ונחת  התרסק  האחרונה  ובפעם 

ה',  ברוך  אך  הפוך,  הקרקע  על 
למרות עוצמת התאונה, לא ארע 

לנו דבר". 
אחד  לי  אמר  הגדול,  "הנס 
שב־ היה  התנועה,  ממשטרת 

עלול  היה  הרכב  כאלה  מקרים 
לעלות באש וזה לא קרה. כמו"כ 
פעמים   3 שהתהפכנו  לאחר 
בו  בנתיב  הנגדי  התנועה  לכיוון 
הם  ובנס  ומשאית  רכבים  נסעו 

הספיקו לעבור לפני כן".
הרב ערנטרויי סיפר כי דקות 
ידיד  עם  שוחח  התאונה  לפני 
כ"ק  ששהה באותה העת באוהל 
זיע"א  מליובאוויטש  אדמו"ר 

שיזכיר  ממנו  וביקש  יורק,  בניו 
את שמו על הציון. התברר שהוא 

בזמן  בדיוק  שמו  את  הזכיר  אכן 
ובודאי  התאונה  התרחשה  שבו 

שזכות זאת עמדה לו להינצל.

ה"דמוקרטיה" האיראנית במיטבה

איראן: רפסנג'אני ומשאי נפסלו 
להתמודדות במרוץ לנשיאות
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במ־ איראן  כנשיא  כיהן  הוא 
כשר  אינו  אך  קדנציות,  שתי  שך 

לעשות זאת פעם נוספת.
עלי  לשעבר,  איראן  נשיא 
נרשם  רפסנג'ני  האשמי  אכבר 
לנשיאות  בבחירות  כמתמודד 
שייערכו בעוד פחות מחודש, אך 
מועמדותו נפסלה על ידי מועצת 

שומרי החוקה.
מועמדותו  גם  נפסלה  כן 
מי  משאי,  רחים  איספנדהר  של 
אחמדינג'אד  של  סגנו  שהיה 
לימים ספורים עד שהאייתוללה 
חמינאי דרש מאחמדינג'אד לה־

דיח אותו מהתפקיד.
היתה  משאי  של  פסילתו 

היא  ההתמודדות  ועצם  ברורה 
רק סוג של התרסה נגד חמינאי. 
של  ההתמודדות  זאת  לעומת 
ברורה,  היתה  לא  רפסנג'אני 
אופוזיציה  נחשב  שהוא  אף  ועל 
שחמינאי  סברה  היתה  לחמינאי 
הפו־ בשל  אותו  לפסול  יעז  לא 

פולאריות הרבה לה הוא זוכה. 
המו־ של  לפסילתם  הסיבה 

גורמים  אך  נמסרה,  לא  עמדים 
לפסי־ העילה  כי  רמזו  בכירים 

גילו  היתה  רפסנג'אני  של  לתו 
זאת  לעומת  משאי  המתקדם. 
שאינו  ולכזה  ל'מודרני'  נחשב 
מכבד את האסלאם השיעי. הוא 
אף הגדיל לעשות כשהגדיר את 
הד־ כאומה  האמריקנית  האומה 

גולה בעולם. 

הללו,  המתמודדים  מלבד 
עוד  החוק  שומרי  מועצת  פסלה 
רק  ואישרה  מתמודדים   676
נפסלו  מההתמודוות  שמונה. 
החוקה  שומרי  שמועצת  מי  כל 
למנהיג  בנאמנותו  ספק  הטילה 
מתמו־ או  חמינאי  עלי  העליון 

דדים שאינם מכבדים את איראן 
בהתמודדותם. 

גור־ רפסנג'אני  של  פסילתו 
לא יתמודד  לכך שבבחירות  מת 
על  מקובל  שיהיה  מועמד  אף 
הוכרעו  בעצם  וכך  האופוזיציה, 
הבחירות לפני שהן נערכו. ספק 
אם הפעם יצאו ההמונים להפגין 
ברחובות אך נראה שהאופוזיציה 
תצביע ברגליים ותורה לתומכיה 

להימנע מהצבעה בבחירות. 

ארה"ב: דולפינים גילו פצצת 
טורפדו נדירה מלפני כ־130 שנה
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טוראי  וחברו  'טן'  טוראי 
של  המוזיאון  את  העשירו  'ספץ' 
חיל הים האמריקני בממצא נדיר 
מדגם  טורפדו  פצצת  במיוחד. 
'האוול' שיוצרה על ידי התעשיה 
כמאה  לפני  ארה"ב  של  הצבאית 

ושלושים שנה. 
הראשון  בטורפדו  מדובר 
ישיר  בקו  במים  לנוע  שהצליח 

ומבלי להותיר שובל שחשף את 
במטרה.  שפגע  לפני  הימצאותו 
פיתוחו של הטורפדו היה פריצת 

דרך בלוחמה הימית. 
התק־ בכלי  דיווחים  לפי 

חמישים  רק  האמריקנים  שורת 
'האוול'  מדגם  טורפדו  פצצות 
לאחרונה  ועד  פעם,  אי  נוצרו 
היה ידוע על טורפדו אחד בלבד 
מדגם זה ששרד והוצב במוזיאון 

הימי בוושינגטון.
הדולפין  ידי  על  אותר  הטיל 
'טן' בחודש האחרון במי הים לא 
הדולפין  דייגו.  סן  מחופי  הרחק 
הסירה  בחרטום  אפו  עם  נגע 
שמצא  לכך  אות  מפעיליו –  של 

ממצא בקרקעית.
את  לאתר  ניסו  המפעילים 
שבוע  אך  הצלחה,  ללא  הממצא 
אחר,  דולפין  הצביע  מכן  לאחר 
ובדיקה  המקום  אותו  על  'ספץ', 
הטורפדו  את  גילתה  מדוקדקת 
הנדיר שנמשה ועבר ניקוי יסודי 

לקראת העברתו למוזיאון. 
למט־ בדולפינים  השימוש 

רות צבאיות נעשה על ידי הצבא 
שנים  עשרות  כבר  האמריקני 
המוע־ ברית  גם  עשתה  ובעבר 
אולם  בדולפינים.  שימוש  צות 
הדולפינים  יחידת  מצויה  כיום 
על ידי ברית המועצות  שאומנה 

בידי חיל הים האוקראיני. 
בין  משתמשים  בארה"ב 
למטרות  ים  בכלבי  גם  היתר 
כי  דווח  באחרונה  אך  דומות, 
האח־ בשנים  שפותחו  רובוטים 

זולה  הפעלתם  ועלות  רונות 
יחליפו  דולפינים,  מאימון  יותר 
הדולפינים  של  הצוותים  את 
וכלבי הים במשימות של איתור 
הים  וכלבי  הדולפינים  פצצות. 
למשימות  יועברו  אומנו  שכבר 
צו־ חדירת  ומניעת  פטרול 

שעליהם  לאתרים  זרים  ללנים 
שירותם  במסגרת  יופקדו 

הצבאי. 

היועהמ"ש דורש משר הבטחון לפעול 
בנושא אכיפת בניה בשטחי יהודה ושומרון
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לממשלה,  המשפטי  היועץ 
במכתב  פנה  וינשטיין,  יהודה 
בו  יעלון,  משה  הבטחון,  לשר 
נושא  להסדרת  לפעול  לו  קרא 
עבירות  של  הפלילית  האכיפה 
לט־ זאת  ביו"ש.  ובניה  תכנון 
כיום  כי  העובדה  לאור  ענתו, 
באזור,  אכיפה  כל  כמעט  אין 
לתחום  מוסמך  גוף  היעדר  בשל 

זה.
בין  וינשטיין  טוען  במכתב, 
השאר כי "היעדרו של גוף חוקר 
למק־ פרט  שכיום,  לכך  הביא 

המטופלים  יחסית  מעטים  רים 
המקומיות,  הרשויות  על־ידי 
של  פלילית  אכיפה  כמעט  אין 
באיו"ש,  ובניה  תכנון  עבירות 
הרבה  החשיבות  למרות  וזאת 
במלא־ העוסקים  כל  שמייחסים 
כה, ובפרט הריבון בשטח – הצ־

הפלילית  באכיפה  לטיפול  בא, 
לשם  החשובה  אלו,  בעבירות 
עם  והתמודדות  הרתעה  יצירת 

התופעה".
אל  במכתבו  כי  מוסיף  הוא 
ברק,  אהוד  הקודם,  הבטחון  שר 

הביע את עמדתו לפיה יש מקום 
הבניה  על  לפיקוח  שהיחידה 
את  האוכפת  האזרחי,  במנהל 
תיקח  המנהלי,  במישור  הפיקוח 
על עצמה את הטיפול החקירתי 
עבירות  של  הפלילי  במישור  גם 

באיו"ש.  והבניה  התכנון  בתחום 
גוף  כי  וינשטיין  הציע  עוד 
למחלקה  כפוף  יהיה  התביעה 
יהיה  או  מקרקעין  דיני  לאכיפה 

חלק ממנה.
"כפי  כי  וינשטיין  כתב  עוד 
נושא  רגישות  בעבר,  שציינתי 
באיו"ש  חוקית  הבלתי  הבניה 
רחבים  בשטחים  כי  והעובדה 
לע־ פלילי  מענה  אין  באיו"ש 

זה,  בתחום  המבוצעות  בירות 
לתחום  פתרון  מתן  מחייבים 
לאחר  וחצי  כשנה  האמור. 
בת־ לקודמך  הקודמת  פנייתי 

מקום  יש  כי  סבור  אני  פקיד 
זה.  בענין  הטיפול  את  להשלים 
שת־ כדי  אליך  פונה  אני  לפיכך, 
הנו־ את  להסדיר  על־מנת  פעל 

שא, ויפה שעה אחת קודם. אודה 
לענין  אישי  באופן  תידרש  אם 

חשוב זה".

אסירים בטחוניים ניסו לשחד סוהר 
על מנת שיבריח טלפונים סלולריים

כביש 471: רוכב 
אופנוע נהרג בתאונה
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בכביש  קטלנית  תאונה 
אופנוע  רוכב   .(471) מכבית 
ברכב  רבה  בעוצמה  התנגש 
מחלף  שבין  הכביש  בקטע 
כתו־ זרובבל.  למחלף  שעריה 
אנושות,  נפגע  הוא  מכך  צאה 
של  החייאה  מאמצי  ולמרות 
כוחות ההצלה, נאלצו הכוחות 

לקבוע את מותו במקום.
הצלה  איחוד  מתנדב 
שהיה במקום, תיאר כי עוצמת 
והאופנוע  הרכב  של  הפגיעה 
"ראינו  במיוחד,  גבוהה  היתה 
פגיעה שאינה אופיינית בדרך 
כא־ כזה".  מסוג  בתאונה  כלל 

מור, כתוצאה מכך נהרג רוכב 

עשרים,  כבן  צעיר  האופנוע, 
תושב גבעת שמואל הסמוכה.

תקוה,  פתח  עיריית  חבר 
המתנדב  בוסו,  אוריאל  הרב 
כי "הגעתי  אמר  שרון,  בזק"א 
ספורות  דקות  זק"א  צוות  עם 
האופ־ רוכב  התאונה.  לאחר 

הכביש  על  שרוע  היה  נוע 
ללא רוח חיים. לצערי בדיוק 
תאונה  אירע  המקום  באותו 
קט־ בין  חודש  לפני  קטלנית 

רוכב  ונהרג  פרטי  לרכב  נוע 
אופנוע, צוות זק"א פ"ת טיפ־
הממצאים  ובאיסוף  בהרוג  לו 
כי  והוסיף  התאונה",  בזירת 
אפעל  בעיריה  "בתפקידי 
למנוע  כדי  בכביש  שיטפלו 

את התאונה הבאה ח"ו".

השליח שניצל ליד הרכב שהתהפך
| בועז בן ארי

AFP צריך לקבוע גוף מוסמך. בנייה ביו"ש | אילוסטרציה אימג'בנק

הרפורמה בתחבורה הציבורית יוצאת לדרך

חברת קווים תחל ביום שישי להפעיל את 
התחבורה הציבורית באשכול חשמונאים

במודיעין עילית החברה תתחיל לפעול רק בעוד שלושה חודשים
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הרפורמה  של  נוסף  שלב 
לד־ יוצא  הציבורית  בתחבורה 
מיום  תפעיל  קווים  חברת  רך. 
שישי הקרוב את קווי התחבורה 
שזכתה  לאחר  בלוד  הציבורית 
התחבורה  משרד  של  במכרז 
התחבורה  קווי  כל  להפעלת 
מו־ מודיעין,  באזור  הציבורית 
באר  לוד,  רמלה,  עילית,  דיעין 

יעקב, שהם וישובי הסביבה.
הת־ קווי  את  כולל  המכרז 

העירוניים  הציבורית  חבורה 
בין  קווים  וכן  אלה  בישובים 
אביב,  תל  לירושלים,  עירוניים 
שמש  בית  אשדוד,  ברק,  בני 
וישובים נוספים בצפון ובדרום. 
מדובר בקווים שהופעלו עד כה 
וקונ־ סופרבוס  חברות  ידי  על 

יתווספו  המכרז  במסגרת  קס. 
מהערים  בחלק  חדשים  קווים 
הת־ תתוגבר  האחר  ובחלקם 

דירות.
את  תפעיל  קווים  חברת 
הדר־ באופן  החשמונאים  קווי 

החברה  תחל   2013 ביולי  גתי. 
מו־ קווי  אשכול  את  להפעיל 

לאחר  חודשים  ושלושה  דיעין 
מכן תחל קווים להפעיל גם את 
אשכול מודיעין עילית. בינואר 
2014 תחל החברה גם בהפעלת 

אשכול קווי רמלה.
התשתיות  התחבורה,  שר 
בדרכים,  והבטיחות  הלאומיות 
מדובר  כי  ציין  כץ,  ישראל 

שפורסם  ביותר  הגדול  במכרז 
הרפורמה  במסגרת  כה  עד 
התחבורה  משרד  שמנהיג 
במסג־ הציבורית.  בתחבורה 

כ־400  יופעלו  זה  אשכול  רת 
שחברת  חדשים  אוטובוסים 
יותר  של  בעלות  רכשה  קווים 
מ־400 מיליון שקל. בנוסף לכך 
מיליון  כ־65  החברה  תשקיע 
מתקדמות  במערכות  שקלים 
לרווחת  באוטובוסים  שיותקנו 

הנוסעים.
את  תגדיל  קווים  חברת 
החש־ בקווי  הנסיעה  תדירות 

מונאים ביותר מ־35% בממוצע. 
כמו כן, ישופר הקשר בין ישובי 
פעילות  למוקדי  האשכול 
כמו  האשכול  ברחבי  מרכזיים, 
אזורי  רכבת,  תחנות  למשל: 

תעשיה ומרכזי קניות. 
קווים  חברת  תציע  כן,  כמו 
חדשות  טכנולוגיות  של  מגוון 
והתחנות  האוטובוסים  בכל 
החשמונאים  בקווי  שיופעלו 

טעינת  עמדות   420 ובכללם: 
האוטו־ בתחנות  קו  רב  כרטיס 

אלקטרוניים  מידע  מסכי  בוס, 
בזמן  הנוסעים  את  שיעדכנו 
אמת על זמני הגעת האוטובוס, 
מכשירים  לטעינת   USB שקעי
טכנולו־ ושיפורים  סלולריים 

גיים נוספים.
זכתה  כשנה  לפני  כי  יצויין 
לה־ המכרז  גם  קווים  חברת 

הציבורית  התחבורה  פעלת 
הפעלת  נתניה־חדרה.  באשכול 
זה  באשכול  האוטובוסים  קווי 
מתוכננת  קווים  חברת  ידי  על 

להתחיל בסוף 2013.
ציין  פת,  ציון  קווים,  מנכ"ל 
כי בעקבות זכייתה של החברה 
נת־ של  הקווים  באשכולות 

תהפוך  וחשמונאים  ניה־חדרה 
קווים לאחת משלוש מפעילות 
הגדו־ הציבורית  התחבורה 

יותר  של  צי  עם  בישראל  לות 
ומאות  אוטובוסים  מ־1000 

אלפי נוסעים מדי יום.

המכרז הגדול ביותר. אוטובוסים של חברת קווים

מאת חיים מרגליות

המרכזית  היחידה  חוקרי 
הצפוני  המחוז  של  (ימ"ר) 
נסיון  חשפו  שב"ס  בשיתוף 
להכנ־ בתמורה  סוהר,  לשחד 
לשני  סלולריים  טלפונים  סת 
הכלואים  בטחוניים  אסירים 

בבית הסוהר 'נפחא'. 
המרצים  האסירים  שני 
בגין  כבדים  מאסר  עונשי 
כי  חשודים  בטחון,  עבירות 
בבית  המשרת  לסוהר  פנו 
להעביר  לו  והציעו  הסוהר 
להם מכשירי טלפון סלולריים 
שקלים,  אלף  ל־20  בתמורה 

מזרח  תושב  מתווך  באמצעות 
ירושלים.

למפקדיו  דיווח  הסוהר 
פעילות  החלה  הזה  ומהשלב 
היחידה.  בלשי  של  סמויה 
עם  להיפגש  קבע  הסוהר 
גולני.  צומת  באזור  המתווך 
המתווך  מסר  המפגש  במהלך 
טל־ מכשירי  שני  לסוהר 

מזומן.  וכסף  סלולריים  פון 
הח־ נעצר  העיסקה  בתום 

מכשירים  כשברשותו  שוד, 
נוספים. 

והמתווך  האסירים  שני 
נחקרו והובאו לדיון בהארכת 
מעצרם בבית המשפט בנצרת.

"ההצעה להטיל מס על השכרת דירות 
תפגע בסופו של דבר בשוכרים"

המשטרה עצרה כנופית גנבי רכבים 
שהתחזו לעובדי חברת איתור

ניסו לקבל מכשיר נייד. סוהר ליד תאי הטלפון סמוך 
לתאי האסירים הבטחוניים | פלאש 90

10/06-12/06  | מלון עדן אין המחודש בזכרון יעקב

מגיע לך לצאת, לקחת אוויר וכוח כדי להמשיך הלאה...
הקיטנה של יעל (מנוף  ערד לשעבר) שמה דגש על הפרטים הכי קטנים כדי ליצור אווירה 

והווי מיוחדים שיתנו לך כוח לחזור הבייתה רעננה מתמיד.

פנסיון מלא   בריכה  תכניות ברמה גבוהה סביב השעון  הרצאות  סדנאות  משחק טרוויה מאתגר  
ערב שירה סוחף בלווי קריוקי   טיול לעת ערב במושבה  ועוד מגוון פעילויות מרתקות

* כל המוצרים בד“ץ העד“ח/ הרב לנדא, בפיקוחו של הרב אברמובסקי שליט"א

הבית לחופשה חוויתית לפרטים והזמנות: 02-8000-100

הקיטנה
יעל

במחיר מיוחד!! 

 ₪ 770
לאישה

ב-3 תשלומים
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