
מאת דוד שמואלי

נענה  לפיד,  יאיר  האוצר,  שר 
לבקשתו של יו"ר ועדת הכספים, 
סלומיאנסקי  ניסן  הכנסת  חבר 
להעלות  שלא  היהודי),  (הבית 
המתוכנן,  במועד  המע"מ  את 
למאי  ה־31  שבין  הלילה  חצות 
שמדובר  משום  זאת  ביוני,  וה־1 

בליל שבת.

במשרד האוצר נענו לבקשה 
הע־ כי  לסלומיאנסקי,  והודיעו 

שעות   24 תתבצע  המע"מ  לאת 
הלילה  בחצות  יותר,  מאוחר 

שבין ה־1 וה־2 ביוני.
כי  אמר,  סלומינסקי  ח"כ 
משרד  להיענות  שמח  הוא 
בע־ לפיה  תקוה  והביע  האוצר 

שינויים  יבוצעו  לא  מראש  תיד, 
בשבת.

שיגר  ימים  כעשרה  לפני 
סלומיאנסקי מכתב לשר האוצר 
לד־ ממנו  ביקש  בו  לפיד,  יאיר 

המע"מ  עליית  את  ביממה  חות 
כדי  שישי,  לליל  שתוכננה 

להימנע מחילול שבת.
עידכון  כי  לידיעתי  "הובא 
בחצות.  ב־31.5  יהיה  המע"מ 
כי  עולה  השנה  בלוח  מעיון 
כידוע  שבת.  בליל  חל  התאריך 
הר־ המנוחה  יום  הוא  שבת  יום 
שמי במדינת ישראל ויום קדוש 
לעם היהודי", כתב סלומיאנסקי 

ללפיד.
במיסים  שינוי  כל  לדבריו, 
בעי־ המסחר  עולם  את  מחייב 

דכון מיידי של מחירי המוצרים. 
והחנויות  השיווק  "רשתות 
מחירים  סימון  בחוק  המחויבות 
רבים  עובדים  להעסיק  יאלצו 
מחירי  כל  את  לסמן  כדי  בשבת 
השי־ נותני  כל  וכן  המוצרים 

אלו  (גם  דלק  תחנות  כגון  רות 
ועוד",  עובדים)  ללא  הפועלות 

כתב.

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   |  1332 גליון   | מאי   27  | תשע"ג  בסיון  י"ח  שלח  פר'  שני  יום   | בס"ד 
(הענוה) הי"ח  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | יג  קידושין   - ירושלמי   | פ  עירובין   - בבלי  היומי:  דף 
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באישור האוצר: העלאת המע"מ תידחה למוצ"ש
משרד האוצר נענה לפנייתו של יו"ר ועדת הכספים: העלאת המע"מ לא 

תתבצע במהלך השבת כדי שלא לגרום לחילול שבת

בנאום נרגש בירדן השיק הנשיא את השיחות עם הפלסטינים

הנשיא פרס לאבו מאזן: "אתה הפרטנר 
שלנו ואנחנו הפרטנרים שלך"

לעומת האופטימיות שהפגין פרס, אבו מאזן דווקא בחר לתקוף את ישראל. לדבריו, "המשך ההתנחלויות וייהוד 
ירושלים, החרמת קרקעות ומעצרים יובילו לסגירת ההזדמנות לפתרון שתי המדינות" ^ פרס התייחס ליוזמת השלום 

הערבית ואמר כי מדובר ב"שינוי משמעותי והזדמנות. היא מחליפה את אסטרטגיית המלחמה עם חכמה של שלום"

הלחץ של נתניהו עבד? 

דיווח ב'סאנדיי טיימס': רוסיה ביטלה את עסקת 
הטילים עם דמשק; גורם ישראלי: "אגדה"

ע"פ הדיווח, בתמורה לביטול עסקת הנשק, התבקש נתניהו בפגישתו עם פוטין לשמור 
על איפוק בכל הנוגע לתקיפות עתידיות בסוריה ^ גורם ישראלי בכיר: "לא היה שום 

הסכם. סביר שהרוסים ימשכו זמן וישתמשו בזה כקלף מבלי לממש את העסקה"

העימות בסוריה גולש אל תוך לבנון

מתיחות בלבנון: המורדים הסורים ירו 
קטיושות לעבר מעוז חיזבללה בביירות
מזכ"ל צבא סוריה החופשית: "זוהי אות אזהרה לנסרללה, אם ימשיך 

לסייע לאסד נפעל נגדו בכל דרך" ^ בחריין: "חובה לאומית לעצור את 
נסרללה ולהציל את לבנון מידי חיזבללה". 

ועדת פרי התכנסה אתמול לדיונים אל תוך הלילה על מנת לאשר את הפגיעה בלימוד התורה

לר‡˘ונ‰ בי˘ר‡ל ‡ו˘רו ‰מלˆו˙ ‰מ‚בילו˙ 
‡˙ מספר לומ„י ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰ בי˘יבו˙
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מאת כתב 'המבשר'

והנסיון  הנפשעת  המזימה 
בחסות  התורה  עולם  את  לעקור 
יצא  היהודי',  'הבית  מפלגת 
המלצות  אישור  עם  לדרך,  אמש 
תלמידי  מספר  את  המגבילות 
הישיבה לומדי התורה הקדושה. 
על פי מתווה 'ועידת פרי' שאושר 
ישיבות  בחורי  רק 1800  אתמול, 
והשאר  בישיבות,  ללמוד  יורשו 

יתגייסו לצבא.
האות  ניתן  אמש,  במקביל, 
של  איתנים  מאבק  לפתיחת 
ובעו־ בארץ  החרדית  היהדות 

התורה  עולם  קיום  להמשך  לם 
והצ־ ישראל  בארץ  והישיבות 
הזו־ נפשם,  מבקשי  מידי  לתם 

התורה  עולם  את  לעקור  ממים 
והישיבות הק', רוח אפו של העם 

היהודי בכל הדורות.
עוד  האתמול  יום  במשך 
נראה היה כי חברי הועדה אינם 
ההחלטות  וכי  להסכמה  מגיעים 
בשעות  אולם  לרוב,  יזכו  לא 
הצער  למרבה  כי  התברר  הערב 
עולם  את  לעקור  העז  הרצון 
האינטרסים  כל  על  גבר  התורה 
היו  הועדה  וחברי  הפוליטיים, 
להאריך  ולא  להתגמש  מוכנים 
ישיבות  של  השרות  חודשי  את 
לאשר  שיוכלו  ובלבד  הסדר, 
עולם  את  שיהרוס  המתווה  את 

התורה.
המגביל  החוק  על  הידיעה 
הישיבות  לומדי  מספר  את 
בזעזוע  אמש  התקבל  הקדושות 
ובשאט נפש בכל ריכוזי היהדות 
כאשר  ובעולם,  בארץ  החרדית 
'שוויון  של  מסולף  מסווה  תחת 
הזדון  ממשלת  מתכוונת  בנטל' 
'הבית  מפלגת  של  ישיר  בגיבוי 
אפ־ לתקופות  לחזור  היהודי', 

האינקוויזיציה  בהיסטוריה,  לות 
בספרד והקומוניסטיים ברוסיה, 
ועשו  חייהם  את  הקדישו  אשר 
הכל כדי לנטרל את העם היהודי 
הקדו־ התורה  ללימוד  מהקשר 

שה ושמירת המצוות.
הישיבות  ראשי  ורבנן  מרנן 
כי  אמש  הגיבו  כבר  שליט"א 
לא  שתהיה,  סיטואציה  בשום 
פעולה  ישתפו  ולא  ידם  יתנו 

לצמצום  הנפשעת  המזימה  עם 
לומדי  הק'  הישיבות  בני  מספר 
התוצאה  ותהיה  הק'  התורה 
יתכן  לא  לדבריהם,  תהיה.  אשר 
עם  כאשר  בימינו  דווקא  אשר 
ישראל כולו ויושבי ארץ ישראל 
גלויים  לניסים  זקוקים  בפרט, 
כדי לשרוד מכל אויביהם סביב, 
וחוסנה  הברזל  בכיפת  יפגעו 

מאת מרדכי גולדמן

אמר  בכיר  רשמי  רוסי  גורם 
לעיתון הלונדוני 'סאנדיי טיימס' 
פוטין,  ולדימיר  הרוסי  הנשיא  כי 
הטילים  מכירת  עסקת  את  ביטל 
 – מטוסים  נגד  המתקדמים 

S300, לסוריה.
המכירה  הפרסום,  פי  על 
הממשלה,  שראש  לאחר  בוטלה 
פוטין  את  שיכנע  נתניהו,  בנימין 
לא למכור לאסד את הנשק מתוך 
זרות  לידיים  יפול  הוא  כי  חשש 
אזר־ מטוסים  לתקיפת  וישמש 

גוריון.  בן  התעופה  בנמל  חיים 
הנשק,  עסקת  לביטול  בתמורה 
עם  בפגישתו  נתניהו  התבקש 
לשמור  כשבועיים  לפני  פוטין 
לתקיפות  הנוגע  בכל  איפוק  על 

עתידיות בסוריה.
בירושלים  בכיר  מדיני  גורם 
אותו  והכחיש  לדיווח  הגיב 
בתוקף. "זו ידיעה שאין לה שום 
הגורם.  אמר  במציאות",  אחיזה 
בין  הסכם  שום  היה  לא  "אגדה, 
שהרוסים  סביר  לנתניהו.  פוטין 
כקלף  בזה  וישתמשו  זמן  ימשכו 

מבלי לממש את העסקה".

מודאגים  מאוד  "אנחנו 
הגדולה  הרוסית  הקהילה  מכך, 
בהח־ מרכזי  גורם  היא  בישראל 

לטה ולא ניתן לזה לקרות", אמר 
טיימס.  הסאנדיי  לעיתון  הגורם 
בע־ התקבלה  ההחלטה  לדבריו, 

רוסיה,  נשיא  בין  פגישה  קבות 
ולדימיר פוטין, לראש הממשלה, 
כשבועיים,  לפני  נתניהו,  בנימין 
מיש־ רוסיה  ביקשה  במהלכה 

ראל בתמורה להימנע מתקיפות 
אויריות נוספות בסוריה.

סיפר  הגורם  הדיווח,  פי  על 

מאת אליעזר פרידמן

תפנית חדה אך צפויה בעי־
וב־ בסוריה  שיעי  הסוני –  מות 
חיזבללה  שמזכ"ל  לאחר  לבנון. 
במוצאי  הצהיר  נסרללה  חסן 
מחויבים  וארגונו  הוא  כי  שבת 
בשאר  סוריה  לנשיא  לסייע 
בבוקר  אתמול  נורו  אסד,  אל 

בשכונת  שפגעו  קטיושות  שתי 
הנחשב  אזור  בביירות,  דאחיה 

למעוז של ארגון החיזבללה. 
במ־ פגעה  הרקטות  אחת 
ומהנפילה  בשכונה,  חניה  גרש 
שישנו  אנשים  מספר  נפצעו 
מה־ חלק  לפי  החניה.  במגרש 
הנפגעים  מספר  דיווחים 
סוכנות  אך  ארבעה,  על  עומד 

כי  דיווחה  הלבנונית  הידיעות 
שלושה  מהם  נפצעו,  חמישה 

סורים ושני לבנונים. 
כוחות גדולים של צבא לב־

נון הגיעו לשכונת דאחיה וסגרו 
הקטיושות  נפילת  אזור  את 
נג'יב  הממשלה  ראש  לכניסה. 
למקום  הוא  גם  הגיע  מיקאתי 

כוחות צבא לבנון בוחנים את מקום נפילת הרקטות אתמול ברובע דאחיה בביירות

מאת מרדכי גולדמן

פרס  שמעון  המדינה  נשיא 
בכנס  בעמאן  אתמול  הופיע 
בצדו  שנערך  הכלכלי־עולמי 
וקרא  המלח  ים  של  הירדני 
הפלסטינית  הרשות  לראש 
עם  ישירה  בהידברות  לפתוח 
ישראל. אבו מאזן קרא מצדו לי־
שראל "לסגת מהשטחים תמורת 
במליאת  נאמו  השניים  הכרה". 
"יוצאים  שהוגדר  בכנס  הסיכום 
מלך  גם  בו  והשתתפו  מהקפאון" 
המדינה  ומזכיר  עבדללה  ירדן 

האמריקני ג'ון קארי. 
הפלסטינים  ושכנינו  "אנחנו 
בה־ ומתן  למשא  לחזור  חייבים 

שלום",  ולהביא  האפשרי  קדם 
"הנ־ בנאומו.  פרס  הנשיא  אמר 

אתה  מאזן),  (אבו  עבאס  שיא 
הפרטנר שלנו ואנחנו הפרטנרים 
וצריכים  יכולים  אנחנו  שלך. 

לעשות את פריצת הדרך".
פרס התייחס בנאומו ליוזמת 

השלום הערבית ואמר כי מדובר 
והזדמנות  משמעותי  ב"שינוי 
את  מחליפה  היא  אסטרטגית. 
אסטרטגיית המלחמה עם חכמה 
ופ־ ישראלים  אנחנו,  שלום.  של 
הש־ כי  לכך  מודעים  לסטינים, 
לום תלוי בראש ובראשונה בנו".
"המ־ כי  הנשיא  אמר  עוד 

כן  לומר  חייבים  שלנו  נהיגים 
המנהיגים  שלום.  של  לעתיד 
הק־ על  להתגבר  חייבים  שלנו 

את  ולהוביל  והסכנות  שיים 
אני  יותר.  טוב  למחר  אנשיהם 
התקוות  את  להביע  כדי  כאן 
הישראלי  העם  של  והרצונות 
ולהתחיל  הסכסוך  לקץ  להביא 

עידן חדש של שלום".
לעומת האופטימיות שהפגין 
הפלסטי־ הרשות  יו"ר  הנשיא, 

הרוחות  את  צינן  מאזן,  אבו  נית, 
את  לתקוף  בעיקר  בחר  כאשר 

בנאומו.  הישראליות  העמדות 
הנוכחי  שהמצב  בעבר  "הזהרתי 
הוא בלתי נסבל. המשך ההתנח־
החרמת  ירושלים,  וייהוד  לויות 
יש־ ופעולות  מעצרים  קרקעות, 

לסגירת  יובילו  אחרות  ראליות 
המדי־ שתי  לפתרון  ההזדמנות 

לאבד  החל  הצעיר  הדור  נות. 
את אמונו ברעיון שתי המדינות, 
גורם  בשטח  רואים  שהם  מה  כי 

להם לאבד את התקוה".
אין  כי  עוד  טען  מאזן  אבו 
ובתקשו־ הלימוד  בספרי  הסתה 

מספר  והוסיף  הפלסטינית  רת 
האסי־ "למה  מרומזים.  איומים 

אומרים  שוחררו?  לא  שלנו  רים 
לנו 'למה שנשחרר אסירים בחי־

מ־1,000  יותר  שיחררתם  נם?' 
שליט.  גלעד  בשביל  חיילים 
אתם רוצים שנחטוף חיילים? זה 
היו  ב־2012  שלנו.  התרבות  לא 
בטעות  שנכנסו  חיילים  מאות 
פלסטיניות.  וערים  לכפרים 
הוחזרו  הם  דקות  עשר  בתוך 
אף  נחטוף  לא  למשפחותיהם. 
אחד, זה אמצעי שאנחנו דוחים".

יקבל  לא  הפלסטיני  "העם 
בגבולות  מדינה  או  זמני,  הסכם 
"זה  מאזן.  אבו  הבהיר  זמניים", 
אנחנו  הסכסוך.  את  יסיים  לא 
הפ־ הסכסוך.  את  לסיים  רוצים 

תרון הזה לא יסיים את הסכסוך 
לא־ ונחזור  אותו  יסבך  רק  אלא 

לימות שאנחנו לא רוצים".

החלטת  מכח  הפועלת   – בנטל  לשוויון  פרי  ועדת 
לה־ עומדת  מראשיה –  כאחד  מכהן  הנך  שבה  הממשלה 

ביא להחלטת הממשלה הצעת חוק לגיוס לומדי התורה, 
עפ"י המינוח החדש 'ריקון הבריכה'.

בנקיטת  שונים,  ורעיונות  הצעות  ישנם  החוק  בהצעת 
התורה.   לומדי  נגד  סנקציות  סדרת  והפעלת  דיכוי  שיטות 
אני מבקש לומר לך מר נתניהו, חבל על הזמן, אתה עדיין 
אשר  המאמין,  היהודי  של  רוחו  עוז  תוקף  את  מכיר  לא 
כל  עולמו.  והשקפת  אמונתו  בעד  נפשו  את  למסור  מוכן 
לומד  את  להזיז  יצליחו  לא  למיניהם  וההצעות  הדיונים 

התורה מעמדתו זו.
לבך,  בתוככי  הרי  לך,  לומר  אבקש  זאת,  עם  יחד  אבל 
המ־ הרעיון  מעצם  חרדים   – כולם  הצבא  ראשי  וכן  הנך 
עורר אצלם חלחלה שלצבא יגיעו להתגייס עשרות אלפי 
בחורים חרדים, לאחר שהם יודעים טוב ויפה, שבמקרה זה 
מישהו אחר ישלוט כאן במדינה, אלא מה נוח לכם להש־

של  הקסם  מילת  בניצול  נגדו  ולהסית  החרדי  בצבור  תלח 
על  לרכוב  טובה  פוליטית  אג'נדה  זוהי  וכי  בנטל',  'השוויון 
גלי השנאה ולקושש קולות למפלגה על גב הצבור החרדי.
אולם, גם ידוע לכולם שבסתר לבך, אתה מאמין ובטוח 
בכך שהכור ההיתוך החילוני של הצבא בהתנהגותו הקלו־

קלת והזוועתית, יצליח חלילה לחלן את נערי בני ישראל, 
כאשר זוהי תקוותכם ושאיפתכם האמיתית.

יפית'  ה'מה  אנשי  כאלה,  היו  במדינה  הצבור  בקרב 
לנו  אל   – בשעתו  שחשבו  היהודי.  הבית   – המזרחי  של 
להיות קיצוניים יתר על המידה נגד ראשי הציונות, נרקוד 

מכתב גלוי // י. מוזסון

אליך בנימין נתניהו

מהיום: ישראל 
מתרגלת נפילה של 

אלפי טילים על העורף
היום בשעה 12:30 בצהריים, 

תשמע אזעקת תרגול בת דקה 
וחצי ברחבי הארץ ■ בשעה 19:05 

תישמע אזעקת תרגול נוספת 
עמ' ג'  

הפעוטה אדל ביטון שנפצעה 
קשה מיידויי אבנים – 
שוחררה מבית החולים

מאת מרדכי גולדמן

ה־3  בת  ביטון  אדל  הפעוטה 
פחות  לא  חייה  על  שנלחמה 
שנפגעה  לאחר  וחצי,  מחודשיים 
המש־ רכב  לעבר  שנזרקה  מאבן 
שוחררה  השומרון,  באזור  פחה 
הקרובים  בימים  החולים.  מבית 
יום  במהלך  השיקום.  שלב  יחל 
ביחידה  נקלטה  היא  האתמול 
בבית  ונוער  ילדים  לשיקום 
לוינשטיין, כשהיא מלווה על ידי 

בני משפחתה.
כשהיא  כחודש,  לפני  רק 
בבני  ומוקפת  הכרה  מחוסרת 
החולים  בבית  במיטתה  משפחה 
הפעוטה  חגגה  שניידר,  לילדים 
זה  יום  "כל  שלישי.  הולדת  יום 
רפאל, "היא  אביה,  אז  אמר  נס", 
יצאה בחיים כשלא נתנו לה הר־
מתרכז  המאבק  כעת  סיכוי.  בה 
באיכות חייה. הערכות הרופאים 
נעזרים  ואנחנו  פסימיות  מאוד 

יהיה  זה  אם  גם  אמונה.  בהרבה 
מאבק ארוך ומתיש – אנחנו נצא 

ממנו בריאים ושלמים".
זז  לא  הוא  כי  ציין  רפאל 
"אנחנו  אדל.  של  ממיטתה 
והיא  שעות   24 לידה  נמצאים 
גירויים  מיני  לכל  אלינו  מגיבה 
סיפר.  סביבה",  יוצרים  שאנחנו 

משרד האוצר ב"בשורה" למעמד הביניים

באוצר שוקלים: מס רכישה 
על רוכשי דירה ראשונה

שיעור המס על הדירה יעמוד על 1% מסכום הרכישה ^ ההכנסה 
המשוערת לקופת האוצר מהמהלך היא כמיליארד שקל בשנה

מאת שלמה גרין

במשרד  באופק:  חדש  מס 
את  להחליף  שוקלים  האוצר 
 3.5% של  רכישה  מס  גזירת 
חד־ מס  בגזירת  דיור,  למשפרי 
שה: מס רכישה בשיעור 1% על 
כל רכישת דירה, בין אם מדובר 
בזוג צעיר שזו דירתו הראשונה 

את  שמוכרים  דירות  בבעלי  או 
אחרת  דירה  ורוכשים  דירתם 

למגורים. כך דווח ב'גלובס'. 
להטיל  המקורי,  התכנון 
על   3.5% של  רכישה  מס 
תגובות  עורר  דיור,  משפרי 
באוצר.  צפו  לא  אותן  חריפות 
שזו  התחייב  כבר  לפיד  השר 
הראשונה  המס  גזירת  תהיה 

באוצר  מנסים  כעת,  שתתבטל. 
את  שיניבו  חלופות  למצוא 
המדינה,  לקופת  הכנסה  אותה 
אחוז  של  מס  להטיל  וההצעה 
אחת  היא  דירה  רכישת  כל  על 
ההכנסה  שהועלו.  החלופות 
המ־ לקופת  בשנה  המשוערת 

כמיליארד  היא  מהמהלך  דינה 
שקל.
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מעמד נשגב ב'הכנסת ספר תורה' 
של מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א

לעי"נ כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זי"ע

מאת כתב 'המבשר'

ונשגב  מרומם  במעמד 
ויז'ניץ  בקרית  אתמול  נערך 
ספר  'הכנסת  מעמד  ברק  בבני 
הגדול  ביהמ"ד  להיכל  תורה' 
ע"י  שנכתב  ויז'ניץ,  בקרית 
מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, 
כ"ק  אביו  של  הטהורה  לעי"נ 

ה'ישועות  בעל  אדמו"ר  מרן 
הרבנית  ואמו  זיע"א,  משה' 

הצדקנית ע"ה.
החל  המהודר  התורה  ספר 
מומחה,  סופר  ע"י  להיכתב 
שליט"א  אדמו"ר  מרן  בפקודת 
י"ג  ביום  כשנה,  לפני  בדיוק 
הול־ יום  את  מציינים  בו  סיון, 

האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  דתו 

זיע"א,  משה'  ה'ישועות  בעל 
והסתיים אתמול במעמד אלפי 
ומכל  מהארץ  ויז'ניץ  חסידי 

רחבי העולם.
החלו  המעמד  אירועי 
כא־ בוקר  לפנות  אתמול 

הישיבות  בחורי  אלפי  שר 
התכ־ שבת  בבגדי  לבושים 
  המשך בעמ' ד

ועדת פרי הצביעה על המלצותיה; אין 
שוויון: ישיבות ההסדר ישרתו פחות 

מכלל האוכלוסיה, הערבים לא ישרתו 
מחלוקת סביב הטלת הסנקציות הפליליות על ראשי הישיבות ^ השר יעלון: 

"הדרך הנכונה היא לא דרך דה־לגיטימציה ולא בהשנאה. בלי לדבר על 
הליכה לכלא של מי שלומד תורה, בלי סנקציות ובלי איומים"

מאת מאיר ברגר

הישיבות  עולם  על  הגזירות 
פרי  ועדת  חברי  לדרך:  יוצאות 
לישיבה  אמש (א')  בליל  התכנסו 
ממושכת כדי לאשר את המלצות 
צעדי  להצר  שתכליתן  הועדה 
הכו־ ואברכי  הישיבות  תלמידי 

ללים. 

מבו־ הועדה  שדיוני  למרות 
לאחר  השוויון,  עקרון  על  ססים 
אישרה  היהודי  הבית  לחצי 
בני  של  שירותם  כי  הועדה 
בחודש  יוארך  ההסדר  ישיבות 
ל־17  חודשים  מ־16  בלבד,  אחד 

חודשים.
היהודי  הבית  נציג  זה  היה 
שהתנגד  אריאל,  אורי  בועדה, 

את  להאריך  להצעה  בחריפות 
ובסופו  לשנתיים,  השירות  משך 
של דבר הוחלט כאמור להסתפק 
הש־ בלבד.  חודש  של  בהארכה 

רים עמיר פרץ מהתנועה ויצחק 
הת־ ביתנו  מישראל  אהרונוביץ' 

נגדו להצעה שאושרה.
ולא  למצמץ  לא  הזמן  "זה 
  המשך בעמ' ד

האם פרס מייצג את עמדת המדינה או סתם מפטפט עצמו
לדעת? פרס עם קארי ואבו מאזן בעמאן
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המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,

ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 02-5805802, פקס 02-5805804
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: גרפופרינט בע"מ  תל יצחק    הפצה מנויים: הארץ הפצות
פניות מנויים: 02-5805802 שלוחה 2    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ
AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, רויטרס, אימג'בנק

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

חזות קשה לאירופה 
שצופים  כפי  שנה  ארבעים  להמתין  צריך  לא 
(או  כולה  תהיה  היבשת  שאז  באירופה  הדמוגרפים 
החיים  אז  יהיו  איך  לדמות  כדי  מוסלמית,  כולה)  כמעט 
בבירת  המהומות  ובשטוקהולם.  בטולוז  בפריז,  בלונדון, 
ראשו  ועריפת  בפריס  החייל  של  הרצח  נסיון  שבדיה, 
המבשרים  האותות  הם  בלונדון,  החייל  של  הפומבית 
את בוא הסערה. ואין הם האותות הראשונים של הצרה. 
להודות  מסרבת  שהיבשת  אף  ובועטת.  חיה  כבר  היא 
הצתת  חנויות,  ביזת  לרבות  אלימות,  התפרעויות  בכך. 
מכוניות ותקיפת כוחות הבטחון כבר היו בלונדון, בפריז, 
מוסלמים  מיליון  לפחות 20  עם  ועוד.  במדריד  במרסיי, 
מה  להיות  תשוב  לא  הנוצרית  היבשת  אירופה  במערב 
אירופה  עמי  יעמדו  לא  שלילי  טבעי  גידול  עם  שהיתה. 
את  שלושה.  פי  לפחות  הגדול  מוסלמי  ילודה  קצב  מול 
אפשר  הזאת  הבעיה  מן  אירופה  מנהיגי  של  התעלמותם 
במלחמת  המערב  מנהיגי  של  לכסילותם  רק  לדמות 
העולם השניה, כאשר הקלו ראש בסכנה הנאצית. ואולי 
הם חולמים חלומות שווא על המוסלמים שהם פרטנרים 
נשיא  בירדן)  למשל  (אתמול  שהוזה  כפי  היבשת  לקיום 
פרטנר  שהוא  מאזן  אבו  על  פרס  שמעון  ישראל  מדינת 

לשלום. 

יש להיזהר מאוד מהכללות כאשר דנים בהתאסלמותה 
רוב  גזעניים.  לטיעונים  להיתפס  ואין  אירופה,  של 
המהגרים שואפים, כנראה, להשתלב בחיים הטובים של 
מערב אירופה, אבל הדבר אינו מתאפשר. יש המאשימים 
את ממשלות אירופה שאינן עושות די לקליטת המהגרים 
החברה  שונה.  שהאמת  אלא  בחברה.  ולשילובם 
על  לשמור  מבקשת  היא  להשתלב,  מסרבת  המוסלמית 
ייחודה. באירופה הסכימו למגמה הזאת לכך וכינו אותה 
נכשלה.  היא  כי  התברר  באחרונה  אבל  תרבותיות'.  'רב 
המנהיגים המוסלמיים של אירופה שואפים לאסלם את 
היבשת. להפוך אותה ל'דאר אל אסלאם' (בית האסלאם) 
מכל  שמדאיג  ומה  הכלל.  על  הנהגותיה  את  ולכפות 
בני  דווקא  מובילים  הזאת  המגמה  את  כי  הממצא  הוא 
הדור השני והשלישי של המהגרים המוסלמים (מקרבם 
אין  להם   (2001 בספטמבר  ה11  מחבלי  למשל,  באו, 
את  להשליט  מבקשים  והם  ובאפריקה  באסיה  שורשים 
על  וגרורותיו  קאעידה  אל  ובאמצעות  בסיף  מוחמד  דין 

אירופה. 

על מנת להבין את התופעה הבדלנית־נגטיבית הזאת 
ניתן להשוות את האופן שבו השתלבו המהגרים היהודיים 
בארצות מושבותיהם החדשים ואת הצלחתם המדהימה 
של בני אסיה (יפנים, סינים, קוריאנים) בארה"ב ובמערב 
אירופה. הם עברו אותם יסורי קליטה כשעברו המהגרים 
המקלט  לארצות  נוגדנים  פיתחו  לא  אבל  המוסלמים 
שלהם והיו למרכיב חשוב בהן. בלחץ האימאמים באלפי 
המסגדים בערי אירופה הם מסרבים להיות בני התרבות 

האירופית המערבית והם רואים בה שלילה ושטניות.

הלאומיות  המפלגות  התגברות  ועקב  באחרונה 
הקיצוניות באירופה יש המזהירים (ובהם אינטלקטואלים 
שפטים  עשיית  מפני  היבשת  ממשלות  את  יהודים) 
אין  פוגרומים.  או  גירוש  כליאה,  לרבות  במוסלמים, 
הרוב  תגובת  תהיה  ומה  אם  להעריך  עתה  שיכול  מי 
למהומות,  לרציחות,  באירופה  מוסלמי  הלא  (בינתיים) 
המקומיות  המשטרות  שאין  ולכך  במסגדים  להסתה 
אירופה.  בערי  המוסלמים  לרבעים  להיכנס  מעיזות 
הרושם הוא שאירופה תאלץ לקבל את הדין ולהתאסלם. 
מפחד  לבריטניה  מצרפת  לאחרונה  היגרו  יהודים  המוני 
אל  הפח  מן  נפלו  כנראה  שהם  היא  הצרה  המוסלמים. 

הפחת.

עלה הסעיף
הסעיף  יושמט  "אם 
של  חשיבותו  את  המדגיש 
האח  הבהיר  התורה",  עולם 
החי־ בישיבת  בנט  נפתלי 
רום של סיעת הבית היהודי 
אחר צהרי יום אתמול, "לא 
של  החוק  בהצעת  נתמוך 
תנאי  גם  היה  פרי".  ועדת 
בישיבות  יפגעו  "אם  נוסף, 
לעיין  מעניין  אבל  ההסדר", 
של  הראשון  בחלק  דווקא 

הציטוט.
הימים  אירועי  לנוכח 
שנראה  ומה  האחרונים 
ידידות  של  סופה  כתחילת 
האחים  מפלגת  חלקי  בין 
ולהת־ להחיל  שהתכוונה 

משהו  יש  חדש,  משהו  חיל 
שבו  הרבים  בלשון  יומרני 
לאור  המחייך.  האח  נוקט 
שהיתה  ההצבעה  תוצאות 
בענין  שעבר,  בשבוע  אך 
שבה  הראשית,  הרבנות 
לא  הסיעה  חברי  מרבית 
הוביל  שאותו  בקו  תמכו 
מדמיין  שהאיש  דומה  בנט, 
כשהוא  עיניים  מאחז  או 
בלשון  הצבעה  על  מדבר 
דעתו  היתה  משל  רבים, 
משקפת את דעת כלל חברי 

סיעתו.
מגוחך  משהו  יש  אבל 
סעיף  הצבת  בעצם  יותר 
מה  התורן.  לראש  חלול 
באמת חושב לו האח נפתלי 
בחי־ בעידן  עדיין  שאנחנו 

(ג'ינגל  הזמריר  שבהן  רות 
(ספין  הסחריר  בלע"ז), 
נותנים  והתשדיר  בלע"ז) 
את הטון? וכי באמת אכפת 
ליהדות החרדית או לכל מי 
למסקנו־ בתוקף  שמתנגד 

ועדת  של  המקוממות  תיה 
לפיד  בנט,  שממשלת  פרי 
בסעיף  תכתוב  ונתניהו 
ההזויים  החוקים  באחד 
היא  כי  ישראל  בתולדות 
של  חשיבותו  את  מדגישה 

עולם התורה?
מנסה  בדיוק  מי  את 
בהכריזו  להרשים  האח 
מלחמה על סעיף נבוב שאין 
סמנטיקה  מלבד  מאומה  בו 
נוע־ שלא  משמעות  חסרת 

דה אלא לסמא את העיניים 
ימים  אל  אותנו  ולהחזיר 
אנשים  היו  בהם  ומחוזות 
כשהמו־ מתרגשים  שהיו 

גלויי  המנהיגים  או  עמדים 
הראש היו מצטטים בפניהם 
על  מספרים  או  פסוקים 
הבן שלהם שחזר מהגן ושר 

"מודה אני".
נזעק  בדיוק  מי  להגנת 
בתשדיר  שהופיע  האיש 
בימי  מטעמו  ויזום  מיוחד 
תש־ הקואליציוני,  המו"מ 

דיר חפוז, לילי, בחצר בית, 
"לאחיי  הקדיש  כולו  שאת 
לא  כי  הבהיר  ובו  החרדים" 
בלו־ פגיעה  שתהיה  יסכים 

מדי התורה? האם משמעות 
בלק־ פגיעה"  "אי  המילים 

הכנסת  היא  בנט  של  סיקון 
חשי־ את  "המדגיש  סעיף 

לתוך  התורה"  עולם  בות 
בני  מספר  את  המגביל  חוק 
סנקציות  ומטיל  הישיבות 
הלזאת  ישיבות?  ראשי  על 

תיקרא אי פגיעה?
המשפט  של  הסיפא 
כשהוא  תחילתו.  על  תעיד 
ישיבות  להגנת  נדרש 
מסתפק  האח  אין  ההסדר, 
אלא  נאצלים  במשפטים 
שכל  כמו  פגיעה  אי  דורש 
משמ־ את  לפרש  יודע  ילד 

עות המילים הללו, אף ללא 
הזדקקות למילון מיוחד.

ספרא וסייפא 
כלל  אם  קורה  היה  מה 
חו־ היו  הישיבות  תלמידי 
הם  שבה  עצומה  על  תמים 
בהחלטה  תמיכה  מביעים 
הממשלה  של  כפייתית, 
הלימוד  שכר  את  להעלות 
להוסיף  באוניברסיטאות, 
ולהק־ מבחנים  שורת  עוד 
שות את תנאי הסף לכניסה 

לאוניברסיטה.
להעלות  ניתן  האם 
שבה  אפשרות  הדעת  על 
עוברת  היתה  כזו  הודעה 

בשתיקה?
כשהתאחדות  אבל 
על  מתעברת  הסטודנטים 
תמיכה  ומביעה  לה  לא  ריב 
המ־ פרי  ועדת  בהצעות 

סדר  את  להכתיב  תיימרות 
יומם של אלפי עמלי תורה, 

התקשורת מריעה.

סוף מטיפיך
לחללי  האזכרה  בחסות 
'התותח הקדוש' כפי שכונה 
מפליגי  כלפי  שכוון  הנשק 
ההגנה,  ידי  על  'אלטלנה' 
למי  תזכורת  קיבלנו  שוב 
חרצו־ את  לירות  שממשיך 

בות לשונו.
לשעבר,  הכנסת  יו"ר 
הזדמ־ ניצל  ריבלין,  ראובן 

חלם  לא  "בגין  והטיח:  נות 
הפרל־ השיח  את  להגביל 

מנטרי או להעלות דרמטית 
את אחוז החסימה".

יכה רובי את ביבי.

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בנימין ליּפקין

למרות נסיונותיה של שרת המשפטים

דיוני ועדת השרים לענייני חקיקה 
יישארו חסויים לעת עתה 

במהלך דיון במליאת הכנסת: 

ח"כ הרב יעקב אשר : "ביטול הנחת הארנונה לאזרחים 
וותיקים יוביל לביטול הנחות לאוכלוסיות נזקקות נוספות"

המתיחות בין ירושלים לבין דמשק עוברת למישור הקיברנטי?

סוריה ניסתה לתקוף את מערכת המים 
של העיר חיפה באמצעות מחשבים

את הדברים חשף יושב־ראש המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח הפרופ' יצחק בן ישראל ^ לדבריו "לסורים 
יש כלי נשק מתוחכמים, אבל הם חושבים שמונה פעמים לפני שהם מפעילים אותו" ^ בן ישראל התייחס גם 

לאיום מכיוון טהרן והתריע כי הרפובליקה האיסלמית עשויה לפתח פצצה גרעינית בתוך מספר חודשים

מאת מרדכי גולדמן

המועצה  יושב־ראש 
הפ־ ולפיתוח  למחקר  הלאומית 
בסוף  חשף  ישראל  בן  יצחק  רופ' 
ניסתה  שבועיים  לפני  כי  השבוע 
המים  מערכת  את  לתקוף  סוריה 
התקיפה  לדבריו,  חיפה.  של 

הסורית נכשלה.
כי  ציין  ישראל  בן  פרופ' 
מדובר בתקיפת סייבר, שבוצעה 
בידי 'הצבא הסורי האלקטרוני'. 
מערך  את  שהקים  ישראל,  בן 
הוסיף  ישראל,  של  הסייבר 
מאות  מתבצעות  דקה  שמדי 
תקיפות רשת על מתקני תשתית 
חשמל,  כמו  קריטיים,  לאומיים 
לדבריו,  ובורסה.  רכבת  מים, 
השבוע פרסמה חברת האבטחה 
לנו  "יש  לפיה  נתונים  קספרסקי 
וירו־ אלף   200 בשבוע  יום  בכל 

סים חדשים".
לח־ גם  התייחס  בן־ישראל 

נשק  זליגת  מפני  הישראלי  שש 
כימי מסוריה לארגוני טרור: "כל 
עוד אנחנו מול הסורים, יש מאזן 
היחסי.  כוחו  את  יודע  אחד  וכל 
גם אם יש להם כלי נשק מתוחכ־

מים, הם חושבים שמונה פעמים 
לפני שהם מפעילים אותו". הוא 
חוששת  אינה  ישראל  כי  הדגיש 
מהטילים עצמם – "הבעיה שלנו 
היא העברתו של הנשק לגורמים 

לחיזבללה,  ראשית   – אחרים 
להתפרק  הולכת  סוריה  ושנית, 
יימצא  מי  בידי  היא  והשאלה 

הנשק הזה".
לדבריו של פרופ' בן ישראל, 

כי־ בנשק  חמוש  הסורי  המשטר 
מי זה עשרות שנים והנשיא אסד 
הזה  בנשק  שימוש  עושה  לא 
כואבת.  מתגובה  החשש  עקב 
שעשויה  מישראל,  חושש  "אסד 

להשיב לו מכה גדולה שבעתיים. 
החשש הזה ייעלם אם הנשק הזה 

יועבר לארגון כלשהו".
פרופ' בן ישראל התייחס גם 
כי  והתריע  טהרן  מכיוון  לאיום 
עשויה  האיסלמית  הרפובליקה 
לפתח פצצה גרעינית בתוך מס־

פר חודשים: "האיראנים חכמים 
ובעלי יכולת ואסור לזלזל בהם. 
הע־ של  יכולת  בידיהם  יש  כיום 
שרת אורניום ברמה צבאית והם 
בשביל  חודשים  למספר  זקוקים 

להגיע לפצצה ראשונה", אמר.
לדבריו, האיראנים אינם עו־

מתקיפה  החשש  עקב  זאת  שים 
אמריקנית או ישראלית. "העולם 
אם  הצוואר.  על  להם  יושב  כולו 
וירוצו  הכפתור  על  ילחצו  הם 
המתקנים  אז  מלאה  להעשרה 
לא  הם  עוד  כל  יופצצו.  שלהם 
יכול  הזה  המצב  זה,  את  עושים 

להימשך גם 100 שנה".
בנוגע לאפשרות של תקיפה 
אמריקנית על מתקני הגרעין של 
כי  ישראל  בן  פרופ'  אמר  איראן 
הוא מאמין בכוונותיו של הנשיא 
אובאמה. "לאמריקנים יש יכולת 
 – אין  שלישראל  מה  לעשות 
עם  ממושכת  במלחמה  פתיחה 
איראן, כזו של הפצצות אויריות. 
גם לארה"ב אין אינטרס שאיראן 
תפתח פצצה גרעינית ולכן זה גם 

האינטרס שלה לתקוף שם".

התקיפה הסורית נכשלה. מגדל המים בשכונת נוה שאנן בחיפה

מאת מאיר ברגר

יוש־ של  נסיונותיה  למרות 
לעניני  השרים  ועדת  ראש  בת 
לבני,  המשפטים   שרת  חקיקה, 
לפ־ הועדה  דיוני  את  להפוך 
ועדת  דיוני  שעה  לפי  תוחים, 
יישארו  חקיקה  לענייני  השרים 

חסויים. 
של  הראשונה  בישיבה  כבר 

האחרון  השבוע  ובסוף  הועדה 
כי  המשפטים  שרת  הכריזה 
של  הקרובה  מהישיבה  החל 
הש־ הצבעת  אופן  יהיה  הועדה 

רים גלוי.
ברם, מזכיר הממשלה, אבי־

חי מנדלבליט טרפד את יוזמתה 
את  דרוש  ההליך  כי  בהבהירו 
אישור הממשלה. בפתח ישיבת 
כי  לבני  אתמול  אמרה  הועדה 

"אם יוכרע כי החלת השקיפות 
אני  ממשלה  החלטת  מחייבת 
הצ־ להגיש  שבכוונתי  מודיעה 

עה לאישור הממשלה".
מזכיר  צפוי  במקביל, 
הסוגיה  את  לבחון  הממשלה 
הב־ בתום  משפטית.  מבחינה 

הממשלה  מזכיר  יעביר  חינה, 
הממשלה,  לראש  עמדתו  את 

בנימין נתניהו.

מאת מאיר ברגר

שהתקיים  דיון  במהלך 
לסדר  בהצעה  הכנסת,  במליאת 
אשר,  יעקב  הרב  ח"כ  שהגיש 
באר־ בהנחות  "הפגיעה  בנושא 
נונה לאזרחים הוותיקים במדינת 
לס־ אשר  הרב  התייחס  ישראל", 
על  המורה  ההסדרים  בחוק  עיף 
אחוז   25 בסך  הנחה  מתן  ביטול 
מעל  וותיק  לאזרח  מהארנונה 
גדולה  איננה  דירתו  אם   ,65 גיל 

מ־100 מטרים.
חבר  אמר  דבריו  בראשית 
סמך  על  כי  אשר  הרב  הכנסת 
שרת  המשיבה,  עם  היכרותו 

עיריית  ראש  גרמן,  י'  הבריאות 
כי  לה  ידוע  לשעבר,  הרצליה 
להתמודד  יש  מערכת  כראש 
ולא  באוכלוסיה,  החזקים  עם 
מקווה  הוא  וכי  החלשים,  עם 
יל־ האוצר  ושר  מפלגתה  שיו"ר 

ההתנהלות  צורת  את  ממנה  מד 
הזו.

שיובא  ההסדרים  בחוק 
מוצעת  הכנסת  לאישור  בקרוב 
ב־1993,  שתוקנה  תקנה  ביטול 
אחוז   25 בסך  הנחה  מתן  והיא 
מעל  ותיק  לאזרח  מהארנונה 
גדולה  איננה  דירתו  אם   ,65 גיל 

מ־100 מטרים.
ביטול  בעד  האוצר  טענת 
במצב  כי  היא  המוזכרת  התקנה 
קשישים  גם  מקבלים  הקיים 
את  אמצעים  ובעלי  עשירים 

תבוטל  אם  ואילו  ההנחה, 
ית־ ההנחה  מבקשי  התקנה, 

הכנסות  רמת  להוכיח  בקשו 
לקבל  בכדי  מסוים  לרף  מתחת 

אותה.
הזו  הטענה  עם  מסכים  "אני 
אשר,  ח"כ  אמר  כשלעצמה", 
התקנה  ביטול  כי  סבור  "אולם 
כאן  שמדובר  מכיון  בעייתי  הוא 
לפ־ אפשרות  מתן  של  בתקדים, 
קידי האוצר לעשות סייגים לת־

בהמשך  בארנונה,  ההנחה  קנות 
גם ההנחות לאוכלוסיות  יבוטלו 
נזקקות נוספות, כמו אמהות חד 
יודע  ומי  שואה,  וניצולי  הוריות 

למי עוד".
כי  עוד,  ציין  הכנסת  חבר 
שיעור האוכלוסיה שמעל גיל 65 
בקרב אזרחי מדינת ישראל הוא 

כ־10% בלבד, כאשר ההנחה של 
25 אחוזים הניתנת לבעלי דירות 
מטרים  מתחת 100  של  שבגודל 
הר־ מבחינת  לחלוטין  זניח  הוא 

המקומית  הרשות  שתקבל  ווח 
תקציב  מבחינת  גם  כמו  מכך, 
הס־ את  תקזז  שלא  הממשלה, 

הרשות,  של  מתקציבה  הזה  כום 
שהענין  שהיחידים  שאומר  מה 
שי־ הקשישים,  הם  להם  חשוב 

מתקציבם  שקלים  מאות  פסידו 
החודשי.

לב־ פרקטי,  נוסף,  "היבט 
התקנה  שבביטול  עייתיות 
"היא  אשר,  הרב  אמר  הזו", 
הרשויות  כיום  הביורוקרטיה. 
שנה  מדי  מעניקות  המקומיות 
לאזרחים  הנחה  אוטומטי  באופן 
של  הרשימות  פי  על  הוותיקים 
פי  על  ואילו  הלאומי,  הביטוח 
אותם  ייאלצו  האוצר,  הצעת 
ולה־ שנה  מדי  ללכת  אזרחים 

זה  דבר  בעיריה.  בקשות  גיש 
הקשישים  שדווקא  לכך  יגרום 
החלשים וחסרי האמצעים, שגם 
מול  להתנהל  כיצד  ידעו  לא  כך 
הכסאות,  בין  ייפלו  המערכת, 

ויאבדו את ההנחה".
בפגיעה  לא  אמנם  "מדובר 
אבל  אנשים,  באותם  קריטית 
בפגיעה מיותרת וכואבת בכיסם, 
בתח־ למשק  דבר  תעזור  שלא 

הוסיף  עלות־תועלת",  של  שיב 
אותם  כי  והציע  הכנסת,  חבר 
קשישים יידרשו להצהיר בכתב 
לסכום  מעל  משתכרים  אינם  כי 
נמ־ וכך  שייקבע,  וסביר  מסוים 

המיותרת  הבירוקרטיה  את  נע 
היכו־ מעוטי  הקשישים  עבור 

להנחה  נואשות  הנזקקים  לת, 
שנה  כל  בקשות  להביא  הזו, 

בעיריה".

פ"ת: 2 נעצרו בחשד לנסיון 
גניבה מבנין העיריה 

לבנין  מחוץ  מסתובב  נראה  תקוה,  פתח  תושב  צעיר  נער 
ששני  בזמן  שומר  הנער  כי  התברר  שנעשה  בבירור  העיריה, 
חבריו נכנסו לבנין לראות מה יש לגנוב. שני החשודים נעצרו 

על ידי המשטרה.

רעננה: שני פצועים 
בתאונת דרכים 

כתוצאה  ברעננה.  דפנה  ברחוב  התרחשה  דרכים  תאונת 
מהתאונה נפצעו שני בני אדם באורח בינוני וקל. למקום הוז־
עקו צוותי מד"א שהעניקו טיפול רפואי לפצועים ופינו אותם 

לבית החולים מאיר בכפר סבא.

כביש 6: שני פצועים 
בהתהפכות רכב

נהג רכב נפצע באורח בינוני עד קשה ונוסע שהיה עמו נפגע 
באורח קל עד בינוני בתאונה שאירעה בכביש 6 ממחלף קסם 
טיפול  העניקו  הצלה'  'איחוד  של  מתנדבים  חובשים  לצפון. 

רפואי ראשוני לנפגעים. 
מדוברות 'איחוד הצלה' נמסר: "מדובר ברכב שהוביל בלוני 
חמצן שהתהפך, כוחות כיבוי סייעו לחילוץ לכודים, החובשים 
העניקו טיפול ראשוני לנפגעים שפונו לאחר מכן להמשך קב־

לת טיפול רפואי בבית החולים".

כפר מרר: שישה פצועים בתאונה

שישה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים שהתרחשה ליד כפר 
טיפול  שהעניקו  מד"א  כוחות  הוזעקו  למקום  שבצפון.  מרר 
רפואי לחמישה פצועים קל ואחד פצוע בינוני, ולאחר מכן פונו 

הפצועים לבית החולים פוריה בטבריה.

נחף: הולכת רגל נפגעה מרכב 

ילדה שחצתה כביש בכפר נחף נפגעה מרכב חולף ונפצעה 
באורח קשה. למקום הוזעקו כוחות מד"א שהעניקו לה טיפול 

רפואי ופינו אותה לבית החולים באמצעות מסוק פינוי.

28 כלי שיט נבדקו במסגרת 
האכיפה בחופים 

בפעילות של השיטור הימי, שוטרי יס"מ ומתנדבים במסג־
רת האכיפה בתחומי חופי מחוז חוף מעכו עד חדרה נבדקו 28 

כלי שיט וניתנו דוחות בגין סיכון מתרחצים.
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‰ערב ‰ילול˙ מרן ‰ר‰"˜ 
‰'זכרון יע˜ב' מ„עע˘ זי"ע

מאת אהרן פקשר

יחול  סיון  ח"י  הערב 
של  ה־69  דהילולא  יומא 
מרן  ישראל,  של  מאורן 
הרה"ק בעל זכרון יעקב מד־
שמי  את  שהאיר  זי"ע,  עעש 
חורבן  לפני  כולה  היהדות 

יהדות אירופה.
שהמ־ זה  נשגב  צדיק 

הזהב  חוטי  את  לטוות  שיך 
וגילם  פיאר  השושלת,  של 
ה'  עבודת  אותה  את  בתוכו 
הצרופה וזיכוך המידות בפ־

אבותיו  כדרך  נפלאה  שטות 
הקדושים לבית דעעש. 

וב־ הפלאית  גאונותו 
מכמני  בכל  הרבה  קיאותו 
כאחד  שם  לו  הקנו  התורה 
תורה  הרביץ  הדור,  מגדולי 
שמהם  תלמידים  לאלפי 
רבנים  הימים  ברבות  צמחו 
מופלגים.  חכמים  ותלמידי 
מקמאי,  כחד  קדושתו 
בק־ שבערה  ישראל  אהבת 

מיצר  להיות  הביאתו  רבו 
ולראות  ישראל  של  בצרתם 
קנאות  בצירוף  בסבלותם, 
המ־ נגד  שעטה  דקדושה 

מנהיג  למיניהם,  תפרצים 
חסידי  לאלפי  עליון  בחסד 
אליו  שהתקשרו  דעעש 
באהבה עזה, ונשיא הקהילה 
במדינת  האורתודוקסית 
לו  שהקנתה  זיבנבירגן, 
ראש  להיות  עליונה  סמכות 

המדברים בכל מקום.
כשנכנסו הגרמנים ימ"ש 
להונגריה וכל יהודיה גורשו 
שליחים  נשלחו  לגיטאות, 

מקומות  מיני  מכל  מיוחדים 
מש־ ואת  רבינו  את  להציל 
רועה  שהיה  רבינו  פחתו. 
בגבורת  ניחן  לעדתו  נאמן 
ארי ולא אבה אפילו בזמנים 
מרעי־ צאן  את  לעזוב  אלו 

גם  אלך  ילכו  "באשר  תו, 
אעזבם  ח"ו  "אם  אמר,  אני", 
לזרועות  ליפול  הם  עלולים 

היאוש".
ובעוונותינו הרבים הגיע 
סיון  י"ד  והנמהר  המר  היום 
זצוק"ל  רבינו  בו  תש"ד, 
עם  האחרון  במשלוח  הובל 
תושבי  וחסידיו  תלמידיו 
וגלילותיה,  דעעש  עיר 
אוש־ הרפאים  לעיר  והגיע 

נעקד  שם  סיון,  בי"ח  וויץ 
בני  עם  יחד  ה'  קידוש  על 

משפחתו ובני קהילתו.
יתקיים  הילולא  סעודת 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  ע"י  הערב 
המדרש  בבית  שליט"א, 
דעעש  חסידי  של  המרכזי 
יע־ 'זכרון  שמו  על  הנקרא 

טרפון  רבי  שברחוב  קב', 
בבני ברק.

ההילולא  ישולב  השנה 
ברכות  ה"שבע  עם  יחד 
מרן  כ"ק  נכד  של  המרכזי" 
שנישא  שליט"א  אדמו"ר 
האדמו"ר  מרן  נכדת  עם 
הוא  שגם  שליט"א,  מויזניץ 
בהיותו  להילולא  מקושר 
נכד להרה"צ רבי חיים מנחם 
דודו  הי"ד,  זצוק"ל  פאנעט 
וגיסו של מרן ה'זכרון יעקב', 
יום  באותו  נעקד  הוא  שגם 
דעעש  קהילת  בני  עם  יחד 

ורבם הקדוש והנערץ זי"ע. 

אושר בקריאה טרומית: 
אסירים עברייני תנועה 

יחויבו לעבור סדנת שיקום
מאת דוד שמואלי

אישרה  הכנסת  מליאת 
הצעת  את  טרומית  בקריאה 
בתי  פקודת  לתיקון  חוק 
צור  דוד  ח"כ  שהגיש  הסוהר 

(התנועה) וקבוצת ח"כים.
ההצעה נועדה לחייב כל 
תנועה,  עבריין  שהינו  אסיר 
לעבור סדנת שיקום עברייני 
השליש  בתקופת  תנועה 

האחרון למאסרו.
נכתב  ההסבר  בדברי 

כיום  הכליאה  "במתקני  כי 
של  שיקום  תכנית  קיימת 
הנורמ־ התנועה  עברייני 

מוצעת  היא  אולם  טיביים, 
המרצים  התנועה  לעברייני 
בל־ רשות  כתכנית  עונשם 

בד".
בהצ־ תמכו  ח"כים   36

וללא  טרומית  בקריאה  עה 
תועבר  ההצעה  מתנגדים. 
הס־ והכנת  הפנים  לועדת 

לקריאה  להכנתה  ביבה 
ראשונה.

ממשלה פוגענית: משרד החינוך 
יפסיק לממן שעות תמרוץ 

ושעות טיפוח בתלמודי התורה
מאת מאיר ברגר

ממשיך  החינוך  משרד 
התורה:  ללומדי  להתנכל 
המשרד  שהעביר  בהודעה 
למנהלי תלמודי התורה בסוף 
השבוע האחרון נמסר כי החל 
תשע"ד  הלימודים  משנת 
משרד החינוך יחדל מלתקצב 
טיפוח  ושעות  תמרוץ  שעות 

לילדי תלמודי התורה.
"הקצאת  הכותרת  תחת 
הלי־ לשנת  הוראה  שעות 

כי  נאמר  תשע"ד",  מודים 
לתלמודי  האמור  התקצוב 

התורה מתבטל. "הננו להביא 
לידיעתם כי בשנת הלימודים 
משרד  השתתפות  תשע"ד 
ההוראה  בשעות  החינוך 
בסיסי  תקן  בשעות  תהיה 
תמרוץ  שעות  ללא  בלבד 

וטיפוח". 
שאינו  בקיצוץ  מדובר 
התקציב  חוק  מגזירות  חלק 
המתגבש  ההסדרים  וחוק 
מר־ גזירות  בתוכם  המכילים 

חיקות לכת על עולם התורה, 
משרד  שהחליט  הוראה  אלא 
במסגרת  לאמצה  החינוך 

מדיניותו החדשה. 

יו"ר סיעת יהדות התורה הרב מוזס בדיון בנושא הדרישה למיצוי כושר השתכרות: 

"על האוצר לדאוג להפליה מתקנת 
בהעסקת חרדים במגזר הציבורי"

מאת דוד שמואלי

"שר האוצר הבטיח לשים לו 
העובדים.  לציבור  לדאוג  מטרה 
הינו  ההשתכרות  כושר  מיצוי 
אלא  שלו.  התווך  מעמודי  אחד 
בלי  בסיסמאות  מדבר  שהוא 
היה  אילו  כלל.  הנתונים  ידיעת 
יודע את הנתונים היה למד שבצ־
עדים שהוא נוקט הוא אינו דואג 
על  עובד  אלא  העובד,  לציבור 
השבוע  בסוף  אמר  כך  הציבור", 
אליעזר  מנחם  הרב  ח"כ  האחרון 
בדיון  התורה  סיעת  יו"ר  מוזס, 
בנושא  הכנסת  במליאת  שיזם 
כו־ למיצוי  מהחרדים  הדרישה 
החסמים  מול  אל  השתכרות  שר 
בשילובם  בפניהם  העומדים 

בעבודה. 
יעבדו  איפה  בדק  הוא  "האם 
כל החרדים שהוא רוצה להוציא 
הרב  ח"כ  שאל  העבודה?"  לשוק 

מוזס.
"לפי נתוני הלשכה המרכזית 
במשק  קיימות  לסטטיסטיקה, 
פנויות,  עבודה  משרות   62,600
אלף  כ־245  מתמודדים  עליהם 
המהווים  בלתי־מועסקים, 
המגזר  העבודה.  מכוח  כ־6.7% 
מכלל  כעשירית  מונה  החרדי 
מתוכם  ישראל,  מדינת  אזרחי 
הם  ונשים  גברים  אלף  כ־340 
הפנסיה.  גיל  ועד   20 גיל  מעל 
בקרב  הכללי:  למגזר  בהשוואה 
שיעור  עומד  החרדיות  הנשים 
לעומת   60% על  התעסוקה 

ו־45%  הכללי.  במגזר   80%
לעומת  החרדיים  הגברים  בקרב 
כדי  לפיכך,  הכללי.  במגזר   85%
ישתווה  התעסוקה  ששיעור 
המגזר  של  לזה  הפחות  לכל 
אלף  כ־100  שעל  הרי  הכללי, 
חרדים וחרדיות למצוא מקומות 
מוזס  הרב  ח"כ  אמר  עבודה", 
של תכנית  והדגיש שהמשמעות 
היא  לפיד  יאיר  האוצר  שר  של 
שכ־100 אלף דורשי עבודה חד־

דורשי  אלף  ל־245  יצטרפו  שים 
הע־ בשוק  הקיימים   העבודה 

 62 על  יתמודדו  יחד  והם  בודה 
בשוק.  הקיימים  המשרות  אלף 
המגזר  את  לצרף  מבלי  זה  וכל 

הערבי. 
"לפיכך, כל עוד לא מייצרים 
נו־ עבודה  מקומות  אלפי  מאות 

למצוא  אפשרות  שום  אין  ספים 
דורשי  אלפי  לעשרות  תעסוקה 
למעגל.  שיצטרפו  העבודה 
"מפריחים סיסמאות בלי לבדוק 

את הנתונים כלל".
והאוצר  הממשלה  "מדיניות 
האשים  צביעות",  היא  בנושא 
ההגיון  "מהו  ושאל:  מוזס  הרב 
שמטרתן  סנקציות  בהטלת 
להוציא את המגזר החרדי לשוק 
למ־ קודם  לדאוג  מבלי  העבודה 
הבי־ לפי  חדשים  עבודה  קומות 

לא  אנחנו  למה  במשק?  קושים 
רואים תכנית ליצירת עוד אלפי 
שיוצאים  לפני  עבודה  מקומות 
בגזירות על הציבור? למה ששר 
לחר־ עדיפות  ייתן  לא  האוצר 

כאפליה  בעבודה  להשתלב  דים 
למה  הציבורי?  בשירות  מתקנת 
עובד  ולו  אין  האוצר  במשרד 
היו  המסים  ברשות  אחד?  חרדי 
מאות מכרזים אבל אף חרדי לא 

התקבל".
את  מוזס  הרב  הציג  בהמשך 
סטנלי  ישראל  בנק  נגיד  עמדת 
של  למדיניות  בהתייחסו  פישר, 
וערבים  חרדים  להוצאת  האוצר 
שפ־ שהסביר  העבודה,  לשוק 
בהד־ להיעשות  צריכה  זו  עולה 

רגה – אחרת הצעד יגרור עליה 
לירידה  יגרום  באבטלה,  חדה 
ובמק־ במשק  העובדים  בשכר 

עבודה  מקומות  ייצור  לא  ביל 
מוזס,  הרב  לדברי  לכן,  חדשים. 
איננו  ההשתכרות  כושר  מיצוי 
הזו  הנתונה  במסגרת  אפשרי 
במדיניותה  הממשלה  שמציבה 

החדשה.
מיקי  ח"כ  האוצר,  שר  סגן 
לוי שהשיב לדבריו של ח"כ הרב 
מכבדת  עבודה  ש"כל  טען  מוזס 
ישנו  כי  ופירט  בעליה",  את 
בחקלאות,  בנין,  בפועלי  חוסר 
במחשבים  המתכת,  בעבודת 
יכו־ בהם  רבים  תחומים  ועוד 

לאחר  להשתלב  החרדים  לים 
מתאימות  מקצועיות  הכשרות 
אולם  הממשלה.  מקדמת  אותן 
שהע־ לנתון  כלל  התייחס  לא 
נעוצה  שהבעיה  מוזס  הרב  לה 
העבודה  במקומות  במחסור 
סוג  או  בהכשרות  ולא  במשק 

העבודה.

ארה"ב: 660 אלף נהגים משתמשים בטלפון 
הסלולרי בזמן נהיגה בכל רגע נתון בכל יום

מאת חיים מרגליות

אחת הסכנות הגדולות ביותר 
הדעת  הסחות  הן  הנהיגה  בזמן 
הרבות, ובעיקר: ההתעסקות עם 
הנהג  כאשר  הסלולרי.  הטלפון 
הסלולרי  הטלפון  את  מחזיק 
ירי־ חלה  טקסט,  הודעות  ושולח 
הע־ הנהיגה,  בתפקודי  חדה  דה 
פציעות  לתאונות,  לגרום  לולה 
כלל  אין  למעשה,  למוות.  ואף 
הס־ בטלפון  להתעסק  אפשרות 
לולרי ולנהוג בצורה בטוחה, וכל 
מסכן   – אחרת  להוכיח  המנסה 

את חייו ואת חיי אחרים. 
האמריקאי  הארגון  מנתוני 

 ,(n.h.t.s.a) הדרכים  לבטיחות 
בני  מ־3,000  למעלה  ב־2011 
נפצעו  אלף  וכ־387  נהרגו  אדם 
נהג  מעורב  היה  שבה  בתאונה 

שדעתו היתה מוסחת. 
הארגון,  שערך  מיוחד  סקר 
כי  המדהים,  הנתון  את  חשף 
ארה"ב  ברחבי  נהגים   660,000
או  נייד  בטלפון  משתמשים 
בזמן  אלקטרוניים  במכשירים 
בשעות  נתון  רגע  בכל  נהיגה, 

היום.
לאומי  סקר  נערך  ב־2012 
והתנה־ עמדות  לגבי  בארה"ב 
נהגים  מ־6,000  יותר  של  גויות 
הסחות  בנושא  ומעלה   16 מגיל 

רוב  כי  נמצא,  בנהיגה.  דעת 
תומכים  אחוז)   74) הנהגים 
באיסור על שימוש ידני בטלפון 
זאת,  למרות  נהיגה.  בזמן  הנייד 
מהנשאלים  ארבעה  מכל  אחד 
שיחה  לבצע  מוכנים  הם  כי  ענו 
בכל הנסיעות בהן הם נוהגים או 

בחלקן. 
הארגון,  נתוני  פי  על  בנוסף, 
ב־2012 כ־102 מיליון נהגים ענו 
 – נהיגה  בזמן  טלפון  לשיחות 
כמעט 50 אחוז מבעלי הרשיונות 

בארה"ב. 
לא  המצב  בישראל  גם 
מזהיר. על פי נתוני סקר ישרא־

הנהגים  כל  שכמעט  למרות  לי, 

שימוש  כי  סבורים  אחוז)   96)
פעולה  הוא  הסלולארי  בטלפון 
רבה  עד  רבה  במידה  מסוכנת 
מהנ־ חמישה  מכל  אחד  מאוד, 

הוא  כי  מודה  אחוז)   21) שאלים 
עושה זאת במהלך הנהיגה.

התופעה  את  למגר  הרצון 
ב־2009,  מדרגה  עלה  בארה"ב 
נשיא  אובאמה,  ברק  כאשר 
ארה"ב הוציא צו, אשר אוסר על 
סלולריים  במכשירים  שימוש 
ממשלתי.  ברכב  נהיגה  בזמן 
לה־ אין  כי  הצו  מורה  בנוסף, 

אלקטרוני  במכשיר  שתמש 
ממשלתי גם בזמן הנהיגה ברכב 

הפרטי. 

רעננה: פרץ לדירה, נרדם ונתפס
מאת חיים מרגליות

גנב.  של  מזל  חוסר  שוב: 
תושב רעננה פרץ לדירה בעירו 
ובלגן.  הרס  אחריו  והשאיר 
המאומצים  החיפושים  בסיום 
התעייף,  הוא  ערך,  דברי  אחרי 
מצא לעצמו מיטה והלך לישון. 
הגיע  שעות,  כמה  לאחר 
הביתה בעל הדירה, שהבחין כי 
דלת הכניסה נעקרה ממקומה. 
כדי  בזהירות  פנימה  נכנס  הוא 

לבדוק מה נגנב. 
כי  חשב  לא  שהוא  אלא 
לטובתו,  שיחק  דווקא  המזל 
הגנב.  של  הרע  מזלו  שמא  או 
עד מהרה הוא מצא את הפורץ 

יש־ שנת  ישן  כשהוא  העייף, 
רים, ולצידו כלי פריצה שונים 
שהוכיחו כמאה עדים את אשר 

ביקש הלז לבצע. 
בעל הבית הזעיק את שוט־
השוטרים  סבא.  כפר  תחנת  רי 
בסבל־ והמתינו  למקום  הגיעו 

נות עד שהגנב יתעורר, לא רצו 
אחראים  להיות  הנראה  ככל 
הגיעה  ההפתעה  שינה.  לגזל 
לנ־ תחת  התעורר,  כשהפורץ 

עם  השלים  הוא  לברוח,  סות 
גורלו במהירות, ביקש סיגריה 

והגיש את ידיו לאזיקים.
יותר  מאוחר  הובא  החשוד 
בראשון  השלום  משפט  לבית 

לציון להארכת מעצרו.
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מאת מרדכי גולדמן

תרגיל  העורף:  על  מגינה  ישראל 
יחל   '7 מפנה  'נקודת  הלאומי  העורף 
משרדי  של  בהשתתפותם  (שני),  היום 
ארגוני  המקומיות,  הרשויות  הממשלה, 
ציבוריים  גופים  הספר,  בתי  ההצלה, 

שונים ואזרחי המדינה. 
במוקד התרגיל השנה החליט פיקוד 
בהיקפים  טילים  נפילות  לתרגל  העורף 
קו־ בלתי  אירועים  על  בדגש  גדולים, 

העורף  פיקוד  דן.  בגוש  נבנציונליים 
בתרגיל  יבחנו  המקומיות  והרשויות 
המ־ ה"שפה  את  וכן  המוכנות  רמת  את 
וההצלה  החילוץ  ארגוני  בין  שותפת" 
השונים. שמו של התרגיל נקבע למרות 
חילוקי דעות עם המשרד להגנת העורף, 

שביקש ששמו יהיה 'עורף איתן 1'.
אתמול בפתח ישיבת הממשלה, עם 
פתיחת 'שבוע החירום הלאומי' התייחס 
לתרגיל  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ואמר כי "האיומים על העורף הישראלי 
האח־ בשנים  משמעותי  באופן  התגברו 

המאוימת  המדינה  היא  ישראל  רונות: 
וטילים.  רקטות  באיומי  בעולם  ביותר 
מש־ משפרים  אנו  האחרונות  בשנים 

ומיגונו  העורף  היערכות  את  מעותית 
לספיגה החל מכיפות ברזל עד צופרים, 
מיקלוט ושיפור מערכות ההתראה. נע־

את  להתאים  כדי  בחקיקה  שינויים  שה 
מהשינויים  חלק  הבטחונית.  המציאות 
ניתן היה לראות ב'עמוד ענן' אבל יהיה 
מיגון  ושום  מושלם  למיגון  להגיע  קשה 
לא יהווה תחליף לכוח המחץ של צה"ל 

ולחוסנו של הציבור".

הוא  ימים.  שלושה  יימשך  התרגיל 
החל באופן רשמי אתמול, והיום בשעה 
תרגול  אזעקת  תשמע  בצהריים,   12:30
בשעה  הארץ.  ברחבי  וחצי  דקה  בת 
נוספת  תרגול  אזעקת  תישמע   19:05
ושונה – עולה ויורדת – באזורים שונים. 
במקרה של אירוע אמת תישמע אזעקה 
נוספת ותפורסם הודעה מסודרת בכלי 

התקשורת.
אמר  העורף  להגנת  במשרד  גורם 
היא  בערב  שתישמע  האזעקה  כי  אמש 
לתרגל  ישראל  אזרחי  עבור  "הזדמנות 
את התא המשפחתי בבחירת מרחב מו־

גן ושהייה בו. ככל שהציבור יהיה מודע 
לה־ יותר  קל  לו  יהיה  בשגרה,  לנתונים 
חירום".  בזמן  הטילים  איום  עם  תמודד 
שהתלמידים  מעריכים  "אנחנו  לדבריו, 
החינוך  במוסדות  בצהריים  שיתורגלו 
הממ"ד  את  לבחון  ההורים  את  ידרבנו 

או את המרחב המוגן".
בנוסף לאזעקות, היום יפעיל פיקוד 
אישי',  'מסר  פרויקט  את  גם  העורף 
ההתרעה  מערכת  תיבחן  שבמסגרתו 
ישי־ יישלחו  אלה  מסרונים.  באמצעות 

רות למכשירים סלולריים אישיים בכל 
רחבי הארץ בשעת האזעקה.

אייזנברג,  איל  העורף,  פיקוד  אלוף 
שעבר  בשבוע  עיתונאים  במסיבת  אמר 
"נידרש  בעתיד  כי  התרגיל,  לקראת 
טילים  ירי  של  נרחב  בהיקף  להתמודד 
נער־ אנחנו  וחזיתות.  זירות  ממגוון 
הם  הנשק  כלי  רב־זירתי.  לאיום  כים 
גדולים  קרב  ראשי  בעלי  טווח,  ארוכי 
קילוגרמים  למאות  עד  ומשמעותיים 
אייז־ אמר  עוד  נערכים".  אנחנו  ולזה 

העורף  כזה,  דבר  "בהינתן  כי  נברג 
חווה  שלא  חוויה  יעבור  הישראלי 

בעבר".
הלא־ בתחום  ההתמקדות  לנוכח 

שבעת  מתוך  (ארבעה  קונבנציונלי 
החירום  בשבוע  שיתקיימו  האימונים 
כימיים  טילים  ירי  של  תרחיש  כוללים 
לא־ ואירוע  לכנסת  ירי  היתר,  בין   –

האלוף  אמר  צלמון),  בכלא  קונבנציונלי 
לאזרחים  לספק  כי "תפקידנו  אייזנברג 
את הבטחון ואת המענה לאתגרים של־
ומא־ מתאמנים  אנחנו  כך  לשם  פנינו. 

משוכנע  ואני  שלנו,  האנשים  את  מנים 
שביום מבחן נדע לתת גם את התשובות 

המלאות".
ארדן,  גלעד  העורף,  להגנת  השר 
אזרחי  של  המוכנות  מצב  את  סקר 
גרים  מהם  שליש  רק  כי  ואמר  ישראל 
רבים  "חוסרים  ויש  ממ"ד  עם  בדירות 
תשתית  מתקני  כולל  מיגון,  באמצעי 
לדבריו,  מסוכנים".  לחומרים  ומפעלים 
למעלה מ־100 אלף בתים בישראל מס־
המרתף  בקומת  מוגן  מרחב  על  תמכים 
מיליון  לכמעט  זמן  מעט  שמותיר  מה   –

משפחות לבוא למקלט.
לכ־43  מגן  בערכות  המחסור  לאור 
כאשר  הישראלי,  הציבור  מכלל  אחוז 
לרכישת  רב־שנתית  תכנית  עדיין  אין 
ארדן  השר  אמר  באופק,  אב"כ  מסכות 
קונבנציונלי  קרב  מראש  "המיגון  כי 
לאיום  להיערכות  קודם  להיות  אמור 
אחוז  ל־100  להשלים  המשמעות  כימי. 
שקלים  ממיליארד  למעלה  זה  מוכנות 
ותחזוקה מדי שנה של מאות מיליונים. 
 60 של  היא  במסכות  המוכנות  כיום 

אחוז".

מהיום: ישראל מתרגלת נפילה 
של אלפי טילים על העורף

נתניהו: "ישראל היא המדינה המאוימת ביותר בעולם באיומי רקטות וטילים"

בתרגיל שיימשך שלושה ימים ישתתפו משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, 
ארגוני ההצלה ובתי הספר ^ היום בשעה 12:30 בצהריים, תשמע אזעקת תרגול בת 

דקה וחצי ברחבי הארץ ^ בשעה 19:05 תישמע אזעקת תרגול נוספת 

זהירות מהלנת שכר 

ביטוי הולם | אהרן ברגמן

נדהמתי מסיפורו של אברך בן תורה 
שלצורך פרנסה הוכרח לעזוב את ספסל 
הלימודים ולפתוח בית דפוס. הלה סיפר 
רבות  סובל  שהוא  תומו  לפי  כמסיח 
אצלו  המזמינים  אנשים  של  מהתופעה 
בזמן,  עליהם  משלמים  ואינם  עבודות 

אם בכלל...
בחילונים,  שמדובר  תחשוב  "שלא 
 – בכאב  טען   – וכדומה"  ראש  גלויי 
משלנו,  ביהודים  מדובר  הרב  "לצערי 
לאברכים  הנחשבים  כאלו  אף  לעיתים 
יראי שמים, אלא שבנושא זה משום מה 
הם לקויים ומתייחסים אליו בקלות ראש 

מסוימת".
הוא המשיך וסיפר על מקרה בו יהודי 
דפוס  עבודת  והזמין  אליו  פנה  מאנ"ש 
זה  היה  שקלים.  אלפי  כמה  של  בעלות 
של  אביו  של  פטירתו  לפני  ימים  מספר 
של  התאריך  הגיע  וכאשר  הדפוס,  בעל 
להתקדם  שייך  היה  לא  העבודה  סיום 

עקב האבלות.
וסיכמו  בטלפון  ביניהם  שוחחו  הם 
רשאי  הוא  בזמן  לחוץ  הקונה  שאם 
אלא  אחר.  בדפוס  העבודה  את  להזמין 
שהוא  התברר  מהשבעה  קומו  שביום 
לא פנה לאף אחד ומעוניין להמשיך את 

העבודה כפי שסוכם.
והקונה  הסתיימה  העבודה  כאשר 
נדהם  לביתו,  הכל  את  קיבל  המרוצה 
לשלם  סירובו  על  לשמוע  המדפיס 
לא  היא  כי  בתואנה  המלאכה  עבור 
עזרו  לא  מראש.  שסוכם  בזמן  נעשתה 
לא  עדיין  והכסף  והמענות  הטענות  כל 

הגיע ליעדו.
לו  שאין  כך  על  מצר  הדפוס  בעל 
 -) האיש  את  להזמין  המיותר  הזמן  את 
בחרדי,  מדובר  תורה (הרי  לדין  העושק) 
לא כן?...) וכך סופג הוא לצערו את הנזק 

של אלפי שקלים ללא שום הצדקה. 
בציבור הכללי מקובל לדרוש מראש 
עסקה  כל  בטרם  וחתום  כתוב  חוזה 

וסיכום שעושים. זאת מכיון שאין אמון 
שלא  מה  ובצדק...  האנשים,  בין  הדדי 
רגילים  אצלנו  במחוזותינו.  קורה  בדיוק 
לעבוד בשיטת ה'סמוך על סמוך' כאשר 
כל יהודי מזוקן החובש כיפה שחורה הרי 
הוא אוטומטית בעינינו ב'חזקת כשרות' 
מהודרת. ואם מגבעת מעטרת את ראשו 
אנחנו  אזי  עליו,  תלויה  שחורה  וחליפה 
לו  להלוות  וכמעט  עליו  להמר  מוכנים 

סכומי כסף ללא שום שטר וערבים.
כך  בדיוק  לא  ממש  שזה  היא  הצרה 
בהרבה מהמקרים. אדרבה. ישנם נוכלים 
על  החרדית  התמימות  את  המנצלים 
מנת להפיל בפח אנשים תמימים ולגרוף 
דמים  של  אכזרי  עושק  תוך  הון  גבם  על 
גם  היקר  עבודה  זמן  ושל  משמע  תרתי 

כן מאוד.
נובע  לא  זה  המקרים  ברוב  כי  אם 
מנוכלות אלא מחוסר ידע בסיסי בחומר 
הענין של עושק שכר שכיר. גם אברכים 
בפרטי  בקיאים  אינם  לפעמים  משלנו 
אי  של  הנורא  האיסור  ובחומר  ההלכות 

תשלום שכר עבור עובד בזמן. 
עבור  תשלום  בעיכוב  גם  קורה  זה 
המנקה  'בייביסיטר',  עבור  הילדים,  גני 
האברך  ההסעות,  נהג  המדרגות,  בחדר 
שלומד עם הבן יקיר, המורה המקדמת, 
האינסטלטור שהגיע בדחיפות רגע לפני 
ולא  הנזילה  את  לתקן  השבת  כניסת 
הספיקו לשלם לו לפני שבת, החשמלאי, 
בהן  דוגמאות  עשרות  ועוד  הטכנאי, 
להיכשל  אפשר  לב  תשומת  ללא 
שכר  הלנת  של   (!) דאורייתא  באיסורים 

שכיר.
חבל שבין יהודים משלנו, המשתדלים 
רווחת  בעולמם,  חובתם  את  לקיים 
התופעה הפסולה, וחבל גם שעבור כמה 
לבעיות  יכנסו  שקלים  אלפי  או  מאות 
ובני  המלאכה  בעלי  מצד  'קפידות'  של 
אליו  "כי  נאמר:  שעליהם  משפחותיהם 

הוא נושא את נפשו".  

מאחורי הכותרות /  יונתן ליפשיץ

מדוע לפיד זגזג ימינה?
הראיון שהעניק יאיר לפיד ל'ניו יורק טיימס' שבו שבר ימינה ממשיך להעסיק את 

התקשורת שמסיקה שלפיד בסך הכל מכין עצמו להיות מנהיג המדינה הבא
שבו  טיימס'  יורק  ל'ניו  לפיד  יאיר  שהעניק  הראיון 
שמסיקה  התקשורת  את  להעסיק  ממשיך  ימינה  שבר 

שלפיד בסך הכל מכין עצמו להיות מנהיג המדינה הבא.
"התגובה הראשונית של פוליטיקאים משמאל שקראו 
טיימס',  יורק  ל'ניו  לפיד  יאיר  שנתן  המדיני  הראיון  את 
וכמה שעות לאחר מכן שמעו את ההבהרה שלו בסיעתו, 
היתה: "נו טוב, שוב הוא מזגזג, שוב הוא אומר דבר וחוזר 
בו, שוב הוא מפגין שטחיות לפידית טיפוסית". הפעם הם 
החטיאו. הפעם השטחיות וחוסר ההבנה היו שלהם", כותב 

הפרשן הפוליטי של 'הארץ' יוסי ורטר.
בראיון הנרחב הראשון לעיתונות הזרה שהעניק לפיד 
הת־ לתפארת:  ימניות  עמדות  הציג  הוא  לשר,  מונה  מאז 

כלפי  אמון  וחוסר  ביקורתיות  ירושלים,  לחלוקת  נגדות 
בה־ הבניה  בהמשך  תמיכה  מאזן,  אבו  הפלסטיני  הנשיא 

תנחלויות ובמתן הטבות ותמריצים כלכליים למי שעומד 
לבנות את ביתו בשטחי הגדה. ח"כ סטרוק מהבית היהודי 

לא יכולה להיות מרוצה יותר. 
הגדול  שחלקם  סיעתו,  חברי  מול  יום,  אותו  "בצהרי 
לא אהבו את מה שפורסם, ביקש לפיד להסביר את עצמו: 
"מי שחושב שאפשר להגיע להסדר מדיני שלא יכלול שתי 

מדינות לשני עמים – טועה", אמר שר האוצר. 
"הוא לא חזר בו משום מלה שפורסמה בשמו ב'ניו יורק 
בישיבת  מסר.  ומשום  רעיון  משום  מלה,  משום  טיימס'. 
ולא  אווריריות  כלליות,  בסיסמאות  הסתפק  הוא  הסיעה 
לשני  מדינות  הביטוי "שתי  המים.  פני  על  קצף  מחייבות. 
אפילו  מרגיזה  שלא  חבוטה,  לקלישאה  מזמן  הפך  עמים" 
על  ויתור  אותם?  מקפיץ  כן  מה  מובהקים.  ימין  מצביעי 
או הקפאת  למשל,  ירושלים המזרחית ועל האגן הקדוש, 
והבעת  מאזן  לאבו  פומבי  חיבוק  או  בהתנחלויות,  הבניה 
אמון ברצונו בשלום. זה מדעי. הנתונים הללו עולים בכל 
אינם  הנשאלים  רוב  הציבור.  עמדות  את  שבודק  סקר 
חו־ הנשאלים  רוב  הקדושים,  מהמקומות  להיפרד  רוצים 
המדיני,  לקפאון  הראשי  האחראי  הוא  מאזן  שאבו  שבים 
הבניה  של  נוספת  בהקפאה  תומכים  אינם  הנשאלים  רוב 

בהתנחלויות לאחר שהקודמת לא הועילה.
"הח"מ אינו יודע אם הדברים שלפיד אמר לעיתון הח־
שוב בעולם מייצגים את עמדותיו האמיתיות. התבטאויות 
שלו בעבר, כעיתונאי וכבעל טור, וגם במערכת הבחירות, 
לפני שגרף 19 מנדטים והיה לראש המפלגה השניה בגו־

דלה בישראל, היו שונות בתכלית השוני. הן מיקמו אותו 
במרכז השמאל הציוני. אבל ב־22 בינואר השנה הוא הפך 
הוא  ככזה  לנתניהו.  עתה,  לעת  היחידה  לאלטרנטיבה, 

האחרו־ הדברים  אחר.  מסוג  פוליטית  להתנהלות  מחויב 
נים שאמר מציבים אותו במשבצת הפוליטית שבה חיוני 

מבחינתו להימצא, לפי תפישתו: משבצת הימין המתון.
נמ־ העם  שרוב  המתבקשת,  למסקנה  הגיע  "לפיד 
מי  לימין.  המרכז  שבין  האלקטורלי  המחיה  במרחב  צא 
הבאות,  בבחירות  כבר  ממשלה  לראש  להיבחר  שרוצה 
חלילה לו שיצטייר כשמאל, או אפילו כמרכז־שמאל. ראו 
לפיד  של  העליונה  המטרה  וליחימוביץ'.  ללבני  קרה  מה 
היא להיבחר לראש ממשלה. לשם כך הוא חייב להימצא 

במקום שבו נמצא הרוב. אלמנטרי.
"סביר מאוד להניח שהוא נעזר בסקרים. סביר להניח 
שיועצו האמריקאי, מרק מלמן, שעבד אתו בבחירות וש־

ממשיך לייעץ לו גם היום, מנחה אותו בכיוון זה. מה הוא 
יעשה כשייבחר לראש ממשלה, אם ייבחר, רק הוא יודע.

"לפני כחודש לפיד נאם בכנסת והשיב על הצעות אי 
לו,  העירה  גלאון,  ח"כ  מרצ,  יו"ר  הכלכלי.  בנושא  אמון 
כל",  "קודם  משותק.  המדיני  שהתהליך  ביניים,  בקריאת 

לשני  המדינות  שתי  "עקרון  הדוכן,  מעל  לפיד  לה  השיב 
מזה,  "וחוץ  הזו".  הממשלה  של  היסוד  בקווי  נמצא  עמים 
הממשלה הזו מכהנת רק חודש. אני מתנצל שלא הספקנו 
ות־ חודש,  עוד  חכי  הזו.  הקצרה  בתקופה  שלום  להביא 
טיימס'.  יורק  ל'ניו  התראיין  ולפיד  חודש,  לו  חלף  ראי". 

גלאון שואלת את עצמה אם לזה היא חיכתה". 

לא יפה לשקר
העיתונאי איתן קלינסקי החריף במאמרו את מילותיו 
והפציר בלפיד "שלא לשקר". וכך פתח את מאמרו: "אני 
לפיד,  יאיר  עתיד',  'יש  מפלגת  ומנהיג  האוצר  לשר  פונה 

ואומר לו דבר דבור על אופניו –־ לא יפה לשקר.
"לא יפה לנאום בכנסת ולחזור על השקר, לפיו 'העק־

רון של שתי המדינות לשני העמים נמצא בקווי היסוד של 
הממשלה, והם מחייבים את כל הממשלה הזו המכהנת רק 

תקופה קצרה'.

אני  לקבל.  מוכן  אני  הנאום  של  הסיפא  את  "מילא, 
מוכן לקבל את האמירה: 'אני מתנצל שלא הספקנו להביא 
שלום בתקופה קצרה', ובהמשך בתשובה לחברת הכנסת 
גלאון אני מוכן גם לקבל גם את הסיפא של הסיפא המופ־

נית ישירות במיוחד לגלאון: 'חכי עוד חודש ותראי'.
"אגב, אני מוכן להמתין יותר מחודש. למרות שכל מי־

'חכו  חגיגית  הבטחה  ועם  בנחישות  בנחרצות,  נאמרה  לה 
עוד חודש ותיווכחו'. 

"אני מבקש לומר למר יאיר לפיד – זה לא יפה לשקר. 
לחזור ולהדגיש 'שעיקרון שתי המדינות לשני העמים נמ־

צא בקווי היסוד, המחייבים את הממשלה' זה פשוט לחזור 
ולהיות דבק באמירת דברים שלא היו מעולם.

"יאיר לפיד הופיע בנאום המדיני בכנסת, כמי שמאמין 
לשקר שלו עצמו. הוא כל כך דבק בשקר, שהוא חוזר ושו־

נה אותו בעוצמות רטוריות שגם כן נשמעות משכנעות.
ושר  הכלכלה  שר  בנט,  שנפתלי  לפיד,  ליאיר  "ברור 
בעוד כמה משרדים, לא מחויב לקוי יסוד של שתי מדינות 
לשני עמים, לא רק בגלל התנגדותו, אלא כי זה פשוט לא 

כתוב בקווי היסוד, עליהם קמה הממשלה הזו.
"שר השיכון והשר לענייני וותיקים אין להם את המ־

חויבות הזו גם כן, לא רק עקב התנגדותם, אלא כי פשוט 
זה לא בנמצא.

שר  את  להוסיף  יכול  אני  השרים  של  הזו  "לרשימה 
מקום  שאין  בגלוי,  ושר התיירות, שמתבטאים  החקלאות 
אביגדור  גם  נמצא  ברשימה  עמים.  לשני  מדינות  לשתי 
החוץ,  משרד  מעל  והמרחף  המושהה  החוץ  שר  ליברמן, 

ומי שמנהל בפועל את המשרד כיום מר זאב אלקין.
"אני מכבד את עמדתו הגלויה והתקיפה של עוזי לנ־

מסכים  שאינני  פלסטינית,  מדינה  נגד  התיירות,  שר  דאו, 
איתה, מאשר הופעה שקרית של יאיר לפיד על מחויבות 
מדינות  שתי  של  לעיקרון  שריה  כל  על  הממשלה  כל  של 

לשני עמים.
של  היסוד  קווי  את  וקרא  חזור  אנא,  לפיד,  "יאיר 
של  מחויבות  תמצא  ולא  חבר,  אתה  בה  הממשלה, 
לשתי  ה־19  לכנסת  הבחירות  בעקבות  שקמה  הממשלה, 

מדינות לשני עמים.
מחויבות  עצמו  על  שייטול  החינוך,  לשר  פונה  "אני 
למרגלותיו  אמת  אמירת  של  חינוכית  יריעה  לפרוס 
לדוכן  עולה  שהוא  לפני  לפיד,  יאיר  מפלגתו,  מנהיג  של 
לש־ יפה  לא  שזה  מפלגתו,  למנהיג  ויבהיר  הנואמים, 

מפעם  יותר  שקר  אותו  על  לחזור  יפה  לא  מאוד  זה  קר. 
אחת".

לפיד יודע שהציבור הישראלי בלע את פתרון שתי המדינות אבל לא את חלוקת ירושלים. מזרח ירושלים

חברת בטר פלייס 
הגישה בקשה לפירוק

השר להגנת הסביבה הודיע כי יפעל למניעת סגירת החברה

גנבו מזגנים ונתפסו על חם

הועדה לזכויות הילד מאשימה: 

משפחות אומנה ממתינות שנים 
להחזר מהמדינה על הוצאות

מפקד מחוז דן בפיקוד העורף ל'המבשר':

הסיכוי למתקפה כימית – נמוך
מאת מרדכי גולדמן

העורף,  בפיקוד  דן  מחוז  מפקד 
אלוף משנה אפי מישוב, סיפר בראיון 
להתרחש.  שצפוי  מה  על  ל'המבשר' 
מספר  מתרגלים  אנחנו  "בתרגיל 
ורקטות  טילים  של  ירי  תרחישים, 
מרכזי  על  כימי  וירי  קונבנציונאלי, 
נתרגל  שני  ביום  בישראל.  אוכלוסין 
את האזרחים בבחירת המרחב המוגן, 
טי־ של  במקרה  רלוונטי  שפחות  מה 
לים כימיים. בנקודת זמן זו, הסבירות 
הנושא  כימית.  למתקפה  נמוכה  היא 
בעצם  הוא  מתרגלים  שאנחנו  הנוסף 
ומש־ בעורף  הגופים  כל  את  לסנכרן 

רדי ממשלה כדי שיתרגלו את השפה 
המשותפת ויפתחו את היכולת להגיב 

בצורה אפקטיבית לאירוע חירום." 
מתי תשמע אזעקה ואיפה?

תרגול  אזעקות  שתי  "יישמעו 
בש־ הראשונה  האזעקה  שני.  ביום 

הציבור  את  לתרגל  כדי   ,12:30 עה 
התלמידים  ואת  העבודה  במקום 
השניה  האזעקה  החינוך.  במוסדות 
לתרגל  כדי   ,19:05 בשעה  תישמע 
היערכות בבית עם המשפחה. במקו־

שונה  אזעקה  תישמע  מסויימים  מות 
עולה ויורדת".

לעשות  האזרחים  צריכים  מה 
בזמן האזעקות?

להיכנס  צריך  במבנה  אתם  "אם 
או  ממ"ק  ממ"ד,  מוגן,  פנימי  למרחב 
באזור  ההתרעה  לזמן  בהתאם  מקלט 
אם  וחלונות.  דלתות  ולסגור  שלכם 
אתם נמצאים בחוץ יש להיכנס למב־

נה קרוב בזמן העומד לרשותכם. אם 
אתם בשטח פתוח ואין מבנה בקרבת 
ולהגן  הקרקע  על  לשכב  צריך  מקום 

על הראש עם הידיים.
"מי שנמצא בזמן האזעקה בנהיגה 
צריך לעצור בצד הדרך, לצאת מהר־

כב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. 
אם לא ניתן להגיע למבנה או למחסה 
יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע 
הידיים.  באמצעות  הראש  על  ולהגן 

מהרכב,  לצאת  ניתן  שלא  במקרה 
עשר  ולהמתין  הדרך  בצד  לעצור  יש 

דקות".
צריכים  ישראל  אזרחי  האם 

להיות מודאגים?
"אזרחי ישראל לא צריכים להיות 
להתכונן.  צריכים  הם  אבל  מודאגים, 
המתבקשת.  הזהירות  במסגרת  זה 
שיהיה  רוצה  שאני  החשוב  הדבר 
המרחב  את  יתרגלו  שהאזרחים 
זה  שידע  היא  לכך  הסיבה  המוגן. 
ההיכרות  את  שניתן  ברגע  כוח. 
ברגע  ההנחיות,  עם  האזרחים  של 
יעילה  תהיה  ההתמודדות  האמת 

ובטוחה". 

התרגילים ידמו תרחיש של ירי טילים כימיים – בין היתר, ירי לכנסת ואירוע לא קונבנציונלי בכלא צלמון. 
התרגיל הקודם של פיקוד העורף

מאת חיים מרגליות

החשמלי?  החלום  תם 
כי  הודיעה  לישראל  החברה 
השקעתה  את  מפסיקה  היא 
שאמורה  פלייס,  בטר  בחברת 
תשתיות  את  ולתחזק  להפעיל 
המ־ של  והסוללות  הטעינה 
בישראל.  החשמליות  כוניות 
חברת  גם  הודיעה  זמן  באותו 
לבית  פונה  היא  כי  פלייס  בטר 
על  פירוק.  להליכי  המשפט 
צברה  החברה  הדיווחים,  פי 
מ־3  יותר  פעילותה  בשנות 

מיליארד שקלים הפסדים.
כי  הסבירו  פלייס  בבטר 
המשפט  בבית  הפירוק  בקשת 
לעובדיה,  "להבטיח  נועדה 
את  החוב  ולבעלי  לקוחותיה 
באופן  שלהם  הזכויות  מימוש 
שנו־ המשאבים  נוכח  המיטבי 

תרו". 
יעשו  מה  ברור  לא  עדיין 
החשמליות,  המכוניות  בעלי 
פלייס  בטר  עם  חתמו  שכבר 
על קבלת שירותי טעינה והח־
פלייס  בבטר  סוללות.  לפת 
שימונה,  המפרק  כי  אומרים 
לנו־ הדעת  את  לתת  יזדקק 

פרטיים,  לקוחות  מלבד  שא. 
ליסיניג  בחברות  גם  מדובר 

שחכרו מאות רכבים.
לישראל  החברה  בהודעת 
לבורסה נכתב כי "דירקטוריון 
החברה החליט שלא להשתתף 
בטר  שהציעה  השקעה  בסבב 
פלייס למשקיעים. מכיון שלא 
נמצאו משקיעים הנכונים לה־
בס־ משמעותי  בסכום  שתתף 

פלייס  בטר  נוסף,  השקעה  בב 
המשפט  לבית  בהקדם  תגיש 

בקשה לפירוקה". 

השר להגנת הסביבה, ח"כ 
יפנה  כי  הודיע  פרץ,  עמיר 
על  לישראל  החברה  להנהלת 
חב־ סגירת  את  למנוע  מנת 

קורא  השר  פלייס.  בטר  רת 
ההחלטה  את  לעכב  לחברה 
להידברות  עד  הסגירה  על 

בנושא.
"זהו  כי  אמר  פרץ  השר 
שמבטיח  לאומי  פרויקט 
הסגי־ יותר.  וירוק  נקי  עתיד 

לאלה  חמור  לנזק  תגרום  רה 
החדש  בפרויקט  שהאמינו 
שוקת  לפני  עצמם  וימצאו 
בצי־ לפגיעה  ותביא  שבורה 

ישראל  מדינת  העובדים.  בור 
למכוניות  חלקה  את  תרמה 
כמעט  שהן  בכך  החשמליות 
לע־ יש  קניה.  ממס  פטורות 

להציל  כדי  נוסף  מאמץ  שות 
את הפרויקט".

מאת דוד שמואלי

מו־ שקלים  אלפי  עשרות 
מכיסן  האומנה  משפחות  ציאות 
וטרם  מוגבלים  בילדים  לטיפול 
אתמול  נחשף  כך  החזר –  קיבלו 
בכנסת.  הילד  לזכויות  בועדה 
אומנה  משפחות  כי  נחשף  בדיון 
צרכים  עם  מוגבלים,  לילדים 
פיגור,  בעלי  או  נכים  מיוחדים, 
שנים  לעיתים  להמתין  נאלצות 
את  מהמדינה  שיקבלו  כדי 
מו־ שהן  המיוחדות  ההוצאות 

ציאות בגלל הנכות.
לוי־אב־ ח"כ  הועדה,  יו"ר 

אמרה  (הליכוד־ביתנו)  קסיס 
"מדו־ כי  הועדה  בישיבת 

מטורפת  בבירוקרטיה  בר 
וממושכת, שבמקום לטפח לעו־

נפלאות  משפחות  ולתגמל  דד 
החיים.  את  עליהם  מקשה  אלו, 
המדינה למעשה לוקחת הלוואה 
אם   – ואולי  הללו,  מהמשפחות 
והצמדה  בריבית  אותה  נחייב 
הורתה  לוי  יותר".  תזדרז  היא 
להכין  הרווחה  משרד  לנציגי 
חוזר  טיוטת  חודשיים,  בתוך 
החזר־ההוצאות,  לייעול  מנכ"ל 
נכויות־לצמיתות  הגדרת  כמו 

המתוקצבות מראש.
למשפחות  מסייעת  המדינה 
ואולם,  הילד.  באחזקת  אומנה 
דורש  מיוחדים  צרכים  עם  ילד 

כטיפולי  חריגים,  טיפולים  גם 
אמ־ הסעות,  חונכות,  שמיעה, 

ועל  ואחרים  רפואיים  צעים 
אלה כך מתברר – הבירוקרטיה 
מתמה־ ובעיקר  מייגעת  ארוכה 
למשפ־ ההחזר  בתשלומי  מהת 

המידע  מרכז  של  ממסמך  חות. 
כי  עולה  הכנסת  של  והמחקר 
מוגבלים  ילדים  כ־600  בארץ 
נוספים  ו־28  במשפחות־אומנה, 
במשפ־ להשמה  כעת  ממתינים 

חות כאלו.
מש־ כי  עוד  התברר  בדיון 

להגיש  צריכות  פחות־האומנה 
מחדש, מדי שנה את כל הטפסים 
על  ההחזר  לקבלת  והאישורים 
ההוצאות  המיוחדות.  ההוצאות 
מכיסן  הוציאו  שהמשפחות 
אלפי  לעשרות  כבר  מגיעות 
א'  משפחה  מחכה  וכך  שקלים 
כבר שנה וחצי להחזר על טיפול 
ממתינה  ט'  ומשפחת  שיניים, 
הוצאות  להחזר  דומה  תקופה 
כמו־כן  לטיפולי־שמיעה.  הסעה 
התברר כי המשפחה צריכה לה־

חתים ארבעה גורמים שונים על 
כל קבלה וחשבונית – כדי לקבל 

עבורה את ההחזר הכספי.
מנכ"ל  קדמן,  יצחק  הד"ר 
המועצה לשלום הילד ציין בדיון 
כי מעמד המשפחות איננו מעוגן 
קולם  המשפט  בבתי  וגם  בחוק 

נשמע רק לפנים משורת הדין.

מאת חיים מרגליות

בשעת לילה מאוחרת בשבוע 
מתושבי  שלושה  הגיעו  שעבר, 
נתניה לאחד המבנים הציבוריים 
לא  שעה  באותה  העיר.  בדרום 
היתה פעילות ואיש לא היה במ־
ניצלו  האלמונים  ושלושת  תחם 
את החשיכה, חדרו למתחם ועלו 
על גג המבנה. המטרה היתה גני־
בני  את  המשמשים  המזגנים  בת 
היום  במהלך  הפוקדים  הנוער 

את המקום.
בש־ שהבחין  אורח  עובר 

לתחנת  להתקשר  מיהר  לושה 
משטרה  כוחות  בעיר.  המשטרה 
במשמרת  עת  באותה  שהיו 
דרכי  את  חסמו  למקום,  הגיעו 
שני  לעצור  והצליחו  הגישה 
נמלט  החשודים  אחד  חשודים. 

וזהותו ידועה למשטרה.
כשברשו־ נתפסו  העצורים 

זמן  שפורקו  מזגנים  ארבעה  תם 
קצר קודם לכן.
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יותר  ועליו  אל־על  מטוס 
התנגש  כמעט  נוסעים  מ־100 
לפני  לאילת  סמוך  הר  בצלע 
ערוץ  כתב  חשף  כך  כחודש, 
הטייסים  הדיווח,  פי  על   .10
מההתרסקות  לחמוק  הצליחו 
חולפים  כשהם  האחרון,  ברגע 
הפסגה  מעל  בלבד  מטרים   200
שטח  לתוך  חודרים  שהם  תוך 

מצרים. 
החמור,  לאירוע  הסיבה 
נעוצה ככל הנראה באובך הכבד 
ששרר באותו יום. מטוס 737 של 
הגיע  הלאומית  התעופה  חברת 
הוראה  התקבלה  ואז  לאילת, 
ממגדל הפיקוח להפסיק את הנ־

חיתה, מפני שהמסלול לא מוכן. 
הנוהל במקרים כאלה הוא סיבוב 
המטוס באויר ויצירת מרווח זמן 

לנחיתה.
מסיבה כלשהי, טעו הטייסים 
חושבים  כשהם  הטיסה,  בכיוון 
וב־ דרום,  לכיוון  טסים  הם  כי 

הם  שם  מערב.  לכיוון  טסו  עצם 
כאמור.  ההר  בצלע  פגעו  כמעט 
על פי הדיווח, האירוע נחקר על 
של  הראשי  התאונות  חוקר  ידי 

משרד התחבורה.
החמורה,  לתקלה  סיבה  עוד 
בנמל  הנחיתה  בתוואי  נמצאת 
מא־ שאינו  באילת,  התעופה 

ניווט  באמצעות  נחיתה  פשר 

אמורה  כזו  טיסה  מכשירים. 
להרים,  מסוכנת  קירבה  למנוע 
כי המכשירים אמורים להתריע. 
התוואי במקום אינו מאפשר את 
לילה,  בשעת  ולכן,  הזו,  הטיסה 
כאשר הראות לקויה באופן טב־

עי, ובפרט כשמדובר ביום אביך, 
הטייס  מעיני  נעלמים  ההרים 

והסכנה גבוהה.

מאת מאיר ברגר

(הבית  כלפה  זבולון  ח"כ 
החוק  הצעת  יוזם  היהודי), 
והכהונה  הגיל  מגבלות  לביטול 
בבחירות לרבנות הראשית, משך 
אתמול את ההצעה מדיוני ועדת 
לאחר  זאת  לחקיקה,  השרים 
שחשש כי ההצעה לא תזכה לרוב 

בועדת השרים.
צוטטו  היהודי  בבית  גורמים 
אתמול כאומרים כי לאנשי הבית 
היהודי ויש עתיד התברר כי בכ־
וונת אנשי הליכוד וישראל בית־

מסעיפי  חלק  על  רק  להצביע  נו 
שיאפשר  הסעיף  ביניהם  החוק, 
לגר"ש עמאר להתמודד לכהונה 
אחרים. חלקים  על  ולא  שניה 

הם  הלא  המדינה,  של  הרוחני 
דבר  והישיבות,  התורה  עולם 
קום  מאז  לעשות  העיזו  שלא 

המדינה.
השו־ היהודי,  הבית  מפלגת 

למזימה  הטוב  מרצונה  תפה 
עולם  לדראון  תיזכר  הנפשעת, 
לפגוע  ידה  את  שנתנה  כמי 
בעולם התורה והישיבות, נשמת 

ותישא  היהודי,  העם  של  אפו 
תרחיש  לכל  ישירות  בתוצאות 

שיגרם.
תאבק  החרדית  היהדות 
בציפור נפשה כמקשה אחת נגד 
למלחמת  ותצא  עליה  הקמים 
מצוה נגד המזימה להעבירה על 
של  להחלטתם  בהתאם  הדת. 
הדור  ומאורי  גדולי  העדה  עיני 

שליט"א.
התריעו  רבניים  גורמים 
בעולם  לפגוע  הנסיון  כי  אמש 
היסוד  אבן  והישיבות,  התורה 

תגרום  החרדית,  היהדות  של 
חמורה  להידרדרות  בהכרח 
של־ עם  החרדי  הציבור  ביחסי 

ניתוק  כדי  עד  המדינה,  טונות 
מוחלט ממנה.

מרנן  להחלטת  בהתאם 
והחסידות  התורה  גדולי  ורבנן 
שליט"א, היהדות החרדית בארץ 
ובעולם נערכת בימים הקרובים, 
יקבעו  אשר  גורליים  למהלכים 
את  להציל  המערכה,  המשך  את 
הקמים  מידי  החרדית  היהדות 

עליה.

  המשך מעמ' ראשון
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"

עיני לנתניהו: "עצור את ההסתה מצד 
שרים בכירים נגד ציבור העובדים"

נתניהו לתעשיינים: "מחויב 
להסרת חסמים המפריעים לקידום 

הפעילות העסקית בישראל"

מאת שלמה גרין

בכהונתה  החלה  "מאז 
בראשותך,  הנוכחית  הממשלה 
וח־ פרועה  להסתה  עדים  אנו 
מצד  בקיצוניותה  תקדים  סרת 
כנגד  בממשלתך  בכירים  שרים 
וציבור  המאורגנת  העבודה 
כך  ישראל",  במדינת  העובדים 
ההסת־ יו"ר  השבוע  בסוף  כתב 
דחופה  בפניה  עיני  עופר  דרות 
ששיגר לראש הממשלה בנימין 

נתניהו.
תחו־ "מתוך  כי  כותב  עיני 

ולמרות  לאומית,  אחריות  שת 
הקושי להבליג על מסע הסתה 
פרוע זה, ההסתדרות בראשותי 

נוקטת באיפוק, מתנהלת באח־
ההס־ אחר  נגררת  ואינה  ריות 

לפעול  יש  כי  סבור  הנני  תה. 
ומניעת  אחדות  של  במדיניות 

שסעים בחברה הישראלית".
בין השאר זועמים בהסתד־
שפ־ היתולית  הודעה  על  רות 

בנט  נפתלי  הכלכלה  שר  רסם 
עובדי  בין  בהומור  השווה  בה 
על  שמקשים  לנמלים  הנמלים 
"דומה  להדבירם.  ויש  החיים 
הח־ האחרונים  בשבועות  כי 

להתחרות  ממשלתך  שרי  ליטו 
ביניהם מי יציב את הרף הגבוה 
ביותר של אותה הסתה פרועה 
יום.  מדי  ומקצינה  הולכת  וזו 
הכלכלה,  שר  לעשות'  'הגדיל 

מר נפתלי בנט, שפרסם הודעה 
בה הוא עורך השוואה מחרידה, 
הנמ־ עובדי  בין  ומסיתה  בזויה 

לים ובין נמלים שיש להדבירם. 
מתאים  אלו  בביטויים  שימוש 
במדינות  אחרים,  למשטרים 
הד־ גבולות  את  וחוצה  אחרות 

מוקרטיה", כותב עיני. 
ההסתדרות  יו"ר  כותב  עוד 
הממשלה  "כראש  כי  לנתניהו 
חלה עליך החובה שלא לעמוד 
קיומה  את  לאפשר  ולא  מנגד 
של הסתה זו. האחריות לפתחך 
הממשלה  שרי  כי  לכך  להביא 
זה.  מסוג  מהתבטאויות  יחדלו 
בנסיבות אלו, יש לקרוא לסדר 
הת־ את  ולהביע  בנט  השר  את 

ציבור  בפני  הממשלה  נצלות 
העובדים. אני קורא לך לעודד 
אחדות בעם ולפעול ללא דיחוי 

למיגור ההסתה הפרועה".
הגיבו  בנט  נפתלי  בלשכת 
כיו"ר  שמכהן  בנט,  "השר  כי 
המחיה  ויוקר  הריכוזיות  ועדת 
נחוש  במאבק  ימשיך  בישראל, 
להורדת  שיביא  אפיק  בכל 
ולפירוק  בישראל  המחירים 
הכבוד  לצד  במשק.  הריכוזיות 
בנט  השר  ההסתדרות,  ליו"ר 
לרפורמה  להביא  יש  כי  סבור 
השר  אמנם  בנמלים.  החשובה 
אבל  בהומור,  לנושא  התייחס 
בכל הקשור להקלה על אזרחי 

ישראל הוא רציני ביותר".

ההודעה ההיתולית פגעה בעובדי הנמלים. נמל אשדוד

מאת שלמה גרין

בנימין  הממשלה  ראש 
הראל  משרדו  ומנכ"ל  נתניהו 
שעבר  בשבוע  נועדו  לוקר 
לש־ יו"ר  אורן,  צביקה  עם 
הארגונים  של  התיאום  כת 
התאחדות  ונשיא  הכלכליים 
אמר  נתניהו  התעשיינים. 
מתחייב  הוא  כי  בפגישה 
הרגולציה  להקטנת  לפעול 
לה־ מחויב  הוא  כי  והבהיר 
המפריעים  חסמים  סרת 
העסקית  הפעילות  לקידום 

בישראל.
המ־ בנושאי  עסק  הדיון 

אישור  לקראת  והכלכלה  שק 
בדרכים  וכן  המדינה  תקציב 
הממשלה  בין  פעולה  לשתף 
במטרה  העסקי  המגזר  לבין 
כלכלית,  פעילות  לקדם 
לייצר מקומות תעסוקה והכ־

נסות נוספות ממסים. 
לראש  מסר  אורן 
אלה  בימים  כי  הממשלה 

תכנית  העסקי  המגזר  מגבש 
מט־ אשר  ומהפכנית  מקיפה 
יצירת  הצמיחה,  עידוד  רתה 
יותר  טובה  עסקית  סביבה 
העסקית  הפעילות  והגברת 
מקומות  לייצר  במטרה  וזאת 
למדינה  ולהניב  תעסוקה 
יותר הכנסות ממסים. נקודות 
כבר  התכנית  מתוך  ראשונות 

הוצגו לראש הממשלה.
"המגזר  אורן,  לדברי 
ללא  חותר  בישראל  העסקי 
צמיחה  מנועי  ליצירת  הרף 
בשיתוף פעולה עם הממשלה. 
מהתהליך,  נפרד  בלתי  כחלק 
משמ־ לצמצום  לפעול  עלינו 

עותי של חסמים, בירוקרטיה 
ורגולציה ולשפר את הסביבה 
תכנית  בונים  אנו  העסקית. 
וארוכת  אחראית  כלכלית 
הע־ למגזר  המאפשרת  טווח, 

ומקומות  הכנסות  לייצר  סקי 
הנכונה  הדרך  זו   – עבודה 
היש־ המשק  לטובת  לפעול 

ראלי".

לאחר  תורה.  שכולו  ליום  נסו 
מרן  בראשות  נלהבת  תפילה 
התיישבו  שליט"א,  האדמו"ר 
ברציפות  לימוד  שעות  לחמש 
מכן  לאחר  הגדול.  היום  לכבוד 
מפי  התעוררות  דברי  נשמעו 
שרייבר  דוד  יעקב  ר'  הרה"ג 
בא־ ויז'ניץ  כולל  ראש  שליט"א 
שדוד, אשר הרחיב במעלת היום 

הנשגב.
בבית  נערך  אחה"צ  בשעות 
סיום  זי"ע  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
גדולי  כאשר  האותיות  כתיבת 
לצד  שליט"א  הדור  ומאורי 
גדולי הנדיבים, מחזיקי עץ חיים 
של איגוד מוסדות התורה והחי־

לכתוב  זכו  ויז'ניץ,  דחסידי  נוך 
אותיות בספר התורה.

עם צאת התהלוכה החגיגית 
בראש  צעדו  תורה,  של  לכבודה 
הת"תים  רשת  תלמידי  אלפי 
ובואו  התקבצו  אשר  ויז'ניץ,  של 
מכל רחבי הארץ, כשהם צועדים 
בסך עם אבוקות של אש ודגלים 

בסדר  התורה  לכבוד  מיוחדים 
וח־ מרשימה  בתהלוכה  מופתי, 

שליט"א,  האדמו"ר  מרן  גיגית. 
סקר את אלפי התלמידים מבמה 
של  בטבורה  מיוחדת  מוגבהת 
דמשק  בצומת  ויז'ניץ,  קרית 
לא־ ויז'ניץ.  שדרות   – אליעזר 

יצא  הת"תים,  ילדי  תהלוכת  חר 
ונערים,  זקנים  כולו,  הציבור 
לשוש  תשחורת,  ובני  ישישים 
כי  התורה  בשמחת  ולשמוח 
לרחבת  עד  ואורה,  עוז  לנו  היא 
הת־ שם  בקריה,  הגדול  ביהמ"ד 

קיימו ריקודים של מצוה לכבוד 
התורה הק'. 

המזמרים  נאמרו  מכן  לאחר 
כנהוג ע"י מרן אדמו"ר שליט"א, 
לסעודת  התכנס  כולו  והציבור 
ה'שבע  שמחת  בשילוב  מצוה 
האדמו"ר  מרן  לנכדת  ברכות' 
בש־ אמש  כאשר  שליט"א, 

מרן  נכנס  הידיעה  מסירת  עת 
את  לפאר  שליט"א  אדמו"ר 
ולהשמיע  בהשתתפותו  המעמד 

מדברות קדשו.

מעמד נשגב ב'הכנסת ספר תורה' 
של מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א

היועץ  עם  ביחד  נתניהו,  כי 
עמידרור,  יעקב  לאומי,  לבטחון 
הטילים  אם  כי  בפגישה  הסביר 
המ־ קבוצות  של  לידיהם  ייפלו 
שנו־ מטוסים  לישראל,  תנגדות 

יהיו  בישראל  וממריאים  חתים 
הוסיף  הוא  טילים.  אותם  בטווח 
רוסיה  של  העיקרית  המטרה  כי 
כישות  סוריה  על  לשמור  היא 
מוכנים  הסורים  כי  וציין  אחת, 
הבינ־ השלום  לוועידת  להגיע 

לאומית שתיערך בז'נבה בחודש 
אך  מוקדמים,  תנאים  ללא  הבא 
מתעקשים  המורדים  כה  עד 
להתפטר.  חייב  אסד  הנשיא  כי 
מחכים  ואנחנו  מקובל  לא  "זה 
לפתור  כדי  הברית  לארצות 
המורדים",  עם  הזו  הבעיה  את 
הוסיף  הוא  הרוסי.  הגורם  אמר 
תכניות  אין  לרוסיה  כי  והדגיש 
במוסקבה:  מקלט  לאסד  לספק 
לו  להציע  הולכים  לא  "אנחנו 

את זה".

דיווח ב'סאנדיי טיימס': רוסיה ביטלה 
את עסקת הטילים עם דמשק

ואמר כי הקטיושות נורו משטח 
מיוער סמוך לביירות. הוא כינה 
ואמר  טרור  פעולת  המעשה  את 
אחר  תרדוף  לבנון  ממשלת  כי 

האשמים ותעמיד אותם לדין. 
סולימאן  מישל  הנשיא  גם 
ודרש  לירי  בחריפות  הגיב 
את  למצוא  הבטחון  מכוחות 
האשמים ולמצות עמם את הדין. 
בסריקות  כי  נמסר  יותר  מאוחר 
כני  נמצאו  לבנון  צבא  שערך 
והוש־ במספר,  שלושה  השיגור, 
הש־ הרקטה  הדיווח  לפי  מדו. 

ביירות  לעבר  שנורתה  לישית 
נפלה באזור לא מיושב. 

החיזבללה  מעוז  לעבר  הירי 
לכן  קודם  שלילה  לאחר  בא 
הזהיר בכיר באופוזיציה הסורית 
נערכים  הסורים  המורדים  כי 
במגרש  חיזבללה  את  לתקוף 
הדב־ את  אמר  הוא  שלו.  הביתי 

רים בעקבות נאומו של נסרללה 
לאסד  לסייע  מחויבות  הביע  בו 
הבכיר  שיידרש.  מחיר  בכל 
כי  הדגיש  הסורית  באופוזיציה 
מספר  כבר  נערכים  המורדים 
חיזבללה,  את  לתקוף  שבועות 
באזור  תתבצע  התקיפה  וכי 
דאחיה  בשכונת  או  הבקעא 

בביירות. 

לאחר הירי אמר מזכ"ל צבא 
היה  הירי  כי  החופשית  סוריה 
והוא  בלבד  ראשונית  פעולה 
משמש תמרור אזהרה עבור נס־

המורדים  כוחות  לדבריו,  רללה. 
ללא  חיזבללה  באנשי  יילחמו 
להתגייס  אותם  ויאלצו  רחמים 
עד האחרון שבהם כדי להגן על 
מעוזיהם בלבנון, על מנת למנוע 
דובר  בסוריה.  התערבות  מהם 
החופשית  סוריה  בצבא  רשמי 
דבריו  את  יותר  מאוחר  הכחיש 
לא  הם  כי  ואמר  המזכ"ל  של 
הק־ לירי  כי  טען  הוא  אחראים. 
טיושות אין שום קשר לצבא סו־

ריה החופשית. ההערכות בלבנון 
פלסטי־ ידי  על  בוצע  שהירי  הן 

וכי  מקומי,  פליטים  ממחנה  נים 
בשליחות  הירי  את  ביצעו  הללו 
של גורמים באופוזיציה הסורית. 
התקבלה  חריגה  תגובה 
של  לנאומו  בחריין  מממשלת 
נסרללה בסוף השבוע. שר החוץ 
אח־ בן  חאלד  שייח'  בחריין  של 
מד אל־חליפה אמר כי "נסרללה 
להכריע  שעשוי  טרוריסט  הוא 
לטובתו  בסוריה  המלחמה  את 
לד־ אסד".  בשאר  הרוצח  של 

לעצור  לאומית  "חובה  בריו, 
לבנון  את  ולהציל  נסרללה  את 

מידיו". 

מתיחות בלבנון: המורדים הסורים ירו 
קטיושות לעבר מעוז חיזבללה בביירות

האמריקני  המדינה  מזכיר 
על  דבריו  בפתח  הודה  קארי 
הדברים של אבו מאזן ופרס במ־

ליאה ואמר בבדיחות: "יש הסכם 
מה  ידכם",  על  לחתימה  שמוכן 
שעורר חיוכים בקרב הקהל וגם 
מצדו של אבו מאזן. קארי שיבח 
כך  על  הפלסטינית  הרשות  את 
שהיא קיבלה על עצמה מדיניות 
ייכשל  ותהה: "אם  אלימה  בלתי 

הנסיון הזה, מה יבוא במקום?".
קארי הוסיף בנאומו כי היע־
מלחמה  משמעותו  השלום,  דר 
מזכיר  נמוכה.  בעוצמה  אם  גם 
סבור  הוא  כי  אמר  גם  המדינה 
על  לשלום  האסטרטגי  שהמניע 
הוא  המדינות  שתי  פתרון  בסיס 
על  פעם  מאי  יותר  היום  חזק 
רקע המצב באזור. לדבריו, "אין 
לפתרון  אלטרנטיבי  פתרון  שום 
אמר  אף  קארי  המדינות".  שתי 
צריכים  לא  בשדרות  הילדים  כי 
להס־ יצטרכו  שהם  מכך  לדאוג 

הפלסטינים  הילדים  ואילו  תתר 
צריכים לחיות במקום ללא הרס. 
לכ־ פרס  אמר  יותר  מוקדם 

תבים בנוגע לסוגיה הפלסטינית 

כי יש לפנות למשא ומתן ולהגיע 
לפתרון מוסכם במתווה של שתי 
מדינות לשני עמים. לדבריו, "זה 
הזמן לשלום, אסור לנו להחמיץ 

את ההזדמנות".
אסטרטגיים  לנושאים  השר 
על  ביקורת  מתח  שטייניץ  יובל 
בירדן  דבריו  בעקבות  הנשיא 
כי  הממשלה  ישיבת  לפני  ואמר 
להיות  הפך  שפרס  ידעתי  "לא 
נקב־ החלטות  הממשלה.  דובר 

כזו,  הצהרה  וכל  בממשלה,  עות 
לא  עדינות,  במילים  אומר  איך 
לכך  בתגובה  לישראל".  מועילה 
הוא  שלי  "המנדט  כי  פרס  אמר 
אותו".  שומר  ואני  המדינה  של 
על השר שטייניץ אמר פרס: "יש 

לו בעיה".
הפ־ בעקבות  הוסיף  פרס 

עם  השבוע  בסוף  שקיים  גישה 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
שראש  בהחלט  "התרשמתי  כי 
ההזדמנות  את  מבין  הממשלה 
שצריך  ההחלטות  ואת  שנוצרה 
הן  אבל  פשוטות  לא  הן  לקבל. 
וזה  הזדמנות  יש  אפשריות. 
הרושם שלי מהשיחות עם ראש 

הממשלה".

הנשיא פרס לאבו מאזן: "אתה הפרטנר 
שלנו ואנחנו הפרטנרים שלך"

"היא בסוג של הכרה חלקית. זה 
ואני  נגמר  שאינו  בלהות  חלום 
את  לעבור  אחד  לאף  מאחל  לא 
יומית  יום  במלחמה  מדובר  זה. 

ובמבחן אמונה קשה".
מי  לכל  כואבת  תזכורת  "זו 
שחשב שאבן היא משחק ילדים 
אמש  אמר  קונדס",  מעשה  או 
המועצה  ראש  מסיקה,  גרשון 
הקטנה  "אדל  שומרון.  האזורית 
משלמת מחיר כבד על זה, ברוך 
על  נלחמת  לא  כבר  היא  השם 

עוד  ייקח  שיקומה  אבל  חייה, 
מקווים  כולנו  זמן.  מאוד  הרבה 
השם  בעזרת  תחלים  שהיא 
תש־ לא  ובבגרותה  מלא,  באופן 

לם מחיר על אותה אבן".
אדל,  אחרי  הרב  "לצערי 
הלכה  האבנים  זריקת  תופעת 
והתעצמה", הוסיף מסיקה, "ואם 
בי־ עצמו  את  ייקח  לא  צה"ל 

האבנים  לזריקת  ויתייחס  דיים 
עלולים  אנו  דבר  לכל  כטרור 
באינתיפאדה  עצמנו  את  למצוא 

שלישית".

הפעוטה אדל ביטון שנפצעה קשה 
מיידויי אבנים – שוחררה מבית החולים

לראשונה בישראל אושרו המלצות המגבילות את מספר 

הבית היהודי משך את הצעת חוק 
הרבנות הראשית לאחר שחשש 

שהליכוד יצדד רק בחלק מסעיפיו 

הסכם  מאחורי  להסתתר 
ברור  באופן  ולהגיד  קואליציוני 
אמר  שווה",  משרתים  כולם   –
אהרונוביץ'  פנים  לבטחון  השר 
את  להאריך  שלא  ההחלטה  על 
משך שירות בני ישיבות ההסדר 

לשנתיים. 
במקביל הוציאה יו"ר מפלגת 
התנועה הגב' לבני הודעה הדור־
שת להשוות בין מסלול השירות 
ישיבות  של  זה  ובין  לחרדים 

ההסדר. 
לכולם  לקרוא  אפשר  "אי 
ואז  לאלונקה  מתחת  להיכנס 
שוויון  כולם.  לפני  ממנה  לצאת 
מסובכת  משימה  אולי  זו  בנטל 
אבל היא בעיקר מוסרית וחיונית 
מת־ הועדה  בעבודת  וחברתית. 

בין  הפער  גדול  כמה  עד  גלה 
היישום  לאופן  השוויון  עקרון 
שלו: בעוד תלמידי ישיבות הס־

דר משרתים רק 16 חודשים הרי 
שהמתגייסים החדשים החרדים 

ישרתו יותר". 
אנחנו   " כי  הוסיפה  לבני 
שה־ כך  על  נעמוד  ב'התנועה' 

באופן  תהיה  בנטל  שוויון  מילה 
אותה  להחיל  צריך  וכן,  אמיתי. 
הערבים.  ישראל  אזרחי  על  גם 
לא,  עדיין  צבאי,  בשירות  לא 
אזרחי".  בשירות  בוודאי  אבל 
חבר  פרץ  עמיר  השר  כאמור, 

'התנועה' הצביע נגד ההחלטה. 
ועדת  אישרה  יותר  מוקדם 
פרי פה אחד את סעיף הפטורים 
הקבע.  במתווה  ישיבות  לבחורי 
פטורים   1,800 המתווה,  פי  על 
יינתנו בכל מחזור למי שמכונים 
עי־ "מתמידים",  ישיבות  בחורי 

לויים בתורה.
סעיף  לגבי  זאת  לעומת 
כתיבת  לעת  נכון  הסנקציות, 
בין  מחלוקת  ניטשה  השורות, 
חברי הועדה והחברים עדיין לא 

הצביעו עליו. 
הביעו  האתמול  יום  במהלך 

לסעיף  התנגדות  הליכוד  שרי 
לבנת  התרבות   שרת  האמור. 
כי "עקרון השיוויון בנטל  אמרה 
הממשלה,  של  חשוב  יעד  הוא 
זאת,  עם  שיקודם".  רוצים  שאנו 
שגי־ "המתווה  כי  לבנת  הוסיפה 

בשנו יכול להוביל לגיוס ושירות 
יש  אך  המדינה,  אזרחי  כלל  של 
לסייג מספר נקודות במתווה זה, 
כגון הסנקציות הפליליות. סעיף 
זה יכול לטרפד את המהלך כולו 

ויש להוציאו מהמתווה".
בפתח ישיבת הממשלה אמ־

שחושב  מי  כי  לבנת  אתמול  רה 
בכוח  ייעשה  החרדים  שגיוס 
משאיות  באמצעות  ובכפיה 
לב־ הישיבות  בני  את  שיובילו 

לדבריה,  טועה.  הוא  הכלא  תי 
ובחכ־ בתבונה  ייעשה  התהליך 

שבו  תסריט  רואה  לא  "אני  מה. 
ברק  לבני  ייכנסו  אוטובוסים 

לקחת בני ישיבות לכלא". 
אמר  יעלון  הבטחון  שר  גם 
עוסקים  "אנחנו  דומים:  דברים 
שי־ לצורך  הנכון  במתווה  כעת 
בל־ וערבים  חרדים  של  לובם 
עוסקים  אנחנו  האחריות.  קיחת 
מענה  לתת  שאמורה  בסוגיה 
ב־65  פה  שהתפתחה  למציאות 
והיא  המדינה  של  קיומה  שנות 
החברה  בלב  פתוח  כפצע  עדיין 
מבחינתנו  החכמה  הישראלית. 
חרדים  להשתלבות  להביא  היא 
ובשוק  בצבא  שיותר  ככל  רבים 

העבודה".
הנכונה  יעלון, "הדרך  לדברי 
היא לא דרך דה־לגיטימציה ולא 
בתהליך  הוא  השינוי  בהשנאה. 
המתווה  זה  חרב.  באבחת  ולא 
מקווה  שאני  מה  וזה  המתגבש 
חר־ גם  בלילה.  היום  שיעלה 

שעיקרם  מיעוטים  בני  גם  דים, 
ומיעוטם  אזרחי  לאומי  בשירות 
במתנדבים לצה"ל. בלי לדבר על 
הליכה לכלא של מי שלומד תו־

איומים.  ובלי  סנקציות  בלי  רה, 
אין בזה שוויון מלא, זה נכון, אך 

זו הדרך היחידה והנכונה להביא 
אותם לקחת אחריות".

הע־ שירות  להשוואת  בנוגע 

נושא   – החרדים  לשירות  רבים 
חברי  התנגדות  במרכז  שעמד 
אפוא  נראה   – ביתנו  ישראל 

על  תהא  ידם  יום  של  בסופו  כי 
יחויבו  לא  והערבים  התחתונה 

לשרת שירות צבאי. 

ועדת פרי הצביעה על המלצותיה; אין שוויון: ישיבות 
ההסדר ישרתו פחות מכלל האוכלוסיה, הערבים לא ישרתו 

עק־ על  ושם  פה  אתם  ונתפשר  יחד  אתם 
רונות ויסודות התורה, וכך ירווח לנו, אולם 
מציאות זו טפחה על פניהם, כאשר גם הם 

מהווים כיום מושא לשנאה והסתה.
הידוע,  בסיפור  מכתבי  את  אסיים  ובכן 
של  לביתו  עצמו  את  שהזמין  הפריץ  עם 
זה  יהודי  ערב,  לארוחת  שלו  המושק'ה 
לביתו,  הפריץ  של  בואו  על  נרגש  בהיותו 
מצוחצח,  בית  להכין  עילאי  מאמץ  עשה 
שולחן עם מפה צחורה ועליו כלים נאים עם 
הפריץ  פנה  ביין,  לבו  כטוב  מלכים,  מעדני 
ליהודי ושאלו, ומה עם הגבינה השוויצרית? 
ידעתי  'לא  ולומר,  להצטדק  החל  היהודי 
אדוני הפריץ שהנך אוהב גבינה שווייצרית'. 
למ־ מיד  הורה  עריצותו  ברוב  הפריץ  אולם 

שרתיו להכות את היהודי נמרצות. 
לארוחה  עצמו  הפריץ  הזמין  למחרת 
אצל יהודי אחר באחוזתו, יהודי זה אץ רץ 
גבינה  אוהב  הפריץ  תשמע,  לחבירו:  לומר 
הפריץ  פנה  הארוחה  באמצע  שווייצרית. 
הצרפתי?  היין  ואיפה  בטרוניה,  ליהודי 
שה־ ידעתי  'לא  ואמר:  מפחד  רעד  היהודי 

מזעם  רתח  הפריץ  צרפתי'.  יין  אוהב  פריץ 
למחרת  גם  הדבר  נשנה  כך  להכותו,  והורה 
גבינה  להכין  שעליו  ידע  כבר  כשהמארח 
הארוחה  באמצע  צרפתי,  ויין  שווייצרית 
הכנת  לא  למה  ליהודי  בזעם  הפריץ  פנה 
נפשו  את  ידע  לא  היהודי  אנגלית?  עוגה 

מרוב פחד.
לארו־ עצמו  את  הפריץ  הזמין  למחרת 

הוזהר  אשר  באחוזה,  אחר  יהודי  אצל  חה 
גבינה  לפריץ,  להכין  חבריו  ידי  על  מראש 
אולם  ועוגה אנגלית.  שווייצרית, יין צרפתי 
עם  שלחן  לפריץ  הכין  הוא  זאת,  במקום 
נדהם  הפריץ  יבש,  ולחם  שחורה  מפה 
ואז  לו,  שהכינו  הפנים  קבלת  את  לראות 
הפריץ!  'אדוני  לו:  ואמר  היהודי  אליו  פנה 
הרי אתה לא צריך גבינה שווייצרית, ולא יין 

צרפתי או עוגה אנגלית, אתה צריך רק דבר 
אחד להכות ביהודי, ובכן הנני מוכן ומזומן 
– תכה, כמה שאתה רוצה, אני לא אטריח 

את עצמי להכין לך כלום'.
תקבל,  לא  אצלנו  נתניהו,  מר  ובכן 
ולא  עילויים  לא  מכסה,  ולא  מתווה  לא 
נשים,  הדרת  ולא  ליב"ה  לא  משת"פים, 
רוצה,  שאתה  כמה  בנו  להכות  יכול  אתה 
הרי כוונתך ברורה וידועה. לפגוע ביהדותם 
ז"ל  חכמינו  חלילה,  העתיד  דורות  של 
ההורגו'  מן  יותר  המחטיאו  'גדול  אמרו: 
אל  בהשלכתם  עלינו  לאיים  תנסה  אל 
היא  כי  תורה  ללמוד  ימשיכו  בנינו  הכלא, 
נפקיד  לא  בעולם,  ותכליתם  חיותם  מקור 
לא  אנו  מכל.  לנו  היקרים  בנינו  את  בידיך 
אל  נצעד  ובגאון  בשמחה  מהכלא,  נבהלים 
בעולם  יתברך  שמו  לקדש  חומותיו  שערי 
בעוז  נשמור  ותורתנו  יהדותנו  על  כאשר 

ובגאווה. 
ואתה אדון נתניהו, תיזכר לדראון עולם, 
שהרים  ליהודים',  ה'רע  הממשלה  כראש 
כממשיך  התורה,  עולם  נגד  המרד  נס  את 
דרכם של צוררי היהדות לדורותיהם וברא־

שם סטאלין הידוע לשמצה. בכל רחבי תבל 
כאוות  תורה  ללמוד  ליהודים  מאפשרים 
זאת  למנוע  מבקשים  ב'ישראל'  רק  נפשם, 

מהם.
ברך,  לך  תכרע  לא  החרדית  היהדות 
איננו נבהלים מ'לפיד' השנאה, אותו נושא 
בגאווה נפתלי 'ידידך' העומד בראש מפלגת 
השעטנז של הבית החילוני, אותם הכתרת 

כאלופים לראשך.
המרד  מובילי  באזני  להצהיר  והננו 
כאן  מדובר  לא  ולפיד,  בנט  התורה  בעולם 
שום  שאין  תורה,  של  בים  אלא  בבריכה, 
סיכוי לרוקן אותו ולפגוע במימיו הסוערים 

המשיבים נפש.
כולנו לכלא!

אליך בנימין נתניהו
  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

החלו העבודות להשלמת השלישי והאחרון 
בכביש 65 בקטע בין צומת גולני לעמיעד

לפני חודש: מטוס נוסעים כמעט 
התרסק על צלע הר ליד אילת

המקרה אירע לפני כחודש לאחר שהטייס קיבל הוראה תוך כדי נחיתה 
להפסיק את הנחיתה כשגם הראות היתה לקויה בשל ערפל כבד

מאת חיים מרגליות

עזריה'  ויואל  'גילי  חברת 
השלישי  הדרך  קטע  את  תבצע 
והאחרון בפרויקט לשדרוג כביש 
המזר־ מהזרוע  חלק  שהינו   ,65
ישראל).  כביש 6 (חוצה  של  חית 
בקטע  הכספית  ההשקעה  היקף 
קטע  שקל.  מיליון  כ־400  זה, 
הנמצא  גולני  מחלף  בין  הדרך, 
מתווסף  מסד,  צומת  בבניה, לבין 
אותם משדר־ דרך  לסדרת קטעי 
גת בשנים הקרובות חברת 'נתיבי 
מס־ את  ליצור  במטרה  ישראל' 
לול 'הזרוע המזרחית' של תכנית 
התשבי  ממחלף  ישראל',  'נתיבי 
(מחלף 'תל קשיש' בעתיד) במס־
לול שארכו 57 קילומטרים, ללא 

אף רמזור, עד לצומת עמיעד.
שלב  הנו  הכביש  "שדרוג 
הנסיעה  זמן  בקיצור  משמעותי 
שבין אצבע הגליל למרכז הארץ 
הנוחות  הבטיחות,  ובשיפור 
שר  אמר  הנסיעה",  ומהירות 
התחבורה, התשתיות הלאומיות 
ישראל  בדרכים  והבטיחות 
בתכנית  חלק  הן  "העבודות  כץ, 
הכריזה  עליהן  ישראל'  'נתיבי 
שנים.  שלוש  לפני  הממשלה 

כלפי  שלנו  ההתחייבות  זוהי 
משלי־ ואנו  הפריפריה  תושבי 

מים בזה אחר זה, את כל מרכיבי 
הפאזל".

שי  ישראל  נתיבי  מנכ"ל 
הפרויקט  במסגרת  כי  ציין  ברס, 
ניכר  באופן  תשודרג  הנוכחי, 
רמת התנועה בכבישים 65 ו־85, 
דו־מסלולי  לתוואי  יורחבו  אשר 
להוספת  הכנה  עם  ודו־נתיבי, 
נתיב שלישי בעתיד. בקטע שבין 
מפרידן נטופה למפרידן בועינה, 
יסללו שני נתיבים בסיסים ונתיב 
זחילה'  כ'נתיב  גם  שישמש  עזר 
לפתרון  "בנוסף  אטיים.  לרכבים 
התחבורתי, הפרויקט ייתן מענה 
נופיים  סביבתיים,  להיבטים 

"הפ־ ברס,  אמר  ואקולוגיים", 
מס־ על  במחשבה  תוכנן  רויקט 
שיבקשו  רבים  של  הנסיעה  לול 
הארץ  לצפון  שיש  ממה  להנות 
ולמטיילים.  לתיירים  להציע 
הנופי,  הפיתוח  לעבודות  בנוסף 
מצפורים  הכביש  בצד  יוקמו 
באזור  מצפור  עצירה.  ונקודות 
המ־ בועינה־נוג'ידאת  מפרידן 
ומ־ נטופה  בקעת  לכיוון  שקיף 

צפור לכיוון מזרח, לאחר מחלף 
ארבל  רמת  אל  הצופה  עילבון, 

והכנרת".
שי־ על  דגש  הושם  בתכנון 

של  הסטנדרטים  והתאמת  פור 
למקובל  הכביש,  גיאומטריית 
דו־מס־ בין־עירוניים  בכבישים 

הד־ תוואי  התאמת  תוך  לוליים, 
רך למהירות תכן של 100 קמ"ש 
קמ"ש).  נטופה 90  עיקול  (מלבד 
שלושה  הקמת  כולל  הפרויקט 
מפלסית  (הפרדה  מפרידנים 
הפגיעה  את  המצמצמת  קטנה 
התוואי  לאורך  ובקרקעות)  בנוף 

ומחלפון (מחלף קטן) אחד.
הפרויקט המנוהל ע"י חברת 
כולל  פרויקטים',  הקמת  'ברן 
חדשים  גישה  כבישי  סלילת 
ולעילבון,  לבועינה  לנטופה, 
בטיחותיים,  שיפורים  ביצוע 
דרכים  הסדרת  תאורה,  הוספת 
חק־ מעברים  הקמת  חקלאיות, 

לאיים, העתקת תשתיות וביצוע 
הסדרי תנועה זמניים וקבועים.

  המשך מעמ' ראשון  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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דף היומי בבלי: עירובין פ    דף היומי ירושלמי: קידושין יג    חובות הלבבות: 
חשבון הנפש הי"ח (הענוה)    משנה יומית: בבא בתרא ג, ג-ד    הלכה יומית: 
או"ח רנד, א-ג    רמב"ם יומי: נדרים י-יב    שו"ע הרב - רב יומי: לו, אות ב-ג    

חפץ חיים: עשין, ג-ד    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
7:42

3:49
4:38
5:35

ת"א
8:13
9:08
9:42
10:18
12:38
1:13
7:39

3:49
4:39
5:41

חיפה
8:11
9:06
9:40
10:16
12:37
1:13
7:42

3:45
4:36
5:32

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

3:53
4:42
5:39

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

3:51
4:40
5:38

צפת
8:09
9:04
9:38
10:14
12:35
1:11
7:39

3:42
4:33
5:32

81
6:30 9:30 02-5822456

שיעורים

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

הכוונה וחינוך

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

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

חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

בד"ץ חוג חת"ס פ"ת: טל' 03-9317040 

בית הוראה: 

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

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

תורנויות בתי מרקחת
 6186536 פארם  סנטר  ברק  בני  רמות     קניון  מאיר,  גולדה  שד'   050-8900384 רמות  סופרפארם  ירושלים 
אהרונוביץ 12    תל אביב סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 08:00 עד 08:00  סופרפארם 
גבירול 124  אבן  גבירול 077-8881090  אבן  סופרפארם  עד 20:00   מהשעה 08:00   1 אחימאיר  ג' 077-8880220 
מהשעה 08:00 עד 20:00  סופרפארם עזראלי 077-8880610 דרך פתח תקוה פינת ד. השלום מהשעה 11:00 עד 
20:00  סופרפארם מיניסטור 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 20:00 עד 08:00    נתניה סופרפארם 
רמז 077-8880780 סמילנסקי פינת רמז    חיפה סופרפארם חוצות 077-8880380 החרושת(חוצות המפרץ)6    
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

לוח תורני - יומי
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ירושלים ֳ
דירות  מאגר  השבת"  "מנוחת  תיווך 
ולתקופת  לשבתות  ירושלים  במרכז 

קצרות 052-7664373
[20026794]

ירושלים | מכירה
ק"כ  מ"ר  כ-60  שאול  בגבעת  להשקעה 
מושכרת  מרוהטת  כחדשה  משופצת 
ש"ח  ב-1,420,000  ש"ח   -5,500

052-7150334
[20026806]

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]

גדולים  חד'   5 ד'  ברמות  השנה!  מציאת 
ומפוארת,  משופצת   - מרפסות   2  +

2,065,000 ש"ח 050-4166347
[20026800]

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]

 + 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
בגבעת-רוקח, בבנין חדש! 3 חד' + סוכה 
ש"ח   1,220,000 עורפית  מעלית,   + ק"א 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20026811]

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
[20026810]

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

052-977-1245
[20026792]

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]

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

.02-5802007
[20026011]

ביתר עילית | מכירה
קומה  חדרים   4 יצחק  בחיי  "בלעדי" 
נוחה + חצר ומרפסת במחיר מציאה 

"תיווך נכון 02-5802007
[20026771]

 +  -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]

מודיעין עילית | מכירה
מסודרת  ממוזגת  חד'   3 הנשיא  ביהודה 
ש"ח   960,000 מחסן   + מסורגת 

052-7648874
[20026807]

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

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

עפולה 
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]

ֹ
למשפחות  קמפוס  ובדרום  בצפון 
חדר-אוכל מגרשים ממוזג 04-6850404
[20026763]

ארה"ב
בבורו  וקטנות  גדולות  ודירות  צימרים 

פארק, פרטיות מלאה! 917-5415055
[20021634]

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]

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]

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

050-4167708
[20026160]

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

ביתי לקבוצות)
[20013495]

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]

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

ומתקני חצר 050-4122811
[20021539]

בר יוחאי 
מיקום  נקיה,  לבין-הזמנים  חדשה  וילה 
איש   15 עד  לילות  מינימום3  מעולה 
 055-6624822 זוכה!  הקודם  כל 

04-6961322
[20026805]

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]

ושמורה ִ מושקעת  סיאנה  טויוטה 
כחדשה + כל התוספות 052-7609895

[20026809]

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]

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]

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

לכל ֱהלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי.  אורגניסט  היימישער  א 
נוחים  במחירים  האירועים  סוגי 

0548-45-75-45
[20023172]

יחידה ָ עם  חם  בית   - אומנת  משפחה 
בתוכה לשני יתומים / ות או מבוגר / ת 

וכיוצ"ב 03-6193061
[20026808]

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

5804211g@gmail.com
[20023272]

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]

צלום חתונות 
שולקוב,  ומרים  מיכאל  אירועים  צילום 

054-8464103 ,054-8439439
[20026748]

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]

גמ"חים 
יסורים  הסובל  גדול  חכם  לתלמיד 
אפילו  כלשהוא)  כלי  (על  מנגן  דרוש 
שעה  כחצי  למשך  לחודש  אחת 
יסוריו!  על  להקל  בהתנדבות  בלילה 
מפיו  ולהתברך  לשמחו  הזוכה  אשרי 

052-7679088 052-7628250 ירושלים
[20026515]

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

והזקוקים יפנו לט"ל 02-5838474
[20025715]

כנסיות  לבתי  ספרים  כריכת  גמח 
ספריות ומוסדות 052-7149283

[20025712]

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

03-6741395
[20025465]

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

למעוניינים 050-4125563
[20025441]

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

052-7671013
[20025199]

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

[20025179]

גמ"ח תיווך של חסדי נעמי ניתן להעביר 
דרכינו מידע על רהיטים ומוצרי חשמל 
משפחות  עבור  ומצוין  מכובד  במצב 

נזקקות 050-4158744
[20025177]

סירים  להשיג  ניתן  נפתלי  חסדי  גמ"ח 
קטנות  מזוודות  וכן  לארועים,  גדולים 

ומיטות מתקפלות בביתר 02-5725599
[20024971]

ב-3  לשמחות  גדולים  סירים  גמ"ח 
החרדית  העדה  בד"ץ  בהכשרים  גדלים 

הרב לנדאו הרב רובין 052-7645598
[20024970]

כל  לחתונה,  מזוודה  יוסף  ברכת  גמ"ח 
מה שצריך לחתונה 052-7645598

[20024969]

גמ"ח כרית יוקרתית לברית ניתן להשיג 
03-9072466 054-8419633

[20024928]

גמ"ח לברית מילה + כרית לכסא אליהו 
03-9337130

[20024926]

המותגים  ממיטב  שניה  יד  בגדי  מכירת 
הכל  מצוין,  במצב  הכל  והחברות 
בלבד  בתאום  קולב  על  ומאורגן  תלוי 

02-5021538 ר"ח עמוס גאולה
[20024923]

מצנח  מרדכי"  "שמחת  כלות  גמ"ח 
קפיצה  חבל  אומנותי,  סרט  מהמם, 
סמלי  במחיר  ועוד  מעודדות 

052-7125772
[20024922]

של  ומסירה  תיווך  לרעהו  איש  גמ"ח 
טוב  במצב  רק  חשמל  ומוצרי  רהיטים 

ותקין 052-7637420 בשעות הערב
[20024920]

אומרת  תשב"ר  קבוצת  רפאנו"  "ועד 
לרפו"ש  שמות  להעביר  אפשר  תהילים 

בט"ל 02-9922632
[20024302]

מקבלים  רעהו"  אל  "איש  בגמ"ח 
רהיטים  מסירת  על  הודעות  ומוסרים 
ומכשירי חשמל וכ"ו- לאחרונה הביקוש 
כל  לקבל  נשמח  קטן  וההיצע  גדל  מאד 
מכשירי  רהיטים  מסירת  על  הודעות 

חשמל וכ"ו במצב טוב 03-5797289
[20024231]

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]

ביום  לי-ם  מב"ב  בקו 402  תפילין  אבדו 
מנדל  מנחם  משה  ע"ש  שעבר  שבוע  ב' 

גראס 050-4122524
[20026817]

צמיד  אבד  בהעלותך  פר  בשבת 
דרך  חנה  מרח'  באזור  בי-ם  פנינים 
 03-5704104 יצחק  מנחת  פארקק 

057-3193394
[20026816]

בי"ב  השופט  בנחל  זהב  טבעת  נמצאה 
סיוון 050-4145486

[20026815]

אבד שעון גבר קסיו בל"ג בעומר בקבר 
הרשב"י 054-8442889

[20026814]

טוב  במצב  אופניים  מכר  תמהוני  איש 
שסבור  מי  גנוב  כנראה  ש"ח  ב-70 
קשר  יצור  המאבד   / ממנו  שנגנב 

054-8461916 בשעות צהריים וערב
[20026813]

ו.ב.  ע"ש  נערה  של  רבקו  כרטיס  נמצא 
בב"ב 03-6191297

[20026812]

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]

052-7688346

הודעות חוק תכנון ובניה - 27/05/13

מפלס 
הכינרת

ירושלים
26-14

תל אביב
26-19

חיפה
25-19

גולן
28-15

טבריה
33-18

גליל
25-12

באר שבע
30-16

אילת
36-23

מזג האויר
התחממות

היום - יעשה נאה וחם יותר.

שלישי - נאה, הטמפרטורות 
יעלו במקצת.

רביעי - עליה קלה נוספת של 
הטמפרטורות והן תהיינה 

גבוהות מהרגיל בעונה.

חמישי - מעונן חלקית עם 
התחממות ניכרת וירידה 

בלחות. יעשה חם מהרגיל עד 
שרבי ברוב אזורי הארץ.

הקו האדום
-208.8

היום: 209.955-
אתמול: 209.935-

חמישירביעישלישי

27/05/2013

15

936124/106/11/2011

936137/105/10/1987

936493/130/12/2012

936595/103/03/2010

936084/106/02/2013

934466/112/02/2012

934404/104/03/2013

934945/107/07/2011

934606/124/01/2013

935076/118/03/013

935262/108/06/1997

934074/102/03/2001

934074/107/02/2013

935767/122/03/2013

933226/103/01/2013

933647/113/02/2013

933694/109/09/1987

933859/124/2/2011

 הועדה המקומית לתכנון ובניה
עיריית בני ברק

והבניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  פי  על  הודעה 
תשכ"ה - 1965. ברגר פרידה  הגישה בקשה לועדה 
תוספת  בקשה:  מהות   34278 מספר:  בתכנית  זו 
קומות  שלוש  בן  בבניין  ב'  בקומה  לדירה  גג  עלית 
ברק  בני   1 יגאל  ברחוב  בכתובת:  הקרקע.  על 
בהקלות  ג1.  מגורים  ביעוד:   151 6123 חלקה:  גוש: 
הבאות:  1. הקלה בקו בנין  בצד דרום ובצד צפון ב- 
30 ס"מ דהיינו קו בנין יהיה 2.70 מ' במקום 3.0 מ'. 
2. אי נסיגה בקומת הגג בצד צפון ובצד דרום.  וזה 
החלות  105/ד'  105/ב',  לתכנית/יות  בהתאם  שלא 
האמורה  בבקשה  לעיין  יכול  המעונין  כל  במקום. 
ברק.   בני  בעירית  המקומית  הועדה  במשרדי 
בשעות קבלת קהל ורשאי להגיש התנגדות מנומקת 
זה.   פרסום  מיום  יום   14 תוך  המקומית  לועדה 
                                .10:0  -  13:0 בין השעות  ה'  ג'  א',  קבלת קהל:ימים 

יום ג' בין השעות 17:0 - 15:30.
אברהם רובינשטיין

יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה ב נ י-ב רק

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית 
בני ברק

ן והבניה תשכ"ה-1965 הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנו
זו לועדה  בקשה  הגיש/ו  רייסנר  רבינוביץ 
תוספת בקשה:  מהות  34089 מספר: בתכנית 
בבניין קיימת  גג  לעליית  מיגון  שיפור   + שטח 

ק

בכתובת: עמודים.  קומת  מעל  קומות  שלוש  בן 
ק ןן

חלקה: 6195 בני ברק גוש: ברחוב אברבנאל 18
ק ן

.80% מותרים  בניה  ב1-%  מגורים  ביעוד:  524
הגג בקומת  נסיגה  אי   .1 הבאות: בהקלות 
105/ב לתכנית  בהתאם  שלא  וזה  מזרח.  בצד 

ק ק

החלות במקום. כל המעונין יכול לעיין בבקשה
בעיריית המקומית  הועדה  במשרדי  האמורה 
להגיש ורשאי  קהל  קבלת  בשעות  ברק  בני 

קק

14 תוך  המקומית  לועדה  מנומקת  התנגדות 
ק ק ק

ג', א',  ימים  קהל:  קבלת  זה.  פרסום  מיום  יום 
ך ק קק

השעות בין  ג'  יום   .10:00-13:00 השעות  בין  ה' 
.15:30-17:00

אברהם רובינשטיין, יו"ר הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה בני ברק

ןן

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 
שמהותה-  וליאון,  מיה  מאייר  ע"י  בקשה  הוגשה  נהריה  של  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה 
הקמת בית מגורים חד משפחתי דו קומתי הבקשה חלה ברחוב לאו בק 38 נהריה. הבקשה 
במקום  בניין 4.5מ'  קו  מערבי-מבוקש  אחורי  בניין  בקו  הקלה  להלן: 1.  ההקלות  את  כוללת 
5.0מ'  במקום  4.5מ'  בניין  קו  -מבוקש  צפוני  צידי  בניין  בקו  הקלה   .2 המותרים.  5.0מ' 
המותרים. 3. הקלה בקו בניין צידי דרומי-מבוקש קו בניין 4.5מ' במקום 5.0מ' המותרים. 4. 
הקלה בקו בניין קדמי מזרחי -מבוקש קו בניין 3.0מ' במקום 5.0מ' המותרים עבור גזוזטרה.  
עבור  המותרים  מ'   5.0 במקום  3.0מ'  בניין  קו  מבוקש  מערבי-  קדמי  בניין  בקו  הקלה   .5
גזוזטרה. 6. הקלה בקו בניין צידי דרומי -מבוקש קו בניין 2.7 מ' במקום 4.0מ' המותרים עבור 
לעיין  המעוניין  כל  בגוש 18134.  בחלקה 1  במגרש 190  מבוקשת  הבנייה  חלונות.  ללא  קיר 
בבקשה יוכל לעשות כן במשרדי הועדה המקומית 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 
לנוחיותך,  בעיתונים.  הפרסומים  מבין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   10 תוך 
שעות וימים קבלת קהל במשרדנו: בימים א', ד' בוקר: 8.30-12.00 אחה"צ: 16.00-18.00 
טלפון:  קהל  קבלת  אין  ו-ג':  ב'  בימי  בלבד.  מקצוע  לאנשי   12.00-14.30 צהריים:  ה'  ביום 

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

הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירוחם
כי  הודעה  בזאת  ניתנת   1965 תשכ"ה  והבניה  התכנון  לחוק   149(1) לסעיף  בהתאם 
זכויות  עברת   2/122/02/26 מס'  מתב"ע  להקלה  בקשה  המקומית  לועדה  הוגשה 
משטח עיקרי לשטח שירות. שם המבקש: סרוסי פרננד – מעגל הרימון 120, ירוחם. מהות 
הבקשה:  הקלה בדבר עברת זכויות בניה משטח עיקרי לשטח שירות על מנת לאפשר 
בניית מחסן בגודל של 16.0 מ"ר בגוש 39547 בחלקה: 120. כתובת: מעגל הרימון 120, 
שכ' נווה העמק, ירוחם. כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה, ללא 
תשלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בירוחם בשעות קבלת קהל. כל הרואה 
עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הבקשה, רשאי להגיש התנגדות מנומקת 

בשני עותקים למשרדי הועדה המקומית הנ"ל תוך 14 יום מפרסום זה. 
בכבוד רב, מיכאל ביטון יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה – ראש המועצה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירוחם
בהתאם לסעיף (1)149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית 
בקשה להקלה מתב"ע מס' 26/במ/202 בדבר הגדלת קוי בניין צידיים ואחורי ב – 10%. שם המבקש: אוחנה 
משה וסימונה, מגרש 27 שכונה נוף מדבר (בנה ביתך) רח' טמירון 27, ירוחם. מהות הבקשה: 1) הקלה מקוי 
בניין אחורי וצידיים ב-10%. ישוב: ירוחם, רח' טמירון 27, מגרש 27 שכונה נוף מדבר (בנה ביתך). כל המעוניין 
יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה, ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בירוחם 
בשעות קבלת קהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הבקשה, רשאי להגיש התנגדות 

מנומקת בשני עותקים למשרדי הועדה המקומית הנ"ל תוך 14 יום מפרסום זה. 
בכבוד רב, מיכאל ביטון יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה – ראש המועצה

הועדה המקומית לתכנון ובניה – אלעד
הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרת   .1965 תשכ"ה-  ובנייה  התכנון  לחוק   (1)  149 סעיף  לפי  הודעה 
קומת  חדר,  תוספת  ג':  לקומה  בניה:  היתר  למתן  בקשה  ולבנייה "אלעד"  לתכנון  המקומית  לוועדה 
וחלקות:  גושים  אלעד.   ,7 ד  נשיא 90  יהודה  רבי  רחוב  בכתובת:  עיקרי.   שטח  תוספת   + מחסן  גג: 
גוש: 5758, חלקה: 29, מגרש: 51. תיק בנין: 57580029 מס' בקשה: 20120491. ע"י: גינוער אהרון. 
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות/שימוש חורג הבא:  ניוד שטחים ממפלס הדירה למפלס הגג. 
כל  חלקית.  קומה  הקמת  מ'.  מ-2  שפחות  למרחק  גג  למעקה  התקרבות  הגג.  למעקה  הצמדות 
הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור ההקלה, רשאי להגיש התנגדות מנומקת ב-2 

העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל תוך 14 יום מפרסום זה.
הרב יצחק עידן, ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית

מרחב תכנון מקומי -השומרון 
נמסרת בזאת בהודעה לפי סעיף 149 לחוק
הוגשה כי  תשכ"ה-1965,  הבנייה  התכנון 
10074 גוש:  תמר,  טופח  ע"ש:  בקשה 
חלקה: 182 מגרש: ישוב: פרדס חנה-כרכור
תוספת לעניין  הקלה  משום  יש  שבאישורה 
שטח עיקרי בשיעור של 6%, תוספת שטחי
הסבה לפי  מ"ר   21.00 של  בשטח  שירות 
לש/252. ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה
התנגדות קהל.  קבלת  בשעות  המקומית 
יום  14 תוך  להגיש  אפשר  בכתב,  מנומקת 
המקומית לועדה  זאת,  הודעה  מפרסום 
טל'  30950 יעקב  זכרון   ,58 (ת.ד.  השומרון 

 .(04-6305522
אינג' יוסף יהודה כהן

 יו"ר הועדה המקומית השומרון

27/05/2013

15

939652/108/01/2013

939656/120/02/2013

939909/110/03/2013

939699/104/03/2013

939868/103/03/2013

939936/128/04/2013

939978/116/03/2013

940036/116/03/2013

939991/107/08/2011

27/05/2013

15

936743/119/12/2010

937011/120/02/2013

937204/106/06/2012

937231/102/04/2013

937755/108/04/2013

937794/128/02/2013

938082/106/04/2013

296118/229/04/2012

930749/111/01/2013

931307/119/04/1998

27/05/2013

15

932422/102/03/2013

933242/121/01/2013

934465/110/03/2013

933754/129/09/2012

935214/105/03/2013

935323/129/03/2013

935479/112/02/2013

936546/120/02/2013

935583/118/03/2013

9363591/104/11/2012

936471/104/04/2013

936791/102/05/2012

27/05/2013

15

929637/107/02/2013

930435/128/08/2004

930795/127/07/2012

932071/101/11/1993

932080/104/09/2010

27/05/2013

15

398886/331/10/2012

934298/117/02/2009

934480/119/063/2013

934506/119/07/2012

934613/128/03/2013

934772/102/12/2012

936244/124/02/2001

934981/101/04/2013

935217/117/03/2013

935141/110/03/2013

935335/129/10/2011

935563/118/09/2009

935614/109/04/2013

935782/122/03/2013

935812/118/03/2013

936022/112/12/2012

936069/112/03/2013

936088/127/01/2013

932983/118/01/2010

932989/128/12/2012

933403/113/03/2013

933516/106/10/2012

933798/112/02/2013

934090/115/01/2002

934136/12013//09/03

27/05/2013

15

935631/101/09/1992

935054/112/03/2013

934784/123/03/2008



מאת א. למל

האח־ בימים  שפרצו  הפגנות 
רצח  לאחר  אנגליה  ברחבי  רונים 
החייל בלונדון, הביאו להתקפות 

אנטישמיות נגד יהודים.
בש־ אירע  החמור  המקרה 

אברכים  כששני  האחרונה  בת 
הצהריים  אחר  בשבת  שטיילו 
הותקפו  גייטסהד  העיר  במרכז 
צעי־ קבוצת  ידי  על  באכזריות 

רים שהפגינה נגד תופעת התפ־
שטות המוסלמים באזור.

לתומם  שעברו  האברכים 
להת־ ניסו  ואף  ההפגנה  באזור 

שלא  נקלעו  כי  כשהבחינו  רחק 
ברצונם להפגנה, הותקפו לפתע 
ע"י  וקשה  ברוטאלית  בצורה 
אותם  שהכתה  צעירים  קבוצת 

בכל חלקי גופם.
התוקפים שהשמיעו קריאות 
הם  היהודים  לפיהן  אנטישמיות 
גרמו  שקורה,  מה  בכל  האשמים 
לחבלות קשות לאחד האברכים, 

ולהז־ להימלט  הצליח  כשהשני 
עיק עזרה מהעוברים והשבים.

כוחות המשטרה שהיו בקר־
בת מקום הוזעקו לזירת ההפגנה 
ועצרו חלק מהתוקפים לחקירה.
הס־ על  נמסר  אחר,  במקרה 

בהקשר  יהודים  נגד  חמורה  תה 
באחד  הבריטי  החייל  לתקיפת 
פורסם  בו  התקשורת,  מכלי 
מו־ השתלטות  נגד  תמוה  מאמר 

סלמים ויהודים באנגליה, מאמר 
ושנאת  באנטישמיות  שנגוע 

זרים. 

  
  
  
 

לתלמוד תורה חסידי 
  ירושלמי אידיש

  לכיתה גבוהה 
  בעל נסיון

077-4701329ח "קו

  דרוש מלמד
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USB 64 GB
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16 GB
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4 GB
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הכנסה חודשית

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

03-6136135

15,000 
עד

₪

אקדח מימי המנדט הגיע 
לתחנת זכרון יעקב

הפקס לא הגיע ליעדו ועשרות טונות של סולר הכתימו את הקרקע

דיווח: חברת החשמל שפכה על הקרקע 
עשרות טונות של סולר בשל טעות בהזמנה
המקרה אירע לאחר שחברת החשמל הזמינה 7,000 ליטר סולר למיכל עם קיבולת של 5,000 בלבד ^ 

המשרד להגנת הסביבה הודיע כי חברת החשמל תיקנס בגין המקרה

הנהלת הבורסה אישרה: 
יום המסחר יתארך בשעה 

ברוב ימות השבוע

מפרסום יומן אישי של הנשיא האמריקאי קנדי עולה

זעזוע: נשיא ארה"ב ג'ון קנדי העריץ את הנאציזם

אנטישמיות בגייטסהד, בריטניה:

שני אברכים הוכו קשות במהלך 
הפגנה נגד רצח החייל הבריטי

שר ההגנה הצרפתי על דקירת החייל 
בפריז: "התוקף חיפש אחר חייל במדים"

תשובת צה"ל להמשך יידויי האבנים

כביש עוקף חדש ייסלל 
מצומת הגוש ועד קרית־ארבע
מח"ט עציון הודה כי "אנחנו בתקופה שבה תחושת הבטחון פחות טובה; רוב מיידי האבנים הם 

ילדים בני 12, למחרת המעצר הם צריכים ללכת לביה"ס" ^ אלוף־משנה יניב אללוף תיאר עליה 
בכמות האירועים והסביר כי "מאבנים, הפלסטינים עברו לטרור מטענים"

מאת שלמה גרין

שעות  את  מאריכים 
הבו־ דירקטוריון  המסחר: 
כי  אישר  ערך  לניירות  רסה 
נעילת  שעת  ביוני  מ־16  החל 
העם  באחד  בבורסה  המסחר 
ל־17:25.  בשעה,  תאוחר 
לימים  תקפה  תהיה  ההחלטה 
ניירות  רשות  חמישי.  עד  שני 
על  שבא  במהלך  תמכה  ערך 
מחזורי  בהיקף  ירידה  רקע 

המסחר בבורסה.
בהנהלת הבורסה אמרו כי 
בהמשך  התקבלה  ההחלטה 
מרשות  שהתקבלו  להערות 
ניהול  מיחידת  ערך,  ניירות 
במשרד  הממשלתי  החוב 
בשוק  ומפעילים  האוצר, 

ההון. 
ימים  מספר  לפני 
הבורסה  מנכ"לית  התייחסה 
במחזורי  לירידה  לבנון  הגב' 
כי  ואמרה  בבורסה  המסחר 
"זה נכון שהמחזורים בבורסה 
שאם  שלג  כדור  וזהו  יורדים, 
למצב  יביא  אותו  נעצור  לא 

שאין שוק הון".
"חברה  כי  הסבירה  לבנון 
לא  כספים  לגייס  שרוצה 
מאיפה  זאת.  לעשות  יכולה 
מד־ שכולם  הצמיחה  תגיע 
צריך  מישהו  עליה?  ברים 
דואגים  הם  אבל  לה.  לדאוג 
לצ־ ולא  בחו"ל  לצמיחה  רק 
מפתחים  אנחנו  בארץ.  מיחה 
אבל  העולמית,  הכלכלה  את 
מי יפתח את הכלכלה שלנו?".

מאת מרדכי גולדמן

הפת־ מהתמודדות:  בורחים 
בק־ וזריקת  האבנים  ליידוי  רון 
עציון  גוש  באזור  התבערה  בוקי 
ועוקף  חדש  כביש  סלילת  הוא 
מצומת גוש עציון ועד קרית אר־
אלוף־ עציון,  חטיבת  מפקד  בע. 
במוצ"ש  אמר  אללוף  יניב  משנה 
תס־ הכביש  סלילת  כי  האחרון 
למעשה  ותרחיק  שנה  תוך  תיים 

את המכוניות ממוקדי חיכוך.
במוצאי  שנערכה  בפגישה 
אפרת  תושבי  בין  האחרון  שבת 
אלוף־ עציון,  חטיבת  למפקד 

משנה יניב אללוף הודה המפקד 
כי "אנחנו בתקופה שבה תחושת 
והוסיף  טובה",  פחות  הבטחון 
עושים  אנחנו  גם  "לפעמים  כי 
שגיאות. לכל זריקת אבן יש שם, 
לפעמים  זהות.  ותעודת  תחקיר 
שלהם  ואבא  נערים  עוצרים  אנו 
שאנחנו  עד  מולנו  אותם  מכסח 

נאלצים לשחרר אותו ולהעבירו 
אחרים  ובמקרים  חולים,  לבית 
תבערה  בקבוק  שזרק   14 בן 
מתחנן שלא נעצור אותו כי למ־
חרת יש לו בגרות. באירוע שבו 
בתים  בסביבות  אבנים  זורקים 
מקומי  כשלון  של  אירוע  זהו 
הכל  ולפני  הגדוד,  הפלוגה,  של 
שלי". אללוף תיאר עליה בכמות 
"מאבנים,  כי  והסביר  האירועים 
של  לטרור  עברו  הפלסטינים 

מטענים".
גם  אללוף  התייחס  בדבריו, 
את  להחמיר  שקרא  לקמפיין 
הוראות הפתיחה באש נגד מיידי 
גור־ התקריות  כי  ואמר  אבנים, 
מות גם לנזק ולפגיעה בפלסטי־

נים עצמם. "היו אירועים שבהם 
באש  או  חי  בירי  השתמשנו 
כי  מובחרות  יחידות  של  צלפים 
וכתו־ כך,  לפעול  שנכון  חשבנו 

צאה מכך נפצעו אנוש או נהרגו 
פלסטינים", אמר. "אנו מגבילים 

ומגבירים  פלסטינים  תנועת 
הבטחון  גורמי  מול  התיאום  את 
במקומות  נרחם  לא  שלהם. 
אף  אבל  לרחם,  צריך  לא  שבהם 
אחד לא רוצה שנדרדר את הס־
ביבה למצב שבו אנו הורגים פל־
ליל".  עד  מבוקר  בני 12  סטינים 
את  הדגיש  החטיבה  מפקד 
הכוחות  של  המהירה  הפעילות 
לתושבים  גם  והשיב  בשטח 
פעילות  את  להגביל  שביקשו 
לאזור  שמגיעים  האזרחים 
"לארגונים  כהגדרתם.  להסית, 
האנרכיסטיים יש מומחיות גדו־

לה לעשות מהומות ואלו אנשים 
הבסיסיים  האישיות  שמרכיבי 
"הם  אמר.  השתבשו",  שלהם 
והם  בעולם  הכלא  בתי  בכל  היו 
אלוף־ להיעצר".  באים  פשוט 
מטח  כי  עוד  אמר  אללוף  משנה 
לאימה  נחשב  בציר  כבד  אבנים 
עם  מהיתקלות  בהרבה  גדולה 

מחבלים בלבנון.

הרכבים יורחקו ממוקדי החיכוך. צומת הגוש

עידוד הצמיחה בישראל. הבורסה לניירות ערך

מאת חיים מרגליות

הסביבה  להגנת  המשרד 
בכוונ־ כי  החשמל  לחברת  הודיע 
תו להטיל עליה קנס בסך 2.6 מי־
בגין  לשימוע,  בכפוף  שקל,  ליון 
לפני  שאירע  סולר  אירוע דליפת 
שנה בשטח תחנת הכוח של הח־
ב'הארץ'. דווח  כך  בחיפה.  ברה 
על פי המשרד להגנת הסבי־

בה, חברת החשמל ביקשה מבתי 
הזיקוק בחיפה הזרמה של 7,000 
טונות סולר לתחנת הכוח. לאחר 
ההזמנה, התברר לחברה כי נפח 
המיכל שברשותה יאפשר מיכול 
של 5,000 טונות בלבד – וזו שי־
גרה לכאורה לבתי הזיקוק הוד־

הכמויות,  עדכון  בדבר  פקס  עת 
מבלי שווידאה כי זה התקבל.

הסולר  הזרמת  כשהחלה 
עובדי  השגיחו  לא  לתחנה, 
ורק  בשטח,  הנעשה  על  החברה 
בדליפת  הבחינו  שעות  לאחר 
המיכל.  גדות  על  שעלה  הסולר 
הטעות,  גילוי  עד  הערכות,  לפי 
טו־  40-60 בין  להשפך  הספיקו 

נות סולר.

במשרד  האכיפה  סמנכ"ל 
דוד,  בן  יצחק  הסביבה,  להגנת 
החשמל,  לחברת  מכתב  שיגר 
ששלושה  התברר  כי  טען  בו 
בשטח  אירע  כן  לפני  חודשים 
לקחיו  אך  דומה,  אירוע  התחנה 
בסיור  כי  נטען,  עוד  יושמו.  לא 
להגנת  המשרד  אנשי  שערכו 
כי  התברר  במקום,  הסביבה 

מיכל הסולר בתחנה מוקם בתוך 
מאצרת עפר לא אטומה – אשר 
הסולר  דליפת  את  מנעה  לא 
כתוצאה  התהום.  ולמי  לקרקע 
להעביר  החברה  נדרשת  מכך, 
מזוהמת  קרקע  של  טונה   400
ועבודות  לשריפה,  או  לטיפול 

הנקיון באתר עדיין נמשכות.
הודיעה  החשמל  חברת 

היא  כי  הכספיים  בדו"חותיה 
ושו־ ההודעה  פרטי  את  לומדת 

בענין  טענותיה  הגשת  על  קדת 
הסביבה,  להגנת  השר  למשרד. 
"אכיפה  כי  אמר  פרץ,  עמיר 
לכך  התנאי  היא  פשרות  ללא 
את  יעשו  במשק  הגורמים  שכל 
להימנע  כדי  עליהם  המוטל  כל 

מעבירות סביבתיות".

לקח שעות ארוכות לעובדי החברה להבחין בדליפה. תחנת הכח בחיפה

מאת אליעזר פרידמן

צרפת,  של  ההגנה  שר 
התייחס  דריאן,  לה  ז'אן־איב 
ברו־ הצרפתי  החייל  לדקירת 
ואמר  פריז,  של  העסקים  בע 
חייל  לדקור  חיפש  התוקף  כי 
התכוון  לא  הוא  וכי  במדים, 
הספציפי  החייל  את  לתקוף 
בצבא  שהוא  חייל  כל  אלא 

צרפת.
חמור  בפשע  "מדובר 

הצרפתי,  השר  אמר  מאוד", 
"למזלנו זה הסתיים בנס". 

פרנסואה  צרפת  נשיא 
אלו  בימים  השוהה  הולנד 
אינו  כי  אמר  באתיופיה, 
תקיפת  בין  קשר  שיש  חושב 
החייל בפריז לבין רצח החייל 
בשבוע  בלונדון  הבריטי 

שעבר. 
כל  כי  אמר  הולנד 
המ־ וכי  נבדקים  הכיוונים 

נרחב  מצוד  מנהלת  שטרה 

ללכוד  בתקוה  הדוקר  אחר 
עמו  ולמצות  במהירות  אותו 

את הדין. 
כי  מסרו  ראיה  עדי 
לגובה  שמתנשא  התוקף 
כערבי  לבוש  היה  מטר,   1.90
ונראה ממוצא צפון אפריקני. 
לדבריהם הוא היה מזוקן. לא 
קריאות  קרא  הוא  אם  נמסר 
נאצה לפני שדקר את החייל, 
ספק  אין  לאיש  כי  נראה  אך 

שמדובר במוסלמי.

ההפגנה בבריטניה

מאת א. למל

האם הנשיא האמריקאי ג'ון 
כך  הנאצים?  את  העריץ  קנדי 
האחרונים  בימים  עולה  לפחות 
של  האישיים  יומניו  מפרסום 

קנדי.
המתפרסם  חדש  ספר 
לציון 50  בגרמניה  אלה  בימים 
של  ההיסטורי  לביקורו  שנה 
ג'ון  לשעבר  האמריקני  הנשיא 
המלחמה  במהלך  בברלין  קנדי 
שקנדי  קטעים  מצטט  הקרה, 
האישי  ביומנו  לכאורה  כתב 
בעת הביקור, מהם עולה כי הוא 
העריץ את הצורר היטלר ימ"ש. 
אז  שהיה  קנדי,  הספר,  לפי 
בי־ לאחר  כתב  צעיר,  סטודנט 

קורו במעונו של הצורר הנאצי 
מי  כל  כי  מפצצה,  שניזוק 
יכול  האלה  במקומות  שביקר 
שנים  כמה  בעוד  איך  לדמיין 
תפחת  היטלר  כלפי  השנאה 
הדמויות  כאחת  ייחשב  והוא 
המשמעותיות ביותר שאי פעם 
של  מחומר  קורץ  "הוא  חיו. 

אגדות", כתב קנדי.
שהפ־ למסקנה  "הגעתי 

ואיטליה",  לגרמניה  נכון  שיזם 

מצטט הספר קטע נוסף מיומנו 
כי  למסקנה  ומגיע  קנדי,  של 
ענין  הביע  לשעבר  הנשיא 
אולם  היטלר.  של  בפועלו  רב 
של  המו"ל  אולבריך,  אוליבר 
היומן  כתבי  את  שאיגד  הספר 

שקנדי  מאמין  לא  הוא  כי  אמר 
העריץ את היטלר. "אני מאמין 
הקסם  את  להבין  ניסה  שהוא 

שעדיין מקיף אותו".
הנשיא  של  כתביו  תיעוד 
הוא  האם  חושפים  לא  לשעבר 

האנטישמי,  מאביו  הושפע 
ארצות  שגריר  שהיה  ג'וזף, 
ה־30'  בשנות  בלונדון  הברית 
כ"חברים  הנאצים  את  והגדיר 
האמרי־ של  ביותר  הטובים 

קאים בלונדון". 

קיר ההנצחה בברלין לזכרו של הנשיא קנדי

מאת חיים מרגליות

הנ־ איסוף  מבצע  במסגרת 
ללא  המוחזקים  הארצי  שקים 
זכרון  משטרת  לידי  הגיעו  רישוי 
מע־ עבר  עם  אקדחים  שני  יעקב 
אקדח  הוא  האקדחים  אחד  ניין: 
שהיה  מ־1947,  ברנדלי  מסוג 
טרם  הבריטים  לשלטונות  שייך 
הקמת המדינה והגיע לידי לוחמי 

האצ"ל. 
כח־ במשך  הוחזק  האקדח 

האזור  תושב  בידי  שנה  מישים 
האצ"ל  מלוחם  אותו  שקיבל 
בימים  להעבירו  החליט  והוא 
מנת  על  המשטרה,  לידי  אלו 

שיועבר למוזיאון. 
 ,FN האקדח השני הוא מסוג
המצרית  מהחזית  שלל  שנלקח 

במהלך מלחמת ששת הימים.  
ישראל  משטרת  כזכור, 
והמשרד לבטחון הפנים עורכים 
בימים אלה מבצע ארצי לאיסוף 
כדין.  שלא  המוחזקים  נשק  כלי 
את הנשק ניתן יהיה למסור בכל 
הנשק  מפקיד  משטרה.  תחנת 

באמצעות  להזדהות  מחויב 
תעודה מזהה. למי שיפקיד נשק 
בלתי חוקי במהלך תקופת המב־

צע תוענק חסינות מפני העמדה 
נשק  החזקת  של  בעבירה  לדין 

שלא ברשיון בלבד. 

אקדחים מתקופת המנדט
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