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דובר צבא מצרים, אחמד מו־
חמד עלי, הודיע כי כוחות משמר 
לסכל  הצליחו  הצבא  של  הגבול 
הברחה של נשק רב לרצועת עזה 
הנשק  ברשימת  המנהרות.  דרך 
שנתפס היו רקטות קסאם, רובים 
אוטומטיים וגם רקטות RPG נגד 

מטוסים.
במשלוח  ההודעה,  פי  על 
הנשק שנתפס אותרו גם עשרות 
רובים  כ־100  קסאם,  רקטות 
כדורים,  אלפי  עם  אוטומטיים 
קרקע  טילי  ו־17  נ"מ  טילי   8
אויר, 8 טילים נגד מטוסים וטיל 
אחד מסוג RPG. בנוסף, נתפסה 
נפץ  חומרי  של  גדולה  כמות  גם 
נתפסו  כן  כמו  רקטות.  לייצור 
אופנועים,   90 לרצועה  בדרכם 
45 כלי רכב, עשרות מיכלי דלק 

וכמה טונות של מלט.
נמסר  מצרים  צבא  בהודעת 

גם כי כוחות צבא מצריים תפסו 
להבריח  שניסו  רכבים  שני  עוד 
עשרה  מצרים  לשטח  מלוב 
לחימה  ואמצעי  גראד  טילי 

נוספים.
המצרי  הצבא  לאחרונה 
מתו־ בכוחות  במצרים  פרוס 

היערכותו  את  והגביר  גברים, 
ובמע־ הבידוק  בנקודות  בעיקר 

מנסה  מורסי  הנשיא  הגבול.  ברי 
הבטחונית  האחיזה  את  להשיב 
בחודשים  אירעו  בו  האי,  בחצי 
חטיפות  אירועי  האחרונים 

רבים.
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של  הלאומי  העורף  תרגיל 
וימשך  שני  ביום  יתחיל  ישראל 
רביעי.  יום  עד  ימים,  שלושה 
העורף,  פיקוד  ישתתפו  בתרגיל 
רשות  העורף,  להגנת  המשרד 
(רח"ל),  הלאומית  החירום 
משרדי  המקומיות,  הרשויות 
הבטחון  ארגוני  שונים,  ממשלה 

וגופים  החינוך  מערכת  וההצלה, 
ציבוריים ופרטיים.

מפ־ 'נקודת  תרגיל  במוקד 
את  לתרגל  הוחלט  השנה,  נה' 
בלתי  לאירוע  העורף  מוכנות 
עם  הקשר  ואת  קונבנציונאלי 
ומוכנותן  המקומיות  הרשויות 
יתו־ התרגיל  במהלך  לחירום. 

בתרחישים  והשטח  המטה  רגלו 
שיופעלו  הארץ,  ברחבי  שונים 
והמשרד  העורף  פיקוד  על־ידי 

להגנת העורף.
 12:30 בשעה  שני  ביום 
דקה  בת  תרגול  אזעקת  תישמע 
ואזעקת  הארץ  ברחבי  וחצי 
 .19:05 בשעה  נוספת  תרגול 
אזעקה  תישמע   ,19:05 בשעה 
באזורים  ויורדת,  עולה   – שונה 
אירוע  ויתרחש  במידה  שונים. 
נוספת  אזעקה  תישמע  אמת, 
באמצעי  מסודרת  הודעה  ותצא 

התקשורת השונים.
התר־ כי  מדגיש  צה"ל  דובר 
השבי־ השנה  זו  המתקיים  גיל, 

מגרף  כחלק  מראש  תוכנן  עית, 
בנייתו  ועל  ל־2013  האימונים 
האחרונים  בחודשים  שקדה 
מנהלת לאומית בשיתוף גורמים 

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   |  1331 גליון   | מאי   26  | תשע"ג  בסיון  י"ז  שלח  פר'  ראשון  יום   | בס"ד 
(ההתבודדות) הי"ז  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | יב  קידושין   - ירושלמי   | עט  עירובין   - בבלי  היומי:  דף 

  המשך בעמ' ב

חנוך אברהם
ב"ר מאיר הי"ו 

ישיבת בית אברהם סלונים
רמות ירושלים

אלישבע בולר 
ב"ר זאב הי"ו
סמינר הישן
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום א', י"ז סיון תשע"ג

השבוע: תרגיל העורף הלאומי 'נקודת מפנה 7'
ביום שני בשעה 12:30 תישמע אזעקת תרגול בת דקה 
וחצי ברחבי הארץ ואזעקת תרגול נוספת בשעה 19:05

טלטלה ב־IDB: הנושים מתאחדים 
כדי ליטול מדנקנר את השליטה

דנקנר: "לא איבדתי את השליטה; נגיב לכל הליך משפטי"

כתובות נאצה רוססו בשבת 
על קיר בית כנסת בחיפה

צבא מצרים: סיכלנו הברחת נשק לרצועת עזה
משלוח אחד שנתפס כלל כמויות של נשק מתקדמים ובהם טילי קרקע אויר, טילי נ.ט. וכן טיל 

RPG ^ כמו"כ נלכד משלוח מלוב למצרים שעל פי החשד גם הוא יועד לרצועת עזה

שליט צ. קוריאה באיגרת מפתיעה לנשיא סין

צפון קוריאה: "אנו מוכנים לדון 
בשאלת ההתפרקות מנשק גרעיני"

צרפת: חייל נדקר בצווארו 
על ידי מחבל מוסלמי שנמלט

‰יום ‰ילול˙ כ"˜ מרן ‰ר‰"˜ 
‰'‡‰ל מ˘‰' ממ‡˜‡וו‡ זי"ע

היום י"ז סיוון, יומא דהילולא 
האדמו"ר  הרה"ק  מרן  כ"ק  של 
משה"  ה"אהל  בעל  ממאקאווא 
זי"ע רבים יעלו לציונו הק' בעיר 

מאקאווא בדרום הונגריה.
להסתל־ שנים  ס"ט  במלאות 

קותו לשמי רום, תתקיים העליה 
הידוע  הק'  לציונו  המסורתית 
ורבים  וישועה  סגולה  כמקום 
במקום  תפילתם  בזכות  נושעו 

קדוש זה,
בהע־ פר'  האחרונה  בשבת 
ההתא־ שבת  התקיימה  לותך 
ובהיכל  מדרשו  בבית  חדות 
ביוזמת  ושוחזר  ששופץ  קודשו 
מאקאווא  של  העולמי  הועד 
דוד  מוה"ר  הרה"ח  בראשות 

מרגלי הי"ו. האורחים התאכסנו 
מאקאווא  אורחים  הכנסת  בבנין 
פאר  ברוב  שנבנה  אבות',  'חסדי 
והדר בסמוך לבית המדרש. ועד 
עשה  מאקאווא  אורחים  הכנסת 
יומא  לקראת  ההכנות  כל  את 
וביד  מסודרת  בצורה  דהילולא, 
רחבה לטובת העולים לציון המ־

תפילות  דהילולא.  ביומא  צוינת 
המדרש  בבית  התקיימו  השבת 
הקודש  קהל  עם  ברוב  העתיק 

שהגיע מרחבי העולם.
אמש ליל ההילולא התקיימו 
המדרש  בבתי  הילולא  סעודות 
המעטירה  מאקאווא  קהילת  של 
של  הטהור  זכרו  הועלה  בהם 

בעל ההילולא זי"ע.
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קים  הצפונית  קוריאה  שליט 
מיוחדת  איגרת  שיגר  און  ג'ונג 
לנשיא סין שי ג'ינפיאג, ובה הע־
השו־ למתיחות  בנוגע  מסר  ביר 
לארה"ב  קוריאה  צפון  בין  ררת 
הניסוי  רקע  על  העולם  ומדינות 
הבליסטיים  והניסויים  הגרעיני 

שביצעה פיונגיאנג.
פור־ לא  האיגרת  של  תוכנה 

סם, אולם הגנרל הצפון קוריאני 

המיוחדת  האיגרת  את  שהעביר 
לכלי  בראיונות  אמר  סין  לנשיא 
קים  אדונו  כי  בסין  תקשורת 
בה־ שוב  לדון  מוכן  און  ג'ונג 
מנשק קוריאה  צפון  תפרקות 

גרעיני.
עוד  אמר  הקוריאני  הגנרל 
קוריאה  בין  לברית  כי  בדבריו 
תחליף,  אין  סין  לבין  הצפונית 
המ־ בין  האמיצה  הידידות  וכי 

לשלטונות  מאוד  חשובה  דינות 
בקוריאה הצפונית. 

בנאום שטנה לציון 13 שנים לנסיגת ישראל מלבנון

נסרללה בנאום מהבונקר: "אם סוריה 
תיפול – גם פלסטין תלך לאיבוד"

מזכ"ל חיזבללה מאיים כי אם סוריה תיפול ישראל תשוב ותכבוש את לבנון ^ לדבריו, "ישראל מפחדת מטילים, לא ממטוסים 
או מכוח אוירי. יש לה את חיל האויר החזק ביותר במזרח התיכון ולנו אין חיל אויר" ^ הוא רמז כי ישראל מכינה עצמה לעימות, 

והזכיר את הקמתו של המשרד להגנת העורף: "אצל הישראלים הכל מוכן לעימות וכל שנה מבצעים תמרונים"
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נסר־ חסן  חיזבללה,  מזכ"ל 
נאום  השבוע  בסוף  נשא  ללה, 
מתוך  חי  בשידור  שהועבר  מקיף 
הנאום,  שוהה.  הוא  בו  הבונקר 
לנסיגה  שנים   13 לרגל  שנישא 
הישראלית מלבנון, קשר בין מל־

חמת האזרחים בסוריה לישראל. 
"אם סוריה תיפול פלסטין תיפול, 
וירושלים  עזה  המערבית,  הגדה 
ייפלו", אמר. "אנחנו ניכנס לעידן 

אפל מאוד".
ש"ישראל  אמר  נסרללה 
ממטוסים  לא  מטילים,  מפחדת 
חיל  את  לה  יש  אוירי.  מכוח  או 

האויר החזק ביותר במזרח התי־
כון ולנו אין חיל אויר". הוא רמז 
כי ישראל מכינה עצמה לעימות, 
המשרד  של  הקמתו  את  והזכיר 
להגנת העורף: "אצל הישראלים 
הכל מוכן לעימות וכל שנה מב־

צריך  שישן,  מי  תמרונים.  צעים 
ועיניו  ער  שלו  שהאויב  לדעת 

מה  יודע  אתה  האם  פתוחות. 
האויב שלך עושה?". 

ביקו־ נסרללה  מתח  בנאומו 
רת על הממשל הלבנוני, שלדב־

ריו אינו נערך מול ישראל כראוי. 
"הישראלים בנו יישובים לאורך 
יהודים  מביאים  הם  הגבולות. 
ומארגנטי־ מרומניה  מאתיופיה, 

נה, מביאים אותם סמוך לגבולות 
שלנו, נותנים להם כסף, תעסוקה 
שלנו  הכפרים  שני,  מצד  ונשק. 
לדברי  ריקים".  כמעט  בחזית 
ברגע  "אנחנו  חיזבללה,  מזכ"ל 
לטמון  זמן  אין  עדין.  היסטורי 
הזמן  הגיע  בחול,  הראש  את 
מול  ולעמוד  ראשנו  את  לזקוף 

עשתה  מה  בכנות,  אז  ההוריקן. 
המדינה  (לבנון)?  הזו  המדינה 
הלבנונית לא ערוכה באופן שבו 
היא מתייחסת לישראל כאויב ".
הל־ "ההתנגדות  לדבריו, 

המשוואה  את  שינתה  בנונית 
מגינים  אנחנו  כעת  הישראלית. 
סו־ ועל  פלסטין  ועל  לבנון  על 

הוא  כי  עוד  אמר  נסרללה  ריה". 
הגדולה  המעצמה  שמנהיג  שמח 
ומזכיר  בישראל  מבקר  בעולם 
את חיזבללה, וכך גם לגבי הדיון 
טרור  כארגון  התנועה  בהגדרת 

אירופה.
הוקדש  הנאום  של  רובו 

לאחר שהמערב התייאש מפתרון דיפלומטי למשבר הרצחני 

אסד הביע הסכמה עקרונית לשליחת נציגים לוועידה 
בינלאומית שתעסוק במלחמת האזרחים בסוריה
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של  מוחלט  סירוב  לאחר 
או  פעולה  לשתף  אסד  משטר 
עם  שהיא  דרך  בכל  להידבר 
המורדים הסורים, מסרה רוסיה 
הביעה  סוריה  כי  השבוע  בסוף 
להשתתף  עקרונית  הסכמה 
שתעסוק  בינלאומית  בוועידה 
בחיפוש פתרון פוליטי למלחמת 
בשטחה  המתחוללת  האזרחים 

כבר שנתיים וחצי. 
להשתתף  הסכימה  "דמשק 
בוועידה כדי שכל הצדדים יוכ־
למ־ פתרון  אחר  יחד  לחפש  לו 

החוץ  משרד  דובר  אמר  שבר", 
הרוסי אלכסנדר לוקשביץ.

חשוב  בהישג  מדובר 
כביכול  שמציגים  לרוסים 
שהם  שוב  נייטרליות ומוכיחים 
אסד  משטר  בין  היחיד  הקשר 
המערב.  ומדינות  ארה"ב  לבין 

כבר  במערב  כי  נראה  זאת,  עם 
מפתרון  מכבר  זה  התייאשו 
צפויה  לא  והוועידה  פוליטי 

לשנות את המצב.
בעת האחרונה גברה המתי־

לאחר  לארה"ב  רוסיה  בין  חות 
תמיכתם  את  הגבירו  שהרוסים 
אובא־ כשהנשיא  בדיוק  באסד 

ברצינות  לשקול  התחיל  מה 
התערבות  של  האפשרות  את 

צבאית בסוריה. 

חילוקי דעות בקואליציה סביב מתווה פרי לגיוס בני הישיבות: 

יו"ר הקואליציה: "זאת עבודה בעיניים. 
זה קמפיין אנטי חרדי ולא שוויון בנטל"

תוך חילולה של השבת פרסם אתמול יו"ר 'יש עתיד' יאיר לפיד מאמר שבו התרברב על "הישגיו": "מסקנות 
הועדה לשוויון בנטל הן נצחון פוליטי אדיר של 'יש עתיד', אבל הרבה יותר מזה, של מדינת ישראל"

מזכיר המדינה האמריקני סיים את ביקורו באזור 

ג'ון קארי: "מתקרבים לרגע שבו יידרשו החלטות קשות"
לפני שסיים את ביקורו אמר "הצדדים צריכים להתמקד במאמצים על מנת להתניע מו"מ. לא נכון לומר שנגמר הזמן" 

^ קארי חשף כי הגנרל ג'ון אלן, לשעבר מפקד נאט"ו באפגניסטן, צפוי להפוך לשליח של ארה"ב לישראל
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בסוף  בישראל  ביקורו  בתום 
המדינה  מזכיר  שיגר  השבוע, 
האמריקני מספר מסרים מדיניים 
כי  ואמר  ולפלסטינים,  לישראל 
להתמקד  צריכים  הצדדים  "שני 
במאמצים על מנת להתניע משא 
"גם  כי  הוסיף,  עוד  ישיר".  ומתן 
יודעים  הפלסטינים  וגם  ישראל 
להשיג  כדי  להיעשות  צריך  מה 
התקדמות והגיע הזמן שתתקבל 
שארצות  משהו  לא  זה  החלטה. 
הגיע  להחליט.  צריכה  הברית 
הוא  קשות".  להחלטות  הזמן 

הודה לנתניהו ולאבו מאזן, וקרא 
הקרו־ בימים  "להוכיח  לשניהם 

בים מנהיגות". 
האמריקני  המדינה  מזכיר 
נכון  "לא  לדעתו  כי  עוד,  ציין 
הוסיף  הוא  הזמן".  שנגמר  לומר 
כי "צריך לשאול האם תתקבלנה 
למשא  בנוגע  הקשות  ההחלטות 
שבוע  לתת  יש  המדיני.  ומתן 
כדי  הצדדים  לשני  שבועיים  או 
"אי־ כי  ציין  אף  קארי  לחשוב". 

בוויכוחים  להיתקע  רוצים  ננו 
למשא  המוקדמים  התנאים  על 
יהיו  הצדדים  ששני  אלא  ומתן, 

ממוקדי מטרה לגביו".

אם  המדינה  מזכיר  כשנשאל 
שוחח עם נתניהו על הבניה בה־

אתייחס  "לא  השיב:  תנחלויות, 
למה שנאמר בשיחות הפרטיות. 
בסטטוס  ודנו  עלה  הנושא  אבל 
של ההתנחלויות ובצורך של שני 
הצדדים להתקדם. עמדת ארה"ב 
בנוגע להתנחלויות ברורה – אנ־

חנו מאמינים כי יש להפסיק את 
זמן  זה  עמדתנו  זו  ההתנחלויות. 
רב". לדבריו, "ניתנו אישורים אך 
שי־ לעשות  יכולת  יש  לממשלה 

נוי בחודש הקרוב", והביע תקוה 
רוצים  לא  "אנחנו  ייעשה.  כך  כי 
מתווכחים  שבו  בשלב  להיתקע 

אנחנו  המוקדמים.  התנאים  על 
ממוקדים  יהיו  כולם  כי  מקווים 

במטרה: לקיים משא ומתן".
המאחזים  סוגיית  בדבר 
להפיכת  מתנגדים  "אנחנו  אמר: 
ראוי.  לא  זה  לחוקיים.  מאחזים 
מאתנו  למנוע  אמור  לא  זה  אך 
לי  לדבריו, "היו  שיחות".  לקיים 
מאוד.  פרודוקטיביות  פגישות 
הכי  השותפה  נשארת  ישראל 
קרובה שלנו ונמשיך לעבוד יחד 
עם הפלסטינים. אם יהיה הסכם, 
ההתנח־ בעיית  את  פותר  אתה 

לויות". 

מאת מאיר ברגר

הקואליציוניים  הסדקים 
בני  לגיוס  פרי  מתווה  סביב 
ומתרחבים:  הולכים  הישיבות 
ביתנו  ישראל  ששרי  לאחר 

הודיעו כי יתנגדו להצעת החוק 
יו"ר  קרא  הנוכחית,  במתכונתה 
לוין  יריב  ח"כ  הקואליציה, 
השבוע  סוף  במהלך  (הליכוד), 
במתווה  שינויים  לבצע  האחרון 
השבוע  שהציגה  בנטל  השוויון 

ועדת פרי.
זה  בנטל  שוויון  לא  "זה 
בלוף", תקף לוין בראיון לערוץ 
זה  בעיניים,  עבודה  "זאת   .10
קמפיין אנטי חרדי ולא קמפיין 

לשוויון בנטל".

שוויון  זה  בנטל  "שוויון 
את  לכלול  חייב  וזה  לכולם 
הוסיף  הערבית",  האוכלוסיה 
לעשות  ראוי  שם  "גם  לוין. 
לבחון  ראוי  מסוימת.  אבחנה 

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב
מאת שלמה גרין

האחז־ בקבוצת  טלטלה 
איש  שבשליטת  אי.די.בי  קות 
מחזיקי  דנקנר:  נוחי  העסקים 
הגי־ אי.די.בי  של  החוב  אגרות 
האג"ח  מחזיקי  עם  להסכם  עו 

נושי  לפיו  פיתוח,  אי.די.בי  של 
ויטלו  יתאחדו  החברות  שתי 
מידיו  בקבוצה  השליטה  את 
אמורים  הנושים  דנקנר.  של 
המש־ בבית  להתייצב  השבוע 
פט ולבקש את אישורו למהלך.

מאת אליעזר פרידמן

באירופה.  אסלאמי  טרור  גל 
ימים ספורים אחרי הרצח המזע־
איס־ טרוריסטיים  בו  בלונדון  זע 
למיים הרגו חייל בצבא בריטניה, 
נדקר אתמול חייל צרפתי ברובע 

העסקים של פריז.
שני  עם  יחד  שסייר  החייל, 
לתחנת  סמוך  נוספים  חיילים 

מתכנית  כחלק  בפריז,  רכבת 
האבטחה נגד טרור של הממשלה 
ידי אלמוני  על  נדקר  הצרפתית, 
ראיה  עדי  מהמקום.  שנמלט 
היה  התוקף  המחבל  כי  מסרו 
שהיה  שלושים  כבן  מזוקן  גבר 
לבוש כערבי ונראה ממוצא צפון 

אפריקני.
ברור  לא  החייל  של  מצבו 

מאת חיים מרגליות

תושבי  גילו  השבת  במהלך 
בבית  קיר  גבי  על  כי  חיפה  העיר 
כנסת ברחוב אלנבי בחיפה רוססו 
כתובות נאצה וסמלים פוגעניים. 
גם  הפורעים  הזיקו  במקביל, 
כשניסו  למקום,  הכניסה  לידית 
לשבור אותה. המשטרה הודיעה 

כי פתחה בחקירת המקרה.
האחרון  החודש  במהלך 

כך  דומים.  מקרים  מספר  אירעו 
למשל חוללו שני בתי כנסת בעיר 
התרחש  המקרה  אז,  גם  ים,  בת 
המקרים  קודש.  שבת  במהלך 
הללו חזרו על עצמם באחד מב־
שאחריה. בשבת  גם  הכנסת  תי 
גם  רוססו  האחרון  בחודש 
הכנ־ בית  על  גם  דומות  כתובות 
סת בקרית מלאכי. בכל המקרים 
המשטרה פתחה בחקירה. אולם 

בינתיים, ללא תוצאות.

  המשך בעמ' ב
  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב
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מאת אליעזר פרידמן

גשר שעליו כביש ראשי שמ־
חבר בין מדינת וושינגטון לקנדה, 
התמוטט  סיאטל,  העיר  באזור 
לתוך מי נהר זורם העובר תחתיו. 
באותה  שנסעו  רכבים  שלושה 
שעה על הגשר נפלו על יושביהם 
לתוך המים הקפואים אולם, לא־
ככל  כי,  התברר  מהיר  חילוץ  חר 

הנראה, אין הרוגים בתקרית.
אר־ בעל  הוא  הרחב  הגשר 

בין  ומחבר  נסיעה  מסלולי  בעה 
וושי־ שבמדינת  סיאטל  העיר 

וונקובר  לעיר  בארה"ב  נגטון 
נהר  את  חוצה  כשהוא  בקנדה 
הגשר  סיאטל.  בצפון  הסקיט 
האחרון  שישי  בליל  קרס  הגדול 
נבנה.  הוא  שמעליו  הנהר  לתוך 
רכב  כלי  שלושה  נפלו  בקריסה 
היה  מה  זמן  ובמשך  המים  לתוך 
חשש כבד לחייהם של הנוסעים. 
שלושה  כי  נמסר  יותר  מאוחר 
נוסעים חולצו מהמים ופונו לק־

בלת טיפול רפואי בבתי החולים 
באזור. 

מחיל  פרנסיס,  מארק 
אמר  שבוושינגטון,  הפרשים 
לקראת  התמוטט  הגשר  כי 
(שעון  בערב   19:00 השעה 

מקומי). 
בא־ המשטרה  דובר  לדברי 

זור, "הסיבה לקריסה עדיין אינה 
ידועה, אך בוודאות לא היה גשם 
יצוין  הקריסה".  בעת  באזור 
אולם  מיושן  די  הינו  הגשר  כי 
כגשר מעולם  הוגדר  לא  הוא 

מסוכן.
על  דיווח  התקבל  במקביל 
 5.7 בעוצמה  אדמה  רעידת 
לא  אך  שבארה"ב,  בקליפורניה 
האד־ רעידת  בין  קשר  על  ידוע 
אף  על  הגשר,  קריסת  לבין  מה 
רחוק  לא  שוכנת  שקליפורניה 
שוכנת  בה  וושינגטון  ממדינת 

העיר סיאטל.

נגיל ונשיש בזאת התורה
היום הכנסת ס"ת לבית המדרש 
דחסידי טעמעשוואר בבני ברק

הכנסת  אי"ה  תתקיים  היום 
דחסידי  המדרש  לבית  ספר 
במעמד  ברק,  בבני  טעמעשוואר 
שליט"א.  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
נשמת  לעלוי  נתרם  התורה  ספר 
אלי־ יצחק  ר'  בן  ברוך  הר"ר 
השאיר  שלא  ז"ל  פולק  מלך 
נתרם  קיימא,  של  זרע  אחריו 
מוקירי  משפחתו  קרובי  ידי  על 

זכרו.
תתקיים  האותיות  כתיבת 
צור  צבי  ר'  הנכבד  הרה"ח  בבית 
שליט"א ר' מנחם 21 משעה 4.30 
תצא  מכן  ולאחר   ,6 השעה  עד 
קודש  נאוה  מביתו  התהלוכה 
שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
המדרש  בית  לעבר   5 רד"ק  רח' 
סוקולוב  פינת   9 קוטלר  שברח' 

לכבודה  מצוה  סעודת   .7 בשעה 
מו־ באולמי  תתקיים  תורה  של 

דיעין. 

נסרללה  כאשר  בסוריה,  למצב 
במשטר  תמיכתו  את  והביע  שב 
אל  ארגון  מול  חזית  ופתח  אסד 
במדי־ ושלוחותיו  קאעידה 

שיש  כופרים  כינה  אותם  נה, 
להילחם בהם. הוא נמנע מלהציג 
סונים  בין  כעימות  הלחימה  את 
בין  כעימות  והגדירו  לשיעים, 
מע־ אג'נדה  המשרתים  כופרים 
ה"התנגדות"  לבין  רבית־ציונית 
את  מקבלים  שאינם  וסוריה, 

תכתבי המערב.
ממדינות  לוחמים  "אותם 
לצאת  כדי  הקלות  קיבלו  רבות 
לסוריה.  ולהגיע  ממדינותיהם 
לפגוע  ארה"ב  של  השיטה  זו 
אותם  ידי  על  מבפנים  בסוריה 
כו־ בכולם  שרואים  ארגונים 

שרצחו  ארגונים  אותם  פרים, 
יותר  הרבה  סונים  מוסלמים 
הן  בולטות  ודוגמאות  מאחרים, 
מה שקורה בעיראק, בפקיסטאן 

ובסומליה", אמר נסרללה.
שהקבוצות  חושבים  "אנחנו 
סו־ על  שמשתלטות  החמושות 

ריה הן סכנה גדולה ללבנון ולכל 
או  לחיזבללה  רק  לא  הלבנונים, 
הוסיף.  בלבנון",  לשיעים  רק 

הל־ למדינה  ללבנונים,  "ללבנון, 
ויש   – בלבנון  ולדו־קיום  בנונית 
הקבוצות  אם  לכך.  הוכחות  לי 
האזורים  על  ישתלטו  הללו 
יסכנו  הם  לבנון  עם  הגבול  ליד 
הביטו  הסונים.  את  לבנון.  את 
עכשיו  שנלחמים  מי   – בעיראק 
המדינה  של  שלוחה  הם  בסוריה 
כמה  עיראק.  של  האיסלאמית 
אנ־ בידי  נהרגו  סונים  דת  אנשי 

שיה?".
השדרה  עמוד  היא  "סוריה 
יכולה  שלא  ההתנגדות,  של 
את  כששוברים  ידיה  את  לשלב 
עמוד השדרה שלה. אנחנו נהיה 
אמר  זאת",  נעשה  אם  טיפשים 
עוד נסרללה. "אדם טיפש מביט 
אליו  מתקרבים  ובבידוד  במוות 
ולא נוקט צעדים. אם סוריה תי־
והישרא־ האמריקאים  לידי  פול 

לים ושליחיה של ארה"ב באזור, 
ואז  מבודדת  תהיה  ההתנגדות 
ותכפה  ללבנון  תיכנס  ישראל 
את חוקיה על לבנון. לבנון תשוב 

לעידן הישראלי".
נסרללה הוסיף כי " מה שקו־

ללבנון  מאוד  חשוב  בסוריה  רה 
אנחנו  שלנו.  לעתיד  גורלי  וגם 
האומץ  את  יש  לנו  הגבול.  על 

בכנות  נדבר  ולכן  ולפעול  לדבר 
מההתחלה.  ברורה  עמדתנו   –
מקו־ הן  לרפורמה  הדרישות 

מקום.  יש  הזה  ולממשל  בלות 
עם  ברפורמות  להתחיל  צריך 
הוא  לדבריו,  פוליטי".  דיאלוג 
רפור־ ביצוע  על  אסד  עם  דיבר 

מות וזה הביע נכונות לכך, בעוד 
"ההנהגה  התנגדה.  האופוזיציה 
לנהל  מוכנה  הנוכחית  הסורית 
זאת,  דוחה  והאופוזיציה  דיאלוג 
הישגים  להשיג  מקווה  היא  כי 
בשל התמיכה של מדינות אירו־

פה, מדינות ערב העשירות בנפט 
וארה"ב". 

חזבללה  התערבות  על 
נסרללה  אמר  בסוריה  בלחימה 
לפני  רק  להתערב  "התחלנו  כי 
דיאלוג  ניסינו  חודשים.  כמה 
הם  אבל  שלנו,  הקשרים  כל  עם 
לדחות  התעקשו  הקשיבו,  לא 
רוצים  רק  הם   – הדיאלוג  את 
מחיר.  בכל  הממשל  את  להפיל 
שנתיים  שבמשך  יודע  אני 
התקבלה  מתאימה  הצעה  כל 
אבל  הסורי,  הממשל  ידי  על 
זה   – אותן  דחו  שכנות  מדינות 
לא  הן  כי   – עכשיו  עד  סוד  היה 
הנוכחי  הסורי  שהממשל  רצו 

יישאר". 

ב"ב: פעוט נפל מקומה 
שלישית – מצבו בינוני

לקומה  השלישית  בקומה  ביתו  ממרפסת  נפל   3 בן  פעוט 
הראשונה בבני ברק ונפצע באורח בינוני. חובשים מארגון הצ־
לה גוש דן העניקו טיפול ראשוני בשטח, והוא פונה ע"י מד"א 

כשהוא בהכרה עם חבלת ראש.
שרוליק הרשטיק חובש הצלה גוש דן שטיפל בילד: "הע־
כל  אך  שקט  באי  והיה  ראש  מחבלת  שסבל  לילד  טיפול  נקנו 
העת בהכרה. ייצבנו את מצבו ולאחר מכן הוא פונה ע"י מד"א 

לבית החולים".

ירושלים: הולך רגל נפגע מרכב

הולך  נפגע  בירושלים  גרשום  רבינו  פינת  יחזקאל  ברחוב 
רגל כבן 15 מרכב ונפצע בראשו. חובשים מתנדבים של 'איחוד 
פונה  ראשוני,  רפואי  טיפול  לו  העניקו  'ירושלים'  סניף  הצלה' 

להמשך קבלת טיפול בבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.

כביש 6: שני פצועים 
בהתהפכות רכב

דרום.  לכיוון  תות  עין  מחלף  ליד   ,6 בכביש  התהפך  רכב 
פצו־ לשני  רפואי  טיפול  שהעניקו  מד"א  כונני  הוזעקו  למקום 

עים. מסוק מד"א פינה פצוע הקשה לבי"ח איכילוב. פצוע נוסף 
במצב בינוני, פונה ע"י פרמדיקים של מד"א לבי"ח הלל יפה. 

ירושלים: שריפה פרצה 
כתוצאה מבקת"ב

ברחוב  בוואדי  שפרצה  לדליקה  לכיבוי  הוזעק  כיבוי  צוות 
מרידור המפריד בין מחנה פליטים שועפת לשכונת פסגת זאב. 
הצוות שהגיע בליווי מג"ב התקרב עד לגדר ההפרדה על מנת 
בקת"ב  השלכת  בעקבות  פרצה  הנראה  שככל  דליקה  לכבות 
באבנים  נרגמו  הם  הכיבוי  פעולות  במהלך  לשריפה.  וגרמה 

ונאלצו לסגת.
התפשטו  והיבש,  החם  האויר  מזג  בשל  שישי,  יום  במהלך 
מספר דליקות באזור מזרח וצפון העיר. כוחות כיבוי פעלו בכל 

הזירות, וגם הם הותקפו על ידי בני מיעוטים.

כביש 6: הרוג ומספר 
נפגעים בהתהפכות רכב

אירעה  רבדים  למחלף  סמוך  לצפון,  גת  מקרית   6 בכביש 
'איחוד  של  מתנדבים  חובשים  התהפך.  רכב   – דרכים  תאונת 
הצלה' ביצעו פעולות החייאה על נפגע באורח אנוש, אך בסופו 
של דבר נקבע מותו במקום. מספר נפגעים במצבים שונים פונו 

על ידי מד"א לבתי החולים 

עתלית: אשה נפצעה בפיצוץ גז

תושבת עתלית נפצעה באורח בינוני מפיצוץ גז בעת שבי־
שלה בביתה. האשה טופלה על ידי צוותי מד"א ממרחב כרמל 

ופונתה להמשך טיפול בבית החולים רמב"ם בחיפה.

נתניה: שריפה גדולה 
בחנות למוצרי בניה

שריפה גדולה פרצה בחנות לחומרי בניה ברחוב שכטרמן 
כיבוי  כוחות  הוזעקו  למקום  בנתניה.  הישן  התעשיה  באזור 

גדולים כדי להשתלט על האש הגדולה.

בת ים: בן 80 טבע בחוף הסלע

בחוף הסלע בבת ים טבע אדם כבן 80. חובשים מתנדבים 
מוצלחת,  החייאה  בו  ביצעו  ים'  'בת  סניף  הצלה'  'איחוד  של 

פונה לבית החולים כשמצבו קשה אך יציב.

ירושלים: הולך רגל 
נפגע מאוטובוס 

המר־ התחנה  מול  יפו  ברחוב  מאוטובוס  נפגע  רגל  הולך 
סניף  הצלה'  'איחוד  של  מתנדבים  חובשים  בירושלים.  כזית 
'ירושלים' העניקו לו טיפול רפואי ראשוני לאחר שנפגע קשות 
לבית  פונה  מערכתית,  רב  פגיעה   – גופו  חלקי  ובכל  בראשו 

החולים בניידת טיפול נמרץ כשמצבו מוגדר בינוני עד קשה.

לוד: פצוע קשה 
בהתנגשות רכב בעץ

רכב התנגש בעץ ברחוב הרצל בלוד. פרמדיקים של מד"א 
שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח אסף הרופא 

פצוע מחוסר הכרה במצב קשה עם פגיעת ראש. 

קצרים // חיים מרגליות

אל תירא עבדי יעקב
לדון  אמורה  היום  המתכנסת  לחקיקה  השרים  ועדת 
לראשונה  לשנות  המתיימרות  פרי,  ועדת  בהמלצות 
עבור  מצה"ל  השירות  דחיית  הסדר  את  ישראל  בתולדות 
של  באהלה  עצמו  ממית  והוא  אומנותו  שתורתו  מי  כל 
תורה. רק קצרי רואי לא יבינו את גודל הגורליות של ימים 
אלו לנוכח הנסיון הנואל, המקומם והשערורייתי, לקעקע 
באופן רשמי וחוקתי את מעמדם הבלעדי של לומדי התורה 
וההגנה שחייבת להיות מוענקת להם, לפי כל אמת מידה.

השמחה  קולות  לצד  הישראלית,  הציבוריות  במרחב 
ומשנאיה  מחרפיה  מצד  החרדית  היהדות  של  לאידה 
מחאה,  של  קולות  גם  יש  השנים,  כל  אלו  לימים  שייחלו 
טומנות  שכביכול  ההקלות  כלפי  אמיתית,  או  דמגוגית 
במראית  שגם  הקלות,  פרי.  ועדת  של  המלצותיה  בחובן 

העין שלהן אינן אלא זמניות ולא קבועות כלל ועיקר.

המבט  הפניית  של  הפתאים  למלכודת  ליפול  לנו  אל 
שנועדו  קולות  אותם  לעבר  הקשבת  האוזן  והטיית 
איננו  האסון  לומר,  וכמו  העיניים  את  לסמא  מלכתחילה 
גדול כל כך וכי בסופו של דבר כביכול מדובר בגלולה מרה 
של  קומה  עם  מלכתחילה,  לשער  היה  שניתן  מכפי  פחות 

ממשלת הזדון, בראשותם של נתניהו, לפיד ובנט. 

טקטית,  איננה  זה  מחשבה  קו  לשלילת  הסיבה 
מסופקים  להיראות  שלא  כדי  והסברה,  תדמית  משיקולי 
היא  לכך  הסיבה  התגשמו.  טרם  ושאיפתנו  שרצוננו  שעה 
למצוא  אפשר  אי  לחלוטין.  ואמיתית  מהותית  עניינית, 
נוחם בסעיפים כאלו ואחרים שנועדו לזרות חול ולטשטש 
את הגזירה בהתגלמותה – הנפת הכורת, היל"ת, על עולם 
לממדים  הקודש  בארץ  והתעצם  שגשג  שפרח,  התורה 
מבורכים ובד בבד השמטת הקרקע מתחת לרגלי הציבור 

החרדי, אמונתו והדרך אשר בה הולך כל השנים.

להשפיל  להכות,  בכוח  שביקש  פריץ  אותו  כמשל 
אחר  מקורי  נימוק  לו  מצא  פעם  ובכל  היהודי  את  ולבזות 
היהדות  של  והמרים  המוצהרים  אויביה  קמו  עתה  כן   –
ומצוותיה  התורה  של  הצרוף  קיומן  על  האמונה  החרדית, 
פורקי  מחוץ  אויבים  פינות,  ועיגולי  דרך  קיצורי  כל  ללא 
עול וגלויי ראש, לצד אויבים מבית כביכול חובשי כיפות 
בשלל צבעים ובדים אשר מאז מקדם היו היהודים החרדים 

האותנטיים לצנינים בעיניהם.

וח"ו  חשבון  לבוא  ההזדמנות  בפניהם  נקרתה  עתה 
מביטים  שהם  ציבור  אותו  ושגשוג  לפריחת  קץ  לשים 
משתדלים  השנים,  לאורך  אחריו  עוקבים  בהשתאות,  בו 
להסתיר את קנאתם לנוכח שיא יפעתו ותחת זאת ממירים 
זאת במשטמה עזה ובאיחול עצמי בנוסח: יקרבו ימי אבל 
השדה  חלקת  את  ואהרוג  השלטון,  מן  יורחק  עת  אחי, 

וכבשת הרש שנותרה באחוזתו.

וכרוית  ותורתו  ה'  דבר  על  האמונה  החרדית,  היהדות 
מורי  שליט"א,  והחסידות  התורה  גדולי  פי  למוצא  אוזן 
ותגביר  תוסיף  אבותיה,  באומנות  ותאחוז  תמשיך  הדרך, 
חיילים לתורה ולהיכליה, מתוך אמונת אומן כי כאשר אמר 
מלווה  בסעודת  אמש,  בליל  אך  לתפוצותיו,  ישראל  עם 
מלכא דדוד מלכא משיחא, "אל תירא עבדי יעקב", וכי עת 

צרה היא ליעקב, יושב האוהל, וממנה יוושע.
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

מי מבשל
בישרו  המדינה,  נשיא 
של  המדיניות  הכותרות 
ליל אמש, ייפגש מחר בצד 
עם  המלח  ים  של  הירדני 
וככל  ירדן  מלך  עבדללה 
הנראה גם עם יו"ר הרשות 
מאזן.  אבו  הפלסטינית 
טרחו  אף  כותרות  אותן 
הללו  הפגישות  כי  לציין 
יש־ ונסיון  רצון  משקפות 

ראלי "לצאת מהקפאון".
חוסר הוודאות ובעיקר 
של  מוסכם  גיבוש  העדר 
מוצקה  ישראלית  עמדה 
שמ־ ובוהו  התוהו  לנוכח 

את  מוביל  בסוריה,  תרחש 
שבהם  למחוזות  ישראל 
היתה בעבר, כמו לא נלמד 
פרי  שהוא  הברור  הלקח 

נחלת אותם ימים.
לישראל (היוֹנית אמנם, 
על  שמתיישב  מי  כל  אך 
נתקף  הממשלה  ראש  כס 
מי  ביוֹניות,  במהרה  די 
נטיה,  יש  פחות)  ומי  יותר 
מתחום  כנראה  ששאובה 
שמ־ בשעה  הפסיכולוגיה. 

שתרר חלל ואולי אף גרוע 
(סו־ צפונה  ומבטים  ממנו 

ריה, לבנון ואיראן) ודרומה 
מבשרים  אינם  (מצרים) 
מחו־ מרוץ  נפתח  טובות, 

לעבר  נואש,  כמעט  דש, 
אשר  יהי  כלשהו  פרטנר 
למצוא  מנת  על  ולו  יהא, 
אחיזה כלשהי בדמות ידיד 

תורן או שותף ליום צרה.
שהמהפכה  במקום 
הפונ־ והקנאות  במצרים 

האיראנית,  דמנטליסטית 
הצדדים  שני  ובתווך 
העוינים בסוריה, ילמדו את 
כל מי שעיניו בראשו ומוח 
בקודקודו כי הגיעה השעה 
אימ־ עכשיו  לא  אם  (וכי 

את  להשליך  להפסיק  תי) 
לשעבר  אויבים  על  היהב 
בהווה,  לאוהבים  שיהפכו 
ערביים,  מנהיגים  בדמות 
יש  בקושי  עצמם  שלהם 
שעליהם  באזורים  שליטה 

הם אמורים לשלוט.
פרס,  שמעון  בכדי  לא 
הסכ־ ואבי  הנוכחי  הנשיא 

גרורותיהם,  וכל  אוסלו  מי 
הוא הנרתם התורן לקידום 
מגעים  או  מדינית  יוזמה 
שלבטח  חדשים  מדיניים 
מלבד  דבר  יולידו  לא 
שתוצאותיה  אשליה  עוד 
לא  ואשר  מראש  ידועות 
לא  כי  להתפלל  אלא  נותר 

תסתיים ח"ו באסון.

מי מזמין
מאמין  להיות  צריך  לא 
קונס־ בתיאוריות  אדוק 
יד  כי  לשער  כדי  פירציה 
שהמ־ לכך  גורמת  מכוונת 
חאות החברתיות, שנמשכו 
רק  תתועלנה  לא  אמש,  גם 
בל־ האוצר  שר  של  לכיוונו 
לעבר  גם  תזלוגנה  אלא  בד 
ושרים  הממשלה  ראש 
גורמת  בוחשת  יד  נוספים. 
בנטל  שוויון  שישתרר  לכך 
בין  המחאה  קולות  ספיגת 

חברי הממשלה השונים.
היא  לכך  הראיות  אחת 
הכמות המזערית, שלא לו־

מר הסמלית, של המפגינים 
מול  בהפגנה  אמש  שנצפו 
הממשלה  ראש  של  ביתו 
התק־ בקיסריה.  נתניהו 

איש   25 שם  ספרה  שורת 
היו  אילו  כי  להניח  וסביר 
אלו יותר התקשורת היתה 
ששה לכמת אותם באומדן 
שר  בית  (מול  יותר  נדיב 
שלום,  סילבן  האנרגיה, 

ברמת גן, הפגינו מאות).
קבלת  עם  כך,  או  כך 
ההפגנה  על  הדיווחים 
נתניהו  בית  ליד  אמש 
מעבר  לבי.  רחב  (השני), 
שפתותיי  על  שעלה  לחיוך 
לנוכח יצירתיות המפגינים 
"כדי  בצל  עמם  שהביאו 
לא  נתניהו  של  שהמקרר 
יהיה ריק וכדי שכשיחתוך 
אותו, אולי יבכה עליהם" – 
לנתניהו  בהחלט  לו  מגיע 
הבי־ קיתונות  את  לחלוק 

הציבוריים  והזעם  קורות 
מאחורי  להסתתר  ולא 
את  המכסה  המטפס  השיח 
מש־ של  החיצוניים  כתליו 

רד האוצר.

מי אשם
הדתית  הציונות  מחוגי 
השבת  צאת  לאחר  נפוצו 
הרב  בשם  קשים  דברים 
מרה  הזועק  דרוקמן  חיים 
הרב  את  "המבזים  נגד 
ממנו  ומונעים  אריאל 

להיות מועמד".
הרב  מדוע  רק  מעניין 
בצורה  מדבר  דרוקמן 
אנונימית ואינו קורא לילד 
האח,  בנט,  נפתלי  בשמו. 
שאמור  והגומות,  החיוך 
היה להיות המוציא לפועל 
דרוקמן  הרב  יוזמות  של 
הוא  עמו,  הנמנים  וכל 

האחראי לכך ולא אחר.

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בנימין ליּפקין

הבשורה בהר יונה

שר השיכון: 'הר יונה' פתרון 
למצוקת הדיור החרדית 

בהר יונה עתודות לבניית 18,000 יח"ד ^ בימים אלו החל הרישום ל'קבוצה 
החסידית המרכזית' בעיר ^ תנופת בניה עצומה וחסרת תקדים בהר יונה

נסרללה בנאום מהבונקר: "אם סוריה תיפול – גם פלסטין תלך לאיבוד"

את גיוסם של הערבים הנוצרים 
יש  זה.  את  רוצים  הם  לצבא. 
הארכת   – במחלוקת  סוגיה  עוד 
השירות של בני ישיבות ההסדר. 
מההסכמים  מפורשת  סטיה  זו 

הקואליציוניים".
אף  האחרון  שישי  ביום 
הודיע שר הבינוי והשיכון, אורי 
יצביע  היהודי  הבית  כי  אריאל, 
הדיונים  "במהלך  המתווה.  נגד 
כי  כך  על  נעמוד  ראשון  ביום 
גיוס בני מיעוטים יהיה לא פחות 
המ־ החרדי.  הציבור  בני  מאשר 
בנ־ שותפות  דורשים  בה  ציאות 

טל רק מציבור אחד ולא מציבור 
צודקת  ואינה  ראויה  אינה  אחר 
ואנו נדרוש שהשוויון יהיה כלפי 

כולם". 
גם  מוחים  היהודי  בבית 
משך  את  להאריך  הכוונה  על 
השירות של בני ישיבות ההסדר 

לעשרים וארבעה חודשים.
ביום חמישי דווח כי מפלגת 
ישראל ביתנו דורשת כי בהצעת 
שי־ יוכנסו  בנטל,  לשוויון  החוק 

נויים מהותיים, כך שכבר עכשיו 
לבני  גם  הגיוס  יעדי  ייקבעו 
תקציבי  סעיף  וייקבע  מיעוטים 
הפעלת  את  ויאפשר  שיסדיר 
הגיב  לא  עדיין  נתניהו  החוק. 

להצעה.
האוצר  שר  כך,  ובתוך 
להתרברב  ממשיך  לפיד  יאיר 
של  בוטה  חילול  תוך  ב"הישגיו" 

קדושת השבת. 
מהחרדים  אחוז  "שבעים 
בעיצומה  לפיד  כתב  יגויסו", 
הועדה  "מסקנות  השבת.  של 

תיערך  שעליהם  בנטל,  לשיוויון 
הק־ א'  ביום  ראשונית  הצבעה 

של  אדיר  פוליטי  נצחון  הן  רוב, 
'יש עתיד', אבל הרבה יותר מזה, 

של מדינת ישראל. 
שכותרות  מקרה  זה  "אין 
אחרונות'  ב'ידיעות  הבוקר 
עתונים  שני   – היום'  וב'ישראל 
בי־ מסכימים  לא  כלל  שבדרך 

השתמשו   – דבר  שום  על  ניהם 
במילה "היסטורי". ממשלות הרי 
הת־ קריירות  זה,  על  נפלו  כבר 

רסקו, ועדות פורקו, קואליציות 
הלכו  והמדינה  בג"ץ  התמוססו, 
משוכ־ היו  כולם  ישיר,  לעימות 

נעים שאין לזה פתרון. 
כל  פתרון  לזה  שהיה  "אלא 
הוא  היה  שצריך  מה  כל  הזמן, 
לעקרונות.  והצמדות  נחישות 
הקמת  אחרי  בלבד  חודשיים 
הממשלה ועדת פרי מביאה הס־
מע־ שנים  ש־3  לכך  שיביא  כם 

יתגייסו,  מהחרדים   70% כשיו 
ייכנסו  אחרים  חרדים   28,000
השירות  ואת  העבודה  למעגל 
מקסימום  לדחות  יהיה  אפשר 
הזו  הדחיה  (וגם   21 לגיל  עד 
יסכים  צה"ל  אם  רק  תתבצע 

לכך). 
הכו־ תחת  לבחירות  "רצנו 
עכשיו  לשנות!"  "באנו  תרת 
החרדים,  גיוס  משנים.  אנחנו 
בעיה שהיתה פצע מדמם בליבה 
מגיעה  הישראלית,  החברה  של 
הגיוני,  שפוי,  מוסכם,  לפתרון 
שלו.  על  ועומד  נחרץ  גם  אבל 
השו־ לסקטורים  להכנע  במקום 

נים, המדינה חוזרת להתנהג כמו 
ריבון העומד על שלו".

יו"ר הקואליציה: "זאת עבודה בעיניים"

האזור  מנהיגי  עם  השיחות 
להת־ "בדרך  לדבריו  התמקדו 

שלום  שיביא  ומתן  למשא  קדם 
ובטחון. אמשיך עם שני הצדדים 
ואני  הפערים,  על  לגשר  כדי 
רוצים  הצדדים  שני  כי  משוכנע 
יש  אך  יסתיים,  שהקונפליקט 
חילוקי דעות. עם זה אנחנו מת־

מודדים".
כי  גם  בדבריו  חשף  קארי 
ג'ון  הגנרל  כעת  שוהה  בארץ 
אלן, לשעבר מפקד כוחות נאט"ו 
להפוך  צפוי  אשר  באפגניסטן, 
לי־ ארה"ב  של  המיוחד  לשליח 
שראל. קארי ציין כי הוא "נמצא 
בישראל  עמיתיו  עם  ועובד  כאן 

על סוגיות בטחוניות". 
לישראלים  כי  הבהיר  קארי 
הבטחון,  בנושא  קדימות  יש 
קדימות  יש  לפלסטינים  ואילו 
"יש  הגבולות.  הגדרת  בסוגיית 
דרך אחת לממש החזון הזה: שי־

הישראלים  בסוף,  ישירות.  חות 

תהיה  מה  יחליטו  והפלסטינים 
התוצאה". 

 קארי התייחס להודעתה של 
היא  כי  ואמר  הערבית,  הליגה 
נותרת  ארה"ב  מאוד.  "עודדה 
מדינות  לשתי  מאוד  מחויבת 
מו"מ  דרך  רק  אבל  עמים.  לשני 
והפלסטינים  הישראלים  ישיר 
יכולים להשיג שלום לשני עמים 

ולשתי מדינות".
"זהירות  לנקוט  הציע  הוא 
למצוא  נוכל  בעזרתן  וסבלנות, 
זה  לשלום.  שתוביל  הדרך  את 
את  תעשה  ארה"ב  כי  יקרה  לא 
זה. זה שלום שיצטרך להיעשות 
שהצבת  חושב  לא  אני  במו"מ. 
מועיל.  דבר  זה  יעד  תאריכי 
הצדדים  לכל  הבהיר  אובאמה 
חוד־ כמה  לתת  מתכוון  הוא  כי 

אם  נחליט  ואז  הזה  לנושא  שים 
כאן  היה  הוא  רציניים.  הצדדים 
מתקר־ ואנחנו  חודשיים,  לפני 

המנהיגים  על  שבה  לנקודה  בים 
לקבל החלטות קשות".

ג'ון קארי: "מתקרבים לרגע שבו"

בפגי־ אושר  החדש  המתווה 
חמישי  ביום  שקיימו  לילית  שה 
אי.די.בי  של  האג"ח  בעלי  נציגי 
האג"ח  בעלי  נציגי  עם  אחזקות 
בין  ובהם  פיתוח,  אי.די.בי  של 
הפנסיה  קרנות  מנכ"ל  השאר 
ערמוני,  יואב  גלעד  הדתיות 
לפידות,  אייל  הפניקס  מנכ"ל 
גרמי  בישראל  יורק  קרן  נציג 

בלנק, ומנכ"ל פסגות חגי בדש.
על פי ההסכמות אליהן הגי־

עו הצדדים, שתי החברות ימוזגו 
די.  אי.  שתיקרא  אחת  לחברה 
בחברה  השליטה  פיתוח.  בי 
אי.די. נושי   – תתחלק  החדשה 

בי אחזקות יקבלו עשרה אחוזים 
מהמניות ונושי אי. די. בי פיתוח 
וזאת  אחוזים,  תשעים  יקבלו 
מהחוב.  חלק  למחיקת  בתמורה 
מאות  הנושים  יקבלו  בנוסף, 
מקופות  במזומן  שקלים  מיליוני 

החברות. 
היא  ההסכם  משמעות 
אי.די. של  האג"ח  שמחזיקי 

הצעתו  את  דוחים  אחזקות  בי 
דנקנר  נוחי  השליטה  בעל  של 
שהתבססה  הצעה  חוב,  להסדר 
איש  עם  פעולה  שיתוף  על 
אדוארדו  הארגנטינאי  העסקים 
כסף  להזרים  שהסכים  אלשטיין 
יאשר  המשפט  בית  אם  לחברה. 
את המתווה החדש, יאבד דנקנר 
מעשית את השליטה באי.די.בי.

מי  עצמו,  דנקנר  מלבד 
הם  למהלך  להתנגד  שצפויים 
חייבות  להם  הגדולים  הבנקים 
דנקנר  שבשליטת  החברות 
מאות מיליוני שקלים. בשלב זה 
לא ברור מה יעלה בגורל חובות 
המהלך  אם  לבנקים  הקבוצה 
אמרו  הנושים  נציגי  יאושר, 
מצידם כי בדעתם לפנות ולשתף 

גם את הבנקים במהלך. 

מקבוצת אי.די.בי נמסר בת־
גובה כי "אנו תמהים על החלטת 
נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.
בי. אחזקות לוותר על החוב כל־
ולה־ עדשים,  נזיד  תמורת  פיהם 

העצום  הנכסי  העודף  את  עניק 
של  נושיה  לידי  בקבוצה,  המצוי 
אי.די.בי פיתוח. קבוצת אי.די.בי 
רואה לנגד עיניה את טובתם של 
כלל בעלי החוב, נותני האשראי 
תפעל  הקבוצה  המניות.  ובעלי 
זה  ומעוות  תמוה  מהלך  כנגד 
הקרוב  בזמן  להציע  ובכוונתה 
אי.די.בי  של  האג"ח  למחזיקי 
בהרבה  טובה  הצעה  אחזקות 
מההצעה הקלוקלת שגובשה על 

ידי הנציגויות".
כי  אמר  עצמו  דנקנר  נוחי 
אני  השליטה.  את  איבדתי  "לא 
וחתמו  רצו  הם  מה  מבין  לא 
הסכם אחר או עוין עם קרן זרה 
שאני מתריע כבר חודשים רבים 
להפ־ זה  עושה  שהיא  מה  שכל 
ריע לעבודה התקינה של קבוצת 
הבקשה  הגשת  כולל  אי.די.בי 
במסווה  המשפט  לבית  שלהם 
מה  כל   – הבראה  תכנית  של 
שהיה כאן זה נסיון להשתלט על 
כבר  הבוקר.  הוכח  וזה  החברה 
שנה וחצי אני עובד יומם ולילה 
הנכסים  את  ולהשביח  להאדיר 
השק־ ולהוסיף  הקבוצה  של 

לכולם.  ידוע  וזה  חיצוניות  עות 
מיליארד  כחצי  כבר  גייסתי 
של  נוסף  סכום  ויש  שקלים 
שאותם  שקלים  מיליון  כ־400 
נגייס בקרוב. ברמה האישית אני 
מק־ אני  מאוכזב,  וקצת  מופתע 

ווה שנשכיל להציב מול ההצעה 
שהוגשה למחזיקי האג"ח הצעה 
לכל  נגיב  אנחנו  בהרבה.  טובה 
ננקוט  צריך  אם  משפטי,  הליך 
מק־ בכל  כאלה,  בצעדים  אנחנו 

רה איני מתכוון להתפטר".

טלטלה ב־IDB: הנושים מתאחדים 

אך דובר צבא צרפת מסר כי לא 
נשקפת סכנה לחייו על אף שהוא 

איבד דם רב בדקירה. 
בצרפת  רשמיים  גורמים 
עדכנו בפרטי הפרשה את נשיא 
השוהה  הולנד,  פרנסואה  צרפת 
כי,  מסרו  הגורמים  באתיופיה. 
לקבוע  מדי  מוקדם  זה,  בשלב 
החייל  לרצח  קשור  האירוע  אם 
נמ־ עוד  שעבר.  בשבוע  בלונדון 

סר כי כוחות הבטחון הצרפתיים 
מנהלים מצוד אחר החשוד. 

נרצח  שעבר  רביעי  ביום 
מחרי־ בתקיפה  בריטי  חייל 

צבאי  אימונים  מתקן  ליד  דה 
הבריטית  בתקשורת  בלונדון. 
הרצח  מזירת  צילומים  הוצגו 
הרוצחים  כי  שמסרו  ראיה  ועדי 
הב־ ש"החייל  אמרו  בבריטניה 

תחת  עין  עונש  קיבל  הזה  ריטי 
עין, שן תחת שן".

צרפת: חייל נדקר בצווארו 

הזדמ־ מהווה  התרגיל  שונים. 
כלל  להכנת  נוספת  שנתית  נות 
לבחינת  חירום,  למצבי  הציבור 
התיאום  השונות,  המערכות 
ההיערכות  ושיפור  הבין־ארגוני 
בחי־ העורף  והמענה להתגוננות 

ביומו  יפעיל  העורף  פיקוד  רום. 
הראשון של התרגיל את פרויקט 
תיבחן  במסגרתו  אישי',  'מסר 
במסרונים  ההתרעה  מערכת 
למכשירים  שירות  ישלחו  אשר 
הניידים. על כן, יתכן כי יתקבלו 
בש־ הארץ  רחבי  בכל  מסרונים 

עות האזעקה.
יתורגלו  התרגיל  במסגרת 
בר־ ילדים  וגני  חינוך  מוסדות 

יתרגלו  והתלמידים  הארץ  חבי 
בעת  המוגנים.  למרחבים  כניסה 
האזעקה יתרגלו גם בסיסי צה"ל, 
ציבור  ומוסדות  ממשלה  משרדי 

את הכניסה למרחבים מוגנים.
כי  מודיע  העורף  פיקוד 
התרגיל  עם  פעולה  לשתף  יש 
העו־ פיקוד  להנחיות  ולהישמע 
מת־ האזעקה,  הישמע  עם  רף: 

לתרגל  המדינה  תושבי  בקשים 

שנבחר  המוגן,  למרחב  כניסה 
מראש, על־פי זמן הכניסה למיגון 
העומד לרשותם – בבית, במקום 
ישהו.  בו  מבנה  בכל  או  העבודה 
להיכנס  אפשרות  ואין  במידה 
הת־ אזעקת  בזמן  המוגן  למרחב 

רגול: יש להיכנס למרחב הבטוח 
ביותר בקרבת מקום ולשהות בו 
פיקוד  הנחיות  דקות.   10 במשך 
כמצילות  בעבר  הוכחו  העורף 

חיים, יש להישמע להן.
החיוניים  השירותים  כלל 
חולים,  בתי  לרבות  במשק, 
כנסים  גם  וכך  כסדרם  ימשכו 
כלי  תנועת  המוניים.  ואירועים 
תימשך  וציבורית,  פרטית  רכב, 
האזעקה  בהישמע  גם  כסדרה 
לתנועה,  הפרעה  תתבצע  (לא 
אך יש להישמע להנחיות פיקוד 

העורף בזמן נסיעה ברכב).
ות־ לקשיים  הקשור  בכל 

יש   – האזעקה  בשמיעת  קלות 
לפנות למרכז המידע של פיקוד 
בנושאים   .1207 בטלפון  העורף 
משותפים  למקלטים  הקשורים 
למוקדי  לפנות  יש   – וציבוריים 

המידע העירונים.
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  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הבשורה על פתיחת הרישום 
המרכזית'  החסידית  ל'קבוצה 
בהר יונה, הולכת וצוברת תאוצה 
שלב  פתיחת  ולאחר  אלו,  בימים 
בי־ הגדולה  בעלזא'  ב'קרית  ב' 
קרוב  שתמנה  יונה  בהר  שראל 
הראשון,  בשלב  יח"ד  ל־400 
דח־ הדיור  ועדת  ראשי  נפגשו 
מר  השיכון  שר  עם  באיאן  סידי 
שטח  לסיור  שיצא  אריאל,  אורי 

באתרי הבניה בהר יונה.
שר השיכון קידם בברכה את 
משלחת חסידות באיאן, שכללה 
ר'  שפירא,  יעקב  ר'  הרה"ח  את 
גולדיס,  מרדכי  ור'  קופר  הרש 
על  השיכון  שר  את  עדכנו  ואלו 
ב'הר  באיאן  חסידות  התבססות 
הראשון  בשלב  שתמנה  יונה', 

מעל 200 יח"ד.
יונה  הר  כי  ציין,  השיכון  שר 
וזמין  אידיאלי  פתרון  מהווה 
החרדי,  בציבור  הדיור  למצוקת 
כוחו  בכל  לסייע  בכוונתו  וכי 
יונה.  בהר  הרוכשים  לציבור 
של  הנחה  העניק  השיכון  משרד 
כ־80% על הוצאות הפיתוח בש־

להמשיך  המשרד  ובכוונת  כונה, 
ולשווק את הקרקע עם ההטבות, 

הציבור  לצרכי  מלאה  בהתאמה 
החרדי.

לפיתוח  המרכזית  החברה 
מטרופולין  את  שבונה  יונה,  הר 
יצאה  החרדי,  לציבור  יונה  הר 
על  מיוחדת  בהודעה  כאמור 
פתיחת הרישום למתחם החסידי 
בפיקוח  החדשה,  בעיר  המרכזי 
מימון  ובתכניות  האכלוס,  ועדת 
שיינתנו  מיוחדות,  והלוואות 

לרוכשים בעיר החדשה.
לפתרון  יונה  בהר  הבשורה 
וצוברת  הולכת  הדיור,  מצוקת 
האחרונים,  בשבועות  תאוצה 
יוקמו  החדשה  החרדית  ובעיר 
בשנים הקרובות כ־18,000 יח"ד, 
בתכניות  ל־4,000  קרוב  מתוכם 
תב"ע מאושרות, וכל השאר בה־
פקדה ובתהליכי תכנון מואצים, 
כך שהעיר הר יונה תהפוך בעז"ה 
של  רב־עוצמה  למטרופולין 
בתהליך  בארץ,  החרדי  הציבור 
מואץ של בניה מאסיבית בחמש 
השנים הקרובות, שהחלה בימים 

אלו במלוא התנופה. 
יצוין, כי ההרשמה מתבצעת 
וסופיים,  סגורים  בחוזי־מכירה 
בערבות חוק מכר מלאה, כאשר 

הדירות  של  בפועל  האכלוס 
לאחר  חודש  כ־22  בתוך  יהיה 

היתר הבניה הסופי.
כידוע  התברכה  יונה  הר 
במיקום  ושוכנת  רבות,  במעלות 
בגובה  ההר  גבעת  על  מיוחד 
הרים  אויר  עם  מטר,  כ־500 
חדשים  גישה  בכבישי  צלול, 
הראשים  מהכבישים  שנסללו 
בהר  החרדי  האזור  לתוך  היישר 
יונה, ובמרחק שעת נסיעה מבני 
ברק, ושעה וחצי מירושלים. כמו 
בתכנון  השכונה  מתאפיינת  כן, 
המגורים  אזור  כאשר  עתידני, 
וכל  מהשטח,   30% רק  מהווה 
ופאר־ ציבור  מבני  יהיו  השאר 
קים מושקעים, מוריקים ורחבי־

ידיים, באיכות חיים שלא מוכרת 
הקיימים  החרדיים  באזורים 

בארץ.
את  לשבח  מציינים  כן  כמו 
והמוצהרת  המאסיבית  התמיכה 
של פרנסי העיר, ראש העיר וח־
ברי העיריה, שנרתמו בכל כוחם 
החרדית  להתיישבות  לסייע 
מיוחדים  תנאים  והעמידו  בעיר, 
ותקדימיים לטובת כלל קהילות 

הקודש שיתגוררו בהר יונה.

גשר המחבר בין ארה"ב לקנדה קרס 
לנהר; שלושה רכבים צנחו למים

שבדיה: המשטרה לא מצליחה למגר את התפרעויות 
המהגרים; המהומות גלשו מחוץ לבירה שטוקהולם

מאת אליעזר פרידמן

לאחר שבשבוע שעבר התפ־
מוסלמים  מהגרים  בני  אלפי  רעו 
בשטוקהולם בירת שבדיה, עברו 
לאזורים  גם  האלימות  המהומות 
הבירה  לפרברי  ופרצו  נוספים 

ועיירות במרכז שבדיה.
גדולים  משטרה  כוחות 
לסייע  כדי  לשטוקהולם  הובאו 
המקומיים,  המשטרה  לכוחות 
בהפחתת  הצלחה  נחלו  ואכן 
ובצמצום  האלימות  היקף 
מהלילות  בשונה  המהומות. 
בשטו־ הצעירים,  הקודמים 

קהולם כבר לא יידו אבנים לעבר 
שוטרים ושרפו 'רק' 25 מכוניות 
בהם  הקודמים  הלילות  לעומת 

כלי  של  רבות  עשרות  נשרפו 
רכב מדי לילה. 

כו־ ועיבוי  לחיזוק  במקביל 
מהגרים  גם  יצאו  המשטרה  חות 
לבו־ כשהם  לרחובות  מבוגרים 
שים באפודים זוהרים וניסו לה־
רגיע את המתפרעים הצעירים.

התקשורת השבדית העלתה 

להרג־ שקראו  מהגרים  לשידור 
מהגר  של  גיסו  ואף  הרוחות  עת 
שנורה למוות בידי שוטרים בת־
מותו  ושבעקבות  החודש  חילת 
אלו  כי  אמר  המהומות,  פרצו 
גיסו  של  מותו  על  כך  שמגיבים 
ופוגעים  שגויה  בצורה  מגיבים 

בעצמם ובשבדיה כולה. 

המהומות בשבדיה

כל הנוסעים חולצו בשלום, הגשר שקרס



המבשר | יום א', י"ז בסיון תשע"ג | עמוד ג

דף היומי בבלי: עירובין עט    דף היומי ירושלמי: קידושין יב    חובות הלבבות: 
חשבון הנפש הי"ז (ההתבודדות)    משנה יומית: בבא בתרא ג, א-ב    הלכה 
יומית: או"ח רנג, ג-ה    רמב"ם יומי: נדרים ז-ט    שו"ע הרב - רב יומי: לו, ב 
אות א'    חפץ חיים: עשין, א-ב    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ב עמ' סט.

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
8:13
9:06
9:41
10:16
12:36
1:11
7:41

3:49
4:39
5:36

ת"א
8:14
9:08
9:42
10:18
12:38
1:13
7:38

3:49
4:39
5:41

חיפה
8:11
9:06
9:40
10:17
12:37
1:12
7:42

3:46
4:36
5:32

ב"ש
8:16
9:09
9:44
10:19
12:39
1:14
7:38

3:54
4:42
5:40

אשדוד
8:15
9:09
9:43
10:19
12:39
1:14
7:39

3:51
4:41
5:38

צפת
8:09
9:04
9:38
10:14
12:35
1:10
7:39

3:43
4:34
5:33

81
6:30 9:30 02-5822456

שיעורים

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

הכוונה וחינוך

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

חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

בד"ץ חוג חת"ס פ"ת: טל' 03-9317040 

בית הוראה: 

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

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

לוח תורני - יומי

תורנויות בתי מרקחת
ירושלים מרפאת מסילת ישרים 054-4869302 מסילת ישרים 14    בני ברק סנטר פארם 6186536 אהרונוביץ 
12    תל אביב סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 08:00 עד 18:00  סופרפארם אבן 
גבירול 077-8881090 אבן גבירול 124 מהשעה 08:00 עד 18:00  סופרפארם איכילוב 077-8881070 ויצמן 14 
א' מהשעה 10:00 עד 18:00 הכיכר 5273430 דיזנגוף 89 מהשעה 16:00 עד 08:00    נתניה סופרפארם ויצמן 
077-8881615 שד' ויצמן 22    חיפה סופר פארם נווה שאנן 077-8880440 טרומפלדור 56    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    אשדוד סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 

רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233
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23:00 25/05/13

ירושלים ֳ
דירות  מאגר  השבת"  "מנוחת  תיווך 
ולתקופת  לשבתות  ירושלים  במרכז 

קצרות 052-7664373
[20026794]

ירושלים | מכירה
מ"ר  כ-200  ענקית  פאר  הבירה  בארזי 
מרפסות, נוף ק"ה + מעלית בנין מבוקש 
 052-7176373 גמיש  ש"ח   4,700,000

02-5829322 תווך
[20026803]

 + ק"ה  מ"ר  כ-100   3 הבירה  בארזי 
ש"ח   2,200,000 מרפסות,  נוף,  מעלית, 
גמיש 052-7176373 02-5829322 תווך
[20026802]

משופצת,  מ"ר   100 חדרים  וגן,4  בבית 
-השבת  2,100,000"כיכר  מרפסת   +

"0527696535 יוסי
[20026790]

מדהים,  נוף  מ"ר,   85 חדרים   3 בעוזיאל 
-השבת  מחיר1,900,000"כיכר  קומה3, 

"0527696535 יוסי
[20026789]

גדול  סלון  חדרים   4 קוטג'  אדם  בחיי 
"כיכר  בגג  אופציה   + סוכה  מרפסת 
 4- שלוחה   9666-777  /  02  " -השבת 

יעקב
[20026788]

מ"ר   110 מקבלן  חדשה  דירה  ברוממה 
במחיר  מדהים  נוף  סוכה  מרפסת   +
 02-9666777 השבת"  "כיכר  מציאה 

שלוחה5 עקיבא
[20026787]

מחולקת  מ"ר  דירה100  ישראל  בשרי 
"כיכר   1,800,000 רק  מציאה  במחיר 

השבת" 02-9666777 שלוחה5 עקיבא
[20026786]

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
[20026783]

דירה  בשוק!  חדשה   - ישראל  בבית 
משופצת  מ"ר   85 חד'   4 מדהימה! 
נוף   + גדולה  מרפסת  מ"ר   60  + חדשה. 
ש"ח   1,750,000 רק   . אופציה   + מרהיב 
 1 שלוחה   02\9666777 השבת"  "כיכר 

מיכאל
[20026782]

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

9666777\02 שלוחה 1 מיכאל
[20026781]

חמישית  קומה  בסורוצקין  חדרים   4.5
057-3131627 תיווך

[20026758]

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

השבת" 9666777\02 שלוחה 1 מיכאל
[20026630]

 + מ"ר   150 יפיפיה!   - דפנה  במעלות 
ומושקעת  מפוארת  דיור,  ליחי'  מחסן 
השבת"  ."כיכר  ש"ח   2,900,000  .

9666777\02 שלוחה 1 מיכאל
[20026628]

3.5חדרים  הנביא,  בשמואל  בהזדמנות 
מיקום  נוספת  חצר   + גדולה  חצר  ק"ק 
"כיכר  ש"ח   1,200,000 רק  מעולה 

השבת" 9666777\02 שלוחה 1 מיכאל
[20026626]

 ) חדרים   4.5 דופלקס  ישראל  בבית 
ש"ח   1,370,000 מצוין  מיקום   ( מ"ר   85
 1 שלוחה   02\9666777 השבת"  "כיכר 

מיכאל
[20026624]

 + 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]

 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]

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

02-9666777 שלוחה5 עקיבא
[20026500]

ירושלים | השכרה
מרפסות   + ק"ג   2 יפהפיה  ישראל  בבית 
 * ש"ח   3,250 מיידית  לזוג  נוף   +
מחודשת  גדולה  ק"ג   3 בהחשמונאים 
5,800 ש"ח גמיש מיידית 052-7665829 

לפנה"צ תווך
[20026804]

למכירה   / להשכרה  בהזדמנות! 
ק"ק  חדשה  חד'   2.5 י-ם  ישראל  בבית 

050-4134111 050-4173819 (תיווך)
[20026793]

יח"ד להשכרה בעזרת תורה מרוהטת + 
מזגן מיידי 054-8418659

[20026761]

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

057-3154818
[20026733]

ירושלים | חנויות ומחסנים
חנויות  מגוון  להשכרה\מכירה 
 /  02  " -השבת  בירושלים"כיכר 

9666-777 שלוחה -4 יעקב
[20026632]

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

השבת" 9666777\02 שלוחה 1 מיכאל
[20026791]

 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
מתארגנת  ה'  בשיכון  איכותי  במיקום 
בנין  חד',   3 דירות  לרכישת  קבוצה 
"תיווך"  והרשמה  לפרטים  יוקרתי 

052-977-1245
[20026792]

יחי"ד   3 ה'  בשכון  למבינים!  השקעה 
תשואה  ק"ק  חדיש  בבנין  מושכרות 
המצליח"  "תיווך  משכנתא  ללא   5.5%

03-6198367
[20026767]

שמורה,ק"ג  ענקית,  חד'   3 הכהן  בעלי 
המצליח"  "תיווך  גמיש   1,100,000 חזית 

03-6198367
[20026766]

משופצת  חד'   3 שך-הירדן  בהרב 
אפשרויות   + כ"א   3 חזית  ק"ב  קומפלט 
הרחבה 1,200,000 ש"ח "תיווך המצליח" 

03-6198367
[20026765]

חגי  ברחוב  עניין!!  למביני 
 + ק"ג  מ"ר   130 חד'   5 דופלקס 
 2.000.000 מושקעת  גג  מ"ר   50
נכסים"  י.ל.  בלעדי!"תיווך  ש"ח 

03-5705788
[20026751]

מרווחת  חד'   4 דירת  נותרה  באלישע!! 
קבלן   * ויוקרתי!!  שקט  בנין   *  * ק"ג 
תוך  אכלוס  ש"ח   1,600,000 אמין!! 
ב"תיווך-ט.זינגר"  תוכניות  חודש   24

03-619-0004
[20026677]

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
ק"ג  גדולים  חד'   2 אלחריזי  בסוקולוב 
"תיווך  אב  מחודש  ש"ח  מרוהטת 3,000 

המצליח" 03-6198367
[20026769]

חזית  ק"ב  גדולים   3 הנביאה  בדבורה 
המצליח"  "תיווך  קומפלט  מרוהטת 

03-6198367
[20026768]

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]

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
שמורה  ישראל,  בישמח  גג  דירת 
חדרים   2 ל-  אופציה  מאד  ומטופחת 
הגג,  לבניית  אופציה   + נופסים 
דיקמן  תיווך  למחותנים.  מאד  מתאימה 

02-5800-555
[20026773]

קומה  חדרים   4 יצחק  בחיי  "בלעדי" 
נוחה + חצר ומרפסת במחיר מציאה 

"תיווך נכון 02-5802007
[20026771]

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

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

למרכז  קרוב  ישראל  בישמח  בלעדי!!! 
חדשה,  חדרים,   4 זקן-תמרים  חיים 
עליונים  ארונות  נוף,  היטב,  מתוכננת 
דיקמן  תיווך  אצל  מפתחות  במטבח, 

02-5800-555
[20026665]

 4 דירת  במעזריטש  ענין!!  למביני 
נוחה,  קומה  ענק,  סלון  גדולה,  חדרים 
חזית  לכיוון  פונה  מושקע,  מטבח  מיזוג, 

ונוף, תיווך דיקמן 02-5800-555
[20026618]

למשקיעים!!! מתאימה לעסק, 6 חדרים 
אופציות   ,2 ל  מחולקת  כניסה,  בקומת 

להרחבה, תיווך דיקמן 02-5800-555
[20026615]

 +  -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]

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

02-5800-555
[20026068]

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

054-8415078
[20026684]

קרית גת | מכירה
שמורה  חדרים   3 לאנ"ש  בהזדמנות! 

ק"ב + מרפסת גדולה 054-8459165-7
[20026750]

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 
משופץ  אופציה   + ק"ב  חד'   2 באשדוד 

500.000 ש"ח "מציאות" 0573195555
[20026772]

משופצת   3 קומה  חדרים   3 ביבנה, 
בינוי,  פינוי  שכונת  מ"ר   60 קומפלט, 
(לא   052-711-3080 ש"ח   670,000

תיווך)
[20026741]

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

המלצות מקונים, 052-7601957
[20026740]

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

מוקדם 0732791610
[20026573]

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"ֹב
בבורו  וקטנות  גדולות  ודירות  צימרים 

פארק, פרטיות מלאה! 917-5415055
[20021634]

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

1 / 052-7616720
[20024074]

קרית שמונה 
חצר   + שמונה  בקרית  כפרי  ארוח 
חדר  נדנדות  ישיבה  פינות  גדולה 
ממקורות  דק'   5 צמוד  ומטבח  אוכל 
מהדרין  וקייטרינג  ביכנ"ס  הירדן 
למשפחות,זוגות,  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]

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. 

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

054-8479305-6 04-6921247
[20026651]

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

ביתי לקבוצות)
[20013495]

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

052-7689144
[20022238]

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]

קירוב ַ מוסדות  לרשת  רשם\ת  דרוש\ה 
באיזור המרכז תנאים טובים למתאימים 
zechersh@gmail. פקס:03-5052186 

com 050-4119907
[20026764]

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

תשלום מהרווחה
[20026682]

לאנגלית.  מעברית  מתרגמת  דרושה 
תנאים  ומומחית.  זריזה  שמים  יראת 
לפקס  לשלוח  בכת"י  קו"ח  טובים. 

0722-27-00027
[20026749]

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

050-4196668
[20026116]

לכל ֱ אורגניסט  היימישער  א 
נוחים  במחירים  האירועים  סוגי 

0548-45-75-45
[20023172]

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

050-4120410
[20026069]

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

5804211g@gmail.com
[20023272]

צלום חתונות 
שולקוב,  ומרים  מיכאל  אירועים  צילום 

054-8464103 ,054-8439439
[20026748]

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

שכר 03-6769376
[20025990]

בריאות 
ארה"ב)  (לנדאו  מקרולנד  חברת 
 * יחודיות  -ים  אצות  סוגי  משווקת 
 * לידה  ואחרי  לפני   * התריס  לבלוטת 

לחיזוק כללי 0722-819247
[20025689]

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

לשם. 0504-105-304
[20021788]

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]

באוטובוס  לנערה  לבנה  חצאית  נמצאה 
מי-ם לב"ב לפני פסח 03-6193468

[20026796]

נרתיק  בתוך  קנון  מצלמת  אבדה 
רביעי  ביום  ברק  לבני  מי-ם   402 בקו 

057-3101593
[20026785]

בערב  ג'  ביום  נשים  יד  שעון  נמצא 
בנק  ליד  ירושלים  ישראל  במלכי 

הפועלים 050-4172517
[20026757]

קו320  סופרבוס  של  באוטובוס  נשכח 
של  כובע  אייר  בי"ט  ספר  לקרית  מי-ם 

גבר 052-7151306 054-8409723
[20026756]

בעלז  בחופת  סנדיסק  נגן  אבד 
054-8481794

[20026755]

אדר  בי"ח  זהב  תכשיטי  עם  נרתיק  אבד 
052-7165948

[20026754]

בקו  בית  ונעלי  חלוק  עם  שקית  אבדה 
במוצ"ש  לגאולה  מרמות  בי-ם   72

האחרון 052-7161776 (אסתי)
[20026753]

מאיר  ר'  בקבר  בודד  זהב  עגיל  נמצא 
בעל הנס בל"ג בעומר 03-5781120

[20026752]

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]

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

050-4145811
[20026705]

 

מפלס 
הכינרת

ירושלים
26-16

תל אביב
26-19

חיפה
25-18

גולן
28-19

טבריה
32-21

גליל
25-15

באר שבע
28-17

אילת
38-24

מזג האויר
ירידה בטמפרטורות

היום - ירידה נוספת של 
הטמפרטורות והן תהיינה 

ממוצעות לעונה. 

שני - נאה ומעט חם יותר.  

שלישי - נאה וללא שינוי של 
ממש בטמפרטורות.  

רביעי - נאה, הטמפרטורות 
יעלו במקצת. 

הקו האדום
-208.8

היום: 209.935-
אתמול: 209.935-

רביעישלישישני

הודעות חוק תכנון ובניה - 19/05/13

הודעות חוק תכנון ובניה - 19/05/13

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

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה 
עילית  חשמל  רשת  להקמת  הרשאה  למתן  המקומית,  הרשות  ולמהנדס  והמים 
ומתקניה בראשון לציון לפי תכנית עבודה ת"א מס' 509735 מיום 22/04/2013 

כלהלן:
החלפת עמוד בטון מספר 511A בעמוד תעלה, רח' הרימון 8, ראשל"צ.
החלפת קו חשמל מתח נמוך בתייל אוירי מבודד, רח' הרימון, ראשל"צ.

ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית - עירייה ראשון לציון.
פרסום  ממועד  יום   14 עד  המקומית,  הרשות  במשרדי  השגה  להגשת  המועד 

הודעה זו.
חב' החשמל לישראל  בע"מ 

מ ח ו ז -  ה ד ר ו ם  
מחלקת תכנון - רשת וחל"ב 
רח' קרימינצקי 7 , ת.ד. 9002

תל-אביב  61090  

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

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה 
עילית  חשמל  רשת  להקמת  הרשאה  למתן  המקומית,  הרשות  ולמהנדס  והמים 
ומתקניה בראשון לציון לפי תכנית עבודה ת"א מס' 509732  מיום 19/03/2013 

כלהלן:
הקמת עמוד מספר 2427 במדרכה בגבול החצרים הורוביץ 38-40. 

ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית - עירייה ראשון לציון.
פרסום  ממועד  יום   14 עד  המקומית,  הרשות  במשרדי  השגה  להגשת  המועד 

הודעה זו.
חב' החשמל לישראל  בע"מ 

מ ח ו ז -  ה ד ר ו ם  
מחלקת תכנון - רשת וחל"ב 
רח' קרימינצקי 7 , ת.ד. 9002

תל-אביב  61090    

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

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה 
עילית  חשמל  רשת  להקמת  הרשאה  למתן  המקומית,  הרשות  ולמהנדס  והמים 
 22/04/2013 מיום   509748 מס'  ת"א  עבודה  תכנית  לפי  באשקלון  ומתקניה 

כלהלן:
התקנת ארון חלוקה ברחוב רמז פינת רחוב העבודה.

ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית - עירייה אשקלון.
פרסום  ממועד  יום   14 עד  המקומית,  הרשות  במשרדי  השגה  להגשת  המועד 

הודעה זו.
חב' החשמל לישראל  בע"מ 

מ ח ו ז -  ה ד ר ו ם  
מחלקת תכנון - רשת וחל"ב 
רח' קרימינצקי 7 , ת.ד. 9002

תל-אביב  61090       

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

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה 
עילית  חשמל  רשת  להקמת  הרשאה  למתן  המקומית,  הרשות  ולמהנדס  והמים 
 21/04/2013 מיום   509482 מס'  ת"א  עבודה  תכנית  לפי  באשקלון  ומתקניה 

כלהלן:
הקמת ארון חלוקה בטיילת בגוש 1938 חלקה 8.

ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית - עירייה אשקלון .
פרסום  ממועד  יום   14 עד  המקומית,  הרשות  במשרדי  השגה  להגשת  המועד 

הודעה זו.
חב' החשמל לישראל  בע"מ

 מ ח ו ז -  ה ד ר ו ם  
מחלקת תכנון - רשת וחל"ב 
רח' קרימינצקי 7 , ת.ד. 9002

תל-אביב  61090  

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

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה 
עילית  חשמל  רשת  להקמת  הרשאה  למתן  המקומית,  הרשות  ולמהנדס  והמים 
 18/03/2013 מיום   508856  C מס‘  ת“א  עבודה  תכנית  לפי  באילות  ומתקניה 

כלהלן:
הקמת עמוד RT2/104 עם שנאי בצומת אילות מול תחנת דלק אלון.

ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית.
פרסום  ממועד  יום   14 עד  המקומית,  הרשות  במשרדי  השגה  להגשת  המועד 

הודעה זו.
חב‘ החשמל לישראל  בע“מ 

מ ח ו ז -  ה ד ר ו ם  
מחלקת תכנון - רשת וחל“ב 
רח‘ קרימינצקי 7 , ת.ד. 9002

תל-אביב  61090       

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

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה 
עילית  חשמל  רשת  להקמת  הרשאה  למתן  המקומית,  הרשות  ולמהנדס  והמים 
ומתקניה בראש העין לפי תכנית עבודה ת"א מס' 509749  מיום 14/04/2013 

כלהלן:
הקמת ארון חלוקה ואבטחה בשכונת גבעת טל מגרש 3101, רה"ע.

ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית - עירייה ראש העין .
פרסום  ממועד  יום   14 עד  המקומית,  הרשות  במשרדי  השגה  להגשת  המועד 

הודעה זו.
חב' החשמל לישראל  בע"מ 

מ ח ו ז -  ה ד ר ו ם  
מחלקת תכנון - רשת וחל"ב 
רח' קרימינצקי 7 , ת.ד. 9002

תל-אביב  61090 

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה  - 1965 מרחב תכנון מקומי בת ים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר בי/מק/586

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית 
ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים  גג  דירת  שפירא 37 -  בי/מק/586 -  מספר  מקומית  מתאר 
אצ"ל  רח'  בצפון:  בת-ים  ישוב:   37 שפירא  רחוב:  כתובות:  בת-ים  עירית  מקומית:  רשות   510.00
בדרום: גוש 7138 חלקה 291 במזרח: רח' אצ"ל במערב: רח' שפירא חלקות בשלמותן: גוש: 7138 
ללא  הגג  על  נפרדת  מגורים  לדירת  והפיכתם  הגג  חדרי  איחוד   .1 התוכנית:  מטרות   290 חלקות: 
ג',  ממגורים  יעוד  שינוי   .2 בחלקה.  החלות  בתכניות  המאושרים  השטחים  בהיקף  תוספת  או  שינוי 
הוראות  וקביעת  בי/430  תכנית  של  הוראותיה  שינוי   .1 התוכנית:  הוראות  עיקרי  ב'.  מגורים  לאזור 
המאפשרות תוספת הקמת דירת גג, תוך שימוש בשטחי הבנייה המיועדים לבניית חדרים על הגג, 
ללא שינוי בהיקף השטחים המאושרים. 2. קביעת הוראות בנייה: א. שטח דירת הגג לא ייקטן מ-80 
מ"ר שטח עיקרי. ב. גובה יחידת הדיור יותר עד לגובה 3.1 מ' נטו. ג. חזית הדירה לכיוון מערב תותר 
בקו מתווה הבניין הקיים. בחזית הצפונית יישמר מרחק נסיגה מקו מתווה הבניין בשיעור של 2.20 מ' 
לפחות. 3. לקבוע מגבלות והוראות בנייה. 4. לקבוע תנאים למתן היתר בנייה לדירה על הגג. הודעה 
מספר 6551,  הפרסומים  ובילקוט  בתאריך 09/01/2013  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על 
התשע"ג, עמוד 2985, בתאריך 20/02/2013 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה בת ים סטרומה 1 רמת יוסף בת-ים, טלפון: 03-5556038 ובמשרדי הועדה המחוזית, 
מחוז ת"א, כתובת: ק. ממשלה דרך מנחם בגין 125 ת"א, טלפון: 03-7632580. כל המעונין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 
אורי בוסקילה יו"ר ועדה המשנה לתכנון ובניה בת ים

בת-ים, ז' בסיון התשע"ג 16/05/13

הועדה המרחבית לתכנון ולבניה "זמורה"
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ובנייה מרחב זמורה הוגשה
חלקה: 545 גוש: 557  יבנה  בגן   16 רביבים  ברחוב:  הנמצאת  לקרקע  מתייחסת  זו  בקשה  מיכאל  זיידנר  ע"י 
מדידה ללא  מדידה  ממפת  הקלה  מבוקשת   .1 להקלה:  הבקשה  מהות   20130232 הבקשה:  מספר  מגרש: 
צפון קדמי  בניין  קו  הקטנת   .2 זמ/1/3/598.  מתכנית   8.2 סעיף  לפי  שלא  מסביב  מהמבנים  מ'  ברדיוס 50 
מזרחי עבור בריכת שחיה במקום 5.00 מ' ל-00 מ' 3. הקלה להקמת בריכת שחיה במגרש שגודלו 330 מ"ר
במקום 800 מ"ר. 4. הגדלת תכסית קומת קרקע מעבר למותר עפ"י התכנית החלה על המקרקעין, מותר 99.0
מ"ר מבוקש 111.41 שהם 33.8% 5. העברת שטחים מעליית גג לקומת קרקע סה"כ העברה 30.00 מ"ר. כל
המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל הנמצאת במשרדי הועדה המרחבית זמורה, בניין מרכז ביל"ו צומת עקרון.
בשעות קבלת קהל בימים: ב, ה, בשעות: 8:30-12:00 יום ד' 13:00-15:00כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה
הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב למשרדי הועדה המרחבית תוך שבועיים מיום פירסום הודעה זו.
ההתנגדות תובא לדיון בפניה הועדה הנ"ל. מכתב ההתנגדות יתקבל בצירוף שם, כתובת טלפון ומס. זהות,

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

הועדה המרחבית לתכנון ולבניה "זמורה"
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ובנייה מרחב זמורה הוגשה ע"י
סאסי יעקב בקשה זו מתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: פוקס 22/2 בגדרה גוש: 3875 חלקה: 12,15,151
מגרש: 1222 מספר הבקשה: 20130160 מהות הבקשה להקלה: 1. הגדלת תכסית מ-30% מותרים שהם
96.6 מ"ר ל-38% שהם 122.36 מ"ר ללא הגדלת אחוזי בניה מותרים. 2. ניוד 8% שהם 25.76 מ"ר ע"ח עליית
גג שלא נבנית לקומת קרקע, ללא הגדלת אחוזי בניה מותרים. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל הנמצאת
בשעות: ה,  ב,  בימים:  קהל  קבלת  בשעות  עקרון.  צומת  ביל"ו  מרכז  בניין  זמורה,  המרחבית  הועדה  במשרדי 
מנומקת התנגדות  להגיש  רשאי  הנ"ל,  מהבקשה  נפגע  עצמו  הרואה  13:00-15:00כל  ד'  יום   8:30-12:00
הועדה בפניה  לדיון  תובא  ההתנגדות  זו.  הודעה  פירסום  מיום  שבועיים  תוך  המרחבית  הועדה  למשרדי  בכתב 
הנ"ל. מכתב ההתנגדות יתקבל בצירוף שם, כתובת טלפון ומס. זהות, בכתב ברור + חתימה. בכותרת המכתב

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

הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש-העין
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה  1965

לשימוש  בקשה  ראש -העין  ולבניה  לתכנון  מקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
חורג: בחדר מוצע למספרה בשטח של 10.20 מ"ר. ותוספת בניה למגורים בשטח של 7.37 
 12.00 של  בשטח  מחסן  מ"ר,   4.65 של  בשטח  א'  בקומה  תוספת  הקרקע,  בקומת  מ"ר 
בנין:  תיק  מספר   20130435 בקשה:  מס'  מ"ר.   28.26 של  בשטח  וצל  אור  פרגולה  מ"ר, 
גוש: 5442  מספר 83  פולג  העין,  ראש  כתובת:  משה  עזרא  המבקש:  שם   550000000755
חלקה: 245 מגרש: 755 הבקשה כוללת את השימושים החורגים הבאים: 1. הקלה בקו בנין 
בחדר  חורג למספרה  מ'. 2. שמוש  מבוקש 3.60  עפ"י תכנית  מ' המותרים  במקום 4  אחורי, 
עלול  אשר  בהם,  המחזיק  בנין  או  קרקע  "בעל  מ"ר.  של 10.20  בשטח  קרקע  בקומת  מוצע 
להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במשרדי הועדה המקומית, עיריית ראש 
העין רח' שילה 21 בשעות קבלת קהל, א, ג, 12:30-8:30,ד' 19:00-17:00. במידה שיש לו 
התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לועדה המקומית לתכנון ובנייה 
ההתנגדויות  טלפון.  ומס'  המדוייקת  כתובתו  את  ולציין  המנומקת  התנגדותו  את  העין  ראש 

תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל. 
משה סיני ראש העיר יו"ר הועדה המקומית לתכנון ו לבניה ראש העין
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מאת מאיר ברגר

בק־ אישרה  הכנסת  מליאת 
איסור  חוק  הצעת  טרומית  ריאה 
לשון הרע שהגיש ח"כ יוני שטבון 
ח"כים. וקבוצת  היהודי)  (הבית 

לשון  איסור  לחוק   4 סעיף 
הרע קובע כי אין בלשון הרע על 
אזרחית  לתובענה  עילה  ציבור 
פרטית,  פלילית  לקובלנה  או 
בנ־ אישום  כתב  יוגש  לא  וכי 
ידי  על  אלא  שכאלה  סיבות 

או  לממשלה,  המשפטי  היועץ 
בהסכמתו. הצעת החוק מוסיפה 
לחוק זה סעיף, אשר קובע כי על 
תביעת  בענין  החוק  הגבלת  אף 
הרע  לשון  ציבור,  על  הרע  לשון 
לוחמי  של  מבצעית  פעילות  על 
לתו־ עילה  שתהיה  יכול  צה"ל 
חוק  הוראות  לפי  ייצוגית,  בענה 
מו־ בהתאם,  ייצוגיות.  תובענות 

מפרסם  נגד  תביעה  להכליל  צע 
מבצעית  פעילות  על  הרע  לשון 
הש־ בתוספת  צה"ל  לוחמי  של 

ייצוגיות,  תובענות  לחוק  ניה 
בקשה  להגיש  ניתן  בה  כתביעה 

לאישור תובענה ייצוגית.
בדברי ההסבר נכתב כי "מאז 
נחקק חוק איסור לשון הרע ועד 
המשפטי  היועץ  עשה  לא  ימינו 
זו,  בסמכותו  שימוש  לממשלה 
פעם  ולו  בחוק,  לו  המוקנית 
המאפשר  החוקי  וההסדר  אחת, 
אדם  של  אשמתו  בירור  את 
המפיץ לשון הרע על ציבור הפך 

לאות מתה.

קראה  המשפטית  "הפרצה 
היטב  לנצל  שידע  מי  והיה  לגנב 
משמיציה  הבעייתי.  המצב  את 
של ישראל, המנהלים נגדה מס־

בזירה  דה־לגיטימציה  של  עות 
להביא  ומבקשים  הבינלאומית 
ואזר־ המדינה  של  להחרמתה 

האחרונות  בשנים  בחרו  חיה, 
נו־ כמטרה  צה"ל  חיילי  בציבור 
חה להאשמותיהם והכפשותיהם 
לא  משפטי  הליך  כל  כי  ביודעם 

יינקט נגדם. 
נגד  רבות  שקריות  טענות 
חיילי צה"ל הוכחו אמנם במהלך 
בשל  ואולם  כבדותות,  השנים 
המעוגנת  הדיונית,  החסימה 
שנפ־ החיילים  לחוק,   4 בסעיף 

שנרמס  הצה"לי  והמוניטין  געו 
משפטי.  מענה  כל  ללא  נותרו 
שנשלחו  מי  שדווקא  יוצא  כך 
על מנת להגן על אזרחי המדינה 
עצמם  שמוצאים  הם  וגבולותיה 
באמצעי  הפסק  ללא  מוכפשים 

התקשורת השונים".
44 ח"כים תמכו בהצעה בק־
לה.  התנגדו  ו־16  טרומית  ריאה 
החוקה,  לועדת  תועבר  ההצעה 
לקריאה  להכנתה  ומשפט  חוק 

ראשונה.
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אוסטריה: קרוב ל־6,000 פריטים 
שנבזזו ע"י הנאצים הושבו לבעליהם

שנתיים לאחר הרצח המחריד של 3 יהודים באזור בוסטון

ארה"ב: חברו של המחבל מבוסטון הודה לפני 
מותו כי היה מעורב ברצח שלושה יהודים 

מיד לאחר שהחבר, איברהים טודשב, הודה ברצח שלושת היהודים הוא שלף 
סכין ודקר את אחד מחוקרי ה־FBI שמיהר לשלוף את אקדחו ולירות בו למוות

גבעות עולם: רווח של 2.45 מיליון דולר ברבעון הראשון

האם הממשלה פועלת להורדת מחירי הדירות?

מנכ"ל משרד השיכון: "אסור שמחירי הדירות 
יירדו ביותר מ־22%; זה יביא למשבר כלכלי"

היועמ"ש מבשר על שינויים בגוף החזק במדינה

ויינשטיין: "גוף הפיקוח על הפרקליטות 
יקבל תלונות ישירות מהציבור"

קנצלרית גרמניה בטקס קבלת הפרס של 'ועידת רבני אירופה':

מרקל: "המאבק באנטישמיות הינה 
חובה מקודשת במדינה דמוקרטית"

רעידת אדמה בעוצמה 8 בסולם 
ריכטר הורגשה במזרח רוסיה

שר האנרגיה החליט: הפרוטוקולים 
של ועדת צמח יפורסמו לציבור

מאת שלמה גרין

הש־ נתניהו  ממשלת  האם 
לישית מתכוננת לפעול להורדת 
מחירי הדירות כפי שמבטיחים 
ראשיה מעל כל במה? מדברים 
מנכ"ל  השבוע  בסוף  שאמר 
משרד השיכון שלמה בן אליהו 
הארץ  בוני  התאחדות  בכנס 
מורכבת  שהתשובה  מתברר 
הדירות  שמחירי  "אסור  למדי. 
הדבר  כי  מ־22%,  ביותר  יירדו 
הזהיר  כלכלי",  למשבר  יביא 
בן אליהו, והותיר סימני שאלה 
בתחום  הממשלה  צעדי  לגבי 

הורדת מחירי הדירות. 
תכנית  הציג  אליהו  בן 
להורדת  צעדים  מספר  בת 
הגדלת  כמו  הדירות,  מחירי 
ל־30%.  שבס  תקנת  תוספת 
המאפשרת  בתוספת  מדובר 
את  להגדיל  מקומית  לרשות 
בתכנית  הדיור  יחידות  מספר 

מאושרת. 
עוד אמר בן אליהו כי "ניתן 
לאתר  לאדריכלים  הרשאה 
קרקעות מדינה שנמצאות בת־
מנוצ־ שאינן  אך  הערים  חומי 

התכנון,  השלמת  ותמורת  לות, 

מהת־ אחוזים  האדריכל  יקבל 
שתשווק  הקרקע  על  קבולים 
על ידי המדינה. כל משרד יק־

בל עד שלוש הרשאות לתכנון 
אם  הדרגתי.  באופן  ויתוגמל 
בתוך 4 שנים תושג תכנית בנין 
יקבל  האדריכל  מאושרת,  עיר 
אם  בקרקע.  מהתמורה   20%
 15% יקבל  שנים  חמש  בתוך 

וכדומה".
'ישראל יקרה לנו'  בתנועת 
ואמרו  אליהו  בן  לדברי  הגיבו 
כאן.  כבר  הכלכלי  כי "המשבר 
עליית  של  מתמשך  משבר  זהו 
מחירי הדיור אשר חונק את כל 
שאר הכלכלה. בעוד סקטורים 
הגדולים  הקבלנים  בודדים, 
ממכירת  מרוויחים  והבנקאים, 

למען  ריקות  יוקרה  דירות 
המשקיעים מחו"ל ועושים הון 
של  הדיור  מצוקת  חשבון  על 
הכלכלה  שאר  הביניים,  מעמד 
סובלת.  במדינה  הצרכנית 
ההכנסה  היא  למיתון  הסיבה 
על  ברובה  שנשאבת  הפנויה 
נשאר  לא  וכך  הדיור  הוצאות 

לאזרחי ישראל כסף".

משרד האוצר: הרעה בשוק התעסוקה 
במרץ למרות הירידה בשיעור האבטלה

מאת שלמה גרין

במרץ נרשמה הרעה בשוק 
בשי־ הירידה  אף  על  העבודה 
מנתו־ עולה  כך  האבטלה.  עור 

נים שמפרסם משרד האוצר.
מש־ ירידה  נרשמה  במרץ 

אחוז  נקודת   0.6 של  מעותית 
במשק  ההשתתפות  בשיעור 
 64.1 של  מרמה  הישראלי, 
אחוזים לרמה של 63.5 אחוזים.
ההש־ בשיעור  הירידה 
תתפות באה לידי ביטוי בירי־

דה חדה של 25.6 אלף במספר 
המועסקים, לצד ירידה של 8.7 
אלף במספר הבלתי מועסקים. 
המועסקים  במספר  הירידה 
בירידה  הן  התבטאה  במרץ 
במשרה  המועסקים  במספר 
במספר  בירידה  והן  מלאה 
חלקית. במשרה  המועסקים 

הבלתי  במספר  הירידה 
לירידה  הביאה  מועסקים 
בשיעור  אחוז  נקודת   0.1 של 
נב־ זו  ירידה  אולם  האבטלה, 

בשיעור  החדה  מהירידה  עה 

בשוק  ההרעה  ההשתתפות. 
העבודה קיזזה למעשה את כל 
בפברואר,  שנרשם  השיפור 
ושי־ האבטלה  שיעור  כאשר 

לרמות  חזרו  ההשתתפות  עור 
שנרשמו בינואר.

האבט־ שיעור  זאת,  עם 
ממשיך  הישראלי  במשק  לה 
בעולם  מהנמוכים  להיות 
בפ־ נרשמה  בנוסף,  המערבי. 

אלף  כ־21  של  ירידה  ברואר 
משרות, לאחר עליה חדה של 

כ־30 אלף משרות בפברואר. 

מאת א. למל

שאוסטריה  לאחר  שנה   14
להשבת  מיוחד  במצע  החלה 
הנאצים  ע"י  שנבזזו  פריטים 
בארכיונים  ונמצאו  באוסטריה, 
המדינה,  ברחבי  ומוזיאונים 
בוינה  התרבות  משרד  הודיע 
כה  עד  וכי  הסתיים  המבצע  כי 
לבעליהם  פריטים  הושבו 5,880 

או ליורשיהם החוקיים.
הושקעו  המיוחד  בפרויקט 
שנב־ לאחר  מרובים,  מאמצים 

פריטים  מ־70,000  למעלה  דקו 
וספריות  במוזיאונים  שהיו 
שונות ואשר לגבם היה חשד כי 
מיוחד  צוות  הנאצים.  ע"י  נבזזו 
עבודת  עשה  כך  לשם  שהוקם 
הבעלים  את  לאתר  כדי  נמלים 

או את יורשיהם.
אמר  הפרויקט  על  האחראי 
הפרויקט  כי  התקשורת  לכלי 
הוכתר בהצלחה, למרות שעדיין 
הצ־ שלא  פרטים  אלפי  ישנם 

את  או  בעליהם  את  לאתר  ליחו 
שככל  לאחר  החוקים,  יורשיהם 

הנראה נספו בשואה.
וינה  של  העיר  מועצת  חבר 
שנעשו  המאמצים  את  שיבח 
השנים  במהלך  אוסטריה  ע"י 
אוסטריה  כאשר  האחרונות 
למדינה  שואה,  מקרבן  הפכה 
בשואת  חלק  לקחה  כי  שמבינה 
יהודי אוסטריה ולמעשה סייעה 
אחרת,  או  כזאת  בצורה  לנאצים 
לתקן  כדי  הכל  עושה  היא  ולכן 
שדבק  ההיסטורי  הפשע  את 

בה.

אנדרטה לזכר השואה בככר היהודים בוינה

מאת אליעזר פרידמן

שלושת  נרצחו  מאז 
היהודים באחד מפרברי בוסטון 
לא  הרצח  נותר  כשנתיים,  לפני 
עומד  מי  ידוע  היה  ולא  פתור 
מאחורי המעשה. על גופותיהם 
של רפי תקן, אריק וייסמן ובר־
ננדן מס נמצאו חומרים שפוזרו 
לרציחתם  לשוות  כדי  עליהם 
העו־ את  ולטשטש  פלילי  אופי 
ה'  קידוש  על  נהרגו  שהם  בדה 

בידי מוסלמים בני עוולה. 
בני המשפחות של שלושת 
כל  טענו  היהודים  הנרצחים 
מעו־ היו  לא  בניהם  כי  העת 

היה  לא  אך  בפלילים,  רבים 
למותם  הסבר  לספק  בידם 
למעט העובדה ששלושתם היו 

יהודים. 
בבוסטון  הפיגוע  לאחר 

צרנייב  טמרלאן  של  וחשיפתו 
התעורר  מאחוריו,  שעמד  כמי 
המשפחות  בני  אצל  החשד 
יקי־ את  שרצח  זה  הוא  כי 
עם  מיודד  שהיה  משום  ריהם, 
את  הכיר  גם  ואולי  מהם  אחד 
בוסטון  משטרת  שלושתם. 
התחילו  הפדראלית  והבולשת 
לא־ החקירה  בכיוון  להעמיק 
את  העלתה  שהתקשורת  חר 
החשד שהציפו בני המשפחות, 
ושלשום התקבל אישור ראשון 

לכך שהחשדות נכונים. 
שהיה  טודשב,  איברהים 
צרנייב  טמרלאן  של  חברו 
הש־ רביעי  ביום  למוות  ונורה 
הספיק   ,FBIה־ סוכן  בידי  בוע 
להודות קודם מותו כי הוא היה 
השלושה  של  לרציחתם  קשור 
על  צרנייב.  טמרלאן  עם  יחד 
התקשו־ בכלי  הדיווחים  פי 

שירה  הסוכן  האמריקנים  רת 
בטודשב הגיע לדירתו יחד עם 
שני שוטרים ממשטרת בוסטון 
החלו  והללו  חוקרים,  ומספר 
לתחקר אותו במסגרת הבדיקה 
ממכריו  אחד  כל  מול  שנערכת 
של טמרלאן שיש חשד כי היה 

שותף למזימותיו השפלות. 
החקירה  התקדמה  כאשר 
קשור  היה  טודשב  כי  והוברר 
שלף  היהודים  שלושת  לרצח 
אחד  את  ודקר  סכין  טודשב 
קל.  באורח  ופצעו  החוקרים 
 FBIה־ סוכן  שלף  זה  בשלב 
בטו־ למוות  וירה  אקדחו  את 

דשב. מהדיווחים עולה עוד כי 
לפיגוע  קשור  היה  לא  טודשב 
הוא  אם  ידוע  לא  אך  בבוסטון, 
בביצוע  לצרנייב  שותף  היה 
רצח  מלבד  נוספים  פשעים 

שלושת היהודים. 

מאת שלמה גרין

סילבן  והמים  האנרגיה  שר 
כל  את  לפרסם  החליט  שלום, 
צמח  ועדת  של  הפרוטוקולים 
הטבעי  הגז  מדיניות  לבחינת 
ועדת  של  מסקנותיה  בישראל. 
לבעלי  לאשר  שהחליטה  צמח, 
לייצא  הגז  בקידוחי  הזכויות 
53% מהגז לחו"ל, מצויות בימים 
ציבורי  דיון  של  במרכזו  אלה 
הועדה  כי  טענות  רקע  על  סוער 

התחשבה בבעלי ההון על חשבון 
הציבור. 

כי  אמר  והמים  האנרגיה  שר 
באריכות  הסוגיה  את  "בחנתי 
ולאחר  לתפקידי  נכנסתי  מאז 
המ־ משרד  אנשי  עם  שיחות 

יש  כי  למסקנה  הגעתי  שפטים 
בשיח  השקיפות  את  להגביר 
הציבור  שותפות  ואת  הציבורי 
למסקנות  שקדמו  בדיונים 
לאפשר  יש  כי  החלטתי  הועדה. 
הפרוטוקו־ את  לקרוא  לציבור 

לים של דיוני הועדה שישבה על 
המדוכה".

בתקשורת,  דיווחים  פי  על 
הבאת  על  שאחראי  שלום  השר 
לאישור  צמח  ועדת  המלצות 
ברצינות  שוקל  הממשלה, 
שיותר  הגז  היקף  את  להקטין 
משיעור  לייצא,  הזכויות  לבעלי 
בל־  40% של  לשיעור   53% של 

בד. אם כי חשוב לציין שהדיווח 
משום רשמי  אישור  קיבל  לא 

גורם. 

מאת אליעזר פרידמן

במיוחד  חזקה  אדמה  רעידת 
שישי  יום  של  בבוקרו  הורגשה 

באזור חופה המזרחי של רוסיה.

שררה  דקות  עשר  במשך 
שגלי  אפשרות  לקראת  כוננות 
בעק־ רוסיה  את  יתקפו  צונאמי 

מכן  לאחר  מיד  אך  הרעש,  בות 
והכו־ הצונאמי  התרעת  הוסרה 

חות חזרו לשגרה.
הרעש  כי  עולה  מהדיווחים 
ובחלקים  במוסקבה  גם  הורגש 
את  התושבים  פינו  מהעיר 

בתיהם. לא נמסר על נפגעים. 

מאת שלמה גרין

והפקת  חיפושי  שותפות 
את  חושפת  עולם  גבעות  הנפט 
הראשון  הרבעוני  הדו"ח  נתוני 
גבעות  כי  עולה  ממנו  ל־2013, 
כ־44  מהקידוחים  הפיקה  עולם 
אלף חביות נפט במהלך הרבעון 

האחרון.
שהופקה  החביות  כמות 
שהופקה  לכמות  שווה  השנה 

גם בשנה שעברה.
פתיחת  מאז  כולל  בסיכום 
השאיבה   ותחילת  הנפט  באר 
מגד  משדה  הופקו   2011 ביוני 

כ־400 אלף חביות. 
גבעות  של  ההכנסות  סך 
בקידוח  נפט  ממכירת  עולם 
מגד 5 מגיעות ל־8.5 מליון דו־

לר שהגיעו ממכירתן של כ־80 
מוקם  אלו  בימים  חביות.  אלף 

יוש־ בו  במגד 6  הקידוח  מגדל 
קעו כ־16 מליון דולר, לא כולל 

מבחני הפקה בעלות נוספת של 
9 מיליון דולר.

מאת חיים מרגליות

בקרוב אמור לקום גוף פיקוח 
דרישה  שזו  הפרקליטות,  על 
האחרונה,  בתקופה  שעלתה 
של  זיכויו  פרשת  לאחר  בעיקר 
אהוד  לשעבר,  הממשלה  ראש 
האישומים  ממרבית  אולמרט, 
שהתנהל   הקודם  במשפט  נגדו 
לאחר אישומי הפרקליטות שאף 
הצליחה להביא לעדות מוקדמת 
מה  טלנסקי  צמשה  העד  של 
אולמרט  של  לפרישתו  שהביא 

מראשות הממשלה.
כי  העלו  הרבות  הטענות 
התנהלות  על  בפיקוח  צורך  יש 
אנ־ תרשיע  לבל  הפרקליטות, 

הדק  על  מדי  קלה"  "יד  עם  שים 
האישומים0.

הפו־ ידי  על  שנערך  בכינוס 
עורכי  לשכת  של  הפלילי  רום 
הדין, אמר בין השאר היועץ המ־

שפטי לממשלה, יהודה וינשטיין 
הפיקוח  בגוף  לערוך  הוחלט  כי 
יוכל  הציבור  שגם  כך  שינוי 
להתלונן בפני הגוף באופן ישיר, 

ולא רק עורכי הדין.
כי  דווח  התקשורת  בכלי 
הנוסח  מתגבש  אלה  בימים 
הגוף  מבנה  את  שיגדיר  הסופי 

לא  עדיין  אולם  וסמכויותיו, 
לדברי  יוכפף.  הוא  למי  ברור 
וינשטיין הגוף יוכפף אליו, אולם 
מעוניינת  לבני  המשפטים  שרת 
המו־ כמו  עצמאי  יהיה  הגוף  כי 
השופטים.  תלונות  נציב  של  דל 
בשלב זה הוסכם כי בראש הגוף 

יעמוד שופט מחוזי בדימוס.
ביקשה  גם  המשפטים  שרת 
כי הגוף שיוקם יעסוק גם בתלו־
המש־ התביעות  יחידת  על  נות 
טרתית ולא רק על הפרקליטות.
וינש־ אמר  בכנס,  בדבריו 

הוא  כזה  גוף  יוקם  "אם  כי  טיין 
הציבור  אמון  להגברת  יגרום 
הוא  שלי  התחביב  בפרקליטות. 
פרקליטי   900 על  להתחבב  לא 
שאזרחי  הוא  העיקר  המדינה. 
הפרקליטות  על  יחשבו  המדינה 
חו־ אני  עליהם.  חושב  שאני  מה 

שב שהפרקליטות עושה עבודה 
מצוינת, ואני אומר את זה לאחר 

שנים שהייתי סנגור. 
שו־ שהם  חשבתי  "לפעמים 

מעולם  אבל  טענות,  לי  היו  גים, 
פועלים  לא  שהם  חשבתי  לא 
הבחירות  שנת  אלמלא  ביושר. 
מדי  מחמירות  אולי  וגזירות 
הזו  בתקופה  עצמי  על  שגזרתי 
קיים  כבר  היה  הזה  שהגוף  יתכן 

לסיומן,  הגיעו  הבחירות  עכשיו. 
הענין",  את  נקדם  ממשלה,  יש 

הבטיח.

רוסיה: קונסול חדש נכנס לתפקידו 
בקונסוליה הישראלית במוסקבה

מאת א. למל

יתקיימו  הקרובים  בימים 
בקונסוליה  משמרות  חילופי 
יהושע  ברוסיה.  הישראלית 
שנים  בחמש  ששימש  אביגדור, 
ברו־ ישראל  כקונסול  האחרונות 
ויעקב  תפקידו,  את  מסיים  סיה, 
של  החדש  כקונסול  כהן  ראש 

ישראל ברוסיה.
לתפקיד,  כניסתו  לקראת 
הגיע הקונסול החדש יעקב כהן, 
לפגוש את הרה"ר הגר"ב לאזאר, 

לקבלת ברכת הדרך.
יחד  השניים,  הגיעו  כמו־כן, 
הכ־ לביקור  הקונסול  סגני  עם 

החסד  במרכז  והתרשמות  רות 
היהודי במוסקבה.

סיירה  הנכבדה  המשלחת 
המ־ על  וסוכם  הבנין,  אגפי  בכל 
בין  הפורה,  הפעולה  שיתוף  שך 

ומרכז  הישראלית  הקונסוליה 
החסד היהודי – אשר נמשך בה־

צלחה מזה מספר שנים, ומקרים 
שונים,  חרום  מקרי  בהם  רבים, 
וחי־ לסיוע  אלו  לצד  אלו  פעלו 

לוץ של יהודים רבים.
הוענקו  הפגישה,  סיום  עם 

קופות צדקה יוקרתיות למשמר 
היוצא והמשמר הנכנס, לא לפני 
העמו־ התרשמותם  את  שחתמו 
קה בספר האורחים של המרכז.

400,000 חביות נפט. שדה קידוח מגד | ויקיפדיה

הקונסול החדש יחד עם הקונסול הפורש כשקופות הצדקה בידיהם

מאת א. למל

"עלינו ללמוד לדבר אחד עם 
חי־ השני...  על  אחד  ולא  השני 
רות הינה דבר שחייבים להילחם 
מודה  אני  מחדש.  יום  בכל  עליו 
ורואה  הפרס,  קבלת  על  נרגשות 
בכך עידוד גדול לקראת העבודה 
הרבה המאומצת שעדיין עומדת 
אמרה  כך   – באירופה"  לפנינו 
מרשים  בטקס  גרמניה  קנצלרית 
בשבוע  רביעי  ביום  ומיוחד 
לה  הוענק  שבמהלכו  שעבר, 
ליהדות  יעקובוביץ'  לורד  פרס 

אירופה 2013.
התייחסה  גרמניה  קנצלרית 
השואה  שבלימוד  לחשיבות  גם 
ואמרה כי "המאבק באנטישמיות 
במדינה  מקודשת  חובה  הינה 

חופשית ודמוקרטית".
הכנסת  בבית  שנערך  בטקס 
ע"י  שהוכרז  בריסל  של  הגדול 
הכנ־ כבית  האירופית  הנציבות 

סת הגדול של אירופה השתתפו: 
אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא  סגן 
יעקב  הרב  אוקראינה,  של  ורבה 
דב בלייך; רבה של בריסל ונציג 
במוסדות  אירופה'  רבני  'ועידת 
אברהם  הרב  האירופי,  האיחוד 
לאודר'  'קרן  נשיא  סגן  גיגי; 
הישי־ ומייסד  אירופה,  במזרח 

ספינר;  יהושע  הרב  בברלין,  בה 
וממשלת  הגרמני  הממשל  נציגי 
האיחוד  נציגי  שגרירים,  בלגיה; 
ארגונים  וראשי  האירופי 

יהודיים באירופה. 

במהלך הטקס ערכו הרבנים 
יהודי  בשואת  לנרצחים  אזכרה 

אירופה הי"ד.
שנה  מדי  מוענק  הפרס 
עמנואל  הרב  הלורד  של  לזכרו 
יעקובוביץ' זצ"ל, נשיאה לשעבר 
והרב  אירופה'  רבני  'ועידת  של 
היהודיות  הקהילות  של  הראשי 
העמים  חבר  של  המאוחדות 

הבריטי. 
אירופה',  רבני  'ועידת  נשיא 
פנחס  הרב  מוסקבה,  ואב"ד  רב 
הפרס  את  שהעניק  גולדשמידט 
הינה  גרמניה  כי "קנצלרית  אמר 
ראויה לקבל אות הוקרה בעבור 
מאמציה המתמשכים להגנה על 
עפ"י  לחיות  היהודים  זכויות 
תמיכ־ עבור  ותורתם.  אמונתם 

ועמידתה  היהודית  בקהילה  תה 
נגד  מתפשרת  והבלתי  האיתנה 
ובכל  בגרמניה  האנטישמיות 

רחבי אירופה".
כי  הוסיף  גולדשמידט  הרב 
בפרס  זוכה  מרקל  הקנצלרית 

הבלתי  תמיכתה  על  יעקובוביץ' 
היהודית  בקהילה  מעורערת 
החריפים  גינוייה  ועל  בגרמניה 
נגד אנטישמיות ברחבי אירופה. 
מעריכה  אירופה'  רבני  "'ועידת 
על  מרקל  הגב'  את  ומוקירה 
שע־ בשנה  הנחרצים  מעשיה 

מחוזי  משפט  בית  כאשר  ברה 
מילה  ברית  כי  קבע  קלן  בעיר 
מנוגדת לחוק הגרמני. המהירות 
לנושא  הקנצלרית  הגיבה  בה 
בתמיכתה  תחילה   – זה  בוער 
ולאחר  מילה  בברית  הפומבית 
המגן  חוקתי  פתרון  בהצעת  מכן 
על המסורת הדתית – התקבלה 
בגרמניה,  ובהערכה  בהוקרה 
אמר  כולו",  ובעולם  באירופה 
הרב גולדשמידט. הוא הוסיף כי 
למ־ להעניק  "ההחלטה  אמנם 

הרבנים  עבור  קשה  היתה  רקל 
שרבים מהם איבדו את יקיריהם 
בשואה, אולם זו היתה ההחלטה 
פעלה  על  הערכה  ואות  הנכונה 

הרב למיגור האנטישמיות". 

הכנסה חודשית

בעסק משלך!
בהשקעה חד-פעמית-רק $15,000, כ-6 שעות עבודה בשבוע

03-6136135

15,000 
עד

₪

טקס קבלת הפרס בבית הכנסת הגדול של בריסל

שמאי רכב שמעל בכספים 
נדון לעונש חמור במיוחד 

– 16 שנות מאסר
מאת חיים מרגליות

שמאי רכב שמעל, והואשם 
בעבירות של מרמה, נידון לעו־
נש חמור במיוחד על ידי שופט 
בית משפט השלום בחיפה. לא 
מא־ שנות  עשרה  משש  פחות 

סר בפועל הוטלו עליו.
השמאי  הדין,  גזר  פי  על 
"נהג להציג עצמו בפני אנשים 
עי־ מכוח  אשר  רכב,  כשמאי 
עבו־ לרכוש  מסוגל  הוא  סוקו 

בהליכי  מעוקלים  רכבים  רם 
מוזל,  במחיר  לפועל,  הוצאה 
פנה  מטרתו  מימוש  ולצורך 
למתווך   2010 במאי  הנאשם 
דירות, והציע לו להפנות אליו 
רכבים,  רכישת  לצורך  אנשים 
תיווך.  לעמלת  בתמורה  וזאת 
אנשים  עם  התקשר  הנאשם 
ללא  ובין  בתיווכו  בין  שונים, 
תיווך, הבטיח להם בכזב ובמ־

רמה לספק רכבים, ובהאמינם 
סכומי  לידיו  מסרו  לנאשם 
את  שיספק  מבלי  שונים,  כסף 
הרכבים, ותוך מתן הבטחות כי 
להם  שישיב  או  יסופק  הרכב 
הנא־ הוציא  סה"כ  כספם.  את 

המתלוננים  מכל  במרמה  שם 
וניסה  שקל,   675,620 של  סך 
של  נוסף  סכום  במרמה  לקבל 

100,000 שקל".

החרטה  כי  קבע  השופט 
מן  היתה  הנאשם  שהביע 
השפה ולחוץ, אין בו כל חמלה 
טוען  אף  והוא  קרבנותיו  כלפי 

שאינו יכול לפצות אותם.
השופט הוסיף כי "הנאשם, 
את  מבין  אינו  הנראה,  ככל 
הסל־ והגישה  מעשיו,  חומרת 

היום  עד  כלפיו  שננקטה  חנית 
לא גרמה לו להבין, שהיה עליו 
שניתנו  ההזדמנויות  את  לנצל 
לו ולפתוח דף חדש נטול מע־

שי מרמה". 
כתב  החמור,  העונש  על 
בהר־ צורך  "קיים  כי  השופט 

לאור  במיוחד  הנאשם,  תעת 
עברו הפלילי בתחום המרמה, 
עב־ דפוס  אותו  על  והחזרה 

רייני, על־אף העונשים שקיבל 
בעבר, שלא הרתיעוהו מלשוב 
ולבצע עבירות באותו התחום. 
העבירות,  את  ביצע  הנאשם 
כסף,  בצע  בשל  הנראה  ככל 
כי  להבהיר,  המשפט  בתי  ועל 
המבוצ־ כלכליות,  בעבירות 

רווחים,  להפקת  במטרה  עות 
יש ליתן משקל נכבד לשיקולי 

ההרתעה".
המאסר  לעונש  במקביל 
השופט  הטיל  והחמור,  הארוך 
נפגעיו  את  לפצות  הנאשם  על 

ב־745,000 שקל.

בריטניה וישראל חתמו על מזכר הבנות 
להרחבת שיתוף הפעולה המדעי

אושר בקריאה טרומית:

פרסום לשון הרע על פעילות מבצעית של חיילי 
צה"ל יחשב עילה לתביעה ייצוגית אזרחית

מאת ח. אבישלום

הטכנולוגיה  המדע,  שר 
החוץ  ושר  פרי  יעקב  והחלל 
חתמו  הייג  וויליאם  הבריטי 
להידוק  הבנות  מזכר  על 
בין  המדע  קשרי  ולהרחבת 

בריטניה וישראל.
ההבנות  מזכר  במסגרת 
הידוק  על  הוסכם  שנחתם 
בין  והמחקר  המדע  קשרי 
לכך  וחתירה  המדינות  שתי 
שות־ יהיו  הן  ל־2018  שעד 

מדעי,  במחקר  מובילות  פות 
הבאים:  בתחומים  במיוחד 
וננו־טכ־ מתקדמים  חומרים 

החקלאות  מדעי  נולוגיה, 
המוח,  מדעי  מים,  על  בדגש 

חקר החלל ורפואה. 
המדינות  בין  הוסכם  עוד 
המחקרים  היקף  את  להכפיל 
הרפואה  בתחום  המשותפים 
אותם  ולהפוך  הרגנרטיבית 
המדע  בעולם  החנית  לחוד 
וכן על הגדלת מספר המלגות 
בתחום זה ל־300 עד ל־2018. 
הצדדים  שואפים  בנוסף, 
התקציב  את  להכפיל  גם 
משות־ למחקרים  הקיים 
עד  המדינות  שתי  בין  פים 

ל־2018.
נחתם  ההבנות  מזכר 

גויסו  שלה  תכנית  במסגרת 
ליש"ט.  מיליון   4.5 כה  עד 
תמיכה  מתן  כוללת  התכנית 
לחו־ משותפים  למחקרים 

ומישראל  מבריטניה  קרים 
לקי־ חוקרים  בין  ולמפגשים 

שתי  בין  המדע  קשרי  דום 
המדינות.

התקיים  החתימה  טקס 
העברית  באוניברסיטה 
שגריר  בנוכחות  בירושלים 
בריטניה בישראל מתיו גולד, 
נשיא האוניברסיטה העברית 
פרופ' מנחם בן ששון וחברים 
בריט־ החיים  מדעי  במועצת 

ניה־ישראל.
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