
מטח לאילת; כיפת ברזל יירטה 3 רקטות
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- מודעה -



בעקבות תחקיר "ישראל היום": 0923
עו"ד רועי בר יישלח לכלא
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בפייסבוק

השקט בעיר הדרומית הופר: ארבע רקטות שוגרו מחצי האי סיני, 
לקו  אנשים  כמה  נפגעים,  היו  לא   √ פתוח  נפלה בשטח  אחת 
בחרדה √ הבהלה: "זה היה מפחיד, כולם רצו בהיסטריה" √ סניף 
של דאעש בסיני קיבל אחריות לירי: "הכרזת מלחמה על ישראל" 
√ חם גם בצפון: כוחותינו תקפו עמדה סורית בתגובה לזליגת 
פגז לצפון רמת הגולן √ רונית זילברשטיין ולילך שובל, עמ' 04

כותרת 3
כגעכגעגכעגכ

היום יחלו השרים √ לשעבר הירשון ובניזרי לרצות את מאסרם √ איציק 
סבן, עמ' 11

"פרשת כלי השיט - 
מבדיקה לחקירה"

כך דיווחו אמש הערוצים 2 ו�10 √ "אין חשד פלילי 
נגד רה"מ" √ ייחקרו העסקאות לרכישת צוללות 
וכלי שיט מגרמניה √ בין הצפויים להיחקר: מפקד 
חיל הים לשעבר האלוף מרום (צ'ייני) √ עמ' 07

עמ' 13עיריית י�ם: גלריית ברבור תיסגר - בגלל הרצאה של "שוברים שתיקה" >>

חג האילנות יצוין רשמית בשבת, אבל ילדי בית הספר גומא בצוק מנרה 
שליד קריית שמונה כבר מוכנים והחלו במנהג הנטיעות √ עמ' 15

חג האילנות יצוין רשמית בשבת, אבל ילדי בית הספר גומא בצוק מנרה 

ט"ו בשבט 
כבר כאן

רסיס רקטה בבריכת אחד מבתי המלון באילת

אחד היירוטים של כיפת ברזל, אמש בשמי אילת

צילום: דו"צ אחת הצוללות מגרמניה 

אמש סמוך ל�23:00: צבע אדום וקולות פיצוצים החרידו את אילת

עמ' 05גולדין ושאול: "דרוש להפעיל לחץ על חמאס, זה חלון הזדמנויות" >>>> דיווח: "חמאס סירב לעיסקת חילופי שבויים שהציעה ישראל"; משפחות 
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בעקבות תחקיר "ישראל היום":  החרדים הפגינו גם אמש במחאה על מעצר 
העריק; ליברמן: "לבחון הסדר דחיית הגיוס"
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קוד העורף לא מסר אתמול הנחיות 
מיוחדות לתושבים. 

־אתמול טרם נשמעו הערכות רש
מיות לאחראים לירי, ונכון למועד 
סגירת הגיליון אף ארגון עדיין לא נטל 
אחריות, אך בפיקוד הדרום עוקבים 
כבר תקופה ארוכה אחר "מחוז סיני", 
ארגון טרור שנשבע אמונים לדאעש 
ומבצע פעולות נגד המצרים גם בקרבת 

הגבול עם ישראל. 
במערכת הביטחון יבחנו מן הסתם 
גם אם קיים קשר בין הירי לאילת לבין 

־תקיפות חיל האוויר בעזה השבוע. נז
כיר כי ביום שני תקף חיל האוויר כמה 

־מטרות של חמאס ברצועת עזה, בת
גובה לירי פצצת מרגמה ול"אירועים 
שהתרחשו במהלך החודש האחרון", 

כפי שהגדיר זאת דובר צה"ל. 
כידוע, חמאס והארגונים הסלפיים 

־בתוך רצועת עזה מסוכסכים, וארגו
־נים אלה אף מבצעים ירי לעבר יש

ראל בניגוד לרצונו של חמאס. יחד 
עם זאת, הזרוע הצבאית של חמאס 
מקיימת קשר עם ארגון מחוז סיני, 
המזוהה אידיאולוגית עם הארגונים 
הסלפיים ברצועה, וזאת מתוך זהות 
אינטרסים. כאמור, לא ניתן עוד לקבוע 
אם יש קשר בין הירי אתמול לאירועים 
בעזה, אך זהו אחד הכיוונים שמן הסתם 

ייבחנו על ידי מערכת הביטחון. 
הפעם האחרונה שבה נורו רקטות 
לכיוון אילת היתה שנה אחרי מבצע 
צוק איתן, אז התרחש אירוע דומה 
שבו נורו 4-3 רקטות לשטח ישראל. 
ירי נוסף היה במהלך מבצע צוק איתן 
בקיץ 2014, כאשר שבוע לאחר פתיחת 
המבצע התפוצצו שתי רקטות במרכז 
העיר, אחת מהן סמוך למלון. כשבוע 
וחצי לאחר מכן יירטה מערכת "כיפת 
ברזל" רקטה ששוגרה לעבר אילת, 
כאשר ארגון המזוהה עם דאעש נטל 

אחריות לאותו ירי.

 דניאל סיריוטי 
ונצחיה יעקב

הזרוע הצבאית של חמאס 
קיבלה הצעות  כי  טוענת 
מתווכים,  באמצעות  מישראל, 
לעיסקת חילופי שבויים חדשה, כך 

דווח אתמול.  
רשת "אל ג'זירה" דיווחה מפי 

־גורם בכיר בחמאס כי ההצעה שה
גישה ישראל לעסקה אינה תואמת 

לדרישות המינימום של הארגון.
בידי הארגון מוחזקות גופותיהם 

ואורון  של החיילים הדר גולדין 
שאול, שנהרגו במבצע "צוק איתן", 
נוספים:  ישראלים  אזרחים  ושני 

אברה מנגיסטו והישאם א־סייד.
־כזכור, בתחילת השבוע דווח שח

מאס דחה הצעה ישראלית להחליף 
את אחד הישראלים המוחזקים על 
ידו באסיר אחד מחמאס, על בסיס 

־חילופים הומניטאריים. אז היה מדו
בר באברה מנגיסטו או הישאם א־
־סייד מהצד הישראלי, תמורת בי

לאל רזאיינה, פעיל חמאס שהוא 
־אחיו של בכיר ביטחוני בחמאס שנ

עצר בנובמבר וסובל ממחלת נפש. 
זהבה שאול, אמו של החייל אורון 
שאול שחמאס מחזיק בגופתו, הגיבה 
לפרסום ואמרה כי "אני מצפה משרי 
ממשלת ישראל והעומד בראשה 
לנהוג בנושא כאילו בניהם הם אלו 
שנשלחו למלחמה בעזה להגן על 
ישראל והם אלו שמוחזקים בשבי 
החמאס. אנחנו מקווים לראות את 
אורון במהרה בבית, לא ננוח עד 

שזה יקרה". 
אחיו של אורון שאול, אבירם, 
הוסיף כי "מדובר בחלון הזדמנויות, 

צריך למהר ולנצל את האפשרות". 
גולדין  הדר  של  משפחתו  גם 
כי  ואמרה  לפרסומים  התייחסה 
"אחרי שנתיים וחצי של אכזבות, 

־למדנו שלא צריך להתרשם מדי
בורים, שמועות וכותרות. אנחנו, 
כמשפחה, מבינים שקיימת כעת 

־הזדמנות להשבת הדר ואורון בחז
־רה לישראל. אנחנו ממשיכים לד

רוש מממשלת ישראל להפעיל את 
מלוא סל הכלים שעומד לרשותה 
כדי להפעיל לחץ אינטנסיבי על 

חמאס, שרק הוא יביא לתוצאות".

מטח רקטות 
לעבר אילת

חמאס טוען: "סירבנו לעיסקת 
חילופי שבויים שהציעה ישראל"

רשת אל ג'זירה: הארגון, המחזיק בגופותיהם של אורון שאול והדר גולדין וכן באברה 
מנגיסטו והישאם א־סייד, קיבל הצעה מישראל, באמצעות מתווכים √ משפחות שאול 

וגולדין: "דורשים מהממשלה להפעיל לחץ על חמאס; מקווים לראותם בבית במהרה"

צילום: גיל אליהו\ג'יני צילום: אי.אף.פיאורון שאול  אברה מנגיסטו  צילום: אי.פי.אי הדר גולדין 

צילומים: יהודה בן יתחהחיפושים, אמש  ההלם. עשרות התקבצו בכניסה לקניון מול ים לאחר האזעקות 
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מזג האוויר

לומר את האמת, ישר ולעניין
לתמוך בשלטון החוק

להיות הוגנים ומאוזנים
לבדוק עובדות, ואם טעינו נתקן

לזכור שאנחנו ישראלים
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השירות לקוראי "ישראל היום" 
בימים א'-ה' בשעות 17:00-07:00

ביום ו' בשעות 13:00-07:00

שירות לקוחות 8444*

מו"ל אשר בהרב
עורך ראשי עמוס רגב

מנכ"ל ציפי קורן
משנה לעורך ברוך רון

סגן עורך אהרון לפידות
ראש מערכת החדשות אריאל שמידברג

כתובת בניין ABC, רחוב השלושה 2, ת"א
טלפון 03-7642000

מסרון 055-7000127
פקס 03-6240708

hayom@israelhayom.co.il מייל

מפלס הכנרת
עלייה: 1 ס"מ |  נוכחי: 213.32-

הקו האדום: 213-

לכניסה לדף 
שירות הלקוחות 

באמצעות 
סמארטפון, סרקו 

את הברקוד:

"ישראל היום" נסקרה על ידי BDO * כמות העותקים המודפסת של 
זיו האפט - רואי חשבון. עותק מדו"ח 
הסקירה המלא נמצא במשרדי החברה.

"ישראל היום" חבר 
במועצת העיתונות

09.02.17

רונית זילברשטיין 
ולילך שובל

בשעה 22:55 קרעו את שמי 
העיר אילת קולותיהם של אר�
בעה פיצוצים, שלוו בשתי אזעקות 
של  ארוכות  דקות  אחרי  חזקות. 
חרדה, התברר כי ארבעה שיגורי רק�

טות נורו לעבר העיר מחצי האי סיני.  
מערכות האיכון הצה"ליות זיהו את 
השיגורים ממצרים, ושלוש יורטו על 
ידי מערכת כיפת ברזל ואחת הת�

פוצצה בשטח פתוח.
חלק מאחת הרקטות נמצא בבריכת 
בית מלון בעיר. כוחות גדולים של 
משטרה וצבא החלו בסריקות ברחבי 
העיר, בעוד שלמוקד 100 של המשטרה 
הגיעו 300 שיחות מתושבים ומתיירים 
מבוהלים. אמבולנס של מד"א פינה 
מבית מלון בעיר 7 נפגעי חרדה לבית 

החולים יוספטל באילת.
"היינו בלובי, ולפתע אנשים מצוות 
המלון החלו לרוץ החוצה, ולא הבנו 
מה קרה", סיפר אבי שיביאק מרע�

ננה השוהה בחופש במלון "רימונים" 
באילת. "הרגשנו מוזר. הגענו לנו�
פש לשלווה ולשקט, ופתאום שומעים 
שאולי נפלו פה טילים. מהחדר שמע�
נו גם את קולות הסירנות של כוחות 
ההצלה". בשלב הזה, מספר שיביאק, 
ביקש קב"ט המלון ביקש מכל האורחים 
לעזוב את הלובי ולעלות לחדרים, כדי 
שלא ישהו בשטחים פתוחים. באופן 

טבעי, חלק מהאורחים ומהצוות הגיב 
בסערת רגשות. "בחורה צעירה מצוות 
הבידור של המלון בכתה, מכיוון שהם 
גרים בחדרים לא מוגנים הממוקמים 
מחוץ למלון. כיוון שכך, אישרו לה 

להישאר במלון". 
ליאור וירון, שני צעירים בני 18, היו 
במסיבת יום הולדת כשלפתע שמעו 
אזעקות חזקות. "ראינו שני טילים 

מעלינו, ואז ראינו אותם מתפוצצים" 
סיפרו, "הסתובנו, ואז ראינו עוד שני 
טילים. זה היה פשוט מלחיץ. רצנו  
לחדר מדרגות. הרבה בכו בהיסטריה".
קובי מויאל, תושב אילת, סיפר כי 
"הייתי בכניסה לבניין ושמעתי רעש 
אדיר. בהתחלה לא הבנתי מה קורה, 
אבל אז שמעתי אזעקה והסתכלתי 
למעלה. ראיתי את הפיצוץ. רצתי 
לחדר המדרגות והתקשרתי לאשתי 

שתכניס את הילדים לממ"ד".
ערן, תושב אילת שבעקבות ירי הר�
קטות על העיר במבצע צוק איתן בנה 
ממ"ד בביתו, סיפר כי זו היתה הפעם 
הראשונה שבני המשפחה השתמשו בו.     
רב פקד ליאור בן סימון, קצין האג"מ 
של מרחב אילת, אמר כי  לא היתה 
כננות ספציפית לירי לעבר העיר. 
לדבריו, התגובה היתה מהירה וכו�
חות גדולים של משטרה יצאו לשטח 
בשיתוף עם הצבא. הגישה לכביש 12 
נסגרה לזמן קצר, ונפתחה שוב לת�

נועת אזרחים. 
בעקבות האירוע מוצבת בגיזרה זו 
מערכת "כיפת ברזל" דרך קבע, הכו�
חות נמצאים בכוננות וצה"ל נמצא 
בקשר עם צבא מצרים. עם זאת, פי�

העיר הדרומית רעדה אמש למשמע ארבעה פיצוצים שלוו באזעקות 
√ אחרי דקות ארוכות של חרדה התברר: ארבע רקטות נורו מכיוון סיני 
- שלוש מהן יורטו על ידי כיפת ברזל ואחת נחתה בשטח פתוח √ עד 
ראייה: "שמעתי רעש אדיר, ראיתי את הפיצוץ ורצתי לחדר המדרגות"

מטח רקטות 
לעבר אילת

פגז טנק נורה לצפון הרמה 
- צה"ל תקף בתגובה

פגז טנק, שנורה אמש לעבר רמת הגולן ככל הנ�
ראה כתוצאה מזליגה מהלחימה הפנימית בסוריה, נפל 
בשטח פתוח בצפון הרמה. לא היו נפגעים ולא נגרם 
נזק. צה"ל תקף בתגובה מטרה אחת, השייכת למשטר 

הסורי בצפון רמת הגולן הסורית. 
מצה"ל נמסר כי זוהתה פגיעה, ודובר צה"ל מסר 
כי "צה"ל לא יסבול כל ניסיון פגיעה בריבונותה של 
מדינת ישראל ובביטחון תושביה, ורואה במשטר הסורי 

אחראי לנעשה בשטחו". 
כזכור, בסוף נובמבר האחרון זיהה כוח צה"ל ששכב 
במארב ירי שבוצע לכיוונו על ידי מחבלי שוהדא אל-
ירמוכ, ארגון שנשבע אמונים לדאעש. החיילים השי�
בו באש וכלי טיס של חיל האוויר ירה לעבר כלי רכב 
ששימש את המחבלים וחיסל ארבעה מהם, שירו לעבר 

הכוחות. לא היו נפגעים ישראלים באירוע. 
לילך שובל

שוב: זליגה מסוריה לרמת הגולן

חלק מאחת הרקטות 
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"פרשת הצוללות וכלי־השיט 
מבדיקה - לחקירה פלילית"

דיווחו ערוצים 2 ו־10 √ "רה"מ אינו חשוד" √ מפקד חיל־הים לשעבר, האלוף )מיל'( צ'ייני, צפוי להיחקר
איציק סבן ויאיר אלטמן

פרשה 3000, שעניינה רכישת 
צוללות וכלי שיט מקונצרן 
"טיסנקרופ" הגרמני, צפויה להפוך 
מבדיקה לחקירה פלילית. כך, על פי 
ערוצי החדשות, צפוי להודיע היועץ 
המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט 
בימים הקרובים. עוד דווח כי רה"מ 
בנימין נתניהו אינו חשוד בפרשה. 
במסגרת הבדיקה כבר העידו ראשי 

־מינהל הרכש במשרד הביטחון ובכי
רים במשרד הביטחון, ובראשם שר 
הביטחון לשעבר משה יעלון. לפי 
חדשות 2, אחד העדים שמסרו עדות 
לאחרונה הוא מפקד חיל־הים לשעבר 
אלוף )מיל'( רם רוטברג, שסיים את 

תפקידו לפני כמה חודשים.
צפויים  בהמשך  כי  דווח  עוד 

־להיחקר נציגה של טינסקרופ ביש
־ראל, איש העסקים מיקי גנור; פרק
־ליטו של גנור, עו"ד דוד שמרון; ומ

פקד חיל־הים לשעבר, האלוף )מיל'( 

אליעזר מרום צ'ייני. כן ייחקרו יחסי 
הגומלין עם המספנה הגרמנית, ביטול 
המכרז לרכישת כלי השיט ורכישתם 
בגרמניה, וניסיון לרכוש שתי ספינות 

נוספות נגד צוללות.
לפי פרסומים שונים, עדות יעלון 
התמקדה בהטיית המכרז לרכישת 
ספינות מגן כך שיתאים לטיסנקרופ, 

־במגעים לרכישת שלוש הצוללות שה
תנהלו מעל ראשו, ובהצעה לרכישת 
שתי ספינות לחימה נגד צוללות מבלי 

שהתקיים דיון במערכת הביטחון.
־עוד קודם לדיווחים על ההתפת

חות בפרשה 3000 מסר רה"מ לבג"ץ 
את תגובתו, באמצעות עורך דינו 
יוסי כהן, לעתירתם של ח"כ אראל 
מרגלית ועו"ד אלדד יניב. העתירה 
דורשת להורות על פתיחת חקירה 
פלילית בפרשה הזו, וכן לפרסם את 
החשדות נגד רה"מ בפרשות שנחקר 

וגם באילו שהוחלט לסגור.
בפתח התשובה חזר נתניהו על 

אלא  אינה  זו  "עתירה  כי  טענתו 
נדבך מתואם ומתוכנן - חלק ממתווה 
סדור ויזום - שמטרתו פגיעה בראש 

־הממשלה והפלתו". את התכנון שע
ליו מדבר רה"מ הוא מחלק לשלושה 

־חלקים: הצפת אמצעי תקשורת בפ
רסומים מכפישים וחסרי בסיס על 

־ידי קבוצת עיתונאים, שיתוף פעו
־לה בין קבוצת העיתונאים לפוליטי
־קאים לשם הגשת המטרה המשות

פת - הפלת ראש הממשלה, והפעלת 

לחץ על היועץ המשפטי לממשלה 
כדי שיגיש כתב אישום כנגדו.

באשר לפרשה 1000, אמש נטען 
־כי המשטרה מנסה לברר אם בתמו

רה למתנות שרה"מ קיבל לכאורה 
מהמיליארדר ארנון מילצ'ן, סיפק 

־לו נתניהו דבר מה בתמורה. בחד
שות 2 דווח כי בימים אלה מתנהלת 
בדיקה אינטנסיבית ברשות השנייה, 
המפקחת על ערוץ 10 שבו שותף 

־מילצ'ן. במסגרת זו פורסם כי נגב
תה עדות מהיועצת המשפטית של 
הערוץ הילה שמיר ומבכירים ברשות 

בעבר ובהווה. 
לפי הפרסום, החוקרים מבררים אם 
מילצ'ן ניסה לקבל הטבות מהמדינה 
בדמות הקלות שניתנו לערוץ 10, ואם 
נתניהו היה מעורב במתן ההקלות. עוד 
נטען כי מילצ'ן לא דרש דבר ואף לא 

־טרח לענות לאנשי הרשות, ומבחינ
תו השקעתו הכספית בערוץ 10 היא 
בבחינת כסף אבוד והשקעה גרועה, שכן 

הוא איבד בו עניין.

צילום: יצחק ברבי צילום: גדעון מרקוביץ'אלוף )מיל'( צ'ייני  צילום: מתוך חדשות 10עו"ד שמרון  הנציג גנור 

 יאיר אלטמן, 
כתבנו לענייני משפט

המדינה הגישה אתמול 
־לבג"ץ את תגובתה לע
־תירה של עו"ד אלדד יניב, שד

רשה למנוע מהיועץ המשפטי 
־לממשלה אביחי מנדלבליט מל

טפל בתיקי החקירה והבדיקה 
השונים בעניינו של נתניהו, 
בטענה של ניגוד עניינים לנוכח 
תפקידו הקודם של מנדלבליט 

כמזכיר הממשלה.
המדינה  ביקשה  בתשובתה 

־מבית המשפט לדחות את העתי
־רה משום שטענות אלו אינן נתמ

כות בעובדות, וגם אינן מבוססות 
מבחינת משפטית. 

־עמדתה הכללית של המדי
־נה היא ש"בשים לב לכך שעבו

דת מזכיר הממשלה אינה בגדר 
שירות פרטי־אישי עבור ראש 
הממשלה, אלא תפקיד מקצועי, 
הרי לא מתקיים ניגוד עניינים 
מובנה בין תפקיד היועץ המשפטי 

־לממשלה, לרבות בכובעו כתו
בע הכללי, לבין תפקיד מזכיר 

־הממשלה, ומערכת היחסים המ
־קצועית בין מזכיר הממשלה לחב

רי הממשלה, ובהם ראש הממשלה, 
אינה מקימה ניגוד עניינים מעצם 

יחסי העבודה השוטפים".
עוד צוין כי "בעת כהונתו של 
מנדלבליט כמזכיר הממשלה, כמו 
גם היום, יחסיו עם חברי הממשלה, 
ובהם ראש הממשלה, היו על בסיס 
עבודה מקצועית ולא בגדר קרבה 

אישית או פוליטית".
־נוסף על כך, התייחסה המ
־דינה לטענה הנוגעת למעורבו
־תו לכאורה של היועמ"ש בהלי

כים הקשורים להצעת החוק נגד 
־"ישראל היום", והבהירה כי "מנ
־דלבליט לא קיבל החלטות בע

ניין הצעת החוק ולא פעל בקרב 
חברי כנסת או שרים לצורך קידום 
או אי־קידום הצעת החוק", ולכן 

טענת העותר נשמטת מאליה.

המדינה לבג"ץ: "בין 
רה"מ ליועמ"ש - 
יחסים מקצועיים"

מנדלבליט 
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החיילת שנקלעה 
להפגנה: "קראו לי 
'שיקסע', רעדתי"

החיילת שני קינן גילתה של�
שום בערב שהיא נמצאת במקום 
הלא נכון ובזמן הלא נכון. בשעת 
ערב, בעת הפגנת אנשי הפלג 
הליטאי�חרדי בבני ברק, היתה 
על אוטובוס בדרכה לביתה שב�
גבעת שמואל ומצאה עצמה במ�
רכזה של מתקפה מאיימת. המ�
פגינים זיהו את החיילת במדים 
והחלו לקרוא לעברה קריאות 
גנאי כגון "שיקסע" ("גויה" בס�

לנג יידישאי) ו"תתביישי".
"זה היה נורא מלחיץ", סיפ�
רה בראיון לערוץ 2, "אני רע�
דתי ואני לא חושבת שאעבור 
באותו מקום עוד פעם". לדברי 
קינן, חלק מהמפגינים לא הסת�
פקו בקריאות ובצעקות לעברה 

וזרקו עליה קרטונים ופחונים.
כתב "ישראל היום"

ליברמן: "לבחון את הסדר 
הגיוס של 'הפלג הירושלמי'"

שר הביטחון בוחן נקיטת סנקציות נגד ישיבות אנשי הזרם הליטאי
אשכנזי 
בעקבות ההפגנות האלימות שלשום √ ב"פלג" המשיכו להפגין: "האיום מגוחך"

יהודה שלזינגר, לילך שובל, 
אפרת פורשר ואבי כהן

החרדים  הפגנות  סערת 
מ"הפלג הירושלמי" נמשכה 
ליום שני של הפגנות, כשבמוקד 
- זעמה של הקבוצה על מעצרו של 
תלמיד ישיבה עריק מצה"ל, ועל 
הצהרתו של שר הביטחון אביגדור 
ליברמן אתמול, שלפיה הורה לבחון 
את הפסקת הסדר דחיית הגיוס ואת 
התקצוב של ישיבות מעלות התורה 
הרב  עומד  שבראשן  וגרודנא, 

שמואל אויערבך.
את ההנחיה הוציא השר ליברמן 
בעקבות ההתפרעויות והפגנות ההס�
תה שקיימו שלשום תלמידי הרב, 
שבהן נעצרו קרוב ל�50 מפגינים. שר 
הביטחון הוסיף כי לא יסכים בשום 
אופן לעבור לסדר היום על ההת�
פרעויות הללו ועל ההסתה הקשה 

שהתרחשה בהן נגד חיילות וחיילי 
צה"ל. לדבריו, עצם קיום ההפגנות 
הללו, שמתריסות נגד הגיוס לצה"ל 
ובאות לקעקע את סמכותה של המ�
דינה לגייס לצבא, הוא דבר בלתי 
מתקבל על הדעת. "לא נשלים עם 
תופעות כאלו, שגם מנסות להלך 
אימים על אותם אלו שכן רוצים לה�

תגייס", אמר, 

ב"פלג הירושלמי" הגיבו בזלזול. 
"עברנו סוגי איומים במשך שנים", 
אמר ישעיהו ויין, סגן עורך עיתון 
"הפלס" ומראשי "הפלג הירושל�
מי". לדבריו, "האיום של ליברמן 
הוא מגוחך ולא רלוונטי, כי תל�
מידי 'הפלג' אינם מתייצבים כלל 

בלשכות הגיוס".
הוכחה לכך שהמסר של שר הבי�

טחון לא הועבר נראתה גם בשטח 
אתמול בערב, עת התחדשו ההפ�
גנות של אנשי "הפלג הירושלמי". 
חלקם אף ניסו לחסום את מחלף גהה, 
וארבעה מהם נעצרו. כוחות משטרה 
טיפלו באירוע והכווינו את התנועה.
רבים מבין העצורים שלשום שו�
חררו בתום חקירתם. מעצורי ההפ�
גנה בבני ברק שוחררו 12 צעירים, 
שסירבו לחתום על תנאי השחרור 
בתחנת המשטרה שלשום בלילה. 
אתמול הובאו לבית המשפט ושינו 
את עמדתם בנושא. בתנאים שעליהם 
חתמו: הרחקה מהעיר בני ברק עד 

שעה לפני כניסת השבת.
החרדית  שבעיתונות  בעוד 
מההפגנות,  התעלמו  הממוסדת 
מזכ"ל ש"ס  יגאל גואטה שבר שתי�

קה: "מדובר בפורעי חוק, ומי שפורע 
חוק - חייבים למצות איתו את הדין", 

אמר בראיון לגלי צה"ל.

השר ליברמןההפגנות שלשום 

החיילת שני קינן

יהודה שלזינגר

אלימות - כדי 
לעלות לכותרות

בחור חרדי י ויין,  שעיהו 
שמשמש  ורהוט  צעיר 
דובר "הפלג הירושלמי", היה 
מותש אתמול: הוא נע בין כל 
כלי התקשורת והעניק ראיון 

אחרי ראיון. 
הטלפון  משיחות  באחת 
הרבות שניהל, הוא סיכם את 
ההופעות התקשורתיות בא�
מירה שבמסבירה הכל: "ותו�
דה לשר הביטחון". ההודעה 
של השר ליברמן על מלחמ�
תו ב"פלג הירושלמי", אותה 
קבוצת חרדית המונהגת על 
ידי הרב שמואל אויערבך, 
היא כל מה שהם רצו: חשי�

פה, הכרה, חיזוק מעמדם.
עד לפני כמה שנים הצי�
בוריות הישראלית כלל לא 
הכירה אותם. כשדיברו על 
"חרדים קיצונים" התכוונו 
או  קרתא  לנטורי  בעיקר 
לקומץ שולי מתוככי מאה 
שערים. אחרי פטירתו של 
הרב אלישיב זצ"ל לפני כא�
רבע שנים הם ביקשו לעצ�
מם נתח מההנהגה על הח�
רדים הליטאים האשכנזים, 
וכשזה לא צלח הם גזרו על 

שתוציא  קיצוניות  עצמם 
אותם מהאלמוניות.

הקיצוניות מתבטאת במ�
תקפות על החיילים החר�
דים, באי�הסדרה של מעמד 
בחורי ישיבות ובעמדה ני�
צית על כל דיבור עם המ�
דינה בסוגיית הגיוס לצה"ל 
על  תחרות  מתוך  הכל   -
ויציקת תוכן למע� בידול 
הזרם  מאנשי  הנפרד  מדם 

האשכנזי המרכזי.
ההפגנות שלשום התרכזו 
במקומות חרדיים: ברחובה 
הראשי של בני ברק, בכיכר 
השבת, ברובע החרדי באש�
דוד או באלעד, מתוך תכ�
נון וכוונה ברורה. קהל היעד 
של ההפגנות הללו הוא לא 
שר הביטחון, הצבא או הצי�
בור הישראלי - אלא הצי�
בור החרדי. אנשי "הפלג" 
מבקשים להפגין כוח, לה�
ראות מספרים גדולים של 
מפגינים ועצורים שישימו 
אותם על המפה, ובעתיד לה�
גיע לידי מעמד בפוליטיקה 
החרדית ועימו - למשרות, 

לכוח ולהשפעה.
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 יאיר אלטמן, אלי לאון,
שלמה צזנה וגדעון אלון 

חוק  נגד  ראשונה  עתירה 
אתמול  הוגשה  ההסדרה 
לבג"ץ, על ידי 17 רשויות מקומיות 
פלשתיניות ושלושה ארגוני זכויות 

־אדם מהגדה המערבית, מעזה ומי
שראל, בדרישה לבטל את החוק 
בטענה כי הוא נוגד את המשפט 

הבינלאומי והישראלי. 
־עו"ד סלימאן שאהין, ממרכז ירו

שלים לזכויות האדם, טען בעתירה 
־כי "החוק הופך את זכויותיהם הבסי

סיות של הנתינים הפלשתינים בגדה 
המערבית להפקר ולחסרות כל הגנה 

־משפטית, בכך שהוא מאפשר את ני
־שולם מקניינם הפרטי למען מתנח

לים ישראלים בגדה המערבית ועל 
בסיס השקפה אתנית־אידיאולוגית".

כזכור, אתמול פורסם כי בצעד 
־חריג עשוי היועמ"ש אביחי מנדלב

ליט, המתנגד לחוק ההסדרה, לטעון 
נגד החוק בבג"ץ. 

בתוך כך, ממשיך החוק לגרור 
תגובות בארץ ובחו"ל. סגנית שר 

־החוץ, ציפי חוטובלי, אמרה: "הביקו
רת על חוק ההסדרה בקהילה הבינ"ל 
היא חזרה על אותה שגיאה יסודית, 

־במקום לעסוק במניעת הטרור ובחי
־נוך הפלשתיני לשנאה, שהם היסו

דות שמונעים הגעה להסדר, העיסוק 
הוא נגד הבנייה ויצירת החיים. חוק 
ההסדרה הוא חוק צודק ומוסרי, וטוב 

שהכנסת העבירה אותו השבוע".
מנגד, ח"כ בני בגין )הליכוד(, 
שהיה הנציג היחיד של הקואליציה 
אמר  החוק,  אישור  נגד  שהצביע 
בראיון לערוץ 7 כי "גם אם הייתי 
יודע שבגלל הקול שלי הממשלה 

היתה נופלת, הייתי מצביע נגד".   
ראשו תגובה  לאחר  ־ואילו 

נית לחוק ההסדרה שלשום, דובר 
משרד החוץ הגרמני אמר אתמול 
כי "האמון שלנו במחויבות ממשלת 

־ישראל לפתרון שתי המדינות הת
־ערער באופן יסודי". הגינוי הגרמ

ני הגיע לאחר שהשבוע גינו את 
החוק גם האיחוד האירופי, הקוורטט 

וממשלות צרפת ובריטניה. 
במקביל, שרת המשפטים, איילת 

־שקד, אירחה אתמול את שר המשפ
טים הגרמני, הייקו מאס, וערכה עימו 
סיור במסוק בשמי ישראל. הסיור 
נועד להראות לשר מאס את מותניה 
הצרים של המדינה ואת הדרך שבה 
חיים הצדדים השונים זה לצד זה. 
השרה אמרה כי הראתה לשר באופן 
פיזי מה יהיה האיום על אזרחי ישראל 

אם פתרון שתי המדינות יתממש.
חוק  את  גינו  הערבי  בעולם  גם 
ההסדרה, יו"ר הרשות הפלשתינית 
אבו מאזן, המבקר בצרפת, אמר כי 
"אם החוק ייושם ויוקמו התנחלויות 
נוספות לא אוכל להמשיך את התיאום 
הביטחוני עם ישראל ונעביר לידיה את 
האחריות על שטחי הגדה המערבית". 

בנייה בהתיישבות נעלה 
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ם: 
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עיריית ירושלים 
אישרה בניית 158 

יחידות דיור בשכונות 
מעבר לקו הירוק

־הוועדה המקומית לתכנון וב
נייה בעיריית ירושלים אישרה 
46 יחי־  אתמול את בנייתן של
דות דיור חדשות בשכונת גילה 
בירושלים, וכן של 112 יחידות 
דיור בשכונת רמת שלמה בבירה 
- שתי שכונות הממוקמות מעבר 

לתחומי הקו הירוק. 
־אישורי הבנייה שניתנו מצט
־רפים למאות אישורי בנייה נו
־ספים בירושלים, שאותם הע

ניקה הוועדה זמן קצר לאחר 
טראמפ  דונלד  של  השבעתו 
מתן  לצד  ארה"ב.  לנשיאות 

־אישורי הבנייה, נשמעה את
מול ביקורת על כך שהתוכנית 
לבנייה בשכונת גבעת המטוס 

אינה מתקדמת. 
־מאיר תורג'מן, סגן ראש עי

הוועדה  ויו"ר  ירושלים  ריית 
־המקומית לתכנון ובנייה בעי

רייה, אמר כי "בגבעת המטוס 
מדובר במתחם שחייבים לממש 
2,600 יחי־  אותו, עם בנייה של
דות דיור ליהודים ועוד 600 
למגזר הערבי. אני לא מתכוון 
לוותר על זה. אמשיך לפעול 

כדי לקדם את הנושא".
יורי ילון

סערת ההסדרה: עתירה 
ראשונה לבג"ץ נגד החוק

 שלמה צזנה, 
כתבנו המדיני

רוב הישראלים מאמינים 
שהנשיא טראמפ יעביר 
את שגרירות ארה"ב לירושלים, 

־כך עולה מסקר שבדק את השא
לה "עד כמה אתה מאמין או לא 
מאמין שנשיא ארה"ב יממש את 
הבטחתו ויעביר את שגרירות 

ארה"ב לירושלים?" 
35% מהנשאלים ענו כי הם 
מאמינים שטראמפ יממש את 
הבטחתו להעביר את השגרירות 
 38% לירושלים,  האמריקנית 

־מהנשאלים ענו כי הם מאמי
נים לכך במידה בינונית, 22% 

־מהנשאלים ענו כי אינם מאמי
 נים שהמהלך יתבצע והשאר ענו 

תשובות אחרות. 

־הסקר נערך לקראת "כנס ירו
־שלים" של קבוצת "בשבע", שי

תקיים בשבוע הבא, ובוצע בידי 
מאגר מוחות - מכון מחקר וייעוץ 

־בינתחומי בע"מ, בקרב מדגם הס
501 משי־  תברותי אקראי של
של  מייצג  מדגם  שהוא  בים, 
 האוכלוסייה הישראלית היהודית 

הבוגרת בישראל. 
נוסף על כך, בדק הסקר גם 

־את השאלה "באיזו מידה לדע
תך מדינת ישראל בשלה או לא 
בשלה כיום לראש ממשלה דתי?". 
בתשובה לשאלה זו ענו 58% כי 
כיום  ישראל עדיין לא בשלה 
23% מהנ־  לראש ממשלה דתי,

שאלים חושבים שהמדינה דווקא 
כן בשלה לכך, 16% ענו שהמדינה 
מוכנה לכך במידה בינונית ו־3% 

ענו תשובות אחרות.

צילום: יהושע יוסף שגרירות ארה"ב בת"א. בקרוב בבירת ישראל? 

סקר: רוב הישראלים 
מאמינים שטראמפ 

יעביר השגרירות לי־ם

 17 רשויות פלשתיניות ו־3 ארגוני זכויות אדם עתרו: "הפרת זכות הקניין" √ בגרמניה 
מגנים: "התערער האמון במחויבות ישראל לפתרון שתי מדינות" √ חוטובלי: "החוק צודק" 



4x4 אוטומטי במחיר שובר שוק!

המלאי מוגבל
₪ רק

יש לו את זה!

כושר גרירה4 שנות אחריות
הגבוה בקטגוריה

151413121110987654321   
נתוני צריכת דלק בליטריםדגם

ל- 100 קילומטר
דרגת זיהום אוויר

דרגה 6.615בין-עירוני9.1עירוני2.4 ליטר 4x4 אוטומט

 רמת האבזורתאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

2.41 ליטר 4x4 אוטומט קומפורט4

לדגם קומפורט 154 כ״ס. מחיר המחירון 219,900 ש"ח כולל מע"מ ולא כולל אגרת רישוי. המחיר מבטא הנחה בסך 20,000 ₪ לעסקת מזומן בלבד,   * 
    בתוקף עד 28.2.17. התמונה להמחשה בלבד, מוגבל ל-50 רכבים במלאי,  החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת, ט.ל.ח.   
שנתיים ראשונות אחריות מלאה ללא הגבלת ק״מ ושנתיים נוספות אחריות לקו הינע בלבד או עד 150,000 ק״מ )המוקדם מביניהם(. בכפוף לחוברת        

   תנאי האחריות. ניתן להרחיב לאחריות מלאה למשך 4 שנים או 150,000 ק״מ )המוקדם מביניהם( בתוספת תשלום.
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המשנה לפרקליט 
המדינה לעניינים 
פליליים: עו"ד 
שלמה למברגר

ועדת המכרזים של נציבות 
שירות המדינה בחרה שלשום פה 

קאחד בעו"ד שלמה )מומי( למבר
53( לתפ�יד המשנה לפר�ק )גר 

ליט המדינה לעניינים פליליים. 
קעו"ד למברגר עובד בפר�לי

טות מאז שנת 1991. כיום הוא 
משמש פר�ליט מחוז תל אביב 
ובעבר היה פר�ליט  )פלילי(, 

קמחוז דרום וסגן מנהל המחל
�ה לח�ירות שוטרים. הוא בעל 

קתואר ראשון ותואר שני במש
פטים מהאוניברסיטה העברית 

בירושלים.
קעו"ד למברגר יחליף בתפ

�ידו את אלי אברבנאל, שמונה 
לאחרונה לשופט בבית המשפט 

המחוזי בירושלים.
יאיר אלטמן

גדעון אלון, כתבנו בכנסת
יו"ר יש עתיד ח"כ יאיר לפיד 
סבור שהבחירות לכנסת ה־21 
יתקיימו עוד השנה, בחודש ספטמבר 

־ליתר דיוק, ולהערכתו הממשלה הנו
כחית תסיים את דרכה בחודש יוני. 
את הדברים אמר אתמול בפגישה עם 

חברי תא הכתבים הפרלמנטריים.
לדברי ח"כ לפיד, הוא לא ייתן ידו 

קלה�מת ממשלה חלופית אם רה"מ בני
מין נתניהו יצטרך להשעות את עצמו 
מתפ�ידו, במ�רה שהיועץ המשפטי 

קלממשלה אביחי מנדלבליט יחליט לה
קגיש כתב אישום נגדו. בהתייחסו לפ

רשת המתנות שבה מעורב רה"מ, אמר 
קלפיד כי "אסור ל�בל מתנות. כאיש צי

בור מעולם לא �יבלתי מתנות, הדבר 
היחיד ש�יבלתי כאיש ציבור זה ספר 

ליום הולדתי".
לפיד הוסיף כי לא יצטרף לגוש מרכזק
שמאל עם מפלגת העבודה, אך דוו�א 
רמז על אפשרות של חיבור עם מפלגת 
כולנו בראשות שר האוצר משה כחלון. 
"יש שתי מפלגות מרכז בכנסת - 'יש 
עתיד' ו'כולנו'. אני בספ� לגבי חיבור 

עם כחלון, אבל אשמח לחיבורים".
הוא  כי  לראשונה  חשף  גם  לפיד 

קמ�יים מגעים עם שר הביטחון לשע
בר משה יעלון ועם הרמטכ"ל לשעבר 

גבי אשכנזי כדי שיצטרפו למפלגתו. 
"אני ב�שר עם יעלון, אני ב�שר עם 
כולם, עם בוגי וגבי, ואת כולם אני 
מנסה לשכנע להצטרף ל'יש עתיד', 
ואף אחד מהם לא יעשה החלטות עד 

קשיהיו בחירות על הלוח". לפיד הד
גיש כי אם ינצח בבחירות הוא יטלפן 

ק�ודם כל לליכוד ולעבודה, משום של
דעתו "יש צורך בה�מת ממשלת אחדות 

לאומית".
לפיד יצא להגנת שופטי בג"ץ וציין 
כי "תפ�ידו של בג"ץ לאזן. ארכין את 

הראש בפני כל החלטה של בג"ץ".
בנושא הבנייה ביו"ש, אמר לפיד כי 
"אני תומך בבנייה בגושי התיישבות 
אבל צריך ללכת לוועידה אזורית. אין 

�יצורי דרכים".

יאיר לפיד חשף: מנהל 
מגעים עם בוגי ואשכנזי, 

ושוקל לחבור לכחלון 

צילום: דודי ועקנין יאיר לפיד 

יורי ילון ושלמה צזנה
־מאבק בין שמאל לימין בלב ירו

שלים: מאות בני אדם הפגינו 
אתמול סמוך לגלריית ברבור בשכונת 
נחלאות בבירה, בזמן שבו התקיימה 
הרצאתה של יולי נובק, מנכ"לית ארגון 

שוברים שתיקה. 
אנשי השמאל שהיו במ�ום, כק200 

ו� ההרצאה  ב�יום  תמכו  קבמספר, 
ראו "יהודים וערבים מסרבים להיות 
100 אנשי הימין שהק קאויבים". מנגד, כ
גיעו לגלריה �ראו לביטול ההרצאה, 
שתוכננה להת�יים במת�ן שמופעל על 
ידי עיריית ירושלים. במפגיני הימין 
היה המשנה לראש עיריית ירושלים, דב 
�למנוביץ, ממובילי המחאה נגד �יום 
ההרצאה, שאמר: "לא עולה על הדעת 
שההרצאה מת�יימת. חבל שהעירייה 

לא שמעה ב�ולי וביטלה אותה". 
שעות לפני �יום ההרצאה הודיעו, 
כאמור, בעיריית ירושלים על הפ�עת 
המבנה, המשמש כיום לגלריה, בתוך 90 
ימים. גורמים בכירים בעירייה הבהירו 

עמדת  לאור  הת�בלה  "ההחלטה  כי 
היועץ המשפטי לעירייה, זאת מאחר 
שהשימוש המותר במ�ום על פי דיני 
התכנון והבנייה אינו מאפשר שימוש 
כגלריה". ראש עיריית ירושלים ניר 
בר�ת הביע תמיכה במהלך ואמר כי 

ק"צר לי שהעמותה בחרה לצפצף ולה
פר שוב ושוב את הוראותיו בכל הנוגע 
למותר ולאסור במבנה העירוני. העירייה 
ז�ו�ה למבנה לצרכים עירוניים אחרים 

ותתייעץ, בין השאר, עם נציגי השכונה 
לגבי שימושו העתידי".

על ההחלטה בירכה שרת התרבות 
מירי רגב, ששוחחה על כך עם בר�ת. 
"אל לו להירתע ממת�פה ת�שורתית 
של ארגוני השמאל", אמרה, "גלריה 
שמשמשת במה להפצת דיבה ש�רית 
על חיילי צה"ל אינה אמנות שרשויות 
ציבוריות צריכות לתמוך בה. חופש 
הביטוי הוא ערך חשוב בכל חברה, אך 

בינו לבין מדיניות התמיכה וחופש 
המימון של רשויות המדינה אין דבר 

וחצי דבר".
מנגד, עו"ד יוסי חביליו, יו"ר עמותת 

קצחור המסייעת לגלריה, הדגיש כי "הח
לטת העירייה מהווה פגיעה �שה בחופש 
הביטוי, וכל ניסיון להציג אותה כנובעת 
משי�ולים אחרים הוא מגוחך. השי�ול 
מאחורי ההחלטה הוא שי�ול פוליטי של 
בר�ת, שרוצה לרצות את הימין ה�יצוני 

בע�בות מכתבה של מירי רגב".

נזיפה בשגריר בלגיה
קזו לא הסערה היחידה שבה היו מעו

רבים אנשי שוברים שתי�ה. אמש דווח 
כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הינחה 
את משרד החוץ לנזוף בשגריר בלגיה 
בישראל, אחרי שראש ממשלת בלגיה 
פגש אתמול את ראשי שוברים שתי�ה 
ו"בצלם" בעת שהותו בישראל. "בישראל 
רואים בחומרה את הפגישה. ממשלת 
בלגיה צריכה להחליט אם היא רוצה 

קלשנות כיוון או להמשיך ב�ו אנטיקיש
ראלי", נמסר מלשכת ראש הממשלה.

צילום: אורן בן חקון ההפגנות בירושלים, אמש 

גלריית "ברבור" בי־ם תיסגר - 
בגלל הרצאת "שוברים שתיקה"

בעירייה זעמו על קיום ההרצאה במבנה עירוני √ בחוץ שתי הפגנות: השמאל בעד 
ההרצאה, הימין - נגד √ השרה רגב: "גלריה שמשמשת במה להפצת דיבה שקרית"

עו"ד למברגר
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ניצן סדן

בית חכם הוא נושא חם, ובצדק: מה שהיה עד לא 
מזמן מוצר יקר ומסובך עבור האלפיון העליון, עובר 
כעת תהליך מואץ של הפיכתו למוצר המתאים לכלל 
האוכלוסייה. כמו כל טכנולוגיה שעוברת תהליך 
שכזה, עולם הבית החכם נמצא בשלב שהצרכן עוד 
לא מבין ויודע מספיק,  וכך הופיעו פתרונות בסיסיים 
של מוצרי בית חכם דוגמת מצלמות מקוונות ונורות 
חכמות שהחידוש בהן הוא הפעלה בלחיצה באפליקציה 

במקום הפעלה בלחיצה על המתג.
כעת מגיעה הבשורה הצרכנית: מערכת בית חכם 
- פיתוח חדש שנשען  iDigital SmartHome אמיתית: 
על טכנולוגיה ישראלית מוגנת בפטנט, המאפשרת ליהנות 
מבית חכם אוטומטי, בהתקנה פשוטה ובמחיר נגיש.  

הבית שעובד בשבילך
היא הבית החכם  iDigital SmartHome מערכת
האוטומטי הראשון בארץ. בואו נבחן את היכולות 
שלה, כנציגה הראשונה של הדור המתקדם ביותר 

במערכות הבתים החכמים.

בית שעובד באופן אוטומטי
מערכת iDigital SmartHome נשענת על מערך 

חיישנים חכמים ומתגים חכמים.
כל מתג מפעיל את המכשירים שהוא שולט בהם, בהתאם 
למידע שהוא מקבל מהחיישנים (טמפרטורה, כמות 
האור בחדר וזיהוי תנועה) כך שהבית יודע לשלוט לבד, 
להפעיל ולכבות את האורות, המזגנים, התריסים בלי 

מעורבות שלכם.

שליטה ואוטומציה - הכל באפליקציה

היא פשוטה וקלה לתפעול. iDigital SmartHome מערכתiDigital SmartHome מערכתiDigital SmartHome
הגדרת הבית החכם האוטומטי מתבצעת באפליקציה 
פשוטה וידידותית במיוחד. היא מתאימה לכל סמארטפון 

וטאבלט – גם מכשירי iOS וגם מכשירי אנדרואיד.

באפליקציה תוכלו לתכנן ולהגדיר את כל האוטומציות, 
לייצר תסריטים (הגדרה של רצף פעולות שמתרחשות ביחד)

ולהפעיל אותם, כמו גם שליטה מרחוק-הפעלה וכיבוי 
של כל המתגים ומכשירי החשמל שמחוברים למערכת.

מודולריות כמו לגו  
מערכת iDigital SmartHome מודולרית לחלוטין – 
אפשר לחבר אליה מגוון של מכשירי חשמל כמו מערכות 
מולטימדיה, דוודים, גופי תאורה, מזגנים, תריסים, ועוד, 

בלי מגבלות. הגמישות שלה מאפשרת לכם לבחור בדיוק 
כמה חדרים בבית שלכם יהיו מחוברים, שכן יש אנשים 
שמעדיפים להתחיל בקטן להתקין את המערכת רק בסלון 
ובחדר הילדים ובהמשך להוסיף עוד חדרים. בנוסף, ניתן 
להתקין את מערכת הבית החכם גם בדירות ישנות ובדירות 

שכורות ולקחת אותה אתכם כשעוברים דירה.

התקנה פשוטה - תוך מס� שעות
ויש לך בית חכם

התקנה פשוטה - תוך מס� שעות
ויש לך בית חכם

התקנה פשוטה - תוך מס� שעות

?iDigital SmartHome איך מתקינים את מערכת
צוות מתקינים מקצועי של החברה יגיע אליכם, יחליף 
את המתגים הקיימים שלכם במתגים חכמים, יתקין 
מערך חיישנים מתקדם, יגדיר את הבית החכם שלכם 
באפליקציה וידריך אתכם על השימוש. הבית החכם 
שלכם יהיה מוכן לפעולה תוך שעות ספורות בלבד ללא 

קידוחים ושבירת קירות.

מי שחכם, גם חוסך בהוצאות החשמל 
iDigital SmartHomeמערכת iDigital SmartHomeמערכת iDigital SmartHome מפעילה מכשירים רק 
כשאתם זקוקים להם – ולכן תספק לכם עד 30%
חיסכון בהוצאות החשמל. המערכת תכבה אחריכם 
את האור כשתצאו מהחדר, תרים את התריסים או 
הווילונות החשמליים להכנסת אור טבעי בבוקר ותציג 

לכם את צריכת החשמל של כל מתג בבית. כך תוכלו 
לנהל את צריכת החשמל בצורה הכי יעילה שאפשר. 

אז כמה עולה?  
כמו מכונית  עלו  פעם  מערכות הבית החכם של 

משפחתית יוקרתית.
כעת, ניתן לרכוש מערכת בית חכם מתקדמת במחיר 
מאפשרת לכל  iDigital SmartHome נגיש. מערכתiDigital SmartHome נגיש. מערכתiDigital SmartHome
אחד לבנות לעצמו את הבית החכם המתאים לו בהתאם 

לצרכיו וליכולתו הכלכלית.
ניתן גם לפרוס את המחיר לתשלומים כך שבעלות של 
יהיה ניתן להתחיל  36 לחודש (ב- 36 לחודש (ב- 36 תשלומים) ₪157
2 רכיבים (לדוגמה: 2 רכיבים (לדוגמה: 2 חדרים  7ליהנות מבית חכם הכולל 7ליהנות מבית חכם הכולל 7

חכמים אוטומטיים, מזגן, 2 תאורות, דוד ותריס).

בשורה התחתונה
מערכת iDigital SmartHome היא פתרון ייחודי 
המאפשר ליהנות מבית חכם אוטומטי, בהתקנה פשוטה 
ובעלות נגישה. בנוסף ניתן ליהנות משליטה במכשירי 
החשמל בפשטות ובקלות, לייצר תסריטים ותוך כדי 
עבור רוב האוכלוסייה, פעולה  לחסוך בהוצאות החשמל.
אוטומטית היא יתרון מובהק למערכת בית חכם, כך 
iDigital SmartHomeשמערכת iDigital SmartHomeשמערכת iDigital SmartHome מהווה מהפכה צרכנית, 
המאפשרת סוף סוף לשבת בנוח וליהנות מכל מה שיודעת 

הטכנולוגיה הזו להעניק.

חיישנים חכמים שיזהו תנועה וידליקו באופן אוטומטי את האורות בבית, מזגן שיקרר את הבית לפני שאתם מגיעים, כל זה 
כבר כאן, קל וידידותי, ללא צורך בשיפוץ או הכנות מוקדמות, ובמחיר נגיש של החל מ-157 ₪ לחודש ב-36 תשלומים. 

.iDigital SmartHome קבלו את הדור החדש של הבתים החכמים - המערכת החכמה והאוטומטית

מהפכת הבית החכם האוטומטי: 

הבית שעובד בשבילך!

iDigital המערכת נמכרת בסניפיiDigital המערכת נמכרת בסניפיiDigital
שרונה  מתחם שרונה  מתחם שרונה  • דיזינגוף סנטר • דיזינגוף סנטר • • קניון רמת אביב • קניון רמת אביב • ת"א
G קניון כפר סבא G קניון קניון עזריאלי ראשל"צ •

חיפה והקריות מלחה חיפה והקריות מלחה חיפה והקריות  מלחה ירושלים מלחה ירושלים  ירושלים מתחם ביג פולג ירושלים מתחם ביג פולג  נתניה
גרנד קניון • קריון

פרטי התקשרות:
השאירו פרטים באתר ונחזור אליכם:
www.iDigital.co.il/SmartHome

- מודעה -



15 news@israelhayom.co.ilי"ג  בשבט תשע"ז | חמישי | 09.02.17חדשות

יורי ילון

סדר ט"ו בשבט התקיים 
הנשיא  בבית  אתמול 
בסימן קריאת "אל נא תעקור 
מגדלי  מפי  שיצאה  נטוע", 
הפירות והירקות והחקלאים 

שהשתתפו בו. 
בפתח האירוע הגישו החק�
לאים לנשיא ראובן (רובי) רי�
בלין ולרעייתו נחמה סלסילת 
ובהם  הארץ,  פירות מתוצרת 
גם פירות ייחודיים ואקזוטיים. 
הנשיא אמר לחקלאים כי "הח�
קלאות היא ערך, לא רק עסק. 

היא ערך מיסודות הציונות ואל 
לנו לנטוש אותו".

מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות, 
איציק כהן, אמר כי "אנו עוברים 
תקופה קשה של היכולת לשרוד 
בתנאים קשים... אנו מאוימים 
מייבוא של תוצרת חקלאית, 
אינה  אך  בחקלאים  שפוגעת 
מביאה בסופו של דבר להוזלה 

לצרכן". 
מזכיר התנועה הקיבוצית, ניר 
מאיר, אמר כי "החיבור לקרקע 
הוא הציונות המעשית. אסור 
שהדבר יהפוך למליצות נבו�

בות ולציניות מתנשאת".

ט"ו בשבט הגיע 
- לבית הנשיא

הנשיא ריבלין מקבל סלסילת פירות ט"ו בשבט מחקלאים 
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החלומות הוורודים התגשמו: 11 ציפורי פלמינגו 
ושיא של 45,400 עגורים באגמון החולה

דניאל סיריוטי

עונת הנדידה בעיצומה, ובא	
גמון החולה שבגליל העליון נס	
פרו אתמול על ידי אנשי קק"ל ומרכז 
הצפרות בחברה להגנת הטבע מספר 

שיא של 45,400 עגורים.
כן, ציינו הצפרים כי סמוך   כמו 
ציפורי   11 נספרו  ללהקת העגורים 
הער� לפי  לבקר.  שהגיעו  פלמינגו 

כת הצפרים, אחד הזרזים לנדידה הוא 
פרקי גשם משמעותיים. מייד לאחר 
שיורדות כמויות גשם משמעותיות, יש 
עזיבה מאסיבית של הציפורים הנו�
דדות. יצוין כי העגורים נוהגים להגיע 
לאגמון כבר בחודש אוקטובר ומספרם 

עולה בהתמדה. 
העגורים חורפים באגמון עד חודש 
מארס, ואז עוזבים את הארץ וחוזרים 

לאזורי הקינון באירופה.

עגורים באגמון 
החולה
צילום: אורן בן חקון

הטבע על רגל אחת

נאמן למקור. פלמינגו באגמון החולה  
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חתן פרס ישראל 
בתחום המוסיקה: 
פרופ' אריה ורדי 

חתן פרס ישראל בתחום במו�
סיקה הוא הפסנתרן פרופ' אריה 
ורדי, כך הודיע אתמול שר החי�
נוך נפתלי בנט, שאישר את המ�
לצת ועדת הפרס בראשותו של 
פרופ' נועם שריף, ולצידו חברי 
הוועדה פרופ' יצחק סדאי וד"ר 
אלישבע רגבי. בנימוקי ועדת 
הפרס צוין כי הפרס ניתן לוור�
די על הישגיו האמנותיים כאמן 
העצומה  תרומתו  ועל  מבצע, 
לקידומה של תרבות המוסיקה 
הקלאסית בישראל ולקידומם של 
המוסיקה הישראלית והמוסי�

קאים הישראלים. זאת באמצעות 
פעילותו הענפה לא רק כפסנת�

רן, אלא גם כמורה בעל מוניטין 
בינלאומיים.

כתב "ישראל היום"

יורי ילון, כתבנו בירושלים
בחפירה ארכיאולוגית שנער�
במערה  שעבר  בחודש  כה 
במצוק ההעתקים באזור קומראן, 
נמצאו ממצאים המעידים לראשונה 
כי במערה הוטמנו מגילות מימי בית 
שני, שככל הנראה נשדדו בשנות 
ה�50 של המאה הקודמת. ממצאים 
אלה מאששים כי מדובר במערה 
ה�12 שבה הוטמנו מגילות, ולא 11 

כפי שהיה נהוג לחשוב עד כה. 
מדובר בקנקן חרס גדול מימי בית 
שני שבתוכו התגלגלה פיסת עור, המ�
גולגלת כשלוש פעמים. הממצא היה 
מרעיש מאחר שלא נמצאו עדויות חד�
שות למגילות בתוך קנקנים זה יותר 
מ�60 שנה. החפירה התקיימה במע�
רה קטנה יחסית שבקיר הדרומי שלה 
נמצא פתח למנהרה צרה, שאורכה 

הגיע לכ�14 מטר. 
הממצאים הכילו גם ממצאים אור�
גניים רבים, שהשתמרו היטב בשל 

האקלים היבש באזור, כגון גלעיני 
זיתים, תמרים ואגוזים מסוגים שונים.
פיסת העור המגולגלת הועברה למ�
עבדת השימור במכון לארכיאולוגיה 
שבאוניברסיטה העברית. בתיאום עם 
רשות העתיקות הועברה המגילה מה�
מכון למעבדת שימור המגילות של 
רשות העתיקות בבירה. מהבדיקה הת�
ברר כי המגילה נותרה ריקה ומדובר 
בפיסת עור שהיתה כנראה בתהליך 

עיבוד לקראת כתיבה. בגומחה סמוכה 
נמצאו שני מקושים, ששימשו לשוד 

המגילות מהקנקנים לפני 60 שנה.
החפירה במערה נוהלה על ידי ד"ר 
עוב� אחיעד  בסיוע  גוטפלד  אורן 
דיה מהאוניברסיטה העברית ובסיועו 
וסטודנטים  פרייס  רנדל  ד"ר  של 
מאוניברסיטת ליברטי שבווירג'יניה, 
ארה"ב, וכן בעזרתם של חנניה היז�
מי, קצין מטה ארכיאולוגיה במינהל 

האזרחי, רשות הטבע והגנים ורשות 
העתיקות. 

ד"ר גוטפלד אמר כי "מדובר באחת 
התגליות הארכיאולוגיות המסעירות 
והחשובות ביותר ב�60 השנים האח�

רונות במערות קומראן". ישראל חסון, 
מנהל רשות העתיקות, ציין כי "על 
המדינה להתגייס ולהקצות את המ�
שאבים הנדרשים כדי לבצע חפירה 

שיטתית בכל מערות מדבר יהודה".

החוקרים גילו גם גלעיני זיתים ותמרים שהשתמרו  המגילה שהתגלתה 

פרופ' אריה ורדי 

מגילה בקצה המערה
חפירה ארכיאולוגית באזור קומראן הניבה אוצר גנוז: פיסת עור ריקה מימי בית שני 

שהיתה בתהליך כתיבה √ "אחת התגליות המסעירות ב�60 השנים האחרונות"

סף
 יו

שע
הו

ם: י
ילו

צ

צילומים: קייסו לו וד"ר אורן גוטפלד
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המבצעים בתוקף עד 16/02/17 או עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. לפריטים המתפרסמים קיים מלאי מינימום של 20 
יח' בחנויות הרשת. אין כפל מבצעים והנחות. לאופיס דיפו הזכות להפסיק את המבצעים ולשנות את המחירים בכל עת וללא 
הודעה מראש. טל"ח. *מבצע מדפסות EPSON: קונים מדפסת מהמגוון המשתתף במבצע ומקבלים תחפושת ממותגת מבית 
RUBIES לבחירה במתנה. מגוון התחפושות יינתן לבחירה בהתאם לדגם המדפסת ובכפוף לתקנון המבצע, פרטים בסניפים. 
רשת אופיס דיפו אינה אחראית לטיב התחפושת, מלאי מינימום 300 תחפושות, יחידה ללקוח, בתוקף עד 28/2/2017 או עד 
גמר המלאי - המוקדם מבניהם, תמונות להמחשה בלבד. זמן אספקת התחפושת עד 14 ימי עסקים.*דיו לשלוש שנים מסופק 
במארז המדפסת ומספיק להדפסה של עד 13,000 דפים בשחור ו 6,500 דפים בצבע, לפי ממוצע של 500 הדפסות בחודש.

| מרכז:  | כפר סבא  | רעננה  | חדרה  | הרצליה פיתוח  | שפיים  נתניה   | יוקנעם   | גרנד קניון, סיטי סנטר  | חיפה: חוצות המפרץ,  נצרת   | | כרמיאל  צפון: בית שאן  סניפים בפריסה ארצית: 
ירושלים והסביבה:   | | רחובות  נס ציונה   | | רמלה  | ראשל"צ: חונים קונים, סימנה סיטי  | קריית אונו  - סגולה  | פ"ת  | בני ברק - בסר  יגאל אלון  תל אביב: רמת החייל, דיזנגוף, מגדל שלום, 
  ICE MALL אילת: טיילת מלכת שבא, קניון | חדש! מתחם ישפרו פלאנט   ,MAII | באר שבע: מתחם  | ערד  | נתיבות  | אשקלון  דרום: אשדוד   | חדש! ירושלים תלפיות   | | מודיעין  בית שמש 

  מדפיסה לכם פורים שמח!
*ודיו ל 3 שנים מתנה! להדפיס עדלאידע!

קונים ממדפסות  המשתתפות במבצע
ומקבלים תחפושת ממותגת מתנה!

אושר בטרומית: 
בתי הדין הדתיים 
ישמשו בוררים 

בסכסוכים אזרחיים
מליאת הכנסת אישרה את�
מול בקריאה טרומית ברוב גדול 
של 48 תומכים מול 26 מתנגדים 
הצעת חוק, המקנה לבתי הדין 
הדתיים סמכות לדון בבוררות 
בהסכמה בעניינים אזרחיים, וב�
לבד שהצדדים הגישו את הסכמ�
תם לכך בכתב. לפי הדין הקיים, 
בתי הדין הדתיים, הפועלים מכוח 
חקיקה ראשית, אינם מוסמכים 
לדון בבוררות בהסכמה מכיוון 
שהחוק אינו קובע זאת במפורש. 
ח"כ משה גפני (יהדות התו�
רה), שיזם את הצעת החוק יחד 
עם חברו לסיעה ח"כ אורי מקלב, 
הסביר: "היום, כשיש שני בעלי 
דין שיש להם דיון ממוני והם רו�
צים את הפסיקה לפי דין תורה 
בביה"ד, המדינה אומרת להם 
'לא'. בא ביהמ"ש בעקבות עתי�

רה בעניין ואמר שאין בעיה לדון 
בביה"ד הרבני, אבל צריך הסמכה 
של הכנסת". ח"כ אלעזר שטרן 
(יש עתיד) התנגד להצעה ואמר, 
בין השאר, כי יש לתת את אותה 
זכות לבחור את ביה"ד גם לזו�

גות שרוצים להתגרש ולא רוצים 
את ביה"ד הרבני. 

גדעון אלון

מכרו חלקות קבר - 
ושילשלו הכסף לכיס

חשד לשחיתות בחברה קדישא: 

דניאל סיריוטי 
סכנת האמוניה במפרץ חיפה: 
בית המשפט לעניינים מקומיים 
נעתר אתמול לבקשת עיריית חיפה 
והוציא צו סגירה זמני למיכל האמו�
כימיקלים  חיפה  חברת  של  ניה 

הממוקם במפרץ. 
השופטת סיגלית גץ�אופיר הודיעה כי 
הצו הוא מיידי, עד לקיום דיון בנושא 

היום בשעה 11:30.
עיריית חיפה פנתה לבית המשפט 
בעקבות דו"ח האמוניה שהגישה ועדת 
מומחים בשבוע שעבר, ולפיו מדובר בס�

כנה מיידית למאות אלפי תושבים בעיר 
וביישובים ברדיוס של 20 ק"מ מהמיכל 

במקרה של תקלה או פגיעה מכוונת. 
במסקנות הדו"ח נכתב, בין השאר, כי 
"מערך ייבוא האמוניה לישראל, הכולל 
את אוניית האמוניה ומיכל האמוניה, 
מהווה סיכון ממשי לאסון קטסטרופלי, 
הצפוי להסתיים במוות ובנזקי בריאות 
למאות אלפי אזרחים, היות וחשיפה 
לריכוז של 0.5% באוויר גורמת למוות 

בתוך 10-5 דקות". 
בהחלטת בית המשפט נכתב כי "הח�
לטה זו מתבססת על הדו"ח שהוגש על 
ידי המומחים כראיות לכאורה, המלמד 
על אפשרות לפגיעה ממשית בנפשם 
של עשרות (אם לא מאות אלפי) תוש�

בים תמימים באזור חיפה והקריות, ככל 
ויתממש האיום שאותו צופים המומחים, 
כסיכון ממשי ומיידי במידה והפעילות 

תימשך, וזאת כאשר בשלב זה לא נמצא 
אמצעי אחר שהפגיעה ממנו במשיבה 
(חברת חיפה כימיקלים, ד"ס) יגרום 

לתוצאה דרסטית פחות".
עם זאת, יש להדגיש כי צו הסגירה 
שהוצא בבית המשפט הוא מהלך טכני 
לפרוטוקול ולא ניתן ליישמו באופן 
מיידי מכיוון שאי אפשר להפסיק את 
אחסון האמוניה במיכל, כפי שמורה הצו.

עו"ד ג'מילה הרדל�ואכים, מנהלת 
עמותת אזרחים למען הסביבה, מסרה 
בתגובה כי "מדובר בעליית מדרגה נו�
ספת במאבק נגד מיכל האמוניה ונגד 
התעשייה המזהמת בכלל. אנחנו מקווים 
שהשופטת שתדון בצו הסגירה לא תש�

תכנע מטענות המפעל ותבטל את הצו". 
גם בעיריית חיפה בירכו על צו הסגי�

רה והביעו תקווה כי בית המשפט ינקוט 
מהלך אמיץ ותקדימי, ויפסוק על סגירת 
המיכל באופן קבוע ועל העתקתו. גורם 
בכיר בעירייה אמר ל"ישראל היום" כי 
"מיכל האמוניה פועל ללא רישיון עסק 
זה זמן רב, אולם למרות זאת האחסון 
במיכל נמשך בחסות בית המשפט. לא 
ייתכן שיותר מ�13 שנה ראש העיר יונה 
יהב מנהל מאבקים משפטיים והמיכל 
ממשיך לאחסן את הגז הרעיל בלב מט�
רופולין המונה יותר ממיליון תושבים". 
בחיפה כימיקלים בחרו שלא להגיב. 
גורם בכיר בחברה מסר ל"ישראל היום" 
כי תגובת חיפה כימיקלים תינתן בדיון 
שייערך בבית המשפט, וכי הוא משוכ�

נע שהצו יוסר. 

צילום: מישל דוט קום מיכל האמוניה במפרץ חיפה 

צו סגירה זמני למיכל 
האמוניה במפרץ חיפה

בית המשפט נענה לבקשת העירייה בעקבות דו"ח המומחים החמור שפורסם 
לאחרונה על סכנה לחיי אדם הנשקפת מהמיכל √ היום: דיון בביהמ"ש בנושא 

אבי כהן, 
כתבנו לענייני משטרה בת"א

שני בכירים לשעבר וקברן לש�
עבר בחברה קדישא באזור המ�

רכז נעצרו בחשד שמכרו חלקות קבר 
- אולם לא העבירו את כל הכסף לח�

ברה קדישא. 
במהלך השנתיים האחרונות הת�
קיימה במשטרה חקירה סמויה בחשד 
לגניבה בידי מורשה, קבלת דבר במיר�

מה בנסיבות מחמירות והלבנת הון נגד 
בכירים לשעבר בחברה קדישא - המו�

עצה הדתית יהוד. זאת לאחר שהתקבלו 
יותר מ�50 תלונות, שמהן עלה חשד 
כי המעורבים גבו תשלום עבור רכישת 
חלקות קבר, אבל בפועל לא העבירו 
את הכסף כולו למועצה הדתית יהוד. 
הקורבנות ברוב המקרים מתגוררים 
מחוץ ליהוד. בקשתם היתה לרכוש 
חלקת קבר בקרקע ולא בקומות והם 
היו מוכנים לשלם בשביל כך עשרות 
אלפי שקלים. חלק מהקורבנות גילו 
את המירמה כאשר ביקשו לקבור את 
יקיריהם ומצאו כי בפועל הם לא רשו�
מים כבעלי חלקת קבר, ואז נאלצו 
לשלם כספים נוספים. עד כה ידוע 
על עשרות קורבנות והחשד הוא שי�
שנם רבים נוספים שרכשו חלקת קבר 

במקום, שילמו את הסכומים שנדרשו 
לשלם ולמעשה אין בידיהם את הח�

לקה המבוקשת. 
שלושה  המשטרה  עצרה  אתמול 
מהבכירים לשעבר והם נחקרו. שניים 
מהחשודים - קברן ואיש חברה קדי�
שא לשעבר - הובאו אתמול להארכת 
מעצר בבית משפט השלום בתל אביב, 
שם הכחיש פרקליטו של הקברן כי 
הוא קשור למקרה. פרקליטו של הח�

שוד השני טען כי הוא החזיר יותר מ�70 
אלף שקלים וכי החל משנת 2014 הוא 

לא עובד בחברה קדישא. 
השופטת חיותה כוחן�עומר קבעה 
כי קיים חשד סביר והורתה על הארכת 

מעצרם בשישה ימים.

משרדי חברה קדישא ביהוד
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בדרך החוצה: 
הברקזיט הבריטי 
אושר בפרלמנט

עם רוב של 494 לעומת 122 
הבריטי  הפרלמנט  מתנגדים, 

־אישר אתמול את חוק הברק
זיט, המאפשר לראשת הממשלה 
תרזה מיי להתחיל לנהל מו"מ 
רשמי עם האיחוד האירופי בנוגע 
לפרישה ממנו בעקבות משאל 
העם שהתקיים בבריטניה בחודש 
יוני שעבר. בית הלורדים צפוי 

־לאשרר את החוק בתקופה הק
רובה. החוק חוקק לאחר שבית 
המשפט הבריטי פסק כי משאל 
העם אינו מספיק, וכי הממשלה 

־זקוקה לאישור הפרלמנט להת
חיל את המו"מ. על פי הערכות, 
מיי עשויה להפעיל את סעיף 50 
של אמנת האיחוד האירופי ב־9 
במארס במהלך פסגת האיחוד 
האירופי במלטה. המו"מ אמור 
להסדיר את מערכת היחסים בין 

אירופה לבריטניה.
אלי לאון

כמה קל להיות מאושר

סקר בארה"ב: 55% תומכים 
בהגבלת כניסת מוסלמים

לפי הסקר, רק 38 אחוזים מתנגדים לצו מעורר המחלוקת של טראמפ √ הממשל 
האמריקני החדש שוקל להגדיר את משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור

ארז לין וסוכנויות הידיעות 
־פחות משבועיים לאחר שהנ

שיא דונלד טראמפ חתם על צו 
נשיאותי האוסר כניסת אזרחי שבע 
מדינות מוסלמיות לארה"ב ומקפיא 
הגירה לתחומה, סקר חדש מראה כי 
רוב מוצק מהבוחרים בארה"ב מצדד 

בגישתו של טראמפ. 
־מהסקר, שפורסם על ידי האתר פולי

טיקו, עולה כי 55 אחוזים מהמצביעים 
תומכים בצו, לעומת 38 אחוזים בלבד 
שמתנגדים לו. סקר דומה בקרב כלל 
האוכלוסייה בשבוע שעבר מצא כי 49 
אחוזים תמכו בצו, לעומת 41 שהתנגדו 
לו. כך או כך, נראה כי הקרב על הצעד 

־השנוי במחלוקת רחוק מסיומו וצפוי לה
תגלגל לפתחו של בית המשפט העליון. 
כזכור, מייד לאחר שטראמפ חתם על 
הצו ב־27 בינואר, הוגשו עתירות נגדו 
ונערכו הפגנות המוניות, ובשבוע שעבר 

הורה שופט פדרלי במדינת וושינגטון 
להקפיא את יישום הצו באופן זמני. אלא 
שהממשל הגיש ערעור על החלטה זו. 
־בדיון בבית המשפט לערעורים של

שום, טענו מתנגדי הצו כי הוא נוגד את 
עקרונות החוקה ופוגע בחברות רבות 
המעסיקות עובדים בעלי אזרחות זרה. 

מנגד, משרד המשפטים טען בפני הרכב 
השופטים כי לממשל מוקנית הזכות 
החוקתית להחליט אילו אזרחים זרים 

־רשאים להיכנס למדינה, במיוחד כש
מדובר בשיקולים ביטחוניים. החלטה 

צפויה בימים הקרובים.
אתמול נאם טראמפ בפני שוטרים 

בכירים והביע את מורת רוחו מההחלטה 
של השופט הפדרלי להקפיא את הצו: 
"הצעד נעשה מסיבות ביטחוניות, למען 

ביטחון האומה וביטחון האזרחים".
־אתמול מסרו גורמים בממשל האמ

ריקני לסוכנות הידיעות רויטרס כי 
־ממשל טראמפ שוקל להגדיר את מש

מרות המהפכה של איראן כארגון טרור, 
וכבר מבצע עבודת מטה בעניין. ייתכן 
שהצעד ייעשה באמצעות צו נשיאותי, 
ועל פי הדיווח, קיימות טיוטות שכבר 
הופצו בין סוכנויות הממשל השונות. 

־כזכור, טראמפ הטיל סנקציות כלכ
ליות על אישים ועל גופים איראניים 

־בשבוע שעבר בעקבות ניסוי טיל בלי
סטי שביצעה איראן, שהפר את החלטת 
האו"ם 2231. שלשום בערב ערך טראמפ 

־שיחה עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ אר
דואן. בהודעה שפירסם הבית הלבן לאחר 
השיחה, נאמר כי טראמפ "שב והדגיש 

כי ארה"ב מחויבת לתמוך בטורקיה". 

צילום: אי.אף.פי טראמפ. "הצעד נעשה מסיבות ביטחוניות" 

צילום: אי.פי.אי תרזה מיי 





וגם, בלעדי ללקוחות

מביניהם. ההטבות המופיעות ללקוחות לייף סטייל מותנות בתשלום בכרטיס לייף סטייל בלבד. הרשת שומרת לעצמה את הזכות
המחיר על המוצר/בסמוך לו בכל אחת מחנויות הרשת.

סאנדיי
נייר טואלט
40 גלילים

לייף
מגבות נייר
אריזת שמיניה

דאב/דאב מן
דאודורנט
ספריי/רול און

לייף
מכונת תספורת
מקצועית נטענת

לייף
אירגונית 
סט כוסות

ג׳ילט פיוז׳ן
מארז
מכשיר + סכינים
אריזת שמיניה

נקה 7
שמפו/מרכך
700 מ״ל

₪2990

₪890

₪1290

₪6990

₪2490

₪8990

מחיר לאריזת שמיניה

מחיר ליחידה

מחיר למארז

מחיר ליחידה

₪790

במסירת קופון
זה בקניית
האגיס
פרידום דריי
חיתולים*

במסירת קופון
זה בקניית
הוואי
תחליב רחצה
750 מ״ל

במסירת קופון
זה בקניית
סנו 00
מנקה אסלות
1 ליטר

במסירת קופון
זה בקניית
סאנדיי
ג’ל אקונומיקה 
מרוכז ומבושם
750 מ”ל

במסירת קופון
זה בקניית
ג׳ונסונס בייבי
מגוון מוצרי 
אל-סבון
750 מ״ל

במסירת קופון
זה בקניית
הד&שולדרס
שמפו/מרכך
400 מ״ל

במסירת קופון
זה בקניית
סאנדיי
נוזל חזק במיוחד
 לניקוי כלים
 24% חומר פעיל
1 ליטר

במסירת קופון
זה בקניית
לייף בייביז
מגבונים לחים
מילוי
 אריזת חמישיה

במסירת קופון
זה בקניית
סנסודיין
מברשות שיניים
פרימיום
אריזת זוג

במסירת קופון
זה בקניית
פיירי
טבליות למדיח
48/37 יחידות

3690

490

490

590

990

990

790

15901990

2990

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר לאריזת חמישיה
לאחר הנחת קופון

מחיר לאריזת זוג
לאחר הנחת קופון

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם. 
אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה 
על  יוצג  הנחה  לפני  מחיר  ולפיכך  הרשת  חנויות  בין 

המוצר/בסמוך לו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם. 
אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה 
על  יוצג  הנחה  לפני  מחיר  ולפיכך  הרשת  חנויות  בין 

המוצר/בסמוך לו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם. 
אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה 
על  יוצג  הנחה  לפני  מחיר  ולפיכך  הרשת  חנויות  בין 

המוצר/בסמוך לו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם. 
אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה 
על  יוצג  הנחה  לפני  מחיר  ולפיכך  הרשת  חנויות  בין 

המוצר/בסמוך לו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם. 
אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה 
על  יוצג  הנחה  לפני  מחיר  ולפיכך  הרשת  חנויות  בין 

המוצר/בסמוך לו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם. 
אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה 
על  יוצג  הנחה  לפני  מחיר  ולפיכך  הרשת  חנויות  בין 

המוצר/בסמוך לו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם. 
אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה 
על  יוצג  הנחה  לפני  מחיר  ולפיכך  הרשת  חנויות  בין 

המוצר/בסמוך לו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם. 
אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה 
על  יוצג  הנחה  לפני  מחיר  ולפיכך  הרשת  חנויות  בין 

המוצר/בסמוך לו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם. 
אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה 
על  יוצג  הנחה  לפני  מחיר  ולפיכך  הרשת  חנויות  בין 

המוצר/בסמוך לו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם. 
אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה 
על  יוצג  הנחה  לפני  מחיר  ולפיכך  הרשת  חנויות  בין 

המוצר/בסמוך לו.

במסירת קופון
זה בקניית
אקוהפרש
משחת שיניים
עדין/מנטה
100 מ״ל

במסירת קופון
זה בקניית
פרוטאין קולור
צבע שיער
שפופרת

במסירת קופון
זה בקניית
ד״ר פישר
אפקטיב קר
קרם גוף
700 מ״ל

במסירת קופון
זה בקניית
מרמולייט
ממתיקים 
סטיביה
100 שקיות/
150 טבליות

במסירת קופון
זה בקניית
אריאל
קפסולות לכביסה
3 ב-1 רגיל
אריזת 3 טבליות

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

מחיר לאריזת 3 טבליות
לאחר הנחת קופון

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
לייף סטייל. בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד  למשלמים בכרטיס 
גמר המלאי, לפי המוקדם. אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחירי 

המוצר לפני הנחה בין חנויות הרשת ולפיכך מחיר לפני 
הנחה יוצג על המוצר/בסמוך לו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
לייף סטייל. בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד  למשלמים בכרטיס 
גמר המלאי, לפי המוקדם. אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחירי 

המוצר לפני הנחה בין חנויות הרשת ולפיכך מחיר לפני 
הנחה יוצג על המוצר/בסמוך לו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
לייף סטייל. בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד  למשלמים בכרטיס 
גמר המלאי, לפי המוקדם. אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחירי 

המוצר לפני הנחה בין חנויות הרשת ולפיכך מחיר לפני 
הנחה יוצג על המוצר/בסמוך לו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
לייף סטייל. בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד  למשלמים בכרטיס 
גמר המלאי, לפי המוקדם. אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחירי 

המוצר לפני הנחה בין חנויות הרשת ולפיכך מחיר לפני 
הנחה יוצג על המוצר/בסמוך לו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
לייף סטייל. בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד  למשלמים בכרטיס 
גמר המלאי, לפי המוקדם. אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחירי 

המוצר לפני הנחה בין חנויות הרשת ולפיכך מחיר לפני 
הנחה יוצג על המוצר/בסמוך לו.

290

790

990

1990

190

*מידות: 3-6

1 ליטר

מינימום 6 יח' במלאי בכל סניף

מינימום 2 יח' במלאי בכל סניף

בלעדי ללקוחות

בלעדי ללקוחות

בלעדי ללקוחות

בלעדי ללקוחות

בלעדי ללקוחות

מחיר  

מחיר  

מחיר  

מחיר  

מחיר  



super-pharm.co.il
הורידו את האפליקציה לסמארטפון

15.2.2017 עד 15.2.2017 עד 15.2.2017 או עד גמר המלאי, המוקדם  לפירוט הסניפים בהם נמכרים המותגים שבמבצע ולשירות לקוחות: 09-9725151.
להגביל את כמות הקנייה. אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה בין חנויות הרשת ולפיכך, מקום בו לא מוצג מחיר לפני הנחה - יוצג 

במסירת קופון
זה בקניית
ג׳ייד
הידרה אסנשייל
קרם יום/לילה/
עיניים

במסירת קופון
זה בקניית
ג׳ייד
טיינט פרפקשיין
מייק אפ
משאבה

במסירת קופון
זה בקניית
לייף
מסיר לק

במסירת קופון
זה בקניית
לייף
 BB CREAM
לכל סוגי העור
SPF 15

במסירת קופון
זה בקניית
רסקיו
רמדי
10 מ״ל

במסירת קופון
זה בקניית
ג׳ייד
ג׳ל ניקוי פנים 
לעור רגיל-יבש/
מעורב-שמן
200 מ״ל

במסירת קופון
זה בקניית
ג׳ייד
פרסיסיוניסט
עפרון עיניים

במסירת קופון
זה בקניית
לייף
מגוון משקפי
 קריאה

במסירת קופון
זה בקניית
סולגאר
NO7

הדור הבא 
על הפרק

במסירת קופון
זה בקניית
ג׳ייד
לאש פיבר
מסקרה

במסירת קופון
זה בקניית
ג׳ייד
קריסטליק
שפתון

במסירת קופון
זה בקניית
לייף

עדשות מגע 
יומיות

במסירת קופון
זה בקניית
תרימוורה
כורכומין
MP 30MP 30MP
60 קפליות

במסירת קופון
זה בקניית
בארכה
טחינה
100% שומשום/
שומשום מלא 
פי 6 סידן 
500 גרם

במסירת קופון
זה בקניית
מרבה
סלים דליס
חטיפי דגנים
מארז

במסירת קופון
זה בקניית
סנובון
WAVE
סבון אסלה
אריזת שלישיה

במסירת קופון
זה בקניית
סנו פוליויקס
ניקוי רצפות
סחלבים
2 ליטר

69905990

890 2990

4490

2690

3290 44902890

690

790

1390

1490

9990

9990

מחיר ליחידה
 לאחר הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר ליחידה
 לאחר הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

מחיר ליחידה
 לאחר הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר למארז
לאחר הנחת קופון

מחיר לאריזת שלישיה
לאחר הנחת קופון

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר מיוחד!מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד! מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!

מחיר מיוחד!

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
המלאי, לפי המוקדם. המלאי, לפי המוקדם. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
המלאי, לפי המוקדם. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
9.2-15.2.2017בתוקף 9.2-15.2.2017בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד גמר

אין כפל הטבות. 
בתוקף 

אין כפל הטבות. 
בתוקף 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
המלאי, לפי המוקדם. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
המלאי, לפי המוקדם. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
9.2-15.2.2017בתוקף 9.2-15.2.2017בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד גמר

אין כפל הטבות. 
בתוקף 

אין כפל הטבות. 
בתוקף 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
המלאי, לפי המוקדם. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
המלאי, לפי המוקדם. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
9.2-15.2.2017בתוקף 9.2-15.2.2017בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד גמר

אין כפל הטבות. 
בתוקף 

אין כפל הטבות. 
בתוקף 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
המלאי, לפי המוקדם. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
המלאי, לפי המוקדם. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
9.2-15.2.2017בתוקף 9.2-15.2.2017בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד גמר

אין כפל הטבות. 
בתוקף 

אין כפל הטבות. 
בתוקף 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
המלאי, לפי המוקדם. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
המלאי, לפי המוקדם. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
9.2-15.2.2017בתוקף 9.2-15.2.2017בתוקף 9.2-15.2.2017 או עד גמר

אין כפל הטבות. 
בתוקף 

אין כפל הטבות. 
בתוקף 
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הקופונים המשתלמים שיעשו לכם 
את השבוע בסופר-פארם!

ניתן לממש קופונים אלה ועשרות נוספים 
דרך האפליקציה
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חורףבגליל
 בחורף

טבעי שתזרמו לגליל
 בואו לזרום עם הטבע במגוון סיורים, לנשום אוויר
פסגות וליהנות מאירועים קולינריים ומבצעי לינה

 פברואר 2017
בגליל בגולן ובעמקים

חפשו "הרשות לפיתוח הגליל" ב-

 היכנסו ל-Galil.gov.il ובחרו
את החורף הגלילי שלכם.

ניר סומך לא יחזור 
למשטרה - אף 

שזוכה מהריגת שכנו
בית המשפט המחוזי בירושלים 
דחה את עתירתו של ניר סומך, 
קצין מג"ב שזוכה מחמת הספק 
על ידי ביהמ"ש העליון מעבי�
רת הריגת שכנו, לשוב לשירות 
פעיל במשטרה. בספטמבר 2009 
ירה למוות בבן טל, שהטריד את 
אשתו במשך תקופה ארוכה. תחי�
לה הואשם ברצח. בהמשך הור�

שע בהריגה, אך עירער לביהמ"ש 
העליון וזוכה מחמת הספק. עם 
זיכויו ביקש ממפכ"ל המשטרה 
רוני אלשיך לחזור לשירות, אולם 

בקשתו נדחתה.
יאיר אלטמן

תנ"צ ניר עתר נגד 
החלטת המפכ"ל; 
רוצה לשוב לשירות

תנ"צ גיא ניר, שכיהן כראש 
חטיבת המודיעין במשטרה, עתר 
אתמול לביהמ"ש המחוזי בירוש�
לים בבקשה לבטל את העמדתו 
לדין משמעתי ולהשיבו לשירות 
פעיל במשטרה. מפכ"ל המשטרה 
אלשיך החליט להוציאו לחופשה 
כפויה ולהעמידו לדין משמעתי 
בחשד להתעמרות בשוטרי החטי�

בה, התבטאויות משפילות ודיווח 
כוזב על שעות עבודה. ניר טוען, 
בין השאר, כי ההחלטות שקיבל 
המפכ"ל בענייניו אינן מנומקות.  
יאיר אלטמן

צבי הראל ושלומי דיאז 
פרסום  אחרי  שנים  כשלוש 
הראשונה  התחקיר  כתבת 
ב"ישראל השבוע" על מעללי עו"ד רועי 
בר, לשעבר היועץ המשפטי החיצוני 
של עיריות ראשון לציון ורחובות, 
הגישה אתמול נגדו המחלקה הכלכלית 
בפרקליטות המדינה כתב אישום חמור 

על עבירות של הפרת אמונים.
התחקיר המקיף של מרדכי גילת, עוזי 
דיין ומיכל שבת הצביע על שורת מע�
שים חמורים וניגודי עניינים של בר 
בין תפקידו כיועץ משפטי חיצוני של 
ועדות התכנון בעיריות לבין לקוחותיו 
הפרטיים ובני משפחתו. בעקבות הפ�
רסום נפתחה חקירת משטרה ביאח"ה. 

בד בבד עם כתב האישום, הודיעה 
הפרקליטות לביהמ"ש על הסדר הטיעון 
שהושג בין הצדדים, ובמסגרתו יודה בר 
בעבירות והצדדים יבקשו לגזור עליו 

עונש מוסכם של שישה חודשי מאסר 
בפועל, קנס בסך מיליון שקלים ומאסר 
על תנאי. נוסף על כך, הסכימו הצדדים 
שהפרקליטות תבקש מביה"ד המשמעתי 
של לשכת עורכי הדין להשעות את בר 
ממקצוע עריכת הדין למשך ארבע שנים.
במסגרת הסדר הטיעון הצהיר בר כי 

הוא מודה בכל עובדות כתב האישום, 
מתוך הכרה בכך שהפר את האמון שנתן 
בו הציבור, וכי הוא "מביע צער וחרטה 

על כך..." 
בין השאר, מתואר בכתב האישום 
כיצד בר הכניס עצמו ביודעין למצב 
שבו הוא מצוי בניגוד עניינים בין תפ�
קידו כיועץ לעיריית ראשון לציון לבין 
ייצוג באופן פרטי של הקבלן יצחק אמ�
סלם, שחברה בבעלותו זכתה במכרז 
למכירת קרקע בבעלות העירייה. בין 

השאר, סייע בר להכשיר, שלא כדין, 
תוספות בנייה שביקש אמסלם בפרויקט. 
במקרה אחר פעל בר בניגוד עניינים, 
והפעם באינטרסים הקשורים לרעייתו 
ולבני משפחתו בקרקע המכונה "השטח 
המטרופוליני הדרומי" שבתחום סמכותה 
של עיריית ראשל"צ. זאת כשהשתתף 
בישיבה תכנונית בעירייה הנוגעת לק�
רקע והביע עמדה שיש בה כדי להיטיב 
עם בני משפחתה של רעייתו. כמו כן, 
לא דיווח למשתתפי הישיבה כי לבני 
משפחתו זכויות בקרקע. ביחס לייעוץ 
שנתן בר לעיריית רחובות, הוא מודה כי 
פעל בניגוד עניינים בין השנים 2011 
ל�2014, כשהשפיע על נציגי העירייה 
לקבל החלטות בעניינים הנוגעים לפ�
רויקט מגורים בעיר שבנו בני משפחת 
יצחקי, מקבוצת יצחקי, שהם בני מש�
פחת רעייתו של בר ולקוחות פרטיים 
של משרדו. יצוין כי נגד אמסלם הוגש 
כתב אישום המייחס לו מתן שוחד לבר.

עו"ד רועי בר 

עו"ד רועי בר יישלח לכלא 
וישלם מיליון שקלים קנס

בעקבות תחקיר "ישראל היום":

היועץ המשפטי החיצוני לשעבר של עיריות ראשון לציון ורחובות הואשם בהפרת 
אמונים √ במסגרת הסדר טיעון ירצה חצי שנת מאסר ויושעה ממקצועו ל�4 שנים

דניאל סיריוטי 
פרשת הרצח המחריד במגדל: 
בנצרת  השלום  משפט  בית 
האריך אתמול ב�15 ימים נוספים את 
מעצרו של נדב סלע, האב החשוד 
ברצח אשתו דור כרסנטי, ילדיהם 
הקטנים בנימין ויוסף ובן השכנים 
נחמן עתיה במושבה מגדל. במהלך 
יימצא סלע בהסתכלות  זו  תקופה 

פסיכיאטרית. 
הדיון בעניין הארכת מעצרו של 
סלע נערך בדלתיים סגורות. סלע, 
שכפי הנראה מנסה לאמץ קו הגנה 

שבו יטען לאי שפיות, אמר לפני תחי�
לת הדיון בעת שהסוהרים הובילו אותו 
לאולם בית המשפט כי הוא "חתול" - 
ואף כרע על ארבע. הסוהרים הרימו 
אותו והוציאו אותו מהאולם. לשאלות 
עיתונאים שהיו במקום מדוע עשה את 
שעשה, השיב: "חטאתי באשת איש". 
עו"ד ארז מושקוביץ מהסניגוריה 
אמר  סלע,  את  הציבורית, שמייצג 
כי הבקשה להמשך ההסתכלות הגי�
עה מהפסיכיאטר המחוזי. עוד ציין כי 
טרם הצליח לשוחח עם סלע. "עדיין לא 
הצלחתי לתקשר איתו. לא אוכל להגיב 
על הדברים שאמר לפני הדיון", אמר. 

גורמים המקורבים למשפחתו של 
סלע אמרו ל"ישראל היום" כי בני מש�
פחתו מסתגרים בביתם ואינם מעו�
ניינים לתמוך בבנם. עם זאת, הוסיף 
ואמר: "המשפחה שלו לא אשמה. הוא 

הרס גם להם את החיים". 

"צריך להירקב בגיהינום"
אחד מקרובי משפחתה של האם דור 
ז"ל אמר ל"ישראל היום" כי "מגיע 
לאיש הזה להירקב בגיהינום. הוא ידע 
טוב מאוד מה הוא עומד לעשות ותיכנן 
הכל. הוא מנסה לטעון שהוא לא שפוי? 

הוא צריך לקבל עונש מוות". 

האב הרוצח ממגדל בביהמ"ש: "אני חתול"
מעצרו של נדב סלע, החשוד ברצח אשתו, שני ילדיהם ובן השכן, הוארך ב�15 ימים נוספים √ יישלח להסתכלות 

צילום: גיל אליהו/ג'יני נדב סלע 

יום שישי 15.11.2013  י”ב בכסלו תשע”ד

יום שישי 15.11.2013 י”ב בכסלו תשע”ד

יום שישי 15.11.2013  י”ב בכסלו תשע”ד

יום שישי 15.11.2013 י”ב בכסלו תשע”ד
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�11 בנובמבר 2008, קצת אחרי 

חצות, כשכבר היה ברור שדב צור 

הוא ראש העירייה החדש של רא�

שון לציון - התחילו מקורבים 

ל"מיסטר קלין" (זה היה הכינוי 

של צור כיו"ר האופוזיציה) לה�

זמין אליו אנשים להרמת כוס 

שמפניה. אחד המוזמנים לאירוע 

היה יהושע לובינסקי, 63, בן למשפחת חקלאים 

ותיקה, שתמך בצור והתפלל לניצחונו. מקורבי 

ראש העירייה הנבחר לא פסחו עליו. 

"תראי", אמר לובינסקי לע', שהאיצה בו להגיע 

לדרינק החגיגי, "אני לא בן אדם של אירועים כאלה. 

אני לא איש של מסיבות. זה לא בשבילי, אבל אני 

מאחל לדב הרבה הרבה הצלחה". 

ע' לא ויתרה: "תראה", היא אמרה לו, "זה הזמן 

לבוא, זה הזמן לחגוג, כדאי לך. זו הזדמנות לבקש 

ממנו כל מה שאתה רוצה". לובינסקי השיב: "תגידי 

לו שיש לי רק בקשה אחת - שלראשון לציון יהיה 

מעכשיו, אחרי עידן מאיר ניצן, ראש עירייה עם 
ערכים. מגיע לה".

כשלובינסקי אמר זאת הוא ראה כנראה מול עי�

ניו, בין היתר, את עו"ד רועי בר, היועץ המשפטי 

החיצוני של העירייה ושל הוועדה המקומית לתכנון 

ולבנייה. הוא ראה מול עיניו את הפרקליט הוותיק, 

רב הכוח, שבתקופת מאיר ניצן פעל לעיתים בתחום 

הדמדומים. הוא ראה מולו את מי שנחשף בקלו�

נו בדו"ח מבקר המדינה כמי שעצר פרויקט בנייה 

במשך 15 שנה לטובת אינטרסים של יעקב ויונה 

יצחקי, ההורים של אשתו.

לובינסקי האמין אז ביושרו הציבורי של ראש 

העירייה הנבחר - וטעה. הוא הבין זאת רק כע�

בור כמה חודשים כשפנה לעירייה, למשרד הפנים 

ולרשויות אחרות - בנושאי התנהלות של עו"ד 

בר ובעניינים של אכיפה וטוהר המידות - ונהדף. 

סטירה אחרי סטירה ספג לובינסקי ובכל פעם עדיין 

האמין שמשהו ישתנה. שיתרחש נס. 

בסוף התייאש. לפני כחצי שנה עתר לבג"ץ בא�

מצעות עו"ד אייל כהן וגולל בעתירה (נגד שר 

הפנים, היועץ המשפטי לממשלה, ראש עיריית 

ראשון לציון ועו"ד רועי בר) שלוש פרשיות מבי�

כות, שמאחוריהן מסתתר כסף רב. מדובר בעתירה 

קשה לעיכול, שאם יאמצו השופטים אפילו רק 

חלק מהעובדות המוצגות בה, כי אז מותר לאזרח 

מהשורה לאבד את אמונו במערכת האכיפה. מותר 

לו להגיע למסקנה שהמערכת מגוננת על אנשים 

חזקים במקום על אזרחים מהשורה. שהיא פשוט 
מפקירה אותם.

הפרקליט שלא ידע 

קצה החוט בפרשיות רועי בר, על פי עתירת 

יהושע לובינסקי, הוא החלטת משרד הפנים משלהי 

שנות ה�90 להכריז על 6,000 דונמים של אדמות 

חקלאיות בראשון לציון כעל שטחי פארק ונופש 

מטרופוליני. המשרד חיפש ריאות ירוקות גדולות 

בשולי העיר וייעד לכלל הציבור שטחים פרטיים 

עצומים של חקלאים, שהם ואבותיהם עיבדו אותם 

במשך עשרות שנים.

בניסיון לצנן את זעם החקלאים - שאבד חלומם 

להתעשר מהפשרת אדמותיהם לבנייה - החליטה 

המדינה להבטיח להם פיצוי. מאין בדיוק? מבאר 

הכסף הבאה: כ�15 אחוזים מהשטח המיועד לפארק, 

באזורים הגובלים עם שטחיים בנויים, יופשרו לב�

נייה, ואת הזכויות, המוערכות בלמעלה ממיליארד 

שקלים, יחלקו בין כלל בעלי המקרקעין.

המסר לבעלי הקרקע היה: זה אולי לא יהיה הרבה, 

כי מדובר בהרבה אנשים, אבל זה יותר טוב מכ�

לום. וכדי לרכך את עוצמת הפגיעה בהם, הבטיחה 

נציגת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, לבנה 

אלונים, כי תישקל אפשרות להגדיל את השטח 

החקלאי שיופשר לבנייה. כלומר, 15 האחוזים אינם 
סוף פסוק. 

עד כאן הפרומו לפרשה, ומכאן לעיקר: מי טיפל 

בתוכנית הזאת מטעם הוועדה המקומית לתכנון 

ולבנייה? עו"ד רועי בר. מי לחץ על משרד המ�

שפטים ומשרד הפנים לחזור בהם מהתוכנית לה�

מה לא ידעו
נציגי המדינה 

והעירייה כשעו"ד 
בר הצליח לקבל את 
הסכמתם לחלק את 
העוגה רק בין חלק 
מבעלי הקרקע? 

שאשתו הדר ובני 
משפחה שלה רכשו 

לגמרי במקרה 
באותו מתחם
14 דונם של

שטחים חקלאיים

כך מסביר האיש החזק בעיריית ראשל"צ, עו"ד רועי בר, את העובדה שקידם הפיכת אדמות 

חקלאיות למכרה זהב באזור שבו רכשה אשתו קרקעות ¬ מה קבע מבקר המדינה בפרשה אחרת 

שעו"ד בר הסתבך בה ¬ מה חשפה הקלטת הסודית שהוגשה לשופטת זהבה בוסתן ¬ ניגוד 

העניינים של בר בגן אירועים הקשור שוב בקרובי משפחתו ¬ העתירה לבג"ץ, הגירסה המטעה 

של ראש העירייה וביטול הבדיקה במכונת אמת ¬ בר מכחיש בתוקף את כל הטענות נגדו

אשתי קנתה קרקעות 
ולא סיפרה לי

ב
מרדכי גילת, מיכל שבת, עוזי דיין

לובינסקי. נושא עיניו לשופטי בג"ץ

קו 
קו

ם: 
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צי

"ישראל השבוע", 15.11.2013

צילום: יהודה פרץ ניר סומך 
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מתרחב הריקול 
להונדה: 35 אלף 
רכבים יחליפו 

כריות אוויר
שהוציאה  להודעה  בהמשך 
יבואנית הונדה  קבוצת מאיר, 
חודשים,  כמה  לפני  בישראל, 
על ריקול המתבצע לכלי רכב 
מחברת הונדה עקב בעיה בכריות 
אוויר, החברה הודיעה כי הרי�

קול מתרחב. החל מאתמול החברה 
הזמינה נהגים נוספים להחלפת 
כריות האוויר המותקנות באותם 
כלי רכב. מדובר בתהליך שהחל 
לפני כמה שנים ונמשך עתה עם 
דגמים ושנתונים נוספים. סך הכל 

מדובר בכ�35,000 מכוניות. 
שלומי דיאז

מחר: אין רכבות בין 
אשדוד לאשקלון

רכבת ישראל תבצע מחר עבו�
דות תשתית באזור אשדוד, וב�
עקבות כך תופסק זמנית תנועת 
הרכבות בין אשדוד לאשקלון. 
שירות  תספק  ישראל  רכבת 
היסעים (שאטלים) בין התחנות. 
הפסקת התנועה מתבצעת בשל 
הצורך בעבודות תחזוקה על מנת 
לאפשר את נסיעת רכבות הנוס�

עים במהירות מירבית. בהליך זה 
מבוצעות עבודות תשתית, הכו�

ללות פירוק והחלפה של מסילת 
רכבת באורך כקילומטר באזור 
אשדוד. במסגרת עבודות תח�
זוקה למסילות הרכבת באזור 
אשדוד, יחולו שינויים בתנו�
עת הרכבות בדרום על המסילה 
המערבית, בין אשדוד לאשקלון. 
הפעילות תחזור לתנועה מלאה 

במוצאי השבת.
שלומי דיאז

הטבה לחיילים 
בודדים: ימירו רישיון 
נהיגה זר לישראלי 

בתוך שעות
רישיון  בעלי  צה"ל  חיילי 
נהיגה זר יוכלו לבצע מהשבוע 
הבא מבחן נהיגה מעשי (טסט) 
ולקבל רישיון נהיגה ישראלי 
בתוך כמה שעות. זאת, במסגרת 
"יום סידורים לחיילים בודדים". 
במסגרת היום, הנערך בשיתוף 
צה"ל, ארגון נפש בנפש ומשרדי 
הממשלה השונים, יוכלו מאות 
חיילים בודדים שעלו במיוחד 
כדי להתגייס לצה"ל לבצע במ�
קום מבחן שליטה מעשי ולהמיר 
את רישיון הנהיגה הזר שברשו�
תם ברישיון נהיגה ישראלי.  שר 
התחבורה והמודיעין ישראל כץ 
ציין כי מדובר במחווה מיוחדת 
לחיילי צה"ל בודדים, אשר עלו 
ארצה ללא הוריהם במיוחד כדי 
להתגייס לצה"ל. "מתן אפשרות 
לחיילי צה"ל עולים חדשים לה�

מיר רישיון בתוך יום אחד תחסוך 
מהם את הביורוקרטיה וההמתנה 

הממושכת", אמר השר כץ.
שלומי דיאז
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דרך לחגוג: ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר 
משה כחלון ישבו אתמול יחד לארוחת צהריים 

מחויכת ומתוקשרת במסעדת "חומוס בן סירא" 
בירושלים. 

כחלון התייחס לאירוע יוצא הדופן ואמר כי "קיבלתי 
טלפון מלשכת ראש הממשלה. אמרו לי, הוא רוצה 

לתגמל אותך. להזמין אותך לחומוס. עניתי, אהלן 
וסהלן. חומוס תמיד הולך". ראש הממשלה העלה 

את הדברים לפייסבוק ואמר: "אנחנו נמצאים ברחוב 
ירושלמי שמוכר לי מילדותי, באנו לנגב חומוס ולאכול 
פלאפל. יש פה גם קצת אורז, שעועית ופול. זהו בונוס 
של שנה כלכלית מוצלחת". שר האוצר הוסיף ואמר כי 

"היתה שנה כלכלית מצוינת. הכלכלה איתנה". 
בזמן שהותם במסעדה ביקשו עוברים ושבים לתמוך 
בנתניהו ולהצטלם עימו. ראש הממשלה אמר על כך: 

"אנשים מחממים את הלב. התייצבות אמיתית. זה 
לא משחקים, לא חברות פרסום ולא ספינים. החיים 

האמיתיים והאנשים האמיתיים" שלמה צזנה 

כלכלה טובה 
עושים באהבה

וק
סב

פיי
וך 

מת
ם: 

ילו
צ

זאב קליין
"התחזית הכלכלית של ישראל 
איתנה. ישראל חיזקה את היש�
גיה הכלכליים בשנת 2016, הפחיתה 
של  והגירעון  בתוצר  החוב  את 
הממשלה עמד על 2.1% בלבד מה�
תוצר לעומת יעד של 2.9%", כך קו�

בעת הודעת הסיכום של משלחת קרן 
לישראל,  הבינלאומית  המטבע 
שהוגשה אתמול לנגידת בנק ישראל 
משה  האוצר  ולשר  פלוג  קרנית 

כחלון. 
עוד כותבים כלכלני משלחת קרן 
המטבע הבינלאומית, בראשות קרייג 
בוימונט, כי "המשק צמח ב�3.8% והאב�
טלה ירדה לשפל היסטורי של 4.4% 
בלבד". מדובר במסמך המסכם את עבו�
דת המשלחת על כלכלת ישראל לשנת 
2016. קרן המטבע צפויה לפרסם בתוך 

חודשיים את הדו"ח הסופי ל�2016.
דו"ח קרן המטבע הוא מהחשובים 

ביותר ומהווה נדבך מרכזי בקביעת די�
רוג האשראי של ישראל בחו"ל, העומד 
כיום על A פלוס. הדו"ח הוא תשתית 
טובה לאפשרות להעלאת דירוג האש�
ראי של ישראל לרמה גבוהה יותר של 

AA בזמן הקרוב.
כלכלני קרן המטבע מציינים כי "יש�
ראל נהנית מצמיחה כלכלית יציבה, 

מאינפלציה נמוכה, מאבטלה נמוכה, 
ולכן זוהי תקופה טובה במיוחד לביצוע 
רפורמות שיסייעו להגיע לצמיחה גבוהה 
יותר ולהקדיש יותר משאבים להפחתת 
העוני ולתמיכה בעובדים העניים". הכ�
לכלנים מציינים כי התחזית הכלכלית 
לשנים הקרובות "חיובית", כ�3% לשנה. 
באשר לשוק הדיור ולמחירי הדירות, 

הכלכלנים מציינים כי היוזמות והצע�
דים שננקטו לאחרונה על ידי שר האוצר 
משה כחלון היו מועילים ועשויים למתן 
את המשך העלייה במחירי הדירות. אבל 
כדי להוריד את מחירי הדירות יש להג�
דיל את היצע הדירות לאורך זמן. הכלכ�

לנים מתריעים מפני ירידה חדה ומהירה 
במחירי הדירות, ואומרים כי אירוע כזה 
כרוך בסיכונים מאקרו�פיננסיים. עוד 
מציינים הכלכלנים כי הצעדים שננקטו 
בשוק הדיור דוגמת "מחיר למשתכן" 
מועילים, אבל כרוכים בעלות גבוהה 
והתועלת שלהם לאורך זמן לא ברורה.
כמו כן, הם קוראים להעלות את הפ�

ריון, את שיעורי התעסוקה, לשלב נשים 
ערביות וגברים חרדים בשוק העבודה 
ולהגדיל את התמיכה בעובדים העניים. 
שר האוצר כחלון אמר כי "דו"ח קרן 
המטבע שם את מדינת ישראל בחזית 
הכלכלות המובילות בעולם. הדו"ח מצ�
ביע על כך שהכלכלה שלנו צומחת, 
חזקה, יציבה, עם שיעור אבטלה נמוך".

אילן גטניו
לקראת חתימה: בתיווך יו"ר 
ההסתדרות, אבי ניסנקורן, ומ�

חזיק תיק התחבורה בהסתדרות, אבי 
אדרי, הגיעו לפנות בוקר מנכ"ל אל 
על, דוד מימון, וועד הטייסים בחברת 
אל על, בראשות הקברניט ניר צוק, 
להסכמות על סיום הסכסוך בין ההנה�

לה לטייסים.

לפי הסיכום, שעדיין כפוף לאישור 
דירקטוריון אל על, הטייסים הוותי�
קים, בני 65 ויותר, יקבלו את השכר 
הרגיל שלהם מהתקופה שטסו ויעבדו 
בתפקידי טייסים - בהדרכה או בתפ�

קידי ניהול. 
כמו כן, סוכם על מנגנון פיצויי פרי�

שה נאותים לטייסים שלא יימצאו להם 
תפקידי טייסים.

יו"ר ועד טייסי אל על, קברניט ניר 

צוק, אישר את טיוטת ההסכם החדש. 
מנכ"ל אל על דוד מימון הדגיש כי 
עליו  בהסכם  אחדות  נקודות  לגבי 
עדיין לקבל אישורים. אם האישורים 
אכן יינתנו - ההסכם ייחתם והמשבר 
יסתיים סופית. יו"ר ההסתדרות ניסנ�

קורן ומחזיק תיק התחבורה אדרי בירכו 
את שני הצדדים על שהשכילו להגיע 
להסכמות העתידות להחזיר את טיסות 

החברה לסדרן.

צילום: נעם ריבקין פנטון פלוג, כחלון וקרייג בוימונט, אתמול 

קרן המטבע הבינלאומית: 
"כלכלת ישראל איתנה"

משלחת קרן המטבע סיכמה את ביקורה בישראל והחמיאה לשר האוצר על ביצועי הכלכלה: 
"צמיחה יציבה" √ ביקורת על "מחיר למשתכן": "עלות גבוהה" √ כחלון: "הדו"ח מחמיא"

ועד הטייסים הסכים למתווה, שמצריך אישור הדירקטוריון √ הסיכום המסתמן: טייסים ותיקים יקבלו 
את השכר הרגיל שלהם מהתקופה שטסו √ מנכ"ל אל על: "יש נושאים שעדיין צריך לקבל אישורים"

צילום: יוסי זליגר יחזרו לטוס? 

סוף המשבר באל על? "הסכמות בין 
ההנהלה לטייסים - בכפוף לאישור"
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נועם )דבול( דביר  
הולכים  הילדים  של  "הגילים 
ויורדים. עכשיו אנחנו מתעסקים 
 9 בגילי  קטינות  בה  עם פרשה שיש 
לפדופיל  מיניות  תמונות  ששולחות 
אקטים  מולו  ומבצעות  מולן  שפועל 
היום"  ל"ישראל  בווידאו", כך מספר 

־אורי שדה, ראש מחלק פדופיליה מס
תייעת רשת במשטרת ישראל, לרגל 

־שבוע האינטרנט הבטוח שמצוין בי
שראל בימים אלו.

ושדה מוסיף כי רבים מהמקרים מת
רחשים בבתים נורמטיביים, כשההורים 

ואינם מודעים למעשים המתחוללים בח
דרו של הילד: "הילדים נסחטים בפחד 
לא  שההורים  דברים  מבצעים  אימים, 

ודמיינו שהילד מסוגל לבצע בעצמו בע
בור חבר זר שמעולם לא פגש". 

ו"כל אפליקציה חדשה שפונה אל קטי
נים מנוצלת על ידי פדופילים", מזהיר 

ושדה. ביחידת הסייבר מזהים כי פדופי
ולים מאמצים אל ליבם אפליקציות פו
ופולריות בקרב ילדים ונוער, כגון אינ

סטגרם וסנאפצ'ט. 
כי בתקופה האחרונה  עוד  ציין  הוא 
פדופילים משתמשים גם באפליקציית 
"מיוזיקלי", שבה ילדים מעלים סרטונים 

שלהם עם דיבוב לשירים. 
ילדים וצעירים נסחטים מינית, לאחר 
אינטימית  תמונה  משיג  שהפדופיל 

שלהם ומאיים כי אם לא ימשיכו לספק 
לו חומרים מיניים - יפיץ את התמונות. 
לדברי שדה, "ההתנהגות של הילדים 

והופכת יותר ויותר מסוכנת ברשת, הת
עוזה שלהם גוברת. הם מחוברים לכל 
אפליקציה אפשרית ואין עליהם שליטה. 
10 מכשיר סלוו  כשאתה נותן לילד בן
ולרי, אתה למעשה נותן לכל אחד בעו

לם גישה אל הילד. זה כמו לתת לילד 
לטייל ברחוב, לדבר עם זרים ולהתנסות 

איתם מינית". 
ושדה מפרט את דרך הפעולה של הפ

דופילים ברשת: "המטרה של הפדופיל 
היא להשיג את התמונה הראשונה, זה 

לפ מאפשר  האינטרנט  כי  קל  ויחסית 
דופיל ללבוש כל צורה. היום ילדים די 
בקלות משחררים תמונות אינטימיות של 

עצמם שלא היו רוצים לשלוח לחברים. 
וזה האיום בידיו של הפדופיל, ומשם המ

דרון חלקלק. בשביל לעצור פרסום של 
תמונה אחת, ילדים ישלחו תמונה חמורה 

ומזיקה פי כמה".

בתחילת השבוע הגיעו חניכי כיתות 
וז'-ט' ממרכז "חינוך לפסגות" לוד לבי
וקור ביחידת הדיגיטל והניו מדיה במ

הרצאה  שם  שמעו  הם  ישראל.  שטרת 
של יניב עזאני, ראש תחום הטכנולוגיה 
ביחידת הסייבר. הוא הזהיר אותם, בין 
השאר, מתופעת הסחיטה המינית ברשת, 

המכונה סקסטורשן. 
אנשים  של  התמימות  את  "מנצלים 
ברשת, מייצרים איתם שיחות ומצלמים 
אותם במצבים אינטימיים. בסיום אותה 
שיחה הקורבן מקבל הודעה ובה נכתב 

ושאם הוא לא רוצה שהחומרים יתפרס
מו או יופצו, הוא מתבקש לשלם כסף". 

עזאני ציין כי "מדובר בתופעה הולכת 
ווגדלה וחוצת גילים ומגזרים. היא מגי

עה גם לבני נוער. ראינו את זה מתחיל 
מגיל 14".

לפסו "חינוך  של  חניכה   ,)15 )ט' 
גות", סיפרה בשולי המפגש: "בדיעבד 
אני מבינה שעשיתי ברשת דברים שלא 
מעורבת  הייתי  לעשות.  צריכה  הייתי 
עמוד  עלי  פתחו  ולחלופין  בשיימינג 

ובפייסבוק. למדתי שחלק מהדברים יכו
לים להיחשב עבירה פלילית". 

וט' שיתפה במקרה שבו הוטרדה מי
נית ברשת: "קרה לי שאדם מבוגר הטריד 
אותי באינסטגרם, פתאום הוא שלח לי 
תמונה שלו בעירום. לא הבנתי מאיפה 
זה בא. זה היה מפחד. מחקתי את התמונה 

וישר חסמתי אותו".

בעקבות תוכנית 
בנט: עלייה של 30% 
במספר הלומדים 5 
יחידות מתמטיקה 

5 מתוך 5 לפרויקט עידוד ליו
מוד מתמטיקה: בתוך כשנה זינק 

ומספר תלמידי י"ב שלומדים מת
מטיקה ברמת 5 יחידות בכו30%. 
מספר התלמידים הניגשים השנה 
)תשע"ז( לבגרות 5 יחידות צפוי 
לשנת  ביחס  עצמו  את  להכפיל 

2012, שנחשבה לשנת שפל.
אתמול  פירסם  החינוך  משרד 
הנוכחית  הלימודים  בשנת  כי 
לומדים  י"ב  תלמידי  כו16,664 
יחידות   5 של  ברמה  מתמטיקה 
במשרד  בקיץ.  להיבחן  וצפויים 
החינוך מציינים כי בתוך שנתיים  
נפתחו כו160 מגמות חדשות לו5 
בפריפריה.  ספר  בבתי  יחידות 

תוכ גובשה  הפרויקט,  ובמסגרת 
ונית עבודה הכוללת הכשרות מק

צועיות למורים והשקעת מיליוני 
שפועלת  טראמפ  מקרן  שקלים 
לעידוד לימודי מתמטיקה בארץ.

שערך  עיתונאים  במסיבת 
שר  אמר  אתמול,  החינוך  משרד 
החינוך נפתלי בנט כי "המדינה 
על  לה  הראוי  במקום  מתמקמת 

מפת ההצטיינות העולמית".
נועם )דבול( דביר

חשד: תושב י־ם קיים 
יחסים במירמה עם 
נשים תוך שהזדהה 

כאישה ברשת
תושב ירושלים כבן 50 נעצר 
בחשד שהתחזה לאישה בפרופילים 
בפייסבוק, ניהל קשרים עם נשים 
במירמה.  מין  יחסי  איתן  וקיים 
תלונה  בהגשת  החקירה  תחילת 
למשטרה על ידי צעירה שטענה 
כי ניהלה קשר בפייסבוק עם אישה 
אחרת, אשר הציעה לה להיפגש 
עם גברים ולקיים עימם יחסי מין 
תמורת תשלום כספי. בתלונתה 
טענה כי נענתה להצעה וקיימה 
יחסי מין עם אחד הגברים, אך לא 
קיבלה את הכסף. חקירה העלתה 

המת ניהלה  שעימה  האישה  וכי 
לוננת קשר בפייסבוק היא בעצם 

וגבר - והואוהוא הגבר שעימו נפ
גשה וקיימה יחסי מין. מהחקירה 
עלה עוד כי החשוד פעל במשך 
קשר  ויצר  במירמה  שנים  כמה 
עם נשים באותה השיטה. בחיפוש 

ובביתו נתפסו מחשבו האישי וחו
מרי מדיה שונים. החשוד שוחרר 
בתום חקירתו, ומשטרת ירושלים 
פועלת לאיתור קורבנות נוספים. 
אפרת פורשר

 נצחיה יעקב 
ונועם )דבול( דביר

־מבוכה למרכז הבינתחומי הר
־צליה: ארבעה סטודנטים במו

סד היוקרתי, בתחילת שנות העשרים 
לחייהם, נעצרו בחשד שסחרו בסם 
מסוג מריחואנה וסיפקו אותו ל־12 

סטודנטים לפחות.
מדובר בשני סטודנטים ישראלים 
בני 22 ממרכז ומצפון הארץ ובשני 
סטודנטים זרים בני 20 מהונג קונג 

וומארצות הברית. לשלושה מתוכם הת
קיימה אתמול הארכת מעצר שלישית 

ובבית משפט השלום בתל אביב. סטוד
נט נוסף נעצר שלשום, ומעצרו הוארך 
אתמול. מהמשטרה נמסר כי לאף אחד 

מהם אין עבר פלילי. 
בחודשים  סמויה התנהלה  חקירה 

והאחרונים על ידי תחנת גלילות במ
ותחם הקמפוס ומחוצה לו, לאחר שה

תקבל מידע על מכירת סמים במרכז 
הבינתחומי. 

החקירה נמשכת, אך ככל הידוע עד 
וכה לחוקרי גלילות, הסמים נמכרו לס
טודנטים בכמויות לצריכה עצמית. 

ומהמרכז הבינתחומי נמסר: "המר
כז הבינתחומי מתנגד לסחר ולשימוש 

ולא חוקי בסמים. עם זאת, פרטי המק
רה הספציפי טרם ידועים לנו. נמתין 

ולממצאי הבדיקה המשטרתית, ואם תי
דרש פעולה מצידנו נפעל בהתאם".

ומעצר הסטודנטים הפתיע את עוב
די המוסד ואת הסטודנטים, שנמצאים 

וכעת בתקופת מבחנים. מאגודת הס
וטודנטים נמסר: "אנחנו באגודה מת

נגדים לכל פעולה לא חוקית ומקווים 
שיוכח אחרת".

לדברי עו"ד אורנת קמרון, המייצגת 
הישראלים,  הסטודנטים  אחד  את 
"בשלב זה של החקירה, כשברור לכל 
בר דעת כי החשודים אינם מסוכנים וכי 

ומדובר בבני טובים שזוהי לכאורה הע
בירה הראשונה שלהם, תמוהה בעיניי 
התעקשות המדינה להאריך את מעצרם 

ווהפעלת הלחץ והאיומים על העצו
ורים, משל היו משפחת פשע ולא סטו

דנטים מן השורה". היא ציינה עוד כי 
"2 מתוך הו3, בני טובים, נפלו בפח 
של המשטרה, שעשתה שימוש בניידים 

ושלהם מבלי שהיה להם ייצוג עור
כי דין. בכל הקשור לחשוד שלי, ישנן 
נסיבות מיוחדות שאני רוצה להאמין 

שביהמ"ש יתחשב בהן".
פרקליטו של הסטודנט האמריקני, 
עו"ד קובי מרגולוב, אמר כי "מדובר 
במקרה מובהק של אספקה סוציאלית 

ושל סם קל בין חברים לספסל הלימו
דים. אין כל בסיס לטענות המשטרה 

ולגבי קיומה של רשת סחר בסמים, ומע
צרו של מרשי מיותר בנסיבות העניין". 
של  מעצרם  בהארכת  הבא  הדיון 
הארבעה יתקיים ביום ראשון בבית 

משפט השלום בתל אביב.

"הילדים מבצעים דברים שההורים לא דמיינו שיעשו בעבור זר" 

מן
שו

מי 
: ע

יה
רצ

סט
ילו

ם א
ילו

צ

"גיל הילדים שנסחטים 
מינית ברשת הולך ויורד" 

אורי שדה, ראש מחלק פדופיליה ברשת במשטרה: "התעוזה של הילדים גוברת" √ 
הסכנה אורבת גם באפליקציות מוסיקליות √ ראיון מיוחד לשבוע האינטרנט הבטוח

שר החינוך בנט, אתמול 

קו
קו

ם: 
ילו

צ

רשת סמים בקמפוס: 4 סטודנטים במרכז 
הבינתחומי נעצרו בחשד לסחר במריחואנה

תלמידי המוסד היוקרתי, תושבי ישראל, ארה"ב והונג קונג, חשודים שסיפקו את הסם ל־12 סטודנטים לפחות 
√  לארבעתם אין רקע פלילי √ המרכז הבינתחומי: "מתנגדים לסחר בסמים, נפעל בהתאם לממצאי החקירה"

המרכז הבינתחומי הרצליה 

מן
שו

מי 
: ע

ום
ציל

שדה על שיטת 
הפעולה של 
הפדופילים: 
"מטרתם היא להשיג את 
התמונה הראשונה, והיום 
זה קל. בשביל לעצור את 

פרסומה, ילדים ישלחו תמונה 
חמורה ומזיקה פי כמה"



הכל אפשרי

המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה.
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פרופ' אברהם בן�צבי

ממשל טראמפ: תהליך ההתמחות
חות משלושה שבועות חלפו מאז הושבע פ

דונלד טראמפ כנשיאה ה�45 של ארה"ב, 
והקצב המסחרר של פעילותו דוחק במהירות לקרן 
זווית את שמונה שנותיו של קודמו בבית הלבן. 
למעט הערותיו הביקורתיות של אובאמה על דרכו 
של יורשו לכתר, ולמעט תמונותיו כגולש מיומן 
באיים הקריביים שעיטרו את מדורי הפיקנט�

ריה בעיתונות, מתקבל הרושם שהמורשת שניסה 
להותיר אחריו יצאה אף היא לחופשה ממושכת 

הרחק מנמל הבית.
מרגע כניסתו של טראמפ למשרד הסגלגל, ניתן 
האות למהפך דרמטי בכל הקשור לנתיב שעליו 
עלתה המעצמה האמריקנית ולמכלול היעדים הפ�
נימיים והחיצוניים שהיא חותרת עתה לקדם ללא 
דיחוי. האיסור הזמני שהוטל על כניסתם של אז�
רחים משבע מדינות מוסלמיות לארה"ב (בד בבד 
עם ההחמרה בבדיקות הרקע של מבקשי אשרה); 
ביטולה החלקי של מערכת הפיקוח הפדרלי על 
המגזר הפיננסי; ההחלטה להתחיל בבניית החומה 
לאורך הגבול עם מקסיקו (תוך כדי תביעה מה�
ממשלה המקסיקנית לשאת בעלות המיזם); הצו 
הנשיאותי המורה על קידום תוכנית פיתוחה של 
תשתית אנרגיה על אדמת ארה"ב; והשתת סנקציות 
חדשות על בכירים בממשל האיראני - כל אלה הם 
רק כמה מהנדבכים בסדר יומו החדש של ממשל 

טראמפ, המנוגד באורח קוטבי לזה של קודמו.

ואולם דא עקא שמרוב להיטותו לממש, ובה�
קדם האפשרי, את כל מסכת הבטחותיו לבוחריו 
וכך לכונן סדר אמריקני ועולמי חדש, נקלע 
הנשיא עד מהרה לעימות חריף עם מוקדי כוח 
רבי עוצמה - בייחוד במערכת המשפטית. לפ�

חות במכלול מרכזי אחד (סוגיית איסור הכניסה 
לארה"ב משבע מדינות), אילץ הדבר את הבית 
הלבן להקפיא לפי שעה את יישומו של הצו הנ�
שיאותי שהוציא. גם סגנונו הלעומתי והבוטה 

של טראמפ, הרחוק עד מאוד מהשיח הדיפלומ�
טי המסורתי (המעדיף להצניע ולטשטש חילוקי 
דעות באמצעות מכבסת מילים) הוליד חיכוכים 
הן עם שותפים וידידים (כגון מקסיקו ואוסטר�

ליה) והן עם יריבים (דוגמת איראן).
ואולם למרות רעשי הרקע הרבים, המלווים את 
ימיו הראשונים של עידן טראמפ, וחרף הסיקור 
המהדהד של כל מעידה ומחדל, יש לזכור שמדו�
בר בתקופת התמחות, שהניסוי והטעייה הם חלק 
בלתי נמנע ממנה. יתרה מזאת, גם בוגרי המער�
כת הפוליטית, שהגיעו לתפקיד הרם לאחר שצ�
ברו שנות ניסיון בכהונתם כסגני נשיא, מושלים 
או חברי קונגרס, לא היו חסיני אש במהלך מאה 
הימים הראשונים מאז השבעתם. אכן, עבור לא מעט 
מהם היו אלה ימים רצופים במהמורות ובמשברים.
כך, למשל, הסתבך הנשיא הטרי ג'ון קנדי, 
ב�17 באפריל 1961, בהרפתקה הרת האסון של 
פלישת הנפל למפרץ החזירים שבקובה, שהפי�
קה עבורו סוכנות הביון המרכזית (CIA), בהש�
תתפות גולים קובנים. גם הנשיא ביל קלינטון 
שגה קשות כאשר העניק את אישורו, ממש ערב 
תום מאה ימי החסד שלו, ב�19 באפריל 1993, 
לפשיטה שביצעה הבולשת הפדרלית (FBI) על 
המתחם שבווייקו, טקסס. במתחם הזה התבצר 
דיוויד כורש עם חסידיו בני כת הדווידיאנים. 
ההסתערות המאסיבית - ללא שמץ של אלתור 
או תחכום מבצעי - הסתיימה במותם של לא 

פחות מ�76 אנשים, כולל ילדים.
על רקע זה, ולאור העובדה שהפרקים הרא�
שונים בתולדותיו של כל ממשל חדש מועדים 
לפורענות, השאלה היא אם "כל אנשי הנשיא" 
הפיקו את הלקחים המתבקשים מכשלים אלה בה�
משך דרכם. לפחות לגבי קנדי (במשבר הטילים 
בקובה) ולגבי קלינטון (במשברי בוסניה וסרביה), 
המסקנות אכן הוסקו והמשברים הללו נוהלו בדרך 

כלל בצורה זהירה ומבוקרת. 
והיה אם הנשיא הנוכחי יעבור תהליך דומה, 
הרי "שכר הלימוד" שהוא נאלץ לשלם היום בגין 
העימות שהוא מנהל עם המערכת המשפטית יהיה 
בבחינת מעז יצא מתוק. שכן מתוך המשבר הנו�
כחי עתידה להתגבש מודעות רבה יותר מצידו 
בדבר האילוצים והמגבלות, המפרידים דרך קבע 

בין החזון ההתחלתי לבין המציאות המרדנית.

וד יסופר וידובר רבות על חוק ההסדרה. ע
קריאות שמחה בעדו ועתירות לבג"ץ, מנגד, 
לא מפתיעות איש. החוק הזה יעלה ויעצים את 
הוויכוח המסרב לגווע זה יובל שנים - מהו מע�
מדם האמיתי של השטחים אשר נכבשו במלחמת 
ששת הימים. יש שיאמרו שהחוק זורה מלח על 
פצעיהם של ערבים אשר ישבו בשטחי יו"ש לפני 
יותר מ�50 שנה, ויש אשר יאמרו, הנה זכות האבות 
על חבל הארץ הזה מקבלת חותמת של המדינה 

היהודית המודרנית.
כך או כך, יש חלק ונחלה לאלה אף לאלה, 
ובתנאי שתוצאת החלוקה הזאת לא תוליך למ�
לחמה. שהרי הזכות ההיסטורית של העם היהודי 
אחרי שיבתו אל הארץ מעוגנת בהצהרות ובאמ�
נות רשמיות, והן מבוססות - כן, ממש כך - על 
ההבטחה של אלוהים לאברהם, ליצחק וליעקב, 
אבות האומה העברית. המשפט האחרון הזה נשמע 
לאוזניים "חילוניות" כאילו תלוש מן המציאות. 
אבל שלא נתבלבל לרגע, האמונות וההצהרות הן 
של אומות העולם. ואחרי שהאוזניים התרגלו, או 
תתרגלנה בעתיד, נוסיף ונשאל אם יש טוטאליות 
בזכות הזאת ואם היא מוכרחה להיות על חשבו�
נם של ערבים, בין שמירדן וממצרים ובין שמכל 

אומה ערבית אחרת.
הדיון הזה כאילו הוצא מן הנפטלין. לפני כ�50 
שנה סייענו לאבות המבוגרים לחפור שוחות מחסה 
מפני המלחמה הקרבה ובאה. במשרד הפנים הכינו 
עשרות אלפים של שקיות ניילון לעטיפת ההרוגים 
הצפויים, חלילה, במלחמה. אווירת המתח והנכאים 
התגברה ערב המלחמה כאשר ראש הממשלה לוי 
אשכול "גימגם" בשידור רדיו. ישראל החליטה 
לפתוח במלחמת מנע, כאשר החרב מונחת על 
צווארה. מי שאמור להיות מואשם בפתיחת מלחמה 
הוא מי שמאיים ומניח את החרב, ואז או שאתה 

מת או שאתה פותח במלחמת מנע.
תוצאותיה של המלחמה ההיא שינו את המז�
רח התיכון ואף את המאזן בין המעצמות. רעידת 
אדמה. ואחרי שיצאנו מן המקלטים אשר הופגזו 
על ידי הסורים כמעט ללא הפסקה, כבר שמענו 

את קולות המחלוקת.

מחלוקת לגיטימית. כאשר המנון בית"ר, פרי 
חיבורו של זאב ז'בוטינסקי, מדבר על "שם יר�
ווה לו משפע ואושר/ בן ערב, בן נצרת ובני/ כי 
דגלי דגל טוהר ויושר/ יטהר שתי גדות ירדני/ 
שתי גדות לירדן - זו שלנו, זו גם כן" - פירוש 
הדבר שקיימת הכרה בכך שארץ ישראל לא תהיה 
"נקייה", חלילה, מבני מיעוטים. אבל שתי גדות 
לירדן. ומנגד, ראשי תנועת העבודה האמינו בש�

למות הארץ, אבל לאט�לאט.
הוויכוח הזה חדר באופן שיטתי אל מרקם החיים 
של כולנו. הדברים נכתבו בדם. ההיסטוריה של 
הארץ הזו רוויה בדם וביזע. כל ניסיון להשיב את 
הגלגל לאחור יביא איתו גם נזק. ומכיוון שכך, יש 
חובה מוסרית, עליונה במעלה, שלצד כל פעולה 
של "סיפוח" אדמה מאדמות יו"ש, ועל אותו משקל 
מאדמות הבדואים בדרום, יש לבדוק היטב�היטב 
שאין כאן כל גזל. ייטב לכל האנשים שהכל יבוא 
בדרכי שלום. והקריאה הזו ראויה שתגיע אל מפתן 
בית המשפט, אשר ידון מחדש אם הרס בתים הוא 

השלום במיטבו.

למרות רעשי הרקע הרבים, 
וחרף הסיקור המהדהד של 
כל מעידה ומחדל, יש לזכור שמדובר 
בתקופת התמחות, שהניסוי והטעייה 

הם חלק בלתי נמנע ממנה

הזכות ההיסטורית של העם 
היהודי אחרי שיבתו אל הארץ 

מעוגנת בהצהרות ובאמנות רשמיות, והן 
מבוססות - כן, ממש כך - על ההבטחה 

של אלוהים לאברהם, ליצחק וליעקב

סטיקר היום
ן ו מ ו ל ו ס י  ד ג

פרשת הצוללות: 
מבדיקה לחקירה 

מעמיקה

ד"ר גבי אביטל

לפני הכל, 
הדבר האמיתיזכות אבות

ארצות אירופה מבקרות את 
חוק ההסדרה וקוראות לזה 

"סיפוח". אם זה המצב וישראל 
סופגת ביקורת על סיפוח, 

נכון יהיה לעשות את הדבר 
האמיתי ולספח את היישובים 

 C הישראליים ואת שטחי
למדינת ישראל. צריך לזכור 
כי חוק ההסדרה לא היה דבר 
מתוכנן, והוא נולד רק עקב 

פסיקותיו של בית משפט 
העליון, שהעדיף הריסת 

יישובים וגירוש יהודים על פני 
פיצוי כספי לתובעים. 

שמואל פישר, ברקן

מדינת חוק
נדהמתי לקרוא כי הארגונים 
יש דין ושלום עכשיו קוראים 
למשרד המשפטים לא לקיים 
את החלטת הכנסת בדבר חוק 
ההסדרה. זו הסתה פרועה לא 
להישמע לחוקים. כיצד יגיבו 
ארגונים אלה אם אבקש לא 

לקיים את פסקי בג"ץ?
ח. אבני, ראשל"צ

שוויון אמיתי
לא בכדי טוען היועמ"ש 

מנדלבליט כי חוק ההסדרה 
אינו חוקתי ולא יעבור בבג"ץ. 

לטעמי, מדובר בחוק אשר 
מפלה את הפלשתינים בעלי 

הקרקעות ויש להתייחס 
אליהם כמי שזכאים לקבל את 
הקרקעות השייכות להם, בלי 

כל קשר לדתם. כל תקוותי 
היא שבג"ץ אכן יעשה את 

העבודה שלו.
מיכל אלון, חיפה

הארץ שלנו
ט"ו בשבט החל השבוע 

הוא חג לעצים, ראש השנה 
לאילנות. זהו חג חשוב ובעל 

משמעויות רבות הקושרות 
את עם ישראל אל הארץ, אל 

האדמה ואל פרייה. בשנים 
האחרונות מתחדשת משמעות 

נוספת של החג, והיא הקשר 
שבין ט"ו בשבט לאיכות 

הסביבה ולשמירה על הארץ 
שבה אנו חיים ועל הצומח בה. 
מאחל לכולנו חג שמח וטעים 

ושנדע לשמור על ארצנו.
צביקה שטרוסברג, בני ברק

מכתבים למערכת

קול קורא

deot@israelhayom.co.il
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ילדים שהגיעו ארצה מתימן במסגרת מבצע 
העלייה "על כנפי נשרים", חוגגים ט"ו בשבט 
ראשון בישראל במחנה העולים בראש העין, 

פברואר 1950

חג בישראל

מהלך השבועות האחרונים נוטלים בכירי חמאס חלק ב
במפגשים אינטנסיביים עם בכירי הביטחון והמודיעין 
המצרים. בשטח נחשף ארגון הטרור ללפיתת חנק ישראלית�

מצרית, וברמה המדינית היו בכיריו עדים ל"בגידת" הטורקים 
שחידשו קשרים עם ישראל. בנקוף הזמן התברר שגם החי�
בור המפוקפק של חמאס עם כספים, חימוש והשפעה מאיראן 
(וחיזבאללה), המכים אנושות באיסלאם הסוני, מסב להם יותר 

נזק מאשר תועלת.
תזרים המזומנים מבנק הטרור של קטאר מזרזף לעזה בע�
צלתיים, שעה שהרש"פ ממשיכה להטיל סנקציות כספיות 
על הרצועה ואבו מאזן מסרב להצעה מצרית�חמאסית למינוי 
דחלאן כמועמד קונצנזואלי להחלפתו, כשיקום לגשר הפיוס 
הלאומי. לאחר חורף קשה בהריסות צוק איתן התברר לחמאס 
"המנצח" והמחופר במנהרותיו, כי החלום להשמיד את ישראל 
יצטרך להידחות. לנוכח מצבו העגום נאלץ חמאס לחשב מס�

לול מנהרות קיומו האפלולי מחדש. בסיטואציה הגיאופוליטית 
שיצר נתפס הארגון כאויבה של מצרים לנוכח חלקו בחיסול 
השאם ברכאת, התובע הכללי של מצרים, סיועו החתרני לת�

נועה האם האחים המוסלמים - אויבת המשטר המצרי - ושיתוף 
הפעולה הצבאי של חמאס עם אחיו האידיאולוגי דאעש במחוז 

סיני, המכה אף הוא בצבא המצרי.
לאחרונה נאלצים משתתפי משלחות חמאס לבלוע בהוראת 

המצרים לא מעט צפרדעים. הראשונה בתביעות המצרים 
היא כי חמאס ינתק קשריו עם תנועת האחים המוסלמים, 
שההשתייכות אליה מעוגנת באמנתו, באופן שההיענות היא 
בגידה אידיאולוגית. הדרישה השנייה שהציבו, ומילויה מציגם 
כבוגדים בפועל, היא למסור לידיהם את מבוקשי מחוז סיני 
שמצאו מקלט בזרועות חמאס. לכך נוספה, כנראה, גם הדרישה 

להשבת הישראלים שברשות חמאס.
מצב חמאס הכאוטי והמביך מסביר את התלהמותו של בכיר 
חמאס, אחמד בחר, שהצהיר לאחרונה כי ישראל "תיאלץ" 
להיענות לדרישות חמאס בעניין השבויים והנעדרים. מדובר 
בניסיון להציג התפתחויות עתידיות בסוגיה זו כמהלך חמאס 
יזום, שאינו כניעה או תולדת לחץ מצרי. אמנם ייתכן שקבו�
צות טרור איסלאמיות התפצלו מחמאס לנוכח "כניעתו" ומנ�
סים להבעיר את השטח, אך סביר שכדי שלא להצטייר כמובס 
שנכנע לתכתיבים ובוגד בעניין האיסלאמי, משתמש חמאס 
בזדון בשליחיו ה"לא ממושמעים", המסתתרים תחת סינרו כדי 

לירות לעבר ישראל ולחמם את הגיזרה, כפי שקרה השבוע.
מבחינת הישראלים המילה "מידתיות" (מונח אירופי שנועד 
להחליש את תגובת ישראל) אינה בלקסיקון נגד טרור חמאס, 
בין שהיורים חוסים בסינרו ובין שלאו, ודומה שאפילו הצבו�

עים במערב הלוחם בטרור האיסלאמי מפנימים את הלקח שרק 
באמצעות פטיש 5 ק"ג בראש חמאס שומר צה"ל על ההרתעה. 

ורקיה, מצרים, ירדן והליגה הערבית בכללה גינו את ט
חוק ההסדרה. אחמד אבו ע'ית, המזכיר הכללי של הליגה 
הערבית, תיאר את החוק ככסות לגזל האדמות הפלשתיניות. 
שר ירדני הזהיר מפני סכנת הידרדרות לאלימות וחיסול הסיכוי 
של פתרון שתי המדינות. טורקיה גינתה את החוק, "המכשיר 
בנייה על רכוש פרטי של פלשתינים". לכאורה, יש כאן סיכון 

ממשי ואיום על יציבות האזור. האומנם?
הגינוי הטורקי הושמע בד בבד עם ביקורו של שר התיירות 
הטורקי בישראל. הוא לא נקרא לשוב לטורקיה, שגרירנו לא 
נקרא לשיחת בירור והגינוי לא מוזכר בחדשות העיקריות 
של האתרים הטורקיים. אנחנו עדים לאותה תופעה במדינות 
ערביות: שר החוץ המצרי אמנם גינה את חוק ההסדרה, אך 
בעמוד השער של אתר העיתון הרשמי "אל�אהראם" אין זכר 
לנושא. גם בעמוד השער של אתר החדשות המצרי הפופולרי 
"אל�יום א�סאביע" אין זכר לחוק ההסדרה ולביקורת המצרית. 
מצידו, אתר החדשות "א�שרק אל�אווסט", שמשרדיו באנג�
ליה והממומן על ידי סעודים, מתרכז בתגובת יאסר עבד רבו, 
חבר הוועד המנהל של אש"ף, האומר שהפלשתינים מאבדים 
את אדמותיהם, אך לא יפנו לערכאות משפטיות בינלאומיות 
מפחד התגובות של ארה"ב וישראל. גם בעמוד הראשי של 

אתר אל�ג'זירה אין זכר לחוק ההסדרה. 
נראה שנושא חוק ההסדרה אינו עומד בראש מעייניהן של 
המדינות המוסלמיות. בל נטעה: אין זה נובע מאהבת ישראל. 
אלא שהעולם הסוני, הנתון למלחמה עקובה מדם עם העו�
לם השיעי המובל על ידי איראן ושלוחותיה, סוריה של אסד 
וחיזבאללה, מודע לחשיבות הברית הלא רשמית עם ישראל. 

מצרים נעזרת בישראל בתחום המודיעיני, ולפי כמה מקורות 
אף הצבאי, במלחמתה בשלוחת המדינה האיסלאמית בסיני. 
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה לאחרונה שירדן מקבלת סיוע 
מישראל במלחמתה נגד דאעש וארגונים איסלאמיים אחרים 
בגבולותיה. ערב הסעודית חוששת מאוד משכנתה הפרסית, 
ופורסמו לאחרונה ידיעות על קשרים כלכליים ואחרים בין 
הממלכה הסעודית לישראל, העשויה לשמש מגן חשוב מול 
איום האייתוללות. אין פלא שלא דווח עד כה על הפגנות 

כלשהן נגד חוק ההסדרה במדינות מוסלמיות.
נראה ששיתוף פעולה פורה, בין שגלוי ובין שסמוי, של 
מדינת ישראל עם מדינות מוסלמיות, הוא התרופה הטובה 
ביותר ליותר מאלף שנה של חינוך איסלאמי לשנאת היהודים 
ותיאורם כקופים וחזירים, כיצורים הרעים ביותר בעולם אחרי 
השטן. אותו איסלאם רדיקלי מאיים על המדינות המוסלמיות, 
ובראשן מצרים, ירדן ולבנון, שכן הוא רואה בגבולות בין מדינות 
מוסלמיות כפירה באיסלאם. הוא משתולל בסוריה, בעיראק 
ובלוב, מביא עימו מאות אלפי הרוגים ומיליוני מגורשים מב�

תיהם, הרס הכלכלה, רעב, עוני, עינויים והגליה של מיליונים 
הנסים על נפשם מהתופת האיסלאמי.

מדינות אירופיות מיהרו לגנות את החוק, אך הן ממלאות את 
פיהן מים מול הרצח ההמוני בסוריה ומול האפרטהייד היחיד 
באזור - זה של הפלשתינים, שאינם מאפשרים לשום יהודי 
לגור בשטחים שבשליטתם. אין פלא שמדינות אירופה צריכות 
היום להתמודד בעצמן עם תוצאות התרפסותן מול התנועות 

האיסלאמיות, בצורה של מיליוני פליטים מוסלמים בשטחן.
המחבר הוא חוקר איסלאם

ד"ר אפרים הררה

ההסדרה: העולם הערבי לא באמת זועם

ד"ר ראובן ברקו

המשחק הכפול של חמאס: מדברים ויורים
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בזווית אחרת
yes VOD ,6 הוחלפו בלידתן

גסיסה של דמות מרכזית, ניסיון התאבדות, וידוי מרגש של אקס, 
מעבר דירה, עוד מעבר דירה, הסתרת בן זוג צעיר מילדה אחת, הסתרת 
נשירה מלימודים מאמא אחרת - אפשר לקבל סחרחורת רק מקריאת 
חלק מהשיאים שציפו למעריצי דרמת הנעורים. הצופים שחזרו לעונה 
השישית, והאחרונה, של "הוחלפו בלידתן" יודעים כבר במה מדובר: 
גודש של אhרועים, סנסציות ודרמות משפחתיות ליוו את הסידרה 
ההו כה אמריקנית מיום היוולדה. כפי שאפשר להסיק משמה הלא 
מתחכם, גיבורות הסידרה, דפני וביי, הוחלפו בלידתן. כל אחת גדלה 
במשפחה הלא�ביולוגית�אך�האוהבת�שלה, אבל כל זה כבר מאחורינו. 
שש עונות לתוך הדרמה, וכולם חברים של כולם. הצמד דפני וביי כבר 
מתנהגות כמו אחיות לכל דבר (כולל קעקועים משלימים), וניחוחות 
אופרת הסבון הקיטשית באוויר. מה שבכל זאת מייחד את "הוחל�
פו בלידתן" מאחיותיה לז'אנר הוא שילוב בעלי מוגבלויות. גיבורה 
חירשת ותרגום של רוב מוחץ מהדיאלוגים לשפת הסימנים הופכים 
את הדרמה ליוצאת דופן בכל קנה מידה טלוויזיוני. את גודל ההישג 
אפשר לשפוט רגע לפני קו הסיום - דמויות החירשים מהוות כרבע 

מחיי הסידרה. לא קוריוז, לא גימיק, לא שחקנים אורחים. גיבורים.
אלמלא הבחירה להעניק לדמות ראשית מגבלה פיזית, היה אפשר 
לסכם את "הוחלפו" כגירסת "אורה הכפולה" למאה ה�21. הקולנוע 
כבר ייצר אינסוף גרסאות לאחיות שהופרדו, הוחלפו, נעלמו ואז חזרו, 
וממבט ראשון גם "הוחלפו בלידתן" נראית דומה להן מאוד, בעיקר על 
רקע הפער המעמדי בין שתי המשפחות. ברגע שלומדים על המגבלה 
של דפני, זווית הראייה על הסידרה משתנה. "הוחלפו" מציבה מראה 
אל מול הקשיים והאתגרים שבעלי מוגבלויות מתמודדים איתם, ובא�
מצעות מגוון של דמויות מראה דרכי התמודדות שונות עם חירשות.
דפני היא דמות בולטת ודומיננטית, סטודנטית לרפואה, צעירה 
יפהפייה ואטרקטיבית. ממש לא דמות "הנערה עם הפגם". גם חירשים 
נוספים בעלי תפקידי מפתח בסידרה - מלודי, אמט וסטיוארט - לא 
עונים על הסטריאוטיפ ומגלמים דמויות בעלות משקל ועומק. במ�
סווה של דרמת נעורים סכרינית "הוחלפו בלידתן" מחוללת פריצת 
דרך אדירה. ההתייחסות לדפני כאל עוד צעירה בעלת קונפליקטים 
ודילמות, ולא כאל בעלת מום, היא ההישג. כשהצופות רוצות את 
דפני מאוהבת, זה לא מכיוון שהיא חירשת. זה מכיוון שהיא דפני, 

ומגיע לה. ועכשיו, הבו לנו האפי אנד.

ערב בנות מופרע
אידיוט סיטר, HOT קומדי סנטרל, 22:30

בילי היא בוגרת הרווארד מובטלת, המצויה בחובות. ג'ין היא בחו�
רה צעירה, פרועה, בודדה ועשירה, השוהה במעצר בית. כשהראשונה 
מגיעה בעקבות מודעה לאחוזה שבה מתגוררים ג'ין והוריה, היא מגלה 
שאת שירותי הבייביסיטר היא אמורה להעניק לא למלאכית קסומה 
בת 7, אלא לבלונדינית גסת רוח כבת 20 (גיל משוער). מכאן מתחילה 
"אידיוט סיטר" להתגלגל במדרונות הנונסנס, הטירוף והנרקוטיקה, 
כשמאחורי כל הפאנצ'ים מסתתרים שני איים של כאב אמיתי: לאחת 

אין משפחה, לאחרת אין שקל. ולשתיהן זה שורף בלב.  
"אידיוט סיטר" - כנראה השם הכי גרוע אי פעם ליצירה - מצי�
גה סיפור מסגרת שקל להתחבר אליו. שתי נשים צעירות, מעולמות 
שונים, כל אחת מהן היא לא מה שהיא נראית, בלה בלה. השאלה 
איך אפשר לפתח את הנוסחה, שבה בילי היא תמיד הדמות הבוגרת 
והלחוצה וג'ין היא תמיד הילדה המופרעת, תישאר ללא מענה. בינ�
תיים, נראה של"אידיוט סיטר" יש די חומרים לערב אחד, ולא יותר. 
תנו לבייביסיטר התיכוניסטית שלכם ליהנות ממנה, אתם יכולים 

לזפזפ הלאה.

"הוחלפו בלידתן 6". משלבת בעלי מוגבלויות

שיר זיו l עוברת מסך
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מאיה כהן

בשנה האחרונה הפכה להקת "ג'יין 
בורדו" מלהקת אינדי אנונימית 
שעושה פולק בעברית, לאחת התופעות 

המרעננות במוסיקה הישראלית. 
זמן קצר לאחר שהוציאה הלהקה את 
אלבום הבכורה שלה, שירים כמו "איך 
אפשר שלא", "וויסקי" ו"עינב" כבר 
חרכו את גלי הרדיו, וההופעות שלה 
הפכו מבוקשות יותר ויותר עם קהל מע�

ריצים שהולך וגדל. כעת מוציאה הלהקה 
סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שייצא 

בקרוב. השיר נקרא "מה שחשוב".
דורון  הסולנית  הם  הלהקה  חברי 
טלמון (30), שגם כותבת את מרבית 
השירים והלחנים, מתי גלעד (28) שמ�
נגן בקונטרבס ואמיר זאבי (28) שמ�
נגן בגיטרה. דורון ומתי, שהם גם בני 
זוג בחיים, נפגשו בבית הספר למוסי�
קה רימון. זאבי הצטרף אליהם מאוחר 
יותר. ללהקה קראו ג'יין בורדו על שם 
שני סוסים שהיו שייכים למשפחתה של 

טלמון, שגדלה במושב רמות בגולן.
זמן  הרבה  שהופענו  היא  "האמת 
לפני ה'פריצה' כביכול", אומרת טל�
מון, "ב�2011 היתה ההופעה הראשונה 
של ההרכב וב�2014 השקנו את האלבום 

הראשון, ככה שמבחינתו בנינו את זה 
מאוד לאט ודי בהדרגה. זה נכון שהיתה 
קפיצה די גדולה עם חשיפה מאוד גדו�

לה. פרויקט ההדסטארט גדל וההופעות 
הפכו סולד אאוט. בכל פעם אני חושבת 
על זה ואומרת 'זה מטורף'. באחת ההופ�
עות היינו על הבמה, המקום היה מפו�
צץ בקהל ששר את השירים שלנו, זה 
היה מדהים, ופתאום על הבמה בהופעה 

הזאת נפל לי האסימון".
אני מניחה שעבודה על אלבום שני, 
אחרי שהראשון היה הצלחה גדולה, 

מלווה בלחץ גדול לעמוד בציפיות.
"זה באמת מלחיץ, אבל אנחנו מנסים 
להתעלם מזה. האלבום הראשון שלנו 
אכן הצליח והיה מאוד כיף לעשות אותו, 
אבל זה כנראה לא האלבום הכי טוב שלנו 
שייצא אי פעם, בכל זאת זה אלבום בוסרי 

מאוד. אנחנו הולכים עם התחושות שלנו 
ועם הניסיון שלנו. את האלבום השני הח�

לטנו להפיק בעצמנו באולפן הביתי שלנו, 
ואנחנו ממש נהנים מזה".

שונה  יהיה  הזה  האלבום  במה 
מהראשון?

"הוא יהיה קצת יותר עשיר מבחינת 
ההפקה המוסיקלית. אנחנו נהנים לנגן 
על עוד כלים, והוא עשיר יותר בסאונד 
שלו. השירים עצמם נכתבו מזווית בו�

גרת יותר. את רוב השירים אני כתבתי 
והלחנתי. יש שיר אחד שמתי הלחין 

ושיר אחד שאמיר הלחין". 
איך זה לעבוד עם בן הזוג שלך?

"זה כיף למצוא בן זוג שעובד בתחום 
שלך כי יש לכם אותו עולם. זה קל יותר". 
הסינגל החדש מדבר על לב שבור 
ועל פרידה כואבת. על מי הוא נכתב?

"פרידה שקרתה בעבר הרחוק. כל מה 
שאני כותבת מבוסס על דברים מחיי".

מתי ייצא האלבום? 
בדיוק.  מתי  יודעת  לא  עוד  "אני 
היציאה מתוכננת לחודשים הקרובים. 
עדיין אין שם לאלבום, הוא עדיין בה�
קלטות, אם כי כמעט הכל גמור. לקחנו 
את הזמן שלנו. זה כיף לעבוד כשאין 
לחץ, עד שאוהבים מה שיצא. לדעתי, 

בסוף ייצא משהו ממש נפלא".

אלבום שני לג'יין בורדו
הלהקה, שהפכה מלהקת אינדי אנונימית להצלחה גדולה ברדיו ובהופעות, מוציאה 
סינגל ראשון מתוך אלבומה השני • "אנחנו ממש נהנים", אומרת הסולנית דורון טלמון

צילום: חן תמרי הפקה עצמאית באולפן ביתי. ג'יין בורדו 

"מעבר להרים ולגבעות" 
(ישראל 2016)

דרמה עטורת שבחים שעשתה את הב�
כורה שלה בפסטיבל קאן האחרון. משפחה 
בורגנית ממודיעין נקלעת למשבר קיומי, 
לאחר שאב המשפחה משתחרר משירות קבע 
ומתקשה למצוא את מקומו בעולם האזר�
חי. עם אלון פדות, שירי נדב נאור, מילי 
עשת ונועם אימבר. כתב וביים: ערן קולירין 

("ביקור התזמורת").

"נדיה - שם זמני" 
(ישראל 2015)

דרמה. כוריאוגרפית ירושלמית, שחיה 
זה 20 שנה בזהות בדויה, נאלצת להתמודד 
עם עברה ולהבין לאן היא שייכת. עם נטע 
שפיגלמן, עודד לאופולד, עלי סולימן, דני 

גבע ואלי קרן אסף. במאית: טובה אשר.

"50 גוונים של אופל" 
(ארה"ב 2017)

החלק השני בטרילוגיה האירוטית המ�
צליחה והסנסציונית על משחקי המין של 
הסטודנטית החסודה אנסטסיה סטיל (דקוטה 
ג'ונסון) והמיליארדר המנוכר שלה, כרי�
סטיאן גריי (ג'יימי דורנן). במאי: ג'יימס 

פולי ("גלנגארי גלן רוס").

"סלולרי" (ארה"ב 2016)
מותחן אימה המבוסס על ספר של סטיבן 
קינג. סופר גרוש ונהג רכבת מנסים לשרוד 
מתקפת זומבים קטלנית שמקורה ברש�
תות הסלולריות. עם ג'ון קיוזאק וסמואל 

ל. ג'קסון. במאי: טוד וויליאמס.

סרטים חדשים | ישי קיצ'לס

ישי קיצ'לס

כוכב הקולנוע ג'ק ניקולסון, שלא 
מאז  הגדול  המסך  על  הופיע 
2010, יככב ברימייק האמריקני לסרט 
הלהיט הגרמני "טוני ארדמן" - כך דיווח 

אתמול המגזין ההוליוודי "וראייטי".
לפי שמועות שנפוצו בהוליווד בש�
נים האחרונות, ניקולסון בן ה�79 הח�
ליט לפרוש מעסקי השעשועים בשל 
בעיות זיכרון שהקשו עליו ללמוד את 

הטקסטים שלו. 
רק לפני כמה שבועות סיפר השחקן 
פיטר פונדה בראיון כי למיטב ידיע�
תו, חברו הטוב, שכיכב לצידו ב"אדם 
בעקבות גורלו", אינו מתכוון להשתתף 
בסרטים נוספים. בעבר גם אמר ניקו�
לסון כי איבד את הדרייב ואת הצורך 
לעמוד במרכז הבמה. אולם כעת מתברר 

כי הדיבורים על פרישה היו מוקדמים.
"טוני ארדמן", שמייצג את גרמניה 
בקטגוריית הסרט הזר בטקס האוסקר 
הקרוב (ושיעלה לאקרנים בישראל בעוד 
כשבועיים), הוא דרמה קומית פרועה 
ויוצאת דופן שנמשכת קרוב לשלוש 
שעות. במרכז העלילה ניצב אב שמ�
נסה לחדש את קשריו עם בתו הוור�
קוהולית באמצעות שורה של תעלולים 

פרובוקטיביים. 
בגירסה האמריקנית ניקולסון לוהק 
לתפקיד האב, ואת בתו תגלם קרי�
סטן וויג ("מסיבת רווקות", "מכס�
חות השדים"). מארן אדה, שכתבה 
וביימה את הגירסה הגרמנית, תפיק 
את הרימייק האמריקני עם הבמאי אדם 
מקיי ("מכונת הכסף") והקומיקאי וויל 
פארל. טרם הוחלט מי יכתוב את הת�

סריט ומי יביים.

השחקן בן ה�79 יככב ברימייק האמריקני לסרט 
הגרמני "טוני ארדמן", שמייצג את גרמניה באוסקר 

אמצע החיים
"ריצות ארוכות", יהלי סובול

בורגנות, הזדקנות, ניתוק מה�
מציאות, התרככות, התנחמדות. 
המילים האלו, ועוד כמה שנמ�
צאות בסביבתן, עולות לראש 
בהאזנה ראשונה ל"ריצות ארו�
כות", אלבומו החדש של יהלי 
סובול. סובול עזב את הרוק ועבר 
בצעדים די ברורים אל המוסיקה 
של אמצע הדרך. הוא מכר את 
נשמתו. הוא עבר צד. הכל היה 
נשמע מאוד משכנע בראש שלי, 
אבל הנחרצות נסדקה כבר לק�
ראת סיום אותה האזנה. לצפות 
שהוא ינפק שיר נעורים כשהוא 
באמצע העשור החמישי לחייו זו 
ציפייה די מטופשת, ואני, אני 

מבקש להאמין, לא כזה טיפש.
סקס  מוניקה  שמאז  בימים 
השתנו תחומי העניין של יהלי 
סובול, השתנו סדר היום שלו 
והמבנה המשפחתי שלו, הש�
תנו ההעדפות האסתטיות שלו 
והנושאים שמניעים אותו לי�
צור, השתנו החרדות שקודחות 
לו בראש והשתנה היחס שלו אל 
עצמו. את כל השינויים האלה 
הוא מביא אל האלבום הזה ומ�

צליח שלא להישמע נרגן או חסר 
רלוונטיות. להפך. 

כשהוא כותב "מה שניסיתי 
להחזיק היה רק אשליה" (מתוך 
השיר "כל יום קצת") אני מרגיש 
איתו הזדהות מלאה. כשהוא שר 
"כשהולכים נגד מרגישים יותר" 
(מתוך השיר "ריצות ארוכות") 
הביקורת העצמית שלו משת�
ווה לקבלה שלו את השינויים 
שהוא עבר. השיר הבא באלבום, 
"מהפכת הקטיפה", נפתח במש�
פט שממסמר את התובנות האלו 
- "משהו משתנה בך/ מה שהיה 
פחות חשוב". גם אם זו בורגנות 

או זיקנה, זה כתוב נפלא.
המוסיקלית  העטיפה  את 
עיצב אסף אמדורסקי, שהפיק 
את האלבום והציב את המילים 
של סובול במרכז. רצף החל�
טות שהוא קיבל במהלך הע�
בודה גורם לשירה של סובול 
להישמע בחלק לא מבוטל של 
הזמן כמו שיחה שלו עם חבר. 
השיחה הזו היא לא חומר קלא�

סי שממנו עשויים להיטים, אבל 
היא אחלה חומר למחשבה, בעי�
קר אם גם אתם מלאים סימני 

שאלה של אמצע החיים. 

סער גמזו

דיסק

ניקולסון לא פורש
GettyImages :צילום ג'ק ניקולסון 
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הורוסקופ - תחזית יומית
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הורוסקופ - תחזית יומית שחור ופתור | טומי שמיר 
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בראש כל טור וכל שורה מופיעה סדרת מספרים. כל מספר מציין רצף של משבצות שיש להשחירן.  הוראות המשחק: 
השחירו את המשבצות על פי המספרים ועל ידי הצלבה ביניהם, והותירו בין הרצפים משבצות ריקות. בין כל רצף תבוא 
לפחות משבצת ריקה אחת. המספרים מופיעים לפי סדר הרצפים. לאחר שתשחירו את כל המשבצות יתקבל ציור. בהצלחה! 

טריוויה

1. הלילה השנים עשר
15 .2

3. לזרוס גולדשמידט
4. נועם דר

5. ספר הושע
6. יד חנה וטול כרם

7. סיפור רוח
8. בלהה

9.  פארק ההרפתקה 
הקליפורנית של דיסני

10. ממר"ם

שמירה על קור רוח והפעלה של היגיון בריא ממש הכרחיות היום. 
שליטה  איבוד  של  תחושה  לכם  תהיה  שבו  למצב  להיקלע  עלולים  אתם 

וחוסר אונים. טיפ: שימרו על איפוק. 

תגיע  עזרה  הכלכלי.  למצבכם  בנוגע  חששות  לכם  יש  אלה  בימים 
ממקום בלתי צפוי, אולם עם זאת אל תצפו לנסים ולנפלאות. קבלו אחריות 

להתנהלות הכספית שלכם. 

אתם נוטים להאשים את הגורל בבעיות שיש לכם עם.... עצמכם. 
אם התשוקות והרצונות שלכם הם למעלה מכוחותיכם, לפחות בשלב זה 

פשוט רדו מזה. אתם סובלים מעומס ומתחשק לכם להתנתק מכולם.

כפי  לא  שהדברים  מוזרה  הרגשה  לכם  יש  מתעתע.  יום  לכם  צפוי 
שהם נראים. יש משהו שקשה להגדירו בצורה ממשית, אך ברור שמישהו 

קרוב לכם מסתיר משהו שחשוב מאוד שתדעו.

בסימן  יום  זהו  האש.  מיסוד  היישר  צוהלות  אנרגיות  סופגים  אתם 
של רומנטיקה. נושא הרגשות והאינטימיות מעסיק אתכם עד מעל הראש. 

אינכם מסוגלים להתרכז בשום דבר אחר מלבד החיים האישיים שלכם. 

היום זהו יום שכולו אי הבנות, בלבול וקשיים בתקשורת הבין�
אישית. אתם נמצאים במצב של פיזור וחוסר ריכוז. יש מי שרומז כי אתם 

בררנים מדי בכל הנוגע ליחסים אישיים.

אך מעבר  אישיים,  על תסכולים  את עצמכם  לפצות  רוצים  אתם 
דרך הארנק לא יביא לכם תחושת הקלה. הימנעו מבזבוזים מיותרים, ולפני 

כל רכישה שיקלו אם הדבר באמת שימושי ונחוץ לכם.

להשאיר  השתדלו  באירוח.  עסוקים  אתם  למדי.  אינטנסיבי  יום 
לעצמכם מרווח נשימה כדי לא להתרוקן לגמרי מאנרגיות. קבלו את כל 

מה שמגיע אליכם בשלווה ומתוך ריחוק מסוים.

נראה שכולם מחפשים את חברתכם. זה נעים, אך גם יוצר לחץ 
מיותר. יש מי שמפתיע ויש מי שמאכזב. אתם צריכים להאיץ את הקצב אם 

אתם שואפים להשתלב בפעילות חברתית עם אנשים אחרים.

שמהווים  רבות,  משימות  ובמילוי  בריצות  מאופיין  זה  יום 
סיומת לשבוע בסימן של עשייה בלתי פוסקת. אתם מלאים בתחושות של 
שמחת חיים והגשמה עצמית, מה שמעניק לכם משנה מרץ ואנרגיות טובות.

תזזיתי  יום  המתוכנן.  מעל  בפעילות  עצמכם  את  מוצאים  אתם 
חוש  מדי.  עמוס  קצת  הוא  נדלה,  הבלתי  המרץ  בעלי  עבורכם,  שאפילו 
המנהיגות שלכם מתבטא היום, ואתם מצליחים להרשים אנשים בסביבתכם.

יעדים שונים שנראו עד היום בני השגה, נראים פתאום רחוקים. 
התנועה  את  להפסיק  לכם  גורמים  חשים  שאתם  והעכבות  המעצורים 
והפעילות המבורכת. הרגישות שלכם מוגזמת ואתם צריכים לעבוד על זה.

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

"נטע שפיגלמן נפלאה, 
שחקנים נהדרים"

 קרן אגמון- סלונה

 "אחד הסרטים הישראלים המרשימים 
של השנה... דרמה יפה ונוגעת"

 בנימין טוביאס, ידיעות אחרונות 


 "סרט מומלץ ביותר 

מבוים להפליא, משחק מצוין"
אלברט גבאי - ערוץ 1

ו בקולנוע עכשי
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הסרט מתורגם לעברית עבור כבדי שמיעה
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1.  איזה מחזה של וויליאם שייקספיר 
?"What You Will" נקרא גם

2.  כמה משחקים יצאו עד 
כה בסידרת פיינל פנטזי?

3. מי תירגם את התלמוד הבבלי לגרמנית?
?WWE4. איזה מתאבק יליד ישראל חתום ב�

5. מהיכן לקוח שמו של קיבוץ רוחמה?
6.  לפי השיר "רדיו רמאללה", 

בין אלו יישובים בוכה מואזין?
7. מהו הסרט ה אחרון שבו שיחק מלווין דאגלס?

8. מי היתה אשתו השלישית של יעקב?
9.  באיזה פארק שעשועים נמצאת פיסגת גריזלי?

10.  מהי יחידת המחשבים הוותיקה ביותר 
בצה"ל?
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10.02.2017 תשע"ז  בשבט  י"ד 

מי מכשכש 
במשרד? 

הטרנד החדש: 
להביא את 

הכלב לעבודה

ישראל שלהם: ליווינו קבוצה מיוחדת של 

צעירים בעלי מוגבלויות שבאו לבקר בארץ

שפט
ניצני בבית המ

אסון
תחקיר

הדס אייש בת ה�60 טבעה למוות בטיול של 

מלכת המדבר לגואטמלה - ארבע שנים וחצי 

לאחר מותה של שוש מייזל במסע החברה 

להימלאיה √ עדויות מצמררות מהטיול 

האחרון מעלות שורה של שאלות קשות: איך 

נכנסו 28 נשים לשיט אבובים בנהר קהבון בלי 

קסדות וחליפות הצלה? האם המארגנים נערכו 

לאפשרות של התהפכות אבובים ולחילוץ 

מהמים? ומה מתכוונת החברה לעשות כדי 

שמקרים כאלו לא יישנו? √ מלכת המדבר: 

"משתתפים בכאב המשפחה, מאמצינו 

מתמקדים בלמידת הפרטים"  מיכל יעקב יצחקי

בגן עדן

המהפך של דיאנה גולבי: הרוקרית 

הבועטת מתחרה על כרטיס לאירוויזיון שיט אבובים של "מלכת המדבר" 44

בנהר קהבון בגואטמלה, 2016 ההפתעה של לאורה ריבלין: בגיל 72, 

השחקנית הוותיקה בדרך לאלבום ראשון 34
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קריאה אחרונה בהחלט
מכבי ת"א תנסה לסדר לעצמה חבל הצלה לעונת היורוליג שכבר 

נראית אבודה, כשתארח הערב את באסקוניה √ גאודלוק: "עדיין 
מאמינים" √ וגם: בעיית ההתקפה והרבע השלישי של הצהובים

אבי סגל

האם זה עוד משחק בדרך הארו�1
כה לסוף העונה, או שיש בידי 
מכבי ת"א הכוחות והכלים לבצע 
קאמבק שישאיר לה סיכוי להגיע 
להצלבה? לפי היכולת והתפוקה של 
הצהובים על הפרקט, עונת היורוליג 
כבר גמורה, ורק מי שמאמין בניסים 
יחשוב אחרת. הערב מכבי תארח את 
באסקוניה למשחק שיבחן את המ�
ציאות, שבסופו היא תדע אם היא 
עוברת באופן רשמי להתרכז בזירה 
המקומית, או שעדיין יש לה סיכוי 

לתפוס את הרכבת. 
אמר  מאמינים",  עדיין  "אנחנו 
אנדרו גאודלוק, "במקום הזה הכל 
יקרה  יכול לקרות, אז למה שלא 
משהו טוב?". המאמן איינראס בגא�
צקיס ביקש משחקניו לא להתעסק 
בביקורת סביב ולא בחישובים טב�
לאיים והוסיף: "אנחנו משחקים על 

הכבוד ועל הגאווה שלנו". 

בגאצקיס החל את הקדנציה 2
לבאסקוניה  בהפסד  במכבי 
101:88, ובחודש וחצי שהוא בתפ�
קיד מאזנו עומד על 5:2. במשחקים 
האחרונים בולטות שתי תופעות שק�
שורות זו בזו - בעיית ההתקפה וב�

עיית הרבע השלישי. 
האחרונים  המשחקים  בחמשת 
(הכוכב האדום, גלאטסראיי, קאזאן, 
באמברג וירושלים) הצהובים עומ�
דים על ממוצע עלוב של 65.6 נק' 
למשחק, והם נופלים באופן סדרתי 
ברבע השלישי בפרט ובמחצית הש�
נייה בכלל. בקבוצה לא מודים שכנ�

ראה מדובר בבעיה פסיכולוגית קשה, 
המשולבת עם ביטחון עצמי רעוע של 
השחקנים, ואחרי שעבדו על זה היום 

הם ייבחנו החל מהדקה ה�21.
על  להצביע  התקשה  בגאצקיס 
סיבה ספציפית לתופעה ואמר ש"זה 
מצידו  גאודלוק  דבר",  קצת מכל 
תיאר מה עובר על הקבוצה ברגעים 
האלו: "אנחנו משחקים טוב במחצית 
הראשונה ואז נתקעים. אי אפשר לק�
לוע 11 נקודות ברבע ולצפות לנצח 
משחק. זה כמו כדור שלג. כשזה מת�
חיל לקרות, כולם מרגישים ועדיין 
לא יכולים לשלוט בזה". הפתרון, לד�

בריו של הגארד, הוא: "ריכוז, משמעת 
ואופטימיות".

היריבה הספרדית בירידה – היא 3
הפסידה בארבעה מחמשת מש�

חקיה האחרונים ביורוליג וירדה למ�
קום ה�7, כך שהמשחק עבורה קריטי 
להבטחת המקום בהצלבה. היא תחסר 
הערב את הפורוורד הגאורגי טורניקה 
שנגלייה, שהצטיין במשחק הראשון 
עם 22 נקודות, שיא עונתי שלו. "הם 
בתקופה פחות טובה וזו הזדמנות טובה 

עבורנו", אמר גאודלוק. 
מכבי ת"א תופיע הערב בסגל המלא 
הקיים. הדקות של קווינסי מילר, ששב 
מפציעה שנייה העונה, ייקבעו על ידי 
רופא הקבוצה, וג'ו אלכסנדר, שלא 
שיחק בירושלים בגלל השעיה, יח�

זור לפרקט.
אחרי הכישלון בעיסקת העברתו 
של דריל מונרו, בגאצקיס הביע פסי�

מיות שהקבוצה תצרף שחקן פנים עד 
למשחקי הגביע בשבוע הבא.

טבלת היורוליג
נק'הפרשמש' קבוצה

21+14537ריאל מדריד1
21+15536צסק"א מוסקבה2
21+11136אולימפיאקוס3
21+2835פנרבחצ'ה4
21+3033הכוכב האדום5
21+2933פנאתינייקוס6
21+2833באסקוניה7
21231אנאדולו אפס8
21-431דרושפאקה9

21-4530ז'לגיריס10
21+129באמברג11
21-7129ברצלונה12
21-10428מכבי ת"א13
21-9128קאזאן14
21-11628מילאנו15
21-9827גלאטסראיי16

(HD) הערב,  21:05, ספורט 5 לייב
מכבי ת"א  - באסקוניה

חצית השנייה, והאפקט היה מיידי - 
6 נקודות מהירות שלו, כולל דאנק 
אימתני במיוחד, השכיחו את העובדה 
שמדובר בשחקן שלא שיחק שמונה חו�
דשים, אך חשוב מזה, הריצו את ירוש�

לים ל�6 הפרש. נקודה למחשבה לראשי 
הקבוצה: כדאי לרשום את רנדל גם 

לליגה, ויפה שעה אחת קודם.
מכאן והלאה ההתקפה של סימונה 
פיאניג'אני סוף סוף החלה לזרום קצת 
יותר. השלשות של קרטיס ג'רלס החלו 
להיכנס, הגויאבות של ליאור אליהו 
החלו ליפול לרשת, והאסיסטים החלו 
להיערם, בדרך ליתרון 51:58 בסוף 
הרבע השלישי. ברבע האחרון ירוש�
לים הגדילה את ההפרש ל�14 בזכות 
אליהו, שהעניק  נהדרות של  דקות 
מרחב מחיה שאיפשר לקבוצתו לסגור 

את הסיפור באופן סופי. 
יתר סדרות רבע הגמר: ולנסיה - 
חימקי מוסקבה, לוקומוטיב קובאן - 

זניט, באיירן מינכן - מלאגה.

"שמח שהצלחנו במשימה"
סימונה פיאניג'אני סיכם את המשחק 
ואת ההישג: "אני שמח מאוד שהבטח�
נו את המקום הראשון. לא היה משחק 
פשוט, ורציתי לתת מנוחה לבר טימור. 
עשינו הרבה טעויות במחצית הראשו�
נה, איבדנו המון, לא שיחקנו נהדר אבל 
שלטנו בריבאונד ומצאנו אנרגיות לח�

זור למשחק".
ליאור אליהו סיכם: "היה משחק קשה, 
ידענו את החשיבות של ניצחון, ואני 
שמח שהצלחנו במשימה. עבדנו מאוד 

קשה כדי לסיים ראשונים".

צילום: הפועל י�ם - האתר הרשמי ג'רלס.  האדומים שיחקו אתמול בעיקר נגד עצמם 

צילום: אלן שיבר בגאצקיס. "משחקים על הכבוד ועל הגאווה שלנו" 

צילום: עודד קרני בן שימול נאבק. בגומלין בגרמניה הכתומים יזדקקו לנס 
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הפועל ירושלים סגרה שבוע מושלם כשהבטיחה את המקום הראשון בבית 
ז', ואת יתרון הביתיות בסידרת רבע גמר היורוקאפ √ האדומים ניצחו 

אתמול בחוץ 73:81 את ניז'ני נובגורוד √ ליאור אליהו (20 נק') ואמארה 
סטודמאייר (19) הצטיינו √ היריבה בשלב הבא: גראן קנאריה הספרדית

הזמן האדום
רועי כהן

בהתחשב במה שהיה עלול לק�
רות במקרה של הפסד, המשחק 
אתמול בנובגורוד היה אולי המשחק 
החשוב ביותר של הפועל ירושלים 
עד כה העונה. האדומים תמיד התגאו 
שאת המשחקים החשובים באמת הם 
יודעים לנצח, ואתמול זה לא היה 
שונה: הפועל ירושלים ניצחה את 
ניז'ני 73:81 וחתמה הישג יוצא מן 
הכלל כשהבטיחה את המקום הראשון 
בבית ז' ואת יתרון הביתיות בסידרת 
רבע הגמר (הטוב מ�3 משחקים) נגד 

גראן קנאריה.
כיאה  נובגורוד,  באולם  האווירה 
לקור ולאובדן הסיכויים של ניז'ני 
לעלות לרבע הגמר, היתה מנומנ�
מת במיוחד. כבר בפתיחה היה אפשר 
לראות שהפועל ירושלים תשחק בעי�

קר נגד עצמה: ברמה המנטלית, בקצב 
ובאינטנסיביות. וזה בדיוק מה שראינו 
ברבע הראשון - איבודים הזויים, הח�

טאות של צעד וחצי וצבירת נקודות 
של  המאבק  העונשין.  מקו  בעיקר 
הפועל נגד ירושלים הסתיים בשוויון 

16:16 בתום הרבע הראשון.
החד�מימדיות של האדומים בהתקפה 
נמשכה גם ברבע השני, והיה ניכר שהם 

לא מצליחים להשתחרר מהלחץ שבו הם 
נתונים, ולראיה הם רשמו 15 איבודים 
כבר במחצית הראשונה. בריאן רנדל 
קיבל דקות ראשונות וניסה להכניס 
מעט אנרגיות בחברים שלו, שבגופם 
היו במשחק אבל ברוחם הם אולי נשא�

רו בארנה. תוסיפו את זה לשלשה אחת 
בלבד ורק שבעה אסיסטים, ותבינו איך 
ירושלים ירדה למחצית בפיגור 39:36 
נגד קבוצה שבאמת אין לה מה למכור, 

גם אם היה לה על מה לשחק.
רנדל הוזנק לחמישייה בפתיחת המ�

הפועל י�םניז'ני נובגורוד

7381
20אליהו18בוינטון

19סטודמאייר18קיין

15ג'רלס14ונה

9רנדל14זובצ'יץ'

6דייסון9פופוב

5ג'ונס

5הלפרין

2קינסי

איש המשחק: ליאור אליהו
המספר הנוסף: 47:24 להפועל ירושלים בריבאונד

לודוויגסבורג  מכבי ראשל"צ

6683
20טופרט14ריצ'ארד

16קולי10תומאס

12מרטין10מקריי

11ת'יימן9בן שימול

8קרופורד6כדיר

5המונדס5זלמנסון

4קוטון5דוסון

4טרייס3חנוכי

2לואסינג2וויינס

1מקריי2לוי

איש המשחק: צ'אד טופרט
המספר הנוסף: לודוויגסבורג - 50 נק' מהספסל

HD ,5 17:00 ספורט
כדורעף: מטה אשר - הפועל י�ם (חצי גמר גביע)

17:00 ספורט 5 פלוס
טניס: אסטוניה - ישראל (גביע פדרציה)

(HD) 18:00 ספורט 5 לייב
כדורסל: קאזאן - ריאל מדריד (יורוליג)

19:30 ספורט 5 גולד
כדוריד: אנדולו אפס - מילאנו (יורוליג)

HD ,5 19:30 ספורט
כדורעף: מכבי ת"א - חדרה/עמק חפר (חצי גמר גביע)

HD ,1 19:30 ספורט
כדוריד: משקוב ברסט - פיק סגד (ליגת האלופות)

HD ,21:05 ספורט 5 לייב
כדורסל: מכבי ת"א - באסקוניה (יורוליג)

(HD) 2 21:00 ספורט
כדורעף: ציריך - אלבה (ליגת האלופות, נשים)

21:15 ספורט 5 גולד
כדורסל: פנאתינייקוס - באמברג (יורוליג)

HD ,5 02:00 ספורט
(NBA) כדורסל: שארלוט - יוסטון

היום בטלוויזיה

יורוקאפ - בית ז' (שלב שני)
נק'הפרשמש' קבוצה

6+3711הפועל ירושלים1
6+279זניט2
6+429ריטאס וילנה3
6-1067ניז'ני נובגורוד4

גזיאנטפעירוני נהריה

9675
19ראוטינס23קיצ'ן

13באלאזיץ'18שולדבראנד

13ג'פרסון16פאוסט

11צ'רי16נאש

9דנמון11גייטס

8הייסליפ8דגלאס

2אוזקן2אסנטי�אסרא

2ברקוביץ'

איש המשחק: דרווין קיצ'ן (8 ריב' ו�8 אס')
המספר הנוסף: קיצ'ן - 10 מ�14 מהשדה (71.4 אחוז)

בן סרטני
ראשל"צ  מכבי  לנס.  זקוקה 
נחלה אתמול הפסד כואב במ�
שחק הראשון בשלב הפלייאוף של 
ליגת האלופות, 83:66 ללודוויגסבורג 
הגרמנית, והיא קרובה לסיום דרכה 

במפעל של פיב"א. 
בסגל  למשחק  שהגיעו  הכתומים 
מלא לאחר זמן רב פתחו עם 0:6 מהיר, 
אך הגרמנים השיבו בריצת 0:15 בדרך 
ל�15:22 בתום הרבע הראשון. מכאן 
ואילך האלופה הישראלית בעיקר רדפה 
אחרי האורחת ללא הצלחה, למחצית 
היא ירדה בפיגור 41:37 ובתום הרבע 
השלישי זה כבר היה 59:49. היכולת 
האנמית של ראשל"צ נמשכה גם ברבע 
הרביעי ונראה היה שהשחקנים בכתום 
רק רוצים ללחוץ על כפתור הפאסט פו�
רוורד עד לסיום המשחק ואולי אפי�
לו ישירות לרגעי ההכרעה של העונה, 
בתקווה שיצליחו לשחזר את הסנסציה 
בליגה המקומית. בינתיים לודוויגסבו�
רג רצתה לגמור את הסיפור עוד לפני 
מפגש הגומלין בעוד שבועיים. היא הג�
דילה את הפער ברבע האחרון ודאגה 

שהכתומים אפילו לא יוכלו לפנטז על 
קאמבק ומקום בשלב הבא. 

נהריה  עירוני  מקומה.  את  מצאה 
מצאה מפעל אירופי שתפור למידותיה 
ואתמול השיגה ניצחון מרשים, 75:96 על 
גזיאנטפ הטורקית במשחק הראשון מתוך 
שניים בשלב שמינית גמר היורופ קאפ. 
הסגולים פתחו את העונה בליגת 
האלופות של פיב"א ולאחר שהודחו 
אחרי שלב הבתים, הם החלו אמש את 
דרכם במפעל המשני של הארגון בת�
צוגה ענקית. קבוצתו של אריק אל�

פסי דווקא לא פתחה טוב את המש�
חק ונקלעה לפיגור 28:21 בתום הרבע 
הראשון, אך התעוררה בזמן ואחרי רבע 
שני בשליטתה היא ירדה למחצית בי�

תרון 42:45. 
במחצית השנייה נהריה הציגה אולי 
את הכדורסל הטוב ביותר שלה העו�
נה, הרבה בזכות דרווין קיצ'ן שהיה 
בכל פינה בפרקט וסיים עם 23 נק', 
8 ריבאונדים ו�8 אסיסטים. את הרבע 
השלישי פתחו הסגולים בריצת 2:11 
וסיימו אותו ביתרון 65:77. ברבע האח�

רון המגמה נמשכה, ונהריה עם הגנה 
מעולה עצרה את הטורקים על 10 נק' 
בלבד והשיגה לעצמה מקדמה משמעו�
תית לקראת משחק הגומלין שיתקיים 

בעוד שבועיים בטורקיה.
הפועל ת"א. הקבוצה הגישה אמש 
תלונה חריפה לאיגוד הכדורסל, שבה 
תקפה בחריפות את שלישיית השיפוט 
(כפיר מועלם, גיא שמואלי ודוד קול�
נגי) בהפסד לגלבוע/גליל, ואף דרשה 
להשעותם. "לא ייתכן שקבוצות מת�
כוננות שבוע שלם למשחק, משקי�
עות מזמנן ומכספן, ותוצאות המש�
חקים נקבעות על פי שורת החלטות 
גובלות בשערורייה של צוות השיפוט. 
אנו קוראים לראשי איגוד השופטים 

לעשות בדק בית מעמיק".
נשים. בהגרלת חצי גמר גביע המ�
דינה נקבע כי מכבי רמת חן תפגוש 
את הפועל פ"ת, ואליצור חולון את 
א.ס רמה"ש. המשחקים יתקיימו ב�13.3 

ברמלה.
אן.בי.אי. אתמול לפנות בוקר: שא�
רלוט - ברוקלין 107:111, יוסטון - 
אורלנדו 104:128, דאלאס - פורטלנד 

.114:113

משחק והיפוכו
מכבי ראשל"צ הפסידה 83:66 ללודוויגסבורג וחפרה לעצמה בור עמוק לקראת הגומלין 

בפלייאוף ליגת האלופות √ שמינית גמר היורופ קאפ: נהריה הביסה 75:96 את גזיאנטפ

צילום: הפועל י�ם - האתר הרשמי סטודמאייר.  סיים עם 7 מ�7 מקו העונשין  אליהו. להט ברבע האחרון 

צילום: סוכנות ג'יני שולדבראנד ופאוסט חוגגים. קלעו יחד 34 נק' 
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רונן דורפן, הונגריה
מכבי ת"א פתחה את דרכה 
 EHF בשלב הבתים של גביע
עם הפסד 27:24 לטאטבניה ההונגרית 
בחוץ. עומר דבדה, קפטן מכבי, הע�
ביר בראשו כמה תרחישים לפני המ�
שחק ההיסטורי של האלופה במפעל 
השני בחשיבותו של הכדוריד האירו�

פאי. "אם ניקלע לפיגור מו�
קדם, נצטרך את השקט של 
חן (פומרנץ)", היה אחד מהם. 
וזה בדיוק מה שקרה במ�
חצית הראשונה. מכבי ירדה 
של  סביר  בפיגור  להפסקה 
12:10, כשהכותרת המתאימה 
ל�30 הדקות הללו היתה "חן 

פומרנץ נגד טאטבניה". שחקן הדור 
חצי  את  סיים  הישראלי  בכדוריד 
השעה הראשונה עם חמישה שערים 
(עשרה במשחק כולו) ושלושה אסי�
סטים - במחצית שבה חוסר הנסיון 

של הרבה משחקני מכבי הישראלים 
בלט. נובאק בוסקוביץ' היווה כמעט 
את הסיוע ההתקפי היחיד לפומרנץ 
עם שלושה שערים (חמישה בסיום, אבל 

מ�11 זריקות). 
שיחת המחצית של המועדון התל 
כי לתחי�  - הועילה  אביבי כנראה 
לת המחצית השנייה הגיעו הצהובים 
במנטאליות שונה לחלוטין. תרומה 
התקפית של דבדה (3 מ�3) 
שע� מ�6   5) פומרנץ  וגיל 
רים), הגנה טובה של עידו 
טורל וכמה הצלות יפות של 
דן טפר בשער סידרו למכבי 

יתרון 19:20.
לרמה  הגעה  אם  אבל 
האירופית היא תהליך ארוך 
של שנים, להפסיד באירופה אפשר תוך 
דקות. דראגן ג'וקיץ', מאמנה הסרבי 
של מכבי ת"א, הוא מי שמקדם את מי�

לוש וויוביץ' הצעיר בנבחרת מונטנגרו, 
והוא מי שהבקיע שלושה שערים ללא 

מענה בדרך ליתרון 21:25 להונגרים, 
שהפך ל�24:27 בסיום.

"הוא המאמן הטוב בעולם"
בעולם שבו מאמנים חיים משבת 
לשבת, מעטים ונדירים הם כאלו שע�

דיין רואים בעבודה עם מקצוענים עניין 
פדגוגי עם תעוזה לפתח תהליכים חד�
שניים. דראגן ג'וקיץ', מאמנה הסרבי 
של מכבי ת"א, הוא אחד כזה. שאל�
תי אותו לפני המשחק אם הכין נאום 
"ציוני" לשחקנים לקראת רגע השיא 
של כדוריד המועדונים בישראל בע�

שורים האחרונים.
"חשבתי הרבה על השיחה הזו. אני 
צריך להעביר להם שאנחנו מנצחים, 
אנחנו מפסידים, אנחנו טועים ואנחנו 
מדייקים כקבוצה", הוא אמר. והחדש�
נות היא בצד הטקטי: "התחלתי תה�
ליך חדש. השחקנים צופים בווידאו 
של היריבה. כל אחד מופקד על משחק 
מסוים, על הגנה או על התקפה, והוא 

מעביר את ההרצאה לשאר הקבוצה". 
את הרעיון פיתח מהתבוננות בשחקנים 
לאורך הקריירה הארוכה ובבעיה ידועה: 

פערים בתוך קבוצות בידע.
הקפטן עומר דבדה מספר על התהליך 
מנקודת המבט של השחקן: "אני מוצא 
את עצמי עושה דברים שלא חלמתי. 
למשל, עורך וידאו. למשל, נותן הרצאה 
טקטית לקבוצה". על ג'וקיץ' הוא סיפר 
בפשטות: "לדעתי עובד איתנו המאמן 
הטוב בעולם. אתה לא מאמין כמה הוא 

מתמצא בפרטים הקטנים".
ג'וקיץ' הבהיר כי לא ייתן עדיפות 
בדקות משחק במהלך המשחקים בשלב 
הבתים על פי ניסיון בכדוריד האירופאי: 
"זו הזדמנות נדירה לכל הדור הזה בכ�

דוריד הישראלי לעבור את החוויה הזו".
יש לכדוריד הישראלי תקרת זכו�
כית? הגודל הפיזי, אולי החולשה היח�

סית של הליגה?
ג'וקיץ', פיזיקאי בהשכלתו האקדמית, 
לא בורח מתשובה: "הכדורידן הישראלי 
מוגן מדי. הוא לא חשוף לתחרות. ההגב�

לה המספרית של זרים היא טעות. צריך 
הגבלה איכותית - נניח שחקן נבחרת 
לאומית - כמו שעושים בכדורגל האנ�
גלי. הכדורידן הישראלי חייב תחרות".
כדורעף. הערב ייערכו חצאי גמר 
גביע המדינה. הפועל מטה אשר/עכו 
תשחק נגד הפועל ירושלים (17:00) 
ומכבי ת"א תתמודד מול מנשה/חדרה/

עמק חפר (19:30).

נגמרו המשחקים
מכבי ת"א, שלא הפסידה בארץ מאז פתיחת העונה, נכנעה בתחילת 

דרכה בשלב הבתים של גביע EHF √ האלופה ספגה 27:24 
בהונגריה מטאטבניה, וגם יכולת מצוינת של חן פומרנץ לא הספיקה 
√ מאמן הצהובים, דראגן ג'וקיץ': "הכדורידן הישראלי חייב תחרות"
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Bence Hag ymási :צילום פומרנץ. החזיק את מכבי בעניינים עם עשרה שערים 

סאל אמרגי
כשמאמן ברצלונה לואיס אנ�
ריקה אמר כי קבוצתו תסבול 
במשחק הגומלין של חצי גמר הגביע 
מול אתלטיקו מדריד, למרות הניצחון 
1:2 בחוץ, ספק אם הוא דמיין לעצמו 

כמה דבריו יהיו נכונים. 
בארסה אמנם העפילה לבסוף לגמר 
השביעי שלה בתשע השנים האחרונות 
והרביעי ברציפות, אחרי 1:1 בקאמפ נואו 
ו�2:3 בסיכום, אך המחיר היה גבוה מאוד: 
פציעה של חבייר מסצ'ראנו, שייעדר 
במשחק הראשון מול פ.ס.ז' בשבוע הבא 
בשמינית גמר ליגת האלופות, והרח�
קות של סרג'י רוברטו ולואיס סוארס, 

שיימנעו מהם לשחק בגמר הגביע.
החלוץ האורוגוואי, שחקן חיוני לא רק 
בגלל שעריו אלא גם בשל עבודתו הש�
חורה ופתיחת המרחבים למסי וניימאר, 
היה אתמול אחד הכוכבים בשערורייה 
החדשה הקשורה בשיפוט בספרד. הן בא�
רסה והן אתלטיקו התלוננו על החלטו�

תיו של חיל מנסאנו.
סוארס זעם על האדום שיגרום לו 
להיעדר מהגמר ואף דרש מהמועדון לע�
רער על ההחלטה. "אני צוחק על ההר�
חקה שלי. ציפיתי לכך. קרה מה שהוא 
(השופט) רצה. אני כועס מאוד. הצהוב 
השני בכלל לא היה עבירה. כרגיל השו�

פט לא נתן לי שום הסבר, אך אנחנו יוד�
עים מה קורה כאן", אמר החלוץ. איגוד 
השופטים התערב והודיע שיתלונן בגלל 

המילים האלו.
מנגד, אחרי שראה כיצד נפסל שער 
גריזמן,  אנטואן  של  לחלוטין  חוקי 
דייגו סימאונה אמר בנוגע לשופטים: 
"כל קבוצה רואה את הדברים לפי מה 
שמעניין אותה, אך ברור לי לחלוטין 
מדוע יש לי סיכוי רב יותר בצ'מפיונס 
מאשר בליגה או בגביע". הארגנטינאי 
דיבר מתוך כעס ותסכול גם מכיוון 
שהקולצ'ונרוס רצו מאוד להיות בגמר, 
שככל הנראה יהיה המשחק האחרון אי 

פעם שייערך בוויסנטה קלדרון.

לואיס אנריקה היה ביקורתי מאוד 
כלפי היכולת של קבוצתו, שהיתה טובה 
פחות מאתלטיקו. אבל אף שיש לה מקום 
רב לשיפור, ברצלונה כבר נמצאת - 
בעיקר בזכות לאו מסי - במרחק ניצחון 
נוסף מזכייה באחד משלושת התארים. 
היריבה של בארסה בגמר תהיה אלאבס, 

שניצחה 0:1 בגומלין את סלטה ויגו.
גרמניה. טאלב טוואטחה כבש אמש 
את שערו הראשון במדי איינטרכט פר�
נקפורט, שעלתה לרבע גמר הגביע הג�

רמני בזכות 1:2 על האנובר בחוץ.
איטליה. אתמול במסגרת המחזור 
ה�23: קרוטונה - יובנטוס 2:0, בולוניה 

- מילאן 1:0.

עלה להם ביוקר

משרד החינוך

פניה לציבור –
טיוטת תיקון מבחן תמיכה – "נוער שוחר מדע"

משרד החינוך מודיע כי בכוונתו לפרסם תיקון למבחן התמיכה "נוער שוחר מדע".  
זאת, בהתאם להוראות סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב,

התשמ"ה–1985, ובהתאם לנוהל להגשת בקשות תמיכה מתקציב המדינה 
במוסדות ציבור ולדיון בהם על פי מבחני תמיכה שוויוניים.

המשרד מבקש לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת התיקון המוצע, בטרם 
יוחלט על ניסוחם הסופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם.

נוסח טיוטת התיקון המוצע מפורסם באתר האינטרנט של המשרד: 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech

לינק לקובץ עצמו:
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/tyuta.k.pdf

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בקשר לטיוטת המבחנים 
האמורים, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב למספר פקס: 02-5602600

yaellga@education.gov.il :או לדוא"ל
לפרטים ניתן לפנות לגב' יעל ברוך, טל' – 02-5603752. 

את הפניות יש להעביר עד ליום ראשון, י' באדר תשע"ז, 8.3.17.
לאחר מועד זה יגובש נוסח סופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם,

תוך התייחסות לפניות שנתקבלו עד למועד האמור.
אין האמור לעיל מהווה משום התחייבות לתמוך בעתיד במוסדות ציבור בנדון.

GettyImages :צילום סוארס. עלול לספוג השעיה ליותר ממשחק אחד 

ברצלונה עלתה שוב לקרב על הגביע, אך איבדה בדרך את סוארס, 
מסצ'ראנו וסרג'י רוברטו √ החלוץ התבטא בחריפות לאחר הכרטיס 

האדום שספג, והוא עלול להיענש √ שער לטוואטחה בפרנקפורט



מכבי ת"א פתחה את דרכה 
 EHF בשלב הבתים של גביע
עם הפסד 27:24 לטאטבניה ההונגרית 
בחוץ. עומר דבדה, קפטן מכבי, הע�
ביר בראשו כמה תרחישים לפני המ�
שחק ההיסטורי של האלופה במפעל 
השני בחשיבותו של הכדוריד האירו�

פאי. "אם ניקלע לפיגור מו�
קדם, נצטרך את השקט של 
חן (פומרנץ)", היה אחד מהם. 
וזה בדיוק מה שקרה במ�
חצית הראשונה. מכבי ירדה 
של  סביר  בפיגור  להפסקה 
12:10, כשהכותרת המתאימה 
ל�30 הדקות הללו היתה "חן 

פומרנץ נגד טאטבניה". שחקן הדור 
חצי  את  סיים  הישראלי  בכדוריד 
השעה הראשונה עם חמישה שערים 
(עשרה במשחק כולו) ושלושה אסי�
סטים - במחצית שבה חוסר הנסיון 

של הרבה משחקני מכבי הישראלים 
בלט. נובאק בוסקוביץ' היווה כמעט 
את הסיוע ההתקפי היחיד לפומרנץ 
עם שלושה שערים (חמישה בסיום, אבל 

מ�11 זריקות). 
שיחת המחצית של המועדון התל 
כי לתחי�  - הועילה  אביבי כנראה 
לת המחצית השנייה הגיעו הצהובים 
במנטאליות שונה לחלוטין. תרומה 
התקפית של דבדה (3 מ�3) 
שע� מ�6   5) פומרנץ  וגיל 
רים), הגנה טובה של עידו 
טורל וכמה הצלות יפות של 
דן טפר בשער סידרו למכבי 

יתרון 19:20.
לרמה  הגעה  אם  אבל 
האירופית היא תהליך ארוך 
של שנים, להפסיד באירופה אפשר תוך 
דקות. דראגן ג'וקיץ', מאמנה הסרבי 
של מכבי ת"א, הוא מי שמקדם את מי�

לוש וויוביץ' הצעיר בנבחרת מונטנגרו, 
והוא מי שהבקיע שלושה שערים ללא 

מענה בדרך ליתרון 21:25 להונגרים, 
שהפך ל�24:27 בסיום.

"הוא המאמן הטוב בעולם"
בעולם שבו מאמנים חיים משבת 
לשבת, מעטים ונדירים הם כאלו שע�

דיין רואים בעבודה עם מקצוענים עניין 
פדגוגי עם תעוזה לפתח תהליכים חד�
שניים. דראגן ג'וקיץ', מאמנה הסרבי 
של מכבי ת"א, הוא אחד כזה. שאל�
תי אותו לפני המשחק אם הכין נאום 
"ציוני" לשחקנים לקראת רגע השיא 
של כדוריד המועדונים בישראל בע�

שורים האחרונים.
"חשבתי הרבה על השיחה הזו. אני 
צריך להעביר להם שאנחנו מנצחים, 
אנחנו מפסידים, אנחנו טועים ואנחנו 
מדייקים כקבוצה", הוא אמר. והחדש�
נות היא בצד הטקטי: "התחלתי תה�
ליך חדש. השחקנים צופים בווידאו 
של היריבה. כל אחד מופקד על משחק 
מסוים, על הגנה או על התקפה, והוא 

מעביר את ההרצאה לשאר הקבוצה". 
את הרעיון פיתח מהתבוננות בשחקנים 
לאורך הקריירה הארוכה ובבעיה ידועה: 

פערים בתוך קבוצות בידע.
הקפטן עומר דבדה מספר על התהליך 
מנקודת המבט של השחקן: "אני מוצא 
את עצמי עושה דברים שלא חלמתי. 
למשל, עורך וידאו. למשל, נותן הרצאה 
טקטית לקבוצה". על ג'וקיץ' הוא סיפר 
בפשטות: "לדעתי עובד איתנו המאמן 
הטוב בעולם. אתה לא מאמין כמה הוא 

מתמצא בפרטים הקטנים".
ג'וקיץ' הבהיר כי לא ייתן עדיפות 
בדקות משחק במהלך המשחקים בשלב 
הבתים על פי ניסיון בכדוריד האירופאי: 
"זו הזדמנות נדירה לכל הדור הזה בכ�

דוריד הישראלי לעבור את החוויה הזו".
יש לכדוריד הישראלי תקרת זכו�
כית? הגודל הפיזי, אולי החולשה היח�

סית של הליגה?
ג'וקיץ', פיזיקאי בהשכלתו האקדמית, 
לא בורח מתשובה: "הכדורידן הישראלי 
מוגן מדי. הוא לא חשוף לתחרות. ההגב�

לה המספרית של זרים היא טעות. צריך 
הגבלה איכותית - נניח שחקן נבחרת 
לאומית - כמו שעושים בכדורגל האנ�
גלי. הכדורידן הישראלי חייב תחרות".
כדורעף. הערב ייערכו חצאי גמר 
גביע המדינה. הפועל מטה אשר/עכו 
תשחק נגד הפועל ירושלים (17:00) 
ומכבי ת"א תתמודד מול מנשה/חדרה/

עמק חפר (19:30).

נגמרו המשחקים
מכבי ת"א, שלא הפסידה בארץ מאז פתיחת העונה, נכנעה בתחילת 

דרכה בשלב הבתים של גביע EHF √ האלופה ספגה 27:24 
בהונגריה מטאטבניה, וגם יכולת מצוינת של חן פומרנץ לא הספיקה 
√ מאמן הצהובים, דראגן ג'וקיץ': "הכדורידן הישראלי חייב תחרות"
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שרון מימר: "המטרה 
- להביא את בית"ר 
ירושלים לאירופה"

בבית"ר ירושלים חלקו שבחים 
למאמן החדש שרון מימר אחרי 
הניצחון ברבע גמר הגביע, אך 
גם שלחו עקיצה לעבר האוהדים 
שהתנגדו למינוי: "אנשים מק�

שקשים ומדברים, אבל טביב שוב 
צחק על כולם". מימר עצמו סימן 
מטרות עד לסיום העונה כשאמר: 
"בית"ר חייבת להיות בפלייאוף 
העליון. המטרה העיקרית היא 
להגיע לאירופה, ולא משנה אם 
זה דרך הליגה או דרך הגביע". 
בהכ� היום  תחל  הקבוצה 
נות לקראת המשחק בשבת נגד 
הפועל רעננה, ומי שעשוי לח�

זור לסגל הוא קלאודמיר פריירה, 
שסיים לרצות עונש הרחקה.

בהפועל ת"א 
מעריכים: גוטליב לא 

יעזוב ללא תמורה
אחרי הדיון הראשון בבוררות 
של אדי גוטליב מעריכים בה�
פועל ת"א כי הבורר, עו"ד תגר 
עמיאל, לא ישחרר את השחקן 
בחינם כפי שהוא מבקש, אלא 
יקבע תג מחיר למכירתו לקבו�
צה אחרת. זאת לאחר שהבורר 
הודיע כי לא יתייחס לטענות 
מצד הבלם על חובות עבר. נוסף 
על כך, הוא קבע דיון הוכחות 

ב�19 בחודש. 
בדיון  ייצגו  האדומים  את 
שניים מהבעלים, זאב גרינברג 
ואיציק ניסנוב, עם היועץ המ�
שפטי, עו"ד משה בן�דת. השחקן 
טען, בין השאר, כי בהנהלה החד�

שה איימו עליו שיתבעו אותו אם 
לא יחזור לשחק, בתקופה שבה 
לטענתו היה חולה. בא כוחו, עו"ד 
שי אליאס, הדגיש אתמול: "גו�
טליב לא יישאר בהפועל ת"א".
שי ארצי

מתפרצת

ליאב נחמני
מכבי חיפה תגיע לדרבי בשבת 
עם סגל מלא, לראשונה מאז 
בחודש  הרבים שבוצעו  השינויים 
ינואר. המנהל המקצועי תור�כריסטיאן 
קרלסן דיבר על השינויים הללו וההש�
פעה על הקבוצה ואמר: "העבודה שי�
עקב שחר שלח אותי החוצה לעשות 
היא הקשה ביותר שעשיתי בקריירה, 
אבל עכשיו אני יכול לומר אחרי תשעה 
חודשים שיש לנו את הבסיס שאנחנו 

מרוצים ממנו". 
אמר  בקיץ  הבאים  השינויים  על 

קרלסן: "אנחנו לא חושבים שתהיה 
סיטואציה שנחליף שוב שבעה�שמו�
נה שחקנים. עכשיו צריך לקדם את 
השחקנים שיש כאן יחד עם שחקנים 
מהנוער. זו האחריות שלי. אני מאוד 

אופטימי לקראת העתיד". 
מי שצפוי לחזור להרכב של הירו�

קים מול הפועל חיפה הוא הקשר הצ'כי 
קמיל ואצק, שנעדר מהמשחק האחרון 
מאחר ששהה לצד אשתו שילדה. מלבד 
ואצק, גם אלירן עטר עשוי לפתוח 
לראשונה מאז הפציעה בשריר הירך 
האחורי. בצוות המקצועי החליטו לנסות 
עם השחקנים משהו קצת אחר לקראת 

המשחקים שנותרו בליגה וציירו מעין 
ליגה קטנה של מספר המשחקים שנות�
רו עד לתום העונה הסדירה. "אם ננצח 
את המשחקים בליגה הזו - את הדרבי, 
ולאחר מכן את אשדוד וכפ"ס - נהיה 

בפלייאוף העליון", אמרו בחיפה. 

החליף את אנטמן בשער
ויקטור צ'אנוב, אחד השוערים הג�
דולים בהיסטוריה של חיפה, מת את�

מול בגיל 57. 
בתחילת שנות ה�90 הגיע צ'אנוב לי�
שראל וחתם בחיפה ובזמן קצר תפס את 
מקומו של גיורא אנטמן בין הקורות. 

הפתיחה של צ'אנוב היתה חלומית - 
ארבעה משחקים ללא ספיגת שער. הדו�

בדבן הגיע בסוף עונת 1991, כשזכה עם 
הקבוצה שאימן אז שלמה שרף בדאבל.  
בסך הכל צ'אנוב שיחק שלוש שנים 
בחיפה, ובעונתו האחרונה הושאל לבני 
לאוקראינה  חזר  מכן  לאחר  יהודה. 
וסיים את הקריירה בקבוצת פ.צ בורי�

ספן בוריספול.
צ'אנוב החל את דרכו בשחטאר דו�
נייצק, ואת מרבית הקריירה עשה בדי�

נמו קייב, שעימה זכה בשלוש אליפויות 
ובחמישה גביעים, וכן בגביע אירופה 

למחזיקות גביע בשנת 1986.

שי ארצי וליאב נחמני
חיים שכאלה. אוהדי כדורגל 
באים למגרשים כדי לראות שע�
רים כמו הגולאסו שטל בן חיים הפגיז 

אתמול במושבה. וכמה שהחלוץ 
היה זקוק לשער הזה אחרי כל 
התקופה האחרונה, שבה נטען 

בקבוצה  לא  שלו  הראש  כי 
מכיוון שרצה לעזוב לבלגיה. 
אם הוא גם היה כובש בדקות 

האחרונות את הפנדל שבעצמו 
סחט, אלה היו 20 הדקות (עלה 

מהספסל) הכי טובות שלו במ�
כבי בחודשים האחרונים.

עד לכניסתו של בן חיים לכר הדשא 
ההרגשה היתה שהמשחק הראשון ברבע 

גמר הגביע יסתיים בתיקו משעמם ונ�
טול שערים. מכבי פ"ת - ללא שלושת 
הכוכבים הבולטים שלה צעירי, קא�

ניוק ואלו, ומכבי ת"א בהרכב חסר בשל 
פציעות והרחקות, לא היו מספיק יצי�
רתיות ולא יצרו מצבי הבקעה 
טובים, והיה ברור שרק שחקן 
בעל יכולות אישיות כמו של 
טב"ח יוכל לשנות את המצב 
הח� מלבד  היה.  כך  ולבסוף 
לוץ, אחת מנקודות האור אצל 
הצהובים היה הקשר הפורטוג�

לי החדש, רובן מיקאל, שהראה 
שיש לו מה למכור, אבל עדיין 

חסר לו כושר משחק.
יורדי קרויף, אם כן, קרוב להביא 
את הקבוצה שלו לחצי גמר הגביע, 

אבל בוודאי גם הוא לא היה מרוצה 
מהרמה. ממשחק בין השנייה לשלישית 
בטבלה היה ניתן לצפות להרבה יותר, 
אבל תהיו בטוחים שבמשחק הליגה בין 
הקבוצות, כבר ביום שני, הדברים יראו 

לגמרי אחרת.
הצגה בעיר הנמל. בני יהודה סיד�
רה לעצמה חיים קלים בגומלין בעוד 
שבועיים וחצי נגד מ.ס אשדוד, לאחר 
שהביסה אותה בחוץ 1:4, ולמעשה רק 
כישוף יחזיר את הקבוצה הדרומית לת�

מונת חצי גמר הגביע.
הכל הלך אתמול לבני יהודה - כי גם 
לקבוצות בינוניות יש ימים גדולים. טל 
כחילה, שלא נספר בבית"ר ירושלים, 
עלה להופעת הבכורה ובדקה התשיעית 
כבש את הראשון. אשדוד עוד עשתה 
קולות של התנגדות בדקה ה�24, כש�
לוסיו ניצל שמירה רעה בתוך הרחבה 

של האורחת כדי לנגוח את ה�1:1.
המחצית השנייה כבר היתה הצגה 
במעמד צד אחד, שבה אשדוד מתפ�
קדת כצופה מהשורה הראשונה. יונתן 
כהן (59) ניצל כדור רוחב כדי לכבוש 
מ�11 מטר ולהחזיר את היתרון לכתו�
מים (ששיחקו אתמול בשחור�לבן). אל�
מוג בוזגלו (75) הגדיל ל�1:3 כשסיים 
מבצע אישי בשער יפה. את המסמר 
האחרון דפק הווירטואוז הגדול ביותר 
ששיחק אתמול באשדוד - פדרו גלבאן 
- עם שער מ�20 מטר וכדור שנעצר 

במשקוף וצנח לתוך הרשת. 
חצי הפתעה. השיטה ברבע גמר גביע 
המדינה, שלפיה הקבוצות משחקות 
בשיטת בית�חוץ, היא סוג של מסננת. 
לקבוצה כמו הפועל ר"ג, ההגרלה מול 
הפועל חיפה היא כמעט בלתי אפשרית. 
מבחינת האורדונים, לעבור יריבה מלי�
גת העל במפגש כפול זה כמו להכניס 
סלע לחורים הקטנים ביותר במסננת. 
אבל מי שראה העונה את הקבוצה 
של ליאור זדה בליגה הלאומית, ראה 
שחקנים שיודעים כדורגל. תקראו לזה 
קבוצה מאומנת. לעומת זאת, הפועל 
חיפה של אתמול נראתה כמו הקבוצות 
שמולן ר"ג מתמודדת בכל שבוע בליגה 
השנייה. דווקא חיפה, שעברה בסיבו�

בים הקודמים את הפועל ראשל"צ ומ.ס 
כפר קאסם רק משום שהתייחסה אליהן 

במלוא הרצינות. 
אולי השיטה הזו של שני משחקים 
פגעה דווקא בקבוצה הבכירה על הנייר. 
והמחשבה ש"יהיה  הישראלי  הראש 
בסדר" שטפו את המוח של השחקנים. 
גם שער יתרון של עדן בן בסט (75) 
לא עזר לאדומים מקריית חיים, שספגו 
אחרי שלוש דקות בלבד את השוויון 
מרגלו של ישראל ראש. עכשיו בגו�
מלין כבר הכל יכול להיות. 0:0 יעלה 
את האורדונים לחצי הגמר, ומקבוצה 
שזכתה בגביע המדינה פעמיים במיל�

ניום הנוכחי אפשר לצפות לכל.

76בן חיים ח
שופט: ארז פפיר איצטדיון: המושבה (5,000 צופים)

מכבי ת"א(0)1:0(0) מכבי פ"ת

1.80 ניצחון של מכבי ת"א במשחק 
ה�                   היה שווה פי 

9כחילה24לוסיו
59יונתן כהן

75בוזגלו
87גלבאן

שופט: צביקה לוי איצטדיון: הי"א (1,000 צופים)

בני יהודה(1)4:1(1) מ.ס. אשדוד

ניצחון של בני יהודה במשחק 2.80
ה�                   היה שווה פי 

78ראש75בן בסט
שופט: גל ליבוביץ איצטדיון: סמי עופר (1,200 צופים)

(0)1:1(0) הפועל ר"גהפועל חיפה

3.15 תוצאת תיקו במשחק 
ה�                   היתה שווה פי 

1927

ונעבור לדרבי
קרלסן, המנהל המקצועי של מכבי חיפה, מרוצה: 
"יש בסיס שאנחנו מרוצים ממנו" √ בשבת: ואצק 

יחזור להרכב, גם עטר בתמונה √ שוער העבר 
האדיר של הירוקים, ויקטור צ'אנוב, הלך לעולמו

צילום: לירון מולדובן גלבאן. סגר את התוצאה בשער נהדר 

טבח 
מדופלם

טל בן חיים כבש גול ענק, וסידר למכבי ת"א 
0:1 נגד מכבי פ"ת ומקדמה לפני הגומלין √ 

בני יהודה בדרך לחצי גמר הגביע אחרי 1:4 על 
צילום: עמי שומןאשדוד √ 1:1 בין הפועל חיפה להפועל ר"ג בן חיים. נכנס כמחליף ואחרי דקות בודדות הכריע את המפגש 

צילום: אנצ'ו גוש-ג'יני צ'אנוב. זיכרונות מהדאבלקרלסן. אופטימי 

קל
 ש

סי
 יו

ום:
ציל



עיתון ישר ולעניין.  israelhayom.co.ilחפשו אותנו ב- 

מעל 585,000 איש כבר בחרו לעקוב אחרי העמוד 
של  בפייסבוק ומקבלים את העדכונים הכי מעניינים. 

ומה איתך? 

עם ישראל לייק



גם לרכב
וגם למשרד

לא מרגישים את הדרך!
מושב נוחות “ספוג זכרון" להקלה על הגב

ש"ח רק 49

אוזניות אוזניות אוזניות אוזניות אוזניות אוזניות אוזניות אוזניות אוזניות 
אלחוטיותאלחוטיותאלחוטיותאלחוטיותאלחוטיותאלחוטיותאלחוטיותאלחוטיותאלחוטיותאלחוטיותאלחוטיותאלחוטיותאלחוטיותאלחוטיות

לטלויזיה,
סטריאו
ועוד...

לשמוע 
מבלי 

להפריע!

ש"ח רק 49

מידות: 
37/47/87

ס"מ

מתקפל
לרוחב

14 ס"מ! לכל הקניות!יש מקום

עגלת קניותעגלת קניותעגלת קניותעגלת קניותעגלת קניותעגלת קניותעגלת קניותעגלת קניותעגלת קניותעגלת קניותעגלת קניותעגלת קניותעגלת קניותעגלת קניות

מק"ט: 66886

ש"ח רק 49

לאחסון 
עגלת קניות
לאחסון 
עגלת קניות
תכולה
מירבית

ש"ח 790= 79 x 10 רק

1.7L
stainless

steel

הכי זול
בישראל!

תאורה ניידתתאורה ניידת
מטרהמטרהמטרהמטרה לחירום ולכללחירום ולכללחירום ולכללחירום ולכללחירום ולכללחירום ולכללחירום ולכללחירום ולכללחירום ולכל

חובה 
לחורף!

הובלה
חינם!

כיסא רחצה 
למניעת החלקה

מתכוונן!
מתאים

עצמו אליך

שלוחה: 
1199

 ₪מק"ט: 
ש"ח

**99=33 x 3 רק
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י"ג  בשבט תשע"ז | חמישי | 09.02.17מכרזים / הודעות לציבור

נא לשלוח עמודים / חצאים בסיום העימוד לאלי

פיג'ו 508 פרמיום
שנת 2011 רכב 
חברה נהג יחיד

צבע תכלת
36,000 ק"מ

054-6742017
33,000 ק"מ, יד 1

הזמנה להציע הצעות
מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים ברח' עירית 
13 שכונת יפו ג', בתל אביב והידועה כגוש 7075 חלקה 59, תת 

חלקה 30 )להלן : "הנכס"(.
לענייני  ביהמ"ש  החלטת  לפי  נכסים  כינוס  במסגרת  נמכר  הנכס  	.1

משפחה במסגרת תיק תמ"ש 13871-09-13.
הצעות לרכישת הדירה יש להגיש בכתב במשרד עו"ד איתי בוזגלו ו/או  	.2
עו"ד שרית דהן כהן הח"מ לא יאוחר מיום 10/03/2017 בשעה 12:00.

עו"ד  לפקודת  אוטונומי  בנקאי  שיק  בצירוף  להגיש  יש  ההצעה  את  	.3
בשיעור  נכסים  ככונסי  בתפקידם  כהן  דהן  שרית  ועו"ד  בוזגלו  איתי 

10% מסכום ההצעה.
הצעה	שאליה	לא	תצורף	שיק	בנקאי	כנ"ל,	תיפסל.	על	גבי	ההצעה	יש	 	.4

לרשום	את	פרטיו	האישיים	של	המציע	ואת	פרטי	ההתקשרות	עמו.
ישלם	את	תמורת	 ו/או	לא	 בו	מהצעתו	 ויחזור	 מציע	שהצעתו	תתקבל	 	.5
הדירה	על	פי	הצעתו	ו/או	לא	יחתום	על	חוזה	מכר	שאת	דוגמתו	ניתן	
כהן,	 דהן	 שרית	 עוה"ד	 ו/או	 בוזגלו	 איתי	 עוה"ד	 במשרדי	 לקבל	 יהא	

יחולט	סכום	השיק	הבנקאי	שהפקיד.	
לבדיקת	 והאחריות	 	,)AS	 IS( הקיים	 במצב	 יימכרו	 בדירה	 הזכויות	 	.6
התכנוניים	 ו/או	 המשפטיים	 ו/או	 הפיזיים	 ו/או	 העובדתיים	 הנתונים	
הנוגעים	והקשורים	לדירה	)לרבות	מהות	הזכויות(	מוטלת	על	המציעים	

ועליהם	בלבד.	
	,13/02/2017 בתאריכים	 מהנכס	 להתרשם	 להגיע	 מוזמנים	 המציעים	 	.7

22/02/2017,	26/02/2017	בין	השעות	17:00-20:00.	
ההצעה  לבעל  הזכויות  את  למכור  מחויבים  אינם  הנכסים  כונסי  	.8
לנהל  הזכות  את  לעצמם  שומרים  והם  בכלל,  או  ביותר,  הגבוהה 
מו"מ ו/או התמחרות בכל שלב בין המציעים כולם ו/או מי מהם, על 
"מעין  ו/או  המכרזים  לדיני  כפופה  אינה  המכירה  דעתם.  שיקול  פי 

מכרזים".
המכירה	כפופה	לאישור	בית	משפט	לענייני	משפחה	בתל	אביב.	 	.9

המשפט  בית  להחלטת  כפופים  שייחתם,  הסכם  וכל  אישורו  המכר,  	.10
לענייני משפחה בתל אביב.

איתי בוזגלו, עו"ד - כונס נכסים שרית דהן כהן, עו"ד - כונסת נכסים   
רחוב שדרות בן גוריון 10/06 רמלה   הגדוד העברי 10, קומה 1 חדר 114 אשקלון 
טל'	072-3387598	פקס:	077-3181490 טל':	077-5052701,	פ':	077-5052702	 	

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מכרז פומבי 16/21

 מתן שירותי ייעוץ בהליכי כתיבת מכרזים והתקשרויות
לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )להלן: "המזמין"( מודיעה כי הוציאה מכרז פומבי 16/21 מתן   .1
שירותי ייעוץ בהליכי כתיבת מכרזים והתקשרויות לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת )להלן: 

"השירות"(. 
מהות ההתקשרות והיקפה -  .2

מכרזים  כתיבת  בהליכי  ייעוץ  שירותי  מתן  עבור  הן  הוועדה  ידי  על  המתבקשות  ההצעות   2.1
והתקשרויות. 

תקופת ההתקשרות תימשך מיום תחילת ההתקשרות כמפורט בהסכם במסמכי המכרז ועד   2.2
ארבע שנים מיום זה. 

מציע רשאי להגיש במכרז הצעה אחת בלבד.  2.3
מציע אינו רשאי לכלול בהצעתו קבלני משנה.  2.4

המזמין אינו מתחייב לבחור הצעה כלשהי והוא רשאי לבטל את המכרז כולו או חלקו או   2.5
לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז -  .3
הגשת הצעה במועד הכוללת את הנספחים הנדרשים לפי מסמכי המכרז.   3.1

צירוף ערבות אוטונומית ובלתי מוגבלת בתנאים לפקודת המזמין בסך של 5,000 ₪ בתוקף   3.2
או של חברת  בנקאית  ערבות  28.03.17 הערבות תהיה  ליום  ועד   28.02.17 מיום  יאוחר  לא 
ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שרותים פיננסיים 

)ביטוח(, תשמ"א-1981.
)לכל הפחות(  ניסיון, בחמש השנים האחרונות  בעל  להיות  הגוף המציע  על   - ניסיון המציע   3.3
שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, החל משנת 2011, בניסוח והכנת מכרזים )לרבות, 
מפרטים טכניים, עיצוב ותכנון מוצר, כתבי כמויות, קריטריונים ומשקולות לבדיקת ההצעות(, 
ובבדיקת ההצעות שנתקבלו למכרזים אלו ,עבור משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות 
ממשלתיות, או תאגידים שהוקמו בחוק )להלן – גופים ציבוריים( בנושא רכישת שירותים 
ובנושא רכישת טובין, בנושאים מגוונים כגון, הסעדה, מחשוב, בטיחות ועוד בהיקף מזערי 

של 30 מכרזים לכל 5 השנים יחדיו. 
מנהל הפרוייקט - מנהל הפרוייקט מטעם המציע יהיה בעל ניסיון של 5 שנים מתוך 7 השנים   3.4
האחרונות - )קרי בחמש מתוך השנים 2010 עד 2016, לפחות בניסוח והכנת מכרזים )לרבות, 
ההצעות  ובבדיקת  ההצעות(,  לבדיקת  ומשקולות  וקריטריונים  כמויות,  כתבי  מפרטים, 
שנתקבלו למכרזים אלו, עבור גופים ציבוריים כאמור לעיל, בנושאי רכישת טובין ורכישת 
 3 לפחות  מהם  שהוצגו,  השנים  מחמש  אחת  בכל  מכרזים   4 של  מזערי  בהיקף  שירותים, 

מכרזים בהיקף התקשרות שלא יפחת מ-5 מיליון ₪ לכל מכרז. 
וניהול או  מנהל הפרוייקט המוצע הוא בעל תואר אקדמי במשפטים או בהנדסת תעשיה   •

בכלכלה או במנהל עסקים או בחשבונאות. 
שונים.  בתחומים  המומחים  נוספים,  יועצים  המציע  אצל  יועסקו  בנוסף   - נוספים  יועצים   3.5
המציע יצרף רשימה של היועצים המועסקים על ידו ואת תחומי ההתמחות שלהם ופרוייקטים 

מרכזיים שבהם הועסקו בעבור גופים ציבוריים.
הפרויקט  מנהל  המציע,  על  הסף,  בתנאי  עמידה  לצורך  כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  למען   •
והיועצים המוצעים מטעמו, לעמוד בתנאי הסף בעצמם, וכי לא ניתן לייחס ניסיון או כל 
פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר 
הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג מלא עם המציע עפ"י סעיף 

323 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. 
תעודת רישום התאגיד כדין;  3.6

האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, לעניין העדר הרשעות   3.7
בנושא העסקת עובדים זרים, והכל כמפורט במסמכי המכרז; 

יודגש כי הנוסח המלא והקובע של תנאי הסף מפורט במסמכי המכרז
קבלת מסמכי המכרז והפניית שאלות הבהרה -  .4

שכתובתו הבחירות,  ועדת  של  האינטרנט  מאתר  להוריד  ניתן  המכרז  מסמכי  את   4.1 
www.bechirot.gov.il )תחת המדור "מכרזים ודרושים"( החל מיום 08.02.2017.

החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 15.2.2017 בשעה 14:00, רשאי כל אדם לפנות אל המזמין   4.2
בקשה  כל  ולהעלות   vadatb@knesset.gov.il לכתובת  אלקטרוני  דואר  באמצעות  בכתב 

להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
תוקף ההצעה -   .5

ההצעה תעמוד בתוקפה עד ליום 28 במרץ 2017. במקרה שהמציע אשר זכה במכרז יחזור   5.1
זמנה מכל סיבה שהיא, במהלך  בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו תסתיים טרם 
התקופה האמורה לעיל, המזמין יהיה רשאי להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה 
כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות 
זכו לאחר חלוף  שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז. ערבות ההצעות תושב למציעים שלא 

המועד האמור. 
המזמין רשאי לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר 28 בפברואר 2017, ובלבד   5.2

שהמציע נתן את הסכמתו לכך. 
מקום ומועד אחרון להגשת ההצעות -   .6

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות   
כמפורט במסמכי המכרז, ולא יאוחר מיום 28.02.2017 בשעה 12:00, באמצעותה הנחתה במרכז 
המבצעי הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, באזור התעשייה חבל מודיעין, רח' השקד 
6 בימים א' – ה' בין השעות 08:30 – 12:00. אין לשלוח הצעות בדואר, דואר אלקטרוני או בפקס. 

הצעה שתוגש לאחר המועד האמור תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים של המזמין. 
סוג המכרז -   .7

המכרז הינו תלת שלבי. בשלב הראשון ועדת הבחירות תבחן את עמידתן של ההצעות והמציעים   
ייבדקו  השני  בשלב  הסף.  בתנאי  יעמדו  שלא  הצעות  ותפסול  במכרז,  להשתתפות  הסף  בתנאי 
ההצעות אל מול מרכיבי האיכות, על מנת ליתן ציון איכות להצעות. בשלב השלישי יפתחו הצעות 
המחיר שעמדו בציון האיכות המזערי שנקבע. לאחר מכן יבוצע שקלול איכות/עלות וייבחר זוכה 

בהתאם להוראות המכרז. 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות מודעה זו.

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בית מגורים
צמוד קרקע בשכונת נווה חיים בחדרה

ברח'  קרקע  צמוד  מגורים  בבית  הזכויות  לרכישת  הצעות  בזה  מוזמנות   .1
אוסישקין 42 בשכונת נווה חיים בחדרה, הידוע כגוש 10016 חלקה 89 מגרש 

מס' 89/3 )להלן: "הנכס"(.
חשבונו  על  בעצמו,  לבדוק  המציע  ועל   )as is( הנוכחי  במצבו  יימכר  הנכס   .2
הרישומי,  הפיזי,  מצבו  לרבות  בנכס,  הקשור  המידע  מלוא  את  ואחריותו 
התכנוני, והמשפטי. ההצעה תוגש בהסתמך אך ורק על בדיקות המציע. הח"מ 

לא יישאו בכל אחריות לכל עניין הנוגע לאיזה מהנושאים הנ"ל.
ביקורים בנכס ייערכו באופן מרוכז ומתואם מראש, ולשם ביקור כאמור, יש   .3

להתקשר לכונסי הנכסים לפי הפרטים בתחתית המודעה ולהשאיר פרטים.
הצעות יש להגיש במשרדי הח"מ עד ליום חמישי, 23.03.2017 בשעה 12:00,   .4
בצרוף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ בגובה 10% מההצעה, בתוקף למשך 3 

חודשים )להלן: "הפיקדון"(.
שהצעתו  ומציע  היה  תנאי.  כל  וללא  מסויגת  בלתי  תהא  שתוגש  ההצעה   .5
ו/או  הצעתו  עפ"י  התמורה  את  ישלם  לא  ו/או  מהצעתו  בו  יחזור  נתקבלה 
לא יחתום על חוזר המכר, ו/או יפר איזו הוראה מההסכם – יחולט הפיקדון 
כפיצוי מוסכם ומוערך מראש. מציע שהצעתו לא נתקבלה יקבל בחזרה את 

הפיקדון, ללא הצמדה וריבית.
הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,   .6
עם  שהוא,  שלב  בכל  התמחרות,  ו/או  מו"מ  לנהל  זכות  לעצמם  ושומרים 
זו, ללא כל  המציעים או חלקם, או להזמין הצעות נוספות או לבטל הזמנה 

צורך במתן הודעה כלשהי למי מהמציעים, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.
הזמנה זו אינה כפופה לדיני המכרזים ואינה יוצרת כל מחויבות ו/או אחריות   .7

ו/או מצג כלשהם מצד הח"מ.
ע"י הח"מ,  יחתום על הסכם מכר בתנאים שייקבעו  מציע שהצעתו תתקבל   .8
אשר רשאים לשנות את תנאי ההסכם ו/או הזמנה זו, כולם או חלקם, הכל 

לפי שיקול דעתם הבלעדי.
ביצוע עסקת המכר כפוף לאישור בית המשפט לענייני משפחה בחדרה.  .9

הח"מ לא ישלמו דמי תיווך כלשהם.  .10
שרון שגיא, עו"ד, כונס נכסים מיכל לוי כהן, עו"ד, כונסת נכסים   

מרח' הרצל 17, חדרה מרח' נתן יונתן 20/57, נתניה   
טל: 052-5376164; טל: 052-3943004;   
פקס: 077-5435677 פקס: 09-8866012   

להשלמת תכנון מפורט, ביצוע עבודות שיפוץ 
שימור מבנה, והכשרתו לשמש כמלון מסוג 
"בוטיק", ניהולו ותפעול של המלון לתקופה 
קצובה, ובסיומה מסירת המלון לידי העירייה

עיריית ראשון לציון

מכרז פומבי מספר 17 / 6

להשלמת  הצעות  להציע  בזאת  מזמינה  לציון  ראשון  עיריית 
הידוע  המבנה  ושימור  שיפוץ  עבודות  ביצוע  מפורט,  תכנון 
חלקה   3933 כגוש  הידועים  במקרקעין  הישן“  העירייה  כ“בית 
 ,24 רוטשילד  ברחוב   335 וחלקה   (31 חלקה  (לשעבר   329
לשימור,  מבנה  הוכרז  אשר  ”המבנה“),  (להלן:  לציון  בראשון 
יהיה  אשר   C בדרגה  ”בוטיק“  מסוג  כמלון  לשמש  והכשרתו 
ותפעול  לניהול  וכן  ”העבודות“),  (להלן:  חדרים   34 ל-   26 בין 
היזם  ישכור  בה  קצובה  לתקופה  ”בוטיק“  מסוג  כמלון  המלון 
הכנסות  להפיק  זכאי  ויהא  בתמורה,  מהעירייה  המבנים  את 
מתפעולו של המלון על ידו, ובתום התקופה ישיב את המלון 
לידי העירייה, הכל בהתאם לתנאי המכרז וההסכמים כמפורט 
ויודגש כי העירייה מתעתדת להעביר  להלן. ביחס לכך יובהר 
חדשים)  שקלים  מיליון  (עשרה  ש“ח   10,000,000 של  סך 
בתוספת מע“מ כדין, ליזם שיבצע את הפרויקט בתמורה לקיום 
מלוא התחייבויותיו במועדן, לפי אבני דרך וזאת בגין עבודות 

השימור וההקמה, הכל כמפורט בהסכם התכנון וההקמה. 
המכרזים, ועדת  מרכזת  אצל  לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  את 

גב‘ ריקי פזמוני, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 
1,000 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

יש  המכרז,  לתנאי  בהתאם  נספחיהן,  כל  על  ההצעות  את 
(לא  העירייה  מנכ“ל  של  במשרדו  ידנית  במסירה  למסור 
לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, 
ראשל“צ, במעטפה סגורה נושאת ציון ”מכרז פומבי מס‘ 6/17“ 

בלבד, עד ליום ב‘ ה- 27/3/2017 בשעה 12:00 בצהרים. 
לא  לעיל  הנקובים  והשעה  המועד  לאחר  שיימסרו  מסמכים 

יתקבלו.
שמשקלה  ההצעה  את  לקבל  מתחייבת  אינה  העירייה 

המצטבר הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.
 5 בקומה   9:00 בשעה   1/3/2017 ביום  יתקיים  הבהרות  מפגש 
לשכת המנכ“ל, הכרמל 20 ראשון לציון. הנוכחות אינה חובה.

המצורפים  ההסכמים  את  להמציא  יידרש  במכרז  הזוכה 
למסמכי המכרז, חתומים במספר עותקים ולהמציא את כל 
הנספחים הנדרשים - לרבות אישור על קיום ביטוחים - עפ“י 
ממועד  עבודה  ימי   15 תוך  המכרז,  במסמכי  הקבוע  הנוסח 
חתימת ההסכם לתכנון והקמה, וכן את ערבות הביצוע תוך 

15 ימים ממועד חתימת ההסכם לתכנון והקמה.
היה והזוכה לא ימציא את ההסכמים חתומים כנדרש ואת כל 
המכרז,  במסמכי  הקבוע  הנוסח  עפ“י  הנדרשים,  הנספחים 
במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו 

במכרז ולחלט את ערבות המכרז.
טלפון לבירורים: 03-9547241 - גב‘ ריקי פזמוני

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר,
הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

דב צור,
ראש העירייה

איווקו, 2006
מיציבושי, 2008
מיציבושי, 2009
מיציבושי, 2010

ניתן לראות את המכונות 
ברחוב בן צבי 43 ראשל"צ

טל 03-5506102

תיק הוצל"פ: 504058-08-16למכירה מטאטאי כביש: בלשכת ההוצאה לפועל 
בתל אביב

מדינת ישראל, רשות המסים, 500100151 הזוכה: 
מסמ"ק טבריה  

ע"י ב"כ משרד עוה"ד שרגא בודה   
מרחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן  

טל. 03-6131000 פקס: 03-6121200  
- נ ג ד -

קסלר סאידי )סידי( החייב:  

תחליף המצאה לאזהרה
בעניין המגרשים הידועים כגוש 15513

חלקה 142 וגוש 15516 חלקה 1,
המצויים בתחום המועצה המקומית מגדל
בהתאם להחלטת רשם ההוצל"פ מיום 01/02/17

אל החייב:
דע, כי הזוכה הגישה בתיק הוצל"פ זה, המתנהל בלשכת 
ההוצל"פ בתל אביב, בקשה למימוש השיעבוד הרשום 
 15513 כגוש  הידועים  במגרשים  זכויותיך  על  לטובתה 
הזכויות  רישום  ואשר   1 חלקה   15516 וגוש  חלקה142 
בנצרת  המקרקעין  רישום  בלשכת  מתנהל  לגביהם 

)להלן: "הנכסים"(. 
יש  זו,  מודעה  מפרסום  יום   20 בתוך  כי  מוזהר,  הנך 
לשלם לזוכה מלוא סכום החוב בתיק הוצל"פ זה, שאם 

לא כן ינקטו הליכים למימוש הנכסים.
עותק ממסמכי פתיחת תיק המימוש ניתן לקבל בלשכת 

ההוצל"פ בתל אביב או במשרד הח"מ.

חני א.מימון, עו"ד
שרגא בודה, עורכי דין

ב"כ הזוכה

פש"ר  39284-06-16 בבית המשפט המחוזי בחיפה  
סעיף 19 א' לפקודת פשיטת הרגל  )נוסח חדש( התש"ם - 1980 בעניין:  

הצעה להסדר חובות לפי סעיף 19 א'            להלן: "הפקודה"   
סעיד בדארנה ת.ז. 059553198 ובעניין:  

ע"י ב"כ עו"ד סעיד נעאמנה    
רח' ראשי ,עראבה 30812   

טל: 04-6745483 פקס: 153-46745483               להלן: "החייב"  
איהאב סעדי, עו"ד ובעניין:  

נאמן זמני לביצוע הצעת ההסדר של החייב   
שד' המגינים 42, חיפה 3326231  

להלן: "הנאמן הזמני" טל:04-8555157 , פקס: 04-6664499    
הודעה לנושי החייב והזמנה להגשת תביעות חוב

נמסרת בזו הודעה כי החייב הגיש הצעה להסדר חובותיו לפי סעיף 19   .1
א' לפקודת פשיטת הרגל, ועו"ד איהאב סעדי מונה כנאמן זמני לביצוע 

ההסדר בהחלטה מיום 26/08/2016 ו- 05/12/2016.
נמסרת בזו הודעה לנושי החייב כי הם מוזמנים להגיש תביעות חוב   .2
ולא יאוחר מיום  ועד  יום מהיום,  למשרדו של הנאמן הזמני תוך 60 

.10/04/2017
תתקיים  ההסדר  הצעת  באישור  דיון  לצורך  ראשונה  נושים  אסיפת   .3
ולא  במידה   ,11:00 בשעה   18/04/2017 ביום  הזמני  הנאמן  במשרד 
ביום  שנייה  נושים  אסיפת  תיערך  הראשונה,  באסיפה  מניין  יהא 

25/04/2017 בשעה 11:00  במשרדו של הנאמן כמפורט בכותרת.
באסיפה הדחויה יחייב כל מניין שיתקיים ביחס להצעת ההסדר.  .4

נושה המעוניין להיכלל בהסדר ולהיות חלק מהנושים שיקבלו  על כל   .5
להסדר  באשר  דעתו  ולהביע  הנושים  באסיפת  ולהשתתף  דיבידנד 
המוצע, להגיש תביעת חוב כאמור, ולמסור את עמדתו והשגותיו לגבי 
מיום  יאוחר  לא  הנאמן  למשרד  או  הנושים  אסיפת  במעמד  ההסדר 

 .01/04/2017
נושה שלא יגיש תביעת חוב כאמור, יאבד את זכותו לקבלת דיבידנד,   .6

במידה וההסדר יאושר על ידי בית המשפט. 
ביום  בחיפה  המחוזי  המשפט  בבית  יתקיים  ההסדר  בהצעת  דיון   .7

30/04/2017 בשעה 09:00 בפני כבוד השופט חננאל שרעבי. 
איהאב סעדי, עו"ד - נאמן זמני

לפרסום
מודעות משפחתיות
03-7642029
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נא לשלוח עמודים / חצאים בסיום העימוד לאלי

הודעה לציבור 
עם  בתיאום  בע"מ  תקשורת  פרטנר  חברת 
הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מבקשת 
להודיע לציבור כי ראשי ספקי הכוח )מטענים( 
 Samsung 4 מדגם  מכשיר  בערכות  שסופקו 
Note אשר נמכרו בין התאריכים 29/10/2014 
חשמלי  מקצר  לסבול  עלולים   22/12/2014  –
וכתוצאה מכך להתחממות יתר של ספק הכוח. 
על מנת לבדוק האם נדרש להחליף את ספק 
פשוטה  בדיקה  לבצע  יש  שברשותכם,  הכוח 
באמצעות אתר האינטרנט של החברה שכתובתו

ה  מספר  הזנת  ידי  על   ,www.partner.co.il  
של  הסריאלי  )המספר  המכשיר  של    IMEI–
המכשיר(. לקוחות אשר יזדקקו להחלפת ספק 
החלפתו  לצורך  שליחות  לתיאום  יופנו  הכוח 

בספק כוח חדש, ללא תשלום.
בכל שאלה הציבור מוזמן ליצור קשר עם מוקד 

שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 2999 *
או דרך אתר האינטרנט של החברה ונציגי שירות 

הלקוחות ישמחו לסייע. 

ב.ט.ח השקעות והחזקות פיננסיות - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
אגודה מס' 57-004882-7

 )להלן: "האגודה"(
הודעה על כינוס אסיפה כללית של האגודה

ניתנת בזה הודעה, כי ביום 19 בפברואר 2017 בשעה 10:00 תתכנס אסיפה 
כללית של האגודה במשרדי ביטוח חקלאי אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, 

החשמונאים 93 תל אביב )קומת מרתף(. 
וכן מסמכים  היום,  הנושאים שעל סדר  כוללת את  הזמנה לאסיפה אשר 
את  קיבל  שלא  חבר   .06/02/17 ביום  האגודה  לחברי  נשלחה  נלווים, 

המסמכים יוכל לקבלם באמצעות פניה לאגודה, בפקס שמספרו
.03-5632882

כל חבר יהיה מיוצג באסיפה על ידי נציג אחד )נציג אחד לכל חבר(, ונציג 
אחד לא יוכל לייצג יותר משני חברים. יש להפקיד את יפוי הכח החתום 

במשרדי האגודה לא יאוחר מאשר 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
נדחית  חוקי, אסיפה  מנין  ינכח  לא  לפתיחת האסיפה  אם בשעה שנועדה 
תכונס באותו מקום ביום 1 במרץ 2017 בשעה 10:00, ובה כל מספר של 

נציגים נוכחים יהווה מנין חוקי.
ב.ט.ח השקעות והחזקות פיננסיות

אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

מכרזים / הודעות לציבור

לפרסום
מודעות משפחתיות
03-7642029

מודעות משפחתיות

להצעת הפרסום 
המשתלמת ביותר 

03-7642535 מאות אלפי מחפשי עבודה, לימודים ושרותים נוספים.
י ם י ם

לפרסום מודעה 03-7642018
עיתון ישר ולעניין.

לפרסום מודעות 
חוקי תכנון ובנייה

03-7642545
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אור בוס הסעות בע"מ
לרגל התרחבות

• עבודה קבועה • שכר גבוה • בונוס חודשי
• קרן השתלמות • עדיפות ליוצאי/ות צבא+אזור השפלה

דרושים/ות

08-9791000, 054-6702530 אלי

נהגי/ות אוטובוס / מיניבוס

חברה שומרת שבת

טל': 03-6816364

לפרויקט ייחודי במהלך חודשי פברואר ומרץ

דיילים/ות
העבודה ברשתות שיווק בכל הארץ

ד- ה אחר הצהריים, יום ו בבוקר
שכר גבוה 

למתאימים/ות

drushim@neway1.co.il ,054-6658048 :לפרטים, רותם

לחברה מובילה ומצליחה בהסדרי תנועה

דרושים/ות 
לאזור ירושלים והסביבה

פקחים/ות להכוונת תנועה
הכשרה בת 10 ימים בשכר מלא 

קרן השתלמות    •
מענק התמדה    •

עבודה בירושלים והסביבה   •
עבודה במשמרות   •

תנאים סוציאליים מלאים   •
רשיון נהיגה בתוקף   •

עבר ללא דופי   •
מעל גיל 21   •

טל': 03-6858585

מאשדוד / אשקלון / ק. גת
לעבודה ברכבים 

אוטומטים וחדישים

נהג/ת מונית / אצ"ז

שכר הגבוה בענף
+ קרן השתלמות

 חברת המפתח
תעבורה בע"מ

דרושים/ות נהגים/ות 
בעלי רישיון א.צ.ז

וקבלני משנה מאזור המרכז

טל': 03-9308661

לחברת הסעות דרושים/ות
נהגי/ות טיוליות חרוצים/ות 
ומקצועיים/ות לויזות צבאיות

נהג מקצועי בעל רשיון נהיגה על אוטובוס לעבודה  תאור המשרה: 
רבה  אחריות  התפקיד,  בביצוע  עצמאי  צבאיות,  בויזות  טיולית  כנהג 
מחוץ  ולינה  בנסיעות  כרוכה  העבודה  הארץ,  ברחבי  נוסעים  כמוביל 
וכלכלה(,  לינה  )כולל  עבודה  שעות  ל-12  ש"ח   500 יומי  שכר  לבית, 

ויזות יומיות, שבועיות וחודשיות
על  כנהג  מוכח  נסיון  אוטובוס,  על  נהיגה  רשיון  התפקיד:  דרישות 
ויוזמה,  אחריות  מאומצת,  לעבודה  נכונות  שירותית,  גישה  טיולית, 

מקצועיות גבוהה, נכונות ללינה מחוץ לבית.
לפרטים, ציון, נייד: 054-2443555
פקס לקורות חיים: 08-9224062

לחברת הסעות דרושים/ות
נהגי/ות טיוליות חרוצים/ות 
ומקצועיים/ות לויזות צבאיות

נהג מקצועי בעל רשיון נהיגה על אוטובוס לעבודה  תאור המשרה: 
רבה  אחריות  התפקיד,  בביצוע  עצמאי  צבאיות,  בויזות  טיולית  כנהג 
מחוץ  ולינה  בנסיעות  כרוכה  העבודה  הארץ,  ברחבי  נוסעים  כמוביל 
וכלכלה(,  לינה  )כולל  עבודה  שעות  ל-12  ש"ח   500 יומי  שכר  לבית, 

ויזות יומיות, שבועיות וחודשיות
על  כנהג  מוכח  נסיון  אוטובוס,  על  נהיגה  רשיון  התפקיד:  דרישות 
ויוזמה,  אחריות  מאומצת,  לעבודה  נכונות  שירותית,  גישה  טיולית, 

מקצועיות גבוהה, נכונות ללינה מחוץ לבית.
לפרטים, ציון, נייד: 054-2443555
פקס לקורות חיים: 08-9224062

לפרטים:
 053-7590131

נותני שירות
בקפיטריה

דרושים\ות:

 לרשת המזון כל-בו חצי חינם
באזור ראשל״צ והסביבה

יש הסעות לסניפים
תנאים טובים למתאימים

הודעה על פרסום איתור )פומבי(

הכנסת

אתר הכנסת:
www.knesset.gov.il

ערוץ הכנסת )99(
גם ב-99*

מכל טלפון סלולרי
אלברט סחרוביץ

המנהל הכללי

מינהל הכנסת

מכרז עתודה פומבי מס' 102/00/17
 תואר המשרה:

רכז/ת  תחום תרגום )ערבית(
שם היחידה: חטיבת תקשורת וקשרי ציבור, 

אתר האינטרנט של הכנסת
הדרגה: 39–42 בדירוג המח"ר 

מכרז פומבי מס' 103/00/17
 תואר המשרה:

רכז/ת תחום )הוצאות ותשלומים(
שם היחידה: חשבות הכנסת – מדור בכיר שכר

הדרגה: 39–42 בדירוג המח"ר

 מועד אחרון להגשת מועמדות עד ליום חמישי,
כ"ז בשבט תשע"ז, 23 בפברואר 2017.

הנוסח המלא והמחייב של מודעות המכרז ופרטים על 
אופן הגשת מועמדות נמצאים באתר האינטרנט של 

 הכנסת, תחת הכותרת "דרושים
ומשרות פנויות" בכנסת.

����������������������������������������
������������������
�������	����	�

�����������	���������	��������

���������������������������������������

�����������������
��
������������
������������

�����������������������������
�������������������
���	����	�����������

������������
�����������

�������� ������	���
�����	��

����������	�
��	����	�������������	��������������


�����	������	����������������������
���	���������

��������
�����������	�

���������������
�������������

������������������������������������
����	����������������������������

�������������������

�	����	���	�

���������

��������������

���������������

����������
 ���	��������

���������

רכב/קטנוע חובה
3:00 - 6:00 לפנות בוקר, 6 ימים בשבוע 

שכר גבוה + בונוסים, אפשרי כהכנסה נוספת 
אפשרות להמשך עבודה בשעות היום

טל. 050-8673222

בפתח-תקווה או בהוד השרון

מפיצי עיתונים למנויים

 הצעות מועמדות בצרוף מסמכים רלבנטיים יש להגיש במעטפה סגורה,
במשרד משאבי אנוש - שד' ירושלים 16, קריית ביאליק

עד ליום ג' 21/2/2017 בשעה 12:00.
www.qbialik.org.il פרטים נוספים באתר העירייה

לפרטים  והבהרות טל' 04-8780819.
*בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

עזרא חכם, מנכ"ל העירייה

עיריית קריית ביאליק

מכרז פומבי מס'  11/2017   

מדריכי/ות חבורת רחוב )2(

מכרז פומבי מס'  13/2017   

רכז/ת נוער לעולי אתיופיה

מכרז פומבי מס'  12/2017   

מנהל/ת תכנית לפרויקט מחוברים

מכרז פומבי מס'  14/2017   

רכז/ת תעסוקה לעולי אתיופיה

בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים תש"מ 1979(
מכריזה עיריית  קריית ביאליק על המשרות הבאות:  

עוזר/ת מנכ"ל ומנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת

- החברה העירונית בע"מ, )להלן "החברה"( הינה  ייזום ראשון 
תאגיד עירוני המצוי בשלבי הקמה ובבעלות מלאה של עיריית 

ראשון-לציון.
החברה מזמינה בזאת את הציבור להציע לה הצעות לתפקיד 

עוזר/ת מנכ"ל ומנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת.
העסקה  תנאי  המלאות,  התפקיד  דרישות  התפקיד,  תיאור 
ואופן הגשת מועמדות, מפורטים במדור דרושים באתר עיריית 

.http://www.rishonlezion.muni.il ,ראשון - לציון

מועד אחרון להגשת מועמדות 21/02/17 בשעה 16:00.
אלקטרוני  דואר  באמצעות  לפנות  ניתן  ובירורים  לשאלות 

.yizumrishon@gmail.com לכתובת

מכרז פומבי לתפקיד

ייזום ראשון
החברה העירונית בע״מ

בכבוד רב, 
ייזום ראשון - החברה העירונית בע"מ
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לאזור יבנה ולמרכז
למתאימים - שכר שעתי גבוה
052-8577744 ערן
03-6390959 משרד

לקבוצתמיידי! 

עובדי/ות ניקיון

למחלקות הפיצוחים בשופרסל 
בכל חלקי הארץ
דרושים/ות

מנהלי/ות מחלקות 
ועובדי שירות למשמרות, 

עם ניסיון ברשתות שיווק
שכר הולם למתאימים

ירושלים, מודיעין ובית שמש, אסף 052-5834434
צפון ונתניה, אורן 052-3084777

רחובות והדרום, יוסי 052-5414065
פ"ת והסביבה, שפלה, דוד 052-3921313

תל אביב והסביבה, והשרון, צדוק 052-7237213



seli@israelhayom.co.il עבודהלוח44 י"ג בשבט תשע"ז | חמישי | 09.02.17

לפרסום מודעה
03-7642018

עיתון ישר ולעניין.

לימודים

 גם בדיגיטל 

ולעניין ישר  עיתון 

036173310/5

דרוש/ה

 מגיה/ה
למשרה מלאה

לעיתון 

קו"ח נא לשלוח ל: 
cv@Israelhayom.co.il

• עבודה במשמרות ערב
• ניסיון בעריכה לשונית / הגהה

   והשכלה רלוונטית - חובה

דרושים/ות
נציגי/ות שירות

להעברת קורות חיים: 
cv@israelhayom.co.il

לעיתון 

• עבודה במשמרות נוחות וגמישות 
  בין השעות 07:00-17:00

• סביבת עבודה נעימה
• תנאים מעולים למתאימים/ות

• העבודה בבת ים
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מכרזים / הודעות לציבור

ימי   5 ולפחות   24/7 משמרות  לעבודת  נכונות  התפקידים:  דרישות 
עבודה בשבוע גישה שירותית שליטה טובה בשפה האנגלית יתרון 
רשיון נהיגה (לפקחי רחבת מטוסים). הופעה ייצוגית  לדוברי סינית 

לעבודה בנתב"ג בחברה לשירותי קרקע דרושים/ות
פקחי/ות רחבת מטוסים 

ודיילי/ות שרות לנוסע
תפקידים דינמיים מעניינים ומאתגרים

המעוניינים, נא להעביר קורות חיים לדוא"ל: 
hr3@qasisrael.co.il או לפקס: 03-9754517

** מתנצלים מראש, רק קו"ח מתאימים ייענו *

דרוש/ה לטיפול וקשר 
עם חברות זרות
אקדמאי/ת 

אנגלית שפת אם 
מגורים באזור אשדוד

liliane47@walla.com:מייל
ליליאן

בעל/ת קטנוע 
למלאה/חלקית

להפצת משלוחים באזור 
המרכז שני סבבים ביום,
מינימום יומית 550 ₪ 

052-6144561

דרוש נהג
מאיזור המרכז והשומרון
15 טון +  למשאית מעל 

מנוף להובלת מתכות
0509508455

לפתיחת סניף חדש 
במרכז הארץ, של-  

רשת אופנה  
בינלאומית 

מובילה, מספרד 
דרושים/ות

לפרטים התקשרו:

03-6821444

*יועצי/ות מכירה
*אחמ"שים/ות

*מנהלי/ות סניפים

דרושים/ות
נציגי/ות מכירות

להעברת קורות חיים: 
cv@israelhayom.co.il

מקבוצת ישראל היום

לעיתון מקור ראשון

• עבודה במשמרות נוחות וגמישות 
• סביבת עבודה נעימה

• תנאים מעולים למתאימים/ות
• העבודה בבת ים

לא
שוק
אפור
קל מימון  

מסלולי הלוואות
עד 10,000 ₪

המותאמות ללקוח !
בפריסת צ'קים נוחה 

ובהוראת קבע.
054-7732998

בס"ד

אשראי מיידי

החזר בצ'קים 
ובכרטיסי אשראי 

שירות עד בית הלקוח 

עד 15.000 ₪

055-9569546

052-4410211052-5096950

קרדיט קל 

קרדיט קל 
אשראים נוחים 

052-5966660

הלוואות

בס"ד

עד 10 תשלומים 
בצ'קים/כרטיס אשראי

הלוואות
לשכירים עצמאיים 

ועובדי מדינה

הלוואות בצ‘קים
לעסקים¨ שכירים ועצמאיים

053-8312631

₪20,000 

עד

עד ≥± תשלומים

03-6127127

פסגה משכנתאות
• משכנתאות למסורבי בנק   

   בהתאמה אישית
• משכנתא למוגבלים

• משכנתא לגילאי 60+

לפרסום מודעות חוקי 
תכנון ובנייה

03-7642545

החברה הלאומית לשיכון בישראל בע״מ                        

מכרז פומבי 1699701120 לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול פרויקטים
חברת עמידר מזמינה בזאת מציעים להגיש לה הצעות לביצוע העבודות כאמור לעיל.

המועד האחרון להגשת ההצעות הינו עד ליום 7.3.2017 בשעה 14:00 במשרדי עמידר ברח’ הרוקמים 26, חולון )מרכז עזריאלי(, בניין D, קומה 6. 
ניתן לעיין בנוסח המודעה המלא הכולל את תנאי המכרז והסברים נוספים וכן, במסמכי המכרז באתר האינטרנט של חברת עמידר:

www.amidar.co.il במדור מכרזים ותחת לשונית שירותים.





erans@israelhayom.co.ilרכילות

03-5139977
*9977
www.flyingcarpet.co.il

ט.ל.ח
בתאריכים נבחרים

סופ״ש בים המלח במרץ
2 לילות | חצי פנסיון | חדר עם נוף

כניסה לספא
לאדם

בחדר זוגי
החל 

1190₪מ-
יום חמישי
דודו אהרון

יום שישי
אלי ומריאנו

תהכי מפנק, הכי קצבי, הכי מצחיק ל י א ב ת  ב ש - י ש י מ ח

999₪
למשפחה

החל
מ-

 ג2 לילות ג 2 ילדים 
  מלוןגכולל שייט

מומלץ

ג4 לילות 5 ימים גהכל כלול גשייט גהסעות 
גפרלמנט גימלאים גהנחה לארגונים

גבי ברלין מופיע רק לאורחי מלון קיסר פרימייר

אירוע הגימלאים הארצי באילת בפברואר

גבי ברליןאורי גלר ננסי ברנדס יעקב כהן לאדם בחדר זוגי
990₪

החל מ-
בסוויטה!מתארחים קלאב הוטל אורחי

2 לילות כולל הופעות
3 הופעות מלאות

סופ״ש באילת בפברואר

לאדם
בחדר זוגי

החל 
699₪מ-

הכי קצבי, הכי גדול, הכי קרוב

דודו
אהרון

משה
פרץ

עומר
אדם

כמעט שלוש שנים אחרי שעזב את 
״ארץ נהדרת״, טל פרידמן יחזור 

בעונה החדשה לתוכנית. ל״ישראל 
היום״ נודע כי בהפקת 
התוכנית פנו לאחרונה 

לקומיקאי והציעו לו 
להצטרף בחזרה אל צוות 

השחקנים כדי לעשות חיקוי 
של נשיא ארצות הברית 

הנבחר, דונלד טראמפ. 
כמתבקש בתוכנית 

סאטירה אקטואלית, 

גם בתוכנית הסאטירה של קשת 
מתכננים חיקוי של הנשיא המדובר 

ובהפקה חשבו שפרידמן יכול 
לעשות את זה על הצד הטוב 

ביותר והקפיצו אותו. 
פרידמן נענה בחיוב ובימים 

אלה כבר בחזרות עם החברים 
הישנים�חדשים. 

כזכור, פרידמן, שהיה 
משתתף בתוכנית 

החל מעונתה 
הראשונה, הודיע 

על עזיבה 
באפריל 2013, 

בתום העונה ה�11 של התוכנית. 
לאורך העונות הוא נחשב לאחד 

השחקנים הדומיננטיים שעשה 
בין היתר את "לובה", אומלטה", 

"רחל המתנחלת", שלי יחימוביץ', 
רון קופמן, זאב נחמה ועוד. העונה 
החדשה של ״ארץ נהדרת״ תעלה 

בקרוב בקשת. 
מקשת נמסר בתגובה: ״דמותו של 

טראמפ תיחשף בהשקת העונה 
החדשה של "ארץ נהדרת" בקשת 
 lets make ,ביום שני הבא, עד אז

eretz nehederet great again.״
ערן סויסה

טל פרידמן יחזור ל"ארץ נהדרת"

סויסה כבר יודע
ליאור סושרד, סטטיק ובןאל ייכנסו לבית ה"אח הגדול" /// ספירס תופיע בישראל?ערן סויסה

ורנה, 244 €
4 לילות, 5*, חצי פנסיון

דן פנורמה אילת
16-18.2 ,₪ 355

דיויד ריזורט וספא ים המלח, 366 ₪, 9-11.2
רימונים ירושלים, 399 ₪, 10.2 או 17.2, חצי פנסיון

דיויד אינטרקונטיננטל ת"א, 633 ₪, 10.2 או 17.2

קפריסין התורכית, 279 €, 4 לילות, 5*, הכל כלול

רומא/וינה, 359 €, 4 לילות, 3*, מרכזי
ברצלונה, 439 €, 7 ימים, חצי פנסיון, מאורגן

w w w . k a l . c o . i l
המחיר לאדם בחדר זוגי. בארץ- ללילה ולמינ' לילות. בחו"ל- לחבילה כולל מסים. 
03-5492888 רמה"ש:  סניף 

פתוח עד 21:00
חו"ל: המחיר כולל מיסי נמל והיטל בטחון לאדם בחדר זוגי. בארץ: כפוף לתנאים באתר איסתא

ובכל סניפי איסתאברור שאיסתא!
03-7777770

טיולים מאורגניםחופשות סקי

$999
$599

$555
מוסקבה במיטבה

אנדורהאוסטריה

מרוקו קצר ולעניין

4 ימים, 8.3

6 ימים, 23.2

8 ימים, 8.3

מובטח

מובטח

מובטח

כולל: טיסות, העברות, 7 
לילות על בסיס א. בוקר ו-6 

ימי סקי פס

כולל: טיסות, העברות, 7 לילות 
במלון 3* על בסיס א. בוקר, 

6 ימי סקי פס וציוד סקי

מ-€699מ-€699

נופש בארץ

₪449

ופ״ש
ס

ופ״ש
ס

דניאל
חצי פנסיון

ופ״ש
ס ים המלח

₪369 רימונים מינרל
חצי פנסיון

טבריה

₪369 אילת
ישרוטל

המלך שלמה
11-18/210-17/2

קרנבלים בלגיה וצרפת
כולל קרנבל ״בנש״ וקרנבל ״פריס״

oshratg@israelhayom.co.il 03-7642031
לפרסום מודעת תיירות

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם השחקן צ'אק 
נוריס ורעייתו ג'ינה. נוריס, אוהב ישראל ידוע, אמר 

לראש הממשלה כי ציפה מאוד לפגישה הזו - "תמיד 
תזכו בתמיכתי". בהמשך התפנו השניים לשיחה 
בארבע עיניים. נתניהו צייץ מאוחר יותר בחשבון 

הטוויטר שלו: "ישראל חזקה, ועכשיו חזקה מתמיד. 
ברוך הבא, צ'אק נוריס". נוריס מבקר בישראל וצולם, 

בין השאר, בסיור בירושלים ובכותל המערבי 
ערן סויסה ושלמה צזנה

"ישראל חזקה מתמיד"

צח
ים 

חי
ם: 

ילו
צ

בריטני ספירס בדרך 
לישראל? הודעה רשמית טרם 

התקבלה, אבל גורמים בתעשייה 
מגלים כי מפיקים מקומיים סיכמו על 
מופע ראשון של כוכבת הפופ בארץ. 

על פי הגורמים, נבדקת האופציה 
לקיים את המופע בתחילת חודש יולי 

(מועד אפשרי אחד הוא ב�3 ביולי) 
בפארק הירקון בתל אביב. 

לאורך השנים נעשו הרבה ניסיונות 
להביא את ספירס ארצה, אך הפעם 
זה נראה קרוב מתמיד. הופעתה של 
ספירס נחשבת יקרה ועשויה להגיע 

לסכום של כ�3 מיליון דולר. בשבועות 
האחרונים נערכו פגישות בין כמה 

מפיקים מקומיים לנציגיה של הזמרת, 
ואם הכל יתקדם כמתוכנן תהיה 
זו ההופעה הראשונה של הזמרת 
בישראל. במופע שלה, שבשנים 

האחרונות עלה בעיקר בלאס 
וגאס, היא מבצעת את להיטיה 

מכל הזמנים. 

סושרד זה אח. 
בתוכנית האחרונה של "האח 

הגדול" הבטיח ארז טל 
כניסה של כוכב בינלאומי 

לבית, לצד כוכבים 
מקומיים במסגרת 

המשימה השבועית, וכדי 
שלא תישארו סקרנים 

נעדכן שמדובר בליאור 
סושרד. המנטליסט הפך 

לאחד האורחים המבוקשים בתוכניות 
האירוח בארה"ב, שמתחכך בכוכבים 
בינלאומיים, ומה שטוב להם, טוב גם 
לנו. מלבדו, במהלך היום ייכנסו גם 

שיר אלמליח וסטטיק ובן�אל.

נכנסו לרשימה. אם כבר 
בענייני סטטיק ובן�אל עסקינן, 

נספר שצמד הזמרים נכנסו לרשימה 
 ."Forbes Under 30" הישראלית של
מדובר בפרויקט של המגזין הכלכלי 

"פורבס", שבוחר את הצעירים 
המבטיחים בעולם עד גיל 30. 

הרשימה הישראלית, שהיא חלק 
ממועדון הצעירים הגלובלי, 
כוללת 60 שמות. מחציתם 

מתחומי ההיי�טק, המדע 
והיזמות, והמחצית השנייה 
בתחומי ניהול ופיננסים, 
יזמות חברתית, משפט 

וממשל, תקשורת ומדיה 
ותרבות וספורט. באפריל 

יגיעו לישראל יותר 
מ�700 צעירים שנבחרו 
לרשימות מרחבי העולם.

- מודעה -

ספירס
צילום: אי.פי

פרידמן
צילום: מאיה באומל בירגר






