
הדבר הגדול הבאמדינה במחאה אלימות ללא הפסקה
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המערכת הפוליטית נערכת לאפשרות שהצעת 
עמ׳ 6־7החוק לפיזור הכנסת תעלה ביום רביעי

איום רב�חזיתיאיום רב�חזיתי

המתיחות הביטחונית מגיעה לשיא ב
בשישי: רקטה ששוגרה מעזה יורטה, 
אזעקות נשמעו בעוטף עזה ובאשקלון ב
בתגובה תקף חיל האוויר מטרות של 

חמאס ברצועה ב במקביל הצליחו כוחות 
הביטחון לסכל ניסיון איראני לפגוע 

בישראלים בטורקיה ב נופשים במלונות 
נקראו להסתגר בחדריהם ב עמ' 5�2

סידורים 
אחרונים

מערכת החינוך 
שובתת היום עד 

השעה 10:00

דריה אטמנוב זכתה 
באליפות אירופה 

בהתעמלות אומנותית
עמ׳ 10 עמ׳ 8־9

החיסולים נמשכים: קצין נוסף של 
משמרות המהפכה נמצא מת // עמ' 4־5
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מתן וסרמן
אזעקת צבע אדום הופעלה אתמול לפנות 
בוקר באזור עוטף עזה ואשקלון. זוהה שיגור 
אחד לעבר אשקלון, וזה יורט על ידי מערכת 

כיפת ברזל. 
מספר שעות לאחר מכן תקפו כוחות צה"ל 
– באופן חריג באור יום - יעדים ברצועת עזה, 
ובהם עמדות חמאס וסדנאות לייצור אמצעי 

לחימה.

ביישובים  אזעקות  נשמעו   3:10 בשעה 
העשרה  ונתיב  כרמיה  זיקים,  מבקיעים, 
גם  החומות,  שומר  ממבצע  ולראשונה   -
באשקלון. היה זה השיגור הראשון מהרצועה 

לשטח ישראל זה כחודשיים.

בתגובה תקפו מטוסי קרב וכלי טיס של חיל 
האוויר עמדת תצפית של חמאס מול נתיב 
העשרה. עם זאת, העמדה לא נהרסה. אתמול 
בצהריים עלו פעילי חמאס על העמדה ונופפו 

ממנה בדגלי הארגון.
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המתיחות בדרום
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מתן וסרמן
כוח צה"ל חיסל שלשום בלילה חוליית 

מחבלים סמוך למחנה הפליטים ג'נין. 
הכוח מסיירת גולני נתקל במחבלים במהלך 
מבצע לאיתור אמצעי לחימה, שבו נפתחה 
עליהם אש מרכב. ארבעת המחבלים ששהו 

ברכב חוסלו, ואין נפגעים לכוחותינו. 
מטרת הפעולה הלילית הייתה מציאת נשק 
בשני בתים בעיר, שבהם לפי החשד היו אמצעי 
לחימה. לאחר שאותרו אמצעי לחימה בבית 

הראשון, חוליית המחבלים, שהייתה ברכב 
שעמד בין שני הבתים, פתחה באש על הכוח 

הצה"לי.
דובר צה"ל עדכן כי האירוע קרה במסגרת 
פעילות צה"ל במבצע שובר גלים, לחיסול 
והוסיף:  ושומרון,  ביהודה  טרור  תשתיות 
"לוחמים מסיירת גולני פעלו הלילה בעיר 
ג'נין שבמרחב החטיבה המרחבית מנשה לאיתור 
אמצעי לחימה בשני מוקדים. במהלך פעילות 
זוהה ירי  הלוחמים והגעתם ליעד הראשון 
מסיבי והשלכת מטענים. הלוחמים הגיבו בירי. 

 מבצע שובר גלים

לוחמי צה"ל חיסלו 
חוליית מחבלים בג'נין

אזעקות הופעלו בעוטף עזה ובאשקלון אתמול לפנות 
בוקר עקב הרקטה ששוגרה ויורטה על ידי כיפת ברזל 

# בתגובה חריגה תקף צה"ל מטרות חמאס באור יום

צה"ל תקף ברצועה 
בתגובה לירי רקטה 

חיילי צה"ל. "ירי מסיבי 
והשלכת מטענים"

צילום: דו�צ

תקיפת חיל האוויר. עמדת התצפית של חמאס לא נהרסה / צילום: דו�צ
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מתן וסרמן
דובר צה"ל מסר שלשום כי בלון תצפית 
נפל בשטח רצועת עזה. הדובר ציין כי אין 
חשש לדליפת מידע משמעותית וכי האירוע 

יתוחקר.
בתגובה אמר דובר החמאס פאוזי ברהום 
כי "יש לחזק ולהסלים את רוח הג'יהאד בכל 
זירות האזור". ברהום הדגיש כי "הלוחמים 
בשטח התעמתו עם הכוח הישראלי שניסה 
לחדור מזרחית לבית חאנון בצפון רצועת 
וההתנגדות הצליחה לשלוט בבלון  עזה, 

התצפית. זהו מעשה גבורה אמיץ". 
ברהום הוסיף: "המעשה משקף את החשיבות 
והיעילות של פרקטיקת ההתנגדות בשטח 
כדי לקבוע את כללי העיסוק במטרה להגן 

על עמנו".
שיאהב  הפלסטינית  הידיעות  סוכנות 
ציטטה גורם ברצועה, שאמר כי "ההתנגדות 

הפלסטינית השתלטה על בלון צבאי ישראלי 
שנפל באזור בית חנאון בצפון הרצועה. הבלון 

מצויד במצלמת ריגול בחדות גבוהה".

בלון תצפית צה"לי נפל בשטח הרצועה
 "אין חשש לדליפת מידע"

המרוץ לרמטכ"לות: גנץ 
נפגש עם האלוף זמיר

מתן וסרמן
המרוץ לרמטכ"לות נפתח אמש, כאשר 
שר הביטחון בני גנץ נפגש עם האלוף אייל 
זמיר. השבוע ייפגש גנץ גם עם האלוף יואל 
סטריק ועם האלוף הרצי הלוי, שמכהן כסגן 

הרמטכ"ל ונחשב למועמד המוביל.
בפגישה בין גנץ לבין הרמטכ"ל רב�אלוף 
אביב כוכבי לפני כשבועיים, עדכן אותו שר 
הביטחון כי בכוונתו להאיץ את הליך הבחירה 
של הרמטכ"ל הבא בשל המציאות הפוליטית 

הרגישה.

לפני ימים אחדים עודכנו האלופים זמיר 
וסטריק כי עליהם להקדים את בואם מארה"ב 
לביקור בארץ, על מנת לקיים את הפגישה 
האישית עם שר הביטחון. הם יתבקשו להציג 
בפניו את האסטרטגיה והתוכנית הרב�שנתית 
עבור צה"ל כפי שהם רואים לנכון, אם ייבחרו.

גורמים המצויים בפרטי התהליך הבהירו כי 
גנץ הקדים את ההליך מחשש שאם הממשלה 
תיפול ותוגדר כממשלת מעבר - לא יהיה מי 

שיאשר את הבחירה.
על פי פרסומים, גנץ אמר בשיחות סגורות: 
"לא אאפשר לצה"ל להיות שבוי של המערכת 

הפוליטית. לא יהיה בישראל ממלא מקום 
הרמטכ"ל כפי שקרה למשטרת ישראל. זו 

פגיעה בביטחון המדינה".
השבוע ייפגש גנץ גם עם ראש הממשלה 
נפתלי בנט והם ידונו בנושא, וזאת לאחר 
שראש הממשלה אמר שאולי גם הוא ירצה 

לראיין את המועמדים לתפקיד.
שלשום כתב שר הביטחון בחשבון הטוויטר 
שלו: �אני מקווה מאוד שהממשלה תמלא 
את ימיה ותאפשר לנו להמשיך לעשות טוב 
לאזרחי ישראל. המצב מורכב — אבל יש 

פתרונות�.

 משלושה ייצא אחד

בדרכם ליעד השני זיהו לוחמי 
סיירת גולני רכב חשוד שעמד 
בצד הדרך. מתוך הרכב נפתח ירי 
לעבר הלוחמים, שחתרו למגע 
וסיכלו את המחבלים שירו לעברם. 
בסריקות ברכב לאחר ההיתקלות 
אותרו שני רובי M16, נשק מסוג 

קרלו, מחסניות ואפוד".
הרמטכ"ל רב�אלוף אביב כוכבי 
האירוע  בעקבות  שלשום  אמר 
בטקס סיום שנת הפעילות של 
עמותת "אחריי!", כי "אין מדינה 
כמו מדינת ישראל שמתמודדת 
עם מספר רב של אויבים ופועלת 
במקביל לסיכול פעילויות טרור, 
ובדיוק מסיבה זו צריך את מיטב 
האנשים בתפקידי הלחימה. קו 
ההגנה הראשון שלנו הם הלוחמים. 
הלוחמה היא לא רק תרומה אלא 
צריך  שתורם  ומי  סיכון,  גם 

שהמדינה תעריך את זה".
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מדובר בעמדה של חמאס, הממוקמת 
על גבעה ומתצפתת על נתיב העשרה, 
ושהפכה למטרד מאיים עבור התושבים. 
כליל",  תימחק  שהעמדה  "ציפינו 
אמרה אתמול מעיין שניאור מנתיב 
העשרה. "זה היה אמור להיות מזמן, 
היא  כרגע  התחושה  הקמתה.  מרגע 
שהורידו לה את הסכך במקום להשמיד 

אותה כליל".
בתגובה לירי הרקטה, שיורטה במרחב 
אשקלון, הותקפו גם סדנאות לייצור 
אמצעי לחימה במוצב צבאי של חמאס. 
כמו כן, הותקפו שלוש עמדות צבאיות 
של ארגון הטרור. מצה"ל נמסר כי חמאס 
הוא האחראי למתרחש בשטח רצועת 

עזה.
על פי דיווחים פלסטיניים, בעקבות 
תקיפת צה"ל בוצע ירי מקלעים מצפון 

הרצועה לכיוון אזור נתיב העשרה.
בחמאס אמרו בתגובה לתקיפת צה"ל 
כי "הפצצת צבא הכיבוש על רצועת עזה 
היא המשך לתוקפנות של התקיפות בכל 
השטחים הפלסטיניים: בירושלים, בגדה 
ובפנים (בתוך ישראל). האחרונה שבהן 
הייתה חיסול של שלושה לוחמים בג'נין. 
הכיבוש מנסה ללא ההצלחה לעצור את 
ברחבי  המהפכנית  הפעולה  הסלמת 
פלסטין. למרות התוקפנות - נמשיך 

במאבקנו נגד הכובש".
בצה"ל  הגיבו  שלשום  כך,  בתוך 
לתחקירים לגבי מותה של העיתונאית 
שירין אבו עאקלה. מהצבא נמסר כי 
"בהמשך לתחקירים המוצגים בימים 
שב  צה"ל   - מוטה  באופן  האחרונים 
ומציע לפלסטינים להעביר את הקליע 
שממנו נורתה העיתונאית הפלסטינית 

שירין אבו עאקלה.
הרשות הפלסטינית מקיימת מעת 
לעת חקירות משותפות בשיתוף ישראל. 
הסירוב הפלסטיני להעביר את הקליע 
על  מעיד  משותפת  חקירה  ולקיים 

שיקוליהם".

זמיר סטריק הלוי

רצועת עזה. האירוע יתוחקר
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מתן וסרמן
חרף התרעות ודיווחים על אירוע פיגוע 
איראני "שכבר החל להתגלגל" נגד מטרות 
תיירים  כ־2,000  בטורקיה,  ישראליות 

ישראלים שהו בסוף השבוע באיסטנבול.
בערוץ 12 דווח אתמול שגורם ביטחוני חשף 
כי הפעולה האיראנית באיסטנבול כבר החלה 
ומדובר באירוע מתגלגל שמנסים לעצור אותו 
עכשיו. לפי הגורם, מדובר ב"אירוע רציני מאוד, 
שקשה לשים עליו היד" על אף שיתוף הפעולה 

ההדוק בין כוחות הביטחון של שתי המדינות.
בעקבות האירועים האחרונים הודיעו חברות 

ופגסוס כי הן  התעופה טורקיש איירליינס 
יאפשרו לישראלים שהזמינו את טיסתם לפני 
ביוני(   13( לטורקיה  המסע  אזהרת  הוצאת 
להחליף את יעדם או את מועד הטיסה שלהם 

ללא חיוב נוסף.
שר התיירות יואל רזבוזוב בירך על ההודעה 
ואמר: "אזרחי ישראל לא צריכים לשלם מחיר 
כלכלי בגלל איומי טרור. אני שמח שחברות 
תעופה גדולות, כמו טורקיש אירליינס ופגסוס, 
נענו לבקשתנו, ואני מקווה שחברות נוספות 
ייתנו מענה דומה לכל האזרחים שביטלו את 

החופשה בטורקיה".
חלק מהישראלים שנמצאים כעת באיסטנבול 

סיפרו בסוף השבוע כי המצב בהחלט מפחיד. 
"זאת הרגשה מבאסת להיות שם כרגע", סיפרה 
ענת. "נתקלתי במלא ישראלים שמתים מפחד 
להוציא מילה בעברית. בעלי ואני נסענו עם שני 
הבנים שלנו ודיברנו רק באנגלית. למרות זאת, 
אפשר לזהות את הישראלים שם מקילומטר. 
יומיים הייתי משותקת מפחד. אני ממליצה 
הזה  לנסוע לשם, עד שהסיפור  לכולם לא 

יעבור".
לעומתה, תייר ישראלי ששמו ויטלי אמר: 
"הכל רגיל בטורקיה. מטיילים ונהנים בכל 
מקום. נסעתי ברכבות, באוטובוסים ובמטרו, 
והכל תקין". גם ליאל זינו, תייר נוסף שהגיע 

לטורקיה לפני כמה ימים, טען: "המצב נראה 
ממש רגוע. אף אחד לא הנחה אותנו לעשות שום 
דבר מיוחד. אני נמצא פה שבוע ומרגיש בבית".

גורם בכיר בישראל מסר כי על פי ההערכות, 
ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה 
האיום  מאחורי  שעומד  הוא  טאייב  חוסיין 

הביטחוני נגד ישראלים.
בשבוע שעבר העלה המטה ללוחמה בטרור 
המסע  אזהרת  חומרת  את  ארבע  לדרגה 
ביותר,  הגבוהה  הרמה  זוהי  לאיסטנבול. 
ומשמעותה היא "רמת איום גבוהה: אין להגיע 
למדינה זו, ובמקרה של שהייה יש לעזוב את 

המדינה בהקדם".

4

ראש אמ"ן לשעבר:

מקבוצת הג'רוזלם פוסט  יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 ב גיליון מס׳ 22,838 ב המחיר 7.00 ש"ח )כולל מע"מ( ב המחיר באילת 6.00 ש"ח )ללא מע"מ(

גיליון  4120 ב יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 ב כתובת: האחים מסלוויטה 15, תל אביב 6109202

יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 

יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 
 יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022

www.maariv.co.il

 maarivhaboker.co.il    ב

גדעון קוץ
דיווחים ברשתות החברתיות באיראן מסרו 
אתמול על מותו של קצין חיל האוויר של 
משמרות המהפכה ששמו ווהאב פרמארזיאן. 
לפי הדיווחים, הקצין נורה למוות בנסיבות 

שלפי שעה אינן ידועות. 
על פי הדיווחים, הקצין התגורר בצפון המדינה 
והשתייך ליחידת החלל והתעופה של איראן, 
שאחראית לייצור ולפיתוח טילים המועברים 

בסופו של דבר לארגון חיזבאללה.

בתוך כך, על פי כמה מהדיווחים, גורמים 
בממסד הביטחוני האיראני דורשים להדיח את 
חוסיין טייב, איש משמרות המהפכה ומתאם 
המודיעין, שאחראי לפעולות התגובה נגד 

ישראל.
לפי הדיווחים, דרישה זו נובעת בעקבות 
הכישלון, לטענת גורמים שונים, להוציא לפועל 
את פיגוע התגובה נגד ישראלים בטורקיה 
בעקבות החיסולים באיראן המיוחסים לישראל.
זאת ועוד, ה"ניו יורק טיימס" פרסם צילומי 
לוויין שמראים כי איראן חופרת רשת מנהרות 

נרחבת מדרום למתקן הגרעין בנתנז.
על פי הערכות, מדובר בניסיון של טהרן 
לבנות מתקנים גרעיניים תת־קרקעיים שיהיו 
מבוצרים ומוגנים מפני הפצצות וגם מפני 

תקיפות סייבר. 
צילומי הלוויין מראים את הבנייה שנערכת 
במקום באופן שאינו משתמע לשתי פנים. 
למרות זאת, עד כה בכירים בממשל האמריקאי 
ובממשלת ישראל לא דיברו על רשת המנהרות 
בודדה של שר  התייחסות  למעט  הנבנית, 
הביטחון הישראלי בני גנץ בנאום שנשא בחודש 

שעבר.
בכתבה נטען: "איראן קרובה היום, יותר 
מתמיד, ליכולת לייצר פצצה", אף שמומחים 
רשמיים לביטחון לאומי מעריכים כי היא תפסיק 
את התהליך קצת לפני ייצור נשק גרעיני של 

ממש. 
ארה"ב  כי  דווח  ג'ורנל"  סטריט  ב"וול 
בוחנת את תוכניות התקיפה של ישראל נגד 
מטרות איראניות בסוריה, כאשר בין הצדדים 
קיים תיאום שנועד למנוע הפרעות לפעילות 

האמריקאים נגד דאע"ש.

 דיווח ב"ניו יורק טיימס"

איראן פועלת לבנות מתקנים גרעיניים תת־קרקעיים
צילומי לוויין הראו חפירת רשת מנהרות דרומית לנתנז # קצין משמרות המהפכה נורה למוות בנסיבות מסתוריות

"לו זה היה תלוי 
בי, הייתי אוסר על 

טיסות לטורקיה"
למרות ההתרעות על אירוע פיגוע איראני "שכבר החל להתגלגל" 

נגד הישראלים - כ־2,000 תיירים עדיין נמצאים באיסטנבול # 
לצד נופשים שנוקטים משנה זהירות, אחרים לא ממש מודאגים, 

למשל, ליאל זינו מספר: "אני נמצא פה שבוע ומרגיש בבית"



בעיר  שוהה  למי שעדיין  המליץ  המל"ל 
על כמה כללי זהירות, כמו הצנעת סממנים 
ישראליים, שמירה על פרופיל נמוך והימנעות 
משהייה במקומות המזוהים כ"ריכוזי ישראלים".
כמו כן, ביקשו מישראלים לגלות חשדנות 
"אטרקטיביות"  ולהימנע מהצעות  מיוחדת 
שעשויות לשמש פגיעה בתיירים ישראלים, 
ברשתות  המתפרסמות  הצעות  על  בדגש 
החברתיות. עוד נמסר כי יש להימנע משימוש 
בנסיעה אקראית בכלי רכב, לגלות ערנות בכל 
זמן השהייה במלון ולהקפיד על נעילת דלת 

החדר בכל זמן השהייה בו.
בתוך כך, ראש אמ"ן לשעבר אלוף )במיל'( 

עמוס ידלין התראיין שלשום בתוכניתו של גיא 
פלג ברדיו 103FM ואמר: "לישראל יש מודיעין 
באזהרת מסע שאומרת:  טוב. מדובר  מאוד 
'חברים, יש לנו ידע ומידע שהאיראנים רוצים 
לפגוע בישראל. יש ידע על הכוונות שלהם ועל 
היכולת שלהם'. לכן ישראלי מצוי שפועל על פי 

ההיגיון לא ייסע לטורקיה בימים אלו".
ידלין הוסיף: "אין סמכות למערכת הביטחון 
או לממשלה לאסור נסיעה לטורקיה, אבל לו 
זה היה תלוי בי, זה מה שהייתי חושב שצריך 
לעשות. האיראנים נמצאים בתחושת השפלה, 
והם מרגישים שהם חייבים לעשות משהו כדי 

לנקום ולהרתיע את ישראל".

מקבוצת הג'רוזלם פוסט  יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 ב גיליון מס׳ 22,838 ב המחיר 7.00 ש"ח )כולל מע"מ( ב המחיר באילת 6.00 ש"ח )ללא מע"מ(

גיליון  4120 ב יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 ב כתובת: האחים מסלוויטה 15, תל אביב 6109202

יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 

יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 
 יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022

www.maariv.co.il

 maarivhaboker.co.il    ב

5

news@maariv.co.il

הישראלים ממשיכים 
לנסוע ליעדי נופש בטורקיה

"ישראלים אינם צריכים 
לסכן את חייהם בטורקיה

משה כהן
בעקבות ההתרעות על כוונות האיראנים 
ישראלים  תיירים  נגד  פיגועים  לבצע 
בטורקיה, סיפר ניר מזור, סמנכ"ל קשרי 
תעופה, כי בימים האחרונים היו ביטולים 
לחופשה  לצאת  שתכננו  נוסעים  של 
ההזמנות  כי  הוסיף  הוא  באיסטנבול. 

החדשות נעצרו.
עם זאת, מזור ציין כי ישראלים המשיכו 
להזמין טיסות קונקשן דרך איסטנבול ליעדי 
המשך, ולא נרשמו ביטולים רבים ליעדי נופש 

באנטליה ובמרמריס.
"אנשים מפרידים בין נופש באיסטנבול לבין 

יעדי נופש וטיסות המשך", הוא הסביר.
בחברת אשת טורס כבר הודיעו על ביטול 
הטיולים המאורגנים לאיסטנבול עד סוף 
החודש. לקוחות שהזמינו טיולים מאורגנים 
יוכלו לדחות ללא עלות את  לאיסטנבול 

נסיעתם למועד אחר.
לעומת זאת, בחברה הבהירו כי חבילות 
הנופש לאנטליה יימשכו כסדרן, ולקוחות 
שירצו לבטל את נסיעתם יוכלו לעשות זאת 

בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

משה כהן
שהיה  לוין,  עמירם  )במיל'(  האלוף 
בעבר אלוף פיקוד הצפון והמשנה לראש 
המוסד, אמר אתמול על אזהרת המסע 
החמורה לטורקיה כי ראוי שהישראלים 
ויקשיבו  וממושמעים  הגיוניים  יהיו 
המקצועיים  הגורמים  של  לאזהרה 

בישראל.
ולכן  אמיתית,  היא  המסע  "אזהרת 
ישראלים אינם צריכים לסכן את חייהם", 
ציין בראיון עם משה נסטלבאום, שנערך 
בשבת תרבות של עיריית גבעתיים בבית 

ראשונים בעיר.
לדבריו, הטורקים אינם יכולים לבלום 
כניסה גורפת של איראנים לארצם, משום 
שהם לא יכולים ליצור סכסוך מדיני ודתי 

עם האיראנים.
המייחסות  לידיעות  התייחס  לוין 
באיראן  בחיסולים  מעורבות  לישראל 
וציין כי ככל שיש כאלה שמתפארים בכך, 
"הם גורמים נזק לביטחונה של ישראל, 
מפני שהם מגבירים את המוטיבציה של 
האיראנים, שרואים בכך פגיעה בכבוד 

ניסיונם לחדור  ומגבירים את  הלאומי 
לישראל במתקפות סייבר".

על ההתקפות המיוחסות לישראל אמר 
לוין כי ישראל חייבת בראש ובראשונה 
לשתוק ולהתגבר על יצר הפרסום. לדעתו, 
אם ננקטות פעולות כאלה על ידי ישראל, 
הן צריכות להינקט במשורה ורק במקרים 

הכרחיים.

 איסטנבול - אאוט, אנטליה - אין

 המשנה לראש המוסד לשעבר:

סמנכ"ל קשרי תעופה: נרשמו ביטולי נוסעים שתכננו 
לצאת לחופשה לאיסטנבול, וההזמנות החדשות נעצרו

האלוף )במיל'( עמירם לוין דיבר ב"שבתרבות" 
בגבעתיים, והדגיש כי כל מי שמתפאר במעורבות 

ישראלית בחיסולים באיראן "גורם נזק לביטחון המדינה"

בתוך כך, שר החוץ האיראני חוסיין אמיר 
עבדאללהיאן הביע נכונות מצד איראן "להמשיך 
בשיחות מוכוונות לתוצאות עם מעצמות העולם" 

במטרה להסיר את הסנקציות על המדינה.
באתר פוליטיקו דווח כי גורמים בממשלתו 
של ג'ו ביידן הבטיחו לסנאטורים כי הסנקציות 
על איראן יוחמרו, אם לא תושג הסכמה על חזרה 

להסכם הגרעין. 

נציג איחוד האמירויות לסבא"א אמר כי 
קיימים חששות בנועג לתוכנית הגרעין של 
איראן, וכי מדינתו מקווה שטהרן תעבוד עם 
סבא"א כדי לספק ערבויות לקהילה הבינלאומית.
באיראן נעצר אדם בחשד כי ערך מתקפת 
סייבר נגד עיריית טהרן ביום השנה למותו של 
האייתוללה חומייני. ראש העירייה האשים אותו 

כי פעל בשירות ה"מוסד". 

האלוף )במיל'( 
לוין. "אזהרת 

המסע היא 
אמיתית"

המתקן הגרעיני בנתנז. ניסיון לבנות 
 מתקנים מוגנים מפני הפצצות

צילום: רויטרס

נופשים באיסטנבול. "יומיים 
הייתי משותקת מפחד" 
 )למצולמים אין קשר לכתבה(
צילום: רויטרס



אריק בנדר, אנה ברסקי
המערכת הפוליטית נערכת לשבוע גורלי 
לקראת האפשרות שמפלגת הליכוד תעלה 
ביום ד' להצבעה במליאת הכנסת, בקריאה 
טרומית, את הצעת החוק לפיזור הכנסת, 
אם יידעו בוודאות שח"כ ניר אורבך )ימינה( 

יתמוך בהצעה.
בשבוע שעבר, אחרי התלבטויות ממושכות 
וסדרה ארוכה של פגישות עם ראש הממשלה 
נפתלי בנט, הודיע אורבך כי אינו נמנה יותר 
עם חברי הקואליציה, אך לא יצביע בעד פיזור 
הכנסת במשך שבוע. השבוע המוזכר בהודעתו 
הסתיים. ועדיין הן בקואליציה והן באופוזיציה 
לא יודעים להגיד בוודאות אם אורבך מתכוון 
"להאריך" את הבטחתו ולהימנע גם השבוע 

מהצבעה בעד פיזור הכנסת.
בינתיים באופוזיציה ממשיכים להפעיל 
לחצים כבדים על אורבך על מנת לגרום לו 
להחליט לתמוך בפיזור הכנסת ובהקדמת 
הבחירות. לשם כך, התכנסו אמש ליד ביתו 
בפתח תקווה חברי התנועות "פתאום קם 
העם" ו"הקו האדום", המזוהים עם האופוזיציה, 

להפגנה נוספת.
שר האוצר אביגדור ליברמן אמר אתמול 
באירוע "שבתרבות" בבאר שבע כי "בחירות 
הן צעד בלתי אחראי - אני אעשה הכל כדי 

למנוע בחירות, שום דבר לא אבוד".
"בחירות משמען עוד שסע, עוד חילופי 
זה  והאשמות במישור הפוליטי.  מהלומות 
שיתוק של כל המנגנון. כניסה לבחירות היא 
פשוט דבר בלתי אחראי. אני לפחות עושה 
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המשבר הפוליטי
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ומתכוון לעשות הכל על מנת למנוע בחירות", 
הבהיר ליברמן.

נגד  יצביע  אורבך  שניר  האפשרות  על 
ראשי  "כל  אמר:  אותה  ויפיל  הקואליציה 
אצלם.  סדר  לעשות  חייבים  המפלגות 
כמה  האחרון  בשבוע  הפסידה  הקואליציה 
הצבעות, אף שהיה לנו רוב בתוך המשכן. ח"כים 

פשוט לא באו ולא הצביעו, וזה משדר מסר רע. 
צריך קודם שכל ראש רשימה יעשה סדר בתוך 

סיעתו. להערכתי, שום דבר לא אבוד". 
ליברמן הוסיף כי בכוונתו לשוחח היום 
עם אורבך: "אני אדבר עם ניר אורבך, אני 
לא צריך אישור של ראש הממשלה בשביל 
זה. אורבך עדיין לא פרש, הוא עוד מתלבט. 

אם אורבך יחזור למסלול, גם חברי הכנסת 
האחרים יחזרו".

בנוגע לאפשרות שממשלת בנט תקבל 
תמיכה מחברי הכנסת של הרשימה המשותפת 
טען שר האוצר: "אחמד טיבי הוא פלסטיני, וכל 
מה שמעניין אותו הוא עניינים פלסטיניים. 
הוא מקבל הנחיות מרמאללה - אני לא מבין 

 אורבך. העיניים נשואות אליו
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

מאות מפגינים הפגינו אמש בנמל 
תל אביב וכן ב־30 צמתים וגשרים 

ברחבי הארץ, מנהריה ועד אילת, 
בתמיכה בממשלת השינוי בראשות 

בנט־לפיד לציון שנה להקמתה. 
ההפגנה בתל אביב הייתה תחת 

הסיסמה "מאירים את הטוב". 
המפגינים הניפו את דגלי ישראל ונשאו 

שלטים שעליהם נכתב: "כן לממשלת 
האחדות והשינוי", "לא להסתה 

ולפילוג" ו"ביבי, לך, תן לעם להחלים".
אחת ממארגנות ההפגנה תלמה 

אליגון אמרה: "החלטנו לצאת שוב 
לגשרים ולצמתים, והפעם כדי לתמוך 

בממשלת השינוי - ממשלה שקמה 
הרבה בזכות המאבק האזרחי. גם אם 

היא לא מושלמת, היא מה שעומד 
בינינו ובין הרס הדמוקרטיה בשם 

השחיתות והמשיחיות. היום, כמו לפני 
שנה, אנחנו נלחמים להצלת המדינה, 

ונמשיך כמה שצריך, כי אין לנו ארץ 
אחרת".

אריק בנדר ב צילום: אבשלום ששוני

חוזרים לגשרים 
ולצמתים

ימים של 
הכרעה

בחירות, ממשלה חלופית, או 
שהקואליציה תשרוד עוד שבוע # 
דריכות שיא במערכת הפוליטית 
לקראת האפשרות שביום רביעי 
תועלה ההצעה לפיזור הכנסת # 

בליכוד יקדמו את המהלך רק אם יהיו 
בטוחים שאורבך – שעדיין לא ברור 

כיצד ינהג – יחליט לתמוך
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מינוי אפק למשנה ליועמ"שית 
יובא היום לאישור הממשלה

אנה ברסקי
שר המשפטים גדעון סער יביא היום 
לאישור הממשלה את מינויו של הפרקליט 
הצבאי הראשי לשעבר האלוף )במיל'( 
שרון אפק לתפקיד המשנה ליועמ"שית, 
והחקיקה  הייעוץ  מערך  על  הממונה 

במשרד המשפטים. 
עו"ד  התפקיד  על  התמודדו  איתו 
וד"ר  רוזנטל ממשרד המשפטים  אלעד 
חגית לרנאו, סגנית הסנגוריה הציבורית 

הראשית.
ישלים סער חמישה  במינוי של אפק 
מינויים של משנים ליועמ"ש. זאת לאחר 
תקופה שבה תפקידים בכירים במשרד 
המשפטים לא אוישו בגלל ממשלות המעבר. 
מוקדם יותר מונה עמית אייסמן לפרקליט 
המדינה וגלי בהרב־מיארה לתפקיד היועצת 

המשפטית לממשלה.
)51( הוא בעל תואר  עו"ד שרון אפק 
מטעם  בהצטיינות  במשפטים  ראשון 
אוניברסיטת תל אביב, תואר שני במשפטים 
בהצטיינות יתרה מטעם אוניברסיטת תל 
אביב ותואר שני בביטחון לאומי בהצטיינות 
מטעם אוניברסיטת חיפה במסגרת המכללה 

לביטחון לאומי. בשירותו הצבאי שימש 
במגוון תפקידי פיקוד ומטה בפרקליטות 
2015 התמנה לתפקיד  הצבאית. בשנת 
הפרקליט הצבאי הראשי ומילא את התפקיד 

עד 2021.
על פי הערכות, ראש הממשלה נפתלי 
בנט יתמוך במינוי. זאת אף שבעבר, בהיותו 

שר החינוך בממשלתו של בנימין נתניהו, 
פוחדים  "החיילים  וטען:  תקף את אפק 

מהפצ"ר יותר מאשר מסנוואר".
דבריו של בנט גררו אז תגובות נחרצות 
מצד הרמטכ"ל דאז רב־אלוף )במיל'( גדי 
איזנקוט, שנתן גיבוי לאפק ואמר: "הפצ"ר 

הוא חלק מעוצמתו של צה"ל".
המינוי הצפוי של אפק מעורר התנגדות 
בפרקליטות  שכיהן  בעת  שכן  חריפה, 
למתנחלים.  עוין  נחשב  הוא  הצבאית, 
ממועצת יש"ע נמסר: ״התמודדותו של 
שרון אפק לתפקיד המשנה ליועמ"שית 
צריכה להדאיג את כל מי שחפץ במדינת 
ישראל לאומית וציונית. בתפקידו כיועץ 
בפרקליטות  ושומרון  ליהודה  המשפטי 
הצבאית הוביל שרון אפק כמה תהליכים 
בהתיישבות  קשות  שפגעו  אקטיביים 
היהודית ביהודה ושומרון. מנהל מערך 
ייעוץ וחקיקה הוא תפקיד מפתח במערכת 
המשפט. אנו סבורים כי מינויו לתפקיד זה 
יוביל להשלכות משפטיות הרסניות בעניין 
ביהודה  ההתיישבות  התפתחות  המשך 
ושומרון, וקוראים לחברי הוועדה למנות 
לתפקיד אישיות שתפעל ברוח ציונית 

למען ההתיישבות״.

 ביקורת בימין
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 סער. "לא אחזיר את ביבי"
צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90

אפק. בנט צפוי לתמוך

"מה? ראש ממשלת איטליה בארץ?", 
שאלו אותי אנשים בימים שני ושלישי 
בשבוע שעבר, כשסיפרתי להם שמתקיים 

ביקור של מריו דראגי בישראל.
כן, כן, ראש ממשלת איטליה היה בשבוע 
שעבר בביקור ממלכתי בישראל, ואני לא 
הישראלית  איך התקשורת  מצליח להבין 

התעלמה לחלוטין מביקור כזה. 
לעומת זאת, באיטליה, מדינה בת כ־60 
מיליון תושבים, מדינה החברה ב־G7, המציין 
את חשיבותה הכלכלית, הביקור בישראל 
דווח ועוד איך. בטלוויזיה, ברדיו ובעיתונים 
הביקור  את  דיווחים שליוו  היו  באיטליה 

מנחיתת דראגי בנתב"ג. 
למשל, "לה רפובליקה" - עיתון חשוב ביותר 
באיטליה, - הקדיש ליום הראשון של הביקור 
שני עמודים. שלושה מאמרים התפרסמו 
בעמודים האלה עם הפניות בעמוד הראשון. 
גם מפה מושקעת ציינה בצורה גרפית מאירת 
עיניים את הדרכים שבהם גז מישראל יכול 

לעבור לאיטליה.
עוד שני עמודים הוקדשו בעיתון גם ליום 
השני של הביקור עם צילום של דראגי ושל שר 
החוץ יאיר לפיד בתוספת סקירה. גם בעיתונים 
אחרים באיטליה הביקור הוזכר בהרחבה רבה, 
כולל דברי דראגי אחרי הביקור שלו ביד ושם. 

יום לאחר הביקור המשיכו הדיווחים בהרחבה, 
ובצדק. ואצלנו? כלום. איך זה ייתכן? 

צריך לומר שהביקור הזה הוא הישג גדול 
של ראש הממשלה נפתלי בנט ושל לפיד )ושל 
שגריר ישראל באיטליה ד"ר דרור אידר(. 
הכותרת ב"לה רפובליקה" הייתה: "דראגי 
טס אל בנט". היש יותר מפרגן מזה? למה 
התקשורת הישראלית לא מדווחת על ביקור 
חשוב כזה, שגם מציין הישג של הממשלה 
)שבמקרה זה איננה ממשלת שינוי, אלא דווקא 
ממשלת המשך מבורך של יחסים דיפלומטיים 
חשובים בין איטליה ואירופה לישראל(? מדוע 
דברי בנט מצוטטים בעיתונים איטלקיים ולא 

הוזכרו בעיתונים בישראל? 
בגז הישראלי,  דיונים  גם  הביקור כלל 
שיתופי פעולה אחרים ואפילו עידוד של בנט 
להמשיך במאמצי התיווך בין רוסיה ואוקראינה. 
אם הייתם איטלקים, הייתם בוודאי שומעים על 
זה. אבל אתם בישראל, אז לא שמעתם דבר 

על כך. 

מאיר עוזיאל

הביקור ה"חשאי"

בכנסת  חברים  המשותפת  הרשימה  למה 
ישראל ולא בפרלמנט ברמאללה".

גם שר המשפטים גדעון סער התייחס למשבר 
הפוליטי ואמר ביום שישי בתוכנית "אופירה 
וברקוביץ'": "יש ארבע מפלגות בקואליציה 
שיש בהן מורדים עכשיו. ראשי המפלגות - 
אלה הרגעים האחרונים שהם יכולים לעשות 
סדר בתוך המפלגות שלהם, ליישר את כולם 

למשמעת, אם רוצים שהפרויקט הזה ימשיך".
מגעים  מקיים  לא  הוא  כי  הוסיף  הוא 
עם הליכוד ולא יתמוך בממשלה בראשות 
נתניהו: "אני לא אחזיר את ביבי. אומר את 
זה הכי ברור. הם כל היום עובדים בפייק ניוז. 
הם משחדים כל מיני אנשים. הם מציעים 
שוחד: 'תבוא אלינו - ניתן לך מקום בכנסת 
הבאה, בממשלה הבאה'. הם אומרים: 'הנה, 
גדעון בא, תקדים אותו'. אני הורדתי אותו 

ואני לא אחזיר אותו". 
יו"ר הרשימה המשותפת ח"כ איימן עודה 
אמר אמש בתוכנית "פגוש את העיתונות": 
"כל שש האצבעות שלנו יהיו בעד פיזור 
אנו  הזאת.  ונגד הממשלה הרעה  הכנסת 
נגד הימין הפשיסטי, אבל גם לא עם הימין 

המתנחלי נגד העם שלנו". 
"במשך שלוש מערכות בחירות מנענו 
מנתניהו את ראשות הממשלה. פניתי לגדעון 
נאשם  על  האוסר  החוק  את  להביא  סער 
בפלילים לכהן כראש ממשלה, ואנחנו כולנו 
נהיה בעד, וכך נתניהו לא יהיה ראש ממשלה 

בממשלה הבאה", הדגיש.
הוא הודיע כי הרשימה המשותפת תצביע 
בעד חוק פיזור הכנסת בכל שלוש הקריאות.

בנט ודרגי. המשך מבורך של היחסים
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אלון חכמון, משה כהן
לא פחות משבעה מקרי רצח התרחשו בסוף 
השבוע האחרון. אתמול בבוקר נורה למוות 
גבר כבן 60 תושב רמת גן, כשעל פי החשד, 

הוא נרצח על ידי אביו של חתנו.
"ראינו גבר שוכב מחוסר הכרה עם פציעות 
חודרות. ביצענו בדיקות רפואיות, אך הוא היה 
ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו", 
סיפרו חובש מד"א אלמוג קדם והפרמדיק אליאס 

גרייס.
בנו של היורה )70(, תושב פתח תקווה, נשוי 

לבתו של הקורבן. מחקירה ראשונית עולה כי 
השניים מצויים בהליך גירושים. על רקע הליך 
זה בתו של הקורבן עזבה את ביתה בקריית אונו 

ועברה להתגורר עם הוריה בביתם ברמת גן. 
אתמול בבוקר הגיע לביתה אביו של בעלה 
בנפרד, ועל פי החשד, ירה בקורבן מטווח קצר. 
עוד מתברר מחקירה ראשונית כי היורה אינו 

מחזיק ברישיון לאקדח שבו השתמש.
"בסמוך לזירת האירוע איתרנו את החשוד 
עם אקדח. בקומה למעלה נמצא המנוח. כיוון 
החקירה הוא סכסוך משפחתי. לא מוכר לנו רקע 
קודם. החשוד נעצר ונלקח לחקירה", מסר מפקד 

תחנת בני ברק־רמת גן במשטרת מרחב דן סנ"צ 
רותם וסקר. 

זאת ועוד, כמה שעות קודם לכן, סמוך לחצות, 
נורה למוות בן 25 בכפר נחף שבגליל בעת שישב 

ברכבו. היורים נמלטו מהזירה. במקביל לאיסוף 
ממצאים נפרסו מחסומים באזור וסריקות נרחבות 

מתבצעות בניסיון להתחקות אחר חשודים. 
זמן קצר קודם לכן נורה למוות תושב חיפה 
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אלון חכמון
בית המשפט המחוזי בבאר שבע נעתר 
שלשום לערר של משטרת ישראל, שביקשה 
להאריך את מעצרו של יוסי שוורץ, בעלי 

מועדון הפורום בעיר, החשוד בתקיפות מין 
חמורות ובעבירות סמים.

בשבוע שעבר הורה בית משפט השלום 
לשחרר את שוורץ למעצר בית, אולם המחוזי 
ביטל כאמור את ההחלטה והורה להאריך את 

המעצר בחמישה ימים.
בתוך כך, בתום חקירת המשטרה הוגשה 
הצהרת תובע נגד שוורץ בידי פרקליטות 
מחוז דרום. שוורץ חשוד בין היתר בבעילה 
שלא בהסכמה, ביצוע מעשה סדום, באספקת 

סמים מסוכנים, בביצוע מעשה מגונה בכוח, 
בהשמדת ראיות ובשיבוש הליכי חקירה.

החקירה נגד שוורץ נפתחה בסוף החודש 
שעבר, ובמהלכה מסרה המשטרה: "ככל שיש 
נפגעות שמזהות את עצמן מול המיוחס וטרם 
הגיעו לתחנת המשטרה, הן מתבקשות לעשות 
כך בהקדם". שוורץ עצמו נעצר בנתב"ג עם 

חזרתו לארץ. 
המחלקה  ומנהלת  למנכ"לית  המשנה 
המשפטית בשדולת הנשים בישראל עו"ד גלי 
זינגר מסרה בסוף השבוע: "אל מול החשדות 
בנוגע למסוכנות הגדולה של יוסי שוורץ, 
מעשיו החמורים כלפי נשים וניסיונותיו 
להשמיד ראיות - טוב עשה המחוזי שהפך 
להותירו  וקבע שיש  השלום  החלטת  את 
במעצר. יש רק לקוות כי זאת תהיה גישת 
בתי המשפט גם במקרים עתידיים, גם מתוך 
כוונה להגביר את ההרתעה וגם כמסר חשוב 
למתלוננות, הניצבות בפני אתגרים עצומים 

בבואן להתלונן, כי יש מי ששומר עליהן".

 מסתבך והולך

הצהרת תובע הוגשה נגד בעלי 
מועדון הפורום בבאר שבע

 יוסי שוורץ חשוד בשורת תקיפות מיניות חמורות ובעבירות סמים # 
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור המשטרה והורה להשאירו במעצר

 חשד: רצח 
את אביה 
של כלתו

זירת הרצח ברמת גן. 
היורה אינו מחזיק 

ברישיון לאקדח
צילום: אבשלום ששוני

תושב פתח תקווה, שבנו נמצא בהליך 
גירושים מאשתו - ירה למוות באביה 
במהלך עימות ביניהם # שני אחים 

מנצרת נרצחו ברכבם על ידי מחסלים, 
שביצעו בהם וידוא הריגה 



)42( כאשר שהה בקריית אתא. 
על פי דיווח של מד"א, הקורבן נמצא שרוע על 
רחבה בכניסה לבניין מגורים, כשלצדו אופנוע 
שככל הנראה עליו רכב כאשר הגיע החשוד, ירה 

בו למוות, ומיד לאחר מכן נמלט מהזירה.
פחות משעה קודם לכן נורה למוות בכפר 
קרע ג'לאל קבועה )37(, שהיה ברכבו כאשר 
שני חשודים הגיעו למקום, ירו לעברו מטווח 

קצר ונמלטו מהמקום. צוות מד"א שהגיע לזירה 
מצא את הפצוע עם פציעה חודרת, ביצע בו 
פעולות החייאה, אך לבסוף נאלץ לקבוע את 

מותו במקום.

גורם בכיר במשטרת מחוז חוף סיפר כי ככל 
הנראה מדובר בנקמת דם בעקבות אירוע דריסה 
בפזורה הבדואית בשנת 2020, שבו היה מעורב 

הנרצח.
אותו קורבן היה קרוב משפחתם של האחים 
עלי ומוחמד פאח'ורי מנצרת, שנרצחו ברכבם 
בלילה בין חמישי לשישי באזור צומת העמקים 
סמוך לקריית טבעון. חקירת הרצח הכפול 
הוטלה על היחידה הארצית לחקירות פשיעה 
 433 בלהב  )יאחב"ל(  ובינלאומית  חמורה 

במשטרה.
האחים פאח'ורי לא היו בעלי עבר פלילי, והם 
סייעו לאביהם בעסק סחר לרכבים שבבעלותו. 
על פי ההערכה, הרקע לחיסולם היה סכסוך 
שהתנהל בין החשודים ברציחתם לבין אחיהם 
קורבן  נפלו  השניים  הנראה,  ככל  הבכור. 
למלכודת "כיפה אדומה", שבמסגרתה הם הוזמנו 
על ידי גורם שהיה עמם בקשר להגיע למקום 

כלשהו ולהציג רכב לרכישה. 
בעודם בדרך נתבקשו לעצור בצד הדרך, 
ושם, כך על פי הערכה, המחסלים שארבו להם 
פתחו עליהם בירי ממוקד שכלל עשרות קליעים 

מטווח אפס ממש תוך וידוא הריגה.
הקורבן השביעי היה בן 24, תושב אשקלון, 
גדוד  ברחוב  קטטה  במהלך  למוות  שנדקר 
הפורצים בעיר. הקורבן פונה במצב אנוש לבית 
חולים ברזילי, אולם כעבור זמן קצר נאלצו 
הרופאים לקבוע את מותו. החשוד נמלט מהזירה 
וטרם נתפס. סגן מפקד מרחב לכיש סנ"צ גבי 
ברקת קיים הערכת מצב, ובסיומה החליט להקים 

צח"ם בתחנת אשקלון.
בתוך כך, אתמול קיים מפקד מחוז חוף ניצב 
יורם סופר הערכת מצב בעקבות שורת מקרי 

הרצח באזור שבאחריותו.
בדיון הציגו מפקדי היחידות החוקרות את 
כולל  השונים,  באירועים  החקירה  סטטוס 
התפתחויות חקירתיות, לרבות מעצר חשודים 

וכיווני חקירה חדשים.
על פי הנתונים שהוצגו, מתחילת השנה 
נתפסו במחוז 69 אקדחים, 55 רובים, 16 מטענים 
ומאות חלקי נשק. במסגרת מבצע "מסלול בטוח" 
בגזרת המחוז הצליחו החוקרים "לפצח" עד כה 

כ־50 יעדים, והוגשו 42 כתבי אישום.
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אלון חכמון
בית משפט השלום בפתח תקווה האריך 
עד היום את מעצרו של תושב העיר )42(, 
גבאי באחד מבתי הכנסת בשכונות דרום 
העיר, בחשד לביצוע עבירות מין בכמה 

קטינים במהלך השנים האחרונות. 
חקירת המשטרה החלה לפני כשבוע בעקבות 
תלונה שהגישה אמה של הקטינה, וממנה עלה 
כי בתה נפלה קורבן למעשים מיניים שביצע 

בה לכאורה גבאי בית הכנסת.
נעצר,  ולאחר שהגבר  החקירה  במהלך 
התקבלו במשטרה תלונות מהוריהם של שני 
קטינים נוספים בטענה כי גם הם הותקפו על 

ידי החשוד.
עוד נטען על ידי ההורים כי החשוד נהג 
הכנסת  לבית  להגיע  ילדיהם  את  לשדל 
בתמורה לתשלום שהעביר אליהם, ושם נהג 

לתקוף אותם מינית. 
המשטרה מבקשת מהורי קורבנות נוספים 

שלכאורה נפגעו על ידי החשוד להגיע לתחנת 
המשטרה בעיר ולהגיש תלונה.

בנושא אחר, משטרת בית שמש סיימה את 
חקירתה נגד תושב העיר החשוד כי ביצע 
מעשים מגונים בנשים ובנערות והטריד אותן 
מינית, חלקן בנות 13 בלבד. ביום שישי הגישה 
המשטרה הצהרת תובע נגד החשוד לבית 
משפט השלום בירושלים, ומעצרו הוארך 
לצורך הגשת כתב אישום נגדו כבר בימים 

הקרובים.
חקירת המשטרה החלה בעקבות תלונה 
שהגישו בני משפחתו של החשוד בטענה כי 
הוא נהג לבצע מעשים מגונים בכמה צעירות, 
תושבות העיר, והטרידן מינית. החשוד, בשנות 
ה־20 לחייו, נחקר במשטרה גם בגין איומים 

כלפי בני משפחתו.
הצעיר נהג להגיע למרכז מסחרי בעיר, ושם 
איתר קורבנות פוטנציאליים וביצע בהן מעשים 
מיניים. באחד המקרים אף הציע לקטינות בנות 

13 לבצע מעשים מיניים בתמורה לתשלום.

 הוארך מעצרו של תושב פתח תקווה

חשד: הגבאי תקף מינית 
ילדים בבית הכנסת 

 זירת הרצח הכפול. 
השניים  נפלו למלכודת

צילום: דוברות המשטרה

 הירי בקריית אתא.  נורה 
כשרכב על האופנוע

צילום: דוברות המשטרה

שוורץ. "חשדות 
בנוגע למסוכנות 

הגדולה שלו"

אני
לי

סי 
 יו

ם:
לו

צי



אליאב בטיטו
הודיעה בסוף  הסתדרות המורים 
השבוע כי במסגרת המחאה על הסחבת 
בגיבוש הסכם השכר, הלימודים בכל 
מוסדות החינוך בכל רחבי הארץ יחלו 

הבוקר בשעה 10:00. 
העיצומים כוללים את גני הילדים, 
בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. 

מוסדות החינוך המיוחד ילמדו כרגיל.
מטעם ההסתדרות נמסר כי ההחרפה 
"הזלזול  בעקבות  באה  בעיצומים 
 - הממשלה  ראשי  של  וההתעלמות 
בנט ולפיד – ושל שר האוצר אביגדור 
מהמערכת  משרדו  ופקידי  ליברמן 
המדממת שזקוקה לחבל הצלה מיידי. רק 
הסכם שכר ימנע את הנטישה שמובילה 

לקריסת מערכת החינוך" .

מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דויד 
מסרה כי "אם לפיד, בנט וליברמן לא 
יתעוררו מהר, הם ימצאו את עצמם לבד 
בלי מערכת חינוך ועם צבא של הורים 
זועמים ומתוסכלים, שכועסים על הזלזול 
וחוסר היכולת שלהם לנהל משבר פשוט. 
אפשר להגיע להסכמות עד סוף החודש, 
אם רק יפסיקו לנהוג בריפיון וינחו את 

הפקידים לבצע את תפקידם".
באירוע  ליברמן  אמר  בתגובה 
"שבתרבות" בבאר שבע כי "רן ארז ויפה 
בן דויד חייבים להיות חלק מהפתרון, 
אבל זה לא יכול להיות רק מתן ומתן. 
זה משא ומתן. השביתה מיותרת לגמרי, 
זה לא מוסיף שום דבר. אני מאוד מעריך 
את יפה בן דויד ומכיר אותה שנים. לא 
יכול להיות שאנחנו באים לחדר המשא 
ומתן ודבר ראשון אומרים לנו – תורידו 

מהשולחן את השכר ואת החופשים".
ליברמן הוסיף: "מבחינתי, הכי קל 
זה להגיד – לא באתי לתקן את העולם, 
שהם  מה  כל  להם  ניתן  נחתום,  בוא 
רוצים - וכולם יהיו מרוצים. אני לא 
אלך לשום הסכם שאני לא מאמין שזה 
ההסכם הנכון. ההסכם הנכון כולל גם 
התאמה בחופשים וגם כזה שנותן ביטוי 

למצוינות במערכת החינוך".
החינוך  "במערכת  כי  לסיכום אמר 
המרכיב הכי חשוב זה איכות המורה. לא 
הבניין, לא הציוד ולא הגאדג'טים. יש לך 
מורה טוב – אתה תקבל תלמידים טובים. 
השקעה במורה זה קודם כל היכולת להביא 
ומהתעשייה  מההייטק  טובים  אנשים 
למערכת החינוך. את זה אי אפשר לעשות 
בלי שכר דיפרנציאלי. חייב להיות תגמול 

על מצוינות".
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אלון חכמון
בית משפט השלום בתל אביב האריך 
שלשום בשלושה ימים את מעצרן של גננת 
בעלת מעון משפחתי בחולון ושל סייעת 
בכך שפגעו  במקום. השתיים חשודות 

בפעוטות.
הגננת והסייעת נעצרו ביום חמישי בעקבות 
התפתחות בחקירה שהחלה בתלונה מהוריו של 
פעוט כבן שנתיים. מהחקירה עלה החשד כי 
בנם סופג אלימות מצדה של הגננת, מנהלת 
המעון. החוקרים תפסו את מצלמות האבטחה. 
כמו כן, הוצפן מכשיר הקלטה על גופו של 

הפעוט שהוריו התלוננו.
משמיעת ההקלטות עלה החשד שבמעון 
הצפייה  עם  באלימות.  בפעוטות  נוהגים 
בסרטונים התחזק החשד שמנהלת המעון, 
המשמשת כגננת, אחראית לכאורה לפגיעה 

בכמה פעוטות במעון.
הגננת נעצרה והובאה לחקירה על ידי 
חוקרי תחנת משטרת מרחב דן. בהמשך עלה 
החשד לכאורה כי לפגיעה בפעוטות קשורה גם 

הסייעת במעון – וגם היא נעצרה.
בתום חקירתן הראשונה של השתיים הן 
הובאו לבית משפט השלום בתל אביב, וזה 
האריך את מעצרן כדי לאפשר למשטרה 

להמשיך בחקירה.

משה כהן
בתחבורה  אוטובוסים  נהגי  אלפי 
הציבורית שבתו ביום שישי בבוקר בין 
שונים  באזורים  10:00־12:00  השעות 
בדרישה לשיפור שכרם, תנאי העסקתם 

וביטחונם האישי.
הנהגים המאוגדים במסגרת ההסתדרות 
הלאומית השביתו את התחבורה הציבורית 
בבאר שבע, באשדוד, בפתח תקווה, בירושלים 

)באופן חלקי( ובכמה ערים נוספות.
המחאה לוותה בחסימות כבישים בכמה 
מקומות, בהם שדרות יצחק רגר בבאר שבע, 
כביש 4 סמוך למחלף גהה בבני ברק ובאשדוד, 
שבה עשרות נהגים הבעירו צמיגים מחוץ 

לתחנה המרכזית.
מחר מתוכננת שביתה נוספת של נהגי 
אוטובוסים באזורים שונים בארץ. "נהגי 

האוטובוסים נרמסים. כ־40% מהנהגים הותקפו 
בצורה קשה, יותר מ־300 תקיפות אירעו רק 
מאז תחילת שנת 2022", טענו בהסתדרות 
הלאומית. "קיים מחסור של כ־5,000 נהגים, 
ואלפי נהגים עובדים במשרה כפולה כדי 
להביא משכורת מכבדת. אנחנו מתכוונים 
להרחיב את ההשבתה עד ששרת התחבורה 

מרב מיכאלי תתעורר", הזהירו בהסתדרות.
יואב שמחי  יו"ר ההסתדרות הלאומית 
הדגיש: "נמשיך להיאבק בכל הכוח ובכל 
האמצעים העומדים לרשותנו למען הצדק. 
למרות הניסיונות של שרת התחבורה לייצר 
אפקטים ולשדר 'עסקים כרגיל', כל אזרח 
ואזרחית במדינת ישראל יודעים את האמת 

בקשר למצב התחבורה".
במקביל להסתדרות הלאומית לאחרונה 
גם נהגי אוטובוסים המאוגדים במסגרת "כוח 

לעובדים" יצאו לפעולות מחאה ולהשבתות.

 המחאה בתחבורה הציבורית החשד להתעללות

הוארך מעצרן של מנהלת 
המעון והסייעת בחולון

החרפה בעיצומי המורים: 
הלימודים יחלו הבוקר ב־10:00

העיצומים היום של הסתדרות המורים, במחאה על הסחבת, לדבריהם, בגיבוש הסכם השכר, 
כוללים את הגנים, את בתי הספר היסודיים ואת החטיבות # הלימודים במוסדות החינוך 

המיוחד יתקיימו כרגיל # ליברמן: "לא אלך להסכם שאני לא מאמין שהוא ההסכם הנכון"
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בן דויד. "חוסר יכולת 
לנהל משבר פשוט"

הגננת בביהמ"ש. החקירה נמשכת

ממשיכים להפגין: גם מחר 
מתוכננת שביתת נהגים



בית ניקולטי ALTONI :ראשל"צ
רוז'נסקי 10, א.ת.חדש | 03-9617576
פתוח כל שבת בשעות 11:00-22:00

חניה פרטית ללקוחות

בית ניקולטי ALTONI :בני ברק - ראשי
דן דיזיין סנטר, רח' לח"י 2

)קומה ג', אולם 327(
053-9347016 | 03-5403331

בית ניקולטי ALTONI :נתניה
רח' גיבורי ישראל 34

09-7672312
פתוח במוצ"ש

בית ניקולטי ALTONI :באר שבע
דיזיין +

אליהו נאווי 12
08-9257383

בית ניקולטי ALTONI :חיפה
רח' הנפח 4, צ'ק פוסט

04-8422842
פתוח במוצ"ש

ALTONI :מישור אדומים
DCITY מתחם

שד' המייסדים 15
02-6523713

חדש!

טרמינל PANAREA
 ₪ 30,900 17,900 ₪ במקום בעור

טרמינל MAXIM
 ₪ 29,900 15,900 ₪ במקום בבד

טרמינל  FLAMINGO
 ₪ 32,900 19,900 ₪ במקום 31,900 ₪ בעור ₪ במקום 18,900 בבד

                                    ETERNITY             
₪ 34,900 ₪ במקום 15,900 בעור

3+2 עם 2 ריקליינרים חשמליים

                                    MORENO             
29,900 ₪ בעור 17,900 ₪ במקום 29,900 ₪   ₪ בבד 16,900

3+2 עם 2 ריקליינרים חשמליים

טרמינל עם ריקליינר חשמלי OPERA
₪ 29,900 ₪ במקום 18,900 27,900 ₪ בעור ₪ במקום 17,900 בבד



משה כהן, אלון חכמון
פעוט כבן שנתיים מהפזורה הבדואית בנגב 
נהרג שלשום, לאחר שככל הנראה נפל מגובה 

של כמה מטרים.
"הפעוט הובא אלינו לחבירה ברכב פרטי, 
סמוך לערד, כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק 
וללא נשימה", סיפר פרמדיק מד"א עמירם 
מועלם. "הוא סבל מפגיעה רב־מערכתית קשה 
מאוד, ומיד העברנו אותו לניידת טיפול נמרץ. 
תוך כדי הפינוי לבית החולים סורוקה בבאר 
שבע ביצענו בו פעולות החייאה", סיפר פרמדיק 

מד"א עמירם מועלם.
אולם בהמשך נאלצו בבית החולים לקבוע 
את מותו של הפעוט. מחקירה ראשונית של 
המשטרה עולה כי ככל הנראה הפעוט נפל 

ממרפסת בגובה של כמה מטרים.
בתאונה קטלנית נוספת, אתמול בצהריים, 
טבע למוות קשיש בן 71, לאחר שככל הנראה 
נחבל בראשו כשנכנס לשחות במי הירדן ההררי, 

סמוך לגשר כפר הנשיא.
פרמדיק מד"א דורון קדוש סיפר שאנשי 
יחידת חילוץ גולן, שהוזנקו למקום, איתרו את 
הקשיש כשהוא מחוסר הכרה, והחלו בטיפול 
רפואי. צוות מיחידה 669 של חיל האוויר, 
שהוזנק גם הוא, המתין בסמוך ופינה אותו עם 
מסוק לצוות מד"א שהמתין במקום, ולאחר 

בדיקות נקבע מותו בשטח. 
מוקדם יותר אתמול, לפני הצהריים, נקבע 
מותו של נער כבן 15 שטבע ביום חמישי בנהר 
הירדן, סמוך לקיבוץ הגושרים, ופונה במסוק 

לבית החולים זיו בצפת.

באירוע נוסף נפגעה אתמול פעוטה ממים 
חמים בבית בראשון לציון. צוות מד"א פינה 
אותה במצב בינוני לבית החולים שיבא בתל 

השומר, עם כוויות בדרגה שנייה בחזה ובבטן.
בהתהפכות טרקטוריון בשטח פתוח, סמוך 
לדרך נחל שלמה באילת, נפצעו שלשום בערב 
נער כבן 16 באורח קשה ואישה כבת 40 באורח 
קל. צוותי מד"א פינה אותם לבית החולים 

יוספטל בעיר.
בעצירת חירום של מעלית בבניין מגורים 

מצפה רמון
31°- 20°

באר שבע
34°- 22°

אילת
41°- 27°

ירושלים
29°- 19°

תל אביב
29°- 25°

אריאל
30°- 20°

טבריה
38°- 24°

התחזית להיום

אשקלון
28°- 25°

בהיר וחם

חיפה
29°- 22°

הנתונים באדיבות בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל
www.israelweather.co.il  

ים המלח
40°- 31°

מרום גולן
28°- 18°

התחזית לימים הקרובים

שני
29°

   רביעי
29°

 שלישי
29°
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מותו של הפעוט מהפזורה הבדואית 
נקבע בבית החולים # בן 71 טבע למוות 

בנהר הירדן לאחר שככל הנראה נחבל 
בראשו # אב ובתו הפעוטה נפלו לבאר 
בעומק של 15 מטר וחולצו במצב בינוני

אבי ליטל
אצטדיון  את  מילא  גולן  אייל  הזמר 
בלומפילד בפעם השנייה, כשעלה להופיע 
 GOLD ביום חמישי עם המופע המיוחד
לכבוד חגיגות הענק לציון 30 שנות יצירה 

וקריירה.
הזמר סיים שני קונצרטים בפני כ־60 
אלף צופים. את המופע ליוו 90 נגנים ו־20 
רקדנים, והוא כלל הופעות של אומנים 
אורחים רבים ומפתיעים: הופעות אורח של 
עדן בן זקן, משה פרץ, דודו אהרון וזהבה בן, 
הופעה ראשונה של בתו של הזמר - אלין 
גולן, והופעת אורח של האבות המייסדים 
של המוזיקה המזרחית - יהודה קיסר ויואב 

יצחק, שליוו אותו לאורך השנים. 
המופע נפתח בקטע ויזואלי מיוחד שהחזיר 
את קהל הצופים לעבר, עם רגעים של אייל 
גולן מתחילת הקריירה ועד היום, בליווי של 
נגני התזמורת הסימפונית ירושלים וזמרי 

אופרה עם ביצוע לקלאסיקה של כל הזמנים 
״צליל מיתר״. 

"אני אסיר תודה על כל אחד ואחד מ־60 
אלף הצופים שהגיעו לחגוג יחד כאן איתי 
באצטדיון בלומפילד 30 שנות יצירה, 30 
שנות קריירה ועשייה מוזיקלית. אתם הקהל 
הכי חזק ועוצמתי. חלמתי המון על הערב 
הסוחף הזה, שאני בטוח שאזכור עוד שנים. 

עשינו היסטוריה", אמר גולן.
ההופעה כללה גם סערה ברשתות לאחר 
ובהם  התפריט,  של  צילומים  שפורסמו 
המחירים הגבוהים בתפריט שהיה במתחם 
ה־VIP. המחירים כללו 50 שקל לבקבוק 
ליטר וחצי של קולה, 180 שקל לליטר וחצי 
של בירה, ולא פחות מ־1,560 שקל לבקבוק 

וודקה בתוספת משקה אנרגיה.
מחברת ליאם הפקות נמסר בתגובה כי 
"אין לנו שום קשר למזנוני האוכל והשתייה 
או למחירים באצטדיון בלומפילד במופעי 

GOLD. הנ"ל קשור לזכייני המזנונים".

448

הגרלה
6907

03 05 06 10 13 17 18

21 28 33 34 37 39 43 49 50 57

הגרלה: 11621

הגרלות מפעל הפיס:

יש לוודא את הזכייה בפרסומי מפעל הפיס

45511QQ108

אייל גולן: "עשינו היסטוריה"
 30 שנות יצירה

בן שנתיים נהרג
מנפילה מגובה
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"הקהל הכי חזק 
ועוצמתי"



באשקלון נפצעו שלושה בני אדם, אחד באורח 
בינוני ושניים נוספים באורח קל. הם פונו על ידי 

מד"א לבית החולים ברזילי בעיר.
שלשום בצהריים נפגעה ילדה בת 11 מהכשת 
נחש ביישוב במועצה האזורית גולן. צוות מד"א 
פינה אותה במצב בינוני לבית החולים זיו בצפת.
ובתו בת ה־4 נפלו  נוספת, גבר  בתאונה 
אתמול לבאר מים ריקה בעומק של 15 מ' באזור 
הפרדסים בין פרדס חנה לחדרה. צוותי כיבוי 
והצלה שהגיעו למקום חילצו אותם כעבור שעות, 

ומצבם הוגדר בינוני.
השניים, תושבי פרדס חנה, יצאו לטיול טבע 
רגלי כשלפתע הילדה טיפסה על הבאר ונפלה. 
האב טיפס אחריה, והחל לרדת מטה על סולם 
ברזל המותקן בבאר. אלא שהסולם היה חלוד 
ובמהלך הירידה נשבר, וגם הוא נפל פנימה ללא 

יכולת לטפס בחזרה.
ילד בן 5 שהיה עמם ולא נפל לבור החל 
לצעוד על השביל במטרה להזעיק עזרה - עד 
שנתקל בעוד מטיילים וסיפר להם על שאירע. 

מקבוצת הג'רוזלם פוסט  יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 ב גיליון מס׳ 22,838 ב המחיר 7.00 ש"ח )כולל מע"מ( ב המחיר באילת 6.00 ש"ח )ללא מע"מ(
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ג'וש ארונסון
כחלק מפעילות ארגון סאסא סטון, 
ארגון חינוכי־חברתי המקדם את תחום 
החינוך לילדים המאושפזים ב־41 בתי 
חולים ברחבי הארץ, קמה יוזמה חדשה - 
פיתוח חדרי בריחה וירטואליים - על מנת 
לאפשר לילדים המאושפזים "לברוח" 
מהמציאות של בית החולים אל תוך 

חוויית למידה משמעותית ומאתגרת. 
לאורך שנת הלימודים הוביל ארגון 
סאסא סטון תהליך פיתוח חדרי בריחה 
עבור  ואינטראקטיביים  טכנולוגיים 
הילדים המאושפזים, כדי שיוכלו להעשיר 
לימודיים  פערים  ולצמצם  הידע  את 

בבית  מהמציאות  להתנתק  ובמקביל 
החולים ולהיכנס לעולם וירטואלי שכולו 

חידות והרפתקאות. 
משמעותי  תוכן  פיתוח  לקדם  כדי 
התגייסו למשימה תלמידי חטיבת הביניים 
אורט דפנה מכיתות ז'־ט', בהובלת אשכול 
בעצמם  ופיתחו  ביאליק,  קריית  הפיס 
את חדרי הבריחה הווירוטאליים. כ־900 
תלמידי החטיבה, שמנוהלת על ידי רעיה 
טובול, ובהם גם ילדים על הרצף האוטיסטי, 
פיתחו את חדרי הבריחה במשך שנה שלמה. 
התוצאה הייתה פיתוח שבעה חדרי בריחה 
חדרי  חמישה  כאשר  שונים,  בנושאים 
בריחה בשפה העברית ושני חדרי בריחה 

בשפה הערבית. 

חדרי בריחה לילדים מאושפזים
 "בורחים" מהמציאות המורכבת

בעלי דירות הקימו את "הפורום 
להסדרת שוק השכירות"

 יוזמה ראשונה מסוגה
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כוחות ההצלה באזור נהר הירדן. 
מותו של הגבר נקבע בשטח

יובל בגנו
בשבועות האחרונים מתגבשת יוזמה 
בקרב בעלי דירות להשקעה, שהתאגדו תחת 
השם "הפורום להסדרת שוק השכירות", 
במטרה לנסות ולהסדיר את השוק הפרוץ. 
חברי הפורום טוענים כי המדינה נותנת 
גדולות  לחברות  משמעותיות  הטבות 
בעוד  להשכרה,  בדירות  המשקיעות 
המשקיעים הפרטיים "נפגעים פעם אחר 
פעם ממדיניות הממשלה בנושא ומקבלים 

הד תקשורתי שלילי".
של  הכוחות  את  לאחד  שואף  הפורום 
המשקיעים הפרטיים על מנת לייצר בסיס 
הקלות  מהמדינה  לדרוש  שיאפשר  כוח 
אשר יסייעו לבעלי הדירות ולהסדרת שוק 
השכירות הפרטי בישראל גם לטובת שוכרי 

הדירות.
לדברי בלה ברדה ברקת, מייסדת הפורום: 
"החזון שלי זה ליצור גוף גדול, שיקבל את 
אותן הטבות שמקבלות חברות גדולות. מטרה 
נוספת של הפורום היא להסדיר את היחסים 
בין המשכיר לשוכר, ובתוכם לתת כלים 
שיעזרו להתמודד עם בעיות שעשויות לעלות 
בתקופת השכירות. למשקיעים הפרטיים יש 
אלפי דירות. באותה קלות שאפשר לעזור 
לקבלן - אפשר לעזור למשקיע הפרטי, ורק 
ככה נוכל להסדיר שוק שכירות פרטי הוגן 

והגון שישרת עשרות אלפי ישראלים".
פעילי פורום הדיור הציבורי תוקפים אף הם 
את הממשלה, וטוענים כי "200 אלף משפחות 
בישראל מקבלות סיוע בשכר דירה כי יכולות 
רק לחלום על רכישת דירה, ולמרות זאת 
בתוכנית הממשלה על נושא הדיור בארץ אין 
שום התייחסות למשפחות אלה. מעבר לכך, 
אין התייחסות לכל שוק השכירות שבוער 
למכור  ממשיכה  והממשלה  אלה,  בימים 
אשליות של קניית דירות שמשעבדות מאות 

אלפי ישראלים לחובות כבדים".

שרון פרשר, סוכן ביטוח מרחובות, מוסיף כי 
"מחירי השכירות, שעולים כרגע באגרסיביות, 
גורמים לחוסר נוחות ואף לחרדות. משפחות 
לילדים קטנים שרשמו את הילדים לגנים בשנה 
האחרונה מסונדלות הלכה למעשה - והן נאלצות 
בעל כורחן להסכים לכל גחמה של בעל הדירה 
בלי יכולת ממשית להתנגד. הפגיעה הכפולה, הן 
בהכנסה הפנויה והן בחוסן הנפשי של השוכרים, 

גורמת למרמור רב כלפי המדינה".
בתוך כך, כתבנו מתן וסרמן מוסיף כי סערה 
נוצרה בסוף השבוע ברשתות החברתיות בעקבות 
פוסט שהעלתה אישה בפייסבוק, שבו כתבה כי 
"לבעלי ולי יש שני ילדים. ברוך השם יש כסף, 
אבל גיליתי שאני בהריון עם ילד שלישי, ואני 
לא בטוחה שנוכל לסחוב עם עוד ילד בגלל יוקר 
המחיה, והתחלנו לחשוב על הפלה". הפוסט הזה 
הפך לוויראלי, והורים אחרים סיפרו כי גם הם 
מתלבטים בנוגע לגידול ילדים בצל יוקר המחיה 

בארץ. 
"יש לנו ילד אחד, ואנחנו רוצים להביא עוד 
ילד אך מבינים כי זה לא יתאפשר פשוט. לא 
נעמוד בזה כלכלית. אשתי מורה ואני שכיר", 

אומר רועי ממודיעין.
תומר הרשקוביץ מכרמיאל הוסיף כי "רמת 
המחירים בישראל ביחס לממוצע רמת המחירים 
בארגון OECD גבוהה ב־20%. זה נתון מטורף, 
אשר מעיד כמה מדינת ישראל היא מדינה 

יקרה".
בעקבות  כהן,  משה  כתבנו  שדיווח  כפי 
תחושות התסכול והכעס בקרב הציבור - הוחלט 
להקים אוהלי מחאה בפרדס חנה ובבאר שבע, 
כאשר השיא אמור להגיע בהפגנת ענק במוצאי 

שבת, 2 ביולי, בכיכר הבימה בתל אביב. 

 שכונת מגורים. 
"חובות כבדים"

בן שנתיים נהרג
מנפילה מגובה
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אליאב בטיטו 
הגל השישי של מגיפת הקורונה ממשיך 
להתפשט ברחבי ישראל. על פי נתוני משרד 
הבריאות, אתמול אותרו 7,079 נדבקים חדשים 
בנגיף, כאשר שיעור המאומתים היומי הגיע 

ל־37.25%, ומקדם ההדבקה עומד על 1.31.
עוד עולה מהנתונים כי חל זינוק במספר 
החולים קשה המאושפזים בבתי החולים, ומספרם 
הגיע ל־147, מתוכם 37 מונשמים. מדובר בזינוק 
של כמעט 70% ממספרם של החולים במצב קשה 

בשבוע שעבר.
מפרוץ מגיפת הקורונה בישראל נפטרו 

10,896 לאחר שנדבקו בנגיף.
מחקר של אוניברסיטת קינגס קולג' בלונדון 
"לונג  מתסמיני  לסבול  הסבירות  כי  מצא 
קוביד" לאחר הידבקות בזן האומיקרון נמוכים 
משמעותית מהסיכויים לסבול מהם לאחר 
הידבקות בזן הדלתא. לפי המחקר, הסבירות 
ללקות בתופעה אחרי אומיקרון נמוכה בכ־20% 

עד 50% לעומת הזן שקדם לו. 
המחקר, שכבר עבר ביקורת עמיתים, מצא 
שהסיכוי לסבול מתסמיני פוסט קורונה משתנה 
בהתאם לגיל ולמועד שבו התחסן הנדבק. "לונג 
קוביד", הכולל עייפות מתמשכת ולעתים אף 
ערפול מוחי, הפך לבעיה מוכרת. החוקרים ניסו 
למצוא במחקר מה הסיכוי לסבול מהתופעה, 

בהתאם לזן שבו נדבק המטופל.
מדובר במחקר הראשון שממצאיו מראים כי 
האומיקרון מסוכן פחות מבחינת "לונג קוביד" 
לעומת הדלתא. עם זאת, החוקרים הבהירו כי 
זה לא אומר שמספר הנדבקים באומיקרון עם 
"לונג קוביד" נמוך.להפך: מכיוון שיותר בני 
אדם נדבקו באומיקרון באופן יחסי, אז מבחינת 
מספרים אבסולוטיים, יותר נדבקים באומיקרון 

לקו ב"לונג קוביד" לעומת נדבקים בדלתא.
מהמחקר אומנם עולה שהסיכון לתסמינים 
מתמשכים בעקבות הידבקות בזן האומיקרון 
היה נמוך יותר בהשוואה לדלתא, אבל רק עבור 
מחוסנים בשתי מנות. לא נמצא הבדל סטטיסטי 
בין המחוסנים בשתי מנות לבין המחוסנים 

בשלוש מנות.
בתוך כך, מינהל המזון והתרופות האמריקאי 
)FDA( אישר ביום שישי האחרון את חיסוני 
הקורונה של חברת פייזר ושל חברת מודרנה 
עבור תינוקות בני חצי שנה עד ילדים בני 5. 
עם זאת, לא ניתן להתחיל לחסן עד שהמכון 
לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב )CDC( יאשר 

את ההחלטה. 
הבית הלבן מסר: "החיסונים צפויים להתחיל 
כבר בתחילת השבוע הבא". במקביל נציב ה־
FDA ד"ר רוברט קאליף הודיע: "הרבה הורים, 
מטפלים ורופאים חיכו לחיסון לתינוקות, ופעולה 
זו תנסה להגן על אותה קבוצת אוכלוסין, כפי 
שראינו עם קבוצות גיל מבוגרות יותר. החיסון 
יעזור להגן על הילדים, ואנו מצפים שהוא יעזור 

למנוע אשפוז ומוות באותה קבוצת גיל".
הוא הוסיף: "אלה האמונים על הטיפול בילדים 
יכולים לסמוך על הבטיחות ועל היעילות 
של חיסוני הקורונה ויכולים להיות בטוחים 
שהסוכנות הייתה יסודית בהערכת הנתונים 

שלה". 
מנהל המרכז להערכה ולמחקרים ביולוגיים ב־
FDA ד"ר פיטר מרקס ציין בהקשר זה כי "זאת 

אבן דרך במלחמה בקורונה".

זינוק במספר 
חולי הקורונה 

במצב קשה
המגיפה ממשיכה להתפשט, וכך גם מספר המאושפזים בבתי החולים ב מינהל המזון 
והתרופות האמריקאי אישר לחסן תינוקות בני חצי שנה עד ילדים בני 5 ב ממחקר 
חדש עולה כי נדבקים באומיקרון נמצאים בסיכון נמוך יותר לסבול מ"לונג קוביד"

עודד טירה

למה אתם מחכים? 
פרויקטור הקורונה אמר לאחרונה 
את מה שכתבתי לפני ימים רבים, 
כי מספר הנדבקים בקורונה גבוה מהמספר 
הרשמי, והוא מגיע היום לכ־15־20 אלף 

נדבקים ביום.
בינתיים אתם עוד מתלבטים אם לחייב 
עטיית מסיכות בחללים סגורים? מה קרה 
לכם? מי או מה משפיעים על שיקול דעת 

הממשלה ומשרד הבריאות?
המגיפה כאן כבר ימים רבים והיא לא 
תיעלם מעצמה. היא תגרום לחולים קשים 
ולמתים רבים, אם לא תפסיקו להסס ולא 
תחייבו עטיית מסיכות בחללים סגורים 

ובהתקהלויות באוויר הצח.
אם לא תחזירו במהירות את הבדיקות 
בכניסה לישראל, אם לא תאסרו התכנסויות 

של חוגגים ושל מתפללים - אם לא תעשו 
את כל אלה, תיאלצו לבצע סגרים. 

כרגיל, אתם מאחרים ולא פועלים באורח 
פרואקטיבי. צפיית העתיד ופעילות בהתאם 
אינן יצירת פאניקה, אלא הן בבסיס חוכמת 
הניהול. אינכם מנהלים את המגיפה ואף לא 

מגיבים משיקולים לא ברורים.
אנא, שכחו מליברליות וחוסו עליי ועל 

להם  גם  המבוגרים.  על  חוסו  שכמותי. 
מותר להישאר חיים ובריאים. כמו כן, חדלו 
"ללא  המגיפה  את  שהדברתם  להתפאר 
פאניקה ובשיקול דעת", כי אנשים מקשיבים 

לכם ומתנהגים בהפקרות.
הכותב הוא מחבר הספר "ספינת 
התלאות" וחבר עמותת "מבטחי – 
פורום מפקדים לאומי"

בדיקת קורונה. שיעור המאומתים היומי - 37.25% )למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה( / צילום המחשה: יוסי אלוני, פלאש 90





חיים איסרוביץ 
כשהיא לבושה באופן סמלי בבגדים בצבעי 
צהוב וכחול, צבעי הדגל האוקראיני, הכריזה 
נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר 
ליין ביום שישי כי הנציבות ממליצה להעניק 
המועמדת  מדינה  של  מעמד  לאוקראינה 
לאיחוד, אחרי שבחנה את בקשת ההצטרפות. 
עם זאת, פון דר ליין הבהירה כי הרשויות 
בקייב חייבות לאמץ רפורמות מקיפות בתחומים 
של שלטון החוק, אוליגרכים, מלחמה בשחיתות 
וזכויות בסיסיות כדי להשלים את התהליך 

המורכב. 
כמו כן, הנציבות המליצה שגם מולדובה 
תקבל מעמד של מדינה מועמדת, אף שגם 
היא תידרש לבצע רפורמות מקיפות, בדומה 

לאוקראינה. מנגד, פון דר ליין ציינה כי עדיין 
אין הסכמה על בקשת ההצטרפות של גיאורגיה, 
וכי הרשויות בטביליסי צריכות "למלא אחר כמה 

תנאים" לפני האישור. 
ביום שישי הקרוב תתקיים פסגת מנהיגי 
ושם  האיחוד,  של  החברות  המדינות   27
תתקבל ההכרעה לגבי בקשת ההצטרפות של 
אוקראינה ושל מולדובה. הבקשה זכתה לתמיכה 
משמעותית ביום חמישי מצדם של נשיא צרפת 
עמנואל מקרון, קנצלר גרמניה אולף שולץ 
וראש ממשלת איטליה מריו דראגי בעת ביקורם 

הראשון בקייב.
אף שמדובר בצעד סמלי בתהליך שצפוי 
להימשך עוד שנים רבות, באוקראינה מיהרו 
לברך על ההמלצה. הנשיא וולודימיר זלנסקי 
הכריז כי זהו "הישג היסטורי שבוודאי מקרב 

אותנו יותר לניצחון". 
גם בריטניה, שכבר אינה חברה באיחוד, 
ממשיכה לספק תמיכה לאוקראינה, וביום שישי 
הביע ראש הממשלה בוריס ג'ונסון לביקור פתע 
נוסף בקייב - השלישי מאז תחילת המלחמה. 
הוא נועד עם הנשיא זלנסקי והכריז על תוכנית 
חדשה להכשרת חיילים אוקראינים בשימוש 

בכלי הנשק המתקדמים.
ג'ונסון גם התייחס לפרסומים כי בריטניה 
התבקשה לארח את תחרות האירוויזיון בשנה 
תוכל  לא  שאוקראינה  החשש  בשל  הבאה 
לקיים אותה על אף ניצחונה של להקת קאלוש 
אורקסטרה. "אוקראינה ראויה וצריכה לארח את 

התחרות", אמר.
בסוף השבוע נמשכה הלחימה הקשה באזור 
דונבאס, כאשר הרוסים עדיין מנסים להשלים 

את ההשתלטות על אזור התעשייה של העיר 
סברודונצק, שבה מתבצרים מאות תושבים 
מושל  אזוט.  הכימי  המפעל  של  בבונקרים 
לוהאנסק סרחיי גיידאי מסר כי הרוסים הפגיזו 
כביש מרכזי ביציאה מהעיר ליסיצ'נסק והרסו 

אותו לחלוטין.
לפי המודיעין הבריטי, הרוסים גם החלו 
כדי  איזיום  לעיר  מדרום  מחדש  להתקדם 
להעמיק את פעילותם בדונבאס ולאגף את 

סברודונצק.

16

מקבוצת הג'רוזלם פוסט  יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 ב גיליון מס׳ 22,838 ב המחיר 7.00 ש"ח )כולל מע"מ( ב המחיר באילת 6.00 ש"ח )ללא מע"מ(

גיליון  4120 ב יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 ב כתובת: האחים מסלוויטה 15, תל אביב 6109202

יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 

יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 
 יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022

www.maariv.co.il

 maarivhaboker.co.il    ב

חיים איסרוביץ
הקיץ יחל רשמית רק בעוד יומיים, אך 
בסוף  התמודדו  אירופה  מערב  מדינות 
השבוע עם גל חום קיצוני ובלתי שגרתי של 
יותר מ־30 מעלות, והמומחים התריעו כי 

מדובר בסימן נוסף של שינויי האקלים.
שיאי טמפרטורה נשברו אתמול באזורים 
נרחבים בצרפת, כאשר 11 מחוזות בדרום־
מערב המדינה היו תחת ההתרעה החמורה 
ביותר, ועוד 58 מחוזות היו תחת התרעה 
כתומה, השנייה בחומרתה. בעיירה פיסוס 
שבמחוז לאנד נמדדו 42.6 מעלות, בקאסו 

שבמחוז ז'ירונד נרשמו 41.1 מעלות, ובנמל 
התעופה של עיירת הנופש ביאריץ נמדדו 41 
מעלות - שיא מאז תחילת הרישומים ב־1953.

בשל מזג האוויר הקיצוני נסגרו כל מוסדות 
החינוך במחוזות שבהם רמת ההתרעה הייתה 
המקסימלית וגם בתי החולים הגיעו לתפוסה 
מלאה. הצלב האדום חילק מים לחסרי הבית 
בעיר טולוז, שם הטמפרטורה הגיעה ליותר 
מ־38 מעלות. "יש יותר מתים ברחובות בקיץ 

מאשר בחורף", הסביר אחד המתנדבים.
גם בספרד נרשמו טמפרטורות גבוהות 
ובאזורים  מ־35 מעלות,  יותר  ביותר של 
מסוימים נשברו שיאים של יותר מ־40 שנה. 

לה  דה  סיירה  באזור  פרצו  ענק  שריפות 
קולברה שבצפון־מערב המדינה, וכתוצאה מכך 
פונו מאות תושבים מבתיהם. שריפה נוספת 
פרצה ליד פארק שעשועים פופולרי באזור 
טולדו, ויותר מ־3,000 בני אדם פונו מהאזור. 
בבריטניה נרשם ביום שישי היום החם ביותר 
השנה, וזאת אחרי עלייה חדה בטמפרטורות 

מאז יום רביעי, כאשר בנמל התעופה הית'רו 
נרשמו 32.4 מעלות בצהריים. 

בסוכנות המטאורולוגית של האו"ם ציינו כי 
הטמפרטורות הגבוהות, שנמדדו גם באזורים 
של הולנד, גרמניה ואיטליה, היו גבוהות 
ביותר מעשר מעלות מהממוצע לאמצע יוני, 
וכי מדובר בעדות לתופעות שינויי האקלים. 

גל חום קיצוני: 
"מתים ברחובות"

האיחוד האירופי 
תומך בצירופה 

של אוקראינה
בצל הקרבות הקשים שנמשכים במזרח המדינה, יש שביעות רצון בקייב, לאחר 

שנשיאת הנציבות האירופית הביעה תמיכה רשמית בבקשת המדינה להצטרף לאיחוד

חדשות חוץ
  אוקראינה 

  אירופה
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צרפת. נשברו שיאים

פון דר ליין. הרשויות באוקראינה 
יצטרכו לאמץ רפורמות מקיפות

צילומים: רויטרס



מקבוצת הג'רוזלם פוסט  יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 ב גיליון מס׳ 22,838 ב המחיר 7.00 ש"ח )כולל מע"מ( ב המחיר באילת 6.00 ש"ח )ללא מע"מ(

גיליון  4120 ב יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 ב כתובת: האחים מסלוויטה 15, תל אביב 6109202

יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 

יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 
 יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022

www.maariv.co.il

 maarivhaboker.co.il    ב

17

הסופרת הצעירה בעולם - בת 5 
גלי סגל

בגיל 5 שנים ו־211 ימים הפכה בלה ג'יי 
דארק מאנגליה לסופרת הצעירה ביותר 
בעולם. דארק פרסמה ספר שכתבה ואף 
איירה בעצמה. "החתול האבוד" מספר את 
סיפורו של שלגי, חתול אשר הולך לאיבוד 
לאחר שיצא לבדו החוצה בלילה. ההשראה 
לספר זה הגיעה מאחד הציורים שלה - כך 

סיפרה דארק לשיאי גינס. 
הספר אומנם פורסם מוקדם יותר השנה 
בהוצאה מסחרית בסיועה של אמה, אך רק 
כעת זכתה דארק להכרה כשיא גינס עולמי, 
לאחר שהוא נמכר ביותר מ־1,000 עותקים - 
המינימום שנקבע על מנת שספר יוכל לזכות 
בתואר זה. בכך שברה את השיא הקודם של 
ילדה שהייתה בת 6 כאשר ספרה פורסם 

בשנת 1964. 
למראיין של שיאי גינס סיפרה הסופרת 
הקטנה כי היא בילתה במשך כחמישה ימים 
בכתיבת הספר כולו. כתיבת הספר לא 
הפתיעה את הוריה, שאמרו כי היא החלה 
לכתוב סיפורים קצרים מגיל 3, וכי מאז 
ומעולם היה לילדתם דמיון פורה. דארק 
כאמור גם איירה את הספר בעצמה, למעט 
תמונה אחת שצוירה על ידי אחותה הגדולה 

לייסי מיי.
כעת אמרה כי היא מקווה שהספר יוכל 
לבדם  החוצה  לצאת  לא  ילדים  "ללמד 

בלילה", והוסיפה כי העצה שלה לילדים 
השואפים להיות סופרים היא "לכתוב סיפור 

שבא ממך".

ממשלת בריטניה אישרה את ההסגרה 
אסאנג'  ג'וליאן  ויקיליקס  מייסד  של 
לארה"ב, שכן שם הוא מבוקש על עבירות 
ריגול בשל הדלפת מאות אלפי מסמכים 
מסווגים. אולם מקורביו הבהירו כי הם 
ימשיכו לערער על ההחלטה, בטיעון שלפיו 

חייו של אסאנג' נתונים בסכנה.
שרת הפנים פריטי פאטל הודיעה ביום 
שישי כי היא מאשרת את צו ההסגרה של 
אסאנג', אחרי שבית המשפט העליון של 
בריטניה קבע שאין בסיס משפטי שמטיל 
ספק בערבויות שהממשל האמריקאי נתן לגבי 
היחס הצפוי לאסאנג'. "בתי המשפט לא מצאו 
שהסגרתו של אסאנג' תהווה צעד מדכא, בלתי 
צודק, או הפרה של התהליך", נמסר בהחלטה 
של פאטל. "הם גם לא מצאו שההסגרה לא 

תהיה בסתירה לזכויות אדם שלו".
אסאנג' מואשם בארה"ב ב־17 עבירות של 
ריגול וסעיף של פריצה למחשבי הממשל 
בעקבות ההדלפה בשנת 2010 של סרטונים 

מאפגניסטן  ארה"ב  צבא  של  מסווגים 
ומעיראק, ושל מאות אלפי מסמכים תכתובות 
של מחלקת המדינה. עורכי דינו טענו כי הוא 
צפוי ל־175 שנות מאסר, שיסכנו את חייו, 
וזאת אף שהתביעה האמריקאית הודיעה כי 
תבקש כחמש שנים בכלא. כמו כן, פרקליטיו 
של אסאנג' טענו כי סוכנות הביון CIA תכננה 

לחסל אותו בשל ההדלפות.
לאסאנג', שמוחזק בכלא מאובטח בבריטניה 
זה שלוש שנים, יש 14 ימים לערער על 
הפסיקה, ובסביבתו הקרובה מיהרו להבהיר 
כי הם יילחמו בהסגרה. "אנחנו עוד לא בסוף 

הדרך פה", אמרה רעייתו סטלה אסאנג'.
בוויקיליקס גינו את ההחלטה על ההסגרה. 
"ג'וליאן לא עשה כלום", נמסר. "הוא לא ביצע 
שום פשע והוא לא פושע. הוא עיתונאי ומפרסם, 

והוא נענש על כך שעשה את עבודתו".
חיים איסרוביץ 

מייסד ויקיליקס 
יוסגר לארה"ב

רס
יט

רו
ם: 

לו
צי

news@maariv.co.il

  בריטניה 

  בריטניה 

אתמול  נפל  ביידן  ג'ו  ארה"ב  נשיא 
מאופניו במהלך רכיבה ליד בית הנופש 

שלו בעיירה רהובות ביץ' שבדלאוור. 
הנשיא בן ה־79 יצא לרכיבה בסביבות 
השעה 9:30 בבוקר )שעון מקומי( מביתו 
ברחובות ביץ' שבדלאוור, שבה הוא חוגג עם 
רעייתו ג'יל את יום נישואיהם ה־45. לרכיבה 
הוא יצא בלעדיה, כשהוא מלווה במאבטחים. 
ביידן החליט לדווש לעבר קבוצת תושבים 

שהשקיפה עליו מהצד ולברך אותם לשלום. 
כשעצר נראה מניע את רגלו, אולי בחיפוש 
אחר הרגלית, ואז נופל לצדו הימני. הנשיא 
האמריקאי התרומם תוך זמן קצר שוב על 
רגליו באמצעות מאבטחיו הצמודים ולא 
מיהר  הוא  נפצע מהנפילה. לאחר שקם 
להכריז: "אני בסדר", ובתוך דקות אחדות 

שב לאופניו ורכב מהמקום.
מעריב אונליין

הנשיא ביידן נפל מאופניו במהלך רכיבה 
  ארה״ב 

הנשיא ביידן 
לאחר שנפל. 
לא נפצע עקב 
הנפילה

אסאנג'. "ההסגרה לא 
רסבסתירה לזכויות האדם"

יט
רו

ם: 
לו

צי

בחזית  נוסף  לסיור  זלנסקי  יצא  אתמול 
שבדרום  מיקולאייב  הנמל  בעיר  הפעם   -
אוקראינה - יעד להתקפות קשות של הרוסים 
מאז תחילת המלחמה. הוא קיבל עדכונים 
מהמפקדים בשטח, נועד עם חיילים והעניק 
להם מדליות, סייר בבית חולים מקומי ובחן את 

הנזקים הכבדים שנגרמו מההפצצות.
נאם  פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא  מנגד, 
ביום שישי בפני הפורום הכלכלי הבינלאומי 
בסנט פטרבורג ותקף בחריפות את הסנקציות 
המערביות, כשהוא מכנה אותן "בלתי שפויות 

ופזיזות". 

דארק. "החתול האבוד"
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גל טרור

ליאור נוביק
אפליקציית iPlena משתמשת בבינה 
מלאכותית לטיפול בכאבי גב וצוואר כדי 
לשפר את היציבה ואת התנועה של הגוף, 
בהתאם למבנה השלד והסימטריה שלו, 

בעזרת מכלול תרגילים ממוקדים.
רבים סובלים מכאבי גב וצוואר. למעשה, 
כאבים אלו הם חלק מסוגי הכאבים הכרוניים 
מאורח  נגרמים  והם  בעולם  השכיחים 
החיים – ישיבה ממושכת, פציעה מפעילות 
ספורטיבית, לחץ, מתח והשמנה. גם למבנה 
השלד ולצורת היציבה, ההליכה והריצה של 
הגוף יש השפעה גדולה על עומס המפרקים 

וגם על השרירים ועל תפקודם. 
מנכ"ל iPlena אלכסנדר סרוקובסקי 
הוא אוסטאופת ופיזיותרפיסט גרמני יהודי, 
שרותם את הטכנולוגיה לטובת גישת אבחון 

וטיפול חדשנית ופתרון הרשום כפטנט 
 .AI שמבוסס על ניתוח נתונים באמצעות

בשלב הראשון נכנסים לאפליקציה 
ומצלמים שלוש תמונות. הצילומים נעשים 
בביגוד מלא. האפליקציה סורקת את הגוף, 
את צורת העמידה, את הפרופורציות ואת 
המבנה הסימטרי ומצביעה בתוך שניות 

על המקורות לבעיות. 

בשלב השני האפליקציה מפרטת מדוע 
יש בעיות ואיך אפשר לטפל בהן באמצעות 

תרגילים ממוקדים.
האפליקציה  והאחרון  השלישי  בשלב 
מספקת לוח זמנים של תכנון אימונים אישי 
המבוסס על הנתונים ועל ניתוח גופני אישי. 

האימונים קצרים מאוד ופשוטים לתרגול. 
"שיטת הטיפול שלנו פותחה בקליניקות 
וכבר  שלנו בגרמניה במשך שש שנים 
סייעה ליותר מ־10,000 אנשים", אמר 
סרוקובסקי. "בשנה שעברה התחלתי לפתח 
את שילוב הבינה המלאכותית ויישומה 
כחלק מהאבחון ומהטיפול. אפליקציית 
iPlena מספקת פתרון טבעי, קל ופשוט 
לביצוע כדי לטפל במקור הבעיות. אנחנו 
לא שואלים באפליקציה את האנשים איפה 
כואב להם, אלא מנתחים סימטריית גוף, 

עקמת, זוויות שלד ועוד.

שלוש תמונות לאבחון מיידי

iPlena: בינה מלאכותית לטיפול בכאבי גב וצוואר

מערכות מתקדמות לאבטחת בניינים
"חדרי  גובר  הביטחוני  הצורך  שבהם  בימים 
המלחמה" של מגדלי המשרדים והמגורים עובדים 
שעות נוספות, ולאמצעים הטכנולוגיים החדשים 
שמסוגלים גם להחליף את תפקיד השומר יש תפקיד 

מכריע בהתראה, בתגובה ובמניעת האסון הבא.
"בעבר מצלמה הייתה מזהה אדם מורשה לפי פנים 
או טביעת אצבע, אבל היום המערכות האנליטיות 
יכולות לזהות אדם גם לפי סגנון ההליכה או מבנה 
הגוף והממדים שלו", ציין מנכ"ל חברת מיקוד אבטחה 

מיקי אבוזגלו.
מנהל חטיבת הניהול והאחזקה בקבוצת נת"מ אלכס 
לוזוביק הוסיף: "אמצעי האבטחה האנליטיים החדשים 
מספקים הגנה אולטימטיבית לבניין, בין שכתוספת 
לעמדת שמירה אנושית או ללא עמדה כזו. המערכות 
מחוברות לחדר מלחמה שבתוך דקות ספורות מקפיץ 
במקרה הצורך כוחות מקצועיים לטיפול בחדירה, 

בהצפה או בשריפה".
האמצעים הטכנולוגיים החדשים כוללים מערכת 
שו"ב )שליטה ובקרה מרחוק( - ויסות ובקרה של 
כניסה לבניין בשליטה מרחוק; טכנולוגיה לזיהוי 
אנומליות לשליטה ולבדיקת נוכחות של השומרים; 
מערכות אנליטיות לזיהוי פנים, ממדי גוף ואפילו 
סגנון הליכה לצורך מעבר בין דלתות וקומות; ודלתות 
קריסה – דלתות זכוכית שקורסות אוטומטית בזמן 
אירוע, כמו הצפה או שריפה, על מנת לאפשר לאנשים 

להימלט מהבניין מהר יותר.

תרופה בוטנית לסרטן הלבלב 
קנבוטק, העוסקת בין היתר בפיתוח תרופה בוטנית 
 Cyathus striatus המבוססת על מיצוי מפטריית
ומיצוי קנבינואידים מצמח הקנאביס, מדווחת כי 
בניסוי שערכה במודל תאי חיסל מיצוי הפטרייה 
100% מתאי סרטן הלבלב באופן סלקטיבי יחסית 

וללא פגיעה בתאים נורמליים. 
היעילות  לבחינת  במחקר  נמצאת  הפטרייה 
האנטי־סרטנית שלה במעבדה של פרופ' פואד פארס 
באוניברסיטת חיפה זה כשמונה שנים, והיא נבחרה 
כמועמדת המועדפת לפיתוח תרופה לסרטן הלבלב 
ולסרטן המעי הגס, לאחר שהראתה תוצאות אנטי־
סרטניות טובות יותר ממגוון פטריות אחרות שנבחנו.
לפני כמה חודשים קיבלה קנבוטק זכויות שימוש 
גלובליות ובלעדיות על פטנטים שנוצרו במחקר של 
פרופ' פארס, והחלה בהובלת תהליך פיתוח מואץ של 

.FDAתרופה בוטאנית כהגדרתה על ידי ה־
אבן הדרך הראשונה בתהליך פיתוח התרופה 
הבוטאנית הוגדרה כהתאמת שיטות גידול ומיצוי 
הפטרייה לפרוטוקול ה־FDA בעבור פיתוח תרופה 
וקצר  זול  בוטאנית, אשר החברה צופה שיהיה 
משמעותית מתהליך הפיתוח של תרופה רגילה. 
כמו כן, נבחנה הפעילות האנטי־סרטנית של מיצוי 
הפטרייה החדש והרכב הקנבינואידים שפותח על ידי 

קנבוטק על סרטן הלבלב.

התאמה וירטואלית של צבע השיער
מותג הקוסמטיקה הבינלאומי לוריאל פריז ממשיך 
להעמיק את הטרנספורמציה הדיגיטלית שלו ומשיק 
כלי חדשני, מתקדם וראשון בישראל לצרכניות - 

התנסות וירטואלית להתאמת צבע השיער. 
ניתן להיכנס לאתר לוריאל פריז בכל זמן ומקום, 
גם בעת ביקור בנקודת המכירה, לנסות ו"למדוד" 
את צבע השיער באופן וירטואלי. הטכנולוגיה מציעה 
דרך חדשה להתאים צבעי שיער מסדרות המותג 

אקסלנס מבית לוריאל פריז.

ליאור נוביק
דיגיטלית,  בלמידה  חדשנות  כנס 
שהתקיים ב־HIT - מכון טכנולוגי חולון, 
נערך השנה מתוך הבנה כי תקופות משבר 
עולמיות הן גם הזדמנות לשיפור תהליכים 

ומקסום רווחים עסקיים.
מהחברות   21 כ־ ניגשו  לתחרות 
ומהארגונים המובילים במשק הישראלי, 
נציבות שירות  ישראכרט,  ובהם חברת 
שירותי  מכבי  מגדל,  חברת  המדינה, 
בריאות, תנובה, אוניברסיטת תל אביב, 
רכבת ישראל וחברת AppsFlyer. במקום 

הראשון בתחרות זכו מד"א. 
את צוות הפיתוח וההטמעה הוביל שניר 
פיינשטיין, מרכז היחידה להדרכה מקוונת 
במד"א וסטודנט בתוכנית לטכנולוגיות 
מעגל  לסגור  "זכיתי  אמר:  הוא  למידה. 
כסטודנט טכנולוגיות למידה ב־HIT, ובה 
בעת כמרכז היחידה להדרכה מקוונת של 
מגן דוד אדום. מטרתנו להנגיש את לימודי 
בעבור  הפרמדיק  ברמת  החירום  רפואת 
המתנדבים בניידות הטיפול הנמרץ של מד"א. 
הטכנולוגיה מאפשרת להם לתרגל תרחישים 
ולהתנסות בהצלת חיים. הפלטפורמה בסגנון 
משחק הופכת את חוויית הלימוד למהנה, 

למעניינת, למהירה ולמאתגרת".
במקום השני זכתה AppsFlyer. מעיין 
שלום יצרה תוכנית קליטה אינטראקטיבית 

לעובדים חדשים תוך כדי חשיפתם לתרבות 
הארגונית, לעולם העסקי ולהיכרות בסיסית 
עם מוצרי AppsFlyer ועם לקוחותיה. 
התוכנית נועדה לאפשר לעובד נחיתה רכה, 
כאשר במקביל לעומס הקוגניטיבי ולריבוי 
המידע, באמצעות מסלול הקליטה הלומד 
יכול להתקדם באופן עצמאי ונוצר אצלו רצון 

להפוך להיות חלק מהארגון החדש.
במקום השלישי זכתה הקפסולה - פיתוח 
ארגוני הרפתקני. עדי חי ליבנה ויוני חי 
יצרו חדר בריחה וירטואלי להטמעת מודל 
המנהיגות הארגוני. הפעילות פותחה על מנת 
לייצר חוויית למידה וירטואלית משמעותית 
לכמות גדולה של משתתפים. המשחק עצמו 
מיושם על גבי פלטפורמת wix, ואף שהיא 
אינה ייעודית ליצירת חדרי בריחה, היא כן 

מאפשרת לעצב חוויית משחק ולמידה.

"אנו מברכים את הזוכים וגאים בפיתוחים 
פורצי דרך שגם יצילו חיים וגם יסייעו 
בינלאומי לשפר  מידה  בקנה  לארגונים 
תהליכים באופן משמעותי", אמרה דיקנית 
הפקולטה לטכנולוגיית למידה פרופ' גילה 
קורץ. "דווקא בתקופה של שינויים ושל 
ובתעשיית  העולמית  בכלכלה  טלטלות 
יציבותם  עוצמתם,  מתגלות  ההייטק, 
וחשיבותם של תהליכי הלמידה הארגונית 

בעבור החברות המובילות במשק העולמי".
- מכון   HIT נשיא  יעקובוב,  אדוארד 
טכנולוגי חולון, הוסיף: "החברות והארגונים 
הפכו את משבר הקורונה להזדמנות והאיצו 
את תהליכי הלמידה וההדרכה הטכנולוגיים. 
יש לכך חשיבות בתחום רווחיות חברות, 
יעילות בקליטת עובדים חדשים, שימור 

עובדים ופיתוח גאוות יחידה".
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1.מסיימים אחריי  
ביום שישי האחרון, ממש לפנות בוקר, 
הסתיים המסע המסכם השנתי של תנועת 
"אחריי!", שמכינה אלפי בני נוער בישראל 
לשירות צבאי או לאומי משמעותי. לדברי 
אנשי התנועה – מעל לחמישית מהלוחמים 
מסע  "אחריי!".  בוגרי  הם  בצה"ל  כיום 
הסיכום של המחזור הנוכחי, שאורכו שמונה 
ירושלים  באזור  התקיים  קילומטרים, 
והסתיים לצד קברו של סא"ל עמנואל מורנו 
ז״ל, שמונצח בפעילות העמותה. המסע כלל 
חוויות הישרדות בשטח, ניווטים, פעילויות 

גיבוש, מורל ועוד.
אל החניכים, שצעדו במסע האלונקות 
באזור הרי ירושלים, הצטרפו מנכ"ל בנק 
לאומי, המאמץ את התנועה, חנן פרידמן, 
ומנכ״ל "אחריי!" אמיר סטרוגו, אשר ליוו 

את החניכים עד לקו הסיום.
בתום המסע התקיים טקס בהר הרצל 
אביב כוכבי,  בנוכחות הרמטכ״ל רא״ל 
ובמהלכו סיפרו החניכים וגם מתנדבי בנק 
לאומי, המלווים את החניכים לאורך השנה 
במוקדים שונים ברחבי הארץ, על הפעילות 

המשותפת.
עוד הגיעו לפרגן למסיימים: הפילנתרופית 

רעיה שטראוס, המלווה את העמותה מתחילת 
הדרך; מנכ״לית קרן אימפקט אורנה פסח; 
יו״ר "אחריי!" יורם יאיר )יה־יה(; ויו״ר בנק 

לאומי ד״ר סאמר חאג׳ יחיא.

2.שלושים שנות ורטיגו
האירועים לציון שלושים שנות פעילות של 
להקת המחול ורטיגו התקיימו במהלך השבוע 

שעבר ונמשכו שלושה ימים. 
האירועים התקיימו במרכז סוזן דלל שבתל 
אביב, ובמהלכם התעטף המקום - הן באולמות 
והן מבחוץ - ברוחה, דרכה ויצירתה של 
ורטיגו - והעניק לבאים חוויה מרוכזת של 
כל מה שמייצג את הלהקה: יצירה אומנותית, 
עשייה חברתית ודאגה לסביבה. הלהקה עצמה 
נוסדה דווקא בירושלים, על ידי נעה ורטהיים 

ועדי שעל, במפגש בין רקדנית לרקדן.
הגיעו לחגוג יום הולדת 30: ורדה סאמט, 
יו"ר אגודת הידידים של ורטיגו, וחיים סאמט, 
ניר צוק, שרה סלע, אברהם ביגר, עליזה 
ואריאל יפו, ליאורה ורוני ברטור, פרופ' דניאל 
זייפמן וז'ואל, רונית ואלישע רובין - אדריכלי 
מרכז סוזן דלל, המנצח רועי אופנהיים - אחד 
ממייסדיה ומנהליה המוזיקליים של תזמורת 

המהפכה, ונוספים.

3.בן עשרים וכבר לא הכי גבוה
קבוצת אביב, בבעלות דורון אביב ודפנה 
הרלב, חגגה לאחרונה עשרים שנים להקמתו של 
מגדל משה אביב, על גבול רמת גן-תל אביב, 
שבמשך 15 שנים נשא את התואר – "המגדל 
הגבוה במדינה". במרוצת השנים הבניין אכלס 
חברות מובילות מתחומי הבנקאות, עריכת הדין, 
ראיית החשבון, הייטק, בריאות, נדל"ן, תאגידים 

ועוד. החגיגות למגדל נערכו בנוכחות:
כרמל שאמה הכהן - ראש עיריית רמת 
גן; דפנה הרלב – מנכ"לית קבוצת אביב; גדי 
אליקם - מנכ"ל סלע נדל"ן; עופר בן עמי 
– סמנכ"ל לוגיסטיקה בבנק המזרחי; מיקי 
בראל – מנכ"ל חברת הניהול; לאשה ז׳ווניה 
- שגריר גיאורגיה בישראל; חני הורוביץ - 
מנכ״לית ובעלים של קבוצת הורוביץ, ד״ר 
גל אביב - מנכ״ל בלנדר; דיירי המשרדים 

והמגורים במגדל והשותפים לדרך.

4.הפסטיבל של אלון
רשת המלונות vert השיקה בסוף השבוע 
 vert האחרון, לראשונה בישראל, את פסטיבל
wellness festival. מדובר בשלושה ימים 
של הופעות, סדנאות בריאות ונפש, יריד אוכל, 

דוכני אומנים ויוצרים מקומיים ומבחר עיסויים 
הוליסטיים, שהתקיימו כולם בים המלח. את 
איציק  הרשת  של  הבעלים  אירחו  האירוע 
שרון  דיין ומנכ״ל מלונות אפריקה ישראל 
אלון, שהגיע עם רעייתו יערה. בין המופיעים 
 ANNA ,בפסטיבל: מוש בן ארי, להקת טיפקס

RF ועוד.

5.נפלאות סופהשבוע
ב שישי בערב, אודי אנג'ל וליאורה עופר 
מאיה  חוגגים בת מצווה לנכדתם הבכורה 
אנג'ל - בתם של אורי וקארין - בחיק המשפחה 

במסיבה שמחה. 
ב שמואל וענת פרנקל חיתנו בחמישי בערב את 
בתם רומי עם בחיר לבה שון - חתונה מושקעת 

ושמחה, שנערכה בחוות רונית שבשרון. 
ב השרה לשוויון חברתי מירב כהן הגיעה 
למשרדי חברת תיגבור לכנס מעסיקים, שנערך 
במסגרת תוכנית "ותיקים בעבודה" לתעסוקה 
של בני 60 ומעלה. מדובר בתוכנית דגל של 
המשרד לשוויון חברתי. מנכ״לית תיגבור אורית 
בנבנישתי הציגה נתונים מעודדים, שלפיהם 
בשלשת החודשים האחרונים גויסו במסגרת 
״ותיקים בעבודה״ כ־1,500 עובדים בני +60 

למקומות עבודה.

2. אברהם ביגר ודניאל זייפמן

3. דפנה הרלב, כרמל שאמה הכהן וגדי אליקם
5. מירב כהן ואורית בנבנישתי

5. שמואל וענת פרנקל )צילום ארכיון(

2. ורדה וחיים סאמט

2. נעה ורטהיים, עדי שעל ושרה סלע

4. שרון ויערה אלון

רעיה שטראוס, חנן פרידמן ויורם יאיר 1. אורנה פסח, סאמר חאג' יחיא, 





אסף רביץ

כל האליפויות מרגשות, אך זאת 
הייתה מרגשת במיוחד. אליפות 
הקאמבק של גולדן סטייט. זה 
חסר תקדים לחלוטין לחזור מבור כל כך 
עמוק. שיקגו הייתה מועמדת לגיטימית 
לאליפות גם בעונות הפרישה של מייקל 
ג'ורדן בין שתי הטרילוגיות. סן אנטוניו 
נותרה קבוצת צמרת כשהיא ממציאה את 
2007 ל־2014. גולדן  עצמה מחדש בין 
 MVPסטייט איבדה את קווין דוראנט ה־
של הגמר בשתיים משלוש האליפויות ואחד 
השחקנים הטובים בעולם. היא איבדה את 
אחד מצמד האחים ספלאש לצמד פציעות 

שלקח לו שנתיים וחצי להתאושש מהן. גם 
סטף קרי ודריימונד גרין החמיצו נתחים 
גדולים משלוש השנים האחרונות, ותוך 
כדי כך גם הזמן עשה את שלו. לפני שנתיים 
זאת הייתה הקבוצה החלשה בליגה, לפני 
שנה היא הפסידה בפליי אין, והשנה היא 

שוב אלופה.
של  ביותר  המרשימה  האליפות  זאת 
גולדן סטייט כמועדון, האליפות המרשימה 
ביותר של השושלת. לא כי זאת הגרסה 
האיכותית ביותר, ממש לא, אלא דווקא 
 34 בן  כיוון שסטף  כל המגבלות.  בגלל 
והגיע לפלייאוף אחרי עונת הקליעה החלשה 
בקריירה שלו; בגלל הקאמבק הלא הגיוני של 
קליי תומפסון; מפני שהגיל בהחלט משפיע 
על גרין, שאיבד משהו מהאתלטיות ומהחדות 

שלו; כיוון שאנדרה איגודלה התברר במהלך 
רלוונטי; משום שהצוות  הפלייאוף כלא 
המסייע מורכב משחקנים שקבוצות אחרות 
לא רצו ומצעירים לא בשלים. זאת אומנם 
הקבוצה עם סך המשכורות הגבוה בליגה, 
אבל זה קשור בעיקר לחוזים של שלושת 
הגדולים שנובעים מהכבוד כלפי הישגי 
העבר שלהם הרבה יותר מהציפיות לעתיד.

זאת האליפות החשובה ביותר לשושלת 
מול  הייתה  הראשונה  האליפות  הזאת. 
קליבלנד נטולת קיירי אירווינג וקווין לאב, 
שתי הבאות היו עם דוראנט, שחלון הזדמנויות 
האליפות  להגיע.  לו  אפשר  חד־פעמי 
הנוכחית שמה חותמת סופית על גדולתה 
 KD ההיסטורית של הקבוצה הזאת גם ללא
של השלד סטף־קליי־דריי של השיטה שסטיב 
קר בנה סביב השלושה האלה. הכדורסל 
השמח הזה, השונה הזה, מביא אליפויות, 
ברבים, בלי כוכביות וסימני שאלה. כמו כל 
שנה, גם השנה היו פציעות משמעותיות, 
והקליפרס  דנבר  מילווקי,  כמו  קבוצות 
מרגישות שבסגל מלא הייתה להן אפשרות 
לקרוא תיגר על התואר. אבל היו גם מספיק 
קבוצות איכותיות מאוד, חלק על הנייר 
וחלק בפועל, ובסופו של דבר גולדן סטייט 
 התמודדה די בקלות עם כל מה שהיה מולה.

כשחושבים על הווריורס חושבים על התנועה 
בהתקפה, השלשות הבלתי אפשריות, שמחת 
החיים. המשחקים האחרונים היו תזכורת 
חשובה לכך שההגנה היא חלק אינטגרלי 

מהזהות של השושלת. 
גולדן סטייט הפכה פיגור 2-1 לניצחון 
2-4 קודם כל בזכות שלוש תצוגות הגנתיות 
היא ספגה בשלושת המשחקים  נפלאות. 
האחרונים 97.9 נקודות ל־100 פוזשנים )לשם 
השוואה, ההגנה הטובה בעונה הרגילה של 
בוסטון ספגה 106.2 נקודות ל־100 פוזשנים(. 
זאת קבוצת הגנה חכמה ונחושה, שחושבת 
מהר יותר מהיריבה, מקשה על כל חדירה 
וכל זריקה ומבצעת רוטציות מושלמות. אחת 
המחמאות הגדולות ביותר לתרבות המועדון 

היא האופן שבו אנדרו וויגינס הפך לסטופר 
הטוב בליגה בשני הסיבובים האחרונים. 
שלושת המשחקים האחרונים היו תצוגות 
הגנתיות מושלמות שלו. אולי הדרך הטובה 
ביותר לסכם את הגמר היא שבשלב מסוים 
ההגנה של הווריורס קלטה את ההתקפה של 
סלטיקס והחלה להוציא ממנו את העוקץ. 
היא הקשתה על הכוכבים והעלימה לגמרי 
את רוב שחקני המשנה, בוסטון פשוט לא 
הצליחה ליצור מצבי זריקה טובים בעקביות 

ולא הפסיקה לאבד כדורים.

סטף - שחקן היסטורי
סטף קרי הוא שחקן היסטורי. הוא היה גם 
לפני הגמר הזה. אני מסתייג מעט מהאמירה 
שהוא שינה את משחק הכדורסל, מהפכת 
והקצב היא מהפכת אנליטיקס  השלשות 
שסטף הוא רק הפוסטר שלה. אף שהליגה 
כבר מלאה בצעירים שגדלו עליו וזורקים 
שלשות בלי הפסקה, אף אחד עדיין לא משחק 
כמוהו, לא קולע בעקביות זריקות בדרגת 
הקושי שלו ולא משנה משחקים דרך תנועה 

ללא כדור כמוהו. 
לאורך השנים הייתי די עיקש בסירוב 
אחרים  לשחקנים  ביחס  סטף  את  למקם 
מבחינה היסטורית. משהו בו תמיד חמק 
נתנה  הזאת  וחד־הפעמיות  מהשוואות, 
אחרי  אבל  קטגוריה משלה.  הרגשה של 
הגמר אני מרגיש שראוי להכניס את קרי 
לתוך המשוואות ההיסטוריות, כי זה היה 
גמר של שחקן בכיר בשיא הקריירה שלו, 
כזה שמגיע לגמר ה־NBA ופשוט טוב יותר 
מכל אחד אחר באופן עקבי. זה היה גמר שבו 
יריבה הצליחה לקחת לגולדן סטייט את 
השיטה, אז סטף ניצח אותה במו ידיו, עד 
שהיא נכנעה והחלה לבצע עליו דאבל טים. 
גם המשחק הרע שלו, המשחק החמישי, היה 
משחק טוב, פרט לכך שהשלשות לא נכנסו 
בו. ואם זה לא מספיק, הוא ביצע גם קפיצת 
מדרגה הגנתית, והוא סיים שני סיבובים 
שמשחק  יריבות  מול  מצוינים  הגנתיים 
ההתקפה שלהן היה בנוי על ניסיון בלתי 
פוסק לתקוף אותו. מכל החותמות שהגמר 
הזה מייצר, החותמת הברורה ביותר היא 
הגדולים  של סטף כמי ששייך לרשימת 
ביותר בכל הזמנים, וכל שנותר הוא להבין 
.15 בטופ  או   10 בטופ  אותו  למקם   אם 

בלי להגיע למספר מדויק אני מאמין שאצלי 
הוא ימוקם גבוה מאשר אצל רבים אחרים. 

כאשר אני מעריך שחקן היסטורי, אחת 
השאלות המנחות מבחינתי היא איזו קבוצה 
ניתן לבנות סביבו. טים דאנקן צריך להיות 
שחקן טופ 10 ודאי כי ניתן היה לבנות סביבו 
כל סוג של קבוצה והוא ידע להתאים את 
עצמו ולאפשר לשחקנים סביבו להגיע לשיא. 
סטף כנראה בדרך לשם כי נבנתה סביבו 
אחת הקבוצות הגדולות בכל הזמנים בזכות 
היכולות הייחודיות שלו וגם בזכות האישיות 
שלו שאפשרה את זה. סטף הוא הסופרסטאר 
שנהנה מהידיעה שהתנועה שלו ללא כדור 
מייצרת ליי־אפים לחברים לקבוצה, הוא 
הסופרסטאר שיודע לזוז הצידה כשצריך, 
הוא הסופרסטאר שמאפשר לכוכבים אחרים 
להצטרף ולהרגיש בבית. ראינו השנה כמה 
קבוצות כוכבים קורסות מכל מיני סיבות, 
וזה הופך למרשים יותר את האופן שבו סטף 

וגולדן סטייט אפשרו לדוראנט להשתלב.
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הזכייה הנוכחית של גולדן סטייט ווריורס היא 
המרשימה ביותר של השושלת הנוכחית ב לא 
כי זאת הגרסה האיכותית ביותר, אלא דווקא 
בגלל כל המגבלות ב ואיפה נמצא סטף קרי 

בדירוג השחקנים הגדולים אי פעם?

אליפות אליפות 
הקאמבק הקאמבק 

קרי אחרי הזכייה. ראוי לתואר
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יניב טוכמן

דריה אטמנוב מראשון לציון, ילידת 
הארץ ובת להורים שעלו מאוזבקיסטן, 
במקום  כשזכתה  היסטוריה  אתמול  עשתה 
בהתעמלות  אירופה  באליפות  הראשון 

אומנותית, שנערכת בתל אביב, והביאה לישראל 
מדלית זהב כשהיא בסך הכל תלמידת כיתה י"א 

בגימנסיה הריאלית בעירה.
אטמנוב בת ה־16 שחזרה את ההישג של לינוי 
אשרם מאליפות אירופה בקייב ב־2020. כמו 
 אשרם אגב, גם המאמנת שלה היא איילת זוסמן.
אטמנוב התחילה עם תרגיל אלות טוב מאוד 

שעליו היא השיגה ניקוד 34.300. בהמשך היא 
קיבלה 33.050 בתרגיל הסרט, ואז הבריקה 
עם 35.100 בחישוק - הציון הכי גבוה שלה 
היא  בגמר. בתרגיל הכדור, שהיה האחרון, 
 קיבלה 34.450, וזה הספיק לה בשביל הזהב.
אטמנוב אמרה בהתרגשות: "לא חשבתי במהלך 
התחרות על מדליה, אלא רק לעשות את הכי טוב 

שלי. מאוד נהניתי להופיע כאן".
היא סיפרה: "זה התחיל מחוג ריקוד ליד הבית 
בראשון לציון, ששילב גם גמישות ושפגטים. 
ואז המורה אמרה: 'תראו איזו גמישה היא. שתלך 
לנסות התעמלות אומנותית'. עם ההמלצה הזאת 
הגעתי להפועל ראשון לציון. הייתי רק בת 7, 
אבל מהר מאוד הבנתי שזה התחום שאני רוצה 

לעסוק בו, שהתעמלות אומנותית זה בשבילי".
שמחות  מאוד  "אנחנו  זוסמן:  המאמנת 
היא  זריזה.  מאוד  דריה  הזה.  ההישג  על 
יפהפייה". והיא  שלה  בביצוע   איכותית 

אשרם, החברה בצוות האימון של אטמנוב, אמרה: 
"אני מתרגשת בשביל דריה. היא הוכיחה לכולם 

מהן היכולות שלה".
היא  שגם  כץ,  עדי 
סיימה  בגמר,  השתתפה 
אותו במקום ה־11. במדליות הכסף והארד זכו 
שתי הבולגריות )בהתאמה( בוריאנה קאליין 

וסטיליאנה ניקולובה.
רשמה  ישראל  נבחרת  גם  יותר,  מאוחר 
הישג מרשים, כשזכתה במדליית זהב בתחרות 
הקבוצתית בקרב־רב והוכתרה כאלופת אירופה. 
רומי פריצקי, שני בקנוב, אופיר שחם, דיאנה 
סברצוב, עמית חדוות והדר פרידמן השיגו ציון 
כולל 69.950 - והקדימו במעט את איטליה 
)69.650 נקודות(. נבחרת אזרבייג'אן זכתה בארד 

)65.400 נקודות(.

נבחרת הנוער של ישראל תחל היום 
את דרכה ביורו עד גיל 19 בסלובקיה, 
כאשר במשחק הפתיחה שלה היא תפגוש את 
סרביה. הטורניר מורכב משני בתים של ארבע 
נבחרות, כאשר בבית ישראל נמצאות גם 
אנגליה ואוסטריה. מתוך שמונה משתתפות, 
כל הנבחרות שיעפילו לחצי הגמר ישיגו כרטיס 
ל"מונדיאליטו", כמו גם הנבחרת שתנצח בקרב 

בין השתיים שסיימו במקום השלישי בבית.
"עמוק בפנים, אני רוצה להגיע הכי רחוק 
שאפשר. חמש הנבחרות הראשונות מעפילות 
למונדיאל, וזה משהו שאנחנו רוצים להשיג", 

אמר המאמן אופיר חיים. 
כאשר נשאל על הרגע המרגש ביותר שלו 
נגד  העלייה  במשחק  נזכר  הוא  בנבחרת, 
סקוטלנד: "הילדים האלה ידעו שאנחנו צריכים 
לנצח, ומהדקה ה־70 הם שטפו את המגרש, רצו 
ותקפו בכל הכוח. הם לא נתנו לסקוטים לעבור 
את החצי, ובסוף הייתה את ההתפרצות אחרי 
השער. זה באמת הרגע הכי מרגש, אני בחור 
די רגשן שבוכה הרבה, אבל שם ירדו דמעות 

של אושר".
חיים נשאל את מי מהשחקנים הקהל הרחב 
יכיר אחרי האליפות: "אתם תכירו את כולם, 
וזה אומר הרבה. אנחנו מגיעים לאליפות 
במטרה לעשות משהו גדול. לא נסתפק בזה 
שעלינו ליורו ורשמנו הישג. אם נצליח לעשות 
משהו, אז תכירו את כולם". גם שחקן הנבחרת, 
אל ים קנצפולסקי מהפועל תל אביב, שאב 
אופטימיות מהיכולת של הנבחרת: "התמודדנו 
נגד צרפת וספרד והצגנו כדורגל טוב. בשלב 

העילית היינו דומיננטים מול כל הנבחרות".
על הנייר, הכוכב הכי גדול של הנבחרת הוא 
אוסקר גלוך. הקשר, שקיבל הזדמנות ממלאדן 

קרסטאיץ' והפך לשחקן הרכב במכבי תל אביב 
במהלך הפלייאוף העליון, מקווה להראות 
ניצוצות של כדורגל איכותי גם במסגרת 
האירופית. על הפריצה לתודעה בחודשים 
האחרונים סיפר גלוך: "היה קשה בהתחלה 
כשפתאום כולם מכירים אותי, אבל מתרגלים 
לזה מהר. התחילו להצטלם איתי ברחוב ולהכיר 
אותי, זה כיף". הקשר סחט מחמאות ממאמנו 
שסיפר עליו: "באימון אין לי מה להגיד לו. אני 
יודע שמדובר פה במישהו שיודע מה הוא רוצה 
מעצמו ויודע מה צריך לעשות כדי להתפתח".
וואלה! ספורט

אליפות אירופה לנוער

יוצאים לדרך: ישראל מול סרביה
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בת  השחיינית  גורבנקו,  אנסטסיה 
ה־18 ממכבי קריית ביאליק, העפילה 
אמש לראשונה בקריירה לגמר עולמי במשחה 
ל־200 מעורב אישי. היא עשתה זאת מהמקום 
השישי בבריכה בבודפשט, בזמן של 2:10.54 
דקות, בתום חצי גמר צמוד במיוחד, שבו פחות 
משנייה הפרידה בין המקום השלישי לתשיעי. 

הגמר ייערך הערב ב־20:27 שעון ישראל.
כריס פיצ'וגין המשיך את השנה הנהדרת 
שלו כששבר את השיא הישראלי בחצי הגמר 
ל־100 מטר חזה. הישראלי בן ה־20 מירושלים, 
שקבע בבוקר 1:00.70 דקות, רשם שיפור מצוין 
בערב עם 1:00.33 דקות, ארבע מאיות מהר 
יותר מהשיא הישראלי, שאותו קבע רק לפני 
חודש בגביע האיגוד במכון וינגייט, וזמן שהקנה 

לו את המקום ה־14 הכללי. 
הישראלי,  הדואט  אומנותית,  ובשחייה 

המורכב הספורטאיות האולימפיות עדן בלכר 
ושלי בובריצקי, העפיל לראשונה בהיסטוריה 
לגמר אליפות העולם. הן סיימו במקום העשירי 
במוקדמות התרגיל הטכני, מתוך 32 נבחרות, 
והן לראשונה בין 12 הדואטים הבכירים בעולם.
ואמש, נבחרת ישראל בשחייה אומנותית 
יכולת גבוהה באליפות  המשיכה להראות 
העולם. השחייניות רשמו העפלה לגמר שני 
בתחרות, אחרי הדואט, הפעם בתרגיל הקומבו 

החופשי.
הישראליות סיימה במקום החמישי מתוך 
עשר נבחרות שלקחו חלק במוקדמות. הרכב 
הנבחרת: שלי בובריצקי, עדן בלכר, פולינה 
פריקזצ'יקובה, מאיה דורף, אריאל נשיא, ניקול 
נחשונוב, נוי גזלה, קטי קונין, נטע רוביצ'ק 

ושני שראיזין. 
אבי ליטל

שחייה

גורבנקו עלתה לגמר אליפות העולם

טלוויזיה

ספורט1
18:55: כדורסל ספרדי, סדרת הגמר, ריאל מדריד – 

ברצלונה 
MLS :22:00, אטלנטה – אינטר מיאמי

ספורט2
16:10: ליגת האלופות בכדוריד, משחק על המקום 

השלישי
18:50: ליגת האלופות בכדוריד, משחק הגמר

21:55: ברזילראו, את' מיניירו – פלמנגו
23:55: ברזילראו, אינטרנסיונל – בוטפוגו

ספורט3
16:30: טניס נשים, גמר טורניר ברלין
22:00: כדורסל 3 על 3, טורניר שיקגו

ספורט4
18:20: יורו עד גיל 19, סרביה – ישראל

20:50: יורו עד גיל 19, אנגליה – אוסטריה
23:55: ליגה ארגנטינאית, אוניון - ריבר פלייט

03:25: ליגה ארגנטינאית, בראקאס סנטרל – בוקה ג'וניורס
5SPORT

09:55: אליפות העולם בשחייה
19:25: אליפות העולם בשחייה

5PLUS
09:55: ת"א, אליפות אירופה בהתעמלות אומנותית
14:45: ת"א, אליפות אירופה בהתעמלות אומנותית

ONE  
22:00: ליגה ספרדית שנייה, טנריפה – ג'ירונה

 גלוך. כוכב הנבחרת
צילום: קובי אליהו

יורו עד גיל 19

סלובקיהספורט4 )54(
18:30

ישראל סרביה

 דאבל מזהב: 
דריה אטמנוב ונבחרת 
ישראל אלופות אירופה

הישג גדול למתעמלת בת ה־16, ששחזרה את ההישג של לינוי 
אשרם מהאליפות ב־2020 ואמרה בהתרגשות: "לא חשבתי 

על מדליה, רק לעשות את הכי טוב שלי" ב הישג מרשים גם 
לנבחרת, שזכתה בתחרות הקבוצתית בקרב־רב

אטמנוב והאלות, 
 אתמול. הישג מרשים

ספורט << התעמלות אומנותית
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חמש שחייניות ישראליות עומדות לעשות 
בחודש הבא היסטוריה, כאשר הן יחצו את 

תעלת למאנש.
)47( )הישראלית הראשונה  אבישג טורק 
שצלחה את התעלה בין צרפת לבריטניה(, תמר 
חושן )51(, נעמי ליפין )61(, מיטל סאיסקי )43( 
ונועה צבי )53( – כולן נשות קריירה ואמהות - 
הציבו לעצמן אתגר: לצלוח את תעלת למאנש 
ולהיות הישראליות הראשונות, במסגרת נבחרת 

נשית, שעושות זאת במשחה שליחים. 
בשלבי  אלו  בימים  נמצאות  השחייניות 

אימונים מתקדמים.

אתגר תעלת לאמנש נחשב למיוחד, מכיוון 
שספורט השחייה במים פתוחים מאופיין בתנאי 
טבע מורכבים ומשתנים. המרחק בקו אווירי בין 
דובר באנגליה לקאלה שבצפון צרפת הוא כ־34 
ק"מ. עם זאת, בגלל הזרמים החזקים בתעלה, 
ברוב המקרים השחיינים שוחים מרחק גדול יותר. 
הזמן הממוצע של משחי השליחים עומד על 14 

שעות ו־22 דקות. 
את המשחה יערכו חמש הנשים לכבוד עמותת 
"רוח נשית", המסייעת לנשים נפגעות אלימות 

להשתלב במעגל התעסוקתי בישראל. 
מאיה גז

נבחרת שחייניות 
ישראליות תחצה 
את תעלת למאנש

בדרך לעשות היסטוריה
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מקבוצת הג'רוזלם פוסט  יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 ב גיליון מס׳ 22,838 ב המחיר 7.00 ש"ח )כולל מע"מ( ב המחיר באילת 6.00 ש"ח )ללא מע"מ(

גיליון  4120 ב יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 ב כתובת: האחים מסלוויטה 15, תל אביב 6109202

יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 

יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022 
 יום א', כ' בסיון תשפ"ב, 19.6.2022

www.maariv.co.il
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יובל בגנו
השפעתו ההרסנית של האדם על הטבע 
ונזקי ההתחממות הגלובלית גורמים, בין 
השאר, להפשרת הקרחונים, המאיימת להפר 
את האיזון במערכת האקולוגית ובכדור 

הארץ כולו. 
באמצעות מיצב חדש, המוצג במוזיאון הטבע 
ע"ש שטיינהרדט בתל אביב, מבקשת האומנית 
והחוקרת רונית קרת לזעוק את זעקתם של 
להתעורר  אותנו  ומזמינה  החיים,  בעלי 

למציאות המדאיגה ולקחת אחריות לסביבה - 
לפני שיהיה מאוחר מדי. 

"מעלת חום וחצי הן כל מה שמפריד בינינו 
לבין היעלמות טוטלית של קרחוני כדור 
הארץ, היעלמות שתוביל להצפה מוחלטת של 
הכדור ושתביא לקצם של החיים על פניו כפי 
שאנו מכירים אותם היום", אומרת קרת. "קצב 
התחממות כדור הארץ בשנים האחרונות מוכיח 
בצורה חד־משמעית כי ללא שינוי משמעותי 
באורח חיינו, נגיע לנקודת האל־חזור מהר 
משחשבנו בעבר. אנחנו נוטים לחשוב שמדובר 

על בעיה לא 'ממשית', צרות של נכדינו. אולם 
'בנייני' קרח שמחליקים בעוצמה אל המים 
שמתחתיהם מספרים את סיפורה של התופעה 
מול המראה המפחיד  הכואבת. כשעמדתי 
הזה, מוקפת בצעקותיהם של הסובבים אותי, 
הרגשתי שסוף העולם קרב. המראה לא הרפה 

ממני במשך תקופה ארוכה".
ביצירותיה חוקרת קרת את חומר הגלם של 
הקלקר, המיוצר מנפט גולמי ויוצר נזק סביבתי 
מצמרר ובלתי הפיך. לדבריה, "העובדה שדווקא 
תכונה זו היא אחת האחראיות להיעלמותם 

הקרחונים כחלק מתופעה סביבתית רחבה 
יותר, הופכת את הקלקר לאנלוגיה הראויה 
והצורבת ביותר לקרחונים הנכחדים. דווקא 
החומר, המשמש לשמירה על דברים יקרי ערך, 

הוא זה שפוגע במשאב היקר הזה".
המיצב שלה, RUN, מוצג לקהל המבקרים 
במוזיאון החל מהחודש בסמוך לתערוכה "אוצר 
האוספים". המיצב הייחודי מרחיב את העיסוק 
ומצטרף  במוזיאון בנושא משבר האקלים, 
מתחמם:  "זה   - שבו  המצליחה  לתערוכה 

האקלים, המשבר ואנחנו".
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המינהל הקהילתי מוסררה 
)מורשה( בירושלים מקיים מהיום 
ועד מחרתיים פסטיבל מיוחד לציון 50 
שנה למאבק שחוללה תנועת המחאה 

"הפנתרים השחורים". הפסטיבל, 
שיתקיים ברחובות מוסררה, אשר 

ממנה יצאו הפנתרים, יכלול סיורים 
והדרכות ברחבי השכונה, שיעבירו 

ותיקי השכונה, שהיו חלק מתנועת 
המחאה; תערוכת תמונות מיוחדת של 

תושבי השכונה; סדנאות יצירה וגרפיטי; 
ערב שירי אום־כולתום ועבדול וואהב, 

שהיו חלק מפסקול התקופה; מפגש בין 
הפנתרים לבין אקטיביסטים של היום; 
ואיחוד מרגש של הפנתרים השחורים. 
לקראת הפסטיבל הגיעו בסוף השבוע 

קוקו דרעי, שמעון לוי, אליעזר אברג'יל 
ושרלי ליאני - הפנתרים שנשארו 

להתגורר בשכונה - כדי לשחזר את 
הגרפיטי שהיו נוהגים לצייר בימי 

המאבק.
יובל בגנו ב צילום: רעות פרנקל

הפנתרים חוזרים למוסררה

היצירה שקוראת לקחת 
אחריות למשבר האקלים

אם אתם בסביבה

מיצב חדש במוזיאון הטבע בתל אביב מתריע לגבי הנזקים של 
ההתחממות הגלובלית # היוצרת: "מעלת חום וחצי הן כל מה 

שמפריד בינינו לבין היעלמות טוטלית של הקרחונים"

חמש השחייניות. בשלבי אימון מתקדמים

המיצב וקרת. "הרגשתי שסוף העולם קרב"
צילומים: מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, 

ענבל מרמרי
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