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חדשות היום
ל"ג בעומר בצל הקורונה :הרב
הראשי  -אל תדליקו מדורות

היום
קריר

מחר
התחממות
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תרבות היום
מותו של אבי הרוקנרול:
הלך לעולמו ליטל ריצ'רד
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ספורט היום
צעד וחצי לשגרה :האימונים
בליגת העל בכדורסל מתחדשים

אוחנה :אבקש מהמבקר לבדוק את התנהלות היועמ"ש • גלנט:

"מנדלבליט ואשכנזי
חייבים הסבר לציבור"

על רקע הפרסום בדבר מסמך שהוסתר
לכאורה בחקירה ,אמר השר :כשהפרשה
תיחשף במלואה ,האדמה תרעד √
הפרקליטות :הפרסומים מעוותים ואינם
משקפים את הדברים כהווייתם √ עמ' 02
עמ' 03

לימור סמימיאן דרש

עמ' 02

יעקב ברדוגו

מנדלבליט  -לנבצרות

לצאת מהבונקר עכשיו

גלנט
צילום :אורן בן חקון

חוזרים
לגנים

צילום :אורן בן חקון

אשכנזי מעניק למנדלבליט דרגת אלוף

צילום ארכיון :דובר צה"ל

מחלקים תיקים
ימים לפני ההשבעה :המתח בשיאו √

אוחנה ,ארדן ורגב רוצים את ביטחון
הפנים; אדלשטיין  -לחזור לתפקיד יו"ר
הכנסת √ מבוי סתום מול ימינה √ עמ' 05

הילדים יחולקו לקבוצות
וילמדו ברוטציה √ עמ' 10
רן רזניק | אסור להיות שאננים :הנגיף עדיין פה

<< עמ' 13

יעקב אחימאיר | להחזיר את

 7ימים 11-17/5/20
בסניפים ובאתר

לפרטים:

W W W.lifestyle.co.il

להצטרפות למועדון

חייגו  *8100בסניפי סופר-פארם

בלעדי ללקוחות לייף סטייל ,בכפוף לתנאי ההטבה .בתוקף בתאריכים  11-17.5.2020או עד גמר המלאי ,המוקדם מביניהם .הטבות לייף סטייל סייל ינתנו
למצטרפים חדשים בסניפים בלבד .ההטבות בסטימצקי יינתנו למשלמים בכרטיס לייף סטייל פלוס ישראכרט/לייף סטייל אמריקן אקספרס בלבד.

אדלשטיין << עמ' 27
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10.05.20
העקרונות שלנו

1
2
3
4
5

לומר את האמת ,ישר ולעניין
לתמוך בשלטון החוק
להיות הוגנים ומאוזנים
לבדוק עובדות ,ואם טעינו נתקן
לזכור שאנחנו ישראלים
"ישראל היום" חבר
במועצת העיתונות

מזג האוויר
12-24
הגולן
11-20
הגליל

13-23
אריאל

14-23
חיפה

14-23
תל אביב

12-22
ירושלים
23-31
ים המלח

12-27
באר שבע

גובה הגלים
 80-160ס"מ

20-32
אילת

מפלס הכנרת
עלייה 0.5 :ס"מ | נוכחי-208.905 :
הקו האדום-213 :

* כמות העותקים המודפסת של

"ישראל היום" נסקרה על ידי BDO

זיו האפט  -רואי חשבון .עותק מדו"ח
הסקירה המלא נמצא במשרדי החברה.

ממשלת חירום

כתובת רח' השלושה  ,2כניסה ד' ,ת"א
טלפון 03-7642000
מסרון 054-3205566
פקס 03-6240708
מייל hayom@israelhayom.co.il

אשכנזי בימיו כרמטכ"ל
צילום :ליאור מזרחי

מנדלבליט בימיו כפצ"ר
צילום :דודי ועקנין

יאיר אלטמן
סערת מסמך הרפז ממשיכה
לרדוף את היועץ המשפטי
לממשלה אביחי מנדלבליט .ביום
שישי העיתונאית והמגישה אילה
חסון התייחסה לפרשה בחדשות ,13
תוך שהיא מצטטת מאחת השיחות

שנאסרו לפרסום ,שבה לטענתה
נשמע מנדלבליט בתור הפרקליט
הצבאי הראשי אומר אמרה דרמ
טית לגבי אשכנזי )הרמטכ"ל דאז(.
חסון אמרה זאת לאחר שבסוף החו
דש שעבר היא חשפה מסמך פנימי,
שאותו כתבה הפרקליטה טוני גולד
ברג שעסקה בפרשת הרפז ,שחיוותה
דעתה מדוע יש לחקור את הפצ"ר דאז

מנדלבליט תחת אזהרה בשורה של
עבירות מרמה ,הפרת אמונים ושי
בוש חקירה.
שר המשפטים אמיר אוחנה הגיב
בחריפות להקלטה המדוברת והודיע
כי ייפגש הבוקר עם מבקר המדינה,
מתניהו אנגלמן ,ויבקש ממנו לבדוק
את הדברים .ואם לא ייאות לכך יש
קול הקמת ועדת חקירה ממלכתית.

"פשוט אין גורם אחר שיכול לקיים
בקרה כוללת ואפקטיבית על הר
עות החולות שבמערכת" ,הסביר השר
אוחנה" ,לנציב הביקורת על הפר
קליטות ,אדם שיש לי הערכה רבה
מאוד אליו  -השופט רוזן  -אין את
הסמכויות בחוק לבצע זאת".
אוחנה הוסיף כי "רבים שקד
מו לי זיהו במערכת המשפט חולי,

יעקב ברדוגו

נ

מנדלבליט צריך להשעות את עצמו

תחיל מהסוף :הדברים שלגביהם רמזה אילה
חסון בחדשות  - 13צריכים להיחקר ,אבל לא
בטוח שיש כרגע מי שיוכל לעשות זאת בחופשיות
ובעוצמה הנדרשים .רציתי לומר בצחוק  -אולי
צריך צוות מבחוץ ,FBI .סקוטלנד יארד .ובעצם
גם לא בצחוק .לחקירה הזו צריך צוות של בלתי
משוחדים .אין ברירה אחרת.
הקלטת שנמצאת באחד ממרתפי כספות הפר
קליטות  -ועכשיו ,כזכור ,הפרקליט הראשי הוא
כוכב הפרשה  -השלום לה? האם יש עותקים,
ואם כן ,אצל מי? הקלטת הזו צריכה להיות בחוץ,
ולהישמע בפני הציבור .לא בבית משפט ,ולא
מאחורי דלתיים סגורות.
זה לא רק אינטרס של הציבור  -זה גם האינט
רס של ממשלת ישראל שצפויה להיות מושבעת
השבוע ,כשאחד משריה הבכירים ייכנס ללשכת
שר  -אולי החוץ  -עם עננה עכורה מעל ראשו.
הוא חייב לפזר אותה.
על תקשורת הזרם המרכזי לא כדאי לסמוך.

בועז הרפז

צילום :יוסי זליגר

השתיקה והאלם שאחזו בסוף השבוע ,והיעדר
מוחלט של פולואפ ,מדברים בעד עצמם .אפילו
עיתונאים שעתרו לשחרור חלק )אחר( של ההק
לטות  -השתתקו כצדפה.
שתי שאלות מטרידות מתעוררות :אחת נוג

עת להחלטות שקיבל השופט מזוז בשבוע שעבר,
שלמעשה אפשרו ליועמ"ש לקבל שליטה על הפ
רקליטות בנקודת זמן רגישה זו ,והשנייה נוגעת
למקרה מקביל ,שבו ניתן הכשר מלא לחומרים
שנלקחו שלא כדין מעו"ד אפי נוה .אם ניתן היה
להכשיר חומר זה ,מה בדיוק הקושי המשפטי הג
דול שמונע את הכשרת הקלטות הסתר ,אם אכן
מדובר בהקלטות סתר במקרה שלפנינו?
האחריות רובצת על כתפי ממשלת ישראל
היוצאת .יש לה עוד זמן לעצב מציאות חדשה
ביחס לפרשה הזו ,שאולי כדאי להתחיל לקרוא
לה  -פרשת אשכנזימנדלבליט .שרי הממשלה
צריכים להוביל להקמת ועדת בדיקה ממשלתית,
ואולי אף ועדת חקירה.
עד אז ,ד"ר אביחי מנדלבליט צריך לצאת לנ
בצרות או להשעות את עצמו .מצב שבו הוא עצמו
מופקד על המערכת שאחראית לחומר כה משמ
עותי" ,ראיית הזהב" כפי שקראו לזה ,אינו מקובל
ולא יכול להיות הגיוני.

לימור סמימיאן דרש

לצאת מהבונקר עכשיו

פרשת מסמך הרפז חזרה לכותרות בעקבות ציטוט תוכן שיחה שאסור
בפרסום בחדשות  √ 13גלנט" :מנדלבליט ואשכנזי חייבים הסבר לציבור"
√ גורמים בפרקליטות" :מריח רע" √ הפרקליטות" :מעוותים את המציאות"

השירות לקוראי "ישראל היום"
בימים א'-ו' בשעות 13:00-07:00

מו"ל ד"ר מרים אדלסון
עורך ראשי בועז ביסמוט
מנכ"ל עמיר פינקלשטיין
משנה לעורך ברוך רון
משנה למנכ"ל ריקי רוב
סגן עורך אריאל שמידברג
עורך מדור דעות ד"ר איתן אורקיבי
עורך מייסד עמוס רגב
מו"ל מייסד אשר בהרב

מסמך הרפז

אוחנה" :אעביר
הטיפול במסמך
הרפז למבקר"

שירות לקוחות *8444

לכניסה לדף
שירות הלקוחות
באמצעות
סמארטפון ,סרקו
את הברקוד:

news@israelhayom.co.il

נקמנות ,היעדר שקיפות ,ריקבון ועוד
שלל תארים .אבל מה שחושפים כמה
עיתונאים אמיצים בעת האחרונה )לה
בדיל ממדבררי המערכת ,ועל כך אולי
ארחיב בהזדמנות אחרת ,שאיבדו מזמן
את הזכות להיקרא 'עיתונאים'( ,אמור
להיות רעידת אדמה של ממש".
לדבריו" ,אם הדברים לא היו מש
רתים את אג'נדת 'רק לא ביבי' ,אין
לי ספק שכך גם היה .יש במערכת גם
אנשים המכירים באמור לעיל ,אך יש
פחד גדול ואימה לתת לדברים פומבי".
השר סיכם את תקופת כהונתו ואמר
כי הוא הגיע מודאג ,אך עוזב מודאג
הרבה יותר" .כל מי שעיניו בראשו
רואה את הירידה חסרת התקדים בא
מון הציבור בפרקליטות ובייעוץ המ
שפטי לממשלה ,ורק מי שהדבר איננו
מדאיג אותו יכול להתעלם מכך" ,הס
ביר אוחנה" ,זה היה צריך להיות בראש
ובראשונה אינטרס של מי שמערכות
אכיפת החוק והמשפט יקרות לליבו -
ובראשם היועמ"ש  -לבצע בהן בדיקה
מקיפה ,כוללת ושקופה לעיני הציבור.
בינתיים ,יש פרקליט מדינה לשעבר
שנכנס למערכות משרד המשפטים,
לכאורה בניגוד לחוק".
קשה היה למצוא גורמים בפרקלי
טות שיעזו להתייחס לפרשה ,וחלקם
מסרו כי הם חוששים מצמרת המשרד.
ובכל זאת ,גורמים שהתייחסו מסרו
כי "מדובר בהקלטות ישנות שהתוכן
לגביהן ידוע היה למי שהכריע לג
ביהן .אמנם בכל מקום שבו יש אנשים
יש פוליטיקה ,אך 'שמור לי ואשמור
לך' באופן הזה מאנשים כאלה בכירים

צילום :רפאל בן אריChemeleons Eye/

טמפ' המים
 22מעלות

news@israelhayom.co.il
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השר אוחנה

צילום :יהונתן שאול

מריח רע .צריך לזכור שמדובר בפרשה
שנדונה ונסגרה כבר ,ועבירות ,ככל
שהיו שם  -חלה עליהן התיישנות".
יש לציין כי חודש ושבוע לאחר
שמנדלבליט התמנה ליועמ"ש הוא
מינה את יהושע למברגר לנציגו
כמ"מ יו"ר הוועדה לבדיקת מינויים
בחברות הממשלתיות .מדובר באחיו
של מומי למברגר ,הנציג היחיד של
מנדלבליט לתפקיד פרקליט המדינה
בסיבוב הראשון.

"האדמה בישראל תרעד"
שר העלייה והקליטה יואב גלנט,
שעליו נכתב מסמך הרפז המזויף,
הגיב" :שמעתי כמו כל עם ישראל את
מה שפרסמה אילה חסון ,ואני חושב
שאלה דברים חמורים ביותר .מנדל
בליט ואשכנזי חייבים הסבר לציבור.
כאשר מלוא הפרטים בפרשה הזו ית
גלו ,האדמה במדינת ישראל תרעד".
שר האנרגיה יובל שטייניץ אמר כי
"הגיע הזמן שבית המשפט העליון ייקח
את הדברים ויפרסמו אותם".

השר גלנט

שרת התרבות והספורט מירי רגב
הוסיפה כי "החשיפה מלמדת עד כמה
חמור מצבה של מערכת אכיפת החוק.
הגיעה העת לפתוח מחדש את פרשת
הרפז ולמצות את החקירה עד תום".
עו"ד כנרת בראשי התייחסה גם היא
לפרשה" :גורמים בפרקליטות חשים
מאוימים ומספרים כי הם יותר מפח
דים מהם )בכירי הפרקליטות( מאשר
מהעולם התחתון שכנגדו הם פועלים.
יש שם התעמרות מטורפת ,קשה מאוד,
בלתי נסבלת ,בפרקליטים בכירים".
מהפרקליטות נמסר" :בחקירתו של
מנדלבליט ,בזמן השמעת השיחה ,הת
ברר לראשונה כי ההקלטה נעשתה אף
שאשכנזי הורה למזכירתו להפסיק את
ההקלטה האוטומטית ,הוראה שהפ
כה את השיחה להאזנת סתר ,ומשכך
הורתה הפרקליטה המלווה שלא לע
שות שימוש בהקלטה זו מאותו רגע
ואילך .הפרסומים בסוף השבוע מע
וותים ואינם משקפים את התוכן".
בהכנת הידיעה השתתף
יהודה שלזינגר

הפצצה לא הוטלה לראשונה ביום שישי בערב .היא הוטלה כבר לפני
שבוע כשאילה חסון דיווחה על ראיית זהב שהופיעה בדו"ח המטלטל של
הפרקליטה טוני גולדברג ,והתברר שיש קלטת שהוסתרה מעיני הציבור
וגורמים במערכת אכיפת החוק על התנהלותו של מנדלבליט בפרשה.
היא הוטלה כשהעיתונאי בועז גולן סיפר לפני חודשים רבים כי תמ
לילי ההקלטות בידיו וחשף חלקים מן השיחות ,שהראו לכל ברדעת
שמדובר בהתנהלות הגובלת בשיבוש מהלכי חקירה )לכאורה( .היא
הוטלה בדיווחים מוקדמים יותר של העיתונאי יואב יצחק כבר ב2016
בנושא ,כשחשף אותן אמירות ואותו קשר שתיקה .היא הוטלה כשחרף
כל אלו ,הוטל צו איסור פרסום על הפרשה על ידי מערכת המשפט,
אותה מערכת המופקדת על שלטון החוק והצדק.
ובכל זאת ,ביום שישי האחרון ,כשאילה חסון חשפה את האמירות
מאותה קלטת מוטמנת היטב ,קרה דבר .הוטלה פצצת אטום ,משום
שמאותו הרגע ואילך נראה שכל הסובבים נסו לבונקר .כשאותן דקות
דרמטיות הסתיימו ,עיתונאי השמאל ונציגיהם ברשתות ,הידועים
בצייצנות יתר בסופי השבוע ,נעו בין דממה מוחלטת לבין האשמה,
לא פחות ,של העיתונאית דווקא בעבירה על החוק.
זוהי איננה פרשת הרפז ,זוהי
פרשת מנדלבליט .וזהו האדם הב
זוהי איננה
כיר ביותר במערכת אכיפת החוק,
פרשת הרפז,
שבימים אלה מרכז בידיו את כל
סמכויות החקירה וההעמדה לדין .זוהי פרשת מנדלבליט.
זוהי פרשה שלפיה ייתכן שכיהן כאן וזהו האדם הבכיר ביותר
בשנים האחרונות יועמ"ש שנסחט; במערכת אכיפת החוק,
שייתכן שהיה עסוק בטיוח ובהסתרה
ובחודשים שבימים אלה מרכז את
של מידע מפליל לגביו;
האחרונים ,על כך אין ספק ,פעל בכל כל סמכויות החקירה
דרך אפשרית כדי למנוע את הגעתו וההעמדה לדין .זוהי
של כל אדם לתפקיד ממלא מקום פרשה שלפיה ייתכן
פרקליט המדינה שלא נבחר על ידיו.
המו שמכהן יועמ"ש שנסחט
כל זאת ,כאשר הגורם היחיד
סמך לחקור אותו יועץ משפטי הוא
פרקליט המדינה .וברגע של חולשה פוליטית גם זינק על המינוי וכבש
את תפקיד ממלא מקום הפרקליט ,בניגוד לחוק ,ובאישורו של לא אחר
מהיועמ"ש לשעבר ושופט ביהמ"ש העליון כיום ,מני מזוז.
פרופ' שלמה אבינרי אמר לפני כעשור כי "אין בכל העולם הדמוק
רטי בעל תפקיד כלשהו המרכז בידיו סמכות רחבה כל כך" כמו היועץ
המשפטי לממשלה )"די לריכוזיות" ,הארץ .(25.10.2009 ,הוא בוודאי
לא דמיין שגם סמכויות פרקליט המדינה תהיינה בידיו.
על כן ,הסכנה לשלטון החוק ולדמוקרטיה מחייבת את כולם לצאת
מן הבונקר ולחטא את האזור ,אם לא למען עצמם ,אז למען הדורות
הבאים .ועד שהם יפסיקו לחשוש ,על הציבור מוטלת המשימה לומר
בבירור :מנדלבליט חייב להתפטר ,ולכל הפחות להשעות את עצמו,
בזמן שתוקם ועדת בדיקה ממשלתית שלידיה יימסרו כל החומרים
שהוסתרו מעיני הציבור.
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קרב השלל מתחמם

מתח בליכוד לקראת חלוקת
התיקים; במוקד :ביטחון הפנים
השר ארדן מעוניין לשמור על תפקידו ,אך לאחרונה התרכך בסירובו להתמנות לשגריר באו"ם √
המועמדים הנוספים לתיק :השרים אוחנה ורגב √ כאב הראש של נתניהו :פיצוי הולם לאדלשטיין
יהודה שלזינגר
שבוע פוליטי דרמטי במיוחד
יוצא לדרך :אם לא יהיו עי
כובים או תקלות שונות בדרך,
ביום רביעי הקרוב ,אחרי כשנה
וחצי ,תושבע בישראל ממשלה
קבועה .עם זאת ,עוד בטרם הש
בעת הממשלה צפוי לנתניהו כאב
ראש מול אנשי מפלגתו.
לפי ההסכם הקואליציוני ,אנשי
הליכוד  -שהגיעו להישג של 36
מנדטים  -ייאלצו להסתפק בכ10
עד ) 12תלוי בהצטרפות של ימי
נה לממשלה או לא( תפקידי שרים
בלבד ,עניין שיוצר מתח רב בין
חברי המפלגה.
אמש ישבו במשך שעות ארוכות
נתניהו ואנשיו כדי לקדם את סו
גיית חלוקת התיקים ,שקשורה גם
בהידברות מול כחול לבן על תיק

הבריאות ובתמורה בעבורו .במוקד
כאב הראש של נתניהו :התיק לבי
טחון הפנים ,שעליו מתחרים שלושה
מתמודדים הנחשבים חזקים  -גלעד
ארדן ,אמיר אוחנה ומירי רגב.
ארדן שומר משך שנים ארוכות על
מעמדו ומקומו הגבוה בפריימריז במ
פלגה ,ומכהן כיום במשרד ,והביע את
רצונו להישאר בתפקיד נוכח העובדה
שאין תפקידים בכירים פנויים .עד
לאחרונה סירב ארדן לתפקיד שגריר
ישראל באו"ם ,אך בימים האחרונים
לא נשמע איתן בסירובו.
השרה מירי רגב ,שבפריימריז וגם
בבחירות התקרבה לנתניהו כשא
רגנה את אירועי הבחירות ברחבי
הארץ ,הצהירה גם כן על רצונה בת
פקיד .מתמודד נוסף הוא שר המשפ
טים היוצא ,אמיר אוחנה ,שזוכה לה
ערכה רבה אצל נתניהו על תפקודו
במשרד המשפטים וזוכה לאהדה גם

צילום :צחי מרים

השר ארדן .יישאר בתפקידו?

השר אוחנה

בתוך הליכוד .תיק התחבורה יוכל
להוות פיצוי עבור אחד משלושת
השרים הללו.
בכיר נוסף בליכוד שמהווה בעיה
עבור נתניהו הוא יולי אדלשטיין,
שהצהיר כי הוא יכהן רק כיו"ר הכ

נסת שוב או כח"כ מן המניין .הת
נגדות כחול לבן למנות את אדל
שטיין לתפקיד יו"ר הכנסת עומדת
בעינה ,וככל הנראה לתפקיד ימונה
יריב לוין ,מקורבו של נתניהו ומי
שניהל את המו"מ הקואליציוני מול

כחול לבן.
תפקיד שר האוצר יועבר ככל
הנראה לשר ישראל כץ .גורלם של
בכירים נוספים בליכוד עדיין לא
ברור .גילה גמליאל מבקשת את
תיק החינוך ,ניר ברקת ודודי אמס
לם מתחרים על תיק ירושלים .יואב
גלנט ,הנחשב גם כן מקורב לראש
הממשלה ,צפוי לקבל תיק שיעסוק
בסוגיות ביטחוניות .השר שטייניץ
והשר אלקין מבקשים לשמור על
תפקידם הנוכחי )שטייניץ באנ
רגיה ואלקין בהגנת הסביבה( .מי
שנראה כאילו נשאר מחוץ לחלוקה
הוא ח"כ אבי דיכטר ,שאתמול פרסם
הודעה שבה כתב" :מתפקדי הליכוד
בחרו את רה"מ נתניהו לתפקיד יו''ר
הליכוד .אותם מתפקדים בחרו בי
לעשירייה הראשונה בליכוד .אני
סומך על רה"מ שיכבד את הכרעת
המתפקדים".

במשטרה ממתינים לשר החדש לביטחון
הפנים :המרוץ למפכ"לות ייפתח מחדש?

כבר שנה וחצי שבראש המשטרה ושב"ס עומדים מפקדים זמניים √ שאלת המפתח :האם השר החדש ייתן תוקף קבוע
למינויים? √ בכירים במשטרה קוראים" :לאפשר להם להשלים שלוש שנים" √ המפכ"ל לשעבר קראדי" :פתרון ראוי"
צילום :קוקו

איציק סבן
במשטרה ובשירות בתי
הסוהר מחכים לשר ה17
שייכנס למשרד לביטחון הפנים,
ויכריע סוףסוף בסוגיית מינויי קבע
של מפכ"ל למשטרה ונציב לשב"ס.
שאלת המפתח :האם השר החדש
יתן תוקף למינויים הזמניים שמ
כהנים בתפקיד כבר שנה וחצי ,או
לחלופין לפתוח מחדש את המרוץ
לפיקוד על הארגונים ,כולל אפשרות
מועמדים מבחוץ  -על כל ההשלכות
הנלוות לכך?
יצוין כי מנגנון המינוי לתפקיד
המפכ"ל מנציח את המתח ביחסים
בין השר לנושא התפקיד ,הנחשב
לסטטוטורי עם סמכויות נרחבות.
סעיף 8א' לפקודת המשטרה קובע

צילום :דודו גרינשפן

גונדר אשר וקנין

ניצב מוטי כהן

כי מפכ"ל יתמנה בידי הממשלה -
בהמלצת השר .לא זו בלבד ,אלא שעל
השר להביא את מועמדו בפני הווע
דה המייעצת למינוי בכירים בשרות
הציבורי ,ורק לאחר שהמינוי מאושר
על ידה הוא מובא לאישור הממשלה.
כזכור ,מאז פרישתו של רוני אל

שייך בדצמבר  ,2018ובעקבות הכי
שלון למנות במקומו את מנכ"ל המ
שרד לביטחון פנים )ניצב בדימוס(
משה אדרי  -משמש ניצב מוטי כהן
ממלא מקום המפכ"ל .באותו חודש
ובאותה שנה פרשה מתפקידה גם
נציבת השב"ס עפרה קלינגר ,ומאז

משמש גונדר אשר וקנין ממלא המ
קום .אף ששני הגונדרים ,וקנין וסגנו
אילן מלכא ,הוצבו כמועמדים ראויים
לתפקיד  -ההכרעה בעניינם נקשרה
למינויו של המפכ"ל ,שכן בעבר נהגו
השרים למנות ניצבי משטרה שלא זכו
בהתמודדות על המפכ"לות ,לתפקיד
נציב שירות בתי הסוהר.
יודגש ,כי במהלך כהונת ממשלת
המעבר ניסה השר הנוכחי ארדן למ
נות מפכ"ל ,והצעד אף זכה לאישור
היועמ"ש .אלא שהמהלך כשל בשל
חילוקי דעות שהתגלעו בין ארדן
לבין יו"ר הוועדה המייעצת ,השופט
בדימוס אליעזר גולדברג .ארדן דרש
להביא בפני הוועדה שלושה מועמ
דים ,אך גולדברג דרש לבחון מועמד
אחד בלבד  -עניין שמבחינת ארדן
עלול היה לסכל את המינוי.
כעת ,עם הקמת ממשלה קבועה,

נפתחת האפשרות לסיים את הסאגה
הקיימת במינויים .בכירים במשטרה
ומחוצה לה אומרים כי בהנחה שה
מינויים יידרשו לצאת לפועל תוך
שלושה חודשים ,ניתן למנות את
כהן ואת וקנין לתפקידי קבע מהרגע
שמונו לממלאי מקום ,ובכך תקופת
שירותם בתפקיד תחפוף לתקופה
קצובה של כהונת מפכ"ל ,העומ
דת על שלוש שנים .השניים ,אומ
רים בכירים ,הוכיחו את יכולתם,
ומינויים עשוי להתקבל בהסכמה
רחבה הן במישור הציבורי והן במי
שור הפוליטי.
"מדובר בפתרון הוגן" ,אומר
המפכ"ל לשעבר משה קראדי" ,הוא
נותן למי שמילאו את התפקיד ולקחו
אחריות ללא תמורה ,פיצוי הוגן של
שנה וחצי ,והשר החדש יוכל לדון
בעוד כשנה על מועמדים חדשים".
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מתיחות בימין

ימינה עדיין בחוץ; בליכוד
מחכים למו"מ על הבריאות
בהיעדר התקדמות ,גוברים חילופי ההאשמות √ בכיר בליכוד" :הדרישות לא
מציאותיות ,שמרנו על נכסי הימין" √ בימינה טוענים" :בועטים אותנו החוצה"

יהודה שלזינגר
מעבר לכאב הראש של רה"מ
נתניהו בדבר חלוקת התיקים
בתוך מפלגתו  -פלונטר אחד עדיין
נותר בלתי פתור :מפלגת ימינה.
במפלגתו של שר הביטחון נפת
לי בנט כועסים בעיקר על העובדה
שלא מתקיימים איתם מגעים ישי
רים ,ועל כך שההצעות שנשמעו עד
כה לא משמעותיות מבחינתם .בלי
כוד ,מנגד ,מחכים לראות מה יוליד
המשא ומתן עם כחול לבן על תיק
הבריאות  -ואז יוכלו לבוא לאנשי
ימינה בהצעה משופרת.
אמש התקשר השר יריב לוין
)הליכוד( ליו"ר ימינה בנט והציע
לו את תיק החינוך ,תיק ירושלים
וראשות הוועדה לפניות הציבור.
בימינה טענו בתגובה כי "הליכוד
הציע הערב לימינה את ראשות
הוועדה לפניות הציבור בכנסת.
ההצעה נדחתה בנימוס".
בליכוד הדגישו" :הם קיב
לו הצעה סופר נדיבה של קיבלו

בנט

צילום :קוקו

שני תיקים ,סגן שר וראשות ווע
דה ,יותר מגודלם היחסי" .יצוין כי
במפלגה משתדלים שלא לנגח את
אנשי ימינה ,שלטענתם מנהלים
נגדם קמפיין אגרסיבי.
כעת ההצעה לימינה כוללת תיק
אחד משמעותי ותיק אחד פחות מש
מעותי .לעומת זאת ,בימינה מבק
שים לקבל שני תיקים מתוך שלוש
אפשרויות :חינוך /בריאות /תחבו

נתניהו

צילום :אורן בן חקון

רה .עוד דורשת המפלגה את ראשות
ועדת חוק ,חוקה ומשפט ,וכן חברות
בוועדה למינוי שופטים.
"הדרישות שלהם לא ריאליות",
אומר בכיר בליכוד" ,הם תוקפים
אותנו אף שאין להם על מה .בשלב
גיבוש ההסכם עם כחול לבן הם
אמרו שזאת תהיה ממשלת שמאל
'כי אין ריבונות'  -ונסגר שיש רי
בונות .אחר כך טענו שהפקרנו את

הוועדה למינוי שופטים  -וגם זה
נשאר בימין .אחר כך אמרו שנ
תנו לשמאל את הכלכלה  -אבל
האמת היא שתיק האוצר וראשות
ועדת הכלכלה אצלנו .זה לא עניין
אידיאולוגי ,יש שם מלחמה של אר
בעה אנשים ,כל אחד בטוח שהוא
צריך להיות שר ושמגיע לו תפקיד
בכיר .הדרישות שלהם לא ריאליות
יחסית לגודלם".
מנגד ,בימינה אומרים שבליכוד
לא העבירו שום הצעה ,ולמעשה
לא דיברו עם אנשי ימינה כלל.
"הם מציעים מה שדיברו עליו לפני
חודש ,נראה שהם בועטים אותנו
החוצה" ,מלינים בכירים במפלגה,
"מה שהיה חשוב למפלגות החר
דיות נשאר אצלם  -ואותנו הפ
שיטו .נסתדר בינינו עם התפקי
דים שייתנו לנו ,אבל חשוב שנוכל
להשפיע בנושאים שחשובים לנו.
אם אין לנו השפעה  -אין לנו מה
לחפש שם .נייצר אלטרנטיבה ,לא
נהיה אסקופה נדרסת של נתניהו,
גנץ ואשכנזי".

אפקט הקורונה :גנץ מתגונן" :לא
השבעה מצומצמת ממשלת החלומות"
גדעון אלון

הממשלה הדוראשית
בראשות נתניהו וגנץ
תושבע ביום רביעי במליאת
הכנסת .לאחר שנתניהו יציג
את כל שרי הממשלה החדשה,
שתהיה הגדולה ביותר מאז קום
המדינה ויכהנו בה  36שרים,
הוא יפרט את תפקידי השרים
וירחיב על קווי היסוד של
הממשלה ומדיניותה.
לאחר מכן יבקש נתניהו את
אמון הכנסת בממשלה ,ויתקיים
דיון בהשתתפות נציגי כל הסי
עות על הממשלה החדשה שבו
יטיחו נציגי האופוזיציה )יש
עתיד ,הרשימה המשותפת ומרצ(
ביקורת חריפה נגד הממשלה.
יו"ר הכנסת בני גנץ יתפ
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טר מתפקידו בפתיחת הישיבה,
לאחר שכיהן בתפקיד זה פחות
מחודשיים ,על מנת שיוכל לה
תמנות לתפקיד ראש הממשלה
החלופי .במקומו ייבחר )אם לא
יהיו שינויים של הרגע האחרון(
השר יריב לוין מהליכוד לתפקיד
יו"ר הכנסת.
בשל החחש מהידבקות בקו
רונה ,טקס השבעת הממשלה
החדשה יהיה צנוע מאוד וללא
אורחים .מנכ"ל הכנסת אלברט
סחרוביץ החליט שלא להרחיב
את שולחן הממשלה ,מלבד הנ
דרש בשל הגידול במספר הש
רים ,מחשש שאין זה מומלץ
ששרי הממשלה יישבו בצפיפות
זה ליד זה .בשלב זה יישבו חלק
מהשרים במעגל השני סביב שו
לחן הממשלה.

המו"מ עם הליכוד על תיק הבריאות נמשך √

מסתמן :טרופר לתרבות וספורט ,הנדל לתקשורת
דניאל רוטאבנרי
עד להקמת הממשלה ביום
רביעי יצטרך גנץ להחליט על
חלוקת התיקים במפלגתו  -ובכחול
לבן מתחילה להתגבש התמונה.
התפנית המפתיעה מגיעה דווקא
מכיוונו של ח"כ חילי טרופר ,שהיה
מיועד לתיק השיוויון החברתי וכעת
מסתמן כי ימונה לשר התרבות והס
פורט .בנוסף ,מסתמן כי האישה הב
כירה בכחול לבן ,מיקי חיימוביץ' ,לא
תזכה לשבת בשולחן הממשלה .עם
זאת ,מי שכן צפויה לקבל תפקיד שר
היא ח"כ עמר ינקלביץ' .שר התקשו
רת המיועד הוא יועז הנדל .יצוין כי
במפלגה טרם ויתרו על תיק הבריאות,
ובימים אלה עדיין מנהלים משא ומתן

גנץ

צילום :דוברות הכנסת/עדינה ולמן

עם הליכוד בעניין.
ביום שישי התייחס גנץ להשבעת
הממשלה הצפויה ביום רביעי ואמר:
"זו לא תהיה ממשלת החלומות שלי,
בוודאי לא בגודלה הצפוי ,אבל בסופו
של דבר הגיע הזמן לשים הכל בצד
ולהתמקד בטובת מדינת ישראל".

עתירה נגד "חוק
הרוטציה"" :פוגע
ברצון הבוחר"
עתירה חדשה נגד ההסכם
הקואליציוני :עו"ד אביגדור פל
דמן ,שהיה חלק ממגישי העתי
רות נגד ההסכם הקואליציוני,
אשר נדחו על הסף בשבוע
שעבר ,הודיע כי ישוב ויע
תור לבג"ץ בשמו ובשם "משמר
הדמוקרטיה".
בפוסט שפרסם בפייסבוק כתב:
"ביום ראשון אנחנו חוזרים לבג"ץ
עם עתירה חדשה ,עתירה מנצחת.
אני העותר ,יחד עם משמר הד
מוקרטיה ,משאיר מורשת בפסקי
הדין אביגדור פלדמן נגד בנימין
נתניהו ,ראש ממשלה בממשלת
החילופים".
עו"ד פלדמן מסביר כי בעתי
רה יטען שחוק הממשלה החי
לופית שנחקק לאחר הבחירות,
פוגע ברצון הבוחר בבחירות
האחרונות .פלדמן טוען כי חלק
ניכר מבוחרי כחול לבן שמו את
הפתק בקלפי מתוך רצון לה
קים קואליציה חלופית לנתניהו.
"הבוחרים יצאו מן ההנחה כי או
ביבי או גנץ יהיו ראשי ממשלה,
ואז קרה דבר מדהים ,בלתי צפוי,
מזעזע  -נחתם הסכם קואליציוני
בין הליכוד לבני גנץ".

פעיל השמאל שאיים
על יאיר נתניהו
נחקר במשטרה
ושוחרר באזהרה
פעיל השמאל חיים שדמי נחקר
באזהרה ביום שישי בבוקר בי
חידת להב  ,433לאחר שראש
הממשלה נתניהו הגיש נגדו
תלונה על כך שאיים לפגוע
בבנו יאיר .שדמי נחקר ביחידת
הסייבר עם עוד שני פעילים נו
ספים .שלושתם שוחררו לביתם
בתום חקירה תחת אזהרה.
בתלונה שהגיש נתניהו למ
שטרת ישראל ,נטען כי במעשיו
של שדמי יש הסתה בוטה לאלי
מות נגדו ונגד בנו יאיר .כזכור,
במהלך הפגנה מול מעון ראש
המשלה תועד שדמי מזהיר את
יאיר נתניהו" :בוא נראה מה יקרה
כשלרגע לא תסתובב עם המא
בטחים" .הוא אף תועד כשהוא
משמיע אמירות הקוראות להש
ליך בקבוק תבערה על בית ראש
הממשלה.
ראש הממשלה נתניהו התייחס
לאיום שהופנה נגדו ונגד בנו
ואמר כי "ההסתה בשמאל הקי
צוני חצתה קווים אדומים .מדובר
באיומים ממשיים על חייו של בני.
אסור להתעלם מאיומים אלה".
איציק סבן

עכשיו בסופר-פארם מגוון מבצעים במחירים מדהימים
בלעדי ללקוחות

אולוויז
מגני תחתון אריזת חיסכון*

טמפקס
טמפונים* פלאש/
קומפאק פרל/
קופמאק

מחיר ליחידה

מחיר ליחידה

ממגוון* מוצרי החנות

18

19

מוסיפים

90
*לא כולל אריזת ג'יגה.

*לא כולל טמפקס כותנה אורגנית

פה
דאודורנט ספריי
 200מ"ל/
רול און
 50מ"ל
מחיר ליחידה

מחיר ליחידה

12

8

90

90

ב

29

90

לעדי
ללקוחות

 ₪לסט

מקבלים

נעמן
סט תבניות אפייה NON STICK

EXTRA

כולל :תבנית קפיץ  26ס»מ בעלת תחתית רחבה
ותבנית אינגליש קייק  31.5ס»מ.
לתבניות ציפוי  Non stickייחודי בעל מראה שיש,
המונע את הדבקות המזון.
מתאים לשימוש בתנור ובמדיחי כלים
ניתן לממש פעם אחת בכל מינימום רכישה .לא כולל מבצעי “קונים ,מוסיפים ,מקבלים”.
התמונה להמחשה בלבד.

ונוס
מארז ידית פלטינום 3+סכיני גילוח/
ידית סנסיטיב 3+סכיני גילוח/
סווירל 3+סכיני גילוח

קונים  2מוצרים ממגוון מוצרי החנות
מוסיפים
ב

לעדי
ללקוחות

מחיר
למארז

מחיר למארז

129

44

פינוק
תחליב רחצה
 700מ"ל

סטייל
אל סבון ארומטי
 500מ"ל
אריזת שלישיה

8

90

₪

ומקבלים

90

90
מינימום  3יחידות במלאי בכל סניף

ב ₪99-ומעלה

90

דאב
דאודורנט
ספריי/רול און

ג'ילט
סכיני פיוז'ן ידני  12סכינים/
ונוס מכשיר סווירל+
 8סכיני גילוח
מארז

קונים

מים מינרלים טבעיים
 1ליטר
מארז שישיה

מחיר
לאריזת
שלישיה

9

10

90

00

סנו
פיתיון ג'ל

44

*ניתן לממש פעם אחת בכל מינימום רכישה .בתוקף עד גמר המלאי בסניף

ניקול
מגוון* מוצרים

9

90

90

*לא כולל מגבות מטבח/רדיד סליידר/ניילונית סלייד/
נייר אפייה סליידר/מטליות לחות מארז 3 X

בלעדי

סוד
מרכך מרוכז
תוספת  20%בושם

פרסיל
ג'ל לכביסה 360
 2.5ליטר/
קאפסולות ג'ל
 28יחידות/
 22יחידות

הד&שולדרס
מרכך
 275מ"ל

פמפרס
מגבונים לחים
אריזת רביעיה

מחיר ליחידה

מחיר
לאריזת רביעיה

11

90
ללקוחות

פיניש
מגוון** מוצרים

בלעדי

14

90
ללקוחות

ספירה
מכשיר חשמלי +
 2יחידות מילוי נוזלי
להרחקת יתושים
 90לילות

מחיר ליחידה

29

90

90

ללקוחות

מתנה*

9

*הזול מביניהם **לא כולל פיניש ג'ל
 1ליטר/טבליות למדיח  50יחידות ומעלה

בלעדי

1+1

בתוקף עד  20.5.20או עד גמר המלאי ,המוקדם מביניהם .ההטבות המופיעות ללקוחות לייף סטייל מותנות בתשלום בכרטיס לייף סטייל בלבד.
הרכישה מוגבלת ל 4-יחידות ללקוח .אין כפל הטבות .תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר לכן )1( :ייתכנו מקרים בהם המחיר הקודם בחנות
מסוימת היה נמוך מהמחיר במודעה ,שאינו בגדר מבצע בחנויות אלה )2( .בחנויות בהן מדובר במחיר מבצע ,המחיר הקודם בחנות יוצג על המוצר או בסמוך לו.
 - ONLY ATבלעדי בסופר-פארם פרט למכירה באתרים ובחנויות נבחרות.
shop.super-pharm.co.il

להצטרפות למועדון

להורדת האפליקציה

 :חייגו  *8100בסניפי סופר-פארם

בלעדי

29

90
ללקוחות

חדשות

news@israelhayom.co.il

ט"ז באייר תש"ף | ראשון | 10.05.20

הצביעות האירופית שוב איתנו:
"עונשים לישראל על הריבונות"
שר החוץ של האיחוד בורל ,הידוע בעמדות קשות כלפי ישראל ,מוביל את הדיונים √
סנקציות אפשריות :ביטול הסכמים √ התקווה :ידידות ישראל בארגון ימתנו הענישה
אריאל כהנא
נציבות החוץ של האיחוד
האירופי החלה בדיונים פני
מיים בשאלה כיצד להעניש את יש
ראל ,אם וכאשר תחיל את ריבונותה
ביהודה ושומרון ,בהתאם לתוכנית
הנשיא טראמפ.
משיחות עם גורמים המעודכנים במ
תרחש בתוככי האיחוד ,עולה כי את
הקו החריף ביותר כלפי המהלך מו
ביל שר החוץ של האיחוד ,ג'וזף בורל,
שידוע בעמדות עוינות לישראל זה
שנים רבות .כנגדו משדרים כרגע קו
חיובי יותר כלפי ישראל נשיאת האיחוד
האירופי ,אורסולה פון דר ליין ,וכן המ
דינות האוהדות אותה באיחוד.
על פי חוקת האיחוד האירופי ,החל
טות משמעותיות בתחום מדיניות החוץ
אפשר לקבל רק בהסכמה של כל המ
דינות .לפיכך ההערכה היא שידידות
ישראל באיחוד ,ובהן הונגריה ,צ'כיה,
רומניה ובולגריה ,יחסמו יוזמות של
ענישה קשה כלפי ישראל.
ככל הידוע בישראל כרגע ,הצעת
התגובה החריפה ביותר ,שלה דוחפות
שבדיה ,אירלנד ולוקסמבורג ,עשויה
להיות ביטול הסכם האסוציאציות ,המ
סדיר את יחסי האיחוד וישראל .במקרה
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פומפאו יגיע השבוע
לישראל; ייפגש עם
נתניהו וגנץ
שר החוץ האמריקני ,מייק
פומפאו ,צפוי להגיע לישראל
ביום רביעי .יהיה זה הביקור
המדיני הראשון שנערך בארץ
מאז פרוץ משבר הקורונה .על
פי הודעת מחלקת המדינה,
פומפאו ייפגש עם רה"מ נתניהו
ויו"ר כחול לבן בני גנץ ,וידון
איתם בהתמודדות עם משבר
הקורונה ובתוקפנות של איראן.
בישראל צפויים לבקש מפומפאו
גיבוי מדיני מול האיחוד האירופי
לקראת החלת הריבונות בבקעת
הירדן ובהתיישבות ביו"ש.
אריאל כהנא

משפחות שכולות
לממשלה :אל תחתמו
על הלוואה לרש"פ
צילום :רויטרס

בורל

כזה הפגיעה הכלכלית תהיה משמעו
תית .אפשרות נוספת היא הוצאת יש
ראל מתוכנית אופק  ,2027שבמסגרתה
מוסדות מחקר ,מדע וטכנולוגיה מקב
לים מענקים מצטברים של מאות מי
ליוני שקלים .תרחיש אפשרי נוסף הוא
השעיית הסכם השמיים הפתוחים עם
ישראל ,שממתין ממילא לאשרור סופי
של האיחוד .ייתכנו צעדים נוספים.

המערכה טרם החלה
בד בבד ,ביום חמישי צפויה לה
תקיים ההתכנסות הקבועה של שרי
החוץ של המדינות החברות באיחוד,
וההערכה היא שסוגיית הריבונות תעלה
בו לדיון .עם זאת ,נראה שלא תתקבל

פון דר ליין

החלטה שכן מדובר ביום אחד בלבד
לאחר ההשבעה הצפויה של הממשלה
החדשה .ישראל מצידה עדיין לא החלה
במערכה דיפלומטית להצדקת מהלך
הריבונות .במגעים מקדמיים שהתנהלו
מול שגרירי ישראל במדינות האיחוד,
הוסבר רק כי הממשלה בישראל עדיין
לא הוקמה ולכן עדיין אין ודאות שה
חלת החוק בבקעה וביו"ש תצא לפועל.
הגורמים הביקורתיים כלפי ישראל
באיחוד מאשימים אותה בדיונים הפני
מיים בניצול משבר הקורונה כדי לקדם
את מהלכי הריבונות.
בתוך כך ,ביום חמישי זומן שגריר
האיחוד האירופי ,עמנואל ג'ופרה ,לשי
חת הבהרה במשרד החוץ .ג'ופרה נדרש

צילום :אי.פי

לתת הסברים לסמנכ"ל אגף אירופה,
השגרירה אנה אזארי ,בעקבות מכתב
מטעם האיחוד האירופי שבו נאמר כי
גורמים הקשורים לטרור ,תומכים בו או
מזדהים עם ארגוני טרור יכולים לקבל
מימון של האיחוד האירופי" .מדיניות
האיחוד בנוגע למימון ארגוני טרור
מהווה כתב הרשאה להסתה ,לתמי
כה ולמעורבות בטרור" ,נאמר בהודעת
משרד החוץ.
ממשלחת האיחוד האירופי בישראל
נמסר בתגובה" :האיחוד האירופי מת
נגד לכל הסתה לאלימות או לשנאה.
ההאשמות שהאיחוד תומך בטרור אינן
מבוססות ואי אפשר לקבלן ,ואנו מת
נגדים בחריפות לכל אמירה כזאת".

דניאל סיריוטי

אריאל כהנא

הפלשתינים מבינים :החלת הריבונות  -מהלך בלתי נמנע

נ

תחיל מהשורה התחתונה ,הפלשתינים השלימו
עם העובדה שמהלך סיפוח הבקעה וגושי ההתנ
חלויות הגדולים ביו"ש ייושם בתוך חודשים ספורים
באופן מלא או הדרגתי ובגיבוי ותמיכה מלאה של
ממשל טראמפ.
הדברים שאמר השגריר האמריקני פרידמן בראיון
שהעניק לאריאל כהנא ב"ישראל היום" רק ממחישים
עד כמה נלהב הממשל בוושינגטון להוציא לפועל את
תוכנית הסיפוח על אף האיומים ונבואות הזעם של
ההנהגה הפלשתינית ותומכיה בקהילה הבינלאומית
וגם בישראל.
כדי להבין את עמדת הפלשתינים כלפי תוכנית
הסיפוח צריך לשים לב לרטוריקה שבה בחר להת
בטא יו"ר הרשות הפלשתינית אבו מאזן ,שהכריז
בנאום בפני הנהגת פת"ח לפני ימים אחדים כי "אם
ישראל תספח את הבקעה או חלקים ממנה ,נשקול
לפרוש מכל ההסכמים שנחתמו עם ישראל והממשל
בוושינגטון" .לא בכדי בחר אבו מאזן להתבטא בניסוח
שאינו מחייב ולא מתלהם יחסית ואפילו זנח לעת
עתה את אזהרותיו לחדול מהתיאום הביטחוני בין
מנגנוני הביטחון של הרשות הפלשתינית למערכת
הביטחון הישראלית.
באופן אירוני משבר הקורונה הגלובלי המחיש לאבו
מאזן ולבכירי ההנהגה הפלשתינית עד כמה הסכ

משפחות שכולות מפורום
"בוחרים בחיים" מפנות קריאה
של הרגע האחרון לממשלה ,לא
לחתום היום על הלוואת הענק
לרשות הפלשתינית ,בסך 800
מיליון ש' .מירב והרצל ,הוריה
של סגן שיר חג'אג' ז"ל ,אמרו
כי "לא ייתכן שמאות אלפי
משפחות ועסקים בישראל
קורסים כלכלית ונמצאים
מול שוקת שבורה ,וממשלת
ישראל בוחרת להעביר 800
מיליון ש' בחודש מענק לרשות
הפלשתינית תומכת הטרור בזמן
שהיא ממשיכה לשלם משכורת
למחבלים אשר רצחו את ילדינו".
בארגון לביא למינהל תקין
הוסיפו כי "מחטף בוטה זה הוא
צפצוף על חוק קיזוז משכורות
מחבלים שנחקק אך לאחרונה
ולמען משפחות נפגעי הטרור".

אבו מאזן

צילום :אי.אף.פי

סוך הישראליפלשתיני בכלל ,והסוגיה הפלשתינית
בפרט ,נדחקו לתחתית סולם העדיפויות של הקהילה
הבינלאומית ושליטי ארצות ערב החוששים ליציבות
משטרם בעקבות המשבר הכלכלי הכלל עולמי שנ
גרם ממגיפת הקורונה.
אבו מאזן וכך ראשי חמאס בעזה רואים את המחאה
המבעבעת בלבנון ואת הזעם כלפי חיזבאללה ומבינים
כי מסע ההסתה הנרחב ברשתות החברתיות נגד יש
ראל שאימץ בחום ראש הממשלה הפלשתיני מוחמד
אשתייה ,לא יצליח לטשטש את העובדה כי למעשה
ישראל מסייעת לפלשתינים ביו"ש ואף בעזה לצ
לוח את מגיפת הקורונה ואת המשבר הכלכלי שנגרם

בעקבותיה ,ולאו דווקא שליטי מדינות ערב שלהם
יש צרות מבית.
בקרב ההנהגה הפלשתינית נשמעים לאחרונה גם
לא מעט קולות ביקורת ,אם כי עדיין במחשכים וב
זהירות יתרה ,כלפי אבו מאזן ודור ההנהגה שהגיע
מטוניס לשטחים יחד עם ערפאת לאחר הסכמי אוסלו
כמי שכשלו לחלוטין לאורך השנים ועשו את כל הט
עויות הטקטיות והאסטרטגיות  -כגון החרמת ממשל
טראמפ  -שרק פגעו באינטרסים הלאומיים ובחזון
המדינה הפלשתינית העצמאית.
הציבור הפלשתיני והנהגתו מבינים כי מהלך החלת
הריבונות יצאה לדרך עם הקמת ממשלת האחדות בי
שראל ,וכל עוד הנשיא טראמפ בבית הלבן  -החלת
הריבונות היא מהלך בלתי נמנע.
התקווה שעוד נותרה אצל אבו מאזן ואצל בכירי
ההנהגה ברמאללה היא הפסד של טראמפ בבחירות
לנשיאות בנובמבר ועלייתם של ג'ו ביידן והמפלגה
הדמוקרטית לשלטון תוך תקווה כי עמדת האמריקנים
תהיה פחות מוטה לצד ישראל.
עם זאת ,לא מעט בכירים פלשתינים מדגישים כי
גם אם ביידן ינצח את טראמפ בבחירות לנשיאות ,לא
הוא יהיה זה שיפתח לאבו מאזן את הדלתות בוושינגטון
היות ולטענתם ביידן תומך נלהב של ישראל והמפעל
הציוני לא פחות מהנשיא טראמפ והממשל הנוכחי.

חשש ברשות:
פגיעה בבנקים עקב
חסימת חשבונות של
משפחות מחבלים

ברשות הפלשתינית חוששים
ממעשי ונדליזם נגד סניפי
בנקים הפועלים ביו"ש .זאת,
לאחר שמשפחות של אסירים
פלשתינים הכלואים בישראל
קיבלו לאחרונה הודעות מבנקים
שאליהם מעביר אש"ף את
משכורותיהם ,כי חשבונותיהם
ייחסמו בעקבות צו שהוציא
אלוף פיקוד מרכז ,ולפיו בנקים
שאליהם יועברו כספי המשכורות
 יוגדרו כמי שתומך בפעילותטרור בהתאם לחוק הבינלאומי.
במהלך השבוע שעבר נורו יריות
והושלכו בקבוקי תבערה אל עבר
סניפי בנקים ברמאללה ובג'נין
לאחר שהודיעו למשפחות על
הכוונה .השר לעניינים אזרחיים
ברש"פ ,חוסיין אשייח' אמר
כי "אנו קוראים לבנקים הללו
לשקול שוב את עמדתם בנושא".
דניאל סיריוטי

מבצעים מיוחדים
במתחמי
נבחרים*
בסניפי
מק"ט 7074620

קומקום  1.7ליטר
דגם W2150

D18A17

טוסטר אובן  25ליטר
דגם MG25CHB
• טוסטר אובן לאפייה ,צליה ובישול
• פיזור חום אחיד
• מתאים לאפיית עוגות ופשטידות

מק"ט 7200128

299

מיקרוגל  20ליטר מכני
דגם MM720CKE
• מיקרוגל בעל מערכת הפעלה מכנית
• נפח פנימי –  20ליטר
• עוצמת המיקרוגל –700W

₪

399

₪

• קומקום חשמלי עשוי
פלסטיק • מדיד מים
וחיווי הפעלה מואר
•גוף חימום נסתר

מק"ט 7073128

199

79

₪

249

99

₪

מק"ט 4200006

3
שנות
אחריות

סיר טיגון ללא
שמן  8ליטר דגם

MF-TN8001

• סיר חדשני ומהפכני
המיועד לטיגון ,חימום,
צלייה והשחמת מגוון
סוגי מאכלים במהירות,
פשטות ויעילות
• מערכת פיזור אוויר חם
תלת מימדית,עוצמתית
ואחידה בחלל הסיר,
לבישול בריא ללא שמן,
וקבלת מזון עסיסי ופריך
עם  80%פחות שומן.

599

₪

790

5
שנות
אחריות

₪

מק"ט 4700011

מדיח כלים רחב
דגם WQP12-

• תכולה –  12מערכות
כלים •  4תוכניות הדחה
לבחירה – אינטנסיבית,
חסכונית 90 ,דקות,
הדחה מהירה

1490

₪

1590

₪

₪

מק"ט 4700004

מקרר מקפיא
עליון  200ליטר
דגם
HD-273FN

שואב אבק ציקלון נגרר
דגם VCC36C16K
• מערכת שאיבה ייחודית ,Multi Cyclone System
אשר מבטיחה תוצאת ניקוי מושלמת ומקיפה.
• מערכת גלילה אוטומטית של כבל החשמל באורך
 4.5מטר.

5
שנות
אחריות

מק"ט 7089068

• שיטת קירור Defrost
• תאורה פנימית בתא
הקירור • נפח ברוטו 211 -
ליטר ,נפח נטו  200 -ליטר
ליטר • מידות בס"מ:
ר'  ,55ע'  ,55ג' 143

₪

₪

249

299

999

1290

₪

מק"ט 4700021

מכונת כביסה פתח
עליון  7ק"ג דגם

5
שנות
אחריות

MFE65-T1211

5203

₪

• מהירות סחיטה 600
עד  1200סל"ד16 • .
תוכניות כביסה שונות
לבחירה כולל :תכנית
מהירה ב 15-דקות,
תכנית כותנה חסכונית.

1690

₪

1990

₪

מק"ט 4700009

מכונת כביסה
משולבת מייבש
כביסה  8ק"ג דגם

MFC120-DU

• מהירות סחיטה
–  1400סל"ד •  16תכניות
הפעלה לבחירה ,כולל
תכנית מהירה ,תכנית
כותנה חסכונית ,תוכניות
מיוחדות לצמר ולכביסה
עדינה ,מעורבת,
סינתטית ,ג'ינסים ,בגדי
תינוקות ,בגדי ספורט,
ייבוש ,כביסה וייבוש
בשעה אחת.

2790

₪

2990

*בסניפים :אשדוד ,ביל"ו ,ראשון לציון ,באר שבע וקריית אתא | לשעות פתיחה כנסו לאתר ACE.CO.IL
בתוקף  16.5.20או עד גמר המלאי .המס’ המזערי של הפריטים בסניף המוצעים במבצעים הינו  5יח’ .המחירים
לפני ואחרי המבצע מופיעים בסניף על גבי המוצרים .המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה בתוקף
לפחות יומיים לפני תחילת המבצע .ייתכנו שינויים במחירים של חלק מהמוצרים לחברי המועדונים איתם
הרשת עובדת ובאתר האינטרנט .מחירי המוצרים לא כוללים הובלה והרכבה .זמן האספקה ומחיר ההובלה
של המוצר משתנה מסניף לסניף ויימסר ללקוח בסניף .אין כפל מבצעים והנחות .אין מכירה סיטונאית.

₪

₪
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חצי נחמה:

הכנות לפתיחה
בגן ילדים באשדוד
צילום :לירון מולדובן

ילדי הגן חוזרים -
לשלושה ימים בשבוע
נועם )דבול( דביר

הורים לילדי המעונות שנותרו
ללא מסגרת" :חרצו את גורלם"

<< חלוקה לקבוצות משנה :הפרדה באמצעות כיסאות ,שולחנות,
פרגוד או פוליגל
<< הפחתה בצעצועים ,באביזרים ובמשחקים  -כיוון שנגיף הקורונה
יכול לשרוד עליהם
<< על התלמידים להביא את ארוחת הבוקר מהבית ובקבוק מים אישי

<<

היום חוזרות לפעול גם המ
סגרות לילדים עד גיל  ,3ובהן
גם מעונות היום המסובסדים בפי
קוח .אלא שבשל ההחלטה כי הפ
עילות במעון ,תהיה בקבוצות קבו
עות של עד  17ילדים בכל כיתה וכי
לא תיערך רוטציה ,חלק מהילדים
נותרו ללא מקום במעון.
אמש הפגינו הורים שקיבלו הודעה
שלילדיהם אין מקום במעון מול ביתו
של שר הרווחה אופיר אקוניס.
הארגונים המפעילים את מעו
נות היום ,ובהם ויצו ,נעמת ,החב

צילום :באדיבות המשפחה

נועם )דבול( דביר

ליליאן והוריה

רה למתנ"סים ,אמונה ועוד ,הודי
עו להורים כי יהיה מקום רק לכ60
אחוזים מהפעוטות וכי תינתן עדי
פות לפעוטות בסיכון ,לאימהות חד

כניסה לגן מותרת רק לילדים שהוריהם יחתמו על הצהרת בריאות

<< צוות הגן מחויב בעטיית מסיכה בחצר .בתוך מבנה הגן  -אין צורך
במסיכה
<< ההורים לא יורשו להיכנס לגן או לשהות בו

של הקבוצה שלו .לכל ילד וילדה יש
את הכיסא שלהם עם השם שלהם כדי
לשמור על ההנחיות" .על התחושות
הוסיפה" :אני חוזרת באהבה ובשמחה,
אפילו ביקשתי מהמפקחת לעבוד ביום
החופשי שלי על מנת לעזור למערכת.
דאגנו לחיטוי של הגן .עבור הילדים
עצמם זו חזרה לא פשוטה ,זו כמו חזרה
מחופש גדול .יש ילדים עם בעיות רג
שיות שצריך לתת להם מענה".
הרוטציה תשאיר חלק מההורים
בבית למשך חצי שבוע ,ובחלק מהעי
ריות מנסים למצוא למצב הזה פתרון.
כך ,למשל ,ראש עיריית פתח תקווה,
רמי גרינברג ,פועל לפתיחה מורח
בת של מסגרות שייתנו מענה לילדי
הגנים בשלושת הימים שבהם לא יל

מדו .האפשרות שנבדקת היא הפעלת
שמרטפיות על ידי עובדי הצהרונים,
מתנדבים ועובדי הרשות בתוך מבני
ציבור בקרבת הגנים .בימים הראשונים
השמרטפיות יעבדו במתכונת פיילוט
ובהמשך ההשתתפות בהן תהיה בעלות
סמלית .נזכיר כי המשרד לשוויון חבר
תי הקצה  250מיליון שקלים לרשויות
המקומיות לצורך הפעלת מסגרות
חלופיות לילדים שלא יגיעו לגנים.

גם הצהרונים חוזרים
הצהרונים צפויים לשוב לפעילות
השבוע ,לאחר שקצת לפני כניסת
השבת סיכמו משרדי החינוך ,האוצר,
החינוך והשלטון המקומי על הפעלת
כלל הצהרונים .אלא שהצהרונים יהיו

עבור ילדי גני הילדים וכיתות א' וב'
בלבד  -כלומר בלי כיתות ג' .ההורים
ישלמו רק בגין הימים שבהם ישהו
הילדים בצהרון .הצהרון יפעל משעת
סיום הגן ,14:00 ,ועד לשעה .16:00
מדובר בסכום של  40מיליון שק
לים נוספים שאמור לשמש לטובת
העסקת כוח אדם גדול יותר בשל
הקטנת הקבוצות של התלמידים
וההערכה כי צפוי מחסור במדריכים.
לדברי מנכ"ל משרד החינוך ,שמואל
אבואב" :אנחנו בונים קומה נוספת
בחזרה של מערכת החינוך לשגרה
הדרגתית .מסגרות הצהרונים יהוו
מסגרת משלימה ,איכותית ועם רצף
לימודי בעבור ילדי הגנים ותלמידי
כיתות א'-ב''".

<< היגיינה :לכל קבוצה יהיה תא שירותים ייעודי ,יש להרבות
בשטיפת ידיים

סערת חופשת ל"ג בעומר

הורים מפגינים מול
ביתו של השר אקוניס

המורים לאוצר" :לא מסכימים לוותר על חופשת ל"ג בעומר"

ס

היום יחזרו לפעול גם מעונות היום לילדים עד גיל  √ 3ההגבלה :עד 17
ילדים בכיתה ,ובלי רוטציה √ ההורים מוחים" :איך נחזור כך לעבודה" √
נעמת" :הקריטריונים לחזרה נקבעו על ידי משרד העבודה והרווחה"

הוריות ,לעולים חדשים וכדומה.
כבר בסוף השבוע קיבלו הורים
לפעוטות במעונות היום הודעה כי
לבנם או לבתם אין מקום במעון ,וכי
לא יוכלו להביאם למסגרת ביום רא
שון" .הייתי מצפה שלפחות יעשו
רוטציה ,לתת מענה לחצי שבוע זה
אמנם לא פתרון אולטימטיבי ,אבל
זה לא הגיוני פשוט לחרוץ את גו
רלו של ילד מסוים בצורה כזאת",
אומרת ירדן קלפרול ,אמא של לי
ליאן ,בת שנתיים וחצי ,שעד לפני
סגירת המסגרות בשל הקורונה
היתה במעון של נעמת בגבעתיים.
בערב חמישי האחרון המשפחה קי

<< יום הלימודים :בשעות  ,14:00-07:55שלושה ימים לכל קבוצה

צילום :אורן בן חקון

נעים לראות גן פתוח .כחוד
שיים לאחר שהופסקה הלמידה
בגני הילדים הציבוריים ) (6-3הם
ייפתחו היום ויחזרו לפעול ב"שגרת
קורונה" .השגרה החדשה תתקיים
תחת מגבלות ,ורק מחצית מילדי הגן
יגיעו בכל יום.
על פי המתווה ,כל קבוצת ילדים
)עד  18תלמידים( תלמד שלושה ימים
רצופים בגן .קבוצה אחת תלמד בימים
ראשון עד שלישי ,והקבוצה השנייה -
מרביעי עד שישי .בימים שבהם ישהו
הילדים בבית ,הם ילמדו באמצעות
מערכת השידורים הלאומית .במשרד

החינוך ציינו כי ניתן לקיים רוטציה
בימים משבוע לשבוע ,כדי לשמור על
עיקרון ההוגנות והשוויון בין ההורים.
יש לציין כי הרוטציה יוצרת למעשה
מצב שבו תלמידים יהיו שבוע בגן וש
בוע בבית.
בזמן שבגנים רבים בשגרה נפתח הגן
ב ,07:30כעת הפעילות בגני הילדים
תתקיים מ 07:55עד  .14:00כל קבו
צה שתגיע לגן תחולק לשתי קבוצות
משנה קבועות ,אשר יופרדו ויעבדו
במרחבים נפרדים במרחבי הגן ובחצ
רות .הגננות נקראו להפריד בין הק
בוצות באמצעות כיסאות ,שולחנות,
פרגוד או אפילו פוליגל .לצוות הגן
)הגננת והסייעת( יתאפשר מעבר בין
קבוצות המשנה ,לאחר שישטפו ידיים

עובדים במתכונת מלאה וכי מומלץ
להיוועץ בצוות של השירות הפסיכלו
גיחינוכי ויועצות גני הילדים ,לליווי
והכנת הצוות ברמה האישיתרגשית,
בתהליך החזרה לשגרה אחרת.
ענת מלכה ) ,(50גננת כבר עשור
לבני טרום חובה ,תחזור הבוקר לגן
שבמעלה אדומים" :אני משתוקקת
לחזור ,יש בי רצון גדול" .היא אומרת,
"אני סומכת על ההורים של הגן במאה
אחוז שלא יסכנו אותי ואת הצוות".
על העבודה תחת ההגבלות היא אומ
רת" :הילדים שיגיעו יחולקו לקבוצות,
קבוצה אדומה וקבוצה כחולה  -כך גם
חילקנו את האזורים והצעצועים .לא
רציתי להגביל את הילדים עם הלבוש,
אז הכנתי לכל אחד מהם לב בצבע

בכל יום
כללי 18
<< רוטציה :עד
גני הילדים )בני (6-3
תלמידיםשל
החזרה
<< צהרונים :רובם יפתחו רק אחרי ל"ג בעומר

חודשיים לאחר שסגרו את השערים ,נפתחים הבוקר גני הילדים הציבוריים מחדש
תחת הנחיות קפדניות √ הילדים ) (6-3יחולקו לקבוצות וילמדו ברוטציה √
במהלך השבוע יחזרו לפעילות הצהרונים ,אך ללא כיתה ג' √ צפוי מחסור בכוח אדם
ויקפידו על הנחיות משרד הבריאות.
הנחיה נוספת שקיבלו הגננות היא
להפחית עומס של ציוד ,צעצועים,
אביזרים ומשחקים  -שכן נגיף הקורו
נה מסוגל לשרוד עליהם למשך שעות
ואף ימים .התלמידים יביאו את ארו
חת הבוקר מהבית )לא תתקיים הזנה
משותפת בארוחת הבוקר( .הכניסה לגן
תותר רק לילדים שהוריהם יחתמו על
הצהרת בריאות שהם ללא תסמינים
הקשורים בקורונה .לילדי הגן אין חובת
עטיית מסיכה.
ההורים לא יורשו להיכנס לגן
או לשהות בו ,דבר שעלול להיות
טראומטי עבור ילדים שיצטרכו לחוות
תקופה הסתגלות .במשרד החינוך ציינו
כי השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים
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בלה הודעה ממנהלת המעון" .היא
אמרה שהיא מצטערת ,אבל הילדה
לא תוכל לחזור למעון עד סוף השנה.
פשוט פרצתי בבכי .שאלתי אותה
אם זה סופי והיא אמרה שכרגע זו
ההחלטה .ניסיתי לשאול אותה מה
אני אמורה לעשות עד אוגוסט ,והיא
אמרה שאין לה תשובה".
לדבריה ,בעלה עובד והיא נמ
צאת בתקופת מבחנים אינטנסיבית:
"מעבר לזה שזה פוגע בנו ההורים,
צריך לחשוב על הילדים .אלו יל
דים שצריכים לעלות בתחילת השנה
לגן עירייה ,צריכים להכין אותם לזה
 -ועכשיו פשוט יזרקו אותם לשם

ביום הראשון של הלימודים בספ
טמבר .אני לא מבינה מי קיבל את
ההחלטה להשאיר ילד כל כך קטן
בלי מסגרת".
גליה עמרם מרמת גן ,אמא לא
ריאל ,בן שנתיים וחצי ,שקיב
לה הודעה כי בנה לא ממשיך במ
עון נעמת ,מספרת" :קיבלנו טלפון
שהילד לא ממשיך בגן ,פשוט הדיחו
אותו והשאירו ילד בן שנתיים וחצי
בלי מסגרת .אני ובעלי עובדים וכבר
אמורים לחזור לעבוד מהמשרד".
מנעמת נמסר כי "הקריטריונים
לחזרה למעונות המפוקחים נקבעים
על ידי משרד העבודה והרווחה".

ערת חופשת ל"ג בעומר .במשרדי
האוצר ,החינוך וברשויות המקומיות
מנסים לבטל את חופשת ל"ג בעומר שתחול
ביום שלישי הקרוב .במשרד החינוך נזכרו
מאוחר ,ורק בסוף השבוע הנחה שר החינוך
רפי פרץ את מנכ"ל משרדו לנסות לגשר על
הפערים בין הסתדרות המורים לאוצר.
משרד האוצר הציע למורים ללמד ביום
שלישי ,יום החופשה ,ושהדבר יובא בחשבון
במו"מ שאמור להתנהל על החזר ימי הלימוד
בחופשת הקיץ .ביום שישי האחרון שלח סגן
הממונה על השכר במשרד האוצר ליפה בן
דוד ,מזכ"לית הסתדרות המורים ,הצעה ובה
כתב" :אנו מציעים שהשנה הלימודים בל"ג
בעומר יתקיימו כסדרם )בכפוף להנחיות משרד
הבריאות ,כמובן( ויום לימודים זה יובא בחש
בון במסגרת השיח שאנו עתידים לקיים בגין
התקופה שבה לא התקיימו לימודים במוס
דות החינוך".
לאחר קבלת המכתב שלחו בהסתדרות המו

אווירת טרום קורונה :מדורת ל"ג בעומר בת"א לפני שנתיים

רים מכתב נגדי ,שבו נכתב" :הבהרנו לא אחת
שעובדי ההוראה לא יעבדו יותר מתשעה ימים
במהלך חודש יולי .נזכיר כי החל מיום  19.4עו
בדי ההוראה לימדו מרחוק על פי מתווה משרד
החינוך .אולי הגיע הזמן שפקידי האוצר ימצאו

צילום ארכיון :יהושע יוסף

פתרונות אמיתיים למשבר העמוק של המשק,
ולא ישקיעו את כל מרצם בניסיון לפגוע בעו
בדי הוראה".
בינתיים מתחילות רשויות שונות לקחת יוז
מה ,והחליטו להפעיל את הגנים באופן עצמאי

באמצעות עובדות עירייה וסייעות .החלוצה
היתה עיריית גבעתיים ,שכבר בשבוע שעבר
הודיעה כי הגנים יעבדו כרגיל בהפעלה עצ
מית של סייעות העירייה .בסוף השבוע הצט
רפה אליה גם ירושלים ,שבה  630גני ילדים.
גם בעיריית רעננה ובקריית ביאליק הודיעו כי
הגנים יפעלו בל"ג בעומר.
אלה שהצליחו להצית אש בקרב הגננות היו
דווקא מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד
וענת דדון ,יו"ר המחלקה לגננות בהסתדרות
המורים .במכתב שכתבו הן קראו להן להתנדב
ולעבוד ביום חופשת ל"ג בעומר ללא תשלום.
אלא שלאחר המכתב שהגיע מהאוצר ,בן דוד
חזרה בה וכתבה להן" :למרות רוח ההתנדבות
והמסירות שגיליתן ,נוכח התנהלות שערו
רייתית של משרד האוצר בשעות האחרונות,
אין להתנדב בל"ג בעומר .לא ניתן למשרד
האוצר לנצל את משבר הקורונה לצורך פגיעה
בזכויותיכן".
נועם )דבול( דביר
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מנצחים את הקורונה
באים לעזרה:
ישראייר וארקיע
יקבלו ערבות של
 100מיליון שקלים

בית הדין הרבני בפתח תקווה
בהחלטה תקדימית :מענק הקו
רונה יינתן ברובו להורה המשלם
מזונות .ההחלטה באה בעקבות
בקשת אב להורות לאם להעביר
לידיו את מענק המדינה בסך
 2,000שקלים שניתן בעקבות
משבר הקורונה עבור  4ילדיהם.
האם מסרה שמאחר שהמשמורת
אצלה המענק מגיע לה בלבד.
"משום שהאב נושא בכ 80%
מנטל המזונות של הילדים ,מן
הנכון והצודק יהיה לחלק את
המענק החד פעמי שניתן עבור
הילדים ביחס של ,20%/80%
דהיינו  1,600שקלים מהמענק
תעביר האם אל האב ו  400שק
לים מנגד יישארו אצלה" ,כתב
בית הדין בהחלטתו.
יאיר אלטמן

למרות הקורונה:
מצפת תצא תורה

בצל הקשיים :תהלוכת ספר התורה של ל"ג בעומר תתקיים במתכונת מצומצמת
√ לראשונה ישתתפו בה משתתפים ספורים √ "ינשקו את הספר מהמרפסות"
צילום :איתן אלחדז

החלטה תקדימית:
מענק הקורונה יינתן
ברובו להורה
המשלם מזונות

www.israelhayom.co

עדי חשמונאי
לא המגיפות ,לא רעידת
האדמה הקשה שהחריבה את
מרבית צפת ב ,1837לא פרעות
הערבים בתחילת המאה הקודמת
ולא מלחמות  -כל אלה לא הצליחו
לשבש את תהלוכת ספר התורה
המסורתית שפתחה את הילולת ל"ג
בעומר בציון הרשב"י במירון.
מחר ,לראשונה זה  187שנים ,לא
תתקיים התהלוכה היוצאת מבית
עבו שבעיר העתיקה של צפת ועד
לקבר הרשב"י ,בשל המאבק בהת
פשטות נגיף הקורונה .במקום האל
פים שהשתתפו בתהלוכה מדי שנה,
לראשונה ישתתפו בה אנשים בו
דדים ,וספר התורה ותזמורת הכ
לייזמרים יעברו ברחובות העיר על
גבי כלי רכב מעוטרים בפרחים.
"הזמנו משאית עם גרר שעליה יהיו
מערכת הגברה וספר התורה .המ
שאית תעבור בין רוב שכונות העיר,
בהן נודיע לציבור שספר התורה של
משפחת עבו הגיע ,ונברך אותם .הם

התהלוכה לפני שנתיים

התהלוכה בשנת 1932

ינשקו את הספר מרחוק מהמרפסות",
אמר שלמה חדד ,מ"מ ראש עיריית
צפת ,המשמש גם חזן התהלוכה מזה
 30שנה" .התהלוכה הרכובה תתקיים
בין השעות  19:00-16:00ומשם היא
תצא בשיירה של  3-2כלי רכב
למירון .יש אנשים שבשבילם הק
דושה של היום הזה היא ממש כמו
יום כיפור".

בנה המקורי של בית הכנסת ,הקיים
במקום עד עצם היום הזה ,כולל שני
השערים שדרכם נכנסים המתפ
ללים לציון הקבר .נוסף על כך ,הוא
קנה אלפי דונמים של אדמות חק
לאיות באזור ועודד עשרות משפחות
יהודיות להתיישב במקום.
כאות הוקרה על גאולת קברו של
הרשב"י העניקה לו הקהילה בצפת
ספר תורה על שמו ,ובערב ל"ג בעו
מר תקצ"ג ) ,(1833התקיימה תהלוכת
ספר התורה שהפכה למסורתית ומאז
ועד היום פותחת באופן רשמי את
הילולת ל"ג בעומר במירון .הובלת
התהלוכה עברה מדור לדור במשפ

גם בזמן המלריה
תהלוכת ספר התורה מבית עבו
החלה ב  .1833שנים קודם לכן רכש
הרב שמואל עבו את חלקת הקבר של
הרשב"י במירון ,והקים עליה את המ

חת עבו והיום מוביל אותה בן הדור
השישי של המשפחה  -רפי עבו.
"התהלוכה התקיימה אפילו כשמ
גיפות הטיפוס והמלריה פקדו את
הארץ .יש לי יומן בכתב יד שכת
בה מרגלית ,אחותו של סבי לפני 96
שנים" ,מספר רפאל עבו .ב  7במאי
 ,1924בדיוק שבועיים לפני הילולת
ל"ג בעומר של אותה שנה ,כתבה
מרגלית ביומנה" :הלכתי לראות את
שלום גאולה ,מצבה היה נורא ...עי
ניי זלגו נחלי דמעה בדמעות של
אש.י" .ב  24במאי  1924תיארה
מרגלית ביומנה את ההכנות לק
ראת התהלוכה המסורתית של ל"ג
בעומר" :קמתי מוקדם מאוד היום
בכדי לגמור את עבודתי מהר לפני
שיבואו האנשים ,בשביל לקחת את
ספר התורה כפי הרגיל מביתנו".
רפאל עבו מסכם" :הייתי שמח אם
התהלוכה היתה נערכת כרגיל ,אבל
במציאות הנוכחית אני חושב שהאיזון
שנעשה בין ההכרה בחשיבות שספר
התורה יגיע למירון אפילו בתהלו
כה מצומצמת מאוד ,לבין שמירה על
שלום הציבור ,הוא נכון".

צילום :באדיבות רפאל עבו

שמעון יעיש וזאב קליין
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קריאת הרבנים" :לא לערוך מדורות
בל"ג בעומר מחשש לפיקוח נפש"

המוני מאמינים ייאלצו לחגוג בבית בגלל הקורונה √ "לא להפר את האיסור בשל אף מצווה"
חנן גרינווד
חסר תקדים :שומרי המסורת
הרבים מתכוננים נפשית
לל"ג בעומר המוזר ביותר איפעם,
מכיוון שבניגוד לכל שנה אחרת,
השנה חל איסור מוחלט להדליק
מדורות.
החג ,שהוא אולי הפומבי ביותר
בלוח השנה ,ייחגג לראשונה זה
מאות שנים בתוך הבית פנימה .מאות
האלפים שמגיעים בכל שנה להילולה
במירון ייאלצו לעקוב אחר החגיגות
המצומצמות באמצעות האינטרנט
או הרדיו.

כאמור ,מחר בערב יצוין ל"ג
בעומר ,היום ה  33של ספירת העומר
מתוך  50בסך הכל .ביום זה מותר
להסתפר ולהתגלח ,לשמוע מוזיקה
שמחה ולערוך חתונות .השנה,
בשל מגיפת הקורונה ,הותר למי
שלא הסתפר קודם לפסח להסתפר
לאחר פרסום ההקלות על הנחיות
משרד הבריאות ,אולם רבים הקפידו
על האיסור ולכן יצבאו כעת על
המספרות.
הרב הראשי דוד לאו פרסם בסוף
השבוע מכתב פומבי ,שבו התייחס
לביטול ההילולה המפורסמת ביותר
בעולם .לדבריו ,ההוראה היא לא

אחרת .במקום הדלקת מדורות ,הוא
ממליץ להדליק בכל בית נר לזכרו
של הרשב"י.
במגזר החרדי האיסור להדליק
מדורות ,ולא כל שכן ביטול ההילולה
ועריכתה במתכונת מצומצמת ביותר,
הם מכה לא פשוטה לאנשים רבים.
ארגון "הכנסת אורחים רשב"י",
שעוסק בשנה רגילה באירוח
אין מדורות השנה צילום :יהונתן שאול מאות האלפים במירון ,יצא ביוזמה
שבמסגרתה הסתובבו משאיות בכל
לערוך מדורות מפני חשש לפיקוח רחבי הארץ ואספו שמן ,נרות ,ושמות
נפש ,בשל נגיף הקורונה ,ולכן על לברכה במירון ,מהחוגגים שנאלצו
שומרי המסורת להישמע להוראה זו להישאר בבתיהם .המשטרה ערוכה
ולא להפר אותה בשל מצווה כזו או בכוחות גדולים כדי למנוע הגעה.

רן רזניק

מסוכן להיות שאננים

רק ההתנהגות שלנו בשגרה החדשה תקבע אם נשמור על ההישגים הטובים

ה

יום נמשכת היציאה לשגרה החדשה בצל
מגיפת הקורונה .בעקבות ההצלחה הישרא
לית במיגור המגיפה והמשך הירידה המשמעו
תית והמבורכת בארץ במספר הנדבקים החדשים
והחולים הקשים ,יש אפשרות שהיציאה עוד תואץ
אפילו מעבר למה שתוכנן ונקבע על ידי הממשלה
בתחומי החינוך ,המסחר ,התחבורה ,התרבות ,הפ
נאי ,ואפילו התיירות והמלונאות.
ברור גם כבר לכולם שבמשך תקופה ארו
כה החיים החדשים בצל הקורונה לא יהיו דומים
למה שהכרנו לפני המגיפה .ברור גם שזו לא "רק
שפעת" ,כפי שעדיין חוזרים ואומרים קומץ רו
פאים וחוקרים בכירים ,חלקם שרלטנים חסרי מצפון
ואחריות ציבורית ומוסרית ,הגם שחלקם מתהדרים
בתפקידים בכירים בהווה או בעבר במשרד הבריאות
או בבתי החולים הציבוריים .חשוב גם לומר שעל
פי העדויות המצטברות ,מגיפת הקורונה ,שאין לה
כעת כל תרופה או חיסון ,גורמת למותם בייסורים
של עשרות אלפי חולים ברחבי העולם באופן שלא
היה מוכר עד היום בתולדות הרפואה ,ושלמרבה
הצער היא עדיין גורמת בחלק מהמדינות ומהערים
למותם של עשרות אלפים ,כך באיטליה ,בספרד,
בצרפת ,בארה"ב ועוד.
עם זאת ,אסור חלילה שתיווצר בציבור וגם
בקרב משרדי הממשלה האשליה כאילו יש בי
טחון שהקורונה מאחורינו ושאפשר באמת לחזור
לשגרה המוכרת מלפני התפרצות המגיפה .יתרה
מזו :לכולנו נכונים עוד מבחנים קשים ,מורכבים
ומאתגרים בשבועות ובחודשים הקרובים ,וההת

מבלים בחופי הים

נהגות של כולנו בשגרה החדשה תקבע אם ישראל
תמשיך לשמור על ההישגים הטובים מאוד בקנה
מידה עולמי ,או שמא חלילה נידרדר למקומות
שאנחנו לא רוצים להידמות להם.
השגרה החדשה ,הכוללת ריחוק פיזי וחברתי,
חבישת מסיכות וכללי היגיינה נוקשים ,קשה לכו
לנו ,מאחר שהיא מנוגדת להרגלים הטבועים בנו,
ובמידה רבה מנוגדת לטבע האנושי ולקיום החברתי
של כולנו  -ואולם הצלחת היציאה מהגבלות הקו
רונה תלויה במידה רבה מאוד במילוי מתמיד של
ההוראות האלה על ידי כולנו ,למרות כל הקושי.
מובנת גם כמובן הדרישה הציבורית לחזרה
מהירה יותר לשגרה ,אבל עדיין ישראל חייבת
להמשיך לנקוט מדיניות זהירה ,שקולה ואחראית,
כפי שעשתה עד עכשיו ,ולהמשיך לא להיכנע לד

ללא מגבלת גיל:
אושר מתווה לחידוש
של טיפולי הפוריות

מיטל יסעור ביתאור

אושר מתווה לחידוש
טיפולי הפוריות לכלל
הנשים .עד כה התאפשרו טי
פולים רק לנשים מגיל  39במ
סגרת בתי החולים .התוכנית
שגובשה תובא לאישור משרד
הבריאות היום.
המועצה הלאומית לרפואת
נשים ,גוף מקצועי המייעץ למ
שרד הבריאות ,קיימה ביום שישי
דיון לגבי הרחבת הטיפולים
ואישרה כי יתאפשרו טיפולים
לכלל הנשים ,ללא מגבלת גיל.

צילום :גדעון מרקוביץ'

כזכור ,הטיפולים הופסקו בא
מצע חודש מארס ,הן בשל חשש
מהשפעה של נגיף הקורונה על
נשים הרות ,ובהמשך לנוכח צמ
צום הפעילות הרפואית הבלתי
דחופה בבתי החולים .לפי ההמל
צות החדשות ,הטיפולים יתבצעו
לאחר בדיקת קורונה אחת לכל
הזוגות )ולא שתיים או שלוש כפי
שנדרש בהמלצות קודמות( .נשים
שסובלות ממחלות כרוניות יע
ברו ועדה מקצועית של היריון
בסיכון כדי להתחיל את הטיפו
לים .מרפאות הפריון יקפידו על
ויסות תורים כדי למנוע הדבקה.

חוזרים לטייל

צילום :אייל מרגולין/ג'יני

רישות ולקריאות חסרות אחריות ומופקרות לעיתים
של פוליטיקאים ,כלכלנים ולצערי גם רופאים,
אשר עלולות להביא לרמיסת כל ההישגים הכבי
רים של ישראל במאבק בקורונה.
משה בר סימן טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות ,אמר
בתחילת המגיפה שישראל ,כמו שאר מדינות העו
לם ,פועלת למאבק בהתפשטות נגיף שעד לאח
רונה לא היה מוכר למדע ולרפואה תחת "ערפל
קרב סמיך מאוד" .זאת ,עוד כשהיא צועדת ב"שדה
מוקשים" שבו עדיין רב הנסתר על הגלוי .אלא
שהמשך היציאה נעשה עדיין בערפל הכבד בתוך
שדה מוקשים ,ולכן היציאה חייבת להמשיך להיות
זהירה ,איטית ושקולה ,כי פזיזות עלולה חלי
לה לדרדר את ישראל למספרי המתים באיטליה,
בספרד ובניו יורק.

ההאטה נמשכת:
ירידה בנדבקים גם
ב"ערים האדומות"
מיטל יסעור ביתאור
התפשטות הקורונה בישראל
נמשכת במגמת ההאטה :ול
ראשונה ,אתמול מספר החולים הפ
עילים ירד מ ,5,000עם  30נדבקים
נוספים בלבד ושני נפטרים.
מספר הישראלים שאובחנו כחו
לים עד כה הגיע ל - 16,436מתו
כם  78מאושפזים במצב ,קשה ובהם
 63מונשמים .כמו כן ,מניין המתים
נשאר יציב ועומד על  247בני אדם.
 11,229החלימו ושוחררו לבתיהם.
כמה בתי חולים כבר סגרו את מחל
קות הקורונה הייעודיות ,ובהם אסו
תא באשדוד ,שערי צדק בירושלים

וברזילי באשקלון.
עד היום החלימו  11,229בני אדם,
ו 334מהם שוחררו במהלך היום,
עלייה של  3.1אחוזים מאתמול.
בתוך כך ,מנתונים שפרסם משרד
הבריאות אתמול עלה כי חלה עלייה
של  4אחוזים בשיעור חולי הקורו
נה בח'ורה ,שם מספר החולים עומד
כרגע על  130בסך הכל.
בבני ברק נוספו אתמול  23חולים
מאומתים חדשים ,ובבית שמש עוד
 ,16אך בדיר אלאסד ,בעלי ,בא
לעד ובמקומות נוספים שבהם היה
חשש להתפרצות הנגיף ,לא נרשם
ביממה האחרונה אפילו חולה מאומת
חדש אחד.

אלפים בהפגנת
המתמחים" :לשים
קץ לתנאי העבדות"
כ 2,500רופאים מתמחים הפ
גינו אמש ברחבת כיכר הבימה
בתל אביב בקריאה לקצר את
תורנויות המתמחים ,העומ
דות על  26שעות למשמרת .זו
לא הפעם הראשונה שבה הרו
פאים המתמחים מפגינים ודור
שים לשנות את שעות התורנות
בבתי החולים ,אולם הפעם ניצלו
המתמחים את משבר הקורונה
ואת העומס שהיה על בתי החו
לים כדי להוכיח לאנשי משרד
הבריאות שאפשר ליצור מודל
שמאפשר את קיצור משך התו
רנות .יו"ר ארגון מרשם ,ד"ר
ריי ביטון ,אמרה בהפגנה" :אני
קוראת לראש הממשלה ולבני
גנץ ,אנחנו טרוטי עיניים ושב
עי הבטחות .מבקשים מכם לשים
קץ לתנאי העבדות שבהם אנחנו
מועסקים".
מיטל יסעור ביתאור

צילום :הרצי שפירא

האוצר יעניק ערבויות בסך
 100מיליון שקלים לחברות הת
עופה ישראייר וארקיע .המש
מעות :משא ומתן מוצלח מול
הבנקים וקבלת הלוואה יאפשרו
לחברות התעופה המשך פעילות
גם לאחר הנזקים הגדולים שס
פגו בעקבות התפשטות הנגיף.
מדובר בשלב ראשון בדרך ארוכה
עד להתייצבות החברות ולקבלת
ההלוואות בפועל .כעת ,לאחר
שהמדינה אישרה את מתן הע
רבות ,הבנקים יבחנו את דרישות
החברות ואת האפשרות להעניק
להן הלוואה.
ישראייר הייתה חברת התעו
פה הפעילה ביותר בחודש אפריל
בנתב"ג ,והוציאה עשרות טיסות
חילוץ במהלך תקופת הקורו
נה מיעדים רבים ברחבי אירו
פה .ארקיע היתה פחות פעילה
במהלך תקופת הקורונה ,ונכון
לעכשיו לא ברור מתי תשוב
לפעילות .אל על הודיעה שכל
עובדיה יוסיפו להיות בחל"ת עד
 30ביוני .נכון לעתה ,לא אוש
רה בקשת ההלוואה של אל על.
המדינה לא הסכימה לתת ער
בות לחברת התעופה הגדולה
בישראל ,שצפויה לפטר אלפי
עובדים ולהיפטר מכמה מטו
סים בצי שלה ,לצד ביטול קווים
פחות רווחיים במסגרת תוכנית
ההתייעלות.
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המתמחים מפגינים

למרות איסור
הרחצה :שני בני
אדם טבעו בסופ"ש
חרף ההגבלות והאיסור לש
חות בחופי הים ,במהלך סוף הש
בוע האחרון טבעו שני בני אדם.
בשישי בשעת לילה טבע גבר
בשנות ה 30לחייו בחוף רימו
נים בטבריה.
לאחר שנמשה מהמים ,בוצ
עו בו פעולות החייאה על ידי
צוותי מד"א שהצליחו להחזיר
לו את הדופק.
מאוחר יותר הגבר פונה
לביה"ח פוריה בטבריה ,שם עבר
בדיקת קורונה ואובחן כחיובי.
הוא אושפז במחלקה הייעודית
בבית החולים במצב אנוש והוא
מורדם ומונשם .שישה אנשי
מד"א ושלושה שוטרים נכנסו
לבידוד אחרי שבאו איתו במגע
בפעולות להצלתו.
בתוך כך ,אתמול בשעות
הצהריים נמשה גבר סמוך לחוף
המופרד באשקלון .הגבר ,בסוף
שנות ה 40לחייו ,הוא ככל הנ
ראה תושב השטחים.
גדי גולן ועדי חשמונאי
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מתגעגעים
עד השמיים

אירופה יוצאת
לשגרה חדשה

שמעון יעיש
הקורונה שיבשה את השגרה
גם אצל הטייסים והציבה גם
אותם בפני אופק של אי ודאות,
תלויים בין שמיים לארץ .עכשיו,
כשהמגבלות מצטמצמות והולכות,
הטייסים משתוקקים לרגע שבו יהיו
שוב בין הארץ לשמיים  -והפעם
במובן הכי קונקרטי שיש .הנה
חמישה טייסים ,שכבר לא יכולים
לחכות להניח את הידיים על
ההגאים.
"הרגע שאני הכי מתגעגע אליו
ומאוד חסר בתקופת הקורונה זה
השהייה הזאת לפני שפותחים כוח
להמראה" ,משתף שי וינר ),(43
קברניט ויו"ר טייסי ישראייר" ,אחרי
שסיימנו את כל ההכנות ,מגיעה
שנייה לפני שהמנועים נפתחים
להמראה וכאן מגיעה הציפייה שהכל
יעבור חלק .יש בין עשרות למאות
נוסעים מאחוריי ואני אחראי עליהם.
התכנון וההכנות הופכים לביצוע,
וזה רגע מאוד מרגש עבור טייס,
בכל טיסה ,כי הכל יכול לקרות
ברגע הזה וכל החושים מחודדים.
כל מה שלמדת מתרכז לרגע אחד.
זה לא משנה אם הילדים עשו לך

בלאגן בבוקר או רבת עם אשתך,
זאת השנייה הכי קריטית שבה שמים
הכל בצד ואני מרוכז במאה אחוזים.
זה רגע חזק ומלא אחריות ,ואני כל
כך מחכה להרגיש את זה שוב".
גם רן אלקבץ מדבר בערגה
על הרגעים האלה" .אני מתגעגע

נעם אדר,
ארקיע:
"העבודה
שלנו היא חלק מהמסע של
הנוסעים ,והחיבור הזה יוצר
מפגשים יוצאי דופן"
להרגשת העוצמה כאשר המטוס
מגיע למהירות הניתוק ,משיכת
ההגאים מנתקת את גלגלי המטוס
מהקרקע ,האף מתרומם והקרקע
מתרחקת במהירות ונוף מרהיב
נגלה לנגד עיניי",
אומר אלקבץ ) ,(48
קברניט באל על ויו"ר ועד
טייסי החברה ,אבל מוסיף:
"הריגוש הגדול חוזר
על עצמו בכל פעם
שאני שב ארצה
ורואה את ישראל

חוף ברייטון ,בריטניה
צילוםGettyImages :

שגריר ישראל
בארה"ב נגד ה"ניו
יורק טיימס"" :מוציא
דיבה רעה על ישראל"
שגריר ישראל בארה"ב ,רון
דרמר ,תקף בחריפות את "הניו
יורק טיימס" לאחר שמאמר בעי
תון על התגייסות מערכת הביט
חון למלחמה בקורונה נפתח בא
זכור לא מחמיא ,בלשון המעטה,
של מחלקת המחקר והפיתוח.
בפסקת הפתיחה של הכתבה,
שפורסמה ביום חמישי האח
רון ,הוזכרה המחלקה ושם נכתב
כי היא "מוכרת במיוחד בזכות
סלילת הדרך לצורות חדשות
להרוג אנשים ולפוצץ דברים".
ההתייחסות הזו הרגיזה מאוד את
דרמר ,שבתגובה תקף חזיתית
את העיתון הנחשב" .הניו יורק
טיימס ,שקבר את השואה ,מוכר
במיוחד בזכות סלילת הדרך לצו
רות חדשות להוציא את דיבתה
רעה ולעשות דמוניזציה למדינת
היהודים" ,צייץ השגריר.

ביבשת נערכים לשבוע של צעדי הקלות על הסגר √
צרפת תחולק לאזורים אדומים וירוקים ,והבריטים
חזרו לחופים √ ובינתיים  -הנגיף הגיע לבית הלבן

שי וינר מחכה לרגע שבו מתחילה ההמראה √ רן אלקבץ רוצה
כבר לראות את ישראל נפרשת בפניו בעת נחיתה √ מידן בר
מחכה לשמוע "שלום" בקשר ,שמייד מחזיר אותו הביתה √ משבר
הקורונה קרקע את הטייסים  -עכשיו הם מתחילים לחמם מנועים
נפרשת לנגד עיניי ,המבט מלמעלה
על מדינת ישראל הוא היפה בעולם.
והמשפט 'גבירותי ורבותיי ,כאן
הקברניט מתא הטייסים .בעוד דקות
ספורות ננחת ב."...
"בהנמכה לקראת המרחב האווירי
של ישראל" ,אומר מצידו מידן בר
) ,(46יו"ר איגוד הטייסים" ,בקרת
תל אביב עונה לך בקשר 'שלום'
בעברית' ,ברוכים הבאים' או 'חג
שמח' ,והמילים האלה מחזירות אותי
הביתה בשנייה".
אבל נראה שלרוב הטייסים חסר
גם הקשר עם הנוסעים" .כשילדים
נכנסים לקוקפיט אחרי הנחיתה,
זה אחד הרגעים המיוחדים עבורי",
אומר נעם אדר ) ,(53קברניט
בארקיע" ,הם מתבוננים נפעמים
בכל הכפתורים ומספרים לנו על
חלומם להיות טייסים .או אדם
שהתמודד עם חרדות טיסה קשות
ובא להודות על חוויה טובה ,תיירים
שמתרגשים לבקר בארץ הקודש
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מטוסים מושבתים
במהלך הסגר הקורונה
צילום :יוסי זליגר

דניאל רוברטס,
קאל )שינוע
מטענים(:
"הקורונה
העלתה אותנו לכותרות כמי
שמביאים ברכבת אווירית
את הציוד הרפואי הנחוץ"
או משפחה שחוזרת מטיול משמח.
העבודה שלנו היא חלק מהמסע של
הנוסעים והחיבור הזה יוצר פעמים
רבות מפגשים יוצאי דופן".
משבר הקורונה זימן לטייסים גם
רגעים בלתי נשכחים וגם קידם לאור
הזרקורים גיבורים חדשים .וינר,
למשל ,נרתם למשימה בלתי שגרתית
באחת הטיסות מסין" .מצאתי את
עצמי מתפקד כסבל לצד כל הצוות
שלי ,לאחר שהרשויות בסין קבעו
שאם לא נספיק להעמיס את המטוס
בתוך שלוש שעות ,הם

יעכבו אותנו שלושה ימים" ,הוא
נזכר" ,המראנו דקה אחת לפני
הדדליין" .ואילו דניאל רוברטס ),(43
קצין ראשון וחבר בוועד טייסי קאל
)קווי אוויר למטען( ,המשיך לטוס גם
בעיצומו של המשבר" .אנחנו פחות
בולטים ,באים ויוצאים מטרמינלים
ייעודיים למטען ובדרך כלל גם
באישון ליל .בזכות הקורונה עלינו
לכותרות ,והחשיבות שלנו הודגשה
כמי שמביאים ברכבת אווירית את
הציוד הרפואי שכל כך נחוץ להצלת
חיים" ,אומר רוברטס" ,אלה משימות
לאומיות".
התעופה היתה בין הענפים שספגו
את המהלומה הקשה ביותר במשבר,
וכבר עכשיו אפשר לראות את סימני
העתיד" .כבר בטיסות האחרונות שלי
לסין ראיתי שנמל התעופה מרושת
במצלמות תרמיות ובעמדות בידוק
רפואי" ,מוסיף רובטרס" ,העולם
הזה משתנה" .וינר" :נעבור בדיקות
בריאות לפני טיסה ,אבחון
תסמינים ,בדיקות קורונה
מהירות ועוד .גם חברות
התעופה הישראליות
ישתנו :הן יצטרכו להתאים
את עצמן בעקבות המשבר.
זה יכאב ,ויהיה כרוך בהתאמות
ופיטורים ,אבל נשרוד את זה".

יוני הרש ,ארה"ב
ארז לין וסוכנות הידיעות
באירופה נערכים לאחד הש
בועות החשובים ביותר
במאבק בנגיף הקורונה ,שבו ייכנסו
לתוקף צעדים חשובים בהקלה על
הסגר כדי לאמוד את היכולת של
מערכת הבריאות להתמודד עם
השגרה החדשה.
בצרפת שאבו אתמול עידוד מכך
שרק  80איש נוספים מתו מהנגיף,
ירידה חדה מ 243יום קודם לכן.
ביום שני המדינה תחולק לאזו
רים אדומים וירוקים ,כאשר באדומים
עדיין יהיו הגבלות משמעותיות .בי
רוקים ייפתחו בהדרגה העסקים ובתי
הספר ,וגם מקומות הבילוי בחודש
הבא .עם זאת ,עדיין יהיו הגבלות
משמעותיות על תנועה.

"מפסידים בפארקים"
בפריז החליטה ראשת העיר לזרז
את התוכניות להפוך חלק ניכר
מהרחובות לנתיבי אופניים בלבד.
בבריטניה גם דוחקים ברשויות לעודד
אנשים לרכוב על אופניים או ללכת
ברגל אחרי שיוסרו ההגבלות השונות,
כדי להקל על מערך התחבורה הצי
בורית ותנאי הריחוק החברתי.
בסוף השבוע בממלכה נצפו מראות
שלא נראו כבר הרבה זמן :בריטים
רבים יצאו לפארקים או לחופים
כדי ליהנות מהשמש והחום הבלתי
שגרתי ,למורת רוחה של המשטרה
שאף צייצה" :אנחנו לצערנו מפסי
דים בקרב בפארקים היום" .החזאים
ציינו כי ההפרה של הסגר היא כתו

צאה מכך שאתמול ככל הנראה היה
היום הכי חם של השנה.
היום צפוי ראש הממשלה הבריטי
בוריס ג'ונסון להודיע על שורה של
צעדים ליציאה מהסגר בן שבעת הש
בועות ,אך לפי ההערכות עדיין לא
ייפתחו בתי הספר.
בתוך כך ,בבירת דרום קוריאה,
סיאול ,נאלצו לסגור  2,100בארים
ומועדונים ומקומות נוספים לאחר
שהתברר כי צעיר בן  ,29שהסתו
בב בעיר ,הצליח להדביק
לפחות  17איש .האדם ,שלא
חבש מסיכה ,היה בסביבתם של
כ 1,500איש.
בניו זילנד מתכוונים בק
רוב להתחיל בהסרת הסגר,
אך ככל הנראה חלק מהצעדים
הקשים יימשכו עד יולי .לטע
נת ראשת הממשלה ,ג'סינדה
ארדרן ,המדינה "רק חצי הדרך
חזרה מהאוורסט" .החשש נובע
בין היתר מהמצב באי הוקאידו
ביפן ,שבו הסירו מהר מדי את
הסגר ועכשיו נאלצים להת
מודד עם גל שני של המגיפה.

בקו בווירוס ,ו 60אנשי צוות נוספים
נאלצו להיכנס לבידוד.
הנשיא עצמו סיפר ביום שישי
בראיון לפוקס ניוז כי אך ביום שלישי
הוא היה באותו חדר עם החייל שמ
שמש כעוזרו האישי ונדבק גם הוא
בקורונה .עם זאת ,טראמפ הוסיף כי
הוא נבדק פעמיים בימים האחרונים,
ושתי הבדיקות חזרו שליליות.
כך או אחרת ,לנוכח ההתפתחויות
האחרונות החליטו להגביר את קצב

הבדיקות של אנשי הצוות שעומדים
בקשר קרוב עם הנשיא וסגנו.
למרות שהקורונה מתפשטת בחצרו
האחורית ,טראמפ ממשיך להפגין
אופטימיות מפתיעה בקשר למאבק
במגיפה" .זה הולך להיעלם ,ואחרי
זמן מה ,בתקווה ,לא נראה אותו שוב",
הצהיר הנשיא בסוף השבוע בשיחה
עם עיתונאים" .באיזשהו שלב הוא
ייעלם כנראה בעצמו .אם היה לנו
חיסון זה היה מאוד מועיל" ,הוסיף.

יוני הרש ,ארה"ב

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

ממשיכים

להוריד מחירים
מזגנים

"הקורונה תיעלם"
וירוס הקורונה מתקרב לד
רגים הגבוהים ביותר בבית
הלבן :קייטי מילר ,הדוברת של
סגן הנשיא מייק פנס ,אובחנה
בסוף השבוע כחולה בקורונה.
לא ברור מתי בפעם האחרו
נה מילר היתה קרובה לפנס או
לטראמפ .החדשות על הדוברת
הגיעו באותו היום שבו התברר
כי  11סוכני שירות חשאי נד

בהנחות ענק
החל מ₪ 990 -

מקום ראשון
באיכות השירות

1

וגם

תקנה מוזלת

ה

מחסני חשמל

דניאל רוברטס

מידן בר

נעם אדר

רן אלקבץ

שי וינר

טראמפ וסגנו פנס .דוברת וסוכנים נדבקו בנגיף ,הם לא
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ראשי הממשלות .יצחק רבין עם ג'ון מייג'ור אחרי
תצפית אווירית מעל גבולות סוריה ולבנון ,מארס 1995

אם קפץ לחוף פרישמן
ראשון .הנסיך וילי
מלכותי
עם הצמרת המדינית
ביקור אחרי שורת פגישות
בת"א ,רגע

100

שנה להצהרת בלפור.
בריטניה לשעבר ,תרזה מיי ,בט רה"מ נתניהו וראש ממשלת
קס לציון הצעד ההיסטורי

70
שינה
ליחס

בישראל
ריטניה

עבר מורכב ,עתיד מזהיר
מהצהרת בלפור ,דרך העוינות כלפי היישוב היהודי ,עבור באמברגו הנשק  -ועד לביקור המלכותי
הראשון ב  70 √ 2018שנה ליחסי ישראל בריטניה :השגרירים משתפים ברגעים שננצרו בליבם
אריאל כהנא
ישראל ובריטניה מציינות בימים אלה
 70שנה של קשרים דיפלומטיים .שתי
שנות הפער בין הקמת המדינה ב  ,1948לבין
כינון היחסים הרשמיים ב  ,1950אינן מקריות.
לא שכחנו ולא נשכח לבריטים את האהדה
לערביי א"י במלחמתם נגד היישוב היהודי.
לבריטים ,מנגד ,נדרשו עשרות שנים לה
תגבר על עלבון גירושם מ"פלשתינה" בידי
המחתרות העבריות .הראיה :רק לפני שנתיים
ביקר ,בפעם הראשונה בתולדות המדינה ,נציג
רשמי מטעם בית המלוכה הבריטי  -הלא הוא
הנסיך ויליאם.
היחסים ידעו עליות ומורדות ,שכללו בי
קור ראשון של ראש ממשלת בריטניה ,מרגרט
תאצ'ר בשנות ה - 80אך גם אמברגו נשק במ
לחמת לבנון הראשונה ובאינתיפאדה השנייה.
עם זאת ,לאורך העשור האחרון החלה מגמה
חיובית ביחסים .כשהגיע הברקזיט ,הכבלים
כאילו השתחררו .עד לעזיבת האיחוד האירופי,

לונדון יישרה קו עם העוינות של בריסל .מאז
החלטת הפרישה ב ,2016רה"מ לשעבר תרזה
מיי ,ורה"מ הנוכחי בוריס ג'ונסון ,מאפשרים
לעצמם להיות הרבה יותר חיוביים .אמנם הב
ריטים ממשיכים לגבות את הפלשתינים ,והם
בהחלט יכולים להיות נוקשים יותר נגד איראן.
ובכל זאת ,היקפי הסחר שוברים שיאים ,חילות
האוויר  -מי היה מאמין  -מתאמנים זה לצד זה,
וממש לאחרונה הוצא חיזבאללה אל מחוץ לחוק.
כי בסוף ,עם כל המשקעים והמתחים ,גם
אנחנו זוכרים מי היתה האומה שעמדה איתן
נגד האויב הגדול ביותר שקם לעם היהודי מאז
ומעולם .גם הפרט הזה הוא חלק מההיסטוריה
של יחסי ישראלבריטניה.

תובנות השגרירים
השגרירים שנשלחו לשתי המדינות לאורך
השנים זוכרים לא מעט רגעים ייחודיים שהוסיפו
עוד קומה לבניין יחסי ישראלבריטניה" .התמזל
מזלי לשרת בזמן כה יוצא דופן לשותפות בין
שתי המדינות" ,משתף השגריר הנוכחי מארק
רגב לקראת סוף כהונתו" ,שני רגעים יוצאי

דופן היו :חגיגת המאה להצהרת בלפור בנו
במבר  ,2017וביקור הדוכס מקיימברידג' ,הנ
סיך ויליאם ב .2018הם מסמלים את כוחה של
השותפות המתמשכת בין ישראל לבריטניה".
סר תום פיליפס ,השגריר בישראל בשנים
 ,2010-2006מספר" :בתחילת כהונתי שאלתי
חבר ותיק ,חילוני אדוק ,מה המשמעות של היותו
יהודי עבורו ,כאדם שאינו מאמין .הוא אמר:
'בכך שאני גאה להיות חוליה קטנה בשרשרת
דורות שנמשכת יותר מ 3,000שנה' .התשובה
הזו הדהדה בי כשהרהרתי בשרשרת האירועים
הייחודית והארוכה שהחלה לפני מאות שנים
והובילה להקמתה של מדינת ישראל".
דרור זייגרמן ,שהיה השגריר בבריטניה בין
 1998ל ,2001משתף בחוויה ייחודית" :בשנת
 2000ביקר בלונדון איתן בן אליהו ,מפקד חיל
האוויר הישראלי .בארוחת ערב שקיימנו לכבו
דו ,התפתחה שיחה ידידותית מלווה באלכוהול,
ביני לבין מפקד חיל האוויר הבריטי ,שלפ
תע שאל אותי אם אני מעונין להצטרף לטיסה
במטוס קרב .הסכמתי מייד ,אף שאת שירותי
בצה"ל עברתי בחיל התותחנים .עברתי בדיקות

רפואיות מדוקדקות ,הולבשתי בסרבל טיסה
וישבתי במקום הנווט מאחורי הטייס .המטוס,
מדגם יגואר ,ביצע כמה צלילותי ,ערך סלטות
באוויר ועבר את מהירות הקול .כשנחתנו הטייס
היה בטוח שיש לי רקע בתחום ,היות שהחזקתי
מעמד ללא הקאה או סחרחורת".
סר סיימון מקדונלד ,שגריר בריטניה בישראל
בשנים  ,2006-2003משתף באנקדוטה נחמדה:
"הוזמנתי לאירוע גדול בתיאטרון ירושלים .היו
שם כנראה יותר מאלף איש .הוזמנתי לשאת
נאום ופתחתי במשפט היחיד בעברית ששיננתי:
'סליחה ,אני לא מדבר עברית' .ואז אמרתי שא
פשר להסתדר בישראל עם ארבע מילים בלבד:
"שלום" ,מאחר שהיא נושאת הרבה משמעויות
וכולן חיוביות; "בסדר" ,מאחר שהמאפיין הבולט
ביותר של הישראלים הוא נינוחות; "בלאגן",
מאחר שהמאפיין השני בחשיבותו של ישרא
לים הוא ישירות; ו"כיפה" ,מאחר שהיא מכסה
המון חטאים .וברגע זה הסתובבתי ,הרמתי את
הכיפה שלי וחשפתי את קרחתי .הקהל צחק.
דיפלומטים צריכים להבין את המדינה שבה
הם מוצבים גם כשאינם דוברים את השפה".

צילום :אי.פי

צילוםhall :
orce Coltsh
Royal Air F

צילום :באדיבות שגרירות בריטניה

לראשונה מבין ראשי
ופכת
ביקור הגברת .מרגרט תאצ'ר ה יני בישראל ,מאי 1986
יה שהגיעו לביקור מד
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ארה"ב :לצד שיעורי האבטלה
הגבוהים  -מחירי הנפט מזנקים
הנשיא טראמפ "מתלבט מאוד" אם לחדש שיחות הסחר עם סין ,אך אופטימי לגבי החזרה המהירה
לשגרה .השווקים מגיבים בעליות .קיצוץ מכסות הנפט הביא לזינוק מחירי הברנט ל 30-דולר לחבית
המשק .בתקופה הקרובה המספרים ימ־
שיכו לרדת ,אך לקראת סוף יוני תחל
תפנית חיובית".

גלעד צוויק
סוף שבוע הפכפך עבר על הכו
לכלה האמריקנית ,עם עליות
קלות בוול סטריט ונתוני האבטלה
הגבוהים ביותר זה  90שנה  -אך
באותה נשימה נמוכים מהתחזיות
המוקדמות.
על פי דו"ח שפרסם שלשום משרד
העבודה האמריקני ,שיעור האבטלה
בארה"ב זינק ל־ - 14.7%הגבוה ביותר
מאז השפל הגדול של  ,1929אז כרבע
מהאמריקנים היו מובטלים .מדובר
בזינוק שיעור האבטלה המהיר ביותר
בהיסטוריה.
מספר המובטלים עומד על ־כ־ 23מ�י
ליון .במקביל ,שיעור ההשתתפות בת־
עסוקה ירד דרמטית בכ־ 3%ועומד על
 60.2%בלבד  -הנתון הנמוך ביותר זה
יובל שנים .זאת ועוד ,השכר הממוצע
באפריל עלה כמעט ־ב־ ,8%כלומר הע�ו
בדים שנשארו בשוק התעסוקה הש־
תייכו רובם למעמד הבינוני־גבוה.
לצד הנתונים העגומים יצוין כי הת־
חזיות המוקדמות צפו כי שיעור האב־
טלה יגיע ל־ .16%בנוסף 4 ,מתוך 5

מוחקים הפסדים

פ
מספר המובטלים הגדול מאז  ,1929הנשיא טראמ 

אנשים שנרשמו כמובטלים באפריל,
צפויים לחזור לעבודתם ,כלומר20% ,
איבדו עבודתם לצמיתות.

"צפוי לחלוטין"
כצפוי ,המגזרים שספגו את המכה
הקשה ביותר הם הנופש והפנאי שה־
תכווצו ב־ 7.7מיליון עובדים .התוצר
ברבעון הנוכחי שיסתיים ב־ 30ביוני
צפוי להתכווץ בקצב שנתי של 30-
 20אחוזים.

צילום :אי.אף.פי

הנשיא טראמפ ביקש לנסוך ביט־
חון באזרחיו ,ומדבר על החזרה הקרובה
לשגרה" .זה היה צפוי לחלוטין" ,אמר
טראמפ בהתייחסו לנתוני האבטלה.
לצד זאת יועצו הכלכלי הבכיר של
טראמפ ,לארי קאדלו ,הזהיר כי ייתכן
שנתוני אפריל הם לא סוף פסוק" .אני
לא משוכנע שזה הכי גרוע שיהיה",
אמר קאדלו" .אני גם לא בטוח שה־
מגיפה הגיעה לסיומה" .לדברי קא־
דלו" ,אנו מצויים כעת בשלב פתיחת

רגע לפני פרישה :שר האוצר
מגדיל את תקציב הקורונה

רק  10מיליארד שקלים מהתוכנית עד כה הוקצו למשק ,אך השר כחלון מוסיף
 20מיליארד שקלים לתוכניות נוספות להתמודדות המשק עם משבר הקורונה
זאב קליין
שלוש יממות לפני שפורש
מתפקידו ,שר האוצר היוצא,
משה כחלון ,פותח את כל הברזים
ומוסי ף  20מיליארד שקלים לת�ו
כנית ההתמודדות עם הקורונה,
ללא מקורות מימון 14 .מיליארד
שקלים מתקציב המדינה ,שגדל
־לו 64מיליארד שקלים לטובת הק�ו
רונה ,ועוד  6מיליארד שקלים לקרן
הלוואות לעסקים בערבות מדינה,
שגדלה ־מו  8מיליארד ל־ 14מ�י
ליארד שקלים.
עם המשמעויות של ההחלטה הזו
יתמודד שר האוצר הבא .כעת הגי־
רעון בתקציב שנקבע ל־ 2.9%תוצר
וצמח ל־ 3.7%תוצר ,ערב התפרצות
משבר הקורונה  -צפוי לזנק השנה
לשיעור שיא ש ל  11%תוצר .ב�ש
קלים :מגירעון תקציבי ש ל  55מ�י
ליארד שקלים ערב התפרצות משבר
הקורונה ,הוא צפוי לזנק ־ל־ 140מ�י
ליארד שקלים.

שר האוצר כחלו ן

צילום :אורן בן חקון

בשישי בלילה משרד האוצר הודיע
על הגדלת ההוצאות הממשלתית
להתמודדות עם הקורונה לכ־100
מיליארד שקלים  -לעומ ת  80מ�י
ליארד שקלים בתוכנית המקורית.
אלא שלמרות הגדלת התקציב ,התק־
ציב שכבר הוקצה לצורך העניין רחוק
מלהגיע ליעדיו  -רק  10מיליארד
שקלים הוקצו בפועל.
ביום שישי הפיץ משרד האוצר תז־
כיר חקיקה לצורך הרחבת התוכנית
בהיקף של  15.6מיליארד שקלים,
מהם  14מיליארד שקלים במסגרת

התקציב .נכון להיום אין עדיין מקו־
רות מימון לתקציב הקורונה ,שנשען
בעיקר על הגדלת החובות ,יחס החוב
לתוצר ,הגדלת הגירעון  -וגלגול
הגזירות והקיצוצים לתקציב הבא.
הגדלת התוכנית מיועדת לעידוד
התעסוקה  -תוכנית חדשה בהיקף של
 6מיליארד שקלים שתכלול מענקים
שתכליתם חזרה מהירה לתעסוקה,
כדי להפחית את שיעור האבטלה הצ־
פוי ולעודד תעסוקה מהירה .התוכנית
שתגובש תתמרץ מעסיקים לשכור
מחדש את עובדיהם ועובדים חדשים.
עוד בתוכנית :סיוע לעסקים הפו־
עלים בענפים עם סיכון גבוה במיוחד
 סיוע לענפים שלא ישובו לפעילותסדירה בתקופה הקרובה בשל מא־
פייניהם הייחודיים .בין השאר תוקם
קרן הלוואות ייעודיות בערבות מדי־
נה בהיקף של  4מיליארד שקלים.
הרחבת המענה התקציבי למשרדי
ממשלה ,בפרט לצורך התאמות שנ־
דרשות בהתאם להנחיות משרד הב־
ריאות לחיים ב"שגרת קורונה".

לצד זאת יועצו הכלכלי הבכיר
של טראמפ ,לארי קאדלו ,הזהיר כי
נתוני אפריל עלולים לא להיות סוף
פסוק" .אני לא משוכנע שזה הכי
גרוע שיהיה" ,אמר קאדלו" .אני גם
לא בטוח שהמגיפה הגיעה לסיומה".
לדברי קאדלו" ,אנו מצויים כעת
בשלב פתיחת המשק .בתקופה הקרו־
בה המספרים ימשיכו לרדת ,אך לק־
ראת סוף יוני תחל תפנית חיובית".
טראמפ גם העיד כי הוא "מתלבט
מאוד" אם להמשיך בשיחות הסחר עם
סין ,שהחלו טרם התפשטות הקורונה,
זאת על אף רצונם של מקורביו לה־
משיך בשיחות .הנשיא שב והציף את
הטיוח של המשטר הקומוניסטי בבייג'ין
בנוגע להתפרצות המגיפה וחוסר הנ־
כונות לסייע לארה"ב ומדינות נוספות
להילחם בה באופן היעיל ביותר .הנשיא
שוקל להטיל סנקציות על הסינים בגין
התנהלותם בקורונה.

בזמן שהכלכלה הריאלית במצב
קשה ,הבורסות ממשיכות למחוק את
הפסדי הקורונה .בוול סטריט ננעל יום
המסחר במסכים ירוקים ,בשיעורים של
עד  ,1.9%כשמדד הנאסד"ק נסחר בשער
הגבוה ב־ 1.66%ממחירו בתחילת השנה
ובפער של  4.2%בלבד משיאו בחודש
פברואר .הנפט מסוג  WTIממשיך לטפס
ורשם עלייה של  2%נוספים כשנסחר
ב־ 24דולר לחבית .הברנט עומד על יותר
מ־ 30דולר .מנגד ,מחירי הגז הטבעי
ירדו ־ב־ .1.64%העליות בשווקים מוס�ב
רות בסיוע המאסיבי של הממשל והבנק
הפדרלי שמונע פשיטות רגל המוניות
ומעניק ביטחון באומרו כי עם הסרת
הסגר ההדרגתית ישוב המשק בצעדים
מדודים לקדמותו.
ג'רמי סיגל ,פרופ' לפיננסים
באוניברסיטת פנסילבניה ,אמר ל־
 CNBCכי הוא חוזה ש־ 2021תהיה
"שנת שיא בכלכלה" ,בזמן שדיויד קלי,
בכיר בבנק ההשקעות ג'יי פי מורגן חוזה
כי ההתאוששות תהיה הדרגתית ,בע־
קומ ת  ,Uוהוא צופה חבילת סיוע נ�ו
ספת של טראמפ בגובה כ־ 2טריליון
דולר נוספים.

בג"ץ ידון היום
בחוקיות "תוספת
הרמטכ"ל"

ערן בר־טל

שלושה שופטי בג"ץ ידונו היום
בעתירה שהגישה עמותת "צדק
פיננסי" ,בעניין חוקיות "תוספת
הרמטכ"ל" המשולמת באופן אוטומטי
למשרתי הקבע.
השופטים יצחק עמית ,עופר גרוסקו־
פף ודוד מינץ ,יראו את דו"חות מבקר
המדינה מזה  4שנים ,המצביעים על
אותה תוספת שהונהגה בשנות ה־ 50של
המאה הקודמת ,במטרה לעודד אנשים
שהרמטכ"ל חפץ ביקרם ,ולפיה ניתנה
לו הזכות להעניק תוספת ש ל  19%ל�ז
כאות לפנסיה של משרתי הקבע .מדובר
בתוספת שעלתה בשנה האחרונה 1.1
מיליארד שקל .כבר ־ב־ ,2016כשנ�ח
שף העניין בדו"ח מבקר המדינה ,הת־
ברר שהיועמ"ש ,אביחי מנדלבליט ,לא

ט
גדי איזנקו 

צילום :גדעון מרקוביץ'

יכול לדון בעניין מכיוון שהוא עצמו
נהנה מאותה תוספת ,שחוקיותה מוטלת
בספק .הוא העביר את העניין לבדיקת
סגנו ,רז נזרי ,וזה קבע שהתוספת אינה
חוקית .הרמטכ"ל דאז ,גדי איזנקוט ,הג־
ביל את התוספת ל־ 10%אך הוא החיל
אותה רק על מי שהחל את שירות הקבע
מאותה עת.

אפרת אגודה למתן יעוץ וסיוע לנשים הרות במצוקה (ע״ר)
| 02-5454500 | www.efrat.org.il
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קצרים בקורונה
המדינה תערוב
להלוואות לארקיע
וישראייר

המדינה ציידה את ארקיע וישי
ראייר במכתב כוונות לצורך גיוס
הלוואה מהבנקים של ע ד  100מ�י
ליון שקלים לכל אחת מהן ,בעי
רבות מדינה של  .75%לפי מכתב
הכוונות ,משרד האוצר החליט
להעניק ערבות מדינה מיוחדת
להלוואות של  5שנים לארקיע
וישראייר כדי למנוע את קריסתן.
מכתבי הערבות של משרד האוצר
יובאו לאישורה של ועדת הכספים
של הכנסת.
המשבר בארקיע החל עוד לפני
הקורונה ,בשל סגירת שדה דב.
זאב קליין

הצלחה ברישום
לפעימה השנייה
לעצמאים

לאחר העיכוב ,הקריסה והתי
קלות ,נראה שרשות המסים
מצליחה להתגבר על "מחלות
הילדות" .יותר ויותר עצמאים
מצליחים להירשם באתר הפעימה
השנייה לקבלת המענק המרבי
של  10,500שקלים.
רבים מאלה שהצליחו להירשם
ייראו את הכסף בחשבונותיהם
כבר היום ,היקף ההעברות הצפוי
הוא כ־ 900מיליון שקלים.
נכון ליום שישי בצהריים הוגי
שו ואושר ו  174אלף בקשות ל�פ
עימה השנייה של מענק קורונה
לסיוע לעצמאים .מתוכם כ־114
אלף עצמאים נמצאו זכאים גם
לפעימה השלישית ,המשולמת
לעצמאים שלהם מחזור שאינו
עולה ע ל  300אלף שקלים ,וי�ק
בלו תוספת למענקים בסכומים
שבין  3,025-700שקלים .עד יום
שישי הועברו מענקים ל־ 42אלף
עצמאים בהיקף של  400מיליון
שקל  -ממוצע של ־כי 9,500ש�ק
לים לזכאי.
זאב קליין

הלוואה של  100מילון ש'

היום :תשלום
למפוטרי הגיל
השלישי

צילום :קוקו

הביטוח הלאומי ישלם היום את
שני מענקי ההסתגלות לבני 67
ומעלה ,שפוטרו או הוצאו לחל"ת
בעקבות משבר הקורונה .סכום
המענק עבור חודש מארס יהיה
בי ן  1,000שקלים ל־ 2,000ש�ק
לים .סכום המענק השני לאפריל

יהיה בין  1,000שקלים ל־4,000
שקלים .הכל בכפוף לסכום הפי
נסיה החודשי של בני  67ומעלה.
בימים הקרובים ישלח לזכאים
מסרון עם פרטי התשלום.
זאב קליין

שמחת הכנאפה

איש העסקים זאיד זאיד ,הבי
עלים של מתחם האופנה ""T&E
בשפרעם ,פתח את שערי המתחם
אחרי משבר הקורונה וכיבד את
הלקוחות בכנאפה ענק בקוטר של
 1מטר ומשקל של  15ק"ג .זאיד
ערך בסוף השבוע פתיחה מחודי
שת של מתחם האופנה ""T&E
בשפרעם ,מתחם אופנת הנשים
הגדול ביותר בישראל ,המשתרע
על כ־ 2000מ"ר וכולל 10,000
שמלות וביגוד לאירועים ושמלות
כלה .זאיד זאיד משפרעם השקיע
מיליוני שקלים בעסק ,שנפתח
סמוך לפרוץ המשבר.
היאלי יעקבי־הנדלסמן

כנאפה של  15ק"ג

סקר המגזר הערבי:
הסגר הקל על הצום

התפשטות נגיף הקורונה תפסה
את החברה הערבית בתקופה החי
גיגית ביותר שלה בשנה ,ולראשוי
נה נאלצו אזרחי ישראל בני הדת
המוסלמית לציין את חודש הרי
מדאן ללא התקהלויות וארוחות
מפוארות כפי שנהוג ,אלא בבתים
ובצורה מצומצמת וצנועה.
בסקר קבוצת התקשורת פנוי
רמה ,המפעילה את הערוץ הערי
בי ואתר  ,PANETשבו השתתפו
 1,000נשאלים ,נמצא כי 63.86%
מהמשתתפים מרגישים שתקוי
פת הקורונה דווקא הקלה על ימי
הצום ,ורק  36.14%מהמצביעים
ענו כי הקורונה מקשה על הצום.
בשאלה אם הציבור הערבי מחי
זיק כרטיסי אשראי ,נרשמת עלייה
מתונה ש ל  5%לעומת סקרים ב�ש
נים קודמות ונראה כי רוב של
 54.3%%מהנשאלים מחזיקים ב�כ
רטיס אשראי ,לעומת שיעור גבוה
יחסית של  45.7%מהנשאלים אשר
אינם מחזיקים כרטיס אשראי.
בשאלה אם הציבור הערבי נוהג
לבצע קניות אונליין ,נמצא כי רק
 15.38%מהנשאלים נוהגים לקנות
ברשת באופן קבוע ,ואילו 18.85%
נוהגים לקנות לעיתים רחוקות
ו־ 66.05%אינם נוהגים לקנות
אונליין כלל.
היאלי יעקבי־הנדלסמן

money@israelhayom.co.il

אמזון מחדשת את
המשלוחים לישראל
חבילות שהוצעו במשלוח של  8-7דולר מוצעות כעת במשלוח
של  30-40דולר" .השירות המוצע הוא מהיר ויקר יותר"

היאלי יעקבי־הנדלסמן
אמזון ארה"ב ואמזון אירופה חו־
זרות להציע משלוחים לישראל,
אך עם תג מחיר גבוה מהרגיל.
בסוף חודש מארס אמזון החליטה להי
פסיק לשלוח מוצרים אל מחוץ למדינות
המוצא  -באמזון אנגליה החלו לשלוח רק
לאנגליה ובארה"ב רק לארה"ב .נוסף על
כך ,אמזון הפסיקה את ההטבה של משי
לוח חינם לישראל בקנייה מעל  49דולר
 הטבה שהחלה להציע לפני מספר חודישים .אמזון גם חסמה את אפשרות השילוח
לישראל למרבית המוצרים באתר ,דבר
שגרם לדרמה בתחום המשלוחים.
בני בוחניק ,מייסד קבוצת הפייסבוק
"כזה אני רוצה" ,מסביר בקבוצת הפייסבוק
שלו כי "כרגע השילוחים מבוססים על
חברות הבלדרות היקרות ובמסלולי האקי
ספרס בלבד ,ולמספר מוצרים קטן יחסית.
משלוחי חינם לישראל בוטלו .השילוח
כעת מהיר ,אך יקר".
בוחניק אמר ל"ישראל היום" ,כי "כרגע
אמזון משתמשת בשילוח שמבוסס על
חברות המשלוחים הבינלאומיות שמחי
זיקות קווי מטען לישראל ,והן מאפשרות
משלוח שמוגדר כמהיר.
"אני מניח שזה מכיוון שהערוץ הלוי

אין טיסות זמינות במגזר העסק י

גיסטי ה'רגיל' עדיין מושבת .צריך לזכור
שמטען ,בזמנים רגילים ,בעיקרו נשלח
בעולם בקווים האוויריים על בסיס קווי
תעופה של נוסעים ,ואז מועמס כמטען
בגלל התדירות .הצינור הזה כרגע כמעט
שלא קיים בכלל ,ולכן הם התחילו בשלב
זה את הפעילות רק על קווי מטען.
"מדובר במשלוחים יקרים משמעותית,
בעיקר במוצרים הזולים ,הקלים והקטנים,
שהיינו רגילים לשלם עליהם סכום נמוך,
כ־7־ 8דולרים לחבילה .כעת המשלוחים
האלה זינקו ל־30־ 40דולר .אך הבשורה
הגדולה היא החזרה לשגרה .זאת ,אחרי

צילום :אי.אף.פי

שאמזון התכנסה לתוך עצמה והגדירה את
כל המרכזים הבינלאומיים שלה כספקי
שירות מקומי בלבד .המשלוחים כעת יקי
רים באופן משמעותי למוצרים הזולים".
גם רעות לונברג ,בעלת הקבוצה
"רעות תקני לי" ,התייחסה לחזרה לפי
עילות של אמזון וכתבה" :אמזון החלו
לשלוח לארץ .אל תתבלבלו ,המשלוח
עולה הון .נחכה לראות מה קורה בהמשך.
תהיו צרכנים נבונים" .כדוגמה הצביי
עה לונברג על ערכת כלי אוכל שעולה
 54.23דולר ומחיר המשלוח לישראל
עומד על  90.89דולר.

ארגוני המגזר העסקי :עלות פיצוי
ש'
מיליארד
6
העובדים
בגין
לפי ההצעה ,מעסיקים שנפגעו ביותר מ־ 25%יפוצו בגין החזרת כל עובד
מהחל"ת ,או בגין השארת העובדים  -בהתאם למצבם

ותאפשר לכל סוגי העצמאים והעסקים
הקטנים ,הבינוניים והגדולים ,להחזיר
את העובדים ואת העסקים עצמם לפי
עילות מלאה ובחלוקה שוויונית ,ובכך
להציל את כלכלת ישראל.

היאלי יעקבי־הנדלסמן
נשיאות המגזר העסקי הגישה
לראש הממשלה מודל תמריצים
למעסיקים להחזרת עובדים מחל"ת לת־
עסוקה ,שנכתב על ידי ירון גינדי,
נשיא לשכת יועצי המס ,בתיאום עם
עו"ד רועי כהן נשיא לה"ב .לדבריהם,
המודל תואם את הצרכים של העסקים
הקטנים והבינוניים ,ומקובל על הגור־
מים המקצועיים בנשיאות המגזר הע־
סקי ,הכוללים את דובי אמיתי ,יו"ר
נשיאות המגזר העסקי.
לפי המודל ,עסקים שרשמו ירידה של
ע ד  25%במחזור בחודשים מארס-א�פ
ריל לא יהיו זכאים לפיצוי .עסק שנפגע
בשיעור גבוה יותר יזכה למענק בגובה
השכר הממוצע של עובדיו ב־.2019
לפי אותה הצעה ,סך הפיצוי לכל עובד
שיוחזר מחל"ת יהיה השכר הממוצע
באותו העסק" .מספר העובדים בחל"ת"
ייחשב לגבוה מבין השניים :מספר העוי
בדים שהוצאו לחל"ת בפועל ,או מכפלת
שיעור הירידה במחזור העסק במספר

ירון גינד י

צילוםQ Elite Beauty :

העובדים שהיה לפני הוצאת עובדים
לחל"ת.
ירידת המחזורים בעסק תיבחן בתקוי
פות מארס-אפריל או מארס-יוני השנה,
לבחירת העסק ,בהשוואה לתקופות המי
קבילות אשתקד .לפי ההצעה  70% ,מ�ה
מענק יינתנו בחודש הראשון להעסקת
עובד שחזר מחל"ת ,ויתרת ה־ 30%של
הפיצוי  -לאחר  3חודשי העסקה .כל
עסק יוכל להמשיך לקלוט עובדים במשך
 9חודשים ממועד תחילת הזכאות.
לדברי ירון גינדי ,נשיא לשכת יועצי
המס בישראל" :זו תוכנית מקצועית ושי
וויונית לכלל העסקים .התוכנית תעודד

עסק שנפגע
בשיעור גבוה
יותר יזכה למענק
בגובה השכר הממוצע של
עובדיו ב2019-
המשימה הראשונה שלנו ,אם חפצי
חיים אנו ,היא להחזיר את השוק לעבודה
בכל ענפי המשק במהירות האפשרית,
ובמקביל לפצות את בעלי העסקים בהי
תאם .אסור לנו להפסיד ולו גם עסק אחד
במערכה הזאת ,גם אם זה כרוך בהשקעה
חסרת תקדים של המדינה".
לדברי ירון גינדי" ,עלות התוכנית
הצפויה היא  6מיליארד שקלים ,וזה
בנוסף לפיצוי של ה־ 40%מההוצאות
הקבועות".
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* עקומת האמון

פעילות השוטרים
בזמן הקורונה
צילום :גדעון מרקוביץ'

זמן קורונה :עלייה
באמון הציבור במשטרה

סקר של המכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית חושף 60% :מביעים אמון בדרך אכיפת תקנות החירום
על ידי המשטרה √ מנגד  40% -חושבים שלעיתים קרובות בזמן שגרה השוטרים אינם נוהגים ביושר

"מתמודדים בהצלחה"
הממצאים הראשוניים שהתקב
לו ממחקר זה מתמקדים באוכלוסיית
הרוב בישראל  -אזרחי ישראל היהודים
שאינם חרדים .אחד הממצאים המע

צילום :הדס פרוש ,פלאש 90

ם שוכחים לרגע את התמונות
המביכות של המשטרה בזמן
משבר הקורונה  -בין השאר
המרדף אחר רוכב האופניים בספורטק,
המרדף עם מסוקים ,ספינות ואופנועים
אחרי גולשים בים או הברוטליות של
השוטרים במאה שערים  -המשטרה
צריכה להיות מוחנפת .סקר שנערך
במכון לקרימינולוגיה שבפקולטה למ
שפטים באוניברסיטה העברית גילה
שכ 60%מהנשאלים הביעו אמון במש
טרה במהלך אכיפת התקנות לשעת חי
רום בזמן משבר הקורונה .מנגד ,כ40%
הסכימו עם המשפט "לעיתים קרובות
)בשגרה( שוטרים אינם נוהגים ביושר",
המתייחס לתקופה שלפני המגיפה.
מטרת הסקר ,שנערך על ידי החוקרות
ד"ר גלי פרי וד"ר טל יונתןזמיר ,היתה
לשקף את הציפיות והתפיסות של האז
רחים בישראל ביחס לתפקיד המשטרה

ד"ר פרי

צילום :סטודיו אורות

א

אבי כהן

בהתמודדות עם משבר הקורונה לעומת
השגרה .הנתונים למחקר נאספו באמ
צעות שאלון עמדות אינטרנטי שבוצע
בידי חברת "פאנל פרויקט המדגם",
בקרב מדגם של האוכלוסייה הבוגרת
בישראל ,וכלל כ 2,200משתתפים -
מדגם המייצג את האוכלוסייה היהודית
הבוגרת בישראל מבחינת התפלגות
מין ,גיל ומצב משפחתי.
הסקר נערך בימים שלפני חג הפסח
וערב העוצר המוחלט על יישובי ישראל
שנאכף בידי המשטרה .אותה נקודת
זמן לביצוע הסקר נבחרה במיוחד כדי
לשקף את עמדות האוכלוסייה ביחס
לתפקיד המשטרה באכיפת התקנות
לשעת חירום ,שהגיעה לשיאה סביב
חג הפסח.

ד"ר יונתןזמיר

ניינים בסקר קשור לכך ש 40%מה
נשאלים היו סבורים כי לעיתים קרו
בות בשגרה שוטרים אינם נוהגים
ביושר  -נתון מטריד שאינו מח
מיא למשטרת ישראל ,בלשון המע
טה .עם זאת ,אחוז המשיבים שהבי
עו איאמון ביושרת השוטרים בזמן
קורונה צנח דרמטית ל .16%במק
ביל ,כ 60%הסכימו עם המשפט "אני
סומך על שוטרים שיתנהגו ביושר גם
כשהם אוכפים תקנות לשעת חירום".
ממצא נוסף נגע להתייחסות של הנ
בדקים לביצועי המשטרה בזמן שגרה
ובזמן חירום .רק כ 47%הסכימו עם
המשפט "המשטרה מתמודדת ביעי

לות עם משימותיה באזור מגוריי" ,ורק
כשליש הסכימו עם המשפט "משטרת
ישראל מראה הצלחות רבות בהתמו
דדות עם הפשיעה בשנים האחרונות".
לעומת זאת ,בעת הנוכחית נראה
שחל שינוי ביחס כלפי עבודת המש
טרה ,בעיקר בכל הנוגע לפעולותיה
בהקשר למגיפה .כ 62%הסכימו עם
המשפט "משטרת ישראל מתמודדת
בהצלחה עם המשימות הניצבות בפניה
בתקופת משבר הקורונה".

פחות דיווחים
ממצא אחר נגע לנכונות הציבור
לשתף פעולה עם המשטרה בשגרה
ובזמן חירום .נראה כי ניכרת פחות
נכונות לדיווח על הפרת תקנות של
משבר הקורונה )יותר מ (60%לעו
מת דיווח על ביצוע פעולה חשודה
או פלילית במקום המגורים )יותר
מ .(80%על פי החוקרות" ,ייתכן כי
הפרת תקנות במסגרת משבר הקורונה
נתפסת פחות כ'עבירה' ,או שטרם הת

בסס הרגל להתקשר למשטרה במקרים
אלו .כך או כך ,עדיין מדובר ברוב
המוחלט שמצהירים כי הסיכוי שיד
ווחו הוא גדול ,ודומה לאחוז המשי
בים שסבורים כי אין לנהוג בסלחנות
במפירי התקנות של משבר הקורונה".
לסיכום ,ציינו שתי החוקרות כי "בדו
מה למצבי חירום ומשברים מקומיים
אחרים ,משבר הקורונה דווקא חיזק
את מעמד המשטרה בקרב הציבור .רוב
המשיבים סבורים כי המשטרה צריכה
כעת לעסוק בעיקר בתפקידיה במס
גרת משבר הקורונה ,ורובם גם סומ
כים על השוטרים שיעשו זאת ביושרה
ותופסים את התמודדות המשטרה עם
משימות אלו כהצלחה" .האם השיפור
במעמד המשטרה יימשך גם כעת ,בעת
החזרה לשגרה והיציאה ממצב חירום?
החוקרות מציינות כי לאור השי
נויים התכופים תחת משבר הקורו
נה ,יידרשו גלי סקר נוספים כדי לע
קוב אחר שינויים אפשריים בעמדות
הציבור הישראלי.

 30%נכות בעקבות מעצר משטרתי

גבר כבן  40הגיש תלונה למח"ש על אלימות והשפלה בזמן מעצר; התיק נסגר "מחוסר עניין לציבור" √ כעת הוא הגיש
תביעה נגד המשטרה בבית המשפט √ הפרקליטות" :דין התביעה להידחות  -השוטרים פעלו באופן סביר ומידתי"
אבי כהן
תושב אזור המרכז בשנות ה40
לחייו תובע בבית משפט השלום
בתל אביב את המשטרה .לטענתו,
במהלך מעצר מצא עצמו מוקף שוטרים
שתקפו אותו בגז מדמיע ,היכו והשפילו
אותו ,ובעקבות כך ,הוא סובל מסיוטים
בלילות ואף ניסה פעמיים להתאבד.
על פי התביעה ,שאותה הגישו עורכי
הדין ישר יעקובי ובוריס לביאב ,הגיעו
לביתו  7-6ניידות משטרה ונאמר לו
שקיבלו תלונה על בחור "רוסי" שבעט
ברכבים .האיש ניסה להסביר שמדו

לרסס את עיניו .לאחר מכן ,הגיעו שו
טרים נוספים אשר החלו לדרוך על גבו
באלימות וזרקו אותו לניידת כשפניו
כלפי מטה ,וידיו ורגליו אזוקות.
התובע הרגיש מחנק ,קוצר נשימה
וכאבי עיניים ,אך כל בקשותיו לטיפול
רפואי זכו להתעלמות ,נטען בתביעה.
בהמשך הובילו אותו לתחנת המשטרה
כשהוא אזוק ,שם הופל לארץ ,הופשט
בדרך למעצר הבא? צילום :אורן בן חקון ונחשף לזרם מים מזרנוק ,בעוד השוט
רים מלגלגים עליו .התהליך המשפיל
בר בטעות ,אבל לדבריו ,אחד השוט המתואר בתביעה ארך מספר שעות.
רים הודיע לו כי הוא מעוכב לחקירה .לאחר מעצר של  24שעות ,הוא הובא
לטענתו ,השוטר הוציא גז פלפל והחל בפני שופט ושוחרר.

האיש התלונן במחלקה לחקי
רות שוטרים על המכות וההשפלות
שעבר ,אולם תלונתו נסגרה "מחוסר
עניין לציבור" ,ובמקום זאת הוא מצא
עצמו עומד לדין באשמת תקיפת שוטר
בעת מילוי תפקידו והפרעה לשוטר
במילוי תפקידו .השופט מנחם מזרחי
זיכה אותו מחמת הספק מכל עובדות
כתב האישום והעבירות שיוחסו לו ,ואף
מתח ביקורת על התנהלות השוטרים.
לדברי עוה"ד יעקובי ולביאב ,מאז
המקרה האיש נמצא בטיפול פסי
כיאטרי ,ולתביעה צורפה גם חוות דעת
של מומחה לפסיכיאטריה ,שציין כי

מאז המקרה הוא סובל מ"תסמונת קלי
נית קשה של הפרעה פוסטטראומטית
) ."(PTSDבשל הצורך בטיפול תרופתי
קבוע ,הפרעה ניכרת בתפקוד הנפשי,
החברתי וכושר העבודה ,קבע המומחה
כי האיש סובל מ 30אחוזים של נכות
צמיתה" ,וזאת בהקשר ישיר למעצר
השווא ,תקיפת השוטרים ומסכת ההש
פלות שעבר".
בכתב ההגנה שהגישה הפרקליטות
הכחישו את הדברים ,וטענו כי דין הת
ביעה להידחות .זאת משום שהשוטרים
הפעילו את סמכויותיהם ופעלו באופן
סביר ומידתי.
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דליית אל כרמל :שני
גברים נורו למוות
עופר אבו סעדה ) (27וקרלוס
אבו תמימי ) ,(39שניהם תוש
בי עוספיה ,נרצחו ביריות סמוך
לכיכר השוטר בדליית אלכרמל
בשעה שנסעו ברכבם.
הרצח התרחש זמן קצר לפני
חצות ביום שישי בלילה .היורים
נמלטו ,נפתח מצוד אחריהם
וטרם נעצרו חשודים .חקירת
האירוע הוטלה על יחידת הימ"ר
במשטרת מחוז חוף .בית המש
פט בחיפה נעתר לבקשת המ
שטרה והוציא צו איסור פרסום
גורף על כל פרט מחקירת הרצח
הכפול.
דניאל סיריוטי

דקל וקנין  -והסכסוך
בעולם הפשע
כוכב הרשת הצעיר דקל וקנין
נקלע ,ככל הנראה ,שלא בידיע
תו לשדה הקרב בין ראשי ארגוני
הפשע בצפון.
בסרטון וידאו שהופץ ברשת
ופורסם ב"אולפן שישי" ,נראה
הצעיר יושב ליד שמוליק הרוש,
בכיר בעולם התחתון .על פי הפ
רסום במהדורה ,להרוש יש סכ
סוך עם ראש ארגון הפשע מי
כאל מור .וקנין התבקש לשיר
מילים מהשיר "אתה לא אמין
ואין לך מילה" תוך שהוא מציין
כמה פעמים את שמו של מור.
כתב "ישראל היום"

המשטרה עדיין
מחפשת את הנהג
שפגע בבת ה12
בת  12אושפזה במצב קשה
לאחר שנפגעה ביום רביעי
בתאונת פגע וברח ברחוב הנ
שיא בקריית אונו.
הוריה התראיינו לחדשות
" :12אופנוע שזיגזג בכביש בין
המכוניות שעצרו לה ,פגע בה
וברח" .אביה הוסיף" :הוא כמעט
דרס גם אותי" .המשטרה עדיין
מחפשת את רוכב האופנוע.
כתב "ישראל היום"

צילומים :אי.פי.אי

news@israelhayom.co.il
evel@israelhayom.co.il

 75שנה
ע לניצחון
ל הנאצים

המצעד בבלארוס
צילומים :אי.פי.אי

טקסי ניצחון בצל הקורונה
מודעות

 75שנים לניצחון על הנאצים :מנהיגי אירופה השתתפו בטקסים מצומצמים √ מטס
הצדעה ברוסיה מעל רחובות ריקים √ עסקים כרגיל בבלארוס עם אלפי חיילים במצעד
אלי לאון ,נטע בר ויוני הרש,
ארה"ב
באירופה ציינו במהלך סוף הש
בוע את אירועי יום השנה ה75
לניצחון על הנאצים וסיום מלחמת
העולם השנייה באירופה .החגיגות
המצומצמות יחסית התנהלו בהתאם
לסגרים ולמגבלות שנכפו על מדינות
היבשת עקב מגיפת הקורונה.
בבריטניה שידרו קטעים מנאומו של
ווינסטון צ'רצ'יל ,שהנהיג את בריטניה
במהלך המלחמה .יורש העצר הבריטי,
הנסיך צ'רלס ,ואשתו קמילה ,עמדו שתי
דקות דומייה בטקס לזכר הקורבנות.
אמו ,המלכה אליזבת ,ציינה בנאומה כי
אמנם לא ניתן השנה לציין את יום הני

יצירת קשר עד השע
ניייד בין השעות 2:30

צחון כראוי בגלל המגיפה ,אך "הרחו
בות הריקים מלאים באהבה" .לגבי דור
הלוחמים היא ציינה כי "הם סיכנו הכל
כדי שמשפחותינו ושכנינו יוכלו להיות
מוגנים .אנו זוכרים אותם מביתנו".
בנאום לאומה אמר ראש הממשלה,
בוריס ג'ונסון ,כי "מה שבריטניה וב
נות בריתה עשו היה להציל את החו
פש .לא רק כאן אלא בכל מקום .במשך
שנה שלמה ,בין  1940ל ,1941נלחמנו
בהיטלר לבד ,כגבול האחרון נגד רוד
נות ...ניצחנו הודות לגבורה של אנשים
מהשורה ,שנשאו על גבם את גורלה של
החירות .תודתנו תהיה נצחית".
גם בצרפת ציינו בצניעות את יום
הניצחון .הנשיא עמנואל מקרון הוביל
את הטקס המרכזי שהתקיים בסמוך

לשער הניצחון" .זה אמור היה להיות
טקס חשוב לציון  75שנים .הלוחמים
מזדקנים מדי שנה .וזה אמור ככל הנראה
להיות הטקס הגדול האחרון בנוכחותם".
בגרמניה  -הקנצלרית אנגלה מרקל
השתתפה בטקס זיכרון באנדרטת ההנ
צחה "בית המשמר החדש" ובבירה בר
לין הוכרז על יום חופש לציון היום
ההיסטורי.
חיל האוויר הרוסי ערך אתמול מטס
מרשים מעל שמי הבירה מוסקבה ובערים
נוספות במדינה ,והנשיא ולדימיר פוטין
קיים טקס מצומצם בהשתתפות כמה
מוותיקי המלחמה לצד ראשי הממשל
במדינה .בניגוד לשנים קודמות ,שבהן
השתתפו מאות אלפים בצעדת הזיכרון
כשהם נושאים את דיוקנאותיהם של גי

בורי המלחמה ,ונערך מצעד צבאי גדול
בכיכר האדומה ,השנה נותרו רחובותיה
של מוסקבה כמעט שוממים.
המדינה היחידה שלא הגבילה את
חגיגות הניצחון היתה בלרוס ,שכנתה
של רוסיה .אלכסנדר לוקשנקו ,נשיא
המדינה מאז שנת  ,1991התריס אל מול
סכנת הקורונה וקיים מצעד צבאי מלא
בבירה מינסק ,בהשתתפות אלפי חיילים
ועשרות אלפי צופים.
גם בארה"ב :הטקס לציון  75שנה ליום
הניצחון על הנאצים נערך שלשום באנ
דרטת מלחמת העולם השנייה בוושינג
טון בטקס ממלכתי ,שבצל מגיפת הקו
רונה התקיים עם מעט מאוד משתתפים.
הנשיא טראמפ הגיע לאירוע והניח זר
על האנדרטה.

מייל א

האישום בוטל
מודעותפלין:
סערת מייקל
אבל ל
יצירת קשר עד השעה 03-7642535 16:00

ארז לין וסוכנויות הידיעות

בארה"ב עדיין סוערות הרוחות
לאחר שמשרד המשפטים הודיע
ביום חמישי כי הוא מושך את כתב
האישום נגד היועץ לביטחון לשעבר
של הנשיא טראמפ ,מייקל פלין.
פלין הסתבך לפני כשלוש שנים
כאשר שיקר לסוכני הבולשת על אודות

קשריו עם השגריר הרוסי בארה"ב ,עוד
לפני שקיבל את המינוי הרשמי של יועץ
בבית הלבן .השיחות שלו עסקו גם בע
נייני ישראל ,והוא נאלץ להתפטר .הוא
אמנם הגיע לעסקת טיעון עם משרד
המשפטים ,אך חזר בו ,ובימים האחרונים
נחשפו מסמכים שמהם עולה שהחוקרים
למעשה טמנו לו מלכודת ,ולא היתה
להם כוונה להעמיד אותו לדין על עצם

הקשרים שלו .הנשיא טראמפ מיהר לח
גוג ,ואמר כי מדובר ב"יום גדול לצדק
ברחבי ארה"ב" ,אך בימים האחרונים
גורמת ההחלטה של משרד המשפטים
למורת רוח גדולה בקרב גורמי רשויות
החוק .הם טוענים כי שר המשפטים
ויליאם באר עשה זאת כדי לרצות את
טראמפ ,כחלק מפעילות הממשל לנקום
לכאורה באלו שעוסקים בענייני רוסיה.

ניייד בין השעות 054-6742033 16:00-22:30
מייל אבלevel@israelhayom.co.il :

מייקל פלין

צילום :רויטרס

מודעות משפחתיות

מודעות אבל ל

מחלקת מודעות

יצירת קשר עד השעה 16:00

03-7642535
ניייד בין השעות 16:00-22:30
054-6742033
מייל אבל:
evel@israelhayom.co.il
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עיצוב

לייף סטייל

א

* שגרה סטרילית

קורל משה

אלון רוטמן
תשמישי קדושה
חד־פעמיים

Second Skin
התקופה הנוכחית מייצרת איסורים על הפעולות האינסטינקטיביות
ביותר שאנו מורגלים בהן ,ובראשן  -מגע בפנים .תהליך יצירת
המסיכה שלי נולד מתוך הצורך להיות מוגנים מבלי לרצות לוותר
על אמירה אופנתית וביטוי אישי .הפרויקט נוצר בהשראת צווארו
נים רפואיים לחיות מחמד ,המגבילים את המגע בפנים ,תוך שימת
דגש על היות המסיכה פריט מחמיא ואלגנטי .בדרך הפיכת הפונקציונלי
לאופנתי ,נולדה מסיכה המונעת מגע בפנים ,ובמקביל מייצרת פרופיל חדש
המשחק עם זהות העוטה.
"בהשראת ה ,DIYהשתמשתי בחומרים המצויים בכל בית :תבנית
עוגה וגרבונים".

אחד הדברים הזכורים לי מתחילת הת־
פרצות הקורונה בארץ זה הדיון סביב
נישוק המזוזה .מתברר שפעולת נישוק המזוזה
אינה הלכתית ,ובכל זאת ,המנהג השתרש עד כדי
כך שהפך למובן מאליו .הקורונה ,או כל מגיפה
עולמית אחרת שאולי תפרוץ בעתיד ,הופכות את
המגע החוזר במזוזה על ידי אנשים שונים ,למקור
הדבקה ממשי .המחשבה על חיים בצל מגיפה
גרמה לי לחשוב כיצד אני משמר את ההרגל
בשגרת יום שונה ,כיצד אני מצליח לשמור
על פעולות יומיומיות אנושיות.
"בחרתי לעצב מזוזה חד־פעמית  -פנקס קטן
שניתן לתלות בכניסה לבית  -אשר מציעה לאדם
פתק אישי ,עם ברכת המזוזה ,לתלישה .כך הופ־
כת כל נגיעה במזוזה לאינדיבידואלית ,והברכה
נישאת עם האדם בכיס.
"ההתעסקות בדת הובילה אותי להתייחס גם
לטקס אכילת לחם הקודש בנצרות ,אשר מחולק
בכנסיות בקערה אחת משותפת .בחרתי לעצב
אריזות אישיות לכל יחידה .האריזה קיבלה נפח
תלת־ממדי באמצעות קיפולה לצורת צלב ,בה־
שראת הצלב החקוק על כל יחידה של הלחם,
ומאפשרת פתיחה מכל כיוון".

קטיה וולניץ ורקל דידרו

Cuprum

הפרויקט שלנו עוסק ביכולת לשזור מתכות שהורגות את הנגיף,
או לכל הפחות מונעות התרבות שלו ,בתוך הבגדים שאנחנו
לובשים באופן יומיומי .אנחנו מציעות אביזרי לבוש עשויים נחושת
וכסף ,מתכות שהוכחו כ"אנטיקורוניות" .השימוש בנחושת ,כמתכת
המסוגלת להיספג בגוף גם במגע עם העור ,עוזרת גם היא למערכת
החיסונית .נוסף על כך ,ניצול התכונות המגנטיות של המתכות יכול לסייע
במניעת מגע ידיים בפנים .בעזרת שילוב מגנטים קטנים בעלי קטבים
זהים ,אנו יוצרות התנגדות מובנית בין כפפה הנלבשת על היד ,לבין מסי
כה המכסה פנים .ההתנגדות המגנטית תמנע בכל פעם מגע לא רצוני".

מעצבים
את
העקומה
יער טרגן
מטוש רב פעמי

המגיפה העולמית שפרצה אל תוך חיינו בן
לילה ,הביאה איתה מציאות חדשה ואיתה מילה
אחת שהגיחה אל עולמנו לפתע ,אמצעי זעיר עם משמ
עות גדולה " -מטוש" .בימי לחימה מול "האויב" ,המטוש
הוא הנשק הכי חשוב :הוא אמצעי הגנה קריטי ,ודרכו,
בזכותו ובעקבותיו הלחימה תשנה את פניה.
"המטוש ,מקלון זעיר ,התברר כמצרך נדיר .מתוך
הפער שנוצר בכמות המטושים ,הפעלתם ומע
קב אחר תוצאות ,הבנתי שדבר כה בסיסי צריך
להיות נגיש יותר ,זמין יותר ,פשוט ומהיר .המ
טוש שאותו עיצבתי הוא רבפעמי ובעל ראש מתנקה,
שבאמצעותו ניתן לבצע דגימות באופן עצמאי וביתי,
כאשר המשמעות היא אינדיקציה וחיווי על המתרחש
בגוף בתוך זמן קצר.
"בתנועה סיבובית פשוטה אל תוך חלל האף ,אם
קיים מצב רפואי פתולוגי ,נורת הביקורת תידלק
לאחר כמה דקות ותתריע על הבעיה .שיטת הבדיקה
נועדה להקל על המשתמשים ,ובכך מנגישה עצמה
לקהל הרחב .המטוש הוא סטרילי ,רבפעמי ואקולוגי".
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מזוזה חדפעמית ,מטוש
רבפעמי ו'סליים' מסבון:
הסטודנטים לעיצוב
תעשייתי בשנקר יוצרים
ברוח הקורונה √ האתגר
 עיצוב מוצר שיסייעבהתמודדות עם הנגיף
√ "הסיטואציה הנוכחית
מייצרת אימפקט משמעותי
בתחום שלנו; הסטודנטים
היום מצילים את המחר"

רז ישראלי

מ

וסדות ההשכלה הגבוהה נאלצו לה
תאים עצמם בןרגע למציאות מק
וונת ולשגרת לימודים שונה .הדבר
יוצר אתגר ממשי ,בפרט כשמדובר במקצועות
מעשיים רוויי סדנאות ויצירה  -בבתי הספר לא
מנות ולעיצוב .אך מעז יצא מתוק ,ודווקא התקופה
המאתגרת הולידה תוצרים חדשניים ,מעניינים
ויצירתיים במיוחד.
הקורס "שגרה ,הרגלים ,הפרעה" של המחלקה
לעיצוב תעשייתי במכללת שנקר הוא קורס שנערך
בסוף שנה ג' ,רגע לפני שהסטודנטים במחלקה מת
חילים לעבוד על עבודות הגמר שלהם .הקורס מציע
מסגרת חופשית וניסיונית לפעול בתוך תהליכים
מוכרים ,להציע בתוכם קיצורי דרך ,סיגול דרכי
חשיבה חדשות ,ובעיקר הישענות על יצירתיות,
וזאת על מנת להגיע לתוצאות חדשות ומרעננות.
תלמידי שנקר נרתמו למשימה המעניינת -

עיצוב מוצרים מיוחדים כתגובה למגיפת הקורונה.
על הסטודנטים היה לעצב  -כל אחד מביתו ,מוצר
שיסייע בדרך כלשהי להתמודד עם הנגיף ועם
השלכותיו.
מרצי הקורס הם גלעד דוידי ,מעצב תעשייתי
עצמאי ויזם ,שותף בעיצוב החללית הישראלית
"בראשית" ,וניר זיגל ,מעצב מכוניות בחברת פורד,
בוגר תואר שני בעיצוב רכב ברויאל קולג' בלו־
נדון ,ושניהם בוגרי המחלקה לעיצוב תעשייתי
בשנקר .הם הנחו את הסטודנטים לבחור בעצמם
את הדרך שבה המוצר החדש שיעצבו יתייחס למ־
גיפה  -אם באופן בריאותי ,תרבותי או אופנתי.
"בשיעור הזום הראשון ,וגם כמה אחריו ,כולנו היינו
די בהלם .אנחנו מחלקה קטנה ,כולם מכירים את
כולם ,נמצאים בשנקר מבוקר עד לילה ,וברגע
אחד אתה מתעורר למציאות דיגיטלית" ,מספר
הסטודנט אלון רוטמן" .לימודי עיצוב תעשייתי
הם לימודים מעשיים ,שכל מהותם היא מוצרים או
אובייקטים תלת־ממדיים ,ממשיים .יש לנו בשנקר
סדנאות לעבודה עם עץ ,מתכת ומיני חומרים נוס־

פים ,והיכולת לגעת היא חלק בלתי נפרד מתהליך
העיצוב .פתאום לעבודות אין משקל ואין קנה מידה,
דבר מאוד מוזר כשכל העיסוק שלך בלימודים הוא
אובייקט בעל נפח ומסה ,והיכולת שלו להיטמע
בחיים האמיתיים".
זה ,כאמור ,לא מנע מהסטודנטים להוציא את
שאיפותיהם העיצוביות אל הפועל" .במקום לנסות
לברוח למחוזות של חומרים אקזוטיים ,קרטוני קו־
רנפלקס הפכו לחומר ממשי של סקיצות למוצרים.
ככל שהפסקנו לשבור את הראש על מה לעשות
ואיך לעבוד ,והתחלנו להשלים עם המצב ,כך החי־
סרון פחת ופחת" ,סיפר רוטמן.

רמת ישימות גבוהה
עד כמה עיצוב אסתטי לקח חלק בעיצו־
בים שנועדו להתמודדות עם נגיף מאיים?
"אסתטיקה היא דבר בלתי נפרד מעיצוב ומהחיים
שלנו .אם קיימים שני מוצרים שעושים את אותה
הפעולה ,מי לא יבחר במוצר היפה יותר? אנחנו
כמובן דואגים שהאסתטיקה לא תבוא על חשבון

אור טורקו
סלופ  -סליים סבון
בימים שבהם היגיינה עולה לסדר
היום יותר מאי פעם והיגיינה
של ילדים על אחת כמה וכמה ,החל־
טתי להיכנס לטריטוריה של צעצועים
על מנת לנסות ולעזור לפעולת שטיפת
הידיים אצל ילדים ולהפוך אותה לכיפית
ויעילה יותר.
"עיצבתי את סלופ  -צעצוע סליים
המורכב מגוף מפלצתי שחלקו הפ־
נימי הוא סליים משולב בסבון ידיים.
הצעצוע נועד להאריך את משך פעולת
שטיפת הידיים של הילדים על ידי הכנסת
פן משחקי לפעולה ,וכן לנקות ביסודיות
גדולה יותר את כל חלקי היד בזכות הת־
כונות של הסליים הגמיש ,שבאופן טבעי,
תוך כדי משחק מגיע לכל חלקי היד בק־
לות ובאופן יסודי .שני חלקי הצעצוע ,הד־
מות והסליים ,מאפשרים לשחק איתם לחוד
או ביחד ,בתוך חדר הרחצה או מחוצה לו".

דברים אחרים שחשובים במוצר .הזליגה לעולמות
של אופנה ,ילדים או דת ,נובעת מהתבוננות על
החיים בימי המגיפה וההבנה או הרצון לנסות ולה־
משיך לקיים שגרה בימים מאוד לא שגרתיים".
ועד כמה משתנה־הפרקטיות של המו ־
צרים הנחה אתכם בתהליך העבודה?
"זה שונה מעבודה לעבודה .לפני כל פרויקט ,גם אם
הוא תרגיל קצר־טווח בן שבועיים וגם אם פרויקט
שחולש על פני סמסטר שלם ,אנחנו מנסחים לע־
צמנו בריף עיצובי ואת מטרות הפרויקט הספציפי.
הפרקטיות יכולה להיות בראש הפירמידה ,ויכולה
להיות גם כמה שלבים למטה ,בפרויקטים יותר אק־
ספרימנטליים למשל .בייחוד באקדמיה ,בטח רגע
לפני פרויקט גמר ,ואחרי שהתנסינו בפרויקטים
שפרקטיות היתה מהותם ,יש לנו את הזכות לבחור
איפה אנחנו ממקמים את השימושיות בתוך סדר
העדיפויות שאנחנו מנסחים לעצמנו.
"ככלל באקדמיה ,אנו מאמינים ומעודדים את
הסטודנטים לחשוב ולפעול כאילו בכל מוצר גלום
הפוטנציאל הדרוש כדי להפוך להצלחה מסח־

שגב כספי
מסיכת מיגון
רב־פעמית

אין אחד שלא פגש את מסי־
כת הפנים בתקופה האחרונה.
עיצוב המסיכה נבע מתוך התבוננות
בכמות הפסולת הנוצרת עקב השימוש
במסיכות חד־פעמיות בתקופה זו של
המשבר.
"מסתמן כי המסיכות ילוו
אותנו גם בחודשים שאחרי המ־
שבר ,ואין סיבה שהמיגון שלנו
מפני הווירוס כיום יגרום לזיהום ולה־
ריסת הסביבה בעתיד.
"מסיכת המיגון הרב־פעמית עשויה
מפריסה אחת של בד צפוף .המסיכה ני־
תנת לשטיפה ולחיטוי על מנת לאפשר
שימוש רב־פעמי ולמנוע יצירת פסולת
מיותרת .בנוסף ,למסיכה מחוברות רצו־
עות אלסטיות עם מנגנון נעילה מגנטי,
המאפשר נוחות מרבית והתאמה אישית".

ררת ,מסחרית או תרבותית ,זה לא משנה" ,אומ־
רים המרצים" .קשה לקבוע בוודאות איזה מוצר
יהפוך לסיפור הצלחה ואם בכלל היה שווה לייצר
אותו .התרגיל שקיבלו הסטודנטים נקרא 'עם הגב
לקיר' ,וכשמו כן הוא ,הוא מתייחס לתגובה שלנו
כמעצבים לתקופה ולמצב בפרק זמן קצר .מצב זה
מנטרל מאיתנו 'מניירות' ומאלץ אותנו לחשוב
ברמת ישימות גבוהה ,תוך התייחסות ודגש על
אסתטיקה ועיצוב שתואמים לקונספט".
האם אפשר לתרגם את אתגר "החשי ־
בה מחוץ לקופסה" גם בתחומים אחרים?
"בקורס אנחנו מפתחים אצל הסטודנטים קודם את
המודעות לזהות 'קיבעון מחשבתי' ,ולאחר מכן את
היכולת לשבש ולהתערב בשגרה ובהרגלים המו־
כרים להם ,באמצעות כלים המוכרים גם מתחום
הפיננסים ,הרפואה וההיי־טק .אין ספק שהסיטואציה
הנוכחית מייצרת אימפקט משמעותי בתחום שלנו,
ואנו מקווים שקצת מן הריגוש הזה יחלחל אל הס־
טודנטים ויזכיר להם כמה הם חשובים היום ,כדי
להציל את המחר".

תרבות

tarbut@israelhayom.co.il
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יומולדת למוזיאון ישראל
•

המוזיאון חוגג מחר יומולדת  55בחגיגה וירטואלית במקביל מנסה מנכ"ל
המוזיאון ,עידו ברונו ,להבין איך אפשר לפתוח את המוזיאון מחדש למבקרים "לא
קיבלנו הנחיות ממשרד הבריאות ,וגם לא ברור איך נעמוד בזה כלכלית" ,הוא אומר

•

מאיה כהן
מחר יחגוג מוזיאון ישראל בירוי
שלים יום הולד ת  .55במקום חג�י
גות נוצצות ואירועים המוניים ,יסתפק
המוזיאון במסיבה וירטואלית באתר ובי
פייסבוק ,ובמקביל נערכים במוזיאון
לקראת אפשרות שייפתח שוב למבקרים
בשבוע הבא.
"המוזיאון מעולם לא היה סגור למשך
פרק זמן כזה" ,אומר מנכ"ל המוזיאון,
פרופ' עידו ברונו" .היו סגירות לימים
בודדים בזמני מלחמות .הדבר הכי חשוב
בזמנים כאלה הוא הצורך לשמור על
אוצרות המוזיאון .אלה חפצי אמנות שצי
ריך לטפל בהם ,לוודא שתנאי האקלים
טובים ,האבטחה ,תאורה .הדבר הראשון
שעשינו עם פרוץ משבר הקורונה היה
ליצור נוהל עבודה למוזיאון סגור לאורך
זמן .נאלצנו להוציא את רוב העובדים
לחל"ת ,נשאר שלד של 40־ 45עובדים
מתוך  .400הם עבדו בשתי קבוצות שלא
נפגשות זו עם זו ,למקרה של הדבקה.
הם עסקו בשימור ,לוודא שהכל תקין,
טיפול בתערוכות שלנו שעדיין מסתוי
בבות בעולם ,וכמובן תפעלו את התי
חום הדיגיטלי .האתר הפך להיות חלון
הראווה של המוזיאון".
לדבריו" ,את יום ההולדת שלנו נחי
גוג בעמודי הפייסבוק בערבית ,עברית
ואנגלית שיש לנו ,ויהיו בהם הפתעות
מכל מיני סוגים .באתר שלנו יהיו גם
סיורים מיוחדים וגם חשיפה של יצירות

המנכ"ל עידו ברונ ו

צילום :יח"צ

שקשורות ליום ההולדת .אין ברירה ,נחי
גוג ברשת".
מדברים על פתיחה של מוזיאונים
וגלריות בשבוע הבא 17 ,במאי .אתם
ערוכים לזה?
"שליש מהכנסות המוזיאון זה הקהל,
ורוב ההכנסות מאותו שליש מגיעות
מתיירות .תיירות לא תהיה בקרוב,
כנראה ,וגם קהל ישראלי לא ינהר
באופן מיידי למוזיאונים .פברואר
 ,2020למשל ,היה החודש עם הכי
הרבה קהל שביקר בתולדות המוזיאון,
כ־ 75אלף איש בחודש .כל זה נחתך
פתאום .גם עולם התרומות בטלטלה,
ולא נדע מה קורה שם בקרוב.
"המדינה תומכת במוזיאון ב־15
אחוזים מהתקציב שלו ,אבל אין לנו
אפשרות לפתוח בלי רשת ביטחון כלי

ם
מוזיאון ישראל ריק ממבקרי 

כלית ,זה פשוט לא אפשרי .אם נעשה
את זה  -נמצא את עצמנו בגירעון
אדיר ,המוזיאון יקרוס .אנחנו מאוד
רוצים לפתוח ,אבל עד שלא תהיה
איזושהי החלטה שמבהירה איך אנחי
נו יכולים לעמוד בדבר הזה כלכלית
 זה לא יקרה .אנחנו מחכים לשמועממשרד התרבות וממשרד האוצר ,וגם
לקבל הנחיות ממשרד הבריאות .אנחנו
לא יודעים איך הפתיחה מחדש אמורה
להתנהל .בינתיים לא נעשתה שום
פנייה אלינו בעניין .אני מאוד רוצה
לפתוח את המוזיאון ,אבל בינתיים אני
מזמין את כולם לחגוג איתנו יומולדת
 55ברשת".
ברונו משמש מנכ"ל המוזיאון מזה
שנתיים וחצי" .לא ניהלתי מוזיאון
לפני כן ,ולא הייתי הופך למנכ"ל

צילום :טימותי הרסלי

של שום מוזיאון אחר מלבד מוזיאון
ישראל ,שאליו אני מחובר מגיל צעיר,
כמי שגדל בירושלים" ,הוא אומר" .כילד
באתי לחוגי אמנות במוזיאון .המיקום
של המוזיאון מבטא את החשיבות שנתנו
לו כשהקימו אותו :הוא יושב מול הכנסת
ומשרדי הממשלה ,בסמוך לאוניברסיטה
העברית .האבות המייסדים של המי
קום הזה ייעדו לו מקום מרכזי בהוויה
הישראלית .מהרגע הראשון היה ברור
שבונים מוזיאון שיעמוד בשורה אחת
עם המוזיאונים הגדולים בעולם55 .
שנה המקום הזה מצליח להחזיק איכות
בצורה שתואמת את החזון המקורי שלו,
וממשיך להתפתח .אני חושב שזה כמעט
סוג של נס .זה בזכות מאמץ מאוד גדול
של הרבה אנשים ,שמאוד מאמינים בחי
שיבות המוזיאון".

ליטל ריצ'רד מת בגיל 87
המוזיקאי שנחשב לאבי הרוק'נרול ,ואחראי ללהיט הענק  Tutti Fruttiמ־,1955
הלך אתמול לעולמו √ שימש השראה לאמנים רבים ,מהביטלס ועד פרינס

סער גמזו
ריצ'רד ויין פנימן ,המוכר יותר
בשם ליטל ריצ'רד (ריצ'רד הקטן),
הלך אתמול לעולמו בגי ל  .87את היד�י
עה על מותו אישר בנו ,דני ג'ונס ,שאמר
כי סיבת המוות היא מחלת הסרטן .לא
נמסר היכן סיים הכוכב הענק את חייו.
רבים מייחסים לריצ'רד את לידתו
של הרוק'נרול .אמנם זמרים דוגמת
צ'אק ברי ,פאטס דומינו ואפילו אלי
ביס כבר היו פעילים והקליטו כאשר
ריצ'רד הקטן שחרר לעולם את להיטו
הענק  Tutti Fruttiב־ ,1955אבל החידוש
שהביא ריצ'רד ,והקנה לו את הקרדיט
של חלוץ הרוק'נרול ,קשור ככל הנראה
לטמפרמנט שלו על הבמה :החזות הטי
ווסית ,הדרך שבה ניגן ושר והחיבורים
החדשניים שעשה בין גוספל ,בוגי ווגי
ורית'ם אנד בלוז.
יותר משהיה יצרן להיטים ענק ,נחשב

ליטל ריצ'רד בהופעה ב־2004

ריצ'רד כאחד המשפיעים הדומיננטיים
על המוזיקה שנוצרה אחריו .אמני ענק
דוגמת ג'יימס בראון ופרינס ציינו פעי
מים רבות שליטל ריצ'רד מהווה עבורם
השראה עצומה ,אבל הבשורה שלו הגיעה
גם אל מעבר לים .הוא הסכים לאפשר
ללהקה צעירה מליברפול בשם הביטלס
להופיע כלהקת החימום בחלק מסיבוב

צילום :אי.פי

ההופעות האירופי שלו ,וחילק לחבריה
טיפים על שירה והופעה על במה.
בשנה שלאחר מכן הציל סיבוב הופי
עות כושל של שלושה הרכבים אחרים:
האחים אוורלי ,בו דידלי והרולינג סטוי
נס .החל מ־ 1957זגזג ריצ'רד בין עסקי
המוזיקה ובין הכנסייה האוונגליסטית,
אך נותר כוכב ענק מספיק כדי להיכלל

בקבוצה הראשונה של האמנים שנכנסו
להיכל התהילה של הרוק'נרול ב־.1986
בריאן וילסון ,סולן הביץ' בויז ,ספד
לו בטוויטר וכתב" ,אני מצטער מאוד
לשמוע על ליטל ריצ'רד .הוא היה שם
בהתחלה והראה לכולנו איך עושים
רוק'נרול .הוא היה כישרון ענק והוא
יחסר לנו .המוזיקה של ליטל ריצ'רד
תחיה לנצח".
ג'ימי פייג' ,הגיטריסט והמפיק של
לד זפלין ,צייץ" :נוח בשלום ליטל
ריצ'רד ,אבידה עצובה מאוד .השיי
רים שלו היו החלוצים של הרוק'נרול.
זכיתי לשמוע אותו ואת להקתו
בניופורט לאונג' במיאמי ,וכמה שהם
היו טובים".
הבמאי ספייק לי שיתף פרסומת
שביים לחברת נייקי ־בי ,1991שבה כ�י
כבו ליטל ריצ'רד ומייקל ג'ורדן ,וכתב
"נוח בשלום ,אחד מיוצריו האמיתיים
של הרוק'נרול".
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מה יהיה
על דיסני?
לפני שנה בדיוק אולפני דיי
סני ישבו על גג העולם ,בזכות
ההצלחה הפנומנלית של "הנוי
קמים :סוף המשחק" .בשבוע
שעבר הודיעה החברה על יריי
דה של  90אחוזים ברווחים ,ועל
פי המומחים ,ההידרדרות אינה
צפויה להיעצר בקרוב.
"סוף המשחק" גר ף  2.79מ�י
ליארד דולר ,עקף את "טיטאי
ניק" בדרך לפסגת טבלת הסי
רטים הכי מכניסים בהיסטוריה,
וסיפק סוף מפואר לסדרת סרי
טים אפית שהחלה יותר מעשור
קודם לכן.
זו לא היתה ההצלחה היחידה
של דיסני ־בי .2019שישה ס�ר
טים נוספים ("לשבור את הקרח
" ,"2מלחמת הכוכבים :עלייתו
של סקייווקר"" ,אלאדין"" ,צעי
צוע של סיפו ר " ,"4קפטן מ�א
רוול" ו"מלך האריות") צלחו
את קו מיליארד הדולר הנכסף
 הישג מדהים וחסר תקדים.ואז הגיעה הקורונה .כל פאי
רקי השעשועים של דיסני נסגי
רו ,כל הסרטים הגדולים שיועדו
לצאת לאקרנים נדחו ,ואימפי
ריית הבידור החלה לספוג מכות
בכל החזיתות .למעשה ,מלבד
דיסני ,+שירות הסטרימינג
החדש של החברה ,שנועד להביס
את נטפליקס ,החברה משותקת
מאז פרוץ המגיפה.
יותר ־מי 55מיליון איש נר�ש
מו לשירות הסטרימינג החדש
של דיסני עד עתה ,אולם
ההוצאות על השקת המותג
החדש ומחירי המינוי הנמוכים
(שנועדו לפתות את מנויי נטי
פליקס) הובילו להפסדים של
יותר ־מי 800מיליון דולר ב�ר
בעון האחרון.
אז מה יהיה? אף שפארק השי
עשועים של דיסני בשנחאי צפוי
להיפתח השבוע ,עם מגבלות
כמובן ,קשה לראות כיצד ענקית
המדיה תחזור בשנים הקרובות
למקום שבו היתה בסוף .2019
פתיחת בתי הקולנוע בארה"ב
ובשאר העולם ,שמיועדת כעת
לחודש יוני ,תביא עימה את
שוברי הקופות שממתינים על
המדף ("מולאן"" ,אלמנה שחוי
רה" ועוד) ,אבל האם הקהל
באמת יגיע שוב לבתי הקולנוע?
דיסני כבר הודיעה שאחד
משוברי הקופות הפוטנציאליים
האלה ,סרט הפנטזיה "ארטמיס
פאול" ,ייצא ישר ל־ .VODהאם
סרטי ענק נוספים ילכו בעקי
בותיו ,ומתי יהיה אפשר בכלל
לשוב ולהפיק סרטים חדשים?
מטבע הדברים ,למומחים אין
כרגע תשובות על אף אחת מהי
שאלות האלה ,אבל כולם מסי
כימים על דבר אחד :ביום שדיי
סני תתאושש ,ניתן יהיה לדעת
שהמגיפה מאחורינו באופן סופי.
ישי קיצ'לס
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גדי סולומון  lעובר מסך

רשלנות תסריטאית

בשבילי אתם מתים ,עונה  ,2נטפליקס
כשהעונה השנייה נפתחת בגופה של סטיב צפה בבריכה ,שכבר
הספיקה להתקרר מסוף העונה הראשונה ,אפשר לנחש שבהתאם
לפורמטים שהפכו כבר לקבועים בנטפליקס ,גם העונה הזאת תוביל
לשקרים ,לחברויות משותפות אינטרסים ולעוד פלונטרים שכל
כך אהובים בענקית הסטרימינג.
כזכור ,ג'ן )כריסטינה אפלגייט( היא אם לשניים שאיבדה את
בעלה בתאונת פגע וברח .מי שנהגה ברכב הפוגע היתה ג'ודי )לינדה
קרדליני( שבעידודו של סטיב ,ארוסה ,שישב לידה בליל האירוע,
ברחה מזירת התאונה .בעונה הראשונה היא נכנסה לחייה של ג'ן
והתוודתה שהיא עומדת מאחורי מותו של בעלה .באורח פלא ,היא
רק נכנסה יותר ויותר לחייה של ג'ן ,ובסוף העונה הראשונה ג'ן
מתעמתת עם סטיב והורגת אותו.
"בשבילי אתם מתים" ממשיכה בעונה השנייה את הקו הקומי
בין שתי הדמויות המרכזיות ,שמאופיינות כניגודים המשלימים
זה את זה .אחת רוחניקית והשנייה עם רגליים על הקרקע ,אחת
מוצאת את הטוב בכל דבר והשנייה את השלילי .המשותף לשתיהן
הוא הגברים בחייהן שהן העלימו ,ניסיונות ההסתרה והחיים בחשש
שבכל יום הן יכולות לשמוע את הדפיקה של השוטרים בדלת.
הרבה אלכוהול יש על המסך .למעשה ,כמעט שאין סצנה שבה
מופיעה אפלגייט ואין לה כוס יין ,שוט של וודקה ,בקבוק של
וויסקי או כוס שמפניה ביד .היא שותה בכמויות כאלה שזה כבר
נראה כמו פרסומת .אני לא אהיה מופתע לגלות שנטפליקס עשו
שת"פ עם חנות שמוכרת אלכוהול.
כריסטינה אפלגייט משחקת טוב את האישה הנוירוטית שכל
חייה נהרסו ,והם ממשיכים להתהפך בכל פרק מחדש .אבל צריך
להודות שיש גם ירידה באמינות שלה ככל שהפרקים מתקדמים.
כמה את יכולה להיות שיכורה ולהמציא הסברים מתקבלים על
הדעת בשלוף ,ושזה עדיין ייראה אמין? לא לאורך זמן.
העלילה תפורה בצורה הגיונית בהתחלה ,אבל לאטלאט נפרמים
כל התפרים של הסדרה .יש המון חורים בעלילה ,ולא מעט קטעים
לא סבירים בעליל )מי עורך טקס זיכרון למישהו שעדיין בגדר
נעדר?( וכן צירופי מקרים בלתי אפשריים ,ומפגשים מתוסרטים
מדי שנועדו לקדם את העלילה.
 10פרקים יש בעונה השנייה )שצפיתי בכולה בשבילכם( ,והם
מתקדמים באיטיות רבה לעבר פרק הסיום ,שאמור לפתור לנו
את התעלומה ולתת לנו קליףהאנגר לעונה הבאה .וכאן כגודל
הציפייה כך האכזבה.
מבלי לעשות לכם ספוילר ,מבחינה תסריטאית זה מסתיים
בצורה הכי מרושלת שיש .כאילו שמי שכתב את זה הגיע למבוי
סתום ,ואז אמר לעצמו :בוא נעשה פרסה ונפתור את זה בצורה
הכי לא צפויה ,אבל הכי נוחה  -ובדרך איבד את כל האמינות
שנבנתה מול הצופים.
יש הסכם לא כתוב בין היוצרים לצופים ,ולפיו הם אמורים לתת
לנו תסריט הגיוני ,מעניין ,מפתיע או מרגש ,ואנחנו הצופים הול
כים איתם יד ביד ,פרקפרק ,עד הסיום המיוחל .אבל כשפתרון
הקונפליקט המרכזי בסדרה הוא כל כך נוח לכותבים וכזה שגורם
לנו ,הצופים ,להרגיש שמזלזלים בנו ,התחושה היא שרימו אותנו
ולא עמדו בהסכם.
"בשבילי אתם מתים" בעונתה השנייה התחילה מנקודת פתיחה
טובה .גם היה לה כבר את הקרדיט מהעונה הראשונה ,וגם פלונטר
מעניין לפתור .מכאן היא רק היתה צריכה להמשיך את המגמה -
אבל היא נכשלה במשימה בגדול .בשבילי הם מתים.

עמוס תמם כשליח
בסרטון של הקאמרי

סרטון של בית ליסין

שחקני הבימה
ב"שיר עידוד"

שחקני תיאטרון ב"ש
בחזרה משעשעת

ויוצרים
מתגעגעים
•
כבר חודשיים שהתיאטראות בישראל סגורים אז מה עושים
אנשים יצירתיים שלקחו להם את הבמה? מייצרים סרטונים לרשת
"התגובות מרגשות ,אבל אין תחליף לבמה" ,אומרים השחקנים

•

מאיה כהן
ב  11במארס נסגרו שערי
התיאטראות בישראל .מאז יושבים
השחקנים ,הבמאים ,המחזאים ושאר עובדי
התיאטרון בבית ,ואין כרגע שום תאריך
עתידי לחזרה לשגרה.
אז מה עושים אנשים יצירתיים שעבו
דתם הופסקה? מייצרים כל מיני תכנים
יצירתיים ברשתות החברתיות :קליפים,
שירים ,מערכונים  -יצירות שאפשר לש
חרר למרחב הדיגיטלי.
תיאטרון בית ליסין ,למשל ,העלה כמה
כאלה .ביום העצמאות שחררו את "מגילת
העצמאות"  -קליפ משעשע בהשתתפות
שחקני התיאטרון שמקריאים מהמגי
לה .בנוסף שחררו קליפ ספוקן וורד בשם
"תראו את זה חי" ,שיצר יותם קושניר ושבו
מספרים שחקני התיאטרון למה תיאטרון
זה משהו שחייבים לראות "בחי" .כמו כן
יצרו קליפ לשיר "ניפגש בחלומות" ,שכתב
נועם חורב והלחין עילי בוטנר בהשתתפות
רבקה מיכאלי ,יונה אליאןקשת ,ענת וק
סמן ,קובי פרג' ,מירב פלדמן ,ששון גבאי,
עידו רוזנברג ,מגי אזרזר ,לימור גולדש
טיין ,יותם קושניר ,תיקי דיין ועוד רבים.
בתיאטרון הקאמרי העלו סדרת סרטו
נים משעשעים בשם "מקצוע חיוני" שבהם
שחקנים של התיאטרון לוקחים לעצמם
מקצוע אחר .עמוס תמם ,למשל ,הופך
לשליח .כמו כן הם שחררו מערכון קומי
סאטירי בשם "אורגיה )בהתאם להנחיות(",
שבו שחקני הקאמרי מגיבים בהומור לטו
קבקים מרושעים שנכתבו עליהם.
בתיאטרון באר שבע יצרו שחקני
התיאטרון מערכונים שונים .אחד מהם הוא
סביב חזרה להצגה "הבא אחריו" .במערכון

נתן דטנר לא יכול להשתתף בהצגה כי
הוא בבידוד ,אז מביאים את גבי עמרני
לשחק במקומו ,וכל זאת כשהבמאית שיר
גולדברג כופה על השחקנים לעשות חזרה
בזום ,כולל הזזת כיסאות בבית.
בתיאטרון הבימה צילמו קליפ לצלילי
"שיר עידוד" ,שכתב נעם חורב והלחין רמי
קלינשטיין .בין השחקנים שמשתתפים
בקליפ :סנדרה שדה ,ליא קניג ,רוני דלומי,
מיקי קם ,טוביה צפיר ,טל מוסרי ,עמית
פרקש ,דפנה דקל ,שרון חזיז ועוד.
בתיאטרון גשר יצרו תוכנית ראיונות
שמשודרת לייב בעמוד הפייסבוק של
התיאטרון ,ובמסגרתה הבמאי אמיר וולף
מראיין יוצרים ושחקנים של התיאטרון.
"זה כדי לשמור על קשר עם הקהל שלנו
בתקופת הקורונה" ,אומר וולף.

"תיאטרון זה צורך נפשי"
"קשה לתאר כמה אני מתגעגע
לתיאטרון" ,אומר עמוס תמם" .עבורי זה
צורך נפשי .זה המקום שבו אני מתפרק.
אני מרגיש שלקחו לי שתי ידיים ורגל.
כשאני מסתכל קדימה ,אני מבין שנצטרך
לחכות עד שיאשרו להכניס כמה מאות
אנשים לאולם אחד ,זה ייקח זמן וזה רק
מגביר עוד יותר את הגעגוע .תיאטרון זה
לא עבודה ,זה הבית ,וסגרו לנו את הבית".
על הסרטון ששחרר הקאמרי ,שבו הוא
מגלם שליח שמגיע לבתים ואיש לא מזהה
אותו ,מספר תמם כי "היה כיף ליצור יש
מאין .זה נחמד שזה מגיע לאנשים וגורם
להם לצחוק קצת ,אבל זה לא באמת מח
ליף את התחושה של להיות על הבמה".
סנדרה שדה מספרת שקיבלה המון תגו
בות על הסרטון "שיר עידוד" ששחררו
שחקני הבימה" .קיבלתי תגובות מאנשים

ממקומות שונים בעולם" ,היא מספרת.
"התכנים שעולים ברשת מעוררים תגובות
מרגשות וזה נחמד מאוד ,אבל התיאטרון
מאוד חסר לי .אני כל הזמן חושבת על
הקהל שלנו ,שהוא בדיוק בטווח הגילאים
שאמורים להיזהר יותר ,ואני חוששת .אני
מפנטזת כרגע על הצגות בכיכר הבימה
או בחלל פתוח אחר .כרגע הבמה היחי
דה שיש לנו היא הרשת ,וחשוב להראות
שאנחנו פה ,קיימים ,ולפחות שומרים על
אש קטנה את אהבת הקהל".

"יש הרבה יצירתיות"
רבקה מיכאלי ,שהשתתפה בסרטונים
שהעלה בית ליסין ,מספרת שהיוזמה שי
מחה אותה" .שמחתי לשתף פעולה בת
כנים האלה ,הרגשתי חיונית" ,היא אומ
רת בחיוך" .הדברים הוויראליים האלה
חשובים ,אני גם רוצה שלא ישכחו את
התיאטרון .כשחקנית יש משהו מנחם בזה,
זו עוד דרך להביע את עצמך ,אבל אני כבר
ממש מחכה לחזור לתיאטרון.
"אני מאוד מתגעגעת לתיאטרון ,לה
צגות ,להופיע ,להיות עם החברים שלי
מאחורי הקלעים ,בנסיעות בוואנים .כל
הדבר הזה מאוד חסר לי".
מולי שולמן נהנה לשתף פעולה עם
המערכונים המצולמים של תיאטרון באר
שבע ,אבל לדבריו" ,זה אמנם מייצר רג
עים קצרים של שמחה חולפת ,אבל הם
לא יכולים בשום צורה להוות תחליף למה
שקורה בעבודה היומיומית בתיאטרון .יש
בהם תזכורת צורבת להיעדר .יש הרבה
יצירתיות והרבה יוזמות ורעיונות ,מנסים
לראות מה כן אפשר לעשות ואיך אפשר
למקסם את זה ,אבל זה לא תחליף .אני
מאוד מתגעגע לתיאטרון".

צילום :אריק סולטן

צילום :אריק סולטן

צילום :יהונתן שאול

צילום :אריק סולטן

"בשבילי אתם מתים  ."2מזלזלת בצופים שלה
סנדרה שדה

רבקה מיכאלי

עמוס תמם

מולי שולמן

deot@israelhayom.co.il

דעות

ט"ז באייר תש"ף | ראשון | 10.05.20

27

ט"ז באייר תש"ף | ראשון | 10.05.20

יעקב אחימאיר

שלושה צעדי
פיוס בין הרשויות
1

מחווה ענקית עשתה נשיאת בית המשפט העליון,
אסתר חיות :היא השיגה הסכמה פה אחד ,של כל
 11שופטי ההרכב בראשותה ,ובכך אפשרה את הטלת
הרכבת הממשלה על נתניהו ,חרף כתב האישום .אך בל
נטעה :הכרעה זו של בג"ץ היא בבחינת פתרון ארעי ,נכו
נה לשעות אלה בלבד .במהותה ,היא איתות לעתיד :כי
מי לידינו יתקע כי הסכמה זהה ,של  11מתוך  15שופטי
העליון ,תושג בעתיד?
זו הפעם ,כיבד בית המשפט בהכרעתו את הגבול המפריד
בין הרשויות .אבל על הכנסת להבהיר ,באורח חוקי ,חד
משמעי ,כי ביתר עוצמה יסומנו מחדש הגבולות המפרי
דים בין שלוש הרשויות .דומה שהמשטר נחלץ מהפיכה
שיפוטית שהיתה מסבכת את השופטים בשדה הפוליטי.
אבל מה צפוי לנו בתום הפסקת האש הארעית במלחמה
שבין הרשויות?

2

אבי בראלי

למי בדיוק אתם קוראים "ציבור"?

השיח הפוליטי בישראל חוזר ועוסק בשנים האחרונות במידה
רבה מאוד במושגים הקולקטיביים ציבור ,עם ,לאום ,ובמושגים
מורכבים יותר הכוללים אותם ,כמו דמוקרטיה לחיוב או פופוליזם
לגנאי ,כביכול .הם נמצאים במרכז הפולמוס החוקתי הסוער בש
נים האחרונות ,והם נוכחים היטב בעורף הדיון בין ימין לשמאל
בישראל ,הכולל בתוכו את הפולמוס החוקתי.
גם כאן וגם ובמדינות דמוקרטיות אחרות ,שני המונחים ימין
ושמאל התהפכו עד כדי כך ש"שמאל" מייצג אליטיזם אנטיעממי
של בעלי זכויות יתר ,מהסוג שעמיר פרץ ביקש לברוח ממנו כש
כרת ברית כושלת עם אורלי לויאבקסיס .לעומתו" ,ימין" מייצג
זיקה אל "עם" במובנו המקורי ,הקולקטיביסטי ,בניגוד להתקב
צות רופפת של יחידים אנוכיים .מסע הבחירות האחרון של נת
ניהו פנה בהצלחה אל "העם" בשם אינטרסים לאומיים ,אבל גם
בשם תחושות עממיות והתנגדות לשלטון של בעלי זכויות יתר.

נציגי ה"שמאל" הפרוגרסיבי המשפטני
רואים לנגד עיניהם יצור דמיוני מופשט הקרוי
"הציבור" ,והופכים אותו לקולב שעליו הם
תולים את התודעה שלהם עצמם
נתניהו עבר מהדגשת ההפרטה של החברה והכלכלה ,והתקפות
על "כלכלת ההסתדרות" ,אל המיתר הלאומיעממי .אבל איך
קרה שהשמאל הפרוגרסיבי בן זמננו ,בכל העולם וגם בישראל,
נעשה מופרט כל כך? מפורר עד כדי כך שהוא פונה נגד המקורות
הלאומייםדמוקרטיים של עצמו ,ומפקיד את הציבור העממי בידי
הימין? התשובה הפשוטה היא שהפרויקט הניאוליברלי משנות
ה 70של המאה הקודמת ואילך הצליח להפריט גם את התודעה
של יריביו .ליתר דיוק ,החברה המקוטבת והמפוררת שיצר הפ
רויקט הזה ,עיצבה יותר את התודעה של אנשי השמאל .אפשר
לראות את זה ,בין היתר ,כשמתבוננים בשימוש המשונה שלהם
במושג "ציבור" בפולמוס החוקתי בישראל כיום.
המונח "ציבור" מתעתע .הרי אי אפשר ללכת ברחוב ולהצביע
על דבר העונה לשם "ציבור" .הוא מציין משהו המצוי בתפיסות
של אנשים .אבל אם הציבור הוא מה שאנחנו תופסים כציבור ,כל
אחד יכול לבוא ולדבר בשמו ,ולתלות עליו את השקפת עולמו.

וכך היה יכול השופט אהרן ברק לדבר בשם "ציבור נאור" ,שהוא
הוא ,פרופ' ברק ,היודע מה ערכיו ואילו שיפוטי מציאות ראויים
לו .בשם איזשהו "ציבור" עותרות עמותות כמו אלו של אליעד
שרגא ודומיו.
לכאורה זה דבר ישן נושן :החברות הדמוקרטיות מגוונות מט
בען ,וכל קבוצה בתוכן נוטה לדבר בשם הציבור .אבל בעצם הן
מקוות לשכנע את הציבור באמת שלהן ,או בחפיפה בין האינטרס
שלהן לאינטרס הציבורי .זה חלק מהשיגושיח הדמוקרטי הראוי
 בתנאי שהזירה לשכנוע היא פרלמנט שנבחר בעקבות דיון פוליטי מפותח .התהליך הדמוקרטי הזה הוא היוצר ציבור ממשי,
בלי מירכאות .ויכוח בין יריבים או קרובים ,התמקחויות ופשרות
בעקבות הכרעות בקלפי  -כל אלה הם תהליך בלתי פוסק של
יצירת ציבור .לכן הציבור איננו סתם פיקציה פרטית ,אלא דבר
קולקטיבי המתהווה מתוך התהליך הדמוקרטי ,והוא תוצר שלו.
לא כן הדבר לדידם של אנשים כמו שרגא וברק או פרופ' מרדכי
קרמניצר ,נציגי ה"שמאל" הפרוגרסיבי המשפטני .לנגד עיניהם
יצור דמיוני מופשט הקרוי "הציבור" ,הציבור הנאור ,הראוי ,בעל
התודעה הלאכוזבת .אצלם הציבור הופשט מהתהליך הדמוקרטי
המכונן אותו ,ונעשה לקולב מושגי שבעליו יכול לתלות עליו מה
שהוא רוצה ,ובעצם את התודעה הפרטית שלועצמו.
שרגא ,מגיבורי העתירות לבג"ץ ,לא מעלה על דעתו להקים
מפלגה ולהילחם על דעותיו .הוא יטען בפני שופטים ,לא בפני
בוחרים .זה לא האיש שיתרפש במיהאפסיים של הפוליטיקה ,שהיא
מושחתת כידוע .אנשי אמת וצדק אינם משלימים עם פשרות ,עם
חוסר שלמות ,עם הריבוי והניגודים הטבעיים כל כך למשטר הד
מוקרטי .ובפני השופטים הוא יטען בשם איזו אידאה אפלטונית
של "ציבור" ,מופשטת מבני אדם ממשיים ,מתהליכים פוליטיים
קונקרטיים ,ובוודאי מנוערת לחלוטין מפתקי הבוחרים.
למול הפטרנליזם הזה ,צריך לחזור למקורות הדמוקרטיה הציונית
והישראלית מייסודם של הרצל ,ויצמן ,ז'בוטינסקי ובןגוריון:
השיח הפוליטי ,ובסופו של דבר הקלפיות ,הם המגלים לנו מי
הוא הציבור ומה רצונו .נכון שמנהיגים לא רק אמורים לייצג את
הציבור  עליהם גם להנהיג אותו .אבל זה מחייב אותם לשכנע
אותו ,ואם כשלו בשכנוע ,עליהם לבדוק את עצמם  -לא להתבצר
ולהמציא לעצמם "ציבור" פיקטיבי.
פרופ' אבי בראלי הוא מרצה במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
באוניברסיטת בן גוריון בנגב

יחד עם ההישג של הנשיאה חיות ,שאולי הושפעה
מאזהרתו של נתניהו מפני החלטה הפוכה של בג"ץ,
יש לנקוט צעד משלים; צעד שנועד לסילוק הטעם המר
שנותר עם פרישתו של ח"כ יולי אדלשטיין מכס יו"ר
הכנסת .על נתניהו ,המוכיח שוב ושוב את כישורו להכ
תיב את סדר היום הפוליטי ,לפעול למען חידוש כהונתו
של אדלשטיין כיו"ר הכנסת .ואם לא כך ייעשה ,תומר
הסיסמה הכעורה "רק לא ביבי" בסיסמה אחרת ,מכוערת
לא פחות" :רק לא יולי".
אדלשטיין לא צריך להלך בשדה הפוליטי כאשר על גבו
תיוותר לימים רבים החטוטרת הזאת .צעד זה ,של השבתו
לכהונת היו"ר ,עשוי לגרום גם לפיוס בינו לבין נתניהו,
אם פיוס כזה עדיין לא הושג .ובכלל ,הרי לפי הנוהג והמ
סורת ,יו"ר הכנסת מגיע לכהונה זו מתוך סיעת השלטון,
וזאת כדי למנוע עימות בין היו"ר לבין ראש הממשלה.
באורח זמני ,סולקו המהמורות הנ"ל  -זו המשפטית וזו
האישיתפוליטית.

על נתניהו להוביל צעד אחד נוסף
בדרך לסילוק הטעם המר :להסיר את
החטוטרת מעל גבו של יולי אדלשטיין,
ולפעול לחידוש כהונתו כיו"ר הכנסת
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מהמורות אלה ראויות עתה להשטחה ,לתיקון
שיהיה חקוק לדורות .הנה ,לפי סקר של "מאגר מו
חות" שפורסם באחרונה ב"ישראל היום" ,מערכת המש
פט זוכה לאמון של  48אחוזים בלבד מקרב הנשאלים,
וזאת לעומת  38מקרב הנשאלים שלא מאמינים למער
כת .אמנם זהו רוב למאמינים ,אך משמעותו חמורה :רק
פחות ממחצית הנשאלים רוחשים אמון למערכת המשפט.
ובאשר לאמון הציבור ביועץ המשפטי :רוב של  47אחוזים
לא מאמין לנושא משרה זו ,ד"ר אביחי מנדלבליט ,לעומת
 32המאמינים לו .עוד נתון 46 :אחוזים מהנשאלים נותנים
אמון במקצועיות של החלטות בג"ץ ,לעומת מיעוט גדול
של  40אחוזים ,הסבורים אחרת .מישהו צריך לשים לב
לנתונים מדאיגים אלה .הם מלמדים על אי אמון במערכת
הראויה יותר מכל לאמון האזרחים.
כל מילה על מצבה הציבורי של הפרקליטות תהא
מיותרת .זו ראויה ,כך אפשר להתרשם ,לתיקון מן המסד
ועד לטפחות .כצעד ראשון ,ראוי כי מי שמכונים בשפת
התקשורת "חוגי הפרקליטות" ,ישננו שוב את משמעות
המונח "היררכיה" .יש מי שעומד בקצה הצמרת ,וישנם אלה
הקבועים מתחתיה .כך לימד לפני אלפי שנים הפילוסוף
הסיני קונפוציוס .ובמאה ה ,21מן הראוי שמורשתו של
החכם הסיני תהיה גם נחלת השירות הציבורי בישראל.
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דורון מצא

דוד זולדן

עוד מהדהד
נאום השפנים

לפני שלושה עשורים ,בשיאו של משבר פוליטי שנחרט
עמוק בזיכרון הקולקטיבי בשם "התרגיל המסריח" ,נישא
"נאום השפנים" המפורסם של הרב שך; מנהיגו הבלתי
מעורער של הציבור החרדיליטאי בישראל .מסריו של
אותו נאום מהדהדים עד היום בחברה החרדית ,והשפעתו
על המערכת הפוליטית כולה ניכרת עד לרגע זה ,אולי
ביתר שאת .הנאום נרשם בדפי ההיסטוריה כאירוע מכונן
ביחסי שמאלחרדים; מעמד הר סיני פוליטי פניםחרדי,
כשהדיבר הראשון על לוחות הברית שניתנו בו ,היה "לא
תכונן ממשלה עם השמאל".
העמדות הפוליטיות והמדיניות שביטא הרב שך בפומבי,
ובהן תמיכה בהחזרת שטחים תמורת שלום אמת ,הטעו את
השמאל .בנאומו הבהיר הרב שך שסלידתו העמוקה מהש
מאל ,והחשבון ההיסטורי שלו עם מפא"י ,חזקים הרבה יותר
מעמדותיו היוניות .באופן טבעי ,המשפט שמשך תשומת
לב ונצרב בזיכרון היה זה שבו תקף הרב שך את הקיבוצים,
"מגדלי השפנים והחזירים" .אולם המילים החשובות יותר
באו מייד לאחריהן ,כשהציג שאלה עקרונית :האם ייתכן
קיום לאורך זמן לעם היהודי ,אם יתנתק לחלוטין מן הדת?
תשובתו היתה ברורה" :אלה שניתקו את עצמם לגמרי מה
עבר שלנו ומבקשים תורה חדשה ,אלה שאין להם יום כיפור
ואין להם שבת  -במה הם יהודים?"

החלת ריבונות :מבןגוריון עד נתניהו

הקמת ממשלת האחדות ודעיכת משבר הקורונה מחזירות לסדר
היום את הנושא המדיני .השבוע עומד להגיע לאזור מזכיר המדינה
האמריקני לפגישות בנושא תוכנית המאה .סביר להניח כי יחד עם
רוח הריבונות ,תנשב גם היסטריה שתלווה בנבואות זעם על אינ
תיפאדה שלישית .האמת היא שיש לכך משמעות שולית ,ולא רק
מכיוון שהפלשתינים כשלו להפוך את עצמם לשותף למהלך מדיני.
ריבונות לא בהכרח תחולל מפנה ביחסינו עם הפלשתינים.
חשיבותה של החלת ריבונות נעוצה ביכולתה לחלץ את ישראל
משתי התפיסות העקרות המדריכות את חשיבתה המדינית :זו של
החלוקה המגולמת ברעיון "שתי המדינות" וזו של ההכלה המגולמת
ברעיון "המדינה האחת" .מהלך הריבונות ישים קץ לאשליית השמאל
על פתרון הסכסוך באמצעות יצירת סימטריה בין ישראל לפלשתינים,
הכרוכה בפנוי התנחלויות ובחלוקת המרחב לשתי יחידות לאומיות.
אך העובדה כי תוכנית המאה אינה כוללת סיפוח מלא של יהודה
ושומרון וכן כוללת התייחסות למדינה פלשתינית עתידית ,שומטת
בו בזמן את הקרקע מהחלום הימני המובהק למחיקת הלאומיות הפ
לשתינית ולהכלה מוחלטת של שטחי המולדת העתיקה.
החלת ריבונות תכייל מחדש את המצפן המדיני הציוני סביב מודל
ההסדרה היחיד האפשרי מול הפלשתינים .יסודותיה הונחו כבר על
ידי דוד בןגוריון ב 1948מול הערביםפלשתינים שנותרו בישראל
ומוגדרים היום כ"ערביי ישראל" .הוא מבוסס על הפיכת הישות
הערביתפלשתינית למובלעת .כזו שמצד אחד נוכחת בתוך המרחב
הישראלי ,ומצד שני נבדלת ממנו תרבותית ,פוליטית ולאומית ,כדי

נאומו המכונן של הרב שך נכנס להיסטוריה
כמעמד הר סיני של הפוליטיקה החרדית,
והדיבר הראשון על לוחות הברית שניתנו בו,
היה "לא תכונן ממשלה עם השמאל"

דוד זולדן הוא חבר הוועדה לשוויון בנטל וממייסדי הנח"ל החרדי;
בימים אלה רואה אור ספרו החדש "החרדים החדשים"

להבטיח את קיום המדינה כיהודית וכציונית .זהו המודל שנתניהו,
המסתמן כממשיך דרכו של בןגוריון גם מבחינת מחשבתו המדינית,
מבקש להחיל ביהודה ושומרון.
כמו המודל של בןגוריון ,גם זה של נתניהו מבוסס על כינון מו
בלעת ערביתפלשתינית ,תהא זו אוטונומיה ,ממשל עצמי או "מדי
נה מינוס" .הוא נועד להקנות לישראל שליטה ביטחונית מוחלטת
במרחב כולו שבין הים התיכון לנהר הירדן ,ברוח חזון הימין; אבל
תוך יצירת נפרדות ביחס לאוכלוסייה היהודית ,ברוח חזון השמאל,
בהיבט הפוליטי ,המשפטי אבל גם הגיאוגרפי.
חלק מקווי נבדלות אלה כבר עוצבו בעשורים האחרונים :הפוליטי
בדמות הקמת הרשות הפלשתינית האוטונומית ,והמשפטי בדמות חוק
הלאום שנועד לבלום כרסום באופייה של ישראל כמדינה יהודית.
ריבונות תוסיף גם את הצלע הגיאוגרפית ,דרך סימון נפרד של
מעמד שטח ההתיישבות היהודית כחלק מהמרחב הישראלייהודי,
תוך הצבת גבולות בינו לבין המרחב הפלשתיני.
החלת ריבונות היא מהלך בקנה מידה היסטורי להגדרה מחדש של
מרכז הכובד המדיני של ישראל .יש בה פוטנציאל לפרידה מהשוליים
הפוליטיים והתכנסות לחשיבה ריאליסטיתפרגמטית .העובדה כי
הנושא מצא מקומו בהסכם הקואליציוני מעידה יותר מכל על נוכחותו
הרעיונית של אותו מרכז שהליכוד וכחול לבן הם מייצגיו ,ולא פחות
מכך גם על המקום הזניח שבו ממוצבים השוליים מימין ומשמאל.
ד"ר דורון מצא הוא מרצה במכללת אחווה.
ספרו "מדיניות ישראל כלפי אזרחיה הערביםפלסטינים" יצא לאור ב2019

ליאור יעקבי
היום חוגג את יום הולדתו ה 60פול דיוויד יוסון הידוע בשם
הבמה בונו :זמר ,יוצר מוזיקאי ,פעיל חברתי וסולן להקת הרוק
האירית המצליחה  .U2נולד בדבלין .בגיל  14מתה אמו ,והאובדן
בא לידי ביטוי ברבים משיריו .כנער אהב מוזיקה ושחמט .ב1976
נענה למודעה שפורסמה בתיכון שבו למד על ידי לארי מולן,
בנוגע לחיפוש מוזיקאים עבור להקה חדשה שתיקרא "פידבק",
שבהמשך שמה יוחלף ל .U2הכינוי "בונו" ניתן לו על שם חנות
עזרי שמיעה בשם "בונה ווקס" )" ,(Bonavoxקול טוב" ,שם
שבתחילה לא אהב .ב 1980יצא אלבומה הראשון של הלהקה,
" ."Boyב 1987פרסמה את אלבומה החמישי "The Joshua
 ,"Treeשזכה להצלחה כבירה ברחבי העולם .בעקבות פעילותו
המוזיקלית והפוליטית למען זכויות אדם ,נבחר לאיש השנה של
המגזין " ,"TIMEהיה מועמד לפרס נובל ,זכה בתואר אבירות
מטעם מלכת בריטניה וזכה עם להקתו ב 22פסלוני גראמי.

צילום :רויטרס

הרב שך הבין היטב ש"מגדלי החזירים והשפנים" לא
יהפכו לחרדים ,אך ראה סכנה גדולה בבורות ביחס לרמ"ח
מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה ,ביחס לתורה שבעל
פה ולמשנה ,ביחס לתפילות ,לעלייה לתורה ,ולמנהגי
שמחה ואבלות .כל זה ,לדעת "גדול הדור" ,הרב שך ,נזנח
והוזנח על ידי הציונות החילונית ,שהונהגה במשך קרוב
למאה שנים על ידי תנועת העבודה.
 30שנה חלפו מאז אותו נאום ,ודומה שצוואתו של הרב
שך הוגשמה במלואה .המסר של ההנהגה החרדית לחברה
הישראלית רם וברור :תמיד נעדיף ממשלה ימנית .התפי
סה שהשמאל הישראלי מציג ברובו המכריע השקפת עולם
אנטידתית ,המתכחשת למסורת היהודית ,היא נחלתם של
כל החוגים החרדיים ,בלא יוצא מן הכלל .אלה מרגישים,
מבחינת המסורת והזהות היהודית ,נוח בקרבת אנשי הימין
יותר מאשר בקרבת אנשי השמאל ,שדבקותם העיקשת
בערכים אוניברסליים ,חילוניים ,המבקשים להיות חלק
ממשפחת העמים  -מרחיקה מהם יהודים שומרי מצוות.
זיקתו של הימין אל המסורת והדת נחשבת בעיני הח
רדים לאותנטית ושורשית .מחנה זה גם לא נתפס כשותף
ל"חינוכם מחדש" של העולים בשנותיה הראשונות של המ
דינה ולתפיסת "שלילת הגלות" ,שביקשה להשיל מעצמה
את אורח החיים היהודי .החרדים אינם מזהים בימנים ,גם
בחילונים שאינם שומרי תורה ומצוות ,את הצורך הפילו
סופי לעגן את החילוניות בהשקפות עולם זרות ,מנוגדות
ואולי אף אנטגוניסטיות לדת בכלל ,וליהדות בפרט .הם
מזהים בימין סקטור חברתי שמקור הסמכות שלו הוא ריבון
עולם ולא האדם .לתומכי המחנה הלאומי ,שמייצגים את
"בעלי האמונה התמימה" ,החרדים מייחסים זיקות עמוקות
יותר למסורת היהודית ,ולכן רואים בהם בני ברית אמינים.
בחלוף  30שנה ,דומה שברית הימיןחרדים כרוכה בחיבור
תרבותי עמוק ,ולא רק באינטרסים פוליטיים .מותר כבר
לדבר עליה במונחים של חתונה קתולית.

deot@israelhayom.co.il

איילת רזין ביתאור

מי יפקח על המפקח
בשבוע שעבר הכשיר בית הדין האזורי לעבודה את מינויו של
רופא ,אשר הורשע בעבר בהחזקה והפצה של חומרים פדופיליים,
כמפקח בריאות התלמיד בצפון .לפני כמה שנים נתפסו בביתו
כ (!)190,000סרטי פורנוגרפיה שבהם נראו ילדים ,לעיתים בגיל
רך מאוד .לא רק שהרופא החזיק בחומרים ,הוא אף העמיד את האוסף
לרשות פדופילים אחרים ,והשתתף בכך בתעשייה שמבוססת על
עבירות מין מזוויעות בקטינים ובקטינות חסרי ישע .על כך אין
חולק :הרופא הורשע בדין ונענש.
והנה ,בחסות משרד הבריאות ,עומד האיש לקבל את האחריות
לשלומם הפיזי והנפשי של ילדים ,ואפילו לחינוך המיני שיקבלו.
משרד הבריאות מתעקש לאפשר לו לשאת בתפקיד ציבורי בכיר,
הכולל ,בין היתר ,ביקורים תדירים בבתי ספר בשעות הלימוד.
את ההחלטה השערורייתית הזו נתן הרכב השופטים לאחר שייחס
משקל מכריע לעובדה כי לא נמצא שהרופא פגע פיזית בקטין כל
שהו .קביעה זו מעידה על חוסר הבנה בתחום הפגיעה מינית בק
טינים והשלכותיה ,ובתנאים שבהם נעשתה הפגיעה ה"לא פיזית".
צריכה והפצה של "פורנו ילדים" מהוות פגיעה חמורה בקטינים,
שכן הן מעודדות תעשייה של יצירת התכנים שלצורך הפקתם
קטינים נאנסים או עוברים פגיעה מינית מול המצלמות ,באכזריות
ולעיתים באלימות .בקצה השרשרת יושב הצרכן ,המחזיק ומשתף

תכנים אלה להנאתו .לא רק שצריכה והחזקה של תכנים כאלה ,הכו
ללים ניצול בעל השלכות הרסניות על שלמותם הפיזית והנפשית
של הקטינים ,פוגעות בהם  -מחקרים מצביעים על כך שחשיפה
לחומרים פדופיליים עלולה לעודד ביצוע בפועל של עבירות דו
מות ואף חמורות יותר בילדים .עם כל הכבוד לשיקולי שיקומו של
הרופא ,הרשעה מעין זו צריכה להביא להתליית רישיון הרפואה של
הרופא ,ולא לכפיית שירותיו על התלמידים והוריהם.
רק השבוע פורסם דו"ח מבקר המדינה העוסק ביישום החוק למני
עת הטרדה מינית .הדוח מציג שורה של כשלים חמורים של משרד
החינוך בשמירה על מוגנותם של תלמידים ותלמידות במערכת החי
נוך .כעת ,הכשירו משרד הבריאות ובית הדין לעבודה את כניסתו
בתפקיד של אדם שהניע את גלגלי תעשיית החומרים הפדופיליים
אל תוך בית הספר ,עם גישה בלתי מוגבלת לתלמידות ולתלמידים.
נציבות שירות המדינה הודיעה שתגיש ערעור ,ושר החינוך אמר
שעבריין מין לא ייכנס לבתי ספר .במשרד הבריאות הודיעו ש"העניין
בבדיקה" .אבל הפסיקה של ביה"ד לעבודה עדיין תקפה .נציבות
שירות המדינה חייבת לערער על החלטת בין הדין ,ובית הדין הארצי
מוכרח להביא לסיום השערורייה.
עו"ד איילת רזין ביתאור היא היועצת המשפטית
של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

ט"ז באייר תש"ף | ראשון | 10.05.20

סודוקו | טומי שמיר

שחור ופתור | טומי שמיר

בינוני
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בתולה הניסיון לעבוד על מערכת היחסים הוא צעד נכון ונבון .האויב הכי
גדול שלכם הוא אתם בעצמכם .בימים אלה גם כשברור לכם שאתם עושים
טעות ,משהו פנימי והרסני מתגבר על ההיגיון ואתם חוזרים על אותה טעות.
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אריה יש לכם רעיונות יצירתיים אולם אינכם בטוחים לגבי היישום .אינכם
יכולים לעשות הכל לבד ,בקשו עזרה .הכי חשוב להעביר את המסר הנכון.
לאחרונה אתם נתקלים במצבים שבהם במקום לצאת מנצחים ,אתם מפסידים.
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סרטן אתם לא רוצים לריב עם אף אחד ולכן משקיעים המון בעבודה אך
התוצאות אינן משביעות רצון ,לפחות לא במידה שחשבתם .אנשים שנמצאים
סביבכם לא מבינים למה אתם מתוסכלים ,נסו לספר להם את שעל ליבכם.
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תאומים אתם משתדלים לעבור את היום הזה בצורה הכי טובה שרק
אפשר ,אבל זה לא קל .חוסר השקט אינו מאפשר לכם לתפקד במלוא הכושר.
טפחו את האמונה בעצמכם .מצב הרוח שלכם עולה בהדרגה בעקבות שיחה.
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שור קשה לכם להכיל אנשים בעלי דעות קדומות .אמנם אתם מנסים
להימנע מוויכוחים אולם איכשהו נגררים לכך .זוהי תוצאה ישירה של נסיבות
שנבנו במשך זמן רב .המחשבות החוזרות ונשנות רק מעיקות עליכם.
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טלה חוויה מרעננת צפויה לכם .זה לא שכל היום תוכלו להתפנק לכם ,אבל
עובדה שכשאתם מאפשרים לעצמכם ,מתברר שזה באמת יכול לקרות ,גם
במהלך יום עבודה.
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דגים שתפו את הפרטנרים בשאיפותיכם ,אתם מסתירים דברים בלב ואחר
כך מתפלאים למה לא מנחשים את מחשבותיכם ,ויש בזה מן האבסורד .בערב
אתם סתם מקשים על עצמכם עם ביקורת .בני משפחה וחברים יתמכו בכם.
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דלי השתלטנות של בן/ת הזוג מתחברת למה שקורה בעבודה ,מה שמכניס
אתכם ללחצים .חשוב למקם ולסמן מה קורה בתחום היחסים האישיים לעומת
יחסי העבודה .לא קל להתמודד עם ביקורת אבל תבינו שזו ביקורת בונה.
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גדי סיפורים ורכילות הקשורים לאנשים אחרים יכולים רק להסיט אתכם
ממסלולכם .התמקדו בעניינים האישים שלכם .חשוב לבדוק מה מסתתר
מאחורי המילים .אל תפגעו בתחושת היציבות שהגעתם אליה.
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מאזניים קשרים חברתיים שמתחזקים יתגלו כבעלי משמעות גם בתחומים
אחרים .צפויות הוצאות שלא תכננתם ,והן עלולות להכביד עליכם .מפגש
שאתם מגיעים אליו כבדרך אגב ,הופך להיות חוויה נעימה במיוחד.
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עקרב האווירה בבית היא של פיוס והבנה .התוצאות מורגשות היטב על ידי
כולם וניתן לבצע שינויים שלא היו מתקבלים במועד אחר .המציאות מעולם
לא נראתה טוב יותר ,ויש סיבה להיות מרוצים מהעתיד לבוא.
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חולי  - CFהם אוכלוסיה צעירה בסיכון
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 .1כרתים
 .2מכבי דרום
 .3פאברטי ,פדמה
 .4דוד פולוס
 .5יום יומן
 .6דובאי
Swine .7
 5,300 .8שקלים
לחודש
 .9מרלון ברנדו
 .10אל מוח'אבראת
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טריוויה

קשת אם תיצרו הזדמנויות חדשות תגלו שאתם יכולים להגיע למקומות
הכי רחוקים בעולם .יש מי שמעריך את מאמציכם להתמקם גבוה בסולם.
אתם מציגים לראווה את כישוריכם ומנסים להרשים כמה שיותר אנשים.

d

 .1איזה אי הוא הגדול באיי יוון?
 .2מי היתה קבוצת הכדורסל הראשונה שבה
שיחק עודד קטש?
 .3מהם שמותיהן הפרטיים של האחיות פטיל
מספרי "הארי פוטר"?
 .4מי יצר את אנדרטת אלכסנדר זייד?
 .5באיזו תוכנית בערוץ  2הניסיוני הופיע צ'סטר צ'יטה?
 .6היכן גרה כיום מלכת היופי לשעבר רנא רסלאן?
 .7איזה שיר כתבה ליידי גאגא על אונס
שעברה בגיל ?19
 .8מהו שכר המינימום למשרה מלאה בישראל?
 .9אשתו הראשונה והשנייה של איזה שחקן הופיעו כל
אחת בגרסה אחרת של הסרט "המרד על הבאונטי"?
 .10באיזה שם מוכרת בקיצור סוכנות המודיעין
הכללי של מצרים?
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הורוסקופ  -תחזית יומית
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הוראות המשחק :בראש כל טור וכל שורה מופיעה סדרת מספרים .כל מספר מציין רצף של משבצות שיש להשחירן .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!
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ספורט

sport@israelhayom.co.il

המשיח מטלפן
שמישהו יענה

תמיר בלאט
צילום :עודד קרני

עידו אשד
"הכדורסל חוזר!" זעקו כות
רות בעיתון .שרת הספורט
נתנה במבט ראיון .אבל לשמחה
האותנטית על שובו של הכדורסל
הישראלי מתלווים גם מועקה,
חששות ותחושת אי נוחות ,בעיקר
משום שמשבר הקורונה חשף את
הענף המקומי בחולשתו ,בדלותו
ואפילו במערומיו.
כפי שכתב כאן השבוע עמיתי אבי
סגל ,חזרתו המתוקשרת של ענף הכ
דורגל דחפה את אנשי הכדורסל לש
נות כיוון ולהחזיר את ליגת העל בכ
דורסל לפעילות ,וזאת למרות קשיים

מהותיים שנובעים בין השאר מהת
בססות על זרים ומתאזרחים ,שאינם
משלמים מסים ושרובם המכריע כבר
עזב את הארץ.
אין להקל ראש בנקודה זו .הכדור
גל יכול לחזור כי הרוב המכריע של
השחקנים והמאמנים נמצא בארץ,
ולא צריך להיכנס לבידוד כדי לה
תחיל להתאמן .בכדורסל ,כמחצית
משחקני הליגה ושליש מהמאמנים
נמצאים בחו"ל .כעת הם יצטרכו למ
צוא דרך לטוס ארצה ,לעמוד בתקנות
הבידוד ולהצטרף באיחור רב לאימוני
ההכנה שגם כך יהיו קצרים ויעמי
דו את השחקנים ,בעיקר המבוגרים
שבהם ,בסיכון ממשי של פציעות.
חוזים רבים כבר הותרו ,חלקם יצטרך

להשתנות עם דחיפת העונה לעומק
הקיץ .האם יש אינטרס לאמריקנים
לעזוב את משפחתם עבור חודשיים
של משחק וסיכון בריאותי?
גם הדרישה לפיצוי כספי מהמדינה
נראית קצת הזויה .קבוצות הכדור
סל מקבלות מדי שנה מענק נדיב
בדמות הקלה ופטור ממס לשחקנים
האמריקנים .האם ראוי לזעוק חמס
כעת ,כשהמשק כולו נמצא בשפל,
כשמעל מיליון מובטלים נמצאים
במצוקה אמיתית ,כשציבור העצ
מאים לא מקבל את התמיכה שמגיעה
לו? והאם העיריות צריכות לתמוך
בספורט מקצועני או לדאוג לעס
קים מקומיים ולהחזיר את הספורט
העממי והחובבני לפעילות בעדיפות

ראשונה? התשובה ,לצערי ,ברורה:
עניי עירך קודמים.

הכל ידוע מראש
ויש גם את שאלת המהות והעניין.
בזמן שבכדורגל יש פרס אמיתי על
הישגים מידיים ,בדמות השתתפות
במוקדמות ליגת האלופות לאלופה,
ובליגה האירופית לזוכות במקומות
הגבוהים ולמחזיקת הגביע ,הרי בכ
דורסל הכל קבוע מראש.
בלי קשר למיקומן בליגה ,מכבי
ת"א היא היחידה שתשחק ביורוליג
בעשר השנים הבאות ,הפועל ירוש
לים תבחר אם לשחק במפעל המשני
של יולב או של פיב"א ,והשאר לפי
גודל האולם והתקציב יקוששו מפעל

מבחן אהדה ונקודת אור
המבחן המשמעותי ביותר יהיה
מבחן האהדה .המועדונים ילמדו מי

ברוב קולות :עונת  2019/20תוכרע על הפרקט
מתי מתחילים לשחק ואיך תיקבע אלופה? √ כמה כסף תקבל כל קבוצה עבור מזעור נזקי הקורונה?
√ ומה יקרה בתרחיש אימים שבו שחקן או מאמן יידבקו בנגיף? √ הכל על חזרת ליגת העל בכדורסל

אלי שטרן

יו"ר המינהלת שמואל פרנקל ,שלשום

על חולון ,מכבי חיפה ,הפועל ב"ש
ואשדוד .שלושה נמנעו :נציג מכבי
ת"א ושני נציגי האיגוד נאור גלילי

מהם טיפח אוהדים אמיתיים ונא
מנים ומי רק תחזק לקוחות מזדמ
נים שיעזבו בשעת משבר .לאוהדים
יש דרכים רבות לעזור לקבוצה:
תרומת כספם דרך קניית מינוי ואי
דרישתו בחזרה למרות שלא יצפו
במשחקים ,תשלום על מניה של
המועדון או אגרת חוב עבור רווח
ושותפות עתידית .תמיכה בקבו
צה ובהנהלתה דרך הרשתות הח
ברתיות .האהבה הבלתי מסויגת
לקבוצה תגדיר מחדש את המושג
"אוהד ספורט".
נקודת האור היא השמחה עבור
השחקנים הישראלים ,שיקבלו הז
דמנות לשחק יותר ולהראות שכל
הטענות נגד הליגה מרובת הזרים,

ה

מוצדקות .הם גדלו כאן ,הם נכנסים
מתחת לאלונקה ,וזה המגרש שלהם.
הליגה הלאומית כבר סגרה את
שעריה לפני כחודש )באופן בהול,
מוקדם ותמוה ,אבל זה כבר נושא
אחר( ,ועם קצת יצירתיות אפשר
להשתמש בשחקניה כדי למלא את
הסגלים .יש כאן עולם חדש ,פוסט
קורונה .החיים שלנו השתנו ,וכך
גם הספורט ,לפחות לעונה וחצי
הבאות .מי שמצפה לבנות אותו
תקציב ,אותם סגלים ואותו מספר
זרים  -יתפרק .Adapt or die .אני
באמת מתגעגע לכדורסל הישרא
לי .והנה ,משבר הקורונה נותן לנו
הזדמנות להחזיר אותו לגדולתו.
משיח מטלפן .תענו.

הבאה בתור :גרמניה

ליגה הישראלית היא הרא
שונה מבין הליגות באירופה
שמתכננות לסיים את עונת
 2019/20על המגרש  -וגם קיבלה
את אישור הרשויות לכך .הבאה
בתור תהיה גרמניה .הליגה שלנו
היא גם היחידה שיש לה תאריכי
התחלה וסיום ,והיחידה שבה יעשו
זאת הקבוצות באולמותיהן הבי
תיים ולא במקום אחד.
אחרי שהכדורגל הגרמני קיבל
את אישור הממשלה לחזור ,גם
הכדורסל צפוי לקבל אותו בי
מים הקרובים .בשונה בישראל,
בגרמניה הוחלט על טורניר סיום
עונה שייערך בעיר אחת  -מינכן.
בטורניר ישתתפו  10קבוצות,
אחרי ש 7ויתרו על השתתפותן.
הן יחולקו לשני בתים שישוחקו
בשיטת ליגה ,ו 4הראשונות מכל
בית יעפילו לשלב נוקאאוט עד
שתוכרז אלופה .הכוונה היא לסיים
את הטורניר עד סוף יוני.

בספרד עדיין לא נקבעה העיר
המארחת ,וחשוב מכך ,עדיין לא
התקבל אישור הרשויות .בליגה
הספרדית התקבלה החלטה לה
מתין עד  31במאי לעניין .בינ
תיים הקבוצות מתחילות לחזור
לאימונים ,ומאחורי הקלעים מת
נהל מאבק על אירוח הטורניר .לא
פחות מ 10ערים הגישו הצעות,
ביניהן כמובן מדריד וברצלונה.
נכון לעכשיו ,המועמדת המובילה
לאירוח היא ולנסיה .בספרד ייערך
טורניר בן  12הקבוצות הראשונות
בטבלה ,והתוכנית היא לסיימו עד
 10ביולי.
ליגה נוספת שעושה צעדים
כדי לסיים את העונה ועדיין
לא גיבשה תוכנית סופית היא
הליגה האדריאטית .בטורקיה
יחליטו בקרוב אם לנסות לחדש
את הליגה או להודיע על סיום
עונת .2019/20
אבי סגל

עוד לפני שנצלול אל לוח הז
מנים הצפוף  -על גבול הבלתי
אפשרי  -שמחכה לקבוצת האופניים
ישראל סטארטאפ ניישן ,הציצו
לטבלה המצורפת ותגיעו למרוץ
האחרון ,זה שאמור לחתום את עונת
הספורט ההיסטורית בכל הזמנים
 מרוץ לומברדיה ,שיעבור בחבלהארץ שסבל מ 15אלף מתים בקי
רוב בתקופת נגיף הקורונה הארור.
מרוץ סיום העונה של איגוד האופ
ניים העולמי ,בסוף חודש אוקטובר
השנה ,כבר מוזמן לכנות את עצמו
המרגש ביותר שידע הענף .המחוות
שיהיו שזורות לאורך כל המרוץ יזכירו
לכל מי שיעז לשכוח בעוד כחמישה
חודשים את מה שעולל הנגיף בעולם
בכלל ובאיטליה בפרט.
בעונתם הראשונה בדרג הוורלד
טור )הבכיר בעולם( ,לא חלמו מנהלי
הקבוצה הישראלית שייגררו למשבר
עולמי שיוביל להפסדים של מיליוני
יורו ,ובעיקר יעצור את את המומנטום
שאיתו נכנסו לעונת הרכיבה.
בזמן שהרוכבים מתאמנים על
טריינרים ,כל אחד בביתו ברחבי העו
לם ,המנהלים המקצועיים של סאן לא
הפסיקו לחשוב כיצד מייצרים שגרת
קורונה .המשימה ,כפי שמראה טבלת
לוח המרוצים ,היא כאמור על גבול
הבלתי אפשרית.

סילבן אדמס עם ישראל סייקלינג אקדמי .ממחר מחנה אימונים בצפון

הדילמה הראשונה שניצבת בפ
ניהם ,עוד לפני שהרוכבים בכלל
עלו על מושב האופניים ,היא כיצד
הם יגיעו אל נקודת הזינוק .רוכבי
סאן מפוזרים כאמור בכל רחבי הג
לובוס :החל באוסטרליה דרך קנדה,
אירופה ,אמריקה ועד לישראל .כדי
להגיע לסטראדה ביאנקה שייערך
באוגוסט באיטליה ,הם יצטרכו
להיות בטוחים שהמדינה המארחת
תקבל אותם ללא דרישת בידוד מלא
לפני שיעלו על כבישי האספלט.
האפשרות השנייה והריאלית יותר,
שלפיה ככל הנראה תפעל קבוצת סאן,
היא חלוקת הרוכבים למדינות ויב
שות ,ורק מי שיוכלו להגיע פיזית
למרוצים  -וכמובן יעמדו בדרישות
המקצועיות  -יהיו אלה שייצגו אותה.
הג'ירו ד'איטליה צפוי להיפתח
בבודפשט ,ואחרי שלושה קטעים לה

הלו"ז המלא של עונת הרכיבה בצל הקורונה
 1באוגוסט :סטרדה ביאנקה )איטליה(  8באוגוסט :מילאנוסן רמו
)איטליה(  16-12באוגוסט :קריטריום דו דופין )צרפת(
 16באוגוסט :לונדון קלאסיק )אנגליה(  25באוגוסט  29 -בספטמבר:
טור דה פראנס )צרפת(  7-4בספטמבר :טיראנו אדריאטיקו )איטליה(
 13-11בספטמבר :גרנד פרי קוויבקמונטריאול )קנדה(
 25-3באוקטובר :ג'ירו ד'איטליה )איטליה(  4באוקטובר :ליאז באסטון
ליאז' )בלגיה(  10באוקטובר :אמסטל גולד )הולנד(
 20-15באוקטובר :טור גואנגשי )סין(  18באוקטובר :טור פלנדרז
)בלגיה(  20באוקטובר  8 -בנובמבר :וואלטה אספניה )ספרד(
 25באוקטובר :פריזרובה )צרפת(  31באוקטובר :לומברדיה )איטליה(

גיע לאיטליה .איך ההפקה העצומה
הזאת תנדוד  -על אלפי האנשים שמ
לווים אותה  -בין שתי מדינות? זו כבר
שאלה שרק הזמן יוכל לענות עליה.

ההחלטה המשתלמת
גיא שגיב הוא הישראלי היחיד
מבין חברי הקבוצה שהחליט להישאר
בג'ירונה ,ספרד ,לאורך כל תקופת
המגיפה .הוא ישב עם בת זוגו עומר
שפירא קרוב לחודשיים בדירתם ,אבל
ייתכן שהעונש שהטיל על עצמו עוד
ישתלם לו  -סיכוייו להיות הישראלי
היחיד בטור דה פראנס השתפרו בה
תאם .כעת רק נותר לראות אם הוא
בכושר מתאים והקלאסיקה של מי
לאנוסן רמו ,שתגיע לפני הטור ,כבר
הפכה ל"מרוץ הבית" שלו.
ביום שני ייפתח במושב בית הלל
שבצפון הארץ מחנה אימון בן שלושה
ימים ,שאליו יגיעו הישראלים של
קבוצת סאן :גיא ניב ,עומר גולדשטיין
ואיתמר איינהורן שחזרו לארץ בתקו
פת הקורונה .אליהם יחברו רוכבי קבו
צת ישראל סייקלינג אקדמי ,שמוש
תתת רובה על ישראלים ואמורה היתה
להתחרות העונה בליגת הקונטיננטל
)השלישית בטיבה בעולם( ,אך גם היא
כמובן סבלה מהקפאת עולם הספורט.
זו תהיה הפעם הראשונה שקבוצת רו
כבים מקצועניים יתאמנו יחד מאז
הוסרו ההגבלות על כך.

היום לפני
האימפריה הנשכחת
של ניו יורק ניקס

ב 10במאי  ,1973בדיוק היום לפני  47שנה ,זכתה ניו
יורק ניקס באליפות האחרונה שלה .זה קרה בזכות
ניצחון  93:102על לוס אנג'לס לייקרס במשחק  5של
גמר האן.בי.אי .הדרך ל 1:4בסדרת הגמר התחילה
ברגל שמאל מבחינת הניקס ,שהפסידו במשחק
הראשון ,אבל אז כוכביה דאגו לארבעה ניצחונות רצופים במשחקים צמודים .היו אלה וולט פרייזר ,ביל ברדלי ,דייב
דהבושר ,וויליס ריד וארל מונרו שבלטו מעל כולם ,אבל לא נשכח להזכיר גם את פיל ג'קסון השחקן ,היחיד ברשימה
הזו שנכנס להיכל התהילה של האן.בי.אי כמאמן .על המקהלה המדהימה הזאת ניצח המאמן רד הולצמן ,שזכה עם
הניקס גם באליפות הראשונה שלה ב .1970נתון מעניין נוסף ממשחק האליפות :זה היה משחקו האחרון בקריירה
של וילט צ'מברליין האגדי ,שלצערו לבש את מדי המפסידה יהודה ספרא

צילום :אי.פי.אי

כמעט ארבע שעות ארכה
ישיבת מינהלת ליגת העל
שלשום במלון הילטון בתל אביב.
הרוחות סערו ,הטונים עלו ,אבל
בסופו של דבר הבינו חברי הדיר
קטוריון שיש רוב לחידוש עונת
 ,2019/20ויצאה הבשורה המש
מחת :הכדורסל הישראלי חוזר.
נתוני ההצבעה .מתוך  18חברי
הדירקטוריון 11 ,הצביעו בעד :יו"ר
המינהלת שמואל פרנקל ,נצי
גי הפועל ירושלים ,מכבי ראשל"צ,
הפועל ת"א ,עירוני נהריה ,הפועל
אילת ,גלבוע/גליל ,נס ציונה ושלו
שת הדח"צים דני בירן ,אסי ברטפלד
ומשה ויינקרנץ.
ארבעה הצביעו נגד :נציגי הפו

צילום :אלן שיבר

יעקב מאיר

ועודד נחמן.
לו"ז ושיטה .המינהלת מציבה
לקבוצות יעד :כל השחקנים יהיו
בארץ במהלך השבוע הקרוב לצורך
שהייה בבידוד ביתי עד סוף החודש
)הושג אישור ממשרד הבריאות שה
זרים לא ישהו במלוניות( .ב 1ביוני
יחלו האימונים ויימשכו כמעט שלו
שה שבועות ,ובמהלכם כל השחקנים
והמאמנים יידרשו לשהות בבידוד
ביתי מעבר לשעות האימונים .ב20
ביוני צפויה הליגה לחזור לפעילות,
ותאריך סיומה הוא  30ביולי.
בתחילת השבוע תפרסם המינה
לת את לוח המשחקים ,לאחר שייקבע
הפורמט הנוח ביותר עבור הקבוצות.
כרגע מסתמן שיתקיים המחזור האח
רון של הסיבוב השני ,ולאחר מכן ית
חלקו הקבוצות לבית עליון ותחתון,
שישוחק בסיבוב אחד )חמישה משח

קים לכל קבוצה( .לאחר מכן יעברו
הקבוצות לפלייאוף שישוחק בשיטת
הטוב משלושה משחקים ברבע הגמר,
והליגה תוכרע בשיטת פיינל פור.
עלו כמה אופציות נוספות שייבחנו
בימים הקרובים .במינהלת מבהירים
כי תהיה יורדת בסיום העונה ,והמש
מעות המעשית היא שאשדוד תנשור
לליגה הלאומית.
כסף .המינהלת הבטיחה שכל קבו
צה תקבל  550אלף שקלים כדי למזער
את נזקי הקורונה .כבר היום צפויה
המינהלת להעביר  200אלף שקלים
לכל קבוצה כדי להניע את גלגלי
החזרה ,לשכור מחדש דירות ולרכוש
כרטיסי טיסה לזרים ,דמי שימוש
באולמות לצורך אימונים ועוד.
יו"ר המינהלת ,יו"ר האיגוד עמירם
הלוי ,ובכירי ענף הכדורגל לוחצים
לקיום פגישה עם ראש הממשלה בני

מין נתניהו כבר באמצע השבוע ,כדי
להבהיר את חשיבות התמיכה בקבו
צות הספורט .הציפייה היא כי הוא
יורה למשרד האוצר להקצות כספים
לפיצוי המועדונים.
סימני השאלה .אם היורוליג תו
דיע על חזרה לפעילות )דדליין
ב 24במאי( ,מכבי ת"א כבר הבהירה
שתעדיף לשחק שם .במקרה כזה היא
תשאיר את הליגה הישראלית בפני
שוקת שבורה .בנוסף ,עדיין לא התק
בלו תשובות ממשרד הבריאות בנוגע
למה שיקרה אם חלילה אחד השחקנים
או המאמנים יחלה בקורונה .זאת ועוד,
לא ברור אם אפשר יהיה לפתוח את
האימונים לעונה הבאה כבר לקראת
סוף חודש אוגוסט )פחות מחודש לאחר
סיום העונה הנוכחית( ,כי אם לא כן,
משמעות הדבר היא כי העונה הבאה
תיפתח באיחור משמעותי.

חוזרים לדווש

לוח זמנים צפוף וכמעט בלתי אפשרי √ הפסדים של מיליוני
יורו √ דילמה סביב החזרה לפעילות במהלך השגרה החדשה
√ וגם :מה עושים עם מרוצים שייערכו במדינות מוכות
קורונה? √ כל זה לא משנה דבר  -ענף הרכיבה קם לתחייה

הכדורסל הישראלי לובש את חליפת ההזדמנות √ זה בדיוק הזמן להבין את הטעות שבהתבססות
על שחקנים זרים ומתאזרחים ,לאפשר לישראלים להוכיח שהם שווים לא פחות מהם ,ולגלות
מי מהמועדונים טיפח אוהדים נאמנים √ ויש גם שאלה שנותרה פתוחה :האם ראוי לדרוש
סיוע כלכלי מהמדינה בעיצומו של אחד המשברים הגדולים בתולדות המשק?
משני זה או אחר.
אז מה ההכרעה שתהיה? מי היור
דת? ממש דרמה .מכבי ת"א והפו
על ירושלים יהיו עסוקות במפע
לים האירופיים ,כששתיהן בעמדה
מצוינת להגיע לפיינל פור .האם
יוכלו לעמוד בלוח משחקים מקומי
של פעמיים בשבוע? קשה להתעלם
מההרגשה שעיקר החזרה היא עבור
תקציב מהטוטו ,על היכולת לייצר
הימורי ספורט נוספים .לא שאני מז
לזל בתקציבים ,אבל במבחן עלות/
תועלת  -הכדורסל יוצא נחות.
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נורה אדומה

מתפרצת

הקיצוץ הרוחבי הצפוי בעונה הבאה ,כולל בשכר השחקנים √ הצפי לתקציב
הנמוך ביותר של הקבוצה בליגת העל בעשור האחרון √ והחשש שלא יוכלו
לפתוח את העונה אם האוהדים לא יחזרו למגרשים √ תמונת מצב בהפועל ת"א
שי ארצי
העתיד הכלכלי של כמה קבו
צות בליגת העל לוט בערפל
בעקבות משבר הקורונה ,ואחת הנ
פגעות העיקריות מהמצב היא הפועל
ת"א ,שקרוב ל 60אחוזים מתקציבה
מבוססים על הכנסות ממכירת מי
נויים וכרטיסים.
בהנהלת המועדון שוברים את הראש
לקראת העונה הבאה בכל הקשור לעניין
התקציב .בשלב זה התכנון הוא לקצץ
עשרות אחוזים משכר השחקנים ,אך
הבעלים צפויים להיתקל בקשיים גדו
לים מול חלקם .עם זאת ,ההערכות הן
כי הקיצוץ יהיה רוחבי ,וכי כמעט כל מי
שעובד במועדון יצטרך לקצץ.
ל"ישראל היום" נודע כי בשלב הזה
האדומים מתכוונים להעמיד בעונה
הבאה תקציב שינוע בין  18ל 20מי
ליון שקלים .לשם השוואה ,התקציב
העונה עמד על  30מיליון שקלים ,כך
שלפי התכנון המדובר הפועל צפויה
לקצץ בין  30ל 40אחוזים.
אם נתעלם מהעונה שבה שיחקה
בליגה הלאומית אחרי הפירוק  -אז
התקציב היה נמוך אף יותר  -מדו
בר בתקציב הנמוך ביותר של הפועל
בליגת העל בעשור האחרון" .במקרה
הכיהכי טוב נפחית רק  20אחוזים מה
תקציב" ,הודה בכיר במועדון.
גם החישובים הללו של האדומים

אבו עביד ,דמארי וכהן .חלק משחקני הפועל ת"א צפויים להתנגד לקיצוץ בשכרם בעונה הבאה

נשענים על מכירות כרטיסים ומינויים
ותלויים בכך שהקהל יחזור למגרשים
בעונה הבאה ,אפילו אם רק באופן
חלקי .בהנהלת הפועל טוענים שאם
בגלל נגיף הקורונה האוהדים לא יור
שו לחזור ליציעים גם בעונה הבאה,
הקבוצה תתקשה לפתוח את העונה.

על אירופה ויתרו מראש
היום היתה אמורה להתקיים פגי
שה בין ראשי המועדון לנציגי הוועדה
לרישוי מועדונים של ההתאחדות לכ
דורגל ,אך הפגישה בוטלה לאחר שב
שבת הודיעו האדומים כי הם מושכים

את הבקשה לרישוי מועדונים לעונת
 .2020/21המשמעות היא שגם אם
הקבוצה של ניר קלינגר תזכה העונה
בגביע ,היא לא תוכל להשתתף במוק
דמות הליגה האירופית ,ואם האדומים
אכן יזכו  -מי שתקבל את הכרטיס
לאירופה היא הקבוצה שתסיים את
הליגה במקום הרביעי.
הסיבה שבגללה בהפועל החליטו
לוותר על רישוי המועדונים נובעת
מכך שעדיין יש נגדם חובות חלו
טים ,אף שהם טענו שעשו איחוד תי
קים לכל התביעות מפיפ"א וערערו
על כך לקאס.

שחקני חדרה לא הסכימו לקצץ  ,50%והקבוצה עשויה להשאיר את
חלקם בחל"ת ולשחק רק עם בעלי השכר הנמוך √ בנס ציונה מוטרדים
מעניין הזרים √ מתברר שלא כל הקבוצות שמחות על חזרת הליגה

התאחדות הכדורגל העולמית
אישרה לקבוצות לבצע עד חמי
שה חילופים במשחק עם חזרת
הליגות השונות לפעילות ,ועד
לתום העונה הנוכחית .זאת כדי
לאפשר לשחקנים להתמודד
עם העומס לאחר החזרה מפ
גרת המשחקים הארוכה שכפה
נגיף הקורונה.
עם זאת ,כל קבוצה תוכל
לבצע את החילופים בשלוש הז
דמנויות בלבד ,על מנת למנוע
עצירות משחק נוספות.

צילום :אלן שיבר

"לאחר התלבטויות רבות ,ועל מנת
שלא להעמיד את ההתאחדות בפני
החלטה לא פשוטה ,החלטתנו למשוך
את הבקשה שהגשנו לרישוי מועדו
נים ,בקשה שהגשנו בתום לב מוחלט",
כתבו האדומים להתאחדות" ,תקוות
נו היא שזוהי השנה האחרונה שבה רק
מטעמי נוחות ההימנעות מהקונפלי
קט יימשך העונש שהוטל על הקבו
צה ועל קהל אוהדיה עקב הפירוק של
'הראל אחזקות' .יש לחדד כי על פי
הדין הישראלי ,וגם התקנון הישראלי,
תקופת הרחקתו של המועדון מהמפע
לים האירופיים הסתיימה ב."5.1.2020

לחל"ת ,אבל הבנו את המצב" ,אמר
שחקן בקבוצה" ,היינו מהבודדים בלי
גה שיצאו לחל"ת ,אז עכשיו גם לקצץ
 50אחוז? זה לא לעניין ,מה גם שאנחנו
מוכנים לקיצוץ גדול .רוב השחקנים
פה עוד לא הרוויחו כסף בק
ריירה כדי שיהיה להם על
מה לוותר".
בהנהלת חדרה הסבירו כי
כדי שיוכלו להעמיד קבו
צה גם בעונה הבאה ומתוך
מחשבה על העתיד ,לגולן
לא נותרו ברירות .אפשרות
נוספת שקיימת על השולחן
היא השארה של חלק מהש
חקנים בחל"ת ,ובמקרה כזה
הקבוצה עשויה להופיע למ

שחקי הליגה רק עם השחקנים בעלי
השכר הנמוך ולהעלות כמה שחקני נוער
לבוגרים כדי לעבות את הסגל.
בימים הקרובים יימשכו השיחות בין
גולן לנציגי השחקנים בניסיון למ
צוא פתרון .עד אז השחקנים יגיעו
לאימונים כרגיל.

הזרים תקועים באלבניה
גם אצל סקציה נס ציונה ,שעל
תה לליגה הראשונה רק העו
נה ,העתיד לא ברור .הזרים
טרם שבו לישראל וכ
שיחזרו יצטרכו לשהות
בבידוד של שבועיים.
וויסאם רבאח
צילום :אלן שיבר

רז שטיין ויהב גורפינקל

שניים מהם ,סבין לילאי ויחמיר היקה,
נמצאים באלבניה ואין להם כרגע שום
דרך לצאת מהמדינה ששדה התעופה
שלה סגור" .יש סיכוי גבוה שחלק מה
זרים לא יוכלו לפתוח מחדש את הלי
גה" ,אמרו במועדון.
גם בנס ציונה אין סיכום על היקף
הקיצוץ בשכר השחקנים ,ובשיחות
של ההנהלה עימם לא הגיעו הצדדים
להבנות .נס ציונה נמצאת מתחת לקו
האדום ,ולא ברור כיצד תסתדר אם
לא תשוב לישורת האחרונה של העו
נה בסגל מלא .לנוכח המצב יש גור
מים בעירייה שטוענים כי עדיף לק
בוצה הצנועה לשוב לליגה הלאומית,
שם התקציבים קטנים באופן משמעותי
ויהיה לה הרבה יותר קל להתנהל.

שחקני הפועל כפ"ס חתמו
על מתווה הקיצוץ ,שבמסגרתו
יקבלו רק  60אחוזים משכרם
בחודשים מאי ויוני ,אבל הדרך
לשם לא היתה קלה בכלל.
ביום שישי בבוקר התייצבו
השחקנים לאימון ,אחרי שערב
קודם לכן הגיעו להבנות עם
ההנהלה בנוגע למתווה ,אך
כשהתבקשו לחתום על ההסכם
טענו שלא הסכימו לכל הדב
רים .תחילה השחקנים לא רצו
להתאמן ,אך אחרי שיחות והס
ברים בנוגע למתווה ,הם התר
צו ,שבו לאימונים ,ובכך סיימו
את תקופת החל"ת שלהם.
הבוקר שחקני כפ"ס כבר
יתחילו להתאמן באופן מלא,
כולל מגע ,כמו רוב קבוצות
ליגת העל.
מכבי חיפה .הירוקים ישובו
היום לאימונים מלאים ,כולל
מגע ,והשחקנים הונחו להיצמד
להוראות משרד הבריאות.
מאמן הכושר האנגלי נייל
קלארק אמור לשוב לאימוני
הקבוצה השבוע ,יחד עם עוזר
המאמן פול גרובס ,לאחר שה
שניים שהו בבידוד אחרי חזרתם
ארצה מאנגליה.
בתוך כך ,החלוץ ירדן שועה
נעדר מהאימון אתמול עקב
כאבי בטן ,אך הוא צפוי לשוב
לאימונים היום.
דור הופמן ,שי ארצי
וליאב נחמני
צילום :עודד קרני

הפועל חדרה תשוב היום
לאימונים מלאים ,אך עדיין לא
ברור איזו קבוצה נראה כשהליגה
תחודש בסוף החודש .המנהל המק
צועי אורן גולן שוחח עם השחקנים
בסוף השבוע והבהיר להם כי בעק
בות המשבר הכלכלי הם ייאלצו
לקצץ  50אחוזים משכרם.
השחקנים מסרבים בתוקף להצעה הזו
והציגו מתווה משלהם ,שלפיו יוותרו על
 30אחוזים מהחוזה עד תום העונה .חשוב
לציין כי עד כה שחקני חדרה היו בחל"ת.
בשלב זה השחקנים מציגים חזית
אחידה ודבקים בעמדתם שלא לקצץ
מחצית משכרם" .נפגענו עם היציאה

פיפ"א אישרה:
עד חמישה
חילופים במשחק

שחקני כפ"ס קיצצו
 40%משכר מאי ויוני

"רוב השחקנים פה עוד
לא הרוויחו בקריירה"

ליאב נחמני

33

שחקני כפ"ס .כבר לא בחל"ת

מק"ט5918 :

טלפון סלולרי מערכת ישיבה אדוארד
למבוגרים

מבית

MY CASA

 2גוונים לבחירה :אפור  /בז'

✓ בעברית
ושפות
✓ מצלמה
מובנית
✓ מקשים
גדולים
✓ לחצן מצוקה

✓ רדיו FM
נגן MP3

במקום ₪ 3290

משלוח חינם!
**

279

₪

מגביר
שמיעה

עד 125
דציבלים

הערכה כוללת:
 .1מגביר שמיעה  .3מברשות ניקוי
 4 .2אוזניות סיליקון  .4מטען

רק
= ₪ 3490 x 10

כורסת
ריקליינר

מק"ט89896 :

שלוחה:
28640

מוניטור
דיגטלי!

וגה

משלוח חינם!

מתצ

₪ 149

**
רק
= ₪ 1490 x 10

שלוחה:
28641

**משלוח חינם

דגם משודרג M15
**

649

רק
=
10
x
₪ 64
90

₪

כיסאות גיימר

סט כיסוי סלון 1+2+3
דגם דו-צדדי חדש ,שומר
מפני כתמים וזיעה!

עם הדום
נפתח

*  150ש"ח הובלה לכל הארץ

במקום ₪ 1490
**

888

שלוחה :רק
₪ 8880 x 10 = 28642

PRO3
משלוח חינם!
**

רק
=
10
x
₪ 17
שלוחה:
28643

אתרnewdeal.org.il :

₪

צד שני :בצבע אפור או חום

מק"ט:
61161

PRO3
**

₪ 399

רק
= ₪ 3990 x 10

*2473 03-3035490

קודם .מחסן :רחוב היצירה  28רמת גן ימים א'-ה' בין  .13.00-10.00תוקף
המבצעתוךעד14גמריום *למרכז ההזמנות חייגו:
המלאי ,תוכן המודעה באחריות המפרסם .ניתן לקבל זיכוי כספי על המוצר שהוזמן
מיום קבלת המוצר .ט.ל.ח .ניו דיל דיגיטל ח"פ  .515886091ישראל היום אינה צד בעסקה ט.ל.ח

179
90

₪

אספקה תוך  21ימי עסקים .ניתן לאסוף את המוצר באופן עצמאי בתיאום מראש  24שעות

*אספקה  30ימי עסקים

*אספקה תוך  30ימי עסקים מק"ט אפור99571 :
מק"ט חום99561 :

* אספקה של  40ימי עסקים

**

349

₪

בטיחותי!
מונע
תזוזה

מיועד להרכבה עצמית

למניעת
החלקה
משלוח חינם!

₪

הליכון כושר
מתקפל

נטען 6000hz
הדור החדש!

מתכוונן!
מתאים
עצמו אליך

2590

רק
=
10
x
₪ 259

*אספקה תוך  30ימי עסקים
** משלוח עד הבית  389ש"ח

כיסא רחצה

שלוחה:
28639

**

שלוחה28638 :

רק
= 90 x 10
₪ 27

מק"ט625222 :
שלוחה28637 :

מידות:
אורך  3ס"מ
רוחב  1ס"מ

מבצע 1+2+3

שלוחה28644 :
**משלוח ע"ס  49ש"ח

Silverstone
**

₪ 299

רק
= ₪ 5980 x 5

לוח

seli@israelhayom.co.il

דרושים

מכרזים  /הודעות לציבור

לחברת החשמל דרוש/ה

הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב

מנהל/ת יחידת הייעוץ הפנימית לארגון
שיטות ומצוינות תפעולית של חברת החשמל
חברת החשמל לישראל בע"מ מחפשת מועמד/ת לתפקיד מנהל/ת יחידת הייעוץ הפנימית לארגון שיטות
ומצוינות תפעולית בחטיבת משאבי אנוש של חברת החשמל.
איתור פומבי
תיאור התפקיד
•ניהול•והובלה•של•יחידת•הייעוץ•הפנים•ארגונית•לארגון•שיטות•ומצוינות•תפעולית•בחברת•החשמל•,בכפיפות•
למנהל•שינוי•ארגוני•,תכנון•ארגון•ומשאבים.
•ניהול•ישיר•של•דרג•ניהולי•של•מספר•מנהלי•מחלקות•ומקצועי•עקיף•של•מעל••50עובדים.
•ניהול•יחידת•הייעוץ•לארגון•שיטות•ומצוינות•תפעולית•כגוף•מקצועי•,חדשני•,המוביל•תהליכי•שיפור•ביצועים•
ארגוניים•,התייעלות•וצמיחה•בהתאם•לתוכנית•האסטרטגית•המטרות•והיעדים•שהוגדרו•בתחום•ההון•האנושי.
•ניהול•פרויקטים•חוצי•ארגון•בתחום•ארגון•ושיטות•הממוקדים•בצרכי•הלקוח•העסקי•בדגש•על•תהליכי•השינוי•
הארגוני.
•ניהול•שיפור•תהליכים•ומצוינות•תפעולית•בכלל•יחידות•הארגון••-כולל•איתור•ומיפוי•צרכים•,תכנון•ויישום•
תוכניות•מענה•בטווח•הקצר•הבינוני•והארוך.
•פיתוח•,ניהול•והטמעת•שיטות•אנליטיקת•הון•אנושי•מדידה•,תימרוץ•והנעה•מתקדמות•לרבות•תגמול•מנהלים•
בכירים.
•פיתוח•והטמעת•תרבות•ארגונית•לשיפור•מתמיד•ביכולות•הארגון•על•ידי•תהליכים•וממשקים•המותאמים•
באופן•דינאמי•,להשגת•היעדים•הארגוניים•תוך•יכולת•לביצוע•חקר•השוואתי•פנימי/חיצוני•של•מגמות•בשוק•
העבודה•בתחומי•השיווק•והשירות•,שרשרת•האספקה•והלוגיסטיקה•,ניהול•פרויקטים•וטכנולוגיות•מידע.
•התנהלות•ותקשורת•מול•לקוחות•פנימיים•וחיצוניים•,ובכלל•זה•ניהול•באופן•מרוכז•של•פעילות•חברות•הייעוץ•
החיצוניות•,העוסקות•בתחומים•המשיקים•לתחומי•ארגון•שיטות•ומצוינות•תפעולית•כמפורט•לעיל.
דרישות הסף
•תואר•ראשון•בהנדסת•תעשיה•וניהול•או•כלכלה•תעשייתית•ממוסד•אקדמי•מוכר•על•ידי•המל"ג•בארץ•או•מחו"ל.
•ניסיון•ניהולי•מצטבר•של••7שנים•לפחות•בדרג•מנהל•מחלקה•או•יחידה•בכירה•בתחום•ארגון•שיטות•ומצוינות•
תפעולית•,בארגון•ציבורי-ממשלתי-עסקי•המונה•לפחות••500עובדים•או•בחברת•ייעוץ•בתחום•ארגון•שיטות•
ומצוינות•תפעולית•המונה•לפחות••50עובדים.
•ניסיון•של••3שנים•לפחות•בניהול•יחידת•ארגון•שיטות•ומצוינות•תפעולית•הכוללת•מוטת•שליטה•ישירה•של•
מספר•מנהלים•בדרג•ביניים•ובסה"כ•לפחות••25עובדים.
•ניסיון• מוכח• בניהול• והובלה• של• לפחות•  •3פרויקטים• אסטרטגיים/חוצי• ארגון• של• תמיכה• בניהול• שינוי• או•
במצוינות•תפעולית•ב•5-השנים•האחרונות.
•ניסיון•מוכח•בניהול•ובהובלת•פרויקט•אחד•לפחות•במדידה•ובאנליטיקת•הון•אנושי•ב•3-השנים•האחרונות.
מיקום התפקיד :ארצי (משרד ראשי בחיפה ,שלוחה קדמית בתל-אביב)
שיקולים עיקריים נוספים
•תואר• שני• במנהל• עסקים •,כלכלה• תעשייתית •,הנדסת• תעשיה• וניהול •,פסיכולוגיה• ארגונית •,ייעוץ• ארגוני•
והתנהגות•אירגונית••-יתרון.
•ניהול•בכיר•בחברת•ייעוץ•גלובאלית•גדולה•(המעסיקה••500עובדים•ומעלה)••-יתרון.
•אסרטיביות•ועבודה•מול•גורמים•בכירים•בדרג•מערכתי-אסטרטגי•בארגון•,ובכלל•זה•מיומנויות•ייעוץ•מוכחות•
להשגת•שיתופי•פעולה•של•מנהלים•ועובדים•ועמיתים•בתהליכי•השינוי•הנדרשים.
•יכולת•הבנה•מערכתית•של•תהליכים•וראייה•חוץ/פנים•ארגונית•ותרגומם•לתהליכי•חקר•השוואתי•.Benchmark•-
•ניסיון•בניהול•פרויקטים•אג'ילי•(.)Agile
•יכולת•מוכחת•בנטילת•יוזמה•,גישה•פרואקטיבית•והנעת•תהליכים•לשינוי•והשתנות.
•יחסי•אנוש•מצוינים•,יכולת•רתימה•והנעה•גם•ללא•סמכות•ניהולית•ישירה.
•יכולת•ניהול•אנשים•ומשימות.
•יכולת•אנליטית•ועקומת•למידה•גבוהה•של•נושאים•חדשים•תוך•תהליך•שינוי.
•ייצוגיות•וכושר•הבעה•גבוהים•בע"פ•ובכתב.
הליך האיתור
•החברה•מינתה•ועדה•לאיתור•המועמד/ת•המתאימ/ה•ביותר•לתפקיד•.
•הליך•האיתור•יהיה•פומבי•,הוועדה•תפרסם•הודעה•על•התפקיד•בהתאם•לנדרש•בנוהל.
•הוועדה•תבחן•את•התאמת•נתוני•המנהלים•שהגישו•את•מועמדותם•לדרישות•התפקיד•ותזמן•לראיון•מועמדים•
על-פי•שיקול•דעתה.
•הוועדה• תשקול •,על-פי• העניין •,משלוח• מועמדים• לבחינת• התאמה• לתפקיד •,בחינת• יכולתם• הניהולית•
וכישוריהם•,באמצעות•גורם•מומחה•חיצוני.
•בכל•שלב•משלבי•ההליך•תהא•ועדת•האיתור•רשאית•לפסול•מועמד/ת•שנגלו•לגביו/ה•עובדות•או•מידע•אשר•
לדעת•ועדת•האיתור•הוא/היא•אינו/ה•מתאים/ה•לתפקיד•בגינם.
•על•בסיס•נתוני•המועמדים•,הראיונות•ותוצאות•מבחני•ההתאמה•,תגבש•הוועדה•את•המלצותיה•על•המועמד•
המועדף•לתפקיד.
•המועמד/ת•הנבחר/ת•יועסק•בחוזה•אישי.
•חצי•השנה•הראשונה•בתפקיד•נחשבת•כתקופת•ניסיון•,בסיומה•יוחלט•אם•לאשר•את•המינוי•כמינוי•קבע.
העדפה מתקנת
הוועדה• תפעל• למתן• ייצוג• הולם• לנשים •,לבני• האוכלוסייה• הערבית• לרבות• הדרוזית• והצ'רקסית •,לבני• העדה•
האתיופית•וכן•לאנשים•עם•מוגבלויות•על-פי•חוק•.לשם•כך•תינתן•העדפה•למועמד/ת•הנמנה•על•אחת•או•יותר•
מהקבוצות•האמורות•,אשר•נמצא•כשיר•לדרישות•המשרה•והינו•בעל•כישורים•דומים•לכישורי•המועמדים•האחרים.
אופן הגשת מועמדות
המועמדים/ות• העומדים/ות• בתנאים• הנ"ל •,המעוניינים/ות• והרואים/ות• עצמם/ן• מתאימים/ות• למשרה• זו•,
מתבקשים/ות• להגיש• קורות• חיים• מפורטים •,כולל• פירוט• הפרויקטים• וכמות• העובדים• הכפופים• לכם•,
לרבות• אסמכתאות• להוכחת• עמידה• בתנאי• הסף •,מכתבי• המלצה• ורשימת• ממליצים• לכתובת• מייל•:
•Cv@gishashona.co.il
המועד האחרון להגשת הצעות 21.5.2020 :בשעה 12:00

דרושים

בברכה,
עופר קרן
מנהל משאבי אנוש הסגל הבכיר
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מכרזים
והודעות לציבור
תן למודעה שלך
לפגוש את החשיפה שלנו!
צרו קשר03-7642535/18 :

lironp@IsraelHayom.co.il

הח"מ בתפקידו ככונס נכסים ,מזמין בזה הצעות לרכישת כלי רכב שפרטיהם המזהים מובאים להלן:
שנת יצור בעלים קודמים מספר רישוי חניון
סוג רכב
 55110601איטיאם
01
2019
 1מרצדס  S560Eנפח 2996:אוט 2X4
 63523501איטיאם
00
2019
 2מרצדס בנץ  ATEGOנפח 5132:ידני 4X2
 81926701איטיאם
00
2019
 3מרצדס  SPRINTERנפח 2987:ידני 2X4
 81935101איטיאם
00
2019
 4מרצדס  SPRINTERנפח 2987:ידני 2X4
 81935201איטיאם
00
2019
 5מרצדס  SPRINTERנפח 2987:ידני 2X4
 81935301איטיאם
00
2019
 6מרצדס  SPRINTERנפח 2987:ידני 2X4
 55834301איטיאם
00
 7יונדאי  IONIQ HYBRIDנפח 1580:אוט 2019 2X4
 52506401איטיאם
00
 8יונדאי  IONIQ HYBRIDנפח 1580:אוט 2018 2X4
 52506301איטיאם
00
 9יונדאי  IONIQ HYBRIDנפח 1580:אוט 2018 2X4
 52506201איטיאם
00
 10יונדאי  IONIQ HYBRIDנפח 1580:אוט 2018 2X4
 .1ניתן לראות את הרכבים המפורטים 1-10 :בחניון אי.טי.אם בע"מ עורף פי גלילות ,הכניסה מדרך
נמיר ( 800מטר לפני צומת גלילות) .בימים ראשון עד חמישי בין השעות  08:00-15:00יום שישי
בין השעות  08:00-12:00או בתאום בטל'( 03-6494821 :בוויז :בלו סקאיי פי גלילות רמת השרון).
 .2המעוניינים ברכישה מתבקשים בזאת לשלוח הצעותיהם בכתב (שם ,ת.ז ,טלפון ,מייל) לח"מ ,עד
ליום  17/05/2020בצירוף כ"א בגובה  10%מערך ההצעה הזוכה אשר תחולט במידה והמציע יחזור
בו מהצעתו.
 .3הרכבים יימכרו במצבם כפי שהם ( ,)AS - ISאין הח"מ מקבל על עצמו אחריות לתקינותם ,מצבם
השימוש שנעשה בהם וכן חובות בגין היטלים או אגרות (באם ובכלל נתוני הרכבים בטבלה שלעיל
הינם בהתאם למידע שנמסר לכונס הנכסים ועל המציע לבדוק נתונים אלה טרם הגשת הצעה).
 .4אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר לעצמו את
הזכות לנהל מו"מ או תחרות בין המציעים או מי מהם.
 .5כונס הנכסים יהיה רשאי לקיים בעניין כלי הרכב הנ"ל ו/או מי מהם ,הליך "התמחרות ממוחשבת"
באתר "ביד ספיריט" ולעניין זה יחולו ההוראות המפורטות בנוסח טופס ההצעה המצוי במשרד
כונס הנכסים ובאתר משרדנו .ההתמחרות הממוחשבת נעשית ממקום מושבו של המציע (אין צורך
להגיע למקום מסוים) דרך האינטרנט כאשר המציע יקבל מראש שם משתמש וסיסמא .המציע יוכל
להציע את הצעותיו במהלך ההתמחרות באמצעות הטלפון הנייד או במחשב האישי.
כל הצעות המציעים כמו גם פרטי הרכבים יופיעו באתר האינטרנט של משרדנו .ההתמחרות תערך
בשקיפות מלאה.
 .6ההתמחרות תיערך ביום  19/05/2020החל מהשעה .10:00
 .7מכירת כלי הרכב כפופה לאישור כבוד רשם ההוצאה לפועל.
 .8ברכבים שחל עליהם תשלום מע"מ ,הרוכש יקבל חשבונית מס כדין מהכונס.
 .9ההתמחרות תערך בסדר הכרונולוגי כפי שהכלים מופיעים במודעה.
***פרטים נוספים לגבי כלי הרכב ,תצלומם ,תצלום רישיון הרכב וכן תנאי מכירה כלליים ,ניתן
למצוא באתר הבית שלנו בכתובת( www.cf-law.co.il :במחיצת "מכירות נכסים בכינוס"/
"מכוניות") כמו כן ניתן לפנות לקבלת פרטים :עדי בטלפון  / 09-8890666מושית בטלפון
 09-8890970הסבר בדבר תנאי ההשתתפות באמצעות מענה קולי בטלפון .09-8890683

ויקטור פישר ,עו"ד  -כונס נכסים
חן ,פישר ,משרד עו"ד

רח' גיבורי ישראל  ,17אזוה"ת פולג נתניה 42504
טלפון 09-8890666 :פקס09-8890621 :
פניה לעמיתי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
המקבלים פנסיית נכות
לשם בחינת האפשרות לשמש כתובעים ייצוגיים
בקשר לאי התאמות בקביעות הועדות הרפואיות של קרן,
אשר אינן נוגעות לערעור פרטני על ההחלטה

ישראל היום / 8268773 /

עמותת הצלחה  -לקידום חברה הוגנת (ע"ר) ,מפרסמת בזאת קול קורא
המזמין עמיתים בקרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
('הקרן') המקבלים פנסיית נכות מהקרן ,אשר עברו ועדות רפואיות,
בהן נקבעו קביעות בנוגע לאחוזי הנכות שלהם ותקופת הנכות ,ליצור
קשר עם העמותה על מנת שתיבחן התאמתם לשמש כתובעים ייצוגיים
במסגרת תובענה ייצוגית שהגשתה נבחנת בימים אלה ,בקשר לאי
התאמות בקביעות הועדות הרפואיות של הקרן לעומת קביעת שיעור
הזכאות ואחוזי הנכות בפועל (אשר אינן נוגעות לערעור פרטני על
ההחלטה).
ניתן לפנות לעמותה באמצעות דוא"ל office@htl.org.il :או בטלפון
.03-6114485
לאחר בחינת הפניות יוחלט על האופן הראוי לקידום ההליכים ,לרבות
אודות התאמת הפונים לשמש כתובעים ייצוגיים.
הסברים מפורטים אודות חוק תובענות ייצוגיות והמנגנונים הפועלים
מכוחו ימסרו לפונים לאחר בחינה ראשונית של התאמתם.
אין במודעה זו כדי להוות התחייבות לביצוע פעולה כל שהיא או מתן
שירות ,והיא הזמנה למסור מידע בלבד.
פעולות שתנקוט העמותה ,ככל שינקטו ,נתונות לשיקול דעתה הבלעדי
של העמותה בכפוף לכל דין.

ישראל היום / 8268790 /

לחב' ניקיון ארצית גדולה

ארצית גדולה
לחב' ניקיון
עובדים /ות
דרושים /ות
תן למודעת הדרושים שלך
פרדס חנה ,גן שמואל ,רמות שבים ,הרצליה

ות
לפגוש את החשיפה שלנו!

דרושים /ות עובדים /ות

ור"ג
וראשוןת"א
תקווה
בארות
פרדסאונו,
בקעת
לציון
יצחק ,גן
רמת
אביב,
לתל
הרצליה
פתח שבים,
רמות
שמואל,
חנה ,גן

ליה
עבודה מיידית!
תנאים סוציאליים מלאים
צרו קשר03-7642535 :
WhatsApp
/SMS
טל'/
050-2772636
ור"גטל'WhatsApp /SMS /
050-2772636
מיידית!ור"ג
תקווה ת"א
סוציאליים יצחק,
אונו ,בארות
בקעת
מלאים פתח עבודה
תנאים

03-7642018
!
LironP@IsraelHayom.co.il
Wha

arni.rbsec@gmail.com
arni.rbsec@gmail.com

מכרז פומבי מס' 2/2020
החלפת כר הדשא הסינטטי בספורטק בעיר רחובות
ועבודות נוספות

החברה העירונית רחובות לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ (חל"צ) (להלן:
"החברה") מזמינה בזאת הצעות החלפת כר הדשא הסינטטי בספורטק
בעיר רחובות ועבודות נוספות ברחובות ,על פי התנאים המפורטים במסמכי
המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ,ברחוב הנביאים  8רחובות,
בימי העבודה א'-ה' בין השעות  09:00-15:00בלבד ,תמורת תשלום של
( ₪ 1,500אלף חמש מאות שקלים חדשים) לכל מעטפת מכרז ,שלא יוחזרו
לרוכש .ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,קודם לרכישתם ,במשרדי
החברה או באתר האינטרנט של החברה בכתובת
.www.ironit-rehovot.co.il
סיור מציעים יתקיים ביום  19.6.2020בשעה  10:00בכפוף ובהתאם
להנחיות ולהוראות שיהיו בתוקף בקשר עם נגיף הקורונה .הסיור יתקיים
בספורטק ברחוב האלוף פרי ,רחובות .ההשתתפות בסיור הינה תנאי חובה
להגשת הצעה במכרז.
על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור ,לחתום עליו ועל
שאר מסמכי המכרז ,לצרף את כל האישורים הדרושים ולהגיש את החומר
בשני עותקים במעטפה סגורה עליה יצוין "מכרז פומבי מס' ."2/2020
ההצעות יופקדו במסירה אישית בלבד (ולא באמצעות הדואר) בתיבת
המכרזים המצויה במשרדי החברה ברחוב הנביאים  8רחובות ,בנוכחות
מזכירת ועדת המכרזים או מי מטעמה ,בין הימים א'-ה' ובין השעות 09:00-
 15:00בלבד ,עד ליום  9.6.2020בשעה  ,13:00בצירוף ערבות בנקאית בסך
 ₪ 10,000בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
הצעות שיוגשו לאחר מועד זה ,לא יתקבלו.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

מכרזים
והודעות לציבור
איציק עובדיה

מנכ"ל החברה העירונית

למודעה שלך
תן
/ 8268808
ישראל היום /
לפגוש את החשיפה שלנו!
צרו קשר03-7642535/18 :

lironp@IsraelHayom.co.il

דרושים
לתנובה,
חברת המזון הגדולה והמובילה

דרושים/ות נהגי/ות חלוקה
רישיון מעל  15טון ()C
שישתלבו במערך ההפצה ,שדואג לספק מדי יום
את מוצרי תנובה האהובים לכל בית בישראל
העבודה במרכזים הלוגיסטיים בפתח תקוה ,חיפה וקריית מלאכי
קליטה כעובדי/ת תנובה מהיום הראשון
אפשרויות קידום והכשרה | תנאי רווחה מעולים

קורות חיים ניתן לשלוח בציון שם המשרה למיילjobs7@tnuva.co.il :

34
2

לוחספורטדרושים
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sport@israelhayom.co.il
seli@israelhayom.co.il

מוציא לאור
"מריו באלוטלי אדם שלילי בלי שום כבוד לקבוצה ,הגיע לו
לקבל סטירה" √ "פליפה מלו הכי גרוע ,תמיד אמרתי למנהלים
שהוא תפוח רקוב" √ כמה ימים לפני שספרו האוטוביוגרפי
מגיע לחנויות ,בלם יובנטוס ג'ורג'יו קייליני כבר מייצר כותרות
דור הופמן
עם אחוזי רייטינג גבוהים ושיח
ציבורי בלתי פוסק" ,הריקוד
האחרון"  -הסדרה הדוקומנטרית על
מייקל ג'ורדן ושיקגו בולס של עונת
 - 1998-1997היא הוכחה נהדרת לכך
שימי מגיפת הקורונה הם תקופה
מצוינת לשגר לאוויר העולם תוכן
ספורט איכותי ועמוק.
ספורט אמיתי הרי אין בנמצא,
זמן פנוי יש בשפע ,אנשים
תקועים בבתים ורק מח
פשים כיצד למלא את
החסך הספורטיבי .הספר
האוטוביוגרפי החדש
של ג'ורג'יו קייליניIO ,
 ,GIORGIOשייצא בש
בוע הבא וכל ההכנסות
ממכירותיו יועברו לת
רומות ,מסתמן כרב מכר
בטרם הגיע לחנויות.
בראיון מקדים לעיתון

" "LA REPUBBLICAחשף בלמה
בן ה  35של יובנטוס ראשי פרקים
עסיסיים ,שעשו כותרות גדולות
באיטליה .קייליני סיפר על שנאתו
העזה לאינטר ,אבל הרעש הגדול הגיע
מדברים שאמר על שני שחקנים שאכ
זבו אותו יותר מכולם  -מריו באלוטלי
ופליפה מלו.
"באלוטלי הוא אדם שלילי
בלי שום כבוד לקבוצה" ,אמר
קייליני" ,בגביע הקונפדר
ציות בברזיל ב  2013הוא לא
עזר לאף אחד בשום דבר,
הגיע לו לקבל סטירה".
גם בעניינים המקצו
עיים היה לבלם מה
לומר על חלוץ ברשיה:
"אנשים טענו שהוא
בין חמשת החלוצים
הטובים בעולם ,אבל
מעולם לא החשבתי
אותו בין העשרה
באלוטלי

הכי טובים וגם לא בין העשרים".
אחרי באלוטלי עבר קייליני לדבר על
הקשר הברזילאי ,שאיתו שיתף פעולה
בין  2009ל " :2011מלו הכי גרוע ,ממש
הגרוע מבין הגרועים .אין לו כבוד לאף
אחד והוא תמיד רוצה לעשות דווקא.
תמיד אמרתי למנהלים את דעתי עליו:
הוא תפוח רקוב".
שלא במפתיע ,בתוך זמן קצר שני
מושאי הביקורת של קייליני הגיבו לדב
רים" .לפחות לי יש אומץ ויושרה להגיד
לאנשים את הדברים בפנים" ,אמר בא
לוטלי בסרטון ששיתף באינסטגרם" ,היו
לך כל כך הרבה הזדמנויות להגיד לי את
זה מאז  ,2013להתנהג כמו גבר אמיתי,
ולא עשית את זה .מעניין מה יהיה לך
להגיד יום אחד על החברים הנוכחיים
שלך לקבוצה .אתה קפטן מוזר".
התגובה של מלו היתה קצת יותר
בוטה" :זה מה שהוא אמר עלינו? אז אני
אומר שהוא תמיד היה פחדן שעשה במ
כנסיים .אולי הוא כועס כי כשהייתי
בגלאטסראיי העפנו את יובנטוס מלי

קייליני .באלוטלי טען שהוא "קפטן מוזר"

גת האלופות ,או בכלל כי אני מזוהה להם טינה" ,אמר הבלם" ,אני לא חבר של
עם אינטר .כזה הוא ,תמיד חושב שהוא כולם ,אבל הם באמת השניים היחידים
שממש עברו את הגבול".
הגדול מכולם".
יש שיגידו שהדברים האלה לא
הדברים האלה נאמרו בזמן שהכדו
רגל האיטלקי בהפסקה עקב נגיף הקו מתאימים לבלם נבחרת איטליה ,איש
רונה ,אבל באחד הימים הליגה תחו משכיל בעל תארים בכלכלה ,מסחר
דש וקייליני עשוי לפגוש את באלוטלי וניהול ,אבל אולי הם דווקא כן .כי הנה
כשיובה תשחק מול ברשיה" .אין לי בעיה הודעה
חטיףבשיווק ובקידום מכירות:
לכםעלשיעור
רוצו'6לקנות ,החל מ  12במאי בחנויות.
לפגוש את השחקנים האלה ,אני לא נוטר  2טור\

שירותי משפט

אל תוותרו על עד תאונות דרכים

₪ 9,000
משפט
שירותי

תאונות עבודה  /ביטוח לאומי  /נזקי גוף
וועדות רפואיות  /נכויות  /אבדן כושר עבודה

בחודש

מחברת הביטוח או קופת החולים!

צילומיםGettyImages :

עו"ד דניאל אדזיאשוילי

053-8303218
גיוס אשראי והלוואות

למגישי תביעה לביטוח סיעודי שלא התקבלה
במלואה או בחלקה ב 3 -השנים האחרונות.

לבדיקת סיכויי התביעה ללא התחייבות חייגו עכשיו
( 24שעות ביממה) למשרד עורכי דין לייזרוביץ'-ברק

03-5753080
ישראל היום / 8265120 /

תן למודעה שלך לפגוש
את החשיפה שלנו!
צרו קשר03-7642535 :
seli@IsraelHayom.co.il
lironp@IsraelHayom.co.il

מכרזים  /הודעות לציבור
הודעה על חטיף Zone Perfect cinnamon
 rollהמסומן בעברית בטעות עם תוית בשם
Zone Perfect double dark chocolate
חטיף על בסיס חלבון סויה עם שוקולד מריר
היבואן אבוט מעבדות רפואיות בע"מ
והמשווק חברת אדיר סחר בע"מ מודיעים
לציבור כי במספר חטיפים בודדים נפלה טעות
והודבקה תוית בעברית של Zone Perfect
 double dark chocolateחטיף על בסיס
חלבון סויה עם שוקולד מריר על המוצר
 Zone Perfect Cinnamon Rollחטיף על
בסיס חלבון סויה בטעם עוגת קינמון ושקדים
ברקוד המוצר  , 638102582737אצווה מס'
 ,10177B800משקל  50גר'  ,תוקף 1 :במאי
 2021על התוית Zone Perfect double dark
 chocolateחטיף על בסיס חלבון סויה עם
שוקולד מריר ,שמודבקת בטעות על המוצר
 Zone Perfect Cinnamon Rollחטיף על
בסיס חלבון סויה בטעם עוגת קינמון ושקדים,
לא מופיע הרכיב "שקדים" ,בעוד שהמוצר
 Zone Perfect Cinnamon Rollחטיף על
בסיס חלבון סויה בטעם עוגת קינמון ושקדים
כן "מכיל שקדים".
המוצר בטוח לשימוש למעט עבור אותם
אנשים עם אלרגייה לשקדים ,חלב ,וסויה
אשר מתבקשים לא לצרוך את המוצר.
שימו לב שהמוצר עשוי להכיל גם ביצים,
בוטנים ,אגוזים למיניהם וחיטה  -גלוטן.
כמו כן יתר מוצרי  Zone Perfectבטעמים
הנוספים אינם מושפעים ממקרה זה.
החברות פועלות לאיסוף המוצרים הללו.
חברת אבוט וחברת אדיר סחר בע"מ מתנצלות
בפני ציבור לקוחותיהן.
לבירור פרטים לגבי החזרה ניתן לפנות
בטלפון1800-200-255 :

רכילות
שרית חדד קראה
לבתה השנייה שירה

ערן סויסה
חזרה לשגרה בתעשייה:
הפקת הפסטיגל חוזרת
לעבוד .אחרי שהצגנו פה את
הדילמות והקשיים של הפקת
הפסטיגל ,כעת יש גם חדשות טובות.
אחרי ההקלות והחזרה לשגרה,
חזרו גם בהפקה הכי מדוברת של
ישראל לעבוד ,בתקווה שהמופע יוכל
להתקיים כמתוכנן.

@Eranswis
שולי רנד בדרך לחזרות
לפרויקט חדש
החינוך של גלצ הושעה מתפקידו
לאחר שסירב לסקר הפגנה המונית,
אמש הוא חזר לתפקידו.

גם על הליהוק שלא יקרה .ל"ישראל
היום" נודע כי מי שסירב לתפקיד
הגברי הראשי בסדרה הוא הזמר משה
פרץ .הסיבה :הסדרה תצולם במשך
שלושה חודשים באוקראינה ,מה
שהופך את הסיטואציה ללא הגיונית
ובעיקר ללא משתלמת מבחינה
כלכלית.
 -מודעה -

אצל שולי עסקים
כרגיל .רגע אחרי הראיון

החושפני של שולי רנד ב"מקור"
של רשת ,תפסנו את השחקן בדרך
לחזרות עבור פרויקט חדש.

פרץ אמר "לא".

קראתם פה ראשונים
בשבוע שעבר על
כמה מהליהוקים
לסדרה "מלכת
היופי של
ירושלים" ,ועכשיו
נעדכן

משה פרץ
צילום :קוקו

לוח השידורים של
באתר ,ביישומון ובפייסבוק

זהבה בן בינלאומית.

*השירות
אינו משפטי

הזמרת האהובה תופיע במסגרת יום
האם לארגון  IACהאמריקני במופע
דיגיטלי מיוחד בזום מול מאות
אלפי יהודי ארה"ב.

*5520

הכירו ,שירה חדד .שרית
חדד בחרה לבתה השנייה את השם
שירה ,ואם יש משהו שלא צריך
להסביר ,זה זה.

שולי רנד

דנה שותקת .אתמול
ציינו ברשת  22שנים לערב
ההיסטורי ההוא שהתחיל על
במת האירוויזיון באנגליה,
כשדנה אינטרנשיונל
מנופפת בדגל ישראל,
והסתיים בבוקר עם אלפי

09:00
הצטרפו לסיור
באחד מפלאי הטבע
הישראליים  -כל
הסודות של ראש הנקרה

צילום :ניר פקין

חוגגים בתל אביב .עשרות פוסטים
מרגשים מכל אירופה התרפקו על
הזיכרונות ,החוויות ,ההתרגשות
והמשמעות שהביאה לחייהם הזכייה
של דנה ,אבל דווקא היא בחרה
לשתוק ביום הזה ונעלמה כלא היתה.

קדוש חזר לתפקיד.

שבועיים אחרי שדורון קדוש כתב

11:00
עומר רוזנברג מארח את
דודי מסיקה לאימון
אירובי וחיזוק שלא יוותר
על אף תא בגוף!

מאנגליה לצפון.

הכדורגלן תומר חמד ואשתו
שונית מחכים לחזור לשגרה,
ועד אז נופשים עם הבנות
שלהם באחוזת "אלטה גלילאה"
בצפון הארץ.

בטי רוקוואי חוזרת
לשגרה .הסוכנת נבחרה

להיות הפרזנטורית של קווינה
קליניקה ברמת אביב לטיפולי פנים
אקסקלוסיביים ואנטי אייג'ינג.

16:00
ל"ג בעומר בבית :שפית
מאיה דרין והילדים
יכינו נאגטס עוף פריכים
עם תפוחי אדמה צלויים

זהבה בן
צילום :אורן בן חקון

21:30
מוזיקה עם מסר:
החצר האחורית
בהופעה

22:15
נותן בסולו:
יוסי מזרחי
בהופעה
צילוםGoogle Maps :

דרום כתום :שסק כל השנה
בנגב נערך ניסוי לגדל שסק שיניב פרי מוקדם מהרגיל √ מנהל מו"פ רמת
הנגב" :מצאנו את השתיל הנכון ביותר לתנאים המורכבים של הדרום"

גדי גולן
האם בקרוב נראה שסק במר
בית ימות השנה? ניסוי מעניין
במיוחד שנעשה בימים אלו בנגב הד
רומי ,באזור מדברי ,בודק את האופ
ציה הלכה למעשה.
אחרי הפלפל ,הענבים ועגבניות
השרי ,הגיע תורו של הפרי הקטן
והאהוב על הישראלים כל כך לנסות
את מזלו ולהיקלט בחולות המדבר הד
רומי" .התחלנו בניסוי מסקרן במיוחד",
מסביר איתן כהן ,חקלאי במושב באר
מילכה" ,לראשונה שתלנו שסק ברמת
הנגב .אנו מצפים שבגלל מזג האוויר
החם במיוחד ,הפרי יקדים להבשיל ונו
מגדלים שסק ברמת מילכה
כל בעתיד לפתוח את עונת
השסק מוקדם מהרגיל".
קטנת הקרינה.
יענקלה מוסקוביץ,
מנהל מו"פ רמת הנגב,
כמויות המים
שגידול השסק
מסביר" :לגדל שסק במדבר זה
במדבר דורש,
דבר ייחודי מאוד .שתלנו כדו
נם וחצי לאחר שמצאנו את
דומה לזו שב
גידולי פירות כמו
השתיל הנכון ביותר לתנאים
צילוםGettyImages :
אגס ואפרסק".
מורכבים כל כך .מזג האוויר
החם בנגב מביא לכך שנפלטת קרי
ערן דורון ,ראש המועצה האזורית
נה גבוהה שיכולה להזיק לשסק ,ועל רמת הנגב" :מו"פ רמת הנגב עומד
כן מגדלים אותו תחת בית רשת לה בחוד החנית במחקר ובפיתוח בת

כאן יגורו בכיף על רקע רצונם להעביר את מרכז חייהם להוליווד,
הנסיך הארי ואשתו מייגן מרקל ,עברו להתגורר באחוזה הוליוודית
השייכת לשחקן והמפיק טיילר פרי .מדובר במתחם של  89דונם הכולל
וילה בסגנון טוסקני עם שמונה חדרי שינה ו 12חדרי שירותים אלי לאון

חום החקלאות ומביא לציבור היש
ראלי בשורה נוספת ,הקדמת עונת
השסק ,וזה לא מובן מאליו מבחינה
חקלאית .בימים אלה ,שבהם אנו רואים
עד כמה חשובה החקלאות הישראלית
לביטחון התזונתי של ישראל ,אני גאה
במו"פ רמת הנגב ובחקלאי פתחת ני
צנה ,שממשיכים להשביח ולהרחיב
את החקלאות המקומית לסוגי תוצ
רת נוספים".

מתאוששים מהקורונה:
טיסות חינם לאילת
שמעון יעיש

איש העסקים והבעלים של
ה"אייס מול" באילת ,ניסים
יניב ,רכש  5,000כרטיסי טיסה
עבור תושבי מרכז הארץ שירצו
להגיע לאילת.
איך זה עובד? על הטיסות תשלמו
 220שקלים בהזמנה ,ולאחר שתר

כשו בקניון באלף שקלים במצטבר
ולא משנה באילו חנויות ,תקבלו
החזר מלא על הטיסות.
היתרון הגדול עבור תושבי המ
רכז הוא האפשרות לרכוש מוצרים
ללא מע"מ באילת ,ולקבל החזר
מלא על הטיסה ולחזור הביתה
באותו היום .היום יפורסמו באתר
"אייס מול" כל הפרטים.

