
מאת א. למל

המערכה יוצאת לדרך. לאחר 
יורק  בניו  המשפט  בית  פסיקת 
לעכב  יורק  ניו  לעיריית  שהורה 
ב־30 יום את ביצוע החוק החדש 
הוכרז  כהלכתה,  מילה  ברית  נגד 
הגדולה  המערכה  פתיחת  על 
הנאמנה  היהדות  של  והגורלית 
לביטול  להביא  כדי  בארה"ב 
מצוות  קיום  על  המאיים  החוק 

המילה כהלכתה.
שכו־ עיתונאים  במסיבת 

'תורה  בישיבת  אתמול  נסה 
ראשי  ע"י  בפלטבוש  ודעת' 
ישראל  אגודת  ראשי  המערכה; 
הר־ התאחדות  ראשי  בארה"ב, 

וראשי  וקנדה,  בארה"ב  בנים 
 International Bris ארגון 
עסקני  של   Association

העסקנים  ראשי  הודיעו  חב"ד, 
היוצאת  הגדולה  המערכה  על 
להע־ במטרה  אלו  בימים  לדרך 

ביר את רוע הגזירה, כאשר ברור 
האמיתית  המטרה  כי  ספק  ללא 
להביא  היא  הדת  שונאי  של 
החוק  רשויות  של  להתערבות 

בענייני הדת כולם.
הצ־ העיתונאים  מסיבת  אל 

עורכי  בכירים,  רופאים  טרפו 
אשר  ומומחים,  משפטנים  דין, 
זה  אחר  בזה  דברים  השמיעו 
והסבירו על המערכה המתנהלת 
הקשורים  שונים  היבטים  ועל 

לפרשיה.

הרב  עו"ד  הדוברים,  ראשון 
בראש  העומד  סימונס  ירחמיאל 
הסביר  המשפטית,  המערכה 
עומ־ הדברים  היכן  למשתתפים 

המשפט  שבית  לאחר  כיום  דים 
של  תוקפו  את  יום  ב־30  עיכב 
בימים  לדבריו,  החדש.  החוק 
המשפט־ טובי  עמלים  אלו 

סיטואציה  לכל  ונערכים  נים 
 30 יחלפו  כאשר  שתתרחש 
יעמוד  החדש  והחוק  אלו  יום 
הסביר  בדבריו  מבחן.  בפני 
כי מדובר במערכה  למשתתפים 
משפטית סבוכה ביותר היות ונ־

קודת הפתיחה שלה אינה מובנת 
לאנשים שאינם בני דת ואין להם 
שמץ של מושג במנהגים יהודים.

מגדולי  ברמן,  דניאל  ד"ר 
בארה"ב,  המומחים  הרופאים 
בעלילה  שמדובר  כך  על  עמד 

הסיכונים  כי  ברור  כי  שפילה 
בביצוע ברית מילה עפ"י המסו־

למחלה  החשש  אפסיים.  הם  רה 
זיהומית נוכח קיום המצווה כה־

ביותר  רחוק  חשש  הוא  לכתה, 
שיזמו  אלו  מצוי.  בלתי  וכמעט 
נתלו  החדשה  החקיקה  את 
ביודעין ובכוונה תחילה במקרה 
על  מלמד  שאינו  ובודד,  קיצוני 
של  שההיסטוריה  כפי  הכלל, 
מאות שנים מוכיחה, ואף במקרה 
הוכח  לא  עדיין  הדבר  זה  בודד 
בהש־ ומדובר  האחוזים  במאת 

הודיע  ברמן  ד"ר  בלבד.  ערות 
כי יעמיד את עצמו לרשות כלל 
הציבור, וכל הורה או מוהל שיש 
יוכל  ביותר,  הקטן  ולו  חשש  לו 
שלו  האישי  לטלפון  להתקשר 
את  ממנו  ולקבל  ובלילה  ביום 

מירב היעוץ והאינפורמציה.
פרופסור  הופיע  בהמשך 
שהבהיר  לסטטיסטיקה  בכיר 
ועדת  בפני  שהוצגו  שהנתונים 

הבריאות במועצת ניו יורק שה־
ביאו לחוק החדש, היו מסולפים 
הקהל  לפני  הציג  הוא  במתכוון. 
הסטטיסטיים  הנתונים  את 
טובי  עמלו  עליהם  האמיתיים 
חלק  ומהווים  בתחום  המומחים 
מהמערכה המשפטית המתנהלת 

בימים אלו.
הרב  בארה"ב  אגו"י  יו"ר  סגן 
ניהל  כי  סיפר  צויבל  דוד  חיים 
במשך השנים האחרונות עשרות 
בעניינים  משפטיות  מערכות 
בחיי  הפרק  על  שעמדו  שונים 
הח־ זו  אולם  בארה"ב,  היהדות 

שובה והחיונית שבהן, כאשר אל 
מיטב  הוטלו  זו  גורלית  מערכה 
הראשונה  מהשורה  המשפטנים 
האסט־ העלות  למרות  ממש, 

מירב  את  לעשות  כדי  רונומית, 
וה'  לעשות,  שניתן  ההשתדלות 

הטוב יעשה שלו.
האזינו  ארוכה  שעה  במשך 
מיטב  של  לדבריהם  הנוכחים 
מש־ חד  שהבהירו  המשפטנים 

המחייב  החדש  שהחוק  מעית 
טרם  להורים  להסביר  מוהל  כל 
כביכול,  ה'סכנה'  את  הברית 
עפ"י  מילה  ברית  בעריכת 
מדור  והמסורה  וההלכה  התורה 
לדור, ואף להחתימם על תצהיר 
באחריות  נושאים  הם  כי  מיוחד 
אינו  הילד,  של  לשלומו  אישית 
אפשר  ואי  משפטית  עומד 

לחייב זאת.
לצי־ קראו  המערכה  ראשי 

חלק  ולקחת  כתף  לשאת  בור 
המ־ של  המשפטיות  בהוצאות 

אך  מאוד,  רבה  שעלותן  ערכה 
גורלית  זו  מערכה  כי  בהתחשב 
לכל אחד ואחד והסכנה הגדולה 
לא  יתקבל,  החוק  חלילה  באם 
ובס"ד  מאמץ  בשום  חוסכים 

נעשה ונצליח.

מאת אליעזר פרידמן

והאחרון  השלישי  העימות 
שמנ־ מי  לבין  ארה"ב  נשיא  בין 
הסתיים,  מקומו  את  לרשת  סה 
ואובאמה הוכתר כמנצח של הק־
פי  על   .CNNה־ של  סקר  לפי  רב 
הסקר 48 אחוזים מבין המשיבים 
טענו כי אובאמה הוא המנצח של 
העימות, ואילו 40 אחוזים הכתי־

רו אות רומני כמנצח. 
המהותית  בשאלה  זאת,  עם 
"האם  הנשאלים,  אל  שהופנתה 
ראויים  ורומני  אובאמה  לדעתך 
 62 העליון",  "המפקד  לתפקיד 
סבורים  הם  כי  השיבו  אחוזים 
ושי־ לתפקיד  ראוי  שאובאמה 

רומני  כי  השיבו  אחוזים  שים 
המשיבים  כי  לציין  יש  לו.  ראוי 
יכלו להשיב כי שני המתמודדים 
התפקיד,  את  למלא  מסוגלים 
האפש־ להם  ניתנה  זה  כשלצד 
רות לומר מי לדעתם אינו מסוגל 

למלא אותו. 

לה־ זוכה  שרומני  העובדה 
ביכולותיו  רחבה  ציבורית  כרה 
כמעט  העליון,  בתפקיד  לכהן 
בו  מכהן  שכבר  אובאמה  כמו 
משמ־ זינוק  מהווה  שנים,  ארבע 
הבית  אל  רומני  של  בדרך  עותי 
שאובאמה  אף  על  זאת,  הלבן. 
תמרן במהלך העימות טוב יותר 
ממנו ונראה בקיא יותר בפרטים 

הקטנים. 
שהתמקד  העימות  במהלך 
כולו במדיניות החוץ של ארה"ב, 
אובא־ את  מלתקוף  רומני  נמנע 
הקו־ בעימותים  שעשה  כפי  מה 

דמים, וברוב הנושאים הוא הביע 
אם  אובאמה,  עמדת  עם  הסכמה 
היתה  שלו  ההסכמה  לעיתים  כי 

חלקית ולא גורפת. 
רומני  כי  סבורים  הפרשנים 
הת־ אינה  החוץ  שמדיניות  ידע 

לו  חסרים  וכי  שלו  החזק  חום 
העדיף  הוא  ולכן  רבים,  פרטים 
לצלוח את העימות בשלום, מב־

מביכות  לתשובות  להיקלע  לי 
מבחינה  נזק.  לו  גורמות  שהיו 
כי  דעים  תמימי  הפרשנים  כל  זו 
רומני הצליח לעבור את העימות 
מה־ אחת  לאף  נפל  ולא  בשלום, 
אובא־ בפניו.  שהוצבו  מלכודות 
מה שהיה מעט מאוכזב מכך עקץ 
את רומני ואמר כי נשיא ארה"ב 
בדעותיו  יותר  יציב  להיות  חייב 

נמוכה  בתדירות  אותן  ולשנות 
יותר. 

שני  ישראל  למדינת  באשר 
כי  יחדיו  הסכימו  המתמודדים 
ברית  בת  הינה  ישראל  מדינת 
אמר  אובאמה  לארה"ב.  חשובה 
ורומני  אמת"  "ידידת  היא  כי 
נמנע מלתקוף אותו באשר ליחס 

כפי  ישראל  ומדינת  נתניהו  עם 
בשנה  פעמים  מעט  לא  שעשה 
הלובי  הנושא  אפילו  האחרונה. 
מוחצת  התקפה  מושא  היה  לא 
של רומני על אובאמה, וגם לגבי 
איראן רומני רק הסכים עם דב־
ריו של אובאמה ברוב המקרים. 

כי  הודה  מצידו  אובאמה 

לפצצה  יותר  התקרבה  איראן 
גרעינית, אך אמר כי ארה"ב מפ־

עילה כיום לחץ חסר תקדים על 
הוא  וכי  האסלמית,  הרפובליקה 
לתוצאות  יביא  שהלחץ  מקווה 
צורך  שיהיה  לפני  הנדרשות 
שניהם  אחרות.  בדרכים  לנקוט 
  המשך בעמ' ג
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עקיבא פיין
בהר"ר שלום יואל הי"ו

ישיבת "אהל שמעון" ערלוי
ציריך - שוויץ

פראדל אסתר ברויאר
בהר"ר שמשון הי"ו
לונדון

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום ג' פר' לך־לך, ז' במרחשון תשע"ג

חיים מרדכי ווסנר
בהר"ר ישכר דוב הי"ו

ישיבת נעם התורה
אלעד

ציפי מנדלוביץ
בהר"ר יעקב הי"ו
סמינר בית יעקב פ"ת
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום שלישי, ז' במרחשון תשע"ג

יששכר צבי הכהן רוזובסקי
בהר"ר אברהם יצחק הי"ו

ישיבת בית אברהם סלונים
רמות – ירושלים

חנה ליפשיץ
בהר"ר יעקב הי"ו
סמינר הישן
ירושלים

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

יעקב יוסף הוכהייזר
בהר"ר אהרן הי"ו

ישיבת בעלזא חיפה
אשדוד

מרים קליין
ב"ר כתריאל שלום הי"ו
סמינר בית מלכה ירושלים
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, ח' במרחשון תשע"ג
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הרב ר' יעקב גרשון וואלס זצ"ל

על פי הדרכותיהם, ובהשתתפותם של גדולי וצדיקי הדור שליט"א:

מערך תפילות נרחב של 'קופת 
העיר' בקבר רחל למשך שנה שלימה
התפילות יתקיימו ע"י מנין ת"ח בעצם יום היארצייט בשבת קודש, וימשכו 

ע"י שלוחי 'קופת העיר' במשך שנה שלימה
ההיערכות  מסתיימת 
לק־ העיר'  'קופת  של  המיוחדת 
המסורתי  התפילות  מערך  ראת 
בציון רחל אמנו ע"ה בבית לחם. 
כמדי שנה, מעתירים שלוחי 'קו־

פת העיר' בהתמדה וברציפות על 
היארצייט  ביום  הקופה  תורמי 
י"א חשוון, למשך 40 יום רצופים 
בכל  ואף  היארצייט,  מיום  החל 
השנה כולה, מי"א חשוון תשע"ג 
ברציפות  תשע"ד,  חשוון  י"א  עד 

וללא הפסק.
מיוחד  באופן  יזכו  השנה 
תורמי 'קופת העיר', שהתפילות 
ממש,  היארצייט  ביום  יתקיימו 
למ־ וזאת  הבעל"ט,  קודש  שבת 

סגור  יהיה  הקבר  שמתחם  רות 
לתפילת כלל המתפללים. לאחר 
ממפקד  שנתקבל  מיוחד  אישור 
המ־ של  בסיועם  בצבא,  המרחב 

רכז הארצי למקומות הקדושים, 
להתיר למנין שלם שלוחי 'קופת 
השבת  כל  במשך  לשהות  העיר' 
להצליח  ובכך  הקבר,  במתחם 
הקו־ תורמי  שמות  על  להתפלל 

פה בעצם יום היארצייט.
התפילות  מתקיימות  כנודע, 
ובר־ באחריות  העיר'  'קופת  של 

צינות מיוחדת, ולפי הדרכותיהם 
של גדולי הדור שליט"א, כאשר 
בשעה  מגיעים  הקופה  שלוחי 

ליד  המיוחד  מקומם  אל  קבועה 
אמנו,  רחל  של  קבורתה  מצבת 
ואחר אמירת התהלים במתינות 
בפרטות  מעתירים  ובנעימות, 
בקשתו  עם  ושם  שם  כל  על 

ירושלים של מעלה התעטפה 
בצער וביגון עם היוודע השמועה 
על פטירתו בשיבה טובה והילק־
חו של אחד מאבני פינתה, שריד 
ולמניחי  הישן  היישוב  לוותיקי 
היסוד ליהדות החרדית בארה"ק 
גר־ יעקב  ר'  הרב  דורות,  מדורי 
ונכד  נין  זצ"ל,  וואלס  הלוי  שון 
שאג  אברהם  רבי  מרן  להגה"ק 
מרא  של  רבו  זצוק"ל,  צוובנר 
רבי  הגאון  מרן  דישראל  דארעא 

יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל. 
הנפטר זצ"ל נתבקש לישיבה 
בא־ נשמתו  ויצאה  מעלה  של 

בציבור  שמע  קריאת  בזמן  חד, 
רבי  'חורבת  בביהכנ"ס  דוותיקין 
יהודה החסיד', בתפילת שחרית 
במ־ נח,  פרשת  קודש  דשבת 

למקום  למושב  לו  שאיווה  קום 
ושיקומו,  בניינו  מאז  תפילה 

אותו שהכיר וחבש ספסליו עוד 
חורבנו  לפני  קדמוניות  משנים 
משנת תש"ח, באותו מקום עמד 
ושימש זקנו הרה"ג ר' חיים אשר 
זליג צוובנר זצ"ל כבעל תפילה. 

מזה  נתפרסם  זצ"ל  הנפטר 

מנין שלוחי 'קופת העיר' מעתירים בתפילה בקבר רחל אמנו ע"ה

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

עוד 13 יום לבחירות בארה"ב:

העימות הנשיאותי: אובאמה ניצח בקרב ורומני התחזק במערכה
ישראל עמדה במרכז בעימות הנשיאותי השלישי והאחרון ^ שני המתמודדים הצהירו כי ישראל היא ידידת אמת של ארה"ב וכי 

איראן מהווה איום חמור על שתי המדינות יחד

הבית הלבן: אובאמה פתוח לאפשרות 
של שיחות ישירות עם איראן

ראשי עסקני היהדות החרדית בארה"ב הכריזו:

המערכה נגד גזירת המילה 
בניו יורק יוצאת לדרך

סגן יו"ר אגו"י בארה"ב הרב חיים דוד צויבל: "ניהלתי במשך השנים עשרות 
מערכות משפטיות וזו החשובה והחיונית שבהן"
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הסלמה בדרום: 7 רקטות נורו לאשכול; 
קצין נפצע מפגיעת מטען־צד בגבול עזה

המרגמות נורו לעבר אזור המועצה האזורית אשכול ^ חיל האויר פגע בחוליית מחבלים שהתכוננה לירות רקטות, אחד נהרג ו־3 נפצעו ^ מוקדם יותר 
נפצע קצין צה"ל באורח בינוני־קשה ממטען צד בעת שפתח את שער גדר המערכת ^  נתניהו: "ישראל תגיב קשה על השתלשלות הטרור הזאת" 

מאת מרדכי גולדמן

התפוצצו  מרגמה  פצצות   7
האזורית  המועצה  באזורי  אמש 
היו  לא  המקרים  בכל  אשכול. 
בעקבות  נזק.  נגרם  ולא  נפגעים 
תושבי  הונחו  הפצמ"רים  מטחי 
המוג־ למרחבים  להיכנס  אשכול 
הותר  קצר  זמן  כעבור  אולם  נים, 
מהמרחבים  לצאת  לתושבים 
של  במרחק  ולשהות  המוגנים 
קצת  מוגן.  ממרחב  שניות   15
יותר משעתיים אחרי ירי פצצות 
רקטות  ירי  צה"ל  סיכל  המרגמה, 
נוסף. על פי הדיווח, כלי טיס של 
חוליית  לעבר  ירה  האויר  חיל 
שבצפון  להייא  בבית  מחבלים 
התכוננה  החוליה  הרצועה. 
ישראל.  לשטח  רקטות  לירות 
אדם  כי  דיווחו  בעזה  גורמים 
ושלושה  בתקיפה  נהרג  אחד 
קצין  נפצע  יותר  מוקדם  נפצעו. 
צה"ל סרן זיו שילון באורח בינוני 
עד קשה מפגיעת מטען צד בגבול 

הרצועה.
אתמול  החל  הרקטות  מטח 
נפ־ רקטות  שלוש  כאשר  בערב, 
לו סמוך לאחד מיישובי המועצה 
דקות  כמה  אשכול,  האזורית 
פצצות  שתי  נורו  מכן  לאחר 
אחר  ליישוב  נוספות  מרגמה 
לאחר  ספורות  ודקות  במועצה 
נוספים  פצמ"רים  שני  נפלו  מכן 

בשטח המועצה. 
מוקדם יותר אתמול, בשעות 

הבוקר, נפצע קצין צה"ל באורח 
מבצעית  בפעילות  בינוני־קשה 
לכי־ סמוך  המערכת  גדר  באזור 

עזה.  רצועת  שבמרכז  סופים, 
הובהל  שילון,  זיו  סרן  הקצין 
שנפגע  לאחר  החולים  לבית 
על  שהונח  צד  מטען  מפיצוץ 
שמשמש  הקצין,  המערכת.  גדר 
גבעתי  בחטיבת  פלוגה  כמפקד 

והיה חלק מהכוח שסייר באזור, 
נפגע כשפתח את אחד השערים 
בגזרה ואז התרחש הפיצוץ. בת־

הופעל  כי  בצה"ל  העריכו  חילה 
נשללה  טרם  אולם  צד,  מטען 
של  בפיצוץ  שמדובר  האפשרות 
הצבא  כוחות  מרגמה.  פצצת 
את  לאתר  בנסיון  באזור  פעלו 
הפלסטינית  המחבלים  חוליית 

שאחראית לפיגוע.
ידי  על  במקום  טופל  הקצין 
מוסק  באופן  ופונה  צבא  כוחות 
בבאר  סורוקה  החולים  לבית 
מה־ טיפול.  המשך  לצורך  שבע 

ידו  כף  את  הקצין  איבד  פציעה 
שאליו  סורוקה,  החולים  ומבית 
נש־ עדיין  כי  נמסר  הקצין  פונה 

קפת סכנה לחייו.

מדובר צה"ל נמסר כי השטח 
מהווה  המערכת  לגדר  הסמוך 
ידי  על  ומנוצל  לחימה,  שטח 
מטענים,  להנחת  הטרור  ארגוני 
חטיפה  ונסיונות  פיגועים  תכנון 
צבאי  גורם  צה"ל.  חיילי  כנגד 
פיצוץ.  נשמע  במקום  כי  הוסיף 
הנחיה  קיבלו  באזור  התושבים 
שמאפשר  במרחב  להישאר 

למרחב  שניות   15 בתוך  להגיע 
מירי  חשש  בשל  זאת  המוגן, 

רקטות לעבר הדרום.
התקרית מגיעה לאחר יממה 
שני  ביום  עזה.  בגזרת  מתוחה 
חיל  של  טיס  כלי  תקפו  בבוקר 
שונות,  הזדמנויות  בשתי  האויר 
שעסקו  מחבלים  בחוליות  ופגע 
בהכנות לקראת ירי לעבר שטח 
לעבר  נורו  בתגובה  ישראל. 
רקטות  כ־12  הדרום  יישובי 
במהלך אותו היום. בכל המקרים 

לא היו נפגעים או נגרם נזק. 
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
לאירוע  אתמול  התייחס  ניהו 
עם  בירושלים  פגישתו  ובפתח 
פלבנלייב,  רוסן  בולגריה  נשיא 
יש־ כי  הממשלה  ראש  הבטיח 

ראל "תגיב קשה על השתלשלות 
הטרור הזאת". במהלך הפגישה, 
לאחר  ספורות  שעות  שנערכה 
"אנ־ כי  נתניהו  הדגיש  האירוע, 

מול  קשה  במערכה  נתונים  חנו 
שמאורגנת  עולמית  טרור  רשת 
שפועלים  שליחים  דרך  באיראן 

במרחבים ומעגלים רחבים".
הטרור  "התקפת  לדבריו, 
דוגמה  כמובן  היא  בבולגריה 
גם  חווים  אנחנו  אבל  לכך.  אחת 
מהדרום  זה  במקרה  התקפות, 
הטרור  ארגוני  עזה.  רצועת  על 
הסיוע  את  מקבלים  שם  השונים 
פוג־ אנחנו  פוגעים.  והם  מרחוק 

עים בהם לפני שהם פוגעים בנו 
וגם אחרי".

מאת אליעזר פרידמן

קרני  ג'יי  הלבן  הבית  דובר 
אמר אתמול כי למרות הכחשת 
יורק  ב'ניו  שפורסמה  הידיעה 
סיכ־ שארה"ב  כך  על  טיימס' 
מה עם איראן על קיום שיחות 
הרי  הבחירות,  אחרי  ישירות 
מוכן  אכן  אובאמה  שהנשיא 

לשקול את האפשרות הזאת. 
היה  ולא  הוסכם  לא  "דבר 

האיראנים  עם  ישיר  קשר  לנו 
הנ־ קרני, "אבל  אמר  בנושא", 
את  לשקול  מוכן  בהחלט  שיא 
ישי־ שיחות  של  האפשרות 

כלום,  נקבע  לא  כה  עד  רות. 
על  סוכם  ולא  זמנים  לוח  אין 

קיומן של שיחות כאלו". 
לאחר שפורסמה הידיעה, 
בישראל  מדיניים  גורמים 
לסוגיה.  להתייחס  התקשו 
משרי  ביקש  הממשלה  ראש 

להתבטא  שלא  הממשלה 
בישראל  ועיקר.  כלל  בסוגיה 
חדש ובעבר  בכך  אין  כי  ציינו 
בכמה  שונים  מגעים  התקיימו 
ועל  האיראנית,  מול  ערוצים 
השר  חדש.  דבר  בכך  אין  כן 
משה יעלון ציין כי האיראנים 
לנהל  מוכנים  אינם  בעצמם 
ומסרבים  ישיר  ומתן  משא 
משא  של  למתווה  להתכנס 

ומתן ישיר.

מסיבת העיתנואים.  במרכז סגן יו"ר אגו"י בארה"ב הרב חיים דוד צויבל

מחבלים מהחזית העממית בשיגור לעבר ישראל | ארכיון
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דרושה הסכמה לאומית 
היא  כי  נתניהו  ממשלת  את  האשים  אולמרט  אהוד 
ישובי  למצב  באשר  לפחות  דיבורים‘.  ’הכל  ממשלת 
ענות  בקול  מדברת  הממשלה  צודק.  אכן  הוא  הדרום 
עכשיו  יבואו  אדרבה  חלשלשה.  התוצאה  אבל  חזקה 
ויאיר  וגלאון  ויחימוביץ  ומופז  ולבני  אולמרט  אהוד 
לפיד אל הציבור הישראלי ובמסגרת מערכת הבחירות 
שלהם יציעו לממשלה עצות מחכימות איך להביא את 
השקט לדרום? כיצד יבטיחו את שלומם של התושבים 
האם  המוגנים.  במרחבים  ההסתגרות  את  מהם  וימנעו 
האם  אולמרט?  של  יצוקה  עופרת  נוסח  במהלומה 
הסגר  בהסרת  אולי  החמאס?  עם  ישירות  בשיחות 
אתמול  אזרחיה.  כל  כמדינת  ישראל  על  בהכרזה  או 
העזתים,  אין  שוב  הבטחון.  במצב  הסלמה  עוד  חלה 
חזרו  והם  רקטות  בירי  מסתפקים  השונים  לארגוניהם 
נפגעים  היו  לא  שני  ביום  כבלבנון.  מטענים  להנחת 
פלוגה  מפקד  נפצע  אתמול  אבל  גדול.  מטען  בפיצוץ 
משערי  אחד  את  בפותחו  הגדר  על  מטען  מפיצוץ 
והם  אנשיהם  חיסול  עם  לחיות  למדו  המחבלים  הגדר. 
ממשיכים בירי. עד שעות הערב אמש נפלו תשע פצצות 
מרגמה סמוך לישובים במועצה האזורית אשכול. וכפי 
שנמסר הם כבר משגרים טילי נ“מ על מטוסי צה“ל. ניתן 
להניח כי התגברות האש היא מהלך יזום בידי הסורים 
או האיראנים ובעזרת חיזבללה – אם כדי להבעיר את 
כדי  ואם  במלחמה,  הנתון  אסד  על  בכך  ולהקל  האזור 
להביך את אבו מאזן. אולי השלב הבא יהיה אש בגבול 
מעוררת  ביו“ש  האבנים  השלכת  התגברות  גם  לבנון. 
גם  להצית  שבעולם  הסיבות  כל  את  יש  לחמאס  דאגה. 
את החזית הזאת. הביקור של שליט קטאר בעזה העניק 

לחמאס רוח גבית של הכרה כלל ערבית. 

אתמול, כצפוי, שוב הגיב נתניהו על הפיגוע על גדר 
מקבלים  שם  השונים  הטרור  ”ארגוני  אופייני:  באיום 
בהם  פוגעים  אנחנו  פוגעים.  והם  מרחוק  הסיוע  את 
חייל  נפגע  היום  אחרי.  וגם  בנו  פוגעים  שהם  לפני 
קשה  מאוד  בתגובה  נגיב  ואנחנו  קשה,  נפגע  צה“ל, 
מצדו  הרמטכ“ל  הזאת“.  הטרור  השתלשלות  כל  על 
להתמודד  ערוכה  להיות  ישראל  על  כי  השבוע  הכריז 
עושים  אינם  הללו  האיומים  אבל  חזיתות.  בכמה 
הניתוח  פי  על  מפעיליהם.  ועל  המחבלים  על  רושם 
שלהם ידי הממשלה כבולות. הם משוכנעים כי נתניהו 
בשל  הטרור  את  ולמגר  לצאת  לצבא  להורות  יחשוש 
לצורך  ברירה  מלחמת  זאת  כי  שיטענו  מיריביו  יראתו 
ואכן  הבחירות.  ולקראת  הקהל  בדעת  מצבו  שיפור 
את  כנראה  מאושש  עתה  המדינה  נקלעה  אליו  המצב 
אפשרות  רק  נותרה  הפלסטינים.  של  המצב  הערכת 
את  לכנס  וברק  נתניהו  על  לאומית.  הסכמה  אחת: 
מחויבת  פעולה  דרך  איתם  ולסכם  האופוזיציה  מנהיגי 
המציאות. איחוד, אפילו זמני ואד הוק לא הזיק מעולם 
לישראל. טוב שהחלטה על המשך הבלגה או לחילופין 
לאומית.  אחדות  מתוך  תתקבל  הכלים  שבירת  על 
ועלינו מוטלת החובה להתפלל להקב“ה שיתקננו בעצה 

טובה.
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ת“א: נפצע כשנפל מגלגליות
מהכלי  שנפל  בעת  קשה  באורח  נפצע  סקייטבורד  רוכב 
כונני  אביב.  בתל  הנשיא  יהודה  ברחוב  לילה  בשעת  כשרכב 
מד“א מרחב דן שהוזעקו למקום, העניקו לו טיפול רפואי ופינו 

אותו לבית החולים איכילוב בעיר.

ירושלים: שריפה פרצה בבית ספר
שפרצה  כיבוי בשריפה  שישה צוותי  פעלו  הבוקר  בשעות 
יפה  לייב  ברחוב  לינדבאום  לבנות  הספר  בבית  מכונות  בחדר 
במקום  כי  דיווחו  הכיבוי  כוחות  בירושלים.  ארנונה  בשכונת 
צוות  מהמבנה.  התלמידות  פונו  שבעקבותיו  כבד  עשן  היה 
תקלה  בעקבות  מכונות  בחדר  העשן  מוקד  את  איתר  הכיבוי 

בגנרטור. לא היו נפגעים.

בני ברק: פצועה בינוני 
בתאונת דרכים

אשה נפצעה באורח בינוני לאחר שרכב נסע לאחור ופגע 
בה ברחוב אוסישקין בבני ברק. חובשי הצלה גוש דן שהוזעקו 
למקום העניקו לה טיפול ראשוני במקום, והיא פונתה בניידת 

טיפול נמרץ של מד“א לבית החולים.

נתיבות: נתפסו אלפי 
מותגים מזויפים

נתפסו  דרום,  במחוז  ההונאה  יחידת  שוטרי  של  בפעילות 
מזויפים  והנעלה  לבוש  פרטי  מאות  בנתיבות  בבית  בחיפוש 
המזויפים  המותגים  החשוד  פי  על  מוכרים.  מותגים  מגוון  של 
נמכרו בשווקים ולצרכנים פרטיים. הפריטים הוחרמו, החשוד 

במכירתם נעצר ובקרוב יוגש נגדו כתב אישום

יבנה: תושב השטחים נעצר 
בחשד לפריצה וגניבת מתכות

לעסק  שבועות,  כשלושה  לפני  שארעה  פריצה  בעקבות 
בתו־ מדובר  כי  החשד  במשטרה  עלה  יבנה,  בעיר  למתכות 

החשוד  נעצר  צה“ל  כוחות  עם  פעולה  בשיתוף  השטחים.  שב 
בביתו, שם נמצאו ממצאים הקושרים אותו למקרה והוא הובא 

להארכת מעצרו.

ת“א: אדם טבע למוות
כונני מד“א הוזעקו אתמול לחלץ אדם שנראה היה כלכוד 
טיפול  לו  העניקו  הפרמדיקים  אביב.  בתל  הים  חוף  סלעי  בין 
רפואי וביצעו בו פעולות החייאה, אך בסופם נאלצו לקבוע את 

מותו של האיש.

ירושלים: קשיש חולץ מדירה

בירושלים,  הכרם  בית  ברחוב  המתגורר  קשיש  של  בתו 
הגיעה בשעות הבוקר לביתו של אביה, אולם למרת נסיונותיה, 
הוא לא הגיב ולא פתח את הדלת. היא חששה לשלומו והזעיקה 
את כוחות החירום. צוות כיבוי שהוזעק למקום ניסר את סורגי 
ולא  ונפצע  בביתו  נפל  הקשיש  כי  התברר  פנימה.  וחדר  הבית 
יכול היה להזעיק בעצמו עזרה. הוא פונה לבית החולים להמשך 

טיפול.

כפר ורדים: פועל התחשמל למוות
אתמול בשעות הצהריים הגיעה קריאה למד“א מרחב אשר, 
על פועל שהתחשמל באתר בניה ברחוב שניר שבכפר ורדים. 
בו  לבצע  וניסו  טיפול  לו  העניקו  למקום  שהוזעקו  מד“א  כונני 

פעולות החייאה, אולם הם נאלצו לקבוע את מותו. 

קצרים // י. ברזל
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שגור־ הרביעית  הפעם  זו 
את  מראים  אנטישמיים  מים 
בתקו־ בנין.  באותו  זרועם  נחת 
פה האחרונה סובל בנין מגורים 
שוב  המרוססים  קרס  מצלבי 
ושוב בפתח הבנין בו מתגוררות 

משפחות חרדיות רבות. 
שהשכים  מהדיירים  אחד 

לתפילת  בבוקר  אתמול  קום 
שחרית נדהם לגלות צלבי קרס 
בכניסה למעלית. מדובר בבנין 
השכונה.  של  מרכזי  ברחוב 
עוינים  גורמים  כי  הוא  החשש 
השכונה  במרכז  מסתובבים 
גם  חלילה  לפגוע  ומסוגלים 

בנפש.
שהגיעו  המשטרה  כוחות 
ולקחו  הזירה  את  סגרו  למקום 

ממצאים שיסייעו בידם לעלות 
בהמשך  המבצעים.  עקבות  על 
המשטרה  מפקד  למקום  הגיע 
תחת  נמצא  שהאזור  החדש 
יע־ הר“ר  עם  יחד  שיפוטו 

ארגון  מראשי  איצקוביץ  קב 
ה‘שומרים‘ בויליאמסבורג, כדי 
התקדמות  אחר  מקרוב  לעקוב 
התוש־ את  ולהרגיע  החקירה 

בים המבוהלים.
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ויליאמסבורג: צלבי קרס 
במרכז השכונה החרדית

איראן: אם הסנקציות 
יוחמרו נפסיק לייצא נפט

מאת אליעזר פרידמן

רוסתאם  האיראני  הנפט  שר 
לעיתונאים  אתמול  אמר  קסמי 
במהלך כינוס שהתקיים בדובאי, 
להת־ ב‘  תכנית  הכינה  ארצו  כי 
”אנחנו  הסנקציות.  עם  מודדות 
ההכ־ בלי  גם  להתקיים  מסוגלים 
למצבים  נערכנו  הנפט.  של  נסות 
מסודרת“,  תכנית  לנו  ויש  כאלו 
והסנקציות  ”במידה  טוען.  הוא 
לבחור  עלולים  אנחנו  יוחרפו, 
בהפסקה מוחלטת של ייצוא הנ־
למחסור  שיגרום  מה  לעולם,  פט 
מחירים  ולהעלאת  בנפט  חמור 

דרסטית“. 

איראן נחשבת לאחת מחמש 
בעו־ הגדולות  הנפט  יצואניות 

מהכנסותיה  אחוז  ושמונים  לם, 
המגיעים  רווחים  על  מתבססים 
האמ־ הסנקציות  הנפט.  מייצוא 

האירופאי  והאמברגו  ריקאיות 
לא  האיראני  הנפט  על  שהוטלו 
מונעים מטהרן להמשיך ולשווק 
בד־ באפריקה,  למדינות  נפט 

הרחוק.  ובמזרח  אמריקה  רום 
יפ־ אם  כי  מאיימים  האיראנים 

המדינות  לכל  נפט  לייצא  סיקו 
בצ־ מיידי  ואקום  ייווצר  הללו, 

ריכת הנפט העולמית והמחירים 
שיאים  עבר  אל  בהתאם  יזנקו 

חדשים שלא נרשמו עד כה. 

הרא־ אינו  האיראני  האיום 
מבלי  משמיעה  שטהרן  שון 
לקיים  היכולת  בידה  שתהיה 
האיראנים  הבטיחו  בעבר  אותו. 
אם  הורמוז  מיצרי  את  לחסום 
אירופאי,  אמברגו  עליהם  יוטל 
התרחש  לא  הדבר  בפועל  אך 
האיראנית  הכלכלה  כה.  עד 
במהירות  ומתפוררת  הולכת 
ירד  המקומי  המטבע  ערך  רבה, 
בשנה  אחוזים  משבעים  ביותר 
איראן  אם  כי  ונראה  האחרונה, 
את  מעצמה  לעצור  תחליט 
להחמ־ תביא  היא  הנפט  ייצוא 

במצבה  מאוד  משמעותית  רה 
הכלכלי.

במלאות שנה לפטירתו

הערב מספד על מרן הגאון 
רבי דוב שוורצמן זצ“ל 

ראש ישיבת בית התלמוד
מאת א. ישראל

מספד  עצרת  יתקיים  הערב 
רבי  הגאון  מרן  על  והתעוררות 
ישיבת  ראש  זצ“ל  שוורצמן  דוב 
השנה  במלאות   – התלמוד  בית 

לפטירתו.
והתעוררות  מספד  דברי 
רבי  הגאונים:  הרבנים  ישאו 
רבי  בנו  שליט“א,  שפירא  משה 

יעקב אליעזר שוורצמן שליט“א, 
הרב  שליט“א,  שפירא  ברוך  רבי 
שליט“א  נויגרשל  דוד  מרדכי 
וחתנו הרב יוסף שמואל שטרסר 

שליט“א.
וההתעוררות  ההספד  עצרת 
תיערך בהיכל ישיבת ’בית התל־
המורח־ סנהדריה  בשכונת  מוד‘ 
בת בירושלים בשעה 7.15. תפי־

בערב.   7.00 בשעה  מעריב  לת 

תביעה נגד בנק סיני בגין מערבות במימון 
הפיגוע בישיבת מרכז־הרב בירושלים

המימון לפיגוע הועבר דרך הבנק, שהיה מודע למהות העברות הכספים 
וליעדן הסופי לפעילי טרור ברצועת עזה ^ התובעים: ”אין הבדל בין מסירת 

נשק לארגון טרור לבין ביצוע העברות כספים“

מאת מרדכי גולדמן

הגיש  הדין‘  ’שורת  ארגון 
נגד ’בנק  אזרחית  תביעה  אתמול 
הבנ־ מארבעת  אחד  צ‘יינה‘,  אוף 
אחריות  בגין  בסין,  הגדולים  קים 
שאירע  הרצחני  לפיגוע  לכאורה 
שבמה־ ב־2008,  מרכז  בישיבת 
ורצח  לישיבה  מחבל  חדר  לכו 
תשעה  ופצע  תלמידים  שמונה 

נוספים. 
הבנק  את  לתבוע  ההחלטה 
שהגיע  מידע  בעקבות  התקבלה 
על  הדין“  ”שורת  ארגון  לידי 
עשרות העברות כספים שבוצעו 
הב־ בידיעת  האחרונות  בשנים 

שיעדם  חשבונות  מספר  בין  נק, 
הארגון   – חמאס  הוא  הסופי 

שנטל אחריות לפיגוע.
דרך  את  מציג  התביעה  כתב 
הכספים  העברת  של  הפעולה 
חש־ חלקם  שונים,  מחשבונות 

של  סניף  דרך  מסוריה,  בונות 
הבנק ניו יורק, דרך חשבון תחת 
חשבון  ועד  ’שאראפה‘  השם 
עזה.  ברצועת  חמאס  פעיל  של 
קיימות  בתביעה,  נטען  זו,  בדרך 
המו־ כספים  להעברות  עדויות 
בסך  דולרים  במיליוני  ערכות 

הכל. 

בהצה־ גם  נתמכות  העדויות 
ובטחון  מודיעין  אנשי  של  רות 
הבנק  בידיעת  זאת,  כל  לשעבר. 

שהכסף מגיע ליעד זה.
סיכויי  כי  טוענים  בתביעה 
השאר  בין  גבוהים,  ההצלחה 
דרך  בוצעו  שההעברות  משום 
שמהווה  מה   – יורק  בניו  הסניף 
בבירור עבירה על החוקים כנגד 
הברית.  בארצות  לטרור  סיוע 
חוקים אלה אוסרים כל פעילות 
אם  גם  טרור,  לגורמים  סיוע 
לחוק  בכפוף  עקיפה.  נראית 
אנשי  אפילו  אשמים  נמצאו  זה 
שנתנו  המשפט  מעולם  אקדמיה 

לגורמים  חינם  משפטי  סיוע 
מקושרים לטרור. 

מית־ פיננסיים  ”ארגונים 
ואין  ידעו  שלא  באומרם  ממים 
עו“ד  אמרה  אחריות“,  להם 
את  המייצגת  דרשן־לייטנר, 
התביעה. ”אך המציאות הוכיחה 
כבר  מערביים  בנקים  אחרת. 
נתבעו, חלקם נמצאים בהליכים 
הוענשו.  אפילו  או  משפטיים, 
פי־ גופים  ברורה:  לכך  הסיבה 
אחריות,  לגלות  חייבים  ננסיים 
מסירת  בין  הבדל  שאין  ולהבין 
ביצוע  לבין  טרור  לארגון  נשק 

העברות כספים“.

לאחר שאירופה גינתה את הבניה בשכונת גילה בירושלים

נתניהו: אמשיך לתת רוח גבית לבניה בירושלים
נתניהו קורץ לימין: במהלך ביקורו בשכונת גילה בירושלים אמר ראש הממשלה כי ”ירושלים המאוחדת היא בירת ישראל לנצח, 

יש לנו זכות מלאה לבנות בה“; ”נמשיך לבנות בירושלים – זאת המדיניות שלנו“ 
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בנימין  הממשלה,  ראש 
בשכונת  אתמול  ביקר  נתניהו, 
לא  כי  והבהיר  בירושלים  גילה 
”ירוש־ בשכונה.  הבניה  תיפסק 
לים המאוחדת היא בירת ישראל 
לבנות  מלאה  זכות  לנו  יש  לנצח, 
שב־ אחרי  נתניהו  הבהיר  בה“, 
שרת  הביעה  השבוע  סוף  מהלך 
החוץ של האיחוד האירופי, הגב‘ 
ההחלטה  על  ביקורת  כ־800 אשטון,  עוד  לבנות  בשכונה הישראלית  חדשות  דיור  יחידות 

הנמצאת מעבר לקו הירוק.
הצ־ אליו  הביקור,  במהלך 

ירושלים,  העיר  ראש  גם  טרף 
ניר ברקת הבהיר נתניהו: ”בנינו 
את  בונים  אנחנו  ירושלים,  את 
ירושלים ונמשיך לבנות את ירו־

שלים. זאת המדיניות שלנו ואני 
לבניה  גבית  רוח  לתת  אמשיך 

בירושלים“.
ירו־ כי  מצידו  אמר  ברקת 

מאוחדת,  אחת  עיר  היא  שלים 
שלא חולקה לשבטים ולא תחו־

שלנו  המחויבות  ”זו  לעולם.  לק 
גם  כזו  ותישאר  ומעולם,  מאז 
בעתיד“, ציין ראש העיר. ”אדוני 
ראש הממשלה, אתה והממשלה 
ירו־ של  אמת  ידידי  בראשותך 

הגבית  הרוח  על  תודה  שלים. 
מעמיד  שאתה  והמשאבים 
ירושלים  של  צמיחתה  לצורך 
זכותנו  על  והעמידה  הסיוע  ועל 
וחובתנו לבנות ולפתח את העיר, 
די־ אלפי  עשרות  לבנות  נמשיך 

רות בכל רחבי העיר“.

שמונה מטעני צינור 
נתפסו במעבר קלנדיה

פלסטיני נתפס במעבר קלנדיה שבצפון מזרח 
ירושלים, כשבכליו שמונה מטעני צינור ^ 

מהחקירה הראשונית עולה כי תכנן להעביר 
את המטענים לגורמים עוינים בתוך ישראל

הפריטים המזויפים | משטרת ישראל

חילוץ הקשיש | דוברות כבאות והצלה ירושלים
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ברחבי העולם הולכים ומת־
רבים בעת האחרונה מקרים של 
ממניעים  יהודים  קברי  חילולי 
אנטישמיים. אם עד היום רובם 
במדי־ התרחשו  המקרים  של 
או  רוסיה  אירופה,  מזרח  נות 
מגיעים  ושוב  שוב  אוקראינה, 
קברות  בתי  חילול  על  דיווחים 
ארה“ב,  ברחבי  שונות  במדינות 
הקברות  בתי  בהם  מקומות 
ומגו־ שמורים  להיות  אמורים 

דרים.
המקרה האחרון אירע ביום 

ראשון השבוע כאשר יהודי תו־
שב קונטיקט שבארה“ב שהגיע 
לפקוד את קבר בנו הטמון בבית 
החיים ’עדת בית ישראל‘ בעיר 
נחרד  במדינה,  הארטפורד 
מנותצת  בנו  מצבת  את  לגלות 
לצד עשרות מצבות שנותצו או 
כאשר  לגמרי,  ממקומם  הוצאו 
נראה  הקברות  בית  שטח  כל 

שעבר וונדליזם קשה.
כוחות  את  הזעיק  האיש 
למקום  שהגיעו  המשטרה 
אצב־ טביעות  ולקחו  במהירות 
לה־ כדי  שונים  וממצאים  עות 

תקדם בחקירת האירוע. לדברי 

האיש, הפעם האחרונה שביקר 
במקום היה לפני כשבוע בדיוק 
וב־ תיקונו  על  עמד  הכל  ואז 

המשטרה  מנסה  כעת  מקומו. 
נוספים  אנשים  ולאתר  לבדוק 
שפקדו את בית הקברות במשך 
השבוע, כדי לקבוע מתי בדיוק 
את  וביצעו  הפושעים  הגיעו 

זממם.
הקברים  מרבית  כי  נמסר 
קשה,  באופן  ניזוקו  במקום 
מדובר  ראשונית  ובהערכה 
כדי  דולר   20,000 של  בנזק 
לתקן את המצבות ולהשיבן על 

מקומן.

אנטישמיות 2

קונטיקט ארה“ב: חולל בית 
הקברות בעיר הארטפורד

מאת כתב ’המבשר‘

נתפס   20 בן  שכם  תושב 
מש־ של  כוח  על־ידי  אתמול 
קלנדיה,  במעבר  צבאית  טרה 
מטעני  שמונה  כשברשותו 
המו־ ארז  גדוד  חיילי  צינור. 
כוחות  עם  יחד  במעבר  צבים 
את־ הבחינו  ומג“ב,  משטרה 
הח־ בהתנהגותו  בבוקר  מול 
ניסה  אשר  הצעיר,  של  שודה 
במעבר.  מהבידוק  להתחמק 
השוטרים הצבאיים בודדו את 
שפוצצה  מכבודתו,  החשוד 
באופן מבוקר על־ידי חבלנים, 
והועבר להמשך חקירת כוחות 

הבטחון.
הראשונית  מהחקירה 
אמור  היה  העצור  כי  עולה 
עוינים  גורמים  עם  להיפגש 
המ־ להעברת  ישראל  בשטח 

טענים. המעבר נסגר לתנועה, 
וכוחות תגבור נקראו למקום.

שני  נתפסו  החודש  רק 
במטען  החמושים  פלסטינים 
חבלה בכניסה לבסיס חטמ“ר 

עד  הגיעו  החשודים  שומרון. 
החטמ“ר,  מפקדת  של  לש.ג 
ונעצרו על ידי כוח של חטיבת 
בתע־ באזור  שנמצא  הנח“ל 
הודיעו  הם  מבצעית.  סוקה 
נמצא  ברשותם  כי  לחיילים 
בדיקה  ולאחר  חבלה,  מטען 
בר־ מצאו  החיילים  קצרה 

מאולתר,  חבלה  מטען  שותם 
על־ידי  מבוקר  באופן  שפוצץ 
הועברו  החשודים  חבלנים. 

לחקירת כוחות הבטחון.
בר־ נתפסים  לעת  מעת 

ושומרון,  יהודה  אזור  חבי 
מח־ ירושלים  ועוטף  הבקעה 

מטענים  עמם  הנושאים  בלים 
טרור.  למטרות  מאולתרים 
אודות  פורסם  שעבר  בחודש 
במזרח  חשודים  של  מעצרם 
ברשותם  שהחזיקו  ירושלים 
גם  הכוללים  לחימה  אמצעי 
ואקדחים  חבלה  מטעני  שני 
בחודש  בנוסף,  מאולתרים. 
שעבר הושלך תיק עם מטעני 
חשמונאים,  מחסום  על  צינור 

שפוצץ באופן מבוקר.

לקראת הכרזה על התמודדות במערכת הבחירות?

אולמרט יודיע ביום ראשון האם יתמודד; יו“ר 
קדימה לשעבר הגב‘ לבני נועדה עם נשיא המדינה
בפגישה דנו השניים גם בעניינים פוליטיים לקראת הבחירות ^ מסתמן: ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט יודיע ביום 
ראשון הקרוב על החלטתו האם להתמודד בבחירות הקרובות, ולאחריו תכריז לבני על החלטתה ^ יו“ר מפלגת העבודה 

אישרה כי היא מקיימת שיחות עם לבני במטרה להתאחד למפלגה אחת

מאת מאיר ברגר

לקראת  הדריכות  בצל 
לש־ קדימה  יו“ר  של  החלטתה 
עבר הגב‘ לבני בנוגע לאפשרות 
הבאות,  בבחירות  התמודדותה 
נשיא  עם  אתמול  נועדה  היא 

המדינה, שמעון פרס. 
דנו  האמורה,  בפגישה 
פוליטיים  בעניינים  גם  השניים 
המ־ בתום  הבחירות.  לקראת 

כי  הנשיא  בבית  הבהירו  פגש 
הנשיא פרס נפגש באופן קבוע 
מכל  זאת  שמבקש  מי  כל  עם 
וכך  הפוליטית,  הקשת  קצוות 

הוא מתכוון להמשיך לעשות.
אמרו  האחרונים  בימים 
לשע־ קדימה  ליו“ר  מקורבים 

הם התרשמו  בר, הגב‘ לבני, כי 
להתמודד  מתכוונת  היא  כי 
לכנסת,  הקרובות  בבחירות 
אול־ של  להחלטתו  קשר  וללא 

הטוענים  יש  בסביבתה  מרט. 
כי באחרונה היא קיבלה לידיה 
שהתמו־ המעידים  סקרים 
מרכז  מפלגת  בראש  דדותה 
כ־16-12  להניב  צפויה  חדשה 

מנדטים. 
בערוץ 2 דווח אמש כי ככל 
הנראה ראש הממשלה לשעבר 

רא־ ביום  יודיע  אולמרט  אהוד 
האם  החלטתו  על  הקרוב  שון 
הקרובות,  בבחירות  להתמודד 
הח־ על  לבני  תכריז  ולאחריו 

הפוליטית  במערכת  לטתה. 
מל־ בשונה  כי  מעריכים  עדיין 

בני, אהוד אולמרט יחליט שלא 
הבחירות  במערכת  להתמודד 

הקרובה. 
שומרת  לבני  שעה  לפי 
לשוחח  ומסרבת  עמימות  על 
עם  ואפילו  התקשורת  כלי  עם 
ח“כים המזוהים עמה ב‘קדימה‘ 
זאת,  עם  לתכניותיה.  באשר 
דח־ היא  מקורבים  עם  בשיחה 

היא  לפיהם  הדיווחים  את  תה 
או  לעבודה  להצטרף  שוקלת 

ל‘יש עתיד‘ של יאיר לפיד. 
של   2 מספר  אהיה  ”לא 
אמרה  לפיד“,  או  יחימוביץ‘ 
בשיחות סגורות. ”אם אתמודד 
מפל־ בראש  רק  זאת  אעשה 

רקע  על  נאמרו  הדברים  גה“. 
סביב  שהתרוצצו  השמועות 
מפגש שקיימה השבוע עם יו“ר 
לפיהן  עיני  עופר  ההסתדרות 
היא שוקלת לכהן כמס‘ 2 תחת 

יחימוביץ‘. 
”איש  הוסיפה,  זאת  עם 
אינו יודע מהן תכניותיי. אקבל 

בהנחה  בקרוב“.  ההחלטה  את 
להניף  לבני  צפויה  ותתמודד, 
את הדגל המדיני – דגל הנחשב 
מפלגת  של  התורפה  לנקודת 
העבודה ושל הליכוד – ולקרוא 
להוביל להסדר עם הנהגתו של 

אבו מאזן.
אמש,  אישרה  כך  בתוך 
יחי־ העבודה,  מפלגת  יו“ר 

היא  כי  לגל“צ  בראיון  מוביץ‘ 
לבני.  עם  מגעים  מקיימת 
כי  בראיון  יחימוביץ‘ הוסיפה 
האפשרות  את  שוללת  אינה 
השתיים  יצליחו  המגעים  שאם 

יתאחדו למפלגה אחת.

נתניהו בוחן את התוכניות המאושרות לגילה. קריצה לימין

נפסיק לייצא נפט. אחמדינג'אד בסיור במפעל לזיקוק נפט

במימון סין: קליעי המחבל בפיגוע הרצחני במרכז הרב

המצבות שחוללו. בית העלמין בהארטפורד

אנטישמיות בממלכת החסד. כוחות המשטרה בזירה



המבשר | יום ד', ח' במרחשון תשע"ג | עמוד ג

אחדות לשמה

ביטוי הולם | ב. ז. חשין

פרסומאי  או  ממולח  אסטרטג  להיות  צריך  לא 
מוצלח כדי להריח את הקלף המנצח של בחירות שבט 

תשע"ג.
בסימן  נפתחה  לפנינו  העומדת  הבחירות  מערכת 
וזה  הקצה,  אל  מהקצה  התיכון  הבריח  זה  ה'אחדות'. 
הקופה  כל  בגרירת  בעליו  את  שיזכה  המוביל  היתרון 
לחשבונו האישי. אמנם לא כולם ייקחו זאת בתור סלוגן 
רשמי במסגרת הקמפיין, אולם מתחת השטיח, זה סוד 

ההצלחה.
מתנודדות  ויורדות.  עולות  שלמות  מפלגות 
גדול,  רעש  בקול  מתרסקות  להישבר,  ומחשבות 
לגובה  נוסקות  ושוב  החול  כעוף  מתעוררות  ולפתע 
אחוז החסימה ויותר מכך – הכל בצמוד למדד 'אחדות 

השורות' בין נציגיהן ומתמודדיהן.
המסתמן,  כפי  ומתפוגג  הולך  המרכז־שמאל  גוש 
האחדות  בוויטמין  החמור  למחסור  הודות  ורק  אך 
והאדמה  בעצמם.  הפלגים  ובתוך  השונים,  פלגיו  בין 

החרוכה שהותירה 
מפלגת  אחריה 
לאחר  העצמאות 
ובין  בינה  הקרע 
שייכת   – העבודה 

כבר להיסטוריה.
בעלת  קדימה 
המנדטים   28
כן  גם  כבר  מריחה 
האדמה.  ריח  את 
בעקבות  זאת 
עקובות  קרבות 
שניהלו  ודמע  דיו 
בינם  ראשיה 
אף  עצמם,  ובין 
מעימותיהם  יותר 
הרבים והמכוערים 
הקואליציה  מול 

של נתניהו.
הפוליטית  המפה  פני  את  שיקבע  מה  דבר:  סוף 
לעבודה  הכוחות  ושילוב  האחדות  זו  הבאה,  בכנסת 
את  למצוא  שישכיל  מי  אחים.  באחוות  משותפת 
יצליח  אשר  הוא  האחדות,  לשער  הנכונים  המפתחות 
הן  ספרתי,  רב  מכובד  במעמד  רשימתו  את  להציב 

בכמות והן באיכות.
אחרי הודיע לנו את כל זאת, נעשה אף אנו חשבון 
אצלנו  גם  כי  המתבקשת  למסקנה  ונגיע  פנימי,  נפש 
הכול  ולעשות  מתניים  לשנס  חובה  התורה'  ב'יהדות 
למען איחוד שורות מוחלט בין כל סיעות הבית. מבחינה 
שכמו,  על  לטפוח  לעצמו  להרשות  יכול  'המבשר'  זו 
כמי שחולל מהפך עצום מאז ייסודו לפני כשלוש וחצי 
הקהילות,  כל  אחדות  של  חדשה  רוח  בהפחת  שנים, 
ובנתינת במה מכובדת וראויה לכולם. וכולם, היינו: כל 

חלקי הציבור יחד כאיש אחד ללא יוצא מן הכלל.
כולנו חשים את המהפך, ממששים זאת, וחווים אותו 
ומאוגדת  מאוחדת  היום  של  התורה  יהדות  יום.  ביום 
יחד לעשות רצון ה' בלבד שלם. ונציגיה בכנסת פועלים 

בכל יכולתם למען הרבות אהבה ואחווה בין כולנו.
בא  לשמה  שלא  "מתוך  נאמר  תורה  לימוד  על  אם 
לשמה", מסתבר שגם במצוה זו נכונים הדברים. נתחיל 
גם אנחנו להתאחד ולהרבות שלום, אף במחיר ויתורים 
פוליטית  אלא  לשמה',  'שלא  של  במטרה  מפליגים, 
גרידא כדי להצליח במערכה, ובסוף תבוא גם האחדות 
יחד  אגודים  כאחד  כולנו  נדבק  אכן  כאשר  'לשמה', 

במטרה לקדש שם שמים ולעשות רצונו באהבה.

     סוף דבר: מה 
שיקבע את פני 

המפה הפוליטית 
בכנסת הבאה, זו 
האחדות ושילוב 
הכוחות לעבודה 

משותפת 
באחוות אחים

מאת ח. מרגלית וש. גרין 

אישר  והמים,  האנרגיה  משרד 
אספקת  את  להגדיל  תמר,  לשותפות 
זה  בשלב  תמר,  ממאגר  הטבעי  הגז 
במתקני  מדחסים  הוספת  באמצעות 
האנרגיה  במשרד  באשדוד.  הטיפול 
המדחסים  הוספת  כי  מציינים  והמים 
השנ־ הגז  כמות  הגדלת  ליצור  צפויה 
אלף  מ־40  ב־25%,  תמר  ממאגר  תית 

.MMBTU ל־50 אלף MMBTU
עוזי  ד"ר  והמים,  האנרגיה  שר 
הגז  את  מביאים  "אנו  כי  אמר  לנדאו, 
משאב  הינו  הטבעי  הגז  לארץ.  הטבעי 
אזרח  כל  חיי  על  שמשפיע  ציבורי 
מכלול  של  אמינה  אספקה  באמצעות 
כמות  הגדלת  האנרגיה.  משק  צרכי 
את  תבטיח  לארץ  שתכנס  הטבעי  הגז 
הפרטיות  הכוח  תחנות  של  פעילותן 
ותאפשר למפעלי תעשיה כמו פניציה 
לפעול  יוסיף  המשרד  עלויות.  להוזיל 
ממאגר  הטבעי  הגז  אספקת  להגדלת 
לנקו־ חיבור  באמצעות  לרבות  "תמר" 

דות קבלה נוספות, בכוונה להרחיב את 
לפיתוח  והשימושים  הצרכנים  מגוון 

המשק כולו".
יצוין כי מאגר תמר צפוי להתחבר 
הרבעון  בתחילת  הישראלי  למשק 
המדחסים  הוספת   .2013 של  השני 

אשר תגדיל את כמות הגז הטבעי שי־
סופק לארץ – צפויה להסתיים ברבעון 

הראשון של 2015.
ההחלטה  כי  מסבירים  במשרד 
והדרישה  הצורך  עקב  התקבלה 
טבעי  גז  להבאת  והולכים  הגדלים 
וב־ יותר  גדולה  בכמות  לישראל 
תאפשר  ההחלטה  יותר.  רבה  מהירות 
הכוח  לתחנות  גם  טבעי  גז  אספקת 
מי  ולכל  התעשייתי  ולמגזר  הפרטיות 
שותפות  עם  אספקה  הסכמי  שיחתום 

תמר.
החוק  הצעת  אושרה  כך,  בתוך 
שהגיש שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, 
המ־ הכנסות  לניהול  קרן  להקמת 

החוק  הצעת  טבעי.  גז  מרווחי  דינה 
ועדת  להמלצות  בהמשך  אושרה 
ידי  על  שהוקמה  ולועדה  ששינסקי 
ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, שר 
בנק  ונגיד  שטייניץ,  יובל  ד"ר  האוצר, 
לבחינת  פישר  סטנלי  פרופ'  ישראל, 
ממשאבי  המדינה  הכנסות  ניהול  אופן 

טבע בישראל. 
לכלכלה,  הלאומית  המועצה  ראש 
הועדה.  יו"ר  שימש  קנדל  יוג'ין  פרופ' 
על  הממונה  את  כללו  הועדה  חברי 
החשבת  האוצר,  במשרד  התקציבים 
המשנה  האוצר,  במשרד  הכללית 
בנק  ונציגי  לממשלה,  המשפטי  ליועץ 

ישראל.
על  מתבססות  הועדה  המלצות 

הנסיון הבינלאומי שנצבר בתחום ועל 
הדורות  לטובת  כי  מנחה  עיקרון  פי 

בראיה  הרווחים  את  לנהל  יש  הבאים 
ארוכת טווח. בכל שנה יוקצו הרווחים 

השקעות  על  מתשואות  השוטפים 
חברתיות־כל־ מטרות  לטובת  הקרן 

ידי  על  שיוחלט  כפי  כליות־חינוכיות, 
ראש  להצהרת  ובהתאם  הממשלה 
הקרן  כספי  בנוסף,  בנושא.  הממשלה 
יסייעו במידת הצורך להתמודדות עם 
שלי־ השפעה  בעלי  חריגים  אירועים 

או  כמלחמה  המדינה,  כלכלת  על  לית 
רעידת אדמה. 

מועצת  בראש  יעמוד  האוצר  שר 
ההשקעה  מדיניות  את  שתקבע  הקרן 
של הקרן ותעקוב אחר יישומה. תוקם 
שתכלול  מקצועית  השקעות  ועדת 
יישום  לצורך  וממשלה  ציבור  נציגי 
ניהול  הקרן.  של  ההשקעה  מדיניות 
הנכסים והשקעתם יתבצע על ידי מח־

לקה מקצועית שתוקם לשם כך בבנק 
עקרונות  פי  על  תנוהל  הקרן  ישראל. 
מרבית  בשקיפות  ותפעל  בינלאומיים 
ותדווח  המקובלות  לנורמות  בהתאם 
על  ולכנסת  לממשלה  שוטף  באופן 

פעילותה.
שטייניץ  יובל  ד"ר  האוצר,  שר 
את  עכשיו  משלימים  "אנחנו  כי  אומר 
בועדת  שהתחלנו  ההיסטורי  המהלך 
תהווה  היום  שהקמנו  הקרן  ששינסקי. 
תעודת ביטוח למדינה, תפנה משאבים 
לתקציבים חברתיים ותגן על תעשיות 

הייצוא".

צפוי גידול של 25% בכמות הגז 
הטבעי שיסופק ממאגר תמר

עם האישור של משרד האנרגיה לשותפות תמר להוספת מדחסים

מאגר תמר צפוי להתחבר למשק הישראלי בתחילת הרבעון השני של 2013 ^ בתוך כך 
אושרה הצעת שר האוצר להקמת קרן לניהול הכנסות המדינה מרווחי גז טבעי  

אמרו פה אחד כי איראן גרעינית 
פחות  לא  לארה"ב  איום  מהווה 
יש  וכי  ישראל,  למדינת  מאשר 
הנדרשות  הדרכים  בכל  לנקוט 
נשק  השגת  מאיראן  למנוע  כדי 

גרעיני. 
נותרו  בארה"ב  הסקרים 
האחרו־ בימים  כשהיו  כמעט 
בין  שוויון  צופים  חלקם  נים, 
הבחירות  היו  אילו  המתמודדים 
נערכות בימים אלו, ורובם נוטים 
על  קל  יתרון  לרומני  להעניק 

אובאמה. 
שבתחילת  גאלופ  סקר  גם 
של  פער  על  הראה  השבוע 
המתמודדים  בין  אחוזים  שבעה 
של  עליה  על  אתמול  הצביע 
אובאמה  של  בכוחו  אחד  אחוז 
ירידה  נרשמה  ששלשום  לאחר 
של אחוז אחד בתמיכה לה זוכה 
השניים  בין  שהפער  כך  רומני, 
אחוזים  חמישה  על  כעת  עומד 
בלבד, 51 לרומני ו־46 לאובאמה. 
שפו־ 'רסמוסן'  של  בסקר 

זאת,  לעומת  אתמול  רסם 
לעומת  מתחזק  דווקא  רומני 
בח־ וזוכה  הקודמים  הסקרים 

לעומת  תמיכה,  אחוזי  מישים 
אחוזים  ל־46  שזוכה  אובאמה 

בלבד. 
רו־ אתמול  ששלח  בהודעה 
בעי־ כי  כותב  הוא  לתומכיו  מני 

מות האחרון שהתקיים בינו ובין 
בנסיון  האחרון  נכשל  אובאמה 
לניהולה  חדשה  מדיניות  להציג 
הק־ השנים  בארבע  ארה"ב  של 

אנשים  מיליון   23 "עם  רובות. 
מקום  מציאת  על  הנאבקים 
עבודה, וכאשר כמעט אחד מכל 
של  בתנאים  חי  אמריקני  שישה 
יכולים  לא  אנחנו  ומחסור,  עוני 
להרשות לעצמנו לתת לאובאמה 
הפעם  אולי  כי  שניה  הזדמנות 
נכונה.  בצורה  זה  את  יעשה  הוא 
על  מיידי  חילוץ  צריכה  ארה"ב 
ידי מנהיג שמבין בכלכלה ויכול 
לחלץ אותה מהמצב עכשיו, ולא 

בעוד ארבע שנים". 

אובאמה ניצח בקרב ורומני התחזק במערכה
  המשך מעמ' ראשון

ועדת הכספים אישרה הלוואה של 
35 מיליון ש"ח לתעשיה הצבאית

עמותת אור ירוק: בתל אביב – זמן חציית כביש של 
קשיש ארוך פי 1.5 מאשר של הולך רגל לא קשיש

משרד האוצר מפרסם תכנית 
לקידום חינוך פיננסי בישראל

רשות המיסים מרחיבה את פעילות מרכז 
הטיפול הראשוני בקרית הממשלה בת"א
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אישרה  הכספים  ועדת 
ש"ח  מיליון   35 בסך  הלוואה 
ההלוואה  הצבאית.  לתעשיה 
שכר  לתשלום  בעיקר  נועדה 

לעובדים. 
ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר 
תסכול  הביע  גפני  משה  הרב 

וב־ הממשלה  התנהלות  על 
בנושא  הבטחון  משרד  מיוחד 
ש"אין  אמר  אך  תע"ש  הפרטת 
לעכב את ההלוואה, כי חייבים 
יש  לעובדים.  שכר  לשלם 
לוודא  על־מנת  הכל  לעשות 
הפועל  אל  תצא  שההפרטה 
בסיכום  הבחירות".  לפני  עוד 
משרד  לאנשי  גפני  הרב  פנה 

"להימנע  מהם  ודרש  הבטחון 
ביצוע  את  שיעכבו  מדברים 
זה  שסוכם  כפי  ההפרטה 

מכבר".
חשש  הביע  גפני  הרב 
הסופי  ההפרטה  ש"הסכם 
וכי  הבחירות  לפני  ייסגר  לא 
ממשלה  תהיה  לאחריהן, 
והעובדים  והחברה  חדשה 

הוא  סתום".  למבוי  ייקלעו 
לעמוד  הבטחון  למשרד  קרא 
את  ולאשר  בהתחייבויותיו 
שסוכם  כפי  ההפרטה  הסכם 
התק־ תהיה  לא  "אם  כי  ורמז 

להעלות  ישקול  בענין  דמות 
לקצץ  האוצר  של  בקשה  לדיון 
בתקציב  ש"ח  מיליארד   2.5

הבטחון". 

בחוות דעת שהוגשה לבית המשפט בירושלים

גנז המדינה: הארכיון היהודי 
של וינה צריך להשאר בישראל

הקהילה היהודית בוינה דורשת להשיב אליה את ארכיון הקהילה 
היהודית שנמצא כיום בישראל

ועדת הכספים דחתה ההצבעה על אישור הפחתת עמלות ההפצה בקרנות נאמנות

חשש שהפחתת עמלות ההפצה לא תגולגל לציבור; 
מנהלי הקרנות עשויים להעלות את דמי הניהול
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את־ דחתה  הכספים  ועדת 
הפחתת  על  ההצבעה  את  מול 
שמשלמים  ההפצה,  עמלות 
לבנ־ הנאמנות  קרנות  מנהלי 
הקרנות  לשיווק  בתמורה  קים 

למשקיעים. 
מקד־ ערך  לניירות  הרשות 
הורדת  של  מהלך  לאחרונה  מת 
על־מנת  ההפצה  עמלות  תקרת 
למ־ הניהול  דמי  את  להוזיל 

אתמול  שבדיון  אלא  שקיעים. 
שלאחר  בטחון  אין  כי  התברר, 
לבנקים,  ההפצה  עמלות  הורדת 
את  יעלו  לא  הקרנות  מנהלי 
עקב  למשקיעים.  הניהול  דמי 
הכספים  ועדת  יו"ר  החליט  כך, 
את  לדחות  גפני  משה  הרב  ח"כ 
סמכות  לחוק  ולהוסיף  ההצבעה 
דמי  בנושא  ערך  ניירות  לרשות 

הניהול. 
"התפ־ הועדה,  יו"ר  לדברי 
קיד שלנו כחברי הכנסת בועדה 
התשלומים  את  להפחית  הוא 
מצב  מתקיים  הקטן.  האזרח  של 
עם  אנשים  יש  נסבל.  בלתי 
שרוב  ביותר  גבוהות  משכורות 
לחלום  אפילו  יכול  לא  הציבור 
שמגיע  דבר  כל  לכן,  עליהן. 
מחירים,  הפחתת  ועניינו  לועדה 
רשות  כשבאה  עתה,  בעד.  אני 
תפ־ שאם  ואומרת  ערך  ניירות 

אנחנו  ההפצה  עמלות  את  חיתו 

נגרום לכך שהציבור יהנה, אנחנו 
נוטים לתמוך". 

התברר  הדיון  במהלך 
בנושא  משפטית  בעיה  שקיימת 
ערך  ניירות  רשות  של  הסמכות 
הקרנות  מנהלי  מול  והאוצר 
הפ־ לאחר  שמא  החשש,  והובע 

חתת עמלות ההפצה ולאחר תום 
תקופה של שישה חודשים, בהם 
בפני  הקרנות  מנהלי  התחייבו 
את  להפחית  ערך,  ניירות  רשות 
האח־ אלו  ישובו  הניהול,  דמי 

יעקרו  ובכך  אותם  ויעלו  רונים 
להפחית  ההחלטה  את  מתוכן 
כלומר,  ההפצה.  עמלות  את 
ירוויח  לא  הציבור  שמא  חשש 

דבר מהמהלך. 
הועדה  יו"ר  החליט  כאמור, 
הסעיף  את  לפצל  גפני,  הרב 
מתוך  הניהול  בדמי  העוסק 
משותפות  השקעות  חוק  הצעת 
להעניק  על־מנת  בנאמנות, 
ערך  ניירות  רשות  ליו"ר  סמכות 
הניהול  דמי  בנושא  להתערב 
הבחירות,  לפני  עוד  ולאשרו 
הפחתת  את  לאשר  על־מנת 
בקדנציה  עוד  ההפצה  עמלות 

הנוכחית. 
ערך,  ניירות  רשות  יו"ר 
נימק  האוזר,  שמואל  פרופ' 
עמלות  בהפחתת  הצורך  את 
דמי  ש"בפועל  בכך,  ההפצה 
כפי  ונותרו  ירדו  לא  הניהול 
ביותר  הגדול  החסם  שהם. 

להורדת דמי הניהול הם עמלות 
גם  מכשול  מהוות  אלו  ההפצה. 
מדו־ זרות.  קרנות  הכנסת  בפני 

גבוהות  ההפצה  בעמלות  בר 
אחרות.  למדינות  בהשוואה 
שיעורי  את  להוריד  המטרה 
דגש  בשים  ההפצה  עמלות 
לקרנות  נאמנות  קרנות  על 

כספיות". 
הבנקים  "הכנסות  לדבריו, 
מיליון   700 ההפצה;  מעמלות 
מקרנות  ש"ח  מיליון   500 ש"ח, 
הבנקים  פעילות  כל  הנאמנות. 
מי־  4 על  עומדת  ההון  בשוק 

ש"ח  מיליון   300 ש"ח.  ליארד 
המוסדיים.  מהגופים  ניהול  דמי 
עמלות  הורדת  של  המשמעות 
 100 של  ירידה  הינה  ההפצה 
הבנ־ בהכנסות  ש"ח  מיליון 

כ־20%  שהם  ניהול  מדמי  קים 
בסה"כ". 

משה  הבנקים,  איגוד  מנכ"ל 
להפ־ התנגדותו  על  חזר  פרל, 

"הפחתת  ההפצה:  עמלות  חתת 
במ־ קשה  תפגע  ההפצה  עמלות 

ערך הייעוץ בבנקים ובסופו של 
דבר גם בלקוחות, כיון שהבנקים 
בנושא  כתובת  עבורם  מהווים 
לדבריו,  עוד  הנאמנות".  קרנות 
הגבוהים  הניהול  דמי  "עיקר 
נובעים  מהמשקיעים  הנגבים 
אצלם  ונותרים  הקרנות  ממנהלי 

ולא בידי הבנקים". 
קר־ איגוד  יו"ר  אליו,  בניגוד 

בנא־ משותפות  להשקעות  נות 
מנות, מיקי ציביר, הביע תמיכה 
במהלך שמקדם האוזר: "הורדת 
אותנו  יביאו  ההפצה  עמלות 
הניהול,  דמי  להורדת  בהכרח 
אל  יגולגל  בהחלט  שהדבר  כך 

הלקוחות". 
הזרים  הבנקים  איגוד  יו"ר 
אף  הביע  פינטו,  ג'ימי  בישראל, 
רשות  ביו"ר  מלאה  תמיכה  הוא 
ש"המהלך  ואמר  ערך  ניירות 
מחירים  להורדת  להביא  עשוי 
עמ־ הורדת  ללא  הקטן.  לאזרח 

לות ההפצה לא נוכל להכניס אף 
קרן זרה".

מאת א. למל

הקהילה  של  הארכיון 
ביש־ יישאר  בווינה  היהודית 
כפי  לאוסטריה,  יושב  ולא  ראל 
קבע  כך  הקהילה.  שדורשת 
לזוביק,  יעקב  ד"ר  המדינה,  גנז 
לבית  שהגיש  דעת  בחוות 
בירושלים.  המחוזי  המשפט 
החלטתו התקבלה לאחר שהת־
למסור  המשפט  בית  בידי  בקש 
חסרת  בתביעה  עמדתו  את 
הקהילה  שהגישה  תקדים 
הארכיון  נגד  בווינה  היהודית 
היהודי  העם  לתולדות  המרכזי 

בירושלים.
וינה  של  היהודי  הארכיון 
כולל אלפי מסמכים המתעדים 
במשך  אוסטריה  יהודי  חיי  את 
עד  ה־17  מהמאה  שנים,   300
החליטו  השואה  לאחר   .1945
אותם  להעביר  הקהילה  ראשי 
לירושלים מחשש שלא יישמרו 
עשרות  ובמשך  בווינה,  כראוי 
לירוש־ לשלוח  המשיכו  שנים 

לים עוד ועוד פריטים.
של  שיקומה  עם  אולם 
ביקשה  היא  בווינה,  הקהילה 
בט־ הארכיון  את  חזרה  לקבל 

זמנית.  אותו  השאילה  כי  ענה 

כי  בטענה  סירבו  בירושלים 
הוא ניתן לצמיתות. 

הגישה  שעברה  בשנה 
לבית  תביעה  בווינה  הקהילה 
בירושלים,  המחוזי  המשפט 
חוות  את  ביקש  המשפט  ובית 
הגנז  בבדיקת  הגנז.  של  הדעת 
לא  הצדדים  בין  כי  התברר 
הס־ אשר  חתום  הסכם  היה 

ואף  האוסף.  מעמד  את  דיר 
וינה  קהילת  ראשי  כי  התרשם 
לי־ יעבור  שהאוסף  התכוונו 

תנאים,  וללא  לצמיתות  שראל 
יחזור  שהוא  התכוונו  לא  והם 

לווינה. 
בנוסף לכך הובא עדותו של 
אברהם  בוינה  הקהילה  ספרן 
בעת  כי  שנפטר   ב־1958,  זינגר, 
לארכיון  קשים  נזקים  שנגרמו 
ממבנה  חלק  הריסת  בעקבות 
מתוך  הוציא  הוא  הקהילה , 
קרא  ותיק,  תיק  כל  ההריסות 
וכל  מסמך   מצהיב  כל  וסידר 
עשה  הוא  זה  כל  כשאת  קלסר, 
במחלה  אז  חולה  שהיה  למרות 
סיוע  לו  הציעו  כאשר  קשה. 
בצניעותו,  ואמר,   סירב  הוא 

'זאת תרומתי לישראל'". 
בחוות  הגנז  הוסיף  עוד 
ימי  מאז  "לראשונה  הדעת: 

של  התרבותי  המרכז  המשנה, 
בישראל;  נמצא  היהודי  העם 
המלומ־ מן  רבים  מרוכזים  בה  

דים, רבים מן הלומדים, ורבים 
מקום  עוד  אין  החומרים.  מן 
יהודית  חכמה  המרכז  בעולם 
ששאר  כל־כך.   מרגע  רבה 
האוסף  שעל  מורים  השיקולים 
לח־ נכון  בירושלים,  להישאר 

מתבקש  גם  שכך  בהכרזה  תום 
שיהיה".

גלעד  הדין  עורך  ואולם 
הקהילה  את  המייצג  מעוז, 
וכן  דבריו  על  חלק  בווינה, 
בסוגיה.  להכריע  סמכותו  על 
כי  דעתה  על  עומדת  "הקהילה 
וטענו־ לה  שייכים  המסמכים 

תיה מגובות במסמכים כתובים, 
ברורים וחד משמעיים".

לכבוד  הכבוד  כל  "עם 
סמכותו  בתחום  זה  אין  הגנז, 
בסוגיה  להכריע  מומחיותו  או 
מובהקת  משפטית־קניינית 
זהות  בדבר  הכרעה  לצורך  זו. 
הבעלים החוקיים של מסמכים 
אלה נדרש ידע משפטי מעמיק 
הרלוונטיות  החוק  הוראות  של 
שיפוטי  הליך  לקיים  ונדרש 
במחו־ כמקובל  ומעמיק  רציני 

זותינו", אמר.
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הרחיבה  המסים  רשות 
המו־ השירותים  את  לאחרונה 
הטי־ מרכז   – במט"ר  ענקים 

בקרית  הפועל  הראשוני  פול 
שירות  והנותן  בת"א  הממשלה 
עד  הרשות.  ללקוחות  ראשוני 
כה התמקד המט"ר במתן מידע 
מס  דו"חות  ובקבלת  לפונים 
שבח),  (מס  ומש"חים  הכנסה 
התק־ לדוגמא,  החולפת,  בשנה 

בלו במט"ר כ־210,000 דו"חות 
ומש"חים.   

החדשים  השירותים  בין 
לאחרונה:  למט"ר  שהתווספו 
קליטת  תשלום,  שוברי  הפקת 
אישור  מתן  ארצית,  מש"חים 
במס  תיק  קיום  קיום/אי  על 
לבע־ אישורים  הפקת  הכנסה, 

לות על דירות מגורים והפניית 
אזרחים למפקח המטפל בתיק. 
במט"ר  השירותים  הרחבת 
הגדלת  של  ממהלך  חלק  הינה 

והתמיכה  האחריות  תחומי 
הלוגי־ המעטפת  שמעניקה 

ת"א  הממשלה  בקרית  סטית 
ול־800  הרשות  ללקוחות 
בקריה.  המסים  רשות  עובדי 
המעטפת אמונה בין השאר על 
ניהול ותפעול העמדה הקדמית 
משימותיה  בין  קהל.  המקבלת 
הלוגי־ המעטפת  של  החדשות 

הטלפוני  המענה  ניהול  סטית: 
בבנין ותמיכה לוגיסטית בלש־

כות הדרכה.

מאת חיים מרגליות

שליחי עמותת אור ירוק יצאו 
זמני  את  למדוד  כדי  לאחרונה 
אל  קשישים,  של  הכביש  חציית 
הולך  של  הכביש  חציית  זמן  מול 

רגל לא קשיש.
המתנדבים,  יצאו  אביב  בתל 
הכ־ חציית  זמני  את  לבדוק  כדי 

הקשישים  התושבים  של  ביש 
בעיר. המתנדבים התפרסו בבית 
ברודצקי  ברחוב  'משען'  אבות 
מהבדי־ איינשטיין.  רחוב  פינת 

מעבר  חציית  משך  כי  עולה  קה 
מט־ כעשרה  של  באורך  חציה 

שניות  כ־20  לקשיש  לוקח  רים, 
לא  רגל  להולך  ואילו  בממוצע, 
קשיש, לוקח 12 שניות בממוצע.
מעבר  את  בדקו  המתנדבים 
חציה ברחוב דיזינגוף פינת רחוב 
סנטר).  (דיזינגוף  ג'ורג'  קינג 
חציית  משך  כי  עולה  מהבדיקה 
לוקח  מטרים  כ־12  של  כביש 

להולך  בעוד  שניות,   15 לקשיש 
רגל לא קשיש לוקח כ־10 שניות, 

פי 1.5 יותר זמן.
כי  מציינים  ירוק  באור 
הקשישים  של  שחלקם  למרות 
הם  בכ־10%,  באוכלוסיה  נאמד 
כפול  כמעט  בשיעור  נפגעים 

המבוססים  מנתונים   .(18.5%)
המרכזית  הלשכה  נתוני  על 
בשנה  כי  עולה  לסטטיסטיקה, 
קשישים   227 בממוצע  נפגעים 
כאשר  אביב (2003-2011),  בתל 
אוגוסט,  ועד   2012 מתחילת 
שניים  קשישים,  בעיר 91  נפגעו 

מהם נהרגו. 
"בסבי־ כי  אומרים  בעמותה 
אוכלוסיית  של  גבוה  ריכוז  בת 
מרכזי  אבות,  בתי  כמו  קשישים, 
יום לקשיש או קופות חולים, יש 
בסביבה,  התשתית  את  להתאים 
הקשי־ היפגעות  את  למנוע  כדי 

שים. יש להאריך את משך האור 
את  ולהאריך  ברמזור  הירוק 
האור  הופעת  בין  הזמן  מרווח 
מול  אל  הרגל  להולכי  האדום 
הופעת האור הירוק לכלי הרכב, 
וזאת כדי למנוע מצב שמכוניות 
רגל  הולך  בעוד  לנסוע  יתחילו 

נמצא במעבר החציה.
פסי  להתקין  יש  "בנוסף, 
המהירות,  את  לרסן  כדי  האטה 
המדרכה  שולי  את  להנמיך  יש 
ובטו־ נוחה  ירידה  לאפשר  כדי 

לצבוע  יש  הכביש,  אל  יותר  חה 
תמרורים,  ולהתקין  חציה  מעבר 
קשישים  שיש  כך  על  המורים 

רבים בדרך".

ספר בארכיון

מאת שלמה גרין

להע־ מפרסם  האוצר  משרד 
רות הציבור תכנית לאומית לקי־
שר  בישראל.  פיננסי  חינוך  דום 
וסגן  שטייניץ  יובל  ד"ר  האוצר, 
את  אישרו  כהן  יצחק  הרב  השר, 
התכנית שגובשה כחלק ממאמצי 
הת־ פיננסי.  חינוך  לקדם  האוצר 
לכלל  דרכים  מפת  תהווה  כנית 
הגורמים הפועלים לקידום חינוך 

פיננסי, בממשלה ומחוץ לה.
הקבינט  אישר   2011 בסוף 
של  הצעתו  את  החברתי־כלכלי 
מחלקה  להקמת  האוצר  שר 
ההון,  שוק  באגף  פיננסי  לחינוך 
עבודה  לאחר  וחסכון,  ביטוח 
שנערכה במועצה הלאומית לכ־
קנ־ יוג'ין  פרופ'  בראשות  לכלה, 

יזם  אותה  ההצעה  במסגרת  דל. 
הוחלט  האוצר,  שר  סגן  וקידם 
על לוח זמנים להקמת המחלקה 
הראשונות  משימותיה  על  וכן 
מדיניות  תכנית  גיבוש  ובראשן 
גובשה  התכנית  בנושא.  לאומית 
ולימוד  מקיפה  סקירה  לאחר 
בארץ  הפיננסי  החינוך  מצב  של 

ובעולם.
חינוך פיננסי יספק לציבור מו־

דעות, ידע וכלים שיעזרו לכל אדם 
נבונות  פיננסיות  החלטות  לקבל 
במהלך חייו. התכנית האסטרטגית 
שת־ טווח,  ארוך  תהליך  מתווה 

המשכו  מודעות,  בהעלאת  חילתו 
מיומנויות  והקניית  ידע  בהנגשת 
ההתנהלות  דפוסי  בשינוי  וסופו 

הפיננסית של הציבור. 
התמו־ יאפשר  פיננסי  חינוך 
חיים  בצמתי  יותר  טובה  דדות 
רכישת  בעת  למשל,  חשובים. 
פנסיוני  חסכון  בחירת  בית, 
עצ־ כלכליים  חיים  והתחלת 

ההורים.  בית  עזיבת  עם  מאיים 
התייחסות  תינתן  במקביל 
בעלות  לאוכלוסיות  מיוחדת 
צרכים ומאפיינים ייחודיים כמו 
חדשים,  עולים  החרדי,  הציבור 

בני מיעוטים ואחרים.
מחייב  התכנית  מימוש 
גורמים  של  ומחויבות  הירתמות 
פעולה  ושיתוף  במשק  רבים 
הצי־ מעורבות  מגזרים.  חוצה 
מפתח  רכיב  היא  אף  מהווה  בור 
מוצלח.  באופן  התכנית  ליישום 
את  האוצר  משרד  מזמין  לכן 
פיננסי  חינוך  לקידום  השותפים 
חלק  לקחת  הרחב  הציבור  ואת 

בגיבוש התכנית. 
יובל  ד"ר  האוצר,  שר 
מחויב  הוא  כי  ציין  שטייניץ, 
להמשך קידומו של נושא החינוך 
הפיננסי. "אני מברך על פרסומה 
לפני  הלאומית.  התכנית  של 
החברתי־ הקבינט  אישר  כשנה 
מח־ להקמת  הצעתי  את  כלכלי 

ואני  באוצר  פיננסי  חינוך  לקת 
ראשונות  תוצאות  לראות  שמח 
העיק־ הלקחים  אחד  למהלך. 
הגלו־ הכלכלי  מהמשבר  ריים 

החינוך  של  חשיבותם  הוא  בלי 
עלינו  הפיננסיים.  והאוריינות 
טובים  כלים  להקניית  לפעול 
לקבלת  שיסייעו  לציבור  יותר 

החלטות כלכליות מושכלות". 
יצחק  הרב  האוצר,  שר  סגן 
שב־ החשיבות  את  הדגיש  כהן 
לה־ לאומית  תכנית  של  קיומה 

קנייתם של ידע וכלים פיננסיים 
בסיסיים ולפיתוחה של מודעות 
ושי־ מובנית  "תכנית  פיננסית. 

המותאמת  פיננסי  לחינוך  טתית 
שונות,  גיל  לשכבות  בתכניה 
תתרום להעלאת הרווחה והבט־
חון הפיננסי של הציבור הרחב".

קשישים נפגעים יותר. מעבר חציה

גידול של 25% בגז ממאגר "תמר". אסדת קידוח בים התיכון

עוד 13 יום לבחירות. אובאמה ורומני בעימות האחרון שלשום
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'אגד' תפעיל שירות מתוגבר 
לקבר רחל בימי ההילולא

השנה מספר חידושים: במסלול, בשעות ובמחיר

פרשת היהודי שהוכה באכזריות על ידי שוטרים בניו יורק

התובע הכללי של ניו יורק הורה 
לבטל את כל האישומים נגד הצעיר

חבר בית הנבחרים ר' דב היקינד ל'המבשר': ההחלטה חשובה אך אנו דורשים להעמיד לדין את השוטרים"

חנוכת קומת אירוח נוספת ומטבח מאובזר 
במרכז החסד 'אשל הלפרן' – קרית צאנז

ח"כ אברהם מקדימה הודיעה 
על פרישה מהחיים הפוליטיים

עיריית אלעד תרגלה רעידת אדמה בעיר

יפן: ספינת מלחמה סינית משייטת בים סין המזרחי, באזור בו שוכנים איי המ־
האחרונים.  בחודשים  לסין  יפן  בין  האוירה  את  שהעכירו  באוקינאווה,  חלוקת 
התמונה צולמה לפני כשבוע, על ידי משרד ההגנה היפני שדיווח כי באזור נצפו 

ספינות מלחמה נוספות של סין, בהן גם שתי משחתות. 

לבנון: תושב ביירות נושא צמיגים בדרך להפגנה של קבוצת סוניים, במחאה 
במקומות  התקיימו  דומות  הפגנות  חסן.  אל  וויסאם  הבכיר  של  חיסולו  על 
בין  קרבות  גם  התנהלו  בטריפולי  אחרות.  לבנוניות  ובערים  בביירות  נוספים 

הצדדים. 

במחאה  להמשיך  חבריו  את  מעודד  הזהב  במכרות  עובד  אפריקה:  דרום 
שנחשבת  לחברה  שייך  המכרה  הכורים בקרלטונוויל.  של  ההעסקה  תנאי  נגד 
למפיקת הזהב השלישית בגודלה בעולם. החברה הציבה אולטימטום לעובדיה 
הכורים  מחאת  עבודתם.  ממקום  יפוטרו  מיידית  לעבודה  ישובו  לא  אם  לפיו 
את  מצאו  עובדים  שעשרות  לאחר  חודשים  כמה  זה  נמשכת  אפריקה  בדרום 

מותם במכרות הזהב.

בקז־ הרוסית  של  קוסמונאוטים  ממחנה  ממריאה  רוסית  חללית  קזחסטן: 
חסטן. הרקטה שיצאה אתמול בחלל נשאה בקרבה צוות בינלאומי של אסט־

רונאוט אמריקני יחד עם קוסמונאוטים רוסים, החללית המריאה אתמול ללא 
תקלות בדרך לתחנת החלל הבינלאומית.

מבט עולמי // אליעזר פרידמן

רחל  פטירת  יום  חשון,  י"א 
אמנו, חל השנה בשבת הקרובה 
וההילולה תתפרס על פני שלו־
שה ימים: החל מיום חמישי (ט' 
(י"א  שבת  מוצאי  ועד  חשון) 
אגד  נערכת  שנה  כמדי  חשון). 
מתוג־ היסעים  מערך  להפעלת 
בר להסעת רבבות המתפללים. 
חידושים  מספר  מציינים  באגד 
לקבר  בשרות  השנה  שיחולו 

רחל. 

המחיר – נסיעה רגילה:
נח־ הנסיעה  שבעבר,  בעוד 
התחבורה  משרד  פי  על  שבה 
והמחיר  שטחים",  כ"נסיעת 
גם  שהשנה,  הרי  בהתאם;  היה 
נפת בית לחם הוכנסה לגבולות 
מתקיימת  והנסיעה  ירושלים, 
אפוא בקוד 2 עירוני רגיל. ניתן, 
'רב־ באמצעות  לנסוע  איפוא, 

בחופשי  הטעון  זה  כולל  קו', 
וכמובן  בכרטיסיה,  או  חודשי 
נסיעה  של  במזומן  בתשלום 

עירונית רגילה. 

המסלול – בכל התחנות:

במס־ מתבטא  נוסף  חידוש 
היתה  שבעבר,  בעוד  הקו.  לול 
ישיבת  מול  אחת  מוצא  תחנת 
רוז'ין, הרי השנה הוחלט ב'אגד' 
קו  מסלול  הציבור.  עם  להקל 
ההילולא  במהלך  גם  ינוע   163
לאורך המסלול הרגיל של הקו. 
התחנות:  בכל  יתבצע  האיסוף 
מרכזית,  תחנה  המיתרים,  גשר 
בר  רוז'ין),  (מול  ישראל  מלכי 
כיכר  הנביא,  שמואל  אילן, 
זוועהיל, דרך חברון, קבר רחל. 
באותו  פיזור  יתבצע  בחזור 
במוצאי  כי  יודגש  המסלול. 
ממלכי  מתחיל  המסלול  שבת, 
הפיזור  וגם  בלבד,  ישראל 
בסיומו יסתיים באותה נקודה.

השעות – קבועות ומסודרות
מערך ההיסעים לקבר רחל 
קבוע  זמנים  לוח  על־פי  יפעל 
כי  יידע  הנוסע    .163 קו  של 
בשעה הנקובה, מתקיים שירות 
צי  כאשר  ובחזרה,  רחל  לקבר 

לק־ הכן  יעמוד  האוטובוסים 
ליטת כמות הנוסעים הדרושה. 
בנוסף לשירות הרגיל בקו 163 
קווים  שני  עוד  יופעלו  מהעיר, 
קו   – ההילולא  לימי  מיוחדים 
888 מחניון טדי, ישירות לקבר 
הבאים  לתועלת  ובחזרה.  רחל 
באוטובוסים  או  פרטי  ברכב 
ניתן  לעיר,  מחוץ  פרטיים 
הענק,  טדי  בחניון  להחנות 
קו  באמצעות  לקבר  ולהגיע 
הנסיעה,  מחיר  הסיבובי.   888
רגילה.  עירונית  נסיעה  בעלות 
משכו־  163 קו   – הנוסף  הקו 
שבת  במוצאי   – ירושלים  נות 
בודדת  נסיעה  תופעל  בלבד 
היציאה   .19:00 בשעה  אחת, 
מהשכונות: רמות, רמת שלמה, 
נוה יעקב, בית וגן, הר נוף דרך 
 1 קו  (במסלול  שאול  גבעת 
עירו־ הנסיעה:  מחיר  לכותל). 

יופעל  לא  בחזור,  רגילה.  נית 
לשכונות,  המיוחד  השירות 
באמצעות  לחזור  יהיה  וניתן 

קווי השירות הרגילים.

הקו
יום חמישי

ט' חשון (25/10)
יום שישי

י' חשון (26/10)
מוצאי שבת
י"א חשון (27/10)

חזורהלוךחזורהלוךחזורהלוך

קו 163
מהעיר

(איסוף ופיזור 
בכל התחנות 
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23:30

5:10
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00

עד 
14:30

18:30-
24:00

במוצ"ש, 
המסלול 
מתחיל 
במלכי 
ישראל 

(מול רוז'ין)

עד 2:00 
לפנות בוקר

במוצ"ש, 
המסלול 
מסתיים 
במלכי 
ישראל 

(מול רוז'ין)

קו 888
מחניון טדי

16:00-
24:00

עד 2:00 
לפנות 
בוקר

6:00-
13:30

עד 
14:30

18:30-
24:00

עד 2:00 
לפנות בוקר

התקיים  סוכות,  חג  באסרו 
קומת  חנוכת  של  מרגש  מעמד 
מאובזר  ומטבח  נוספת  אירוח 
צאנז  בקרית  החסד  מרכז  של 
מאות  בהשתתפות  בנתניה, 
ובראשותם  צאנז  קרית  מתושבי 
של בני כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז 
שליט"א ורבני ודייני קרית צאנז 

בנתניה.
והע־ הוקרה  שולב  במעמד 

הי"ו  ברגמן  ישעיה  למוה"ר  רכה 
צאנז,  קרית  תושבי  מחשובי 
הנכבדה  לתרומתו  שהודות 
"מטבח  החסד,  במרכז  הוקם 
במיטב  ומאובזר  מפואר  החסד" 
המכשירים שיתן מענה לעריכת 
שמחות במחירים מוזלים מאוד, 
שייערכו באולם המפואר הצמוד 
מעל  ובו  החסד  במרכז  שהוקם 

400 מקומות ישיבה.
הלפרן'  'אשל  החסד  מרכז 
מאכלס  צאנז  בקרית  המוקם 
אירוח  חדרי  עשרות  בקרבו 
משפ־ עבור  אורחים,  להכנסת 

לבית  המגיעים  מאושפזים  חות 
החולים לניאדו ומעוניינים בסי־

עבור  וכן  בשבתות,  אש"ל  דור 
שמחות  העורכות  משפחות 
ומעו־ צאנז  בקרית  בשבתות 
מש־ לבני  אירוח  בחדרי  ניינות 

צאנז  חסידי  עבור  וכן  פחותיהן, 
הבאים להסתופף בחצר הקודש 
מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק  אצל 

שליט"א.
ר'  הרה"ח  הנחה  המעמד  את 

שמואל לנדא הי"ו מקרית צאנז, 
ישי־ רשת  ראש  דברים  ונשאו 

הלברשטאם  הגרימ"ד  צאנז  בות 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בן  שליט"א 
הרה"ג  וכן  שליט"א,  מצאנז 
רב  שליט"א  הורביץ  זושא  ר' 

קהילות החסידים באלעד. התו־
ברגמן  ישעיה  מוה"ר  הנכבד  רם 
מזוזה  בקביעת  התכבד  הי"ו 
בפתח מטבח החסד. את המעמד 
וכלי  וזמרה  שירה  בקול  הנעימו 

שיר לכבוד חנוכת הבית.

מאת מאיר ברגר

מקדימה  אברהם  ח"כ 
קדי־ ליו"ר  אתמול  הודיעה 
לא  כי  מופז,  שאול  ח"כ  מה, 
הקרובות  בבחירות  תתמודד 
בכנסת  כח"כ  תכהן  ולא 

ה־19. 
פסק  לקחת  "החלטתי 
זמן מהכהונה בכנסת ולחפש 
לממש  ושונה  אחרת  דרך 
במרחב  עולמי  תפיסות  את 
אברהם  הסבירה  הציבורי", 

את החלטתה. 
ממצה  אינה  "הכנסת 
שי־ בתחום  יכולותיה  את 

החברתית.  המדיניות  נוי 
האוטו־ הממשלתי  הרוב 

המבנית  והחסימה  מטי 
את  לאתגר  נסיון  כל  של 
מהותית  בחקיקה  הממשלה 

המחוקק  על  מקשים   –
ביטוי  לידי  לבוא  הישראלי 

קונסטרוקטיבי".
למערכת  בהתייחסה 
כי  אמרה  הקרובה  הבחירות 
"מוקדם מדי לצפות מה יהיה 

בתום מערכת הבחירות". 
מפלגת  היא  "קדימה 
מנבחרת  ומורכבת  מרכז 
הטובים  הכנסת  חברי  של 
בזירה  ביותר  והמנוסים 
וככזו  בישראל  הפוליטית 
קיום  זכות  לה  שיש  ברור 
מובילה  גדולה,  כמפלגה 
האישית,  ברמה  ומשפיעה. 
במשך  בכנסת  לכהן  זכיתי 
אתגרים.  ומלא  מרתק  עשור 
אני מאמינה בעשיה ציבורית 
את  להביא  שתוכל  ממשית 
לידי  שלי  הביצוע  יכולות 

ביטוי".

מאת חיים מרגליות

מפנה  נקודת  תרגיל  במסגרת 
ומתורגל  הארץ  בכל  המתנהל   6
המ־ תרגיל  השבוע,  כל  במהלך 
רעידת  של  קיצון  תרחיש  דמה 
אדמה, תורגלה גם עיריית אלעד 
ויחידת  העורף  פיקוד  ידי  על 
שבצה"ל  לרשויות  הקישור 

במהלך יום שני.
במהלך התרגיל שהתנהל על 
שלומי  הבטחון  אגף  מנהל  ידי 
התפקיד  בעלי  התכנסו  מלכא, 
ההפעלה  במרכז  חירום  בשעת 
העיר  ראש  העירוני.  במוקד 
פיקוד  עם  יחד  העיריה  ומנכ"ל 
מכ־ ראשי  את  תירגלו  העורף, 

תרחישים  בשלל  החירום  לולי 
והטיפול בהם שמתממשק לכלל 

המערכות העירוניות.
תורחשה  התרגיל  במהלך 
באלעד,  חזקה  אדמה  רעידת 
רב,  נפגעים  למספר  שגורמת 
מענה  ונתינת  בתשתיות  פגיעה 
כמו  וכדומה.  מפונים  לנעדרים, 

כל  יצאו  התרגיל,  במהלך  כן 
שטח  לתרגיל  התפקיד  בעלי 
בפ־ הטיפול  את  דימו  שבו 
בשיתוף  ל"ע,  והרוגים  צועים 
ישראל,  משטרת  עם  פעולה 
הצלה  איחוד  אדום,  דוד  מגן 

וזק"א.
נעשה  התרגיל  במהלך 
ההפעלה  במרכז  נרחב  שימוש 
הפע־ בתוכנות  העירוני,  במוקד 

לה למשימות וכן בהוצאה פיזית 
מתוכנה  קוליות  הודעות  של 

עירונית חדשה, לעובדי העיריה 
ולאזרחים בעיר.

בלש־ התרגיל  סיכום  לאחר 
כת ראש העיר, הודו ראש העיר 
העובדים  לכלל  העיריה  ומנכ"ל 
מפקד  בתרגיל.  שהשתתפו 
קצין  עם  יחד  בפקע"ר  הגדוד 
לרשויות)  קישור  (יחידת  יקל"ר 
מו־ את  לשבח  ציינו  בפקע"ר, 
וכל  לחירום  אלעד  העיר  כנות 
זאת בהובלה של הנהלת העיריה 

ביחד עם אגף הבטחון.

התרגיל באלעד. צילום: אבי צורי

בני כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א בסעודת המצווה

הקהל במעמד

מאת א. למל

פרשת הצעיר היהודי שהוכה 
באכזריות על ידי שוטרי משטרת 
היום.  מסדר  יורדת  לא  יורק  ניו 
הורה  רחב  ציבורי  לחץ  לאחר 
התובע הכללי של מחוז ניו־יורק, 
הע־ כל  את  לבטל  היינס,  צ'רלס 
בירות בהן הואשם הצעיר על ידי 
השוטרים ואשר בגינם היה עלול 

להישפט ל־5 שנות מאסר.
התר־ הקשה  האירוע  כזכור 
הצ־ הייטס.  קראון  בשכונת  חש 

עיר התגורר במרכז סיוע 'עליה' 
מקומי  הכנסת  לבית  שבסמוך 
במשך חודש ימים. מסיבות שלא 
למקום  שנקלע  שוטר  ברורות 
המקום,  את  לעזוב  לצעיר  הורה 
הלה הסביר כי הוא שוהה במקום 
השוטר  אך  ארוכה,  תקופה  מזה 

דבק בעמדתו.
לאחר דין ודברים קצר החל 
השוטר להכות את הצעיר באכ־

לתחנוניו  נענה  ולא  קשה  זריות 
די  לא  אם  לחדול.  הצעיר  של 
הגיעו  דקות  מספר  לאחר  בכך 
היכו  הם  ואף  נוספים  שוטרים 
אותו בברוטליות בכל חלקי גופו 

ללא כל סיבה נראית לעין.
אך בכך לא תמה השערוריה. 
במשך ארבעה ימים שהה הצעיר 
איילנד'  'רייקרס  המעצר  בבית 
הפושעים,  כאחד  תנאים  בתת 

ולאחריהם שוחרר בערבות.
של  בתואנה  נעצר  הצעיר 
שוטרים  תקיפת  גבול,  הסגת 
בפלישה  וכן  שוטרים  והטרדת 

שמנהל  למרות  זאת  זר,  לבית 
כי  משמעית  חד  הצהיר  המקום 
ברשות  במקום  שוהה  הצעיר 
כאמור,  ממושכת.  תקופה  מזה 
ושוחרר  לחקירה  נעצר  הצעיר 
נגדו  עומד  כאשר  בערבות, 
של  חמורות  בעבירות  משפט 
תקיפת שוטרים עליהם יש עונש 

של 5 שנות מאסר.
את  נמרצות  הכחיש  הצעיר 
במש־ אולם  נגדו  החשדות  כל 

השוטרים.  בעמדת  דבקו  טרה 
בפרשה  שהתערבו  העסקנים 
של  האבטחה  מצלמת  את  גילו 
הארוע  כל  את  שתיעדה  המקום 
אור  שפכה  התצלומים  וחשיפת 
התק־ וחסר  החמור  האירוע  על 

דים והוכיחה את האמת. התיעוד 
פורסם בכלי התקשורת בארה"ב 
ברחוב  גדולה  לסערה  וגרם 

היהודי בניו יורק.
למרות הלחץ הציבורי הכבד 
המשטרה  תחילה  הסכימה  לא 

את  ולבטל  באשמה  להודות 
ולאור  הצעיר,  כנגד  האישומים 
יצאו  האחרון  שישי  ביום  כך 
מחאה.  לעצרת  תושבים  מאות 
הודיע  השבוע  כאמור,  אולם 
לבטל  החליט  כי  הכללי  התובע 

את כל האישומים נגד הצעיר.
בפר־ ליאות  ללא  שפעל  מי 

ר'  הנבחרים  בית  חבר  הוא  שיה 
בשי־ אתמול  שאמר  היקינד  דב 

"אמנם  'המבשר':  כתב  עם  חה 
התובע,  החלטת  את  לשבח  יש 
אולם אם האישומים היו נותרים 
על כנם הרי שהיתה כאן רעידת 
תועד  כולו  האירוע  הרי  אדמה, 

והאמת ברורה ללא ספק".
"התביעה  היקינד,  לדברי 
מסת־ לא  אנו  אבל  בוטלה,  אמנם 
שה־ כך  על  ונעמוד  בזאת  פקים 

שוטרים המכים יבואו על עונשם. 
פנימית  חקירה  עורכת  המשטרה 
שהמ־ כך  על  נעמוד  ואנו  מקיפה 

שצעיר  יתכן  לא  ייושמו.  סקנות 

ימים  ארבע  במשך  בכלא  יישב 
כאחד הפושעים ללא עוול בכפו".

לחץ ציבורי. בהפגנת המחאה נגד המשטרה נראה ר' דב היקינד

ועדת הכספים אישרה: 67.4 מיליון ש"ח למערך 
הכבאות ו־5 מיליון ש"ח לנושא הבטחון התזונתי

מאת שלמה גרין

הבחירות,  פגרת  חרף 
אישרה אתמול ועדת הכספים, 
שנועדו  תקציביות  העברות 
חשי־ בעלי  אזרחיים  לצרכים 
הכבאות  למערך  עליונה;  בות 
בנו־ לנזקקים  סיוע  ולתכנית 

במשרד  תזונתי  בטחון  שאי 
הרווחה.

ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר 
"גם  כי  אמר  גפני  משה  הרב 
המדינה  הבחירות  בתקופת 
לתפקד  להמשיך  צריכה 
לטפל  להמשיך  עלינו  ועל־כן 
בבקשות תקציביות שמגיעות 
ועדת  של  שולחנה  על  אלינו. 
בקשות  מונחות  הכספים 
מה־ שבאות  רבות  תקציביות 

תגיש  שזו  הראוי  ומן  ממשלה 
ההסכ־ לועדת  גורפת  בקשה 

ועדת  של  ישיבות  לקיום  מות 
הכספים".

הרב גפני הביע מורת רוח 
תקופת  כל  שבמהלך  מכך 
בקשה  להגיש  עליו  הבחירות, 
בגין  ישיבה  לקיום  מיוחדת 
תקצי־ העברה  וכל  נושא  כל 

זאת  לועדה.  המגיעים  בית 
הכנסת  יו"ר  החלטת  בעקבות 
והנשיאות הכנסת, כי הועדות 
למעט  דיונים,  תקיימנה  לא 
במקרים בהם יתקבל אישורה 
של ועדת ההסכמות בין ראשי 

הקואליציה לאופוזיציה. 
הת־ ההעברה  במסגרת 

לבטחון  למשרד  קציבית 
מיליון   55,35 אושרו:  הפנים 

 43 הכבאות;  למערך  ש"ח 
רכישת  לצורך  ש"ח  מיליון 
מיליון   10 חדשות,  כבאיות 
הרא־ הפעימה  לתקצוב  ש"ח 

החד־פעמי  המענק  של  שונה 
ש"ח  מיליון  ו־2.35  לכבאים 
כבאים  של  קליטתם  לצורך 
כבאים  של  ופרישתם  חדשים 
ותיקים. עוד אושרו 12 מיליון 
חירום  הוצאות  לתקציב  ש"ח 
השלמת  לצורך  אזרחיות 
מטוסי  חכירת  חוזה  תקצוב 

כיבוי.
הת־ ההעברה  במסגרת 

הרווחה,  למשרד  קציבית 
הועברו כאמור, 5 מיליון ש"ח, 
הת־ ביצוע  את  לממן  שנועדו 

כנית לביטחון תזונתי; חלוקת 
ואוצ'רים לקשישים ונזקקים.

הרב ר' יעקב גרשון וואלס זצ"ל

מערך תפילות נרחב של 'קופת 
העיר' בקבר רחל למשך שנה שלימה

האישית.
הבעל"ט,  קודש  שבת  החל 
העיר'  'קופת  תפילות  יתקיימו 
בקבר רחל, כאשר ניתן להעביר 
רצופים  יום   40 לתפילת  שמות 
חש־ י"א  היארצייט  ביום  שיחלו 

וון, ויתקיימו ברציפות למשך 40 
יום. בכל יום ויום יעתירו שלוחי 
הקופה על בקשותיהם האישיות 

של התורמים ל'קופת העיר'.
ביום  גם  יתחיל  בנוסף, 
ע"ה,  אמנו  רחל  של  היארצייט 
שלימה  שנה  תפילות  מחזור 
כשבמהלך  אמנו,  רחל  בקבר 
את  להחליף  ניתן  התפילה  שנת 

הבקשה.
גם  יושלם  היארצייט  ביום 
שנה  הרצופות  התפילות  מחזור 
שלימה שהתחיל בשנה שעברה. 
זכו  עצומה  דשמיא  ובסייעתא 
שלוחי הקופה להשלים את הת־

חלילה.  חסרון  שום  ללא  פילות 
מצב  ובכל  ויום,  יום  בכל  כאשר 
בטחוני שהוא, עמדו על משמר־

תם להעתיר על כל שם ובקשתו 
בפרטות.

הגיעו  השנה,  במשך  ואכן, 
ישועות  סיפורי  העיר  לקופת 

שלי־ השנה  ממעלת  מפעימים 
בכל  ותחנונים,  תפילות  של  מה 
כמו  כלל,  הפסקה  ללא  ויום  יום 
שמסרו  הקופה  מתורמי  רבים 
שם לזיווג הגון בקרוב, ובהמשך 
ל'הכנות  הבקשה  את  החליפו 
קלות לחתונה', וזכו עוד בשנה זו 
והישו־ איש  איש  זש"ק,  בברכת 

עה שלו.
זו,  בתפילה  הגדולה  המעלה 
ויום,  יום  שבכל  הקביעות  היא 
ארבעים  רק  ולא  אחת,  פעם  לא 
יום או תקופה, אלא במשך שנה 
התפילה  כח  זה  ובאופן  שלימה, 
וכפי  מאוד,  חזק  הוא  והישועה 
הגיעו  שכבר  הרבות  העדויות 

בשנה שעברה.
וצדיקי  גדולי  הדרכת  כפי 
לעבודת  נבחרו  שליט"א,  הדור 
בעלי  חכמים  תלמידי  התפילה, 
יראי  ומעלה,  משכמם  תפילה 
שאומנות  חטא,  ויראי  שמים 
התפילה בפיהם ובליבם, ונעתרו 
להקדיש  העיר'  'קופת  לבקשת 
ותח־ בתפילות  להעתיר  מזמנם 
התור־ של  בקשותיהם  על  נונים 

מים ל'קופת העיר'.
הבקשות מועברות בדייקנות 
מופלגת ובזהירות המירבית כפי 

אל  העיר,  לקופת  שנמסרות 
המת־ שליט"א  הקופה  שלוחי 

בקביעות.  משמרתם  על  מידים 
להחליף  או  לשנות  ניתן  אמנם 
במשך  הצורך  לפי  הבקשה  את 
'קופת  עם  תיאום  לפי  השנה, 

העיר'.
וזמן  מצב  בכל  כך,  ידי  על 
תורמי  יודעים  השנה,  במשך 
בקבר  נציג  להם  יש  כי  הקופה, 
ול־ בקשה  לכל  ע"ה,  אמנו  רחל 

יום  בכל  עבורם  ניצב  קושי,  כל 
עליהם  שמעתיר  אישי  שליח 
שמו־ את  ומזכיר  ראש  בכובד 

האישיות  בקשותיהם  עם  תיהם 
בפרטות.

גדולי  גם  יעתירו  בנוסף, 
וצדיקי הדור שליט"א על תורמי 
הקופה בכל עת בואם לציון רחל 
מעת  התורמים  יזכו  וכך  אמנו, 
לעת גם לתפילות גדולי ישראל 

על בקשותיהם.
המהודרות  לתפילות  שמות 
רחל,  בקבר  העיר'  'קופת  של 
י'  שישי  יום  עד  להעביר  ניתן 
בצהרים   13:00 בשעה  חשוון 
1800-39-47- הטלפוני  במוקד 

העיר'  'קופת  במוקדי  או   ,47
ברחבי הערים.

בתפילו־ שנה  משישים  למעלה 
תיו ממעמקי הלב, וכאחד מגדולי 
אשר  בירושלים,  התפילה  בעלי 
ירושלים  מאנשי  וטובים  רבים 
ומתלמידי ישיבת חברון התענגו 
הש־ לשמע  אמיתי  רוחני  תענוג 

ובנגינה  בתפילה  נפשו  תפכות 
ב'חיי  מודז'יץ  דחסידי  בביהמ"ד 
אשר  התפילה  נוסח  ואת  עולם', 
בילדותו  עוד  קרבו  אל  ספג 
מהרה"ח ר' יענקל פעסטער ז"ל. 
נפשו  והשתפכות  אהבתו  עקב 
בזמרה, נקשר עוד משחר נעוריו 
לנגינתם ומורשתם של אדמו"רי 
את  לשמוע  וזכה  מודז'יץ,  בית 
בעל  האדמו"ר  כ"ק  של  נגינתו 
ומאז  זצוק"ל,  שאול'  ה'אמרי 
שעלו  החסידים  לזקני  התחבר 
מאות  מהם  וקבל  לא"י  מפולין 
ביותר,  מורכבים  בהם  ניגונים, 
אשר  הסגולה  מיחידי  ובהיותו 
מדויק,  באופן  לבצעם  הטיבו 
האדמו"רים  על  ביותר  התחבב 
חשובה  חסידות  של  נגן  ויודעי 
את  בזמרתו  לשמח  זכה  ועוד  זו, 
כ"ק האדמו"ר שליט"א בהקפות 
תורה  שמחת  במוצאי  שניות 

האחרון. 
במהותו  גילם  אשר  הנפטר 
רוחם,  את  אבריו  רמ"ח  ובכל 
שיגם ושיחם של אנשי ירושלים 
בהסתפ־ הצטיין  מעלה,  של 

צורך  הרגשת  ללא  במועט  קות 
השחר  ממעוררי  היה  במותרות. 
קובע  המדרש,  בית  וממשכימי 
עיתים לתורה באשמורת הבוקר 
ותמורה,  שינוי  ללא  בהתמדה 
מספר  לסיים  זו  בקביעות  וזכה 
מלבד  וזאת  הש"ס  את  פעמים 
שבמשך  והלימוד  השעורים 

היום. 
כחתן  נלקח  לפרקו  בהגיעו 
שאג  דוד  יצחק  רבי  הרה"ג  ע"י 
היהדות  ממנהיגי  זצ"ל,  צוובנר 
החרדית של ירושלים, ובנה את 
מרת  הצדקנית  זוגתו  עם  ביתו 
אהובה ליבא ע"ה. ביחד בנו את 
ביתם על יסודות הצניעות והפ־

דבר  ולשם  למופת  שהיו  שטות 
יחדיו  ומיודעיהם.  מכיריהם  בין 
תוך  נפש,  במסירות  העמידו  הם 
קשים,  מצבים  עם  התמודדות 
לו־ חכמים,  תלמידי  של  דורות 

מדי תורה ואוהביה, אנשי צדקה 
ציבור  בצרכי  העוסקים  וחסד 
באמונה, והנפטר אף זכה לראות 
הש־ בהמשך  חמישי.  דור  בחייו 

שמים  במלאכת  לעסוק  זכה  נים 
כתבו  "ועתה  מצוות  את  וקיים 
הזאת"  השירה  דברי  את  לכם 
ובמתינות,  בטהרה  בקדושה, 
והוציא מתחת ידיו דבר מתוקן. 

את  הזדמנות  בכל  הדגיש 
וזכה  ירושלים,  איש  היותו 
הספה"ק  דברי  בו  שיתקיימו 
בכל  בה  מחזיק  שאדם  שמצוה 
מן  ונפטר  זוכה  ימיו,  כל  כוחו 
כך  מתוך  זו.  מצוה  מתוך  העולם 
זכה להפטר מהעולם בירושלים 
ביהכנ"ס  בתוך  החומות,  שבין 
החסיד'  יהודה  רבי  'חורבת 
כהרגלו  ותיקין,  תפילת  בשעת 
בו  המתפללים  מראשוני  להיות 

מדי יום ביומו. 
התאספו  השבת  צאת  עם 
היהודי  הרובע  תושבי  המוני 
הס־ שם  'החורבה',  לרחבת 
רבי  הגאונים:  הרבנים  פידוהו 
רב  שליט"א  נבנצל  אביגדור 
העיר העתיקה, רבי שמחה הכהן 
רחובות  ואב"ד  רב  שליט"א  קוק 

ורבי  'החורבה',  הכנסת  בית  ורב 
יום טוב זילברמן שליט"א. משם 
יצא מסע ההלויה לבית ההלויות 
חתנו  הספידוהו  שם  שמגר, 
רוזנטל  שלמה  חיים  רבי  הגאון 
שה־ ירושלים,  ראב"ד  שליט"א 
שירוש־ המדרש  דברי  את  ביא 

לים היא עירו של אברהם אבינו 
העקידה  לאחר  נאמר  עליו  ע"ה 
אלו־ ירא  כי  ידעתי  עתה  "כי 

עמד  המנוח  אף  כך  אתה",  קים 
עליו  והצדיק  קשים  בנסיונות 
הייסורים  סאת  אף  על  הדין  את 
בנו  את  ששיכל  בעת  שעבר 
וכן  זצ"ל,  אשר  חיים  ר'  הרה"צ 
ע"ה,  חוה  מרת  בכורתו  בתו  את 
ואף על פי כן סדר יומו ועיתותיו 
לא  ולתפילה  לתורה  שהוקדשו 

נפגעו אפילו כמלא הנימה. 
רבו  הספידו  מכן  לאחר 
ליכטנשטיין  אשר  רבי  הרה"ג 
קשור  היה  שהמנוח  שליט"א, 
בנפשו בעבותות של אהבה מעת 
שנה  כעשרים  לפני  אצלו  קבעו 
את שיעורו דבר יום ביומו, והיה 
אח־ אצלו.  הלומדים  מחשובי 

ואחדים  בניו  הספידוהו  רונים 
המשפחה,  בשם  חלציו  מיוצאי 
להיות  ימשיך  כי  ביקשו  אשר 
של  בישיבה  גם  ציבור  שליח 
ועבור  משפחתו  עבור  מעלה 
מתוך  וכך  כולו,  ישראל  כלל 
מלווהו  רב  עם  כאשר  רב  כבוד 
ובראשם כ"ק האדמור ממודז'יץ 
שליט"א, יצא מסע ההלויה להר 

המנוחות. 
נכדים  בנים,  אחריו  הותיר 
חמישי,  דור  ואף  רבים,  ונינים 
דרך  אבות,  בדרכי  ההולכים 
התורה והיראה, על פי אורחותיו 

אשר הנחיל להם בחייהם.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום ד', ח' במרחשון תשע"ג | עמוד ה

ˆוו˙ ֳ ‰חר„י,   ‰מ‚זר  סכסון  ב‡נ‚לו 
„ירו˙,   נכסים,   לני‰ול  מ˜ˆועי 
‰ר˘ויו˙,   מול  ספרים  ני‰ול  מבנים,  
‚ביי˙ ˘כירו˙,  ‡חז˜˙ ‰מבנ‰,  ועו„. 

"‡נ‚לו סכסון" ‡‰רן 02-9666-770
[20021687]

ירושלים | מכירה
מ"ר  ח„' 80   4 ב˘מו‡ל ‰נבי‡ „יר˙ 
מ˘ופˆ˙ כח„˘‰ 1,  170,  000 ˘"ח 

מיי„י "עמרם נכסים" 052-7150843
[20021745]

מ„‰ים  נוף  ח„˘‰  ח„'   4 ב˘טר‡וס 
˜ומ‰ ‰' בלע„י ˙יווך 052-7623401
[20021732]

ברמ˙ ‡˘כול,  מי˜ום מעול‰,  3ח„',  
3כ"‡,  מיזו‚ ‡ויר,  מ˘ופˆ˙ חל˜י˙ 

050-4145288
[20021730]

 90)  4 חיים  „ברי  ב˘ו˜!!!  ח„˘ 
מ"ר) ˜ומ‰ ב' מרפסו˙ + נוף + סוכ‰ 

˙יווך 054-8418000
[20021725]

מיוח„˙,   „יר‰  ברוך,   מ˜ור  ב‚‡ול‰ 
‚ינ‰   + חלל,    מ"ר   30  + מ"ר   160
„יר‰  פרטי˙  כניס‰  מ"ר,    120
"‡נ‚לו  ˘"ח   3.750.000 מ„‰ימ‰,  

סכסון" 02-9666-774
[20021686]

מחול˜˙  מ"ר,    80 „פנ‰,   במעלו˙ 
ח„רים  ל2  ‡ופˆי‰   + ומ˘ופˆ˙,   
"‡נ‚לו  ˘"ח   1.625.000 נוספים 

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021685]

ח„˘‰ ב˘ו˜! בסורוˆ˜ין 87 מ"ר,  4 
ח„',  + מפרס˙ סוכ‰,  ˜ומ‰ ‚בו‰‰ 
"‡נ‚לו  ˘"ח   1.650.000 מעלי˙,    +

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021684]

 + מ"ר,    160 „ופל˜ס    ,80 ב‚ו˘ 
יחי„'  מ"ר,  + ‡פ˘רו˙   70 מרפסו˙ 
ל‰˘כר‰,  950.000 $ "‡נ‚לו סכסון" 

רוזן 02-9666-773
[20021683]

בעזר"˙ 4 ח„',  מו˘˜ע˙,  + מפרס˙ 
ר˜  ב‰ז„מנו˙,   למבינים  ענ˜י˙,  
רוזן  סכסון"  ˘"ח "‡נ‚לו   1.850.000

02-9666-773
[20021682]

מעטפ˙   + מ"ר,    200 ברוך  במ˜ור 
מוכנ‰,  ‡פ˘רו˙ לחלו˜‰ לפי „רי˘˙ 
"‡נ‚לו  פרטי˙  מעלי˙  ‰ל˜וח,  

סכסון" רוזן 02-9666-773
[20021681]

 + מ"ר,    100 בבניי‰,   ברוך  במ˜ור 
מרפס˙ 16 מ"ר למ‰ירי ‰חלט‰,  ר˜ 
רוזן  סכסון"  ˘"ח "‡נ‚לו   1.850.000

02-9666-773
[20021680]

ב˘מו‡ל ‰נבי‡,  כל ‰˜ו„ם זוכ‰!!! 
טעון  מ"ר,    70 ח„',    3.5   ,‡"˜
"‡נ‚לו  ˘"ח,    1.150.000   ,ıיפו˘

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021679]

 +   ,‡"˜ מ"ר,    167 במוסרר‰,  
ח„',    6.5 סוכ‰,   מרפס˙   + מעלי˙,  
סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח,    2.500.000

מיכ‡ל 02-9666-774
[20021678]

מ"ר,    60 ח„',    3 ‰נבי‡,   ב˘מו‡ל 
מו˘˜ע˙,   ˜"כ,   ‚„ול‰,   חˆר   +
סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח,    1.090.000

מיכ‡ל 02-9666-774
[20021677]

מרפס˙   + מ"ר   80 ח„',    4 ב‰מ"‚ 
˘"ח   1.750.000 ‡ופˆי‰   + סוכ‰ 
‡נ‚לו סכסון - מיכ‡ל: 02-9666-774
[20021676]

כולל  מ„‰ים  נוף  ‰ע˙י˜‰,   בעיר 
מ"ר   120  + מ"ר,    140 ‰כו˙ל,  
מעול‰,   מי˜ום  מ˘ופˆ˙,   מרפסו˙,  
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021675]

בעיר-‰ע˙י˜‰,  בי˙ פרטי! 250 מ"ר 
מעול‰!  מי˜ום  ‰בי˙,   ל‰ר  נוף   +
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021674]

כל ‰˜ו„ם זוכ‰!!! בבי˙-ו‚ן במי˜ום 
"‡נ‚לו  מ"ר   250 ויל‰  מעול‰,  

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021673]

מˆי‡‰! ב‚‡ול‰,  155 מ"ר,  5 ח„',  
˘"ח   2.200.000 נוף,    + מרפס˙ 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021672]

  ,‡"˜ מ"ר,    65 ח„',    3 ב‚‡ול‰,  
מרפס˙ סוכ‰,  מ˘ופˆ˙,  1.420.000 
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח,  

02-9666-774
[20021671]

ברוממ‰ -˜וט‚' מ„‰ים!!! 4 ˜ומו˙,  
‚בו‰‰,   ברמ‰  מ˘ופˆ˙  מ"ר,    300
טוב,   במחיר  ‚ינ‰,    + מ„‰ים  נוף   +
לרˆינים בלב„ "‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 

02-9666-774
[20021670]

„יר‰  מעול‰,   מי˜ום  בסנ‰„רי‰,  
˘טופ˙  מ"ר,    120 ח„',    5 ‚„ול‰,  
‡ופˆי‰   + ‡ויר,   כיווני   3 ˘מ˘,  
‚מי˘,   ˘"ח   2.400.000 ל‰רחב‰,  
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021669]

 200 יˆח˜,   במנח˙  יכול˙,   בעלי 
 + מ"ר,    40 מרפס˙   + מ"ר,  
‡פ˘רו˙  מחסן   + מו˘כר˙,   יחי„' 
רוזן  "‡נ‚לו-סכסון"  ל‰˘כר‰,  

02-9666-773
[20021668]

ח„',    4 נוף,   ב‰ר  ל‰ימכר!  חייב˙ 
 + מ"ר   30 ‡ופˆי‰   + מפו‡ר˙ 
מרפס˙ מול ‰נוף "‡נ‚לו סכסון" רוזן 

02-9666-773
[20021667]

למ‰ירי  מעול‰,   מי˜ום  ב‚‡ול‰,  
‰חלט‰,  65 מ"ר,  3 ח„רים,  1,  350,  
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו   – ˘"ח   000

.02-9666-774
[20021666]

בחיים עוזר,  6 ח„',  ני˙נ˙ לחלו˜‰,  
סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח   2.600.000

ר‡ובן 054-8463461
[20021665]

ח„',    4 מ"ר,    100 „פנ‰,   במעלו˙ 
בני‰  ‰י˙ר   + מ‡ו„,   מו˘˜ע˙ 
"‡נ‚לו  ˘"ח   2.100.000 למרפס˙,  

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021664]

ב˘מו‡ל ‰נבי‡,  87 מ"ר,  4 ח„',  + 
 1.325.000 טוב  מי˜ום  סוכ‰  מרפס˙ 
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח 

02-9666-774
[20021663]

במ˜ור ברוך,  55 מ"ר,  מי˜ום מˆוין,  
‚מי˘  ˘"ח   1.150.000 מרפסו˙.   2
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021662]

˜ומ‰  ח„',    3 ‡ילן,   ˆבי-בר  בנוו‰ 
כח„˘‰,   מ˘ופˆ˙  מעלי˙,    + נוח‰ 
1,  295,  000 ˘"ח . "‡נ‚לו סכסון" 

מיכ‡ל 02-9666-774.
[20021661]

פרטי /  בי˙  מיוח„,   נכס  בסנ‰„רי‰- 
ויל‰,  150 מ"ר,  6 ח„רים + ‡ופˆי‰. 
סכסון"  "‡נ‚לו  ‡טר˜טיבי  מחיר 

מיכ‡ל 02-9666-774.
[20021660]

בעזר˙ ˙ור‰,  150 מ"ר,  ˜ומ‰ נוח‰,  
"‡נ‚לו  מיי„י˙,   סוכ‰,   מרפסו˙   +

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021659]

מ"ר   100 זריˆ˜י,     ,'„ ברמו˙ 
נוח‰,   ˜ומ‰  ‚„ול‰,   מרפס˙   +
סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח.   1.650.000

מיכ‡ל 02-9666-774
[20021658]

 2  + מ"ר,    60 ברי˙,   בני  ב‚‡ול‰,  
˘"ח  מרפסו˙,  ˜ומ‰ 1,  1.220.000 
סכסון"  "‡נ‚לו  מיוח„˙,   ‰ז„מנו˙ 

מיכ‡ל 02-9666-774
[20021657]

‰נבי‡,   ב˘מו‡ל  ב˘ו˜!  ח„˘‰ 
מ"ר,    70 ח„',    4 מעול‰,   מי˜ום 
˘"ח   1.180.000 ר˜  מ˘ופˆ˙,  
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021656]

במנח˙-יˆח˜! 5 ח„ ענ˜י˙ + מרפס˙ 
 $000   ,825 ר˜  מיי„י˙!   . מחסן   +

"‡נ‚לו סכסון" רוזן 02-9666-773
[20021655]

מ"ר  מר + 50  בפנינ‰! „ופל˜ס 160 
רוזן  סכסון"  "‡נ‚לו  .מחו„˘˙.  חˆר 

02-9666-773
[20021654]

ח„'  ל 5  ח„' + ‡ופˆי‰  ב‚רוסבר‚ 4 
פינוי  נוף.   + מעלי˙   + מרפס˙   +
מיי„י! $ 650,  000 "‡נ‚לו -סכסון" 

רוזן 02-9666-773
[20021653]

˜ומ‰  ח„',    3.5  – ‚ר˘ום  ברבנו 
  ,1 סוכ‰  מרפס˙   + מחסן   + נוח‰ 
650,  000 ˘"ח "‡נ‚לו -סכסון" רוזן 

02-9666-77
[20021652]

נוח‰  ˜ומ‰  ח„',    4  – ‚ר˘ום  ברבנו 
˘"ח  סוכ‰ 1,  600,  000  מרפס˙   +

"‡נ‚לו -סכסון" רוזן 02-9666-77
[20021651]

ירושלים | השכרה
‡„וני‰ו   +  80 ב‚ו˘  ˆעיר  לזו‚ 
בילע„י  ˘ערים  מ‡‰   + ‰כ‰ן 

˙יווך052-7607959
[20021731]

כניס‰  ח„',    9 מ˘‰  בזכרון 
וכ"„  למוס„  ‚ם  מ˙‡ים  פרטי˙,  

054-8428911
[20021728]

ממוז‚˙  ויפ‰  ח„˘‰  ח„'   2.5 „יר˙ 
‚‡ול‰  ˘ל  ‰˘˜ט  ב‡זור  ומ‡וורר˙ 

054-8487570
[20021726]

ב‡בינ„ב,  4 ח„',  100 מ"ר,  יפיפ‰,  
מרו‰ט˙  נוף,    + סוכ‰,   מרפס˙   +
"‡נ‚לו  ˘"ח,    7.500 ˜ומפלט. 

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20021688]

2 „ירו˙ ˆמו„ו˙ ב„ברי חיים 4 וחˆי ו 
1 וחˆי 057-3187129 057-3187128 

057-3188234 לל˙
[20021642]

ירושלים | חנויות ומחסנים
מ"ר  כ-17  ‰נבי‡  ˘מו‡ל  ב‡זור 

מ˙‡ים ‚ם ל‡יחסון 052-7145033
[20021772]

מיר  י˘יב˙  לי„  פנוי  מבנ‰  ל‰˘כר‰ 
 2  + מ"ר   80 י˘ר‡ל  בי˙  בירו˘לים 
  ,02-5867052 ‚לרי‰   + מעלי˙   +

054-8453190
[20021764]

 17 ב‚‡ול‰  חנו˙   / מ˘ר„  ל‰˘כר‰ 
מ"ר + ‚לרי‰ 052-7699258

[20021729]

בני ברק | מכירה
‚בירול  ב‡בן  ענ˜)  חזי˙(סלון  ˜"ב   5
 03-5796357 ומטופח˙  מו˘˜ע˙ 

4 / 03-6170175
[20021767]

‚„ולים  ח'   2 טרפון  ר'   - ע˜יב‡  בר' 
˜"‚ ‡חרונ‰ עורף 1,  050,  000 ˘"ח 

‚מי˘ "˙ווך ‰מˆליח" 03-6198367
[20021759]

ב‡בן ˘פורט 4.5 ח„' כ 100 מ"ר ˜"ב 
"˙ווך  ˘"ח   000   ,320   ,1 מ˘ופˆ˙ 

‰מˆליח" 03-6198367
[20021758]

מ"ר ˜"ב  ח„' 60   2.5 כ  ב˜וטלר!!! 
‚מי˘  ˘"ח   000   ,150   ,1 ‡חרונ‰ 

"˙ווך ‰מˆליח" 03-6198367
[20021757]

ב‡„מו"ר מ˘‡ı 4 יפים ˜"ב חזי˙ + 
30 מ"ר מחסן + חני‰ בט‡בו "˙יווך 

‰מˆליח" 03-6198367
[20021756]

ב˘מעי‰ „ירו˙ ענ˜ כ-150 מ"ר,  בני‰ 
יו˜ר˙י˙,  1,  850,  000 ˘"ח ˙וכניו˙ 

ב"˙יווך-ט.זינ‚ר" 03-619-0004
[20021738]

‰˙ני‡  בבעל  ח„רים   5 מˆי‡‰!!! 
˜רי˙ מ˘‰ ˜ומ‰ ‡' + מעלי˙ + חני‰ 
בלע„י  ˘"ח  מחסם 1,  800,  000   +

"˙יווך „יר‰ נ‡‰" 052-7637000
[20021586]

פנו   ? בבלע„יו˙  „יר‰  מוכרים 
ל"˙יווך „יר‰ נ‡‰" 22 ˘נו˙ ‡מינו˙ 

* מ˜ˆועיו˙ * זריזו˙ 052-7637000
[20021585]

„ירו˙  לחו„˘!!!!  מבˆע 
ביניים  מימון  ב‰מכבים,   ‚„ולו˙ 
  ,050-4192-454 ‰˜בלן.  ע"ח 

054-845-3300
[20021512]

בני ברק | השכרה
מעולים  ב‡זורים  חנויו˙  ל‰˘כר‰ 
ומרכזיים,  בבני בר˜ "˙ווך ‰מˆליח" 

03-6198367
[20021760]

אשדוד | מכירה
ברובע  ח„'  וחˆי   3 ‰חלט‰  למ‰ירי 
000‚מי˘    ,650  '„ ˜ומ‰  מ'ר   90 ו' 

052-7614066
[20021773]

חˆר   + ‰ח„˘  ז'  ברובע  ח„'   3
‡חוזי   ( ˘"ח   4500 ‚„ול‰(מו˘כר˙ 
 052-7613733 נוספים  מ'  ל35  בני‰ 

ר˜ 1,  050,  000 ˘"ח 
[20021696]

אלעד | מכירה
בכל ‰‡זורים,   בלע„יו˙  מבחר „ירו˙ 
"˙יווך  לט‡י˙  בחסי„י˙  ‰˙מחו˙ 

˜זן" 054-8420522
[20021763]

ח„רים   3 ‰חסי„י  בעליון  בלע„י! 
‚„ול  סלון   + לרביעי  ˘ל„   +
˜זן"  "˙ווך  מעולים  כיוונים  במיוח„ 

054-8420522
[20021762]

צפת 
מ‡„  ונ˜י‰  ממוז‚˙  ח„רים   3 בכנען 
וימים  ל˘ב˙ו˙  ‡רוכו˙  ל˙˜ופו˙ 

052-7139638
[20021778]

קרית גת 
‡ופˆי‰   + ב˜רי‰   '‚˜  3 למכיר‰ 
מז‚נים   + מ˘ופˆ˙   + לבני‰  ענ˜י˙ 

0548-45-80-90
[20021774]

טבריה 
 / למכיר‰  „ירו˙  ˘ל  ‚„ול  מבחר 
"בריזל  ומ˜ˆועיו˙  ‡מינו˙  ‰˘כר‰,  

‰˘˜עו˙" 04-666-4-666,  
[20021417]

עמנואל 
ומ‡ורר˙  מ˘ופˆ˙  ח„'   5 למכיר‰ 
לנוף  וחˆר,   מרפס˙   + במ„ור‚ים 

320.000 ˘"ח 057-3158264
[20021644]

חנויות 
ל‰˘כר‰  חנו˙   - ברכפל„  ‡חוז˙ 
טלפון  - ˜ו  ˘רו˙ים  כולל   - מטר   40
וח˘מל נפר„ - חני‰ ב˘פע. לפרטים: 

052-7602139
[20021703]

לˆיבור ֹ מ‡„!  יחו„י  ‰סלע"  "בח‚וי 
בריכ‰   +  ıמע ב˜˙ו˙   4 ‰חר„י 

052-7160191
[20021771]

צפת 
מטופח˙  סוויט‰  ˆפ˙י"-  "ניחוח 
˘ל  ‰מר‰יב  לנוף  ˆופ‰  ומפו‡ר˙ 
נוף  מרפס˙  ו‰‚ליל,   מרון  ‰רי 
ל‰זמנו˙  חורף,   מבˆעי  מ„‰ימ‰,  

  ,04-6922240 050-4141401
[20013495]

בית חלקיה 
ˆימר   + ומו˘˜עים  ח„˘ים  ˆימרים 

כולל ‚'˜וזי 052-7689144
[20021635]

טבריה 
לכינר˙  נוף  ברמ‰,   נופ˘  „יר˙ 
מיוח„ים  מחירים  ומ˘פחו˙,   לזו‚ו˙ 

052-7698309
[20016621]

קוממיות 
ולחול  ל˘ב˙ו˙  ול˜בוˆו˙  למ˘פחו˙ 
„ירו˙ נ˜יו˙ במיוח„ + חˆר ומ˙˜נים 

2 / 052-7613501
[20021611]

מפו‡רים  ˆימרים  בכפר"  "‡חוז‰ 
 ‡˘„ מרחבי  ומ˘פחו˙,   ל˜בוˆו˙ 

ומ˙˜ני חˆר,  050-4192812
[20021539]

ירושלים 
יו˜ר˙י˙  נופ˘  „יר˙  ב‚‡ול‰!!! 
ל˜ˆרו˙!!!  ‚ינ‰   + מיטו˙   2-6
ו‰סביב‰  ב‚‡ול‰  „ירו˙  מבחר   *
  ,02-5387605 ו˘ב˙ו˙  לימים 

057-3131809
[20021741]

בני ברק 
מבˆע ל‡„ם (חול) בח„ר זו‚י + ‡"ב 
 ıרונובי‰‡ ‚ול„רייך  מלון  ˘"ח   120

ב"ב 03-5781005
[20020457]

מירון 
˜רוב  במירון  ‡ירוח  ו„ירו˙  ˆימרים 

לר˘ב"י 050-4110232
[20021776]

(‰לפרין),   ומסע„‰  מלון  במירון 
ל‡ירועים  ‰זמנו˙  מ˙˜בלו˙ 
˘בע  ˘ב˙,   סעו„ו˙  יו˜ר˙יים,  
‰חר„י˙  ‰ע„‰  מוˆרי  ברכו˙,  
˘טערן  ‰‚רמ"ˆ  ‰˘‚ח˙  בלב„!!! 

˘ליט"‡ 054-8477951
[20021401]

דרום 
וממוז‚˙,   נ˜י‰  מיטו˙   7-8 ח„'   2
מ˘ח˜ים.550˘ב˙  נ„נ„ע,     ,‡˘„

300חול 050-4110379 08-6881641
[20021610]

ארה"ב 
ו˜טנו˙  ‚„ולו˙  ו„ירו˙  ˆימרים 
מל‡‰!  פרטיו˙  פ‡ר˜,   בבורו 

917-5415055
[20021634]

דלתון 
מ˘פח˙י  כפרי˙  ב‡וויר‰  ˆימרים   2
ביכנ"ס.  נוף,   בריכ‰,   זו‚י ‚'˜וזי,    /

050-4115871
[20021775]

ל˘נ‰ ִ טסט   98 ˜ורול‰  טויוט‰ 
מעול‰  מכני  מˆב  ומטופח˙  ˘מור‰ 

052-7604581
[20021754]

 79.000   ,2008 ‚׳ט‰  פול˜סוו‚ן 
˜״מ,  במˆב מˆוין,  מ˙ח˙ למחירון,  

מרופ‡. 052-7647627
[20021709]

השכרת רכבים 
יומי,   רכב  ‰˘כר˙   sixt ˘למ‰ 
ברוך  ל‰זמנו˙:  חו„˘י.  ˘בועי,  

˜ל‡ר 050-4100300
[2008254]

בכל  סניפים  רכב  ‰˘כר˙   'ıר‰'
‰‡רı עם ‰˘ירו˙ ו‰‡מינו˙ ‰י„וע 

˘ל חיים ‚רוס 052-7617828
[2004492]

˙יכון ַ לבנו˙  יחו„י  חינוכי  לפרויי˜ט 
חינוכי˙  ‡י˘יו˙  „רו˘‰  „ן,   ב‚ו˘ 
‰פרויי˜ט,   לני‰ול  מעוף  בעל˙ 
וכ„ו',   בני‰ול  ניסיון  לבעל˙  ע„יפו˙ 
 chinuchtahor@gmail.com-ל ˜ו"ח 

‡ו לפ˜ס: 03-7266088
[20021780]

בירו˘לים „רו˘ מנ‰ל ליו„ים כלליים 
˙עו„ו˙.   + נסיון   + ˙ורני˙  לי˘יב‰ 

פ˜ס. 077-4701832
[20021779]

מ‡˙‚ר˙?  חינוכי˙  עבו„‰  מחפ˘˙ 
נ˘ו‡ו˙  מ„ריכו˙  לנו  „רו˘ו˙ 
ומ‰נ‰  מ‡˙‚ר˙  לעבו„‰ ‡חר‡י˙,  
 153548402063 לפ˜ס:  ˜ו"ח 

ירו˘לים
[20021766]

„רו˘‰  בי-ם  לבנו˙  חינוכי  למרכז 
˜ו"ח  חינוכי˙  יועˆ˙   / עו"ס 

לפ˜ס: 15358402063
[20021765]

ב˘עו˙  לעבו„‰  מוכר˙  „רו˘‰ 
‡ח‰"ˆ בבני בר˜ 052-7650266

[20021750]

לר˘˙ ‰לב˘‰ חסי„י˙ ח„˘‰ ב‰˜מ‰ 
לבני  נסיון   + סניפים  מנ‰לי  „רו˘ים 
syirhrr@ ˘מ˘  ובי˙  ירו˘לים  בר˜ 

gmail.com
[20021716]

ב‡י„י˘  לבי‰"ס  מ"מ  מנ‰ל˙  „רו˘‰ 
במרכז ˜ו"ח לפ˜ס 073-2226993

[20021714]

ספר  ב˜רי˙  לחנו˙  מחסנ‡י  „רו˘ 
ל˘עו˙ ‡ח‰"ˆ 050-4189900

[20021700]

„רו˘ים  ‡ביב  ב˙ל  ביטוח  לסוכנו˙ 
בבו˜ר  טלפונים  מכירו˙  ‡נ˘י 

052-7156652,  ˘כר ‚בו‰
[20021639]

"‰יימי˘ער ‡ור‚ניסט"- ח. ריינר לכל ֱ
 500 ר˜  ברכו˙  ל˘בע  מבˆע  ‡רוע,  

˘"ח 050-4161499
[20021749]

וזול!  ˘מח  ‡ליס"-  "‡בר‰ם 
 / רמ˜ולים  ‚מ"ח   / ˙זמור˙  ‚מ"ח 
ועו„,  ‰בי˙  ע„  נ‚ינ‰  כלי  מכיר˙ 

057-3159587
[20021747]

רוˆ‰ ל‰יו˙ מו‰ל ? מ˙‡ר‚נ˙ ˜בוˆ˙ ָ
‰"מיל‰"  ‡ומנו˙  ללימו„  ‡ברכים 

‡ˆל מו‰ל ו˙י˜ 050-4111-050
[20021753]

ני‰ול פיננסי ו˙זרים מזומנים לעס˜ים 
˜טנים ולפרטיים 08-9477204

[20021751]

˘ימו˘יים  ל‡  ז‰ב  ˙כ˘יטי  „רו˘ים 
לכל  ‚בו‰  מ‡„  במחיר  ˘בורים,   /
ב"ב  ‚רם, ‰‚ע‰ ע„ ‰בי˙ בערים י-ם 
ב"˘ ובי˙ר. ˘ירו˙ ‡מין „ובר ‡י„י˘ 

ועברי˙. 052-7171156
[20021748]

פרנס‰,  זו‚יו˙,  ו‰כוונ‰,   ıייעו
פ˙רון  ביל„ים  וריכוז  ˜˘ב  ‰פרעו˙ 
בעיו˙ בכל ˙חום. ‚יל‰ 03-5054445, 

gilgol1954@walla.com
[20021692]

ברמ‰  ו‰נ‰"ח  מס   ıייעו ˘ירו˙י 
לחו„˘  ˘"ח   200 מ  ‰חל  מ˜ˆועי˙ 

054-8490822 077-5007871
[20021643]

במרכז  סטו„יו   + ל˙ופים  מור‰ 
לפרטים  נוחים,  מחירים  ב"ב, 

050-4144033
[20019737]

שונות 
ל„פוס  ‰מ„י‰  ˙חומי  כל  עיˆוב 
רב  ונסיון  מ˜ˆועיו˙  ול‡ינטרנט 

052-7667147
[20021777]

בריאות 
„רמטיטיס,  ‡טופי˜  ‡סטמ‰,  ריפוי 
לל‡  ˘ומו˙  ‰סר˙  פר˜ים,  מ‚רנו˙, 

ני˙וח. „״ר זמיר: 1700-55-16-55
[20021710]

משכנתאות 
‡ופ˜ מ˘כנ˙‡ו˙ כל ‰סו‚ים חוסכים 
כסף!!! חוב‰ לב„ו˜ לל‡ ‰˙חייבו˙ 
+ ‰לוו‡ו˙ לכל מטר‰ 052-7655660
[20021727]

‰ולˆמן  „ו„  ‰מ˘כנ˙‡  עולם 
לכל  ומימון   VIP מ˘כנ˙‡ו˙   ıיוע

מטר‰.052-761-5318
[20021149]

הוצאה לפועל 
 65% ב‰פח˙‰  ‰וˆל"פ,  ˙י˜י  ס‚יר˙ 
 ,057-3146868 ב‰וˆל"פ  ˘˙‡ו˘ר 

057-3136200
[20021489]

השבת אבידה 
‰‚מ"ח ‰‡רˆי ל‰˘ב˙ ‡בי„‰ ‡ב„ 
לך מ˘‰ו? מˆ‡˙ מ˘‰ו? ‰˙˜˘רו 

ב‰˜„ם ל: 1-599-500-003
[2004544]

עם  ˙ום"  ˘ל  "‰מ˜ום  ˘˜י˙  ‡ב„‰ 
ביום  לי-ם  מב"ב   400 ב˜ו  ב‚„ים 

חמי˘י ˘עבר 0527139888
[20021769]

פו‚'י  „י‚יטלי˙  מˆלמ‰  ‡ב„‰ 
סיוון  בחו„˘  בב"ב   / בˆפון  פילם 

03-6163654
[20021768]

 '‚  1  49 ב˜ו  זכרון  כרטיס  נמˆ‡ 
בחו„˘ טב˙ 052-7679088

[20021761]

‡ב„ו ˙פילין ע"˘ ר. ח. בטרמפ בכ"ז 
‡ב בבני בר˜ מרח' „סלר לרח' עזר‡ 

050-4125840
[20021755]

לפני  לבעליו  ‰י˜ר  ז‰ב  ˆמי„  ‡ב„ 
ברוך  למ˜ור  ˘ערים  מ‡‰  בין  יו‰כ 

02-5381606
[20021742]

חו‰"מ  רביעי  ביום  ז‰ב  ˆמי„  ‡ב„ 
סוכו˙ 052-7694198

[20021740]

בבני  ˙˘רי  כ"‰  חמי˘י  ביום  ‡ב„‰ 
בר˜ ˘˜י˙ עם ב‚„ יל„‰ ו˙י˜ ‡יפור 

0779-155-144
[20021739]

˘מכיל  ˘חור  בונ„  ‚'יימס  ˙י˜  ‡ב„ 
במ‡‰  כ˘בוע  לפני  עבו„‰  כלי 

˘ערים בירו˘לים, 03-6183421.
[20021737]

טרמפיסט ˘˘כח ˘˜י˙ עם ב‚„ים ב‚' 
ספר  ל˜רי˙  עילי˙  במו„יעין  בח˘וון, 

מ˙ב˜˘ ל‰˙˜˘ר ל- 050-4188465.
[20021736]

נמˆ‡‰ ע‚ל‰ ברח' יונ‰ ‰נבי‡ בב"ב 
מ‡זור  ˘נ‚נב‰  י˙כן  ˙ור‰  ב˘מח˙ 

‡חר ו‰וב‡‰ לכ‡ן, 03-6182561.
[20021735]

 402 ב˜ו  ˘חור‰  מזוו„‰  נ˘כח‰ 
לירו˘לים,  מב"ב  ירו˜)  (‡וטובוס 
ח˘וון   '‚ ו'  ביום  ב14:00  לי-ם  ‰‚יע 

02-5380344
[20021734]

בפקס. 072-240-9-240 בטל'. 072-240-8-240
modaot@hamevaser.co.il בדוא"ל

מודעות לוח מתקבלות עד השעה 18:00 
הלוח 
הסגול

דף היומי בבלי: שבת כא    דף היומי ירושלמי: כתובות נח    חובות הלבבות: 
חשבון הנפש השמיני (היחוד)    משנה יומית: נזיר ג, ה-ו    הלכה יומית: או"ח 
קמא, ו-ח    רמב"ם יומי: כלים כא-כג    חפץ חיים: לה"ר ג, ג-ד    העמוד 

היומי במשנה ברורה: ח"א עמ' קיב.

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
7:51
8:36
9:02
9:32
11:23
11:53
5:01

4:19
4:58
5:48

ת"א
7:53
8:38
9:03
9:33
11:25
11:55
4:58

4:21
4:38
5:57

חיפה
7:52
8:38
9:03
9:33
11:24
11:54
4:59

4:20
5:00
5:48

ב"ש
7:53
8:38
9:04
9:34
11:25
11:55
5:00

4:21
5:00
5:51

אשדוד
7:53
8:38
9:04
9:34
11:25
11:55
4:59

4:21
5:00
5:51

צפת
7:50
8:36
9:01
9:31
11:22
11:52
4:54

4:18
4:58
5:46

81
6:30 9:30 02-5822456

שיעורים

שיחות  קול החסידות    03-6171111 טל'  ונושאים.  שפות  במגוון  שיעורים  הלשון  קול   
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 התאחדות - קהילות חרדים בארץ הקודש טלפון: 077-2060530    בד"ץ מהדרין 
בראשות הרב רובין: טל' 08-9390816/7    בד"ץ אגו"י: טל' 02-5385251/2    בד"ץ מחזיקי 
הדת: 02-5016777    בד"ץ שארית ישראל: טל' 03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות 
ע"פ התורה בראשות הגרי" אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין טלפון 08-8634225     בד"ץ 
בית יוסף: טל' 02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: טל' 03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת: 

טל' 03-9317040 

בית הוראה: 

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

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

תורנויות בתי מרקחת
ירושלים מרפאת מסילת ישרים 054-4869302 מסילת ישרים 14    בני ברק הר סיני 6762954 הר סיני 15 
 19:00 מהשעה   72 רוזן  פנחס   077-8880650 דן  שיכון  פארם  סופר  אביב  תל      22:00 עד   19:00 מהשעה 
עד 08:00  סופר פארם מיני סטור 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה נס 
פארם 8359905 חפץ חיים 4    חיפה סופר פארם חוצות 077-8880380 החרושת(חוצות המפרץ) 6 משעה 
19:00-23:00  גולומב 8377077 גולומב אליהו 30 משעה 19:00-23:00    רמת גן סופר פארם קניון איילון -077

8880100 אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 1:00    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

מפלס 
הכינרת

‰מ‡ב„  ב‚„.  ב˙וך  כסף  סכום  נמˆ‡ 
יפנ‰ 052-7627399

[20021733]

מטנ„ר  ב˜ופס‡  כיפ‰  בטעו˙  נל˜ח 
בין  ˙חיל˙  ב˙˜ופ˙  ‚‡ול‰'  'מוניו˙ 

‰זמנים ניסן 03-5780793
[20021720]

 '‚ ˘י˘י  ביום  מפ˙חו˙  ˆרור  ‡ב„ 
‰רב  ב‡זור  ‰ˆ‰ריים  ב˘עו˙  ח˘וון 
‡ו   280 ב˜ו  ‡ו  בב"ב  ‡י˘  חזון  ˘ך 

ב‡לע„ 052-7161690
[20021719]

 '‚ ˘י˘י  ביום  מפ˙חו˙  ˆרור  ‡ב„ 
‰רב  ב‡זור  ‰ˆ‰ריים  ב˘עו˙  ח˘וון 
‡ו   280 ב˜ו  ‡ו  בב"ב  ‡י˘  חזון  ˘ך 

ב‡לע„ 052-7161690
[20021718]

מטנ„ר  ב˜ופס‡  כיפ‰  בטעו˙  נל˜ח 
בין  ˙חיל˙  ב˙˜ופ˙  ‚‡ול‰'  'מוניו˙ 
03-5780793ל‰˙˜˘ר  ניסן  ‰זמנים 

ב˘עו˙ ‡ח‰"ˆ ו‰ליל‰
[20021717]

‡יב„נו  ˘בועו˙  כ˘לו˘‰  לפני 
מ‡˘„ו„  ‡ברך  ב‡וטובוס  פל‡פון 
לנו  ˘יחזיר  ו‰˙˜˘ר  ‡ו˙ו  מˆ‡ 
יוכל  ‡ם  ‰כ˙וב˙  לו  ˘‡„ב  וכנר‡‰ 
מ‡„  לו  נו„‰  ב˘ני˙  ˜˘ר  ליˆור 

02-5819686
[20021715]

ב„רך  במוני˙  חסי„י  כובע  ‡ב„ 
סוכו˙  חו‰"מ  ˘י˘י  ביום  לכו˙ל 

052-7612419
[20021713]

שבתשישיחמישי

ירושלים
27-18

תל אביב
28-19

חיפה
27-19

גולן
29-18

טבריה
32-20

גליל
25-15

באר שבע
31-17

אילת
33-21

מזג האויר
עליה קלה בטמפ'
היום - מעונן חלקית, תחול 

עליה קלה של הטמפרטורות.

חמישי - מעונן חלקית עם 
ירידה קלה של הטמפרטורות. 

ייתכן גשם מקומי ברובו קל 
בצפון הארץ ובמרכזה.

שישי - גשם מקומי בצפון 
הארץ ובמרכזה. תחול ירידה 

קלה נוספת של הטמפרטורות. 
קיים חשש קל לשטפונות 

בנחלי ים המלח.

שבת - מעונן חלקית עם עליה 
קלה בטמפרטורות . בשעות 

הבוקר עדיין יתכן גשם מקומי.

הקו האדום
-208.8

היום: 212.385-
אתמול: 212.380-
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3.8300
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הועדה המקומית לתכנון ולבניה - ראש העין
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה - ראש העין בקשה לשימוש
בקשה: מס'  ג'מבורי.  לצורך  ב'  בקומה  מ"ר   165.00 של  בשטח  למסחר  מתעשיה  חורג: 
ראש כתובת:  חיזקיה.  ורפאל  שאול  רפאל  המבקש:  שם  בנין: 4651.  תיק  מספר   20120333
העין, התעשיה מספר 4. גוש: 4252 חלקה: 88 מגרש:  הבקשה כוללת את השימושים החורגים
הבאים: שימוש חורג מתעשיה למסחר בשטח של 165.00 מ"ר בקומה ב' לצורך ג'מבורי. "בעל
קרקע או בנין המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת
במשרדי הועדה המקומית, עיריית ראש העין רח' שילה 21 בשעות קבלת קהל, א, ג, -08:30
12:30,  יום ד' 17:00-19:00. במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה,
את ולציין  המנומקת  התנגדותו  את  העין  ראש  ובנייה  לתכנון  המקומית  לועדה  להגיש  רשאי 
כתובתו המדוייקת ומס' טלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה

זו ותובאנה לדיון בפני הועדה הנ"ל. 
משה סיני ראש העיר יו"ר הועדה המקומית לתכנון ו לבניה ראש העין

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 
פרופרטיסייזום  אורבן  חב'  בשם  בקשה  הוגשה  נהריה  של  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה 
לפי  קומות   3 אדמה+תוספת  רעידות  בפני  קיים  מגורים  בנין  חיזוק  בע"מ -עבור  י.ב.  ובנייה 

תמ"א 38 כולל ממ"דים מרפסות ומחסנים הבקשה כוללת את ההקלות דהיינו: 
1. קו בנין צידי צפוני 0.0 מ' במקום 5.0 מ' המותרים עבור עמודים וקורות חיזוק. 

2. קו בנין צידי צפוני 1.5 מ' במקום 5.0 מ' המותרים עבור תוספת ממ"דים.
3. קו בנין צידי צפוני 3.0 מ' במקום 5.0 מ' עבור תוספת מרפסות.

4. קו בנין צידי דרומי 3.8 מ' במקום 5.0 מ' המותרים עבור ממ"דים עמודים וקורות חיזוק.
גזוזטרה                   מרפסת  תוספת  עבור  המותרים  מ'   5.0 במקום  מ'   3.0 דרומי  צידי  בנין  קו   .5

בקומה ד'.  6. קו בנין אחורי מזרחי 4.6 מ' במקום 5.0 מ' המותרים עבור תוספת ממ"דים.
הבנייה  הממ"דים.  תוספת  עבור  המותרים  מ'   5.0 במקום  מ'   3.25 מערבי  קדמי  בנין  קו   .7

מבוקשת בחלקה 105 בגוש 18168 ברחוב ויצמן 33 נהריה. 
נהריה,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כן  לעשות  יוכל  בבקשה  לעיין  המעוניין  כל 
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 
הפרסומים  מבין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   10 תוך  וזאת  לעיל,  כאמור 
 8.30-12.30 בוקר:  ד'  א',  בימים  במשרדנו:  קהל  קבלת  וימים  שעות  לנוחיותך,  בעיתונים. 
אחה"צ: 16.00-18.00 ביום ה' צהריים: 12.00-14.30 לאנשי מקצוע בלבד. בימי ב' ו-ג': אין 

קבלת קהל טלפון: 04-9879891 פקס:   04-9512324.
ז'קי סבג ראש העיר יו"ר הועדה לתכנון ובניה (משנה) נהריה

מאת חיים מרגליות

לתע־ השלום  משפט  בבית 
השופטת  בפני  שבע  בבאר  בורה 
תביעות  בידי  נדון  גרבי,  א.  הגב' 
נגב)  (שלוחת  דרום  תעבורה 
אשר  לנהיגה  מורה  של  עניינו 
כדי  תוך  נייד  בטלפון  דיבר 
דיבורית.  וללא  נהיגה  הוראת 
חוק.  עפ"י  עבירה  המהווה  דבר 
כעולה מפרוטוקול הדיון לנאשם 
פסילה  וכן  קודמות  הרשעות   71
שימוש  עבירת  בגין  תנאי  על 
בזמן  דיבורית  ללא  נייד  בטלפון 

שיעור נהיגה.
השופטת  כתבה  הדין  בגזר 
העבירה  כי  סבור  "הנאשם  כי 

חמו־ עבירה  אינה  לו  המיוחסת 
לתאונות  גורמת  אינה  כי  רה 
כי "מורה  הדגישה  היא  דרכים". 
התנהגותו  באופן  אמור  לנהיגה 
טובה  דוגמה  להוות  ונהיגתו 
ומודל לחיקוי לתלמידיו והעוב־

דה כי במהלך נהיגה אינו מציית 
פגם  מהווה  התחבורה  להוראות 

חמור בהתנהלות כאמור".
קנס  נגזרו:  הנאשם  על 
רשיון  פסילת  ש"ח,   1,000 בסך 
ופסי־ חודשים   3 למשך  הנהיגה 

לה על תנאי 3 חודשים למשך 3 
שנים.

דוגמה אישית?

מורה נהיגה ששוחח בטלפון 
באמצע שיעור הועמד לדין



מאת י. ברזל

חשפו  חברון  מרחב  שוטרי 
פיראטי  חיבור  האחרונים  בימים 
כ־2  של  באורך  מים  צינור  של 
’מקורות‘  של  הראשי  לקו  ק“מ 

בסמוך לחטמ“ר יהודה. 
הממצאים  אחר  בהתחקות 
לדירה  הכוחות  הגיעו  בזירה, 
אשר  הכבשים  לצומת  בסמוך 
המוכר  פלסטיני  ידי  על  שכורה 
מפעל  בה  כי  ונמצא  בתחום 
באמצעות  גנובים  מים  לשאיבת 
משאבות המובילות למאגר מים 
נע־ החשוד  לבית.  מתחת  עצום 

נאספו  הממצאים  לחקירה,  צר 
והחקירה נמשכת. מעצרו הוארך 

בארבע ימים בבימ“ש צבאי.

התשתיות  גניבת  תופעת 
ברמה  פשיעה  לתופעת  הפכה 
רבות  השלכות  ולה  הלאומית 
תוך  וכלכליות,  אסטרטגיות 
חייהם  באיכות  קשה  פגיעה 
כדין  המשלמים  התושבים  של 
בתש־ להשתמש  בכדי  לרשויות 

תיות ברמה איכותית. 
בעלת  בתופעה  מדובר 
ומ־ ההולכים  גדולים  ממדים 

בשת“פ  חברון  מרחב  תעצמים, 
כוחות נוספים משקיע משאבים 
התופעה  למיגור  ורציפים  רבים 
סדר  על  עומד  והנושא  בתחומו, 
עד  והמרחבי.  המחוזי  היום 
נפתחו  חשודים,   18 נעצרו  כה 
מהע־ וכמחצית  תיקים  כ־30 

תום  עד  למעצר  נשלחו  צורים 
ההליכים. 

עמותת  מנכ“ל  ענבר  עופר 
”עמותת  כי  מוסר  עכשיו‘  ’ירוק 
בנושא  הפועלת  עכשיו  ירוק 
איכות הסביבה ביהודה ושומרון 
ובארץ בכלל, העלתה את סוגיית 
הר־ הנזקים  על  והתריעה  המים 
וקי־ מגניבות  הן  הנגרמים  בים 

משאיבת  והן  פיראטיים  דוחים 
אקוויפר  של  המערבי  מצד  מים 
אוסלו  הסכם  לפי  שלא  ההר 
הרלוונטיים.  הגורמים  בפני 
ישראל  ממשלת  הרב,  לצערי 
משערוריה  עין  להעלים  בחרה 
בנח־ התהום,  במי  הפוגעת  זו 

של  הטבעיים  ובמשאביה  לים 
כי  תקוה  אנו  ישראל.  מדינת 
בש־ לטפל  תשכיל  הממשלה 

שיהיה  לפני  בהקדם  זו  ערוריה 
מאוחר“.

מאת אליעזר פרידמן

איטלקיים  מדענים  שבעה 
נשלחו לשש שנות מאסר, לאחר 
מילוי  ובאי  בהזנחה  שהורשעו 
חברים  היו  המדענים  תפקידם. 
אח־ שהיתה  ממשלתית  בועדה 
ראית על חיזוי אסונות ומניעתם, 
אך הם לא הצליחו לחזות מראש 
את  שפקדה  האדמה  רעידת  את 
באפריל 2009.  לה־קווילה  העיר 
המשפט  בית  עליהם  גזר  השבוע 
למרות  ממושך,  מאסר  עונש 
אינן  אדמה  רעידות  כי  טענתם 

ניתנות לחיזוי מראש. 
המ־ נגד  המרכזית  הטענה 

שלא  אחר  שמדען  היתה  דענים 
היה חבר בועדה הממשלתית בה 
הם כיהנו כחברים קבע חודשיים 
לה־קווילה  שהעיר  לכן  קודם 
אדמה,  רעידת  לפני  עומדת 
רעשים  של  שורה  על  בהתבסס 
בחו־ האזור  את  שפקדו  קטנים 
פרסם  הוא  לה.  שקדמו  דשים 

הקטנים  הרעשים  לפיה  הודעה 
רעידת  לקראת  הקדמה  מהווים 
שתתרחש  יותר  גדולה  אדמה 
באפריל, אך ההודעה שלו יצרה 
בהלה גדולה, והמשטרה הורתה 
לו להסיר את ההודעה שלו ואף 
והפרת  בהפחדה  אותו  האשימה 

הסדר הציבורי. 
האזהרה  פרסום  בעקבות 
כינסה  המדען  של  העצמאית 
מד־ של  כנס  המקומית  העיריה 

ענים, וחברי הועדה השתתפו בו 
וקבעו כי העיר אינה עומדת בפני 
סכנה ממשית של רעידת אדמה. 
הסתייגות  הוסיפו  הם  זאת,  עם 
לפיה רעידות אדמה אינן ניתנות 
כי  הבהירו  אך  מראש,  לחיזוי 
הקביעה שרעידת אדמה עומדת 
להתרחש בסבירות גבוהה, הינה 

חסרת שחר. ימים אחדים לאחר 
פרסום ההודעה פקדה את העיר 
שגרמה  חזקה  אדמה  רעידת 
ולפ־ אדם  בני  מאות  של  למותם 
ציעתם של יותר מאלף נוספים. 
נו־ ביקורת  מותחים  בעולם 

האיטלקי  המשפט  בית  על  קבת 
שגזר עונש מאסר על המדענים, 
כאשר כל בעלי המקצוע בתחום 
חבריהם  של  בעמדתם  תומכים 
ניתן  לא  כי  וקובעים  האיטלקים 
אדמה.  רעידות  מראש  לחזות 
שבארה“ב  הגיאופיזי  באיחוד 
המדענים  הרשעת  כי  הוסיפו 
שמד־ לכך  תגרום  באיטליה 

תחזיות  לפרסם  יחששו  ענים 
לא  אזהרות  ויפרסמו  ריאליות, 
מה־ להימנע  כדי  רק  מבוססות 

עמדה לדין. 

03-7266088 chinuchtahor@gmail.com

הנופש המושלם מחכה לכם בנירוונה
הכל כלול במחיר במלון נירוונה - ים המלח

סדנאות מעשירות למשפחה בתחומי עניין מגוונים: צילום, כלכלה נבונה, מינוף עסקים  ספיישל 
מרתק לנשים: בישול, הגשמה עצמית ומימוש יעדים, הרקדה, עיצוב שולחנות אירוח, תזונה נבונה 
בלעדי: שני חופי רחצה נפרדים  כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח מקורה, ג'קוזי, 
סאונה רטובה/יבשה וחדר כושר  32 חדרי טיפולים במחירים אטרקטיביים  בריכת מים מתוקים 
ענקית עם קרוי מיוחד  פעילויות לכל המשפחה  סולריום נפרד  3 ארוחות ביום  שתייה חמה וקרה, 
24 שעות ביממה  מזנון בריכה, שתייה, חטיפים ועוד  עוגות וקפה אחר הצהריים  ארוחת חצות קלה

7 ימים של נופש בריאותי בים המלח  י"א - י"ח כסלו תשע"ג (2.12.2012 - 25.11)

(לאונרדו קלאב)

העבודות בכביש מס‘ 1 יגרמו לקשיים אדירים 
בהגעה לירושלים במשך כארבע שנים

חבר הנהלת עיריית ירושלים מטעם יהדות התורה, הרב שלמה רוזנשטיין אומר כי ”יש לקיים דיון 
דחוף בהנהלת העיר לסקירת התכניות השונות אודות ההגעה לירושלים בתקופת העבודות“

באחד  העבודות  יחלו  בקרוב 
הגדו־ התשתיתיים  הפרויקטים 
שדרוג  במדינה,  והחשובים  לים 
הנתיבים  הכפלת   1 מס‘  כביש 
חבר  לירושלים.  ההגעה  ושיפור 
רוז־ שלמה  הרב  העיר  הנהלת 
לראש  אלו  בימים  פנה  נשטיין 
הוא  בו  במכתב  ירושלים  עיריית 
אדירה  קטסטרופה  מפני  מזהיר 
תקופת  משך  לירושלים  בהגעה 
פנה  רוזנשטיין  הרב  העבודות, 
בהנה־ דחוף  דיון  לקיים  בבקשה 
לת העיר ולסקור בפני חברי המו־
שתציג  האלטרנטיבות  את  עצה 
להגיע  למבקשים  ישראל  מדינת 

לירושלים בתקופת העבודות. 
אין ספק – אומר הרב רוזנש־

טיין – כי מדובר בפרויקט חשוב 
ירושלים,  לעיר  כמותו  מאין 
בק־ כרוכה  לעיר  כיום  ההגעה 
ארו־ שעות  ובמשך  רבים  שיים 

אדירים  פקקים  משתרכים  כות 
כביש  מכיוון  גם  לעיר,  בכניסות 
מס‘ 1 וגם מכיוון כביש מס‘ 443, 
 1 מס‘  כביש  לשדרוג  העבודות 

חיוניות לעתיד ההגעה לעיר. 
להתעלם  אין  זאת,  עם  יחד 
להמשך  הצפויה  מהקטסטרופה 
העבודות  בתקופת  שנים  ארבע 
זו  תקופה  במשך  שכן  בכביש, 
הקשיים  יגברו  הדברים  מטבע 
לירו־ וההגעה  העבודות  בשל 
בלתי  למשימה  תיהפך  שלים 

אפשרית. 
חבר  מבקש  זאת,  לאור 
רוזנשטיין  הרב  העיר  מועצת 
העיר  בהנהלת  דחוף  דיון  לקיים 
את  ההנהלה  חברי  בפני  ולהציג 

על  העומדות  השונות  התכניות 
הפרק וכמו כן להקים צוות היגוי 
ולבדוק  לבחון  יהיה  שתקפידו 
לע־ ואף  הפתרונות  מכלול  את 

קוב בזמן אמת ותוך כדי תקופת 
העבודות אחר המתרחש. 

מתבצעות  אינן  העבודות 
ירוש־ של  השיפוט  בתחום 

אך  רוזנשטיין,  הרב  אומר  לים 
אינטרס  להיות  חייב  לעיריה 
מעור־ להיות  ראשונה  ממדרגה 

בת בתהליך אשר אמור להשפיע 
לעיר  ההגעה  דרכה  על  קשות 

במשך ארבע שנים. 
הפרויקט  שפורסם,  כפי 
מוערך  קטעיו,  חמשת  על  כולו, 

והוא  שקלים  מיליארד  בכ־2.5 
 .2016 במהלך  להסתיים  צפוי 
המ־ הראשון  במקטע  העבודות 

לשורש,  הגיא  שער  בין  תוכנן, 
והגבהת  מילוי  חציבה,  כוללות 
מתוכנן  בהמשך  החדש.  הכביש 
להוסיף מסלול שלישי לכל אורך 
ציר הנסיעה בכביש וליצור מח־
שישפרו  חדשים  וגשרים  לפים 
אותו  יקצרו  הנסיעה,  תוואי  את 
וקצרה  בטוחה  נסיעה  ויאפשרו 

בין ירושלים לתל אביב. 
רוזנשטיין  הרב  במכתבו 
די־ למרות  כי  לעובדה  מתייחס 

שיפור  בוצע  טרם  רבים,  בורים 
יום  מדי  בו  מכבית,  במחסום 

דקות  מ־15  למעלה  מעוכבים 
לבידוק,  בהמתנה  רבים  רכבים 
עמדות  שלוש  של  קיומם  לאור 
פוע־ שמתוכם  בלבד  בידוק 

עמדות.   2 רק  רבות  שעות  לות 
רוזנשטיין  הרב  דורש  כן,  כמו 
מיוחד  בידוק  מעבר  יופעל  כי 
לתחבורה  כנתיב  לאוטובוסים 
את  להעדיף  כדי  בלבד  ציבורית 
משתמשי התחבורה הציבורית. 

נמשך תרגיל העורף הלאומי: ”המוכנות הולכת ומשתפרת“
יומיים לא פשוטים עברו על העורף הישראלי, אם להאמין לכ־25 תרחישים אפשריים של רעידת אדמה שנוסו בבתי־החולים 
ובבתי־הספר בכל רחבי הארץ ^ בתרגיל בו נבחן תרחיש של קריסת בתי־הספר, נערך שיתוף פעולה בין כוחות פקע“ר, יחידת 

עוקץ, המפעילה כלבי חילוץ, משטרת ישראל ומגן דוד אדום

מאת כתב ’המבשר‘

פוקדת  חזקה  אדמה  רעידת 
מת־ ספר  בית  ובנין  ישראל,  את 
תלמי־ לכודים  כשבתוכו  מוטט, 

השבוע  תרגלו  כך   – רבים  דים 
תרחיש  את  העורף  פיקוד  לוחמי 
האימים באתר הרס בחולון. המ־
תרגיל  במסגרת  המדומה  ציאות 
 ‘6 מפנה  ’נקודת  הלאומי  העורף 
כאשר  תאוצה,  לצבור  המשיכה 
כוחות  נערכו  הצהריים  בשעות 
בית  צוות  עם  יחד  העורף  פיקוד 
לתר־ שבחיפה  רמב“ם  החולים 
בית־ והקמת  חולים,  פינוי  חיש 

חולים שדה בשטח סמוך.
”המוכנות הולכת ומשתפרת 
צה“ל  למגזין  סיפר  הזמן“,  עם 
תא“ל  העורף,  פיקוד  מטה  ראש 
מער־ לנו  יש  ”כיום  טסלר.  צבי 

ומודל  מתקדמות,  התראה  כות 
תרחישים  כ־25  של  מוקדם 
אדמה“,  רעידת  של  אפשריים 
את  נזהה  אמת,  ”במקרה  ציין, 
עוצמת  לפי  המתאים  התרחיש 
נדע  ולפיו  ומיקומה,  הרעידה 
החילוץ  כוחות  את  להפעיל  איך 

וההצלה בשטח“.
אל“ם  העורף,  פיקוד  דובר 
מבינים  כי ”אנו  אמר  שנחר  גילי 
מקרה  איננה  אדמה  שרעידת 
שניתן למנוע“. לדבריו, ”האתגר 
לצי־ ההסברה  הוא  המשמעותי 

כזה  לתרחיש  נערך  שלא  בור, 
אותו  להכין  יש  ולכן  ביום־יום, 
להתמו־ הכלים  את  לו  ולתת 

דדות“. אתגר נוסף בתרחיש הוא 
הקושי בהתרעה מראש על רעי־

היא  ההתראה  ולרוב  אדמה,  דת 
והתגובה  עצמה,  הרעידה  פשוט 
צריכה להיות מיידית כדי למנוע 

תוצאות הרסניות.
לתרגיל  הראשונה  השנה  זו 
רעידת  של  תרחיש  מתורגל  בה 
אדמה בעוצמה 7 בסולם ריכטר. 
של  יומיים  עוד  יכלול  התרגיל 
בשטח,  אסון  תרחישי  תרגול 
תרגול  ימי  שלושה  ולאחריהם 
השי־ ולגופי  למשרדים  נוספים 

פור.
של  בתרגיל בו נבחן תרחיש 
שי־ נערך  בתי־הספר,  קריסת 

פקע“ר,  כוחות  בין  פעולה  תוף 
כלבי  המפעילה  עוקץ,  יחידת 
חילוץ, משטרת ישראל ומגן דוד 
לקחו  לראשונה  בנוסף,  אדום. 
חלק בתרגיל כוחות סע“ר (סיוע 
כוללים  אשר  ראשוני),  עירוני 
לחי־ שמוסמכים  עיריה  עובדי 

בסיס   ,16 בבה“ד  והצלה  לוץ 
כאשר  הפיקוד.  של  ההכשרה 

מי  עירוני,  באזור  אסון  מתרחש 
בשעות  האירוע  על  שמופקד 
כוחות  להגעת  עד  הראשונות 
המקומיות,  הרשויות  הן  פקע“ר 
הכשרתם.  חשיבות  כן  ועל 
שיודעת  במערכת  ”מדובר 
פערים  יש  אבל  ביחד,  לעבוד 
אל“ם  ציין  לצמצם“,  שצריך 
של  אדיר  היקף  ”קיים  שנחר, 
כוחות שיכול לסייע במקרה של 
אסון, ולכן יש לעבוד על יעילות 
הכוחות  בין  הפעולה  שיתוף 

השונים“.
שיתוף  של  החשיבות  את 
השונים  הכוחות  בין  הפעולה 
הרמטכ“ל,  גם  בדבריו  הדגיש 
שנשא  בדברים  גנץ,  בני  רא“ל 
הפ־ ”שיתוף  התרגיל.  במהלך 

וצה“ל  הבטחון  כוחות  בין  עולה 
הינו קריטי, והמוכנות של ארגוני 
החירום מייצרת כשירות לעבוד 
אמר.  מלחמה“,  פגעי  מול  גם 
צה“ל  של  ”העדיפות  לדבריו, 
להיות  ועלינו  לחזית,  מכוונת 
הכרעה  לשם  בחזית  חזקים 
גם  נדרש  כך,  משום  מהירה. 

העורף להיות חזק“.
בביה“ח  התרגיל  במהלך 
שדה  חולים  בית  הוקם  רמב“ם 
פיקוד  של  וכוחות  סמוך,  בחניון 
תרגלו  הרפואה  וחיל  העורף 
ומיון  החניון  אל  פצועים  שינוע 
אירוע  ”לנהל  שלהם.  ראשוני 
בסדר גודל כזה זה אתגר עצום“, 
הר־ קצין  סגן  צה“ל  לערוץ  אמר 

דגן.  דודו  אל“ם  הראשי,  פואה 

אדמה,  רעידת  של  ”בתרחיש 
אנחנו רוצים להוציא לשטח את 

כל עתודות הרפואה, ליצור סדר 
ולהעביר פצועים ממקומות שנ־

פחות“,  שנפגעו  למקומות  פגעו 
הרחיב.

תפקוד  את  בודקים  ”אנחנו 
יש  שבו  במצב  החולים  בית 
הסביר  פצועים“,  לקלוט  קושי 
הפיקודי,  הרפואה  מפקד  סגן 
”המטרה  אבירם.  אלאור  רס“ן 
איזה  לראות  היא  המיון  של 
מי  ואת  לקלוט  חייבים  פצועים 
”יש  הסביר,  לשחרר“,  אפשר 
טיפול  נקודות  לפתוח  תכנון 
על  הערים  ברחבי  ראשוניות 
בבתי  העומס  על  להקל  מנת 

החולים“.
עקב התנאים בשטח במקרה 
שדה,  חולים  בית  הקמת  של 
הסטריליים  מהתנאים  ששונים 
החולים  בית  של  והמבוקרים 
בציוד.  מחסור  צפוי  הרגיל, 
מכולות  יועברו  אמת  בתרחיש 
המתחם  אל  החולים  מבית  ציוד 
המיועד. הציוד בו ישתמשו יהיה 
כזה שאין לו תאריך תפוגה ואינו 
מיוחדים.  בתנאים  אחסון  דורש 
התנה־ גם  תורגלה  כך,  משום 

מחסור  תחת  החולים  בית  לות 
בציוד.

איטליה: מדענים נשלחו לשש שנות מאסר 
משום שלא הצליחו לחזות רעידת אדמה

משטרת ש“י עצרה ערבי שגנב 
כמויות מים גדולות מקו של מקורות 

לבנון: שמונה נהרגו ו-86 נפצעו בעימותים 
בעקבות חיסולו של הבכיר הבטחוני

מאת אליעזר פרידמן

גבו  בלבנון  הרחוב  קרבות 
הרו־ עשרה  האחרונים  בימים 
מרביתם  פצועים,  ועשרות  גים 
המדי־ שבצפון  טריפולי  בעיר 
הד־ פיגוע  בעקבות  זאת,  נה. 

הבטחוני  הבכיר  חוסל  בו  מים 
וויסאם אל חסן, יחד עם שבעה 
הת־ הקרבות  נוספים.  אדם  בני 

לבין  סונים  מוסלמים  בין  נהלו 
במשטרו  התומכים  עלאווים 
של בשאר אל אסד בסוריה, ול־
התנהלו  הקרבות  הדיווחים  פי 
רובים  באמצעות  היתר  בין 
ואפילו  מקלעים  אוטומטיים, 
הצ־ משני  שנורו   RPG פצצות 

דדים. 

בעיקר  מתנהלים  הקרבות 
העיר  בימים  כאשר  בלילות 
שג־ בצורה  ומתנהלת  שקטה 

הלחימה  באזורי  למעט  רתית, 
דיווחו  רבים  אזרחים  עצמם. 

באור  לצעוד  חוששים  הם  כי 
מחשש  הלחימה,  באזורי  יום 
הגגות  על  מסתתרים  שצלפים 
ושבים.  לעוברים  ואורבים 
בעיר  מפטרלים  צבא  כוחות 

בכלי רכב משוריינים, מה שלא 
המ־ הקרבות,  את  למנוע  עוזר 

תנהלים מאחורי הבניינים ותוך 
כדי מעבר מהיר בין הסמטאות 

הצרות. 

ביום השלישי לתרגיל הלאומי: צונאמי 
בגובה של 15 מטר בחוף פלמחים

מתנדבי זק“א תרגלו תרחיש אימה של רעידת אדמה וגלי צונאמי ^ 500 
חללים ומאות נעדרים ל“ע בים וביבשה

אתמול  ערך  זק“א  ארגון 
פלמחים.  בקיבוץ  תרגיל  (ג‘) 
מסוגו  הגדול  התרגיל  זהו 
התר־ ימי  במסגרת  שהתקיים 
 .‘6 מפנה  ’נקודת  הלאומי  גיל 
שהגיעו  זק“א  מתנדבי  מאות 
תרגלו  בארץ  המחוזות  מכל 
בטי־ אימה  תרחיש  לראשונה 

שנהרגו  חללים  ב־500  פול 
וגלי  אדמה  מרעידת  כתוצאה 

צונאמי.
רעידת  האימה:  תרחיש 
אדמה בעוצמה של 7.4 בסולם 
הוא  הרעש  כשמוקד  ריכטר, 
מחופי  ק“מ  כ־50  התיכון  בים 
החי־ במוקדי  ישראל.  מדינת 
על  הודעות  מתקבלות  רום 
מ‘   15 של  בגובה  צונאמי  גל 

ששטף את קיבוץ פלמחים.
מפקדי זק“א מכל המחוזות 
ירושלים,  מרכז,  דרום,  צפון, 
כשעה  הוקפצו  אביב  ותל  ש“י 
בין  הצונאמי  שאירע  לאחר 
קיבל  מחוז  כל  הקיבוץ,  בתי 
חללים,  מאות  עם  שטח  תא 

דמויות  את  אספו  המתנדבים 
והע־ תיעוד  ערכו  החללים, 

לתר“ח  הגופות  את  בירו 
(תחנת ריכוז חללים). במקביל 
המיוחדות  היחידות  פעלו 
לקיבוץ.  בסמוך  זק“א  של 
כלי  ויחידת  הצוללים  יחידת 
בתוך  חיפושים  ערכו  השייט 
ויחידת  החוף  לאורך  המים 
זק“א  של  וכלבנים  הג‘יפים 
בחוף  בדיונות  חיפושים  ערכו 

הסמוך.
במהלך התרגיל הגיע לבי־

מר  העורף  להגנת  השר  קור 
מגודל  שהתרשם  דיכטר  אבי 
הכוחות  ומכמות  התרגיל 
ביחד  ופעלו  בשטח  שנפרשו 
החללים  את  לאתר  בנסיון 

הפזורים בשטח.
לשאול  ”אם  סיכם:  השר 
אנ־  ,13 משייטת  הסיסמה  את 
שי זק“א הוכיחו כאן כשהגלים 
מתגלים,  החזקים  מתחזקים, 
בצורה  פועלים  זק“א  מתנדבי 

מקצועית ורצינית ביותר“.

יהודה משי זהב יו“ר זק“א: 
רב  נסיון  צבר  זק“א  ”ארגון 
כתוצאה  באסונות  בטיפול 
לקח  הארגון  אדמה,  מרעידות 
אדמה  ברעידות  וסייע  חלק 
האיטי  תאילנד,  בטורקיה, 
ויפן. היום בתרגיל הורדנו את 
הנסיון הרב לרמת השטח. מב־

חינת ארגון זק“א התרגיל הינו 
של  ביכולת  למאוד  עד  חשוב 
במשימותיו,  לעמוד  הארגון 
במציאות בה ח“ו יקרה רעידת 
סמוך  ושהוא  בישראל,  אדמה 
את  ישפר  זה  תרגול  כי  ובטוח 

כשירות זק“א“.
מפקד  אוטמזגין  חיים 
”מדובר  אמר:  זק“א,  תרגיל 
שמעור־ מורכב  מאוד  בתרגיל 

זק“א,  של  היחידות  כל  בו  בים 
לאיסוף  אמת  של  חסד  יחידת 
חללים ביבשה, יחידת צוללים 
וכלי שיט בחיפוש אחר חללים 
וכלבים  ג‘יפים  יחידת  בים, 
בשטח פתוח. כולנו תקוה שזה 

יישאר רק כתרגיל“.

הרוגים ופצועים. כוחות מצבא לבנון מפטרלים בחוצות ביירות

גונבים תשתיות ומים. עובד מקורות מתקן צינור מים | ארכיון 

לא הצליחו לחזות את רעידת האדמה. ההרס באיטליה

צונאמי בגובה 15 מטר. הצוללנים של זק"א בחוף פלמחים | בועז בן-ארי

מוכנות. חיילים ישראלים ואמריקנים בתרגיל העורף הלאומי שלשום בחולון

4 שנים של פקקים. כביש מס' 1
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