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 הרשתות יחויבו לעגל אגורות: בלעדי
רשתות השיווק יחויבו לעגל מחירים : בינואר 1החל מ־

"  טריק"ולא להשתמש ב, כלפי מעלה או מטה
,  הציבור יחסוך את האגורות: "השר בנט• האגורות 

 "שמצטברות לסכומים גדולים
 17.10.2013 :פורסם בהיאלי יעקבי־הנדלסמן 

 אילוסטרציה
 עמי שומן :צילום

http://www.israelhayom.co.il/


   4.39, 9.99הקץ למחירים דוגמת 
   2014בינואר  1מ־: שקלים 58.76ו־

לא יוצגו יותר ברשתות המזון ובכל הרשתות והחנויות  
  .הקמעונאיות מחירים שאינם עגולים

המהלך נולד בעקבות החלטה של שר הכלכלה נפתלי  
בנט והרשות להגנה על הצרכן ולסחר הוגן בראשותה 

של תמר פינקוס להירתם להורדת יוקר המחיה על ידי  
,  של הצרכן הישראלי" הכסף הקטן"שמירה על 

 .המצטבר בסופו של יום לכסף גדול

 גדעון מרקוביץ :צילום
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השירותים שיוחרגו הם שירותים שהגבייה בגינם היא  
גז  , מים, חשמל, טלפון, כגון דלק, על פי פעימות מונה

וכן מוצר או שירות שמחירם נקבע על ידי מדינה או  
 .השלטון המקומי

מתחילת השנה הבאה תחל הרשות באכיפה על הטעיה  
על פי חוק הגנת הצרכן בגין הצגה או נקיבה של מחיר  

עד למועד זה נותנת הרשות זמן  . במטבע שאינו קיים
  .לבתי העסק להתארגן

 גדעון מרקוביץ :צילום
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המשמעות של החלטה זו היא שכל הרשתות והחנויות  
התמחור החדש יהיה . יחויבו לשנות את התמחור ברשת

נעוץ בהחלטת הרשתות אם להוריד את המחיר כלפי  
  .או להעלות את המחיר כלפי מעלה למחיר עגול, מטה

היוזמה יוצאת אל הפועל בעקבות תלונות רבות  
שהצטברו על שולחן הממונה על הגנת הצרכן ולסחר  

הוגן של צרכנים הקובלים על ההטעיה בהצגת המחיר  
אגורה וחמש )במטבעות שאינם מצויים בשימוש 

 (.אגורות

 גדעון מרקוביץ :צילום
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 האגורה וחמש האגורות בוטלו  
 ,  90על ידי בנק ישראל בתחילת שנות ה־

אך בתי עסק המשיכו לתמחר את מוצריהם לפי אגורות  
  .כדי שהמחירים ייראו נמוכים יותר

סכומים  : לפיכך בנק ישראל קבע את כללי העיגול
יעוגלו כלפי מטה וסכומים  ' אג 4עד ' אג 1הנקובים ב־
,  בפועל. יעוגלו כלפי מעלה' אג 9עד ' אג 5הנקובים ב־

הם אינם  , במקרים שבהם הצרכנים משלמים במזומן
מקבלים עודף מאחר שמטבע זה כאמור לא קיים ועל  

 .כן נגבה מחיר גבוה יותר

 גדעון מרקוביץ :צילום
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 ,  לדברי שר הכלכלה נפתלי בנט
במשך שנים  . הציבור הישראלי סיים להיות פראייר"

גם הציגו שיווקית מחיר  -הרוויחו הקמעונאים פעמיים 
וגם גבו בפועל סכומים , נמוך יותר שמטעה את הצרכן

החלטה זו תסייע לקמעונאים לנקוט  . עודפים מהצרכן
הצרכן הישראלי יחסוך את אותן אגורות  . הגינות

  ".שמתווספות לסכומים גדולים

המשמעות של חיסכון  : "ד תמר פינקוס הוסיפה"עו
עודף של כל אגורה היא חיסכון של אלפי שקלים בתוך 

 ".כמה שנים

 גדעון מרקוביץ :צילום
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 האם ישראל בדרך 
 ?למהפכת קנביס רפואי

. רופאים בארץ יכלו להעניק המרשם 6עד היום רק 
כ פייגלין שזוכה לתמיכה "לפי הצעתו של ח, עתה

 יוכלו לעשות זאת רופאים רבים, רחבה
 17/10/2013 | זאב קם

  כ משה פייגלין"ח
 רענן כהן: צילום
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ועדת  ? האם ישראל בדרך למהפכת קנביס רפואי
השרים לענייני חקיקה צפויה לדון ביום ראשון הקרוב  

,  (ליכוד)כ משה פייגלין "בהצעת החוק שהגיש ח
המבקשת לאפשר לכל רופא מומחה או רופא משפחה  

את היכולת לרשום לחולים שימוש בקנביס רפואי  
אמש אף הסתמן רוב בקרב שרי . לצרכים בריאותים

  .שנוטה לתמוך בהצעה המהפכנית, הוועדה

  כ משה פייגלין"ח
 רענן כהן: צילום
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היכולת להעניק מרשם לשימוש בקנביס  , נכון להיום
רפואי נתונה בידי מספר רופאים מאוד מצומצם 

ורק לחולים אונקולוגים המטופלים בבתי  , (שישה)
הדבר לא מאפשר . החולים בהם עובדים אותם רופאים

פתרון לרוב החולים הזקוקים לקנביס רפואי לצורך  
  .שיפור מצבם

  כ משה פייגלין"ח
 רענן כהן: צילום
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תורחב היכולת לרשום קנביס  , על פי ההצעה, כאמור
שרי הוועדה הסתמן   13בקרב . רפואי לכל רופא משפחה

כאשר שרי הליכוד  , אמש רוב התומך בהצעת החוק
-גם שרי ישראל. הודיעו כי הם נוטים לתמוך בהצעה

כשבנוסף אליהם גם השר , ביתנו הביעו עמדה דומה
  .הודיע כי יתמוך בהצעה( הבית היהודי)אורי אריאל 

 

  כ משה פייגלין"ח
 רענן כהן: צילום
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,  (התנועה)השרה ציפי לבני , ר הוועדה"בסביבתה של יו
אולם במקביל היא  , אמרו אמש כי גם היא נוטה לתמוך

.  מעוניינת לשמוע את עמדתה של שרת הבריאות בנושא
מסתמנת    (יש עתיד)אולם שרת הבריאות יעל גרמן 

כגורם המרכזי שיכול להוביל להתנגדות לאישור הצעת  
  .החוק

  כ משה פייגלין"ח
 רענן כהן: צילום
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שרים בוועדה מספרים כי גרמן הודיעה להם שהיא  
מתנגדת בתוקף להצעת החוק וכי היא אף עורכת 

במטרה , שיחות עם שרי הוועדה שתומכים בהצעה
בסביבתה . לנסות ולשכנע אותם לשנות את הצבעתם

של גרמן הסבירו אמש כי הממסד הרפואי מתנגד  
מחשש שיופעלו על רופאים לחצים  , להצעת החוק

כבדים לרשום קנביס רפואי גם לאנשים שלא זקוקים  
  .לו מסיבות רפואיות

  כ משה פייגלין"ח
 רענן כהן: צילום
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,  נכון לאמש הסתמן רוב בקרב שרי הוועדה, כאמור
אולם עד יום ראשון עוד יופעלו על רובם לחצים כבדים  

,  ר הקואליציה"לדברי יו. במטרה לשנות את עמדתם
ישנה אפשרות שהדיון על החוק  , (ליכוד)כ יריב לוין "ח

לאור העובדה שהוא לא הוצב , ידחה בשבוע אחד
ובעקבות  , מלכתחילה על סדר יומה של הוועדה

  .התנגדות שרת הבריאות

  כ משה פייגלין"ח
 רענן כהן: צילום
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אני כולי  : "אמר אמש, כ פייגלין"ח, יוזם הצעת החוק
תקווה שביום ראשון הקרוב חברי ועדת השרים יתנו  

.  תקווה חדשה לאלפי חולים הזקוקים לקנביס הרפואי
הצעת החוק שלי אמורה לתקן את המצב בו הפקידים  

.  מחליטים על דרך הטיפול בחולים במקום הרופאים
שטענה שהחוק כובל את  , תמוה בעיני ששרת הבריאות

 ".מתנגדת עתה לתיקון, ידיה

  כ משה פייגלין"ח
 רענן כהן: צילום
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כי  , בתגובה לחשש המועלה מצד שרת הבריאות
השימוש בקנביס הרפואי ייפרץ הרבה מעבר לאותם  

אמרו אמש שרים בוועדה כי  , חולים הזקוקים לו באמת
אין שום הבדל בין הקנביס ובין תרופות ממכרות  

ומסוכנות אחרות שניתנות על ידי רופאים באמצעות  
  .מרשם רפואי רגיל

 

  כ משה פייגלין"ח
 רענן כהן: צילום
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בכירים במערכת הבריאות אמרו בתגובה כי מדובר 
בניסיון להפוך את עישון המריחואנה לחוקי באמצעות  

מדינה גדולה , בעוד שבגרמניה. "ועל גב הממסד הרפואי
צרכני קנאביס   170ישנם בסך הכל , בהרבה מישראל

וזה עוד לפני הצעת  , 14,000בישראל ישנם , רפואי
הצעת החוק תהפוך את הנושא לשוק אחד . החוק
  ".גדול

  כ משה פייגלין"ח
 רענן כהן: צילום
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 :  בקרוב במוזיאון
 עם תווי שירה –ך באיטלקית "התנ

ך במוזיאון ארצות המקרא "שנות תנ 2,000תערוכת 
כולל ברית  –תציג מהשבוע הבא טקסטים נדירים 

אילן יוחסין מאדם אבינו ועד  , חדשה בערבית
וגרסה של תרגום השבעים על נייר , האפיפיור הנוכחי

 פפירוס
 16/10/2013| דליה מזורי 

 באדיבות מוזיאון : צילום
 ארצות המקרא בירושלים
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ממגילות  , ך גוטנברג"מתנ, קטעים נדירים מגניזת קהיר
אלה רק חלק מהפריטים   –קומראן ומתרגום השבעים 

"  ספר הספרים"ההיסטוריים שיופיעו בתערוכת 
שתיפתח ביום רביעי הבא  , במוזיאון ארצות המקרא

 . בירושלים

 באדיבות מוזיאון : צילום
 ארצות המקרא בירושלים
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ויוצגו בה טקסטים , ך"שנות תנ 2,000התערוכה מציגה 
ובהם כתבי יד המוקדמים , כיים מהחשובים בעולם"תנ

, כתבי יד מאוירים מרהיבים, ביותר של הברית החדשה
ך  "קטעים נדירים מגניזת קהיר ודפים מקוריים מתנ

התערוכה תעקוב  . ך המודפס הראשון"התנ -גוטנברג 
השורשים היהודיים  , כי"אחר התפתחות הטקסט התנ

 .  של הנצרות והתפשטות המונותיאיזם

 באדיבות מוזיאון : צילום
 ארצות המקרא בירושלים
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 את הפריטים אספו בני משפחת גרין
 ,נוצרים אוונגליסטים, מאוקלהומה

ך עתיקים ולהציגם ברחבי  "שממשיכים לאסוף ספרי תנ
ועתה הגיעה , ב"התערוכה הוצגה לראשונה בארה. תבל

 .  מכאן תעבור לרומא ותוצג בוותיקן. לישראל
 

ך מאז  "התערוכה סוקרת את התפתחותו של התנ
זמן כתיבתן של מגילות ים המלח , תקופת הבית השני

דרך ימי הביניים , וימי לידתה של הדת הנוצרית
 .  ועד לימינו אנו, והמצאת הדפוס

 באדיבות מוזיאון : צילום
 ארצות המקרא בירושלים
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ספר  , אוצר התערוכה, ר פיליפ בוקוסובוביץ"לדברי ד
ך  "מהתנ. "שנות תרבות מערבית 2,000הספרים מסמל 
התפתחה גם התרבות  , שנוצר בארץ, של העם היהודי

ך קיים מתקופת  "התנ. "אמר בוקוסובוביץ, "הנוצרית
כי מציון  ' –הכל מתחיל כאן . בית שני עד עצם ימינו

ך והברית החדשה "מכאן התפשטו התנ. 'תצא תורה
 ".  לכל רחבי העולם

 באדיבות מוזיאון : צילום
 ארצות המקרא בירושלים
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המיצג העתיק ביותר בתערוכה הוא העתק של מגילות  
ך ליוונית  "תרגום התנ -גם תרגום השבעים . קומראן

לפי בקשה של המלך  , בידי שבעים חכמים יהודים
קטעי  . הוא מהעתיקים שבמוצגים -המצרי תלמי השני 

כפי שנכתבו בזמנו  , התרגום מוצגים על נייר פפירוס
 . במצרים

 באדיבות מוזיאון : צילום
 ארצות המקרא בירושלים
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 מהמאה השנייה לספירה מוצג  
ובתערוכה  , ספר שהוא העדות הראשונה לברית החדשה

כתבי יד מגניזת  , יוצגו גם כתבי יד בסורית עתיקה
ספר תורה שומרוני  , טקסט קראי של התורה, קהיר

.  לספירה 4-ך אתיופי מהמאה ה"ותנ 11-13-מהמאות ה
,  15-ך מהמאה ה"מתימן מוצגת מגילת קלף של התנ

 .  לספירה 11-13ומיוון מוצגת הברית החדשה מהמאות 
 

 באדיבות מוזיאון : צילום
 ארצות המקרא בירושלים
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 ספר תורה עתיק מארמניה שיוצג  
בתערוכה הוא פריט מהמדינה הראשונה בעולם 

לספירת   301-ב, שהנצרות הפכה בה לדת הלאומית
,  בלטינית מוצגים ספרי תורה מימי הביניים. הנוצרים

-מהמאה ה, ומוצג מעניין ביותר הוא כתב יד מאיטליה
וכתוב בו אילן היוחסין של , מטרים 15אורכו : 14

מאדם הראשון דרך ישו ועד האפיפיורים , העולם
המסמך . והמלכים שהתמנו בוותיקן והומלכו באירופה

 .  כולל הסבר היסטורי ואיורים מרשימים

 באדיבות מוזיאון : צילום
 ארצות המקרא בירושלים
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 מגרמניה מוצגים כתבי יד מהמאות  
ך  "המוצג החשוב ביותר הוא עותק מהתנ. 15-16-ה

הראשון שהודפס במכונת דפוס של גוטנברג משנת  
ועד ימינו  , עותקים 180-ך אז הודפס ב"התנ. 1450

 .  באופן מלא או חלקי, עותקים בלבד 30-40נותרו 
 

שהודפסה  , גם עותק של הברית החדשה בערבית
וכן גם עותק של  , יוצג במוזיאון, 16-באיטליה במאה ה

 .  יימס'ך לאנגלית על ידי המלך ג"תרגום התנ

 באדיבות מוזיאון : צילום
 ארצות המקרא בירושלים

http://www.nrg.co.il/


 

ספר ללימוד  , ספרי קבלה עתיקים: ועוד בתערוכה
י  "וכתבי יד מקוריים של רש, טעמי המקרא עם תווים

באוקטובר   23-התערוכה תהיה פתוחה לקהל מ. וקמחי
 .  במאי 24ועד 

 

 באדיבות מוזיאון : צילום
 ארצות המקרא בירושלים

http://www.nrg.co.il/


 
 
 

 "ממכרות כמו קוקאין' אוראו'עוגיות "
מחקר שביצעו חוקרים ממכללת קונטיקט על עכברים 
מצא כי הם נמשכו שוב ושוב לחיק העוגיות האהודות  

עוד עלה  . באותו האופן שבו נמשכו לזריקות קוקאין
אוכלים  , כמו רבים מבני האדם, העכברים: במחקר

 קודם את הקרם

 Ynet  16.10.13  :פורסם  

 shutterstoc: צילום



 
 
 

הם אלה שיש להאשים  -הקשרים הכימיים במוח 
  ".אוראו"כשמתפתח חשק בלתי מוסבר לעוגיות 

שבארצות הברית מצאו כי   קונטיקטחוקרים ממכללת 
אצל עכברי מעבדה לחטיף המתוק יש השפעות ממכרות  

   . ולמורפיום קוקאיןכמו ל

צוות  , "לס טיימס'לוס אנג"לפי העיתון האמריקני 
שניסה לבדוק   עכבריםמחקר מהמכללה ביצע ניסוי על 

 . את ההשפעות של העוגיה על מוחם

 shutterstoc: צילום

http://www.ynet.co.il/tags/קונטיקט
http://www.ynet.co.il/tags/קוקאין
http://www.ynet.co.il/tags/עכברים


 
 
 

 במהלך הניסוי הוכנסו העכברים 
לתוך מבוך שבצדו האחד הונחו פריכיות אורז ובצדו  

אנשי הצוות תצפתו על  ". אוראו"האחר עוגיות 
 .  הנסיינים בשני צדדיו של המבוך

תוצאות הניסוי הושוו עם ניסוי קודם שנעשה לעכברים 
שבו בצד אחד של המבוך הוזרק להם מורפיום 

המחקר הראה . ובצד השני הוזרק להם עירוי, וקוקאין
כי העכברים בילו בצד של העוגיות את אותו פרק הזמן  

 .  שבו בילו בצד של המורפיום והקוקאין

 shutterstoc: צילום



 
 
 

גם העכברים לא הפיקו הנאה מאכילת  , כמו בני אדם"
וזף שרודר שהוביל את צוות המחקר 'אמר ג, "הפריכית

החוקרים , לפי העיתון האמריקני. UPI.comלאתר 
ניסו ללמוד גם את ההנאה המופקת במוחם של  

ומצאו כי בזמן אכילת  , העכברים שאכלו אוראו
יותר ניורונים הופעלו מאשר בזמן הזרקת  , העוגיות
 . הסמים

 shutterstoc: צילום



 
 
 

מחקרנו תומך בתיאוריה שמזון עם אחוזי שומן וסוכר "
גבוהים מפעילים קשרים כימיים במוח באותו אופן  

זה יכול להסביר למה . "אמר שרודר, "שסמים מפעילים
לאוכל מסוים למרות  ' לא'אנשים לא יכולים להגיד 

מחקרם מצא עוד  ". שהם יודעים שהוא לא טוב עבורם
אוהבים לאכול קודם את  , כמו בני האדם, כי העכברים

 .  המילוי הלבן ולאחר מכן את העוגיות

 

 shutterstoc: צילום



מי שהוטרדה בידי : אושר לקריאה ראשונה
 עובד ציבור לא תידרש להוכיח

גם  , שאושר בוועדה למעמד האשה, לפי התיקון לחוק
בין אזרח ועובד ציבור מתקיימים יחסי מרות במקרים 

 כך ששאלת ההסכמה אינה רלוונטית, מסוימים
 16.10.2013 רויטל חובל

  .מוטי מלכה בבית המשפט
 אלון רון: צילום

http://www.haaretz.co.il/misc/writers/1.681421


(  רביעי)הוועדה למעמד האשה בכנסת אישרה היום 
שלפיו במקרה , התיקון לחוק למניעת הטרדה מיניתאת

שבו עובד ציבור מנצל את סמכותו כלפי אשה ומטריד 
,  אותה מינית היא לא תידרש להוכיח חוסר הסכמה

החידוש בחוק הוא  . שכן מתקיימים ביניהם יחסי מרות
ובמצב , שבין אזרח לעובד ציבור מתקיימים יחסי מרות

 .אין צורך להוכיח חוסר הסכמה כפי שדורש החוק, זה

  .מוטי מלכה בבית המשפט
 אלון רון: צילום

http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2056464


 הרקע לתיקון לחוק שיזמה חברת 
 לשעבר ראש, (מרצ)הכנסת מיכל רוזין 

היה  , איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
ראש העיר קרית מלאכי  , מוטי מלכה המקרה של

סיפרה כי  , תושבת העיר, אחת המתלוננות נגדו. לשעבר
, לפי גרסתה. חיפשה עבודה והוא אמר לה כי יעזור לה

השניים קיימו יחסי מין והיא לא התנגדה כיוון  
הסכמתה . שביקשה לקבל את עזרתו במציאת משרה

הביאו לכך  , חרף יחסי התלות ביניהם, לקיום היחסים
 .שהמקרה שלה נמחק מכתב האישום נגד מלכה

  .מוטי מלכה בבית המשפט
 אלון רון: צילום

http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2041479
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2041479
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2041479
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2041479


 החוק למניעת הטרדה מינית מפרט  
הצעות  "ובהם , כמה מקרים הנופלים תחת ההגדרה

המופנות לאדם אשר הראה , חוזרות בעלות אופי מיני
,  "למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות

המתמקדות  , התייחסויות חוזרות המופנות לאדם"
כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו  , במיניותו

התייחסות מבזה או  "ו" מעונין בהתייחסויות האמורות
,  משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו

בשני המקרים הראשונים כדי  ". לרבות נטייתו המינית
 .להרשיע בהטרדה מינית יש להוכיח חוסר הסכמה

  .מוטי מלכה בבית המשפט
 אלון רון: צילום



החוק מפרט גם מקרים שבהם אין צורך להוכיח חוסר  
במקרים , למשל. הסכמה ובהם במקרים של יחסי מרות

, עובד במסגרת יחסי עבודה, מטופל-של יחסי רופא
התיקון של רוזין לחוק מוסיף  . סטודנט וכדומה-מרצה

נבחר ציבור  , מקרה של ניצול יחסי מרות של איש ציבור
אך קובע כי  , לא בהכרח של עובד תחתיו, או עובד ציבור

 .בין עובד ציבור לאזרח קיימים יחסי מרות

  .מוטי מלכה בבית המשפט
 אלון רון: צילום



החוק עבר בתמיכת משרד המשפטים וצפוי לעלות  
.  להצבעה במליאה לקריאה ראשונה בעוד כשבועיים

,  מנהל מחלקת ארנונה"מיכל רוזין אמרה היום כי 
צריך לדעת שהוא לא יכול לנצל תושבות  , למשל

מקרה מוטי מלכה הראה לנו שהחוק זקוק  . שתלויות בו
לפיו הטרדה מינית מצד עובד ציבור שקולה  , לתיקון

 .  להטרדה מינית במקרים של יחסי מרות

  .מוטי מלכה בבית המשפט
 אלון רון: צילום



גם לראש מחלקת המים בעירייה לצורך העניין יש  
רוזין הוסיפה  ". מרות על נשים שנותקו ממים עקב חוב

מקווה שבעקבות התיקון לחוק נצליח למצות  "כי היא 
את הדין עם עובדי ציבור המנצלים את סמכותם לרעה  

 ".למטרות מיניות

  .מוטי מלכה בבית המשפט
 אלון רון: צילום



 
 
 

 תקברו אותו בישראל: בנו של הפושע הנאצי
  SS-ארבעה ימים אחרי ההודעה על מותו של קצין ה

אזרחים  335שהשתתף בטבח של , אריך פריבקה
אף אחד לא מוכן לערוך לו  , באיטליה בימי המלחמה

לא ארץ  , לא הכנסייה, לא עיריית רומא: טקס קבורה
. המקלט שלו ארגנטינה וגם לא עיירת הולדתו בגרמניה

 בנו חולל פרובוקציה עם משפט מקומם

AP -ו  ynet ,  15.10.13  :פורסם  

  פריבקה
 AFP: צילום



 
 
 

זעם  , עורר הרבה סערות אריך פריבקההפושע הנאצי 
ארבעה ימים אחרי  , אבל גם כעת, ותחושת עלבון בחייו
הוא מצליח להוציא את , 100שהלך לעולמו בגיל 

, הדרמה האחרונה סביב פריבקה .שונאיו משלוותם
  -אזרחים  335שהורשע בהשתתפות בטבח  SSקצין 

באיטליה במלחמת העולם  -בהם עשרות יהודים 
 .  קשורה לקבורתו, השנייה

  פריבקה
 AFP: צילום

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4439454,00.html


 
 
 

מדינת  , עיריית רומא, אחרי שהכנסייה הקתולית
המקלט שלו ארגנטינה ואפילו עיירת הולדתו בגרמניה  

בנו של פריבקה ( 'ג)חולל היום , סירבו לקבור אותו
פרובוקציה כשאמר שמבחינתו אפשר לקבור את אביו  

 .גם בישראל

  פריבקה
 AFP: צילום



 
 
 

מבחינתי גם ? איפה צריך לקבור את אבא שלי"
אמר הבן חורחה פריבקה לסוכנות הידיעות  , "בישראל

,  ה'א ממקום מושבו בברילוצ"האיטלקית אנס
כך הם יהיו  . "ועשה כותרות בארץ המגף, ארגנטינה

אך , "הם"הוא לא הסביר למי הכוונה במילה ". שמחים
ככל הנראה כוונתו לכל אלה המבקשים למנוע טקס  

 .  מכובד לפושע הנאצי

  פריבקה
 AFP: צילום



 
 
 

פריבקה הבן אמר כי הסירוב העקבי של גופים ומדינות  
למה האנשים האלה  ": "צדק-אי"לקבור את אביו הוא 

בסוריה או  , לא מתמקדים במה שקורה במזרח התיכון
?  שטבעו למוות בלמפדוזהבמהגרים המסכנים , באיראן

למה במקום זה הם ממשיכים להתעסק באדם מהעידן  
 ".?שנה 60-של מלחמה שנגמרה לפני יותר מ

  פריבקה
 AFP: צילום

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4436228,00.html


 
 
 

פריבקה חי תחת מעצר בית בבירת איטליה אחרי  
אזרחים  335בגין רצח  1998-שנידון למאסר עולם ב

באותה העת הוא היה  . 1944בטבח בפאתי רומא במרס 
האנשים   335שהוציאו להורג את  SSאחראי על כוחות 

ידי קבוצת  -חיילים גרמנים על 33בתגובה על הרג 
אחרי המלחמה נמלט פריבקה לארגנטינה  . פרטיזנים

אולם הוא גורש לאיטליה אחרי שהתראיין לערוץ  
הוא טען אז  . ב והודה בתפקידו ברצח"טלוויזיה בארה

 ".טרוריסטים"כי הטבח בוצע נגד 

  פריבקה
 AFP: צילום



 
 
 

תנאי מעצר הבית שבהם חי פריבקה בשנים האחרונות  
לפני  . עוררו זעם בקרב ארגונים יהודיים באיטליה

שלוש שנים הם מחו על כך שבית המשפט התיר לפושע  
. הנאצי לצאת מדי יום לקניות ולביקור בכנסייה

אולם זה הומר  , פריבקה נידון תחילה למאסר עולם
 .  במעצר בית מלא עקב מצבו הבריאותי

  פריבקה
 AFP: צילום



 
 
 

הטבח שבו לקח פריבקה חלק בוצע אחרי שהנאצים  
החליטו להוציא להורג עשרה איטלקים על כל חייל  

הם אספו אסירים פוליטיים  . שנהרגו 33-נאצי מבין ה
וירו בהם במחצבה , יהודים 75פושעים וגם , מבתי כלא

פריבקה הודה כי ירה למוות בשני  . מחוץ לרומא
,  עם זאת. פרטיזנים וסייע בלכידתם של רבים אחרים

הוא הדגיש לכל אורך הדרך כי ביצע את הפקודות  
 .  שהוטלו עליו

  פריבקה
 AFP: צילום



 
 
 

מותו של פריבקה העלה לדיון ציבורי באיטליה ובעולם  
הנוצרי את האופן שבו יש להביא למנוחות אדם שהיה 
אחראי לפשעי מלחמה והכחיש שבשואה נרצחו שישה 

הרשויות ברומא שבה חי בשנים . מיליון יהודים
האחרונות אסרו לחלוק לו כבוד בשום צורה שהיא 

מפקד המשטרה המקומית הודיע כי  . בשטח העיר
וראש העיר איגנציו מרינו  , הבירה תמנע כל טקס לזכרו

 .  השמיע דברים דומים

  פריבקה
 AFP: צילום



 
 
 

הקהילה היהודית של רומא הביעה הערכה רבה 
  -אזרחית או דתית  -כל סוג של הפגנת כבוד . "להחלטה

תהיה עלבון בלתי נסלח לזכר אלה שנפלו במלחמה על  
אמר ראש הקהילה  , "החופש נגד הנאציזם והפאשיזם

 .  רנצו גטניה, היהודית באיטליה

  פריבקה
 AFP: צילום



 
 
 

ארגנטינה הודיעה כבר בסוף השבוע כי לא תסכים 
וגם  , לקבל לידיה את גופתו ולקבור אותו בשטחה

התקווה של עורך דינו של פריבקה שהוא ייקבר בעיירת  
עורך הדין אמר כי יש  . הולדתו בגרמניה נגוזה כנראה

, לקבור את פריבקה במולדתו משום שאהב אותה מאוד
,  הניגסדורף שמצפון לברלין, אולם בעיירה שבה נולד

 .  הודיעו כי לא יוכלו לעשות זאת

  פריבקה
 AFP: צילום



 
 
 

חוקי המקום מתירים לקבור  , לפי העירייה המקומית
במקרים חריגים ניתן לטמון שם . שם רק את תושביו

גם קרובי משפחתם של אנשים שכבר קבורים בבית 
אולם איש מבני משפחת פריבקה  , הקברות המקומי

ולפיכך גם לו אין הזכות  , אינו קבור בבית העלמין הזה
 .הזו

  

  פריבקה
 AFP: צילום


