בגיליון זה
√ לִïקַראת חַëג הַéפֶּöסַòח :פֶּöסַòח – חַëג הַéחֵëירוּת; שְûמוֹת הַéחַëג,
ַåדת לְïבִãנָך".
מִñנהָéגִåים √ הַéצָõעָôה לְïסֵֶòדר פֶּöסַòח √ שַûעַôר לָïעִôבִרית" :וְèהִéג ָü

שבועון חדשות ב ּעברית קל ה
גִåילָïיוֹן 1386

יוֹם שְûלִïישִûי ,ו' בְּãנִóיסָòן תשס"ו 4 ,בְּãאַäפִּריל 2006

ָûבוּע לִïפנֵóי  50שָûנָóה; פָָּöרשַûת הַéשָûבוּעַ;ô
√ הַéמְñדוִֹרים הְַéקבוּעִôים :הַéש ַô
הכֹּל נִóשאָäר
סִòיפּוִּרים ְקטַíנִóים מֵñהָéעוֹלָïם הַéגָåדוֹל; לַïבַּãיִìת וְèלַïמִñשפָּöחָëה; ַé
בַּãמִñשפָּöחָëה; שַûעַôרשוּעוֹן ,וְèעוֹד.
 16עַôמוִּדים √ הַéמְñחִëיר  4ש"ח )כּוֹלֵïל מַñעַ"ôמ( √ ְדמֵñי הַéמָñנוּי לְïשָûנָóה
 192ש" ח √ הַéמְñחִëיר בארה"בN.Y.C. $2.50 √ OUT $2.80 :

נְóשִׂûיא הַéמְִñדינָóה עוֹמֵñד לְïהַéחלִïיט עַôל מִñי
יַìטִíיל אֶäת הַéרכָּîבַãת הַéמֶñמשָûלָïה הַéחֲָëדשָûה

פֶֶּöרס – לִïפְöגִåישָûה
עִôם הָéאַäפִּöיפיוֹר
שִûמעוֹן פֶֶּöרס עוֹמֵñד לְïהִéיפָּöגֵåש בְּãיוֹם
ָûבוּע עִôם הָéאַäפִּöיפיוֹר בֶּãנִֶóדיקטוּס
חֲëמִñישִûי הַéש ַô

נְóשִׂûיא הַéמְִñדינָóה מֹשֶûה ַקצָõב עוֹמֵñד לְïסַòייֵìם סִòיבוּב ִראשוֹן שֶûל הַéשִׂûיחוֹת עִôם נְóצִõיגֵåי הַéמִñפלָïגוֹת עַôל הַéרכָּîבַãת
יוִֹדיע הַéנָóשִׂûיא עַôל מִñי
ַô
)הֲָéקמַñת( הַéמֶñמשָûלָïה הַéחֲָëדשָûה .יִìיתָüכֵîן שֶûהַéנָóשִׂûיא יְַìקייֵìם סִòיבוּב שִׂûיחוֹת נוֹסָòף .לְïאַäחַëר הַéשִׂûיחוֹת,
יַìטִíיל אֶäת הַéרכָּîבַãת הַéמֶñמשָûלָïה הַéבָּãאָäה .נִóראֶäה שֶûהַéנָóשִׂûיא יַìטִíיל אֶäת הַéתַüפִקיד עַôל אֵäהוּד אוֹלמֶñרט.

הַéשִûישָûהײַעָôשָׂûר בַּãוָèתִüיָקן .מַñטַרת הַéפְּöגִåישָûה:
ִדיוּן בַּãהִéתפַּöתחוּיוֹת הָéאַäחֲëרוֹנוֹת בַּãמִñזָרח
הַéתִüיכוֹן ,וְèשִûיפּוּר )שִûינוּי לְïטוֹבָãה( בְַּãקשִָûרים בֵּãין
יִìשָׂראֵäל לַïוָèתִüיָקן.

לְïפִöי הַéמַñצָõב הַéיוֹםֹ ,לא בָּãרוּר כַּîמָñה חַëבֵרי כְּîנֶóסֶòת תוֹמכִîים
בְּãאוֹלמֶñרט ,וְèכַîמָñה – ְãבּעָôמִñיר פֶֶּöרץ .לְïפִöי שָûעָôה ,לְïאוֹלמֶñרט

בַּãלִïיכּוּד בּוֹדִקים
מִñי אָäשֵûם בַּãכִּîישָûלוֹן

מוּבטָíחִëים הַéקוֹלוֹת שֶûל ָקִדימָñה וְèהַéגִåמלָïאִäים ,בְּãיַìחַëד  ;36לְïפֶֶöרץ
מוּבטָíחִëים הַéקוֹלוֹת שֶûל הָéעֲôבוָֹדה ) .(19הַéמִñפלָïגוֹת הָéאֲäחֵëרוֹת

בַּãליכּוּד הֶéחליטוּ להקים וַèעֲַôדת בְִּãדיָקה,

מִñתלַïבּטוֹת )נִóמצָõאוֹת בְִּãדילֶïמָñה( בְּãמִñי לִïתמוֹך .נִóראֶäה שֶûמִñפלְïגוֹת

שתִüבדוֹק את הסיבּוֹת לַïכִּîישָûלוֹן )חוֹסר ההצײַ

ִõיע שוּם מוּעֲôמָñד.
הַéיָìמִñין יַìחלִïיטוּ ֹלא לְïהַéצ ַô
הצילוּם :עמית שאבי

לְïפִöי הַéחוֹק ,נְóשִׂûיא הַéמְִñדינָóה מַñטִíיל אֶäת תַüפִקיד הַéרכָּîבַãת
ָåבוֹהּ בְּãיוֹתֵüר לְïהִָéקים
הַéמֶñמשָûלָïה עַôל מִñי שֶûיֵìש לוֹ הַéסִòיכּוּי הַéג ַé
מֶñמשָûלָïה .לַïמוּעֲôמָñד לְïהַéרכָּîבַãת הַéמֶñמשָûלָïה יִìהיוּ  28יָìמִñים לְïהִָéקים
ִïיח בְּãכָîך ,יְַìקבֵּãל מֵñהַéנָóשִׂûיא עוֹד  14יָìמִñים.
מֶñמשָûלָïה .אִäם ֹלא יַìצל ַë

נְóצִõיגֵåי ָקִדימָñה בָּãאִäים לִïפְöגִåישָûה עִôם הַéנָóשִׂûיא

בִּãיקוֶֹרת בָּãעֲôבוָֹדה עַôל "הַéתַüרגִåילִïים שֶûל פֶֶּöרץ"

לחה( של המִñפלגה בַּãבּחירוֹת .חֲëבֵַãרת הכּנסת
לִïימוֹר לִïבנַóת קראה לקיים בַּãזמן הקרוֹב
פַּריימִֶñריס ,כּדי לבחוֹר מחדש את יוֹשבײַ
ראש הליכּוּד .בּליכּוּד מַñעֲôריכים )חוֹשבים(

כּי בִּãניָìמִñין נְóתַüניָìהוּ לא יִìתפַּöטֵíר ,ויַìמשיך
לעמוֹד בֹּראש הליכּוּד.

אִäישִûים בְּãמִñפלֶïגֶåת הָéעֲôבוָֹדה מוֹתחִëים

מֶñמשָûלָïה עִôם מִñפלְïגוֹת הַéיָìמִñין .נִóראֶäה

בְָּãראשוּת פֶֶּöרץ בְּãשִûיתוּף מִñפלְïגוֹת הַéײַ

בִּãיקוֶֹרת עַôל הָéאֶäפשָûרוּת לְïהִָéקים מֶñמשָûלָïה

שֶûעַôכשָûיו שִûינָóה פֶֶּöרץ אֶäת ַדעתוֹ ,וְèהוּא

יָìמִñין ,וְèהֵַéדעָôה הִéיא כִּîי "הַéתַüרגִåילִïים שֶûל

בְָּãראשוּת עָôמִñיר פֶֶּöרץ ,יַìחַëד עִôם מִñפלְïגוֹת

אוֹמֵñר כִּîי אֶäפשָûר לְïהִָéקים מֶñמשָûלָïה עִôם

פֶֶּöרץ" בָּãאִäים לְïחַëזֵêק אֶäת הַéמַñעֲôמָñד שֶûל

שַׂûר הַéחוּץ הַéפַöלַïסטִíינִóי:
אֵäין מָñקוֹם לְïיִìשָׂראֵäל

הַéיָìמִñין.

הַéיָìמִñין ,שֶûתִüהיֶìה לָïהּ תוֹכנִóית חֶëבָרתִüית.

הָéעֲôבוָֹדה בַּãשִׂûיחוֹת עִôם ָקִדימָñה ,וְèכִîי

שַׂûר הַéחוּץ הַéפַöלַïסטִíינִóי וְèהָéאִäיש מִñספָּöר

בְּãסוֹפוֹ שֶûל ָדבָãר תָüקוּם מֶñמשֶûלֶïת ָקִדימָñה–

שְûתַüיִìים בְּãהַéנהָéגַåת הַéחַëמַñאס ,מַñחמוּד אַäײַזַêהַéאר,

עֲôבוָֹדה ,בְּãשִûיתוּף מִñפלָïגוֹת אֲäחֵëרוֹת.

ָקָרא לְïהוִֹריד אֶäת יִìשָׂראֵäל מֵñהַéמַñפָּöה .בִּãמְñקוֹם

ִíיח פֶֶּöרץ ,שֶûהוּא
לִïפנֵóי הַéבְּãחִëירוֹת הִéבט ַë

עִôם זֹאת ,בַּãמַñעֲֶôרכֶîת הַéפּוֹלִïיטִíית

ֹלא יַìסכִּîים בְּãשוּם פָּöנִóים וְèאוֹפֶöן לְïהִָéקים

בְּãטוּחִëים כִּîי אֵäין סִòיכּוּי לְïהִָéקים מֶñמשָûלָïה

יַìחַëד בַּãסֵֶòדר
הַéמַñחלָָïקה לַïעֲôלִïייָìה וְּקלִïיטָíה שֶûל
הַéסוֹכנוּת הַéיְìהוִּדית מְַñקייֶìמֶñת אֶäת
ֵäירוּח עוֹלִïים
מִñבצַõע "יַìחַëד בַּãסֵֶòדר" :א ַë
בְּãלֵïיל הַéסֵֶòדר בְּãבָãתֵüי מִñשפָּöחוֹת יִìשׂײַ
ְראֵäלִïיוֹת וָèתִüיקוֹת.
מִñספַּöר הַéמִñשפָּöחוֹת הַéמְñבַãקשוֹת
ֵָäרח עוֹלִïים גָåדוֹל מִñמִñספַּöר הָéעוֹלִïים
לְïא ַë
הַéמְñבַãקשִûים לְïהִéתאֵָäרחַ ,ëוְèלָïכֵîן קוֵֹראת
הַéסוֹכנוּת לְïעוֹלִïים הַéמְñעוּנייָìנִóים
לַïחֲëגוֹג אֶäת לֵïיל הַéסֵֶòדר יַìחַëד עִôם
מִñשפָּöחוֹת וָèתִüיקוֹת – לְïהִéתַקשֵûר
לְïטֶíלֶïפוֹן  ,02–6202426אוֹ לְïפַöקס
.02–6204161

אוֹלמֶñרט נִóפגָåש עִôם ָראשֵûי מִñפלָïגוֹת
אֵäהוּד אוֹלמֶñרט מְַñקייֵìם שִׂûיחוֹת עִôם

בֵּãיתֵüנוּ ,מֶֶñרצ וְèהָéאִäיחוּד הַéלְïאוּמִñי–מַñפָד"ל.

ָראשֵûי מִñפלָïגוֹת ,בְּãמַñטָָíרה לִïבדוֹק אֶäפשָûײַ

בְָּãקרוֹב תִüיתָüכֵîן פְּöגִåישָûה עִôם נְóתַüניָìהוּ .לְïפִöי

רוּיוֹת שוֹנוֹת לַïהֲָéקמַñת קוֹאָäלִïיציָìה .לְïפִöי

שָûעָôה ֹלא הָéייתָüה פְּöגִåישָûה עִôם נְóצִõיגֵåי

שָûעָôה נִóפגַåש אוֹלמֶñרט עִôם ָראשֵûי יִìשָׂראֵäל

הָéעֲôבוָֹדה.

אֵäין רוֹב לְïמֶñמשֶûלֶïת מֶñרכָּîז–שְׂûמֹאל
בַּãכְּîנֶóסֶòת אֵäין רוֹב לַïהֲָéקמַñת מֶñמשֶûלֶïת
ָîז–שׂמֹאל .לְָïקִדימָñה ,הָéעֲôבוָֹדה ,מֶֶñרצ
מֶñרכּ ְû

שֶûאוֹלמֶñרט יִìבחַëר לְïצֵָõרף לַïמֶñמשָûלָïה אֶäת
יַìהֲéדוּת הַéתוָֹרה.

וְèהַéגִåמלָïאִäים יֵìש בְּãיַìחַëד  60חַëבֵרי כְּîנֶóסֶòת.

לְïתוֹכנִóית הַéהִéתכַּîנסוּת שֶûל אוֹלמֶñרט

אִäם אֵäהוּד אוֹלמֶñרט יַìרכִּîיב אֶäת הַéמֶñמײַ

)נְóסִòיגָåה חַëדײַצְָõדִדית; פִּöינוּי יִìישוּבִãים

שָûלָïה הַéחֲָëדשָûה ,הוּא יִìהיֶìה כַּîנִóראֶäה חַëייָìב

ְקטַíנִóים; הֲָéקמַñת גוּשֵûי הִéתייַìשבוּת גְåדוֹײַ

לְïצֵָõרף לַïמֶñמשָûלָïה לְïפָöחוֹת אַäחַëת מִñשְûתֵüי

לִïים( יֵìש ,לְïפִöי שָûעָôה ,רוֹב שֶûל לְïפָöחוֹת 70

הַéמִñפלָïגוֹת הַéחֲֵëרִדיוֹת .בְּãשָûלָïב זֶêה ,נִóראֶäה

חַëבֵרי כְּîנֶóסֶòת.

יִìשָׂראֵäל צְִõריכָîה לָïקוּם מְִñדינָóה מוּסלְïמִñית,
שֶûיִìחיוּ בָּãהּ מוּסלְïמִñים ,יְìהוִּדים וְèנוֹצִרים ,אָäמַñר
עוֹד אַäײַזַêהַéאר.

המוֹציא לאוֹר :ידיעוֹת שוּרוֹת בּע"מ
מבּית "ידיעוֹת אחרוֹנוֹת"
עריכה וּפיקוּח :ה אגף לחינוּך מבוּגרים
בּמשרד החינוּך התרבּוּת והספּוֹרט
עוֹרכת :ציפּי מזר
עוֹרך משנה :יגאל מוֹלדבסק י
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