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דו"ח הנתיחה קובע: האסיר הפלסטיני מת 
מסיבוך במחלה; 4,600 אסירים שבתו רעב
הנתיחה בוצעה על ידי צוות המכון לרפואה משפטית אבו כביר, וממנה עולה כי 

האסיר הפלסטיני סבל מגידול בגרונו עם גרורות ^ במקביל נמשכו הפרות הסדר 
כאשר פלסטינים יידו אבנים ובקבוקי תבערה לעבר כוחות הבטחון באיו"ש

הדולר בשפל של שנה וחצי; היציג – 3.61 שקלים

טפטוף הטילים מעזה הולך ומתגבר ולראשונה מאז 'עמוד ענן' ישראל תוקפת בעזה

ארגוני הטרור בעזה שיגרו שתי רקטות לעבר 
שדרות; חיל האויר תקף יעדים ברצועה

בשעות הבוקר נשמעה אזעקת 'צבע אדום' בעיר שדרות ופיצוץ נשמע סמוך העיר; לא היו נפגעים ^ שר הבטחון יעלון: "לא נאפשר בשום אופן שגרה של 
טפטופי ירי לעבר אזרחינו וכוחותינו" ^ מוקדם יותר תקף חיל האויר יעדים בעזה; דובר צה"ל: "תקפנו מתוך מסר לחמאס"

מאת שלמה גרין

לצנוח:  ממשיך  הדולר 
האמ־ המטבע  של  היציג  שערו 
ריקאי נקבע אתמול בירידה של 
0.1% על 3.618 שקלים – שפל 
נק־ היציג  היורו  וחצי.  שנה  של 
 4.63 על   0.25 של  בירידה  בע 
נמנע  ישראל  בנק  שקלים. 
בינתיים מלהתערב במסחר כפי 
שעשה בעבר כשהשקל התחזק, 
אולם ההערכות בשוק הן כי אם 
מנוס  יהיה  לא  תימשך  המגמה 

מהתערבות של הנגיד. 
התחזקות  המשך  בעקבות 

השקל מול הדולר, קרא אתמול 
גבאי,  רמזי  היצוא,  מכון  יו"ר 
ישראל  בנק  של  להתערבות 
גבאי,  לדברי  המט"ח.  בשוק 
דולרים  לרכוש  צריך  "פישר 
כדי לצמצם הפגיעה ביצואנים. 
להתמודד  מתקשה  זה  מגזר 
המ־ המשבר  עם  זמן  לאורך 
העולמית,  בכלכלה  תמשך 
בביקושים.  לירידה  שגורם 
בשער  המתמשכת  השחיקה 
קשות  פוגעת  הריאלי  החליפין 

ברווחיותם".
יצוין כי פעילים בשוק ההון 
על  להצביע  אתמול  התקשו 

המתמשכת  להתחזקות  הסיבה 
הרבה  הדולר,  מול  השקל  של 
מעבר למגמת היחלשות הדולר 
המט"ח  מסוחרי  אחד  בעולם. 
אמר אתמול בראיון לגלובס כי 
"זה לא ברור למה השקל מתח־

נחלש  שהדולר  לא  זה  ככה,  זק 
באופן מהותי בעולם, והנתונים 
כל־כך  לא  בישראל  הכלכליים 
מד־ כשאתה  בסך־הכל.  טובים 

גם  מדברים  הם  הזרים  עם  בר 
לשפר  שאמור  מ'תמר'  הגז  על 
את החשבון השוטף בעוד שנה־
שנתיים, אבל זו לא הסיבה לה־

תחזקות השקל בימים אלה".

מאת מרדכי גולדמן

אזע־ פוסק.  אינו  מעזה  הירי 
אתמול  נשמעה  אדום'  'צבע  קת 
רקטות  ששתי  לאחר  בשדרות 
לעבר  עזה  מרצועת  נורו  קסאם 
לאחר  ספורות  שניות  העיר. 
סמוך  פיצוץ  נשמע  האזעקה 
בס־ פתחו  הבטחון  וכוחות  לעיר 
מקום  את  לאתר  מנת  על  ריקות 
נפילות הרקטות. באירוע לא היו 
נפגעים ולא נגרם נזק. הלימודים 
למרות  כרגיל,  התקיימו  בעיר 

הירי אתמול ושלשום.
(בוגי)  משה  הבטחון,  שר 
יעלון, התייחס לירי מעזה ואמר 
שגרת  חזרת  את  ירשה  לא  כי 
הדרום.  יישובי  לעבר  הירי 
ואנו  מאחר  בעזה  תקף  "צה"ל 
מה  לכל  אחראי  בחמאס  רואים 
שנורה מהרצועה לעבר ישראל. 
שגרה  אופן  בשום  נאפשר  לא 
אזרחינו  לעבר  ירי  טפטופי  של 

וכוחותינו", אמר יעלון.
לרביעי  שלישי  שבין  בלילה 
האויר  חיל  של  מטוסים  תקפו 
בית  באזור  טרור  מטרות  שתי 
הפלס־ עזה.  שברצועת  לאהיא 

עזים  פיצוצים  על  דיווחו  טינים 
עדי  אולם  במקום,  שנשמעו 
ראיה מסרו כי בשלב זה לא ידוע 
מהתקיפה.  כתוצאה  נפגעים  על 
התקיפה, שהיתה הראשונה מאז 
בנובמ־ ענן'  'עמוד  מבצע  תום 

יום  לאירועי  כתגובה  באה  בר, 
שלישי שכללו ירי רקטת קסאם 
לעבר המועצה האזורית אשכול, 
שאחת  מרגמה,  פצצות  ושתי 
לגדר  בסמוך  התפוצצה  מהן 
המערכת והשניה בשטח רצועת 

דיווחו  האויר  חיל  מטוסי  עזה. 
על פגיעה מדויקת במטרה.

בו־ דוד  שדרות,  העיר  ראש 
סקילה סיפר אתמול על האוירה 
בקרב התושבים. "אנחנו יודעים 
לא  זה  לעזה  שלנו  שהשכנות 

דבר שמזמן לנו חיים קלים, אבל 
נמצא  בודד  ירי  על  שנבליג  ככל 
במעג־ מאוד  קרוב  עצמנו  את 

הסלמה",  של  יותר  רחבים  לים 
מקווה  "אני  בוסקילה.  אמר 
ישראל  וממשלת  שצה"ל  מאוד 
כדי  הפרה  כל  על  להגיב  יידעו 
תימ־ ענן'  'עמוד  של  שההרתעה 

שך", הוסיף בוסקילה.
(פולי)  יואב  צה"ל,  דובר  גם 
לא  לירי. "צה"ל  התייחס  מרדכי 

מאפשר חזרה לטרום 'עמוד ענן' 
הכי  החודשים  חמשת  למרות 
תקפנו  האחרון.  בעשור  שקטים 
מרדכי  לחמאס".  מסר  מתוך 
שח־ "מניח  הוא  כי  ואמר  הוסיף 

שלא  יודע  והוא  זאת  מבין  מאס 
נשוב לסדר היום על ירי ליישובי 
עוטף עזה. השקט של החודשים 
כדי  להישמר  צריך  האחרונים 
דובר  ציין  בעזה",  נפעל  שלא 

צה"ל.

ח"כ הרב ישי: "בהגנה על אזרחים 
– אין אופוזיציה וקואליציה"

מאת דוד שמואלי

התייחס  ישי,  אלי  הרב  ח"כ 
שנורה  הרקטות  למטח  אתמול 
שדרות  לעבר  עזה  מרצועת 

ויישובי עוטף עזה.
חיי  שמירת  על  "בהגנה 
אופוזיציה  אין  ישראל  אזרחי 
לחזור  אסור  קואליציה,  ואין 
למציאות בה ישראל התייחסה 
לירי בדרום כמציאות מובנת", 

אמר ח"כ הרב ישי.
שדרות  על  לירי  לדבריו, 
מדו־ כאילו  להתייחס  יש 

"חיי  חדרה,  על  בהפגזה  בר 
לשלומם  והדאגה  האזרחים 
שווה  להיות  צריכה  וביטחונם 
הימצאותם.  למקום  קשר  ללא 
הרוחות  להרגעת  לפעול  יש 
נסיון  לכל  בעוצמה  להגיב  אך 
וש־ ישראל  בריבונות  פגיעה 

לום אזרחיה".

מאת מרדכי גולדמן

כשברקע ההתפרעויות בעק־
הפלסטיני  האסיר  של  מותו  בות 
יאסר אבו חמדיה פורסם אתמול 
ישראל  שביצעה  הנתיחה  דו"ח 
אבו  כי  עולה  מהדוח  בגופתו. 
מסיבוכים  כתוצאה  מת  חמדיה 
הפלסטינים  הסרטן.  מחלת  של 
טענו מאז תחילת השבוע כי אבו 
קיבל  שלא  משום  מת  חמדיה 

בכלא את הטיפול הראוי. 
הנתיחה בוצעה על ידי צוות 
אבו  משפטית  לרפואה  המכון 
האסיר  כי  עולה  וממנה  כביר, 
בגרונו  מגידול  סבל  הפלסטיני 
עם גרורות במקומות שונים בהם 

השדרה.  ועמוד  הכבד  הריאות, 
'סורוקה',  החולים  בבית  כן,  כמו 
כי  הדגישו  האסיר,  טופל  שם 
למעשן  שנחשב  באדם  מדובר 
"כבד". בדו"ח צוין כי לא נמצאו 
הגופה  גופתו.  על  חבלה  סימני 
ידי  על  נוספת  נתיחה  תעבור 
הוע־ וכבר  הפלסטינית  הרשות 

ברה לכפר אבו דיס. 
חמ־ אבו  של  מותו  במקביל, 

הפרות  עשרות  אתמול  גרר  דיה 
שונים  מוקדים  במספר  סדר 
פלס־ המשיכו  שם  בשטחים, 

ובקבוקי  אבנים  ליידות  טינים 
הבטחון.  כוחות  לעבר  תבערה 
קל  באורח  חייל  נפצע  בחברון 
שהושלכה  מאבן  שנפגע  לאחר 

לעברו.
בין  עימותים  נרשמו  בעיר 
שס־ צה"ל,  לכוחות  פלסטינים 

פגו זריקות אבנים, בקבוקי צבע 
וגולות מתכת במחנות הפליטים 
הכו־ אל־זאויה.  ובאב  אל־ערוב 

חות השתמשו באמצעים לפיזור 
החייל  מלבד  כאשר  הפגנות, 

איש לא נפגע.
אתמול בבוקר החזירו 4,600 
הארו־ את  פלסטינים  אסירים 

חות שלהם במחאה על מותו של 
הפלסטינית  בתקשורת  האסיר. 
לעשות  ימשיכו  הם  כי  דווח 
הימים  שלושת  במשך  גם  זאת 
הצהרותיהם,  למרות  הקרובים. 

במסגרת מבצע פסח ע"י הלשכה המרכזית לפניות הצבור בירושלים

אלפים רבים מימשו רכישת משקפיים בסניפי רשת 
'אופטיקה הלפרין' במחיר מוזל ובהנחות ללא תקדים

סוכם ששוברי הזיכוי לרכישת משקפיים בהנחה יהיו בתוקף עד חג השבועות הבעל"ט 
מאת י. מוזסון

חנויות  רשת  סניפי  ב־120 
'אופטיקה הלפרין' ברחבי הארץ 
היתה בימי ערב החג תנועה ערה 
של אלפים רבים שהגיעו לרכוש 
ההנ־ מבצע  במסגרת  משקפיים 
באמצעות  שנערך  הגדול  חות 
הלשכה המרכזית לפניות הצבור 

לקראת חג הפסח.
נעשתה  זו  ברוכה  פעילות 
אלפי  על  להקל  מטרה  מתוך 
משפחות אשר נתקלים בקשיים 
משק־ רכישת  בהוצאת  מרובים 

לא  כאשר  ולילדיהם,  להם  פיים 
זו  רכישה  בביצוע  נמנעים  אחת 
בגין נטל ההוצאות הכבד המוטל 
שהדבר  אף  על  המשפחות,  על 
בבריאות  חלילה  לפגוע  עלול 

העין.
קבלו  המבצע,  במסגרת 
משפחות  מ־50,000  למעלה 
שוברי   4 הארץ,  רחבי  מכל 
כ"א,  ש"ח   250 של  בסכום  קניה 
ההפרש  על  לכך  בנוסף  כאשר 
שנשאר לשלם לאחר ניכוי זיכוי 
של  נוספת  הנחה  קבלו  השובר, 
כא־ המשקפיים,  ממחיר   50%

הלפרין'  'אופטיקה  ברשת  שר 
מלכתחילה  המחירים  הותאמו 
מתוך התחשבות בצרכי הציבור 
היל־ ברוכות  ומשפחות  החרדי 

דים, כך שבזכות תוספת ההטבה 
באמצעות שוברי הזיכוי יחד עם 
התאפשר  המשמעותית,  ההנחה 
חדשות  משקפיים  לרכוש  להם 

מבלי להיכנס להוצאה גדולה.
של  המורחב  הצוות  בישיבת 
הצבור  לפניות  הלשכה  עסקני 
הפקת  לצורך  במיוחד  שהתכנס 
כדי  המקיף,  מהמבצע  לקחים 
גו־ בסדר  במבצעים  ליישמם 

מסר  הבאות,  בשנים  דומה  דל 
על  פרוש  ישראל  הרב  המנכ"ל 
הסיכום שנעשה עם מנהלי רשת 
ששוברי  הלפרין'  'אופטיקה 
הג־ ההנחה  עם  בשילוב  הזיכוי 

בתוקף  יהיו  ה־50%  של  דולה 
כמו  הבעל"ט.  השבועות  חג  עד 
כן ראשי רשת אף ידאגו להכנת 
מלאי נוסף של משקפיים ממיטב 
צוות  הרחבת  עם  יחד  המותגים, 

בכל  והמוכרים  האופטיקאים 
לע־ שיוכלו  כדי  הרשת,  חנויות 
שי־ במתן  הרכישות  בקצב  מוד 

רות מקצועי ומהיר וכך לאפשר 
מהמבצע  ליהנות  הציבור  לכלל 

הייחודי.
המנכ"ל  הביע  זו  בישיבה 
ומנהלי  לראשי  מיוחדת  הערכה 
על  הלפרין,  משפחת   – הרשת 
השניה  השנה  זו  הירתמותם 
מתן  של  והכביר  הגדול  למבצע 
ההנחה  עם  יחד  המענק  שוברי 
למ־ רבה  לעזרה  שהם  הגדולה 
אביהם  נשמת  לטובת  שפחות, 
הדגול רב הפעלים לתורה וחסד 
שפעל  זצ"ל  הלפרין  רפאל  הרב 
בע־ ונצורות  גדולות  חייו  בימי 

חסד  במעשי  הזולת  לימין  מידה 
כבירים ומופלאים.

בדבריו אף מסר, כי מהדיווח 

שנתקבל מראשי הרשת עולה כי 
אלפי  היו  החג  שלפני  בשבועות 
מימושים של רכישות משקפיים 
בכל  הרשת  בחנויות  הצבור  ע"י 
במ־ נמשכים  והם  הארץ,  רחבי 

שלאחר  זו  בתקופה  הקצב  לוא 
החג, כאשר ישנה נהירה המונית 
לסניפי חנויות הרשת בכל רחבי 
הרכישה  זכויות  למימוש  הארץ, 
ומ־ גדולה  משמעותית  בהנחה 

כובדת. 
לצוות  הודה  דבריו  בסיום 
פעילותם  על  הלשכה  עסקני 
הפועל  אל  להוציא  המאומצת 
תוך  זה,  ומקיף  גדול  מבצע 
בטיפול  הצבור  לשרות  עמידה 
למ־ רבה  וביעילות  במסירות 

ציאת פתרון לבעות שמתגלעות 
בנוהלי  הרשת  בסניפי  פעם  מדי 
טופלה  תלונה  שכל  כך  המבצע, 

הראשי  המטה  מול  אל  מיידית 
ביעי־ הלפרין'  'אופטיקה  ברשת 

לשביעות  המהירות  ובשיא  לות 
רצון רבבות הלקוחות.

כתבנו מוסר, שלמשרדי הל־
כל  מגיעים  הצבור  לפניות  שכה 
מה־ והערכה  תודה  ברכות  העת 

המקיף,  המבצע  על  הרחב  צבור 
זה  מבורך  למבצע  שתודות  על 
יכלו לרכוש לעצמם או לילדיהם 
התוצרת  ממיטב  משקפיים  זוג 
הכלכלי  מצבם  שבגלל  לאחר 
רכישה  מביצוע  עתה  עד  נמנעו 

הכרחית וחיונית זו.
כן נמסר כי כדי להקל על בני 
זמן  התחלת  לקראת  הישיבות 
שיזמינו  אלו  כל  כי  סוכם  הקיץ, 
יסופקו  חמישי,  יום  הערב  עד 
ראש  ליום  עד  המשקפיים  להם 

חודש אייר. 

על כל ירי תבוא תגובה. תקיפת צה"ל ברצועה
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בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א

הערב בקרית צאנז נתניה התכנסות רבתית לרגל 
הילולת מרן הרה"ק ה'דברי חיים' זי"ע מצאנז

בהתכנסות ישולב מעמד 'כבוד התורה' בו יעוטרו למעלה מחמישים בחורים 
מצטיינים מישיבת צאנז בעטרות 'חבר'

כ"ה  ליום  אור  בערב,  היום 
מייסד  של  ההילולא  יום  בניסן, 
וראש שושלת צאנז, מרן הרה"ק 
בעל 'דברי חיים' זי"ע, יגיעו המו־
הארץ  רחבי  מכל  צאנז  חסידי  ני 
ויתכנסו יחד בחצרו של כ"ק מרן 
שבק־ שליט"א  מצאנז  אדמו"ר 
להתכנסות  שבנתניה,  צאנז  רית 

מרכזית וסעודת הילולא.
המרכזית  ההתכנסות 
'היכל  הגדול  בהיכל  תתקיים 
שבנתניה,  צאנז  בקרית  רוזנברג' 
ותיפתח עם תפילת ערבית ברוב 
במרכז  בערב.   8.00 בשעה  עם 
הש־ שכמסורתה   – ההתכנסות 

העדה  להתחזקות  תיוחד  נתית 
של  והליכותיו  בדרכיו  הקדושה 
בעל ההילולא, במלאת קל"ז שנה 
ממשיך  יערוך   – להסתלקותו 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  הזהב  שושלת 
שולחנו  את  שליט"א  מצאנז 
בו  ההילולא,  יום  לכבוד  הטהור 

במש־ תורני  משא  כמנהגו  ישא 
ההילולא  בעל  הקדוש  זקינו  נת 

וישמיע דברי התחזקות.
יפארו  ההתכנסות  את 
אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות, 
צאנז,  חסידי  עדת  ונכבדי  זקני 
המעמד  ייערך  גם  ובמהלכה 
התורה',  כבוד  'מעמד  המסורתי 
בו יעניק כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז 
ללמעלה  כבוד  עטרות  שליט"א 
עמלי־תורה  בחורים,  מחמישים 
תלמידי  מבין  העילית  מצויינים, 
ישיבות  של  הגדולה  הישיבה 
בהצלחה  לעמוד  זכו  אשר  צאנז, 
על  היסודיים  המבחנים  בכור 
תוספות  עם  גמרא  דפי  מאות 
כ"ק  שהנהיג  כפי  זאת  בעל־פה. 
'שפע  בעל  מצאנז  אדמו"ר  מרן 
להחזיר  זי"ע  יציב'  ו'דברי  חיים' 
תארים  ולהעניק  ליושנה  עטרה 
ו'חבר'  'מורינו'  תעודות  רמים, 

לתלמידים מופלגים.

מחמי־ למעלה  שנמסר,  כפי 
נבחנו  המצויינים  הבחורים  שים 
דפי  מ־600  יותר  על  בעל־פה 
גמרא עם תוספות בעיון ובהבנה 
תעו־ לקבל  יזכו  ואלו  מעמיקה, 

בתואר  ויוכתרו  הצטיינות  דות 
'חבר'. הם אף יזכו בפרסי עידוד 

יקרי־ערך.
 – התורה  'היכלי  מהנהלת 
המשך  כי  נמסר,  צאנז'  ישיבות 
ביום  תהיה  התעודות  הענקת 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ההילולא 
מצאנז זי"ע, ביום ט' בתמוז, וזאת 
יוענקו  זה  ביום  צוואתו.  על־פי 
תוארי 'מורינו' לבחורים שנבחנו 
בעל־פה.  ויותר  דפים   1000 על 
יוענקו  גם  השנה  סוף  לקראת 
לעש־ מרבנן'  'צורבא  תעודות 

הישיבות  מרשת  תלמידים  רות 
בארץ,  צאנז  של  לצעירים 
ויותר  דפים   300 על  שנבחנו 

בעל־פה.
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עין עולמית

הפדרציה הרוסית, גרוזני: תושבים צ'צ'נים מביטים על שריפה שפרצה בגורד 
שחקים במרכז גרוזני אתמול

צרפת, פריז: חיילים צרפתים עומדים על המשמר ליד מגדל אייפל שפונה לאחר 
שמטלפן אלמוני הודיע על כוונתו לבצע פיגוע במקום

גאורגיה, טביליסי: חיילים גאורגים נוטלים חלק באימונים המשותפים של 
גרוזיה וארה"ב בבסיס הצבאי מחוץ לטביליסי

רוסיה, מוסקבה: פעיל ארגון גרינפיס לובש תחפושת של דוב קוטב על נהר 
מוסקבה מול הקרמלין במחאה על פגיעת קידוחי נפט בים הארקטי

אז הוא אמר
מדויקים  דברים,  הנה 
הכל־ שר  שאמר  ומלאים, 
בנט  נפתלי  והמסחר  כלה 
אך  כביכול  שחשף  ומי 
הגיוס  מתווה  את  שלשום 
נתניהו  ממשלת  של  המלא 

השלישית. 
הבאים  הדברים  את 
גם  אתמול,  לא  בנט  אמר 
לא  גם  אך  שלשום,  לא 
לפני שנים או חודשים. הוא 
בעת  בקולו,  אותם  השמיע 
כחו־ חרדי,  במחוז  ביקור 

הבחירות,  לפני  וחצי  דש 
כשביקש לקושש קולות גם 

מקרב הציבור החרדי.
אז  אמר  שלי",  "העמדה 
תקופה  "כבר  נפתלי,  האח 
מאז  ארוכה,  מאוד  מאוד 
חר־ גיוס  של  הנושא  שכל 
מס־ ואני  עלה,  בכפיה  דים 

החילונים  את  ומשכנע  ביר 
כל  שלנו:  העמדה  בצדקת 
תורה  ללמוד  שרוצה  אדם 
ללמוד  צריך  חייו,  במהלך 
אני  מאוד.  קשה  זה  תורה. 
לע־ יודע  לא  אני  קטונתי. 
שות את זה. לא זכיתי בזה. 

היכולת לקום בבוקר ו...
"אבל אנשים שיודעים", 
"תלמידי  בנט,  המשיך 
תורה,  ולומדי  חכמים 
ולמסור  להקריב  שמוכנים 
צריכים  אנחנו  נפשם –  את 
אותם.  ולחזק  עליהם  להגן 
לחיות  צריכים  לא  הם 
ככה. עכשיו מי שלא, צריך 
לשלב  הדרכים  את  למצוא 
היא  האמירה  אבל  בעשיה, 

חד משמעית".
בנט לא הסתפק אז בד־
וגור־ משמעיים  חד  ברים 

פים אלו אלא הוסיף דברים 
בסתירה  העומדים  רמים 
עם  שכרת  לברית  מוחלטת 
על  המגן  לשר  שהיה  מי 

עשירי העם. 
אז  המשיך  יודע",  "אני 
הד־ הציונות  "שבעבר  בנט, 
לחי־ להתחנף  אהבה  תית 

לונים. אין בבית הספר שלי 
את הדבר הזה. אני אומר את 
ואנחנו  כהווייתם,  הדברים 
ואני  החזית.  בראש  נעמוד 
כרב־סרן  זה  את  אומר 
שעשרים  מטכ"ל  בסיירת 
אני  חייל,  אני  שנה  ושתיים 
להגן  החזית  בראש  אעמוד 
במדינת  התורה  לימוד  על 

ישראל, בעם הזה".
כה  דברים  לנוכח 
דבריו  ובעקבות  מפורשים 
שתגביל  מכסה  על  שלשום 
1,800 תלמידים בלבד – לא 
נותר אלא לתמוה מה זה אם 

לא אונאת דברים?

אז הוא חתם
מבצע  תום  עם  מיד 
זה  בטור  נכתבו  ענן'  'עמוד 
דברים ברורים ונוקבים בד־
מות ההסכם החפוז, הנמהר 
בחובו  טמן  שלא  והרכרוכי 
לכך  ערובה  של  מינימום 
ימים  לאורך  תינצר  שהאש 
ביישובי  ישרור  והשקט 

הדרום.
אז  הרימו  מעטים  לא 
הש־ השבתת  לנוכח  גבה 

גם  בהם  מאוד,  רבים  מחה. 
וטובתו  שלומו  אנשי  מקרב 
אם  הממשלה,  ראש  של 
לה  שאין  וסגידה  בהערצה 
נרח־ בפרקים  מלבד  הסבר 

הפסיכולוגיה  בספרות  בים 
תפקידיהם  במסגרת  ואם 
ומטעמו,  בשירותו  השונים 
מדוע  להבין  הצליחו  לא 
השורות  כותב  מתעקש 
ולה־ השמחה  את  להשבית 

צביע על תבוסתנות במקום 
לקרוא הידד למדינאות הנ־

ולמחיאת  שהתגלתה  בונה 
לישראל  הבינלאומית  הכף 
שכביכול הדהדה אז מקצה 

אל קצה.
להיות  היה  צריך  לא 
כדי  נדיר  חזון  ובעל  נביא 
הלב  תשומת  את  להפנות 
שלפיה  הבסיסית  לעובדה 
כל עוד לא נצרבה בתודעת 
זרועותיהם  על  המחבלים 
בעשו־ לחשוב  להם  אל  כי 

אפשרות  על  הקרובים  רים 
של התגרות נוספת – אסור 
שוב  להפקיר  לישראל  לה 
ואזרחיה  תושביה  גורל  את 

לטובת שקט מדומה.
כזכור,  הזו,  התודעה 
לה  וההפרה  אז  הושגה  לא 
האח־ ביממות  עדים  אנו 

כאלף  זאת  מוכיחה  רונות 
עדים.

אז הם רבים
בדבר אחד ניתן להודות 
קולות  לנוכח  עתה,  כבר 
מחדרי  העולים  המלחמה 
הפעם  העבודה.  מפלגת 
בתולדות  חדש  שיא  נשבר 

המפלגה.
שחלפו  העובדה  עצם 
הב־ מאז  מחודשיים  יותר 

חירות ורק עתה ניתן האות 
לצחצוח החרבות, היא שיא 

שכמותו לא ידענו.

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בנימין ליּפקין

החמאס נותן את הטון 
אל חידוש הירי של חמאס אפשר להתייחס מכמה 
זוויות ראיה: הוכחה נוספת שעם הפלסטינים לא ניתן 
במלתם.  לעמוד  מסוגלים  אינם  הם  הסכמים,  לכרות 
הארגונים  על  חמאס  של  השליטה  לחוסר  ראיה  או 
חלק  לקחת  רצון  גם  ואולי  ברצועה,  הקיצוניים 
בהתפרעויות ביהודה ושומרון כדי שלא יאשימו אותם 
שהם עומדים מנגד. מה היא הסיבה האמתית לירי על 
שדרות אתמול ושלשום? האם רק סיבה אחת מן הנ"ל 
או שמא שילוב של כולם? ושמא ענין אחר שאינו ברור 
לפי שעה? לפי התגובות בישראל אפשר להיווכח שגם 
את  מניע  מה  יודעים  אין  הבטחון  ובמערכת  בממשלה 
תקיפת  ענן.  עמוד  שאחרי  השקט  את  להפר  החמאס 
האפשרויות.  כל  ידי  לצאת  נסיון  היא  האויר  חיל 
ידיים.  בחיבוק  לשבת  מתכוונת  לא  ישראל  כי  איתות 
נתניהו:  רה"מ  של  הקצרה  תגובתו  גם  משתלבת  כאן 
ישראל  אזרחי  בטחון  בעוצמה.  נגיב  יופר,  השקט  "אם 
אזרחינו".  בטחון  על  להגן  ונדע  מעייניי  בראש  נמצא 
כי  צה"ל  דובר  אתמול  אמר  חמאס  את  להרגיע  וכאילו 
ואפילו  להסלמה.  נערך  שחמאס  המעידים  סימנים  אין 
ראשי המועצות הנפגעות הבהירו שהם אינם מופתעים. 

'טפטופים' היו מאז ומתמיד.

לאן  ולראות  להמתין  הוא  שנותר  מה  האמנם 
לשרור  יחזור  המתוח  השקט  האם  הדברים?  יתגלגלו 
בשטח או שאנו צפויים לקיץ חם? חוסר הבהירות הזה 
הם  באזור  הדברים  מצב  את  שקובע  שמי  מכך  נובע 
את  ואיבדה  מגיב  לגורם  הפכה  ישראל  הפלסטינים. 
יכולת היוזמה. מסקנה זאת אינה בהכרח ביקורתית. גם 
בחצי האי הקוריאני מי שקובע את המציאות הם הצפון 
הקוריאנים. כאשר אחד משני הצדדים הוא תוקפן וחסר 
עכבות הרי הוא הופך להיות השליט האמתי באזור ובו 
זאת  שינסחו  מי  יהיו  מלחמה.  או  שלום  יהיה  אם  תלוי 
הישראלית,  העוצמה  ואמנם  הכוח.  למגבלת  כהוכחה 
להשליט  יכולה  אינם  שוב  באזורנו,  החדשים  בתנאים 

את רצונה של ישראל. 

רבים  לשינויים  להוביל  מחייבת  זאת  מסקנה 
שאלת  מתעוררת  וכאן  הלאומית.  הבטחון  בתפיסת 
המתגבשת  ההצעה  הבטחון.  בתקציב  הצפוי  הקיצוץ 
שנות  בשתי  ש"ח  מיליארד   6 של  כולל  קיצוץ  היא 
שוב  הגדולות  השריון  אוגדות  אמנם  אם  התקציב. 
אינן חיוניות כטענת מומחי בטחון שיש אומרים כי גם 
הרמטכ"ל גנץ מצדד בהם, הרי חילות היבשה יספגו את 
עיקר הקיצוץ. אבל מה הוא התחליף להן שירתיע את 
התלקחות  שונות  תחזיות  לפי  טילים?  מירי  האויבים 
על  יום  מדי  טילים  אלפי  למתקפת  תביא  באזור  רבתי 
העורף וכי מספר הנפגעים האזרחיים יהיה גדול ממספר 
הנפגעים מאנשי הצבא. אלה ועוד מרחפות עתה בחלל 
הישראלי. עזה תמשיך, לפי שעה, לתת את הטון באזור 
כדי  מערכות  לשדד  הביטחון  ומערכת  הממשלה  ועל 
ולפי  בו,  לכודים  שכולנו  הזה  הקסמים  ממעגל  לצאת 

שעה ללא היכולת לצאת ממנו.

המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,

ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 02-5805802, פקס 02-5805804
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: גרפופרינט בע"מ  תל יצחק    הפצה מנויים: הארץ הפצות
פניות מנויים: 02-5805802 שלוחה 2    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ
AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, רויטרס, אימג'בנק

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

חוזרים לשולחן המו"מ

מזכיר המדינה האמריקאי ינחת בישראל במוצ"ש; 
בירושלים הכינו מחוות חדשות לפלסטינים

מזכיר המדינה האמריקאי ג'ון קארי מתכוון להביא בתוך שלושה חודשים את הצדדים לשיחות ישירות ^ 
בירושלים כבר החלו להמליץ לראש הממשלה אלו מחוות לבצע, בהן אישורי תכניות של יישובים פלסטינים 

לא חוקיים באיו"ש, אספקת תחמושת והעברה של שטחים מצומצמים לריבונות פלסטינית

משמרות תפילה בירושלים
המונית  תפילה  בעצרת 
שהתקיימה אמש בישיבה הג־
טשעבין  מיעקב'  'כוכב  דולה 
לנוכח גזירת גיוס בני הישיבות 
תפילה  משמרות  על  הוכרז 
בלי־ מ־9:00  שישי  ליל  הערב 
בחילוף  בבוקר   5:00 עד  לה 

משמרות כל שעתיים ואמירת 
במקומות  התהילים  ספר  כל 
דלהלן בירושלים: א) שטיבא־
לך מאה שערים. ב) שטיבאלך 
ישראל  בית  הגדול  ביהכ"נ 
ביהכ"נ  ג)  תורה.  עזרת  שכונת 

זופניק שכונת גבעת שאול.

שר השיכון החדש: להפריד את 
סמכויות היועהמ"ש לממשלה 

מאת חיים מרגליות

רמלה,  בכנס  פאנל  במהלך 
וסמ־ תפקידיו  בנושא  שעסק 
המשפטי  היועץ  של  כויותיו 
שר  אתמול  התייחס  לממשלה, 
הצי־ לדיון  אריאל  אורי  השיכון 
סמכויות  הפרדת  בענין  בורי, 
לשני  לממשלה  המשפטי  היועץ 
תמיכה  והביע  שונים,  תפקידים 

בהפרדה לתפקידי יועץ ותובע. 
השר  התייחס  בכנס  בדבריו 
אריאל למציאות הקיימת ואמר: 
ספ־ ולא  עקרונית  מתייחס  "אני 

ציפית על היועץ הנוכחי שאותו 
אני מכיר וזה לא אישי. המציאות 
לא  זה  תובע  גם  שהוא  שיועץ 
תקין. בדרך כלל יועץ עושה מה 
בממשלה  אבל  אומר  שהלקוח 
במידה  היום  כך.  קורה  לא  זה 
רבה אתה לא יכול להגיד ליועץ 
מה  את  לבצע  הדרך  את  למצוא 
היועצים  רוצה.  שהממשלה 

לגביהם  קבועים.  המשפטיים 
חי־ שצריך  קבעו  שהם  הכלל 

לא  שנים  ארבע  כל  אנשים  לופי 
תופס". 

כי  אריאל  השר  אמר  עוד 
המשרות  בין  להפריד  צריך 
המשפטי  והיועץ  התובע  של 
אמור  שתובע  "בעוד  לממשלה. 
האם  באובייקטיביות  לשקול 
ללא  לדין  אדם  להעמיד  ראוי 
ממשלה  של  באינטרסים  תלות 
בעורכי  מדובר  אחרת.  או  זו 
ואג'נדה  שונים  לקוחות  עם  דין 
לע־ צריך  היועץ  כן  כמו  שונה. 

עם  הדוקים  עבודה  בקשרי  מוד 
השרים, בעוד שתובע אמור לש־

מור מרחק ממי שעלול להיחקר 
השר  הוסיף  זאת  עם  בהוראתו". 
אריאל כי "ההפרדה אינה יוצאת 
לפועל מאחר שמי שצריך לקבל 
את ההחלטות לא מקבל את זה. 
את  לקבל  צריך  הממשלה  ראש 

ההחלטות בענין".

סעודת הילולת מרן ה'דברי 
חיים' מצאנז זי"ע אצל נכדו כ"ק 

אדמו"ר מבוטושאן שליט"א

היום בירושלים שיעור 
מקיף במשנתו של בעל 

ה'דברי חיים' זי"ע

מאת מרדכי גולדמן

ג'ון  האמריקני,  החוץ  שר 
עם  הבא  בשבוע  ייפגש  קארי, 
בנימין  ישראל  ממשלת  ראש 
הרשות  ראש  יושב  ועם  נתניהו 

הפלסטינית אבו מאזן. 
במוצאי  לאזור  יגיע  קארי 
סבב  את  ויחל  הקרובים  שבת 
שלי־ ביום  למחרת.  השיחות 

ועידה  שיחת  קארי  ערך  שי 
ראש  עם  סימולטנית  טלפונית 
הרשות  ראש  ויושב  הממשלה 

הפלסטינית. 
ג'ון  האמריקאי,  החוץ  שר 

שלושה  זמן.  מבזבז  לא  קארי, 
בי־ שביקר  אחרי  שבועות 
של  ביקורו  במסגרת  שראל 
אובאמה,  ברק  ארה"ב  נשיא 
בי־ ולבקר  לשוב  השר  מתכוון 
הקרובים.  בימים  כבר  שראל 
בישראל  לבקר  מתכוון  קארי 
מדי  הפלסטינית  וברשות 

שבועיים. 
עדיין  האמריקאי  הממשל 
לא גיבש יוזמת שלום שתאפשר 
לשוב  ולפלסטינים  לישראל 
ובכוונתו  ומתן  המשא  לשולחן 
להבשלת  להביא  קארי  של 
חודשים.  שלושה  בתוך  המהלך 

האמריקאי  שהמאמץ  נראה 
להבין  בנסיונות  כרגע  מתמקד 
את הפערים בין הצדדים ולנסות 

לגשר עליהם. 
על  פועלים  גם  האמריקאים 
הממשלה  ראש  את  לשכנע  מנת 
של  שורה  לבצע  נתניהו  בנימין 
מחוות כלפי הפלסטינים, אך גם 
ישראל,  כלפי  הפלסטינים  מצד 
האמון  רמת  את  לשפר  במטרה 

בין הצדדים. 
להמ־ החלו  כבר  בירושלים 

ליץ לראש הממשלה אלו מחוות 
תכניות  אישורי  בהן  לבצע, 
יישובים  של   C בשטחי  מתאר 

ביהודה  חוקיים  לא  פלסטינים 
בשליטה  (הנמצאים  ושומרון 
תחמושת  אספקת  ישראלית), 
והעברה של שטחים מצומצמים 
כבישי  כמו  פלסטינית  לריבונות 
טול  של  התעשיה  לאזור  גישה 
כרם ולעיר הפלסטינית החדשה 

רוואבי. 
כבר  שנתניהו  אחת  מחווה 
לבקשת  הפסח  חג  ערב  ביצע 
להמשיך  היא  האמריקאים, 
שי־ המסים  כספי  את  ולהעביר 

הפלסטינים  עבור  גובה  שראל 
צורך  ללא  בחודשו,  חודש  מדי 

באישור מיוחד.

AFP - צילום: אימג'בנק

לקראת ועידת מפלגת העבודה:

כבל נגד יחימוביץ': "משליטה 
דיקטטורה במפלגה"

לקראת ועידת מפלגת העבודה שתתכנס היום (ה') 
מאשים חבר הכנסת איתן כבל (העבודה) את היו"ר 

יחימוביץ' בנסיון להשליט דיקטטורה במפלגה

מאת מאיר ברגר

הע־ מפלגת  ועידת  לקראת 
בודה שתתכנס היום (ה') מאשים 
חבר הכנסת איתן כבל (העבודה) 
לה־ בנסיון  יחימוביץ'  היו"ר  את 
לט־ במפלגה.  דיקטטורה  שליט 
להעביר  מנסה  יחימוביץ'  ענתו, 
לה  להעניק  נועדו  אשר  סעיפים 

"סמכויות חסרות תקדים".
מב־ שהיא  החדשה  "החוקה 

מסך  הורדת  היא  להעביר  קשת 
והפיכתה  העבודה  מפלגת  על 
לד־ כתב.  יחימוביץ'",  למפלגת 

להקנות  מעוניינת  היו"ר  בריו, 
לעצמה כוח נוסף בתוך המפלגה 
"אין  מעמדה.  את  לבצר  ובכך 
דיקטטורה  השלטת  אלא  זו 
הוא  דמוקרטיות",  בשיטות 

קבע.
במ־ שנותיי  "בכל  לדבריו, 

גסה  כה  דריסה  זוכר  איני  פלגה 
והפיכת  דמוקרטי  ערך  כל  של 
של  לחצרות  המפלגה  מוסדות 
מתגעגעים  איננו  הן.  אומרי 
עברנו  ולא  ולשיטותיו,  לברק 
את המאבק מולו כדי שנקבל את 

אותה הגברת בשינוי אדרת".
הכנסת  חבר  עם  ביחד  כבל, 

שב־ דורשים  מרגלית,  אראל 
שצפוי  המפלגה  ועידת  כינוס 
תו־ נושא  גם  ידון  היום  להיערך 
מעו־ השניים  הבחירות.  צאות 
ניינים כי הוועידה תדון ב"כשלון 
ובסיבות  העבודה  מפלגת 
הסוגיה  הזנחת   – אליו  שהביאו 
המדינית ואי יצירת אלטרנטיבה 

שלטונית".
נמסר  העבודה  ממפלגת 
בכדי  "לא  כי  לדברים  בתגובה 
העבודה,  מפלגת  השנה  נבחרה 
אובייקטיביים,  מדדים  פי  על 
ביותר  הדמוקרטית  למפלגה 
כדי  מתכנסים  אנו  בישראל. 
מהלכים  של  שורה  להשלים 
התבצעו  שלא  כפי  דמוקרטיים 

כבר שנים ארוכות במפלגה".
בהודעה נכתוב עוד: "בפועל 
בתו־ הראשונה  הפעם  זו  תהיה 
ראש  יושבת  בה  העבודה,  לדות 
על  מוותרים  והמזכ"ל  המפלגה 
בקביעת  להם  הנתון  המקום 
המוניצי־ לבחירות  המועמדים 

קרה  לא  שבוודאי  מה  פליות, 
כמזכ"ל  כבל  ח"כ  שימש  עת 
המפלגה. שורת הדוגמאות לרוח 
רבה  עוד  היא  החדשה המנשבת 

וארוכה".

בנק דיסקונט: הרווח 
הנקי ב־2012 הסתכם 

ב־802 מיליון ש"ח

כתב אישום חמור נגד הממשלה:

סקר: 20% מניצולי השואה בישראל מוותרים 
על רכישת מזון בשל מצבם הכלכלי הקשה

מספר ניצולי השואה החיים כיום בישראל – 192,000 איש

מאת א. בן פורת

הרווח הנקי של קבוצת די־
סקונט ב־2012 הסתכם ב־802 
מי־  847 לעומת  ש"ח,  מיליון 
ליון ש"ח ב־2011, ירידה בשי־
נטו  התשואה   .5.3% של  עור 
המניות  לבעלי  המיוחס  להון 
 ,7.1%  – ב־2012  הבנק  של 
כך  ב־2011.   8.2% לעומת 
עולה מדוחות הרבעון הרביעי 

של 2012 שפרסם הבנק.
יצוין, כי בנטרול ההפרשה 
הבנק  השקעת  ערך  לירידת 
במניות הבנק הבינלאומי, היה 
בסך  מסתכם  ל־2012  הרווח 
עליה  ש"ח,  מיליון   875 של 
לעומת   3.3% של  בשיעור 
ההון  על  והתשואה   ,2011
של  לשיעור  מגיעה  היתה 

.7.8%
הר־ ברבעון  הנקי  הרווח 

מיליון   169  –  2012 של  ביעי 
ש"ח  מיליון   219 לעומת  ש"ח 
אשתקד,  המקביל  ברבעון 
 .22.8% של  בשיעור  ירידה 
המיוחס  להון  נטו  התשואה 
לבעלי המניות של הבנק ברב־

עון הרביעי של 2012 – 5.9%, 
לעומת שיעור של 8.6% ברב־

עון המקביל אשתקד.
ראובן  ד"ר  הבנק  יו"ר 
שפיגל  ראובן  והמנכ"ל  בכר 
כי  הדו"חות  בעקבות  מסרו 
מעידות  הכספיות  התוצאות 
הליבה  בפעילות  שיפור  על 
של  העסקיים  ובפרמטרים 
המשיכו  ב־2012,  הקבוצה. 
למי־ לפעול  והקבוצה  הבנק 
האס־ והיעדים  המתווה  מוש 
הדירקטו־ שהציב  טרטגיים 

בניית  ההון,  בסיס  חיזוק  ריון; 
שיפור  התייעלות,  תשתיות, 
והתמקדות  המדידה  מערכות 

ברווחיות. 
הושלמה  הראשון  ברבעון 
במ־ מרצון  פרישה  תכנית 

עובדים   356 פרשו  סגרתה 

של  השלישי  ברבעון  קבועים. 
השנה הושלם מהלך מיזוג בנק 
דיסקונט למשכנתאות אל ול־

פרשו  זו  ובמסגרת  הבנק  תוך 
השנה  במהלך  עובדים.  כ־140 
במערך  התייעלות  בוצעה 
כ־110  הסבת  שכללה   ,ITה־
לעובדים  חוץ  מיקור  עובדי 
בחברות  גם  בבנק.  ארעיים 
הבת יושמו מהלכי התייעלות: 
יושמה  דיסקונט  במרכנתיל 
וצמצו־ מרצון  פרישה  תכנית 

פרשו  במסגרתה  נוספים  מים 
ובדיסקונט  עובדים,  עשרות 
ניו יורק הושלם מהלך צמצום 

במצבת כוח האדם.
הבנק  של  הבת  חברות 
להוות  השנה  גם  המשיכו 
בהצלחת  וחשוב  מרכזי  גורם 
יורק  ניו  דיסקונט  הקבוצה. 
הציג רווח שנתי בסך של כ־43 
מרכנתיל  בנק  דולר,  מיליון 
שנתי  רווח  הציג  דיסקונט 
ש"ח  מיליון  כ־191  של  בסך 
שנתי  רווח  הציגה  ו־כ.א.ל. 

בסך של כ־209 מיליון ש"ח.
את  לפתח  ממשיך  הבנק 
הבית.  משקי  במגזר  פעילותו 
השיק  שבועות  מספר  לפני 
הבנק תכנית שיווקית ראשונה 
המ־ "תכנית  בישראל,  מסוגה 

ללקוחות  המיועדת  שפחה", 
חדשים,  ולמצטרפים  קיימים 
שקיים ביניהם קשר משפחתי. 
הופכת  המשפחה",  "תכנית 
הקיים  המשפחתי  התא  את 
שתהנה  פיננסית,  לקבוצה 
והטבות  שירותים  ממגוון 

בלעדיות.
"אנו משוכנעים כי פעילות 
השו־ השירות  במערכי  הבנק 
נים יסייעו בידינו להמשיך ול־
שפר את השירות ללקוחותינו 
ומנהלי  העובדים  עם  ויחד 
הקבוצה נצליח לעמוד באתג־

רים הרבים שלפנינו ולהצעיד 
בשנים  לצמיחה  דיסקונט  את 

הבאות".

מאת שלמה גרין

ניצולי  חמישה  מכל  אחד 
שואה החיים כיום בישראל נא־
לץ לוותר על רכישת מזון חיוני 
ממצא  קשה.  כלכלי  מצב  בשל 
שערכה  מסקר  עולה  זה  מחריד 
השואה  ניצולי  לרווחת  הקרן 
בקרב 500 ניצולים, לקראת יום 
השואה. בסקר נבדק מצבם של 
בא־ תחושותיהם  וכן  הניצולים 

שר לטיפול המדינה בהם.
מספר  הקרן,  נתוני  פי  על 
בי־ כיום  החיים  השואה  ניצולי 
שראל עומד על 192,000 איש. 
הניצולים  של  הממוצע  גילם 
למעלה  וארבע.  שמונים  הוא 
מאלף ניצולים הולכים לעולמם 

מדי חודש. 
כ־50%  כי  עולה  מהסקר 
בעיות  את  מציינים  מהניצולים 
הבריאות מהן הם סובלים כקו־
ואילו 37%  שלהם,  העיקרי  שי 
הכלכלי  מצבם  את  מציינים 
אחוזים  לשישים  קרוב  הקשה. 
כי  סיפרו  הסקר  ממשתתפי 
בהוצאות  לעמוד  יכולים  אינם 
החודשיות של משק הבית. מנ־
תוני הקרן עולה עוד כי מחצית 
בקרן  המטופלים  מהניצולים 
נזקקים לסיוע כלכלי, וכי בשנה 
האחרונה חלה עליה של 100% 
במספר הניצולים שנזקקו לטי־

פולי שיניים.
הם  האם  לשאלה  במענה 
של  הטיפול  מאופן  מרוצים 

השואה,  בניצולי  הממשלה 
אחוזים  לשבעים  קרוב  אמרו 
מרוצים.  אינם  כי  מהנשאלים 
כי  אמרו  הסקר  ממשיבי   56%
לא  האחרונות  השנים  בחמש 
הממשלה  בטיפול  שינוי  חל 
כל  וכמעט  השואה  בניצולי 
הממשלה  כי  אמרו  הנשאלים 
לא מקצה מספיק כספים עבור 

ניצולי השואה. 
אלף  כשישים  מתוך  הרוב 
האחרונה  בשנה  שפנו  ניצולים 
לקרן כדי לקבל סיוע, הם ניצו־

לים המוגדרים כנזקקים על פי 
משרד האוצר. בקרן סבורים כי 
חלון הזמן של חמש השנים הק־

רובות הוא ההזדמנות האחרונה 
ניצולי  של  מצבם  את  לשפר 

השואה החיים בישראל. 
השר  הנכנס,  הקרן  יו"ר 
היוצא אבי דיכטר, התייחס לנ־

כי"הבעיה  ואמר  הקשים  תונים 
שהיא  מקווה  אני  אך  נפתרת, 
ב־ת'".  אלא  ב־ט'  תיפתר  לא 
לניצולי  שני  "כדור  לדבריו, 
זה  לתפקיד  ניגש  אני  שואה, 
ובתחושת  וביראה,  בכבוד 
שליחות ומחויבות לפעול למען 
192 אלף ניצולי השואה החיים 
שלא  הטעות  את  בישראל. 
השואה  בניצולי  כראוי  לטפל 
כמדי־ אנחנו   – בחיים  שעודם 

להרשות  יכולים  לא  וכעם  נה 
לעצמנו לעשות. זאת המשימה, 
ולא  לזכור   – המטרה  היעד, 

לשכוח או לזנוח".

השר לבטחון פנים אישר: מאבטחים 
יפקידו את נשקיהם בתום העבודה

מאת א. ישראל

לרגל ההילולא של הרה"ק 
בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע 
כינוס  יתקיים  הערב,  החלה 
מיוחד וסעודת הילולא רבתית 
דחסידי  המדרש  בית  בהיכל 
בבני  ישעיהו  ברחוב  בוטושאן 

ברק.
בראשות  יתקיים  הכינוס 
מבוטושאן  אדמו"ר  כ"ק  נכדו 
שו־ את  יערוך  אשר  שליט"א 

ההילולא  לרגל  הטהור  לחנו 
במ־ קדשו  מדברות  ויישא 

ההילולא  בעל  של  הק'  שנתו 
מקחו  על  יעמוד  זו  ובמסגרת 
הטהורה  בהנהגתו  צדיק  של 
המופלאים,  חייו  ואורחות 
הכבירה  הרוחנית  ובמורשתו 
ברכה  אחריו  השאיר  אשר 

לדורות.
כ"ק  יישא  זה  במעמד 
דברי  שליט"א  האדמו"ר 
לבחו־ וחיזוק  התעוררות 
הישי־ בני  החבורות  רי 

זמן  תחילת  לקראת  בות 
הקיץ  בתקופת  הלימודים 

הבעל"ט.

מאת א. ישראל

של  דהילולא  יומא  לרגל 
מצאנז  חיים'  'דברי  בעל  הרה"ק 
היום  יתקיים  הערב,  החל  זי"ע 
שיעור מיוחד אשר יעסוק במש־

נתו של בעל ההילולא.
בשעה  היום  יימסר  השיעור 
בעל  של  נכדו  ע"י  בצהרים   12

מתתיהו  רבי  הגאון  ההילולא 
שכונת  רב  שליט"א  דייטש 
'הכ־ ענין  בביאור  שלמה,  רמת 

לפני  הקנינים',  בחלות  וונה 
במסגרת  הישיבות  בני  מאות 
המתקיימת  הזמנים  בין  ישיבת 
המרכזי  המדרש  בית  בהיכל 
שלמה  רמת  בשכונת  פי'  'אמרי 

בירושלים

מאת חיים מרגליות

בהם  מקרים  מספר  לאחר 
מאבטחים השתמשו בנשקיהם 
הע־ שעות  לאחר  האישיים, 
גניבות  של  מקרים  וכן  בודה, 
לבט־ במשרד  הוחלט  נשקים, 
שנערך  דיון  לאחר  פנים,  חון 
אכיפה  תחל  בקרוב  כי  בנושא, 
של  הנשק  כלי  הפקדת  בתחום 
העבודה.  יום  בתום  מאבטחים 
אישורו  את  קיבלה  ההחלטה 
יצחק  פנים,  לבטחון  השר  של 

אהרונוביץ'.
ב'מעריב',  הדיווח  פי  על 
על פי הנחיית השר, יידרשו כל 
באבט־ המחוייבים  העסק  בתי 

בעסקיהם  להציב  חמושה  חה 
של  הנשק  יופקד  שבה  כספת 
משמרתם.  בתום  המאבטחים 
בנקים,  מלון,  בבתי  מדובר 
עוד  וכדומה.  אולמות  קניונים, 

הקרובים  בימים  כי  הוחלט 
לבטחון  המשרד  אנשי  יתחילו 
הש־ ראשי  עם  במגעים  פנים 

עד  למצוא  כדי  המקומי,  לטון 
הקרו־ הלימודים  שנת  תחילת 

נשק  כלי  לאחסנת  פתרון  בה 
של מאבטחי מוסדות החינוך. 

על  דובר  גם  הדיון  במהלך 
את  מיידי  באופן  לקדם  הצורך 
האחריות  להעברת  החקיקה 
חברות  על  ופיקוח  לרישוי 
המשפטים  ממשרד  האבטחה 
חקיקה  פנים,  לבטחון  למשרד 
אחת  היתה  התעכבותה  אשר 
בטיפול  לסחבת  מהסיבות 

בבעיה עד כה. 
ההנ־ "ביצוע  כי  אמר  השר 

חיות והפיקוח הינו צורך לאומי 
אשר מטרתו לצמצמם את אח־
זקת כלי הנשק שלא לצורך, וב־
עיקר כדי למנוע פגיעה בחפים 
יריה". כלי  באמצעות  מפשע 
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מאת אליעזר פרידמן

הסורית  האופוזיציה  אנשי 
מעריכים כי במהלך הקיץ הקרוב 
ובשאר  בדמשק  ההכרעה  תושג 
יאלץ  או  יהרג  ייתפס,  אסד  אל 
לברוח מהבירה הסורית. כך דווח 
אמרי־ תקשורת  בכלי  אתמול 
המורדים  הדיווח,  פי  על  קאים. 
כבדה  מערכה  לקראת  נערכים 
שבפעמים  לאחר  הבירה,  על 
להישגים  הגיעו  הם  הקודמות 
חלקיים בלבד ולאחר מספר ימים 
הם  מהעיר,  בחלקים  שלטו  בהם 
נאלצו לנטוש או להתפזר באופן 
שיקשה על חייליו של בשאר אל 
התקפות  לפועל  להוציא  אסד 

מרוכזות נגדם. 
התראיין  האחרונים  בימים 
החו־ סוריה  צבא  ומייסד  מפקד 

אסעד  אל  ריאד  הגנרל  פשית 
ואמר  בטורקיה,  תקשורת  לכלי 
מההתקדמות  רצון  שבע  הוא  כי 
רואה  כבר  הוא  רוחו  בעיני  וכי 
משו־ סוריה  ואת  הנצחון  את 

אסד.  בשאר  של  מעולו  חררת 
לגבי  נשאל  המורדים  מפקד 
סוריה  צבא  של  התייחסותו 
הלוחמים  לקבוצת  החופשית 
בארגון 'ג'בהת א־נוסררה' והשיב 
כי הם לא עשו עד כה רע לאיש 
ידם  על  שנכבשו  באזורים  וכי 
בצורה  לאזרחים  מתייחסים  הם 

יפה. 
א־נוסררה  ג'בהת  ארגון 
קאעי־ אל  של  בלוחמים  מאויש 

דה מעיראק, והוא מוציא לפועל 
פיגועי תופת שפוגעים בין היתר 
גם באזרחים. וושינגטון הגדירה 
אותו זה מכבר כארגון טרור לכל 
של  נוכחותם  ועצם  וענין,  דבר 
הסורית  הלחימה  בחזית  אנשיו 
הבולטים  הגורמים  אחד  הינה 
מס־ לא  המערב  שמדינות  לכך 
לדברי  נשק.  למורדים  פקות 
א־ ג'בהת  "אנשי  אסעד  הגנרל 

מהאסלאם".  אחינו  הם  נוסררה 
אלו  לוחמים  כי  הוסיף  הוא 
הישרדות  יכולת  כה  עד  הוכיחו 
הקרב,  בשדה  גדולות  והצלחות 

מאמצת  הסורית  והאופוזיציה 
אותם אל חיקה. 

נפצע  עצמו  אסעד  הגנרל 
נסיון  במהלך  הפסח  חג  במהלך 
בעת  נגדו  שכוון  התנקשות 
א־ דיר  באזור  בשיירה  שנסע 

באותה  נהרגו  מורדים  שני  זור. 
נפצעו.  מעשרים  ויותר  תקרית 
שם  לטורקיה,  הועבר  אסעד  אל 
נאלצו הרופאים לכרות את רגלו 

הימנית, כך לפי הדיווחים. 

מטוסים  כי  גם  דווח  אתמול 
תקפו  הסורי  האויר  חיל  של 
יעד של המורדים הסורים בתוך 
מהדיווחים  חלק  ולפי  לבנון, 
 20 של  בעומק  בוצעה  התקיפה 
בין  לגבול  מעבר  קילומטרים 
ככל  כוונה  התקיפה  המדינות. 
אמצעי  של  מחסן  כנגד  הנראה 
לתוך  להברחה  שנועדו  לחימה 
אחרים  בדיווחים  אולם  סוריה, 
מס־ היה  לתקיפה  שהיעד  נטען 

סוריה  צבא  לוחמי  שהו  בו  תור 
לקראת  שנערכו  החופשית 
ברור  לא  סוריה.  לשטחי  חדירה 
ומה  הרוגים  היו  בתקיפה  אם 
ממשלת  כי  ונראה  מספרם,  היה 
הת־ מכלי  למנוע  פועלת  לבנון 

מסוג  אירועים  לסקר  קשורת 
את  יגביר  שהדבר  מחשש  זה 
השו־ עדתית  הבין  המתיחות 

הסכסוך  בעקבות  במדינה  ררת 
  בסוריה. 

המור־ כי  אתמול  דווח  עוד 
רבים  יעדים  אתמול  תקפו  דים 
רבות  ומנקודות  דמשק,  בתוך 
בבירה היתמר עשן שחור. כמו"כ 
המורדים  כי  יומיים  לפני  נמסר 
קילו־ שני  של  במרחק  נמצאים 

המחסנים  מאחד  בלבד  מטרים 
של  הכימי  הנשק  של  הגדולים 
מול  עיקש  קרב  ומנהלים  אסד, 
לכבוש  בנסיון  אסד  של  חייליו 

את המתחם. 

המורדים הסורים מעריכים: ההכרעה בדמשק 
תושג בקיץ הקרוב; בשאר אל אסד ייתפס או יברח

כלי תקשורת אמריקאים דיווחו אתמול:

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

יאיר לפיד תחת מתקפה; "פוליטיקאי יהיר ומנותק מהמציאות"
מאז קבל לפיד על כך שמשפחת כהן מחדרה לא מצליחה לקנות דירות לילדיה ולטוס מספיק פעמים לחו"ל, הוא מותקף על 
היותו מנותק מהוויה בישראל ^ "לפיד רואה את המדינה כחברת ביטוח", מטיח אלוף בן ^ גיא קצוביץ': "לפיד לא מכיר את 

מעמד הביניים הישראלי" ^ מוטי בסוק לא מבין מדוע לפיד לא לקוח כסף מהטייקונים ושוב בוחר לקחת כסף ממשפחת כהן

מאז שיאיר לפיד פרסם את הדברים בהם התייחס למ־
שפחת כהן מחדרה שמרוויחה 20 אלף שקל ולא מצליחה 
לקנות דירה לילדים וצרותיה מסתיימות בכך שהיא אינה 
מפעם  יותר  משפחתית  לחופשה  לחו"ל  לטוס  מצליחה 
בשנתיים, הסגיר לפיד עד כמה הוא מנותק מהציבור הר־

חב, שרחוק מאוד מהמושגים שלפיד מדבר עליהם.
כפ־ אותו  והציג  לפיד  את  תקף  בן  אלוף  'הארץ'  עורך 

רזנטור שמנסה למכור לציבור מסרים באמצעות טריקים 
"שר  מאמרו.  את  בן  פתח  ותגזים",  אישי  "תהיה  זולים. 
עמ־ בהצגת  כך  בדיוק  פועל  לפיד,  יאיר  החדש,  האוצר 

דותיו ומדיניותו. הוא מספר על עצמו, קצת מגזים, ואורז 
סיטואציות מורכבות במסר קצר וקליט"

הציבורי  השיח  את  וחצי  שנה  כבר  לפיד  מוביל  "כך 
בישראל, בטורו השבועי, בהופעותיו במסע הבחירות, וע־

ברשתות  מפרסם  שהוא  המיניסטריאליים  במסרים  כשיו 
החברתיות. אחרי "אחי העבדים", "איפה הכסף" ו"השוויון 
בנטל", קיבלנו את "גברת כהן מחדרה", הגיבורה החדשה 

של המדיניות הכלכלית.
הכלכלית  משנתו  את  חושף  כהן  גברת  על  "הסיפור 
ביטוח.  כחברת  המדינה  את  רואה  לפיד  האוצר.  שר  של 
לשיטתו, מי שמשלמים פרמיה גבוהה – "מעמד הביניים" 
ביטוחי  לכיסוי  ראויים  מיסים –  ומשלם  לצבא  שמתגייס 
גבוה ושירות ציבורי טוב. מי שלא משלמים – כלומר, הע־
רבים והחרדים – יצטרכו להתאמץ יותר, או לעמוד בתור 

ולחכות לשירות גרוע.
בישראל.  הבריאות  לביטוח  דומה  לפיד  של  "המודל 
בקומה הנמוכה, השירות הממלכתי שניתן בחינם לעניים. 
שרוכש "מעמד  בקומה האמצעית, הביטוחים המשלימים 
הביניים". ובצמרת, השירות הפרטי שקונים העשירים. שר 
האוצר החדש רוצה לחזק את הקומה האמצעית, כדי שג־
ברת כהן ודומיה יהנו מתמורה טובה יותר להשקעתם. ואם 
העניים רוצים לשפר את מצבם, שיתאמצו וייכנסו למעגל 

"הנושאים בנטל". הנה לכם יתנו־יקבלו, בגרסת לפיד.

תהיות על מעמד 
הביניים הישראלי

גם גיא קצוביץ' מגלובס לא חסך מילים מלפיד, וקבע 
חשש מרכזי  כהן "מעלה  גברת  לפיד אודות  של  כי דבריו 
ביותר לגביו – ולגבי מדיניות משרד האוצר בכלל – והוא 
המביטים  האוצר,  כלכלני  בין  הניתוק  תחושת  המשך 
בעצמו),  לפיד  שתיאר  (כפי  אקסל  טבלאות  על  בעיקר 
הציבור  שחווה  פשוטה  הלא  הכלכליות  המציאות  לבין 

הישראלי ביום־יום".
עליהן  היסוד  הגדרות  את  לאחת  אחת  מנתח  קצוביץ' 
נשען לפיד. "נתחיל מההגדרה של לפיד ל"מעמד הביניים" 
הישראלי – זה ש"מרוויח קצת יותר מ־20 אלף שקל בחו־

דש". לפי המקובל, מעמד הביניים "מתאר קבוצה חברתית 
אשר  סבירה,  כלכלית  יכולת  בעלי  אנשים  של  וכלכלית 
אינם בעלי השפעה או עושר יוצאי דופן או ניכרים לעין".

הוא  המקובל  החישוב  מרוויח?  הביניים  מעמד  "וכמה 
זה: "ההגדרה המצמצמת של מעמד הביניים על פי משקי 
מההכנסה  ל־125%   75% בין  נעה  ברוטו  שהכנסתם  בית 
כיום  הוא  גס,  באופן  במשק,  הממוצע  השכר  הממוצעת". 
בישראל  פרטים  כלומר,  (ברוטו).  שקלים  ה־9,000  סביב 
 – בחודש  שקלים  ל־11,250  בין 6,750  ברוטו  המרוויחים 

אלה הנמצאים בין העשירון ה־6 ל־8.
בחי־ מרוויחים  מחדרה"  כהן  "גברת  משפחת  כן,  "אם 
שוב פשוט כל אחד "קצת יותר" מ־10,000 שקל – ונמצאים 
למעמד  ההגדרה  טווח  של  ביותר  העליון  בקצה  כמעט 
למעשה,  לפיד,  שבחר  המייצג  הזוג  הישראלי.  הביניים 
נמצא הרחק במעלה העשירון ה־8 בישראל, אשר החברים 

בו מרוויחים עד 11,229 שקל בחודש (כל אחד).

קצוביץ'  מוסיף  כמובן",  נכון,  לפיד  של  "התחשיב 
מחו־ התייחס  אליהם  שקלים"  אלף  שה"20  הנחה  "מתוך 

שבים כברוטו. אם לפיד סבור שמעמד הביניים הישראלי 
הכנסות  על  מדבר  הוא  בחודש,  נטו  שקל  אלף  מרוויח 20 
ברוטו של בערך 40 אלף שקל ויותר – וכאן אנחנו מדברים 
כבר על העשירונים ה־9 וה־10. לא בדיוק מעמד הביניים, 

אלא "עשירי ישראל".
הביניים  מעמד  קושיית  את  פתרנו  בכך  האם  "אך 
נוספת  דרך  גם  מציגים  בוויקיפדיה  ממש.  לא  לפיד?  של 
חישוב  "אופן  הישראלי:  הביניים  מעמד  מיהו  לבדיקת 
על  מוגדר  הביניים  "מעמד  שם,  מבהירים  אחר",  מקובל 
פי משקי בית שהכנסתם נעה בין 75% ל־125% מההכנסה 
הכלכליים  הויכוחים  לאחד  נכנסים  אנו  וכאן  החציונית". 
את  למדוד  כיצד   – האחרונה  בתקופה  ביותר  הסוערים 
השכר  לפי  הממוצע?  הישראלי  של  ההשתכרות  היקף 

הממוצע, או השכר החציוני?
"קודם כל, נסביר מהו השכר החציוני: זהו סכום ייצוגי, 
יותר  מרוויחים  בישראל  מהשכירים  שמחצית  למעשה, 
לפיכך,  ממנו.  פחות  מרוויחה  האחרת,  והמחצית   – ממנו 
למספר  רבים  כלכלנים  על־ידי  נחשב  החציוני  השכר 
כאן,  הציבור  של  מצבו  את  היטב  המשקף  יותר  "מייצג" 
בלבד.  שקלים  יושבים? – 5,500  אתם  על –  כיום  ועומד 
כן כן, אתם קוראים נכון: מחצית מהציבור במדינת ישראל 
מרוויח פחות מ־5,500 שקלים לחודש. אגב, בעוד שהשכר 
הממוצע עלה בעשור האחרון ב־30%, עלה השכר החציוני 
חז־ "כלכלה  מופתעים?  לא  שאתם  נכון  מ־10%.  בפחות 

קה"?
"כשמבינים את נתון השכר החציוני והמשמעויות שלו, 
מעדיפים  ארוכות  שנים  שכבר  מכך  מופתעים  כ"כ  לא 
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה להתבסס בכל המחקרים 
והמצגים דווקא על נתון השכר הממוצע במשק – שכידוע 
לכל מתמטיקאי מתחיל, סובל מ"תנודות" חדות כלפי מע־
לה, גם כאשר רק השכר של עשירי המשק עולה משמעו־
תית, ולמרות אי־שינוי מהותי במצבם של שאר השכירים. 
בעליית  להתהדר  בישראל  המדיניות  מובילי  יכולים  כך, 
כאמור,  לעלות,  שממשיך   – בישראל  (הממוצע)  השכר 
העליונים  העשירונים  בין  ההכנסה  פערי  חידוד  כדי  תוך 

לתחתונים בישראל.
במשק?  החציוני  לשכר  ביחס  הביניים"  "ומהו "מעמד 
שקלים  ל־6,875  בין 4,125  המרוויחים  ישראל  אזרחי  כל 
 – ל־6  ה־3  העשירון  בין  הנמצאים  אלה  כלומר,  בחודש. 

שמרוויחים לפי ההגדרה בין עד 4,316 שקלים לעד 7,051 
שקלים בחודש. ברוטו. כלומר, אם נרצה להישאר מחוב־

במשק  החציוני  השכר  רמת  על  ולהתבסס  למציאות  רים 
הישראלי, נגלה שמצבו של מעמד הביניים בישראל הרבה 

יותר גרוע מזה של "גברת כהן מחדרה" שתיאר לפיד.
למקרה   – הוצאות  על  אחת  מילה  שאסיים,  "ולפני 
הירח:  על  האחרונות  בשנים  חי  מהקוראים  שמישהו 
ל־6,000   2,000 בין  מוציאה  ממוצעת  ישראלית  משפחה 
שקל בחודש על דיור, בין 1,000 ל־2,000 שקל לחודש על 
רכיב   – (ותחבורה  דלק  על  שדיברנו  לפני  עוד  וזה  מזון, 
(גני  חינוך  על  הבית),  משקי  בהוצאות  נוסף  משמעותי 
ילדים, בתי ספר, ובייביסיטר) – ועוד לא הזכרנו בזבוזים 
מדי פעם, ואולי גם חופשות. אם נאמין ללשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה, הוצאות משקי הבית בישראל רק הולכות 
הממוצע  השכר  עם  ביד"  "יד  ממש  עושות  ולא  ועולות – 
להת־ אוהבים  אנחנו  ממנו  החציוני,  זה  וחומר  קל  במשק, 

עלם.
שר  לכאורה  מכוון  אליו  הביניים'  'מעמד  נסכם:  "אם 
במ־ מייצג  לא  פשוט  שלו,  בעשיה  לפיד  הנכנס  האוצר 

שקל   9,000 שמרוויח  הישראלי  הביניים  מעמד  את  לואו 
 – מנותק  ואפילו   – בכלל  מייצג  ולא  בחודש,  בממוצע 
בחודש  שקל   5,500 שמרוויח  הישראלי  הביניים  ממעמד 

– השכר החציוני במשק".

משפחת כהן – הנפגעת 
העיקרית של תכנית לפיד

מוטי בסוק מ'דה מרקר' תקף את דבריו של יאיר לפיד 
הול־ והן  יגיעו  הכלכליות  הגזירות  מאוד  בקרוב  כי  וטוען 

כות להיות כואבות מאוד דווקא למשפחת כהן – הקשות 
של  כהונתו  בזמן   ,2003 מאז  ישראל  אזרחי  שחוו  ביותר 

בנימין נתניהו כשר האוצר.
"שר האוצר יאיר לפיד יצטרך בקרוב להגיש לממשלה 
הע־ של  ההוצאות,  בצד  קיצוצים  של  מאוד  קשה  תקציב 

בחוק  שינויים  של  שורה  ושל  ההכנסות,  בצד  מסים  לאת 
ההסדרים. התקציב שלו יפגע בכל הציבור, אבל במיוחד 

במעמד הביניים, כולל ברוב ציבור הבוחרים שלו.
היה  כהן.  גברת  בסיפורי  לפיד  משתעשע  "בינתיים 
ברור כי לאחר שבוע וחצי אינטנסיבי של כלכלה, ולאחר 
ולהסביר  לנסות  כדי  לפיד  יברח  החג,  מנוחת  את  שנח 

לציבור, בעיקר לזה שבחר בו, כי הוא מבין אותו וכי אין לו 
ברירה, עליו לפגוע בו לטובת המדינה והעתיד.

על  לדלג  שוב  מחליט  עיתונאי,  מזמן  לא  עד  "לפיד, 
להידרש  מבלי  הציבור,  אל  ולדבר  התקשורת  (העוינת? ) 
לענות על שאלות קלות, קשות, מביכות. בינתיים הדברים 
יונח  הבא  שהתקציב  אחרי  אבל  לעבור,  איכשהו,  יכולים, 
יהיה  אליו,  יתוודע  והציבור  הממשלה,  ראש  שולחן  על 

ללפיד הרבה יותר קשה לכתוב פוסטים כאלה.
בין  למצוא  אפשר  היה  כהן  משפחת  כמו  "אנשים 
 ,2011 קיץ  של  החברתית  המחאה  בהפגנות  המשתתפים 
המחאה של שדרות רוטשילד, של צפון תל אביב. עשירון 
תשיעי או עשירי באוכלוסיה  (שכר של 20 אלף שקל בחו־

שאינה  למופת,  אזרחית  ברוטו ),  או  נטו  אם  ברור  לא  דש, 
יכולה לקנות דירה לילדיה.

"בכירי האוצר השתתפו במשחק גברת כהן של לפיד. 
וכי יש להם ברירה? הוא השר, הם הפקידים. אבל הראש 
שלהם היה ועודנו במקום אחר: איך מעבירים את הקיצוץ 
של   ,2014–2013 הקרובות,  וחצי  השנה  בתקציב  הנדרש 
30 מיליארד שקל? איך מגדילים את נטל המס בכל אחת 

מהשנים הקרובות ב־6 מיליארד שקל?
"בכירי האוצר לא צריכים לשמוע את השר שלהם כדי 
ייצאו  שכמובן  עד  כהן,  גברת  הם  כהן.  גברת  על  לשמוע 
לשוק הפרטי. לפיד לא רוצה שבמשמרת שלו ישראל תה־

הרי  הוא  להתלכלך.  רוצה  לא  הוא  יוון.  או  לקפריסין  פוך 
רוצה להיות ראש ממשלה. אבל מי שצריך לדאוג בפועל 

שישראל לא תהפוך לקפריסין או יוון הם בכירי האוצר.
"אז יפה מאוד שלפיד דואג לפגישות מתוקשרות עם 
לה־ האחראים  הם  אבל  הישראלית,  בכלכלה  ומי  המי  כל 

כנת מתווה התקציב, הם האחראים להכנת חוק ההסדרים 
כהן,  לגברת  כולל  הביניים,  למעמד  והמכות  הגזרות  מלא 
הממשלה,  ראש  של  המסננת  את  לעבור  שיצטרכו  והם 
כהן  גברת  על  דיבורים  אז  כולה.  הממשלה  של  ובהמשך 
משעשעת  אתנחתא  האוצר,  לבכירי  להם,  לשמש  יכולים 

קלה, הם נמצאים במקום אחר.
"אף שטרם אמר מלה אחת ביחס לאני מאמין הכלכלי 
שלו בתקציב, הכיוון של לפיד ברור לחלוטין. לא במקרה 
הוא נפגש עם סוג מאוד מוגדר של כלכלנים, הנגיד סטנלי 
המועצה  ראש  טרכטנברג,  מנואל  לנגיד  המועמד  פישר, 
אגף  ראש  קנדל,  יוג'ין  הממשלה  ראש  במשרד  הכלכלית 

התקציבים לשעבר באוצר קובי הבר, והרשימה ארוכה.
כלכלנים  של  שורה  עם  נפגש  לא  לפיד  במקרה  "לא 
פרופסור  לשעבר  לנגיד  המשנה  למשל  אחרת,  שחושבים 
באוניברסיטת  לכלכלה  הפקולטה  בכירי  ספיבק,  אביה 
העב־ מהאוניברסיטה  זעירא  יוסי  ופרופסור  שבע,  באר 

רית, כי מישהו דאג להזהיר אותם מפניהם, כי הם חושבים 
אחרת.

"הכיוון של לפיד ברור. בכירי האוצר והאישים שאתם 
נפגש לפיד תומכים בקיצוץ תקציב הבטחון – שספק אם 
הצי־ המגזר  בעובדי  קשה  בפגיעה  לפועל,  לצאת  יוכל 

קשה  פגיעה  שכר ),  והטבות  שכר  קיצוצי  בורי  (פיטורים, 
בחרדים  בתמיכות  קיצוץ  הלאומי,  הביטוח  בקצבאות 
הביניים  (ירקות  למעמד  מס  פטורי  ביטול  ובהתנחלויות, 
הכנסה  מס  ובהעלאת  אילת ),  השתלמות,  קרנות  ופירות, 

ומע"מ.
"לפיד, בפוסט הבא, יצטרך להסביר לציבור שבחר בו 
מדוע הוא שוב פוגע במי שפוגעים תמיד – מעמד הביניים. 
מדוע הוא לא קובע מס ירושה ומס מתנות, הנהוגים בכל 
המ־ לרשות  מרשה  שוב  הוא  מדוע  המפותחות,  המדינות 
סים להשתמט מהמלחמה בהון השחור  (אף שקיבלה תוס־

פת של 700 עובדים ), מדוע הוא לא מעלה את מס החברות, 
מדוע הוא מתיר לחברות הענק במשק  (טבע, אינטל ועוד ), 
לקרטלים ולמונופולים להמשיך לשלם מס מגוחך למדינה, 
אוצרות  על  אמת  ממסי  נהנית  אינה  ישראל  מדינת  מדוע 

הטבע שלה, ועוד ועוד. השאלות קשות".

עשן היתמר אתמול ממוקדים רבים בדמשק ^ דיווח: המורדים מצויים במרחק של שני קילומטרים בלבד 
מאחד הבסיסים המרכזיים של הנשק הכימי ^ הגנרל ריאד אל אסעד: "לוחמי ג'בהת א־נוסררה לא עשו רע 

לאיש" ^ אתמול דווח גם כי מטוסים של חיל האויר הסורי תקפו יעד של המורדים הסורים בתוך לבנון

דו"ח: הסנקציות על איראן גרמו 
לה נזק של מאה מיליארד דולרים
עוד בדו"ח האמריקני: איראן תוכל לייצר מעט מאוד חשמל בכורים אם 

לא תקבל אספקה שוטפת של אורניום

מערכה כבדה על הבירה. ההפגזות בסוריה יהרג או יברח. בשאר אסד מתראיין לתקשורת הטורקית

מאת אליעזר פרידמן

על  אתמול  שפורסם  דו"ח 
קובע  אמריקני  מחקר  מכון  ידי 
כי איראן הפסידה עד כה כמאה 
מאיבוד  דולרים  מיליארד 
הנפט  על  ואמברגו  השקעות 
כאשר  זאת,  מייצאת.  שהיא 
גרוע  איראן  של  הכלכלי  מצבה 
המטבע  של  ערכו  פעם,  מאי 
משמונים  ביותר  צנח  המקומי 
הופ־ בו  שהסחר  עד  אחוזים 
המשך  את  להפסיק  כדי  סק 
במדינה  והתשתיות  הירידה, 
להפסדים  וגורמות  רעועות 

נוספים. 
מיליארד  מאה  של  ההפסד 
ההשק־ את  כולל  אינו  דולרים 

איראן  שהשקיעה  האדירה  עה 
משוער  והוא  הגרעין,  בתכנית 
שהרפוב־ כספים  פי  על  רק 

הפסידה  האסלאמית  ליקה 
בגלל הסנקציות והאמברגו על 

הנפט. 
הדו"ח מוסיף עוד כי גם אם 
איראן אכן פועלת רק לצרכים 
באמ־ להביא  ומנסה  אזרחיים 
כלכלי,  לשגשוג  הכורים  צעות 
הדבר הינו בלתי אפשרי. הכור 
מספק  הדו"ח,  לפי  בבושהאר, 
בלבד  אחוזים  שני  לאיראן 
בה  אך  שלה,  החשמל  מצריכת 
בעת היא מאבדת כ־15 אחוזים 
רחבי  בכל  המיוצר  מהחשמל 
המדינה בגלל תשתיות רעועות 
תקינים.  שאינם  חשמל  וקווי 

שמושקע  מהכסף  חלק  רק  אם 
מופנה  היה  הגרעין  בתכנית 
לתחזוק התשתיות הללו, הדבר 
גדול  כלכלי  הישג  מביא  היה 
כור  של  מהקמתו  יותר  הרבה 

גרעיני נוסף. 
עוד,  טוענים  הדו"ח  כותבי 
כי בידי איראן כמות מצומצמת 
של אורניום, ועפרות האורניום 
אינם  בשטחה  חוצבת  שהיא 
ארוך  לשימוש  לה  מספיקים 
טווח. לטענתם איראן לא תוכל 
שהיא  הכורים  כל  את  להפעיל 
פעולה  תשתף  לא  אם  הקימה 
לא־ הבינלאומית  הסוכנות  עם 

אספקה  ותקבל  אטומית  נרגיה 
ממקורות  אורניום  של  שוטפת 

זרים. 

אמברגו שעולה מיליארדים. אתר קידוח נפט באיראן

משפחת כהן היא הנפגעת העיקרית מתכנית לפיד. עוני בישראל

תחזית היום: גשום
נתוני השמ"ט מצביעים על חודש יבש באופן היסטורי

מאת חיים מרגליות

במיוחד,  שחון  חודש  לאחר 
קצר  לביקור  הגשם  היום  חוזר 
היום  התחזית  פי  על  בישראל. 
מעוננים  יהיו  כשהשמים  יתחיל 
חלקית, הטמפרטורות ירדו במי־
ערות.  רוחות  וינשבו  ניכרת  דה 
צפוי  בדרום.  בעיקר  אביך  יעשה 
גשם מקומי בצפון הארץ ומרכזה 
וגשם מקומי קל בצפון הנגב. ית־
וקיים  בודדות  רעמים  סופות  כנו 
בנחלי  משטיפונות  קל  חשש 

מדבר יהודה.
מחר, ביום שישי, יהיה מעונן 
הצהריים  שעות  עד  חלקית. 
קל  מקומי  גשם  צפוי  עדיין 
מהצפון ועד הנגב. ינשבו רוחות 

ערות.
פורת,  עמוס  ד"ר  כך,  ובתוך 
המ־ בשירות  אקלים  אגף  מנהל 

את  ל'המבשר'  מסר  טאורולוגי, 
והטמפרטורות  המשקעים  נתוני 
של מרץ שהסתיים עתה. החודש 
היה חם מהממוצע במידה ניכרת 
מועטות  היו  בו  הגשם  וכמויות 

מאוד. 

מ־ אחד  זהו  כי  מוסיף  הוא 
המדי־ מתחילת  היבשים  מרץ 

דות, אם כי היו כבר בעבר מספר 
יבשים  או  דומים  מרץ  חודשי 
ב־15־10  הגדול  חלקם  יותר, 
יבש  מקבץ  האחרונות.  השנים 
אירע  מרץ  חודשי  של  נוסף 
המאה  של  וה־30  ה־20  בשנות 

שעברה. 
לפברואר  מרץ  מצטרף  כך, 
בכמויות  הוא  גם  שהתאפיין 
של  ומהשוואה  גשם  של  קטנות 
בפ־ המצטברות  הגשם  כמויות 

לתקופה  זו  בשנה  ברואר־מרץ 
המקבילה בעבר עולה כי הפעם 
האחרונה בה היה מיעוט גשמים 
דומה או קיצוני יותר היתה לפני 

יותר מיובל, בשנת תשי"ח. 
הגשמים  ריבוי  זאת  עם 
הג־ עונת  של  הראשון  בחלקה 

גורם  ינואר)  עד  (נובמבר  שמים 
ובמרכזה  הארץ  שבצפון  לכך 
מת־ המצטברות  הגשם  כמויות 
לממוצע  קרובות  העונה  חילת 
הגשם  עונת  לכל  שנתי  הרב 
עולות  אף  מהאזורים  ובחלק 

עליו.

מערכת חורפית קצרה המתקרבת לישראל 
כפי שנראתה אתמול בלוויין השמ"ט

דו"ח הנתיחה קובע
הכלא  בתאי  כי  ציינו  בשב"ס 
מעבר  מזון.  עדיין  יש  שלהם 
נרשמו  לא  הארוחות,  להחזרת 
התפרעויות  או  מהומות  כה  עד 

בבתי הכלא.
חמדיה, בן 64 במותו, נשפט 
לאחר  ב־2002  עולם  למאסר 
חברות  רצח,  בנסיון  שהורשע 
היה  הוא  נשק.  והחזקת  בחמאס 
ב'קפה  הפיגוע  נסיון  ממארגני 
יצא  שלא   – בירושלים  קפית' 
לפועל משום שהמפגע התחרט. 
אבו  אובחן  השנה  בפברואר 
הוושט,  בסרטן  כחולה  חמדיה 
(שב"ס)  הסוהר  בתי  ובשירות 
טוענים כי מאז היה תחת מעקב 
סורוקה.  החולים  בבית  רפואי 

לפני שבוע, בעקבות קביעה של 
הצוות הרפואי כי מדובר בחולה 
שח־ לועדת  בשב"ס  פנו  סופני, 
בהליך  לפתוח  מנת  על  רורים 
שאבו  אלא  מוקדם,  לשחרור 
חמדיה מת בטרם הושלם ההליך

של  שמותו  חוששים  בצה"ל 
למהומות  לגרום  עלול  חמדיה 
יום  לקראת  ושומרון  ביהודה 
כש־ בעוד  הפלסטיני  האסיר 

שצוין   – האדמה  יום  בועיים. 
בשקט  עבר   – החולף  בשבוע 
יחסי אך ההערכה היא כי סוגיית 
האסירים מעוררת הזדהות רבה 
ביום  הפלסטיני.  הציבור  בקרב 
הכריזו  שעברה  בשנה  האסיר 
שביתת על  אסירים   1,200

רעב.
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