
חשד ל�3 תאונות פגע וברח 
21בסופ"ש: הרוג ו�3 פצועים חדשות היום19

אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, 
האחיות צפויות לפתוח מחר בשביתה

היום
עלייה בטמפ'

מחר
עלייה נוספת

מודפס ב�316,500 עותקים
*באישור רואי חשבון, עמ' 02

02
| 12

| 12
שון

רא
ם 

יו
ע"ג

תש
לו 

כס
ח ב

י"
15

03
ס' 

ן מ
ליו

גי
ום

של
 ת

לא
ל

w
w

w.
is

ra
el

ha
yo

m
.c

o.
il

חפשו אותנו 
בפייסבוק

ישראל: הבנייה - תשובה לאו"ם
בתגובה להכרה ברשות הפלשתינית כמדינה משקיפה, החליט הקבינט לקדם את תוכנית E1 לבנייה בין 
ירושלים למעלה אדומים √ גורם מדיני: שוקלים צעדים נוספים √ אירופה וארה"ב מגנות √ עמ' 05

קרן שטלריד לא עמדה עוד בסבל והתחננה למות 
√ אביה גאל אותה מייסוריה והתאבד √ הטרגדיה 
עוררה מחדש את הדיון על המתת חסד √ עמ' 02

מחיר הרחמים
התמוטט  הישראלי  המרגל 
בכלא √ הוועד למען 
סבל  הוא  שחרורו: 
לאחרונה מכאבים 
עזים √ עמ' 15

פולארד אושפז

הרב דוד סתיו | אין לנו בעלות על חיינופרופ' אבינעם רכס | הזכות הבסיסית למות נגדבעד

בעבודה: מלחמה
"חתרן בלתי נלאה", כינתה יחימוביץ' את פרץ בשיחות סגורות 
√ פרץ, שהגיע למקום ה�3, הציב לה אולטימטום: הציגי תוכנית 
 √ מדינית והתחייבי שלא תיכנסי לממשלה בראשות נתניהו 
בינתיים, עמרם מצנע הצטרף ללבני, שממשיכה בחיפושיה אחר 
ח"כ שביעי √ דרעי דחה "פגישת פיוס" עם רה"מ √ עמ' 13-09

צילום: גדעון מרקוביץ' צמרת העבודה עם פרסום הרשימה 

קרן שטלריד (33) ואביה מרדכי (66) 

דן מרגלית

פרץ, תתאפק >> עמ' 09
שלמה צזנה

"ידיעות" נגד שלי >> עמ' 11

העבודה זזה שמאלה • הבעיה העיקרית של יחימוביץ' - עמיר פרץ

דעות היום26
שגריר ארה"ב בישראל, 
דן שפירו, במאמר מיוחד
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עוד לפני כן התקשר מרדכי לאחיו 
וביקש ממנו להגיע לביתו בדחיפות, 
בלי להסביר לו את פשר בקשתו. האח 
מיהר להגיע לבית המשפחה, אך מצא 
שם את אם המשפחה ממררת בבכי, 
והיא סיפרה לו על מה שאירע. אחרי 
שהתעוררה משנתה ראתה את בתה 
ללא רוח חיים, ואחר כך נדהמה למצוא 
את גופת בעלה והזעיקה מייד כוחות 

מד"א ומשטרה.

"קרן ביקשה שוב ושוב"
ד"ר שטלריד השאיר מכתב משל 
עצמו שאותו מצאו השוטרים, שבו כתב 
כי לא היה יכול לראות את ייסורי בתו, 
וכי היא ביקשה ממנו כמה פעמים לה�
ביא למותה בהמתת חסד, לאחר שהבי�
נה סופית כי הניתוחים לא יעזרו לה. 
לדברי מפקד משטרת קריית מלאכי, 
סנ"צ מוטי שיף, אמר: "בתחקור של 
האם התברר כי ישנה, וכלל לא ידעה 

מה עומד להתרחש".
קרן עבדה בעיריית אשדוד, שם 
היתה אחראית לפעילויות חינוכיות. 
"היא היתה אישה מדהימה", סיפרה 
אחת מחברותיה. "היו לה איכויות 

רבות, אשת חינוך למופת, ולמרות 
המחלה הקשה היא תמיד היתה עם 

חיוך על הפנים", סיפרה.

סגנו של ד"ר שטלריד במכון ההמ�
טולוגי, ד"ר לב שוידל, עבד לצידו 20 
שנה. "ד"ר שטלריד נהג ללוות מטופ�
לים עד לרגע האחרון. לאורך השנים 
טיפל באלפי חולים. היתה לו הזדהות 
מוחלטת עם המטופלים, דבר שאתה 
לא רואה אצל רופאים אחרים. לפ�
עמים יש מצבים שבהם כבר מרימים 
ידיים, אבל לא הוא - זה לא האופי 
שלו. היתה ממש הרגשה שהוא חולה 
עם המטופל במחלה, וזה כנראה מה 

שהביא גם לסוף הטרגי".

בהכנת הידיעה השתתפו מיטל יסעור 
בית�אור ושלומי דיאז

הקברים הטריים בבית העלמין בניר ישראל, אמשקרן שטלריד ז"ל. "תמיד עם חיוך על הפנים" 

קשה לשמוע את סיפורה של קרן שטלריד ז"ל 
ולא להבין ולכאוב איתה את הקשיים שאיתם נא�
לצה להתמודד, וכך גם את מעשיו של האב הרו�
פא, שלא היה יכול לשאת בכאב בתו מצד אחד, 
ולהמשיך לחיות עם המחשבה שהרג אותה מצד 
אחר. גם אותו ואת מעשיו אין אנו באים לשפוט, 
שהרי כבר אמרו חכמינו "אל תדון את האדם עד 

שתגיע למקומו".
עם זאת חובה עלינו לברר את הנורמות שע�
ליהן מושתתים יסודות הקיום שלנו. האם נוכל 
להרשות לעצמנו סגנון חיים שבו אדם שייתקל 

בקשיים יבקש מחברו שיעזור לו להיפרד מהחיים?
אבי אבות הכללים שעליו הושתתו תורות המו�

סר כולן, וזו של תורת ישראל, קובע כי אין לאדם 
רשות ליטול חיים של אדם אחר, זולת מצבים של 
הגנה עצמית. "שופך דם האדם - באדם דמו יישפך, 
כי בצלם אלוקים עשה את האדם". אולם מחשבת 
היהדות הוסיפה וקבעה כי גם כשמדובר בחיי האדם 

עצמו, אין הוא רשאי לקצר אקטיבית את חייו.
פעם אמרו כי חייל המנסה להתאבד יועמד לדין 
על פגיעה ברכוש צה"ל. על אותו משקל אמרה 
היהדות כי הבעלות על החיים היא של האלוקים, 

הוא נתנם והוא רשאי ללוקחם. אל לנו לחוש כי 
הבעלות הזו היא שלנו. 

הבה נבחן את סכנת המדרון החלקלק המרח�
פת עלינו אם נאפשר סגנון מחשבה המאפשר או 
מעודד רצח מתוך רחמים: איזה סבל אנושי יצדיק 
סיום של חיים? האם משבר במשפחה, פיטורים 
מעבודה, ילד עם פיגור קל? היכן נעצור? חברה 
חפצת חיים ומאמינה בקדושתם תעשה הכל כדי 

לשים קווים אדומים על מנת לשומרם.
הביא לדפוס: יהודה שלזינגר
הכותב הוא יו"ר ארגון רבני צהר

הרב דוד סתיו � נגד המתת חסד

הבעלות על החיים אינה שלנו

קרן השאירה 
אחריה מכתב: 

"תש כוחי 
מלהתמודד עם הסבל 
הזה. אל תצטערו עלי, 
אלך לעולמי בלי צער"

"חוק החולה הנוטה למות" לא נותן 
מענה למקרה של משפחת שטלריד

חוק הקיים במדינת ישראל לא נותן מענה למקרים דומים לסיפורם ה
הטרגי של קרן ומרדכי שטלריד ז"ל. "חוק החולה הנוטה למות", 
שנכנס לתוקף לפני כחמש שנים וחצי, היה אמור להיות פריצת דרך 
שתחסוך סבל מחולים קשים: זה היה החוק הראשון שמגדיר כי חולה 
יכול לסרב לקבל טיפול. החוק רלוונטי לחולים בשני מצבים: חולה 
סופני שנותרו לו לא יותר משישה חודשים לחייו, או חולה שסובל 

מקריסת מערכות ונותרו לו פחות משבועיים לחיות.
החוק אינו נותן מענה לחולים במגוון מחלות שבהן תוחלת החיים לא 
ידועה, ולא נותן מענה לחולים "עצמאיים" שאינם מחוברים למכשור 

כלשהו משום שהוא עוסק באי�חידוש של טיפול קיים. 
כדי ליישם את החוק נדרש המטופל להשאיר טפסים ובהם הנחיות 
מקדימות. כמה אלפי בני אדם כבר מילאו טופסי הנחיות מקדימות, 

ולפי ההערכות, עשרות רבות כבר עשו שימוש בחוק. 
ח"כ לשעבר חיים אורון הכין לפני כשנה וחצי הצעת חוק ששמה 
"מוות במרשם רופא", שתאפשר לחולים לקבל מרופאים מרשם לתרו�
פת הרדמה, שאותה נוטל החולה בכוחות עצמו. מתן מרשם שכזה כפוף 
לבדיקה רפואית ופסיכולוגית קפדנית. הצעה זו עשויה לסייע לחולים 

שאינם נכללים בקטגוריות המתאימות ל"חוק החולה הנוטה למות".
מיטל יסעור בית�אור

הדילמה בחקיקה

האם נכון לאפשר 
המתת חסד 

במדינת ישראל?

אליהו טוויטו (71)
"נכון לאשר המתת 

חסד, אפילו חובה. 
אם אדם יודע 

שמחלתו סופנית, 
הבין את המצב 
האישי, ובייחוד 

הרפואי שלו, והביע 
הסכמתו - יש חובה לכבד את 

החלטתו. אלה הם חייו".

"נכון לאשר המתת 
חסד, אפילו חובה. 

אם אדם יודע 

הבין את המצב 
האישי, ובייחוד 

הרפואי שלו, והביע 
הסכמתו - יש חובה לכבד את 

רפי חזן (75)
"אני מתנגד. זה מצב 
שבו אפשר, לצערי, 

לאבד גבולות 
ולהגיע לקיצוניות 

ויש להביא בחשבון 
מצב שבו, למשל, 

יפעילו לחץ על חולה 
לבקש למות משיקולים זרים של 

אותם מפעילי לחץ".

"אני מתנגד. זה מצב 
שבו אפשר, לצערי, 

מצב שבו, למשל, 
יפעילו לחץ על חולה 

לבקש למות משיקולים זרים של 

דליה כהן (53)
"לא לאפשר מסיבה 
פשוטה שמבחינה 

דתית והלכתית זה 
אסור. ערך הצלת 

החיים עולה על 
הרצון להמית".

"לא לאפשר מסיבה 
פשוטה שמבחינה 

הרצון להמית".

רונן גולדשטיין (49)
"כן לאשר המתת 

חסד בצורה חוקית 
ודרך חקיקה או 
בית משפט. זה, 

כמובן, בתנאי 
שמדובר באדם 
שרוצה ויודע את 
מצבו ושסובל, וידוע כי אינו 

יכול להתמודד עם המחלה ועם 
הסבל הרב".

"כן לאשר המתת 
חסד בצורה חוקית 

כמובן, בתנאי 
שמדובר באדם 
שרוצה ויודע את 

שלומי דדון (25)
"לא לאשר. הלכתית 

זה אסור. הרי אף 
פעם אי אפשר 

לדעת מה יהיה 
עם אדם חולה, 

ותמיד קיים הסיכוי 
שיבריא".

"לא לאשר. הלכתית 
זה אסור. הרי אף 

ותמיד קיים הסיכוי 
שיבריא".

מוטי לוי (33)
"לא לאשר, זה נוגד 

את התורה. מי 
שרוצה להתאבד 
וסיבותיו עימו - 

שיחפש את הדרך 
לעשות את זה 

בעצמו".

"לא לאשר, זה נוגד 
את התורה. מי 

לעשות את זה 
בעצמו".

יוסי חסון (60)
"אני לא בעד המתת 

חסד באופן גורף 
אלא במידה 

מסוימת. יש ליידע 
את החולה היטב 

על מחלתו וסיכוייו 
ומה צפוי לו, וכמובן 

את בני משפחתו. כל מקרה צריך 
להישקל לגופו, אבל בכל מקרה 

החולה צריך להחליט בהתאם 
למצבו האישי".

"אני לא בעד המתת 
חסד באופן גורף 

על מחלתו וסיכוייו 
ומה צפוי לו, וכמובן 

את בני משפחתו. כל מקרה צריך 

פנינה יוסף (40)
"זו דילמה קשה. 

מצד אחד, אני בעד 
כי זה מצב קשה 

לחולה עצמו ולבני 
משפחתו והרבה 

פעמים זה אף מצב 
רפואי בלתי נסבל 

ואיום בעבור כולם. גם אז, איני 
בעד שרופא, למשל, יקבע מי 

זכאי להמתת חסד. לעומת זאת 
אף שאני בעד, יש תמיד את 

ההתנגדות מהבחינה הדתית".

"זו דילמה קשה. 
מצד אחד, אני בעד 

פעמים זה אף מצב 
רפואי בלתי נסבל 

ואיום בעבור כולם. גם אז, איני 

משאלעם

היום: ראשון לציון

שלומי דיאז צילומים: יהושע יוסף

ד"ר מרדכי שטלריד ז"ל
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יש לכם משהו לומר לנו? סיפור 
טוב? צילום מיוחד? רעיון טוב? 

תלונה עצבנית? שתפו אותנו.
  hayom@israelhayom.co.il

גובה הגלים
40-80 ס"מ

טמפ' המים
23 מעלות

13-22
ירושלים

15-26
תל אביב

15-25
חיפה 13-27

הגליל

11-22
הגולן

11-27
באר שבע

18-28
ים המלח

16-28
אילת

14-22
אריאל

לונדון
(-2)-4

פאריס
(-1)-4

ניו יורק
8-12

העקרונות שלנו

מזג האוויר

לומר את האמת, ישר ולעניין
לתמוך בשלטון החוק

להיות הוגנים ומאוזנים
לבדוק עובדות, ואם טעינו נתקן

לזכור שאנחנו ישראלים

1
2
3
4
5

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

ביום ו' בשעות 13:00-07:00

שירות לקוחות 8444*

02.12.12

מו"ל אשר בהרב
עורך ראשי עמוס רגב

מנכ"ל ציפי קורן
משנה לעורך ברוך רון

סגן עורך אהרון לפידות
ראש מערכת החדשות אריאל שמידברג

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

סלולר 054-4000100
פקס 03-6240708

hayom@israelhayom.co.il מייל

מפלס הכנרת
ללא שינוי |  נוכחי: 212.395-

הקו האדום: 213-

לכניסה לדף 
שירות הלקוחות 

באמצעות 
סמארטפון, סרקו 

את הברקוד:

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

ד"ר מרדכי שטלריד, רופא בכיר בביה"ח קפלן, לא עמד בפני תחנוני בתו קרן, 
שסבלה ממחלה סופנית, והמית אותה המתת חסד √ לאחר מכן שם קץ לחייו 
√ המשפחה: "היתה לקרן הזכות לסיים את חייה, אך לא שאביה יעשה זאת"

גדי גולן, כתבנו בדרום

"אני לא יכולה יותר. החיים 
האלה, בצל המחלה הנוראה 
הזאת, נמאסו עלי. תש כוחי מלהת�

מודד עם הסבל הזה. אני ראויה לחיים 
טובים ויפים יותר, ולכן איבדתי את 
הטעם והרצון לחיות, למרות שזכיתי 
מכם לתמיכה ואהבה והבנה אין סו�
פיים. אני לא רוצה שתצטערו עלי 
יותר מדי, ואני אלך לעולמי בלי צער. 

תודה על הכל". 
זהו הנוסח המצמרר של המכתב  
שהשאירה אחריה קרן שטלריד ז"ל, 
מהמושב ניר ישראל, לפני שאביה, ד"ר 

מרדכי שטלריד, מנהל המכון ההמ
טולוגי בביה"ח קפלן ברחובות, נענה 
לבקשתה להמית אותה המתת חסד, 
ואכן עשה זאת ביום שישי האחרון. 
מה שככל הנראה לא ידעה קרן, הוא 
שאביה ילך בעקבותיה וישים קץ לחייו 

- מייד אחרי שגאל אותה מייסוריה.

הסיפור הטרגי זיעזע את בני המ
שפחה וגם החזיר את הנושא הכאוב 
של המתת החסד לסדר היום הציבורי. 
קרובת משפחה אמרה בכאב: "לא מובן 

למה צריך להגיע למצב כזה. ברגע שבן 
אדם, בצלילות הדעת, מביע את רצונו 

למות בגלל מחלה סופנית, זכותו שי
ממשו את רצונו בצורה מסודרת, ולא 
להגיע למצב שאביה יעשה זאת, ובשל 
רצונו לא להיפגע, הוא שם קץ לחייו".
קרוב משפחה אחר אמר: "זה בלתי 
נתפס. כולם ידעו את מצבה הקשה של 
קרן, וידעו כמה סבלה גרם למרדכי 

צער וכאב בלתי רגילים, אבל לא ידע

נו עד כמה זה היה חמור וקשה. מסתבר 

שמרדכי סבל באותה מידה כמו בתו".
 האב ובתו הובאו למנוחות ביום 
שישי בבית העלמין שבניר ישראל 
ונקברו זה לצד זה. מאות ליוו אותם 
בדרכם האחרונה, ובהם כמה ממטופליו 

של ד"ר שטלריד.

תיאמו את הכל מראש
קרן, בת 33 במותה, סבלה בארבע 
השנים האחרונות ממחלת הסרטן במעי 

הגס. היא עברה 8 ניתוחים, אך הגרו

רות המשיכו להתפשט לחלקי גופה, 
ובעיקר לכבד, מה שהחמיר את מצבה.
ביום  המשטרה,  חקירת  פי  על 

שישי לפנות בוקר, בעת שאם המש
פחה, שרה, ישנה, ניגש ד"ר שטלריד 
(66) למיטת בתו, וככל הנראה לאחר 
שהיה ביניהם תיאום מוקדם, הזריק 

חמצן לכלי הדם שלה, כשהיתה בה

שפעת מורפיום. לאחר מכן, ניגש האב 
למחסן הצמוד לבית, דקר את עצמו 

ותלה את עצמו. 

האם שרה. לא ידעה מה עומד להתרחשבית משפ' שטלריד במושב ניר ישראל

פרשת המוות הכפול במושב ניר ישראל, שבו 
הרג ד"ר מרדכי שטלריד את בתו קרן כדי לגאול 
אותה מייסורי המחלה הסופנית שבה לקתה, ושם 
קץ לחייו, מחייבת אותנו, כחברה, לחשבון נפש 
נוקב וקשה. ייאושו של ד"ר שטלריד, שדחף אותו 
למעשה כה קיצוני, הוא צעקה מהדהדת שאסור כי 
תדעך ותיעלם. עלינו לשנות לאלתר את החוק, 

כך שמקרים כאלה לא יחזרו עוד.
"חוק החולה הנוטה למות" אינו חל על חולה 
סופני ומתייסר, שחייו אינם תלויים ב"אמצעים 
מלאכותיים אשר את הפסקת השימוש בהם הוא 


יכול לדרוש כדי למות". חולה זה, דוגמת קרן שט

לריד, אינו יכול לממש את זכותו האנושית והאז

רחית הבסיסית למוות מוקדם וגואל בחסות החוק. 
הוא מופלה לרעה בהשוואה למי שחייו תלויים 
במכשיר ההנשמה ואשר יכול, כאשר ירצה בכך, 

להתנתק ממנו ולמות. הוא נידון, בשם החוק, לה
משיך להתייסר. אין זה מפתיע כי חולים כאלה 
בוחרים לא פעם לסיים את חייהם בהתאבדות. האם 
זה הפתרון שאנו, כחברה, מוכנים להציע לאותם 

חולים סופניים המתייסרים בקץ חייהם?
עלינו להעלות לדיון חוזר בכנסת את הצעת 

החוק שנפלה, של ח"כ לשעבר חיים אורון, בדבר 
"מוות במרשם רופא". הצעה זו, המבוססת על החוק 
במדינות וושינגטון ואורגון שבארה"ב, מתירה 

לחולה סופני לקבל מרופא, בחסות החוק, תרו
פה מרדימה וממיתה, שאותה יוכל לקחת במועד 

שבו יבחר.
חוק כזה, לו היה קיים, היה גואל מתוך חמלה 
את קרן ז"ל מייסוריה, ואילו אביה הרופא ז"ל 
היה יכול להמשיך לטפל בחוליו ולדאוג לשאר 

בני משפחתו.
הכותב הוא יו"ר הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית

פרופ' אבינעם רכס | בעד המתת חסד

הזכות הבסיסית למות

"לא יכולתי 
לסבול עוד"
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בארה"ב ובישראל: 
נפרדים מהסנטור 

ג'ו ליברמן 
שגריר ישראל בארה"ב מייקל 
אורן ורעייתו סאלי אירחו ביום 
חמישי אירוע פרידה מיוחד מה�
סנאטור היהודי ג'וזף ליברמן, 
שצפוי לפרוש מהסנאט בינואר 
הקרוב, בתום 24 שנות כהונה. 
ליברמן, יהודי וסנאטור של מדי�

נת קונטיקט, נחשב לאחד החברים 
הקרובים ביותר של ישראל בס�

נאט. "כמו יוסף מהתנ"ך, יש לג'ו 
זהות חזקה וכבוד ערכי", החמיא 
השגריר אורן. "הוגה, בעל חזון, 
איש משפחה ומעל הכל - חבר. 
אומרים שלכל אדם יש תחליף. 
לך, ג'ו, אין. המנהיגות שלך, חו�
כמתך ויושרך, היו דוגמה ומופת 
לכולנו". לאירוע הפרידה החגיגי 
בבית השגריר הישראלי בוושינ�

גטון הגיעו מכובדים רבים, ובהם 
שר הביטחון אהוד ברק, מזכיר 
ההגנה האמריקני ליאון פאנטה, 
סגן הנשיא לשעבר דיק צ'ייני וכן 
סנאטורים וחברי קונגרס רבים 
ובראשם חברו הקרוב של ליברמן, 

הסנטור ג'ון מקיין. 
יוני הרש, כתבנו בארה"ב

בכאילומדינהמדינה
התגובה הישראלית

התשובה לרשות: 3,000 
יחידות דיור מעבר לקו הירוק
בישראל החליטו על בנייה בתגובה לצעד החד�צדדי של הפלשתינים באו"ם √ 
ארה"ב: "הצעד מעכב את השלום" √ אבו מאזן: "פלשתין - מדינה תחת כיבוש"

שלמה צזנה, אלי לאון, יוני הרש, 
ניו יורק, ודניאל סיריוטי, רמאללה

הצעד החד�צדדי של הפלשתי�
נים באו"ם הביא בסוף השבוע 
לתגובה ישראלית. אחרי שלל הצעות 
ורעיונות שנדונו בקבינט המדיני�
ביטחוני, ובהם הצעה למוטט את הר�
שות הפלשתינית, הוחל לבסוף על 
באזורים שנמצאים  בנייה  תנופת 
בקונצנזוס באזור ירושלים אך מעבר 
לקו הירוק. הודעה רשמית על כך לא 
פורסמה, אך גורמים מדיניים בכירים 

אישרו את הדברים.
החלטת הדרג המדיני כוללת אישור 
מיידי לבנייה של 3,000 יחידות דיור 
מעבר לקו הירוק בשכונות בירושלים, 
וכן בגושי ההתיישבות ביהודה ושומרון. 
 - E-1 נוסף על כך, תקודם תוכנית
תוכנית ישראלית להקמת רצף טריטו�

ריאלי בין שכונות צפון ירושלים לעיר 
מעלה אדומים שנמצאת ממזרח בדרך 
לים המלח, ואשר כולל בניית אלפי 

יחידות דיור.
גורם מדיני בכיר אמר אתמול כי 
ישראל "שוקלת צעדים נוספים", וכי 
"המשך הבנייה נעשה בהתאם למפת 
האינטרסים האסטרטגיים של ישראל". 
שר החוץ אבידור ליברמן ציין עוד כי 
הבנייה מעבר לקו הירוק היא "חלק 

מתפיסת הביטחון שלנו".
ישראל נמנעת במשך זמן רב מלממש 
את תוכנית הבנייה E-1, בעיקר בשל 
התנגדות אמריקנית מתמשכת למה�
לך. ואכן, בסוף השבוע הביעו האמ�
ריקנים את מחאתם בעניין. מזכירת 
המדינה הילארי קלינטון, שהתארחה 
בפורום סבן, מתחה ביקורת על הכרזת 
ישראל על בניית 3,000 יחידות דיור 
בשטחים ואמרה: "תנו לי להדגיש שוב 
כי הממשל הזה, כמו הקודמים לו, היה 
מאוד ברור עם ישראל שהפעילות הזו 

מעכבת את המטרה של שלום שיושג 
במשא ומתן. אנחנו כולנו צריכים לע�
בוד יחד כדי למצוא את הדרך קדימה 
למשא ומתן, שיוביל סוף סוף לפתרון 

שתי המדינות".

"הדרך למו"מ ארוכה"
הפלשתינים לא הסתירו את שביעות 
רצונם בעקבות תוצאות ההצבעה בעצ�

רת האו"ם, וגם הודעת ממשלת ישראל 
על אישור בניית אלפי יחידות הדיור 
בירושלים ובשטחי יהודה ושומרון לא 
פגמה בשמחת חברי המשלחת הפלש�

תינית לאו"ם.
טרם  שכינס  עיתונאים  במסיבת 
צאתו חזרה לרמאללה, אמר יו"ר הר�
שות הפלשתינית אבו מאזן כי כל עוד 
לא תופנה "תוקפנות" כלפי הפלשתי�
נים מצד ישראל, אין סיבה שברמא�

ללה יפנו לבית הדין הבינלאומי בהאג: 
"פלשתין היא כעת מדינה תחת כיבוש 
וזכותנו המלאה לפנות להאג, אולם אי�
ננו מעוניינים בכך כל עוד אנחנו לא 
נתונים בתוקפנות. כל עוד לא נותקף, 

אין כל סיבה שנערב את הטריבונלים 
השיפוטיים של הקהילה הבינלאומית".
יש� הודעת  את  גינה  מאזן  אבו 
ראל על בניית אלפי יחידות הדיור 
וציין כי "התמיכה הגורפת שלה זכינו 
ממדינות העולם מוכיחה את צדקת�
נו, כי יש לנו זכות למדינה עצמאית 
בגבולות 67' שבירתה ירושלים המז�
רחית. הכדור נמצא כעת אצל ישראל 
וארה"ב, אולם הדרך לחידוש המו"מ 
מוכנים לשוב  אנחנו  ארוכה.  עדיין 
לשולחן המו"מ ללא תנאים מוקדמים, 
אבל גם הקהילה הבינלאומית טוענת 
כמונו כי המשך הבנייה בהתנחלויות 
הוא מכשול כמעט בלתי עביר בדרך 
לשלום. אני פונה לממשלת ישראל ומ�
בקש שתנהג בהיגיון ותימנע מצעדי 
ענישה כלפי הפלשתינים בעקבות הפ�
נייה לאו"ם. לישראל יש הכוח לפעול 
נגדנו כמעט בכל דרך, ויחסי הכוחות 

כאן אינם שווים".
דוברו של אבו מאזן, נביל אבו רו�

דיינה, גינה אף הוא את הודעת הממשלה 
על אישור הבנייה וכינה אותה "סטירת 

לחי לעולם כולו, שהצביע בעד הקמת 
מדינה פלשתינית". לדבריו, "אלו פעו�
לות לא לגיטימיות שעומדות בניגוד 

מוחלט לחוק הבינלאומי".

"הבנייה פוגעת באמון"
גם בריטניה וצרפת גינו במהלך סוף 
השבוע את ההכרזה הישראלית על 
אישורי הבנייה. שר החוץ של בריט�
ניה, ויליאם הייג, ציין כי הוא "מודאג 
מאוד" מתוכניות הבנייה הישראליות. 
לדבריו "התנחלויות ישראליות אינן 
חוקיות על פי החוק הבינלאומי ופו�
געות באמון בין הצדדים". הייג ציין 
כי מימוש התוכנית "תשנה את המצב 
בשטח" ותקשה על היכולת ליישם את 
פתרון שתי המדינות לשני עמים שבו 

ירושלים היא בירה משותפת.
בד בבד קרא שר החוץ הצרפתי לורן 
פאביוס לישראל שלא לאשר את הרח�
בת ההתנחלויות. "אני קורא לרשויות 
הישראליות להימנע מהחלטה כלשהי 
מסוג זה, ולהציג באופן ברור את נכו�
נותן לאתחל את המשא ומתן", הדגיש.

צילום: רויטרס מעלה אדומים. משמאל: שטח E-1 שמטרתו יצירת רצף טריטוריאלי בין מעלה אדומים לירושלים 

פנטה, ליברמן, צ'ייני, ברק ואורן, שלשום
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גרמניה נמנעה 
ומרקל הצהירה: 
"נעמוד תמיד 
לצד ישראל"

רה"מ בנימין נתניהו יצא ביום 
רביעי הקרוב לביקור בצ'כיה וב�
גרמניה. הביקור תוכנן תחילה 
רק לגרמניה, שם אמור נתניהו 
להיוועד עם הקנצלרית אנגלה 
מרקל ולקיים מפגש בין ממשלות 
ישראל וגרמניה. אלא שרה"מ 
בפראג  ביקור  להוסיף  החליט 
כדי להודות באופן אישי לראש 
ממשלת צ'כיה פטר נצ'אס על 
הצבעת מדינתו נגד בקשת הר�

שות הפלשתינית באו"ם. 
בהצבעה באו"ם נמנעה גר�
מניה מלתמוך בשדרוג מעמדה 
של הרשות הפלשתינית למעמד 
של מדינה משקיפה. אתמול פי�

רסמה מרקל הודעה ובה הצהירה 
כי גרמניה "תעמוד תמיד לצי�
דה של ישראל בסוגיות ביט�
חוניות ישראליות. לישראל יש 
את הזכות, ואף את החובה, להגן 
על אזרחיה". לדבריה, גרמניה 
ממשיכה לתמוך בפתרון שתי 

המדינות לשני עמים. 
נתניהו הודה אתמול לצ'כיה 
ואמר כי "ההיסטוריה של יש�
ראל ושל צ'כיה לימדה אותנו 
שצריך לדבוק באמת גם כשה�
רוב לא לצידך. ההצבעה שלהם 
צריכה לשמש דוגמה ומופת לכל 
מי שתומך בשלום, שאותו אפשר 
להשיג רק באמצעות משא ומתן 

ישיר ללא תנאים מוקדמים".
שלמה צזנה ואלי לאון

בכאילומדינהמדינה
אפקט האו"ם

"ההצבעה לא תקרב את 
הפלשתינים למטרה"

וושינגטון ממשיכה לגבות את ישראל √ הילארי קלינטון: "הנשיא עבאס נקט 
צעד בכיוון הלא נכון" √ ברמאללה חוגגים את הניצחון, אבו מאזן יחזור היום

יוני הרש, ניו יורק 
ודניאל סיריוטי, רמאללה

הפלשתינים אמנם חגגו את הני�
צחון באו"ם, אלא שאת ארה"ב 
הצעד לא ממש שימח. "אמריקה תו�

מכת במדינה פלשתינית החיה בשלום 
לצד ישראל, אבל ההצבעה באו"ם לא 
למטרה",  הפלשתינים  את  תקרב 
הצהירה ביום שישי מזכירת המדינה 
הילארי קלינטון, שהופיעה בכינוס 

השנתי של פורום סבן. 
עמדתה של קלינטון תאמה את הת�
גובות שהגיעו מהבית הלבן. "העמדה 
האישית של הנשיא משקפת את עמדת 
הממשל, והיא שפעולות חד�צדדיות 
כאלו אינן מסייעות", אמר שלשום סגן 
דובר הבית הלבן, ג'ו ארנסט. "העניין 
הזה ייפתר רק במגעים פנים אל פנים 
בין הצדדים". עם זאת, ולמרות איומים 

מכיוון הקונגרס, ארנסט הדגיש כי כרגע 
ארה"ב אינה מתכננת "עונש" לפלש�
תינים בדמות הפסקת העברת כספים. 

גם קלינטון הזהירה משבירת כלים 
וקראה לצדדים "לשקול בזהירות את 
הדרך קדימה". לדבריה, "הנשיא עבאס 
(אבו מאזן) נקט צעד בכיוון הלא נכון, 
ואנחנו התנגדנו לזה. אבל אנחנו גם 

צריכים לראות כי הרשות הפלשתי�
נית בגדה המערבית היא האלטרנטיבה 
המשכנעת ביותר לטילים ולהתנגדות". 
קלינטון, שצפויה לפרוש בקרוב, סי�
פרה על התהפוכות הרבות שראתה בא�

זורנו ובין השאר אמרה שהיא מאמינה כי 
"אילולא רבין נרצח, כבר היתה מדינה 
פלשתינית". "אני חושבת שהישראלים 

היו בוטחים בו לקחת את ההחלטה הקשה 
שהיתה דרושה", הסבירה. 

בתוך כך, ברמאללה הושלמו ההכ�
נות לקראת שובה מניו יורק של המ�
שלחת הפלשתינית בראשותו של יו"ר 
הרשות אבו מאזן. היום תיערך לחברי 
המשלחת קבלת פנים חגיגית במוקט�
עה, ואחריה תיערך במרכז העיר עצרת 
חגיגית. סעיד רג'וב, מארגן החגיגות, 
אמר ל"ישראל היום": "אנחנו חוגגים את 
ההכרה בנו כמדינה אבל לא את סיום 
הכיבוש. רק כשפלשתין תהיה נקייה 
לגמרי ממתנחלים נדע שהכיבוש תם". 
עם זאת, ברחוב הפלשתיני אדישים 
למעמד ההיסטורי ומרבית הפלשתי�

נים בשטחי הגדה לא הסתירו את החשש 
מפני ההשלכות הצפויות. "אבו מאזן 
אולי חיזק את עצמו פוליטית, אבל את 
המאבק הוא מנהל על גבו של העם הפ�

לשתיני", אמר בעל חנות בכיכר מנארה.      

ההחלטה העיקשת של אבו מאזן לשדרג את מעמד 
הרשות בעצרת האו"ם במטרה לזכות את פלשתין 
במעמד של מדינה לא חברה (משקיפה), למורת רוחן 
של שתי שותפות חשובות להסדר הסופי (ישראל 
וארה"ב), לא קידמה את הפלשתינים ליעד של מדי�
נה. להפך. אבו מאזן בחר לשבור את הכלים. עכשיו 
פלשתין היא אולי סוג של מדינה, אבל בשביל ישראל 
היא בטח לא חברה. כ"ט בנובמבר ייזכר כתאריך שבו 
אבו מאזן מוטט דה�פקטו את הסכמי אוסלו. מאחר 
שהצרפתים כל כך מיהרו לתמוך במהלך, נעשה להם 
כבוד ונצהיר כי בעצרת ביום חמישי ניתן להסכמי 

אוסלו ה�Coup De Grace האחרון. 
בדיוק כמו במפגני האלימות של חמאס, שלהם 
הורגלנו מאז ההתנתקות, גם ברשות מופתעים ומ�

תלוננים אחרי התגובה הישראלית שבאה עקב יוז�
מות פלשתיניות מאוד לא תמימות. ישראל הבטיחה 
להגיב ליוזמה הפלשתינית. בעולם, כפי שהוא נראה 
היום פוליטית ודמוגרפית, היה בלתי אפשרי לבלום 
את המהלך. אבל האם בגלל הדרך שבה נראה היום 
אותו עולם לא יכולה גם ישראל לקבל החלטות, 
שבירושלים מאמינים כי הן נכונות אסטרטגית, דו�
גמת בניית 3,000 יחידות דיור בגושי התיישבות? 

יש מי שמיהר לבקר את ההחלטה בכך שישראל 
שמה לה את העולם על הגב. כאילו ביום חמישי 
בעצרת בניו יורק היינו אנחנו על גב העולם. לי�
שראל היה מגוון אפשרויות תגובה חריפות יותר 
למהלך הפלשתיני: ישראל יכלה לבחור בגישת שר 
החוץ אביגדור ליברמן, המאמינה כי מיטוט משטרו 

של אבו מאזן תאיץ את הפתרון. היתה גם האופציה 
של סיפוח שטחים. נבחרה אפשרות שלישית שהיא 
איתות לאבו מאזן. ישראל צריכה לייחל לחידוש 
המו"מ עם הרשות, אבל ישראל עוד יותר מייחלת 

כי זו תשתלט על עזה. 
בינתיים לאבו מאזן יש סדרי עדיפויות משלו. אלא 
שקצת קשה לשפץ דירה לפני שתופסים עליה בע�
לות. למען ההגינות נזכיר כי בירושלים מעולם לא 
הכחישו את רעיון הרחבת גושי ההתיישבות בהסדר 
הסופי עם הפלשתינים. אבו מאזן בחר שכל צעד 
יקבע דברים בשטח. גם ישראל יכולה. אז כיצד נסכם 
את השבוע? פלשתין שידרגה את מעמדה באו"ם. 
ישראל שידרגה את ההתיישבות היהודית ביו"ש. 

ורק לעולם הצבוע לא היה מה לשדרג.

בועז ביסמוט

סוג של מדינה, לא חברה

צילום: שחר עזרן קלינטון ושר החוץ ליברמן בפורום סבן, בסוף השבוע  
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לאחר הפריימריז בעבודה: ח"כ פרץ מעמיק את הקרע בצמרת • דרש מיחימוביץ' להציג 
תוכנית מדינית, ולא לחבור לנתניהו • מקורב ליו"ר: "אם הוא רוצה מלחמה, הוא יקבל מלחמה"

שלמה צזנה

ועכשיו - לעבודה: מפלגת 
הפ� את  סיימה  העבודה 
ריימריז והציגה את רשימתה לכ�
נסת - והיא כוללת הרבה פנים חד�
שות. התוצאות התקבלו במפלגה 
בשמחה ובהתרגשות, אולם במהרה 
התחלפה התרוממות הרוח במאבקי 
כוח בצמרת, בעיקר מצידו של ח"כ 

והיו"ר לשעבר ח"כ עמיר פרץ.
אמש הודיע פרץ כי על יו"ר שלי 
יחימוביץ' להתחייב כבר עכשיו שלא 
תיכנס לממשלה בראשותו של בנימין 
נתניהו, וכן דרש ממנה להציג תו�
כנית מדינית מפורטת. פרץ הבהיר 
כי הוא מצפה לפגישה כבר היום, ואם 
לא יצליח "לשכנע" אותה, "אצטרך 
לראות מה עושים". בתוכנית "פגוש 
את העיתונות" הוסיף: "עם כל הכבוד 
לנושא הצדק החברתי, שהוא חשוב 
ביותר... לא אוותר בשום פנים ואופן 
על מעמדה של מפלגת העבודה כמ�

נהיגת מחנה השלום... אסור לטשטש 
את עמדות מפלגת העבודה רק כדי 
שאנשי ימין יבואו ויצביעו בעבורנו".

"פרץ חתרן בלתי נלאה"
יחימוביץ', מצידה, חזרה על כך 
שאינה מוכנה לפסול חבירה לנת�
ניהו. ב"אולפן שישי" אמרה כי "תס�
ריט שבו אנו חוברים לנתניהו הוא 
דמיוני... להגיד חד�משמעית לא יקום 
ולא יהיה זאת איוולת פוליטית, ואני 
לא מתכוונת לחולל את האיוולת 
הזאת". גורם בכיר המקורב ליו"ר 
העבודה כינה אתמול את פרץ "חתרן 
בלתי נלאה". לדבריו, "עכשיו, אחרי 
שדרש פגישה בפומבי והחל לאיים, 
אין סיכוי ששלי תפגוש אותו... אם 
הוא רוצה מלחמה, הוא יקבל מלחמה". 

יו"ר מטה הבחירות ח"כ יצחק הרצוג 
הוסיף כי "חברי העבודה ותומכיה לא 
מוכנים לסבול התנהגות המקלקלת 

את השורה".
גם תוצאות הפריימריז חידדו את 
המחנאות הקשה שיוצר פרץ. בתמי�
כת יחימוביץ', המתמודד שהגיע למ�

קום הראשון הוא ח"כ הרצוג, ולו זוהי 
פעם שלישית ברציפות. פרץ דורג 
שני, ואחריו מוקמו ח"כ איתן כבל, 
מרב מיכאלי (במקום ששוריין לנשים) 

וח"כ בנימין (פואד) בן�אליעזר.
עם זאת פרץ כשל בלהכניס שמות 
חדשים. הוא תיכנן לסמן במפלגה 
שבעה ח"כים, אולי כדי לאיים בע�
תיד בהיפרדות כסיעה. הפנים החד�

שות שעליהן המליץ - סמי שושן, רן 
חרמוני, דנה אורן ויריב אופנהיימר 
- לא שובצו, אולם האישה החזקה 
שלו - מיכאלי, ניצחה את האישה 
החזקה של יחימוביץ' - מיכל בירן, 
שהגיעה למקום ה�14. עם מומלצי 
יחימוביץ' שנכנסו למקומות ריאליים 
נמנים עומר בר לב (8), מיקי רוזנטל 
(13) ואיציק שמולי (12). המפסידים 
הגדולים הם ח"כ דניאל בן סימון, 
שמח"כ מכהן נדחק לעשירייה הש�

לישית, ונועם שליט.
בתום ספירת הקולות סיכמה יחי�

מוביץ': "ניצבת כאן רשימה מדהימה, 
שגם בחלומות הטובים ביותר שלי לא 

יכולתי להעלות על הדעת".

הסרבנות של מיכאלי
למיכאלי, שכאמור התברגה במקום 
החמישי, זכורות לא מעט התבטאויות 
שנויות במחלוקת בנושאי סרבנות 
גיוס לצה"ל, ואף חשיפת חזייה בשי�
דור חי, המלווה באמירה: "באתי במ�

חשוף מאוד גדול, זה לא אומר שמותר 
לנשיא קצב לאנוס אותי".

מאז נבחרה שלי יחימוביץ' ליושבת ראש מפלגת 
העבודה, נהנתה ממה שאפשר לתאר כ"אביב נעורים" 
- מושג השאול מעניין שונה לחלוטין. איכשהו גם 
יריביה התבוננו בכניסתה לתפקיד בחיבה מסוימת, 
אם גם בביקורת. רוח זו חלפה שלשום כאשר נודעו 

תוצאות ההצבעה בפריימריז בעבודה.
במהות נבחרה רשימה עם פנים חדשות. תקווה עם 

נטל ועם משקולות כבדות. רוב 
מומלצי יחימוביץ' נבחרו. הצלחת 
יריבה המסורתי עמיר פרץ היתה 
פחותה במשהו. למעשה, רק מרב 
מיכאלי - שנתקלה בכתף קרה מי�
חימוביץ' - השתרבבה למקום הח�
מישי הגבוה בזכות שריון לנשים.

מייד פתח פרץ במתקפה שהפכה 
את "אביב הנעורים" לרוח סערה, 
אולי אפילו תחילת צונאמי. הוא 
תקף בשתי נקודות שהן בעייתיות 
בכל ימות השנה, ובוודאי בתקופת 
בחירות: בכוונתו להדיח את יחי�

מוביץ' ולבוא במקומה, ואוי לה אם 
תעז להרהר באפשרות שתשתתף 

בממשלה עתידית בראשות בנימין נתניהו. במילים 
אחרות, גם אם יחימוביץ' סבורה שהיא מייצגת מפ�
לגת מרכז, עליה לדעת כי האופוזיציה מבית רוצה 

לראותה בשמאל המובהק.
כאשר איש ציבור חותר להחליף את היושב ראש 
בעיצומה של מערכת בחירות, ניזוקה המפלגה כולה. 
פרץ העלה טיעון מעניין, שבתקופת ריב האחים בין 
יצחק רבין לבין שמעון פרס לא נגרם נזק לעבודה. 

להפך, לדעתו, המאבק העשיר את הדיון הציבורי.
להערכתי, הוא טועה. כאשר רבין כתב כי פרס 
שלא  בעוצמה  בו  הלם  הוא  נלאה"  בלתי  "חתרן 
התאושש ממנה, ולא נבחר עוד לראשות הממשלה 

אלא לתקופת מעבר אחרי הרצח ב�1995. הוא שכח כי 
"עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים... עת לחשות 

ועת לדבר". ככה לא בונים מערכת בחירות.
התביעה האחרת להתחייב לא להצטרף לממשלה 
שוחקת את יסודות מסע הבחירות של יחימוביץ', 
שאיש אינו יודע אם יצלח או ייכשל, אבל ברור שהוא 
מקורי. היא ויתרה על הקולות הנודדים למרצ ומשת�
דלת לרכז את מאבקה רק על קו�
לות הימין המתון. אם תעניק הת�

חייבות כזאת לפרץ היא ממוטטת 
את טקטיקת הקונצנזוס הציוני 
שלה, שנועדה להגדיל את הע�
בודה על חשבון הימין הליברלי.
בתוך כך, מכבידה עליה בחי�
רת מיכאלי, שהיא בעלת זכויות 
במאבק לשוויון נשים ופובליציס�
טית מעניינת, אבל לשונה מגוח�

כת (מחליפה במתכוון זכר בנקבה), 
ומה שחשוב יותר מכל שהצביעה 
בעבר בעד בל"ד ועודדה סרבנות 

שירות בצה"ל.
מיכאלי הגיבה ב"לא זוכרת" 
אם הצביעה לבל"ד ואינה אומרת עדיין דבר דבור על 
אופניו: האם היא מצדדת בסרבנות שירות בצה"ל, או 

שחוזרת בה בלי כחל וסרק?
יש רבים או מעטים, שבשבילם נושא זה הוא נייר 
לקמוס. הם לא יצביעו למפלגה שבצמרתה קוראים 
לסרבנות שירות בצה"ל. אם מיכאלי רוצה פטור, אם 
היא מבקשת להשתחרר מכבלי רעיון העוועים הזה 
בניכוי שליש - כי אז כמו בעבירות מין, כדאי לה 

להתחרט בפומבי על העמדה ההיא.
עם מחלוקת כזאת בציר יחימוביץ'�פרץ יוצאת 
העבודה לדרכה ברגל שמאל. לפחות על השמאל 

הרגלי אין מחלוקת.

דן מרגלית

פרץ, תתאפק

יש רשימה, אין אחדות
נתונים: שלמה צזנה

תוצאות אמת | רשימת העבודה לכנסת

אבישי ברוורמן

נינו אבסדזה
5,466 קולות

נחמן שי
11,057 קולות

סתיו שפיר
15,991 קולות

מיכל בירן
8,822 קולות

סתיו שפיר
11,405 קולות

סתיו שפיר
21,837 קולות

סתיו שפיר
9,649 קולות

נאדיה חילו
7,636 קולות

עומר בר לב
15,406 קולות

ראלב מג'אדלה
7,677 קולות

חיליק בר
משוריין למזכ"ל

דני עטר
9,577 קולות

בנימין בן אליעזר
15,954 קולות

10,767 קולות

מרב מיכאלי
11,712 קולות 

איתן כבלסתיו שפיר  עמיר פרץ
19,047 קולות

מיקי רוזנטלסתיו שפיר

יצחק (בוז'י) הרצוגסתיו שפיר

איציק שמולי

שלי יחימוביץ'
יו"ר המפלגה

אראל מרגלית
13,365 קולות14,345 קולות

צילומים: יהושע יוסף, דודי ועקנין, יוסי זליגר, ליאור מזרחי, יואב  ארי דודקביץ', רוני שיצר, גדעון מרקוביץ', דוד כהן
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משה מזרחי

14,478 קולות

העבודה בחרההעבודה בחרה
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היום: לפיד יציג את 
רשימת "יש עתיד"

יו"ר יש עתיד יאיר לפיד צפוי 
להציג הערב את רשימת מפלגתו 
ואת סיסמתה "באנו לשנות" בכנס 
בשוהם. בחמשת המקומות הרא

שונים אחרי היו"ר לפיד מדורגים 
הרב שי פירון, יעל גרמן, מאיר 
כהן, יעקב פרי ועפר שלח. אח
ריהם מדורגים עליזה לביא, יואל 
רזבוזוב, עדי קול, קארין אלהרר 

וניצב בדימוס מיקי לוי.
כי  לפיד  אמר  השבוע  בסוף 
הפוליטיקה  הגיעה  "השבוע 
הישנה לשיאה, עם הדילים, עם 
הקומבינות ועם רשימות החיסול. 
מצד אחד הדיל של הכ"צים בלי
כוד ומצד שני פרץ, שעומד בלב 
החגיגות בעבודה ומודיע שיוביל 

את ההתנגדות ליחימוביץ'".
אבי כהן

תגובות חריפות במערכת הפוליטית להרכב המפלגה החדש √ ח"כ אקוניס: 
"הדהירה לקווי 67' מאחדת אותם" • ח"כ גלאון: "יחימוביץ' פוזלת ימינה" 

שלמה צזנה 

עם התגבשות רשימת הע�
בודה, מתעוררת גם הביקו�
רת. מהליכוד נמסר כי "הרשימה 
השמאלנית�קיצונית של מפלגת 
העבודה משקפת את היו"ר יחימו�
ביץ', שהצביעה לחד"ש. זו רשימת 
שמאל קיצוני שתמכה בהתלהבות 
בהתנתקות, שהעלתה את חמאס 
בעזה ועכשיו עלולה להביא את עזה 

לתוך ירושלים ולמבואות פ"ת". 
הלי של  התגובות  צוות  יו"ר 
כוד, ח"כ אופיר אקוניס, הוסיף כי 
"ברור לכל שמדובר באנשים שמה 
שמאחד אותם הוא דהירה לקווי 67', 
חלוקת ירושלים והרס ההתיישבות 

ביו"ש מצד אחד וכלכלה ריכוזית, 
מיושנת ואנטי חברתית מצד שני". 
במטה ההסברה של העבודה לא נשא
רו חייבים והגיבו: "הליכוד עוד לא 

התאושש מהפריימריז המביכים והר
שימה הקיצונית שלו ועכשיו מתוך 

לחץ תוקף את הנבחרת המנצחת". 
לבני  ציפי  בראשות  ב"תנועה" 

נאמר: "אנו מצרים על כך שהעבודה 
בראשות יחימוביץ' זנחה את הנושאים 
המדיניים ופנתה שמאלה חברתית. 
שעות בודדות לאחר קבלת פלשתין 
לאו"ם ולנוכח האתגרים המדיניים 
ביטחוניים, התנועה בראשות לבני 
היא האלטרנטיבה היחידה לנתניהו". 
ואילו מ"יש עתיד" נמסר כי "המפה 
הפוליטית מתבהרת היום לקראת יום 
הבוחר - בימין המובהק הליכוד בית
נו, בשמאל המובהק העבודה ובמרכז 
המפה הפוליטית - יש עתיד". יו"ר 
מרצ, זהבה גלאון, הוסיפה כי "ההס
תייגות הרופסת שהשמיעה שלי יחי
מוביץ' על הרחבת ההתנחלויות היא 

המשך הפזילה של העבודה לימין".
בהכנת הידיעה השתתפה נצחיה יעקב

צילום: גדעון מרקוביץ' חגיגות סיום הפריימריז בעבודה, שלשום בבית ברל 

הליכוד: "רשימת 
העבודה קיצונית"

התגובותהתגובות
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"ידיעות" נגד שלי
שלי יחימוביץ' כבר כינתה בסוף השבוע באוזני מקורביה את 
עמיר פרץ "חתרן בלתי נלאה". אותו כינוי גנאי שהדביק יצחק 
רבין לשמעון פרס, שנראה כאילו הפך כבר לתואר קבוע שמטיח 
היו"ר בראש המחנה היריב במפלגת העבודה. ובכל זאת, נראה 
שדבר כזה עוד לא היה. פרץ, מספר 3 במפלגה ביום שאחרי הפ
ריימריז, מאיים ומנסה לסחוט את יו"ר המפלגה בשידור חי. היא, 
מבחינתה, אינה מתכוונת לוותר לו. שלי הולכת להילחם בו, עד 

שיבין את מקומו. 
שיבוצן של מרב מיכאלי וסתיו שפיר בעשירייה הראשונה 
מלמד על קו שמאלני ברור, הרבה יותר שמאלה מהתדמית שבי
קשה יחימוביץ'. נוסף על כך, רשימה כזאת תקשה על יחימוביץ' 
בעתיד להיכנס לממשלה של נתניהו. לא רק בגלל האופוזיציה 
שלה מבית, אלא גם בגלל 

האופוזיציה שלו מבית. 
נראה עכשיו,  כמו שזה 
ללבני יש דבר אחד בטוח: 
עיתון שמריץ אותה (בחסות 
חיים רמון). לא מפתיע שע
מוד 3 ב"ידיעות" הפך בש
בוע שבו החליטה להתמודד 
לשופרה. ביום רביעי בשבוע שעבר, במאמר הדעה המרכזי שם 
מאת נחום ברנע, הוצג העתק לדעתה של לבני מנאום הקאמבק 
עם המסר: יחימוביץ' ולפיד פתחו את מערכת הבחירות שלהם 
בשאיפה צנועה למדי, להיות שרים בממשלת נתניהו הבאה. ביום 
חמישי מאמר הדעה של שמעון שיפר באותו עמוד דיקלם הגיג 
אחר מנאומה של לבני באותו מעמד, על כך שרה"מ אשם בשתי 
מדינות לפלשתינים, חמאסטן בעזה ומדינה חברה באו"ם בגדה. 
למי שלא השתכנע, במוסף השבת, ברנע כבר לקח את לבני לכ
תבת שער, שבה כתוב כי "את הביביתון היא מסרבת להכניס 
הביתה". אי אפשר לומר שלא מתחדשים שם ב"ידיעות" לפי רוח 
הזמן. אחרי "רק לא ביבי", הם עכשיו בקו ברור של "רק לא שלי".

שלמה צזנה

אי אפשר לומר 
שלא מתחדשים 

ב"ידיעות". אחרי "רק 
לא ביבי", הם עכשיו בקו 

ברור של "רק לא שלי"
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שלמה צזנה וגדעון אלון

בני� ממשיכה  לבני  ציפי 
סיונות החפוזים לגבש רשי�

מת מועמדים למפלגתה "התנועה". 
בכדי שתוכך לקבל את כספי מימון 
המפלגות וזמן שידור, היא מנסה 
לגייס שבעה חברי כנסת מכהנים 

שיפרשו ויצטרפו אליה. 
אולם נכון לעכשיו נראה כי יש 
לה רק שישה ח"כים מקדימה שה�
ביעו נכונות לכך: יואל חסון, אורית 
זוארץ, שלמה מולה, רחל אדטו, רו�
ברט טיבייב ומגלי והבה. לבני ניס�
תה למשוך גם את נחמן שי ואת נינו 
אבסדזה מהעבודה לטובת המשימה, 

אך ללא הצלחה. 
כפי שפורסם בשבוע שעבר, פנתה 
לבני גם אל הח"כ לשעבר מהעבו�

דה עמרם מצנע, אל מבקר המדינה 
לשעבר השופט בדימוס מיכה לינ�
דנשטראוס ואל ראש אכ"א לשע�
בר, האלוף אלעזר שטרן. במערכת 
הפוליטית מדברים גם על כך של�
בני פנתה גם לעיתונאים יועז הנדל 
ובן דרור ימיני והציעה להם להצטרף 
לשורותיה. אולם בשלב זה, נראה כי 
רק מצנע נתן תשובה חיובית וסופית. 
ממפלגת העבודה נמסר בתגובה 
למהלך של מצנע, ששימש בעבר יו"ר 
המפלגה ואף התמודד שנית על רא�
שותה, כי "מצנע התמודד לפני שנה 
על ראשות מפלגת העבודה ונחל כי�
שלון צורב. רשימת האנשים הטובים 
אשר השיבו בשלילה להצעתה של 
לבני לחבור למהלך כושל זה ארו�
כה מאוד, ומי שהיא מצליחה לאסוף 
הם פליטי הפליטים והמפסידים של 

המערכת הפוליטית". בנוסף, קראו 
גורמים בעבודה ללבני לחזור בה מה�
חלטתה לרוץ לבד "ולחבור ליחימו�

ביץ' במשימה המשותפת להחליף את 
שלטון נתניהו".

נוסף על מצנע, גם מירב כהן, 
חברת מועצת עיריית ירושלים, מצ�

טרפת לרשימת "התנועה". כהן (29), 
ממייסדי תנועת "התעוררות" שחרתה 
על דגלה להשאיר אוכלוסייה צעי�
רה ועובדת בבירה הובילה מאבקים 

חברתיים בעיר וקידמה מיזמים כל�
כליים. כהן היתה גם בין הדמויות 

הבולטות במאהל המחאה הירו�
שלמי שהוקם בקיץ 2011.

בתוך כך הודיעה ועדת 
הבחירות המרכזית לכנ�

סת כי לפחות 30 מפלגות 
יתמודדו בבחירות לכנסת 

ה�19. בבחירות לכנסת ה�18 שהת�
קיימו ב�2009 השתתפו 33 מפלגות, 
שמתוכן 12 בלבד עברו את אחוז הח�
סימה. עד יום חמישי בשעה 22:00 
יידרשו כל המפלגות להשלים את 
הרכב רשימות המועמדים שלהן לכנ�

סת הבאה, ולהגישן לוועדת הבחירות. 

יהודה שלזינגר,
כתבנו לענייני דתות

במפלגות החרדיות נער�
כים לשבוע גורלי, ובעיקר 
מתוח, לקראת הגשת הרשימות 
להתמודדות לכנסת. בשתי המ�
פלגות החרדיות, ש"ס ויהדות 
התורה, יכנסו השבוע את מוע�
צות גדולי התורה כדי להחליט 

ולאשר את הרשימה.
טעון  בנושא  מדובר  בש"ס 
במיוחד. גורמים במפלגה מאשי�
מים את דרעי, כי הוא מתעקש 
להירשם במקום הראשון, בניגוד 
לסיכום בעל פה שנקבע בסולחה 
הגדולה שהכניסה אותו להנהגת 
הוח� אלה  בהסכמים  המפלגה. 
לט כי יהיה זה אלי ישי שיירשם 

ואילו  במקום הראשון, 
תפקי� ימלא  דרעי 
דים אחרים. לדברי 
במפלגה,  גורמים 

שכן  קריטית,  בהחלטה  מדובר 
של  סקר  פורסם  השבוע  בסוף 
מכון סמית ולפיו, אם ישי יעמוד 
בהנהגת התנועה תזכה המפלגה 
במנדט נוסף. הסיבה, לפי המפל�
גה, היא היחס הניצי שהוביל ישי 
במסגרת מבצע עמוד ענן. הש�
בוע אמור אריה דרעי להיפגש 
עם ראש הממשלה נתניהו למה 
שבש"ס הגדירו כפגישה "חשובה 
ומעניינת". אולם הפגישה, שהיתה 
אמורה להיערך אמש, נדחתה בשל 
בעיות לו"ז. גורמים בש"ס הג�
דירו פגישה זו כ"פגישת פיוס" 
בין השניים, שיחסיהם התערערו 
עם השנים, אך בסביבתו של דרעי 
העדיפו להגדיר זאת כפגישה של 

"תיאום ציפיות".
בתוך כך, אמש נפגשו שלושת 
מנהיגי ש"ס, ישי, אטיאס ודרעי, 
בתל אביב עם אנשי 
הפרסום  משרד 
שאותו שכרו כדי 
לדון באופי הק�

מפיין ובהתנעתו. 

סדקים בסולחה: 
שוב ישי נגד דרעי
על רקע המאבק על הרכב הרשימה: דרעי 

דחה "פגישת פיוס" עם ראש הממשלה

סוגרים רשימותסוגרים רשימות
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הבעיה של לבני: רק שישה ח"כים מקדימה 
הסכימו להצטרף ל"התנועה" • מצנע יהיה 
מס' 2 • לינדנשטראוס ושטרן טרם החליטו

מחפשים את 
הח"כ השביעי

דרישה: תשדירי 
בחירות גם בגל"צ

האם לראשונה תשודר תעמולת 
בחירות גם בגלי צה"ל? השבוע 
התכנסה ועדת הבחירות המרכ�
זית לדיון לקראת הבחירות המ�
תקרבות, ובמהלכו העלה יהודה 
אבידן המזוהה עם ש"ס דרישה 
לחייב גם את התחנה הצבאית גלי 
צה"ל לשדר את תשדירי הבחי�
רות כפי שהם משודרים בקול יש�
ראל, ושלושת ערוצי הטלוויזיה, 
1, 2, ו�10. אבידן אמר ל"ישראל 
היום" כי הוא "לא רואה שום סיבה 
שבגלי צה"ל לא ישודרו תשדירי 
הבחירות". לדבריו הוסכם בווע�
מגלי  הדרישה.  את  לבחון  דה 
צה"ל נמסר בתגובה כי "פנייתה 
של ועדת הבחירות הועברה לה�
תייחסותו של משרד הביטחון".

יהודה שלזינגר

 

ליבני
צילום: גדעון מרקוביץ'

דרעי וישי
צילומים: דודי ועקנין, 

יוסי זליגר

כהן ומצנע 
צילום: ליאור מזרחי
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יורי ילון

ג'ונתן פולארד התמוטט במהלך 
סוף השבוע בכלאו בארה"ב 
ולאחר מכן אושפז, כך טענו אתמול 

־בוועד למען שחרורו של המרגל היש
ראלי, שנידון למאסר עולם.

בשבועות האחרונים סבל פולארד 
מכאבים עזים, אבל עדיין לא ברור אם 
לדבר יש קשר לאשפוזו. אתמול בערב 
נמסרה הודעה על מצבו לרעייתו אסתר, 

־שאמרה אתמול לאנשי הוועד למען פו
־לארד כי היא מודאגת מאוד ממצבו הר

פואי הרעוע של בעלה. היא הוסיפה כי 
היא מבקשת מהציבור להתפלל לשלומו. 
באוגוסט 2011 עבר פולארד ניתוח 
דחוף בכליות, ובאפריל השנה הובהל 
פולארד מבית הכלא אל בית החולים, 
לאחר שחלה החמרה משמעותית במצבו 
הבריאותי. לפני כשבועיים הוא החל את 

שנתו ה־28 בכלא.
לאחרונה  פנתה  פולארד  אסתר 
ללשכתו של הנשיא שמעון פרס כדי 
לעדכן אותו במצבו של פולארד. לפני 
כחצי שנה שיגר פרס איגרת מיוחדת 

־לנשיא ארה"ב, ברק אובאמה, ובה בי
קשה לשקול לחון את פולארד לאלתר 

משיקולים הומניטריים.
בתקופה האחרונה גוברים בארה"ב
הקולות הקוראים לשחרורו של המרגל
הישראלי. בקוראים לשחרורו המייד
בכירים אמריקנים, ובהם מזכירי המדי

נה לשעבר הנרי קיסינג'ר וג'ורג' שולץ,
CIA לשעבר ג'יימס וולסי. הב־ ־וראש ה
כירים, שכתבו לאובאמה, טוענים כי
הם תומכים בשחרורו של פולארד על
רקע חוסר הפרופורציה של העונש. הם
ציינו כי זהו המקרה היחיד בהיסטוריה
של ארה"ב שבו הוטל עונש כל כך חמור
על מי שריגל למען ידידה של ארה"ב.

"ג'ונתן פולארד
התמוטט בכלא

- ואושפז"
כך טוענים חברי הוועד למען שחרורו • בשבועות 

האחרונים סבל המרגל הישראלי מכאבים עזים 

יוני הרש, כתבנו בארה"ב

־"קמפיין ההגנה מפני טילים בי
שראל נתפס כאינטנסיבי ביותר 
בשעת אמת אי פעם. יש לו פוטנציאל 
לשנות את פני הלוחמה כמו שהיישום 

־הראשון של כוח אווירי חדשני במל
־חמת האזרחים בספרד עיצב את הל

חימה בשמיים עד היום" - כך נכתב 
בבלוג הביטחון "במלחמה" של "הניו 

יורק טיימס". 
מחבר המאמר, ת'ום שאנקר, כותב 
כי אף על פי שמומחים בארה"ב רוצים 
ראיות נוספות להצלחתה של כיפת 
ברזל, הנתונים ששיחררה ישראל על 
המערכת כבר חידשו את ההתעניינות 

־בהגנה מפני טילים ברחבי העולם, ומדי
נות רבות מתעניינות באפשרות לרכוש 

את המערכת הישראלית. 
־בשבוע שעבר אירח שר ההגנה האמ

ריקני, ליאון פאנטה, את שר הביטחון 
אהוד ברק בפנטגון. פאנטה התבקש 
להתייחס למאמציה של ארה"ב להשיג 
בעצמה מערכת הגנה מפני טילים קצרי 

־טווח, ונשאל אם האמריקנים יפתחו מע

רכת משלהם, או שפשוט ירכשו את מע
רכת כיפת ברזל מישראל. "אנחנו בעי

צומו של תהליך שבו אנו שוקלים את
כל הבקשות מזרועות הביטחון ובוחנים

באילו יכולות הן מעוניינות לעתיד
ענה פאנטה בדיפלומטיות.

בתום המפגש, העניק ברק לפאנטה 
דגם של כיפת ברזל. בבלוג ב"טיימס" 
סיכמו כי "בתרגום משפת הביורוקרטיה
פירוש דברי פאנטה הוא שאף שהחלט

טרם התקבלה, הדלת פתוחה לאפשרות
שביום מן הימים שר הגנה אמריקנ

יחזיק לא רק בדגם כיפת ברזל, אלא
בדבר האמיתי".

"ניו יורק טיימס": בעולם
מעוניינים בכיפת ברזל

מומחים בארה"ב: רוצים ראיות נוספות להצלחת המערכת

צילום ארכיון: אי. פולארד ב־1997 

המערכת בפעולה

יץ'
קב

דוד
ארי 

אב 
: יו

לום
צי
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צפון קוריאה: נערוך 
החודש ניסוי בטיל 

ארוך טווח 
צפון קוריאה הודיעה אתמול 
כי תבצע ניסוי בטיל ארוך טווח 
10 לה22 בדצמבר. בעת שהה  בין
צפון קוריאנים טוענים כי הטיל 
- הקרוי אונהא-3 - נועד לשגר 

הלוויינים לחלל, במערב מתע
קשים כי מדובר במסווה לטיל 
ביןהיבשתי, הנושא נשק גרעיני 
שעלול לאיים בעתיד על ארה"ב. 
השיגור ייערך בתקופה רגישה, 
שכן הבחירות לנשיאות דרום 
קוריאה צפויות להתקיים בה19 
בדצמבר, והבחירות לפרלמנט 
היפני אמורות להתקיים שלושה 

ימים לפני כן. 
צפון  ניסתה  באפריל  כבר 
קוריאה לשגר טיל זהה, שנשא 
לטענתה לוויין - ונכשלה: הטיל 
התפרק באוויר זמן קצר לאחר 
המראתו. באותה העת פורסם כי 

הטיל נבנה בסיוע האיראנים.
אלי לאון וסוכנויות הידיעות  

ארה"ב: הסנאט 
אישר סנקציות 
חדשות נגד איראן

הסנאט האמריקני אישר ביום 
שישי פה אחד שורת סנקציות 
חדשות נגד איראן. 94 סנאטורים 

התמכו ולא נרשמו מתנגדים לה
חלטה, ששמה למטרה את המגזר 

ההכלכלי ותעשיית הנפט האירא
ניים. ההחלטה, שיזמו סנאטורים 
מכל קצות הקשת הפוליטית - 
רוברט מננדז הדמוקרטי, מארק 
קירק הרפובליקני וג'וזף ליברמן 

ההעצמאי - מרחיבה את הסנק
ציות על שוק האנרגיה ועל מגזר 

הספנות האיראני. 
הנוסף על כך, היא סוגרת פיר

צה בחוקים הנוכחיים, שאיפשרו 
הלרכוש נפט וגז איראניים בתמו
הרה לזהב או למתכות יקרות אח

רות, שבהם השתמשה איראן כדי 
הלחמוק מהלחץ הכלכלי. הסנ
הקציות החדשות יאפשרו להע

ניש גורמים שיעבירו לאיראן או 
ימכרו לה חומרים שיקדמו את 

תשתית הגרעין שלה.
יוני הרש, ארה"ב

דניאל סיריוטי 

לא רואים את הסוף ללחימה 
בסוריה: התקשורת הערבית 
והאופוזיציה הסורית דיווחו כי אתמול 
נהרגו ברחבי המדינה יותר מ־100 בני 
אדם, מה שמעלה את מספר ההרוגים 

במדינה בסוף השבוע ל־300 איש.
 לפי הדיווחים, הלחימה בין הצבא 
מתרכזת  החמושים  למורדים  הסורי 
המהיר  לכביש  סמוך  בבירה דמשק, 
המוביל לשדה התעופה הבינלאומי של 
סוריה. התקשורת דיווחה כי בעקבות 

ההקרבות בדמשק, הורתה הממשלה הסו
רית על סגירת נמל התעופה הבינלאומי 
ועל ביטולן של עשרות טיסות, לאחר 
שהמורדים הצליחו לחסום חלק מאותו 

הכביש ולהגיע לפאתי השדה. 
התפתחויות נוספות נרשמו גם בחזית 
הקשר עם העולם החיצון: אחרי שבשבוע 
שעבר נותקה המדינה לכמה ימים מרשת 

האינטרנט, בשל - כך לפי המשטר - 
"פעולות טרור של מחבלים", תשתיות 
הרשת במדינה כולה שבו לפעול אתמול 
בערב. עם זאת, תושבים בדמשק ובעיר 
השנייה בגודלה במדינה, חאלב, דיווחו 
כי בחלקים נרחבים מהערים עדיין אין 

חיבור לרשת.

הואם באינטרנט עסקינן, אתמול הת
פשטה ברשת שמועה - שהוכחשה על 

הידי גורמים רשמיים בסוריה - כי הנ
שיא אסד נרצח בידי מורדים חמושים, 
וכי גופתו הוצאה אל מחוץ למדינה. 
לפי השמועות בדמשק, הצליחו מורדים 

החמושים להתחזות למאבטחיו של הנ

שיא, וכך לעקוף את שרשרת האבטחה 
שלו ולהתנקש בחייו. בדיווחים אחרים 
נטען כי בעקבות השתלטות המורדים 
על שדה התעופה, אסד נמלט מחוץ 
לסוריה, והוא נמצא כעת במוסקבה, 
לשם נמלטו ילדיו, שאליהם הצטרפה 

לאחרונה אשתו אסמה. 

תחילת הסוף? קרבות עזים 
ליד נמל התעופה בדמשק

שמועה הבעירה את העולם הערבי: "הנשיא אסד נרצח על ידי מורדים חמושים" 

דניאל סיריוטי 

החוקה המצרית החדשה קורמת 
עור וגידים: בטקס חגיגי שנערך 

־אתמול, קיבל לידיו הנשיא המצרי מו
חמד מורסי את טיוטת הנוסח שלה, 
ובעוד שבועיים, ב־15 בדצמבר, ייערך 

־במצרים משאל עם, שבו יתבקשו אז
רחי המדינה לאשרר את נוסח הטיוטה. 
"אני מתפלל לאללה ומקווה שזה 

היהיה יום חדש בימיה של מצרים הד
מוקרטית, ומקווה שכל אזרח במדינה 
- בין שהוא תומך ובין שהוא מתנגד 
- ישתתף במשאל העם", אמר מורסי. 
עוד אמר נשיא מצרים כי הנוסח הסופי 
של החוקה מבטא את ריבונותו של העם, 

הואת הסמכויות שהוענקו לרשות המחו

הקקת על חשבון סמכויות הנשיא שצו
מצמו: "כל המצרים, גם הנשיא, שווים 
כעת מבחינת חובות וזכויות במדינה. 
אם העם יאשר את החוקה, מה טוב, ואם 
העם יצביע נגד נוסח החוקה במשאל, 
הנשיא והפרלמנט ייאלצו להתפטר - 

כי זהו רצון העם".
ראש מועצת החוקה במצרים, חוסאם 
אלהעריאני, הדגיש אף הוא כי ניסוח 
טיוטת החוקה שתוצע למשאל עם בעוד 
שבועיים היה דמוקרטי, וכי מיליוני 

אזרחים נטלו בו חלק.
באופוזיציה מתחו ביקורת חריפה 
על הודעתו של מורסי בנוגע למשאל 
העם בעוד שבועיים. המועמד לנשיאות 
עמרו מוסא, שהובא על ידי מורסי, אמר 

הכי "מדובר במהלך טיפשי שנובע מחי

פזון". ראש סוכנות האטום של האו"ם 
לשעבר ואחד מסמלי המהפכה במצרים 
גינה גם הוא את המהלך: "המאבק שלנו 
יימשך, כי אלו לא הערכים שייחלנו 
להם כשהדחנו את שלטון החושך של 
המוסלמים  האחים  מובארק. שלטון 
הולך בדרכו של מובארק, מורסי הוא 
פרעה החדש, ואת המשטר הזה נפיל". 
מתנגדים או לא, טרם ההודעה על 
משאל העם השתתפו יותר מה2 מיליון 

האזרחים בהפגנות תמיכה במורסי, שנ
ערכו בכל רחבי מצרים. 

כלי התקשורת הערביים דיווחו כי 
הבמהלך ההפגנות בקהיר נרשמו עי

מותים בין תומכי הנשיא למתנגדיו, 
הכי אדם אחד נהרג וכי עשרות נוס

פים נפצעו.

 החוקה המצרית בדרך למשאל עם
ההצבעה: ב־15 בדצמבר • האופוזיציה: "שלטון האחים המוסלמים הולך בדרך מובארק; 

נפיל את המשטר" • יותר מ־2 מיליון אזרחים השתתפו בהפגנות בעד הנשיא מורסי 

צילום: רויטרס תומכי מורסי, אתמול 

צילומים: רויטרס הרס אדיר סמוך לדמשק, שלשום  אסד. נרצח או ברח?
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מיטל יסעור בית�אור, 
כתבתנו לענייני בריאות

אם לא יחול שינוי של הרגע 
האחרון צפויה מחר שביתת 
אחיות, שתגרום לשיבושים קשים 

בפעילות בתי החולים והמרפאות. 
האחיות מוחות על כך שלא מתנהל 
איתן משא ומתן על תוספות שכר למ�
קצוע הסיעוד, כדי להפוך אותו למ�
קצוע בעדיפות לאומית. זאת למרות 
הסכם קודם, שקבע כי משא ומתן כזה 
היה אמור להתנהל כבר לפני חודשיים 
ולהיחתם בימים אלו. האחיות מוחות 
גם על מחסור חמור בכוח אדם שגו�
רם לעומס עבודה. האחיות יעבדו החל 

מיום שני במתכונת שבת. המשמעו
המעשית - במחלקות האשפוז ובחדרי 
הניתוח יהיו רק צוותים מצומצמים של
אחיות, כך שצפויה פגיעה בניתוחים

מתוכננים שאינם דחופים.
"המחסור באחיות חצה מזמן את הקו 
האדום, והמסדרונות במערכת הבריאות
הפכו לפצצה מתקתקת", מזהירה איל�
נה כהן, יו"ר הסתדרות האחיות, "נהגנו
באיפוק ובאחריות בהסתמך על הת�
חייבותה המפורשת של המדינה. כעת 
עולה מעמדת המדינה כי אין ולא היתה
כוונה לקיים את ההסכם. משכך, לא
הותירו בידינו ברירה אלא לקחת אח�
בכ ולהביא לפתרון המשבר  ריות 

האמצעים העומדים לרשותנו".

האחיות ישבתו
ממחר: "נחצה
הקו האדום"

הרקע לשביתה הצפויה: מחסור חמור בכוח 
אדם ו"אי קיום הסכמים" של הממשלה 

יהודה שלזינגר ויורי ילון

הנשיא שמעון פרס הפתיע את 
תושבי תל אביב וביקר ביום 
שישי בבוקר בחגיגות פתיחת רחוב 
שינקין המחודש, אחד מסמלי העיר 

תל אביב. השיפוץ נמשך כשנה וע
לותו מוערכת בכ
30 מיליון שקלים.

פרס שמח לראות את אלפי החוגגים, 
עלה אל המרפסת המשקיפה אל הרחוב 
ואמר: "כתושב העיר תל אביב וכמי 
שגדל בעיר בצעירותו, גם אני גרתי 
בסמוך לשינקין ולכן גם אני, כמו�
כם, רציתי לראות כיצד נראה הרחוב 
בעיר הנהדרת הזו לאחר השיפוץ. אני 
חייב לומר כי הרחוב נראה נפלא וניכר 
שהושקעה פה עבודה רבה. אני מודה 
לראש העיר רון חולדאי, שעושה קס�
מים בעיר תל אביב והופך אותה לעיר 

חדשנית, עדכנית ומובילה בעולם".
ראש עיריית תל אביב�יפו רון חו�
לדאי הכריז במעמד החגיגי: "אני גאה 
שנשיא המדינה בחר להשתתף בחגיגות 
הרחוב המחודש. שינקין הפך מזמן לה�

רבה יותר מסתם רחוב ולסמל תל�אביבי 

מובהק. שיפוצו, שנעשה בשיתוף התו�
שבים והסוחרים, נועד לחדש את תש�
תיות הרחוב אחרי עשרות שנים ולתת 

לרחוב מראה חדש ומעודכן".
ברחוב המקיף שהתבצע  השיפוץ 
שינקין כלל שיפוץ התשתיות, חידוש 

מדרכות הולכי הרגל והפיכת הרחו
לציר ירוק, הכולל שביל אופניים מו�
פרד שמחבר בין נחלת בנימין ושו

הכרמל לבין שדרות רוטשילד ורחוב
יהודה הלוי, הוספת עמדות של "תל
אופן", עמודי תאורה דקורטיביים, שי�

לוט מואר וריהוט רחוב.

פרס חנך את שינקין
ת"א: נשיא המדינה הפתיע והגיע לחנוכת הרחוב 

המחודש • גילה: "גם אני גרתי סמוך לשינקין"

הנשיא פרס, שלשום
צילום: יוסף אבי יאיר אנגל

תזמורת בשינקין, שלשום
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דני ברנר, כתבנו בצפון

בית המשפט המחוזי בנצרת 
16 שנות  בסוף השבוע  גזר 
מאסר בפועל על נאשד בסול (54) 


מכפר ריינה הסמוך לנ
צרת, שכלא את בת זוגו 
במשך 18 שנים בדירתה 
ולאחר מכן שרף אותה 
למוות. הנאשם הורשע 

בעבירות של הריגה וכ

ליאת שווא. 
עו"ד גיל דביר, מפר�
קליטות מחוז הצפון, טען 
בכתב האישום כי בסול, 

נשוי ואב לארבעה ילדים, ניהל מערכת 
יחסים נוספת עם אישה יהודייה שעל�
תה מאוזבקיסטן, שאותה הכיר בשנת 
1993. הנאשם שכר בעבורה דירה בנצ�
רת עילית. במהלך השנים היא התאסל�

מה למענו, ולפני 12 שנים ילדה לו בן. 
בכתב האישום נטען כי בסול כלא 
את בת זוגו בדירתה במשך 18 שנים. 
בדירה הותקנו סורגים שלא איפשרו 

לאישה ולילדיה לצאת, אלא בפיקוחו. 
הנאשם דרש ממנה שלא לדבר עם גב�
רים זרים, ואף הורה לבנו לעקוב אח�
ריה ולדווח לו בלי שאמו תדע. בחודש 
ספטמבר 2011 לקח הנאשם משקאות 

אלכוהוליים ויצא עם ב
זוגו לבילוי במלון בעפולה.
בדרכם חזרה בלילה סטה
הנאשם לדרך עפר סמוך
לכפר אכסאל הסמוך לנ�
צרת, העלה את הרכב באש
וגרם למותה של האישה.

השופטים תאופיק כתי�
לי, אשר קולה ודני צרפ�

תי קבעו בגזר הדין: "הסוף 
הטרגי למערכת היחסים בינו לבין המ�
נוחה מקומם עוד יותר על רקע הסבל 
הרב שהנאשם גרם למנוחה ולילדיה
במשך השנים". נוסף על כך, השופטים
גזרו על הנאשם תשלום פיצוי של 120

אלף שקלים לבנה של המנוחה, 80 אלף 
שקלים לבן נוסף של האישה שאינו בנו
של הנאשם, ו�50 אלף שקלים לאמה

של המנוחה.

עו"ד גיל דביר  

16 שנות מאסר לאדם
ששרף זוגתו למוות 

אחרי 18 שנות כליאה
הנאשם הורשע בהריגת בת זוגו ובכליאת שווא •

ביהמ"ש גם גזר פיצויים בסך רבע מיליון שקלים

פגע וברח - מעשה הגובל ברצח
סוף שבוע של שלוש תאונות דרכים של פגע וברח. ובהן: רוכב 
אופניים שנהרג בראשון לציון ורוכב קטנוע שנפצע בינוני בתל אביב.

שוב אנו עדים להידרדרות המוסרית של החברה הישראלית. האלימות 
הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו ושלוחה בזויה שלה באה ליתר ביטוי 
בתאונות ההפקרה - פגע וברח. תאונה שבה מפקיר הדורס את הפצוע 
מתבוסס בדמו, לא טורח להזעיק עזרה, לא מסייע לפצוע ולא מגונן 

עליו מפגיעה נוספת, היא מעשה הגובל ברצח.
עלינו כחברה להתגונן מפני אותם עבריינים, ולאחרונה העברנו 
בכנסת את הכפלת הענישה על עבירת ההפקרה. כיום העונש המ�
קסימלי הוא 14 שנות מאסר לנהג ועונשי מאסר גם לנוסעים ברכב 

שלא דיווחו על התאונה. כולי 
תקווה שבתי המשפט יאמצו את 
האפשרויות הגלומות בחוק החדש 
ויטילו על אותם נהגים עונשים 
מרתיעים על מנת לעקור תופעה 

פסולה זו מן השורש. 
במלחמה כמו במלחמה, אנו נצ�
ליח במאבק בתופעה המכוערת 
והלא אנושית של ההפקרה רק אם 

נפעל בנחישות ובהחלטיות, ורק אם כל גופי האכיפה, החקיקה ובתי 
המשפט יעשו יד אחת למיגור התופעה הבזויה הזו.

אני קורא לממשלת ישראל: די לרפיון בטיפול בתאונות הפגע וברח, 
די להשארת הפצועים מדממים על הכביש, חיינו אינם הפקר!

יידע כל נהג העולה על הכביש כי תמה תקופת הסלחנות, עסקאות 
הטיעון למיניהן ורחמי בית המשפט לפוגעים המסתלקים ממקום התאונה. 

זה הזמן לעשות מעשה ולהשיב את ההרתעה לכבישים.
עד היום אני בקשר אישי עם אמיר בלחסן ומשפחתו. אמיר, שהיה בן 
12 כאשר נפל קורבן לתאונה של פגע וברח, הופקר על הכביש ועד היום 
הוא שוכב כצמח בביתו. אלה הם פניה המכוערות של תופעת ההפקרה.

ח"כ זאב בילסקי

שלומי דיאז, אבי כהן, 
דני ברנר וגדי גולן


המשטרה חוקרת חשד לש
וברח  פגע  תאונות  לוש 
במהלך סוף השבוע, שבמסגרתן 
נהרג אדם אחד ונפצעו שלושה, 

אחד מהם באורח אנוש.
בראשון לציון נדרס למוות בערב 
שבת רוכב אופניים בן 60 על ידי 
משאית. הנהג הדורס, בן 30, שהס�
תלק בלי להגיש עזרה לרוכב, נלכד 
בזירת התאונה, שא� יותר  מאוחר 
ליה חזר כדי לחפש את מראת הרכב 
שנפלה במקום. לדבריו, "לא הרגיש 
שפגע באדם, ולא - היה נותר במקום 
התאונה ומדווח עליה". הנהג הסביר 
כי רק כשהגיע הביתה ראה שהמראה 

חסרה, ולכן החל לחפשה.
רוכב קטנוע בן 36 נפצע אתמול 
בצהריים באורח קל עד בינוני מפגיעת 
משאית בתאונת פגע וברח בדרך מנחם 
בגין בת"א. הנהג הפוגע, שטרם אותר, 

נטש את המשאית ברחוב סמוך. הרוכב 
הפצוע סובל מחבלות בגפיים ובחזה.
צעיר בן 23 מכפר כנא הסמוך לנ�

צרת נפצע אנושות בתאונת פגע וברח 
נוספת, שאירעה בטבריה, בלילה שבין 
שישי לשבת. מחקירת התאונה עולה 
כי שני צעירים מכפר כנא, שנסעו 
במהירות, התנגשו במכונית אחרת. 
נהג הרכב נמלט מהמקום, ורק את�

מול הסגיר את עצמו למשטרת טב�
ריה. נהגת הרכב השני נפצעה באורח 

בינוני.
בשתי תאונות נוספות נפצעו רוכב 
אופנוע באורח בינוני עד קשה מפגי�
עת רכב סמוך ליישוב בית גמליאל 
שבאזור השפלה, ושני בני אדם נפ�
געו באורח אנוש ובינוני בהתנגשות 

חזיתית סמוך לצומת להבים.

דרס למוות, ברח וחזר 
לחפש את המראה

סוף שבוע קטלני בכבישים: חשד ל�3 תאונות פגע 
וברח √ התוצאות: הרוג, פצוע אנוש ושניים בינוני

אופני הרוכב שנהרג בראשל"צ, שלשום

תמה תקופת 
הסלחנות, 
עסקאות 
הטיעון למיניהן ורחמי 
בית המשפט לפוגעים 

המסתלקים ממקום התאונה

רנר
ני ב

ם: ד
ילו

צ
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אמש בחצות: מחיר 
הדלק ירד ב�6 
אגורות לליטר

מחיר הדלק ממשיך לנוע בר�
ברס: מחיר ליטר בנזין 95 אוק�

טן ירד אמש בחצות ב�6 אגורות 
ל�7.52 שקלים בשירות עצמי. 
מחירו של ליטר בנזין בשירות 
מלא עומד על 7.70 שקלים. זוהי 
ירידה שלישית ברציפות בשלו�
שת החודשים האחרונים, שבהם 
מחיר הבנזין ירד בשיעור מצטבר 
של 73 אגורות לליטר. כתוצאה 
מההוזלה האחרונה, הנהגים יח�

סכו כ�2.4 שקלים בתדלוק מיכל 
מלא של 40 ליטר. הוזלת הדלק 
נובעת מהירידה במחיר חבית 
הצי� היחלשות  נפט בעקבות 

פיות לתקיפה ישראלית באיראן 
וירידה עונתית בביקושים עם 
סיום עונת הטיסות והחופשות 

בארה"ב ובאירופה. 
זאב קליין

מדינות היורו לא 
מתרוממות: האבטלה 

בשיא - 11.7%
כלכלות  של  הקשה  המצב 
גוש היורו נמשך, כך עולה מנ�
שהתפ� חדשים  אבטלה  תוני 
האבטלה  בסוף השבוע.  רסמו 
אוקטובר  בחודש  היורו  בגוש 
ממוצע   - חדש  לשיא  הגיעה 
של 11.7% ל�17 המדינות הח�
ברות במטבע האירופי המשו�
תף. מדובר בהצטרפות של 173 
אלף איש למעגל האבטלה, וב�
עלייה של 0.1% ביחס לספט�
מבר. גם בהיקף אבטלת הצעי�
רים נרשמה עלייה, והוא העפיל 
לרמה גבוהה במיוחד של 23.9% 
בממוצע לכלל מדינות הגוש. 
יוון רשמה שיא שלילי נוסף עם 
שיעור אבטלה עצום של 25.4% 
לכלל המדינה ולא פחות מ�57% 

אבטלה מקרב הצעירים. 
האירופי,  האיחוד  ברחבי 
שבו חברות 27 מדינות, טיפ�
סה האבטלה מ�10.6% ל�10.7% 
באוקטובר. הכלכלות במצב הטוב 
גרמניה  אוסטריה,  הן  ביותר 
והולנד שבהן שיעור האבטלה 

הוא נמוך מ�5.5%. 
חזי שטרנליכט

ארה"באנגליהישראל

345 ש'
37.8 פאונדים

233.7
45.99  דולרים

197.8-177.4 ש'

בדיקת      
וויסקי גלנפידיך 15 שנה, 750 מ"ל 

נתונים: היאלי יעקבי

מחיר הכוס שובר את הכיס
בדקנו את מחירו של הוויסקי הסקוטי גלנפידיך 15 שנה. מבדיקתנו 
עולה כי מחיר הוויסקי בישראל גבוה ב�74.4%-94.5% מבארה"ב, בה�

תאם למס המקומי, וב�47.6% מאשר באנגליה. חברת הכרם, יבואנית 
המוצר, בתגובה: "המחיר נובע ממס בשיעור של יותר מ�150%". 

חזי שטרנליכט ואילן גטניו

העיסקה למכירת השליטה בח�
ברת הסלולר פרטנר לידיו של 
איש העסקים חיים סבן הושלמה בלי�
לה שבין חמישי לשישי. אנשי העס�
קים חיים סבן ואילן בן דב, בשיתוף 
תאגיד האצ'יסון הסיני, חתמו על 
העיסקה בהונג קונג בנוכחות שלושת 
הצדדים. המגעים בין הצדדים נמשכו 
בשבועות האחרונים והתמשכו לכדי 
דיונים, ששיאו בלילה  מרתון של 

שבין חמישי לשישי.
השלמת העיסקה מסמלת את חזרתו 
של איש העסקים חיים סבן לענף הת�
קשורת המקומי. סבן רכש את השלי�
טה בחברת בזק מידי הממשלה בשנת 
2005, כאשר עמד בראש קבוצת מש�
קיעים. ארבע שנים לאחר מכן מכרה 
הקבוצה את השליטה של בזק לידיו של 
איש העסקים שאול אלוביץ, מבעלי 
חברת יורוקום שייבאה את מכשירי נו�

קיה לארץ, תמורת 7 מיליארד שקלים. 
לפי ההערכות, לאחר תשלומי דיבידנד 
גרפה הקבוצה שבראשות סבן רווחים 

משמעותיים מהשקעתה בבזק. 

חיים סבן מביא עימו לפרטנר את הנ�
דוניה הטובה ביותר לתקופה הזו: תוכן. 
פרטנר, כמו גם המתחרה סלקום, כבר 
מתכוננת כמעט שנה להשיק שידו�
רי טלוויזיה באמצעות האינטרנט. סבן 
הוא טייקון מדיה, עם גישה לתכנים 
בינלאומיים רבים, שאותם יוכל למנף 

לפרטנר. 
על פי מתווה העיסקה, חיים סבן 
ייקח על עצמו את החובות שחייבת 

סקיילקס של בן דב להאצ'יסון הסינית 
בשיעור של כ�300 מיליון דולר, וכן 
יעביר תשלום של 80 מיליון דולר לס�
קיילקס. בתמורה הוא יקבל נתח משמ�
עותי ממניות פרטנר. כמו כן אמור סבן 
לרכוש עוד מניות של פרטנר בשוק 

ההון מידי הציבור.
המשמעות של השלמת העיסקה היא 
חיובית לפחות מבחינת מחזיקי אגרות 
החוב של חברת סקיילקס, שכעת הסי�

כויים שחובם יוחזר טובים יותר. 
אורי ליכט, מנהל מחלקת המחקר של 
בית ההשקעות IBI: "העיסקה בעבור 
סבן לא מאוד יקרה - הוא יביא מהבית 
סכום של כ�250 מיליון שקלים בלבד". 
לדבריו, "חיים סבן ככל הנראה מע�
ריך שהתחרות על לב הצרכן תעבור 
מדיה  כטייקון  והוא  התוכן,  לתחום 
יוכל לספק הרבה תוכן במחירים נמו�

כים יחסית". 
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חזי שטרנליכט

איש העסקים נוחי דנקנר צפוי 
לטוס היום לארגנטינה, לאחר 
שקיבל את האישורים הנדרשים לכך 

מרשות ני"ע. 
דנקנר צפוי לבדוק עם איש העסקים 

אדוארדו אלשטיין אפשרות למימוש 
האופציה שניתנה לאלטשטיין להש�
קיע עוד 75 מיליון דולר בחברת גנדן, 
שדרכה שולט דנקנר בקבוצת אי.די.בי.
בשבוע שעבר נחקר דנקנר על ידי 
רשות ניירות ערך בחשד כי ידע ומימן 
לכאורה תרמית בניירות ערך במניות 

אי.די.בי אחזקות. דנקנר נאלץ להפקיד 
את דרכונו ולהעמיד ערבות בסך של 
5 מיליון שקלים. דנקנר אמר בתגובה 
בסוף השבוע: "כל מה שאני יכול לומר 
בשלב זה הוא שבכל שלב משלבי ההנ�

פקה שמרתי על החוק ועל כל הכללים 
על מנת להבטיח את תקינות ההנפקה". 

החוב  איגרות  מחזיקי  כך,  בתוך 
צפויים להצביע היום על האפשרות 
של פתיחה בהליכי חדלות פירעון נגד 
אי.די.בי אחזקות. הסיבות לכך נעוצות 
בקרב על תשלום ריבית בסך של 65 
מיליון שקלים הנוגע לאחת מסדרות 

האג"ח של אי.די.בי אחזקות. 

דנקנר בדרך לארגנטינה: קיבל 
אישור מיוחד מרשות ני"ע

זאת, לאחר שנאלץ להפקיד את דרכונו √ המטרה: לקדם את מגעיו עם אלשטיין להזרמת 
כספים לאי.די.בי √ בעלי האג"ח יצביעו היום על פתיחת הליכי פירוק נגד החברה

נחתמה עיסקת פרטנר - 
סבן הפך לבעל השליטה
איש העסקים קנה מבן דב את השליטה בענקית הסלולר √ התחייב לקחת על עצמו 
חוב בסך 300 מיליון ד' √ אנליסטים: "הוא מעריך שהתחרות תעבור לתחום התוכן"

צילום: יהושע יוסף צילום: טל כהןמטה פרטנר בראש העין. יוצאים לדרך חדשה   חיים סבן. מביא נדוניה  

דנקנר
צילום: קוקו 
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אחת מזוכי הלוטו 
 בארה"ב אספה 

את הצ'ק
"נראה לי שהולך לעבור עלינו 
חג מולד די טוב", התלוצצה ביום 
שישי האחרון סינדי היל דקות 

בספורות לאחר שהוצגה באופן פו
מבי כאחת משני הזוכים בפרס 
הלוטו הענק של 587.5 מיליון 
המומים  עדיין  "אנחנו  דולר. 

בממה שקרה. זה לא אמיתי", סי
פרה היל והוסיפה כי "מדי פעם 
אנחנו מביטים זה בזה ושואלים: 
"האם באמת זכינו בפרס הזה?" 
בהיל, בעלה מארק וארבעת יל

דיהם מתגוררים בעיר דירבורן 
אשר במדינת מיזורי. 

בבשיחה עם התקשורת, שה
תקיימה באולם ההתעמלות של 

בבית הספר המקומי, שיחזרה סי
נדי: "נכנסתי לרכב ולא היו לי 
משקפיים וחשבתי לעצמי, האם 
אלה המספרים הנכונים? רעדתי 
והתקשרתי לבעלי ואמרתי לו 
שאני חושבת שיש לי התקף לב". 
עובב אינה   51 ה בת  בסינדי 
דת ובעלה בן הב52 הוא מכונאי 
שעד לאחרונה היה מובטל במשך 
שנתיים. סידני סיכמה את המצב 

בהמשפחתי החדש בפשטות: "אנ
חנו אנשים רגילים, רק עם קצת 
יותר כסף". המשפחה הבטיחה כי 

תתרום חלק מהכסף. 
אלי לאון וסוכנויות הידיעות

אילן גטניו, כתבנו לענייני מדע

־מדענים טוענים כי פיתחו טכ
נולוגיה שבה אפשר לייצר לחם 
שיישאר טרי וטעים ולא יגדל עובש 

במשך חודשיים שלמים.
הטכנולוגיה, שבה מבצעים עיקור 
ומאריכים את חיי המדף של מזון ללא 

בבישול וללא פגיעה במזון, פותחה בחב
רה פרטית בשם מיקרוזאפ, שנוסדה על 

בידי פרופסורים באוניברסיטה הטכנולו
גית של טקסס בעיר לבלוק.

הצוות עדיין ממתין לאישור פטנט 
בעל הטכנולוגיה, אולם קבוצה של עי

תונאים קיבלה אישור לבקר במעבדה 
התתבקרקעית שבה פותחה הטכנולוגיה. 

בלדברי המדענים, הפיתוח נעשה במ
טרה להקטין הפצת מחלות הקשורות 

בלהרעלת מזון, תופעה אשר מסוגים שו

בנים שלה סובלים בכל שנה עשרות מי
ליוני בני אדם.

החוקרים הצליחו להאריך את חיי 
המדף לא רק של לחם, אלא גם של מזון 

בלחיות מחמד וכמה סוגי ירקות. "הטכ

נולוגיה עושה שימוש בתדרי מיקרוגל 
מכמה מקורות כדי לפסטר את המזון. 
המזון מקבל קרינה לפרק זמן קצוב - 40 
שניות, - ושלא כמו בתנורי מיקרוגל, 
אין נקודות קרות או חמות, והתהליך 

אינו פוגע במזון ואינו מבשל אותו.
בחברה טוענים כי הטכנולוגיה יעילה 
יותר בחיסול חיידקי סלמונלה ואיולי, 

לעומת השיטות הקיימות. 

המזון שיעבור את התהליך גם יהיה 
טעים יותר. עם זאת הם מבינים שרוב 
הלקוחות לא ירצו להשתמש בה לכל 
סוגי המזון: "לא תראו הרבה אנשים 
שמוכנים לאכול לחם שנאפה לפני 

חודשיים..."

אילן גטניו, כתבנו לענייני מדע

לאחר  שנים  ותשע  חמישים 
שג'יימס ווטסון ופרנסיס קריק 
גילו את קיומו של מבנה השרשרת של 
הדנ"א, הצליחו מדענים לראשונה 
לצלם ישירות את הסולם המפותל 

שהוא אבן הבניין לחיים.
באנזו די פבריציו, פרופסור לפיזי

קה באוניברסיטת מאגנה גראציה בעיר 
קטנזארו באיטליה הצליח לצלם דנ"א 
במיקרוסקופ אלקטרוני. עד עתה יכלו 
המדענים לראות דנ"א רק בצורה בלתי 

בישירה. המבנה המורכב של הדנ"א הת
גלה תחילה באמצעות טכנולוגייה שבה 
הצורה של העצם נבנית בהדמיה מתוך 
ניתוח של קרני רנטגן החוזרות לאחר 

שהתנגשו בעצם. 
משטח  בנו  ועמיתיו  פבריציו  די 
ננומטרי של עמודי סיליקון עמידים 

בלמים. כאשר הוסיפו תמיסה שהכי
לה רכיבי דנ"א המים התאדו במהירות 
דנ"א  מאחוריהם שרשרות  והשאירו 

בשנראו כמו חבלים מתוחים בין עמו
די הסיליקון במשטח. לאחר מכן הם 

האירו אלומת אלקטרונים דרך החו
רים של מצע הסיליקון והצליחו להשיג
תמונות ברזולוציה גבוהה של הפרודות

המוארות. 
הצילומים מראים למעשה צרור של
כמה מולקולות דנ"א שלובות זו בזו, ולא
רק שרשרות כפולות. הסיבה לכך היא
שהאנרגיה של האלקטרונים עלולה לה

שמיד שרשרת יחידה. אבל לדברי פרופ'
די פבריציו, שימוש בציוד רגיש יותר
ואלקטרונים ברמת אנרגיה נמוכה יותר,
יאפשרו בקרוב לצלם שרשרת דנ"א יחי

דה. הפיתוח של הצוות האיטלקי יאפשר
למדענים לצפות בפעולות המתרחשות
כאשר דנ"א פועל עם מרכיבים חיוניים

אחרים, כמו רנ"א. 

לא צריך פריזר: פותח לחם 
שיישאר טרי לחודשיים

לראשונה: צילום של שרשרת הדנ"א

מדענים טוענים: פיתחנו טכנולוגיה שתקטין הפצת מחלות הקשורות להרעלת מזון • 
מדובר גם בחיי המדף של מזון לחיות מחמד וכמה סוגי ירקות, שעשויים להתארך

59 שנים אחרי שנחשף מבנה הסליל הכפול: מדענים הצליחו לצלם את החומר הגנטי שלנו

־שוטר משטרת ניו יורק, לארי דה פרי
מו, ריגש מיליוני גולשי אינטרנט לאחר 
שתועד על ידי תיירת ממדינת אריזונה 
רוכש מגפיים ומעניק אותם לחסר 
בית יחף. "זוהי חוויה של פעם בחיים", 
ציין דה פרימו )25(. הרשויות זיהו את 
חסר הבית כג'פרי הילמן, שהורשע 
כמה פעמים בהחזקת סמים ובעבירות 
אחרות. אלי לאון וסוכנויות הידיעות

המגפיים של ג'פרי

הצילום הראשון של שרשרת הדנ"א 
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"המזון מקבל 
קרינה לפרק 
זמן קצוב - 

ושלא כמו בתנורי מיקרוגל, 
אין נקודות קרות או חמות 
והתהליך אינו פוגע במזון"
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רון בריימן

כ"ט בנובמבר: החטא והעונש
קודת המפנה בהיסטוריה של ארץ ישראל נ

היתה כ"ט בנובמבר 1947: האו"ם החליט על 
חלוקת הארץ לשתי מדינות, יהודית וערבית. 
היהודים הסכימו, בשמחה ובכאב, בעוד ערביי 

ארץ ישראל וארצות ערב השכנות פתחו במל
חמה. מאותו רגע היתה צריכה החלטת החלוקה 
לעבור מהעולם. אבל למרות מלחמות נוספות 
שנכפו על ישראל - ובעיקר מלחמת ששת הימים, 
שתוצאותיה היו השלמת מלחמת השחרור, ושתיהן 
נבעו מההתנגדות הערבית לחלוקת הארץ - דווקא 

היהודים דבקו בחלוקה.

20 השנים האחרונות, מאז נחתמו הסכמי אוס

לו, היו מצעד איוולת ממושך תוצרת ישראל, פרי 
הבאושים של גורמים שונים בה שהעלו מחדש את 
רעיון החלוקה. אותם גורמים מהשמאל, בליווי 
עדר התקשורת הרתום לעגלתם, החלו בשטיפת 
מוח שכוונה פנימה והחוצה, כאילו נוסחת הקסם 
לפתרון הסכסוך בארץ ישראל היא הקמת מדינה 

ערבית בתוכה.

20 השנים האחרונות מאז אוסלו הוכיחו שוב 
ושוב, בדם ובאש, ש"פתרון שתי המדינות" פשט 
רגל, ושהסכם שלום ומדינה פלשתינית (ממערב 
לירדן) הם דבר והיפוכו: אי אפשר להשיג גם שלום 

וגם מדינה כזו בעת ובעונה אחת.
הנחת היסוד של אנשי הסכם אוסלו היתה שהעם 
היהודי הוא כובש בארצו, ביהודה - מקור שמו 
של העם - ובשומרון, ועל כן הוא חייב לוותר על 
לב ארצו לכובש הערבי שהובא מבחוץ במסגרת 

הישראבלוף הקרוי "תהליך השלום".
הנחת יסוד שגויה נוספת של אנשי אוסלו היתה 

שהצד הערבי מורכב מטרוריסטים "טובים", שעי
מם יש להידבר, ומטרוריסטים "רעים", שאיתם 

אסור לשאת ולתת. 20 השנים האחרונות, מאז 

אוסלו, הוכיחו שוב ושוב שאין שני סוגי טרו
ריסטים: לתאומים אש"ף/חמאס יש אותו יעד 

ואותו "פתרון" - השמדת מדינת היהודים, בש

לבים כאלה ואחרים.
חודש נובמבר 2012, 65 שנים אחרי נובמבר 

1947, המחיש בכמה אירועים את תנועת המלק

חיים המתואמת של מי שמטרתם זהה ורק שיטו
תיהם שונות בינתיים: המחבלים "הרעים" מעזה 
כיסו את הארץ בטיליהם, והמחבלים "הטובים" 
מרמאללה פתחו בהרעשה דיפלומטית, כאילו 
פתאום הם מקבלים את תוכנית החלוקה שאותה 
דחו 65 שנים. אין בסיס להבחנה בין מכחיש 

השואה מרמאללה שאותו יש לטפח, לבין המח
בלים מעזה שאיתם אין על מה לדבר. דין אש"ף 

כדין חמאס.
סביר שהמשך המתקפה הדיפלומטית יכלול 

המשך החייאת תוכנית החלוקה, כולל המפה שנכ

ללה בה. לפי המפה, נהריה וכרמיאל אינן כלולות 
במדינה היהודית ודינן כדין חברון ואריאל. מן 
הסתם, שוחרי הטרנספר/ההתנתקות/ההתכנסות 
יתחילו בקרוב לרקום תוכניות המוכרות בשם 
"פינוי/פיצוי" בשפתם המכובסת - למתנחלים 

בנהריה ובכרמיאל. 

כיצד על ישראל להתייחס למתקפה המשו

לבת? תוצאות ההצבעה היו צפויות מראש וב
לתי
נמנעות. לכן גם התגובה הישראלית היתה 
צריכה להיות מוכנה מראש, חדה ומיידית. ראש 
הממשלה נתניהו חייב, ומייד, לנקוט כמה צעדים. 
ראשית, עליו לאמץ את דו"ח השופט אדמונד לוי 

וליישמו, ובעיקר את הקביעה שהיהודים אינם כו

בשים ביהודה ובשומרון. שנית, עליו לבטל את כל 
הצעות החלוקה - מכ"ט בנובמבר 1947 ועד היום.

ראש הממשלה צריך גם לחזור בו מנאום בר
אילן, 
שבו כשל ואימץ את תרבות השקר, ועוד הוסיף את 
ההקפאה של הבנייה היהודית בלב הארץ. כל עוד 

ממשלת ישראל מאפשרת בנייה ערבית נרחבת ומ
קפיאה בנייה יהודית בהיקפים גדולים, המסר הוא 
שרק לערבים מותר לקבוע עובדות בשטח. חשוב 

להזכיר כי מדובר בממשלת "ימין".
ולבסוף, על נתניהו ועל ממשלתו לבנות בכל 
הארץ, כזכות ולא כ"עונש" לאויב. העונש יכול 

להיות בדמות הקפאת העיר הערבית רוואבי.

בחירות המקדימות בעבודה (הפריימריז) הן ה
צעד נוסף בדרכה של המפלגה לשינוי פניה 

ולגיוון נופה הציבורי.
הבחירות התנהלו בתנאי פתיחה טובים: מאז עזיבתו 
של אהוד ברק עם עוד ארבעה חברי כנסת והקמת 
"העצמאות", נותרה העבודה עם שמונה ח"כים בלבד. 
הפרספקטיבה האלקטורלית, שמבטיחה לה גידול ניכר 
בכוחה, יצרה מרחב ניכר למועמדים חדשים, נוסף על 

החלק שנותר מההנהגה הוותיקה יותר.
שלי יחימוביץ' נטלה את ההנהגה תחת דגל של 

שינוי סדר היום החברתי: מאבק בקפיטליזם החזי
רי, שפלש לישראל ב
15 השנים האחרונות ומאיים 
על הסולידריות החברתית ויוצר פערים כלכליים 

המאיימים על התלכיד של החברה הישראלית. האסט

רטגיה שפיתחה היא המשך למחאה החברתית, אבל עם 
הבטחה לתכנים מוצקים ולמערכת עדיפויות ברורה. 
אסטרטגיה זו עדיין לא פותחה כאלטרנטיבה נראית 
שתקרוץ לכל בוחר מתלבט ותבהיר שיש למפלגה 

סדר יום ברור, קליט, משכנע ונגיש.
איני שייך לזרם אוטופי שאינו קשור למציאות. 
החלפת השלטון במדינת ישראל קשה כקריעת ים 
סוף. ציבור המצביעים משנה פניו. הוא אולי לא מזוהה 
עם כיוון החשיבה של יריב לוין וזאב אלקין, אבל גם 

אלה וגם משה פייגלין לא מרתיעים אותו עדיין מה

שתייכות למחנה הימין הישראלי. איני סבור שאיחוד 
מחנה המרכז
שמאל הוא התשובה ההולמת לברית בין 

נתניהו לליברמן. כל פרודה ממחנה זה תצטרך להג

דיל את חלקה ולנסות לשנות את המאזן האלקטורלי 
בין הגושים, ולא רק בתוכו.

רשימת העבודה לכנסת מציגה גלריה של דמויות 
ידועות וותיקות, לצד אישים חדשים שהם לוחמים 
באופיים ונחושים לשנות את מעמדה של מפלגתם 
בציבור. איני זוכר מתי בעבר הציבה המפלגה שש נשים 
בקרב 20 המועמדים החדשים, גם הגוון העדתי בולט 
מאוד למול רשימת הליכוד, וכן העובדה שמפלגת 
העבודה, שנחשבה לבעלת גוון מבוגר, הפכה פתאום 
למפלגה של אנשים צעירים, גם בציבור המתפקדים 

וגם בהרכב הנבחרים.

√√√


בשעותיה הגדולות היתה העבודה מפלגה פלור
ליסטית שנחלקה בנושאים מדיניים וכלכליים. היה 
בתוכה אגף יוני עם אישים כספיר וכבן אהרון ואגף 

ניצי עם אישים כגלילי וכשלמה הלל. המחלוקת נח
שפה בציבור, אבל פלורליזם זה נתן לבוחרים בעלי 

מגוון דעות שונה להזדהות עם מפלגת העבודה ולה

צביע בעבורה.
מצב הדברים השתנה. הספקנות באפשרות של קיום 
פרטנר פלשתיני יצרה הלך רוח פסימי לגבי סיכויי 

הסדר מדיני - דבר שנתן רוח גב לימין.

כאן מצויה הדילמה האמיתית: האם תתייצב המ

פלגה כאלטרנטיבה ברורה לא רק בנושאי פנים וכ

לכלה, אלא גם בנושאי מדיניות חוץ וביטחון ומע
מדה הבינלאומי של מדינת ישראל? לדעתי, מפלגת 
אופוזיציה ראשית חייבת להרים את הכפפה כי אין 

לה ברירה אחרת. פשיטת הרגל של ישראל, שנתג
לתה בהתייצבות חסרת התקדים של מדינות העולם 
לצד אבו מאזן, היא סכנה אסטרטגית. הרשימה של 
מפלגת העבודה מבטיחה יכולת מאבק, אבל יכולת 

זו הופכת לחסרת אפקטיביות אם לא עומדים מאח

ריה תכנים ברורים.

האסטרטגיה שנבחרה עד עתה היא התרכזות במא
בק החברתי ועמעום של המחלוקת המדינית. אבל 
המחלוקת המדינית לא נותרה עמומה, אלא הקצינה 
את פניה. רק שילוב מושכל בין מצע חברתי וכלכלי 
לבין מצע מדיני ברור ייתן לעבודה את מה שהיא 
חפצה יותר מכל - להיות אלטרנטיבה ברורה לשלטון.

על נתניהו לאמץ את 
דו"ח השופט אדמונד לוי 

וליישמו, ובעיקר את הקביעה 
שהיהודים אינם כובשים ביהודה 

ובשומרון. כמו כן עליו לבטל 
את כל הצעות החלוקה - מכ"ט 

בנובמבר 1947 ועד היום

מלאכתם של צדיקים
אבירי השלום במקומותינו 

דורשים השכם והערב "לחזק 
את אבו מאזן", שהוא בעיניהם 

בן שיח ראוי לשיחות שלום 
(אז מה אם תנאי מוקדם שלו 

הוא נסיגה לגבולות 1967). 
על זה נאמר "מלאכתם של 

צדיקים נעשית בידי אחרים". 
הנה באות אומות העולם לחזק 
את אבו מאזן ומכירות ברשות 

הפלשתינית כמדינה. היש 
"חיזוק" טוב מזה? אז מה אם 
זה פוגע בהסכמים הקיימים 

בין ישראל לרשות, פוגע 
באינטרסים שלנו וחושף את 

ישראל לתביעות בינלאומיות? 
למי אכפת, העיקר שאבו מאזן 

יצא מחוזק. אז מה לנו כי 
נלין על האומות אם הן בסך 
הכל ממלאות את משאלתנו 

הנכספת כל כך, "לחזק את אבו 
מאזן". אנו הבאנו על עצמנו 

את הצרה הזאת. 
משה כהן, ירושלים

מהגנה להתקפה

ככל שחולפות השנים מתג
בש במדינה "קונספט הדיפנס" 
השאול מהכדורסל. אבל בניגוד 
לאן.בי.אי, שם הגנה היתה עוד 
אייטם, אצלנו חסרה זה שנים 

התקפה של ממש. 
התשובה  אינו  האוויר  חיל 
מאז ששת הימים. מישהו דימה 
את מצבנו לקבוצת כדורגל עם 
שוער וחלוץ מרכזי: כיפת ברזל 
היא השוער וחיל האוויר משחק 
כחלוץ מרכזי. הבעיה היא שאין 

יותר שחקנים במגרש. 
לבער את קני הטרור אפשר 
רק באמצעות כיבוש, ולו זמני. רק 
אחרי זה אפשר להשמיד בשקט 

את כל המחילות והמנהרות. בה
משך נסוגים מהשטח רק אחרי 

שמוודאים שיישאר שם כוח בי

נלאומי של ממש - נאט"ו או צבא 
ארה"ב - שידאג שאספקת הנשק 

מאיראן תיפסק לחלוטין. 
זה נחמד שיש כיפת ברזל, 
שבונה  מי  משכנע.  לא  אבל 
תיאוריה צבאית על שלט רחוק 
וג'ויסטיקים סופו למצוא עצמו 

במצב שבו חיי האוכלוסייה הופ

כים להפקר.
בריל מרק

קול קורא
מכתבים למערכת

סטיקר היום
ן ו מ ו ל ו ס י  ד ג

deot@israelhayom.co.il

יחימוביץ' 
ופרץ מתחילים 

את העבודה

עוזי ברעם

העבודה: 
חברתית ומדינית?
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בטיפול
אופוריה, HOT3 ,שישי ,22:15 

ל"אופוריה" הוצמדה המלצת צפייה: מגיל 18 ומעלה. כשדרמה 
על בני נוער מובאת לצד המלצה כזו, כדאי לשאול למה. אם 
"אופוריה" משקפת את חייהם של מתבגרים ישראלים, מדוע לא 
יכול הנוער לצפות בעצמו במראה? אם העיסוק הכפייתי בסקס, 
בסמים, במחשבים ובאלכוהול הוא החיים שלהם מחוץ למסך, 
מה יקרה אם יפגשו את החיקוי שלהם בטלוויזיה? התשובה היא 
ש"אופוריה" אינה שיקוף של המציאות. היא הקצנה, הליכה למ�

קום שבו ההורים לעולם אינם נמצאים, המחשבים תמיד פועלים, 
ובני נוער מגדלים את עצמם, נעים במעגלים של ייאוש, שעמום 

ודיכאון ומחכים שמשהו נורא מעניין יקרה להם. 
קשה להאמין שבני נוער לא ימצאו דרכים להציץ בסידרה. 
ברור שהם יצפו בה. ואולי זו אחת המטרות, הרתעה. אפשר לראות 
ב"אופוריה" סידרת הפחדה. מחנכים לא יאהבו אותה. הורים יס�
לדו ממנה. תנועות נוער עשויות להשתמש בה כסרטון לגיוס 
חניכים. הדרמה, המציגה את חייהם של קבוצת נערים ונערות 
ישראלים, מובאת מנקודת מבטו של קינו - נער שעבר חוויה 
טראומטית בגיל 16, ומאז מעביר את יומו בשינה. הקריינות שלו 
מתארת סיפור שבמרכזו רצח, המזכיר את רצח רענן לוי ז"ל, 
שהתרחש לפני שמונה שנים. ההקבלה לרצח המזעזע מזכירה כי 
חרף התחושה שההתרחשויות בסידרה נראות כל כך תלושות, 
הן יכולות להיות המציאות. אז "אופוריה" היא בדיה או אמת? 

והנה שוב, הקו הולך ומיטשטש. הורים, מוטב שתהיו דרוכים.
"אופוריה" מעלה את הנושאים שמעסיקים מתבגרים. דימוי 
עצמי, הפרעות אישיות, אובססיה למין, בריחה לאלכוהול ולס�
מים, בדידות. "סקינס" הבריטית היתה שם קודם, חודרת לעולם 
הנרקוטיקה ולגיליון האשפוזים של בני עשרה שאין להם עניין 
בדבר. ב"אופוריה" האדישות והניכור מתבטאים בניתוק סביבתי. 
צפירת יום הזיכרון לא מדברת אליהם. הם מעבירים אותה בשינה, 
בשירותים או בהצצה באחרים. האדישות היא גם פועל יוצא של 
היעדר מבנה משפחתי נורמטיבי. למתבגרים האלה אין הורים, 
במובן של נוכחות הורית. בבכורה לא נראתה דמות הורה, לא 
הושאר פתק, לא נשלח סמס ממבוגר אחראי. תנועת המצלמה 
המלווה אותם מאחורי הגב או מעבר לכתף יוצרת תחושה של 

מעקב. רק אנחנו מתעניינים בגורלם.
בנקודות האור של הדרמה אפשר למנות את ריבוי הפרצופים 
החדשים על המסך. צעירים אנונימיים מגלמים את תומריקו, 
צהובון ונוי. האחרונה היא נערה שמנה, שאיש לא רוצה לדבר 
איתה ברשת ואיש לא מוכן לגעת בה בעולם האמיתי. בסצנה 
נוגעת ללב עובר בלי מילים כאבה הבלתי נסבל, אשר הוביל 
אותה למירוץ איבוד בתולין. בסצנה אחרת, נועזת במונחים יש�
ראליים, היא משיגה את מטרתה, באקט טכני וחסר רגשות. לצד 
אלה, "אופוריה" מזכירה שהיא נוצרה על ידי מבוגרים, ולמענם: 
הדמויות מצוידות בכינויים ובשמות סמבוליים, הסברים מובאים 
כדי לנמק את פעולותיהן. בסצנה נוספת מדקלמת חופית (רוני 
דלומי) רשימת מכולת של חתכים שגרמה לעצמה. "רולר�בליידס, 
אופני הרים, סנובורד, חרב של גלשן, סנפלינג, לילה של טקילה, 
בוקר של אקסטה", היא ממלמלת בטון שכולו אובדן דרך וערכים. 
זה לא עובד. "אופוריה" לא כאן במטרה לחולל שינוי חברתי. היא 
כן עשויה להניע הורים לכנס שיחת משפחה דחופה, שבמהלכה 
יופקו לקחים, יירשמו מסקנות, ובסופה הילדים יישלחו בחזרה 

לחיק הוריהם האמיתיים: המחשב והטלוויזיה.

ב�2 בדצמבר 1988 נפל דבר. בנזיר בהוטו מונתה 
לראש ממשלת פקיסטן והפכה לאישה הראשונה 

המחזיקה בתפקיד זה במדינה מוסלמית. אביה 
של בהוטו עמד בראש מפלגת העם של פקיסטן 

ואף כיהן כנשיא וכראש ממשלה, אך הודח בהפיכה 
צבאית והוצא להורג. בתו זכתה בבחירות ב�1988 

ומונתה לראש הממשלה - תפקיד שבו כיהנה 
כשנתיים בקדנציה הראשונה וכשלוש שנים 

באמצע שנות ה�90. ב�2007 נרצחה בהוטו בפיגוע 
התאבדות בתום עצרת תמיכה בה 

האישה הראשונה

הסלמה האחרונה בעזה המחישה לעולם את המציאות ה
הנוראה שבה אזרחי ישראל חיים כבר שנים: טילים 
שמשגרים ארגוני טרור כדי לפגוע באזרחים, טילים 
שהורגים ופוצעים, זורעים אימה ומשבשים את שיגרת היום�
יום. כל אימת שהמחבלים מכים בישראל, הישראלים הם אלה 
שיוצאים לחזית, לבושי מדים או בפיקוד העורף. ואולם אני 
גאה בתפקיד שמילאה ארה"ב על מנת להבטיח את זכותה של 
ישראל להגנה עצמית ולסיום ירי הטילים, להרגעת הסכסוך 
ולשמירת שלומם של אזרחי ישראל. שיתוף הפעולה שנקטנו 
לאחרונה הוא אחת הדוגמאות הטובות ביותר מהזמן האחרון 
לאופן שבו תמיכתה של ארה"ב בביטחונה של ישראל, במק�
ביל לתיאום הדוק בין הממשלות, מצליחה לשרת נאמנה את 

האינטרסים המשותפים של שני הצדדים.
הצהרותיה ופעולותיה של ארה"ב בשמונת ימי העימות חזרו 
והדגישו עד כמה מחויבת ארה"ב לביטחונה של ישראל, לזכותה 
וליכולתה להגן על אזרחיה מפני טרור. חרף היותם באמצע סיור 
היסטורי באסיה, הנשיא אובאמה ומזכירת המדינה קלינטון לא 
הסירו לרגע את עיניהם מהמזרח התיכון וניהלו שיחות טלפון 
ודיונים בלתי פוסקים בנושא. בעת שמזכירת המדינה קלינטון 
דירבנה את עמיתיה ברחבי העולם לתמוך במאמצינו להרגעת 
העימות, הנשיא אובאמה שוחח כמה פעמים עם ראש הממשלה 
נתניהו. בשיחות אלה התעדכן הנשיא במתרחש בשטח, ייעץ 
והבטיח לראש הממשלה שארה"ב עומדת מאחורי זכותה של 
ישראל להגן על עצמה לנוכח אלפי טילים שנורו אל אזרחיה 
מרצועת עזה. מעבר לשיחות אלה, מרגעיו הראשונים של 
מבצע "עמוד ענן" פירסמו הנשיא, מזכירת המדינה קלינטון 
והשגרירה באו"ם סוזן רייס הצהרות פומביות נחושות וברו�

רות, המביעות תמיכה בלתי מסויגת בזכותה של ישראל להגנה 
עצמית. הצהרות אלה מילאו תפקיד קריטי בהשפעה על דעת 
הקהל הבינלאומית, גיוס תמיכה ממדינות אחרות ושמירה על 

מוקד המאמצים: הפסקת ירי הטילים מעזה.

בד בבד היה צורך בתיאום הדוק בין שתי הממשלות כדי 
ליצור, בעזרתה של מצרים, את המרכיבים להפסקת אש מו�
צלחת. ערוצי התקשורת הפתוחים - לעיתים בשעות מוזרות 
של היום והלילה ובאזורי זמן שונים בעולם, מוושינגטון עד 
ירושלים ובנגקוק, סייעו ביצירת הסכם הפסקת אש שישים קץ 
לירי הטילים על ידי חמאס ופלגים אחרים בעזה, אבל בדרך 
שתבטיח את הביטחון והאינטרסים המדיניים של ישראל, כמו 
גם של ארה"ב. התיאום הניב את ביקורה של גב' קלינטון 
בישראל להכנת ביקורה בקהיר, אשר בסופו של דבר הביא 

להסכם הפסקת האש. 
המחויבות של ממשל אובאמה ושל הנשיא עצמו אינה חדשה. 
ב�2008, כאשר אובאמה, אז סנאטור מכהן, ביקר בדרום ישראל, 
הוא היה עד לפחד ולטראומה בעיניהם של תושבי שדרות. 
לאחר שנוכח בכך במו עיניו, הצהיר אובאמה שלו היה צריך 

להגן על בנותיו מפני אש טילים, היה נוהג בדיוק כמו ישראל. 
אובאמה גם הכיר במחויבותה של ארה"ב לעשות כל שביכולתה 
כדי להבטיח שחיי הילדים שפגש יחזרו במהירות לשיגרה, וכי 
יוכלו לנהל את חיי היום�יום שלהם ללא פחד מטילים ומפגזי 
מרגמות הנורים לעבר בתי הספר, הבתים, מגרשי המשחקים 

והאוטובוסים שלהם. 
ואכן, המילים שאמר באותו ביקור התממשו עם מינויו לנ�
שיא והפכו למעשים ולסיוע אמריקני של קרוב ל�300 מיליון 
דולר להאצת הפיתוח והפריסה של כיפת ברזל, מערכת ההגנה 
מפני טילים. מילים לא יוכלו לתאר את הצלחתה של כיפת 
ברזל: לא רק שהצילה חיים רבים ומנעה אין ספור פציעות 
ונזק לרכוש, המערכת סיפקה למנהיגי ישראל את הגמישות 
המדינית והצבאית הדרושה כדי להגיע לתוצאה המבטיחה את 

ביטחון אוכלוסיית ישראל. 

כאשר אני שואל את עצמי, מנקודת מבט אמריקנית, אילו 
גורמים איפשרו להשיג הפסקת אש, אני חושב על שלושה 
גורמים: הראשון הוא התמיכה החזקה והבלתי מתפשרת שלנו 
בזכותה של ישראל להגנה עצמית. זהו מסר שעליו אנו חוזרים 
בכל הדרגים, בפורומים ציבוריים ופרטיים, כדי שלא יהיה שום 

ספק ביחס לתקפותו. 
הגורם השני הוא התיאום ההדוק מאוד בין ישראל לארה"ב 
לגבי פרטי הפסקת האש והצעדים הדיפלומטיים הדרושים 
לכינונה. הגורם השלישי הוא מעורבות ישירה מצד ארה"ב 
וישראל עם דרגים שונים במצרים, לרבות כמה שיחות שנע�

רכו במשך השבוע בין הנשיא אובאמה לנשיא מורסי וכן ביקור 
של משלחות ישראליות בקהיר. מעורבות זו הבטיחה שמצרים 
תמלא את תפקידה ותשפיע על חמאס להסכים לתנאי הפסקת 
האש. תפקידה החשוב של מצרים בתיווך בין הפלגים הפלשתי�
ניים והמעמד החיוני שיש לה באזור היו ברורים מאוד במהלך 
האירועים. המשך הקשר הישיר בין ארה"ב וישראל למצרים 
חיוני כדי להשיג יציבות ממושכת יותר בעזה ולפתרון האת�

גרים האזוריים הרבים הנוספים.
יש להבהיר כי הסטטוס קוו שאחרי הפסקת האש אינו פתרון 
קבע בשום אופן. כל הצדדים נדרשים להגביר את מאמציהם 
להפסיק את הברחת הנשק לעזה כתחליף לנשק שהושמד או 
אזל, על מנת למנוע את התחדשות האלימות. על כל הצדדים 
לפעול באופן עקבי במטרה לחדש את המשא ומתן הישיר 
להשגת פתרון שתי מדינות, הדרוש להשגת יציבות, ביטחון 
ושגשוג בני קיימא לישראלים ולפלשתינים כאחד. כמו תמיד, 
ארה"ב תמשיך להדק את התיאום בינה לבין ישראל ולהפגין 

תמיכה בלתי מתפשרת בביטחונה של ישראל. 

דן שפירו, שגריר ארה"ב בישראל

תמיכה בלתי מתפשרת

"אופוריה". הורים, קומו! זוהי סידרת הפחדה
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שיתוף הפעולה שנקטנו הוא 
אחת הדוגמאות הטובות ביותר 

לאופן שבו תמיכת ארה"ב בביטחונה 
של ישראל, במקביל לתיאום הדוק בין 

הממשלות, מצליחה לשרת נאמנה את 
האינטרסים המשותפים של הצדדים
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למכורי 
אירוויזיונים

"Stay In Touch", סנדרה

אחרי שלהקת אבבא הוכיחה 
שאתה לא חייב להיות ברי�
טי או אמריקני כדי לשיר פופ 
ולמכור מיליונים,  באנגלית 
צץ ב�1983 באירופה, בעיקר 
בגרמניה ובאיטליה, היורופופ. 
ביורופופ הודגמו פה ושם הק�
לטות אנדרגראונד מרתקות, 
שבישרו את בואה של המוסיקה 
האלקטרונית של שנות ה�90 
(Klein & MBO, למשל), אך 
לרוב היו אלה זמרות כגון סי.סי 
קאץ', סברינה וסנדרה (וכמובן, 

סמנת'ה פוקס הבריטית).

ללא ספק, היה משהו מיוחד 
ביורופופ: שמאלץ וסליז נמזגו 
בו יחדיו והותכו לכדי שירים 
 I'll Never" אלמותיים דוגמת
Be Maria Magdalena" או 
 ."In the Heat of the Night"
פעמים רבות הזמרים היו רק 
בובות מרקדות עבור מפיקים 
ומלחינים שפעלו בצללים. גם 
לא היה צריך לפשפש הרבה 
כדי לגלות היסטוריה של פורנו 
רך אצל רוב הזמרות המדוברות. 
שני השירים הנ"ל שייכים 
הצרפתייה�גרמנייה  לזמרת 
סנדרה, בת 50 כיום. הלהיטים 
ההם הוקלטו ב�1985, בתחי�
לת דרכה של הכוכבת בעלת 
הקול הפתייני, והיו חלק מע�

מוד השדרה של אלבום הבכורה 
שלה מאותה שנה, שהפיק בעלה 
דאז המוסיקאי מישל קרטו. מאז 
הספיקה סנדרה להקליט תשעה 
אלבומים נוספים, והאחרון יצא 

ממש עכשיו. 
אולי בזכות העובדה שבפופ 
ולא ברוק עסקינן, המוסיקה 
של סנדרה השתמרה יפה. לא 
רק בזכות כמה גניבות עצמיות 
המעלות באוב מנגינות דומות 
מאוד ללהיטיה הגדולים ביותר, 
אלא בעיקר בזכות הקול שלה, 
שלא נסדק עם השנים, והמוסי�
קה שלה - שגם אם היא בנא�

לית בהמון מובנים, עדיין מעלה 
ניחוחות של השקעה עצומה 
בעיבודי סינתיסייזרים. מומ�
לץ בעיקר למכורי אירוויזיונים.

מאיה כהן

כבר עשרות שנים נשמרת המ�
סורת המכתירה את חנוכה כחג 
ההצגות והמופעים לילדים. מדי שנה 
הפקות  של  נכבדת  כמות  מעלים 
שמיועדות במיוחד לחופשת החג, ולרוב 
מדובר בהפקות גרנדיוזיות, מוסיקליות, 
שרצות שלוש�ארבע פעמים ביום במה�

לך החג ולאחר מכן יורדות.
בשנים האחרונות החליטו התיאטראות 
הרפרטואריים להיכנס גם הם לענייני 
החנוכה, והם מציעים פסטיבלי הצגות 
ילדים. רוב ההצגות רצות לפני ואח�
רי החג, אבל התיאטראות מרכזים אותן 
בימי החג כשהמטרה היא אחת: לתת 
אלטרנטיבה "איכותית" יותר להפקות 

החנוכה שהן לרוב בידוריות יותר.
תיאטרון בית ליסין, למשל, יקיים 
במהלך חנוכה הקרוב פסטיבל הצגות 
בשיתוף מדיטק חולון, ובו ההצגות "הקו�
סם מארץ עוץ", "ילדת הפעמון" (מחזה 

של נאוה סמל המבוסס על אגדת עם 
סינית), "זרעים של מסטיק" עם המוסיקה 
המקורית של נחום הימן ו"המלאך" מאת 

אפרים סידון.
"זו אלטרנטיבה איכותית לחנוכה", 
אומרת ציפי פינס, מנכ"לית תיאטרון 
בית ליסין. "מדובר בהצגות שאינן חי�

בור של שירים עם עלילה מופרכת, אלא 
כאלה שמביאות עולם קסום, מרתק ובעל 
משמעות לילדים. כל הורה שירצה לה�

עניק לילדיו חוויה שהיא לא טלוויזיונית 
אלא אמנותית - כדאי שיבוא ויראה". 
להיכנס  רוצה  "הורה שלא  לדבריה, 
להיכלי הענק האלה - שרק להגיע 
אליהם זה מורכב - ולהיות חלק מתוך 
המון - יכול לקבל אצלנו חוויה אינטי�

מית, רגועה ומכובדת יותר".
בתיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער 
יקיימו בחנוכה פסטיבל הצגות ילדים 
בתיאטרון גבעתיים. במסגרת הפסטי�

בל תעלה בבכורה ההצגה החדשה "מלך 
סיאם" (בבימויו של משה קפטן), וגם 

"גלי" (מחזמר משיריו של אהוד מנור), 
"ליצן החצר" בבימוי ישראל גוריון, "מו�

צרט הקטן", "דוד וגוליית", "פטר והזאב" 
והצגה לקטנים בשם "תיאטרון פצפון". 
"בתוך החג הגדול הזה עם הפסטיג�

לים והפסטיבלים, תיאטרון אורנה פורת 
מציע זווית משלו להצגות ילדים", אומר 
רן גואטה, מנכ"ל תיאטרון אורנה פורת. 
"אני לא חושב שיש בעיה עם הפסטיב�

לים למיניהם אבל יש תשעה ימי חנוכה 
וצריך תעסוקה גם מעבר. עם כל השואו 
והוואו אפשר עדיין לקבל הצגות איכות, 
קצת אחרות, עם מחשבה אחרת, במחי�
רים שפויים הרבה יותר (90-40 שקלים 
לכרטיס; מ"כ) והחוויה היא לא פחות 

גדולה מכל ההפקות האחרות".
לדבריו, "בחנוכה שעבר הייתי באולם 
ואנשים  ומסחרית  גדולה  הפקה  של 
בתוך האולם היו עם אורות מנצנצים 
על הראש ואכלו פופקורן בהצגה. מב�
חינתי זה שובר משהו שאנחנו רוצים 

להעניק לילד". 

 גם בתיאטרון חיפה החליטו להצטרף 
השנה לטרנד ויקיימו לראשונה בחנוכה 
פסטיבל בשם "סופגטרון". בין ההצגות 
שיעלו במסגרת הפסטיבל: "אצבעו�

נית" ו"אפון הפלא" (שיתופי פעולה של 
תיאטרון מופע ולהקת המחול הקיבוצית) 
וכן ההצגות "שכנים", "דירה להשכיר", 
"מקהלה עליזה", "הארנב ממושי" ועוד. 
"החלטנו השנה לייסד מסורת", אומ�
רת ניצה בן צבי, מנכ"ל תיאטרון חיפה. 
"אנחנו רוצים גם בחנוכה לשים דגש 
על תיאטרון איכותי לילדים. זה שי�
תוף פעולה של אתו"ס, תיאטרון מופע 
ועיריית חיפה. בחרנו הצגות ילדים 
שזכו בפרסים בשנים האחרונות, ובמ�

שך יומיים נעלה אותן לצד מופעי מחול. 
הדגש הוא על אווירה איכותית ורגועה, 
בלי דחיפות והמונים ובמחיר שווה לכל 
נפש (35-15 שקלים לכרטיס). אני מכ�

בדת את ההפקות המסחריות. אבל אנחנו 
חושבים שיש מקום גם להצגות רגועות, 
שמעבירות את התיאטרון כתיאטרון". 

התיאטראות הרפרטואריים מציעים בחנוכה אלטרנטיבה להפקות החג הנוצצות • מנכ"ל תיאטרון 
חיפה: "אנחנו שמים דגש על תיאטרון איכותי לילדים, בלי דחיפות ובמחיר שווה לכל נפש"

נעמה לנסקי

הערב תבקע מביצתה להקת המ�
 ,L-E-V חול החדשה והמבטיחה

של היוצרים שרון אייל וגיא בכר. 
לאחר תהליך הבשלה ממושך, שכלל 
יצירת עבודות מחול עבור אנסמבל ולה�
קת בת�שבע וכן עבור להקות בחו"ל, 
ובהן להקת "קארט בלאנש" מנורבגיה 
ולהקת "האברד סטריט דאנס" משיקגו, 
החליטו השניים לצאת לדרך עצמאית. 
החל מהערב, הם יעלו במרכז סוזן 
דלל בתל אביב ארבע הופעות טרום 
בכורה (ימים א', ב', ג', ו') של היצירה 
"house", שהיא למעשה הרחבה והעמ�

קה של "היצירה של חופש" שיצרו אייל 
ובכר עבור בת�שבע בשנה שעברה. אחת 
ההופעות תיערך במסגרת אירועי "חשי�

פה בינלאומית", המכוונים להצגת תוצ�
רת המחול הישראלית בפני מנהלי פס�

טיבלים ומלהקים מחו"ל.
אל אייל ובכר, בני זוג בחיים האישיים 

והמקצועיים, חברו המוסיקאי אורי ליכ�
טיק, שהיה אמון על הפסקולים המעו�
לים של יצירותיהם, וכן שמונה מטובי 
הרקדנים של בת�שבע בעבר, שחלקם 

אף ערקו לאחרונה ללהקה החדשה. גם 
אייל עצמה, מהרקדניות הגדולות של 
המחול הישראלי, נמנית, בגיל 41, עם 
הרכב הרקדנים. "הרכבנו להקה מגיבורי 
על", אומר בכר בסיפוק, "מדובר ברקד�
נים שרקדו איתנו תקופות ארוכות וזה 
היה תהליך טבעי ונכון לכל הצדדים, 
לרקדנים, לנו ולבת�שבע, שהם הצט�

רפו אלינו". 
בינתיים, הם נמנעים מלכנות את 
"זה שלב מאוד  עצמם להקת מחול. 
התחלתי ונתייחס לכל יצירה לגופה", 
מסביר בכר. בהתאם לשלב ההתחלתי, 
הלהקה עדיין אינה מקבלת כל תמיכה 
ממסדית, אלא ממומנת מכיסם של אייל 
ובכר ומתרומות של תומכים פרטיים. 
בעתיד צפויה הלהקה, שהופיעה לא מזמן 
בנורבגיה, להופיע בארה"ב ובשווייץ. 

היוצרת והרקדנית המוערכת מ"בת שבע" ובן זוגה משיקים להקת מחול חדשה √ החל מהערב בסוזן דלל
נא להכיר: ה"L-E-V" של שרון אייל

צילומים: כפיר בולוטין, דניאל קמינסקי מימין: "שכנים" (תיאטרון חיפה), "מלך סיאם" (תיאטרון אורנה פורת) ו"ילדת הפעמון" (בית ליסין) 

"נותנים חוויה אחרת"

צילום: קוקו  "L-E-V" אייל (משמאל) בחזרות של
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סודוקו | טומי שמיר
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פתרונות
1. מה החוב של חברת החשמל?

2. מי מנכ״ל משרד האוצר?
3.  מיהו מאמן לוס אנג׳לס לייקרס?

4.  מאיזה חומר עשויות דמעות אפאצ׳ים?
5.  באיזה תחום מוענק פרס פראט?

6.  מהו סרטו האחרון של אורי זוהר?
7.  על שם מי נקראה העיר בוקפאליה?

8.  מי המציא את הגרמופון?
9.  מה היה העיתון הראשון שבו עבד 

עזריאל קרליבך?
10.  איזה רוצח סדרתי פעל בעיקר במלון 

התערוכה העולמית בשיקגו?
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הוראות המשחק: בראש כל טור וכל שורה מופיעה סדרת מספרים. כל מספר מציין רצף של משבצות שיש להשחירן. השחירו 
את המשבצות על פי המספרים ועל ידי הצלבה ביניהם, והותירו בין הרצפים משבצות ריקות. בין כל רצף תבוא לפחות משבצת 

ריקה אחת. המספרים מופיעים לפי סדר הרצפים. לאחר שתשחירו את כל המשבצות יתקבל ציור. בהצלחה! 
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הורוסקופ - תחזית יומית
יום ראשון - 02.12.2012

הורוסקופ - תחזית יומית

קשת דפוסי החשיבה שלכם משתנים עקב דברים שאתם נחשפים אליהם 
במקרה. בקריירה וגם בתחום האישי, אתם צריכים להפיק לקחים מניסיון 

העבר ולא להתמקד בטפל, כפי שאתם נוטים לעשות לעיתים.

אתם  יחסית.  משופרת  בתחושה  עליכם  עובר  והיום  נרגעתם  קצת  גדי 
עסוקים בשינוי ומודעים היטב לצורך למצוא דרכים חדשות לתפקד. לא 

קל לכם לשנות את השיגרה אבל אתם הרבה יותר ממוקדים.

דלי פגישה עם אדם חכם ומשכיל משאירה אתכם פעורי פה. אתם מבינים 
את המגבלות שלכם ויודעים שיש לכם הרבה מאוד ללמוד. נושאי השיחה 

מובילים אתכם לכיוונים חדשים ולתחומים שלא חשבתם עליהם בעבר.

דגים הדימוי עצמי שלכם משתפר אחרי שעבדתם קשה מאוד על הנושא. 
אם  גם  חדשה,  בקריירה  לפצוח  הזמן  זה  השכם.  על  טפיחה  לכם  מגיעה 

בתחילה זה יהיה במקביל לדברים קודמים שאתם עסוקים בהם.

כדי תחושת מחנק. אתם בעצם  היום תזכו בעודף תשומת לב עד  טלה 
לא מעוניינים להיות בתוך הסיטואציה, אבל היקום מאלץ אתכם. כל מה 

שמעניין אתכם לברוח קצת למקום שבו תוכלו לנוח וליהנות מהשקט.

חדש  רעיון  לכם  יש  אתגרים.  עם  בהצלחה  מתמודדים  אתם  תאומים 
ואתם עסוקים בבדיקות שמטרתן לברר כיצד אפשר ליישם אותו. החשוב 

מכל הוא לא להיכנס לשאננות אלא לעבוד בצורת מניפה.

וחדות  כישרון  עודף  לפעול.  ומחליטים  תקועים  מרגישים  אתם  סרטן 
מחשבה, תכונות חיוביות ומבוקשות לכשעצמן - מסבכות לכם את החיים. 

הסיכויים שמישהו יבצע מהלך נסתר ויצליח לעבוד עליכם - קלושים.

אריה קצב החיים מהיר מדי עבורכם ועלול לגרום לתחושת חולשה. קשה 
צפויים שנופלים  הבלתי  באלה  במיוחד  והצרכים,  הדרישות  בכל  לעמוד 

עליכם כמו רעם ביום בהיר. אם תבקשו עזרה - תקבלו.

בתולה היום בא לכם לברוח. קצרו את יום העבודה או ודאו שיש לכם 
תוכנית מייד אחרי שתסיימו לעבוד. על מנת להגשים את החזון האישי 

שלכם אתם זקוקים למרחבים, הרבה יותר מאנשים אחרים.

מאזניים אנרגיה קוסמית מוזרה גורמת לכם לחטט בתוך נפשכם, אתם 
מפעילים המון ביקורת עצמית וגורמים לעצמכם נזק רגשי. עליכם לשחרר 

את הכעסים באמצעות פעילות גופנית.

עקרב היזהרו ממעורבות כלכלית עם אדם שפגשתם לא מזמן. תקשורת 
הביטחון  חוסר  תחושת  חדשות.  עסקיות  אפשרויות  לכם  מזמנת  יעילה 

נובעת מדאגנות יתר עקב המצב הכלכלי.

שור אף שיש לכם הרגשה שאתם די תקועים, קורה משהו טוב שמראה 
לכם שלמרות ההרגשה הפנימית - המזל מאיר לכם פנים ועוד איך. חדשות 

טובות מגיעות בחציו השני של היום. סכום כסף נכבד בדרך אליכם.

פתרונות

תשחץ | אביעד שמיר

טריוויה

1. 50.2 מיליארד שקלים 
2. דורון כהן 3. מייק 

ד׳אנטוני 4. אובסידיאן 
5. תקשורת בנושאי 

סביבה 6. ״הצילו את 
המציל״ 7. סוסו של 

אלכסנדר הגדול 
8. אמיל ברלינר 
9. היינט 10. ה"ה 
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הפועל ר"ג - הפועל חיפה
ניר רמה"ש - הפועל ב"ש
בני יהודה - מ.ס אשדוד
מכבי חיפה - מכבי נתניה

הפועל ת"א - הפועל עכו (א')
בני סכנין - עירוני ק"ש (ב')

בית"ר ירושלים - מכבי ת"א (ב')

המחזור הבא
הפועל ר"ג - הפועל חיפה

המחזור הבא

בכיכר העצמאות למעלה מחודשיים, 
אבל בנין התעקש ולא היה מוכן לשח�
ררו בשום פנים ואופן. אתמול, כאמור, 
אותו צ'ראן כבש גול מהסרטים וקבע 
את השוויון במחצית הראשונה. אחרי 
משחק כזה, שני המאמנים יכולים לומר 
שיצאו מרוצים מהיכולת. רק אחד, אלי 
כהן, גם היה מרוצה מהתוצאה, שבוע 
לפני מפגש הענקים מול מכבי ת"א 
באיצטדיון ר"ג. קורנפיין כבר סופר 

את הכסף.
חזרו לפיסגה. אחרי המהפך הגדול 
בשבוע שעבר מול ניר רמה"ש, הסביר 
אוסקר גארסיה כי ויתר במחצית הש�
נייה על קשר אחורי אחד כי היה חייב 
לקחת סיכון כדי לנצח את המשחק. 
אתמול בבלומפילד מול בני סכנין הח�

לשה, הסיכון הזה הפך לשיטה. חסן אבו 
זייד הורד לספסל, הצהובים פתחו עם 

עטר, דאבור, קולאוטי וגארסיה בחלק 
ההתקפי - והתוצאה בהתאם. מסקנה 
נוספת שהסיקו אנשי הצוות המקצו�
עי של מכבי היא שרוברטו קולאוטי 
חייב להיות בהרכב. בשבוע שעבר זה 
נגמר עם שער ובישול, אתמול עם כמה 
החמצות ושני בישולים לאלירן עטר. 
נדמה שמעל כולם היה אתמול יואב זיו. 
המגן השמאלי, שחוטף חיצי ביקורת 
מדי שבוע, כבש את הראשון, בישל את 
המהלך שהוביל לפנדל בדקת הסיום 
ורשם משחק נקי מטעויות. אפילו זיו 
היה מופתע מהפרגון שקיבל מהאוהדים. 
סכנין, שקיבלה לא מעט מחמאות 
במחזורים האחרונים, היתה אתמול כל 
כך גרועה שבשלב מסוים השחקנים 
שלה, בעיקר חאלד חאליילה הידוע 
לשמצה, עשו הכל כדי להפריע למכבי 
ולא כדי שהקבוצה שלהם תצליח. עידן 
ויצמן עדיין לא התאושש מהיריקה של 
עלי חטיב ואתמול הוא ירק דם כדי לת�
מרן בין קולאוטי לאלירן עטר, שעשו 
מההגנה של סכנין בדיחה אחת גדולה.
השקט חזר לב"ש. אלישע לוי ושח�

קניו עברו חוויה לא קלה בשבוע שעבר 
בתבוסה להפועל ת"א. בני יהודה האנ�
מית הגיעה להם בדיוק בזמן. 32 דקות 

סוויסה  תומר  סובב  הפתיחה  לאחר 
כדור חופשי אלגנטי לחיבורים, שער 
שלמעשה קבע את תוצאת המשחק. 
איב אג'ידה, שחטף מטחי ביקורת על 
היכולת העלובה מול האדומים מת"א, 
היה מצוין אתמול ופיצה על החורים 
שעשה מול תמוז. גורמים במועדון 
אישרו שהקבוצה מנהלת מו"מ עם 
אחמד סבע בנוגע לצירופו בחלון 

ההעברות של חודש ינואר.
מטפסים צפונה. עירוני ק"ש מת�

חילה לחזור לעצמה. פתאום הק�
בוצה של ברק בכר במקום החמי�
שי, ואתמול זה היה מול רמה"ש 
המתפרקת. צמד מהיר של שמ�
עון אבוחצירה, תוך שלוש דקות 
את  החזיר  השנייה,  במחצית 
השקט לגבול הצפון. איזי שר�

צקי הבטיח שהקבוצה שלו תסיים 
בין ארבע הגדולות בסוף העונה. 
כמו שזה נראה בשבועיים הקרו�
בים, השחקנים עומדים לממש את 

ההבטחה.
פרדי דויד מנגה. פרדי דוד 

הלך הביתה, אלי כהן הגיע. 
לכאורה אפקט פיטורי/
התפטרות המאמן עשו 

את שלהם והפועל ר"ג חזרה עם 0:3 
גדול מעכו. את מלוא הקרדיט צריך 
לתת לחלוץ המעולה שהביא המאמן 
היוצא. מנגה להט עם שלושער, הג�
דיל את מאזנו לשבעה 
שערים והוא שני רק 
לאלירן עטר בטבלת 
של  השערים  מלך 

הליגה.

יחסמש'         קבוצה נקודותקבוצה מש' קבוצה
27  12:26  12 מכבי ת"א   1
24  7:18  11 הפועל ת"א   2
22  6:16  10 מ.ס אשדוד   3
18  17:20  12 בית"ר ירושלים   4
18  14:14  12 עירוני ק"ש   5
16  14:15  12 בני יהודה   6
15  18:16  12 ניר רמה"ש   7
13  14:13  11 הפועל עכו   8
13  12:11  11 הפועל ב"ש   9
12  18:10  12 מכבי נתניה   10
11  13:9  11 מכבי חיפה   11
11  20:11  12 בני סכנין   12
10  14:12  11 הפועל ר"ג   13

7  17:5  11 הפועל חיפה   14
הערב: הפועל חיפה - מכבי חיפה (20:15)
מחר:  מ.ס אשדוד - הפועל ת"א (20:50)

אלירן עטר. לא 
מפסיק להבקיע 
צילום: עמי שומן

עידן שריקי לא 
מאמין שזה 
קורה לו 
צילום: עמי שומן

לוח שידורים

יום ראשון: 12:55 ספורט 1
כדורגל: סנטאנדר - אלמריה (ספרד)

13:25 ספורט 5
כדורגל: נאפולי - פסקארה (איטליה)

15:55 ספורט 1
כדורגל: אינטר - פלרמו (איטליה)

15:55 ספורט 5
כדורגל: סיינה - רומא (איטליה)

16:25 ספורט 2
כדורגל: הופנהיים - ורדר ברמן (גרמניה)

17:55 ספורט 1
כדורגל: נוריץ' - סנדרלנד (אנגליה)

18:25 ספורט 2
כדורגל: וולפסבורג - המבורג (גרמניה)

19:00 ספורט +5 לייב
אן.בי.אי: ניו יורק ניקס - פיניקס

19:30 ספורט +5
כדורסל: מכבי ראשל"צ - הפועל ירושלים

20:00 ספורט 1
כדורגל ישראלי: מכבי חיפה - הפועל חיפה

20:45 ספורט 5
כדורסל: מכבי ת"א - הפועל ת"א

20:55 ספורט 2
כדורגל: פיורנטינה - סמפדוריה (איטליה)

21:55 ספורט +5 לייב
כדורגל: מאיורקה - סראגוסה (ספרד)

22:15 ספורט 1
כדורגל: ריבר פלייט - לאנוס (ארגנטינה)

23:55 ספורט +5 לייב
אן.אף.אל: אוקלנד - קליבלנד

מלך השערים
שעריםמקום/שם

12 אלירן עטר   1
דויד מנגה  7  2
אוהד קדוסי  7  -
אבי ריקן  6  4
תומר סוויסה  6  -
טוטו תמוז  6  -
עומר דמארי  6  -
דמיטאר מקרייב  6  -

ריקן אתמול. 
כושר פנטסטי
צילום: אלן שיבר

קל
י ש

יוס
ם: 

ילו
צ

כמה מילים, תמונות וקטעי וידיאו נכתבו 
וצולמו על האיצטדיון העירוני החדש בנתניה. 
אתמול, בסיום המשחק הדרמטי בו ניצחה בית"ר 
ירושלים 2:3 את הקבוצה המקומית, הוא נראה 
בסיום כמו זירת קרב. שערים שבורים, זכוכיות 
מנופצות בקופות ומסביב לאיצטדיון ועשרות 
כיסאות שנעקרו ממקומם. הנזק הראשוני מו�
ערך בעשרות אלפי שקלים. אלא שהסיפור הג�
דול היה הברדק הבלתי נתפס שהתחולל מחוץ 
לאיצטדיון. אוהדי בית"ר ירושלים הגיעו בהמו�

ניהם למשחק, ונאלצו להידחק לתוך האיצטדיון 
בשל העובדה שהמשטרה לא העריכה נכון את כמות הקהל שתגיע למשחק.

בסוף השבוע התריע גורם בכיר בבית"ר ירושלים בפני הנהלת מכבי נתניה 
על הגעתם של לא פחות מ�5,000 אוהדי בית"ר. אולם בנתניה נערכו עם מספר 
סדרנים קטן במיוחד, בסך הכל 130 סדרנים. גורמים המעורבים בדבר סבורים 
כי לכמות הקהל שהגיעה לאיצטדיון הצריכה לא פחות מ�250 סדרנים.  "הדו�
חק בחוץ היה אדיר, כמעט קרה פה אסון", סיפר אחד מאוהדי בית"ר ירושלים, 
שהצליח להשתחל פנימה וסיפר על מה שאירע בחוץ בדקות שלפני שריקת 

הפתיחה. לאחר השריקה נראו אוהדים של בית"ר 
צועדים מאחורי השער של אריאל הרוש, בהחלט 

מחזה שכונתי לכדורגל בשנת 2012.
גורמים המקורבים להנהלת מכבי נתניה הודו 
כי כשלו בהיערכות האבטחה למשחק וכי נעשתה 

טעות בכוח האבטחה שהוזמן למקום.

"סכנין חיפשו רגליים"
"סכנין באו להפריע למשחק וחיפשו לנו את הר�
גליים, לא באו לשחק כדורגל", אמר אתמול אחד 
השחקנים הצהובים, שהביע כעס על המשחק האגר�

סיבי של האורחים. חלוץ הקבוצה, מואנס דבור, אמר לאחר המשחק: "זאת בושה 
וחרפה איך ששחקני סכנין קיללו כל המשחק, לא ראיתי כזה דבר בחיים שלי". 
הסיפור במכבי היה החלפתו המוקדמת של גונסאלו גארסיה, שירד לספסל 
עוד לפני שריקת הסיום של המחצית הראשונה. הצוות המקצועי לא היה מרוצה 
מיכולתו של הקשר הספרדי. גורם במכבי סיפר כי הקשר לא מילא את ההוראות 

הטקטיות של אוסקר גארסיה, ולכן הוחלף.
אביתר לנג

איצטדיון חדש, בלגאן ישן

זכוכיות מנופצות וכיסאות שבורים בנתניה

יבר
ן ש

 אל
ום:

ציל



אביתר לנג ועוזי ניסים

אבינו שבשמיים. זה היה אחד 
והמ� הקצביים  המשחקים 
להיבים שראינו העונה בליגת העל. 
רבבת צופים בצהוב�שחור של מכבי 
נתניה ובית"ר ירושלים עזרו לשחק�
נים להרים את קצב המשחק ואת 
רמתו. גם הקבוצה של טל בנין וגם 
זו של אלי כהן סיפקו את הסחורה 
ובגדול, אבל בסופו של דבר בא אבי 
ריקן בתוספת הזמן והפך את הדרך 

חזרה לקסטל למשמחת במיוחדת.
למרות המחמאות הגדולות לבית"ר, 
חייבים להודות שזה היה דווקא המשחק 
הטוב ביותר של מכבי נתניה העונה, 
לפחות בחלק ההתקפי. בכל מה שקשור 
למשחק ההגנה שלה, גם שיטת שלושת 
הבלמים לא הועילה והם כשלו במשימה 

בענק. אתמול, בניגוד למהפך באמצע 
השבוע בגביע הטוטו מול מכבי חיפה, 
זה עבד רק עד תוספת הזמן. פעמיים 
גילתה נתניה אופי וחזרה מפיגור תוך 
כדי הוכחת אופי מרשים, אבל אז אבי 
ריקן שוב היה במקום הנכון ובזמן הנכון.
הירושלמי שנמצא בכושר  הקשר 
מדהים הציג לראווה גם אתמול את 
הבומבה שיוצאת לו מהרגל, ונראה כבר 
כמו שחקן שבשל לקחת את בית"ר גבוה 
מאוד העונה. דווקא החילוף של אלי 
כהן, שהוציא את ערן לוי שהיה מצוין, 
היה מעט מוקדם מדי ולא מכיוון שלוי 
כבש אלא בעיקר בגלל תשומת הלב 

הרבה שקיבל.
נקודת האור של בנין אתמול הייתה 
שנפ� הסרבי  החלוץ  צ'ראן.  דראגן 
צע בגבו יומיים אחרי שעשה בדיקות 
רפואיות בתחילת העונה, לא נראה 
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ניצחון של הפועל ר"ג במשחק
פי 3.6ה� היה שווה

מנגה 89,68,53

הפועל עכו

(0)0
הפועל ר"ג

(0)3
שופט: אלון יפת 

איצטדיון: עכו (1,000 צופים)

מנגה 

הפועל ר"גהפועל עכו

ניצחון של הפועל ב"ש במשחק
פי 2.2ה� היה שווה

סוויסה 32

הפועל ב"ש

(1)1
בני יהודה

(0)0
שופט: ארז פפיר 

איצטדיון: וסרמיל (4,000 צופים)

בני יהודההפועל ב"ש

ניצחון של עירוני ק"ש במשחק
פי 1.65ה� היה שווה

אבוחצירה 65,62

עירוני ק"ש

(0)2
ניר רמה"ש

(0)0
שופט: שלומי בן אברהם 

איצטדיון: קריית שמונה (1,000 צופים)

ניר רמה"שעירוני ק"ש

ניצחון של מכבי ת"א במשחק
פי 1.25ה� היה שווה

זיו 4
עטר 60,52

דבור 90

מכבי ת"א

(1)4
בני סכנין

(0)0

שופט: אוראל גרינפלד 
איצטדיון: בלומפילד (8,500 צופים)

אחרי הדרמה ברמה"ש קיבלה מכבי ת"א טיול 1
מול סכנין. כבר בדקה הראשונה קולאוטי הח�

מיץ מצב ודאי לכיבוש ואותת על הצפוי להתרחש. 
מכבי חוששת מיציאתו של וינסנט אניימה לאלי�

פות אפריקה, וחבל שלא איפשרה אתמול לברק לוי 
לצבור דקות וביטחון. לא מובן מדוע הוציא אוסקר 
גארסיה את אלירן עטר לאחר הצמד שכבש. הוא 
שומר אותו לליגת האלופות ביום שלישי? כנראה 
הוא ראה משהו במחשב. לפעמים יותר מדי מדע 

זה גם לא טוב.
לא ברור לי איך שלומי דורה חשב להטריד את 
מכבי במשחק הזה. אחמד קסום הוא לא חלוץ, ולא 
מובן איך סכנין הגיעה לליגה ללא מחליף לירו 
בלו בהתקפה. השערים המהירים של עטר בפתיחת 

המחצית השנייה גמרו את המשחק באופן רשמי.

שראינו 2 החד�צדדי  המשחק  על  פיצוי 
בבלומפילד קיבלנו בנתניה עם קהל גדול, 
כדורגל טוב ודרמה גדולה. למרות שער היתרון 

הנפלא מרגליו של ריקן, נתניה היתה עדיפה במח�
צית הראשונה. המערך של בנין עם שלושה בלמים 
הוכיח את עצמו, והקבוצה עבדה טוב גם בהגנה 
וגם בהתקפה. השוויון לפני ההפסקה עשה צדק 

עם המתרחש במגרש.
את המחצית השנייה בית"ר פתחה טוב יותר 
ושלטה עד שער היתרון של ערן לוי, שסיים בצו�
רה מושלמת עבודת הכנה טובה של מגרלשווילי. 
בנין שלח למגרש את אחמד סבע במטרה להציל 
את המשחק. הוא קיבל עזרה גדולה מאוד מאלי 
כהן, שהוציא את ערן לוי והכניס את קובי מויאל 
בעיצומו של המומנטום הבית"רי. כהן הזמין את 
נתניה לחזור למשחק, וב�20 הדקות האחרונות 
ראינו רק קבוצה אחת, מכבי נתניה. בית"ר נהנ�
תה ממזל גדול בשניות הסיום כאשר ייחלה כבר 
לשריקה האחרונה. מגרלשווילי עם עבודה נהדרת 
באגף הכניס כדור מצוין וריקן, שנמצא בכושר 
יוצא מהכלל, עשה את ההבדל בעבור הירושלמים. 

נתניה המאוכזבת יכולה לשאוב עידוד מהיכולת.

מגיעות ברכות לאלי כהן ולהפועל ר"ג. על 3
רקע הפארסה הנמשכת בתחום הכשרת המא�

מנים בארץ, טוב לראות שמאמן רציני כמו אלי כהן 
חוזר לליגת העל ללא צורך בבובה עם תעודה לצי�
דו. אם הוא יצליח להשאיר את הפועל ר"ג בליגה, 

זה יהיה גדול יותר ממה שעשה בעכו.

בסוף השבוע נודע על יוזמה של כמה שחק�4
נים, שקראו לשלול מישראל את אירוח היורו 
לנבחרות צעירות. לאחר שהחבורה העלובה הזו 
פתרה את בעיית זכויות האדם בעולם הערבי, היא 
התפנתה להטיף נגד ישראל. לא מפתיע שיוזם 
הקריאה היה פרדי קאנוטה המוסלמי, שכבר חשף 
בעבר על המגרש חולצה עם הכיתוב "פלשתין", 
ואף רכש מסגד בסביליה. המהלך הזה קיבל חשי�
פה מוגברת כאשר כוכב עבר כמו דידייה דרוגבה 
הצטרף לרשימה. כנראה יש לדרוגבה הרבה זמן 

פנוי בליגה הסינית המשמימה.

שלמה שרף ו יצא מרוצה מהדרמה בנתניה

בית"ר יכולה להודות לאלילת המזל

צילום: עודד קרני תומר סוויסה חוגג שער ניצחון להפועל ב"ש 

sport@israelhayom.co.il

בית"ר ירושלים התאוששה מתקרית המצית • שער ניצחון דרמטי של אבי 
ריקן (צמד) בתוספת הזמן קבע 2:3 לירושלמים בחוץ על מכבי נתניה • מכבי 

ת"א חזרה לפיסגה עם 0:4 על סכנין, צמד לעטר • ניצחונות לק"ש ולב"ש 

בית"ר ירושלים התאוששה מתקרית המצית • שער ניצחון דרמטי של אבי 

 מציתים
את הדמיון

ניצחון של בית"ר ירושלים במשחק
פי 2.4ה� היה שווה

צ'ראן 27
לופו 76

ריקן 90,13
לוי 67

מכבי נתניה

(1)2
בית"ר ירושלים

(1)3
שופט: אלי חכמון

איצטדיון: נתניה (10,000 צופים)

ריקן 90,13

בית"ר ירושליםמכבי נתניה
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1. מפעל הפיס מזמין בזאת הגשת הצעות להפקת אירועי השקת תכנית  
    התמריצים של מפעל הפיס 2013, והכל כמפורט במסמכי המכרז.       
המועד להגשת ההצעות למכרז הינו עד ליום רביעי ה- 12.12.2012       .2

   בשעה 10:00.
3. ניתן לעיין בנוסח המודעה המלא באתר האינטרנט של מפעל הפיס 

בכתובת: www.pais.co.il  במדור "מכרזים".    

מכרז פומבי מס' 335/2012
להפקת אירועי השקת תכנית התמריצים של מפעל הפיס 2013

דב קרומר
מ״מ מנכ״ל

דרוגבה והזאר תקפו 
את קיום טורניר יורו 

2013 בישראל
דידייה דרוגבה, עדן הזאר ושו�

רה נוספת של עשרות כדורגלנים 
בולטים תקפו את ישראל במכ�

תב לאופ"א, שבו קראו לא לקיים 
בישראל את טורניר יורו 2013 

לנבחרות צעירות.
גם יוהאן קבאיי וז'רמי מנז 
דמבה  צרפת,  נבחרת  שחקני 
בה ופאפיס סיסה שחקני נבח�
רת סנגל, ועוד שחקנים מהלי�

גות הבכירות באנגליה, בגרמניה, 
בספרד ובאיטליה נמצאים בקבו�
צת הכדורגלנים שטוענת כי יש�
ראל מחזיקה במעצר מנהלי ולא 
חוקי שני כדורגלנים פלשתינים 

- עומאר רוויס ומוחמד נמר.
את קבוצת הכדורגלנים מו�
ביל חלוץ סביליה ונבחרת מאלי 
לשעבר פרדי קאנוטה המוסלמי, 
שלא מתבייש לצאת בהצהרות 
פוליטיות. "אנחנו, כדורגלנים 
שמשחקים באירופה, מביעים סו�
לידריות עם תושבי עזה החיים 
במצור ומשוללים חירות וכבוד 
אנושי בסיסי", נכתב באתר של 

קאנוטה.

קונפדרציות: ברזיל 
מחכה לאיטליה, 
ליפן ולמקסיקו

הקונפדר� גביע  בהגרלת 
ציות 2013, שהתקיימה אתמול 
בברזיל, נקבע שבית א' יכיל את 
המארחת ברזיל, איטליה, יפן ומ�
קסיקו. בית ב' יכלול את ספרד, 
אורוגוואי, טהיטי ואלופת אפ�
ריקה שתיקבע בפברואר הקרוב.

זו תהיה הפעם התשיעית שבה 
ייערך גביע הקונפדרציות, שהוא 
מעין חזרה גנרלית למונדיאל, 
שנה לפני שהוא מתקיים, ואשר 
כולל את אלופות היבשות השו�
נות (איטליה משתתפת כסגנית 
אירופה בשל העובדה  אלופת 
שספרד מחזיקה בתואר הכפול - 
אלופת אירופה והעולם) והמאר�
חת. הטורניר ייערך ביוני 2013. 
ברזיל, עם מאמנה החדש לואיס 
פליפה סקולארי על הקווים, תפ�
גוש ב�15 ביוני את יפן למשחק 

פתיחת הטורניר.
עמית לוינטל

מתפרצת
חדשות בקצרה

ליאב נחמני

הערב  תארח  חיפה  הפועל 
(20:15, ספורט 1) את היריבה 
העירונית מכבי חיפה לדרבי שיש בו 
לא מעט נתונים סימבוליים, למשחק 

שהוא הרבה מעבר לכדורגל. 
לפני כל דרבי עירוני, אוהבים להוציא 
מהארון את המושג "זקני העיר", שכמו 
תמיד שכחו מתי נפגשו שתי החיפאיות 
כשהן נמצאות כל כך עמוק בתחתית. 

ההיסטוריון החיפאי איציק הברמן, 
הלך לאחור כמעט 50 שנה, 

לעונת 1962/3 כדי לאתר 
את הפעם האחרונה שבה 
נפגשו הקבוצות למפגש 

תחתית. 
בעוד מכבי נחלצה משם 

בסופו של דבר, הפועל סיימה 
אחרונה וירדה לליגה השנייה, 

אך הברמן מספר ש"למזלה של הפועל 
חיפה, בסיום אותה עונה עלו על שערו�
רייה של מכירת משחקים וכל הירידות 
הוקפאו". גם כיום האדומים נמצאים 
במקום האחרון, אבל קשה לומר שמישהו 
בקריית חיים באמת בונה על הקפאת 
ירידות. אותה עונה היסטורית מתחברת 
לעונה הנוכחית גם בגלל האיצטדיון 
שבו ייערך המשחק. קריית אליעזר איר�
חה אז את גמר גביע המדינה שהפגיש 
את מכבי והפועל חיפה לדרבי חם. שתי 
הקבוצות רצו לכפר על עונה חלשה עם 
תואר, אבל דווקא הפועל היתה זו שח�
גגה בסופו של דבר ניצחון 0:1, משער 
של החלוץ שמחה אורן. רצה הגורל, ו�50 
שנה בדיוק לאחר אותו גמר גביע יארחו 
האדומים את הדרבי האחרון באיצטדיון 

הישן לפני שייהרס. 

בנאדו והמזל הבית"רי
גם בצד הירוק יש לא מעט נתו�
נים מעניינים, אלא ששם הכל מתנקז 

למאמן אריק בנאדו. אוהדי 
מכבי ישמחו לשמוע שבנאדו 
נזרק מהמועדון שבו גדל שלוש פעמים, 
אך תמיד כשחזר הצליח לרשום לזכותו 
הצלחות גדולות, ותמיד היתה זו בית"ר 

ירושלים שנקשרה בגורלו. 
בפעם הראשונה נזרק בנאדו על ידי 
המאמן גיורא שפיגל בעונת 1994/5 
ונתן שתי עונות מצוינות, לאחריהן שב 
הביתה בדלת הראשית כבלם ראשון. הוא 
הפך לקפטן וזכה בחמש אליפויות עד 
שנזרק בפעם השנייה בקיץ 2006, הפעם 
על ידי המאמן רוני לוי, שוב לבית"ר 

ירושלים. 
בבירה זכה הבלם בשתי אליפויות 
ובשני גביעים וכשחזר לכרמל לפני 
אליפות תשיעית  חגג  הוא  שנתיים 
בקריירה ותלה את הנעליים. בתחילת 
העונה הנוכחית שוב לא רצו את בנאדו 
בחיפה, והפעם היה זה ראובן עטר שהע�

דיף לראות אותו מחוץ לצוות המקצועי. 
בנאדו מונה למאמן קבוצת הנוער, שבה 
רשם מאזן מושלם של תשע ניצחונות 

בתשעה משחקים. עטר לעומתו החריב 
את העונה ופוטר לפני שלושה שבועות. 
ומי נקרא לדגל? שוב בנאדו, שאת 
משחקו הראשון כמאמן רשמי עשה מול 
בית"ר ירושלים וניצח 1:2. אם הוא ימ�
שיך בקו הזה, בצד הירוק של הכרמל 

יכולים להיות רגועים.

איפה הקהל של הפועל?
בחזרה למשחק הערב. שתי הקבוצות 
יודעות שניצחון עשוי להוציא אותן 
לדרך חדשה. מכבי מעודדת לאחר הני�
צחון בטדי במחזור הקודם ובנאדו הודה 
ש"המטרה היא להחזיר את מכבי חיפה 

לצמרת הכדורגל הישראלי". 
מנגד, בהפועל יודעים שהפסד הערב 
עשוי להביא לזעזועים בצוות המקצועי 

ולשקיעה במקום האחרון בטבלה. 
שמו של עופר טלקר שעזב את מכבי 
הרצליה כבר עלה כמועמד להחליף את 
המאמן ניר קלינגר. במחנה הירוק היו 
אתמול אבוקות ורימונים עם הגעתם של 

עשרות אוהדים לאימון המסכם. 

"כיף לחזור לעניינים ולראות שהקהל 
עדיין מאמין בקבוצה", אמר אחד הש�
חקנים של מכבי. בצד האדום לא הגיע 
אפילו אוהד אחד כדי לרומם את מצב 
הרוח ושם אמרו: "אווירה שקטה היא 

תמיד דבר טוב, אבל לא לפני דרבי". 
להרכב של מכבי עשוי לחזור הבלם 
דקל קינן במקומו של אנדריי פילאב�
סקי. יתר ההרכב יהיה זהה לזה שני�
צח בטדי. בהפועל תירגל קלינגר אותו 
הרכב שעלה בתיקו המאופס במחזור 

האחרון מול הפועל עכו. 
קרוב ל�5,000 כרטיסים נמכרו למ�
שחק ובהפועל מקווים לראות לפחות 
10,000 צופים ביציעים. יותר ממחציתם 

צפויים להיות ירוקים. 

לדרבי תחתית משלו
המפגש הכל חיפאי שייערך הערב בקריית אליעזר יפגיש שתי קבוצות שנואשות 

לנקודות • הפועל המארחת שקועה במקום האחרון ומאמנה ניר קלינגר עשוי לשלם 
במשרתו אם יפסיד • אצל מכבי אריק בנאדו רוצה לרשום ניצחון ליגה שני ברציפות

ההיסטוריון החיפאי איציק הברמן, 
 שנה, 

 כדי לאתר 
את הפעם האחרונה שבה 
נפגשו הקבוצות למפגש 

בעוד מכבי נחלצה משם 
בסופו של דבר, הפועל סיימה 

למאמן אריק בנאדו. אוהדי אחרונה וירדה לליגה השנייה, 

ליגת העל, מח' 12
הפועל חיפה
מכבי חיפה

21:00
HD ,1 ספורט

כשהן נמצאות כל כך עמוק בתחתית. 

12ליגת העל, מח' 12ליגת העל, מח' 12

בוקולי ודורה מתחבקים, במפגש האחרון בין החיפאיות

אלי שטרן

11 נקודות מתוך ה	16 שצברה 
עד כה בני לוד הגיעו ממשחקי 
חוץ. זה לא מקרה שלוד לא מרגישים 
בבית בשום מקום, ככה זה כשאתה 
נודד בין שכונת התקווה לאיצטדיון 
וינטר, כשהמגרש הביתי לא כשיר 

אפילו למשחקי הלאומית. 
עמאר מנסור כבש את השער היחיד 
מול מכבי פ"ת (34) באיצטדיון המו�

שבה, אבל השחקנים של משה סיני לא 
התרחקו יותר מדי מהמקום הראשון, 
לאחר שהפועל רעננה סיימה בתיקו 

0:0 בחוץ מול מכבי אחי נצרת. 
המאמן ניסן יחזקאל, שפתח את העו�

נה ברמה"ש בליגת העל, פוטר וסיכם 
בשבוע שעבר במכבי הרצליה חגג ני�

צחון בכורה. לא חוכמה גדולה, כשאתה 
יוצא למשחק חוץ מול הפועל אשקלון 
המפורקת. שי רביבו (38) ושימי אלמלם 
(88) סגרו ליחזקאל פרמיירה מוצלחת 

תחת הבעלים אריאל שיימן. 
רצף  את  עצרה  ראשל"צ  הפועל 
חמשת המשחקים ללא ניצחון, כשג�
ברה בבית 0:2 על מכבי אום אל�פחם. 
רז כהן (15) וליאור אסולין (90) כבשו 
לכתומים, שעלו למקום השמיני בט�

בלה. הפועל נצרת עילית של דני גולן 
עלתה לטדי וחזרה עם הפסד הבכורה 
העונה, 1:0 להפועל ירושלים. אלי דרעי 

(50) כבש את השער היחיד במשחק. 

איצטדיון לויטה בכפ"ס אירח קרב 
תחתית שהתנהל באווירה רדומה ומ�
שעממת במיוחד. הירוקים (מקום 15) 
אירחו את בית"ר ת"א/רמלה (מקום 
12) כשדן רומן (44) העלה בנגיחה את 
בית"ר ת"א ליתרון. עומר פדידה המא�

רח הצליח רק להשוות בדקה ה�57. 

מחר יושלם המחזור כשמכבי יבנה 
תארח את הפועל פ"ת והכח עמידר ר"ג 

תארח באשקלון את נס ציונה. 

נצרת עילית נעצרה בירושלים
חניכיו של דני גולן עלו לבירה וספגו הפסד ראשון העונה (0:1) • מכבי פ"ת הופתעה בבית כשהפסידה 

באותה תוצאה לבני לוד • ניצחון בכורה לניסן יחזקאל עם מכבי הרצליה, 0:2 על נועלת הטבלה מאשקלון

יחסמש'         קבוצה נקודותקבוצה

             הליגה הלאומית

23  8:18  12 הפועל רעננה   1
21  9:16  11 מכבי פ"ת   2
20  10:15  12 הפועל ירושלים   3
20  9:14  11 נצרת עילית   4
20  2:15  11 הפועל פ"ת   5

בנאדו. שינה 
את האווירה 
צילומים: יוסי שקל
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איטליה: 1:3 למילאן 
בדרבי מול טורינו

מילאן המשיכה בהתאוששות 
והיא כבר במקום השביעי אחרי 
ניצחון 1:3 בקטאניה. הרוסונ�
רי חיברו לראשונה העונה שני 
ניצחונות ליגה כשיצאו מפיגור 
והשלימו מהפך במחצית השנייה. 
שער השוויון של סטפן אל�שע�

ראווי כבש מעמדת נבדל ברורה, 
כשבתווך קווין�פרינץ בואטנג 
כבש לראשונה העונה. יובנטוס 
0:3 את טורינו בדרבי  הביסה 
דלה מולה שחזר לסרייה אה אחרי 
שלוש עונות. יובה הגדילה זמנית 
את הפער מהשנייה בטבלה נא�
פולי (היום מול פסקארה) לחמש 
נקודות. אנדראה פירלו החמיץ 
פנדל לפני שקלאודיו מרקיזיו 
(57, 84) וסבסטיאן ג'ובינקו (67) 

כבשו במחצית השנייה. 
ספרד. ברצלונה הביסה 1:5 
את אתלטיק בילבאו מצמד של 
מסי ושערים של פיקה, אדריאנו 
ופברגאס. גומז כבש לבילבאו.  
חטאפה – מלאגה 0:1; ולנסיה – 
סוסיאדד 5:2. בעקבות התבוסה 
פוטר אתמול מתפקידו מאמן ול�

נסיה מאוריסיו פלגריני.
פוטבול. הליינבאקר ג'אבון 
בלצ'ר מקבוצת קנזס סיטי צ'יפס 
ירה למוות בחברתו ולאחר מכן 
ירה בעצמו לעיניהם של המא�
מן רומאו קרנל והג'נרל מנג'ר 

סקוט פיולי. 

שגרירים: בן שמעון 
ניצח, נאתכו הובס

ניצחונות רצופים   10 אחרי 
וכיבוש פיסגת הטבלה בקפריסין, 
אנורתוזיס פמאגוסטה של רוני 
לוי סיימה בתיקו 1:1 בבית מול 
האלופה אא"ל לימסול. ברק יצ�
חקי שיחק 86 דקות באנורתוזיס.
אא"ק לרנקה של רן בן שמעון 
ניצחה 1:2 דרמטי (שער ניצחון 
בדקה ה�85) בחוץ את פראלי�
מני, כשגיא חיימוב (90 דקות) 

גרם לפנדל.
רוסיה. ביברס נאתכו שיחק 90 
דקות בתבוסה של רובין קאזאן 

3:0 לדינמו מוסקבה.
סקוטלנד. סלטיק (חצי שעה 
סיימה  כמחליף)  כיאל  לבירם 
בגביע  הרביעי  בסיבוב  ב�1:1 
מול ארברות' מהליגה השלישית. 
 90) קראקוב  ויסלה  פולין. 
דקות למאור מליקסון) - גורניק 
ז'אבז'ה 3:1; פודבסקידז'ה (לירן 
כהן 45 דקות כמחליף) - פוגון 

שצ'צ'ין 2:0; 
בלגיה. שארלרואה (90 דקות 
למתן אוחיון) - קורטרייק 0:2; 
לובן - גנט (14 דקות לשלומי 
ארבייטמן) 1:1; זולטה וארגם - 
בירסחוט (90 דקות לדור מלול) 

.0:0
עמית לוינטל

מתפרצת
חדשות בקצרה

עמית לוינטל

השלימה  יונייטד  מנצ'סטר 
מהפך עשירי העונה(!) במחזור 
שהיה מושלם מבחינתה - היריבה 
העירונית ולאליפות סיטי איבדה נקו�
דות בבית מול אברטון וצ'לסי המ�
שיכה להתרסק, יונייטד הגדילה את 
נקודות  לשלוש  מהאלופה  הפער 
ומצ'לסי השלישית לעשר נקודות 
אחרי 15 מחזורים. בעוד שבוע סיטי 
תארח את יונייטד למשחק העונה, 

ומירוץ האליפות שוב דו�ראשי. 
34 הדקות הראשונות במשחק בין 
רדינג ליונייטד היו מטורפות, חסרות 
היגיון, וכללו שבעה שערים ושלושה 
מהפכים. רדינג, מהמקום הלפני אחרון 
עם ניצחון בודד העונה, עלתה לית�

רון מפתיע של האל רובסון�קאנו (8). 
יונייטד השלימה במהרה מהפך מסיומת 
נהדרת של אנדרסון (13) ופנדל מו�
וויין רוני (16). כאן כולם  צלח של 
חשבו שיונייטד תבטיח את הניצחון 
במאג'סקי סטאדיום, אבל אדם לה פונ�

דר (19) ושיין מוריסון קבעו 2:3 לרדינג 
בדקה ה�23.

הבעיה של רדינג החביבה שהובסה 
כבר בגביע הליגה 7:5 בידי ארסנל היא 
ההגנה. יונייטד מיהרה להחזיר לעצמה 
את היתרון כשרוני משלים צמד (30) 
ומבשל בעקב לרובין ואן פרסי (34), 
ללא התנגדות גדולה מצד היריבה. 
ההולנדי עלה לראש טבלת מלך הש�
ערים עם העשירי שלו. מכאן והלאה 
יונייטד דגרה על יתרונה והמשיכה לה�
ציג הגנה נוראית, הבלם ג'וני אבאנס 

במיוחד, אבל מה זה משנה?
סיטי, למרות שטרם הפסידה בליגה 
העונה, ממשיכה בכדורגל הדל ואיב�
דה נקודות באיצטדיון איתיחאד אחרי 
1:1 מול אברטון. הקשר הבלגי מרואן 
פלאיני דחק את השמיני שלו לזכות 
אברטון, וקרלוס טבס הישווה בפנדל 
(אחרי הכשלה של אותו פלאיני על 
אדין דז'קו). רק לפני שמונה ימים הגיע 
רפא בניטס כדי להציל את העונה של 
צ'לסי, וכבר עכשיו - אחרי שלושה 
משחקים בלבד - יש קריאות לפט�
רו. אתמול בדרבי מול ווסטהאם בחוץ 
צ'לסי הובילה בהפסקה אחרי שפר�

ננדו טורס בישל לחואן מאטה. קרלטון 
קול נגח את השוויון (63) אחרי שעשה 
עבירה ברורה שלא נשרקה, והמחלי�

פים מוחמד דיאמה (86) ומודיבו מאיגה 

(90) כבשו שערים דרמטיים שהביאו 
לחגיגות ביציעים. 

טוטנהאם עלתה למקום הרביעי בט�
בלה אחרי ניצחון חוץ 0:3 על פולהאם 
בדרבי לונדוני (צמד לג'רמיין דפו החם 
ושער לסנדרו), אך איבדה את גארת' 
בייל ככל הנראה למספר שבועות עם 

מתיחת שריר הירך האחורי.
שאר המשחקים: ארסנל ממשיכה 
להיראות קבוצה בינונית אחרי הפסד 
ביתי 2:0 לסוונזי. איתי שכטר פתח בה�

רכב, שיחק 67 דקות והיה שותף לכמה 
התקפות יפות. מיצ'ו כבש צמד מאוחר 

(88, 90) והגיע לעשרה שערי ליגה. 
ליברפול - סאות'מהפטון 0:1; ווסט 
ברומיץ' - סטוק 1:0; ק.פ.ר - אסטון 

וילה 1:1.

עמית לוינטל

רצתה  כך  כל  מינכן  באיירן 
לנצח אתמול באליאנץ ארנה 
את האלופה בורוסיה דורטמונד. ני�

צחון היה לדעת כולם מבטיח לבאיירן 
אליפות כבר במחזור ה�15, קובע את 
פתיחת העונה הטובה בתולדות הבו�
נדסליגה (40 נק' מ�45 אפשריות והפ�

רש שערים מדהים), ובעיקר - סופסוף 
משלים נקמה בשווארצגלבן מדורט�

מונד ומסמן לכל המעוניין שהאימפריה 
הבווארית חזרה בגדול.

אבל זה לא קרה. זה נגמר ב�1:1 שה�
חזיר הביתה את שתי הקבוצות הגדולות 
במדינה ברגשות מעורבים. תיקו טוב 
לבאיירן במובן זה שהפער מדורטמונד 
נותר גדול (11 נק'), אבל באיירן הובי�
לה ושמטה הזדמנות לנצח. דורטמו�
נד, שמאמנה יורגן קלופ הצהיר מראש 
שהאליפות היא של באיירן העונה, הצי�
לה את כבודה באחד ממגרשי החוץ הק�

שים ביבשת והראתה לכולם שהיא עדיין 
לא גמורה ולגמרי במאבק האליפות.

משחק העונה, "דר קלאסיקר", שודר 
ל�203 מדינות, אך לא התעלה לרמה 
גבוהה בשל המתח והלחץ שנבעו מחשי�

בותו. שתי פעולות הספיקו כדי להבחין 
באיכות ובייחוד של הכישרונות הגדו�

לים של נבחרת גרמניה - טוני קרוס (22) 
מבאיירן ומריו גצה (20) מדורטמונד, 
שכבשו שערים נפלאים ברגל שמאל 

החלשה שלהם.
קרוס היטעה שני שחקני דורטמונד, 
חתך שמאלה והפציץ כדור שטוח מ�18 
מטרים לפינה (67), אבל שבע דקות אחר 
כך גצה השתלט על כדור קרן, הוריד 
לעצמו ומתוך הרחבה מצא בקלות את 
הפינה הפנויה. אגב, 16 שחקנים גרמ�

נים שיחקו במשחק בין שתי האימפריות, 
מה שמלמד על עוצמת נבחרת גרמניה 

והכדורגל הגרמני.
באיירן נראתה יותר טוב יחסית לעו�
נות הקודמות, אבל הפעם הורגש חסרו�

נו של אריאן רובן היצירתי. דורטמונד 
לעומתה יצאה להתקפות מהירות בו�
דדות, אבל לא הצליחה לשלוט בקצב 
ולפתח את משחק הלחץ שמאפיין אותה 
תחת קלופ. שוער דורטמונד רומן ויידנ�

פלר ניפק הצלות גדולות בסיום, שמנעו 
מבאיירן ניצחון ששווה אליפות. בכלל 
אתמול היה יום חלש ומוזר בבונדסליגה, 
שבו רק קבוצה אחת מה�12 ששיחקו - 

מיינץ - כבשה יותר משער.
שני מחזורים נותרו לפגרת החורף, 
והיתרון של באיירן - שהבטיחה כבר את 
"אליפות החורף" (כמו בעונה שעברה, אז 
זה לא עזר לה) על באייר לברקוזן שב�
מקום השני - עומד על שמונה נקודות. 
אם באיירן תצליח לשמור או להגדיל 
את הפער עד לאביב, היא תוכל להתרכז 

בשלבי ההכרעה של ליגת האלופות.

שאר המשחקים: באייר לברקוזן ני�
צחה 0:1 בבית את נירנברג (שטפן קיס�
לינג כבש את התשיעי שלו העונה, אל�
מוג כהן לא שותף בנירנברג), הרביעית 
שאלקה המשיכה בהתרסקות (2 נק' ב�4 
מחזורים) כשחילצה תיקו ביתי 1:1 מול 
מנשנגלאדבך. אאוגסבורג - פרייבורג 
1:1; מיינץ - האנובר 1:2; גרויטר פירת 
- שטוטגרט 1:0; שלשום: דיסלדורף - 

פרנקפורט 0:4.

רק כמעט, באיירן

34 הדקות הראשונות במשחק בין רדינג למנצ'סטר יונייטד כללו 
שבעה שערים ושלושה מהפכים √ זה נגמר בקאמבק העשירי 

העונה לאדומים, שהגדילו את הפער בטבלה √ הפסדים לצ'לסי 
(3:1 לווסטהאם) וארסנל (2:0 לסוונזי), 1:1 לסיטי מול אברטון 

הבווארים ממינכן כבר היו ביתרון ביתי מול 
דורטמונד בדרך להגדלת הפער מהמקום 

השני, אבל סיימו ב�1:1 מאכזב √ טוני קרוס 
ומריו גצה כבשו • לברקוזן - נירנברג 0:1

         קבוצה

1
2
3
4
5

נקודותיחסמש'
36    21:37  15 מנצ'סטר יונייטד 
33  11:28  15 מנצ'סטר סיטי 
26  16:25  15 צ'לסי 
26  23:28  15 טוטנהאם 
26  19:24  15 ווסט ברומיץ' 

צמרת אנגליה

ספורט

ביונייטד הכל עשר

שחקני יונייטד חוגגים 
עוד מהפך, אתמול 

GettyImages :צילום

         קבוצה

1
2
3
4
5

נקודותהפרשמש'
38  6:41  15 באיירן מינכן 
30  19:28  15 באייר לברקוזן 
27  16:30  15 דורטמונד 
25  19:25  15 שאלקה 
24  26:27  15 פרנקפורט 

             צמרת גרמניה

GettyImages :צילום קרוס ממינכן בורח לבנדר ולשמיצר מדורטמונד, אתמול    
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וייכתב בספר 
דרבי הימים

ימים חלפו מאז 2,394 
התל� הדרבי 
אביבי האחרון, שבו גברה מכבי 
72:80 ב�14 במאי  על הפועל 
2006, בכיכובם של טל בורש�
טיין וג'יימי ארנולד (22). הני�
צחון האחרון של הפועל בדרבי 
הושג לפני שמונה שנים וחצי, 
75:80 באוסישקין (יניב גרין 19).

מכבי 37:51  ניצחה 
הרשמי  בדרבי 
הראשון ב�1953 (אברהם שניאור 
ז"ל 20). המשחק הזה ניפק גם 
סקנדל ראשון: הוא נערך באיחור 
של חודש, לאחר שהצהובים לא 
התייצבו למועד המקורי בטע�
נה שלא ידעו על קיומו. ההפסד 
הטכני שספגו בוטל, לא לפני 

שאיימו לפרוש מהליגה.

ההפרש 54  הן  נקודות 
הגבוה ביותר שנרשם 
בדרבי – 74:128 למכבי ביד 
אליהו ב�2004 (וויצ'יץ' 24). 
 ,2004 ב� ועדיין  לפני,  עונה 
השיא  את  הפועל  קבעה 
באוסישקין   71:96 עם  שלה 
(פראשקביצ'יוס וליובין 25).

הופעות בדרבי יש לשחק�0 
ני שתי הקבוצות. מתן נאור, 
שצפוי להיעדר הערב, הוא היחיד 
בשורותיהן שחווה דרבים. עוזר 
מאמן מכבי, גיא גודס, הופיע 
בשתי הקבוצות  אולם לדרבי 
הגיע רק בצהוב. יניב גרין הוא 
השחקן האחרון שחצה את הכביש 
באופן ישיר, ותומר שטיינהאור 
הוא האחרון שזכה בתארים עם 

שני המועדונים.

חוד�19  ושמונה  שנים 
שים עברו מאז הניצחון 
האחרון של הפועל על מכבי ביד 
אליהו. בעונת הדובדבנים ב�1993 
יריבתם  הכניעו האדומים את 
המושבעת 75:83 בתום הארכה 
(ראדנקו דובראש 35), כשסמל 
"בירה מכבי" מוטבע על הגו�

פיות שלהם.

שנים חלפו מאז הזכייה 43 
הפועל  של  האחרונה 
ת"א באליפות. וזו לא היתה סתם 
זכייה: בדרך לתואר ניצחו האדו�
מים בדרבי 65:67 אחרי הארכה 
(אלן  בלומפילד  באיצטדיון   -
צוקרמן 17). בשורות האלופים 
שיחק עמי שלף ז"ל, אביהם של 
גור (מנהל מכבי) ואורי (המנהל 

המקצועי של הפועל).

אהרל'ה 
ויסברג 

אהרל'ה 
ויסברג 

מאחורי הָקַלִעים

אבי סגל

מזמן לא עסקה התקשורת כל 
כך הרבה במשחק ליגה. מזמן 
לא כתבו על אירוע ספורט כל כך הרבה 

בלי להתייחס לספורט. 
שבוע של "בילד�אפ" היה לדרבי 
הערב בין מכבי ת"א להפועל ת"א, ואף 
לא דיון מקצועי אחד. הכדורסל הפך 

לאירוע משני משתי סיבות. הראשונה 
היא כמובן העיסוק הבלתי פוסק בקהל,  

והשנייה שהדרבי הזה לא כוחות.  
כמות הרעש התקשורתי אינה פרו�

פורציונלית ליחסי הכוחות, כי אין יחסי 
כוחות. הדומיננטיות של מכבי ברו�
רה, וגם משחק צמוד יתקבל בהפתעה. 
ההיעדרות הצפויה של מתן נאור (פצוע) 
רק מחדדת את ההבדלים הגדולים בין 
הקבוצות. מזמן כבר לא היה עניין כזה 

במשחק שתוצאתו ידועה מראש.

הדרבי הזה תופס כל כך הרבה נפח 
כי הוא הראשון אחרי שש שנים וחצי, 
וכמובן, בגלל המאבק הגדול שהוכרז 

בעניין קריאות הנאצה ושירי השואה.

"לעצור את ההסתה"
כיוון  מכל  מותקפת  ת"א  הפועל 
- מצד מכבי, המשטרה, שרת הספו�
רט והתקשורת. כולם עסקו באפשרות 
שיושמעו הקריאות הלא נכונות או השי�
רים הלא ראויים. המשטרה הכריזה על 
אפס סובלנות בנושא, מכבי ת"א נקטה 
קו תקיף והסבירה במפורש שהפעם הת�
גובה למקרים כאלה מצידה תהיה חרי�
פה. היו אפילו איומים מרומזים לרדת 
מהמגרש. שרת הספורט הודיעה שאם זה 
יקרה לא רק המשחק הזה צריך להיעצר, 

אלא כל המחזור. 
כל אלה שמו את הפועל בפינה. לא 
פלא שהם מרגישים מותקפים. האדומים 
מרגישים שהם אשמים עוד לפני שפתחו 
את שערי נוקיה לקהל. במצב הזה הם 
החליטו לצאת מעמדת המגננה, ובמ�
סיבת עיתונאים מיוחדת בסוף השבוע 

תקפו בחזרה ואף אחד לא נשאר נקי.  
היו"ר רמי כהן אמר שם: "אנחנו רוצים 
לעצור את תהליך ההסתה. המטרה היא 
שלא יעבור מסר שדמם של אוהדי הפו�
על הותר. מה שקרה הוא חסר תקדים, 
עליהום תקשורתי על אירוע שעוד לא 
קרה. כנראה העובדה שהיינו שקטים ולא 

התבכיינו פעלה נגדנו". 
הרעש התקשורתי וההיערכות המש�
טרתית הם דבר חיובי על פניו. המטרה 
היא הרי למנוע את האירועים שכולם 
חוששים מהם. אם אכן תירשם "דממה" 
ביציעים האדומים, המבצע יוכתר בה�
צלחה. מצד אחר, צריך להביא בחש�
בון שדווקא הרעש הגדול וההיערכות 
המאסיבית יכולים לפעול בצורה הפוכה. 
סימן לכך אולי אפשר לראות בכתו�
בות הנאצה בנוקיה ביום שישי בבוקר. 
בשורה התחתונה הדרבי הזה הוא אתגר 
כפול להפועל ת"א: מצד אחד להוכיח 
שהקהל שלהם הוא לא מה שאומרים 
עליו, ומצד אחר להשיג תוצאה כזו שת�
ראה שהיה צריך לדבר השבוע יותר על 

הכדורסל.

בזמן שיחסי הכוחות בין מכבי ת"א להפועל ת"א ברורים, כל העיסוק בדרבי הערב הוא 
סביב המאבק בין הקהלים • המשטרה הכריזה על אפס סובלנות בנושא • האדומים 

צריכים להוכיח שהקהל השתנה, ואולי לספק גם משחק צמוד • רק שיעבור בשלום

מי שמתייחס לדרבי הערב כדרבי 
טעון, מצחיק את ותיקי שתי הקבו�
צות. הדרבי הערב אולי ירשום את 
שיא הצופים אי פעם במשחקי דרבי, 
אבל כשהשאלה העיקרית בו היא מי 
יתפוס את צמרת מצעד הפזמונים 
של קהלי הקבוצות ומה יירד לפינה 
לשיפוטכם, נותר רק להתרפק על 

הנוסטלגיה.
הפועל ת"א היא אלופת הניצחונות 
על מכבי ת"א. 35 פעם צהלו האדו�
מים מאז הניצחון הראשון במגרש 
הישן בצפון ת"א ב�1958 עד למש�

חק השיא של הפועל בכל הזמנים נגד 
מכבי ב�8 במארס 2004, שבו קבעה 
הפועל שיא חדש של הפרש בדרבים 
(71:96) - ועוד מול הקבוצה הגדולה 

של מכבי בכל הזמנים. 15 מהניצ�
חונות הושגו ביד אליהו. כן, במקום 
השנוא ביותר כיום על אוהדי הפו�
על ת"א. רק שמונה ניצחונות הושגו 
באוסישקין, אבל זה מתוך 18 דרבים 

שנערכו שם.
על הדרבים בשנות ה�80 לא מפ�
סיקים לדבר עד היום. זה החל בק�

טטה המכוערת בתחילת העשור, שבה 
בסיום המשחק זרק אולסי פרי כדור 
על דני נחמיאס. נחמיאס הסתובב 
וירק עליו, ואז החל פרי לרדוף אחרי 
נחמיאס ולסגור עימו חשבון. אליו 
הצטרף ארל וויליאמס לתגרה ההמו�
נית, שכל אנשי הקבוצות התקשו לה�
פריד. שנה לאחר מכן, ביתרון מכבי 
67:68, רצה בארי לייבוביץ' להוציא 

כדור למתפרצת, אבל אז קם לו יו"ר 
הוועדה המקצועית של מכבי אמ�
נון אבידן ולקח ללייבוביץ' את הכ�
דור. השופטים לא ראו והפועל שוב 

הפסידה.
אפריל 1985 זימן את הפלייאוף 
במשחק  הקבוצות.  בין  סוער  הכי 
הראשון התעלל שמוליק זיסמן במ�

כבי. הפועל אירחה את המשחק השני 
בסידרה והעדיפה את הקופה השמנה 
ביד אליהו. במכבי שררה תחושה של 
אווירת מלחמה. ואכן במחצית הש�
נייה, למרות יתרון של מכבי, דחף 
מוטי ארואסטי את כוכב הפועל מייק 
לארגי, שהשיב באגרוף. דוד דגן הר�

חיק את השניים ומכבי ניצחה 80:89. 
באותו לילה כבר חיכו אוהדים ליד 

קופות הדרן והכרטיסים נחטפו על 
הבוקר. את המשחק השלישי ראו לא�
רגי וארואסטי על אזרחי, ומכבי שוב 

גזרה רשתות.
קבו� העמידה  הפועל  ב�1988 
צה מדהימה עם זלוטיקמן, פריש�
מן ולינטון טאונס. היא ניצחה את 
מכבי שלוש פעמים באותה עונה, אבל 
שוב ראתה את מכבי גוזרת רשתות 
ואת הכוכב הגדול שלה לבן מרסר 
חוצה לצהוב בסיום העונה. השיא 
היה ב�1992 - הפועל ניצחה פע�

מיים באוסישקין. מכבי הגיעה לחוצה 
למשחק החמישי, מרסר שלח אגרוף 
לפניו של שטיינהאור (וירובניק הס�

תפק בעבירה טכנית) ומזה הפועל לא 
קמה. היו ימים.

היו ימים שהדרבי היה צמוד
אלי סהר I מתרפק על הנוסטלגיה

נאור. היחיד שחווה דרבי, אך צפוי להיעדר

יבר
ן ש

 אל
ום:

ציל

הערב: מכבי ראשל"צ - הפועל ירושלים
בית מכבי, 19:40 (ספורט 5+)

הפועל חולון - אליצור אשקלון
אולם אחד במאי, 19:40 (פריצות בספורט 5+)

גלבוע/גליל - מכבי אשדוד
גן נר, 19:45 (פריצות בספורט 5+)

מכבי ת"א - הפועל ת"א
נוקיה, 20:45 (ספורט 5)

מחר: הפועל אילת - ברק נתניה
אולם בגין, 19:00 (פריצות ספורט 5+ לייב)

מחר: מכבי חיפה - בני הרצליה
רוממה, 19:00 (ספורט 5+ לייב)

לוח המשחקים (מחזור 8)

יחסמש'         קבוצה נקודותקבוצה

לא דיון מקצועי אחד. הכדורסל הפך 

מש'
13  +113  7 1  מכבי ת"א 
12  +46  7 2  מכבי חיפה 
12  +14  7 3  הפועל אילת 
12  +23  7 4  ברק נתניה 
11  -6  7 5  הפועל ת"א 
10  +31  7 6  הפועל ירושלים 
10  -12  7 7  הפועל חולון 
10  +34  6 8  מכבי ראשל"צ 

8  -32  6 9  בני הרצליה 
8  -83  7 10  גלבוע/גליל 
7  -59  6 11  מכבי אשדוד 
7  -69  6 12  אליצור אשקלון 

הכל חוץ מכדורסל
במרכז: כתובות הנאצה בהיכל נוקיה מיום שישי         

יצר
י ש

רונ
בר, 

שי
אלן 

ני, 
קר

דד 
 עו

ים:
לומ

צי
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והדרבי של ראשון לציון יהיה המ
שחק המרכזי במחזור התשיעי בליגה 
ביום חמישי הקרוב, ושתי הקבוצות, 

וגם הפועל וגם מכבי, מגיעות מוכ
נות לאתגר.

הפועל ניצחה עוד ביום חמישי 
האחרון 29:35 את א.ס. סביון, ומכבי 
גברה שלשום 16:22 על בני הרצליה 

ו)אריאל רוזנטל הבקיע שמונה שע
ורים למכבי, יואב נאמן הוסיף אר

בעה(. האדומים יארחו את המפגש 
המסקרן עם שמונה ניצחונות אחרי 
שמונה מחזורים, והצהובים עם שבעה 

ניצחונות ותוצאת תיקו.
מכבי ת"א גברה שלשום 22:26 על 

ואס"א ת"א בדרבי של העיר הגדו
לה, למרות שחסרה את דויד ראשיץ' 
המורחק ואת איציק חליפי החולה. 

ואלכס פלקסין בלט עם שישה שע
רים במדי מכבי, אלירן מצקי הבקיע 

אותו המספר אצל המפסידה.
של  קבוצתו  רחובות,  עירוני 
27:31 את הפוו  גלעד מאור, ניצחה
על קריית אונו בקרב התחתית. אמי 
צ'וקאמיקה הבקיע 16 שערים מול 
האיןוהגנה של האורחת. במשחק 
שנעל את המחזור השמיני שלשום 
ניצחה א.ס. רמת השרון 24:26 את 
נס ציונה ועלתה למקום השביעי 

בטבלה.
נבחרת הנשים של ישראל תסיים 
הערב את מוקדמות אליפות העולם 

ובמשחק מול סלובניה, לאחר שאת
מול הובסה 40:22 על ידי אוסטריה 
)נטלי ברטו הבקיע תשעה שערים 
לישראל, ירדן ברגמן וניצן דונאי 
תרמו ארבעה כל אחת(. ישראל לא 

תעפיל לשלב הבא בטורניר.
כדורעף. מטה אשר שמרה על 
מאזן מושלם בליגה אחרי 0:3 על 

והמעפיל חדרה. מכבי ת"א חזרה לע
0:3 בכפר סבא והפועל ירוו  צמה עם
שלים השיגה ניצחון בכרמיאל 1:3. 

ובגביע האתגר לנשים נקבע שהפו
על כפ"ס תארח את שני המשחקים 

מול ספליט.
במו סיימה  ג'רבי  ירדן   ג'ודו.
קום החמישי בגרנד סלאם שנערך 

בטוקיו.
השתתף בהכנת הכתבה: עדי רובינשטיין

כדוריד I לימור שפיגל 

הכל מוכן לדרבי בראשל"צ

שרון קינן  

דיוויד סטרן כבר קבע תאריך 
־פרישה, אבל זה לא אומר שב

זמן שנותר לו אי אפשר להוסיף עוד 
צעד מעורר מחלוקת לרזומה. 

הקומישינר החליט אתמול לקנוס 
את סן אנטוניו בו250 אלף דולר, לאחר 
שמאמנה, גרג פופוביץ', בחר להופיע 
למשחק במיאמי בלילה שבין חמישי 
100:105 להיט( ללא ארבו )לשישי 
עת שחקניו המרכזיים - טים דאנקן, 
טוני פארקר, מאנו ג'ינובילי ודני גרין 

ו- שנשלחו הביתה. "הספרס עשו שי
רות לא טוב לליגה ולאוהדים", נכתב 
בהודעתו של סטרן. אין זאת הפעם 
הראשונה שפופוביץ' נוקט צעד כזה 
כדי לשמור על הרגליים המזדקנות של 

קבוצתו. המשחק במיאמי היה 
והרביעי של סן אנטוניו בחמי

שה ימים ומשחק החוץ השישי 
בתשעה ימים. 

אתמול  המשיכו  הלייקרס 
בחוסר היציבות, הפעם לצד 
מייק  של  הקבוצה  החיובי. 
ד'אנטוני להטה מחוץ לקשת 
)17 מו33( בדרך לו103:122 
ביתי על דנבר. אפילו דווייט 

הווארד )28 נק' וו20 ריב'( קלע שלשה 

ג'יימסון,  אנטואן  בקריירה.  שנייה 
שהוביל את לוס אנג'לס עם 33 נק', 
היה שחקן הספסל הראשון של 
הלייקרס מאז 1998 שסיים משחק 

עם לפחות 30 נק'.
 - אטלנטה  התוצאות:  יתר 
קליבלנד 113:111 )8 נק' לעומרי 
כספי(, טורונטו - פיניקס 97:101, 
שארלוט - פילדלפיה 104:98, 
98:86, בוסו  אורלנדו - ברוקלין
טון - פורטלנד 78:96, ניו יורק 
- וושינגטון 87:108, ממפיס - 
דטרויט 78:90, אוקלהומה סיטי - יוטה 

94:106, מינסוטה - מילווקי 85:95, 
סקרמנטו - אינדיאנה 97:92.

.יורוליג מכבי ת"א חזרה למצב שהו
מקום הראשון בבית תלוי בה. ההפסד 
של מלאגה בסיינה 91:72 ביום שישי 

והחזיר את מכבי לראשות הבית. ניצ
חונות על גדיניה בחוץ ואלבא ברלין 
במחזור הסיום של שלב הבתים ומכבי 

ותסיים ראשונה. בית ג': ז'לגיריס קו
בנה - אולימפיאקוס 77:63. בית א': 
ריאל מדריד - פנרבחצ'ה 61:79. בית 

ד': בשיקטאש - ברצלונה 78:48. 
השתתף בהכנת הכתבה: אבי סגל

מסר חשוב מהבוס
סן אנטוניו שלחה את כוכביה לנוח בבתיהם במשחקה במיאמי 

)105:100( • דיוויד סטרן, הקומישינר של האן.בי.אי, התרגז 
מחוסר הספורטיביות וקנס את הספרס ב־250 אלף דולר 

צילום:  אי.פי סטרן. "הספרס עשו שירות לא טוב לליגה ולאוהדים"  

נאמן. מכבי ראשל"צ מוכנה לדרבי 
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גיוס אשראי והלוואות

לפרסום מודעה

03-7642018

להצעת הפרסום 
המשתלמת ביותר 

03-7642018
מאות אלפי מחפשי עבודה, לימודים ושרותים נוספים.
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לפרסום מודעה
03-7642535
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gilmishali@gmail.comרכילות
gilm@israelhayom.co.il

אלאניס מוריסט בישראל. 
הזמרת הקנדית המצליחה אלאניס 

מוריסט הגיעה לארץ. אתמול בשעה 
17:45 בטיסה ישירה מלונדון, נחתה 

מוריסט מלווה בבעלה, בבנה ובמנהל 
האישי שלה. החבורה תשהה בסוויטה 

הנשיאותית של מלון דן תל אביב, 
שבה שהו גם בונו, מדונה, לאונרדו 

דיקפריו ועוד. הסוויטה אובזרה 
בפירות, בתה צמחים ובבקבוקי מים 
של אוויאן וסן פלגרינו. אם זה לא 

מספיק אז שף המלון הוקפץ לטובת 
הכנת תפריט טבעוני למוריסט 

ואנשיה. החבורה תשהה בארץ עד יום 
שלישי. מוריסט תופיע מחר בהיכל 

נוקיה ושם תפתח את סיבוב ההופעות 
הבינלאומי שלה. לאחר ההופעה 

תקנח מוריסט באפטר פארטי באחד 
המועדונים בתל אביב. 

מאיה בוסקילה אמא. הזמרת 
והכוכבת הראשית של "חי בלה לה 

לנד", מאיה בוסקילה ילדה. בשישי 

חשה בוסקילה בצירים ובעלה מתן 
כהן לקח אותה מייד אל בית החולים 

בילינסון שבפתח תקווה. בשבת בבוקר 
הביאה בוסקילה לעולם בן. 

דור המשך. גם כוכבת "עספור" 
השחקנית אפרת דור, ילדה. 

דור, שעל ההריון שלה קראתם 

כאן לראשונה, הפכה לאם בפעם 
הראשונה בחייה בחמישי האחרון. 

השם הנבחר לתינוקת, לפי מקורבים, 
הוא סול. מזל טוב!

הגיע 
לגיל

גיל משעלי

פעם ראשונה, מקום שמיני
למרות הציפיות, הימורי 

הבלוגרים ואתרי האינטרנט 
סיימה אתמול ישראל 

במקום השמיני בתחרות 
ה"ג'וניור אירוויזיון", 

אחותה הקטנה של תחרות 
האירוויזיון של איגוד 

השידור האירופי. זו היתה 
הפעם הראשונה זה עשר שנים שנציגות ישראלית משתתפת בתחרות, 

ובישראל הורכבה במיוחד לתחרות להקת kids.il, הכוללת את ליבי פנקר, 
עדי ביטי, עדי מסילתי, טלי סורוקין, עדאל קורשוב ודניאל פרוז'נסקי. 
הם שרו את השיר "Let The Music Win", שכתב והלחין אוהד חיטמן. 
למקום הראשון הגיעה נציגת אוקראינה, אנסטסיה פטריק. "היינו גאים 

 .kids.il לייצג את ישראל בכבוד", אמרו אמש ילדי
חגית רון�רבינוביץ', אמסטרדם

- מודעה - מוריסט. הגיעה להופיע
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מובילים חדשנות בקו מבריק
מבצע!

ארון קיר זכוכית
3,500&2/2.40 מ”ר

פתח-תקווה
בר-כוכבא 70

050-3220555 

חולון
האורגים 21, ביתן 18 

 03-5595067
פקס: 03-5586938

תצוגות בסניפים: 
חולון מפעל
 המרכבה 73

 03-5595068 
פקס: 03-5593328

 אשדוד
 האורגים 5

 08-8536061  

מובילים חדשנות בקו מבריק
מבצע!

ארון קיר זכוכית
3,500&2/2.40 מ”ר

פתח-תקווה
בר-כוכבא 70

050-3220555 

חולון
האורגים 21, ביתן 18 

 03-5595067
פקס: 03-5586938

תצוגות בסניפים: 
חולון מפעל
 המרכבה 73

 03-5595068 
פקס: 03-5593328

 אשדוד
 האורגים 5

 08-8536061  

מובילים חדשנות בקו מבריק

&3,500
פתח-תקווה
בר-כוכבא 70

050-3220555 

חולון
האורגים 21, ביתן 18 

 03-5595067
פקס: 03-5586938

תצוגות בסניפים: 
חולון מפעל
 המרכבה 73

 03-5595068 
פקס: 03-5593328

 אשדוד
 האורגים 5

 08-8536061  

בר-כוכבא 70
050-3220555 

האורגים 21, ביתן 18 
 03-5595067

פקס: 03-5586938

 המרכבה 73
 03-5595068 

פקס: 03-5593328

 האורגים 5
 08-8536061  

חולון
האורגים 21, ביתן 18 

 03-5595067
פקס: 03-5586938

תצוגות בסניפים: 

מובילים חדשנות בקו מבריק
מבצע!

ארון קיר זכוכית
2/2.403,500 מ”ר

פתח-תקווה
בר-כוכבא 70

050-3220555 

חולון
האורגים 21, ביתן 18 

 03-5595067
פקס: 03-5586938

תצוגות בסניפים: 
חולון מפעל
 המרכבה 73

 03-5595068 
פקס: 03-5593328

 אשדוד
 האורגים 5

 08-8536061  






