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ישי בממשלת ישראל, כמדומה שהיא מתאפיינת  אם נבוא לתמצת את תקופת אלי 
יותר מכל, ביציבות הנינוחה ובשגרה הבלתי שגרתית, גם בתקופות קשות וסוערות 
פוליטית,  מאיתנות  והמצוות,  ציבור שומרי התורה  נהנה  אותן השנים  בכל  במיוחד. 
מרשימים  והישגים  היהודי,  והצביון  קוו  הסטטוס  על  תקיפה  הגנה  רוחנית,  יציבות 

לאורך זמן.
מטבע הדברים אמנם, קשה להיזכר בגובה הגלים בשוך הסערה, אך לבל נשלה את 
עצמנו, שומרי התורה והמצוות סומנו כמטרה פוליטית, גם בימי כהונתו של אלי ישי 
לא פחות. קחו את לפיד האבא כדוגמא, הסטרטאפ של שיח השנאה, שאיים לטרוף 

הכל, את התורה, את הרווחה ואת הצביון היהודי.
ולמרות הכל בחכמה ובתבונה, בצניעות ובנחישות, בכל אותן השנים הצליח אלי ישי 
לאורו של מרן מאור ישראל רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, לנווט את הספינה בין הגלים, אל 
חוף מבטחים, פעם אחר פעם. השלוה, השקט, הצניעות, היושרה, העשיה, היו וכבר 

אינם. ולזאת אנו נכספים.
פרצו  שבאחת,  פתאום,  קרה  מה  עכשיו?  דוקא  לנו  קורה  זה  למה  שואלים,  הרבה 
חומות מגדלי, בזה אחר זה. נושאים אסטרטגים בציפור הנפש, שהיו קודש קדשים 
ואף אחד לא העז לשלוח בהם יד, מתמוטטים, אל עבר פשרות וברירות מחדל. אתם 

יודעים מה, אולי גם זו התשובה.
אלי ישי. מי אתה?

מי אתה

 ישי?  אלי 
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פחות כותרות
יותר אחריות!

אם יש נסיונות והתמודדויות אישיות לאיש ציבור, הרי שזה הדבר הבא: בכל עימות או 
דיון פוליטי, ישנם שני דרכים בנסיון להשיג את המטרה. נקח לדוגמא, נסיון לקדם חוק 
שבין סעיפיו עלול לקצץ מתקציבם הדל של משפחות ברוכות ילדים. ח"כ חברתי כפתרון 
והתנגדות לחוק, יכול לבחור בגישה רהבתנית, לצאת לתקשורת במתקפה חריפה נגד 
יוזמי החוק, להצטרף למאהל מחאה של המשפחות, כאשר לרוב התוצאה של זה, שיוזמי 
ניתן  מאידך  נצחונם.  את  להוכיח  מאבקם  את  ומקשיחים  בעמדתם,  מתבצרים  החוק 
לנקוט בדרך שונה, פחות צבעונית, פחות קרדיט ציבורי, פחות כותרות מפרגנות, אבל 
יותר מועילה ובאמת, לטובת האזרח. פשוט לגשת ליוזמי החוק, להגיע להבנות, למצות 

את הפשרות, ולהשיג את המירב בשקט ובכבוד לרווחת כולם.
ופקחות,  חכמה  וצניעות,  ידידות  של  דרך  זו,  בדרך  בחר  הציבורית  בעשייתו  ישי  אלי 
כשהמקרופונים והמצלמות כובו, מנע אלי ישי חוקים רבים שעמדו לפגוע בציבור שומרי 

התורה והמצוות, ובמשפחות ברוכות הילדים, ובשכבות החלשות.
כשמוצו הדרכים החיוביות הוא ידע גם לצאת במתקפות חריפות, כשקצבאות הילדים היו 
בשפל, הוא נאבק ובהצלחה, להגדלה של מליארד וחצי שקל! במאבק אמיץ במסתננים, 
ועוד רבות. אבל לא פחות הם היו ההישגים, שנרקמו בשקט, בהצלחה. כעת פשוט יותר 
להבין למה מרן כ"כ חיבב אותו, ותמיד הפליג בשבחו ובהצלחותיו, הוא ידע דברים שגם 

אנחנו לא יודעים.
די להביט על גרף חילולי השבת הציבוריים, שנסק בצורה דרמטית ומפחידה בשנתיים 
האחרונות בכל רחבי הארץ, מספיק לעבור בשערי ציון ירושלים שריד בית מקדשנו, שם 
ניצב מתחם "פורקן לתפלה מעורבת" מועדון הקהילה הרפורמית, שהתקבל לראשונה 
שכוחם  בשעה  גם  מצידם,  מאבק  של  ארוכות  שנים  לאחר  המדינה,  קום  מאז  כעת 
הפוליטי היה גדול יותר במוקד ההשפעה בארה"ב. שלא תטעו, גם אז הם נאבקו לחדור 
להכרה, ובתקיפות יותר. זה שלא שמעתם עליהם עד עכשיו, פשוט הם נהדפו ברכּות, 

בשקט ובצורה חד משמעית.
ברעש  ניתנו  ראשונות  לוחות  ה',  ברעש  לא  אליהו  "רבי  מרן:  תמיד  לו  אומר  היה  איך 
ונשתברו" כמובן, אלי ישי הפסיד הרבה כותרות, והוא משלם על זה כיום, אבל לרגע שלא 

תחשבו שהשקט והשלוה שליוו את שנותיו הציבוריות, היו רק נס.
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נוטל עיצה מהזקנים 

ולא נכשל!

במשך שנותיו הפוליטיות כיו"ר תנועה, הפך אלי ישי למודל של נאמנות וציות מוחלט 
לדעת תורה, קביעה שאף נחקקה באותיות של זהב, בספריו הקדושים, של מרן מאור 
ישראל רבנו עובדיה יוסף, שם העיד עליו "בכל ביתי נאמן הוא", לא היה זה סלוגן או 

סיסמת בחירות, אלא דרך חיים שאלי ישי מאמין בה, והיא זו שמנחה אותו.
עם האמונה הזו, פעל אלי ישי בהיותו כיו"ר תנועה, לחקור בייסודיות ובעזרת אנשי 
והצעות  חוקים  דיונים  לגבי  והצדדים  ההתלבטויות  את  ביותר,  הטובים  המקצוע 
פוליטיות, ולהביא אותם להכרעת ההנהגה הרבנית. את האמירה "כל הנוטל עצה מן 

הזקנים אינו נכשל" ראה אלי ישי, לא כהמלצה, אלא כמחוייבות שלא להיכשל.
ואכן אודות לכך, ואי אפשר שלא להתפעל מזה, בכל שנותיו כיו"ר תנועה, מעולם לא 
נאלץ מרן מאור ישראל הגר"ע יוסף זצוק"ל לחזור בו עקב מחאה ציבורית, או פרטים 
חדשים שהתגלו ולא הובאו לידיעתו, ובכלל, לא קרה שהרב הופתע מהכרעה ציבורית 
לשקיפות  אודות  כאמור  וזאת  לשלחנו.  הגיעה  ולא  להכרעתו  לבוא  ראויה  שהיתה 
את  הרוחנית  להנהגה  שנתנו  וביושרה,  באמונה  הדברים  כל  הועברו  בה  המלאה 

הכלים המלאים בכדי לקבל החלטות חד משמעיות, על פי רוח התורה.
אלי ישי לימד כי נציגי הציבור נשלחו לשמש כפה בבמה הציבורית הפוליטית לגדולי 
ישראל, וכל פעילותם הציבורית של הנציגים והצלחתם, נזקפת למנהיגיה הרוחניים. 
ברמה הפוליטית בטווח הארוך, אלי ישי שילם על כך מחיר אישי כבד, הוא לא הצמיח 
והערצה  אישיות  פולחן  קידם  שלא  כך  על  התחרט  לא  מעולם  אך  מעריצים.  עדר 
סביבו כפי שמקובל כיום, ובאופן שיטתי ועקבי ניכס את כל הישגי התנועה, להנהגה 

הרוחנית, ולציות לדעת תורה.
ובחידוד  ישראל,  גדולי  ובהשפעתם של  נורמות במעמדם  ישי קבע  אלי  כי  אין ספק 

ההגדרה שבין איש ציבור לגדולי ישראל. איש לא יקח ממנו את הזכות הזו.



6

והייתם נקיים
מה' ומישראל!

העשורים האחרונים בכנסת ישראל לימדו, כי קל יותר להיכנס לכנסת בכבוד, מאשר 
לצאת משם בכבוד. 

וכשמדובר באנשי ציבור שומרי תורה ומצוות, התביעה היא כפליים, והחילול ה' הוא 
מאין כמותו. במשך 35 שנותיו הפוליטיות של אלי ישי, קידש שם שמים בעשיה ציבורית 
נקיית כפים, זהירות מקסימלית, בדרישת התורה "והייתם נקיים מה' ומישראל", כאשר 

במקביל הוא ממצה את הדרכים במסגרת החוק, להשיג את המירב עבור הציבור.
מאז כניסתו לראשות תנועת ש"ס, שינה את תדמיתה השלילית של נציגי התנועה, 

וקבע סטנדרטים נוקשים, לגבי הזהירות וההקפדה על שמירת החוק.
13 שנה יו"ר תנועה שעמדה בראש החץ במאבק על צביונה הרוחני של המדינה, 
לחם בעוז מול צביעות השמאל, בז לתעתועי התקשורת שרדפה אותו ואת מרן ע"ה, 
גייס תקציבי ענק להציל את עולם התורה, איך הם קוראים לזה: "שדד את הקופה 
הציבורית"... נאבק למען ארץ ישראל השלימה. ולמרות הכל, רבב לא דבק באיש הזה! 
אי אפשר לברוח מזה, וגם לא להתעלם מזה, זו היתה אחת מהתוויות הטובות שדבקו 

באלי ישי, רק בזכות זה, נשמר כוחה של התנועה, ובלעדי זה, זה לא היה קורה!
במבט לאחור, הנסיון המר הוכיח כי הדרך הקצרה היא ארוכה ומסוכנת, ובטווח הרחוק 
הנזק שלה רב מהתועלת. ההישגים הנוצצים שלא בדרך חלקה, בסופו של יום גרמו 
לחשדנות, לביקורות מוגזמות, לחקירות וטלטלות, לחילול שם שמים, וטיפחו שנאה 
מהציבור,  רבים  אימון  לאיבוד  מה שהוביל  והמצוות,  התורה  שומרי  ציבור  כלל  כלפי 

הרואה בממסד המשפט ערך מקודש ועליון.
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לא גבה ליבו
ולא רמו עיניו

כל הסטיגמות השליליות, הדביקו על הישראלי הממוצע, אבל את הדבר הזה אי אפשר 
לקחת ממנו. הישראלים לא מכילים: התנשאות ושחצנות. איך אומרים: אל תעוף עלי, 

ואני לא אדרוך עליך!
שחש  הרבה  האהבה  את  להבין  פלא  לא  בישראל,  החברה  של  פניה  הם  וכשאלו 
הציבור בישראל לדמותו של אלי ישי. בכל שנותיו הפוליטיות וברום מעמדו, כסגן ראש 

הממשלה, שר בכיר וחבר קבינט, נשאר תמיד, השכן החביב מהקומה השניה.
גוש  פינוי  של  הקשים  ברגעים  לשכוח,  יכלו  לא  שרבים  הכל,  שמספרת  תמונה  יש 
קטיף, הוא עבר מבית לבית, נתן כתף, לאחים שנזרקו מבתיהם, כשדמעות כנות ובכי 
שקט ממלא אותו. כן, דמעות אמתיות של כאב, של הזדהות, כמו ילד בכיתה א'. זה 

האיש: רך כקנה, וקשה כארז.
יכולת לפגוש אותו בדרך להחלטה אסטרטגית, מוקף באנשי אבטחה וצמרת המדינה, 
אבל תמיד הוא יאיר לך פנים, יפרוש את חיוכו הנצחי, ילחץ יד בחמימות, ויטה אוזן 

להקשיב, ולהושיט יד לעזרה במקסימום של היכולת.
אי אפשר לעמוד לידו ולא להתמגנט באוירה החמה שהוא משרה סביבו. זהו מתנת 
האל, משהו פנימי של אדם שנולד בשביל הציבור, שאוהב את זה, ומרגיש חלק מתוך 
הציבור. האופי המיוחד הזה, ריתק אליו את כל הקהלים, חרדים דתיים וחילונים, שראו 
וליהודי שומר התורה האידיאלי. נציגם של הרבנים עמלי התורה,  בו סמל לפשטות 

קידוש ה' במובנו הפשוט ביותר.
התכונה הזו, בסופו של דבר הועילה לו. דרישותיו למען החלשים ולמען התורה, יכלו 
ליפול על כל אוזן שנקרתה בדרכו, גם הגופים, והפקידוּת הכי אנטית ששורצת בכנסת, 
לא יכלה לעמוד מול הנועם שהוא הקרין. מי שהרוויח מזה, זה רק הציבור, שאלי ישי 

חסך ממנו מאבקים שלא התחילו, סערות שלא פרצו, והפגנות שלא נדרשו.
יותר להרכיב כעת את הפאזל, כשמנסים להבין את ההתבטלות המדהימה שלו  קל 
לדעת תורה. איך זה לשרוד מערכות בחירות קשות וסוערות, להוביל לנצח ולהשיג 
הישגים חסרי תקדים, ואז סמוך למיקרופון, מול אלפי צעירים מרוגשים ומשולהבים, 

לומר בפשטות ובצניעות, זה לא אני זה בזכותו של מרן, בזכותכם!
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כולם יחד

בין המאפיינים הבולטים, בהם ניתן לתאר את אופי ניהולו של אלי ישי את ראשות ש"ס, 
אי אפשר שלא לציין, את האמון, ההדדיות ומרחב הפעולה שניתן ליתר חברי הסיעה.
כך  והגיבוי לחברי המפלגה,  והנעימה, העניק את האימון  בגישתו החיובית  ישי  אלי 
את  ולמקסם  הציבור,  לתועלת  הישגים  עוד  להשיג  כישוריהם,  את  למצות  שיכלו 

סמכויותיהם במשרדים השונים. 
במהלך שנותיו כיו"ר תנועה, העבירו כל חברי המפלגה חוקים חשובים, ותיקוני חוק 
החשיפה  את  קיבלו  דבר  של  בסופו  כאשר  הציבור.  כלל  עם  שהטיבו  משמעותיים, 
התקשורתית והקרדיט הראוי, המגיע להם. דבר כל כך פשוט שהיום הוא כבר לא מובן 

מאליו...
זאת ועוד, עצם עבודת הצוות המלוכדת והמגובשת, המפרגנת והמעודדת, שהקרין 
יו"ר התנועה אלי ישי, תרמה לשיתוף פעולה מלא בין כל הנציגים, דבר שהביא את 

פריון העבודה והעשיה לשיאו. 
אין ספק כי זהו אחד הסודות של אלי ישי, בכך השיג יציבות בכח הפוליטי, שנשמר 
באורח פלא, במשך בחירות סוערות בזו אחר זו, וגם אחרי ישיבה באופוזיציה, בסביבות 

ה-12 מנדטים. 
אותו  במלואו, מקבלים  מנוצל  וכשהכח  לכח,  מתורגמים  מנדטים  יטעו אתכם,  שלא 

מהציבור בחזרה שוב. 
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עשייה
באומץ ובנחישות

נאמר את האמת, יש משהו מבלבל באישיותו של אלי ישי. מצד אחד, נעים הליכות, 
אהוב הציבור, וגם הישגים מרשימים שהגיעו מתוך כבוד והערכה שהשיג בין חבריו 
בכנסת, אבל באותה הנשימה אם ננסה למצוא את נקודות החוזק של אלי ישי, תופתעו 

אבל הם דוקא העקביות הנחרצות והעקשנות אל עבר המטרה, ללא פוליטי-קורקט.
תסתכלו על אלי ישי, בתקופת ההתנתקות, כמו לביא הוא הסתובב מאולפן לאולפן, 
שרת  זאת  שציינה  כמו  הפינוי,  של  ההשלכות  יהיו  מה  להתריע  הראשון  היה  הוא 
המשפטים איילת שקד מעל דוכן הכנסת, שנה לאחר מכן. הוא הזהיר מההידרדרות 
החמורה בבטחון, מהקרע שזה יפער בחברה בישראל, מהאיומים שיתרחבו ויתפרסו 

על כל שטח ישראל. ולצערנו הוא גם צדק.
מרן",  של  "הבייבי  התורני,  החינוך  מעיין  רשת  את  קיבל  ישי  אלי  איך  להיזכר  תנסו 
בגרעון עצום של מאה חמשים מליון שקל, אבן היסוד במהפכה של מרן הרב עובדיה, 
עמד בסכנה, ואלי ישי בהסכמים עקשניים, לא ויתר על שום סעיף. ברחוב הישראלי 
השתוללו, "קונים שלטון בכסף", אבל הוא היה נחוש, והשיג הכל. האניה ניצלה רגע 

לפני שטבעה. עולם התורה חב לו.
ואי אפשר בלי המאבק במסתננים, בשעה שהוא חרש את הגבולות, והקים מתקני 
אכיפה וכליאה, ישבו באולפני הטלויזיה, והכינו טיוטות קומדיה על השר החשוך, וזה 
לא הזיז לו כמלא נימא, הוא ידע שזה ימיט חרבן על עם ישראל, ירסק את ביטחונם של 
תושבי השכונות החלשות בלאו הכי, ויצא למאבק יחיד. נאבק וגם ניצח! היום זה כבר 

פופולארי, תשאלו את טראמפ.
זאת לא רשימה, וגם לא דוגמאות, זה רק משהו שישקף את העוצמה והנחרצות.

אם ננסה להסביר את סוד ההצלחה, אולי יותר מדויק, את מקור הנחישות והעמידה 
על העקרונות, זה הרי פשוט: כשמתייעצים עם דעת תורה, ומקבלים הנחיות, הדרך 
בטוחה! כשאתה מאמין כי הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל, אם אתה חי את זה, 

ובאמת נטלת את העצה מהזקנים, זה לא מענין אותך מה יאמרו. אתה תנצח!



10

הסוד 
של אלי ישי

בואו נעשה את זה כך: תעצמו עיניים, תדמיינו את אלי ישי עומד על הפודיום, באיזו 
כיכר שרק תרצו, ומפזר הבטחות: אני לא אשב בממשלת שמאל שתפנה ישובים, אני 
לא אתן יד לקיצוץ בתקציבים למשפחות במצוקה וברוכות ילדים, אני אהדוף כל נסיון 

לפגוע בצביונה היהודי של המדינה, וכו וכו'.
תפתחו את העיניים, ותשימו יד על הלב. כשהוא אומר את זה, עולה לכם חשש, ספק, 
חשד קל, אולי הוא לא יעמוד בזה? אתם חושדים בו למשל אולי בשביל לקדם פרויקט 
של קרוב משפחה, הוא יסכים לדיל לאשר בעקיפין מתחם חילולי שבת?! תהיו כנים. 
צבעוני עם  חוק  להעביר  יעדיף  הוא  אולי  איזה ספק,  לכם  ומטפס  יתכן  שוב,  ננסה 
הרבה כותרות ותקשורת, ולעצום עין ולאפשר מחטף לפנות ישובים, או אולי לאפשר 
אתם  תתביישו,  אל  הכותל המערבי.  ברחבת  מעורבת  תפילה  בהסכמה שבשתיקה 

חושדים בו?!
תגידו את כל האמת. נכון שלא! אז למה הוא לא, ואחרים כן?!

יושר  זה הסוד של האיש! בעשרות שנותיו בטינופת הפוליטית, הוא הוכיח, שאמת, 
יודעים,  כולם  שלו  את המצע  שלו  הערכים  את  שלו.  העבודה  כלי  הם  כפים,  ונקיון 
תפתחו את החומש, את הרמב"ם. תקראו שם. מעולם הוא לא סטה, הוא לא פספס, 

כשהיה ספק, הוא הציע בפני ההנהגה הרוחנית ופעל על פי הוראתם.
הלחם  על  צועק  כשהוא  הזו,  הכנות  את  הוא משדר  זה,  עם  נולד  זה משהו שהוא 
והחלב של אלו שאין להם, אתה יודע שזה באמת כואב לו, הוא הגיע מהשכונות האלו, 

והוא לא משתמש בהם לקושש קולות. תאמינו לי שמעריכים את זה.
כשאלי ישי שם בכנסת. אתה רגוע. אתה שקט. אתה יודע שאין הפתעות. את השלווה 

הזו חייבים להחזיר. בכל מחיר. 

ח
 צ

ם
חיי

ם: 
לו

צי
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מה עשית

 ישי?    אלי 
אל תצפו. לא שייך לסקר, פעילות עניפה של 35 שנה, גדושות בעשייה ללא 

לאות למען הציבור, בטח שלא להקיף את כולה.
אבל כשהזכרון דוהה, בפרט כשיש מי שמכוון אליו את השמש, צריך להזכיר 
ישי, למען כלל הציבור,  ולו במעט, נגיעה קלה בהישגים הרבים שהביא אלי 

ובמאבקו על שמירת זהותה היהודית של מדינת ישראל.
ימים עוברים. אבל הציבור  זוכר, תקופות הולכות,  סביר להניח שגם הוא לא 
בישראל, השכבות החלשות כמו העסקים בישראל, עמלי התורה לצד משפחות 

ברוכות הילדים, חבים לו. והרבה.
כפים.  בניקיון  העשייה,  דגל  את  להוביל  ממשיך  'יחד'  תנועת  יו"ר  ישי.  אלי 

מנהיגות עם צניעות. אומץ פוליטי, על פי דעת תורה. 
וההשגים הציבורים. אלא  לטעמו, הסיפור האמיתי בעיניו, הם לא הכותרות, 
דווקא הדאגה האישית לאזרח הקטן נטול המקורבים, שקיבל את היחס החם, 

ואת הפתרון למצוקתו. זה כל השליחות.
במסירותו האישית לכל אחד ואחת, מגלם אלי ישי את מאמר חז"ל:" שררה אני 

נותן לכם?! עבדות אני נותן לכם!".
אם תרצו זה סודו של האיש, שמשלב, נסיון פוליטי רב, נחישות ועמידה על 
עקרובות, מרכין ראש בהכנעה בפני דעת תורה, וזוכה לסייעתא דשמייא בכל 

מעשי ידיו.
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הגדלת קצבאות ילדים
בהסכם קואליציוני שחתם עם נתניהו 

בממשלתו השנייה השיג אלי
מליארד  כשני  של  בסכום  כספים  ישי 

הגדלת  למטרת  שהועברו  שקל 
קיצוץ  וביטול  הילדים  קיצבאות 

שהיה מתוכנן לקדנציה ההיא. 

ביטול מע"מ על פירות 
וירקות

מצד  כוונה  הייתה  השנייה  נתניהו  בממשלת 
ראש הממשלה ושר האוצר להגדיל את המע"מ 

על הפירות והירקות.
כי ש"ס תפרוש מהקואלציה  אז  ישי הודיע  אלי 
באם תעבור ההחלטה. עקב כך בוטלה התכנית.

הבטחת הכנסה לאברכים
בלתי  מאבק  ישי  אלי  ניהל  בג"ץ.  פסיקת  למרות 
מתפשר, בכדי לתקצב הבטחת הכנסה לאברכים 

עמלי התורה.

     נגד הצעת התקציב שאושרה בממשלה

3

יום ראשון, ז' באב תש"ע - 18.7.2010

גד ליאור ויובל קרני | 

כתבי ''ידיעות אחרונות'' 

–2011 בתקציב  הגדול  הזוכה 

ביום  הממשלה  שאישרה   ,2012

השר  ש"ס  סיעת  יו"ר  הוא  שישי, 

והצליח  שלו  את  שהשיג  ישי,  אלי 

לזכות בתוספת עצומה של 1.2 מי־

ליארד שקל לתקציב משרד הפנים 

והרשויות המקומיות. עוד שר של 

ש"ס, שר הדתות יעקב מרגי, קיבל 

ברגע האחרון תוספת תקציב נאה 

של 50 מיליון שקל. 

נמנעו  ש"ס  של  ההישג  למרות 

על  בהצבעה  הסיעה  שרי  ארבעת 

ש"תקציב  כך  על  במחאה  התקציב 

עוקף בג"ץ" לא סוכם עדיין בין ראש 

כי  מתברר  ש"ס.  לאנשי  הממשלה 

החודש  מן  בג"ץ  החלטת  בעקבות 

שעבר, שאסרה על המדינה להפלות 

הישיבות  לתלמידי  סטודנטים  בין 

ולהפסיק לשלם להם גמלאות הבט־

לנהל  ש"ס  בכירי  החלו  הכנסה,  חת 

משא ומתן עם ראש הממשלה 

האוצר  שר  ועם  נתניהו 

כ־ לקבל  כדי  שטייניץ 

160 מיליון שקל בשנה 

בעבור הגמלאות. 

והשיכון  הבינוי  שר 

אישר  אטיאס  אריאל 

משא  שמתנהל  אמש 

בכמה  נתניהו  עם  ומתן 

המ־ תקציב  על  סעיפים 

האמיתי  "המאבק  דינה. 

על אישור התקציב עדיין לפנינו", אמר 

התקציב  "בספר  אטיאס.  השר  אמש 

מופיע עדיין קיצוץ בקצבאות הילדים, 

ואנחנו  ש"ס,  של  הדגלים  אחד  שהינו 

מתכוונים להילחם על זה. אנחנו רוצים 

בישראל  הצעירים  לזוגות  לדאוג  גם 

 800 של  בשיעור  משכנתה  ולסבסד 

שקל לכל זוג צעיר בפריפריה".

גם סגן שר הבריאות ליצמן צריך 

להיות מרוצה, שכן הרפורמה של טי־

פולי השיניים חינם לילדים שהוא יזם 

מיליון  לתקציב שנתי של 150  זוכה 

שקל, והיא תורחב לילדים עד גיל 14. 

מנגד יקוצץ תקציב סל התרופות מ־

415 ל־300 מיליון שקל בכל שנה.

ישיבת הממשלה על תקציב 2011–

לא  הפעם  ונמשכה  שיא  שברה   2012

יצחק  הרווחה  שר  שעות.  מ־24  פחות 

הרצוג (עבודה) לא הצביע ועזב בזעם 

את הישיבה לאחר שלא הצליח לשכ־

נע את ראש הממשלה ואת שר האוצר 

לחזור בהם מהקיצוץ בן חצי מיליארד 

שקל בקצבאות הביטוח הלאומי (ראו 

העימות   .(6 בעמ'  ידיעה 

הגדול בין משרדי האוצר 

את  שפתח  והביטחון 

המר־ התקציב  ישיבת 

תונית — הסתיים בפ־

הביט־ תקציב  שרה. 

חון, כך סוכם, יקוצץ 

ב־2.7 מיליארד שקל 

מיליארד  ב־3  במקום 

(עוד על תקציב הביט־

חון — בעמ' 4).

בג"ץ ביטל, ש"ס תחזיר? מו"מ בין אלי ישי לנתניהו 

על 160 מיליון שקל בשנה להבטחת הכנסה לאברכים

משרדי
הממשלה

קיצוץ רוחבי של 
2% בתקציבים של 

כל משרדי 
הממשלה

סל 
התרופות

הקטנת סל 
התרופות בשלוש 
השנים הקרובות 

מ�415 ל�300
מיליון שקל בשנה

קצבאות 
הילדים

העלאת קצבאות 
הילדים תידחה 

מ�2011 ל�2012 — 
ועשויה להידחות 

בשנה נוספת

ביטוח 
לאומי

הגדלת קצבאות 
הביטוח הלאומי 
בחצי מיליארד 

שקל פחות 
מכפי שתוכנן

מחירי 
הדלק

תוספת של 20
אגורות לליטר 

דלק ב�2011 ועוד 
20 אגורות ב�2012

מחירי 
החשמל

עליית מחירי 
החשמל כתוצאה 
מייקור המס על 

שימוש בפחם

נתונים: גד ליאור

עוקף בג"ץ: ש"ס 
דורשת מיליונים 
לתלמידי ישיבות

השר אלי ישי | צילום ארכיון: אלכס קולומויסקי

  "מי ששמע את ליברמן מבין עד כמה הוא כועס על נתניהו". ראש הממשלה ושר החוץ 
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משבר בין נתניהו לליברמן: ישראל ביתנו מאיימת להצביע בכנסת   

יום ראשון, ז' באב תש"ע - 18.7.2010

ליברמן
בישראל ביתנו טוענים כי ראש הממשלה התעלם מהם במהלך המשא ומתן על תקציב המדינה † ליברמן בשיחות 

פנימיות: "נתניהו יודע שיש לנו 15 אצבעות להפיל את התקציב" † נתניהו: "ניפגש וננסה להגיע להבנות"

יובל קרני  | כתבנו לענייני מפלגות

סיעת ישראל ביתנו מאיימת כי אם לא יחולו שינויים דרמ־

טיים בתקציב המדינה, היא תצביע נגדו בכנסת.

השר  המפלגה,  ראש  יושב  בין  המשבר  לשיאו  מגיע  בכך 

אביגדור ליברמן, לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו.

שר החוץ ליברמן נמצא אמנם בחו"ל, אך בשיחות סגורות הוא 

"אם  בממשלה.  שאושרה  כפי  התקציב  להצעת  שיתנגד  הבהיר 

התקציב המעוות לא ישתנה, אנחנו נצביע נגדו בכנסת. נתניהו 

ליברמן  אמר  התקציב",  את  להפיל  אצבעות  לנו 15  שיש  יודע 

הצביעו  ביתנו  ישראל  שרי  מפלגתו.  מחברי  אחד  עם  בשיחה 

בממשלה נגד התקציב, אך המשמעת הקואלציונית מחייבת את 

הסיעה לתמוך בו בהצבעה בכנסת.

גם שר התיירות סטס מסז'ניקוב מישראל ביתנו, שניהל את 

המו"מ על תקציב המדינה מול נתניהו ושר האוצר יובל שטייניץ, 

מתח אתמול ביקורת חריפה על ראש הממשלה. "אני לא מבין 

את נתניהו", אמר. "זה מחרפן אותי לגמרי. זה גם מאוד מתסכל. 

אנחנו המפלגה הכי נאמנה והכי בכירה של נתניהו, אבל אותנו 

הוא שם בסדר עדיפות אחרון. זה תקציב שלא התנהל בתום לב, 

לא מקצועי ולא הוגן".

שותפים  לקנות  כסף  מוצאים  ושטייניץ  "נתניהו  לטענתו, 

קואליציוניים כמו ש"ס או את אהוד ברק, שהוא לא יותר משותף 

וירטואלי. ביבי נתן לאלי ישי לחלק 700 מיליון שקל לרשויות 

המקומיות, אבל לא נתן כלום למשרדים שהם מנועי הצמיחה של 

המשק, כמו ביטחון פנים, תשתיות ותיירות. נתניהו החליט על 

תקציב פוליטי במקום תקציב ענייני ומקצועי".

בשיחות סגורות נשמע ליברמן זועם על נתניהו. נודע כי בש־

וסייעה  האחרון  ברגע  נרתמה  ביתנו  שישראל  אחר  שעבר,  בוע 

להפיל את הצעת חוק שכר המינימום של ח"כ עמיר פרץ, הבטיח 

נתניהו לליברמן כי ישראל ביתנו תהיה הראשונה לסגור עימה 

את המו"מ על התקציב. אבל בזמן שהותו בחו"ל גילה ליברמן 

כי נתניהו העדיף את ברק וישי ודחק את מפלגתו הגדולה של 

ליברמן לשוליים. לכך נוספה עוד שורה של אירועים שליבו את 

האש, ובהם הפגישה החשאית של השר בנימין (פואד) בן ־אליעזר 

עם שר החוץ הטורקי ללא ידיעת ליברמן, חוק הגיור של ח"כ דוד 

רותם שהוגש בניגוד לעמדת נתניהו, אי־הסכמה בין ליברמן לנת־

ניהו על מינוי בעלי תפקידים בכירים בשירות החוץ, בהם שגריר 

ישראל באו"ם, ו"תוכנית ההתנתקות" של ליברמן, שנחשפה ביום 

שישי ב"ידיעות אחרונות".

"הפעם זה לא ייגמר בטוב", אומר בכיר בישראל ביתנו. "מי 

ששמע את ליברמן הבין עד כמה הוא כועס על נתניהו. ביבי צריך 

לזכור שאנחנו יכולים גם להפיל אותו". 

נתניהו דחה בסוף השבוע בתוקף את הדרישות של ישראל בי־

תנו, וטען כי מדובר בדרישות מופרזות וחסרות בסיס. "הדרישות 

של ישראל ביתנו הן בערך פי עשרה ממה שהאוצר חושב שנכון 

לתת", אמר נתניהו. "העמדה שלהם לא פשוטה למשא ומתן, אבל 

יש לי רצון טוב להיפגש עם ליברמן ולהגיע להבנות". במסגרת 

המאמץ לפתור את המשבר התקשר אמש נתניהו לליברמן השוהה 

בקזחסטן, והשניים סיכמו להיפגש לאחר שובו של ליברמן כדי 

לדון בנושא התקציב.

ליברמן עצמו צפוי לחזור הבוקר מחו"ל ומחר בבוקר הוא יכנס 

מסיבת עיתונאים בכנסת כדי להתבטא לראשונה בעניין משבר 
התקציב.

בכירים בליכוד אמרו בסוף השבוע כי באחרונה הם מרגישים 

שליברמן מוביל לפיצוץ את יחסיו עם נתניהו. "ליברמן מתחיל 

להיות מתוסכל מהישיבה בממשלה", אמר בכיר בליכוד. "יש בו 

מרירות והוא יודע שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי הוא 

היחיד שיכול להפיל את הממשלה הזאת. ליברמן מאוד מתוסכל 

שביבי העדיף לחזק את הציר שלו עם ברק כדי למתן ולמרכז את 

הממשלה, ולכן הוא מנסה לסחוט את נתניהו. 

הגזירות
והתוספות

התקציב 
הדו�שנתי

משרד 
הפנים

קיצוצים 
בסעיפי 
התקציב

שנת 2011: 264.7 מיליארד שקל 

(תוספת של 8.7 מיליארד שקל אחרי קיצוצים)

שנת 2012: 271.7 מיליארד שקל 

(תוספת של 7 מיליארד שקל אחרי הקיצוצים)

שנת 2011:
תוספת של 5.41.2 מיליארד שקל

מיליארד שקל
לתקציב המשרד, 

הרשויות 
המקומיות ומכבי 

האש בשנה 
הקרובה

תקציב
הביטחון

קיצוץ התקציב 
הדו�שנתי ב�2.7
מיליארד שקל

והעלאה 
הדרגתית של גיל 

הפרישה ל�50

שנת 2012:
3.4 מיליארד שקל

משרד הפנים

תעודת זהות

השר לביטחון הפנים:

"הקיצוץ — רוח 
גבית לאלימות"

ירון דורון | כתב ''ידיעות אחרונות'' 

לארגוני  תקציביות  תוספות  על  הצביעה  "הממשלה 

הפשיעה", תקף השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ' 
את האוצר.

במקום להוסיף לתקציב המשרד לביטחון הפנים 1.2 מי־

מיליון  יקצצו 300־400  במשרד,  אומרים  כך  שקל,  ליארד 

שקל. "הממשלה בעצם נתנה רוח גבית לאלימות", אמר השר 

אהרונוביץ' (ישראל ביתנו). לטענתו, בעקבות הקיצוץ הצ־

פוי יקטן מספר השוטרים ברחובות, יקוצץ מספר הניידות 

ומול  הפשיעה  ארגוני  מול  להתמודד  תתקשה  והמשטרה 

בבתי־ המצב  גם  כי  הוסיף  השר  בחברה.  הגואה  האלימות 

העולם  נוסח  לבתי־כלא  בדרך  ויידרדר: "אנו  יילך  הסוהר 
השלישי". 

"מע־ ענייני:  ולא  פוליטי  הוא  התקציב  כי  טוען  השר 

חו־ במקום  פוליטיים  חוסרים  למלא  כדי  תקציבים  בירים 

בשיטות  פועלים  הממשלה והאוצר  האישי.  בביטחון  סרים 

של סחיטת דמי חסות על גבם של השוטרים והסוהרים. איך 

אין לנו בושה שמשכורת של שוטר היא 4,000־5,000 שקל? 

במצב הזה, שר הרווחה הוא אשר יהיה אחראי על שוטרים 

רבים, שיגיעו לעוני".

שלהאיום 
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הצלת מעיין החינוך התורני מהתמוטטות!
אלי ישי קיבל את 'מעיין החינוך התורני' בגרעון של קרוב ל 150 מליון שקל! דבר 
ועולם  החינוך  רשת  את  למוטט  ועמד  מרן,  של  חייו  מפעל  את  בסיכון  שהעמיד 
קואליציונים,  בהסכמים  להשיג  הצליח  נחרצת  התעקשות  לאחר  ישי  אלי  התשובה. 

תקציבי עתק וסיכומים, שמחקו את הגרעון, והעלו את הרשת על דרך המלך.

±≥

≥∞Æ±≤Æ±πππ — Ò¢˘˙ ˙·Ë· ‡¢Î ¨È˘ÈÓÁ ÌÂÈ

Ò¢˘· ÌÈ‚‚ÂÁ
¯·˘Ó· ÂÈ‚˘È‰ ÏÚ Ò¢˘· ¯È˜Ï ¯È˜Ó ÌÈÁ·˘Ï ‰ÎÊ È˘È ¯˘‰

˙ÙÒÂ ‰‚È‚Á % ¢¯ÙÒ≠˙È· „È¯˘Ï ‰˘Ú¡˘ ÏÚÂ ÈÂÈˆÈÏ‡Â˜‰

ÔÈÚÈ˜Ù·Â ÌÈ¯ˆÓ· ¨‡¯ÈˆÁÂ·‡ ·¯‰ ¯ÎÊÏ ‰ÏÂÏÈ‰ ∫‰ÚÂ˙·

≠Â˘ ®‰‚ÈÈ·© Ì‰¯·‡ ¨¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ì‚ ‰È‰ ÏÂÓ˙‡ È˘È

˙˙Ï ÈÏ ¯‡˘ ‡Ï˘ ¨‰·¯‰ ÍÎ≠ÏÎ Ì˙Á˜Ï¡ ÆËÁ

≠˘Ó ÈÏ ˙ÂÂÏ‰Ï Í¯Ëˆ˙ ÛÂÒ· Æ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ

ÆËÁÂ˘ ıˆÂÏ˙‰ ¨¢Â‰

∫‰‚È‚ÁÏ ˙ÙÒÂ ‰·ÈÒÏ ÏÂÓ˙‡ ÂÎÊ Ò¢˘ ÈÏÈÚÙ�

Æ‡¯ÈˆÁÂ·‡ ·˜ÚÈ ˜È„ˆ‰ ˙ÏÂÏÈ‰

≠ÁÂ·‡ Ï˘ Â¯·˜Ï ˙ÂÏÚÏ ¯·Ú· ‚‰˘ ¨ÈÚ¯„ ‰È¯‡�

≠ˆÓ·˘ ¯Â‰Ó„· ‡¯Èˆ

≠ÂÁ ‡ÏÓ ÒÂËÓ ˘‡¯· ¨ÌÈ¯

ËÈÏÁ‰ ¨ÌÈÈÓ‡ÓÂ ÌÈ‚‚

≠ˆÂÈÏ Û¯Ëˆ‰Ï ‡Ï ÌÚÙ‰

ÍÂ¯ÚÏ ÛÈ„Ú‰Â ¨Ì˘Ï ÌÈ‡

¨ÔÈÚÈ˜Ù· ˙¯Á‡ ‰ÏÂÏÈ‰

‰Ó˜Â‰˘ ˙„ÁÂÈÓ ‰ÎÎÒ·

‡Â‰ Â· ˘¯„Ó‰≠˙È· „ÈÏ

≠ˆ‰ È·˘Â˙Ó ˙Â‡Ó Æ„ÓÏÓ

≠˙˘‰Ï ÏÂÓ˙‡ ÂÚÈ‚‰ ÔÂÙ

ÆÔÈÚÈ˜Ù· ‰ÏÂÏÈ‰· Û˙

≠‚ÂÁ‰ Â¯‰ Í˘Ó‰·�

≠Â‡ È·¯ Ï˘ Â¯·˜ Ï‡ ÌÈ‚

ÈÚ¯„ Æ‰È¯ÈË≠Ô· ‰ÈÚ˘

ÛÈ˜‰Ï ÏÁ‰Â ¯ÙÂ˘· ÊÁ‡

¨ÌÈÓÚÙ Ú·˘ ¯·˜‰ ˙‡

≠ÈÙ‰ ÆÌÈÏ·Â˜Ó‰ ˙ÂÂˆÓÎ

˜ÚÊÂ‰ ‰˘Â·Á ‰˘Ó ÔËÈ

Ô˙Â ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ „ÁÂÈÓ·

Æ¯È˘· ÂÏÂ˜

≠˘‰ ˘Ó‡ ÌÈÚÂ¯È‡·�

È¯·Á Ï˘ ‰¯Â˘ ÂÙ˙˙

Ì‚ ÂÓÎ ¨ÌÈ¯˘Â ˙ÒÎ

ÏÙ‡ „Â„ ÌÈ˜ÒÚ‰ ˘È‡

ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ¯¢ÂÓ„‡‰Â

Ï˘ d·¯ ¨‡¯ÈˆÁÂ·‡ „Â„
Æ‰È¯‰

˘ÂÏ‡ È·ˆ ˙‡Ó

‡Ï ÈÚ¯„ ‰È¯‡ ÂÏÈÙ‡˘ ̈ ÔÂÁËÈ·· ÍÏ ̄ ÓÂ‡ È‡¡-

‚È˘‰ È˘È ÈÏ‡˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ‚È˘‰Ï ÁÈÏˆÓ ‰È‰

˙‡ Ò¢˘ È˘‡¯Ó „Á‡ ÏÂÓ˙‡ ÌÎÈÒ ÍÎ Æ¢ÚÂ·˘‰

ÆÚÂ·˘‰ ÈÂÈˆÈÏ‡Â˜‰ ¯·˘Ó· ‰ÚÂ˙‰ È‚˘È‰

≠˙‰ ¯¢ÂÈ _ ‰ÁÏˆ‰· ÍÏ‰Ó‰ ˙‡ ÏÈ·Â‰˘ ˘È‡‰�

Æ„ÁÂÈÓ· ¯˘Â‡Ó ÏÂÓ˙‡ ‰‡¯ _ È˘È ÈÏ‡ ¨‰ÚÂ

ÏˆÏÈˆ Â„¯˘Ó· ÔÂÙÏË‰

≠ÈÏÂÙ ¨ÌÈ„È„È ∫Û¯‰ ‡ÏÏ

Ò¢˘ ÈÏÈÚÙÂ ÌÈ‡˜ÈË

ÆÂ˙Â‡ Í¯·Ï Â¯˘˜˙‰

≠˜‰ ÛÒÂÈ ‰È„·ÂÚ ·¯‰

¨˙„ÁÂÈÓ ‰Î¯· ÂÏ ˘È„

≠¯‰ ÌÚÙ· _ ÂÏ ¯˘ÙÈ‡Â

≠Ï· ÂÏ ÚÈÈÒÏ _ ‰Â˘‡

„È˜Ù˙ ¨Â˙ÓÈÏ‚ ˙˘È·

Â¯ÊÂÚÏÂ Â·Ï ˜¯ ¯ÂÓ˘‰

≠ÓÈËÈ‡ ÏÓÒÓÂ ¨È˘È‡‰

≠¯ÙÓ Ò¢˘· Æ‰·¯È˜Â ˙ÂÈ

≠¯„Ó ˙ÈÈÏÚÎ ˙‡Ê ÌÈ˘

ÆÈ˘È Ï˘ Â„ÓÚÓ· ‰‚

Ì‚ Ì‰· _ Ò¢˘ È¯ÈÎ·�

È˘È· ÂÈÓ‡‰ ‡Ï˘ ‰Ï‡

≠˙‰ ¯¢ÂÈÎ ÂÎ¯„ ˙È˘‡¯·

≠˙‡ ÂÏ Â‡ÈÓÁ‰ _ ‰ÚÂ

„È¯˘Ï ‰˘Ú ‡Â‰¡ ÆÏÂÓ

„Á‡ ¯Ó‡ ¨¢¯ÙÒ≠˙È·

ÆÈÚ¯„ ÈÎÓÂ˙Ó ¨Ì‰Ó

˜¯·‰ ˙‡ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÔÂÎ¡

ÂÏ ˘È Ï·‡ ¨ÈÚ¯„Ï ˘È˘

≠È‚‰Â ‰Î¯·‰ ˙‡ ËÏÁ‰·

‰ÊÂ ¨‰È„·ÂÚ ·¯‰ Ï˘ ÈÂ·

Æ¢¯ÂÙÈÒ‰ ÏÎ

Ï‡ ÌÈ¯˘˜˙Ó‰ ÔÈ·�

·Î¯‰˘ ‰ÏÈ‚ ¯¯Â‚‰

Ïˆ˙‰Â _ ÈÚ¯„ Ï˘
ÂÂÏÂÂ ¯¯‚˘ ¨‰È¯·Ë· ÈÂ¯ÈÚ ¯¯‚-

¨˜ÂÁÎ ‡Ï˘ ¯ÈÚ‰ ÊÎ¯Ó· ‰˙Á ¯˘‡

‰ÏÈ‚˘ ¯Á‡Ï ¨·Î¯‰ ˙‡ ¯¯Á˘Ï ¯‰ÈÓ

ÆÈÚ¯„ ‰È¯‡ Ï˘ Â·Î¯· ¯·Â„Ó ÈÎ

ÏÂÓ˙‡ ÂÁÎ˘ ‰ÈÈ‡¯ È„Ú ÌÈÚÂË ÍÎ�

≠ÓÂ ÂÂÏÂÂ ÌÈ¯Ó ¯¯‚‰ ˙‡ ÂÈ‡¯¡ ÆÌÂ˜Ó·

ÌÈÙ„Â¯ ÌÈ„¯Á ˙Â¯˘Ú˘Î ¨ÚÂÒÏ ÏÈÁ˙

ÆÌÂ˜Ó· ‰ÁÎ˘ ÈÓ˙ ‰¯ÙÈÒ ¨¢ÂÈ¯Á‡

„È¯Â‰Â ¯ˆÚ ‡Â‰ Í¯Ú· ¯ËÓ ≥∞ È¯Á‡¡

Ê‡Â ¨¯ÊÂÓ „Â‡Ó ÈÏ ‰‡¯ ‰Ê Æ·Î¯‰ ˙‡

ÒÎ ‡Â‰ ÆÈÚ¯„ ‰È¯‡ ˙‡ ÌÂ‡˙Ù È˙È‡¯

Æ¢Ïˆ˙‰Â ÂÈÏ‡ ˘‚È „ÂÚ Á˜Ù‰Â ¨Â·Î¯Ï

≠Ó ‰È¯·Ë· ˙ÈÂ¯ÈÚ‰ ‰ÈÁ‰ ˙Â˘¯Ó�

˙‡ „È¯Â‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ¨Ï‰Â‰ ÈÙ≠ÏÚ¡ ÈÎ ¯Ò

Æ¢ÂÈÏÚ· ÚÈ‚Ó˘Î ·Î¯‰

≠‚‰Ï ÒÁÈÈ˙Ó Ï‰Â‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ˙‡Ê ÌÚ�

≠‡Ï ‡ÏÂ ¨·Î¯‰ ˙ÒÓÚ‰ ÔÓÊ· ÌÈÏÚ·‰ ˙Ú

ÆÚÂÒÏ ÏÁ‰ ¯·Î ¯¯‚‰˘ ¯Á

ıÈ·Â˜˘ÂÓ Ï‡¯˘È��

ÏÂÓ˙‡ ¨Â˙ÓÈÏ‚· ·¯‰ ˙‡ ÛËÂÚ È˘È ÈÏ‡ ÆÂ„ÓÚÓ· ‰‚¯„Ó ˙ÈÈÏÚ

®Ì
„˜

 Ô
Â¯

 ∫Ì
ÂÏ

Èˆ
©

Ï˘ Â¯·˜ ÏÚ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰

ÏÂÓ˙‡ ¨‡¯ÈˆÁÂ·‡ ·˜ÚÈ

ÌÈ¯ˆÓ·˘ ¯Â‰Ó„·

®ÈÙ≠È‡ ∫ÌÂÏÈˆ©,                  

‰Â·‚ Á˙Ó ÌÚ ˜·‡Ó

Â„·‡Â ‰ÊÎ ÔÂÁˆÈ
¯„Â˘˙ ‡Ï ¢˜ËÂ·ÏÎ¢

±≤
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Â‡„Ï ‰¯Â‡ Ø ‰ÈÊÈÂÂÏË

ÌÈÏÙ˘ÂÓÂ ÌÈÎÂÓ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÏÂ„‚ ¯Â·Èˆ Æ¯ÊÂÁ ‡Ï ÛÈ¯˘‰ Ê‡

˙‡ ‰ÏÈÚÙ‰˘ ¨‰Ï‰‰‰ ÆÂÙÂ‚· ÔÂ˘‡¯‰ ıÂ¯ÚÏ Â˙¯ÊÁ ˙‡ ÌÒÁ

Æ‰ÏÙ˜˙‰ ¨Â·Â˘ ÔÚÓÏ ‰Ï˜˘Ó „·ÂÎ ÏÎ

ÈÙ¯ Ï˘ Â˙¯ÊÁ˘ ˙ÂˆÂÁ ˘‡¯· ÊÈ¯Î‰ ˙¯ÂÙ È¯Â‡ Ï¢ÎÓ‰˘ È¯Á‡�

ÏÚ ·¯˜· ÔÂÁˆÈ‰˘Â ¨ÈÂÈÁÂ ·Â˘Á „Úˆ ‡È‰ ÔÂ˘‡¯‰ ıÂ¯ÚÏ ˙È‚

¨¯˜Â·· ÏÂÓ˙‡ Æ¯˙ÈÂ ‡Â‰ ¨Â‚ÂÒÓ ÌÈ·ÎÂÎ ˙¯ÊÚ· ˜¯ ‚˘ÂÈ ‚ÈËÈÈ¯‰

È¯Á‡Â© ¯Â„È˘Ï ˙ÂÏÚÏ ‰¯ÂÓ‡ ‰˙È‰ ¢˜ËÂ·ÏÎ¡˘ ÈÙÏ ˙Â„Á‡ ˙ÂÚ˘

‰È‰ ÆÌÈÏ˘Â¯È È·Á¯· ‰Ë·Á ÏÂ˜ „‰„È‰ ¨®Ì„Â˜ ÚÂ·˘ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ˙˙·˘‰

˙Á ‰ÈÏÚ ¨˙Â‡ÈˆÓ‰ Ú˜¯˜Ï Ï¢ÎÓ‰ Ï˘ Â·˘È ÔÈ· ˘‚ÙÓ‰ È‡„Â ‰Ê

ÆÌÏÂÒ ÈÏ· ıÚ‰Ó ˙„¯Ï ıÏ‡˘ È¯Á‡

˙È‚ ÈÙ¯ ˙‡ ‡È·‰Ï ˘˜È·˘Î ˜„ˆ˘ ·˘ÂÁ ˙¯ÂÙ È¯Â‡ ÌÂÈ‰ Ì‚�

ÈÎ ¯Ó‡ ¨¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ÏÂÓ˙‡ ‰ÓÒ¯ÈÙ˘ ‰Ú„Â‰· ÆÔÂ˘‡¯‰ ıÂ¯ÚÏ

˙ÂÚË ˙‡ ‰ÁÂ„ ‡È‰˘ ˙Â¯ÓÏ ˙ÈÎÂ˙‰ ˙‡ ÏË·Ï ‰ËÈÏÁ‰ ‰Ï‰‰‰

Ï·‡ Æ‰ÙÈÂ ·ÂË ÆÈ˙„·ÂÚ ÒÈÒ· ÏÎ ˙Â¯ÒÁÎ Ô˙Â‡ ‰¯È„‚ÓÂ ÌÈ„·ÂÚ‰

¨˜„Âˆ Ì‚Â ÌÎÁ ˙ÂÈ‰Ï Ï¢ÎÓÏ ÂÏ ·ÂË ¨‰ÚÂ„È‰ ‰ÓÒÈÒ‰ ÏÚ ‰Ê¯Ù¯Ù·

Æ‰Â¯Á‡‰ ‰ÏÈÓ‰ ˙‡ ¯ÓÂÏ ˙ÏÂÎÈ‰ ÂÏ ‰È‰˙˘ ÌÈÈ˙Ú·˘ ·Â˘Á Ï·‡

È·ÈÏ ˙‡ ÌÓÁÓ ‡Â‰˘ Û‡ ÏÚ ¨¢˜ËÂ·ÏÎ¡· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì˜·‡Ó�

‡È·È˘ ÈÓÏ ÚÂÂ˘Ó ÔÂ˘‡¯‰ ıÂ¯Ú‰ Æ˜„Âˆ ‡ÏÂ ÈÈÈÚ ‡Ï ‰È‰ ¨È¯ËÏÂ¯Ù‰

ÌÈ‡˘Â·Â ˙ÂÎ¯ˆ È‡˘Â· ¨ÌÈ¯È˜Á˙ ˙ÂÈÎÂ˙Ï ÚÂÂ˘Ó ‡Â‰ Æ‚ÈËÈÈ¯ ÂÏ

ÌÈ˜ÈÙÓ È„ÈÏ ˙Â˜Ù‰ ¯ÂÒÓÏ ¨˜„ˆ·Â ¨˜ÂÁ ÈÙ≠ÏÚ ·ÈÂÁÓ ‡Â‰Â ÆÌÈ¯Á‡

‰ÓÂ˘ÈÈ· ÏÁÂ‰˘ Ê‡ÓÂ ¨ÈÒ≠È·≠È·‰ ÏÚ Ì‚ ‰ÏÁ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ‰˙Â‡ ÆÌÈÈË¯Ù

Ì˙Â„‚˙‰ ÆÂ˙Â‡ „˜Ù˘ Í˘ÂÓÓ ¯·˘ÓÓ ÌÈ‡ÏÙ ‰Ê‰ ıÂ¯Ú‰ ˘˘Â‡˙‰

Ï˘ ‰·‰ ¯ÒÂÁ ÏÚ ‰„ÈÚÓ ˙ÈÎÂ˙‰ Ï˘ ‰¯Â„È˘Ï ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ˆ¯Ó‰

Ï˘ ‚ÈËÈÈ¯‰ ÆÒÂ¯ÈÙ ÔÂÁˆÈ ‡Â‰ ÌÂÁˆÈ ÆÈˆÂ¯Ú≠·¯‰ Ô„ÈÚ· ˙Â‡ÈˆÓ‰

ÂÏÎÂÈ Ì˙Ú„ ÈÙÏ ÔÓÊ ‰ÓÎ Æ˘„˘„Ó ÔÂ˘‡¯‰ ıÂ¯Ú‰ ˙ÂÈÎÂ˙ ÏÎ

˙‡·‰· ÚÈ˜˘‰˘ ÌÈˆÓ‡Ó‰ ˙ÂÓÎÓ øÌ‰· ÂÙˆÈ˘ ÈÏ·Ó ¯„˘ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï

‰ÏÚ ‡Ï˘ ÈÓÈËÈ‚Ï ÔÂÈÒÈ ¨¢¯È˘Â˜ Ï˘ ÚÙÂÓ¡· ¨Ì„Â˜ „ÂÚÂ© ¢˜ËÂ·ÏÎ¡

ÆÔÓÊ Í¯Â‡Ï ‡Ï˘ ÔÈÓ‡Ó ˙¯ÂÙ˘ È¯Ó‚Ï ¯Â¯· ®‰ÙÈ

ÌÚ ¯ÓÈ‰ ˙¯ÂÙ Æ˙ÎÏ ˜ÈÁ¯Ó ¯Â˙ÈÂ ÌÈ„·ÂÚÏ Â˙ÚÈÎ ‰ÂÂ‰Ó ÍÎ ÌÂ˘Ó�

_ ˙ÈÏÂ‰È‰ Â˙˘È‚ ÏÎ Æ˙È‚ ÈÙ¯ Ï˘ ˙ÈÎÂ˙‰ ÏÚ ÂÏ ‰È‰˘ ‰Ó ÏÎ

ÏÎ ÏÚ ¯˙ÈÂÂ˘ È¯Á‡ ÌÂÈ ÆÏ˘Î ‡Â‰Â ÆÔÁ·ÓÏ Ô‡Î ‰„ÓÚ _ ‰ËÂ·Â ˙ÈÁÂÎ

„ÓÂÚ ‡Â‰˘ ıÂ¯ÚÏ ÚÈˆ‰Ï ˙¯ÂÙÏ ˘È ÔÂ¯˙Ù ‰ÊÈ‡ ¨Â· ÔÈÓ‡‰˘ ‰Ó
øÂ˘‡¯·

ÌÏÂÚ ˙ÒÈÙ˙ ÌÚ ÔÂ˘‡¯‰ ıÂ¯ÚÏ ‡· ˙¯ÂÙ ÆÂÏ ÔÈ‡˘ ‡È‰ ‰·Â˘˙‰�

˙‡ ¯ÈÊÁ‰ ‡Â‰ ÆÌÏÂÚ‰ ÏÎ ÌÚ ÍÒÎ˙Ò‰Ï ÔÎÂÓ ‰È‰ ‰ÚÓÏ˘ ˙ÈÏÂ‰È

¨ÍÎ˘ ÔÂÂÈÎ Æ‰˙È·‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ¯·Î ˙È‚ ˙‡ Í‡ ¨ÔÈ·È ÌÈÈÁ

ÌÚ ¨¯Á‡ Ï¢ÎÓ ‡ˆÓÈÈ ÈÏÂ‡ Æ˙ÎÏÏ ÍÈ¯ˆ ‡Â‰ ÂÈÏ‡˘ ÌÂ˜Ó‰ ‡Â‰ ‰˙È·‰

¨ÈÏÂ‡Â ¨ÂÊ‰ ‰ÏÂÁ‰ ‰ËÈÓÏ ‡È¯·‰ Â˘‡¯ ˙‡ ÒÈÎ‰Ï ÏÈ‡ÂÈ˘ ¨˙¯Á‡ ‰˘È‚

ÆÔÂ˘‡¯‰ ıÂ¯Ú‰ ˙‡ ÏÈˆ‰Ï ÂÏÈÙ‡ ¨ÈÏÂ‡

ÌÚ ˘Ó‡ ‰˜˘˙‰ ÏÈ·˜Ó ÈÏ‡

≠ÒÙÓ ˙Á‡ ‰˙È‰˘ ‰Ó· ‰Èß‚¯Âß‚

≠Ïˆ‡ Æ·¢‰¯‡· ˙Ó„Â˜‰ ‰ÂÚ‰ ˙Â‚

≠È˘ ÌÈ·‰Â‡ ÂÈÈ‰ Ì‡ È¯‰ Æ˙Â·‰Ï˙‰ ‰¯¯ÂÚ ÂÊ‰ ‰˜È˘‰˘ ÁÂË· ‡Ï Â

¨¯ÓÂÏÎ Æ‡Ï ÂÁ‡ Ï·‡ Æ¢‰ÏÂ„‚‰ ¯ÈÚ‰Â Ò˜Ò¡ ˙‡ ÌÈ·‰Â‡ ÂÈÈ‰ ¨˙Â˜

≠ÂÙ ˙Ó‚ÓÂ‚Ó‰Â ˙È¯Ó˘‰ ÈÏ‡ Ï·‡ ¨Ú¯ ‡Ï ‰Ê ±µ•≠±≥• Ï˘ ‚ÈËÈÈ¯

≠Î Ï˘ ÚˆÂÓÓ _ ˜¯ÂÈ≠ÂÈ· ˙ÂÈ·ÈË¯Ò‡‰ ‰È˙Â¯·ÁÓ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ˙È¯ÏÂÙ

Æ‰ÈÈÙˆ ÈÊÂÁ‡ ≤∞

≠‚‰ ¯ÈÚ‰Â Ò˜Ò¡ ‰˙ˆÁ ‰Ï˘ ‰¯ÂÎ·‰ ¯Â„È˘· ∫‰ÎÎ ‰È‰ ‰Ê „ÈÓ˙ ‡Ï�

‰‡¯Î ÂÁ‡ Ï·‡ Æ‰¯Ê ‰¯„ÒÏ ÔÈÂˆÓ ‚˘È‰ ∫≤∞•≠‰ ÌÂÒÁÓ ˙‡ ¢‰ÏÂ„

¨‚ÈËÈÈ¯ ˙Â„Â˜ ‰ÓÎ Ï˘ ‰ÁÈˆ ˘È ÚÂ·˘ È„Ó ÆÚË˜‰ ˙‡ ÌÈËÏÂ˜ ‡Ï

Æ‰„ÓÚÓ ÏÚ ˙¯ÓÂ˘ ÔÂËÒÂ·Ó ‰¯·ÎÚ‰˘ ‰Ú˘·

ÏÎÓ ÌÈ˘Â ¨ÌÈ˘ Ï˘ Ï‰˜Ï ¯˜ÈÚ· ˙ÂÙÏ ˙Â¯ÂÓ‡ ˙Â¯„Ò‰ È˙˘�

≠‰ ˙ÁÈ˘ ˙‡ ÌÈÙÈ„ÚÓ ˙‡Ê ÏÎ·˘ ÈÓ ÆÏÈ·˜Ó ÈÏ‡ ˙ÂÚÈ·ˆÓ ˙Â·Î˘‰

ÆÈÂÙˆ ‰ÓÎ ÆÌÈ¯·‚‰ Ì‰ ˙Ë‰ÂÏ‰ ÌÈ˘

¯·Â„ % ¢ÁÂÓ ˙ÙÈË˘¡· ¯·Â„Ó ∫ÌÈÏÈÈÁ % ‰‚ÈÒ‰ „‚ Ï‰˜ ˙Ú„ ¯¯ÂÚÏ ∫‚ˆÈÓ‰ ˙¯ËÓ

¢·Ï ÌÂ˙· Ì˘Ï ÂÒÎÂ‰ ÌÈÏÈÈÁ‰ ¨¯ÂÈÒ‰ „˜ÙÓ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ ‡Ï ‚ˆÈÓ‰ ÔÎÂ˙¡ ∫Ï¢‰ˆ

˙¯È·˘Â ‰„ÈÁÈ‰ ˘Â·È‚ ¨ı¯‡‰ ˙¯Î‰ Í¯ÂˆÏ Â„ÚÂ˘Â ¨ÂÈÏÈÈÁÏ

ÌÈÏÈÈÁ ‰ÊÎ˘ ÏÂÈË· ÂÙ˙˙˘‰ ÔÂ¯Á‡‰ ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· Æ‰¯‚˘‰

ÌÈ¯˙‡· Â¯ÈÈÒ ÌÈÏÈÈÁ‰ ÆÊÎ¯Ó‰ „Â˜ÈÙ Ï˘ ¢¯ÙÂÚ¡ ‰ÁÓÓ

¯˙È‰ ÔÈ·Â ¯ÂÊÈ‡‰ ÏÚ ˙ÂÈÙˆ˙ ÂÎ¯Ú ¨ÔÏÂ‚‰≠˙Ó¯ È·Á¯· ÌÈÂ˘

ÆÔÈ¯ˆ˜·˘ ‚ˆÈÓ· Ì‚ Â¯˜È·

ÆÈËÈÏÂÙ ÁÂÎÈÂ ÌÈÏÈÈÁ‰ ÔÈ· ¯¯ÂÚ˙‰ ÔÂÈÊÈÁ· ÂÙˆ˘ ¯Á‡Ï�

„Â‚È· ˙„ÓÂÚ˘ ¨¢ÁÂÓ ˙ÙÈË˘¡· ¯·Â„Ó ÈÎ ÂÚË ÌÈÏÈÈÁ ‰ÓÎ

ÆÏ¢‰ˆ ˙ÂÏÈÚÙ· ‰˜ÈËÈÏÂÙ Ï˘ ·Â¯ÈÚ ÌÈ¯ÒÂ‡‰ ÌÈÏÏÎÏ

ÈÎ ÏÂÓ˙‡ ¯˘È‡ ¨ÔÈ¯ˆ˜Ó È˜ÒÏÂ‚ ÔÚ¯ ¨‚ˆÈÓ‰ Ï‰Ó�

¯·Â„ Æ¢˙Â‚¯Â‡Ó ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ·¯ ÌÈÏÈÈÁ ÂÈÏ‡ ÁÏÂ˘ Ï¢‰ˆ¡

Â‡·Â‰ ‡Ï Â˙‚ˆ‰ ÔÙÂ‡Â ‚ˆÈÓ‰ ÔÎÂ˙¡ ÈÎ ‰·Â‚˙· ¯ÒÓ Ï¢‰ˆ

ÂÒÎÂ‰ ¯ÂÈÒ‰Ó ˜ÏÁÎ ÔÎ ÏÚÂ ¨¯ÂÈÒ‰ „˜ÙÓ Ï˘ Â˙ÚÈ„ÈÏ

ÚÓÈÈ ÂÊ ‰˘È‚¯ ‰ÙÂ˜˙· Æ‚ˆÈÓ· ‰ÈÈÙˆÏ ·Ï ÌÂ˙· ÌÈÏÈÈÁ‰

¨ÈËÈÏÂÙ ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· ÌÈ‚ˆÈÓÏ ÂÈÏÈÈÁ ˙‡ ‡È·‰ÏÓ Ï¢‰ˆ

Æ¢ÂÈÏÈÈÁ ˙Ú·ˆ‰ ÈÙÂ‡ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰

¨ÔÓ˜ÈÏ‚ Ô˙È‡Â Ë¯ÂÙÙ¯ ¯ÈÓÚ ˙‡Ó

 ¢˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È¡ È·˙Î

Ï˘ ÂÊÎ¯Ó· ‡ˆÓ ÔÏÂ‚‰≠˙Ó¯Ó ‰‚ÈÒ‰ ‡˘Â˘ ˙Â¯ÓÏ-

„ÚÂ Ï˘ ‚ˆÈÓ· ˙ÂÙˆÏ ÌÈÏÈÈÁ ‡·ˆ‰ ÁÏÂ˘ ¨ÈËÈÏÂÙ ÁÂÎÈÂ

Æ‰‚ÈÒ‰ „‚ Ï‰˜ ˙Ú„ ¯¯ÂÚÏ Â˙¯ËÓ˘ ¨ÔÏÂ‚‰ È·Â˘ÈÈ

≠ÂÓ˙ ·Ï˘Ó˘ ÈÏÂ˜≠¯Â‡ ÔÂÈÊÈÁ ‡Â‰ ÔÈ¯ˆ˜·˘ ¢ÔÏÂ‚‰ ‚ˆÈÓ¡�

≠‰Ï ‰„ÚÂ˘ ˙ÂÈÈ¯˜Â ¨ÌÈ·˘Â˙‰ ÈÈÁÓÂ ÔÏÂ‚‰≠˙Ó¯ È·Á¯Ó ˙Â

ÌÈÚÓ˘ÂÓ ¯‡˘‰ ÔÈ· Æ¯ÂÊÈ‡‰ Ï˘ ˙ÈÂÁËÈ·‰ Â˙Â·È˘Á ˙‡ ¯È·Ò

≠‡˘ ¨ßπ≤≠· ˙Â¯ÈÁ·‰ ÈÙÏÓ Ï¢Ê ÔÈ·¯ ˜ÁˆÈ Ï˘ ÂÈ¯·„ ·Â˘Â ·Â˘

Æ¢ÔÂÁËÈ·‰ ˙‡ ¯È˜ÙÓ ¨ÔÏÂ‚‰ ˙‡ ¯È˜ÙÓ˘ ÈÓ¡ ÈÎ ¯Ó

˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨ÔÈ·¯ ˙Ï˘ÓÓ ˙ÙÂ˜˙· „ÂÚ ‰· ‚ˆÈÓ‰�

±ππ¥≠±ππ≤ ÌÈ˘‰ ÔÈ· ÆÔÏÂ‚‰ È·Â˘ÈÈ „ÚÂ ÈÏÈÚÙ È„È≠ÏÚ ÂÙÒ‡˘

≠‚‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÚ‰ Ï˘· ÌÏÂ‡ ¨ı¯‡‰ È·Á¯· ¢ÔÏÂ‚‰ ‚ˆÈÓ¡ Ú

ÆÔÈ¯ˆ˜·˘ ˜¯‡Ù· Â˙Â‡ Ú·˜Ï ËÏÁÂ‰ ¨‚ˆÈÓ‰ ÚÂÈ˘ Ï˘ ‰‰Â·

Ï¢‰ˆ Í¯ÂÚ˘ ÌÈÏÂÈË ˙¯‚ÒÓ· ÏÏÎ ¢ÔÏÂ‚‰ ‚ˆÈÓ¡· ¯Â˜È·‰�

ÔÈ‡ Ú‚¯Î ∫È‡ÏÈÂ ¯˘‰

ÌÚ‰≠Ï‡˘ÈÓÏ ·Â¯ ÂÏ
¢˜¯· „Â‰‡ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ Â˙ÏÂÎÈ È·‚Ï ˜ÙÒ ˘È ÌÚÏ¡ ∫¯ÈÓ˙ ÈÏÂÈ ‰¯˘‰

Ï˘ Ì·ˆÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ˙ÂÁÙ ‡Ï ÈÏ¯Â‚ Ï·‡ ¨ÈÏ¯Â‚ ‡Â‰ ÔÏÂ‚‰ ÏÚ ˜·‡Ó‰

Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ Â˜‰ È„ÂÓÚ ÏÚ ÏÂÓ˙‡ ‰˙ÏÈ‚ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á Æ˙ÂÊ¯Î‰ È˜È·„Ó

ÆÔÏÂ‚‰ ÔÈÈÚ· ˙ÂÊ¯Î ®¢ÏÓ˘Á‰ Ï˘ Èˆ¯‡‰ ÏÈ·ÂÓ‰¡© ¢¥∞∞ Â˜¡ ¨‰¯·Á‰

˙ÂÊ¯Î‰ ˙‡ ˙ÂÏ˙Ï È„Î ÌÈ„ÂÓÚ‰ ÏÚ ÌÈÒÙËÓÂ ÂÒÙÈË˘ ‰Ï‡ ÈÎ ¯ÒÓ

ÔÎ˘ ¨ÏÓ˘Á˙‰Ï È„Î Â˜· ˙Ú‚Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó ¨Ì‰ÈÈÁ ˙‡ ÌÈÎÒÓ

˙ÂÏÚÏ ‰ÏÂÏÚ ÂÓÂÁ˙Ï ‰ÒÈÎ ÏÎÂ ¨ÈÏÓ˘Á ‰„˘ ÌÈÈ˜ ÌÈ„ÂÓÚ‰ ·È·Ò

ÒÎ‰ Ï˘ ÂÈÈÁ·

ÈÓÈ¯Ù‡ ¯ÈÂ ¯ÎÈÈ‡ ¯Ó˙È‡ ˙‡Ó

≠‰Ó ‰„È¯È ÏÚ ÌÚ≠Ï‡˘ÈÓ ÌÈÈ˜˙È ¯ÁÓ Ì‡¡-

≠˘Ï ÒÎÈ‰Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡ Æ·Â¯ ÂÏ ‰È‰È ‡Ï ¨ÔÏÂ‚

Á˙Ù· ÂÁ‡ ÂÏÈ‡Î ÒÈÈ‚˙‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ¨˙Â‡

≠ÈÂ Ô˙Ó ¯˘‰ ÚÈ¯˙Ó ÍÎ Æ¢˙Â¯ÈÁ· ˙Î¯ÚÓ

Â·¯Â˜ÓÂ ÈÂÁËÈ·_ÈÈ„Ó‰ ËÈ·˜‰ ¯·Á ¨È‡Ï

Æ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘

‰È‰ÈÂ ¨ÔÏÂ‚‰ ÌÚ ßÂÏ„‚ß ‰È„Ó‰ ÈÁ¯Ê‡ ·Â¯¡�

ı¯‡ Ï·Á ÚÂ¯˜Ï ÍÈ¯ˆ˘ Ì˙Â‡ ÚÎ˘Ï „‡Ó ‰˘˜

≠ÈËÙÂ‡ È‡ ¨˙‡Ê ÌÚ¡ ÆÈ‡ÏÈÂ ¯Ó‡ ¨¢Â˙È‡Ó ‰ÊÎ

≠ÂÎ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ‰˘Ú˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ì‡ ÈÎ ¨ÈÓ

≠‰‰ ˙Â·È˘Á· ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ÚÎ˘Ï ‰È‰È Ô˙È ¨˙Â

ÌÂÏ˘˘ ¯Â·ÈˆÏ ¯È·Ò‰Ï ÍÈ¯ˆ Æ‰È¯ÂÒ ÌÚ ÌÎÒ

≠Ú‰ ÌÏÂÚ· ‰·È‡‰ Ï‚ÚÓ˘ Â˙ÂÚÓ˘Ó ¨‰È¯ÂÒ ÌÚ

Æ¢¯·˘ÈÈ Â„‚ È·¯

¯Á‡Ï ÚÂ·˘˘ ¨ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈ‡ ¯Â·Èˆ· ÌÈ·¯¡�

≠·Â ¨Ê‡„ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ ÌÈÓÈ‰≠˙˘˘ ˙ÓÁÏÓ

≠˙Ó¯ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ¨Ï¢Ê ÔÈ‚· ÌÁÓ ¯˘‰ ‰ÎÂ˙

ÆÈ‡ÏÈÂ ÛÈÒÂ‰ ¨¢ÌÂÏ˘ ˙¯ÂÓ˙ ÔÏÂ‚‰

Ì‚ ‰ÚÈ·‰ ¨¯ÈÓ˙ ÈÏÂÈ ¨‰ÈÈÏÚ ˙ËÈÏ˜Ï ‰¯˘‰�

≠Ó˘ ÈÂ·È‚‰ ˙„ÈÓÏ ¯˘‡· ˙ÂÈ˜ÙÒ ˙ÂÎ¯Ú‰ ‡È‰

ÌÏÂ‡ Æ¯Â·Èˆ‰ ·¯˜· ÂÏ ‰ÎÂÊ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈÈ„

Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈÈ„ÓÏ ‡˜ÂÂ„ ‰ÂÂÎ˙‰ ¯ÈÓ˙

˘‡¯ Ï˘ ÈÂÁËÈ·‰ Â¯˘ÂÎ· ÔÂÁËÈ· ˘È ÌÚÏ¡ ∫˜¯·

Æ¢˙ÈÏÎÏÎ‰ Â˙ÏÂÎÈ È·‚Ï ˜ÙÒ ÂÏ ˘È Ï·‡ ¨‰Ï˘ÓÓ‰

ÌÈ·Â˘ÈÈ ¯ÙÒÓ· ∫ÁÂÂ„Ó ÔÓ˜ÈÏ‚ Ô˙È‡ Â·˙Î %

˙ÂÈÎÂ˙ ˘·‚Ï ‰Ï‡ ÌÈÓÈ· ÌÈÒÓ ¨ÔÏÂ‚‰≠˙Ó¯·

≠È‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ Ï¢‰ˆ ˙ÂÁÂÎÓ ÚÂÓÏ Â¯˘Ù‡È˘

˙‡ ˙ÂÙÏ ÂÒÈ ¯˘‡ÎÂ Ì‡ ¨ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÍÂ˙Ï ÒÎ

˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ‰ÓÎ· ËÏÁÂ‰ ‰Ê ·Ï˘· ÆÌÈ·˘ÈÈ˙Ó‰

≠Â˘ÈÈ· ‰‚ÈÒ‰ È„‚˙Ó Ï˘ ˙ÂˆÂ·˜ „‚‡Ï ÔÏÂ‚·

ÂÁ‡ ÆÂÏ˘ ˙È·‰ ÏÚ ˜·‡Ó Â‰Ê¡ ÆÌÈÂ˘‰ ÌÈ·

¨‡·ˆÏ ÌÈÁÓÂÓÂ ÌÈ‡ÂÏÈÓ· ÌÈÈˆ˜ ÌÚ ÌÈˆÚÈÈ˙Ó

˜¯ ÍÂÓÒ ÆÌÈ‚¯‡˙ÓÂ ˜·‡Ó ˙ÂÈÎÂ˙ ÌÈ˘·‚Ó

ÆÌÈÏÈÚÙ‰ „Á‡ ÏÂÓ˙‡ ¯Ó‡ ¨¢ÂÓˆÚ ÏÚ

˙‡¯˜Ï ˙ÂÎ‰‰ ˙ÂÎ˘Ó ÔÏÂ‚‰ È·Â˘ÈÈ „ÚÂÂ·�

≠ÈÎ· ‡·‰ ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· Í¯ÚÈ˙˘ ¨‰ÏÂ„‚‰ ‰‚Ù‰‰

≠È˘‰ ··Ò ·¢‰¯‡· ÌÈÈ˜˙È ˙Ú ‰˙Â‡· ÆÔÈ·¯ ¯Î

ıÂÁ‰ ¯˘ ÔÈ·Ï ˜¯· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÔÈ· È˘‰ ˙ÂÁ

ÆÚ¯˘≠‡ ˜Â¯‡Ù ¨È¯ÂÒ‰

ÌÈÏÈÈÁ ÁÏÂ˘ Ï¢‰ˆ

È„‚˙Ó Ï˘ ‚ˆÈÓÏ

ÔÏÂ‚‰Ó ‰‚ÈÒ‰

‰Èß‚¯Âß‚Â ÈÏ‡ ÔÈ· ‰˜È˘‰ Æ¢ÏÈ·˜Ó ÈÏ‡¡

®‰ÈÊÈÂÂÏË‰Ó ÌÂÏÈˆ©,

≤¥ÆπÆ±πππ — Ò¢˘˙ È¯˘˙· „¢È ¨È˘È˘ ÌÂÈ

®π „ÂÓÚ· Í˘Ó‰©

ÌÂ˘È‡≠È·˙Î Â˘‚ÂÈ ¯ÁÓ
Ô„¯È· Ò‡ÓÁ‰ È¯ÈÎ· „‚

≠‰‰˘ ÔÚË Ì‰·Â ¨‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏÂ ÌÈÙ

≠˜ÂÁ ÔÈ‡ ˙ÈÓ‡ÏÒÈ‡‰ ‰ÚÂ˙‰ ˙Ï·‚‰Ï ˙ÂˆÏÓ

‰Ï‡Î ÌÈ„ÚˆÂ ¨˙È·ÈË˜ÏÂ˜ ‰˘ÈÚ· ¯·Â„Ó¡ Æ˙ÂÈ

≠ÈÏËÂË ˙ÂÈ„Ó· ‡Ï‡ ¨˜ÂÁ ˙È„Ó· ÂÈ‡ ÌÓÂ˜Ó

ÆÌÈ˜¯·Ó· ¯Ó‡ ¨¢˙ÂÈ¯Ë

ÌÈ‡˘ ¨ÌÈÓÏÒÂÓ ˙„ È˘‡Â ÌÈÓ‡ÓÈ‡ ≤∞∞≠Î % 

≠·· ÏÂÓ˙‡ ÂÒÎ˙‰ ¨˙ÈÓ‡ÏÒÈ‡‰ ‰ÚÂ˙· ÌÈ¯·Á

È„È≠ÏÚ ÂÎÂ˙˘ ÌÈÚÂ‚ÈÙ‰ ˙‡ ÂÈ‚ ¨‰È·¯‚≠Ï‡ ‰˜

‰ÂÂÁ‡Ï ÛÈË‰Ï ÂÁÈË·‰Â Ï‡¯˘È ÈÁ¯Ê‡ ÌÈ·¯Ú

ÏÈË‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ Â¯Ó‡ Ì‰ ˙‡Ê ÌÚ Æ˙È·¯Ú≠˙È„Â‰È

Æ˙ÈÓ‡ÏÒÈ‡‰ ‰ÚÂ˙‰ ÏÎ ÏÚ È·ÈË˜ÏÂ˜ ˘ÂÚ

ÔÂË‚È˘ÂÂ†¨¯˜ˆÂÏÙ†¯·Ò

Ú·ËÓ‰††Ô¯˜
˙È˙˘‰†‰„ÈÚÂÂ‰
Ú·ËÓ‰††Ô¯˜
˙È˙˘‰†‰„ÈÚÂÂ‰

‰‚ˆ‰‰ ˙‡ ‰·‚ ÌÈÏ¯‚‰ ˙ÓÁÏÓ

µ

Æ¯˘ÈÙ ÈÏËÒ ßÙÂ¯Ù

˙ÂÁÈÙ‰ ˙Â¯ÓÏ¡ 

ıÈÏÓÓ È‡ ¨ÈÁÎÂ‰ 

Ï‡¯˘È ˜·Ï 
ÌÈ„ÚˆÓ ÚÓÈ‰Ï 

¢ÌÈÈÂˆÈ˜ 

∫¢˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È¡Ï ÔÂÈ‡¯· ¨¯˘ÈÙ ÈÏËÒ ßÙÂ¯Ù ¨˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ Ú·ËÓ‰ Ô¯˜ Ï¢ÎÓÏ ‰˘Ó‰

Ï‡ ¨Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ˘‡¯ ÈÂ„‡ ∫‰ËÂ˘Ù ‰ˆÚ‰¡ ∫¯˘ÈÙ ßÙÂ¯Ù 

≠Ó‰Â ¨ÂÈÏ‡ „ÓˆÈ‰ Æ˘„ÂÁ ÈÙÏ ˙Ú·˜˘ ÈÏÎÏÎ‰ ÏÂÏÒÓ‰Ó ‰ËÒ˙

Æ¢Á¯ÙÈ ÈÏ‡¯˘È‰ ˜˘

≠ÂÓ‰ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÍÂ¯ÚÏ ˜¯·Ï ¯˘ÈÙ ßÙÂ¯Ù ıÈÏÓÓ „ÂÚ 

ÌÈÈ·Ó‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ˘˜Ú˙‰Ï ¨ÌÈÒÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÁË·

¯ÁÒÏ ÈÏ‡¯˘È‰ ˜˘Ó‰ ˙ÁÈ˙ÙÓ ˘Â˘ÁÏ ‡ÏÂ ˙ÂÈ˙Â¯Á˙ ÌÈ„„ÂÚÓ‰

Æ¢ÌÂÏ˘ ÔÂÎÈÈ˘Î¡ _ ˙ÂÎ˘‰ ˙ÂÈ·¯Ú‰ ˙ÂÈ„Ó‰ ÏÎ ÌÚ È˘ÙÂÁ

ÚÈ‚‰ ‡Ï Ì‡ ‰Ï‡˘· ÁÂÎÈÂ Ï‰˙‰ Ï‡¯˘È· ¨¯˘ÈÙ ßÙÂ¯Ù %-

‰ÁÈÓˆ‰ ˙ˆ‡‰ ÔÚÓÏ ‰ÈˆÏÙÈ‡· ‰ÓÁÏÓ‰ ˙‡ ·È¯˜‰Ï ÔÓÊ‰

øÍ˙Ú„ ‰Ó ÆÔÂ˙ÈÓ ˙Â˘ ˘ÂÏ˘ È¯Á‡

‰Ú·˜˘ ÈÙÎ ¨‰˘· ¥•≠≥• Ï˘ ‰ÈˆÏÙÈ‡ „ÚÈ¡ ∫¯˘ÈÙ ßÙÂ¯Ù 

≠ÒÓ ˙‡ Û˜˘Ó ‡Â‰ ÆÈ„Ó ÍÂÓ Â‡ È„Ó ‰Â·‚ ÂÈ‡ ¨Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ

˙ÂËÏÁ‰‰ ∫ÔÈÓÈ Ï‚¯· ‰˙Â‰Î ˙‡ ‰Á˙Ù ˜¯· ˙Ï˘ÓÓ¡-

ÏÎÏ ˙ÂÈÂ‡¯Â ˙ÂÂÎ Ô‰ ‰Ï·È˜˘ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰Â ˙ÂÈÏÎÏÎ‰

Ï¢ÎÓÏ ‰˘Ó‰ ¢˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È¡Ï ˘Ó‡ ¯Ó‡ ÍÎ ¨¢Á·˘

Æ¯˘ÈÙ ÈÏËÒ ßÙÂ¯Ù ¨˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ Ú·ËÓ‰ Ô¯˜

ÈÙ≠ÏÚ˘ ¨ÌÏÂÚ· ¯˙ÂÈ· ·Â˘Á‰ ÈÈ„Ó‰ ÔÏÎÏÎ‰ _ ¯˘ÈÙ ßÙÂ¯Ù 

Ï˘ ÚÂÈÒ ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ Ú·ËÓ‰ Ô¯˜ ˙˙Â ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ÂÈ˙ÂÎ¯Ú‰

≠Â˜ ˙ÂÈ˙ÈÈ˘Ú˙‰ ˙ÂÓˆÚÓ‰ ∑ ˙ˆÂ·˜Â ¨ÌÈ¯ÏÂ„ È„¯‡ÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú

ÔÂÈ‡¯‰ ˙‡ ˜ÈÚ‰ _ ˙ÈÏ·ÂÏ‚‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ ˙Ú·

≠Ó‰ Ô¯˜ Ï˘ È˙˘‰ ÒÎ‰ Ï˘ ‰ÁÈ˙Ù‰ ·¯Ú ¢˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È¡Ï

ÆÔÂË‚È˘ÂÂ· ÈÓÏÂÚ‰ ˜·‰Â ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ Ú·Ë

‰ÒÈÎ ÛÒ ÏÚ¡ „ÓÂÚÎ ÈÏ‡¯˘È‰ ˜˘Ó‰ ˙‡ ‰‡Â¯ ¯˘ÈÙ ßÙÂ¯Ù 

ıÓ‡Ó· Æ¯˙ÂÈ· ˙ÂÁ˙ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ·¯ÚÓ‰ ˙ÂÈ„Ó‰ ÔÂ„ÚÂÓÏ ‰·Â¯˜

‰ÁÏˆ‰ ¯ÂÙÈÒÏ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ¨ÌÈÏ‡¯˘È‰ ¨Ì˙‡ ÛÒÂ „Á‡ ÔË˜

˘È Æ‰‡˜ ¯¯ÂÚÓ ¨ÏÏÎ‰Ó ‡ˆÂÈ È‚ÂÏÂÎË ¯Ê‚Ó ÌÎÏ ˘È ÆÈÏÎÏÎ

≠Á˙ ‰·È·Ò· „˜Ù˙Ï Ú„ÂÈ‰ È˜ÒÚ ¯Ê‚ÓÂ ÌÈÈÂˆÓ ¯ÁÒ ÈÓÎÒ‰ ÌÎÏ

¯ÁÒÓÏ ˙ÂÓÂ˘¯ Ô‰È˙ÂÈÓ˘ ¨˙Â·¯ ˙Â¯·Á ÌÎÏ ˘È Æ‰ÁÂ˙Ù ˙È˙Â¯

ÒÈÒ· ÌÎÏˆ‡ ¯ˆÂ ÆÔÂ¯˙È ˜ÙÒ ‡ÏÏ Â‰ÊÂ ¨·¢‰¯‡ Ï˘ ˙ÂÒ¯Â··

Æ¢‰ÓÈ˘¯ÓÂ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÁÈÓˆÏ

È˘‡¯ ÔÏÎÏÎÎ ¨‰˙‡˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ˆÚ‰ È‰Ó ¨¯˘ÈÙ ßÙÂ¯Ù %-

ø˜¯· „Â‰‡Ï Ô˙Â ¨˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ Ú·ËÓ‰ Ô¯˜·

% ÔÂÓÚ≠˙·¯· ‰Ï·Á È¯ÓÂÁ Ï˘ ÌÈ¯Â·ˆÓ ‰Ú·¯‡ ÈÂÏÈ‚ ˙Â·˜Ú· ÏÁ‰ Ô„¯È· Ò‡ÓÁ‰ „‚ ÍÏ‰Ó‰

Ô„¯È Ï˘ ‰˙Â·ÈˆÈ·Â ‰ÂÁËÈ·· ÚÂ‚ÙÏ ‰„ÚÂ˘ ˙ÂÏÈÚÙ· Â˜ÒÚ Ò‡ÓÁ‰ È¯ÈÎ· ∫Ô„¯È· ˙Â¯Â˜Ó

Æ„‚‡ Ï˘ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡

¨˙ÈÓ‡ÏÒÈ‡‰ ‰ÚÂ˙‰ Ï˘ ÈÂÙˆ‰ ‚ÏÙ‰ È˘‡¯ % 

ÔÂ„Ï È„Î ÌÁÙ≠Ï‡ ÌÂ‡· ‰ÏÈÏ· ÌÂ˘Ï˘ ÂÒÎ˙‰˘

ÂËÈÏÁ‰ ¨˙ÂÏ·‚Ó Ì‰ÈÏÚ ÏÈË‰Ï Î¢·˘‰ ˙ÂÚˆ‰·

ËÈÏÁÈ ÈÂÁËÈ·≠ÈÈ„Ó‰ ËÈ·˜‰˘ ÈÙÏ ·È‚‰Ï ‡Ï˘

Ì‡ ÈÎ ¨¯Ó‡ ˙ÈÓ‡ÏÒÈ‡‰ ‰ÚÂ˙· ¯ÈÎ· ÆÌÈÈÚ·

≠Á‡ ˙ÂÚÈ„È¡· ÏÂÓ˙‡ ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ¨˙ÂÏ·‚Ó‰ ÂÏËÂÈ

Æı¢‚·Ï ‰¯È˙Ú ‰ÚÂ˙‰ ˘È‚˙ ¨¢˙ÂÂ¯

≠Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÔÚÓÏ ˜·‡‰ ¨¢‰Ï‡„Ú¡ ÔÂ‚¯È‡ % 

≠˙‡ ÁÏ˘ ¨Ï‡¯˘È· È·¯Ú‰ ËÂÚÈÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈËÙ˘

≠≠ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘Ï ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï ÌÈ˜¯·Ó ÏÂÓ

ıÈ·Â˜˘ÂÓ Ï‡¯˘È ˙‡Ó

Ò‡·Ú ÊÈ‡ÙÂ

Â„Â˜ÈÙ· ¨ÌÈ˜ÓÚ· ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰„ÈÁÈ‰ È¯˜ÂÁ-

ÛÒÂ Ì„‡ ÏÂÓ˙‡ Â¯ˆÚ ¨ÔÓËÈÏ ÈÏ‡ ˜¢Ù¯ Ï˘

≠·Ë·Â ‰ÙÈÁ· ÌÈˆÂˆÈÙÏ ¯Â˘˜ ‰È‰˘ „˘Á·
Æ‰È¯

≠·Ë· ÌÂÏ˘‰ ËÙ˘Ó≠˙È·Ï ÏÂÓ˙‡ ‡·Â‰ ˘È‡‰ 

±∞≠· Â¯ˆÚÓ ˙‡ ÍÈ¯‡‰ ‡¯ÈÙ˘ ÔÂ¯ ËÙÂ˘‰Â ¨‰È¯

≠Á‰ ¨ÌÈ¯ÂˆÚ ∂ ‰¯Ë˘Ó‰ È„È· ÌÈ‡ˆÓ ˙ÚÎ ÆÌÈÓÈ

≠‰˘ ÌÈÚËÓ‰ È˘ ˙Î‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ ÂÈ‰ ÈÎ ÌÈ„Â˘

ıÂˆÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ ÂÈ‰˘Â ¨‰È¯·Ë·Â ‰ÙÈÁ· ÂˆˆÂÙ˙

˙˘¯Ù· ÛÒÂ „Â˘Á ¯ˆÚ
‰È¯·Ë·Â ‰ÙÈÁ· ÌÈˆÂˆÈÙ‰

ÌÈÈÏÏÎ Á·˘ È¯·„· Â˜Ù˙Ò‰ ‡Ï Ï·‡ ¨¢Ï‡¯˘È

‡Ë·˙‰ ¨ß∑≥ ÈÓÁÂÏÓ ¨ÌÈÈ˙Ú·‚Ó Ô‰Î Ì¯ÂÈ Æ‰Ï‡

≠Ï· ÂÁ‡ ÆÊÂÁ‡ ‰‡Ó· ˜„Âˆ Ô¯·¡ ∫‰·¯ ˙ÂÙÈ¯Á·

ÁÏ˘ ‡Ï ÔÂ¯˘ ˜È¯‡Â ¨ÌÈ¯ˆÓ‰ ˙‡ ÂÙÂ‚· ÂÓ

≠Ú¯ ˙ÂÁÂÎ· ÁÂÏˆÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î ¨ÂÏ ¯ÂÊÚÈ˘ ÁÂÎ

Æ¢‰ÏÈ‰˙‰ ÏÎ ˙‡ ÛÂË˜ÏÂ ‰ÏÚ˙‰ ˙‡ ÌÈ

≠¯‚‰ ˙ÂÓÁÏÓ ˜¯˘ ·Â˘ÁÏ ˙ÂÚË ÂÊ ‰È‰˙ Í‡ 

≠È‚Ù ÔÂÓ‰ Ì˘ ÂÈ‰ ÆÌÈÁÎÂ‰ ÈÙÏ‡ ˙‡ Â˜ÈÒÚ‰ ÌÈÏ

¨ÌÈ˘ ≤∂ Â‡¯˙‰ ‡Ï˘ ¨ÌÈ˘‡ ÔÈ· ˙Â˘‚¯ ˙Â˘

¯·ÂË˜Â‡ ÈÓÈ· ‰˘˜‰ ‰ÓÈÁÏ‰ ˙‡ Â¯ÊÁÈ˘ ¯˘‡

‰„·È‡˘ ÌÈÏÏÁ‰ ˙Â‡Ó Ï˘ Ì¯ÎÊ ˙‡ ÂÏÚ‰Â ±π∑≥

Æ‰ÏÚ˙‰ È¯·Ú È˘Ó ˙Â·¯˜‰ ÍÏ‰Ó· ‰·ˆÂÚ‰

∑¡ ÛÒÂÓ· ¯·Ú˘ ÚÂ·˘· ÌÒ¯Ù˙‰˘ ÔÂÈ‡¯‰

≠˜ÙÓ ÂÚË Â·˘ ¨¢˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È¡ Ï˘ ¢ÌÈÓÈ

¯˜ÈÚ ˙‡ Â˘Ú Ì‰ ÈÎ ¨‰„ÏÙ‰ ˙·ˆÂÚ Ï˘ ‰È„

‰È‰ ÔÂ¯˘ ˜È¯‡ ÂÏÈ‡Â ¨˙È¯ˆÓ‰ ˙ÈÊÁ· ‰„Â·Ú‰

Ï˘ ¢ÌÈÓÈ ∑¡· Æ‰ÏÈ‰˙‰ ˙·È‚· ¯˜ÈÚ· ˜ÂÒÚ

ÌÈ˘‡Ó ‡Â‰ ‰·Â ¨ÔÂ¯˘ Ï˘ Â˙·Â‚˙ ˙‡·ÂÓ ÌÂÈ‰

≠‰Ó· ˙Â¯ÂÓÁ ˙Â‡È‚˘ ÚÂˆÈ·· Ô„‡ Ì‰¯·‡ ˙‡
Æ‰ÓÁÏÓ‰ ÍÏ

Ï˘ ÂÈ¯·„ ÌÚ ÔÈËÂÏÁÏ Â‰„Ê‰ ˙¯ˆÚ‰ È‡· ÏÎ 

Ï˘ ‰˙ÓÈÁÏ ÈÎ ¯Ó‡˘ ¨˜¯· „Â‰‡ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯

≠ÈÒ¡ ‡È‰ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙ÓÁÏÓ· ‰„ÏÙ‰ ˙·ˆÂÚ

˙ÂÎ¯ÚÓ ˙Â„ÏÂ˙· ˙ÙÂÓ ˜¯ÙÂ ‡ÏÙÂÓ ¯ÂÙ

È‡·ˆ‰ Â·˙Î ¨Ë¯ÂÙÙ¯ ¯ÈÓÚ ˙‡Ó

‰Î¯Ú˘ ¨‰„ÏÙ‰ ˙·ˆÂÚ Ï˘ ˙¯ˆÚ‰-

˙ÓÁÏÓÏ ÌÈ˘ ≤∂ ˙‡ÏÓ· ÔÂ¯ËÏ· ÏÂÓ˙‡

≠¯‚‰ ˙ÓÁÏÓ ÔÓÈÒ· ‰„ÓÚ ¨ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ

‰˘˜‰ ‰ÓÁÏÓ‰ ÍÏ‰Ó· ¯·Î ‰ÏÁ‰˘ ¨ÌÈÏ

ÆÌÂÈ‰ ÂÏÈÙ‡ ÚÂÂ‚Ï ˙·¯ÒÓÂ ‡È‰‰

‰„ÈÓ· ˙ÂÈ‰Ï „ÚÂ ˙¯ˆÚ‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÌˆÚ 

„˜ÈÙ ‰ÈÏÚ˘ ¨‰„ÏÙ‰ ˙·ˆÂÚ Ï˘ ‰˙·Â˘˙ ‰·¯

≠ˆÚÏ ¨®Ô¯·© Ô„‡ Ì‰¯·‡ ®ßÏÈÓ© ÛÂÏ‡ ‰ÓÁÏÓ·

≠Ó· „˜ÈÙ ‰ÈÏÚ˘ ‰„‚Â‡‰ „˜˙˘‡ ‰ÓÈÈ˜˘ ˙¯

ÆÔÂ¯˘ Ï‡È¯‡ ®ßÏÈÓ© ÛÂÏ‡ ‰ÓÁÏ

‰È‰ ˙¯ˆÚ· ÏÂÓ˙‡ ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÁÈ˘‰ ‡˘Â 

ÈÂÏÈ‚ ˙Â·˜Ú· ÆÔÂÓÚ≠˙·¯ È¯·¯Ù· ÌÈÒÁÓ· ÂÓË

≠·ÁÓ ≥± Â¯ˆÚ ¨Ò‡ÓÁ‰ È„¯˘Ó ÂÓË‡ ÌÈ¯Â·ˆÓ‰

ÈÏÏÎ‰ Ú·Â˙‰Â ¨®ÌÈÈ˙È· Â¯¯ÁÂ˘˘© ‰ÚÂ˙‰ È¯

Ô‡¯‰Ë· ‰˙‰˘˘ Ò‡ÓÁ‰ ˙ÁÏ˘ÓÏ ÚÈ„Â‰ Ô„¯È Ï˘

Â¯ÊÁ˙ Ì‡¡ ∫®ÏÚ˘Ó „Ï‡Á ˙‡ ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨‰ÏÏÎ˘Â©

Æ¢ËÙ˘ÓÏ Â„ÓÚÂ˙Â „ÈÈÓ Â¯ˆÚÈ˙ ¨Ô„¯ÈÏ

˘¯Â‚˘ ¨˜ÂÊ¯Ó Â·‡ ‡ÒÂÓ ÈÎ ¨Ú„Â Ì‚ ÏÂÓ˙‡ 

≠ÈÏ ÚÈ‚‰ ‡Ï ¨ÔÂÓÚ≠˙·¯Ï Â·Â˘ ¯Á‡Ï „ÈÈÓ ¨ÌÂ˘Ï˘

ÆËÙ‰ ˙ÂÈÂÎÈÒÓ ˙Á‡· ¯‡˘ ‡Ï‡ _ Ô‡¯‰Ë _ Â„Ú

≠˜‰ ·ˆÓÏ Ô„¯È ˙‡ ¯Â¯‚Ï ÂÒÈ Ò‡ÓÁ‰ È¯ÈÎ·¡ 

≠˙‡ ¯Ó‡ ¨¢®±π∑∞≠·© ¯ÂÁ˘‰ ¯·ÓËÙÒ· ¯¯˘˘ ‰˘

Ï˘ ˙·˙Î ÌÚ ‰ÁÈ˘· ¯ÈÎ· È˙Ï˘ÓÓ ¯Â˜Ó ÏÂÓ

ÆÂÏ¯˜ ‰ËÂÓ ÂÈ„¯

≠ÏÂ È‡¯È‡‰ ÔÈÚÈ„ÂÓ· ÌÈ¯ÈÎ·Ï ¨‰È¯ÂÒ· ÌÈÈÈ˙

ÆÔ‡„ÂÒ· ÌÈÈÂˆÈ˜ ÌÈÂ‚¯È‡

≠Â˙ ˙‡ ¯È˙Ò‰Ï È„Î ˙ÂÓ˙ÂÁÂ ÌÈÂÎ¯„ ÛÂÈÊ % 

Æ˙ÂÂËÏ˘‰ ÈÈÚÓ Ò‡ÓÁ‰ È˘‡ Ï˘ Ì‰È˙ÂÚ

¯·„‰ ÆÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ„Â‚È‡‰ ÏÚ ıÁÏ ˙ÏÚÙ‰ % 

ÍÎÏ ‡È‰ ‰ÂÂÎ‰ Í‡ ¨˘¯ÂÙÓ· ¯Ó‡ÈÈ ‡Ï ÌÓÂ‡

≠‰Ï ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ„Â‚È‡‰ ÏÚ ÂˆÁÏ Ò‡ÓÁ‰ È˘‡˘

Æ‰˙È‡ ÌÈÈÏÓ¯Â ÌÈÒÁÈ ÚÂÓÏÂ Ï‡¯˘È ˙‡ ÌÈ¯Á

ÏÂÓ˙‡ ÂÓÈ˘‡‰ ÔÂÓÚ≠˙·¯· ÌÈÈÂÁËÈ· ˙Â¯Â˜Ó 

≠ËÈ·· ÚÂ‚ÙÏ ‰„ÚÂ˘ ˙ÂÏÈÚÙ· Ò‡ÓÁ‰ È¯ÈÎ· ˙‡

ÈÙÏ ÈÎ ¨Ú„Â ÏÂÓ˙‡ ÆÔ„¯È Ï˘ ‰˙Â·ÈˆÈ·Â ‰ÂÁ

Ô„¯È Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ ˙ÂÁÂÎ ÂÙ˘Á ˙ÂÚÂ·˘ ‰˘ÂÏ˘Î

≠Â‰˘ ¨‰Ï·Á È¯ÓÂÁ Ï˘Â ˜˘ Ï˘ ÌÈ¯Â·ˆÓ ‰Ú·¯‡

¨È¯Ù ¯„ÓÒ ˙‡Ó

ÌÈ·¯Ú ÈÈÈÚÏ Â˙·˙Î

„‚ ÌÂ˘È‡≠È·˙Î ¯ÁÓ ˘È‚˙ Ô„¯È· ‰ÚÈ·˙‰-

≠È‡Â ÏÚ˘Ó „Ï‡Á Ì‰·Â ¨Ò‡ÓÁ‰ È¯ÈÎ·Ó ‰˘È˘

‰ÙÂÚ˙‰≠ÏÓ· ÌÂ˘Ï˘ Â¯ˆÚ˘ ¨‰˘Â¯ ÌÈ‰¯·

≠È˘ _ ÌËÙ˘Ó ÈÎ ‡È‰ ‰Î¯Ú‰‰ ÆÔÂÓÚ≠˙·¯ Ï˘

Á˙ÙÈÈ _ ‰È„Ó‰ ÔÂÁËÈ·Ï ÔÈ„‰≠˙È·· Ï‰˙

Æ‡·‰ ÚÂ·˘· ¯·Î

≠È·Ú· ¨¯˙È‰ ÔÈ· ¨ÂÓ˘‡ÂÈ Ò‡ÓÁ‰ È¯ÈÎ· ˙˘˘ 
∫˙Â‡·‰ ˙Â¯

≠È„Ó ÍÂ˙· ÌÈÈÂÚ ÌÈÓ¯Â‚¡ ÌÚ ¯˘˜ ˙¯È˘˜ % 

≠˘ÏÙ‰ ·Â¯ÈÒ‰ ÈÂ‚¯È‡Ï ‡È‰ ‰ÂÂÎ‰ Æ¢˙ÂÎ˘ ˙Â

˙È˙Â¯Á˙ ‰·È·Ò· „˜Ù˙Ï Ú„ÂÈ‰ È˜ÒÚ ¯Ê‚ÓÂ ÌÈÈÂˆÓ ¯ÁÒ ÈÓÎÒ‰ ÌÎÏ ˘È ª‰‡˜ ¯¯ÂÚÓ ¨ÏÏÎ‰Ó ‡ˆÂÈ È‚ÂÏÂÎË ¯Ê‚Ó ÌÎÏ ˘È¡

¢‰ÓÈ˘¯ÓÂ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÁÈÓˆÏ ÒÈÒ· ÌÎÏˆ‡ ¯ˆÂ ª·¢‰¯‡ Ï˘ ˙ÂÒ¯Â·· ¯ÁÒÓÏ ˙ÂÓÂ˘¯ Ô‰È˙ÂÈÓ˘ ¨˙Â·¯ ˙Â¯·Á ÌÎÏ ˘È ª‰ÁÂ˙Ù

¢ÌÈÓÈ ∑¡· ÌÂÈ‰ _ ‰„ÏÙ‰ ˙·ˆÂÚ È„˜ÙÓ Ï˘ ˙ÂÚËÏ ÔÂ¯˘ ˙·Â˘˙

ÆÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙ÓÁÏÓ· ‰„ÏÙ‰ ˙·ˆÂÚ Ï˘ ‰È„˜ÙÓÓ ¨ÈÈ„Ú ÌÈÈÁ ®ßÏÈÓ© Ó¢Ï‡ ˙‡ ˘‚ÂÙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯

®ÔÓÎÈ· ÂÏ·‡Ù ∫ÌÂÏÈˆ©

ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙ÓÁÏÓÏ ÌÈ˘ ≤∂ ˙‡ÏÓ· ˙¯ˆÚ ÔÂ¯ËÏ· ÏÂÓ˙‡ ‰Î¯Ú ‰„ÏÙ‰ ˙·ˆÂÚ

≠˘‰ ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ÈÏÎÏÎ‰ ·ˆÓ‰ ÆÈÏ‡¯˘È‰ ˜˘Ó‰ Ï˘ ˙Â·ÈˆÈ‰ ÏÂÏ

·Ï˙˘‰Ï ÏÂÎÈ ÈÏ‡¯˘È‰ ˜˘Ó‰Â ¨‰ˆ˜Ï ‰ˆ˜Ó ‰˘ ÍÂ˙· ‰˙

Â‡ˆÈ ‰ÈÒ‡ ˙ÂÈ„Ó ÆÈÓÏÂÚ‰ ˙Â˘˘Â‡˙‰‰ ÚÒÓ· Â˙ÏÂÎÈ ‡ÂÏÓ·

¨˙Â¯„¯„È‰‰ ‰˜ÒÙ ‰ÈÒÂ¯· ¨˙Â‡È‚ ‰ÏÈÁ˙Ó ‰ÙÂ¯È‡· ¨ÏÙ˘‰Ó

¨ÂÏ„‚È Ï‡¯˘È Ï˘ ‡ÂˆÈ‰ È˜Â˘ Æ„Â‡Ó ‰˜ÊÁ ·¢‰¯‡ Ï˘ ‰ÏÎÏÎ‰Â

Æ¢Ì˙ÁÈ¯ÙÓ ˙Â‰ÈÏ ÏÎÂ˙ Ï‡¯˘ÈÂ

¨Ï‡¯˘È ˜· „È‚ Ï˘ Â˙¯ÈÓ‡ ÌÚ ÌÈÎÒÓ ‰˙‡ Ì‡‰ %-

≠ÏÎ ‰‚¯„Ó ˙ˆÈÙ˜ ÛÒ ÏÚ ‰ÈÂˆÓ Ï‡¯˘È˘ ¨Ï˜¯Ù ·˜ÚÈ ßÙÂ¯Ù
ø˙ÈÏÎ

¯·Î Ì˙‡˘ ·˘ÂÁ È‡ ÆÏ˜¯ÙÓ ˙ÎÏ ˜ÈÁ¯Ó È‡¡ ∫¯˘ÈÙ ßÙÂ¯Ù 

Æ¢¯ÂÁ‡Ï ÂÏÙ˙ ‡Ï˘ ˜¯ Æ‰ˆÈÙ˜‰ ˙‡ Ì˙ÓÏ˘‰ ËÚÓÎ

ÁÓˆ˙ ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ Ú·ËÓ‰ Ô¯˜ Ï˘ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ˙ÂÈÊÁ˙‰ ÈÙÏ 

≠ÂÓÓ‰ ‰ÈˆÏÙÈ‡‰ ·ˆ˜ ¨≥•≠Î· ‰‡·‰ ‰˘· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÏÎÏÎ‰

Æ∏Æ∏• ‰È‰È ‰ÏË·‡‰ ¯ÂÚÈ˘Â ¨¥Æ∂• ‰È‰È Úˆ

≠È‡ ¯˘ÈÙ ÈÏËÒ ßÙÂ¯Ù ¨ÔÂË‚È˘ÂÂ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎÏÎ ÂÓÎ ‡Ï˘ 

Ï˘ ˙ÂÈÓ‰ È˜Â˘· ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈÓÈ· ‰¯Â˜˘ ‰ÓÓ ‚‡„ÂÓ Â

ÌÚ ‰Ó ‡Ï È‡ Æ‚‡„È˘ ¨‚Â‡„Ï ·‰Â‡˘ ÈÓ¡ ∫¯˘ÈÙ ßÙÂ¯Ù Æ·¢‰¯‡

≠È¯· ÍÎ ÏÎ ˙È˜È¯Ó‡‰ ‰ÏÎÏÎ‰ Æ‰˜È¯Ó‡ Ï˘ ‰„È˙ÚÏ ÌÈ‚‡Â„‰

˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈÈ„Ó‰Ó ÂËÒ˙ Ï‡¡

¢Á¯ÙÈ ÈÏ‡¯˘È‰ ˜˘Ó‰Â ¨ÌÎÏ˘

˙·˘Ï ÛÒÂÓ· _ ÌÈÏË·ÂÓ ˙¯˘Î‰Ï ÊÎ¯Ó ÏÚ Ò¢˘ ¢‰ËÏ˙˘‰¡ ÍÈ‡

¥

Û˙˘Ï ÂÓÎÈÒ ÔÂ¯˘Â ÔÓ¯·ÈÏ
ÌÈÈÈ„Ó ÌÈ‡˘Â· ‰ÏÂÚÙ

≤¥ÆπÆ±πππ — Ò¢˘˙ È¯˘˙· „¢È ¨È˘È˘ ÌÂÈ

˙Â˜ˆÂÓ ˙ÂÈ‡¯ ‰¯Ë˘Ó‰ È„È·¡

¢È„ÓÚ ˙˘¯Ù· ˙Â„˘Á‰ ÒÂÒÈ·Ï
% Â‰È˙Ï ˙ÒÁÂÈÓ‰ ‰Ó¯Ó‰Â „ÁÂ˘‰ ˙˘¯Ù· ‰¯È˜ÁÏ ÌÈ·¯Â˜Ó‰ ¨ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÍÎ _

‰È„Ó „Ú Ï˘ „ÓÚÓ È„ÓÚ ¯·‡ ÔÏ·˜Ï ‰ÚÈˆ‰ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ _ ÏÂÓ˙‡ ÌÈÓÂÒ¯ÈÙÏ „Â‚È·

®∑∑ ÌÂÊ ∫ÌÂÏÈˆ©, ÏÂÓ˙‡ ¨‰‡Â‰ ˙Â¯È˜ÁÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˙„˜ÙÓ

ÆÈ„ÓÚ „‚ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â„˘Á ˙‡ ˙˜ÊÁÓ˘ ‰ËÏ˜‰· ¯·Â„Ó ÈÎ Ú„

ÌÏÂ‡ ¨‰¯Ë˘Ó· ˙ÙÒÂ ˙Â„Ú ˙˙Ï È„ÓÚ ‰È‰ ¯ÂÓ‡ ¯˜Â·‰ 

Æ‰ÏÂÁ ‡Â‰ ÈÎ ÔÚË˘ ¯Á‡Ï ¨‡·‰ ÚÂ·˘Ï ‰¯È˜Á‰ ‰˙Á„ Â˙˘˜·Ï

ÌÈÈ˙È· ÆÌÈÓÚÙ ¯ÙÒÓ „ÂÚ ¯˜ÁÈÈ ‡Â‰ ÈÎ ÌÈÎÈ¯ÚÓ ‰¯Ë˘Ó·

Ï¢ÂÁÏ Â˙ÚÈÒ ÈÙÏ ‰¯È˜ÁÏ ÔÓÂÊÈ ‡Ï Â‰È˙ ÈÎ ÏÂÓ˙‡ ¯¯·˙‰

˙ÈÈ·‚Ï ÌÈ·Â¯˜‰ ÌÈÓÈ‰ ˙‡ ÏˆÏ ÂÙÈ„Ú‰ ÌÈ¯˜ÂÁ‰ Æ‡·‰ ÚÂ·˘·

ÔÎÂ ¨„ÂÒ· ˙¯Ó˘ Ì‰Ó ÌÈ„Á‡ ˙Â‰Ê˘ ¨ÌÈÙÒÂ ÌÈ„ÚÓ ˙ÂÈÂ„Ú

ÆÛÒ‡ ¯·Î˘ ¯ÓÂÁ‰ ÈÂ·ÈÚÏ

‰È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù ˙‡ ÌÈÎ„ÚÓ

‰ÏÙÂÓ ¨È„ÓÚ ¨ÂÁÂ˜Ï ÈÎ ÏÂÓ˙‡ ÔÚË ıÈ·ÂÈ·¯ „¢ÂÚ 

¯˘‡Î ¨„ÂÈ Ï˘ ÂˆÂ˜ ÏÚ Â˙È‡ ÌÈ˜„˜„Ó ÌÈ¯˜ÂÁ‰¡ Æ‰Ú¯Ï

ÌÈ„Â˘Á ÌÏÂÚ· ÌÈÏÈÈËÓÂ È˘ÙÂÁ ÌÈÎÏ‰Ó ÔÓÊ Â˙Â‡·

Æ¯Ó‡ ¨¢ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÊÎ¯Ó

¨‰‡Â‰ ˙Â¯È˜ÁÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˙„˜ÙÓ ‰˘‚Ù ÏÂÓ˙‡ 

ÌÚ „ÁÈ·Â ¨Ï·¯‡ ‰„Ú ¨‰È„Ó‰ ˙ËÈÏ˜¯Ù ÌÚ ¨ÔÏÂ‚ È¯ÈÓ ˆ¢˙

‰Î„ÈÚ ¨Ô¯ÈÏ ‰¯ÂÏÙ ˜¢Ù¯Â ÈÂÏ ÌÂÁ ˆ¢Ò ¨‰¯È˜Á‰ ˙ÂÂˆ È˘‡¯

‰¯Ë˘Ó‰ ˙Ú„·˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚÂ ‰¯È˜Á‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ ‰˙Â‡

Æ‰˘¯Ù· ‰˜È„·‰ ˙˜ÓÚ‰ ˙¯‚ÒÓ· Úˆ·Ï

¨È¯È‡Ó ÔÂ¯Â‡ ˙‡Ó

¢˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È¡ ·˙Î

‰È„Ó „Ú Ï˘ „ÓÚÓ È„ÓÚ ¯·‡Ï ‰ÚÈˆ‰ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰-

≠Ú˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï ˙ÂÒÁÂÈÓ‰ ‰Ó¯Ó‰Â „ÁÂ˘‰ ˙ÂÈ˘¯Ù·

ÂÏÈ‡Î ¨ÏÂÓ˙‡ ÌÈÓÂÒ¯ÈÙÏ „Â‚È· ¨˙‡Ê ÆÂ‰È˙ ÔÈÓÈ· ¨¯·

≠Á‰Â ¨‰˘¯Ù‰ È¯˜ÂÁÓ ˙‡ÊÎ ‰Úˆ‰ È„ÓÚ Ï˘ ÂÈËÈÏ˜¯Ù ÂÏ·È˜

Æ‰˙Â‡ ˙ÂÁ„Ï ÂËÈÏ

≠Ë˘Ó‰ È„È· ÈÎ ÌÈ¯ÓÂ‡ ¨‰¯È˜ÁÏ ÌÈ·¯Â˜Ó‰ ¨ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÓ¯Â‚ 

≠Ú· ˙Â„˘Á‰ ÒÂÒÈ·Ï ¨‰¯Â‡ÎÏ ¨˙Â˜ˆÂÓ ˙ÂÈ‡¯ ¯·Î Â¯·Ëˆ‰ ‰¯

≠Â˘Á‰Ó ÈÓÏ ˜ÈÚ‰Ï ‰·ÈÒ ÌÂ˘ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ¨‰Ó¯Ó‰Â „ÁÂ˘‰ ˙Â¯È·

≠Ó˙ ÏÚ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÎÓ˙ÒÓ ¨¯˙È‰ ÔÈ· Æ‰È„Ó „Ú Ï˘ „ÓÚÓ ÌÈ„

ÌÈÎÓÒÓ ÏÚÂ ¢˙ÂÈÈÚÓÂ ˙Â·Â˘Á¡ ˙ÂÈÂ„Ú ÏÚ ¨¯˙Ò ˙ÂÊ‡‰ ÈÏÈÏ

Æ‰È„È· ÂÙÒ‡˘ ÌÈ·¯

È„ÓÚ ˙‡ ‰ÚÈ˙Ù‰˘ ‰ËÏ˜‰

≠ÂÁ ÈÎ ÏÂÓ˙‡ ¯ÙÈÒ ¨ıÈ·ÂÈ·¯ ÔÂ¯È „¢ÂÚ ¨È„ÓÚ Ï˘ ÂËÈÏ˜¯Ù 

≠Ó˘ ¨˙ÓÈÂÒÓ ‰ÁÈ˘ Ï˘ ‰ËÏ˜‰ ÂÁÂ˜ÏÏ ÂÚÈÓ˘‰ ‰¯Ë˘Ó‰ È¯˜

≠Â ÌÏÂ‡ ¨¯·Â„Ó ‰Ó· Ë¯ÙÏ ·¯ÈÒ ËÈÏ˜¯Ù‰ ÆÂ˙Â‡ ‰ÚÈ˙Ù‰ „Â‡

·‡Ê ˙„ÂˆÓ· ÏÂÓ˙‡ ¨ÔÂ¯˘Â ÔÓ¯·ÈÏ

®˘ÂË¯Ù ¯È‡Ó ∫ÌÂÏÈˆ©                                   
                                    

                                    
 

¨˜‡Â„ ‰ÓÁ ˙‡Ó

˙Â‚ÏÙÓ ÈÈÈÚÏ Â˙·˙Î

Î¢Á ¨Â˙È· Ï‡¯˘È ¯¢ÂÈ-

≠˜‰Ï ÏÚÂÙ ¨ÔÓ¯·ÈÏ ¯Â„‚È·‡

¨ÔÈÓÈ‰ ˙Â‚ÏÙÓ Ï˘ ˘Â‚ ˙Ó

Û‡Â ˙ÒÎ· ‰ÏÂÚÙ Û˙˘È˘

˙Ù˙Â˘Ó ‰ÓÈ˘¯· ıÂ¯È

Æ˙Â‡·‰ ˙Â¯ÈÁ··

≠ÛÂ˙È˘Ï ‡È·‰Ï ÔÂÈÒÈ· 

Î¢Á ÏÂÓ˙‡ „ÚÂ ¨‰ÏÂÚÙ‰

Î¢Á ¨„ÂÎÈÏ‰ ¯¢ÂÈ ÌÚ ÔÓ¯·ÈÏ

·‡Ê ˙„ÂˆÓ· ÔÂ¯˘ Ï‡È¯‡

ÂÓÎÈÒ ÌÈÈ˘‰ Æ·È·‡≠Ï˙·

≠ÙÓ ÏÎ ˙‡ ‡·‰ ÚÂ·˘· ÒÎÏ

¯ÂˆÈÏ È„Î ¨‰ÈˆÈÊÂÙÂ‡‰ ˙Â‚Ï

≠È„Ó ÌÈ‡˘Â· ‰ÏÂÚÙ≠ÛÂ˙È˘

≠ÈÒÏ ˙Â„‚˙‰· ¯˜ÈÚ·Â ¨ÌÈÈ

ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ¨˙‡Ê ÌÚ ÆÔÏÂ‚‰Ó ‰‚

˙Ó˜‰ ÏÚ ‰ÓÎÒ‰Ï ÌÈÈ˘‰

ÆÔÈÓÈ‰ ˙Â‚ÏÙÓ Ï˘ ˘Â‚

≠ËÓ‰¡ ÈÎ ¯Ó‡ ÔÓ¯·ÈÏ Î¢Á 

˙ÙÒÂ ‰˘È‚Ù· ¯·Â„Ó ÈÎ ¯È·Ò‰ ÔÂ¯˘ ÂÏÈ‡Â 

≠Î· ˙ÂÚÈÒ È˘‡¯ ÌÚ ÌÈÈ˜Ó ‡Â‰˘ ˙Â˘È‚Ù ˙¯„Ò·

Æ‰ÈˆÈÊÂÙÂ‡‰ÓÂ ‰ÈˆÈÏ‡Â˜‰Ó ˙Ò

≠ÂÎ ˙Ï„‚‰Ï ‡È·È˘ ¨È¯ËÓÏ¯Ù ˘Â‚ ÌÈ˜‰Ï ‡È‰ ‰¯

˙‡¯˜Ï ÌÈ˜‰Ï _ ‡·‰ ·Ï˘‰ Æ˙ÒÎ‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÂÁ

Æ¢ÔÈÓÈ‰ ˙Â‚ÏÙÓ ÏÎ Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó ˙¯‚ÒÓ ˙Â¯ÈÁ·‰

ÌÈÏ˘Â¯È·  ÏÂÓ˙‡ ¨È¯Â„Î ·¯‰ ÌÚ ˘‚Ù È˘È ÈÏ‡ ¯˘‰

®Ì„˜ ÔÂ¯ ∫ÌÂÏÈˆ©                                   
                                    

                                    
   

Æ˙ÈÒÁÈ ‰Ï„ ˙ÂÁÎÂ ‰Ó˘¯ ‰˘‰

Ï˘ ÂÂˆ¯Ï ÛÒÂ· ÈÎ ÏÂÓ˙‡ Â¯È·Ò‰ Ò¢˘· ÌÈÓ¯Â‚ 

Ì‚ ÏÚÂÙ ‡Â‰ ¨ÛÒÂÈ ·¯‰ Ï˘ Â„Â·Î· ‰ÚÈ‚Ù ÚÂÓÏ ÈÚ¯„

≠‡Ï „Ú ¢ÏÈÙÂ¯Ù „È¯Â‰Ï¡ ÂÏ ÂÚÈˆ‰˘ ¨ÂÈËÈÏ˜¯Ù ˙ˆÚ·

ÆÔÂÈÏÚ‰ ˘¢Ó‰È·· Â˙Ú˘¯‰· ¯ÂÚ¯ÈÚ‰ ¯Á

≠È¯Ù ÛÒÂÈ Î¢ÁÂ ÈÂÈ˘ ∫‰ÙÈÒÂÓ ‚¯·„ÏÂ‚ ÏÎÈÓ Â˙·˙Î 

È˘‡¯‰ ·¯‰ ÏÚ ¯ÂÒ‡Ï ‰˘È¯„· ı¢‚·Ï ÏÂÓ˙‡ Â¯˙Ú È˜ˆ

¨¯˜‡Ò Ô‚· ˙¯ˆÚ· Û˙˙˘‰Ï ÔÂ¯Â„≠È˘˜· Â‰ÈÏ‡ Ï‡¯˘ÈÏ

˙ÚËÏ ÆÒÂÈÎ‰ ˙‡ ÔÓÓÏ ˙Â˙„‰ „¯˘Ó ÏÚ ¯ÂÒ‡Ï ÔÎÂ

≠¯Î ‰È¯‡Â ÔÂ¯‡ ÈÒÂÈ „¢‰ÂÚ È„È≠ÏÚ ÌÈ‚ˆÂÈÓ‰ ¨ÌÈ¯˙ÂÚ‰

≠·„Ï ÆÒ¢˘ ˙ÚÂ˙ Ï˘ ÈËÈÏÂÙ ÒÂÈÎ ‰ÂÂ‰Ó ˙¯ˆÚ‰ ¨ÈÏÓ

≠·¯‰ ÔÈ„‰≠˙È·· ÔÈÈ„Î Ì‚ Ô‰ÎÓ‰ ¨ÔÂ¯Â„≠È˘˜· ·¯‰ ¨Ì‰È¯

Æ˙ÈËÈÏÂÙ ˙ÂÏÈÚÙ· Û˙˙˘‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ¨ÏÂ„‚‰ È

˘ÂÏ‡ È·ˆ  

˙¯ˆÚ‰ ˙ÁÏˆ‰Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈ˘‡Ï ‰¯Â‰ ÈÚ¯„ ‰È¯‡-

È„Î ̈ È˘ ÌÂÈ· ̄ ˜‡Ò Ô‚· ÌÈÈ˜˙˙˘ ̈ Ò¢˘ Ï˘ ̇ È˙¯ÂÒÓ‰

ÏÂÓ˙‡ Â¯È·Ò‰ ÍÎ Æ¢ÛÒÂÈ ·¯‰ Ï˘ Â„Â·Î· ÚÂ‚ÙÏ ‡Ï¡

Æ¢ÒÂÈÙÂ ÌÂÏ˘ Ï˘ ˘„Á Ô„ÈÚ¡ Â¯È„‚‰˘ ‰Ó ˙‡ Ò¢˘·

˙ÂÚ˘· ¯˘‡Î ¨‰ÚÂ˙· ÒÂÈÙ‰ È„Úˆ ÂÎ˘Ó ÏÂÓ˙‡ 

·¯‰ Ï·Â˜Ó‰ Ï˘ Â˙È·· ‰ÏÈÙ˙Ï È˘È ¯˘‰ ÚÈ‚‰ ¯˜Â·‰

ÆÂ˙Î¯· ˙‡ Ï·È˜Â ¨ÈÚ¯„ Ï˘ Â·¯Â˜ÓÏ ·˘Á‰ ¨È¯Â„Î ˜ÁˆÈ

¨ÛÒÂÈ ·¯‰ Ïˆ‡ ‰ÏÈÙ˙Ï ÏÂÓ˙‡ ÚÈ‚‰ ÂÓˆÚ ÈÚ¯„ 

Û‡ ÈÚ¯„ Æ¯·Ú˘ ÚÂ·˘· ·¢‰¯‡Ó ·˘ Ê‡Ó ‰Â˘‡¯Ï

≠Ó‰ ¢‰˜‡ÏÁ¡‰ Ò˜ËÏ ÌÈÈÁ≠‰„Â‰È ÔË˜‰ Â· ˙‡ ‡È·‰

ÆÂ˙Î˘Ï· ÛÒÂÈ ·¯‰ ÌÚ ˘‚Ù ÔÎÓ≠¯Á‡ÏÂ ¨È˙¯ÂÒ

≠˙Ï È„Î ¨‰ÚÂ˙‰ ˙È·· ÌÈÈ¯‰ˆ· ÂÒÎ˙‰ Ò¢˘ È˘‡¯ 

ÒÎÏ ‡È·‰Ï ÌÈÂÂ˜Ó Ò¢˘· Æ¯˜‡Ò Ô‚· ˙¯ˆÚ‰ ˙‡ ÔÎ

˘‡¯ ÈÙÏ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰‰ ˙Â¯ˆÚ·˘ ¯Á‡Ï ¨ÌÈ·¯ ÌÈÎÓÂ˙

ÌÈÈÏÈÏ ÌÈˆÓ‡Ó
˙˘¯ ¯·˘Ó ÌÂÈÒÏ
Ò¢˘ Ï˘ ÍÂÈÁ‰

Ó¢‰¯ ∫È˘È ¯˘‰ % ‰¯˘Ù ‡ÂˆÓÏ ÔÂÈÒÈ· ¨ÍÂÈÁ‰ ¯˘Â Ò¢˘ È˘‡¯ ˙ÂÙ˙˙˘‰· ‰˘È‚Ù ˘Ó‡ ÒÎÏ ¯‰ÈÓ ˜¯·

‰Ï˘ÓÓ ÂÏ ‰È‰˙ ‡Ï ˙¯Á‡ ¨˙ÂÎÂÒ ‚ÁÏ ÔÂÂÎ˙‰ ‡Â‰˘ ‰ÂÂ˜Ó È‡ Æ‚Á‰ ÈÙÏ ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â¯ÂÎ˘Ó ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ˙‰

Ï˘ ‰Ó‚Ó ‰Ù ˘È¡ ∫ÍÂÈÁ‰ ˙„ÓÚ ˙‡ ÏÂÓ˙‡ Û˜˙ È˘È 

„‚ Ì‰Ï˘ ˙ÈË¯Ù‰ ‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡‰ ˙‡ ÌÈÓ˘ÈÈÓ˘ ÌÈ˘‡

¯·Ú· Â¯·È„ ÂÏÏ‰ ÌÈ˘‡‰ ÆÂÏ˘ È„¯Á‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ

≠ÓÓ ÌÈ„È˜Ù˙ ÌÈ‡ÏÓÓ Ì‰ ÂÈ˘ÎÚÂ ¨ÂÏ˘ ÍÂÈÁ‰ ˙˘¯ „‚

Æ¢Ì‰Ï˘ ˙ÂÚ„‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÌÈÒÓÂ ÌÈÈ˙ÎÏ

¨˘È‡ ·Ï· ˜ÙÒ „ÂÚ ÔÈ‡ ÈÎ ÏÂÓ˙‡ ¯Ó‡ Ò¢˘· ¯ÈÎ· Ì¯Â‚ 

≠Á‰ ˙ˆÚÂÓ _ Í˘ÓÈÈ ¯·˘Ó‰ Ì‡˘ ¨ÛÒÂÈ ‰È„·ÂÚ ·¯‰ ÏÏÂÎ

Æ‰ÈˆÈÏ‡Â˜‰Ó ˙È„ÈÈÓ ‰˘È¯Ù ÏÚ ÚÈ„Â‰Ï È„Î ÒÎ˙˙ ÌÈÓÎ

˙˘È¯Ù ÌÚ¡ ÈÎ ÏÂÓ˙‡ ¯Ó‡ ®ÈÂÈ˘© È˜ˆÈ¯Ù ÛÒÂÈ Î¢Á 

Æ¢‰ÈÂ‡¯ ‡È‰ ‰Ï˘ ¨¯˙ÂÈ ‰·ÂË ‰Ï˘ÓÓ Ï‡¯˘È ÁÈÂÂ¯˙ Ò¢˘

≠‰Ï ‰ÎÂÓ ‰È‰˙ ‰ÈÙÏ˘ ¨‰˙„ÓÚ ˙‡ ‰¯È˙ÒÓ ‰È‡ ÈÂÈ˘

ÏÎÂÈ ‰ÊÎ ‰¯˜Ó· Æ‰ÓÓ ˘Â¯Ù˙ Ò¢˘ Ì‡ ‰Ï˘ÓÓÏ Û¯Ëˆ

È˘ ¨ÈÂÈ˘ Ï˘ ÌÈÎ¢Á‰ ˙˘˘ ˙‡ ‰ÈˆÈÏ‡Â˜Ï Û¯ˆÏ ˜¯·

Ï‡¯˘ÈÓ ˘¯Ù˘ ¨ÔÓÙÂ¯· ÔÓÂ¯ ˙‡Â „Á‡ ÌÚ Ï˘ ÌÈÎ¢Á‰

Æ˙ÒÎ≠È¯·Á ∂± Î¢‰Ò· _ ‰ÈÈÏÚ·

˜‡Â„ ‰ÓÁ ∫‰ÚÈ„È‰ ˙Î‰· ‰Ù˙˙˘‰  

¢˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È¡ ·˙Î ¨˘ÂÏ‡ È·ˆ ˙‡Ó

Â·Â˘ ÌÚ ˘Ó‡ ¯‰ÈÓ ¨˜¯· „Â‰‡ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯-

≠ÈÁ‰ ¯˘Â Ò¢˘ È˘‡¯ ˙ÂÙ˙˙˘‰· ‰˘È‚Ù ÒÎÏ Ï¢ÂÁÓ

¯·˘ÓÏ ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ ÛÒÂ ÔÂÈÒÈ· ¨„È¯˘ ÈÒÂÈ ¨ÍÂ

ÆÒ¢˘ Ï˘ ÍÂÈÁ‰ ˙˘¯

‰ÏÁ‰ ¨·È·‡≠Ï˙· ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ¨‰˘È‚Ù‰ 

≠È ‰ÎÏ‰Ó· Æ˙¯ÁÂ‡Ó ‰ÏÈÏ ˙Ú˘ „Ú ‰Î˘ÓÂ ¨‰ÏÈÏ· ±∞≠·

≠Ó‰ Ï˘ È„ÈÈÓ ÌÂÏ˘˙ ¯˘Ù‡˙˘ ¨‰¯˘Ù ‡ÂˆÓÏ ÌÈ„„ˆ‰ ÂÒ

Æ¢È¯Â˙‰ ÍÂÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ¡ ˙˘¯ È„·ÂÚÏ ˙Â¯ÂÎ˘

Ô‰Î ˜ÁˆÈ ¯˘‰ ¨È˘È ÈÏ‡ ¨¯¢ÂÈ‰ ÂÈ‰ ‰˘È‚Ù· Ò¢˘ È‚Èˆ 

≠È‚ÙÏ ‡È·‰ ¨„È¯˘ ÈÒÂÈ ¨ÍÂÈÁ‰ ¯˘ ÆÈ¯‰ ÌÏÂ˘Ó ¯˘‰ Ô‚ÒÂ

ÈÎ ¯Ó‡ ‰˘È‚ÙÏ Â˙ÒÈÎ Ì¯Ë·Â ¨˘·È‚˘ ‰¯˘Ù ˙ÁÒÂ ‰˘

≠˙Ù ‰‡Â¯ ÈÈ‡ Ê‡ ¨‰Úˆ‰‰ ˙‡ ÂÏ·˜È ‡Ï Ò¢˘ ÌÚÙ‰ Ì‡¡

≠„Ï ıÏ‡ÈÈ ‡Â‰ ¨¯˙ÙÈÈ ‡Ï ¯·˘Ó‰ Ì‡ ÈÎ ÛÈÒÂ‰ ‡Â‰ Æ¢ÔÂ¯

Æ¯˜Â·‰ Úˆ·˙‰Ï ‰˙È‰ ‰¯ÂÓ‡˘ ¨Ï¢ÂÁÏ Â˙ÚÈÒ ˙‡ ˙ÂÁ

·ÈÈÁ˙‰ ˜¯· „Â‰‡¡ ÈÎ ‰˘È‚Ù‰ ÈÙÏ ¯Ó‡ È˘È ¯˘‰ 

˙˘¯ È„·ÂÚÏ ˙Â¯ÂÎ˘Ó ÌÏ˘Ï È·ÓÂÙ ‰ÈÊÈÂÂÏË ¯Â„È˘·

≠ÂÒ ‚ÁÏ ÔÂÂÎ˙‰ ‡Â‰˘ ‰ÂÂ˜Ó È‡ Æ‚Á‰ ÈÙÏ Ò¢˘ Ï˘ ÍÂÈÁ‰

Æ¢‰Ï˘ÓÓ ÂÏ ‰È‰˙ ‡Ï ˙¯Á‡ ¨˙ÂÎ

≠È¯„ ·È·Ò ˙··ÂÒ Ò¢˘ ÔÈ·Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ 

ÍÎ ¨˙˘¯‰ Ï˘ ·Âˆ˜È˙‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ˙Â˘Ï „¯˘Ó‰ ˙˘

ÍÂÈÁ‰ È„¯˘Ó Æ‰˙ÈÎ ÈÙÏ ‡ÏÂ „ÈÓÏ˙ ÈÙÏ ·ˆ˜Â˙˙ ‡È‰˘

≠‰· ˙˘¯‰ È„·ÂÚÏ ˙Â¯ÂÎ˘Ó‰ ÌÂÏ˘˙ ˙‡ ÌÈ˙Ó ¯ˆÂ‡‰Â

Æ·Âˆ˜È˙‰ ˙ËÈ˘ ÈÂÈ˘Ï Ò¢˘ ˙ÓÎÒ

‡È·‰˘ ¨„È¯˘ ÈÒÂÈ ¨ÍÂÈÁ‰ ¯˘

¯Ó‡ ¨˘·È‚˘ ‰¯˘Ù ˙ÁÒÂ ‰˘È‚ÙÏ

˙‡ ÂÏ·˜È ‡Ï Ò¢˘ ÌÚÙ‰ Ì‡¡ ÈÎ

¢ÔÂ¯˙Ù ‰‡Â¯ ÈÈ‡ Ê‡ ¨‰Úˆ‰‰

∫ÌÈ¯È‰ˆÓ Ò¢˘·
˘„Á Ô„ÈÚ ÂÏÁ˙‰

˜ÂÊÈÁÏ ¨ÔÈÓÈ‰ ˙Â‚ÏÙÓ ÏÎ Ï˘ ˘Â‚ ÌÈ˜‰Ï ‰Ò‡¡ ∫ÔÓ¯·ÈÏ

¢˙Â‡·‰ ˙Â¯ÈÁ·· ˙Ù˙Â˘Ó ‰ˆÈ¯ÏÂ ˙ÒÎ· ÂÁÂÎ
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הצלת עיתון יום ליום מפירוק
לאחר שהעיתון היה בפירוק ע״י בית משפט, אלי ישי הציל את העיתון, 

וגייס משקיעים למען המשך פעילות  יוסף,  אז את הבמה למרן הגר"ע  שנתן 
העיתון.

ביטול תוכנית מהל"ב )ויסקונסין( 
זו היתה רעידת אדמה בתחום התעסוקה ושכר האבטלה. הישג עצום עבור 
כל השכבות החלשות ומחוסרי תעסוקה. תוכנית מהל״ב היתה מחייבת חולים 
ומוגבלים לעבוד בכח, להגיע אל מרכזי תעסוקה שהיו מופעלים על ידי חברות 
כדי  עד  וקצרות,  ישימות,  לא  בעבדות  הבאים,  את  והשפילו  מליונים,  שגזרו 

טרטור של ממש.
אלי ישי ניהל מאבק כנגד הגופים החזקים במשק, וביטל את התוכנית שהחלה 

רק שנה וחצי קודם, בהשקעה של מליונים, והצליח להחליפה בתוכנית 
'אורות לתעסוקה', שנתנה פיתרון הולם גם למוגבלים.

15

25.1.2007 יום חמישי, ו' בשבט תשס"ז 

קונסין - הסוף
החלטה גורלית

את גב השרהצ'ק ששבר 
הרוכשים המרכז הגאים המחאה סמלית גדולה, כדוגמת ההמ־ויסקונסין בחדרה. במהלך הביקור הגישו לו מנהלי לפני כמה ימים ביקר השר ישי במרכז תוכנית לסגירתה של תוכנית ויסקונסין? מה גרם לשר התמ”ת אלי ישי לפעול סופית כתבנו לענייני רווחהמאת דוד רגב,  עסקים  בעלי  שמגישים  הגדולות  חאות 

הסכום חברות גדולות. רשום  להיות  אמור  שבו  שבמקום  ה”מחווה”, המובטלים שנמצאה עבורם עבודה באמצעות מרכז נרשם המספר 2,000. לשר ישי הוסבר כי זהו מספר אלא  על  שזעם  ישי,  השר  בחדרה.  כל סילק את ההמחאה מידיו. ויסקונסין  רשימת  את  התוכנית  ממנהלי  דרש  צאה להם, אם הם השתלבו בה ואם הם מתפרנסים צה את הרשימה של כולם ולבדוק איזו עבודה נמ־2,000 המובטלים שנמצאה עבורם עבודה: ”אני רו־הוא 
אנשים במהלך הסיור, הוא זעם מאוד על המעשה: ”הרגיז לדברי גורמים בכירים במשרד שנלוו לשר ישי בכבוד”, אמר השר. ולכסף.  לצ׳ק  המובטלים  את  שהפכו  לו לפעול לסגירתה של תוכנית ויסקונסין”, אמרו המובטלים וזה היה הקש ששבר את גב הגמל וגרם ומלואו. זה מעיד על האטימות של המפעילים כלפי שכחו שמדובר בבני אדם, שכל אחד מהם הוא עולם אותו 

הגורמים.

התוכנית החדשה

באוגוסט 2005,  תוכנית ויסקונסין, שי־כתבנו לענייני רווחהמאת דוד רגב,  לדרך  מדינת צאה  של  שמה  על  הברית, נקראת  בארצות  ויסקונסין 
במאמץ שי־שבה היא נולדה. למעשה  העבודה לליווי אישי ומקצועי של אנשי מקצוע מובטל כרוני, שבמסגרתה הוא זוכה קום, שעל פיו נבנית תוכנית לכל מדובר  מעגל  אל  לשוב  הורה, מסייעים לו מנהלי התוכנית במימון צוע המתאים לכישוריו. אם המובטל הוא באמצעות רכישת מקצוע או איתור מק־המסייעים לו 

מוגבלים לי קצבת הבטחת הכנסה שהוגדרו מובטלים בתוכנית חויבו להשתתף מובטלים מקב־גני ילדים. חד־הוריות,  אמהות  ומובטלים מבוגרים. המובטלים לא זכו לכל כרוניים, ובהם 

מובטלים הקלה, ולמרות מגבלותיהם חויבו רבים מהם  להם.  שהוצעה  עבודה  כל  להצעות לקבל  להיענות  יכלו  לא  או  סירבו  שלהם רבים  הקיום  וקצבאות  מגבלותיהם —  בשל 
בתוכנית. בתוכנית — בעיקר לאמהות חד־הוריות — וכן של הקלות למובטלים בכל הנוגע להשתתפות באחרונה יזם שר התמ”ת, אלי ישי, סדרה נשללו. שיתמידו  למובטלים  מענקים  סיכוי לחייהם, יוצאו מהתוכנית וישובו לקבל קצ־ונפשית וכן מובטלים מבוגרים בשנות ה־50 של מובטלים, ובהן מובטלים מוגבלים פיזית על פי התוכנית המתגבשת, קבוצות גדולות יזם  שאין  מאחר  הכנסה,  להבטחת  תוכנית שישובו למעגל העבודה.באות  יקבלו  יותר  צעירים  שקצבת אישית הכוללת ליווי צמוד. התוכנית תותאם מובטלים  מתגבש  עוד  האישיים.  לים גם כשישובו למעגל העבודה.הבטחת ההכנסה לא תישלל מחלק מהמובט־לנתוניהם 

מדי חודש17 אלף מובטלים 
† מספר המובטלים שהופנו לארבעת מרכזי הפעלתה: כ־80 מיליון שקלים. † עלות התוכנית כפי שנקבעה לשתי שנות כתבנו לענייני רווחהמאת דוד רגב, 

שמשתתפים התוכנית: 21,519 אלף. הממוצע  המובטלים  מספר  המובט־מדי חודש בתוכנית: כ־17 אלף.†  של  הממוצע  ההתייצבות  שיעור   †
† מספר המובטלים שמצאו עבודה דרך התו־לים: 80%-90%. 

מק־כנית: 10,800. להכשרה  שנשלחו  המובטלים  מספר  לה־דבות בקהילה עד שתימצא להם עבודה: 5,700.† מספר המובטלים שנשלחו לבצע עבודות התנ־צועית דרך התוכנית: 14,600.†  שסירבו  בתוכנית  המובטלים  שיעור  צעות העבודה ושקצבאותיהם נשללו: כ־7% † 
למו־לטה לשלול את קצבאותיהם: כ־1,400. רבע † מספר המובטלים שהגישו ערר על ההח־בחודש. הוחזרו  והקצבאות  התקבלו,  מהעררים 

בטלים.

לטענת מובטלים השפילה אותם והתעללה בהם

יחויבו לעבודנכים ומבוגרים לא       

תוכנית ויסקונסיןמפגין נגד 

ויסקונסין במספרים
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תוכנית ויסק
ויסקונסין שמאלצת מובטלים מקבלי  לתוכנית  מהרגע שנכנס לתפקידו, התנגד השר ישי 
הבטחת הכנסה להגיע מדי יום למרכזי תעסוקה † מי שמסרב — מאבד את הקצבה † מובטלים 
רבים טוענים שהופנו במרכזים לעבודות בשכר עלוב ושמדובר בטרטור † שר התמ”ת מסכים 
איתם: בימים אלה עובדים במשרדו על תוכנית שתפטור מובטלים רבים מחובת ההשתתפות בה

ישי, מסרו אמש גורמים בכירים במשרד התמ”ת.נית חדשה ושונה שתקל מאוד על המובטלים. כך למעגל העבודה תבוטל, ובמקומה תופעל תוכ־ חשיפה: תוכנית ויסקונסין להשבת מובטלים  אלי  התמ”ת,  שר  החל  האחרונים  במרכזי לת עבודה וישובו לקבל קצבאות הבטחת הכנסה.גרים ומובטלים מוגבלים להתייצב במרכזים לקב־פי התוכנית המסתמנת, לא יידרשו מובטלים מבו־עיים במשרד התמ”ת על הכנת תוכנית חדשה. על אחרונות” נודע כי במקביל שוקדים גורמים מקצו־לפעול לסגירתה של תוכנית ויסקונסין. ל”ידיעות בימים  באחרונה  ישי  השר  שערך  לשים התוכנית ברחבי הארץ חשפו בפניו את העובדה ”הסיורים  החליט  והוא  סובלים,  פשוט  שתוכנית הדגל של זוהי ללא ספק רעידת אדמה של ממש בשוק לזה סוף”, אמרו אמש גורמים במשרד התמ”ת.שהמובטלים  מיליון משרדי האוצר והתמ”ת להשבת מובטלים למעגל העבודה. כשנה וחצי לאחר  כ־80  של  בהשקעה  לדרך  יצאה  שלה שקל, החליט בימים האחרונים שר התמ”ת, אלי העבודה  ויסקונסין  תוכנית  את  סופית  לחסל  באוגוסט 2005, התנגד, למעשה, מהיום שנכנס לתפקידו.ישי,  לדרך  התוכנית  יצאה  טחת הכנסה ובמקביל לחסוך למדינה את תשלום בטלים הכרוניים בישראל המקבלים קצבאות הב־ומטרתה הייתה להשיב למעגל העבודה את המו־כזכור 
זכיינים הקצבאות המתמשך. ארבעה  נבחרו  התוכנית  להפעלת 

בירוש־  — מרכזים  ארבעה  פתחו  ואלה  המת־לים שאינם מוצאים עבודה זה תקופה ארוכה.ובהם נכים, מוגבלים, אמהות חד־הוריות ומובט־להגיע מובטלים מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה, לים, באשקלון, בנצרת ובחדרה — שאליהם חויבו מחו”ל,  המובטלים  המקורית,  התוכנית  פי  מחויבים על  התוכנית  מופעלת  שבו  באזור  למעגל במשך כל שעות היום ומקבלים הכשרות להגיע מדי בוקר לאחד המרכזים, שם הם שוהים גוררים  חזרתם  לקראת  המ־וקורסים  פועלים  במקביל  עבודה. העבודה.  להם  למצוא  מובטל רכזים  כל  של  העבודה קצבתו  למעגל  שבהם שחוזר  במקרים  להצעות מופסקת.  מובטלים  התוכ־עבודה או שסירבו לשתף סירבו  מפעילי  עם  קצבאותיהם. פעולה  נשללו  מובטלים בעבודה, ועל פי ההערכות הן קופון מכל שלילת קצבה או השמת החברות — יש לציין — גוזרות נית, 
הת־אלא שמאז יצאה התוכנית לדרך בברכתם של גרפו מיליוני דולרים. שר  ושל  נתניהו  בנימין  לשעבר  האוצר  מהמובטלים מ”ת לשעבר והיום ראש הממשלה, אהוד אולמרט, שר  בעיקר   — קשות  ביקורות  ספגה  את ומהארגונים החברתיים. מובטלים רבים שהשתתפו היא  מקצצים  אותם,  משפילים  כי  סיפרו  לע־בתוכנית  אותם  ושולחים  הצדקה  כל  ללא  לעבודות קצבאותיהם  נשלחו  אחרים  חלקית.  במשרה  בודות 

ביתנו) חברי כנסת רבים הביעו התנגדות לתוכנית, ובא־בחריפות את התוכנית ואף עתרו נגדה לבג”ץ. גם התנדבות בשכר עלוב. בארגונים החברתיים תקפו  (ישראל  שמטוב  ליה  ח”כ  יזמה  אף  החתמת חברי כנסת על קריאה לבטל את התוכנית. חרונה 
יותר כ־80 ח”כים נענו לה. לפני  התמ”ת  שר  לתפקיד  כניסתו  לתוכנית מאז  התנגדות  ישי  אלי  הביע  שנה  ל”ידיעות מחצי  בראיון  המקורית.  יכולה אחרונות” הוא אף אמר כי התוכנית במתכונתה  לא  הקיימת  השר במתכונתה  החל  במקביל  הקלות להימשך.  ליישום  לפעול  ועדה למען המובטלים המשתתפים ישי  מינה  הוא  להיכנס וזו המליצה על סדרה של בראשות פרופ׳ יוסף תמיר, בתוכנית.  שאמורות  של לתוקף בימים הקרובים. כמו הקלות  סדרה  על  הורה  הוא  בתו־כן  למשתתפים  נוספות  ההקלות למובטלים שיתמידו להשתתף בתוכנית. בחברות ולמובטלים מבוגרים, ואף על תשלום מענק כנית, ובהן הקלות לאמהות חד־הוריות הקלות  את  אהבו  לא  התוכנית  את  במרכזי והביעו חשש כי הן יפגעו ברווחים שלהן.המפעילות  ישי  השר  סייר  האחרונים  כי שאין סיכוי שישתלבו במעגל העבודה בגלל בעיות בטלים רבים לסבול. ”הוא ראה מקרוב שמובטלים ההקלות הגדולות ולמרות השינויים ממשיכים מו־התמ”ת, הבין השר ישי במהלך הסיורים כי למרות נית ועם המובטלים. לדברי גורמים בכירים במשרד התוכנית ברחבי הארץ ונפגש עם מפעילי התוכ־בחודשים  להגיע  ממשיכים  וחברתיות  נפשיות  של קשה לראות את זה. השר ישי הבין שלמרות כל הם מחויבים לכך”, אמרו גורמים במשרד. ”היה לו גופניות,  הבסיסי  במבנה  פגם  יש  וההקלות  התוכנית ושצריך לשנות אותו מן היסוד”.השינויים 

בבסיסה חלופית שתהיה ”רחומה יותר” כלפי המובטלים, גורמים מקצועיים במשרד לגבש הצעות לתוכנית לפעול לסגירת תוכנית ויסקונסין. במקביל החלו בעקבות זאת החל השר ישי בימים האחרונים  התמ”ת.  במשרד  גורמים  גדולות לדברי  קבוצות  הוצאת  התוכנית:  ותש־של  הקיימת  מהתוכנית  מובטלים  עוד להפעילה עד לקיץ הקרוב, ויש להן עילות את התוכנית אמורות להמשיך פות לתוכנית. עם זאת החברות המפ־האחרונים הוחל בגיבושן של כמה חלו־ל”ידיעות אחרונות” נודע כי בימים האלה, כפי שהיה בעבר (ראו מסגרת).לום קצבאות הבטחת הכנסה למובטלים של  התוכנית  להארכת  שנחתם אופציה  בחוזה  נקבע  כך  הוחלט עימן. במשרד התמ”ת מודעים בשנה.  זאת  ובעקבות  של לכך,  הסופית  לסגירתה  עד  למ־כי  המשרד  יפעל  למשתתפים התוכנית  נוספות  הקלות  תן 
אחר בתוכנית. צפוי  התנגדות  מש־מוקד  הוא  התוכנית  חוס־רד האוצר שתמך בה מיומה לביטול  שהיא  מאחר  להשיבם כת בתשלום קצבאות למו־הראשון,  ומסייעת  במשרד בטלים  העבודה.  להביא למרות הכל לסגירת התוכנית ולהפעלת פו של דבר יצליח השר ישי התמ”ת מעריכים כי בסו־למעגל 

תוכנית חלופית.

עלה ל־800 אלףמספר הילדים העניים 
העוני 800 אלף — כך מעריכים גורמים במו־מתחת לקו העוני עלה מ־770 אלף לכ־ מספר הילדים שחיו בשנה האחרונה מאת דוד רגב, כתבנו לענייני רווחה דו”ח  לקראת  לאומי  לביטוח  נמשכה סד  מנגד  היום.  להתפרסם  הקשישים האמור  במספר  הירידה  השנה  של העוני שיציג את ממדי העוני שהיו במחצית מפרסם היום המוסד לביטוח לאומי את דו”ח חצי שנה לאחר פרסום דו”ח העוני הקודם על קרוב ל־1.7 מיליון נפש.רחי ישראל שחיו מתחת לקו העוני עמד פות שקיבלו לקצבאות. מספרם של אז־שחיו מתחת לקו העוני בעקבות התוס־גם  הראשונה  ובמחצית   2005 של  השנייה 

שים העניים חלה ירידה קלה בשנה האחרונה. לפי הביטוח הלאומי, במספרם של הקשי־2006.

העוני  לקו  מתחת  החיות  המשפחות  השנייה במספר  במחצית  אלף  על 411  — — אשר עמד   2006 של  הראשונה  ובמחצית   2005 הגורם העוני נמשכת מגמת הירידה.במספרן של המשפחות הקטנות שמתחת לקו צפויה להיות בקרב משפחות מרובות ילדים. חלה עלייה קלה במהלך 2006. עיקר העלייה של  כי  אומרים  לאומי  לביטוח  החיים במוסד  הקשישים  במספר  לירידה  לקצבאות העיקרי  התוספות  הוא  העוני  לקו  הילדים במספר הילדים החיים מתחת לקו העוני נו־שקיבלו בשנה האחרונה. לעומת זאת העלייה מתחת  קצבאות  של  הקפאתן  מהמשך  בעת 
העבודה ומאי־עדכונן. בשוק  החיוביות  גורמים אמורות לתמוך ביציבות בממדי העוני ואולי ”ההתפתחויות  אומרים  במעט”,  אותו  לצמצם  אף 

במוסד לביטוח לאומי.

שר התמ”ת החליט לבטל את תוכנית ויסקונסין, ש

לראות את זה”מחויבים. היה לו קשה ממשיכים להגיע כי הם במעגל העבודה שאין סיכוי שישתלבו ראה מקרוב שמובטלים גורמים בתמ”ת: ”השר 

יפגעו ברווחים שלהןוהביעו חשש כי הן ההקלות של השר ישי ויסקונסין לא אהבו את התעסוקה של תוכנית המפעילות את מרכזי בחברות הזרות 

(צילומים: אלכס קולומויסקי)תוכנית ויסקונסין בירושלים ופעילים חברתיים במרכז השר ישי בפגישה עם מובטלים 

היום: דו"ח העוני

נגד 
גופים 
חזקים 
במשק!
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25.1.2007 יום חמישי, ו' בשבט תשס"ז 

קונסין - הסוף
החלטה גורלית

את גב השרהצ'ק ששבר 
הרוכשים המרכז הגאים המחאה סמלית גדולה, כדוגמת ההמ־ויסקונסין בחדרה. במהלך הביקור הגישו לו מנהלי לפני כמה ימים ביקר השר ישי במרכז תוכנית לסגירתה של תוכנית ויסקונסין? מה גרם לשר התמ”ת אלי ישי לפעול סופית כתבנו לענייני רווחהמאת דוד רגב,  עסקים  בעלי  שמגישים  הגדולות  חאות 

הסכום חברות גדולות. רשום  להיות  אמור  שבו  שבמקום  ה”מחווה”, המובטלים שנמצאה עבורם עבודה באמצעות מרכז נרשם המספר 2,000. לשר ישי הוסבר כי זהו מספר אלא  על  שזעם  ישי,  השר  בחדרה.  כל סילק את ההמחאה מידיו. ויסקונסין  רשימת  את  התוכנית  ממנהלי  דרש  צאה להם, אם הם השתלבו בה ואם הם מתפרנסים צה את הרשימה של כולם ולבדוק איזו עבודה נמ־2,000 המובטלים שנמצאה עבורם עבודה: ”אני רו־הוא 
אנשים במהלך הסיור, הוא זעם מאוד על המעשה: ”הרגיז לדברי גורמים בכירים במשרד שנלוו לשר ישי בכבוד”, אמר השר. ולכסף.  לצ׳ק  המובטלים  את  שהפכו  לו לפעול לסגירתה של תוכנית ויסקונסין”, אמרו המובטלים וזה היה הקש ששבר את גב הגמל וגרם ומלואו. זה מעיד על האטימות של המפעילים כלפי שכחו שמדובר בבני אדם, שכל אחד מהם הוא עולם אותו 

הגורמים.

התוכנית החדשה

באוגוסט 2005,  תוכנית ויסקונסין, שי־כתבנו לענייני רווחהמאת דוד רגב,  לדרך  מדינת צאה  של  שמה  על  הברית, נקראת  בארצות  ויסקונסין 
במאמץ שי־שבה היא נולדה. למעשה  העבודה לליווי אישי ומקצועי של אנשי מקצוע מובטל כרוני, שבמסגרתה הוא זוכה קום, שעל פיו נבנית תוכנית לכל מדובר  מעגל  אל  לשוב  הורה, מסייעים לו מנהלי התוכנית במימון צוע המתאים לכישוריו. אם המובטל הוא באמצעות רכישת מקצוע או איתור מק־המסייעים לו 

מוגבלים לי קצבת הבטחת הכנסה שהוגדרו מובטלים בתוכנית חויבו להשתתף מובטלים מקב־גני ילדים. חד־הוריות,  אמהות  ומובטלים מבוגרים. המובטלים לא זכו לכל כרוניים, ובהם 

מובטלים הקלה, ולמרות מגבלותיהם חויבו רבים מהם  להם.  שהוצעה  עבודה  כל  להצעות לקבל  להיענות  יכלו  לא  או  סירבו  שלהם רבים  הקיום  וקצבאות  מגבלותיהם —  בשל 
בתוכנית. בתוכנית — בעיקר לאמהות חד־הוריות — וכן של הקלות למובטלים בכל הנוגע להשתתפות באחרונה יזם שר התמ”ת, אלי ישי, סדרה נשללו. שיתמידו  למובטלים  מענקים  סיכוי לחייהם, יוצאו מהתוכנית וישובו לקבל קצ־ונפשית וכן מובטלים מבוגרים בשנות ה־50 של מובטלים, ובהן מובטלים מוגבלים פיזית על פי התוכנית המתגבשת, קבוצות גדולות יזם  שאין  מאחר  הכנסה,  להבטחת  תוכנית שישובו למעגל העבודה.באות  יקבלו  יותר  צעירים  שקצבת אישית הכוללת ליווי צמוד. התוכנית תותאם מובטלים  מתגבש  עוד  האישיים.  לים גם כשישובו למעגל העבודה.הבטחת ההכנסה לא תישלל מחלק מהמובט־לנתוניהם 

מדי חודש17 אלף מובטלים 
† מספר המובטלים שהופנו לארבעת מרכזי הפעלתה: כ־80 מיליון שקלים. † עלות התוכנית כפי שנקבעה לשתי שנות כתבנו לענייני רווחהמאת דוד רגב, 

שמשתתפים התוכנית: 21,519 אלף. הממוצע  המובטלים  מספר  המובט־מדי חודש בתוכנית: כ־17 אלף.†  של  הממוצע  ההתייצבות  שיעור   †
† מספר המובטלים שמצאו עבודה דרך התו־לים: 80%-90%. 

מק־כנית: 10,800. להכשרה  שנשלחו  המובטלים  מספר  לה־דבות בקהילה עד שתימצא להם עבודה: 5,700.† מספר המובטלים שנשלחו לבצע עבודות התנ־צועית דרך התוכנית: 14,600.†  שסירבו  בתוכנית  המובטלים  שיעור  צעות העבודה ושקצבאותיהם נשללו: כ־7% † 
למו־לטה לשלול את קצבאותיהם: כ־1,400. רבע † מספר המובטלים שהגישו ערר על ההח־בחודש. הוחזרו  והקצבאות  התקבלו,  מהעררים 

בטלים.

לטענת מובטלים השפילה אותם והתעללה בהם

יחויבו לעבודנכים ומבוגרים לא       

תוכנית ויסקונסיןמפגין נגד 

ויסקונסין במספרים
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תוכנית ויסק
ויסקונסין שמאלצת מובטלים מקבלי  לתוכנית  מהרגע שנכנס לתפקידו, התנגד השר ישי 
הבטחת הכנסה להגיע מדי יום למרכזי תעסוקה † מי שמסרב — מאבד את הקצבה † מובטלים 
רבים טוענים שהופנו במרכזים לעבודות בשכר עלוב ושמדובר בטרטור † שר התמ”ת מסכים 
איתם: בימים אלה עובדים במשרדו על תוכנית שתפטור מובטלים רבים מחובת ההשתתפות בה

ישי, מסרו אמש גורמים בכירים במשרד התמ”ת.נית חדשה ושונה שתקל מאוד על המובטלים. כך למעגל העבודה תבוטל, ובמקומה תופעל תוכ־ חשיפה: תוכנית ויסקונסין להשבת מובטלים  אלי  התמ”ת,  שר  החל  האחרונים  במרכזי לת עבודה וישובו לקבל קצבאות הבטחת הכנסה.גרים ומובטלים מוגבלים להתייצב במרכזים לקב־פי התוכנית המסתמנת, לא יידרשו מובטלים מבו־עיים במשרד התמ”ת על הכנת תוכנית חדשה. על אחרונות” נודע כי במקביל שוקדים גורמים מקצו־לפעול לסגירתה של תוכנית ויסקונסין. ל”ידיעות בימים  באחרונה  ישי  השר  שערך  לשים התוכנית ברחבי הארץ חשפו בפניו את העובדה ”הסיורים  החליט  והוא  סובלים,  פשוט  שתוכנית הדגל של זוהי ללא ספק רעידת אדמה של ממש בשוק לזה סוף”, אמרו אמש גורמים במשרד התמ”ת.שהמובטלים  מיליון משרדי האוצר והתמ”ת להשבת מובטלים למעגל העבודה. כשנה וחצי לאחר  כ־80  של  בהשקעה  לדרך  יצאה  שלה שקל, החליט בימים האחרונים שר התמ”ת, אלי העבודה  ויסקונסין  תוכנית  את  סופית  לחסל  באוגוסט 2005, התנגד, למעשה, מהיום שנכנס לתפקידו.ישי,  לדרך  התוכנית  יצאה  טחת הכנסה ובמקביל לחסוך למדינה את תשלום בטלים הכרוניים בישראל המקבלים קצבאות הב־ומטרתה הייתה להשיב למעגל העבודה את המו־כזכור 
זכיינים הקצבאות המתמשך. ארבעה  נבחרו  התוכנית  להפעלת 

בירוש־  — מרכזים  ארבעה  פתחו  ואלה  המת־לים שאינם מוצאים עבודה זה תקופה ארוכה.ובהם נכים, מוגבלים, אמהות חד־הוריות ומובט־להגיע מובטלים מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה, לים, באשקלון, בנצרת ובחדרה — שאליהם חויבו מחו”ל,  המובטלים  המקורית,  התוכנית  פי  מחויבים על  התוכנית  מופעלת  שבו  באזור  למעגל במשך כל שעות היום ומקבלים הכשרות להגיע מדי בוקר לאחד המרכזים, שם הם שוהים גוררים  חזרתם  לקראת  המ־וקורסים  פועלים  במקביל  עבודה. העבודה.  להם  למצוא  מובטל רכזים  כל  של  העבודה קצבתו  למעגל  שבהם שחוזר  במקרים  להצעות מופסקת.  מובטלים  התוכ־עבודה או שסירבו לשתף סירבו  מפעילי  עם  קצבאותיהם. פעולה  נשללו  מובטלים בעבודה, ועל פי ההערכות הן קופון מכל שלילת קצבה או השמת החברות — יש לציין — גוזרות נית, 
הת־אלא שמאז יצאה התוכנית לדרך בברכתם של גרפו מיליוני דולרים. שר  ושל  נתניהו  בנימין  לשעבר  האוצר  מהמובטלים מ”ת לשעבר והיום ראש הממשלה, אהוד אולמרט, שר  בעיקר   — קשות  ביקורות  ספגה  את ומהארגונים החברתיים. מובטלים רבים שהשתתפו היא  מקצצים  אותם,  משפילים  כי  סיפרו  לע־בתוכנית  אותם  ושולחים  הצדקה  כל  ללא  לעבודות קצבאותיהם  נשלחו  אחרים  חלקית.  במשרה  בודות 

ביתנו) חברי כנסת רבים הביעו התנגדות לתוכנית, ובא־בחריפות את התוכנית ואף עתרו נגדה לבג”ץ. גם התנדבות בשכר עלוב. בארגונים החברתיים תקפו  (ישראל  שמטוב  ליה  ח”כ  יזמה  אף  החתמת חברי כנסת על קריאה לבטל את התוכנית. חרונה 
יותר כ־80 ח”כים נענו לה. לפני  התמ”ת  שר  לתפקיד  כניסתו  לתוכנית מאז  התנגדות  ישי  אלי  הביע  שנה  ל”ידיעות מחצי  בראיון  המקורית.  יכולה אחרונות” הוא אף אמר כי התוכנית במתכונתה  לא  הקיימת  השר במתכונתה  החל  במקביל  הקלות להימשך.  ליישום  לפעול  ועדה למען המובטלים המשתתפים ישי  מינה  הוא  להיכנס וזו המליצה על סדרה של בראשות פרופ׳ יוסף תמיר, בתוכנית.  שאמורות  של לתוקף בימים הקרובים. כמו הקלות  סדרה  על  הורה  הוא  בתו־כן  למשתתפים  נוספות  ההקלות למובטלים שיתמידו להשתתף בתוכנית. בחברות ולמובטלים מבוגרים, ואף על תשלום מענק כנית, ובהן הקלות לאמהות חד־הוריות הקלות  את  אהבו  לא  התוכנית  את  במרכזי והביעו חשש כי הן יפגעו ברווחים שלהן.המפעילות  ישי  השר  סייר  האחרונים  כי שאין סיכוי שישתלבו במעגל העבודה בגלל בעיות בטלים רבים לסבול. ”הוא ראה מקרוב שמובטלים ההקלות הגדולות ולמרות השינויים ממשיכים מו־התמ”ת, הבין השר ישי במהלך הסיורים כי למרות נית ועם המובטלים. לדברי גורמים בכירים במשרד התוכנית ברחבי הארץ ונפגש עם מפעילי התוכ־בחודשים  להגיע  ממשיכים  וחברתיות  נפשיות  של קשה לראות את זה. השר ישי הבין שלמרות כל הם מחויבים לכך”, אמרו גורמים במשרד. ”היה לו גופניות,  הבסיסי  במבנה  פגם  יש  וההקלות  התוכנית ושצריך לשנות אותו מן היסוד”.השינויים 

בבסיסה חלופית שתהיה ”רחומה יותר” כלפי המובטלים, גורמים מקצועיים במשרד לגבש הצעות לתוכנית לפעול לסגירת תוכנית ויסקונסין. במקביל החלו בעקבות זאת החל השר ישי בימים האחרונים  התמ”ת.  במשרד  גורמים  גדולות לדברי  קבוצות  הוצאת  התוכנית:  ותש־של  הקיימת  מהתוכנית  מובטלים  עוד להפעילה עד לקיץ הקרוב, ויש להן עילות את התוכנית אמורות להמשיך פות לתוכנית. עם זאת החברות המפ־האחרונים הוחל בגיבושן של כמה חלו־ל”ידיעות אחרונות” נודע כי בימים האלה, כפי שהיה בעבר (ראו מסגרת).לום קצבאות הבטחת הכנסה למובטלים של  התוכנית  להארכת  שנחתם אופציה  בחוזה  נקבע  כך  הוחלט עימן. במשרד התמ”ת מודעים בשנה.  זאת  ובעקבות  של לכך,  הסופית  לסגירתה  עד  למ־כי  המשרד  יפעל  למשתתפים התוכנית  נוספות  הקלות  תן 
אחר בתוכנית. צפוי  התנגדות  מש־מוקד  הוא  התוכנית  חוס־רד האוצר שתמך בה מיומה לביטול  שהיא  מאחר  להשיבם כת בתשלום קצבאות למו־הראשון,  ומסייעת  במשרד בטלים  העבודה.  להביא למרות הכל לסגירת התוכנית ולהפעלת פו של דבר יצליח השר ישי התמ”ת מעריכים כי בסו־למעגל 

תוכנית חלופית.

עלה ל־800 אלףמספר הילדים העניים 
העוני 800 אלף — כך מעריכים גורמים במו־מתחת לקו העוני עלה מ־770 אלף לכ־ מספר הילדים שחיו בשנה האחרונה מאת דוד רגב, כתבנו לענייני רווחה דו”ח  לקראת  לאומי  לביטוח  נמשכה סד  מנגד  היום.  להתפרסם  הקשישים האמור  במספר  הירידה  השנה  של העוני שיציג את ממדי העוני שהיו במחצית מפרסם היום המוסד לביטוח לאומי את דו”ח חצי שנה לאחר פרסום דו”ח העוני הקודם על קרוב ל־1.7 מיליון נפש.רחי ישראל שחיו מתחת לקו העוני עמד פות שקיבלו לקצבאות. מספרם של אז־שחיו מתחת לקו העוני בעקבות התוס־גם  הראשונה  ובמחצית   2005 של  השנייה 

שים העניים חלה ירידה קלה בשנה האחרונה. לפי הביטוח הלאומי, במספרם של הקשי־2006.

העוני  לקו  מתחת  החיות  המשפחות  השנייה במספר  במחצית  אלף  על 411  — — אשר עמד   2006 של  הראשונה  ובמחצית   2005 הגורם העוני נמשכת מגמת הירידה.במספרן של המשפחות הקטנות שמתחת לקו צפויה להיות בקרב משפחות מרובות ילדים. חלה עלייה קלה במהלך 2006. עיקר העלייה של  כי  אומרים  לאומי  לביטוח  החיים במוסד  הקשישים  במספר  לירידה  לקצבאות העיקרי  התוספות  הוא  העוני  לקו  הילדים במספר הילדים החיים מתחת לקו העוני נו־שקיבלו בשנה האחרונה. לעומת זאת העלייה מתחת  קצבאות  של  הקפאתן  מהמשך  בעת 
העבודה ומאי־עדכונן. בשוק  החיוביות  גורמים אמורות לתמוך ביציבות בממדי העוני ואולי ”ההתפתחויות  אומרים  במעט”,  אותו  לצמצם  אף 

במוסד לביטוח לאומי.

שר התמ”ת החליט לבטל את תוכנית ויסקונסין, ש

לראות את זה”מחויבים. היה לו קשה ממשיכים להגיע כי הם במעגל העבודה שאין סיכוי שישתלבו ראה מקרוב שמובטלים גורמים בתמ”ת: ”השר 

יפגעו ברווחים שלהןוהביעו חשש כי הן ההקלות של השר ישי ויסקונסין לא אהבו את התעסוקה של תוכנית המפעילות את מרכזי בחברות הזרות 

(צילומים: אלכס קולומויסקי)תוכנית ויסקונסין בירושלים ופעילים חברתיים במרכז השר ישי בפגישה עם מובטלים 

היום: דו"ח העוני

טיפול בנוער ללא מסגרת
לפתרון  ישי  אלי  פעל  בכנסת  שנותיו  בכל 
במשרדים  ופעל  הנושר  הנוער  בעיית 
השונים לקידום הטיפול בנוער זה. במהלך 
שינוי  של  למצב  הגיע  בנושא  פעילותו 
הגדרת  לגבי  הרווחה  במשרד  התפיסה 

נוער נושר והביא לגיוס תקציבים רבים 
של מאות מליוני שקלים, עבור פעילות, 
טיפול ופתיחת מוסדות יעודיים וכיתות 

לנוער זה.

תיקון חוק תמ"א 38
38 לאפקטיבי,  אלי ישי הפך את חוק תמ״א 
להגדלה  שהביא  דבר  בחוק,   3 תיקון  ע"י 
משמעותית של אחוזי בניה, מהלך שכיום נושא 
פירות בכל שכונה ושכונה ואלפי בניינים ברחבי 

הארץ כעת בהליך ממשי של תמ"א 38,

בניית מאות מקוואות 
ושיפוצם!

והטהרה,  המקואות  עניין  את  לקח  ישי,  אלי 
במלא המרץ, ובכל רחבי הארץ.

ברחבי  מקוואות   400 ל-  קרוב  נבנו  בתקופתו 
פאר  ברב  שופצו.,  מקוואות   500 ומעל  הארץ 
והדר, מתקציבי ממשלה, והסכמים עם הרשיות.
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הנחות וחוקים למען 
בעלי מוגבלויות

בשנת 2011 עדכן אלי ישי את ההנחה לנכים 
ובעלי מוגבליות, והעלה אותה לסף של חמישים 
אחוזים. בשנת 2010 חתם שר הפנים אלי ישי 
על תקנה המחייבת כל מבנה חדש שייבנה וכן 
הנגשת  את   הרחבה  העוברים  ישנים  מבנים 
גלגלים  לכסא  מעברים  שיכלול  לנכים  המבנה 

ואמצעי שילוט ואזהרה לחרשים ועוורים.

הקלה בתשלומי הארנונה
הפנים  כשר  כהונתו  בעת   2011 בשנת 
בממשלת נתניהו השנייה החליט אלי ישי על 
להקל  בכדי  בארנונה  ההנחות  טבלת  עדכון 
לנפש.  ההוצאה  סך  על  משמעותי  באופן 
לסך  בחוק  אז  עד  קבוע  שהיה  הקריטריון 

לצורך  למשפחה  להכנסה  המקסימלי 
קבלת הנחה הועלה ב -25 אחוזים!

כך גם כל ילד עד גיל חמש יחשב כשתי 
הלימוד  שכר  כי  נקבע  עוד  נפשות. 

למוסדות חינוך ינוכה מסך ההכנסה.

הקרב על מוצרי 
היסוד!

נציג  ישי,  אלי  היה  ממשלה,  בכל 
השכבות החלשות. ונאבק בעקביות 
היסוד,  מוצרי  התייקרות  למנוע 
מחירי  כשעלו  לדוג'  ולהוזלתם. 

החטה בעולם, גייס סיבסוד של 
פרוס  "הלוא  שקל.  מליון   120
מצווה  עבורו  לחמך"  לרעב 

ציבורית!

9

יום�רביעי,�י"ח�בסיון�תשס"ו�14.6.2006

מהפכת החינוך
הארכת יום הלימודים, ארוחות צהריים חמות והעלאת שכר המורים: אלה עיקרי הרפורמה √ גם הבגרויות

ישתנו: פחות שינון, יותר הבנה — וחיזוק מקצועות הטכנולוגיה והאזרחות √ גורמים המעורבים בגיבוש

התוכנית: ”הפקנו את הלקחים המרים של לבנת, ניישם התוכנית בשיתוף המורים, השלטון המקומי וההורים”

מאת 
תמר טרבלסיַײחדד, 

כתבתנו לענייני חינוך

הארכת יום הלימודים, מפעל הזנה שיע

ַײ
ניק ארוחת צהריים חמה לכל התלמידים, הע

ַײ
לאת שכר המורה באופן משמעותי ושינוי

דגשים בבחינות הבגרות — אלה הם עיקרי

הרפורמה שמגבשת בימים אלה שרת החי

ַײ נוך, פרופסור יולי תמיר.

תמיר תציג את עקרונות התוכנית בפני

ראש הממשלה אהוד אולמרט ביום ראשון הק

ַײ
רוב ולאחר מכן תמנה צוותים משותפים שיעב

ַײ
דו את העקרונות למהלכים אופרטיביים. במה

ַײ
לך השבוע האחרון נפגשה תמיר עם נציגי המו

ַײ
רים, השלטון המקומי, אנשי חינוך ואקדמיה וה

ַײ ציגה בפניהם את העקרונות. 

לדברי הגורמים שנטלו חלק בפגישות הע

ַײ
בודה עם תמיר, עלות התוכנית מוערכת בכשי

ַײ
שה מיליארד שקלים, ויישומה יתפרס על פני

חמש שנים.

התוכנית החינוכית מבוססת על מרכיבים

מרכזיים המקובלים על המורים והשלטון המ

ַײ
קומי וכן על תוכניות שהם עצמם יזמו. מדובר

בתוכנית ”הצעד הקובע” של הסתדרות המ

ַײ
רוים, ”עוז לתמורה” של ארגון המורים

העלַײיסודיים ומרכיבים בהמלצות ועדת דברת.

אחד העקרונות המרכזיים שתמיר מבקשת

להדגיש הוא חיזוק מעמד המורה והעלאת שכ

ַײ
רו של המורה המתחיל. לפי ההצעה, מדובר בס

ַײ
כום של 7,000 שקלים למורה מתחיל (כיום מש

ַײ
תכר מורה מתחיל פחות משכר המינימום) וה

ַײ

שוואת תנאי השכר והעבודה לשכר המהנדסים.

המורים, מצדם, יתבקשו להאריך את השהות

שלהם בבית הספר עד לשעות אחר הצהריים.

בחלק מהשעות הנוספות הם ילמדו בכיתות וב

ַײ
זמן הנותר יעניקו שיעורי תגבור לתלמידים

חלשים, יבדקו מבחנים ועבודות, יקיימו מפג

ַײ
שים עם ההורים וייטלו חלק בהשתלמויות מק

ַײ
צועיות. עם זאת חלוקת הזמן בין הלימוד

בכיתות למטלות האחרות טרם גובשה.

המורים אמורים גם להיכנס למערך

מסיבי של השתלמויות. 

התוכנית הזו אינה כוללת פי
ַײ

טורי מורים, אך תכלול הגדלת

מכסות פרישה מרצון. הכוונה

היא לאפשר לכַײ2,000 עד

3,000 מורים לפרוש מדי שנה

ובכך לקלוט מורים איכותיים
חדשים.

לפי התוכנית יוח
ַײ

זרו למערכת החי
ַײ
נוך בהדרגה 3.4

מיליארד שקלים

שקוצצו מתקציב

החינוך בארבע

ַײהשנים האחרו
נות, שהביאו

ַײבין השאר לצ
מצום של

250,000 שעַײ
ות לימוד.

עיקרון נוסף המופיע בתוכנית הוא הגברת

ההשקעה בגיל הרך. נקבע כי יושקעו משאבים

באיתור תלמידים מתקשים או בעלי לקויות וק

ַײ
שיים שונים כבר בגיל הגן. הלמידה בגני היל

ַײ
דים תתקיים בקבוצות קטנות יותר.

בכל הנוגע לתעודת הבגרות, התוכנית מצי

ַײ
עה להוסיף מרכיב התנדבותיַײערכי לשם

השגת התעודה, הגברת משקל

מקצוע האזרחות וניסיון להגיע

להסכמה עם האוניברסי
ַײ
טאות להעניק בונוס לת

ַײ
למידים שייבחנו ביחי

ַײ
דות רבות באזרחות,

זאת כדי לחזק את

הזהות הדמוקרטית של
התלמידים.

בחינות הבגרות יכ
ַײ
ללו יותר עבודות חקר

שיבטאו השקעה והבנה

של התלמיד ופחות שינון

של החומר הנלמד. בתוכ
ַײ
נית גם חיזוק ושיקום

ַײהחינוך הטכנולו
ַײגי כדי לתת מע
נה למחסור

בכוח האדם

בתעשיות עתַײ

ַײירות ידע. מדו
בר בשילוב של

תעודת בגרות

עיוניתַײמקצועית. 

דגש נוסף יושם גם על מקצוע האנגלית

בשל חשיבותו בתהליך הלמידה ולהשתלבות

במערכת ההשכלה הגבוהה.

עוד שואפת תמיר לצמצום הפערים בין המ

ַײ
גזר היהודי והערבי בתחום התשתיות הפיזיות

וההישגים הלימודיים. 

התוכנית מציעה צמצום מספר התלמידים

בכיתה, עידוד של יוזמות חינוכיות מצליחות

והעתקתן לבתי ספר אחרים. בסעיף המאבק בא

ַײ
לימות מציעה תמיר לאמץ בשלב הראשון מו

ַײ
דל של ”עיר ללא אלימות” הפועל בשנתיים

האחרונות באילת ושותפות לו המשטרה, מער

ַײ כת החינוך והרשות המקומית. 

”הדגש של שרת החינוך הוא בגיבוש תוכנית

שתבטא קונצנזוס רחב ככל האפשר עם המו

ַײ
רים, השלטון המקומי וההורים, מבלי להיכנס

למלחמות”, אמרו אמש גורמים שהשתתפו בפ

ַײ
גישות. ”תמיר הפיקה את הלקחים המרים של

קודמתה לימור לבנת והציבה לעצמה יעד ברור

להסכמה רחבה ובלי מהפכה שאינה ניתנת ליי

ַײ
שום ושהיא אינה יכולה לעמוד בה”.

עם זאת העריכו הגורמים כי למרות ההסכ

ַײ
מה המסתמנת לגבי עקרונות התוכנית יצוצו

הבעיות ברגע שיחל המשא ומתן בין המורים

לאוצר. עיקר המחלוקת בין הצדדים ייסוב על

שאלת מספר השעות שבהן ישהו המורים בכי

ַײ
תה ודרגות השכר של המורים. האחרונים גם

לא יסכימו לוותר על שעות גמול לבעלי תפ

ַײ קידים המכונות ”שעות אוויר”. מעמד המורים

חיזוק מעמד המורים

באמצעות העלאת שכר

והשוואתו לשכר מהנדס:

שכר מורה מתחיל יעלה

לַײ7,000 שקל

הגיל הרך

השקעת משאבים

כבר בגיל הגן. המטרה:

לאתר ילדים עם ליקויי

למידה וקשיים שונים

כבר בגיל הרך

תעודת בגרות

יותר הבנה ופחות

שינון, הוספת מרכיב

התנדבותי לתעודה

ובונוס ללימודי אזרחות

מוגברים

הקטנת כיתות

הקטנת מספר התלמידים

בכיתה ושיפור מבני

מוסדות החינוך —

כדי שיתאימו ליום

הלימודים הארוך

תמיר

(צילום: צביקה טישלר)

     

6 מיליארד שקל לרפורמה במערכת החינוך בהסכמת המורים

8

יום�רביעי,�י"ח�בסיון�תשס"ו�14.6.2006

"מורדי" העבודה:
תקראו לנו "השומרים"
בשם השם: חמישיית המורדים במפלגת העבודה החליטו

להחליף כינוי √ הסיבה: השם הקודם גורם נזק הסברתי
יובל קרני,מאת 

כתבנו לענייני מפלגות

חמישיית המורדים במפלגת העבודה החלי
ַײ
טו שהשם ”המורדים” גורם להם נזק הסברתי

במאבק הפוליטי שהם מנהלים, ואתמול הם

החליטו לבחור שם חדש לקבוצה — ”השומ

ַײ רים”.

חבר הכנסת לשעבר, הפרסומאי רונן צור,

ששותף להתארגנות הקבוצה, הציע אתמול בי

ַײ
שיבת המורדים לשנות את שם הקבוצה וזכה לת

ַײ
מיכה גורפת של כולם. השם החדש שהציע צור

הוא ”השומרים”, אך יחד עם זאת ישנה הצעה נו

ַײ ספת: ”הבונים”.

”אנחנו זוכרים כיצד נגמר הסיפור של המור
ַײ
דים בליכוד ואנחנו ממש לא רוצים לסיים

כמוהם”, אמר אתמול גורם הקשור בחמישיית

המורדים. ”אם ברצוננו להצליח, אנחנו חייבים

לבחור שם חדש עם משמעות חיובית יותר”.

הישיבה אתמול של החמישייה עסקה בבחירת

השם, ובקרוב הם אמורים לצאת לדרך חדשה עם

שם חדש. ”אנחנו לא מורדים ואנחנו לא מנסים

לארגן מרד, ולכן השם הזה לא מתאים”, הסבירה

אתמול ח”כ קולט אביטל, חברה בפורום. ”אנחנו

רוצים לארגן התגבשות חדשה של קבוצה שיהיו

לה הרבה נושאים על סדר היום. לצערי, לביטוי

המורדים יש קונוטציה שלילית. ניסיתי כמה פע

ַײ
מים להימנע מהשימוש בביטוי המורדים, אבל

התקשורת דאגה להשתמש בשם הזה. לא הגיוני

שכל אלה החושבים אחרת יזכו לשם המורדים.

המורדים זה פשוט נשמע לא טוב”, אמרה אביטל.

”השם הזה לא מייצג את הפעילות של הקבו
ַײ
צה”, הוסיך אחד מחברי החמישייה. ”המורדים

בליכוד היו מזוהים עם התארגנות נגד המנהיג

הנערץ של הציבור בישראל, ופעולת המרד

שלהם נתפסה גם כנגד הציבור הישראלי". 

יש לציין כי המורדים בליכוד הצליחו למרר

את חייו של ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון,

ואף התנגדו באופן חסר תקדים למינוי של ח”כים

מהליכוד לתפקידי שרים בממשלה. הסוף ידוע

לכולם: שרון עזב את הליכוד והקים את קדימה,

ואילו המורדים נזרקו על ידי בוחרי הליכוד מחוץ

לרשימת המפלגה לכנסת. 

ראש אמ"ן לשעבר מותח ביקורת על חלוץ: ”בפרשת הטייסים הסרבנים נשמע קולו, אבל הפעם הוא שותק”

אורי שגיא נגד הרמטכ”ל: הוא שותק בפרשת האונס

ישי נגד הירשזון:
הקרב על הלחם

שר האוצר מסרב לחתום על הצו להוזלת הלחם בַײ4%
מאת 

דוד רגב וגד ליאור,

כתבי ”ידיעות אחרונות”

מתחדש הקרב על מחירי הלחם, והפעם בין

משרד התמ”ת למשרד האוצר: אתמול חתם שר

התמ”ת אלי ישי על צו להורדת מחירי הלחם

המפוקח בַײ4%. שר האוצר אברהם הירשזון הו

ַײ
פתע לשמוע את פרסום ההוזלה בתקשורת, לא

ַײ
חר שישי לא התייעץ עימו או עידכן אותו בנו

ַײ
שא. בעקבות כך הודיע משרד האוצר כי אין

בכוונתו לחתום על הצו עד שהנושא ייבדק.

לפני כמה ימים נחשפה ב”ידיעות אחרונות”

כוונתו של ישי להוזיל את מחירי הלחם. זאת בע

ַײ
קבות ”מחטף הלחם”, שבמהלכו חתם אהוד אולמ

ַײ
רט בסמוך לעזיבתו את משרד התמ”ת על צו לה

ַײ עלאת המחיר בַײ7%.

אלא שהירשזון ”קילקל את המסיבה”: הוא הו
ַײ
דיע כי לא יחתום על הצו וביקש לבדוק את הנו

ַײ שא.

הירשזון הביע חשש כי הורדת מחירי הלחם

באמצעות הפחתת הרווח הקמעונאי, כפי שמציע

ישי, עלולה לגרום להסרת הכיכרות מהמדפים.

בתגובה לסירובו של הירשזון לחתום על ההו
ַײ
זלה אמר אתמול ישי: ”אני מתכוון להמשיך להיא

ַײ
בק על הלחם. אם שר האוצר לא יחתום על הצו,

אפעל בדרכים אחרות להוזלת המחירים. אך אני

סבור שבסופו של דבר הוא יחתום כי אני מאמין

שגם הוא רוצה בטובת הצרכנים”.

יו”ר ארגון הסוחרים, אברהם בירנבאום, אמר

כי ”אם חס וחלילה יופחת הרווח הזעום של סוחרי

המכולות, שמרביתם

אנשים מבוגרים

קשי יום, נבקש
משר האוצר
שלא לחתום

על העוול”.
אמש כבר
איימו בעלי

חנויות קטנות

ַײכי יפסיקו לאל
תר למכור את

ַײהלחמים שב
פיקוח.

הארכת הלימודים

יום הלימודים יתארך

עד לשעות אחר

הצהריים, והמורים יעניקו

שיעורי תגבור לתלמידים

החלשים

ארוחה חמה

מפעל הזנה יעניק

ארוחות חמות לתלמידים:

רמת הסבסוד תיקבע

בהתאם למצב הכלכלי

של התלמיד

מאת 
יוסי יהושוע,
כתבנו לענייני צבא

ראש אמ”ן לשעבר, אלוף (מיל') אורי

שגיא, מותח ביקורת קשה על שתיקתו של

הרמטכ”ל דן חלוץ בפרשת האונס בבסיס

חיל האוויר וביתר הפרשיות החמורות שנ

ַײ
חשפו בתקופה האחרונה בצה”ל.

”המסר הנורמטיבי צריך להיות ברור,

להיאמר ולהיעשות”, אומר שגיא. ”תקלות היו

גם בדורי, אבל הרף חייב להיקבע והוא לא

ברור. אנחנו מצפים ממי שעומד בראש המע

ַײ

רכת הפיקודית להסביר את עמדתו באו
ַײ

תם נושאים, ואם עמדתו לא ברורה,

אז זאת בעיה”.

שגיא חידד את דבריו והסביר כי

כשתופעת הטייסים הסרבנים נחשפה

בחיל האוויר, נשמע קולו של חלוץ

בבירור. ”אפשר היה לתמוך בעמדתו

ואפשר לא, אבל ידענו מה הוא חו
ַײ

שב על התופעה”, אומר שגיא.

”אבל עכשיו, בפרשיות האח
ַײ

רונות — אונס הילדה בב
ַײ

סיס, בנק החץ והמעילה בבסיס חיל

האוויר הסודי — עמדתו אינה נש
ַײ
מעת, והוא לא פועל כנדרש ולאל

ַײ
תר. עשרות אלפי אנשי ממתינים

למוצא פיו”.

את הביקורת מתח שגיא בהר
ַײ
צאה שנשא בשבוע שעבר, ואת

ַײ
מול הוא הבהיר את עמד

ַײ
תו בשיחה עם ”ידי

ַײ
עות אחרונות”.

”צריך לעשות

הבחנה בין האחריות הפיקודית לבין האשמה

הפלילית”, מוסיף שגיא. ”המשטרה הצבאית

חוקרת את הפרשה, אבל אין כל מניעה לנקוט

הליכים פיקודיים לאלתר, וזה נראה לי תמוה

שמתמהמהים עם זה. הדבר נמשך יותר מדי

זמן, וזה לא סביר”.

בינתיים ממשיכה המשטרה הצבאית בחקי

ַײ
רת הפרשה, ואתמול הוארך מעצרם של שניים

מהחשודים. כפי שנחשף אתמול ב”ידיעות אח

ַײ
רונות”, מפקד הבסיס אל”מ א' נחקר באזהרה,

וחקירתו תושלם בקרוב.

שגיא 

(צילום ארכיון: רוני שיצר)

הירשזון

שרת החינוך יולי תמיר מציגה:    

צעדים ראשונים 

בבית ספר. ההצעה:
לימוד בקבוצות
קטנות כבר בגן

(צילום: אלעד גרשגורן) 

ח
 צ

ם
חיי

ם: 
לו

צי
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מהפכת החינוך
הארכת יום הלימודים, ארוחות צהריים חמות והעלאת שכר המורים: אלה עיקרי הרפורמה √ גם הבגרויות

ישתנו: פחות שינון, יותר הבנה — וחיזוק מקצועות הטכנולוגיה והאזרחות √ גורמים המעורבים בגיבוש

התוכנית: ”הפקנו את הלקחים המרים של לבנת, ניישם התוכנית בשיתוף המורים, השלטון המקומי וההורים”

מאת 
תמר טרבלסיַײחדד, 

כתבתנו לענייני חינוך

הארכת יום הלימודים, מפעל הזנה שיע

ַײ
ניק ארוחת צהריים חמה לכל התלמידים, הע

ַײ
לאת שכר המורה באופן משמעותי ושינוי

דגשים בבחינות הבגרות — אלה הם עיקרי

הרפורמה שמגבשת בימים אלה שרת החי

ַײ נוך, פרופסור יולי תמיר.

תמיר תציג את עקרונות התוכנית בפני

ראש הממשלה אהוד אולמרט ביום ראשון הק

ַײ
רוב ולאחר מכן תמנה צוותים משותפים שיעב

ַײ
דו את העקרונות למהלכים אופרטיביים. במה

ַײ
לך השבוע האחרון נפגשה תמיר עם נציגי המו

ַײ
רים, השלטון המקומי, אנשי חינוך ואקדמיה וה

ַײ ציגה בפניהם את העקרונות. 

לדברי הגורמים שנטלו חלק בפגישות הע

ַײ
בודה עם תמיר, עלות התוכנית מוערכת בכשי

ַײ
שה מיליארד שקלים, ויישומה יתפרס על פני

חמש שנים.

התוכנית החינוכית מבוססת על מרכיבים

מרכזיים המקובלים על המורים והשלטון המ

ַײ
קומי וכן על תוכניות שהם עצמם יזמו. מדובר

בתוכנית ”הצעד הקובע” של הסתדרות המ

ַײ
רוים, ”עוז לתמורה” של ארגון המורים

העלַײיסודיים ומרכיבים בהמלצות ועדת דברת.

אחד העקרונות המרכזיים שתמיר מבקשת

להדגיש הוא חיזוק מעמד המורה והעלאת שכ

ַײ
רו של המורה המתחיל. לפי ההצעה, מדובר בס

ַײ
כום של 7,000 שקלים למורה מתחיל (כיום מש

ַײ
תכר מורה מתחיל פחות משכר המינימום) וה

ַײ

שוואת תנאי השכר והעבודה לשכר המהנדסים.

המורים, מצדם, יתבקשו להאריך את השהות

שלהם בבית הספר עד לשעות אחר הצהריים.

בחלק מהשעות הנוספות הם ילמדו בכיתות וב

ַײ
זמן הנותר יעניקו שיעורי תגבור לתלמידים

חלשים, יבדקו מבחנים ועבודות, יקיימו מפג

ַײ
שים עם ההורים וייטלו חלק בהשתלמויות מק

ַײ
צועיות. עם זאת חלוקת הזמן בין הלימוד

בכיתות למטלות האחרות טרם גובשה.

המורים אמורים גם להיכנס למערך

מסיבי של השתלמויות. 

התוכנית הזו אינה כוללת פי
ַײ

טורי מורים, אך תכלול הגדלת

מכסות פרישה מרצון. הכוונה

היא לאפשר לכַײ2,000 עד

3,000 מורים לפרוש מדי שנה

ובכך לקלוט מורים איכותיים
חדשים.

לפי התוכנית יוח
ַײ

זרו למערכת החי
ַײ
נוך בהדרגה 3.4

מיליארד שקלים

שקוצצו מתקציב

החינוך בארבע

ַײהשנים האחרו
נות, שהביאו

ַײבין השאר לצ
מצום של

250,000 שעַײ
ות לימוד.

עיקרון נוסף המופיע בתוכנית הוא הגברת

ההשקעה בגיל הרך. נקבע כי יושקעו משאבים

באיתור תלמידים מתקשים או בעלי לקויות וק

ַײ
שיים שונים כבר בגיל הגן. הלמידה בגני היל

ַײ
דים תתקיים בקבוצות קטנות יותר.

בכל הנוגע לתעודת הבגרות, התוכנית מצי

ַײ
עה להוסיף מרכיב התנדבותיַײערכי לשם

השגת התעודה, הגברת משקל

מקצוע האזרחות וניסיון להגיע

להסכמה עם האוניברסי
ַײ
טאות להעניק בונוס לת

ַײ
למידים שייבחנו ביחי

ַײ
דות רבות באזרחות,

זאת כדי לחזק את

הזהות הדמוקרטית של
התלמידים.

בחינות הבגרות יכ
ַײ
ללו יותר עבודות חקר

שיבטאו השקעה והבנה

של התלמיד ופחות שינון

של החומר הנלמד. בתוכ
ַײ
נית גם חיזוק ושיקום

ַײהחינוך הטכנולו
ַײגי כדי לתת מע
נה למחסור

בכוח האדם

בתעשיות עתַײ

ַײירות ידע. מדו
בר בשילוב של

תעודת בגרות

עיוניתַײמקצועית. 

דגש נוסף יושם גם על מקצוע האנגלית

בשל חשיבותו בתהליך הלמידה ולהשתלבות

במערכת ההשכלה הגבוהה.

עוד שואפת תמיר לצמצום הפערים בין המ

ַײ
גזר היהודי והערבי בתחום התשתיות הפיזיות

וההישגים הלימודיים. 

התוכנית מציעה צמצום מספר התלמידים

בכיתה, עידוד של יוזמות חינוכיות מצליחות

והעתקתן לבתי ספר אחרים. בסעיף המאבק בא

ַײ
לימות מציעה תמיר לאמץ בשלב הראשון מו

ַײ
דל של ”עיר ללא אלימות” הפועל בשנתיים

האחרונות באילת ושותפות לו המשטרה, מער

ַײ כת החינוך והרשות המקומית. 

”הדגש של שרת החינוך הוא בגיבוש תוכנית

שתבטא קונצנזוס רחב ככל האפשר עם המו

ַײ
רים, השלטון המקומי וההורים, מבלי להיכנס

למלחמות”, אמרו אמש גורמים שהשתתפו בפ

ַײ
גישות. ”תמיר הפיקה את הלקחים המרים של

קודמתה לימור לבנת והציבה לעצמה יעד ברור

להסכמה רחבה ובלי מהפכה שאינה ניתנת ליי

ַײ
שום ושהיא אינה יכולה לעמוד בה”.

עם זאת העריכו הגורמים כי למרות ההסכ

ַײ
מה המסתמנת לגבי עקרונות התוכנית יצוצו

הבעיות ברגע שיחל המשא ומתן בין המורים

לאוצר. עיקר המחלוקת בין הצדדים ייסוב על

שאלת מספר השעות שבהן ישהו המורים בכי

ַײ
תה ודרגות השכר של המורים. האחרונים גם

לא יסכימו לוותר על שעות גמול לבעלי תפ

ַײ קידים המכונות ”שעות אוויר”. מעמד המורים

חיזוק מעמד המורים

באמצעות העלאת שכר

והשוואתו לשכר מהנדס:

שכר מורה מתחיל יעלה

לַײ7,000 שקל

הגיל הרך

השקעת משאבים

כבר בגיל הגן. המטרה:

לאתר ילדים עם ליקויי

למידה וקשיים שונים

כבר בגיל הרך

תעודת בגרות

יותר הבנה ופחות

שינון, הוספת מרכיב

התנדבותי לתעודה

ובונוס ללימודי אזרחות

מוגברים

הקטנת כיתות

הקטנת מספר התלמידים

בכיתה ושיפור מבני

מוסדות החינוך —

כדי שיתאימו ליום

הלימודים הארוך

תמיר

(צילום: צביקה טישלר)
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"מורדי" העבודה:
תקראו לנו "השומרים"
בשם השם: חמישיית המורדים במפלגת העבודה החליטו

להחליף כינוי √ הסיבה: השם הקודם גורם נזק הסברתי
יובל קרני,מאת 

כתבנו לענייני מפלגות

חמישיית המורדים במפלגת העבודה החלי
ַײ
טו שהשם ”המורדים” גורם להם נזק הסברתי

במאבק הפוליטי שהם מנהלים, ואתמול הם

החליטו לבחור שם חדש לקבוצה — ”השומ

ַײ רים”.

חבר הכנסת לשעבר, הפרסומאי רונן צור,

ששותף להתארגנות הקבוצה, הציע אתמול בי

ַײ
שיבת המורדים לשנות את שם הקבוצה וזכה לת

ַײ
מיכה גורפת של כולם. השם החדש שהציע צור

הוא ”השומרים”, אך יחד עם זאת ישנה הצעה נו

ַײ ספת: ”הבונים”.

”אנחנו זוכרים כיצד נגמר הסיפור של המור
ַײ
דים בליכוד ואנחנו ממש לא רוצים לסיים

כמוהם”, אמר אתמול גורם הקשור בחמישיית

המורדים. ”אם ברצוננו להצליח, אנחנו חייבים

לבחור שם חדש עם משמעות חיובית יותר”.

הישיבה אתמול של החמישייה עסקה בבחירת

השם, ובקרוב הם אמורים לצאת לדרך חדשה עם

שם חדש. ”אנחנו לא מורדים ואנחנו לא מנסים

לארגן מרד, ולכן השם הזה לא מתאים”, הסבירה

אתמול ח”כ קולט אביטל, חברה בפורום. ”אנחנו

רוצים לארגן התגבשות חדשה של קבוצה שיהיו

לה הרבה נושאים על סדר היום. לצערי, לביטוי

המורדים יש קונוטציה שלילית. ניסיתי כמה פע

ַײ
מים להימנע מהשימוש בביטוי המורדים, אבל

התקשורת דאגה להשתמש בשם הזה. לא הגיוני

שכל אלה החושבים אחרת יזכו לשם המורדים.

המורדים זה פשוט נשמע לא טוב”, אמרה אביטל.

”השם הזה לא מייצג את הפעילות של הקבו
ַײ
צה”, הוסיך אחד מחברי החמישייה. ”המורדים

בליכוד היו מזוהים עם התארגנות נגד המנהיג

הנערץ של הציבור בישראל, ופעולת המרד

שלהם נתפסה גם כנגד הציבור הישראלי". 

יש לציין כי המורדים בליכוד הצליחו למרר

את חייו של ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון,

ואף התנגדו באופן חסר תקדים למינוי של ח”כים

מהליכוד לתפקידי שרים בממשלה. הסוף ידוע

לכולם: שרון עזב את הליכוד והקים את קדימה,

ואילו המורדים נזרקו על ידי בוחרי הליכוד מחוץ

לרשימת המפלגה לכנסת. 

ראש אמ"ן לשעבר מותח ביקורת על חלוץ: ”בפרשת הטייסים הסרבנים נשמע קולו, אבל הפעם הוא שותק”

אורי שגיא נגד הרמטכ”ל: הוא שותק בפרשת האונס

ישי נגד הירשזון:
הקרב על הלחם

שר האוצר מסרב לחתום על הצו להוזלת הלחם בַײ4%
מאת 

דוד רגב וגד ליאור,

כתבי ”ידיעות אחרונות”

מתחדש הקרב על מחירי הלחם, והפעם בין

משרד התמ”ת למשרד האוצר: אתמול חתם שר

התמ”ת אלי ישי על צו להורדת מחירי הלחם

המפוקח בַײ4%. שר האוצר אברהם הירשזון הו

ַײ
פתע לשמוע את פרסום ההוזלה בתקשורת, לא

ַײ
חר שישי לא התייעץ עימו או עידכן אותו בנו

ַײ
שא. בעקבות כך הודיע משרד האוצר כי אין

בכוונתו לחתום על הצו עד שהנושא ייבדק.

לפני כמה ימים נחשפה ב”ידיעות אחרונות”

כוונתו של ישי להוזיל את מחירי הלחם. זאת בע

ַײ
קבות ”מחטף הלחם”, שבמהלכו חתם אהוד אולמ

ַײ
רט בסמוך לעזיבתו את משרד התמ”ת על צו לה

ַײ עלאת המחיר בַײ7%.

אלא שהירשזון ”קילקל את המסיבה”: הוא הו
ַײ
דיע כי לא יחתום על הצו וביקש לבדוק את הנו

ַײ שא.

הירשזון הביע חשש כי הורדת מחירי הלחם

באמצעות הפחתת הרווח הקמעונאי, כפי שמציע

ישי, עלולה לגרום להסרת הכיכרות מהמדפים.

בתגובה לסירובו של הירשזון לחתום על ההו
ַײ
זלה אמר אתמול ישי: ”אני מתכוון להמשיך להיא

ַײ
בק על הלחם. אם שר האוצר לא יחתום על הצו,

אפעל בדרכים אחרות להוזלת המחירים. אך אני

סבור שבסופו של דבר הוא יחתום כי אני מאמין

שגם הוא רוצה בטובת הצרכנים”.

יו”ר ארגון הסוחרים, אברהם בירנבאום, אמר

כי ”אם חס וחלילה יופחת הרווח הזעום של סוחרי

המכולות, שמרביתם

אנשים מבוגרים

קשי יום, נבקש
משר האוצר
שלא לחתום

על העוול”.
אמש כבר
איימו בעלי

חנויות קטנות

ַײכי יפסיקו לאל
תר למכור את

ַײהלחמים שב
פיקוח.

הארכת הלימודים

יום הלימודים יתארך

עד לשעות אחר

הצהריים, והמורים יעניקו

שיעורי תגבור לתלמידים

החלשים

ארוחה חמה

מפעל הזנה יעניק

ארוחות חמות לתלמידים:

רמת הסבסוד תיקבע

בהתאם למצב הכלכלי

של התלמיד

מאת 
יוסי יהושוע,
כתבנו לענייני צבא

ראש אמ”ן לשעבר, אלוף (מיל') אורי

שגיא, מותח ביקורת קשה על שתיקתו של

הרמטכ”ל דן חלוץ בפרשת האונס בבסיס

חיל האוויר וביתר הפרשיות החמורות שנ

ַײ
חשפו בתקופה האחרונה בצה”ל.

”המסר הנורמטיבי צריך להיות ברור,

להיאמר ולהיעשות”, אומר שגיא. ”תקלות היו

גם בדורי, אבל הרף חייב להיקבע והוא לא

ברור. אנחנו מצפים ממי שעומד בראש המע

ַײ

רכת הפיקודית להסביר את עמדתו באו
ַײ

תם נושאים, ואם עמדתו לא ברורה,

אז זאת בעיה”.

שגיא חידד את דבריו והסביר כי

כשתופעת הטייסים הסרבנים נחשפה

בחיל האוויר, נשמע קולו של חלוץ

בבירור. ”אפשר היה לתמוך בעמדתו

ואפשר לא, אבל ידענו מה הוא חו
ַײ

שב על התופעה”, אומר שגיא.

”אבל עכשיו, בפרשיות האח
ַײ

רונות — אונס הילדה בב
ַײ

סיס, בנק החץ והמעילה בבסיס חיל

האוויר הסודי — עמדתו אינה נש
ַײ
מעת, והוא לא פועל כנדרש ולאל

ַײ
תר. עשרות אלפי אנשי ממתינים

למוצא פיו”.

את הביקורת מתח שגיא בהר
ַײ
צאה שנשא בשבוע שעבר, ואת

ַײ
מול הוא הבהיר את עמד

ַײ
תו בשיחה עם ”ידי

ַײ
עות אחרונות”.

”צריך לעשות

הבחנה בין האחריות הפיקודית לבין האשמה

הפלילית”, מוסיף שגיא. ”המשטרה הצבאית

חוקרת את הפרשה, אבל אין כל מניעה לנקוט

הליכים פיקודיים לאלתר, וזה נראה לי תמוה

שמתמהמהים עם זה. הדבר נמשך יותר מדי

זמן, וזה לא סביר”.

בינתיים ממשיכה המשטרה הצבאית בחקי

ַײ
רת הפרשה, ואתמול הוארך מעצרם של שניים

מהחשודים. כפי שנחשף אתמול ב”ידיעות אח

ַײ
רונות”, מפקד הבסיס אל”מ א' נחקר באזהרה,

וחקירתו תושלם בקרוב.

שגיא 

(צילום ארכיון: רוני שיצר)

הירשזון

שרת החינוך יולי תמיר מציגה:    

צעדים ראשונים 

בבית ספר. ההצעה:
לימוד בקבוצות
קטנות כבר בגן

(צילום: אלעד גרשגורן) 
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אחמד שלודי, 

עובד ב„רימון” 

„אני מרגיש זיפת. במצב

כזה הבןַײאדם מתחיל

לחשוב אולי לא ירצו

עובדים ערבים? אולי

יפטרו אותנו?"

יורם כהן, 
בעל „מומנט”

„אם יתגלה עוד מקרה

כזה, אני מפטר את

העובדים הערבים. איך

אוכל לדעת שאצלי זה

לא יקרה?"

אלי לוי, 
סועד תלַײאביבי

„אתה לא יודע מי

מגיש לך את הסלט.

הייתי רגוע יותר אם

הייתי יודע שאת האוכל

בישלו יהודים”

איתן אווזים, בעל

מסעדות בתלַײאביב

„לפני שנתיים שלחתי

את כל העובדים למכונת

אמת וגיליתי שהם יותר

נאמנים מהיהודים. אני

ישן בשקט”

פארוק, עובד 

במסעדת „אווזים”

„אסור להכתים אותנו

ולעשות עלינו עליהום

בגלל כמה משוגעים. לא

כל ערבי שעובד

במסעדה הוא מחבל”

שירַײלי גולןַײמאירי ויוסי יהושוע

רור
ט

מזון
ב

מה אומרים
במסעדות?

מדברים

מהבטן

אחמד שלודי, אתמול

מאחורי הדלפק בקפה

„רימון” בירושלים 

(צילום: עמית שאבי)

מאת 
שרית רוזנבלום,
כתבתנו לענייני בריאות

משלחת מיוחדת של משרדי הביטחון והבריאות

יצאה לאחרונה לארצותַײהברית כדי ללמוד כיצד לסכל

פיגוע טרור המוני באמצעות מזון. משרד הבריאות גם

הגביר את הפיקוח על מפעלי המזון במטרה למנוע את

האפשרות שגורם עוין ינסה לבצע הרעלה המונית של

האוכלוסייה באמצעות מזון מזוהם בגורם רעיל

כלשהו — חיידק, וירוס או רעלן.

במערכת הבריאות מודעים לקלות היח
ַײ

סית שבה ניתן להשיג רעלים: בבתיַײהמר
ַײ

קחת, במעבדות ואפילו באינטרנט. חומ
ַײ
רי הדברה, השכיחים יותר בשוק, קלים

יחסית לזיהוי בשל טעמם הרע והריח הנ
ַײ
לווה אליהם, אולם גורמים רעילים אח

ַײ
רים עלולים לזהם מאות ואלפי סועדים,

באולם שמחות למשל, ללא סימני אזהרה
מוקדמים.

בתום דיונים ממושכים בנושא, שנערכו בשי

ַײ
תוף עם משרד הביטחון, הוחלט להגביר את הפיקוח על

תעשיית המזון בארץ בנקודות שסומנו כנקודות בסיכון

גבוה. בין השאר, הוגבר הפיקוח על חומרי הגלם ועל המזון

היוצא מהמפעלים. אולם בבתיַײהאוכל הפיקוח מתמקד

עדיין רק בתנאי התברואה.

בתהליך מניעת מה שמכונה „טרור מזון" משתתפים גו

ַײ

פים רפואיים שונים. „אנחנו פועלים בשני כיוונים", אומרת

ד"ר דורית ניצןַײקלוסקי, ראש שירות המזון והתזונה במשרד

הבריאות, „מערך שלם של גורמים אחראי על נושא המניעה.

החלק השני של המערך מופקד על זיהוי וגילוי מוקדם של

הרעלה כזו, אם תתרחש, עלַײמנת למזער את הנזקים".

לדבריה של ד"ר ניצןַײקלוסקי, 80 אחוז מהמזון המיובא

בישראל עובר בדיקות מדוקדקות בנמלים עלַײמנת לגלות

אפשרות של יבוא מזון מזוהם. בארצותַײהברית,

לדוגמה, נבדק רק אחוז אחד מהמזון המיובא. 

„כל תקלה בתחום הייצור מדווחת לנו

באופן מיידי”, אומרת ד"ר ניצןַײקלוסקי.

„בדרך זו אנחנו מתרגלים תרחישים שו
ַײ
נים שיסייעו לנו, בבוא היום, להתמודד

עם טרור באמצעות מזון, אם נידרש לכך.

יחד עם זאת, צריך לזכור שהתחום אינו

הרמטי, ואיַײאפשר למנוע לחלוטין טרור
כזה".

ד"ר ניצןַײקלוסקי פנתה אתמול למעסי
ַײ
קים בתחום המזון בבקשה להקפיד בבחירת עוב

ַײ
דיהם ולוודא שהם בעלי אזרחות ישראלית.

כתבתנו 
שירַײלי גולןַײמאירי 

מוסיפה: אמש פירסם גם

ארגון סוחרי ירושלים דרישה מהשב"כ ומגורמי הביטחון

לבדוק את כל העובדים הערבים בבתיַײהקפה, המסעדות

ובתיַײהמלון בבירה. זאת בנסיון למנוע העסקת מחבלים פו

ַײ
טנציאליים ולהגביר את תחושת הביטחון של הלקוחות.

יום�שלישי,�ד'�בתשרי�תשס"ג�–�10.9.2002

4

מאת 
עמיר בןַײדוד,

כתב „ידיעות אחרונות”

בעלי ביתַײהקפה „רימון” עשו

כל מה שיכלו כדי למנוע פיגוע במ
ַײ
קום. הם שכרו מאבטח וגידרו את

ביתַײהעסק שלהם, הם אפילו שכרו

חברת חקירות שתברר פרטים על

עובדיהם ממזרחַײירושלים וניסו

להפחית את מספרם. אתמול, כש
ַײ

נודע שאחד מהעובדים, ערביַײיש
ַײ
ראלי מסילואן, תיכנן לבצע הרעלה

המונית בבאי הקפה, הם הודו: „אין

ברירה, נצטרך לשקול אם

להמשיך ולהעסיק עוב
ַײ

דים ערבים”. 

עותמאן כיאניה
עבד בביתַײהקפה

כשלוש שנים.

„לא הבחנו בשום

דבר חריג לגביו”,

מספר רונן רימון

(33), שמנהל עם

בני משפחתו את

ביתַײהקפה. „הוא עובד

טוב ומתמיד. התפקיד שלו היה

להוציא את המנות למלצרים. אתה

לא חושב שבחור שיש לו משפחה

יעשה דבר כזה. רק בשבוע שעבר

הוא ביקש העלאה במשכורת”.

כיאניה נעצר בשבוע שעבר

בעת שסיים משמרת בביתַײהקפה,

ולמחרת זומן רימון למסור עדות

במשטרה ועודכן על כוונות ההרע
ַײ
לה. „הייתי בהלם”, אומר רימון.

„עכשיו צריך לחשוב איך מונעים

דברים כאלה בעתיד”.

רימון טוען כי מעולם לא פנה

אליו גורם רשמי וייעץ לו כיצד לא
ַײ
בטח את המקום. יתרה מזאת, העי

ַײ
רייה אף קנסה לדבריו את המקום

מספר פעמים בשל הגדר. „אף פעם

לא הזהירו אותנו, ואנחנו התכוננו

כמה שיכולנו למה שאנחנו מכירים,

אבל אף אחד לא חשב על דבר כזה”,
הוא אומר.

בביתַײהקפה עובדים כַײ80 עוב
ַײ
דים, ולדברי הבעלים רק כַײ10 אחו

ַײ
זים מהם אינם יהודים. רימון אומר

שהוא מתלבט כיצד לנהוג כעת,

אבל הוא נוטה לא לפגוע בעו
ַײ
בדיו הערבים. „יש כאן

אנשים שעובדים

עשר שנים, ואני לא

חושב שמעשה של

אחד צריך לפגוע
בהם”.

ַײ„כל מי שמע
סיק ערבי צריך

להיות ערני וחשדן.

בתקופה הזאת האפ
ַײ
שרות קיימת, ולא צריך

להיות חכם גדול כדי לקבל

התרעה מהמשטרה שפיגוע מסוג זה

יכול להתרחש”, אמר אתמול ני
ַײ
צבַײמשנה יורם הלוי, ראש היחידה

המרכזית של משטרת ירושלים.

בעקבות פירסום המקרה ממלי
ַײ
צים במשטרה להקפיד גם על אישו

ַײ
רי העסקה של ערבים המחזיקים בי

ַײ
דיהם תעודות זהות כחולות. „יש

שאננות בציבור”, אמר הלוי. „אנ
ַײ
שים אומרים 'העובד שלי עובד אצ

ַײ
לי שנים רבות, אני מכיר אותו הי

ַײ
טב'. זוהי נקודת הכשל”.

מאת 
נורית פלתר, 

כתבת „ידיעות אחרונות”

לראשונה בתולדות המדינה ביטל אתמול שר

הפנים, אלי ישי, אזרחות ישראלית. ההחלטה לבטל

את אזרחותו של נאהד אבוַײקישאק, ערביַײישראלי

מלוד, התקבלה בתיאום עם היועץ המשפטי לממ

ַײ
שלה ובעקבות מידע על פעילותו בחמאס המכוונת

נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה.

לקישאק גם תעודתַײזהות של הרשות הפלשתי

ַײ
נית, ולכן הוחלט במשרד הפנים כי הוא לא יקבל שום

מעמד חלופי בישראל, אלא יעבור להיות תושב הר

ַײ
שות הפלשתינית. קישאק, הנמצא במעצר בכלא שק

ַײ
מה, היה מעורב בפיגוע התאבדות בתחנת האוטובוס

בכפרַײסבא, ונתפס בדרכו לפיגועַײתופת בנתניה. הו

ַײ
דעה על ביטול אזרחותו נשלחה אליו לכלא.

בתוך כך נערכים בימים אלה במשרד הפנים ובפ

ַײ
רקליטות דיונים לגבי שני ערביםַײישראלים נוספים,

שאדי שורפא וקייס עובייד, ששר הפנים תיכנן לש

ַײ
לול את אזרחותם. השניים עירערו בשבוע שעבר על

ההחלטה, והם דורשים להישאר אזרחי המדינה.

שורפא, תושב מזרחַײירושלים, היה מעורב בהנ

ַײ
חת מטענים באוטובוסים, וקייס עובייד, שעבר להת

ַײ
גורר בלבנון, מעורב בחטיפתו של אלחנן טננבאום

ובניסיונות פיתוי וחטיפה של אזרחים ישראלים לל

ַײ
בנון.

מהאגודה לזכויות האזרח נמסר אתמול כי שלילת

האזרחות היא צעד חסר תקדים, המופנה רק נגד אזר

ַײ
חים ערבים, וכי מדובר בצעד נוסף במדיניותו העק

ַײ
בית והמפלה של שר הפנים כלפי האזרחים הערבים

בישראל.

הבעיה: כיצד אפשר
למנוע פיגוע באוכל?
משרד הבריאות הגביר את הפיקוח על מפעלים במטרה למנוע פיגוע במזון — אבל במסעדות,

בבתיַײהקפה ובאולמי השמחות הבדיקות מתייחסות עדיין רק לתנאי התברואה √ ראש שירות

המזון: „אנחנו מתרגלים תרחישים, אבל צריך לזכור שאיַײאפשר למנוע לחלוטין טרור כזה”

לראשונה בתולדות המדינה:

נשללה אזרחות של ישראלי
ההחלטה לבטל את אזרחותו של נאהד אבוַײקישאק, ערביַײישראלי

מלוד, התקבלה בעקבות פעילותו בחמאס

המשטרה: „מי
שמעסיק ערבי 
צריך לחשוד”
מנהל ביתַײהקפה „רימון”: „רק בשבוע שעבר

העובד החשוד ביקש העלאה במשכורת. נשקול

רוראם להמשיך ולהעסיק עובדים ערבים”
ט

מזון
ב

רור
ט

מזון
ב

בהלה בצלחת

איך

נזהרים

עיית 
ב

העובדים

נורית פלתר, רוני שקד ופאיז עבאס, מאת 
כתבי „ידיעות אחרונות”

ַײשר הפנים, אלי ישי, הוציא צו סגירה לביטאון התנועה האיסלא
מית „צאות אלַײחאק ואלַײחורייה” („קול האמת והחירות”) היוצא

לאור בישראל. לבעלי הביטאון ניתנה זכות לערער על הצו.
ַײצו הסגירה הוצא עלַײפי דרישת השב”כ בתיאום עם ראשַײהממ
ַײשלה ועל דעת פרקליטות המדינה, בנימוק כי הוצאת העיתון מס

כנת, לכאורה, את שלום הציבור. בצו נאמר כי הביטאון משמש
ַײשופר להסתה קשה נגד היהודים, נגד הציונות ונגד מדינת יש
ַײראל ונותן במה נרחבת לעמדת החמאס, המצדיקה שימוש באלי
ַײמות ובטרורַײמתאבדים נגד ישראל. כן נטען כי בביטאון מתפרס

מות כתבות של פעילים בחמאס.
ַײביטאון התנועה האיסלאמית יוצא לאור מַײ1989. מדי יום שי

שי מופצים כַײ5,000 עותקים שלו בקרב ערביי ישראל.
ַײראוי לציין כי ביוני 1990 הופסקה הופעת העיתון לשלושה חו
ַײדשים בהוראת משרד הפנים בנימוק כי הוא „משמש שופרה הרש

מי של תנועת החמאס ומפרסם דברי הסתה נגד הציונות והיהדות”.
להלן קטעים מפירסומי העיתון:

ַײ√ 19 באפריל 2002: „השהידים, שדמם הטהור השקה את אד
מת פלשתין הגזולה, מפיחים רוח חדשה באומה, שכן השהידים הם
מעצבי החיים. מהם אנו שואבים את החיים, הם הנרות שמאירים

את הדרך”.
√ 15 במארס 2002: „שרון הוא רבַײרוצח המאוהב במעשי

טבח”.
√ 3 באוגוסט 2001: „ישראל היא כינה שמקננת בגוף העולם
הערבי ומוצצת את דמו ואת משאביו תוך בולמוס של כיבושים...

העתיד יביא לישראל חדשות לא משמחות, דוגמת מה שמייצרים
באיראן ובפקיסטן”.

ַײ√ 4 ינואר 2002: „אתם היהודים, שוחטי הנשים ההרות והתי
נוקות... אתם חיידקי כל הזמנים. הבורא גזר עליכם להיות קופים

מפסידים”.
כל המפלגות הערביות גינו בחריפות את סגירת הביטאון:

מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית, שייח' ראיד
סלאח, אמר כי סגירת העיתון היא ניסיון מצד הממסד הביטחוני

להשתיק את קול התנועה — במיוחד לקראת הבחירות לכנסת.
ַײמפלגת חד”שַײתע”ל פירסמה גילויַײדעת, שבו תקפה את החל

טתו של שר הפנים, שהוגדרה מסוכנת וחסרת תקדים. „מדובר
ַײבסתימת פיות ובהטלת ספק בלגיטי

ַײמיות של הערבים במדינה”, אמר דו
בר חד”שַײתע”ל, רמזי חכים.

ח”כ עבד אלַײמאלכ דהאמשה
(רע”ם) אמר כי „מדובר בהרס

הדמוקרטיה”.
ח”כ עזמי בשארה (בל”ד)
ַײאמר כי מדובר בהתקפה נוס
פת על הדמוקרטיה ועל חופש
הביטוי. „זהו עוד צעד במסע

ַײהטרנספר הפוליטי של הנצי
גות הערבית... והתערבות

שערורייתית של
השב”כ בחיים

הפוליטיים”.

ישי סוגר את ביטאון
התנועה האיסלאמית
הנימוק של שר הפנים: הביטאון נותן במה נרחבת לעמדת החמאס, המצדיקה
טרורַײמתאבדים נגד ישראל √ זעם במפלגות הערביות: זהו הרס הדמוקרטיה „אתניקס” תובעת

מיליון שקל מש”ס
על שימוש בשיריה לתעמולת בחירות
ַײלהקת „אתניקס” ואקו”ם (אגודת קומפוזיטו
ַײרים, מחברים ומו”לים) תובעות מיליון שקל מתנו

עת ש”ס ומיצחק סודרי (שהיה יו”ר מטה הבחירות
ַײשל המפלגה בַײ1999) על שימוש ללא היתר ביצי

רות „צאי אל החלון” ו„אין כמו אמא” של אתניקס.
ַײבכתבַײהתביעה, שהוגש בסוףַײהשבוע לביתַײמש
ַײפט השלום בתלַײאביב, באמצעות עו”ד נחום גבריא
ַײלי, נטען כי ש”ס חילקה לבוחריה קלטות ותקליטו

רים תוך שהיא מנכסת לעצמה את היצירות המוגנות
ללא כל רשות לצורך תעמולת בחירות ובלי לשלם
עבור השימוש בהן. יתר על כן, נטען בכתבַײהתביעה,
נפגעה זכותם המוסרית של היוצרים על יצירותיהם
בכך ששונו מילות השירים לצורכי התעמולה של

ש”ס.
ַײבאקו”ם הדגישו שמועד הגשת התביעה אינו מק
ַײרי: „לקראת הבחירות שבפתח אנחנו מבקשים להר

תיע את המפלגות ואת המועמדים למען יראו וייראו
ַײולבל יתפתו להפר זכויות יוצרים וקניין”, אמר המ

נכ”ל, יוריק בןַײדוד.
הנתבעים טרם הגישו כתבַײהגנה.

עמוס אורן ואיתן מור
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יו”ר שינוי, טומי לפיד, אתמול במסיבת
העיתונאים. „רק אני אומר אמת: כעת
אין פתרון לסכסוך הישראליַײפלשתיני”
(צילום: חן מיקא)

אלי ישי
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דרמת? מקור?
ערוץ 1, 21:00„תושב'ע בקרייתַײשמונה” — 

דרמת מקור היא עסק שהגדרתו חמקמקה: האם כאשר דודו נושך
את נטליה, חוטף על הראש, מסרב להתנצל, מרגיז את בעלה של
הנשוכה ולבסוף חוזר לתוכניתו ללא חיסונים — בשעה שרק אלוהי
הרייטינג, מעסיקו הישיר, יודע מה יקרה שם השבוע — מדובר בדרמת

ַײמקור סוחפת בעלת סוף פתוח? אני מניח שכן. בעיקר אם תיקחו בחש
ַײבון שמשהו כמו „תושב'ע בקרייתַײשמונה” — המוגדר עקרונית כ„דר

מת מקור” — הציע אמש דרמה קלושה מזו ומקורית כגל פיטורים.
כל הכוונות היו טובות, כמובן, אבל האם תוכלו אתם ילדים ללחוץ על
הזמזם בכל פעם בה תישמע קלישאת דרמתַײמקור ישראלית נוספת? בואו
ַײננסה: „תושב'ע בקרייתַײשמונה” הביאה את סיפורה של ירדנה היפה, מד
ַײריכת ריקודיַײעם (בזזזז!) בביתַײזקנים (בזזזז!), שהוריה הפולנים (בזזזז!) רו

צים כבר לראות אותה מסתדרת בחיים (בזזזז!), ולפיכך היא חוזרת לעיירת
הולדתה (חצי בזזזז?) שבפריפריה הרחוקה (סופרַײבזזזז!), שם כולם מכירים
את כולם (בזזזז), ושם תפגוש את אהובַײנעוריה שבדיוק היום מתחתן עם
ַײמישהי אחרת (בזזזז מקומדיה רומנטית אמריקנית שגורה), תיזכר איתו בז

מנים היפים שבהם היו מתחרים ביריקת קליפות גרעינים למרחקים (בזזזז
פריפריאלי) ובתום סצנה לאַײכהַײדרמטית תחזור לזרועותיו (שיא הבזזזז?).
לא שיש משהו לאַײבסדר עם הסיפור השחוק בתבל הזה כל עוד יספרו
ַײלכם אותו בדרך חציַײמקורית, ולפחות 700 סרטים הוליוודיים זולים עו

שים זאת — ואת דרכם לערוץ 4 של הכבלים — מדי שנה; אלא ש„תושב'ע”
העדיפה לספר אותו בדרך הכי פחות מעניינת, כלומר כמות שהוא. איילת
ַײזורר וגולן אזולאי בתפקידים הראשיים סייעו מעט לבליעת סוכריית ה„וו

רטרסַײלאַײאורגינל” הזו, אבל בחייכם; בשבוע שבו צועק אורי שנער, נשיא
„קשת”, על ערוץ 10 כי איַײאפשר להשקיע רק בכוכבי בידור על חשבון
דרמות מקור, והכוכב הנופל טופז מספק ב„קשת” דרמת מקור נשכנית
ַײמשל עצמו — אולי כדאי לחשוב שוב: מדי פעם בהחלט נופלת „ראשון בד

רמה” מהראשון בבידור.

מה זה היה?
ערוץ 1, 20:15„8 דקות ביום” — 

ַײאני מניח כי מי שלא קראו מימיהם את „השער האחורי”, מדו
רו המצטיין של עוזי וייל ב„העיר”, ונפלו אמש על „8 דקות
ביום”, לא יכלו שלא לתהות האם מנכ”ל רשות השידור, ג'ו בראל, היה
במלוא חושיו ביום שבו נתן אור ירוק לפרויקט הזה. אני משער שמי
שהכירו את המדור תהו תהייה זהה, שכן הרעיון שבראל יוקיר לפתע

את מפעלותיו של וייל — ועוד ייתן לו זמןַײמסך — אינו מסתדר, הגיונית,
ַײעם שום היגיון. ובכל זאת, הלאַײייאמן קרה. וייל קיבל 8 דקות ביום לה

מחזת דמויותיו ההזויות יוצאות „השער האחורי”.
ַײזה טוב? עקרונית כן. טוב משום שהסחורה של וייל — לא מסחרית, פרי

נג'ית כמעט מכל בחינה — מקבלת אכסניה במקום המיועד לכך. זה טוב
משום שוייל מסוגל לכתוב מונולוגים קצרים, מבריקים ומדגדגים כלַײכך,

עד שהצחוק בלתיַײנמנע. אלו התחכמויות קטנות, ברובן, אבל מחודדות.
לא אומר כי חסרה לי המחזה של „השער האחורי”; אני חושש כי זה

ûֻאותם מוטב לקריין לעצמך בקולך הפנימי. אבלבדיוק מסוג החומרים ש
מוקדם מדיי להבין אם לוייל הטלוויזיוני יש משהו ביד (וייל של העיתון
ַײהיה בוודאי הולך על „משהו קשה ביד”). נדמה ש„8 דקות ביום” אמורה להי
ַײבנות לאורך זמןַײמה, ליצור סדרה. אמש קיבלתם קלף ראשון בלבד. במק

רה שזה יתפוס: אני לא הייתי סקפטי.

„8 דקות ביום”. הבלתי ייאמן קרה?

ss

s

√ לערוץ 3: אתמול פורסם כי ל„חברים” תהיה בארה”ב עונה עשירית. אם
לא תשלימו עם „האחים וורנר” בקרוב — אנחנו לעולם לא נשלים איתכם.

לפיד: „אני
לא פוקימון
של שרון"

שינוי פתחה רשמית את מסע הבחירות שלה והציגה את מצעה: תלך רק
לקואליציה חילונית, אך לא עם הערבים, מרצ והימין הקיצוני; היא נגד נסיגה
חדַײצדדית, נגד מו”מ עם ערפאת, אך בעד פינוי התנחלויות במסגרת שלום

ח”כ יוסי כץ: מהעבודה לעם אחד
ח”כ יוסי כץ הודיע אתמול במפתיע על החלטתו לפרוש

ממפלגת העבודה ולעבור לתנועת עם אחד.
ח”כ כץ הבהיר כי לא עשה זאת כדי להיות חברַײכנסת או
ַײכדי לקבל תפקיד, אלא מסיבות אידיאולוגיות: „ברגע שהע
ַײבודה נתנה יד לקיצוץ של 4% בקצבאות הגימלאים, היא בג
ַײדה בציבור שנזקק לה ביותר. מפלגה שאין בה שום נציג חבר

תי בַײ20 המקומות הראשונים, לא יכולה לקרוא לעצמה
מפלגת העבודה”, אמר.

ח”כ עמיר פרץ בירך על הצטרפות כץ לרשימתו ואמר כי
בכך הוא השלים למעשה מהפכה, שבמסגרתה כל
יושביַײהראש של ועדות העבודה והרווחה של הכנסת בַײ20
השנים האחרונות, ובהם פרץ עצמו, אורה נמיר, דוד טל ויוסי

כץ, הצטרפו לתנועתו.
תגובת העבודה על הפרישה: „אין שופטים אדם בשעת

הפסדו”. (כזכור, שובץ כץ בפריימריס במקום לא ריאלי).
צבי אלוש ודוד רגב
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כתב „ידיעות אחרונות”רמי חזות, מאת 
ַײ„אנחנו נמצאים לא בשמאל ולא בימין. אני לא הפו

קימון של מצנע ולא הדיג'ימון של שרון. אנחנו נמצאים
במרכז הבמה הפוליטית” — זה המסר המרכזי שהשמיע

ַײאתמול יו”ר שינוי, ח”כ יוסף (טומי) לפיד, במסיבת עי
תונאים בתלַײאביב לרגל הפתיחה הרשמית של מסע

הבחירות של המפלגה.
לפיד הדגיש כי מפלגתו לא תצטרף לשום גוש שמאל,
שיכלול את העבודה, מרצ והמפלגות הערביות, וגם לא
לגוש ימין, שיכלול את הליכוד, האיחוד הלאומי והמפלגות
ַײהחרדיות. „אנחנו רוצים לאחד את הכוחות של הליכוד, הע

בודה ושינוי, וביחד להקים ממשלת אחדות חילונית”.
לפיד הבהיר כי שינוי שמה לה למטרה להיות המפלגה
שתייצג את מעמד הביניים. „מאז קום המדינה קיימת חובה
היסטורית להשמיע את קולן של שכבות המצוקה. אנחנו
מייצגים את מעמד הביניים, את אלה שעובדים, משלמים

מיסים, משרתים בצבא ומקבלים מעט מאוד בתמורה”.
ַײעל המצע המדיני: „אני הפוליטיקאי היחיד שמוכן לו
ַײמר את האמת: כרגע אין פתרון לסכסוך הישראליַײפלשתי

ני. כל עוד ערפאת שולט בעם הפלשתיני, אסור לנו לנהל
ַײעימו מו”מ, וצריך למצוא ציר עוקף ערפאת”. שינוי מתנג

דת לנסיגה החדַײצדדית שמציע מצנע, „שמפקירה עשרות
אלפי מתנחלים ונותנת פרס לטרור”, אבל תומכת בפינוי
התנחלויות במסגרת הסכם קבע ובפינוי מיידי של כל

המאחזים הבלתי חוקיים.

ַײעל היחס לחרדים: „אנחנו פוסלים את החרדים לא בג
לל שהם דתיים, אלא בגלל שיש לנו סדר יום ציבורי שהם
לא יכולים לחיות איתו, ואני מתכוון, בין היתר, לביטול
ַײחוק טל (החוק שמעגן את מתן הפטור מגיוס לבני הישי

בות), ביטול חוק משפחות ברוכות ילדים, ביטול משרד
ַײהדתות והמועצות הדתיות, הפעלת תחבורה ציבורית בש

בת, הנהגת נישואים אזרחיים ועוד”.
על ש”ס: „נוצרה כאן אגדה מסולפת שאנחנו נלחמים בש”ס
בגלל היותם ספרדים. אני רוצה לומר לכם בצורה הכי ברורה
שמבחינתי יהדות התורה, שהם אשכנזים, כמדומני, היא הרבה

יותר גרועה, כיוון שהיא אנטי ציונית ואנטי צבאית”.
ַײמוסיפה: בתגובה למסיבת העיתונחמה דואקכתבתנו 

נאים של שינוי אמר צוות התגובות של העבודה: „המצע
של לפיד, המתנגד להקמת חומת מגן בינינו לבין הטרור
ַײולכל ניסיון להתחיל מו”מ עם ההנהגה הפלשתינית, מו

כיח כי לפיד הוא איש ימין מובהק. כל ניסיון למצב אותו
במרכז המפה הפוליטית הוא הונאת הציבור”.

מוסיף: במרצ החליטו להוריד אתיוסי יהושוע כתבנו 
הכפפות ולהילחם ישירות נגד שינוי עלַײידי הצגתה
כ„מפלגת שנאה” לבנה ואטומה. במסגרת המערכה יופצו
ציטוטים נבחרים מפיו של לפיד נגד ההומואים והלסביות
(„דוחפים את אברי המין שלהם מתחת לאפו של האזרח”),
נגד הירוקים („נודניקים בלתי נלאים”), עדות המזרח („לא
אנחנו כבשנו את טול כרם, אלא טול כרם כבשה אותנו” —

הגיב על שירו של עמיר בניון).

(צילום: מאיר אזולאי)כץ ופרץ אתמול בבארַײשבע 

בניית מאות בתי כנסת
יגידו  שבשמים  מבטיח  היה  ע"ה,  כשמרן 
אתה בנית מאות בתי כנסיות, הוא התכוון 

לזה: אלי ישי גייס תקציבים מיוחדים של ועדה 
מליונים.  עשרות  על  שעמדו  בין-משרדית, 
ברחבי  כנסיות  בתי  מאות  נבנו  אלו  ובכספים 

הארץ.

צעדים 
תקדימים 
במלחמה 

בטרור!

לאורך כל תפקידיו הבכירים של אלי ישי, כחבר קבינט, וכשר הפנים, הוביל אלי 
ישי, קו נוקשה ובלתי מתפשר כנגד הטרור.

בסיוע  מעורב  שהיה  ישראלי,  ערבי  של  אזרחות  ששלל  הראשון  היה  ישי  אלי 
לחמאס על פי מידע שהגיע לידיו מהמוסד. בזמנו סוללת משפטנים, ותקשורתנים, 
התייצבו וטענו נגד חוקיותו של המהלך, הדבר הגיע לבג"ץ, שרק לאחר שראה 

נחרצותו של השר בענין, אישר את המהלך.  
למעשה צעד אמיץ זה של אלי ישי, סלל את הדרך משפטית לבצע דבר זה במקרים 

דומים עד היום.
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העלאת בני הפלשמורה
בשנת 2003 בממשלת שרון הראשונה, בעקבות בקשתו של מרן הרב 
שנותרו  הפלשמורה  בני  העלאת  עניין  את  ישי  אלי  עורר  זצ"ל  יוסף  עובדיה 

מבודדים במדינתם אחרי המבצעים הקודמים. 
ממשלה  החלטת  הועברה  ישי,  של  להתעקשותו  אודות  ההתנגדות,  למרות 
על הקמת ועדה לבחינת העלאת בני הפלשמורה לארץ בראשותו של אלי ישי 
שהיה אז שר הפנים. הועדה קיבלה החלטה עקרונית לזירוז עלייתם תוך בחינת 

יהדותם ע"י הראשון לציון הרב שלמה עמאר שליט"א. 
בשנת 2011, עת חזר לתפקיד שר הפנים בממשלת נתניהו השנייה סגר אלי 

ישי מעגל והעלה עוד כשבעת אלפים מבני העדה לארץ.
11 יום�ראשון,�ט"ז�בשבט�תשס"ג�–�19.1.2003

ישי: להעלות
את הפלשמורה
לפני הבחירות

שר הפנים יבקש היום מהממשלה לקבל החלטה שתאפשר את עלייתם של 17 אלף בני
הפלשמורה, „הנמצאים בסכנת חיים” √ היועץ המשפטי לממשלה מסתייג: זו תעמולת
בחירות √ בש”ס לא מתרגשים וכבר קבעו: המבצע — עלַײשם הרב עובדיה יוסף

דוד רגב, דני אדינו אבבה, מאת 
אורה עריף וצבי אלוש

למרות הסתייגויות היועץ המשפטי לממשלה מתכוון שר הפנים, אלי ישי,
לבקש הבוקר מהממשלה לאמץ את תוכניתו ולקבל החלטה דחופה שתאפשר
להעלות ארצה 17 אלף מבני הפלשמורה עוד לפני הבחירות. רובינשטיין סבור
כי יישום התוכנית עלול להתפרש כניסיון של ש”ס לגייס קולות ערב הבחירות.
ַײתזכורת: בַײ1988 קבעה ועדת השרים לענייני עלייה וקליטה כי יועלו מא

תיופיה רק הזכאים לכך עלַײפי חוק השבות (מי שאמם יהודייה). למרות זאת גיבש
ַײבאחרונה משרד הפנים הצעה, שלפיה ניתן יהיה באופן חריג להעלות את בני הפ

לשמורה ארצה אף שהם אינם יהודים.
ַײההצעה התקבלה בעקבות המלצת מנהיגה הרוחני של ש”ס, הרב עובדיה יו

סף, וחוותַײדעתם של סגן שר הפנים, דוד אזולאי, והרב של תלַײאביב, שלמה
עמר. השניים יצאו לאתיופיה לפני כמה חודשים בראש משלחת, וזו קבעה כי

בני הפלשמורה הם צאצאי היהודים, ולפיכך יש להעלותם ארצה בדחיפות.
ַײהשר ישי יבקש משרי הממשלה לקבל החלטה מהירה, בנימוק שבני הפלש

מורה „חיים באתיופיה בתנאים קשים, וחלקם אף נתונים בסכנת חיים”. ישי
יציע לממשלה להגביר את הסיוע ההומניטרי עבורם עד לעלייתם.

ישי החליט להביא את הנושא הזה בפני הממשלה, אף שהיועץ המשפטי
ַײלממשלה, אליקים רובינשטיין, הסתייג בימים האחרונים מהעיתוי. רובינש

טיין סבור כי קיום המבצע ערב הבחירות עלול להתפרש כניסיון של ש”ס לגייס
עבורה מצביעים מקרב יוצאי אתיופיה.

ַײבמשרד הפנים דוחים את הסתייגותו של רובינשטיין וטוענים כי הבדיקות בק
שר לבני הפלשמורה נמשכות זה שנה ולא נולדו לקראת הבחירות. ראשי המשרד
ַײכבר קבעו אפילו את השם למבצע העלייה: „מבצע יוסף”, עלַײשם הרב עובדיה יו

סף. ראש אירגון „מכנף דרום לציון”, אברהם נגוסה, הביע תקווה שהממשלה
תשים היום קץ ל„ייסורי 20 אלף קרובי המשפחה שלנו שנותרו בגולת אתיופיה”.
ַײסגן שר הקליטה, יולי אדשלטיין, מסתייג אף הוא מיוזמת ש”ס. לדבריו, הח

לטה מהירה באשר להעלאת בני הפלשמורה תהיה טעות, שכן עדיין אין תקציב
לכך. במשרד הקליטה אמרו כי לקראת מבצע כזה יש צורך להכין מראש עבור

העולים תנאים שיאפשרו להם שיכון וחינוך נאותים. 

מטה יהדות התורה
בירושלים הוצת

אלמונים הציתו אמש את מטה ההפצה
ַײהראשי של יהדותַײהתורה בשכונת גב

עתַײשאול בירושלים. למקום נגרם נזק קל.
מחקירת האירוע עולה כי מנהל המטה,
עקיבא ויינר, שהיה במקום, יצא אמש סמוך
לשעה 10:30 להפסקה של כמה דקות. כשחזר
— ראה עשן עולה מאחד החדרים. הוא הזעיק
למקום כוחות כיבוי, ואלה השתלטו על האש.
ַײעל קיר סמוך התגלתה כתובת שבה נא

מר: „נקמת ברוך מרזל”. בחירות טוענים כי
ַײמדובר בפרובוקציה של אנשי יהדותַײהתו

רה. משטרת ירושלים פתחה בחקירה.
רמי חזות

„חולצות קמפיין הבחירות של ראש
הממשלה אריאל שרון מיוצרות במפעל
בביתַײג'אלה בידי פעיל בחזית העממית

לשחרור פלשתין”.
כך מדווח היום ה„סאנדיי טלגרף”.
ַײבעל המפעל, המייצר את החולצות הנו

שאות את הסיסמה „העם רוצה שרון” —
ַײביקש להישאר בעילום שם מחשש לתגו

בות פלשתיניות נזעמות נגדו.
העיתון מציין כי בעל המפעל הוא  „מנהיג

פוליטי מקומי של החזית העממית”.
מטה ההסברה של הליכוד טען אתמול
כי המטה הבחירות הזמין כַײ8,000 חולצות

אצל שלוש חברות ישראליות.
גורם במטה הבחירות אמר: „התקשרנו
בחוזה עיסקי עם חברות ישראליות, אבל
אם אותן חברות ייצרו את החולצות
ַײבביתַײג'אלה, אין זה מענייננו וגם לא נע

ג'רי לואיס ויובל קרנישה בידיעתנו".

sss

sss

sss

sss

„יצרן חולצות שרון:
פעיל בחזית העממית”

שוטרים: נאלצנו
לאבטח מצנע בשבת
ַײשוטרים במרחב הגליל הביעו אתמול תר

עומת על כך שנאלצו להשתתף באבטחת יו”ר
מפלגת העבודה, עמרם מצנע, בליל שבת.

מצנע הגיע בליל שבת למפגש פעילים
בכפרי הערבים בגלילַײהמערבי. שוטרים
ַײשהשתתפו באבטחתו אמרו כי מדובר ב„זי

לזול” בכוחות בשטח. „במקום להיות עם
המשפחה נאלצנו לחלל את השבת.

דוברו של מצנע, און לוי: „מצנע מסיים
בימים אלה סידרת פגישות, ואת סידורי
האבטחה קובע השב”כ. יש מקומות שאנחנו
יכולים להגיע אליהם רק בשעות שלאחר
ַײכניסת השבת. אנו משתדלים להקל על כו

גואל בנוחות הביטחון עד כמה שאפשר”.

שני הסכמי עודפים נחתמו בסוף
השבוע: בין שינוי למפלגת הירוקים,

ובין ש”ס ליהדותַײהתורה.
בשינוי הסבירו כי ההסכם משקף את
ַײעמדתן המשותפת של שתי המפלגות בנו

שא השמירה על איכות הסביבה.
ההסכם המפתיע יותר הוא בין ש”ס
ַײליהדותַײהתורה. זאת, לאור העובדה שיה

דותַײהתורה פונה בקמפיין שלה גם לציבור
מאוכזבי ש”ס. בשתי המפלגות הסבירו
שההסכם נחתם בשל החשש מהתחזקות

רמי חזותהמפלגות האנטיַײדתיות.

הסכם עודפים בין
שינוי והירוקים

בסוףַײהשבוע הגיע ללשכתו של יו”ר ועדת הבחירות, מישאל חשין, מכתב
שכלל דברי נאצה ואיומים √ בעקבות כך תוגברה האבטחה סביבו 

איום על חיי
השופט חשין

מיכל גולדברג, רמי חזות, מאת 
גבי ברון וצבי אלוש

האבטחה סביב יו”ר ועדת הבחירות המרכזית,
השופט מישאל חשין, תוגברה בעקבות מכתב איומים
שהגיע בסוףַײהשבוע ללשכתו בביתַײהמשפט העליון.
תוכן המכתב, שכלל דברי נאצה ואיומים לפגוע
בשופט חשין — הועבר לידיעת משמר בתיַײהמשפט,
ַײהמשטרה ומשמר הכנסת. המשטרה פתחה בחקירה. בע

קבות האיום הוצמד לחשין מאבטח אישי מטעם משמר
בתיַײהמשפט. כיום רק לנשיא ביתַײהמשפט העליון,

השופט אהרון ברק, יש מאבטח צמוד.
ַײ√ ובתוך כך: השופט חשין החליט לאסור על שידור תע
ַײמולת בחירות במהלך שיעורו השבועי בלוויין של הרב עוב

דיה יוסף. חשין דן בעניין בעקבות עתירה שהגיש ח”כ
יוסי פריצקי (שינוי). כן קיבל חשין עתירה של המרכז

לפלורליזם יהודי ושל מרכז „קשב” לדמוקרטיה,
ַײשטענו כי ערוצי הרדיו הפיראטיים („ערוצי הקו
דש”) משדרים תעמולת בחירות האסורה עלַײפי

חוק. חשין הציע לצדדים להגיע לפשרה,
תחנות הרדיו שלאשבמסגרתה יתחייבו

ַײלשדר תעמולת בחירות כדי שהוא לא יצט
רך להוציא צו מניעה שיאסור זאת.

נציגי התחנות הסכימו לפשרה, אך
כבר הפרו אותה. בעקבות כך מתכוונים
העותרים לבקש היום מהשופט חשין
להוציא צו מניעה בעניין זה נגד ערוץ 7.

השופט חשין
(צילום ארכיון:
סבסטיאן שיינר)
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מודי קרייטמןמאת 
וגיא לשם

ַײעוד גילויים על „הקשר הי
ַײשראלי” של סיריל קרן: מבדי

קת „ידיעות אחרונות” עולה
כי קרן ניהל עסקים נרחבים עם
בנק לאומי, וכי איש העסקים
הישראליַײאמריקני אריה גנגר
היה שותף מלא בחברה של

קרן ולא דירקטור בלבד.
ַײהבדיקה ברשם החברות בב
ַײריטניה לגבי החברות שהיו בבע

לותו של קרן מעלה תמונה של
איש עסקים ששתי חברות שלו
נמחקו בַײ1997 לאחר שנקלעו
לחובות גדולים והתמוטטו. קרן
נאלץ למשכן אפילו את ביתו
ַײהפרטי ונשאר בחוב לחברת המו

ניות שעבדה עם החברה שלו.
מעיון במסמכי החברה עולה
כי מאז 77' ועד סוף שנות הַײ80'
לווה קרן סכומים גדולים מבנק
לאומי בריטניה, עד שהחברה
ַײשלו החלה לקרוס. באותה תקו

פה נכנס לתמונה גורם ישראלי נוסף: אריה
גנגר, ידידו של ראשַײהממשלה אריאל שרון,
שהיה אחד התורמים המרכזיים של התרומות

האסורות לפריימריס של שרון בַײ1999.
גנגר הלווה בַײ89' לחברה של קרן 750
אלף דולר והפך לשותף עם 26 אלף מניות

שהקנו לו מחצית מהשליטה בחברה.בכורה
לדברי נייג'ל האש, מזכיר החברה של גנגר
וקרן, גנגר שלח מומחה מטעמו כדי לבדוק אם

ניתן להציל את החברה, אחרי
שכבר הזרים את הכסף. „הצרות
התחילו כש'מרקס אנד ספנסר'
ביטלה את החוזה שהיה לה עם
רלדן”, מספר נאש. לדבריו,
„לביטול היתה השפעה קשה על
מצב החברה. בסוף החליטו בעלי
החוב, ובראשם גנגר עצמו ובנק
'לוידס', למנות כונס נכסים,

וככה בעצם זה נגמר”.
ַײלקריירת הטקסטיל של סי

ריל קרן היה סוף עגום. חברת
ַײ„רלדן” שהיתה בבעלותו נכנ
ַײסה לכינוס נכסים וחוסלה סו

פית בַײ97' עם מחיקתה מרשם
החברות הבריטי. הכונס שניסה
להפעילה — ללא הצלחה —
ַײמכר את שארית הפעילות והנ

כסים בסכום של 230 אלף
ַײליש”ט מה שנותר מהחברה שה

קים דודו של קרן, מייקל נדלר,
בַײ48'. חברה נוספת שהקים קרן
בַײ92' נקלעה לקשיים וחוסלה

באותה שנה היגר קרןבַײ97'.
לדרוםַײאפריקה והשאיר אחריו חובות בסך

1.6 מיליון ליש”ט.
ַײכזכור, העמיד קרן הלוואה של מיליון וחצי דו

לר לבניו של שרון בתנאים נוחים במיוחד.
ראשַײהממשלה, מצידו, אמר כי לקרן „אין ולא היו
עסקים בישראל”. גנגר סירב להגיב לדברים. קרן
אמר כי מדובר בעסקיו הפרטיים, וכי גנגר הוא
חבר קרוב. יורם ראבד, פרקליטם של בני משפחת
שרון, מסר כי אין לו כל ידיעה על עסקיו של קרן.

אריה גנגר היה אחד התורמים המרכזיים של התרומות
האסורות לפריימריס של אריאל שרון בַײ99'

בני הפלשמורה בתפילה
במחנה שבו התרכזו

באדיסַײאבבה 
(צילום ארכיון: איַײפי)

גנגר היה שותף 
במחצית מעסקיו 

של סיריל קרן

סיריל קרן

אריה גנגר

הקים את הרשות 
לסחר הוגן

אין כמעט אזרח שלא נתקל בעוולות 
הרשות  להקמת  עד  עסק.  בתי  מצד 

לא היה עם מי לדבר.
משרד  תחת  הרשות  הקמת  מרגע 
התמ"ת, יש כתובת ברורה למי לפנות, 
הרשות,  הקמת  מאז  כי  לציין  מיותר 

פחתו המקרים...  
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ישי: להעלות
את הפלשמורה
לפני הבחירות

שר הפנים יבקש היום מהממשלה לקבל החלטה שתאפשר את עלייתם של 17 אלף בני
הפלשמורה, „הנמצאים בסכנת חיים” √ היועץ המשפטי לממשלה מסתייג: זו תעמולת
בחירות √ בש”ס לא מתרגשים וכבר קבעו: המבצע — עלַײשם הרב עובדיה יוסף

דוד רגב, דני אדינו אבבה, מאת 
אורה עריף וצבי אלוש

למרות הסתייגויות היועץ המשפטי לממשלה מתכוון שר הפנים, אלי ישי,
לבקש הבוקר מהממשלה לאמץ את תוכניתו ולקבל החלטה דחופה שתאפשר
להעלות ארצה 17 אלף מבני הפלשמורה עוד לפני הבחירות. רובינשטיין סבור
כי יישום התוכנית עלול להתפרש כניסיון של ש”ס לגייס קולות ערב הבחירות.
ַײתזכורת: בַײ1988 קבעה ועדת השרים לענייני עלייה וקליטה כי יועלו מא

תיופיה רק הזכאים לכך עלַײפי חוק השבות (מי שאמם יהודייה). למרות זאת גיבש
ַײבאחרונה משרד הפנים הצעה, שלפיה ניתן יהיה באופן חריג להעלות את בני הפ

לשמורה ארצה אף שהם אינם יהודים.
ַײההצעה התקבלה בעקבות המלצת מנהיגה הרוחני של ש”ס, הרב עובדיה יו

סף, וחוותַײדעתם של סגן שר הפנים, דוד אזולאי, והרב של תלַײאביב, שלמה
עמר. השניים יצאו לאתיופיה לפני כמה חודשים בראש משלחת, וזו קבעה כי

בני הפלשמורה הם צאצאי היהודים, ולפיכך יש להעלותם ארצה בדחיפות.
ַײהשר ישי יבקש משרי הממשלה לקבל החלטה מהירה, בנימוק שבני הפלש

מורה „חיים באתיופיה בתנאים קשים, וחלקם אף נתונים בסכנת חיים”. ישי
יציע לממשלה להגביר את הסיוע ההומניטרי עבורם עד לעלייתם.

ישי החליט להביא את הנושא הזה בפני הממשלה, אף שהיועץ המשפטי
ַײלממשלה, אליקים רובינשטיין, הסתייג בימים האחרונים מהעיתוי. רובינש

טיין סבור כי קיום המבצע ערב הבחירות עלול להתפרש כניסיון של ש”ס לגייס
עבורה מצביעים מקרב יוצאי אתיופיה.

ַײבמשרד הפנים דוחים את הסתייגותו של רובינשטיין וטוענים כי הבדיקות בק
שר לבני הפלשמורה נמשכות זה שנה ולא נולדו לקראת הבחירות. ראשי המשרד
ַײכבר קבעו אפילו את השם למבצע העלייה: „מבצע יוסף”, עלַײשם הרב עובדיה יו

סף. ראש אירגון „מכנף דרום לציון”, אברהם נגוסה, הביע תקווה שהממשלה
תשים היום קץ ל„ייסורי 20 אלף קרובי המשפחה שלנו שנותרו בגולת אתיופיה”.
ַײסגן שר הקליטה, יולי אדשלטיין, מסתייג אף הוא מיוזמת ש”ס. לדבריו, הח

לטה מהירה באשר להעלאת בני הפלשמורה תהיה טעות, שכן עדיין אין תקציב
לכך. במשרד הקליטה אמרו כי לקראת מבצע כזה יש צורך להכין מראש עבור

העולים תנאים שיאפשרו להם שיכון וחינוך נאותים. 

מטה יהדות התורה
בירושלים הוצת

אלמונים הציתו אמש את מטה ההפצה
ַײהראשי של יהדותַײהתורה בשכונת גב

עתַײשאול בירושלים. למקום נגרם נזק קל.
מחקירת האירוע עולה כי מנהל המטה,
עקיבא ויינר, שהיה במקום, יצא אמש סמוך
לשעה 10:30 להפסקה של כמה דקות. כשחזר
— ראה עשן עולה מאחד החדרים. הוא הזעיק
למקום כוחות כיבוי, ואלה השתלטו על האש.
ַײעל קיר סמוך התגלתה כתובת שבה נא

מר: „נקמת ברוך מרזל”. בחירות טוענים כי
ַײמדובר בפרובוקציה של אנשי יהדותַײהתו

רה. משטרת ירושלים פתחה בחקירה.
רמי חזות

„חולצות קמפיין הבחירות של ראש
הממשלה אריאל שרון מיוצרות במפעל
בביתַײג'אלה בידי פעיל בחזית העממית

לשחרור פלשתין”.
כך מדווח היום ה„סאנדיי טלגרף”.
ַײבעל המפעל, המייצר את החולצות הנו

שאות את הסיסמה „העם רוצה שרון” —
ַײביקש להישאר בעילום שם מחשש לתגו

בות פלשתיניות נזעמות נגדו.
העיתון מציין כי בעל המפעל הוא  „מנהיג

פוליטי מקומי של החזית העממית”.
מטה ההסברה של הליכוד טען אתמול
כי המטה הבחירות הזמין כַײ8,000 חולצות

אצל שלוש חברות ישראליות.
גורם במטה הבחירות אמר: „התקשרנו
בחוזה עיסקי עם חברות ישראליות, אבל
אם אותן חברות ייצרו את החולצות
ַײבביתַײג'אלה, אין זה מענייננו וגם לא נע

ג'רי לואיס ויובל קרנישה בידיעתנו".

sss

sss

sss

sss

„יצרן חולצות שרון:
פעיל בחזית העממית”

שוטרים: נאלצנו
לאבטח מצנע בשבת
ַײשוטרים במרחב הגליל הביעו אתמול תר

עומת על כך שנאלצו להשתתף באבטחת יו”ר
מפלגת העבודה, עמרם מצנע, בליל שבת.

מצנע הגיע בליל שבת למפגש פעילים
בכפרי הערבים בגלילַײהמערבי. שוטרים
ַײשהשתתפו באבטחתו אמרו כי מדובר ב„זי

לזול” בכוחות בשטח. „במקום להיות עם
המשפחה נאלצנו לחלל את השבת.

דוברו של מצנע, און לוי: „מצנע מסיים
בימים אלה סידרת פגישות, ואת סידורי
האבטחה קובע השב”כ. יש מקומות שאנחנו
יכולים להגיע אליהם רק בשעות שלאחר
ַײכניסת השבת. אנו משתדלים להקל על כו

גואל בנוחות הביטחון עד כמה שאפשר”.

שני הסכמי עודפים נחתמו בסוף
השבוע: בין שינוי למפלגת הירוקים,

ובין ש”ס ליהדותַײהתורה.
בשינוי הסבירו כי ההסכם משקף את
ַײעמדתן המשותפת של שתי המפלגות בנו

שא השמירה על איכות הסביבה.
ההסכם המפתיע יותר הוא בין ש”ס
ַײליהדותַײהתורה. זאת, לאור העובדה שיה

דותַײהתורה פונה בקמפיין שלה גם לציבור
מאוכזבי ש”ס. בשתי המפלגות הסבירו
שההסכם נחתם בשל החשש מהתחזקות

רמי חזותהמפלגות האנטיַײדתיות.

הסכם עודפים בין
שינוי והירוקים

בסוףַײהשבוע הגיע ללשכתו של יו”ר ועדת הבחירות, מישאל חשין, מכתב
שכלל דברי נאצה ואיומים √ בעקבות כך תוגברה האבטחה סביבו 

איום על חיי
השופט חשין

מיכל גולדברג, רמי חזות, מאת 
גבי ברון וצבי אלוש

האבטחה סביב יו”ר ועדת הבחירות המרכזית,
השופט מישאל חשין, תוגברה בעקבות מכתב איומים
שהגיע בסוףַײהשבוע ללשכתו בביתַײהמשפט העליון.
תוכן המכתב, שכלל דברי נאצה ואיומים לפגוע
בשופט חשין — הועבר לידיעת משמר בתיַײהמשפט,
ַײהמשטרה ומשמר הכנסת. המשטרה פתחה בחקירה. בע

קבות האיום הוצמד לחשין מאבטח אישי מטעם משמר
בתיַײהמשפט. כיום רק לנשיא ביתַײהמשפט העליון,

השופט אהרון ברק, יש מאבטח צמוד.
ַײ√ ובתוך כך: השופט חשין החליט לאסור על שידור תע
ַײמולת בחירות במהלך שיעורו השבועי בלוויין של הרב עוב

דיה יוסף. חשין דן בעניין בעקבות עתירה שהגיש ח”כ
יוסי פריצקי (שינוי). כן קיבל חשין עתירה של המרכז

לפלורליזם יהודי ושל מרכז „קשב” לדמוקרטיה,
ַײשטענו כי ערוצי הרדיו הפיראטיים („ערוצי הקו
דש”) משדרים תעמולת בחירות האסורה עלַײפי

חוק. חשין הציע לצדדים להגיע לפשרה,
תחנות הרדיו שלאשבמסגרתה יתחייבו

ַײלשדר תעמולת בחירות כדי שהוא לא יצט
רך להוציא צו מניעה שיאסור זאת.

נציגי התחנות הסכימו לפשרה, אך
כבר הפרו אותה. בעקבות כך מתכוונים
העותרים לבקש היום מהשופט חשין
להוציא צו מניעה בעניין זה נגד ערוץ 7.

השופט חשין
(צילום ארכיון:
סבסטיאן שיינר)
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מודי קרייטמןמאת 
וגיא לשם

ַײעוד גילויים על „הקשר הי
ַײשראלי” של סיריל קרן: מבדי

קת „ידיעות אחרונות” עולה
כי קרן ניהל עסקים נרחבים עם
בנק לאומי, וכי איש העסקים
הישראליַײאמריקני אריה גנגר
היה שותף מלא בחברה של

קרן ולא דירקטור בלבד.
ַײהבדיקה ברשם החברות בב
ַײריטניה לגבי החברות שהיו בבע

לותו של קרן מעלה תמונה של
איש עסקים ששתי חברות שלו
נמחקו בַײ1997 לאחר שנקלעו
לחובות גדולים והתמוטטו. קרן
נאלץ למשכן אפילו את ביתו
ַײהפרטי ונשאר בחוב לחברת המו

ניות שעבדה עם החברה שלו.
מעיון במסמכי החברה עולה
כי מאז 77' ועד סוף שנות הַײ80'
לווה קרן סכומים גדולים מבנק
לאומי בריטניה, עד שהחברה
ַײשלו החלה לקרוס. באותה תקו

פה נכנס לתמונה גורם ישראלי נוסף: אריה
גנגר, ידידו של ראשַײהממשלה אריאל שרון,
שהיה אחד התורמים המרכזיים של התרומות

האסורות לפריימריס של שרון בַײ1999.
גנגר הלווה בַײ89' לחברה של קרן 750
אלף דולר והפך לשותף עם 26 אלף מניות

שהקנו לו מחצית מהשליטה בחברה.בכורה
לדברי נייג'ל האש, מזכיר החברה של גנגר
וקרן, גנגר שלח מומחה מטעמו כדי לבדוק אם

ניתן להציל את החברה, אחרי
שכבר הזרים את הכסף. „הצרות
התחילו כש'מרקס אנד ספנסר'
ביטלה את החוזה שהיה לה עם
רלדן”, מספר נאש. לדבריו,
„לביטול היתה השפעה קשה על
מצב החברה. בסוף החליטו בעלי
החוב, ובראשם גנגר עצמו ובנק
'לוידס', למנות כונס נכסים,

וככה בעצם זה נגמר”.
ַײלקריירת הטקסטיל של סי

ריל קרן היה סוף עגום. חברת
ַײ„רלדן” שהיתה בבעלותו נכנ
ַײסה לכינוס נכסים וחוסלה סו

פית בַײ97' עם מחיקתה מרשם
החברות הבריטי. הכונס שניסה
להפעילה — ללא הצלחה —
ַײמכר את שארית הפעילות והנ

כסים בסכום של 230 אלף
ַײליש”ט מה שנותר מהחברה שה

קים דודו של קרן, מייקל נדלר,
בַײ48'. חברה נוספת שהקים קרן
בַײ92' נקלעה לקשיים וחוסלה

באותה שנה היגר קרןבַײ97'.
לדרוםַײאפריקה והשאיר אחריו חובות בסך

1.6 מיליון ליש”ט.
ַײכזכור, העמיד קרן הלוואה של מיליון וחצי דו

לר לבניו של שרון בתנאים נוחים במיוחד.
ראשַײהממשלה, מצידו, אמר כי לקרן „אין ולא היו
עסקים בישראל”. גנגר סירב להגיב לדברים. קרן
אמר כי מדובר בעסקיו הפרטיים, וכי גנגר הוא
חבר קרוב. יורם ראבד, פרקליטם של בני משפחת
שרון, מסר כי אין לו כל ידיעה על עסקיו של קרן.

אריה גנגר היה אחד התורמים המרכזיים של התרומות
האסורות לפריימריס של אריאל שרון בַײ99'

בני הפלשמורה בתפילה
במחנה שבו התרכזו

באדיסַײאבבה 
(צילום ארכיון: איַײפי)

גנגר היה שותף 
במחצית מעסקיו 

של סיריל קרן

סיריל קרן

אריה גנגר

מניעת הכרה ברפורמים!
אם מישהו חשב, שהרפורמים זה תופעה שנולדה כעת, ובדיוק יחד איתה נולד 

גם לראשונה לחץ משפטי, שאילץ לקבל פשרות חמורות, מאין כמותם. 
מסתבר שממש לא, לאורך כל השנים, הפעילו הרפורמים, לובי חזק לקבל הכרה, 
ומוסדות בתוך מדינת ישראל, מנגד לזה הציב אלי ישי מסר חד משמעי ונחרץ, 

שבסוגיא זו אין פשרות, והיא הערובה לשלומה של היהדות בישראל.
של  בזהותה  לפגוע  איימו  מרוסיה,  גויים  אלפי  מאות  עליית  הרפורמים,  רק  לא 
ישי תיקן את הפרצות בחוק השבות, שאפשרו להציף את הארץ  המדינה, אלי 

בגויים.
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הקרב על
בית הכנסת

בוקי נאה ודודי ניסיםמאת 
מי היכה את מי חזק יותר, כשהטרקטורים

של עיריית רמתַײגן הסתערו על גדר ביתַײהכ
ַײ
נסת בשכונת רמתַײחן והרסו אותה? החזן את

השוטרים ואת פקחי העירייה — או שמא השו
ַײ
טרים והפקחים את החזן, שניסה להגן על

ביתַײהכנסת שלו בגופו?

לטענת המשטרה והעירייה, היכו החזן,

בןַײציון חתוכה, ואמו (84), חזק וכואב יותר.

אבל עשרות עדיַײראייה טוענים, כי האם ובנה,

שגרים במתחם ביתַײהכנסת, הוכו ללא רחמים

לעיני עשרות אנשים, נכבלו באזיקים ונלקחו

משם בניידות. כל זאת כדי שלא יפריעו להרי
ַײ

סת גדר, ביתַײשימוש ומחסן שבמקום.

בפינת הרחובות אלוף דוד וגבעתי ברמתַײגן

ַײעומד כבר 50 שנים ביתַײכנסת, ש„תקוע” בנ
תיב הכביש. כבר 50 שנים מתקיים משאַײומתן

בין העירייה לבין ביתַײהכנסת והמשפחה, הגרה

בצמוד אליו, על העברתו למקום אחר.

ַײחציו האחד של המתחם הוא ביתַײכנסת, וח
ציו האחר הוא בית המגורים של משפחת חתוכה. בשנים האחרונות מנה

ַײ
לים עיריית רמתַײגן ואנשי ביתַײהכנסת מלחמה על הגדר שנבנתה סביב

ביתַײהכנסת. בןַײציון חתוכה, המנהל את ביתַײהכנסת ומשמש בו חזן, נל
ַײ
חם על הגדר בבתיַײהמשפט — והפסיד. ביתַײהמשפט הרשיע אותו בבנייה

לא חוקית של הגדר, של השירותים ושל המחסן. חתוכה עירער, הפסיד

שוב, וביתַײהמשפט הוציא צו הריסה למבנים הלאַײחוקיים.

שלשום בבוקר הגיעו אנשי העירייה עם צו של ביתַײהמשפט ועם הט
ַײ
רקטורים והסתערו על גדר ביתַײהכנסת בתום תפילת השחרית. לטענת

המשטרה, הסתער חתוכה על השוטרים והמאב
ַײ
טחים כשמעדר בידו וניסה למנוע את ההריסה.

אחר כך, נטען, הוא תקף את השוטרים ואת הפ
ַײ
קחים והשתולל, עד שהופעל נגדו „כוח סביר”,

כדי שיפסיק להפריע להריסת גדר ביתַײהכנסת

שלו. חמישה שוטרים קפצו עליו, כבלו אותו

באזיקים ופינו את הדרך לטרקטורים של עי
ַײ

ריית רמתַײגן, שעלו על הגדר והרסו אותה.

חתוכה טוען כי התחיל להשתולל רק לאחר

שהפקחים הרסו את השירותים ואת המחסן שב
ַײ
תוך החצר המשותפת. הוא נעצר והובא אתמול

בפני שופט המעצרים התורן, בחשד שהוא ואמו
תקפו את השוטרים ואת הפקחים.

ַײעו”ד מיכל בכר טענה אתמול בביתַײהמש
פט, כי חתוכה הותקף — ולא תקף. היא הציגה

בפני השופט את ה„פנס” שליד עינו.

„מצטער, אני לא רופא. כל החיים אמא שלי

רצתה שאהיה רופא, ולא יצא לה, אז אני אכתוב

רק מה שאני רואה” — אמר השופט, חנן אפרתי,

ובשפתו הציורית הוא כתב: „ממראה עיניי

הלאַײמקצועית עולה שהחשוד נחבל, שכן על חולצתו יש כתמי דם חו
ַײ
מים הנחזים לכתמי דם, ומתחת לעינו הימנית ישנו סימן כחול, הנראה

בעין לאַײמקצועית כשטף דם תתַײעורי. לא מצאתי שיש מקום להארכת

המעצר” — כתב השופט ושיחרר אותו.

חתוכה חזר הביתה למתחם ביתַײהכנסת ומצא שהציבור הדתי שבש
ַײ
כונתו כועס על העירייה, שהרסה את גדר ביתַײהכנסת. על גדר הבד

המאולתרת שהוקמה במקום נתלו עשרות כרזות מחאה נגד ראש העי
ַײ

רייה, צבי בר, האומר כי פעל בשם החוק.

הצעתַײחוק של ישי: נכד
אזרחותלאַײיהודי לא יקבל 

השר יגיש הצעה לשנות את חוק השבות בעקבות הנתונים שלפיהם שני שלישים

מהעולים השנה אינם יהודים √ הרב בקשיַײדורון: הסוכנות היהודית מעלה לארץ ביודעין

עולים לאַײיהודים שמצהירים על כוונתם לחיות כאן כנוצרים
רמי חזות ונורית פלתרמאת 

שר הפנים, אלי ישי, מתכוון להגיש הצעת חוק לשינוי חוק השבות

בעקבות הנתונים שפורסמו בשבוע שעבר, ושלפיהם שניַײשלישים

מהעולים שהגיעו השנה מחבר המדינות אינם יהודים.

עלַײפי ההצעה, שאותה מגבשת בימים אלה ועדת מומחים מטעם משרד

הפנים, יבוטל הסעיף המאפשר לנכדים לאַײיהודים של יהודים לקבל אזר
ַײ
חות ישראלית. כמוַײכן ייסגרו פרצות בחוק, המאפשרות כיום ללאַײיהודים

לקבל מעמד של תושבים וליהנות מזכויות נוספות.

עלַײפי נתוני משרד הפנים, שני שלישים מהעולים מחבר המדינות

מתחילת 2002 (5,508 מתוך 9,357) הם לאַײיהודים. מאז תחילת העלייה

מחבר המדינות, בַײ1989, הולך וגדל שיעור הלאַײיהודים בין העולים.

עלַײפי נתוני המשרד, קרוב לרבע מיליון מתוך 860 אלף העולים שהגיעו

מאז לארץ אינם יהודים. נוסף על כך נלווים אליהם עוד לאַײיהודים רבים,

כגון ילדים מנישואים קודמים של בניַײזוג והורים בודדים. לפיכך טוענים

במשרד, כי סיכום הנתונים הכללי של שיעור הלאַײיהודים העולים הוא
גבוה בהרבה.

ישי הזהיר אתמול, כי בתוך מספר שנים עלולה המדינה לאבד את הרוב

היהודי. „אם לא נפעל באופן מיידי לתיקון חוק השבות, הרי שבהתאם לת
ַײ
חזיות תאבד ישראל בשנת 2010 את זהותה היהודית ותהפוך למדינת הגי

ַײ רה ולעיר מקלט עבור פליטי כל העולם”.

כשהצבא לא מוכן
(המשך מעמוד 9)

פירוט תשתיות אזרחיות, כוחות מסייעים ותיכנון

קרב מפורט. תיק כזה צריך היה להימצא בפיקוד המרכז

ולהיות מעודכן עלַײידי אג”ם האוגדה. אילו תיק כזה היה

קיים ומטופל כראוי — לא היה נוצר מצב שתצלומי

האוויר שנמסרו למג”ד היו מַײ1997, בני חמש שנים.
במילים אחרות: לא שווים כלום.

גם בלי להיכנס לפעילות כזאת או אחרת בתוך מחנה

הפליטים, שהביאה בסופו של דבר להיתקלות שבה נהר
ַײ
גו 13 חיילים, מתברר שהפלוגה המסייעת בגדוד 7020

בחטיבה 5 לא תירגלה באמת לחימה בשטח בנוי בחמש
השנים האחרונות.

מפקד החטיבה מונה לתפקידו שלושה שבועות קודם

לקרב. לא זו בלבד שהוא לא הספיק להכיר היטב את כו
ַײ
חותיו, הוא קיבל תחת פיקודו עוד כוחות לא אורגניים:

גדוד של גולני, גדוד נח”ל, גדוד טנקים, שני צוותים של

השייטת, שתי פלוגות צמ”ה, שני צוותים של דובדבן,

יחידת כלבנים, מזל”ט ומסוקי קרב. כך שלמעשה הוא פי
ַײ
קד על שתי חטיבות וחצי. מתי הוא תירגל פיקוד על כו

ַײ
חות בסדר גודל כזה? אגב, עלַײפי עדותו של המח”ט באו

ַײ
זני המשפחות השכולות, היתה לו דעה אחרת לגבי הדרך

שבה צריך לנהל את הקרב ואת כיבוש מחנה הפליטים.

עד לַײ9 באפריל בוצעה מרבית הלחימה בג'נין בלילה

או לפנות בוקר, בהתקדמות איטית ומבוקרת, שנועדה

לסגור על המחבלים תוך הקפדה על אבדות מזעריות ופ
ַײ
גיעה מזערית באוכלוסייה האזרחית. עלַײפי עדויות

המח”ט, המג”ד והמ”פ באוזני ההורים, ניתנה להם הוראה

להשלים את טיהור המחנה עד 6 בערב. כלומר, לעבור

לטכניקת לחימה אחרת, מהירה, לאור היום, תוך יישור

קו ברחוב המרכזי של מחנה הפליטים העולה ממזרח למ
ַײ
ערב. לטענתם — שצריכה להיבדק היטב — הדרישה לבי

ַײ
צוע המהיר נבעה מהגעתו הצפויה, באותו יום, של שר

החוץ האמריקני קולין פאוול. בדיעבד הגיע פאוול רק

בַײ11 באפריל, אלא שבישראל לא ידעו על כך מראש.

שאלות נוספות: האם היה דו”ח מודיעיני מעודכן של

השב”כ על הנעשה במחנה הפליטים בג'נין? אם כן, מתי עו
ַײ
דכן והאם הגיע לרמת המג”דים והמ”פים בשטח? ואם בער

למישהו — מדוע לא בוצעה הפריצה עם דחפורים, אחריהם

טנקים ורק אח”כ חי”ר, כפי שנעשה במקומות אחרים? ומה

מחזיק בוכריס, מג”ד 51, בבטן? מדוע לא שעו לאזהרותיו
לגבי מארב מן הסוג הזה?

כל השאלות הללו — שהן רק חלק קטן מן הבעיות שה
ַײ
תעוררו בקרב הזה — מלמדות, כנראה, על רמה מקצועית

לא מספקת של כוחות המילואים ועל איכות פיקוד לא

מספיק טובה. הקרב היה קרב יזום, ולכן מוכנות הצבא

מדרג הפיקוד ומטה מעוררת תמיהה, בלשון המעטה.

לא מדובר כאן על תחקיר העוסק במהלכים טקטיים

שגויים בתוך קרב שהסתיימו באסון. יש כאן בעיות יסוד

של צבא שטען שהוא מוכן למלחמה הזאת. זה בהחלט

צריך להדאיג את הרמטכ”ל ולדחוק אותו לקחת את הע
ַײ

ניין לטיפולו — הרבה יותר מוקדם מכפי שתיכנן. 

אלכס פישמן

לישון עם האויב
(המשך מעמוד ראשון)

נות. אבל כשהמתאבד פנה אליהם — על בסיס היכרות אי
ַײ
שית — לא זו בלבד שהם לא דחו אותו או הסגירו אותו, הם

הפכו, עלַײפי חומר החקירה, לשותפים פעילים לפיגוע.

לא שותפים פאסיביים שמישהו מג'נין מכוון אותם, אלא

יוזמים, מתכננים, מייעצים ומגייסים. הספיקה להם רק

הפנייה, רק ההזדמנות — והם בפנים. כל זה אומר רק דבר

אחד: הם היו בשלים לחצות את הקווים. בלי לחץ, בלי

איומים, בלי סיבות אישיות מיידיות — מרצונם החופשי.

וזה מה שצריך להדאיג את כולנו, יהודים וערבים כא
ַײ
חד, במדינת ישראל. נוצר כאן חיבור מסוכן בין חינוך

פוליטי, תחושות של ניכור למדינה ולכל מה שהיא מיי
ַײ
צגת ותיסכול מהקיפוח המתמשך של ערביי ישראל לבין

העימות המתמשך עם הפלשתינים בשטחים. במקרה

שלפנינו יש קשר אישי עם המתאבד, פלשתיני מהשט
ַײ
חים, שהפך לימים גם לקשר פח”עי. כמה עוד איברהי

ַײ
מים ויאסינים צומחים על רקע החיבור המסוכן הזה? כמה

מהם כבר בשלים להזדמנות כזו שתיקרה להם? זה החש
ַײ
בון שההנהגה הלא דתית של ערביי ישראל צריכה להת

ַײ
חיל לעשות כשהיא זורעת התלהמות והסתה.

הפרשייה הזאת היא בסופו של דבר הביטוי המעשי,

ה„מתבקש”, למה שהתרחש שלשום בכנס של התנועה

האיסלאמית בהר הבית. מה שקרה שם יכול להיכנס להג
ַײ
דרה של „מגה פיגוע”. משם יוצא איום הג'יהאד של ער

ַײ
ביי ישראל, שכן התנועה האיסלאמית הישראלית מצויה

עכשיו בשלב של הכשרת הלבבות, החינוך וההיערכות —

לפני הקריאה לג'יהאד. שם, בתנועה האיסלאמית — בני
ַײ
גוד לרוב הלא דתי — יש פעילות אקטיבית הקוראת להי

ַײ
פרדות, לשונות, לאיסלאמיזציה, לדהַײלגיטימציה של

המדינה היהודית. אין הבדל בין התנועה האיסלאמית הי
ַײ
שראלית לבין החמאס: ברטוריקה, בכוונות, בחינוך. הם

רק עדיין לא — מסיבות טקטיות — בשלב הביצוע.

על הפער הזה ההולך וגדל בינינו לבין ערביי ישראל

— הן מהזרם המרכזי והן מהזרם האיסלאמי — יש לנו לפ
ַײ
חות 50 אחוז מן האשמה. לאדישות של החברה הישראלית

ולאטימותו של הממסד הישראלי יש תרומה משלה לשתי

התופעות שבהן נתקלנו השבוע בכפר בוענה ובהרַײהבית.

אלכס פישמן

חתוכה בביתַײהמשפט: „פנס” בעין 
(ג'רמי פלדמן)

בעקבות החלטה של ביתַײהמשפט הסתערו אתמול פקחים על ביתַײכנסת ברמתַײגן

והרסו גדר ומבנה שירותים √ החזן של ביתַײהכנסת, המתגורר בצמוד אליו, נעצר

בחשד שתקף את הפקחים — אך טוען כי מי שהותקף היה דווקא הוא

(המשך מעמוד  2)
המחבל.

אבל הסוד לא נשאר חסוי למשך זמן רב: יומיים

אחרַײכך, בַײ5 באוגוסט, עצר צה”ל בג'נין את מאזן

פוקהא, ראש הזרוע הצבאית של החמאס. בחקירתו

הודה כי הכין את המטען של חמאדה וסיפר על
מעורבותה של משפחת בכרי.

בימים שלאחר מכן הם נעצרו, ואתמול הוארך

מעצרם בביתַײמשפט השלום בעכו עלַײידי השופט

ג'מיל נאסר. הם חשודים ברצח, בניסיון לרצח, בה
ַײ
תאגדות בלתיַײחוקית, בסיוע לאויב ובהלנת אנשי

שטחים. לטענת המשטרה, כולם מודים בעבירות
המיוחסות להם.

מפקד מרחב הגליל, תתַײניצב יהודה סלומון,

שהיה אחראי על החקירה, השתמש אתמול במילים

קשות כדי לתאר את מעשיהם. „החבורה שנעצרה

אינה משתייכת לאירגון מסודר פוליטי כלשהו,

ואין שום מניע מיוחד לביצוע המעשה חוץ מאי
ַײ

דיאולוגיה. כל בןַײאנוש נורמלי היה עושה הכול

כדי למנוע את האסון הכבד הזה. היתה לבני המש
ַײ
פחה אפשרות במשך שלושה ימים להודיע על

הכוונה לביצוע הפיגוע. אבל כל רצונם היה בכמה

שיותר חיילים הרוגים. החבורה הזאת בחרה את הי
ַײ
עד, שמרה על המפגע, חיזקה את ידיו ובחרה את

הקורבנות. מדובר במרצחים אכזרים שנסעו

לראות את הקורבנות לפני רציחתם. המתאבד הוא
הפצצה — הם הרוצחים”.

„משפחת הרצח" מהגליל

יום�שלישי,�י"ט�באלול�תשס"ב�–�27.8.2002
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עשרות סטודנטים יהודים וישראלים שמחו על האשמותיה של אשתו של מרואן ברגותי במסיבת עיתונאים שאירגנה בפתיחת

הועידה, פונו מהאולם לאחר שמחו בקריאות זעם על הדברים √ גורם ישראלי: הפלשתינים לא מצליחים להשתלט על הרחוב 

„הפלשתינים
ניסו לחטוף
את ועידת

הארץ"כדור 
עיראק תותקףאיראן: „אם

לא נשב בחיבוק ידיים”
איתן עמית וסמדר פרימאת 

איראן הזהירה אתמול את ארה”ב, כי אם תתקוף את עיראק,

„לא נשב בחיבוק ידיים, ולא נשמור על ניטרליות חיובית”.

שר החוץ האיראני, כמאל חרזי, אמר אתמול כי בא הקץ למ
ַײ
דיניות החיובית כלפי ארה”ב, שנקטה איראן במלחמת המפרץ

בַײ1991, ו„לניטרליות הפסיבית” שנקטה איראן במתקפה הא
ַײ
מריקנית על אפגניסטן. „אם ארה”ב תתקוף את עיראק, לא

נשב בחיבוק ידיים, ונמצא דרכי תגובה”.

דוברי משרד החוץ בטהראן הבהירו אתמול כי „יש לנו תו
ַײ
כנית פעולה למקרה של תקיפה אמריקנית בעיראק”. באיראן

חוששים שתורה יגיע לאחר המתקפה האמריקנית על עיראק.

סגן נשיא ארה”ב, דיק צ'ייני, אמר אתמול כי „אין שום ספק

שלסדאם חוסיין יש נשק להשמדה המונית, וכי הוא מתכוון לה
ַײ פעילו נגד ארה”ב.

„לא נפנה את מבטנו הצידה ונקווה לטוב. העולם צריך לדעת

כי ננקוט כל פעולה שצריך כדי להגן על החופש ועל הדמוקר
ַײ
טיה שלנו. ארה”ב לא תחיה על חסדי טרוריסטים ומשטרים של

טרור”, אמר אתמול צ'ייני בנאום תקיף שנשא בנשוויל, טנסי.

צ'ייני אמר כי אין היגיון בהמתנה, כיוון שאז יתאפשר לס
ַײ
דאם להתחזק, לייצר עוד נשק להשמדה המונית — מה שיקשה

על הפלתו וידרוש קורבנות רבים יותר.

„ניוַײיורק טיימס” דיווח אתמול מפי מומחים, כי אם חיילי

ארה”ב אכן יפלשו לעיראק, ימתין להם הצבא העיראקי בתחו
ַײ
מי הערים הגדולות וינהל שם מולם קרבות רחוב מבית לבית.

המטרה תהיה לגרום לאמריקנים אבדות כבדות ככל האפשר.

לפי הדיווח, חופרים העיראקים חפירות עמוקות ומקימים

ביצורים ועמדות פיקוד מסביב לבגדאד ולערים אחרות, מזי
ַײ
זים מערכות הגנה אווירית למקומות אסטרטגיים ומפצלים

את הדיוויזיות של הצבא ליחידות קטנות.

אתמול גם פורסם כי היועץ המשפטי של הבית הלבן העביר

לנשיא בוש עוד בראשית החודש חוותַײדעת משפטית, שלפיה

אין הוא זקוק לאישור הקונגרס כדי לתקוף את עיראק. למרות

זאת נראה כי הנשיא יידע את הקונגרס ויבקש את אישורו הפו
ַײ

רמלי, אם יחליט לצאת למלחמה.

ועידת האו”ם ביוהנסבורג הפכה לזירת עימות בין יהודים לפלשתינים

אחד המשתתפים הישראלים
בוועידה מפונה עלַײידי שוטרים

(צילום: איַײפי)ממסיבת העיתונאים 

כתב „ידיעות אחרונות”צבי זינגר, מאת 

מסיבת עיתונאים, שערכו אתמול הפלשתינים ביוהנסבורג, המארחת את

ועידת כדורַײהארץ, נתקלה בתגובה מיידית של עשרות סטודנטים ישראלים

ויהודים שקראו: „לא ניתן לכם 'לחטוף' את ועידת יוהנסבורג”.

את מסיבת העיתונאים ערכו פרקליטו של מרואן ברגותי ואשתו פדואה,

שהאשימו את ישראל כי היא „מדינה נאצית”, „מדינת טרור” ו„מדינת אפרטה
ַײ
ייד”. רעייתו של ברגותי טענה כי בעלה נחקר בעינויים וטענה: „בעלי הוא פו

ַײ
ליטיקאי ולא טרוריסט, אשר לוחם נגד הכיבוש”.

באולם שבו נערכה מסיבת העיתונאים ישבו באותה שעה כַײ30 סטודנטים יש
ַײ
ראלים וכַײ30 סטודנטים יהודים, בעיקר מדרוםַײאפריקה. עמוס חרמון, יו”ר מש

ַײ
לחת הסוכנות היהודית, סיפר: „ברגע שהם החלו להפיץ את השקרים שלהם, קמ

ַײ
נו וצעקנו: 'שקר! אתם חוטפים שוב את הוועידה'”. באולם קמה מהומה, והמשטרה

הוזעקה למקום ופינתה את הסטודנטים הישראלים והיהודים. הסטודנטים המו
ַײ

חים המשיכו להפגין מחוץ לאולם כשהם שרים ומניפים כרזות.

עד למסיבת העיתונאים שעוררה את המהומה ניסו הפלשתינים לחמם את

האווירה — לא בהצלחה מרובה. בין השאר חילקו ברחובות יוהנסבורג כאפיות וד
ַײ
גלי פלשתין וכן סטיקרים, שבהם נראה חייל ישראלי מכוון את נשקו בכינון

ישיר אל שתי ילדות פלשתיניות. כמו כן חולקו כרוזים ובהם קריאה לשחרר את

ברגותי, המוצג באזיקים כקדוש מעונה.

חרף התקרית הקולנית אתמול סבורים במשלחת הישראלית כי ה„בליץ” הא
ַײ
נטיַײישראלי, שהיה לפני שנה בדיוק בוועידת דרבן, לא יחזור על עצמו. ההבדל

בין שתי הוועידות נובע בראש ובראשונה מאופיין של שתי הערים. „בדרבן

הקהילה המוסלמית חזקה מאוד, ולכן קל היה לגייס את תושבי העיר להפגנות

אנטיַײישראליות. כאן ניסה הרדיו המוסלמי לגייס את הציבור למען העניין הפ
ַײ
לשתיני — אך ללא הצלחה. בניגוד מוחלט לדרבן, הנושא הפלשתיני אינו מצליח

להשתלט על הרחוב למרות הניסיונות שהיו לגייס תמיכה לעניין”, סיפר אתמול

דובר משלחת ישראל ביוהנסבורג, נועם כץ.

שר החוץ האיראני: „לא נהיה יותר ניטראלים כמו במלחמת המפרץ” √ סגן

נשיא ארה”ב: לסדאם יש נשק להשמדה המונית, והוא מתכוון להפעילו נגדנו”

על ועידת כדור הארץ
ראו בַײ24 שעות

דאגה למעונות יום
חומש  תכנית  את  יזם  ישי  אלי 
יום  מעונות  מאות  לבניית 

במקביל  מעונות.  היו  שלא  בריכוזים 
משמעותית  הגדלה  ישי  אלי  הוביל 

בסבסוד מעונות יום להורים עובדים
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טיסת המגורשים 474 לג'ובה זרים בתוכנו

כרטיס בכיוון אחד
ראובן וייס, תלם יהב ומתי סיבר

בסנדלי זהב לרגליה ובחיוך כובש עלתה אתמול בחיטה בת 
ה־9 לאוטובוס שלקח אותה ואת משפחתה מהתחנה המרכזית 
בתל־אביב לנתב"ג. "לקחתי איתי הרבה ממתקים ואת הפלא־
פון שלי", הצביעה על תיק הצד הקטן שארזה לטיסה הביתה, 
למדינה שמעולם לא הכירה. אביה סיימון הניף בחיוך דגל גדול 
וצבעוני של דרום־סודאן, אולי בשביל הילדים, אבל בפניו ניכ־

רו היטב המתח והחשש מהלא־נודע.
 474 לטיסה  כרטיסים  אמש  קיבלו  דרום־סודאן  מאזרחי   127
לג'ובה. בבוקר הם עזבו באוטובוסים את תל־אביב, את ערד ואת 
אילת עם 30 ק"ג לכל היותר לנוסע, על פי הנחיות משרד הפנים. 
"הם ארזו ציוד חירום. אוהלים, שמיכות, שקי שינה ומזרני קמפי־

נג", סיפרה אורית מרום, רכזת פעילות ציבורית בא.ס.ף — ארגון 
סיוע לפליטים. "הם ערוכים לשינה ברחוב. הם לא יודעים איפה 

יזרקו אותם כשיגיעו לדרום־סודאן".
עם הגיעם לטרמינל 1 בשדה התעופה עברו המגורשים בידוק 
ביטחוני וקיבלו חיסונים ומעטפה עם 1,300 דולר במזומן. כל 
קטין זכה ל־500 דולר, מה שהציב את הסכום שהוציאה אמש יש־
ראל על יותר מ־100 אלף דולר במזומן, לא כולל חכירת המטוס. 
בין 46 הקטינים שעלו לטיסת "העוזבים מרצון" היו גם שלושה 
ילדים שהוצאו מידי אביהם שנחשד בהתעללות והושבו לחזקתו 

לקראת הגירוש. 

פרנקו (35), שדובר עברית מצוינת, נמצא 3 שנים בישראל. הוא 
נולד בחרטום ואב לשלושה, "אחת נולדה בחרטום, אחד נולד במ־
צרים, ואחת כאן". מרלין, בתו הבכורה, בחולצה ורודה זרחנית וב־
שיער קלוע לצמות דקיקות, למדה עד אתמול בכיתה ה' בבית־ספר 
הירדן בדרום תל־אביב. "ילדה מוכשרת בצורה יוצאת דופן באמ־
נות ובמוזיקה", אמר בעצב ד"ר רמי גודוביץ, פעיל סיוע לקהילה 

הזרה. "איפה היא תפתח שם את הכישרונות ואת היכולות שלה?"
בשבוע  ישראל  את  לעזוב  שאמור  פרנקו,  של  חבר  אדיסון, 
הבא, חיבק את התינוקת בת השנה של חברו. שמה הולי, "כמו 
הולי־לנד. ארץ הקודש, ישראל, שכבר לא רוצה אותה אצלה", 
אמר אדיסון. "בשבוע הבא גם אני אמור לצאת לשם. כולנו חשים 
רע. הוכרחנו לחתום ולעזוב. למרות החיוכים, אנשים עצובים 

ומודאגים".
בין דמעות הפרידה נשמעו אתמול גם קולות אחרים. "אנח־
נו בכלל לא כועסים, אנחנו מאוד אוהבים את ישראל", אמרה 
מוניקה גאו, שעלתה על האוטובוס מערד לנתב"ג. "אנחנו מר־
גישים חיבור למדינה הזו ומתפללים כל הזמן לשלום בישראל 

ולשלום התושבים".
אדולפו (30), יליד דרום־סודאן שנמצא בישראל כבר 6 שנים, 
לא חולק את תחושותיה של מוניקה. "יש לי משפחה בג'ובה, 
חלק אפילו עובדים בממשלה. יש לי גם אדמה שם", סיפר. "ברגע 
שאצא מפה אני אמחק את מדינת ישראל מהזיכרון שלי, אבל את 

היחס הרע של ישראל אלינו אני לא אשכח".

ישי: "אנחנו פועלים 
מתוך אהבת ישראל"

תלם יהב ואיתמר אייכנר

בטרמינל 1  ארוכות  שעות  בילה  ישי  אלי  הפנים  שר 
לפני טיסת הגירוש הלילית לדרום־סודאן. "הגענו לכאן 
כדי לפקח מקרוב על הליך ההחזרה", אמר, "אנחנו פועלים 

מתוך אהבת ישראל ולא מתוך שנאת הזר".
בטרמינל,  דרום־סודאנים  של  ידיהם  את  מחזיק  בעודו 
הודיע ישי בחגיגיות כי "האינטרס של מדינת ישראל עומד 

אל מול עינינו. חלק גדול מהם חוזרים הביתה בשמחה".
מוקדם יותר ציין ראש הממשלה בנימין נתניהו כי בשבוע 
הבא תצא טיסת מגורשים נוספת לג'ובה. "אני מבקש להמ־
שיך לנהוג באנושיות במסתננים", אמר נתניהו, "אנחנו נשיב 

אותם לארצם בצורה מסודרת תוך שמירה על כבודם".

מבצע הגירוש

127 נוסעים, 30 ק"ג לאדם ו־1,300 דולר במזומן † חלק מהמסתננים שגורשו אמש ניסו לשמור על החיוך, אחרים לא 
הצליחו לכבוש את הדמעות † "אנשים עצובים ומודאגים. הם לא יודעים איפה יזרקו אותם כשיגיעו לדרום־סודאן"

המגורשים עולים לאוטובוסים 
בערד ובת"א. "כולנו מרגישים רע" 
| צילומים: טל שחר וחיים הורנשטיין

יום שלישי, ל' באב תש"ע - 10.8.2010
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שר הפנים נגד ילדי העובדים הזרים: "מדובר באיום קיומי"

צביקה ברוט

יותר  טוב  לב  יש  כאן  מהמתנגדים  "למישהו 

ממני?" התגרה ישי בח"כים ההמומים שהאזינו לו 

נואם במליאת הכנסת. "מספיק עם הצביעות. צריך 

יקום  מהילדים  מישהו  נגמר.  שהטיול  לילדים  לומר 

ויבכה? תפסיקו לבלבל את המוח". 

דיון הפגרה של הכנסת בהחלטת הממשלה לגרש כ־

400 מילדי העובדים הזרים הפך לסוער במיוחד במהלך 

נאומו של שר הפנים אלי ישי. "כולם כאן מבינים שה־

עובדים הזרים משתמשים בילדים שלהם כמגן אנושי", 

אמר ישי מעל דוכן הנואמים. "הילדים הם פוליסת הבי־

טוח שלהם מפני גירוש. צריך לומר להם: שלום, נגמר 

הטיול. שכל אחד יחזור לארץ מולדתו".

ישי אף הציע להפעיל רכבת אווירית להחזרת המס־

תננים הזרים אל אריתריאה, שהיא לדבריו ארץ המוצא 

של מרביתם: "יש לנו יחסים עם אריתריאה, ואני מציע 

להעלות את כולם למטוסים ולהחזיר אותם. אלף, אל־

פיים, עשרת אלפים — את כולם צריך להחזיר הביתה".

אילן  ח"כ  לעברו  צעק  ופרימיטיבי",  גזען  "אתה 

גילאון (מרצ). "הילדים שאתה רוצה לגרש משרתים 

בצבא יותר מהילדים שלך". "אז שיגידו שאני גזען", 

ענה לו ישי. "מדובר באיום קיומי על מדינת ישראל. 

ואיפה  זרים,  מיליון  שני  פה  יהיו  שנים  כמה  בתוך 

נגור? נחזור למרוקו ולפולין? אני לא רוצה לגרש יל־

דים. אני רוצה שמלכתחילה ההורים שלהם לא יוכלו 

מכן יש להם  עבודה, כי לאחר  ולחפש כאן  להסתנן 

ילדים ואי־אפשר להוציא אותם. מצידי שיחזרו לסבא 

ולסבתא שלהם". 

גם ח"כ דב חנין (חד"ש) תקף את ישי: "מדוע מתפ־

לאים שלעובדים הזרים יש ילדים? איזו הפתעה, מדו־

בר באנשים שאינם רק מכונות לחיתול זקנים. יש להם 

ידיים, רגליים וראש והם מתאהבים ועושים ילדים. אני 

לא מבין איך השר ישי אומר שהם עושים ילדים שלא 
כדין".

בעבר כבר התבטא ישי בחריפות נגד העובדים הז־

רים. בראיון לתוכנית "פגוש את העיתונות" לפני כ־9 

חודשים אמר: "יבואו לפה עכשיו מאות אלפי עובדים 

זרים עם מחלות כמו צהבת, שחפת, חצבת, איידס, סמים 

ונתונים קשים".

מתקפה חסרת תקדים של אלי ישי נגד הילדים המיועדים לגירוש: "מצידי 

שיחזרו לסבא ולסבתא שלהם" † ח"כים בתגובה: "אתה גזען ופרימיטיבי"

צביקה ברוט

 — מדיני  דיון  זה  היה  השטח,  פני  על 

הקואליציה תקפה את חיים רמון על כך שב־

שיחות עם סאיב עריקאת הוא ניסה כביכול 

לשכנע את הפלסטינים שלא להיכנס לשיחות 

ברור  היה  לכולם  אבל  ישראל.  מול  ישירות 

— הכל כאן זה פוליטיקה. 

בסופו של הדיון במליאת הכנסת שיזם חיים 

אורלב (הבית היהודי) הוחלט שוועדת החוץ 

במפ־ בקרוב  תדון  הכנסת  של  והביטחון 

גשיו של יו"ר מועצת קדימה חיים רמון 

עריקאת.  סאיב  הפלסטיני  הבכיר  עם 

מוע־ יו"ר  של  הפוליטית  "חתרנותו 

מדינית  חבלה  בעיניי  היא  קדימה  צת 

לאומית חמורה", אמר ח"כ אורלב. "לא 

בנשיכה  אלא  בנשיקה,  פה  מדובר 

ובנגיסה בסמכותה ובאחריותה 

ביש־ חוקית  ממשלה  של 

ראל", הוא הוסיף. 

ניכר  חלק  אבל 

הוק־ בכנסת  מהדיון 

שיחתם  הושגו פרטי  כיצד  לשאלה  דווקא  דש 

הפרטית של רמון ועריקאת. ח"כ ישראל חסון 

(קדימה), סגן ראש השב"כ לשעבר, רמז כי החו־

מודיעיניות  דרכים  באמצעות  שהושגו  מרים 

ידי  על  לתקשורת  הדלפתם  דרך  "הולבנו"   —

לי־ הגיע  שהמידע  בכירים  פוליטיים  גורמים 

פה  הייתה  שבעצם  סביר  חשד  לי  "יש  דיהם. 

בפגישה  מפתיע,  "באופן  חסון.  אמר  הלבנה", 

שלהם ישב מישהו ושמע או הקליט את השיחה. 

פגישה  פורסמה  כן  לפני  וחצי  חודש 

נוספת של רמון עם נציג אמריקאי 

בכיר, וגם שם באופן מפתיע ישב 

חב־ השיחה.  את  ושמע  מישהו 

ר'ה, אנחנו לא אידיוטים. עושים 

עם  מודיעיני  בחומר  שימוש  פה 

תרגילי הלבנה של קורס טירונים 

בכל מערכת מודיעינית". 

לדבריו של ח"כ חסון, "אנשים 

משלמים בחייהם בשביל להשיג 

עושים  ובסוף  אינפורמציה, 

זו  מה  פוליטי?  שימוש  בהם 

הזילות הזו?"

סגן ראש השב"כ לשעבר תוקף את הדלפת שיחותיו של חיים רמון 

עם סאיב עריקאת † "אנשים משלמים בחייהם עבור החומרים"

ילדי עובדים זרים מפגינים בירושלים נגד הגירוש הצפוי 
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"להחזיר את 

כולם הביתה". 
אלי ישי

ח"כ חסון | צילום: אלכס קולומויסקי

"חשד לשימוש פוליטי 
מרי מודיעין מסווגים"

בחו

אחד נגד 
כולם:

מסתננים הביתה!
כמדומה זהו אחד מהמחדלים הגדולים ביותר שידעה המדינה, בתחום 
האזרחות ושמירת הגבולות. תוך מספר שנים הסתננו אל תוככי המדינה עשרות 

אלפי סודנים ואריתריאים, שהטילו את חתתם על תושבי השכונות החלשות.
שורץ  הרחוב  כי  מהבית,  לצאת  פחדו  שאזרחים  ענין,  לא  זה  אחד  אף  את 
מאירוע  לחזור  על  מדבר  מי  וכבר  ערב,  בשעת  בטח  זהות,  חסרי  מסתננים 

בשעת לילה מאוחרת.
התקשורת הצבועה, עטפה אותם במסכנות, בחמלה של אכזרים, אבל את שר 
הפנים דאז - אלי ישי, זה לא הטריד. הוא החל לחקור את הנושא לעומקו, וקרא 
לסודנים לשוב לביתם! הוא סומן כחשוך, כאכזר על ילדים, כחזק על חלשים, 
מהסכנות  סובלים,  בשכונות,  שלו  שאחים  ידע  הוא  אותו.  הסיט  לא  זה  אבל 

החברתיות, והרפואיות שהפליטים הביאו איתם.
עם הרבה נחישות, סגר את הגבולות הפרוצים, הוביל את הקמת מתקן הכליאה 
'חולות' שרוקן את המוטציבציה בהסתננות, והחל במסע השבת המסתננים 

לארצם.
היום כולם מבינים את מה שהוא זיהה. 

האמת. לא שזו הברקה להבין שזה אסון, אלא הנחישות והיכולת לעמוד מול 
כולם, זה הסיפור כאן.

5 יום שישי, כ' בתמוז תש"ע - 2.7.2010

יאיר לפיד

אלי ישי היה פעם ילד של עובד זר.
חדר,  בדירת  נפשות  תשע  עוד  עם  גדל  הוא 
בבית ערבי נטוש בשכונת מלחה בירושלים. בגיל 
מסיע  היה  כך  אחר  בבניין,  לעבוד  הלך  הוא   14
פועלים. נוסע בחמש בבוקר לצומת — אותו צומת 
שבו עומדים היום הוריהם של הילדים המיועדים 

לגירוש — כדי לאסוף אותם לעבודה.
האם אלי ישי אינו זוכר דבר מכל זה? האם 
החליפות המחויטות, ישיבות השביעייה והנהג 
הצמוד מחקו את ילדותו? האם אינו רואה בי־

לדים שחורי העיניים שהוא כל כך רוצה לגרש 
שום דבר, אפילו לא שמץ, ממי שהיה פעם?

הרב עובדיה פסק פעם שבעשרת ימי תשו־
בה, לפני הברכה השנייה, יוסיפו את המשפט: 
ברחמים  יצוריו  זוכר  הרחמן,  אב  כמוך  "מי 
לחיים". כל יצוריו, לא רק אלה שהצביעו ש"ס.

האם אלי ישי לא רצה שמישהו יזכור אותו 
כך  כדי  עד  האם  ברחמים?  ורצוי  ילד,  כשהיה 
היחידה  שהחלוקה  עולמו  תפיסת  נשתבשה 
שהוא מכיר בין יצוריו של הקב"ה היא יהודים 

ושאינם יהודים?   
אלף ילדים, במדינה של שבעה וחצי מיליון, 
סיפוריהם  אלף  מזניח.  פחות  שהוא  מספר  הם 
של ילדים שגורשו ממדינה שאין אלוהים בלי־

בה הם עולם ומלואו.
עם  מה  חשובה,  אינה  הרחמים  מידת  ואם 
עכשיו,  צריכים  שאנחנו  מה  זה  האם  ההיגיון? 
(עם  ארצות־הברית  ובראשו  המערבי  שהעולם 
נשיאה השחור) יראו בטלוויזיה איך דוחסת יש־
ראל מאות ילדים שחורים למטוסים שאין להם 
בעצם יעד? האם החלטנו שזה הרגע לאבד סופית 

את אהדת העולם, ומה לעשות, הפעם בצדק?
גם מי שחושב שהעובדים הזרים הם בעיה 
(שש"ס, אגב, בגלל שליטתה רבת השנים במש־
רד הפנים, היא האחראית העיקרית להיווצרה) 
כאן,  שנולדו   — האלה  הילדים  שאלף  יודע 
הצופים  וששבט  עברית  ששפתם  כאן,  שגדלו 
דבר.  ישנו  לא   — צחה  ישראלית  דובר  שלהם 
אותם  לגרש  רוצה  ישי  שאלי  היחידה  הסיבה 

היא שהוא חכם על חלשים.
הוא  יותר,  צעיר  עובדיה  הרב  היה  אילו 
הפסוק  את  לו  ומראה  לישי  קורא  היה  בוודאי 
בספר ויקרא המעניק מעמד מיוחד לזרים אשר 
נולדו בארץ: "וגם מבני התושבים הגרים עמכם 
מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו 

בארצכם והיו לכם לאחזה" (ויקרא כ"ה, מ"ה).
אלא שלרב עובדיה ימלאו בספטמבר הקרוב 
90, הוא כבר לא במלוא כוחותיו, וגם זיכרונו אינו 
מה שהיה. אולם מה התירוץ של אלי ישי? איך זה 

שהוא לא זוכר שהוא היה פעם בדיוק כמוהם? 

חכם על 
חלשים

רגע אחרי שיצאו לחופש הגדול, מתברר 
ששר הפנים אלי ישי מתכנן שהקיץ הקרוב 
מתגוררים  הזרים  ילדי  שבו  האחרון  יהיה 

בישראל.
ל"ידיעות אחרונות" נודע שאלי ישי הורה 
לאנשי משרדו לגבש הצעת החלטה שתעניק 
היותר  לכל  ילדים  ל־200  תושב  של  מעמד 
שמתגו־ הזרים  העובדים  ילדי   1,200 מתוך 

ררים כאן.
שר הפנים מעוניין לקבוע רף תחתון שלפיו 
רק מי שיעלו בשנה הבאה לכיתה א' ונמצאים 
בישראל חמש שנים לפחות יקבלו מעמד של 
יגורשו  זרים  ילדי  המשמעות: 1,000  תושב. 

לאלתר. 

רוב  את  למעשה  דוחה  ישי  של  המהלך 
המלצותיה של הוועדה הבין־משרדית שהקים 
ראש הממשלה ושרק לאחרונה הציגה בפניו 

את מסקנותיה. 
חברי  שגיבשו  הגמישים  הקריטריונים 
אחרו־ ב"ידיעות  הם  גם  ושנחשפו  הוועדה 
נות" ביקשו להכשיר את שהותם של ילדים 
מדובר  לפחות.  שנים  חמש  בארץ  הנמצאים 
תעודת  לקבל  שיזכו  ילדים   800 עד  ב־600 
רש־ באופן  לישראלים  ויהפכו  כחולה  זהות 

מי. ההצעה עוררה תקווה גדולה בקרב ילדי 
הזרים והוריהם, אולם כבר אז חששו בארגו־

את  לעבור  תצליח  לא  שהיא  החברתיים  נים 
"משוכת ישי".

שר הפנים צפוי להעביר בימים הקרובים 
את טיוטת ההצעה שלו לשרי הרווחה, החינוך, 
האוצר והמשפטים. מבחינתו מדובר בנוסחה 

המרבית שבכוונתו לגבש. 
תעלה  הסכמתם,  את  ייתנו  השרים  אם 
הממשלה  בישיבת  להצבעה  בקרוב  ההצעה 

כדי להעניק לה אישור סופי.
ישי כבר הבהיר למקורביו כי אם השרים 
יתנגדו להצעתו, הוא יבחר בקו נוקשה יותר 

ויחל לפעול לגירוש כל ילדי הזרים. 
שר הפנים לא הסתיר מעולם את שאיפתו 
להשאיר כמה שפחות ילדי זרים בישראל כדי 
לא ליצור תמריץ, לשיטתו, לילודה מוגברת 
בקרב העובדים הזרים שינסו להבטיח בכך את 

הישארותם החוקית בארץ.
הוא  ישי,  של  הצעתו  תאושר  וכאשר  אם 
מתכנן להקציב לילדי הזרים 30 יום שבמהל־
כם יוכלו לעזוב את ישראל מרצון. לאחר מכן 

יחל מבצע הגירוש הגדול.
סביב  כי  נראה  הילדים  של  למזלם  אולם 

הפנים  לשר  לקום  צפויים  הממשלה  שולחן 
העריכו  בכירים  גורמים  מתנגדים.  מעט  לא 
הרווחה  ושר  סער  גדעון  החינוך  ששר  אמש 
יצחק הרצוג, שכבר הביעו בעבר את תמיכתם 
בהשארת הילדים, ינסו לקדם הצעה שתתבסס 
בניסיון  הבין־משרדית  הוועדה  מסקנות  על 

לבלום את המהלך של ישי.
בארגוני הסיוע לעובדים הזרים כבר הח־

לו להיערך למאבק בגזירת הגירוש. "מצער 
מאוד ששר הפנים דוחה את המלצותיה של 
הפרסו־ פי  ושעל  מומחים  ששמעה  ועדה 
שנותנים  ראויים  קריטריונים  קבעה  מים 

אתמול  אמר  שנוצר",  למצב  הולם  מענה 
עו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות 

ומוכיח  שב  ישי  "אלי  האזרח. 
שההחלטות שלו לא רק שרירו־

תיות אלא גם מרושעות".

ישי החליט: גירוש

ילדים שעוד לא לומדים בבית�ספר יגורשו. בני מהגרים מפגינים | צילום ארכיון: שאול גולן

הוועדה המליצה להשאיר, ישי החליט לגרש | צילום: אלכס קולומויסקי

יונתן גולן

בניגוד להמלצות הוועדה הבין־משרדית ולמרות שאין להם בית אחר — אלי ישי נחוש לגרש את רוב ילדי הזרים, ובהקדם

פרסום ראשון  שר הפנים מתכוון לסלק מישראל 1,000 ילדי מהגרים
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השר אלי ישי למסתננים מאפריקה: צאו מישראל מיד

אולטימטום לסודנים:

עזבו תוך חודש וחצי
תלם יהב ועקיבא נוביק

לכל  אולטימטום  אתמול  הציב  ישי,  אלי  הפנים,  שר 

מבקשי המקלט מצפון סודן והודיע כל עליהם לעזוב 

שלא  מי  כל  מכן  ולאחר  ־  באוקטובר  ה־15  עד  הארץ  את 

יעשה כן ייכלא.

באחרונה גורשו מישראל מבקשי המקלט מדרום סודן. זאת 

בשל העובדה שדרום סודן קיבלה באחרונה עצמאות, ולפיכך 

בניגוד  לארצם.  לשוב  יכולים  הם  הבינלאומי  החוק  מבחינת 

המקלט מצפון סודן שוהים בארץ תחת הגנה  אליהם, מבקשי 

קולקטיבית ואסור לגרשם בשל העובדה שבסודן, שהמצב בה 

אינו יציב, נשקפת סכנה לחייהם. 

כיום, מבקשי המקלט מסודן שוהים בישראל בהתאם לנוהל 

של משרד הפנים, שכאמור מונע את גירושם. ישי הבטיח אומנם 

לכלוא את כולם, אולם נראה כי לעת עתה במתקני השהייה אין 

די מקום כדי לכלוא את כולם. במקרה כזה, ייכלאו רק אלפים 

בודדים מתוך כ־15 אלף סודנים וכ-50 אלף מבקשי מקלט אח־

רים שלא ניתן לגרש אותם.

זו איננה הפעם הראשונה שבה ישי מתחייב לגרש מהארץ את 

כל מבקשי המקלט מאפריקה. אולם עד כה אמנות האו"ם והחוק 

הישראלי אינם מאפשרים לו. ההערכות הן כי לפני שתתאפשר 

הכנסתם של אלפי מבקשי מקלט לכלא ־ ישי ייאלץ להעביר את 

ההחלטה שורה של מבחנים משפטיים לא פשוטים.

עו"ד עודד פלר, ראש תחום הגירה ומעמד באגודה לזכויות 

האזרח, אמר אמש בתגובה על דברי ישי: "אם היתה אפשרות 

הסיבה  מזמן.  זאת  עושה  היתה  ישראל  לסודן,  אנשים  להחזיר 

לכך שמבקשי מקלט, ובהם ניצולי רצח העם בדרפור, לא גורשו 

עד כה לסודן היא שאין כיום דרך מעשית לחזור לשם מישראל, 

ולמי שיוחזרו נשקפת סכנה. רק אדם שאיבד צלם אנוש מסוגל 

לגזור על מבקשי מקלט ועל ילדיהם ברירה מרושעת: לסכן את 

חייהם ולחזור בדרך לא דרך, או להיכלא לשנים ארוכות".

שר הפנים אלי ישי הודיע אמש: כל מבקשי המקלט מצפון סודן שלא ישובו לארצם עד ה־15 באוקטובר - ייכלאו 

בישראל † הבעיה: לא ניתן לגרשם כי נשקפת סכנה לחייהם, אך אין מספיק מקומות במתקני המעצר

ירון דורון

כי  לפרסום  אמש  התירה  המשטרה 

באגף  התקבל  חודשים  מספר  לפני 

חומר  המשטרה  של  והמודיעין  החקירות 

המעלה חשד להעלמת כספים באחד מגופי 

מערכת הביטחון.

החומר המעלה חשד הגיע למשטרה מווע־

דת בדיקה פנימית במערכת הביטחון. הוועדה 

הפנימית הוקמה לאחר ששעלה חשד להעל־

מות כספים. 

הפנימית,  הבדיקה  שהסתיימה  לאחר 

הח־ אגף  ראש  למשטרה.  הועברו  ממצאיה 

סגלוביץ', בחן  יואב  ניצב  והמודיעין,  קירות 

את החומר והנחה על פתיחת חקירה ביחידה 

הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית 

(היאחב"ל). תיק החקירה נמצא כעת בשלבי 

סיום. לפני מספר שבועות, בצעד נדיר, הש־

עה ראש המוסד, תמיד פרדו, את אחד מראשי 

האגפים במוסד. 

זאת לאחר שעלה חשד לאי סדרים כספיים. 

גם במקרה זה הועבר חמור למשטרה והתנה־

לה חקירה ביאחב"ל. 

בסיום החקירה מצאו החוקרים כי יש ראיות 

אותו  שביצע  פליליות  עבירות  על  לכאורה 

ראש אגף. הממצאים הועברו לפרקליטות.

חשד להעלמת כספים 

במערכת הביטחון
חקירה תחת איפול

עקיבא נוביק 

אתמול  הפרסום  בעקבות  סערה 

מאות  לפיו  אחרונות",  ב"ידיעות 

שובצו  לא  ספרדי  ממוצא  חרדיות  נערות 

במוסדות חינוך, לטענתן בשל 
מוצאן. 

הודיע  ישי  אלי  ש"ס  יו"ר 

מנכ"ל  את  הנחה  כי  אתמול 

מיידית  לעצור  הפנים  משרד 

לרשויות  תקציבים  העברת 

מוס־ המתקצבות  מקומיות 

דות המפלים תלמידים. 

לסיפסור  ישמשו  המדינה  שכספי  יתכן  "לא 

למחוק  צריך  הגזענות  את  ישראל,  בתלמידי 

עו"ד  מנגד,  ישי.   אמר  כך",  על  ניאבק  ואנו 

יואב ללום מעמותת "נוער כהלכה" — שעו־

רר בעבר סערה סביב אפליה בעמנואל וכעת 

הסמינרים  מנהלי  נגד  לבג"ץ  עתירה  מנהל 

— תקף בחריפות את ישי וש"ס. "הגיע הזמן 

הוד־ יוציאו  כך  ואחר  יעשו  קודם  שבש"ס 

עות. הצהרותיו של יו"ר ש"ס ריקות מתוכן". 

יו"ר מפלגת "יש עתיד" יאיר לפיד כתב בדף 

הפייסבוק שלו: "צריך לסגור את בתי הספר 

תקציביהם,  את  לחסום  אפליה,  נהוגה  בהם 

ולהעמיד לדין את המנהלים".

ההנחייה: לעצור תקציבים 

למוסדות מפלים
עות אחרונות

הפרסום ב ידי
בעקבות 

ייקראו לשוב לארצם. גירוש שוהים בלתי חוקיים לדרום סודן | צילום: טל שחר

אלי ישי | צילום: טל שחר
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טיסת המגורשים 474 לג'ובה זרים בתוכנו

כרטיס בכיוון אחד
ראובן וייס, תלם יהב ומתי סיבר

בסנדלי זהב לרגליה ובחיוך כובש עלתה אתמול בחיטה בת 
ה־9 לאוטובוס שלקח אותה ואת משפחתה מהתחנה המרכזית 
בתל־אביב לנתב"ג. "לקחתי איתי הרבה ממתקים ואת הפלא־
פון שלי", הצביעה על תיק הצד הקטן שארזה לטיסה הביתה, 
למדינה שמעולם לא הכירה. אביה סיימון הניף בחיוך דגל גדול 
וצבעוני של דרום־סודאן, אולי בשביל הילדים, אבל בפניו ניכ־

רו היטב המתח והחשש מהלא־נודע.
 474 לטיסה  כרטיסים  אמש  קיבלו  דרום־סודאן  מאזרחי   127
לג'ובה. בבוקר הם עזבו באוטובוסים את תל־אביב, את ערד ואת 
אילת עם 30 ק"ג לכל היותר לנוסע, על פי הנחיות משרד הפנים. 
"הם ארזו ציוד חירום. אוהלים, שמיכות, שקי שינה ומזרני קמפי־
נג", סיפרה אורית מרום, רכזת פעילות ציבורית בא.ס.ף — ארגון 
סיוע לפליטים. "הם ערוכים לשינה ברחוב. הם לא יודעים איפה 

יזרקו אותם כשיגיעו לדרום־סודאן".
עם הגיעם לטרמינל 1 בשדה התעופה עברו המגורשים בידוק 
ביטחוני וקיבלו חיסונים ומעטפה עם 1,300 דולר במזומן. כל 
קטין זכה ל־500 דולר, מה שהציב את הסכום שהוציאה אמש יש־

ראל על יותר מ־100 אלף דולר במזומן, לא כולל חכירת המטוס. 
בין 46 הקטינים שעלו לטיסת "העוזבים מרצון" היו גם שלושה 
ילדים שהוצאו מידי אביהם שנחשד בהתעללות והושבו לחזקתו 

לקראת הגירוש. 

פרנקו (35), שדובר עברית מצוינת, נמצא 3 שנים בישראל. הוא 
נולד בחרטום ואב לשלושה, "אחת נולדה בחרטום, אחד נולד במ־
צרים, ואחת כאן". מרלין, בתו הבכורה, בחולצה ורודה זרחנית וב־
שיער קלוע לצמות דקיקות, למדה עד אתמול בכיתה ה' בבית־ספר 
הירדן בדרום תל־אביב. "ילדה מוכשרת בצורה יוצאת דופן באמ־
נות ובמוזיקה", אמר בעצב ד"ר רמי גודוביץ, פעיל סיוע לקהילה 

הזרה. "איפה היא תפתח שם את הכישרונות ואת היכולות שלה?"
בשבוע  ישראל  את  לעזוב  שאמור  פרנקו,  של  חבר  אדיסון, 
הבא, חיבק את התינוקת בת השנה של חברו. שמה הולי, "כמו 
הולי־לנד. ארץ הקודש, ישראל, שכבר לא רוצה אותה אצלה", 
אמר אדיסון. "בשבוע הבא גם אני אמור לצאת לשם. כולנו חשים 
רע. הוכרחנו לחתום ולעזוב. למרות החיוכים, אנשים עצובים 

ומודאגים".
בין דמעות הפרידה נשמעו אתמול גם קולות אחרים. "אנח־
נו בכלל לא כועסים, אנחנו מאוד אוהבים את ישראל", אמרה 
מוניקה גאו, שעלתה על האוטובוס מערד לנתב"ג. "אנחנו מר־
גישים חיבור למדינה הזו ומתפללים כל הזמן לשלום בישראל 

ולשלום התושבים".
אדולפו (30), יליד דרום־סודאן שנמצא בישראל כבר 6 שנים, 
לא חולק את תחושותיה של מוניקה. "יש לי משפחה בג'ובה, 
חלק אפילו עובדים בממשלה. יש לי גם אדמה שם", סיפר. "ברגע 
שאצא מפה אני אמחק את מדינת ישראל מהזיכרון שלי, אבל את 

היחס הרע של ישראל אלינו אני לא אשכח".

ישי: "אנחנו פועלים 
מתוך אהבת ישראל"

תלם יהב ואיתמר אייכנר

בטרמינל 1  ארוכות  שעות  בילה  ישי  אלי  הפנים  שר 
לפני טיסת הגירוש הלילית לדרום־סודאן. "הגענו לכאן 
כדי לפקח מקרוב על הליך ההחזרה", אמר, "אנחנו פועלים 

מתוך אהבת ישראל ולא מתוך שנאת הזר".
בטרמינל,  דרום־סודאנים  של  ידיהם  את  מחזיק  בעודו 
הודיע ישי בחגיגיות כי "האינטרס של מדינת ישראל עומד 

אל מול עינינו. חלק גדול מהם חוזרים הביתה בשמחה".
מוקדם יותר ציין ראש הממשלה בנימין נתניהו כי בשבוע 
הבא תצא טיסת מגורשים נוספת לג'ובה. "אני מבקש להמ־
שיך לנהוג באנושיות במסתננים", אמר נתניהו, "אנחנו נשיב 

אותם לארצם בצורה מסודרת תוך שמירה על כבודם".

מבצע הגירוש

127 נוסעים, 30 ק"ג לאדם ו־1,300 דולר במזומן † חלק מהמסתננים שגורשו אמש ניסו לשמור על החיוך, אחרים לא 
הצליחו לכבוש את הדמעות † "אנשים עצובים ומודאגים. הם לא יודעים איפה יזרקו אותם כשיגיעו לדרום־סודאן"

המגורשים עולים לאוטובוסים 
בערד ובת"א. "כולנו מרגישים רע" 
| צילומים: טל שחר וחיים הורנשטיין

לראשונה: פנסיה לכל עובד!
על  ישי  אלי  חתם  התמ"ת,  כשר  אולמרט  בממשלת  כיהן  עת   ,2007 בשנת 
תקנה המחייבת ביטוח פנסיוני מקיף במשק. זאת לאור המצב הבלתי נסבל 
תוקפו  זקנתם. תחילת  לימי  כלכלי  ביטחון  ללא  עובדים  אלפי  נותרו מאות  בו 
של הצו חל בתחילת שנת 2008 ומאז ועד היום נהנים למעלה ממליון 
את  המבטיח  פנסיונרי  מביטוח  הישראלי  במשק  ועובדות  עובדים 

קיומם לעת זקנה.
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ממחר: פחות מיסים
הנהנים העיקריים: הבכירים, השכירים והחברות † ישלמו יותר: מקבלי 

רכב ממקום העבודה † יקבלו פחות: נשים יולדות וחיילים משוחררים

כך ישפיעו עלינו הרפורמות הכלכליות שייכנסו לתוקף ב־2008

פרשנות / גדעון עשת

 השינוי הדרמטי במערכת החברתית שייכנס 

מחר לתוקף הוא הסדר הפנסיה לכל.

ישראל  המפותחות,  למדינות  יחסית 

בכל  הפנסיה.  בהסדרי  מפגרת  מדינה  היא 

לכל  פנסיה  יש  המערבית  אירופה  מדינות 

הפ־ הסדרי  בישראל  שנה.   50 לפחות  כבר 

איגודים  של  המיקוח  מכוח  חלק  היו  נסיה 

למ־  — חזקים  שהם  במקום  מקצועיים. 

הטובה  הפנסיה  שם  הציבורי —  המגזר  של 

למשל  איגודים —  היו  שלא  במקום  ביותר. 

ענפי המסחר והשירותים — לא הייתה כמ־

עט פנסיה לעובדים.

צו ההרחבה שעליו חתם אתמול שר הת־

בעתיד  פנסיה  האלה  לעובדים  מבטיח  מ”ת 

הרחוק. כלומר הוא מבטיח להם פנסיה דפו־

קה. אבל טובה הדפוקה מהנעדרת.

עם תוחלת החיים הנוכחית ברור שפנסיה 

לפחות  של  חודשי  תשלום  מחייבת  סבירה 

20% מההכנסה. בפנסיה של אלי ישי ישלמו 

15% — אבל רק בעוד חמש שנים. זה מבטיח 

פנסיה גרועה. בצו יש גם תמריץ למעסיקים 

לפטר עובדים מהר, כי להשתתפות המעסיק 

רק  זכאי  מ־2009)  (החל  לפנסיה  בתשלומים 

מי שעובד יותר משישה חודשים. למה? ככה.

שהפנ־ מודה  עיני  עופר  ההסתדרות  יו”ר 

זה  את  לשפר  להשתדל  ומבטיח  גרועה  סיה 

עם הזמן. יש לקוות שיצליח. זה ממש חיוני.

מס הכנסה שלילי הוא מהומה רבה על לא 

מאומה, שם מטעה לקצבה שיהיה קשה לק־

בל אותה. היה הרבה יותר פשוט, והרבה יותר 

ראוי, להעלות את שכר המינימום ולתת עוד 

כסף ציבורי למעונות יום לילדים. אלא שה־

הפרטיים  המעסיקים  את  משרתת  ממשלה 

ולא את הציבור הרחב.

כמקובל עם הממשלה והכנסת הנוכחיים, 

את הכסף הגדול יעשו מי שממילא יש להם. 

לנטו  התוספת  את  מאירה  זה  בעמוד  טבלה 

התוספת  מול  גבוהה  הכנסה  בעלי  שיקבלו 

מהפ־ כתוצאה  נמוכה  הכנסה  בעלי  שיקבלו 

חתת מס ההכנסה. מס הכנסה בישראל הוא 

המערבית.  אירופה  למדינות  בהשוואה  נמוך 

ראוי?  שלא  למי  ולתת  עוד  להפחיתו  מדוע 

חסידי הפחתות המס היו יכולים לבחור בה־

פחתת המע”מ וכך לחלק את ההטבה באופן 

יחסי. הם בחרו שלא.

לשפר  היא  מס  להפחתות  האלטרנטיבה 

תלמידים  פחות  החברתית:  התשתית  את 

יותר  הבריאות,  בסל  טיפולים  יותר  בכיתה, 

במיסים  שמפחית  מי  ציבורית.  תחבורה 

לתת  מעדיף   — הנוכחית  הממשלה  למשל   —

השירות  את  לשפר  מאשר  הכנסה  למיטיבי 

הציבורי. זו בחירה מודעת, ולא מקרית.

לבכירים  השכר  בתחום  שקורה  מה  את 

הסקנדל  אחריות”.  כ”חוסר  להגדיר  אפשר 

הקטן הוא הצמדת שכרם של חברי כנסת ושל 

במ־ הממוצע,  לשכר  אחרים  ציבור  עובדי 

קום להצמידו לשכר החציוני.  אין כל סיבה 

ששכרו של שר האוצר יהיה צמוד לשכרו של 

נוחי דנקנר — וזה מה שקורה כאשר מצמידים 

את שכרו של בר־און לשכר הממוצע. די ברור 

גם מה האינטרס של שר אוצר ושל חבר כנסת 

ששכרם נצמד לזה של דנקנר.

הסקנדל הגדול הוא מה שלא נחקק: הג־

בי־ חברת  רוצה  הפרטי.  במגזר  השכר  בלת 

טוח לשלם למנכ”לה מיליון, שניים או מאה? 

על  ולא  מניותיה  בעלי  חשבון  על  בבקשה. 

חשבון הציבור. זה לא קרה. וזה לא מקרי שזה 
לא קרה.

הטוב 
במיעוטו

ף: פנסיה לכולם
סוף סו

מאת דוד רגב, כתבנו לענייני רווחה

 עכשיו זה רשמי: ממחר לכל עובד במשק תהיה פנסיה 

כדי שיוכל לקיים את עצמו בעת זקנה. מיליון עובדים יהיו 

בין הנהנים החדשים מההסכם, ובהם מאבטחים, שומרים, 

שליחים ומנקים.

בישראל יש כ־2 וחצי מיליון עובדים. קרוב למחציתם, העוב־

דים במגזר הפרטי, לא נהנו עד היום מהפרשה לפנסיה. בחודשים 

המעסיקים  נציגי  עם  ומתן  משא  ההסתדרות  ניהלה  האחרונים 

בניסיון להגיע להסכמה על הנהגת הסדר פנסיה לכלל העובדים 

במגזר הפרטי. מדובר בעובדים שרבים מהם נחשבים לחלשים 

כמו עובדי כוח אדם, תעשייה ושירותים, שהכנסתם נמוכה. בא־

חרונה הגיעו ההסתדרות והמעסיקים להסכמה היסטורית שלפיה 

יחויבו המעסיקים להפריש כספים לפנסיה עבור כל עובד.

כל  בהסדר  ישתלב  ב־2008 

מגיל  עובדת  או   21 מגיל  עובד 

חודשים.   9 כבר  המועסקים   20

העובד  עובד  כל   2009 משנת 

יהיה  עבודה  במקום  שנה  חצי 

זכאי להסדר. אם המעסיק 

כבר דאג לפנסיה לעובד, 

הפנסיה  תוכנית  תיבחר 

הטובה יותר עבורו מבין 

וזו  הקיימת  התוכנית 
המוצעת.

ההפרשות  שיעור 

המ־ ושל  העובד  של 

הפנסיה  לטובת  עסיק 

הוא מדורג ויימשך 5 שנים. בשנה הראשונה יפרישו העובד והמ־

עסיק סכום השווה ל־2.5% אחוזים בסך הכל משכרו של העובד. 

בשנה השנייה 5%, בשלישית 7.5%, ברביעית 10% ובשנה החמי־

שית 15% (10% יפריש המעסיק ו־5% יפריש העובד). תקרת השכר 

שממנה יופרש הכסף היא השכר הממוצע במשק, כ־7,000 שקל.

העובד יוכל לבחור את קרן הפנסיה שבה יהיה חבר בתוך 

60 יום מהיום שבו החל לעבוד אצל המעסיק. אם לא יודיע, 

המעסיק יבטח אותו בקרן פנסיה מקיפה חדשה. במקרים שבהם 

עובדים יעברו למקום עבודה אחר, "יעברו" איתם זכויות הפ־

נסיה שצברו למקום העבודה החדש. הפנסיה עצמה תשמש גם 

ביטוח למקרים של תאונות, נכות או מוות של העובד.

מעסיק שלא ידאג לפנסיה לעובד יעבור למעשה על הצו 

יוכלו  והוא עלול להיענש על כך. העובד וארגון העובדים 

להגיש תביעות למימוש זכויותיהם 

בשבועות  לעבודה.  הדין  לבית 

פיקוח  ועדות  יוקמו  הקרובים 

משותפות לממשלה, למעסיקים 

ולהסתדרות שאליהן יוכלו לפ־

נות עובדים שסבורים שאין 

מקיימים במקום עבודתם 

את הוראות צו ההרחבה. 

להפעיל  יוכלו  הוועדות 

ליזום  או  השפעתן  את 

פניות לבתי הדין לעבו־

זו  אין  זאת  עם  יחד  דה. 

אכיפה פלילית.

davidr@yedioth.co.il

מאת גד ליאור

 החל ממחר נשלם פחות מס הכנסה, 

מבוטחים  יהיו  בישראל  העובדים  רוב 

בקרן פנסיה, חלק מהעובדים בעשירונים 

התחתונים יזכו לקבל קצבה בשם ”מס 

הכנסה שלילי”, ומס החברות יופחת.

הדיור  מענקי  הרעות:  הבשורות 

לזכאים בירושלים יוקפאו, כספי הקרן 

לחיילים משוחררים יקוצצו, יוטל תש־

הלידה,  מענקי  על  לאומי  ביטוח  לום 

והעלאת שכר המינימום תידחה.

ואלה הרפורמות העיקריות שייכנסו 

לתוקפן ב־1 בינואר:

ההכנסה:  מס  שיעור  הפחתת   †

עובד  שישלם  המרבי  ההכנסה  מס 

ל־47%.  מ־48%  מחר  יופחת  בישראל 

למשת־ המרבי  המס  שיעור  לדוגמה, 

יירד  בחודש  ברוטו  שקל  כרים 7,810 

מ־21 ל־16 אחוז, ולמשתכרים 11,720 

הוא יירד מ־29 ל־26 אחוז. בשנת 2010 

של  לשיעור  המרבי  השולי  המס  יגיע 

44% בלבד.

† מס הכנסה שלילי: קצבה שתשולם 

לבעלי שכר נמוך במיוחד, ולפי שעה רק 

בארבעת האזורים שבהם מופעלת תוכ־

נית ויסקונסין — ירושלים, נצרת, חדרה 

לעובדים  ישולם  החדש  המס  ואשקלון. 

עד   1,730 המשתכרים  ומעלה   23 בני 

שיש  עובד,  הורה  בחודש.  שקל   5,200

לתוס־ להגיע  יוכל  שניים,  או  ילד  לו 

פת שכר חודשית של 275 שקל. הורה 

גם  להגיע  יוכל  ויותר  ילדים  לשלושה 

לתוספת של 400 שקל בחודש לשכרו.

החל  עובד:  לכל  פנסיה  הסכם   †

משנת 2008 יהיה על כל עובד להפ־

ריש 2.5% מהשכר, ועל המעביד יהיה 

פנסיה.  לקרן  כפול  שיעור  להפריש 

שנים   5 במשך  בהדרגה  תעלה  ההפרשה 

עד שתגיע ל־15% מהשכר. המטרה: בעוד 

כמה עשרות שנים כל עובד שייצא לפנסיה 

בישראל יוכל להתקיים בכבוד גם בזקנתו 

(ראו ידיעה נפרדת).

† הגדלת המס על רכב צמוד ממקום 
שמחירו  מקבוצה 2,  רכב  בעלי  העבודה: 

עד 114 אלף שקל, ישלמו כבר השנה עוד 

 1,530 הכל  ובסך  הכנסה  למס  שקל   200

שקל בחודש. בעלי רכב מקבוצה 3 ישל־

מו בשנה הקרובה 2,100 שקל על ההטבה 

(תוספת של 360 שקל). על רכב מקבוצה 4 

ישלמו עוד 410 שקל בחודש מס.

להפחית  הוחלט  החברות:  מס   †

 34% של  משיעור  בהדרגה  המס  את 

בשנת 2005 ל־25% בלבד בשנת 2010. 

המס לשנת 2008 יופחת ל־27%.

יעלה  ממחר  הבכירים:  שכר   †

הבכירים  התפקידים  בעלי  של  שכרם 

(ראו   3%-2.5% של  בשיעור  במדינה 
טבלה).

הקנייה  מס  לרכב:  קנייה  מס   †

ל־78%.   84% של  משיעור  מחר  יירד 

ל־72%.  המס  יגיע   2010 תחילת  עד 

הח־ המכוניות  של  החדשים  המחירים 

בכ־ הבוקר,  רק  סופית  ייקבעו  דשות 

הכלכלה  ועדת  שתעניק  לאישור  פוף 

שווי  לקבוצות  האוצר  משרד  להצעת 

האוצר  הצעת  אם  החדשות.  השימוש 

תאושר כמו שהיא, יוזלו רוב המכוניות 

בכ־3-2 אחוזים. לדוגמה, מאזדה 3 תו־

זל בכ־3,000 שקל ל־111 אלף שקל. 

† הגזירות: תשלום של דמי ביטוח 

לאומי על מענקי הלידה; קיצוץ של 50 

מיליון שקל בקרן לחיילים משוחררים; 

של 100  בהיקף  הדיור  מענק  הקפאת 

אלף שקל לזכאים בירושלים; העלאת 

אלא  מחר  תבוצע  לא  המינימום  שכר 

שקל   140 של  ובסכום  ביולי  ב־1  רק 

בחודש. כיום עומד שכר המינימום בי־

שראל על 3,710 שקל.

השתתף בהכנת הידיעה: אודי עציון

gadl@yedioth.co.il
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החתומים: שרגא ברוש, נציג המעסיקים, שר התמ”ת אלי ישי ויו”ר ההסתדרות עופר עיני
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26.12.2007 יום רביעי, י"ז בטבת תשס"ח 

במשק מאת דוד רגב, כתבנו לענייני רווחה שהצמיחה  הן  הטובות  האחרון שירות התעסוקה ל־2007 מצביעים על ירידה מורגשת בשוק העבודה. נתוני האבטלה של החדשות  בחודש  המובטלים.  במספר  השירות לעומת 189 אלף באותה התקופה אשתקד.התייצבו בסניפי השירות 176 אלף מובטלים מתונה  בסניפי  התקבלו  גם  האחרון  פי — המשיך לעלות: מ־20 אלף איש ב־2002 ל־77 מצאו עבודה ב־10 מתוך 12 החודשים האחרונים בטלים ירד, מספר ”מובטלי העומק” — אלה שלא אבל החדשות הרעות הן שבעוד מספר המו־התמידו בעבודתם במשך שלושה חודשים לפחות.אלף מובטלים שלהם מצא השנה השירות עבודה מת כ־20 אלף באותה תקופה אשתקד. יותר מ־40 דרישות מהמעסיקים ל־25 אלף עובדים. זאת לעו־בחודש  כמעט  של  בשיעור  גידול  זהו  ב־2007.  ”מובטלי אלף  הוגדרו  מהמובטלים  כ־40%  והיישובים סוקה ועמד על 18 אלף לעומת 19 אלף בשנה בטלים החדשים שהגיעו לסניפי שירות התע־בשנה האחרונה ירד מעט מספרם של המו־לי העומק מתגוררים ברובם ביישובי הפריפריה.ששרוי באבטלה עמוקה הוא בן 50 ומעלה. מובט־עומק”, לעומת 39% בשנה שעברה. כל אדם שני ארבעה.  הפיתוח  עיירות  מובטלי  ו־הערביים היו כ־40% מהאבטלה בישראל. 26% שעברה.  הערביים  מהיישובים  הגיעו  כמו 15% מערי הפיתוח היהודיות. עכו (8%) הייתה מהמובטלים  בדיוק  היהודי,  במגזר  המובטלים  ודימו־שיאנית   (7.5%) אופקים  לפני  שעברה,  טבלת בשנה  את  הוביל  יהודי  הלא  במגזר   .(7%) המ־שבדרום, שבו נרשמה אבטלה של 20%.היישובים מוכי האבטלה היישוב הבדואי אעצם נה  בזהות  תלויה  המובטלים  שהגדרת  גדיר: לשירות התעסוקה הגדרה משלו, וללשכה יצוין 

משלה.  הגדרה  (למ”ס)  לסטטיסטיקה  אם שירות התעסוקה מחשיב מובטלים מי שהתייצבו המרכזית  גם  מסניפיו,  באחד  בחודש  פעמיים  מכוח העבודה מובטלים. מדובר ב־176 אלף איש.עבודה החל מגיל 15. על פי נתוני השירות 3.3% נוספת. השירות מכליל בסטטיסטיקה שלו דורשי מדובר באדם שעובד כעת והגיע כדי לחפש עבודה לפחות 

פעיל. ניפים של שירות התעסוקה. הלמ”ס מודד אפוא פש עבודה בחודש האחרון, גם אם לא הגיע לס־על פי הלמ”ס מובטל הוא מי שהצהיר שחי־ באופן  העבודה  בשוק  שנמצאים  מי  עמד רק  במשק  המובטלים  ששיעור  קובע  davidr@yedioth.co.ilעל 6.9%, שהם כ־220 אלף איש.הלמ”ס 

לכאורה מצב התעסוקה מצוין: מספר המובטלים ירד ב־7.5%, ובחודש האחרון קיבל שירות התעסוקה הזמנות קיבלו קביעות באבטלהמאז 2002 זינק פי 4 מספרם של המובטלים קרוב לשנה

ל־25 אלף עובדים † אבל במקביל זינק ל־77 אלף מספרם של הגרעין הקשה והמיואש של המובטלים

פרשנות / דוד רגב

מופע  עצמו  על  חוזר  חודשים  כמה  בגאווה כל  מפרסמת  המדינה  כאשר  הולך החוצה מהסטטיסטיקה הכואבת.שולפים כלכלני המדינה עוד ועוד מובטלים כמו קוסם ששולף מהכובע עוד ועוד קסמים את הנתונים המצביעים על ירידת האבטלה. הקסמים  לב  שם  מהקהל  שאיש  בלי  חד־הם שוכבים בתחתית הכובע בלי שיוכלו שלא מצליחים להיחלץ ממעגל האבטלה. ותופח כובע הקסמים בעוד ועוד מובטלים אך  עולים  מבוגרים,  עצמם —  את  הפיתוח. לחלץ  עיירות  ותושבי  ערבים  הת־ואיש אינו סופר אותם.שים,  שירות  באחרונה  שבנה  מי מפרופיל   — העומק”  ”מובטל  כי  עולה  תושבת שהיה מובטל לפחות ב־10 מתוך 12 החו־עסוקה  אישה,  הוא   — האחרונים  עבודתה ומעלה. הפרופיל של מי שתיחלץ בקלות נמוכה (יסודית או תיכונית חלקית), בת 45 הפריפריה בצפון או בדרום, בעלת השכלה דשים  את  תאבד  אם  האבטלה  ישראל תיכונית מלאה או אקדמאית, בת 34-18.זור המרכז, בעיקר מגוש דן, בעלת השכלה הוא שונה לחלוטין: מדובר במובטלת מא־ממעגל  השקיעה  האחרונות  בקור־בשנים  שקלים  מיליוני  עשרות  אלא הרשמית  העומק.  מובטלי  בעבור  הכשרה  גדרה סי  שבין  זו  השבעה,  ישראל  איש שתושבי  אותם.  לאמץ  ממהרים  לא  המ־לחדרה,  המובטלים  את  לקלוט  ממהר  לה־מגוריהם, השכלתם ושפת הדיבור שלהם.לקלוט אותם בשל גילם, צבע עורם, מקום רביים. החברות והמפעלים פשוט מסרבים עצמו אל ערי הפיתוח ואל היישובים הע־בוגרים, אף מפעל לא ממהר להעתיק את אינו  ברובם  רוצים  העומק  משפחותיהם מובטלי  את  לפרנס  בכבוד,  הם תקיים  מהם.  איכפת  לא  לאיש  אבל  סמים של האבטלה.ימשיכו לשקוע עמוק בתחתית כובע הק־ולחיות, 

הנשכחיםהמובטלים 

ביום חובה יוצאת לדרךבשבוע הבא: פנסיית  יחתום  ישי,  אלי  והתעסוקה,  המסחר  התעשייה,  שר 
ראשון הקרוב בטקס חגיגי על צו ההרחבה הקובע כי כל העו־

ייכנס  ההסכם  בישראל.  לראשונה  לפנסיה,  יזכו  במשק  לתוקף מיד אחרי הטקס.בדים 
כזכור הגיעו באחרונה ההסתדרות והמעסיקים להסכמה היס־

עובדים  כמיליון  על  שתחול  עובד,  לכל  חובה  פנסיה  על  במשק, ברובם עובדי המגזר הפרטי. טורית 
לפנסיה  להפריש  המעסיקים  יתחילו  שהושג  ההסכם  פי  על 
עבור העובדים כבר מתחילת ינואר הקרוב. בתחילה יופרשו 2.5% 
מהשכר, ובהדרגה יעלה סכום ההפרשה, עד להפרשה מרבית של 
15% מהשכר ב־2013. בהסכם נקבע כי ההפרשות יתחילו לאחר 
לעובד, כנהוג כיום במקומות עבודה רבים.צבירת תשעה חודשי ותק ולא יהיו כפופות עוד למו”מ בין המעסיק 
כדי שהשר  התמ"ת  למשרד  שהושג  ההסכם  הועבר  באחרונה 
ישי יחתום על צו הרחבה שיחייב את כל המעסיקים במשק להפ־

ריש כסף לעובדים עבור פנסיה. אולם ישי דרש לתקן את ההסכם 
הוא הודיע כי יקים ועדה שתפקח על יישומו. ולקבוע כי כבר אחרי חצי שנה יפריש המעסיק את הכסף. במקביל 
לאחר תיקון ההסכם יחתום עליו ישי בטקס שבו ישתתפו יו"ר 
לכל העובדים ביטחון כלכלי לעת זקנה.ההסתדרות עופר עיני וראשי ארגוני המעסיקים, ולראשונה יהיה 
דוד רגב

ביטחון לזקנה

(צילום: חיים צח) לשכת התעסוקה בירושלים. 18 אלף מובטלים חדשים ב־2007 

שמ־ואומרים שאין עבודה””שומעים את הגיל שלי ה”כבדות”  מהמובטלות  אחת  היא  פטרוב  לודמילה 
ככבות בדו"ח האבטלה השנתי של שירות התעסוקה. כבר שנה 
עבודות ניקיון לא מציעים לי", היא אומרת בכאב.שהיא יושבת בביתה בחיפה ומתקשה למצוא עבודה. ”אפילו 
לודמילה (56), אם חד־הורית לשלושה ילדים והנדסאית בניין 
לא  היא  שנה.   12 לפני  המדינות  מחבר  ארצה  עלתה  במקצועה, 
באחד מסניפי הדואר בחיפה.הצליחה למצוא עבודה במקצועה ובשבע השנים האחרונות עבדה 
לפני שנה פוטרה. "שלחתי קורות חיים שבהם צוין הגיל שלי ל־

הסתכלו טלפונים. באחד המקרים הוזמנתי לראיון, אבל 100 מקומות עבודה. איש לא פנה אלי. שלחתי שוב ללא הגיל, והתחילו  בלבד,  שעה  חצי  אחרי  להם כשהגעתי,  אמרתי  עבודה.  שאין  לי  ואמרו  בבית, היא לא מפונקת, מוכנה לעבוד כמעט אין עבודה?׳ ולא הייתה להם תשובה".׳איך זה יכול להיות שבחצי שעה פתאום עלי  יושבת  היא  בינתיים  עבודה.  זעומה בכל  הכנסה  הבטחת  מקצבת  ונעזרת מתקיימת  בחודש  שקלים   1,700 לנז־של  המסייעת  "ידיד"  דוד רגבקקים. "יש לי כוח ויש לי רצון. בעמותת  בסוף אמצא משהו".  

פני האבטלה
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לודמילה פטרוב

הצלת 'אל המעיין'
התורה  ושיעורי  הקירוב  תנועת   
סכנת  בפני  עמדה  המעיין'  'אל 

קיום, עם בעיות תקציב, קריטריונים, 
שכבר  עד  העמותות,  רשם  וביקורת 

הוצמד לה חשב מלווה.
הגופים  מול  נמרצת,  פעילות  לאחר 
הרלוונטים, ועם תקציבים קואלציונים, 
ואפשר  המלך  דרך  על  אותה  העלה 

את המשך פריחתה.
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ועדה לדיור ציבורי – 
וד"ל.

מדינה  בשטחי  לבנות  בשביל  בעבר 
הוביל  ישי  אלי  ומתיש.  ארוך  תהליך  היה 
בחקיקה, מחויבות להליך מזורז לסיים את 

התהליך, להקל על מצוקת הדיור.

הסבה והכשרה 
מקצועית לחרדים

תקצוב מיוחד של מאות מליוני שקלים לשנה, 
עבור הכשרת חרדים שנאלצו לצאת לעבוד, 

לפרנסתם, להכשרה מקצועית.

הצלת הישיבות 
הקטנות, ותקצוב 

לאברכים
בג"צ  פסק  אולמרט,  בתקופת ממשלת 
קטנות  ישיבות  לתקצב  שייך  לא  כי 
התורה  עולם  ליב"ה,  לומדים  שאינם 
אם  שספק  כלכלית,  סכנה  בפני  עמד 
ישי בפעילות  יכול לעמוד בה. אלי  היה 
מהירה, הגיש חוק עוקף בג"צ, שאישר 

את העברות התקציב.
עד היום תקציב עולם התורה, מתאפשר 

אודות לפעילות זו.
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תשכחו מכל מה שהכרתם על מחוייבות נציגי הציבור, בכנסת ובעיקר ברשויות 
המקומיות! אנחנו לקראת מהפכה של ממש!

תודו שכבר איבדתם אימון בסיסמא 'מהפכה', אבל בכל זאת, הפעם, זה משהו 
אמיתי, תנו צ'אנס, תקראו ותופתעו. 

כהן  את משה  קחו  לדבר.  ומפחדים  חושבים  על מה שכולם  רקע  קצת  אולי 
חומות  כל  את  שעבר  אחרי  בנייה,  היתר  לקבל  בשביל  שנתיים  שממתין 
הבירוקרטיה, תדברו עם דוד לוי שקיבל דו"ח חניה לא מוצדק בעליל, ומחפש 
מקושרים שידברו בשבילו, תשמעו את האכזבה של אברהם ישראלי שמתחנן 
לקבל הנחה בארנונה שמגיעה לו. תושיבו אותם ביחד, ותשאלו אותם: למה 
זה קורה לכם? הרי יש לכם נציגים בעירייה, הרי נתתם להם את המנדט להיות 

הנציגים שלכם, ולדאוג לצרכים הפרטיים והאישיים שלכם! איפה הם? 
אל תמתינו לתשובה, המהפכה כבר כאן, לא עוד! תנועת 'יחד' נערכת להרצת 

רשימות במוניציפלי, בפלטפורמה שטרם הכרתם. 
לפני כחודשיים הכריז יו"ר תנועת יחד הרב אליהו ישי על מהפכת המחוייבות 
לאזרח! אפליקציה ייעודית, ומערכת סלולרית חכמה, תיצור קשר וחיבור ישיר 
פינוי  מופרזת?  הארנונה  משהו?  לך  מציק  בעירייה.  שלך  הנציג  לבין  בינך 
האשפה מוזנח? דו"ח חניה על לא דבר? היתרי בנייה שמתעכבים? אתה לא 

צריך לחפש לוביסטים, ומקורבים, שידאגו לך לקשרים.
הכל  אומר  בטח  אתה  לך!  מחוייב  הוא  שלך,  הקול  את  לו  נתת  נציג,  לך  יש 
דיבורים, ואם הוא לא יעזור לי?! שאלה נכונה, אבל חשוב שתדע, שבמקביל 
לפנייה שלך לנציג תוכל לדרג בדיוק את העזרה שקיבלת ממנו, כמו שירות 
שקיבלת במסעדה. מה אנחנו עושים עם הדירוג הזה? פשוט מאד, אלו יהיו 
כך  כל  פשוט,  כך  כל  הנציג.  של  תפקידו  המשך  לגבי  השיקולים  מסך  חלק 

מתבקש, כל כך מתחייב, הגיע הזמן שתקבל את מה שמגיע לך!

אלי ישי מבטיח:
  מהפכה 

  אמיתית!
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