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  משני מתמודדים ייצא יו"ר

נער מרמאללה דהר ברכב גנוב אל מחסום משטרה בצומת רעננה ודרס למוות את ברק משולם ז“ל, אב 
לשני ילדים קטנים ב בהלווייתו הסוערת הטיחה אלמנתו אריאלה בשר לביטחון הפנים: ”תתחיל להגן על 
13 שוטרים נדרסו במחסומים בחודשיים האחרונים השוטרים. למה אתם לא נותנים להם אישור לירות?“ ב

11 צעירים מטובא�זנגרייה ומסכנין נלכדו כשברכביהם לפידים 
ודלק, בדרכם להצית רכוש של סרבני תשלום דמי חסות

השוטר ברק משולם 
נרצח במילוי תפקידו

לפיד הורה לחפש דרכים 
לפצות את היצרנים על 

עלויות הייצור כדי למנוע 
את הזינוק במחיר הלחם

מחיר
בהמתנה

נער מרמאללה דהר ברכב גנוב אל מחסום משטרה בצומת רעננה ודרס למוות את ברק משולם ז“ל, אב 
עמ' 2־3

הרצי הלוי או אייל זמיר: שר הביטחון גנץ יחליט בשבועות   משני אלופים ייצא רמטכ״ל
הקרובים מי מהם יוביל את צה“ל בשנים הבאות // עמ‘ 5

מרב מיכאלי או ערן חרמוני: העבודה תבחר היום בפריימריז 
מי יוביל את המפלגה בבחירות הבאות // עמ‘ 7�6

על חם
 צעירים מטובא�זנגרייה ומסכנין נלכדו כשברכביהם לפידים 
עמ׳ 10

עמ׳ 16

ברק משולם ז�ל

6.00 ש"ח )ללא מע"מ( המחיר באילת ב 7.00 ש"ח )כולל מע"מ( המחיר ב 22,863 גיליון מס׳ ב 18.7.2022 י"ט בתמוז תשפ"ב, מקבוצת הג'רוזלם פוסט  יום ב',

 יום ב', י"ט בתמוז תשפ"ב, 18.7.2022
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אלון חכמון
חמישה שבועות אחרי שמתנדב המשטרה 
עמיחי כרמלי ז"ל נרצח בדריסה על ידי נהג 
שיכור נמלט במחסום בצומת בית דגן, נרצח 
בלילה שבין שבת לראשון רס"ר ברק משולם 
ז"ל, שוטר סיור מתחנת כפר סבא, כשגנב רכב 
בן 17 מרמאללה, שהיה בבריחה במהלך מרדף, 
פרץ מחסום משטרתי סמוך לצומת רעננה - 

ודרס אותו למוות. 
החשוד ברצח נעצר זמן קצר לאחר הפגיעה, 
בתום סריקות בסיוע מסוק משטרתי, לאחר 
שהספיק להימלט מזירת האירוע, נטש את הרכב 
שגנב זמן קצר קודם לכן מאזור חולון, ופתח 
במנוסה רגלית. מפקד מחוז מרכז במשטרה, ניצב 
אבי ביטון, הודיע כי את החקיֹרה תנהל היחידה 
המיוחדת ללוחמה בפשיעה )יל"פ( במרחב שרון 

בשיתוף יחידת הבוחנים של מחוז מרכז. 
הלווייתו של משולם נערכה אתמול לפנות 
ערב בבית העלמין בכפר סבא בהשתתפות מאות 
בני משפחה, מקורבים ואנשי משטרה. אמו ספדה 

לו בקול חנוק: "רצחו את הילד שלי. שאף אחד 
לא יגיד שזאת תאונה. זה רצח בכוונה תחילה. 
הוא בא מרמאללה, גנב מכונית ונסע עד לברק 
שלי כדי לרצוח אותו בצומת רעננה, בבית, 
במקום הבטוח שלו. הוא רק עשה את התפקיד 
שלו, ברק, כך חינכנו אותו. אני נפרדת ממך, בן 
שלי. לא הצלחתי לשמור עליך בפעם האחרונה".
לאחר מכן ספדה לו רעייתו אריאלה: "ברק, 
אהבת חיי 11 שנה, אני אוהבת אותך בכל לבי. 
אני לא כועסת, אני אספר לילדים איזה אבא 
היה להם. אהיה חזקה בשבילם. חיים שלי, אתה 
גיבור. קשה לי להאמין שלא אראה את פניך 
היפות יותר. תודה על כל השנים היפות יחד. 
אוהבת אותך לנצח נצחים". היא הטיחה בשר 
לביטחון הפנים עמר בר־לב: "תתחיל להגן על 
השוטרים פה. למה אתם לא נותנים להם אישור 
לירות? תסתכל בעיניים של הנשים פה, ותגיד 
שלהן זה לא יקרה". השר השיב במבוכה: "הרגע 

אמרתי שיש להם אישור לירות".
משולם הספיק לעדכן את המוקדנית ביחידה 
כי זיהה את הרכב הגנוב, לפני שנדרס. בתיעוד 
שהגיע ל"מעריב" נשמע חלקו האחרון של 
המרדף, כשהשוטר שהיה בניידת שדלקה אחרי 
הרכב הגנוב צעק בקשר "זהירות, זהירות, הוא 

פגע בשוטר" בקול לחוץ.
גלעד שמשון, לוחם מיחידת שחר במג"ב 
שלכדה את הדורס, סיפר: "הנהג הפוגע נמלט 
רגלית. בוצעה חלוקה לגזרות שסמוכות לצומת 
רעננה ודיווחו שהפוגע בשוטר לובש חולצה 
אדומה. לאחר כ־45 דקות הבחנתי בחשוד הולך 
בשכונה בכפר סבא. הוא היה לחוץ. ביצענו נוהל 
מעצר חשוד. היה חשש שהוא חמוש. הוא לא 
התנגד ולא ניסה להימלט. היה לנו חשוב לתפוס 
את המחבל שרצח שוטר, שלא יברח  לשטחים". 
מדובר באירוע שמיני בחודשיים האחרונים 
של דריסת שוטרים במחסומים )ראו ידיעה 
נפרדת(. רצף האירועים הזה מעורר חשש. 
"בגלל חוסר גיבוי מלמעלה, שוטרים משתדלים 
להימנע מלצאת למשמרות ולסיורים ברחובות 
כדי שלא להיקלע למצבים כאלה", אמר אתמול 
שוטר ותיק. "האירוע הזה עוד יגרום להרבה 
שוטרים לצאת לחופשות, לימי מחלה או לעבור 
תפקיד. למי שלא מבין - שוטרי סיור הם לוחמי 

2

עוד מקרה של פגיעה בשוטר
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רס"ר ברק משולם ז"ל פרס אתמול לפנות בוקר מחסום באזור צומת רעננה כדי 
לעצור רכב גנוב – ושילם בחייו # פלסטיני בן 17 מרמאללה, שנהג ברכב הנמלט, 
פגע במשולם למוות # אמו זעקה בהלוויה: "הוא בא מרמאללה, גנב מכונית ונסע 
עד לברק שלי, לרצוח אותו בצומת רעננה" # אלמנתו האשימה את השר בר־לב: 

"תתחיל להגן על השוטרים פה, למה אתם לא נותנים להם אישור לירות?"

רציחתו של השוטר ברק משולם ז"ל, 
שנדרס על ידי שב"ח פלסטיני בעת 
שהציב מחסום בכביש 4, הוא מקרה טרגי 
נוסף של שוטר שמקפח את חייו ולו רק כדי 
למנוע גניבת רכב בחולון. במקום לסיים את 
המשמרת ולחזור לאשתו ולילדיו הוא חזר 

בארון קבורה. 
השאלות שאנו חייבים לשאול את עצמנו הן 
האם אפשר היה להימנע מדריסתו של השוטר 
ומרציחתו בדם קר? וכיצד מדינת ישראל 
ומשטרת ישראל הגיעו למצב שבו גנב רכב 
דורס ורוצח שוטר באופן מכוון ללא חשש 

וללא כל הרתעה?
אירוע טרגי זה מתווסף למקרים נוספים 
של דריסת שוטרים, פריצת מחסומים, ירי 
לעבר שוטרים ופציעת שוטרים, שמעידים 
על ההידרדרות החמורה והקשה של המדינה 

להבטיח את ביטחונם של שוטריה, וממילא גם 
את ביטחונם האישי של אזרחיה. תוסיפו לכך 
את גל התפטרויות השוטרים שמצמצם באופן 

משמעותי את ההיערכות בשטח. 
יש לדעת שגם השוטרים שנותרו בשטח 
בקו הראשון חוששים מצד אחד לביטחונם 
האישי, וסובלים מהצד השני מחוסר הגיבוי 
של מפקדיהם, ומהידיעה שמיד לאחר שיפעלו 
כמצופה מהם וישתמשו בעת הצורך בנשקם 
האישי, יגיעו חוקרי מח"ש ויעבירו אותם 

חקירה קשה וצולבת. 
בנוסף, צריך לבחון היטב את ההיערכות 
המבצעית שהייתה במרדף. איך ייתכן שנהג 
רכב גנוב מצליח לברוח לשוטרים מהעיר 
חולון בנסיעה של יותר מ־25 ק"מ בכבישי 
הארץ מבלי להיעצר בדרך על ידי שוטרי 
מחוז תל אביב ו/או שוטרי משטרת התנועה 

הארצית )מתנ"א(? ולבסוף, בהגיעו למחסום 
של השוטרים האמיצים בכפר סבא, הוא מצליח 
לדרוס ולרצוח אחד מהם בלי שהשוטרים 
האחרים מספיקים לירות לעברו, ובמידת 

הצורך אף להורגו כדי להציל את חייהם. 
מעניין אם בתחקיר יעלו שאלות כמו: מי 
ניהל את האירוע ברמת הפיקוד הבכיר והאם 
ניתנו הנחיות מתאימות או שנתנו לשוטרים 
להתמודד לבד? וכמו כן, האם בוצע איחוד 
רשתות הקשר בין מחוז תל אביב למחוז מרכז 
והאם השוטרים במחסום ידעו שהרכב הגנוב 
מגיע אליהם כדי שייערכו בהתאם? האם 
בכביש 4, שבו קיימים שלושה נתיבי תנועה, 
ניתן בכלל להציב מחסום משטרתי בלי לסכן 
את השוטרים? אני מקווה שהתחקיר שיעשו 
הפעם לא יותיר את המפקדים הבכירים נקיים 

וללא כל אחריות.

אלון חכמון

היכן אחריות הפיקוד הבכיר?

"זאת לא תאונה, זה 
רצח בכוונה תחילה"

הלווייתו של משולם ז"ל, 
אתמול. אמו )במרכז(: 
"אני נפרדת ממך, בן שלי"

 רס"ר ברק משולם ז"ל. 
"החתירה למגע זרמה בעורקיו"
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אריק בנדר, אנה ברסקי
ראש הממשלה יאיר לפיד התייחס אתמול 
בפתח ישיבת הממשלה לאירוע דריסתו 
למוות של השוטר ברק משולם כשאמר: 
"רס	ר ברק משולם נדרס הלילה למוות בזמן 
פעילות מבצעית. הדורס נתפס בידי כוחות 

הביטחון".
מסכנים  שלנו  "השוטרים  הוסיף:  לפיד 
את חייהם יום�יום כדי להגן על חיי כולנו. 
אני שולח בשם ממשלת ישראל תנחומים 

והשתתפות עמוקה בצער למשפחתו, לאריאלה 
אשתו, לאלמה בת השלוש וחצי ולליאו בן 

השנה. יהי זכרו ברוך".
גם יו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו שלח 
ואמר:  השוטר  של  למשפחתו  תנחומים 
"ברק היה שוטר אמיץ שתמיד חתר למגע 
כדי להציל חיים ולשמור על ביטחון אזרחי 
חם  חיבוק  לשלוח  מבקש  אני  ישראל. 
לאלמנתו אריאלה ולשני ילדיהם הקטנים. 

יהי זכרו ברוך".
הודעות צער והשתתפות באבל המשפחה 

פרסמו גם שר האוצר אביגדור ליברמן, שרת 
התחבורה מרב מיכאלי ושרים נוספים. ח"כ 
איתמר בן גביר (הציונות הדתית) ציין כי 
משולם "נרצח הלילה בעת מילוי תפקידו על 
ידי תושב רמאללה שגנב רכב ודרס למוות את 
ברק" והוסיף: "הגיע הזמן לגבות את השוטרים 
שלנו ולתת להם הוראה חד�משמעית - במקרה 

כזה יורים".
גם חברו לסיעת הציונות הדתית ח"כ בצלאל 
סמוטריץ' דרש לנקוט יד קשה ואמר: "הכאב 
ששורף את הלב על עוד נרצח ועוד קורבן לא 

נותן מנוח. הפעילות הפלילית הפלסטינית 
גולשת מהר מאוד לפח�ע - זו לא גזירת גורל. 
אזרחי ישראל דורשים יד קשה והרתעה. לא 

עוד כניעה וקייטנה בבתי הכלא".
הח"כ לשעבר משה פייגלין, המתמודד 
בפריימריז בליכוד, אמר: "השוטר שנרצח הוא 
קורבן נוסף של מלחמת העצמאות השנייה 
שהחלה בפרעות התשפ"א (שומר החומות). 
עד שלא תהיה כאן ריבונות אמיתית, זה 
לא ייגמר. הפתרון היחיד - מדינה יהודית 

נקודה".

 הפוליטיקאים מיהרו להגיב, להשתתף בצער ולהאשים

לפיד ניחם את המשפחה, בימין זעמו: "זה אירוע פח"ע"

אלון חכמון
השוטר  של  דריסתו�רציחתו  אירוע 
סמ"ר ברק משולם אתמול לפנות בוקר 
בידי גנב רכב פלסטיני טלטל פעם נוספת 
את המשטרה ואת השוטרים, שממשיכים 
לזעוק נגד ההפקרות וחוששים לחייהם, 
המקרה  שזהו  העובדה  לנוכח  במיוחד 
השמיני של דריסת שוטרים בחודשיים 

האחרונים, שבהם נפגעו 13 שוטרים.
שמעון ברכה, שוטר גמלאי שפרש לפני 

מספר חודשים, כתב פוסט אישי מדם לבו. 
"להתעורר בבוקר ולקבל את הבשורות 
במחסום  שנרצח  שוטר  עוד  על  הקשות 
משטרתי על ידי תושב שטחים", כתב. "את 
השוטר הכרתי במפגשים במרחב שרון מדי 
פעם. הזוי מה שקורה היום. שוטר הולך 
למשמרת ולא יודע אם יחזור בשלום לחיק 
משפחתו. חיי השוטרים הפכו להפקר ואת 
אף אחד זה לא מעניין. עצוב מאוד. תראו לי 
היום עוד גוף במדינת ישראל שמישהו הולך 
לעבודה ולא בטוח שיחזור לביתו למשפחתו". 
בהמשך כתב ברכה: "אני מצפה מהארגון 
שישנו את הוראות הפתיחה באש שיהיו 
חד�משמעיות וברורות. כשגנב רכב מתקרב 
למחסום - יש לפתוח באש מיידית כדי 
לעצור אותו ולא לחכות שיסכן מישהו כי 
אחר כך זה כבר מאוחר מדי. אין יותר מדי זמן 
במחסום, הכל עניין של שניות, ולראייה שני 
המקרים האחרונים - של היום ושל המתנדב 
עמיחי כרמלי - לפני חודש. יידע כל גנב 
רכב באשר הוא, שמגיע למחסום משטרתי, 
שתיפתח עליו אש על מנת לעצור אותו, רק 
ככה נמנע עוד רצח של שוטרים ומתנדבים".

אתמול  התקשו  ותיקים  שוטרים  גם 
מבקשים  ששוטרים  פלא  "לא  לשתוק. 
לפרוש מהמשטרה", אמר אחד מהם. "היום 
הוותיקים  השוטרים  את  תופס  הארגון 
בשיניים ומקשה בתנאי הפרישה ולו רק כדי 
שנישאר. אם נותנים לי את מה שמגיע לי, 
אני עוזב היום כי זו לא אותה המשטרה שבה 
אני משרת 36 שנים. אנחנו מוכנים להירתם 
לכל משימה, נותנים את הנשמה והנה - גם 
את החיים שלנו, אבל לא מקבלים גיבוי ולא 
שום דבר. אם נירה, נגיע לחקירות במח"ש 

ולמי יש ראש להסתבך עם חקירות".
כאמור, בתוך פחות מחודשיים – מ�23
במאי השנה ועד אתמול לפנות בוקר - 
נרשמו שמונה אירועים שבהם עבריינים 
פרצו מחסומים ופגעו בשוטרים שנפרסו 
בהם, כשבשניים מהם נרצחו שוטרים לאחר 

שנדרסו למוות על ידי העבריינים בעת 
ניסיון המילוט מהזירה. 

יומיים לפני דריסתו של השוטר משולם, 
ב�15 ביולי, ערב שבת, דרס פלסטיני החשוד 
בגניבת רכב שוטר במחסום שהוצב בצומת 

גיתי אבישר בשומרון ופצע אותו קל.
יממה קודם לכן, ב�14 ביולי, על ציר 
כביש 1 במחלף שורש, ניסה שוטר במחסום 
משטרתי לעצור חשוד בגניבת אופנוע, 
ונפצע באורח קל לאחר שהחשוד דרס אותו 
במכוון בדרכו, העיף אותו באוויר ונמלט 

רגלית אחרי שנטש את האופנוע. 
ב�6 ביולי נפצע שוטר באופן קל במחסום 
ליד שכונת בית חנינא במזרח ירושלים בעת 
שניסה לעכב חשוד בנהיגה ללא רישיון. 

הנהג הפוגע נתפס לאחר מכן.
ארבעה ימים קודם לכן, ב�2 ביולי, במחסום 
שלושה  נפצעו  שביו"ש,  הדואר  בצומת 
שוטרים לאחר שחשוד בגניבת רכב האיץ 
לעברם והתנגש במכוון בניידת משטרתית. 
ב�29 ביוני, באותו מחסום בדיוק, חשוד 
בגניבת רכב האיץ מהירות ופגע בשלושה 

מהשוטרים. 
ב�11 ביוני, שבת לפנות בוקר, התרחש 
האירוע שהסעיר את המדינה בכביש 412, 
ליד צומת בית דגן. מתנדב המשטרה עמיחי 
כרמלי, שניצב במחסום נדרס למוות על 
ידי תושב רהט שהיה במצב של שכרות 
וניסה להימלט משוטרים. שוטר נוסף נפצע 
בינוני באותו אירוע. הנהג וחבריו נתפסו 

לאחר מרדף. 
כשלושה שבועות קודם לכן, ב�23 במאי, 
חשוד בנהיגה בזמן פסילה פגע בשוטר תחנת 

כפר סבא שניצב במחסום ופצע אותו קל.

 מקרה שמיני של דריסת שוטרים בחודשיים האחרונים

השוטרים: "שנו את הוראות 
הפתיחה באש במחסומים"
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החזית של המשטרה, הם הכוח המניע והם אלה 
שמשלמים בסופו של דבר את המחיר".

רס"ר ברק משולם ז"ל היה שוטר מצטיין 
שאמור היה לחגוג בקרוב 30. נשוי ואב לשני 
ילדים. הוא החל את שירותו כלוחם מג"ב ומיד 
לאחר מכן התגייס למשטרה כסייר בתחנת כפר 
סבא. בשנת 2015, במהלך חופשה, הוא שמע 
זעקות מכיוון סניף בנק במרכז העיר, חתר למגע 
והצליח ללכוד את השודד לאחר מרדף. על אומץ 
לבו ותושייתו הוא קיבל תעודת הוקרה ממפקד 

התחנה באותם ימים, סנ"צ בדימוס פרץ רצון.
המפכ"ל קובי שבתאי פנה לאחר האירוע אל 
השוטרים והבהיר: "שוטר רשאי לפתוח באש 
לעבר כל מי שמסכן את חיי השוטרים בעת 

ניסיון לפרוץ מחסום. כך היה וכך יהיה".
על משולם ז"ל אמר: "משטרת ישראל איבדה 
שוטר מצטיין שעשה בדיוק את המוטל עליו 
כשוטר וכמגן הציבור והמדינה. הוא היה בעל 
ניסיון מבצעי רב ושימש כראש משמרת בשיטור 
העירוני של רעננה. הוא עסק בשיטור כל חייו 
הבוגרים. החתירה  למגע זרמה בעורקיו והיא 

הייתה מוכרת רבות למפקדיו ולחבריו".

זירת הדריסה ליד צומת 
רעננה, אתמול. הנהג הפוגע 
נטש את המכונית ונמלט

אירוע הדריסה שבו נהרג מתנדב 
המשטרה עמיחי כרמלי ז"ל 
בצומת בית דגן, ביוני השנה



אנה ברסקי, מתן וסרמן 
אחרי סוף שבוע מתוח, ראש הממשלה 
יאיר לפיד התייחס אתמול במהלך ישיבת 
הממשלה לירי הרקטות לדרום ביום שישי 

בלילה.
"בתגובה לירי צה"ל תקף עוד באותו לילה 
מטרות בעזה בשני גלי תקיפה בהיקף שהם 
לא היו מוכנים לו", אמר. "מדיניות הממשלה 
הזו לא השתנתה. על כל ירי, על כל בלון 
תבערה, אנחנו נגיב מהר ובכוח, ובלי היסוס. 
עוצמתי  ביצוע  על  צה"ל  את  מברך  אני 
ומדויק. כולנו, כל חברי הממשלה, שולחים 
מפה חיבוק חזק לילדי עוטף עזה, שישנו בליל 

שישי במרחבים המוגנים". 
שר הביטחון בני גנץ התייחס גם הוא לירי 
הרקטות מרצועת עזה ואמר: "במהלך סוף 
השבוע הייתה הפרה לא מקובלת מצדו של 
חמאס - ירי רקטות לשטח ישראל. המהלך זכה 

לתגובה מאוד משמעותית ועוצמתית - פגיעה 
קשה ביכולות הייצור". 

גנץ הוסיף: "השהיתי בשלב זה את הגדלת 
מספר היתרי העבודה לתושבי הרצועה. אנחנו 
רוצים לשמור על ביטחון ולפתח את היכולת 
הבסיסית של אנשים להתפרנס. אנחנו רואים 
בזה ערך הומניטרי חשוב, אבל זה לא יקרה 

בלי שקט".
במהלך ישיבת הממשלה השבועית ערכו 
השרים סקירה מיוחדת על ביקור נשיא ארה"ב 
ג'ו ביידן בישראל, ובהמשך הנושא נדון גם 
במסגרת הדיון של הקבינט המדיני־ביטחוני, 
שהתכנס לראשונה מאז כניסת ראש הממשלה 

יאיר לפיד לתפקידו.
"ביום שישי נפרד מאיתנו נשיא ארה"ב 
ג'ו ביידן אחרי ביקור היסטורי עם הישגים 
מדיניים, ביטחוניים וכלכליים, שיחזקו את 
מדינת ישראל עוד שנים ארוכות", אמר לפיד. 
"החל מהטיסות מעל סעודיה, שיחסכו לאזרחי 

ישראל הרבה כסף וזמן, ועד להצהרת ירושלים, 
שמבטיחה את היתרון האיכותי של מערכת 

הביטחון הישראלית".
בהמשך הישיבה, בחלקה הסגור לתקשורת, 
השרים המשיכו לדון בביקור ביידן. ראש 
הממשלה החליפי נפתלי בנט, שהגיע לישיבה 
באיחור, התייחס לנושא ואמר כי "זה היה 
ביקור עם הרבה הישגים בלי להציג ויתורים 

בצד הפלסטיני".
השר לשיתוף פעולה אזורי עיסאווי פריג' 
אמר: "אני חולם להיות השר הראשון שטס 

לחאג'".
לביקור  הוא  גם  התייחס  נחמן שי  השר 
הנשיא ביידן, ואמר: "יש עוד צלע ליחסי 
ישראל־ארה״ב, שעלינו להבליט בתום הביקור 
הנשיאותי, והיא הקהילה היהודית האמריקאית, 
הקהילה הגדולה בעולם, אשר מונה שישה 
מיליון יהודים. הקהילה מהווה מרכיב אסטרטגי 
בקשר בין ישראל לבין ארה״ב כמו גם בקשרים 

עם המפלגה הדמוקרטית".
"נציגי הקהילה שעמם נפגשתי לאחרונה 
הביעו שאט נפש וכעס על ההטרדות והפגיעות 
הקבועות המתרחשות ברחבה השוויונית בחלק 
הדרומי של הכותל", הוסיף. "מנהיגי הקהילה 
מצפים ובצדק כי ממשלת ישראל, הממשלה 
הזו, תשפר את תנאי התפילה ברחבה זו ותיישם 

את מתווה הכותל המיוחל״. 
שי דרש מראש הממשלה לערוך שינויים 
בהתאם ולדאוג לאכיפה ולשמירה על ביטחון 
הכותל  ברחבת  והמתפללים  המתפללות 

הדרומי.
המדיני־ הקבינט  דיון  בפתח  כך,  בתוך 
ביטחוני תלה לפיד בחדר דיוני הקבינט את 
"הצהרת ירושלים בדבר השותפות האסטרטגית 
ארה"ב־ישראל". "תחילה נתלה את הצהרת 
ירושלים, במקום המיועד להצהרות היסטוריות. 
היא מצטרפת לשאר ההצהרות ההיסטוריות 

שתלויות כאן, בחדר הזה", אמר.
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 האיום האיראני

חיים איסרוביץ, אנה ברסקי
איראן מחריפה את האיומים אחרי תום 
ביקורו של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן בישראל 

ובסעודיה.
יועץ בכיר של המנהיג העליון האייתוללה 
עלי חמינאי הכריז אתמול כי הרפובליקה 
פצצה  לייצר  מסוגלת  כבר  האסלאמית 

גרעינית. 
שר החוץ לשעבר כמאל ח'ראזי, שכיום 
עומד בראש המועצה האסטרטגית למדיניות 
חוץ, אמר לאל־ג'זירה כי לאיראן יש "יכולות 
טכניות" כדי לפתח פצצה גרעינית, אולם 
כלשהי  החלטה  התקבלה  לא  כי  הדגיש 

להתקדם בפיתוח.
ח'ראזי טען כי גם הבטחותיו של ביידן 
לתמוך בישראל באופן מלא לא יסייעו לה 
לעצור את "שלב ההיחלשות שלה", והזהיר 
כי "פגיעה בביטחון שלנו ממדינות שכנות 
תיענה בתגובה נגד אותן מדינות ותגובה 

ישירה נגד ישראל".
לטענתו, כוחות הביטחון מקיימים תמרונים 
מקיפים כדי להיערך לפגיעה בעומק ישראל 

"אם המתקנים הרגישים שלנו יותקפו".
חידוש  על  ומתן  למשא  בהתייחסו 
הסכם הגרעין, האשים ח'ראזי את הממשל 
האמריקאי בהתנהלות בלתי אמינה והוסיף כי 
אם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית 

הייתה "הוגנת ועצמאית", ניתן היה לפתור 
את חילוקי הדעות בקלות.

"לא נקיים משא ומתן עם אף אחד על 
תוכנית הטילים שלנו ועל המדיניות האזורית 
כי זו תהיה כניעה", התריס הבכיר האיראני, 
שקרא לדיאלוג אזורי עם סעודיה, טורקיה, 
מצרים, קטאר ומדינות נוספות. הוא גם 
שיבח את ההצהרות הסעודיות על "הושטת 

יד ידידותית" כלפי טהרן.
במקביל, דובר משרד החוץ בטהרן נאסר 
קנאני האשים כי הביקור של ביידן נועד 

לעורר שנאה נגד איראן. 
מתיחויות  לעורר  מנסה  שוב  "ארה"ב 
ומשברים ברחבי האזור באמצעות הסתמכות 

על מדיניות כושלת של איראנופוביה", הצהיר 
קנאני, שהוסיף כי ארה"ב היא "השותפה 
אדמות  בכיבוש המתמשך של  המרכזית 
פלסטיניות, בפשעים היומיים של המשטר 

הציוני נגד הפלסטינים ובאפרטהייד".
התייחס  לפיד  יאיר  הממשלה  ראש 
אתמול בישיבת הממשלה לסוגיית הגרעין 
האיראני, ואמר כי "במהלך הביקור הבהרתי 
לביידן ולצוותו שישראל מתנגדת להסכם 
פעולה  חופש  לעצמה  ושומרת  הגרעין 
מלא, מדיני ומבצעי, מול תוכנית הגרעין 
האיראנית. אמרנו לביידן שאנחנו צריכים 
שיהיה איום צבאי, אבל אם יהיה הסכם טוב 

נתמוך בו".

בכיר בטהרן: "יש לנו יכולת לייצר פצצה גרעינית"בכיר בטהרן: "יש לנו יכולת לייצר פצצה גרעינית"
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כל ירי ובלון 

תבערה - נגיב"
ראש הממשלה אמר בישיבת הממשלה כי בתגובה לירי הרקטות 

צה"ל תקף מטרות בעזה "בהיקף שהם לא היו מוכנים לו" 
# לדבריו, ביקור ביידן הביא "הישגים מדיניים, ביטחוניים 

וכלכליים שיחזקו את מדינת ישראל עוד שנים ארוכות"

לפיד. "ביקור היסטורי"
צילום: מרק ישראל סלם
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news@maariv.co.il  לקראת הכרעה

מתן וסרמן
מהיועצת  ירוק  אור  שקיבל  אחרי 
גלי בהרב מיארה  המשפטית לממשלה 
להמשיך להשלים את הליך מינוי הרמטכ"ל 
הבא, הודיע אתמול שר הביטחון בני גנץ 
כי שני המועמדים הסופיים לתפקיד הם סגן 
הרמטכ"ל האלוף הרצי הלוי וסגן הרמטכ"ל 

לשעבר האלוף אייל זמיר.
שר הביטחון שוחח עם מי שעד אתמול 
היה גם הוא מועמד לתפקיד, האלוף יואל 
סטריק, ועדכן אותו בהחלטתו. גנץ אמר 
לסטריק בשיחתם כי הוא מעריך מאוד את 
יכולותיו וכישוריו ואת התהליכים שהוביל 
בזרוע היבשה, וכי הוא בטוח שימשיך לתרום 
לצה"ל ולמערכת הביטחון גם בשנים הבאות.
בשבוע הקרוב יחל גנץ בהתייעצויות עם 
שרי ביטחון ורמטכ"לים לשעבר במטרה 

לקדם את תהליך מינוי הרמטכ"ל הבא.
לפי ההערכות הלוי הוא המועמד המוביל 
להחליף את הרמטכ"ל רב־אלוף אביב כוכבי. 
לפני שמונה לסגן הרמטכ"ל היה הלוי, שהחל 
את דרכו בצה"ל בנח"ל המוצנח, מפקד סיירת 
מטכ"ל, מפקד פיקוד הדרום, ראש אמ"ן, 
מפקד המכללה הבין־זרועית לפיקוד ולמטה, 
מפקד עוצבת הגליל וראש חטיבת ההפעלה 

המבצעית באמ"ן.
בהרב מיארה הודיעה ביום חמישי לגנץ כי 
היא מאשרת לו למנות את הרמטכ"ל הבא של 

ישראל בתקופת הבחירות )ראו ידיעה נפרדת(.
לפי הערכות במערכת הביטחון, הנטייה 
של גנץ היא לבחור בהלוי בשל הניסיון 
הקרבי, האסטרטגיה שלו עבור צה"ל לשנים 
הקרובות והתפקידים שביצע לאורך השנים, 

בהם ראש אגף המודיעין.
ראש  רצה  ממשלה  כראש  שכיהן  בעת 

האופוזיציה בנימין נתניהו למנות את הלוי 
כמזכירו הצבאי, אולם הרמטכ"ל דאז גנץ 
התנגד באופן חריג לבקשה, דרש שהלוי 
יתמנה למפקד המכללה לפיקוד ומטה וכך 
היה. במקומו נבחר לתפקיד המזכיר הצבאי של 
ראש הממשלה, אייל זמיר. הלוי התמנה מאוחר 

יותר לראש אמ"ן ולמפקד פיקוד הדרום.

מפקד  ועד  מלוחם  שריונר,  היה  זמיר 
חטיבה 7 במלחמת לבנון השנייה. הוא כיהן 
כמפקד עוצבת עמוד האש ועוצבת געש 
וכמפקד פיקוד דרום. זמיר הצטייר כקצין 
בעל ראייה רחבה שיודע להוביל תהליכים 
בתוך הצבא ומול הגורמים האזרחיים בשיא 

תקופת הקורונה.

הרמטכ"ל הבא: הלוי או זמיר
בעקבות האישור מהיועמ"שית להשלים את הליך המינוי, הודיע אתמול גנץ שבמרוץ נותרו שניים: 

סגן הרמטכ"ל האלוף הרצי הלוי והאלוף אייל זמיר # לאחר שיקיים סבב התייעצויות עם שרי 
ביטחון ורמטכ"לים יפרסם גנץ את החלטתו # ההערכות במערכת הביטחון: הלוי ימונה לתפקיד

 הליך במחלוקת

 מתן וסרמן
הליך מינוי הרמטכ"ל הבא לא עבר חלק 
בשל המחלוקת סביב השאלה אם ניתן 
למנות רמטכ"ל בתקופה של ממשלת מעבר.

שר הביטחון בני גנץ אומנם החל את ההליך 
לפני פיזור הכנסת, אולם הוא לא השלים אותו.
לפני כשלושה שבועות פרסמה היועצת 
המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה חוות 

דעת בסוגיה. 
"בהתאם להנחיית  כי  נמסר  מלשכתה 
היועצת המשפטית לממשלה ועל פי הכללים 
הנוגעים לפעולת הממשלה בתקופת בחירות, 
יש  הרי שבמהלך תקופת בחירות ככלל 

להימנע ממינוי משרות בכירות בפטור מלא 
מהליך תחרותי, כדוגמת המינוי לתפקיד 
ראש המטה הכללי של צה"ל, למעט מקרים 
חיוניות באיוש מיידי של  קיימת  שבהם 
המשרה באופן קבוע ולא ניתן למצוא פתרון 

סביר והולם אחר".
בעקבות זאת היועץ המשפטי למערכת 
הביטחון עו"ד איתי אופיר העביר ליועמ"שית 
חוות דעת מקצועית בנושא המשך הליך 
מינוי הרמטכ"ל הבא. לעמדתו, ניתן לאפשר 
גם  בתהליך  להמשיך  העניין  בנסיבות 

בתקופת הבחירות.
בתגובה איים ח"כ יואב קיש )הליכוד( כי 
אם בהרב מיארה תיתן אור ירוק להליך, היא 

תודח כאשר הליכוד ישוב לשלטון.
למרות האיומים, ביום חמישי הודיעה 
היועמ"שית לגנץ כי חרף הקשיים במינוי 
מניעה  אין  בחירות  בתקופת  רמטכ"ל 

משפטית להמשך הליך המינוי. 
העניין  "בנסיבות  כי  נמסר  מלשכתה 
הקונקרטיות, ובפרט נוכח האמור בחוות הדעת 
המקצועיות־ביטחוניות הסודיות שהובאו בפניה, 
הנוגעות לאתגרים ביטחוניים ייחודיים חריגים 
העומדים כעת בפני צה"ל, ולאחר שבחנה את 
מכלול נסיבות העניין עם כלל גורמי המקצוע 
לממשלה  המשפטי  בייעוץ  הרלוונטיים 
ובפרקליטות המדינה, הגיעה לכלל מסקנה כי 
קשיים אלה אינם עולים כדי מניעה משפטית".

גנץ בירך על ההחלטה "האחראית" כלשונו 
של היועמ"שית. "למדינת ישראל יש כיום 
רמטכ"ל מצוין, ורא"ל אביב כוכבי ימשיך 
למלא את תפקידו ולהוביל את צה"ל באופן 
איכותי כפי שעשה עד היום", אמר. "לצד 
ובתהליך  במועד  רמטכ"ל  למינוי  זאת, 
סדור, יש חשיבות גדולה מבחינת הרציפות 
הפיקודית של צה"ל וביטחון מדינת ישראל". 
הוא התחייב להמשיך "לקיים את התהליך 
באופן מסודר, ממלכתי ונקי מכל שיקול 
פוליטי, ותוך התייעצות עם כלל הגורמים 
הרלוונטיים, כל זאת מתוך ראייה רחבה של 
צורכי הביטחון והאתגרים בפניהם ניצבת 

מדינת ישראל".

  הלוי. ניסיון קרבי / צילום: דו"צ  זמיר. הוביל תהליכים בצבא / צילום: פלאש 90

היועמ"שית התלבטה – ונתנה אור ירוקהיועמ"שית התלבטה – ונתנה אור ירוק
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אריק בנדר
במפלגת מרצ מצפים להכרזה של 
גלאון  זהבה  לשעבר  המפלגה  יו"ר 
ביממה הקרובה על החלטתה לשוב 
מול  ולהתמודד  הפוליטיים  לחיים 
על ראשות התנועה  גולן  יאיר  ח"כ 

בפריימריז שייערכו ב־23 באוגוסט.
השר לשיתוף פעולה אזורי עיסוואי 
פריג' אמר אתמול לפני ישיבת הממשלה 
כי גלאון החליטה להתמודד וכי הודעתה 
צפויה בתוך "יום או יומיים". פריג', ביחד 
עם יו"ר סיעת מרצ ח"כ מיכל רוזין וח"כ 
מוסי רז היו בין הלוחצים על ח"כ גלאון 

לשוב ולהציג את מועמדותה מול יאיר 
גולן.

ידי  הוצג סקר שהוזמן על  לגלאון 
את  תוביל  אם  במרצ שלפיו  גורמים 
המפלגה בבחירות הקרובות היא צפויה 
להשיג בקלפי 6 מנדטים, בעוד שעל פי 
מצבה בסקרים הנוכחיים מרצ לא עוברת 

 היו"רית לשעבר צפויה להתמודד על ראשות התנועה מול ח"כ גולן

אריק בנדר
חברות וחברי מפלגת העבודה יבחרו היום 
יו"ר המפלגה. על  בבחירות פנימיות את 
התפקיד מתמודדים יושבת הראש המכהנת 
שרת התחבורה מרב מיכאלי ומזכ"ל המפלגה 
ערן חרמוני. במפלגת העבודה אומרים כי 
כל תוצאה מלבד ניצחון של מיכאלי תיחשב 

להפתעה מרעישה.
במפלגת העבודה ישנם כ־36 אלף בעלי 
זכות הצבעה. ההצבעה תהיה אלקטרונית 
ותיעשה באמצעות כתובת אינטרנט מיוחדת 
שתישלח במסרון ובדואר האלקטרוני. בעלי 
זכות ההצבעה יידרשו להזין מספר פרטי זיהוי 
על מנת לאמת את הפרטים האישיים. לאחר 
מכן ייחשפו לעמוד ההצבעה הייעודי ויבחרו 

בין המועמדים לראשות המפלגה. 
על מנת להקל על ההצבעה האלקטרונית, 
זכות ההצבעה מוקד  יעמוד לרשות בעלי 
יסייע  הטלפוני  המטה  מיוחד.  טלפוני 
ההצבעה  במהלך  ולמצביעות  למצביעים 
לאחר אימות פרטים אישיים. ההצבעה תתנהל 

בין השעות 10:00־19:00 והתוצאות צפויות 
להתפרסם בסביבות השעה 20:00. כדי לנצח 

יש צורך ברוב של 40% מהמצביעים.
לקראת ההצבעה פרסמו אתמול השרים 
וחברי הכנסת של סיעת העבודה הודעת תמיכה 
במועמדותה של מיכאלי. בהודעה, המופנית 
לחברות ולחברי המפלגה, נאמר כי "לפני כשנה 
וחצי נבחרה מרב מיכאלי ליושבת ראש מפלגת 
העבודה. מאז פעלה באמונה ובנחישות בלתי 
נדלות על מנת להחיות את מפלגת העבודה. 
בתקופה זו, נשבה רוח מהפכנית במפלגה וזו 
צמחה ושגשגה מחדש וטיפסה להישג של שבעה 

מנדטים בבחירות האחרונות לכנסת ה־24". 
חברי הסיעה קוראים "לכל אחת ואחד מחברי 
מפלגת העבודה לממש את זכותם הדמוקרטית 
ולהצביע לבחירות לראשות המפלגה. כולנו 
תומכים במועמדותה של מרב מיכאלי ומקווים 
שחברות וחברי מפלגת העבודה יביעו אמון 
בפעם השנייה וההיסטורית במרב מיכאלי 

כמנהיגת ויושבת ראש מפלגת העבודה".
במוקד ההתמודדות עומדת בין היתר שאלת 
החיבורים בגוש. מיכאלי המכריזה על שאיפתה 

להפוך את מפלגת העבודה למפלגת שלטון 
מתנגדת לחיבורים בתוך הגוש בכלל ועם 
מפלגת השמאל מרצ בפרט. לעומתה, אמר 
חרמוני בהודעה שפרסם אתמול כי "במידה 
ואבחר, אפתח מיד את הדלת לכוחות חדשים 
ואביא מועמד מהשורה הראשונה, שיוביל את 
הרשימה לכנסת בבחירות הקרובות ויתמודד 
על הנהגת המדינה. מיד לאחר מכן אסיר את 
הווטו שהטילה מיכאלי על חיבורים, ואפעל 
ליצירת גוש גדול במרכז־שמאל שמפלגת 

העבודה תהיה גורם מרכזי בו".
חרמוני אמר ל"מעריב" כי הוא מתכוון, אם 
ינצח, להביא מועמד, לאו דווקא הרמטכ"ל 
לשעבר גדי איזנקוט, שעשוי להוביל את 
המפלגה להישג דו־ספרתי. עוד אמר כי הוא 
מתנגד לחיבור עם מרצ, אך ישאף להקמת 
גוש מרכזי גדול עם כחול לבן ויש עתיד. 
"הבחירות שמתקיימות מחר הן לא רק בחירות 
פרסונליות, הן קודם כל בחירות על דרך 
ותפיסת עולם. אני מתכוון לשים את העבודה 
במרכז, להחזיר את המפלגה לדרך רבין ובן־

גוריון", הוסיף חרמוני.

36 אלף בעלי זכות ההצבעה במפלגת העבודה יבחרו היום את ראש המפלגה מבין 
שני מועמדים – היו"רית המכהנת השרה מרב מיכאלי ומזכ"ל המפלגה ערן חרמוני, 

שהתחייב: "אביא מועמד מהשורה הראשונה שיוביל את הרשימה לכנסת בבחירות 
הקרובות" # השרים וחברי הכנסת של הסיעה פרסמו הודעת תמיכה משותפת 
במיכאלי: "פעלה באמונה ובנחישות בלתי נדלות על מנת להחיות את המפלגה"

במרצ אופטימיים: גלאון תודיע 
על שובה בתוך "יום או יומיים"

סידור עבודה

גלאון. תנסה לחלץ את 
המפלגה ממשבר המנהיגות

צילום: אבשלום ששוני

מיכאלי )למעלה( 
וחרמוני. כל תוצאה 

מלבד ניצחון של 
מיכאלי תיחשב 

להפתעה מרעישה
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 היו"רית לשעבר צפויה להתמודד על ראשות התנועה מול ח"כ גולן

אנה ברסקי
דרמת שיטת הפריימריז בליכוד ומאבקי 
הכוחות שמאחוריה הולכת ומקצינה, לאחר 
שנקבע כי הדיון בבית הדין של התנועה 
בנוגע לסוגיית הבחירות במחוזות נדחה שוב 
ויתקיים ביום רביעי השבוע במצודת זאב, 
בהשתתפות העותרים והמשיבים המרכזיים.
בראש קבוצת העותרים עומדים יו"ר המרכז 
חיים כץ ומבקר הליכוד המתמודד גם הוא 
בפריימריז, עו"ד שי גלילי. בצד המשיבים חברי 
המרכז משה איפרגן ואלעד מלכה וכן היועץ 
המשפטי של הליכוד, עו"ד אבי הלוי, שייצג 

רשמית את התנועה. 
אתמול החריפו העותרים טון ועו"ד גלילי 
שיגר לבית הדין עתירה נוספת, המתפרסת על 
פני 15 עמודים, שבה תקף חזיתית את חברי בית 
הדין וטען כי החלטתם לאשר את שינוי שיטת 
הפריימריז במחוזות נבעה ממניעים פוליטיים 
מובהקים לשם מימוש רצונו של יו"ר המפלגה 

)בנימין נתניהו(.
עוד טען עו"ד גלילי בעתירה כי "כאשר 
חברי  בפני  בפומבי  הצהיר  המפלגה  יו"ר 
ועדת החוקה על רצונו כי מתפקדי המחוזות 
יבחרו את המועמדים במחוזות, החליט בית 

הדין 'להתיישר' עם רצונו של יו"ר המפלגה, 
לעקם את הוראות החוקה, לגנוז תקדים שלו 
עצמו שהכיל ממצאים עובדתיים, להתעלם 
מכל עקרונות המשפט ומעקרון ההסתמכות 
והאיסור לשנות כללי בחירות לאחר פתיחת 
מערכתן, ולשנות את שיטת הבחירות )שבועיים 
לפני קיומן( כדי לממש את רצונו של היו"ר, 
בנימין נתניהו, לבלום את הסיכויים של חלק 

מהמועמדים שאינם לרוחו".
גורמים בליכוד מספרים כי למתקפה של 

קבוצת העותרים קדם ויכוח קולני בין נתניהו 
לכץ שהתרחש במצודת זאב ביום חמישי האחרון. 
נתניהו, שמאשים את כץ בניצול כוחו ושליטתו 
במרכז הליכוד לטובת קידום מועמדים מטעמו, 
הזכיר לו את קרבתו לגדעון סער בתקופה שבה 
שר המשפטים היה עדיין חבר ליכוד שמתמודד 

מול נתניהו על ראשות התנועה.
בסביבתו של כץ דחו את כל האשמות בקידום 
מקורבים והדגישו כי "התנגדותו של חיים 
לשינוי שיטת הבחירות במחוזות היא עקרונית 
ולא פרסונלית. כץ לא מוכן לבטל את המרכז, 
הוא אינו מריץ מועמדים במחוזות וכוחו מבוסס 

גם בקרב המתפקדים במחוזות הריאליים".
בתום הדיון אתמול בעתירות קבע בית הדין 
של הליכוד כי הדיון על הדרישה להעביר את 
בחירות נציגי המחוזות למתפקדים במקום 
ביום רביעי אחר הצהריים  יתקיים  המרכז 

בהרכב מורחב נוכח חשיבות הנושא. 
לאור ההתפתחויות ונוכח לו"ז הדיונים ביקש 
בית הדין מהיועמ"ש עו"ד הלוי לפעול מול ועדת 
הבחירות ומינהלת הליכוד להארכת מועד הגשת 
המועמדות להשתתפות בבחירות המקדימות, 
למעט הבחירות המקדימות לראשות התנועה. 
משמעות הפנייה: האפשרות לדחיית הפריימריז 

להרכב רשימת הליכוד הופכת לעובדה בשטח.

מתן וסרמן
משפט נתניהו יתחדש היום בהמשך עדותה 
של הדס קליין, העוזרת של איש העסקים ארנון 
מילצ'ן, במסגרת החקירה הנגדית בתיק 1000 - 
תיק המתנות שמשפחת נתניהו קיבלה לכאורה 
ממילצ'ן ומהמיליארדר ג'יימס פאקר, שבעדותה 
סיפרה על המתנות שקנתה עבור בני הזוג 

נתניהו.
החקירה הנגדית מנוהלת על ידי עו"ד עמית 
חדד, פרקליטו של ראש הממשלה לשעבר, שטוען 
כי היחסים בין בני הזוג נתניהו למילצ'ן היו 
חבריים וכי המתנות שניתנו היו על בסיס החברות 
הזאת. בשבוע שעבר הציג חדד התכתבויות בין 
שרה נתניהו לקליין שבה נראה כי יש בין השתיים 
יחסי חיבה. קליין הגיבה: "המילים האלה, זה חלק 
מההתנהלות שלנו מול משפחת נתניהו ואנשים 

שאנחנו לא מתים עליהם".
עוד טען חדד כי קליין נחקרה במשטרה חודשיים 
לפני שהיועץ המשפטי לשעבר, אביחי מנדלבליט, 
אישר לפתוח בחקירה נגד נתניהו. לדבריו, החקירה 
הזאת לא הוקלטה ואין לה כל תיעוד. "הורו 
לפרקליטות למסור את הגרסאות הקודמות של 

העדות, שם התעצבה הגרסה המפלילה", אמר.
עו"ד חדד גם תקף את קליין במהלך אחד 
הדיונים: "אני אומר שלך ולמשטרה יש אינטרס 
משותף להשחיר את שרה ובנימין נתניהו. לנפח 
כמה שיותר, להסתיר ראיות. אני מבטיח לך - 

הכל יתגלה. גם כשחושבים שהוסתר טוב". 
קליין עצמו המשיכה להעיד במשך שעות 
ארוכות ולא חזרה בה מדבריה. היא גם הגישה 
תלונה במשטרה בטענה שבעקבות הדברים 
שאמרה בעדותה עד כה היא סובלת מאיומים 

ומהפחדות.

 מאבק אדירים בין בנימין נתניהו לחיים כץ

 פרקליטי ראש הממשלה לשעבר נגד העוזרת של מילצ'ן

דרמה משפטית בליכוד: הפריימריז 
לרשימה לכנסת צפויים להידחות

תיק 1000: חקירתה הנגדית 
של הדס קליין תימשך היום

את אחוז החסימה.
רז אמר אתמול: "אני לא רוצה לדבר 
נגד יאיר גולן. אני חושב שזהבה גלאון 
יכולה להביא יותר מנדטים. היא יודעת 
לחזק את הכוח של השמאל. היא ישרה 
והערכים שלה מתאימים לערכים שלי 

ושל מרצ".
גלאון נבחרה לכנסת לראשונה ב־1999 
וכיהנה בה במשך 16 שנים. היא שימשה 
בשנים  מרצ  מפלגת  ראש  כיושבת 
2012־2018. בתקופתה כיו"ר המפלגה 
מרצ זכתה בשישה מנדטים והכפילה את 
כוחה בכנסת. מרצ נמצאת כעת במשבר 
עמוק לאחר שיו"ר המפלגה ניצן הורוביץ, 
השר פריג' והשרה תמר זנדברג הודיעו 
יתמודדו על ראשות המפלגה  לא  כי 

בבחירות הקרובות.

קליין בבית המשפט בירושלים, 
בשבוע שעבר. שאלת החברות עם 
משפחת נתניהו צפויה לעלות שוב

נתניהו וכץ 
ב־2018. 

ויכוח קולני 
במצודת זאב
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חיים איסרוביץ
שמונה אנשי צוות נהרגו כשמטוס מטען 
של חברת תעופה אוקראינית התרסק בצפון 
יוון בשבת בלילה בשל תקלה טכנית, בעת 
שנשא כמות גדולה של אמצעי לחימה 

בדרך לבנגלדש. 
התושבים באזור האסון נקראו להישאר 

בבתיהם בשל "חומר לבן" בלתי מזוהה.

חברת  של   12 אנטונוב  התובלה  מטוס 
התעופה מרידיאן אייר קרגו המריא מסרביה 
באזור  חלף  המטוס  כאשר  לירדן.  בדרכו 
יוון, ביקש הטייס לבצע נחיתת חירום בנמל 
התעופה של העיר קוואלה שבצפון המדינה 
בשל בעיה במנוע, אולם הוא לא הספיק לנחות 

והתרסק לקרקע.
עדי ראייה תיעדו פיצוץ באוויר ולאחר מכן 
את רגע ההתרסקות. "שמענו רעש מחריש 

אוזניים, וכדור של אש התקרב לעבר האדמה. 
ראינו פיצוץ, אבל בגלל שהיה חשוך, לא יכולנו 
לראות עוד משהו", שחזרה סופיה, אם לשלושה 
מאזור קוואלה. "היה יכול להיות גרוע יותר. 

נכנסנו לפאניקה, זה חסר תקדים עבורנו".
אתמול בבוקר אישר מנכ"ל חברת התעופה 
דניס בוגדנוביץ' כי המטוס היה שייך למרידיאן 
ואירעה בו תקלה טכנית במנועים, וסיפר כי 
היו עליו שמונה אנשי צוות אוקראינים שכולם 

נספו בהתרסקות. שר ההגנה של סרביה, נבויסה 
סטפנוביץ', עדכן כי המטוס נשא עליו 11.5 
הביטחונית  התעשייה  תוצרת  של  טונות 
הסרבית, כולל פגזים, שמשרד ההגנה של 

בנגלדש רכש באופן חוקי.
הפיצוצים נמשכו במשך דקות ארוכות ומנעו 

גדעון קוץ, פטיבייה 
"האנטישמיות היום חזקה מאי־פעם. 
האנטישמיות במדינה חזקה יותר מאשר 
שהובילה  דרייפוס,  פרשת  בתקופת 
לפשעים שביצעה צרפת של משטר וישי 
נגד אזרחיה היהודים במלחמת העולם 
השנייה. הרפובליקה תילחם בה ובמפיציה 

במלוא כוחה". 
כך אמר אתמול נשיא צרפת עמנואל 
מוזיאון  חנוכת  בטקס  מקרון, שהשתתף 
של  הנטושה  הרכבת  בתחנת  הזיכרון 
העיירה פטיבייה מדרום לפריז, שממנה 
נשלחו בקרונות בהמות לפני 80 שנה 16 
אלף יהודים, מתוכם 4,500 ילדים, למחנות 

ההשמדה. 

שליש מיהודי צרפת אז, 74 אלף בני אדם, 
נרצחו בשואה. האחרים ניצלו במידה רבה 

בסיוע של האזרחים.
בדבריו אתמול התייחס מקרון, בלי להזכיר 
אותו בשמו, למועמד הימין הקיצוני לנשיאות, 
אריק זמור, יהודי במוצאו, שטען כי המרשל 
פטן, שעמד בראש ממשלת וישי, רצה להציל 

יהודים צרפתים וגירש רק יהודים זרים. 
"לא פטן ולא אחרים רצו להציל יהודים", 
הסביר מקרון, והוסיף כי "לא גמרנו עם 
הקירות.  על  רשומה  היא  האנטישמיות. 
ברשתות החברתיות ובפי פרשנים. היא לבשה 

צורות חדשות".
נשיא צרפת הזכיר את הטרור האסלאמי 
ורציחתם של יהודים במדינה. הנשיא הזכיר 
כי עד להודאתו של הנשיא ז'אק שיראק 

ב־1995 באשמתה של צרפת, הוסתרו מעשי 
השלטון הצרפתי ושל צרפתים כלפי היהודים.
מקרון: "היום מייצגים את האנטישמיות 
גם כוחות פוליטיים. היום עלינו להביט על 
שנאת העבר כדי לחשוף את זאת של היום". 
הנשיא הצרפתי הזכיר את העובדה כי 
הצרפתים הוסיפו ביוזמתם וללא מעורבותם 
של הנאצים את המילה "יהודי" בתעודות 

הזיהוי של אזרחי המדינה. 
בניסיון לכפר במשהו על חלקה במשלוחי 
היהודים ברכבות למחנות ההשמדה השתתפה 
אתר  במימון  הצרפתית  הרכבות  חברת 
הזיכרון, שמהווה זיכרון פחות נעים עבור 
פרנסי פטיבייה, עיירה שלווה בחבל הלואר, 
שמבקשת לעודד את התיירות למקום ללא 

תזכורת לאותה תקופה חשוכה.

הנשיא הצרפתי השתתף בטקס חנוכת מוזיאון זיכרון בעיירה 
שממנה נשלחו למחנות השמדה יהודי פריז לפני 80 שנה # 

"עלינו להביט על שנאת העבר כדי לחשוף את השנאה של היום"

המטוס האוקראיני שהתרסק 
נשא 11.5 טונות של נשק 

מקרון: "האנטישמיות 
היום חזקה מאי־פעם"

  צרפת

חדשות חוץ

  יוון

המטוס, שבו היו שמונה אנשי צוות אוקראינים, היה בדרכו 
לבנגלדש # סיבת ההתרסקות: כשל במנועים # הערכה בצבא 

הבריטי: רוסיה איבדה באוקראינה כ־50 אלף חיילים
זירת ההתרסקות. הפיצוצים נמשכו 

דקות ארוכות / צילום: רויטרס
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חיים איסרוביץ
השגריר המיועד של גרמניה בישראל 
ושם  ביד  אתמול  ביקר  זייברט  סטפן 
בירושלים, והכריז כי הוא יפעל להבטיח 
ששמותיהם וסיפוריהם של הנרצחים לא 

יישכחו לעולם.
"חשוב לי להיות פה כבר בתחילת שירותי 
זיכרון  זר  זייברט, שהניח  בישראל", אמר 
באוהל "יזכור" לצדו של יוסי גביר, מנהל 
יחסים בינלאומיים וקשרי ממשל ביד ושם. 
השגריר הנכנס הודה כי הביקור "ריגש אותי 
ואת משפחתי מאוד" והבטיח כי שגרירות 
גרמניה "תמיד תעמוד לצדם" של אנשי יד 

ושם.
"אני משתחווה בפני מיליוני בני האדם 
שנרצחו ואשר זכרם מונצח כאן, ובפני מיליוני 
החיים היהודיים שנהרסו על ידי המפלגה 
הנאצית בגרמניה", ציין זייברט בהצהרתו 

הקצרה. 
"עבורנו הגרמנים, המשמעות של השואה היא 
אחריות שלעולם אינה נגמרת, אחריות לזכור, 
להעביר את הידע שלנו לדורות אחרינו, ולעמוד 
נגד אנטישמיות בכל ביטוי שלה ובכל תחפושת. 
אני מתחייב שגם אני אעשה כל מאמץ שהשמות 
והסיפורים של הילדים, הנשים והגברים היהודים 

לעולם לא יישכחו".
דובר  שימש  לשעבר,  עיתונאי  זייברט, 
ממשלת גרמניה תחת הקנצלרית אנגלה מרקל 
משנת 2010 ועד סיום כהונתה של מרקל בסוף 
השנה שעברה. הוא הגיע לארץ מוקדם יותר 
החודש והעניק עותק של כתב ההסמכה שלו 
לראש הטקס במשרד החוץ, השגריר גיל השכל, 
ובקרוב יעניק את כתב האמנה שלו לנשיא יצחק 

הרצוג ויחל רשמית בתפקידו.

השגריר ביקר ביד ושם: 
"משתחווה בפני

המיליונים שנרצחו"

משירותי החירום ביוון להתקרב לזירה והם 
נאלצו לשלוח רחפנים בשעות הבוקר כדי 

לסרוק את הזירה. 
לבן  חומר  אותר  המטוס  שרידי  ליד 
מסתורי וצוות מיוחד של היחידה לחומרים 
בלתי קונבנציונליים של משרד ההגנה ביצע 

מדידות שלא זיהו חומרים רדיואקטיביים, 
אולם עדיין לא זיהה את מקור החומר. בשל 
כך תושבים ברדיוס של שני קילומטר מזירת 
ההתרסקות נקראו להישאר בבתיהם ולסגור 

את החלונות.
בתוך כך, הרמטכ"ל הבריטי אדמירל סר 
טוני רדאקין העריך אתמול כי רוסיה איבדה 
כ�50 אלף חיילים במלחמה עם אוקראינה, 
נוסף ל�1,700 טנקים שהושמדו ועוד 4,000
כלי רכב משוריינים שנהרסו. "האוקראינים 
הבהירו היטב שהם מתכננים להשיב את 
שרוסיה  רואים  והם  שלהם  השטחים  כל 
מתקשה. להערכתנו, רוסיה איבדה יותר 
מ�30% מהיעילות הקרבית שלה ביבשה", 

.BBCאמר ל�
במקביל, הדוח היומי של המודיעין הצבאי 
הבריטי ציין אתמול כי רוסיה מתגברת את 
העמדות ההגנתיות שלה באזורים שכבשה 
בדרום אוקראינה ומעבירה כוחות בין מריופול 
לזפוריז'ה ובאזור חרסון על רקע הפעילות 
ההתקפית הגוברת של צבא אוקראינה באזור.
"בהתחשב בעומסים על כוח האדם הרוסי, 
על  נלחמים  בעודם  הדרום  של  התגבור 
הדונבאס צפוי להעיד על הרצינות שבה 
המפקדים הרוסים רואים את האיום", נכתב 

בדוח. 

טקס חנוכת המוזיאון. 
"האנטישמיות רשומה על 
הקירות וברשתות החברתיות"
צילום: גדעון קוץ
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  גרמניה

סטפן זייברט ציין: "עבורנו הגרמנים 
המשמעות של השואה היא אחריות 

שלעולם אינה נגמרת לזכור ולעמוד נגד 
אנטישמיות בכל ביטוי ותחפושת שלה"

זייברט ביד ושם. "השמות 
והסיפורים לעולם לא יישכחו"
צילום: שגרירות גרמניה
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מקבוצת הג'רוזלם פוסט  יום ב', י"ט בתמוז תשפ"ב, 18.7.2022 ב גיליון מס׳ 22,863 ב המחיר 7.00 ש"ח )כולל מע"מ( ב המחיר באילת 6.00 ש"ח )ללא מע"מ(
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אלון חכמון, מתן וסרמן
בית משפט השלום בירושלים גזר אתמול 
12 חודשי מאסר ופיצוי של 10,000 שקל 
על כמאל חמידאן, עובד רשת שופרסל, 
עם  חרדי  בעובד  שהורשע בהתעללות 
צרכים מיוחדים בסניף הרשת בגוש עציון 

לפני כשנתיים.
בתיעוד שהופץ ברשתות נראה הצעיר 
החרדי כשידיו קשורות בניילון נצמד והעובד 
מכה אותו. בית המשפט קבע: "אין לנאשם כל 
מגבלה שכלית או נפשית. האם הנאשם לא 
יכול להבין כבן אנוש את הפסול שבמעשה?"
בתגובה לגזר הדין אמר ח"כ איתמר בן 
גביר, שייצג לפני כניסתו לכנסת את הצעיר 
שהותקף: "גזר הדין של בית המשפט הוא מסר 

חשוב, אך ראוי היה להחמיר יותר בעונש".
עו"ד חנמאל דורפמן ועו"ד יוספי מזר, 
שנפגע,  החרדי  הצעיר  את  שמייצגים 
מסרו: "גזר הדין אומנם מעביר מסר חשוב 
במשפט הפלילי, אך הוא לא מבטא את 

ושל  שופרסל  של  האזרחית  האחריות 
העובד לנזקים החמורים שנגרמו למרשנו, 
האזרחי  הפיצוי  מלוא  את  נתבע  ואנו 

מהנאשם ומשופרסל".
באירוע אחר עוכב אתמול לחקירה בן 30 
מכפר סבא בחשד לפגיעה בחסר ישע. בסרטון 
שהופץ ברשת נראה החשוד תוקף את הקורבן 

ומכה אותו באגרוף. 
על פי החשד, אדם עם צרכים מיוחדים 
הוקנט על ידי בן 11 והשיב לו חזרה. הילד 
סיפר זאת לאביו, שהגיע למכולת שבה שהה 
האיש ותקף אותו לכאורה. החשוד, שנחקר 

באזהרה, שוחרר בתום חקירתו לביתו.
של  מכר  הוא  שהקורבן  קירל,  נועה 
משפחתה, פרסמה פוסט שבו כתבה: "לא 
להאמין שדברים כאלה קורים. במקרה הזה, 
זה אדם שאני והמשפחה שלי מארחים כבר 
כמה שנים בשישי. לא האמנתי למה שראיתי 
ולא יכולתי לדמיין את הפחד שלו בסיטואציה 
הזאת בכלל. איך אפשר להרים יד על אדם עם 

צרכים מיוחדים? איך?".

מתן וסרמן
בלי רחמים: לבית המשפט הוגש כתב 
אישום יוצא דופן בחומרתו נגד בני זוג 
האישה,  של  בתה  אונס  בגין  מהשפלה 
שהייתה בת 11 בעת ביצוע המעשים, על 

ידי הגבר. 
בת זוגו ואמה של הקורבן נאשמת כי שיתפה 
פעולה עם הנאשם ואף איימה על בתה לבל 
תספר לאיש על המעשים. מכתב האישום 
שהוגש על ידי עו"ד דניאל איקן מפרקליטות 
מרכז עולה כי הנאשם שכנע את הנאשמת 
לשתף איתו פעולה ולאפשר לו לקיים יחסי 

מין עם בתה במטרה להכניסה להריון. 
על פי התוכנית, לאחר שהילדה תהרה 
הזוג סכום כסף  יקבלו בני  ותבצע הפלה 
מהמדינה שיסייע להם במימון רכישת דירה 

והוצאות כלכליות נוספות. 
לשם הוצאתה לפועל של התוכנית ולמרות 
התנגדותה של הילדה, הנאשם אנס אותה 
במשך שלוש שנים בתדירות של פעמיים 

בשבוע. כאשר בחלק מהמקרים, הוא הכריח 
אותה לצפות בסרטונים שבהם גבר ואישה 

מקיימים יחסי מין ועוד.
הנאשמת, שאף לה יוחסה עבירת אינוס 
קטינה, ידעה על האירועים בזמן אמת, שכנעה 
את בתה לקיים יחסי מין עם הנאשם וערכה לה 

בדיקות הריון ומעקב ביוץ. 
בחלק מהמקרים ישבה הנאשמת בסלון הבית 
ושמעה את בתה זועקת לעזרה. לעתים סיפרו 
הנאשם והילדה לנאשמת על מה שאירע לאחר 
מעשי האינוס, בחלק מהמקרים הראתה הבת 
לאמה את הכספים שקיבלה מהנאשם לאחר 
המעשה. בנוסף, לנאשמת מיוחסות גם עבירות 
אלימות ואיומים, זאת לאחר שאיימה על בתה 

ברצח אם תספר על מה שאירע.
עו"ד שירן ברגמן, שמייצג מטעם הסנגוריה 
הציבורית את האישה: "מדובר באם עם נסיבות 
חיים קשות. לאור מצבה בית המשפט קיבל 
את בקשתנו והורה לשלוח אותה להסתכלות. 
לאחר שנקבל את חוות הדעת וחומרי החקירה 

נשקול את המשך צעדינו".

 תוכנית שטנית מסר חשוב

מאסר לעובד שהתעלל 
בצעיר עם צרכים מיוחדים

אישום: אנס את בתה של 
זוגתו כדי לקבל סיוע כספי

אלון חכמון
שמונה אנשים החשודים בהשתייכות לחוליה 
שהציתה אוטובוסים באזור הצפון ופעלה 
מטעם ארגון פשיעה, כחלק מניסיונות סחיטה 
במסווה של חברת אבטחה ושמירה, נעצרו 
אתמול על ידי שוטרי מחוז צפון בתום פעילות 

סמויה שהתנהלה במהלך החודש האחרון.
ביום שישי האחרון השוטרים עצרו שלושה 
מחברי החוליה שהיו בדרכם, כך על פי החשד, 
לבצע הצתה נוספת. ברכבם של החשודים נתפס 
"פק"ל הצתות", שכלל חומרי בעירה שונים. 

אתמול כאמור נעצרו על ידי שוטרי המחוז 
נוספים במעורבות  הצפוני שמונה חשודים 

באירועי ההצתות. 
במהלך השבועות האחרונים אירעו מספר 
אירועי הצתה של בתי עסק ורכוש כאשר בחודש 
שעבר הוצתו 18 אוטובוסים בתחנה המרכזית 
בצפת. במסגרת פעילות סמויה של שוטרי מחוז 
צפון הצליחו החוקרים להתחקות אחר זהותם של 
המעורבים ובסופו של דבר גם לבצע מעצר של 
שלושת החשודים, תושבי טובא־זנגרייה, סמוך 

לצומת עמיעד. 
בחיפוש ברכב נמצאו בין היתר חומר דליק, 

לפידים מוכנים, כלי תצפית ופריצה, פנסים, 
לוחיות זיהוי מזויפות, כפפות ובגדים להחלפה.

בתום חקירתם של השלושה, פשטו כוחות 
משטרה אתמול לפנות בוקר על מספר יעדים 
ועצרו עוד שמונה  ובסכנין  בטובא־זנגרייה 
ובסיוע  בהצתות  מעורבותם  בגין  חשודים 

לאירועים החמורים.
כל החשודים הובאו אתמול לבית משפט 
השלום, שם הוארך מעצרם עד מחר על מנת 

לאפשר למשטרה להמשיך בחקירה.
על פי החשד, חלק מהעצורים פעלו בשליחות 
של ארגון פשיעה המבצע סחיטה של דמי חסות 

מעסקים בצפון תחת מסווה של פעילות שמירה.
מפקד מחוז צפון ניצב שמעון לביא: "אנו 
פועלים בכל העוצמה ובכל הכלים הקיימים 
גביית דמי החסות,  כנגד תופעת  ברשותנו 
הפרוטקשן, מתפיסת המבצעים כבמקרה זה, ועד 
פעילות פשיעה כלכלית נגד שולחיהם - ראשי 

ארגוני הפשיעה.
"במקביל למערכה שלמה שאנחנו מפעילים 
כדי לתפוס את העבריינים על חם, העלינו את 
הצורך לבצע שינוי בחקיקה כדי לאפשר לנו 
כלים נוספים לפעולה נגד התופעה של סחיטת 

דמי החסות".

11 חשודים מטובא־זנגרייה ומסכנין נעצרו בחשד שסחטו בעלי עסקים באזור והציתו בתי עסק, 
רכוש וכלי רכב של מי שסירבו לשלם דמי חסות ב במכוניות של שלושה מהם נתפסו חומרי הצתה

נתפסה חוליה 
שהציתה עסקים 

וכלי רכב בצפון

שלושה מהחשודים 
שנתפסו אתמול
צילום: דוברות המשטרה



חיים איסרוביץ, אליאב בטיטו 
בתי החולים באוסטרליה מדווחים על 
עומסים כבדים בשל עלייה חדה באשפוזים 

של חולי קורונה במקביל לחולי שפעת. 
בניו סאות' וויילס ישנם כיום יותר מ־2,000 
חולים מאושפזים, בהם 63 מטופלים בטיפול 
נמרץ, בקווינסלנד דווח על 876 מאושפזים, 
בדרום אוסטרליה יש 288 מאושפזים ובטריטוריה 

של הבירה קנברה יש 167 מאושפזים.
 ,BA.5ו־ BA.4 ,זני המשנה של האומיקרון
וזאת  הם האחראים להתפרצות הנוכחית, 
בשילוב עם תחלואת שפעת חריגה, ובתי 
החולים כבר החלו לבטל ניתוחים שתואמו 

מראש. 
נמצא  מרכזי  חולים  בית  כל  "להבנתי 
בתפוסה מלאה", אמר פרופ' אדריאן אסטרמן, 
אפידמיולוג מאוניברסיטת דרום אוסטרליה. 

"מחלקות החירום קורסות לחלוטין".
במדינת קוויסלנד המחצית השנייה של שנת 
הלימודים נפתחה בשבוע שעבר בצל העלייה 
המחודשת בתחלואה, וחלק מבתי הספר נערכים 
ללמידה מרחוק. ראש הממשלה המקומית, 
אנסטסיה פלצ'וק, הפצירה בתלמידים לעטות 
מסיכות, אולם עדיין לא הוציאה הוראה מחייבת. 
בתוך כך, משרד הבריאות בישראל פרסם 
4,333 מאומתים חדשים לנגיף  אתמול כי 
הקורונה אובחנו ביממה אחת, מתוך 11,898 
נבדקים. בעקבות כך אחוז הנבדקים החיוביים 

עומד על 36.42%. 
עוד עולה כי מצבם של 430 חולים מוגדר 
קשה, ביניהם 74 מונשמים. מספר הנפטרים 

בישראל מפרוץ הנגיף עומד על 11,101. 
על אף המספרים הגבוהים מקדם ההדבקה 
דווקא מתחיל לרדת ועומד כעת על 0.89 
בלבד, דבר המעיד על כך שהתפשטות המגיפה 

בישראל נמצאת במגמת בלימה. 
בסוף השבוע נערכות פחות בדיקות, ולכן 
מספר החולים עדיין לא משקף בהכרח את היקף 

התחלואה במלואו.
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news@maariv.co.il האחראי להתפרצות - זן משנה של האומיקרון

"מחלקות החירום 
קורסות לחלוטין"
בתי החולים באוסטרליה מתקשים לעמוד בעומסים 

הכבדים של חולי קורונה במקביל לחולי השפעת # 
בישראל מקדם ההדבקה עדיין נמצא מתחת ל־1

ס  
טר

רוי
ם: 

לו
צי

מחלקת קורונה. "כל בית חולים מרכזי נמצא בתפוסה מלאה"



מצפה רמון
32°- 20°

באר שבע
35°- 22°

אילת
40°- 28°

ירושלים
31°- 21°

תל אביב
30°- 25°

אריאל
31°- 21°

טבריה
38°- 24°

התחזית להיום

אשקלון
29°- 25°

בהיר וחם

חיפה
30°- 24°

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

ים המלח
40°- 30°

מרום גולן
30°- 20°

התחזית לימים הקרובים

 שלישי
33°

שני
31°

   רביעי
33°

חיים איסרוביץ
הטמפרטורות ברחבי בריטניה החלו לעלות 
אתמול באופן משמעותי לקראת שיא גל 

החום הקיצוני היום ומחר.
במערכת הבריאות מזהירים כי בתי החולים 
אינם ערוכים להתמודד עם החום שמאיים על 

קשישים ואוכלוסיות פגיעות נוספות.
"התרעת ענבר", השנייה בחומרתה, נכנסה 
באנגליה  נרחבים  באזורים  לתוקף  אתמול 
ובוויילס, כאשר הטמפרטורות החלו להתקרב 
ל־30 מעלות. היום ומחר תופעל לראשונה 
"התרעה אדומה" - החמורה ביותר - באזורים 
נרחבים באנגליה כולל בלונדון, עם טמפרטורות 
צפויות של יותר מ־35 מעלות, כשיש סבירות 

של 80% ששיא הטמפרטורה יישבר מחר.
שר הבריאות הבריטי סטיב ברקלי הכריז 
אתמול כי יופעלו צעדי חירום, כולל שעות 
נוספות עבור צוותי האמבולנסים ותוספת של 
עובדים במוקדי החירום. אולם, מנכ"לית קולג' 

החובשים, טרייסי ניקולס, התריעה כי מדובר 
בצעד מאוחר מדי, שלא בטוח שיסייע מול 

מצב החירום. 
"זה לא יהיה עוד יום חם ויפה שאפשר לשים 
קצת קרם הגנה ולצאת וליהנות משחייה או 
מארוחה בחוץ", אמרה. "זה עלול להסתיים 
במותם של אנשים, כי זה אכזרי ואנחנו לא 

מוכנים לסוג כזה של חום במדינה הזאת".
גם ויקטור אדבואלה, יו"ר הקונפדרציה של 
מערכת הבריאות הציבורית, הזהיר כי המבנים 
של בתי החולים לא מותאמים לחום הקיצוני. 
"במקרים רבים יש מבנים שלא מתאימים 
לטפל בחולים רגילים שבאים ויוצאים, בוודאי 
שלא במזג אוויר חם", הודה. "לא מדובר רק 
בבתי חולים, גם מרפאות רגילות נמצאות 
במבנים ישנים מאוד שאין להם מספיק מזגנים 

או מאווררים".
סגן ראש הממשלה ושר המשפטים דומיניק 
ראב הפציר באנשים לפעול על פי "ההיגיון 
והעצה" ולהשתדל להישאר בבית. ראב ציין כי 
המעסיקים הם שאמורים לקבוע אם העובדים 

יוכלו לעבוד מהבית היום ומחר".

בתוך כך, שריפות הענק ברחבי אירופה 
נמשכות על רקע גל החום שפוקד את היבשת. 
בצרפת התרעה כתומה מפני טמפרטורות 
גבוהות פורסמה אתמול עבור 37 מחוזות, 
כאשר כוחות הכיבוי ממשיכים במאמצים 
להשתלט על הדליקות בדרום מערב המדינה, 

שגרמו לפינוי של יותר מ־14 אלף בני אדם.
במחוז ג'ירונד עלה באש שטח של 110 קמ"ר 
בחמשת הימים האחרונים, שווה ערך לשטחה 
של פריז. "מה שמתרחש פה זה אסון סביבתי", 
אמר נשיא הסנאט הצרפתי ז'ראר לארשה, 
שהגיע לביקור באזור. "זה מצריך מאיתנו לא 

רק לבכות, אלא גם למצוא פתרונות".
גם בספרד נמשכות עשרות דליקות יער, 
בעיקר בקהילות האוטונומיות של אנדלוסיה, 
אקסטרמדורה, קסטיליה, ליאון וגליציה. נמסר 
כי לפחות 360 בני אדם נספו עד כה בגל החום 
שהגיע ל־47 מעלות בחלק מהאזורים, מתוכם 

123 מתו רק ביום שישי. 
בפורטוגל הושגה שליטה על הדליקות, 
אולם נמסר כי לפחות 238 בני אדם מתו 

מהחום הקיצוני בשבוע האחרון.
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מאיה גז
נבחרת נשים ישראלית ראשונה עשתה 
היסטוריה וחצתה את תעלת למאנש בתוך 
10 שעות ו־52 דקות. מדובר בתוצאה 
המהירה ביותר למרוץ שליחים של ישראלים 

בתעלה המפורסמת. 
אבישג קופמן טורק )47(, האישה הישראלית 
הראשונה שצלחה את למאנש, תמר חושן 
)51(, נעמי ליפין )61(, מיטל סאיסקי )43( 
ונועה צבי )53(, נשות קריירה ואמהות, הפכו 
לישראליות הראשונות שחוצות את התעלה 

במסגרת נבחרת כל נשית במשחה שליחים.
ברגע האחרון התעוררה בעיה, כשבדרך 
לנקודת ההזנק ליפין נקעה את הקרסול. 
למרות זאת היא ביצעה את חלקה במשחה 

בשלמותו. 

כל אחת מהמשתתפות שחתה במשך שעה 
בסבב לפי סדר שנקבע מראש. התנאים היו 
ים שטוח עם רוח תומכת וטמפרטורת מים 
שנעה בין 16.8־19 מעלות בין דובר באנגליה 

לקאלה בצרפת. 

המשלחת ערכה את המשחה כדי לגייס 
תרומות לעמותת רוח נשית, המסייעת לנשים 

נפגעות אלימות להגיע לעצמאות כלכלית.
ומותג  בשחייניות תמכו חברת תנובה 
בגדי הים SPEEDO, שהפיק עבורן קולקציה 
כספים  ייתרמו  שמהכנסותיה  בלעדית 
לעמותת רוח נשית. "נשות התעלה 2022" 
הוא דף הפייסבוק שנפתח לטובת המחשה 
וניתן לעקוב שם אחר האימונים של החמש 

וצליחת התעלה. 
לאתגר  נחשב  למאנש  תעלת  חציית 
מיוחד, כיוון שספורט השחייה במים פתוחים 
ומעטים  מורכבים  מאופיין בתנאי טבע 
את  שהשלימו  והשחיינים  השחייניות 
המסלול שאורכו כ־34 ק"מ. בגלל הזרמים 
החזקים בתעלה ברוב המקרים השחייניות 

שוחות מרחק רב יותר.

 התעלו בתעלה

נבחרת שחייניות ישראליות חצתה את תעלת למאנש

218

הגרלה
6936

01 04 11 12 13 16 20

21 23 25 31 38 40 42 48 59 65

הגרלה: 11671

06 09 10 14 19 23 28

36 39 41 45 48 50 52 55 58 68

הגרלה: 11670

הגרלות מפעל הפיס:

יש לוודא את הזכייה בפרסומי מפעל הפיס

45673810JK
45674KJA7
45675J10AQ
4567610107K
4567710KAK
45678A8K9
4567997J9

בבריטניה נערכים לגל 
חום קיצוני היום ומחר 

# נמשכות שריפות 
הענק בצרפת, ספרד 
ופורטוגל # מספר 

המתים מתקרב ל־1,000

אירופה אירופה 
בלהבותבלהבות
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 השחייניות בפעולה. 
טמפרטורת המים - כ־17 מעלות

דליקת חורש בצרפת. 14 אלף תושבים פונו מבתיהם



ברוך דיין אמת
בצער רב ובלב כבד אנו מודיעים על פתירתו של 

יקירנו

המשפחה האבלה

בס׳׳ד

ההלוויה תתקיים ביום שני  3.5.2019
בבית העלמין ירקון פתח תקוה

יושבים שבעה בבית המנוח ברחוב הכלניות 8 

יצחק לשראלי ז׳׳ל

ברוך דיין אמת
בצער רב ובלב כבד אנו מודיעים על פתירתו של 

יקירנו

המשפחה האבלה

ההלוויה תתקיים ביום שני  3.5.2019
בבית העלמין ירקון פתח תקוה

יושבים שבעה בבית המנוח ברחוב מרג  5 פ׳׳ת

ישראל לשראלי ז׳׳ל

המשפחה האבלה

ההלוויה תתקיים ביום שני  3.5.2019
בבית העלמין ירקון פתח תקוה

יושבים שבעה בבית המנוח ברחוב הכלניות 8 

מנחם לשראלי ז׳׳ל

המשפחה האבלה

ההלוויה תתקיים ביום שני  3.5.2019
בבית העלמין ירקון פתח תקוה

יושבים שבעה בבית המנוח ברחוב חנקין 3

ישראל לשראלי ז׳׳ל

המשפחה האבלה

ההלוויה תתקיים ביום שני  3.5.2019
בבית העלמין ירקון פתח תקוה

יושבים שבעה בבית המנוח ברחוב הכלניות 8 

ישראל ישראלי ז׳׳ל

שמור למעשנים

העישון הורג
8000 אנשים בשנה
מתקשים להפסיק לעשן? אתם לא לבד! משרד הבריאות מציע תוכנית  ליווי אישי על ידי

יועצי גמילה מעישון מוסמכים. התוכנית ניתנת ללא עלות.

6800* התקשרו למוקד הגמילה הארצי או לקופת החולים
*507 לאומית:   |  *3833 מאוחדת:   |  *3555 מכבי:   |  *2700 כללית: 
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למרות מגבלות הפיקוח: שכר יו"ר 
בנק הפועלים יזנק בחצי מיליון 
שקל ל־2.94 מיליון שקל בשנה

 דולר - 3.48
 חדשות כלכלה יורו - 3.49

סלע משקיעה 295 מיליון שקל 
במגדל הארבעה בתל אביב 

קרן הריט סלע נדל"ן ממשיכה להתרחב, ורוכשת שש 
קומות משרדים ו־90 חניות במגדל הארבעה הצפוני 
ברחוב הארבעה בתל אביב ב־294.7 מיליון שקל. התשואה 
השנתית לנכס המושכר לחברות בשוק ההון וההייטק 

עומדת על 5.7% והתשואה להון העצמי על 10%. 
הקרן מחזיקה ב־14 קומות מתוך 23 במגדל פלטינום 
באותו רחוב. בנוסף היא רכשה 80% מנכס מסחרי שכונתי 
בחולון ב־136 מיליון שקל. סלע נדל"ן מנוהלת על ידי 

גדי אליקים ויו"ר הדירקטוריון הוא שמואל סלבין.

 מייסד באבקום בוחן
שיתוף פעולה עם קליל

עימאד תלחמי, יזם עסקי וחברתי ומייסד מיזם הטכנולוגיה 
באבקום )Babcom Centers(, ביקר בשבוע שעבר בפארק 
אגם הפרפרים במפעל קליל שבכרמיאל במסגרת בדיקה 
לשיתוף פעולה עסקי עם החברה. קליל השיקה לאחרונה 
את המתחם, המשתרע על שטח של 15 דונם בהשקעה של 3 
מיליון שקל. החברה נשלטת על ידי צורי דבוש ומנוהלת על 
ידי פרדי אבוקרט. תלחמי כבר שותף עם חמי פרס ואראל 
מרגלית בקרן השקעות תקווין )בראשית( לעידוד יזמים 
מהמגזר הערבי. לדבריו, "קליל ופארק אגם הפרפרים הם 

חיבור בין הראש ללב וזה סוד ההצלחה".

 הולמס פלייס פותחת
 מועדון בירושלים בעלות

של 4.5 מיליון שקל 
קבוצת הולמס פלייס בניהול קרן שתוי מגיעה לראשונה 
לירושלים, ופותחת מועדון של רשת אייקון פיטנס בהשקעה 
של 4.5 מיליון שקל. מדובר בחלק מתוכנית הצמיחה של 

הקבוצה לשנים הקרובות, שעליה הוכרז לאחרונה.
במסגרת התוכנית צפויה הרשת לפתוח שלושה־ארבעה 
מועדוני כושר נוספים בירושלים בתקופה הקרובה. המועדון 
החדש ימוקם במתחם הסינמה סיטי בעיר וישתרע על שטח 
של 1,100 מ"ר, עם נוף פנורמי מרהיב על כל העיר. לקראת 
הפתיחה יימכרו מינויים במחירים אטרקטיביים החל מ־99 

שקל לחודש.

רשת בתי הקפה ביגה משיקה 
מועדון המותאם פרסונלית 

רשת בתי הקפה ביגה שבבעלות קבוצת גרג משיקה 
מועדון חברים על בסיס התאמה פרסונלית בתשלום חד־
פעמי של 49 שקל לשנה. חברי המועדון ייהנו מצבירת 
נקודות על כל קנייה להנחות ולמתנות. צבירת הנקודות 

היא מכל קנייה ברשת למעט עסקיות. 
יאיר מלכה, מבעלי קבוצת גרג: "המועדון החדש של ביגה 
ירחיב את היכולת להעניק הטבות פרסונליות שמותאמות 
במיוחד עבור הלקוח, כמו למשל התאמת מנות טבעוניות או 
מוצרים ללא גלוטן. המועדון מקנה הטבת הצטרפות של חמש 

כוסות קפה מתנה בטייק אוויי או בישיבה ועוד".

Kylie Cosmetics מותגי 
של קיילי ג'נר מגיעים לישראל

 Kylieו־ Kylie Cosmetics מותגי האיפור והטיפוח
Skin של קיילי ג'נר, בת למשפחת קרדשיאן המפורסמת, 
מגיעים לישראל וישווקו בתחילת אוגוסט. המשווקת 
והמפיצה הבלעדית של המותג בישראל היא חברת שסטוביץ' 

והמוצרים יימכרו ב־33 סניפי סופר־פארם.
הרצליה אשכנזי, מנהלת שיווק בסופר־פארם: "אנחנו 
ממשיכים לחדש ולהרחיב את מגוון המותגים. מותג האיפור 
והטיפוח של קיילי ג'נר הוא בין המובילים והפופולריים, 

והגעתו לסופר־פארם היא בשורה עבור הקהל הישראלי".
יהודה שרוני

יהודה שרוני
מגבלות שהטיל המפקח על הבנקים 
יאיר אבידן על שכרם של יושבי ראש 
הדירקטוריון בבנקים ללא גרעין שליטה 

יצרו אפקט הפוך ממה שהתכוון.
בהנחיות נקבע כי שכר היו"ר לא יעלה 
על ממוצע שכר הדירקטורים בתוספת אחוז 

מסוים לפי עבודת היו"ר בפועל. בנוסף 
נקבע כי היו"ר לא יהיה זכאי למענק 
של שישה חודשים בגין הודעת פרישה 

מוקדמת. 
בנק  דירקטוריון  יו"ר  של  שכרו 

הפועלים ראובן קרופיק לשנת 
2022 נקבע על 2.4 מיליון 

שקל לשנה, אולם כעת, 
בעקבות החלטת ועדת 
הביקורת והדירקטוריון 
החלטת  את  לאמץ 
המפקח, עודכן שכרו 
אלף  ב־540  בדיעבד 
שקל והוא יעמוד על 
שקל  מיליון   2.94
החל  כבר  לשנה 
הנוכחית  מהשנה 
כהונתו  סיום  ועד 

ויהיה כפוף לאישור   ,2025 באוקטובר 
האסיפה הכללית של בעלי המניות בבנק, 

שתכונס ב־11 באוגוסט.
באסיפה תובא לדיון שאלה מעניינת 
באשר לזהות רואי החשבון של הפועלים. 
בעלי המניות, המורכבים בעיקר מגופים 
מוסדיים ישראליים וכן ממשקיעים זרים, 
כאשר  בסוגיה,  להכריע  ייאלצו 
ממליץ  הבנק  דירקטוריון 
ן  החשבו רואי  שבתפקיד 
ימשיכו לשמש משרד סומך 
זיו  ומשרד   KPMG חייקין 

.BDO האפט
ההמלצה למנות מחדש את 
סומך חייקין התקבלה אף 
כמשרד  משמש  שהוא 
רואי החשבון של מרבית 
ת  הבנקאי המערכת 
ט  נ ו ק ס י ד  , י מ ו א ל (

והבינלאומי(. 
על תפקיד רואי החשבון 
במדינה  הגדול  בבנק 
התמודדו שני משרדים 
בישראל,  מהגדולים 
כאשר שלושת הגדולים 
את  פורר  קוסט  הם 

גבאי E&Y, קסלמן וקסלמן PWC וברייטמן 
אלמגור דלויש טוש )המשמש כמשרד רואי 
החשבון של מזרחי טפחות(. למרות המוניטין 
הרב של כל אחד ממשרדים אלה הוחלט 

להשאיר אותם מחוץ לתמונה.
ועדת הביקורת דחתה את עמדת אחד 
מחברי הדירקטוריון, שטען כי יש צורך 
לרענן את זהות רואי החשבון, והוא נותר 
בעמדת מיעוט. הדירקטור טען כי החלפת 
בעתיד  הדרך  את  תפתח  אחד  משרד 
ייאלץ להסתפק  לאפשרות שהבנק לא 
בביקורת של משרד אחד בלבד, אך כאמור 

עמדתו לא התקבלה.
השאר  בין  לקבל  העדיפה  הוועדה 
את המלצת המנכ"ל דב קוטלר, וקבעה 
שליתרון הרענון יש חשיבות מוגבלת וכי 
למועמדים החדשים אין יתרון מובהק על 

רואי החשבון הנוכחיים.
במקביל, בדירקטוריון בנק הפועלים 
העניקו גיבוי לרואי החשבון של הבנק 
ופתרו אותם מאחריות בנוגע להסתבכות 
הבנק בפרשת העלמות המס בארה"ב. 
הוכחה  לא  כי  נקבע  בדירקטוריון 
הזהירות,  חובת  הפרת  או  רשלנות 
ולפיכך הבנק דוחה את הטענות נגדם 

בתביעה הנגזרת.

יהודה שרוני
התיאטרון המיתולוגי אהל ברחוב 
לכיכר  סמוך  אביב,  בתל  בילינסון 
דיזנגוף, נהפך על ידי רשת מלונות 
אטלס למלון בוטיק בהשקעה של 50 

מיליון שקל )לא כולל הקרקע(. 
המלון הוקם על בסיס המבנה האייקוני 
של התיאטרון אהל, שנוסד בשנת 1925, 

כאשר מדובר במבנה לשימור מחמיר.
ישנם  בקסטייג',  החדש,  במלון 
חלקים של התיאטרון הישן שנשמרו 
עם אלמנטים תיאטרליים, כולל מבנה 
האודיטוריום עם תקרה חשופה ופתוחה. 

המקום יפעל במתכונת של מלון בוטיק 
ויכלול 48 חדרים. מחיר ללילה כולל 

ארוחת בוקר יעמוד על 1,028 שקל.
עוד נמסר כי החוויה הקולינרית במלון 
הבוטיק החדש נמצאת אף היא ברוח עולם 
הבמה, ואחראים לה יעל רסולי, במאית 
תיאטרון, שחקנית וזמרת, שחברה לשף 
עידו פיינר )רוברטה וינצ'י(, המייעץ 
קולינרית למלון. בשעות הערב יפעל 
במקום לאונג' בר ראשון מבית המותג 

Moli של היינן אייל דרורי וגל ארזי.
דני ליפמן הוא מנכ"ל ובעלים משותף 
של רשת מלונות אטלס. הרשת מונה 16 

בתי מלון.

הוא האח הצעיר לשני  "בקסטייג' 
מלונותינו הממוקמים שנים רבות בכיכר 
דיזנגוף. רוחו של תיאטרון הפועלים 
המיתולוגי, שפעל במבנה והיה מאבני 
הדרך של ההיסטוריה התרבותית של תל 
אביב, עוברת בו כחוט השני", מסר ליפמן.
הוא הוסיף כי "זה כולל את הסאונד, 
ואלמנטים  הפנים  עיצוב  הלבוש, 
נוספים המבקשים לגעת באורחינו. 
וחוויית  האסטרטגי  מיקומו  בזכות 
השהייה יוצאת הדופן, אנחנו סבורים 
לאטרקציה  יהפוך  הוא  שבמהרה 
וישראלים  עסקים  אנשי  לתיירים, 

החושקים בחופשה אורבנית". 

 דירקטוריון הפועלים ממליץ למנות מחדש את שני משרדי רואי 
 החשבון של הבנק, למרות דרישת אחד מחברי הדירקטוריון לרוטציה 

# הדירקטורים מגבים את רואי החשבון בפרשת העלמות המס בארה"ב

 השקעה של 50 מיליון שקל

התיאטרון אהל בתל אביב הפך למלון בוטיק

קרופיק. צפוי לסיים 
את כהונתו ב־2025

צילום: ענבל מרמרי
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אולם גות'האם

ניו יורק

שנות   90 חוגג  פוסט  הג'רוזלם 
עשיה תקשורתית, מלאה בסיפורים 
ת  א ו  ב צ י ע ש ה  א ר ש ה י  ר ר ו ע מ
הישראלית,  החברה  של  מעמדה 
ובעולם. בארץ  והמדינית  העסקית 

ו  נ ח נ א  , ה נ ש ה ף  ו ס י  נ פ ל ע  ג ר
לניו  איתנו  לטוס  אתכם  מזמינים 
האינסופיות!  האפשרויות  עיר  יורק 
ליהנות מאפשרויות לחיבורים חדשים, 
תקשורתית  וחגיגה  חוויות  אינסוף 
אחת גדולה,  בבמה התקשורתית, 
. ם ל ו ע ב ה  ב ו ש ח ה  , ת י אל ר ש י ה

אינסוף אפשרויות

הכנס 
השנתי



משה כהן, אנה ברסקי
ראש הממשלה יאיר לפיד כינס אתמול 
הזינוק  את  למנוע  בניסיון  חירום  דיון 
במחירי הלחם המפוקח. בסיום הדיון סוכם 
שאגף התקציבים במשרד האוצר יגבש 
דרכי עבודה לבלימת מחירי הלחם בתוך 

שלושה ימים ואז תכונס ישיבה נוספת. 
בפתח הדיון הגדיר לפיד כי המטרה היא 
עצירה מוחלטת בעליית מחיר הלחם האחיד. 
זאת, לאחר שוועדת המחירים הורתה על 
התייקרות של עד 36% אחוזים, שהייתה 
אמורה להיכנס לתוקף החל מאתמול ונדחתה.
לנוכח התייקרות מחירי החיטה בעולם 
בעקבות המלחמה באוקראינה טענו המאפיות 

על עלייה משמעותית בתשומות הייצור.
בדיון החירום אתמול השתתפו, בין היתר, 
שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, שר החקלאות 
שר  כהן,  מאיר  הרווחה  שר  פורר,  עודד 

המשפטים גדעון סער ובכירים נוספים.
פורר הציע במהלך הדיון לקיים הידברות 
עם המאפיות בניסיון להגיע להסכם למתווה 
החלב  מוצרי  לגבי  שנעשה  כפי  מדורג, 
והביצים, שמתייקרים בקצב מתון יחסית. בין 
ההצעות הנוספות שהועלו: הורדת המע"מ על 

הלחם בחקיקה ומתן סבסוד למאפיות.
בינתיים רשתות מזון גדולות הסכימו 
להשהות את העלייה החדה של מחיר הלחם 
המפוקח בשבועיים. "רשת ויקטורי לא תיתן 
את ידה לעליות מחירי הלחם המפוקח. אנו 
מצויים במשבר עולמי, אך עלינו להבחין בין 
מוצרי יסוד בסיסיים שלעתים הם הדבר היחיד 

שנמצא על שולחנם של משפחות מעוטות 
יכולת לבין מוצרים שהם בגדר מותרות. 
צריכים לשלב ידיים במאבק הזה על מנת 
לדאוג לביטחון תזונתי לכל תושבי המדינה", 

הסביר מנכ"ל הרשת אייל רביד.
רמי לוי, שהתארח בתוכניתם של בן כספית 
ואריה אלדד ברדיו 103FM, אמר כי בכוונתו 
לספוג את עליית המחירים עד לסוף חודש 
ספטמבר: "החלטנו לבוא לקראת הלקוחות 
שלנו. אנחנו מבינים שהילדים בבית, עוד 

מעט יש בית ספר".
לוי טען כי העלייה החדה במחירי החשמל 
לא הותירה ברירה למאפיות אלא להעלות 
את המחירים גם הם. "מחירי החיטה עלו 
בסביבות 40%. העלאת מחירי החשמל היא 
קטסטרופה הרבה יותר גדולה מההתייקרויות 
במחירי הלחם המפוקח. יצטרכו לשלם עוד 

100 או 200 שקל על החשמל. מי ששולט 
בזה היא המדינה. האוצר וכולם מתגאים בזה 
שהם גבו יותר השנה. אם המאפיות צריכות 

עזרה, שיעזרו להם".
בתוך כך, מריאנה אורבך, מנהלת היחידה 
לתזונה ודיאטה של שירותי בריאות כללית 
במחוז דן - פתח תקווה, מציינת את חשיבות 
שילובו של הלחם לסוגיו השונים בתפריט 
היומי )במינון נכון( ואת היותו זמין לכלל 

האוכלוסייה.
"קמח החיטה, בעיקר כשמדובר בקמח חיטה 
מלא, ממנו עשוי הלחם, עשיר ברכיבי תזונה 
רבים וחשובים לבריאות", היא מסבירה, "לחם 
משמש מקור חשוב לוויטמינים ממשפחת 
ויטמיני B, שחשובים לבריאות רקמות הגוף 
השונות, לתפקוד תקין של מערכת העצבים, 

הדם, חילוף חומרים ומערכות הגוף".

16

news@maariv.co.il רצון יש - פתרונות עדיין לא

מקבוצת הג'רוזלם פוסט  יום ב', י"ט בתמוז תשפ"ב, 18.7.2022 ב גיליון מס׳ 22,863 ב המחיר 7.00 ש"ח )כולל מע"מ( ב המחיר באילת 6.00 ש"ח )ללא מע"מ(

גיליון  4145 ב יום ב', י"ט בתמוז תשפ"ב, 18.7.2022 ב כתובת: האחים מסלוויטה 15, תל אביב 6109202

יום ב', י"ט בתמוז תשפ"ב, 18.7.2022 

יום ב', י"ט בתמוז תשפ"ב, 18.7.2022 
 יום ב', י"ט בתמוז תשפ"ב, 18.7.2022

www.maariv.co.il

 maarivhaboker.co.il    ב

ראש הממשלה כינס אתמול דיון חירום בניסיון למנוע את ההחלטה לייקר בעשרות 
אחוזים את המחיר # רשתות המזון הגדולות הודיעו כי ישהו את העלייה החדה

לפיד: "המטרה – עצירה מוחלטת 
בעליית מחיר הלחם האחיד"
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מתן וסרמן
בית המשפט העליון צפוי לדון היום 
בעתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון 
לעצור את מימון  נגד הכנסת, בבקשה 
הוצאות הטיסות של חברי הכנסת על ידי 

גופים חיצוניים ופרטיים.
לפי כללי האתיקה של הכנסת, טיסות 
לחו"ל של ח"כים במימון גופים חיצוניים 
ופרטיים דורשות את אישור ועדת האתיקה.  
אף על פי שבכנסת הנוכחית ועדה זו אינה 
מתכנסת, ואין אף גורם שיכול לאשר טיסות 
והוצאות לינה לח"כים במימון גופים חיצוניים, 

הם ממשיכים לעשות זאת באין מפריע.
לטענת התנועה לאיכות השלטון מדובר 
שלטונית  לשחיתות  ופרוץ  פורה  בכר 
הכנסת  חברי  עמדותיהם של  ו"לקניית" 

באמצעות הטבות מיוחדות בנסיעות לחו"ל.
כי  היתר  בין  נכתב  העתירה  במסגרת 
העובדה שהאישורים לטיסות ניתנים ללא 
שוועדת האתיקה פועלת "היא למעשה פעולה 

שמקורה בחוסר סמכות". 
עו"ד הידי נגב, מנהל מחלקת מדיניות 
"כדי  השלטון:  לאיכות  בתנועה  וחקיקה 
שח"כים יוכלו לקבל מימון חיצוני של נסיעות 
ח"כים לחו"ל - טיסות, מלונות ומסעדות - 

הם צריכים לפנות מראש לוועדת האתיקה 
שתאשר להם. בכנסת האחרונה ח"כים בחרו 
שלא להקים את ועדת האתיקה, אבל המשיכו 
למימון  אישורים  ולקבל  בקשות  להגיש 

הנסיעות על ידי גורמים חיצוניים לכנסת.
"לא רק שהכנסת פועלת בחוסר סמכות 
ובניגוד לדין, אלא שמבלי אישור מראש של 
ועדת האתיקה מתקיימת פגיעה חמורה בטוהר 
המידות ובניגוד העניינים של חברי הכנסת".
מהכנסת נמסר בתגובה: "בניגוד לנטען 
בעתירה, הייעוץ המשפטי לכנסת לא מאשר 
לח"כים לנסוע לחו"ל במימון חיצוני. אישור 
שכזה יכול להינתן רק על־ידי ועדת האתיקה".

 "פגיעה חמורה בטוהר המידות"

העליון ידון בטיסות ח"כים במימון פרטי

 התמ"ג ירד בשיעור 
של 1.8%

כי התוצר המקומי  הלמ"ס פרסמה אתמול 
הגולמי )תמ"ג( ירד בשיעור של 1.8% בחישוב 
שנתי ברבעון הראשון של שנת 2022, לעומת 

הרבעון הרביעי של 2021. 
מנתוני הלמ"ס עולה עוד כי ברבעון הראשון 
של השנה חלה ירידה של 3.2% בתמ"ג ללא מסים 
נטו על היבוא, ירידה של 0.7% בהוצאה לצריכה 
פרטית, ירידה של 7.6% בהוצאה לצריכה ציבורית 
וירידה של 8.3% בייצוא הסחורות והשירותים 
)ללא יהלומים וחברות הזנק(. לעומת זאת, נרשמה 
עלייה של 2.3% בהשקעות בנכסים קבועים ועלייה 

חדה של 17.9% ביבוא הסחורות והשירותים.
בלמ"ס ציינו עוד כי ברבעון הראשון של 2022, 
לעומת הרבעון הראשון של 2021, חלה עלייה של 
9% בתמ"ג אולם הדגישו כי הרבעון הראשון של 
2021 היה בעיצומו של משבר הקורונה ושרשרת 

הסגרים.
מתן וסרמן

"ישראל תהפוך לגן עדן 
לעבריינים"

"השינוי מפר בגסות את האיזון בין צנעת הפרט 
לבין ביטחון הקהילה", מתריע מנכ"ל אביר מודיעין 
וביטחון יניב מלך, בעקבות כניסתו לתוקף של חוק 
המידע הפלילי החדש, המונע לדבריו ממעסיקים 
לקבל מידע קריטי לגבי מועמדים לעבודה ואוסר 
עליהם לשאול את המועמדים לעבודה אם היו להם 

בעברם אירועים פליליים כלשהם.
"ישראל תהפוך לגן עדן לעבריינים", טוען 
מלך ומסביר כי על פי חוק המרשם הפלילי הישן, 
למעסיקים היה אסור לבקש תעודת יושר ממועמדים 

לעבודה. 
חוק המידע הפלילי החדש שנכנס כעת לתוקף 
מוסיף לטענתו מגבלה משמעותית: "כעת אסור 
למעסיקים אפילו לשאול את מי שמעוניין להתקבל 
לעבודה אצלם שאלות לגבי עבר פלילי. גם שאלות 
לגבי רישום משטרתי אסורות לחלוטין. המעסיק 
הפרטי בעצם עיוור לחלוטין לעברו של המועמד 
לעבודה בתחום הפלילי. מעסיקים עלולים לקלוט 
לעבודה עברייני רכוש, עברייני סמים, אנסים 

ואפילו רוצחים ואסור להם לדעת זאת".

"להעניק ריבית מופחתת 
לאוכלוסיות מוחלשות"

על רקע הזינוק בשיעור הריבית במשק וגל עליות 
המחירים, תנועת אומ"ץ דורשת לקבוע ריבית 

מופחתת לאוכלוסיות מוחלשות.
"הריבית שעלתה וההתייקרויות מכבידות על כלל 
משקי הבית ובפרט משלמים על כך מחיר יקר 
קשישים, ניצולי שואה, סטודנטים, מובטלים ומי 
ששכרם נמוך", התריע יו"ר אומ"ץ, פנחס )פליצ'ה( 
פלד, שיצא בקריאה לנגיד בנק ישראל, אמיר ירון, 
לעשות כל שביכולתו כדי למנוע פגיעה קשה 

באוכלוסיות המוחלשות.
באומ"ץ ציינו כי בחודש אפריל העלה בנק ישראל 
את שיעור הריבית במשק בכרבע אחוז, חודש לאחר 
מכן נרשמה עלייה נוספת של 0.4% ובתחילת יולי 
התבשרו אזרחי ישראל כי הריבית של בנק ישראל 
ממשיכה לנסוק מעלה – בעוד 0.5%, לרמה של 

 .1.25%
"כפועל יוצא מכך, ריבית הפריים כבר עומדת 
על 2.75% ועל פי הערכות כלכלנים רבים ישנו 
סיכוי סביר לעליות נוספות", התריעו באומ"ץ, 
"אין ספק שריבית כזו פוגעת במשקי הבית ובמיוחד 

באוכלוסיות המוחלשות".
משה כהן

דוכן לחם. "החלטנו לבוא לקראת הלקוחות שלנו"





גל טרור

ליאור נוביק
קבוצת המילטון, היבואנית הרשמית 
של מותג שיאומי בישראל, השיקה את 
 ,G11 ,שואב האבק החדש מבית שיאומי
חדשנית,  רולר  במברשת  שמאובזר 
המשולבת במערך סכינים ייחודי שחותכות 

שערות שנתפסות במברשת.
המותג שיאומי כבר השיק לא מעט שואבי 
אבק  ידניים ורובוטיים. הדגם החדש שהיא 
מציגה ה־G11, ממשיך את הקו של קודמיו, 
עם שני שדרוגים עיקריים, הרולר ועוצמת 
השאיבה. ה־G11 מציג עוצמת שאיבה של עד 
185AW, והיא אמורה להיות יעילה ב־23% 

יותר מהדור הקודם.
בבדיקה עצמית התוצאות של השואב 
טובות מאוד. הוא הצליח להעלים במהירות 
אבק ולכלוך מהשטיחים ומהרצפה, ויש לו 
נגישות קלה לסדקים ולחריצים עמוקים. 

מברשת הרולר, שמוצגת לראשונה בישראל, 
מצוידת בשלושה מערכי חיתוך שערות 
הפועלים בצורה אוטומטית וחותכים שערות 
המסתבכות במברשת על מנת לאפשר תהליך 

שאיבה חלק ואופטימלי. 
בנוסף, השואב החדש מגיע עם מסנן רב־
שכבתי בעל יכולת סינון אלרגנים שונים 
עד 0.3 מיקרון ביעילות של עד 99.5%. 
הודות למסנן המתקדם הפועל בטכנולוגיית 

פחם פעיל, קולט השואב החדש חלקיקי אבק 
וזיהומים ולוכד אותם. 

מבנה השואב הייחודי, בעל תשעה קונוסים, 
מנצל את החלל הפנימי של מערכת הסינון 
כדי להפריד חלקיקים בלתי נראים מהאוויר. 
פעולה זו מונעת את סתימת המסנן ומאפשרת 

לו לשמור על כוח יניקה למשך זמן רב. 
כמו כן, השואב מצויד בסוללת ליתיום־יון 
פולימר בצפיפות גבוהה המאפשרת פעילות 
עד 60 דקות, והוא יודע להתאים את עוצמת 
היניקה הודות לחיישן אינפרא־אדום מובנה 
בגוף השואב. ככל שהשואב מזהה יותר אבק, 

עוצמת היניקה גדלה ולהפך. 
מסך ה־LCD בראש המכשיר מציג מידע 
בעת השימוש, כמו עוצמת שאיבה, רמת 
הסוללה והודעות שגיאה. המסך מאפשר 
לעקוב אחר מצב השואב והופך את השימוש 
בו לקל ולנוח יותר. המחיר של ה־G11 הוא 

1,799 שקל עם 12 חודשי אחריות. 

Xiaomi G11 : מערך סכינים לחיתוך שערות 

 בוש: מקררי
 Home Connect

בוש  מותג  של  הרשמית  היבואנית   ,BSH
 XXL בישראל, משיקה נבחרת חדשה של מקררי
עם שלוש וארבע דלתות. המקררים החדשים בנפח 
 Home של עד 617 ליטר מגיעים עם טכנולוגיית
Connect - שליטה וניטור על פעולת המקרר 
מרחוק באמצעות אפליקציה ייעודית )בדגמים 
נבחרים(, בעלי סידור פנימי אידיאלי הכוללים 
מגירות Vita Fresh לשמירה על טריות מזון 
לאורך זמן הודות לשני אזורי אקלים: אזור יבש 
ב־0 מעלות לאחסון של דגים, בשר טרי ומוצרי 
חלב, ואזור לח לאחסון פירות וירקות. המקרר 
מגיע עם תאורת LED בתא הקירור ו־10 שנות 

אחריות על המדחס.

 מסלול לימוד הייטק
לבני נוער 

האקריו, חברה להכשרת ולהשמת עובדים בהייטק, 
משיקה מסלולי לימוד במקצועות ההייטק המיועדים 
לבני נוער בגילי התיכון ופתוחים להרשמה לתלמידי 
כיתות ט'־י"ב. הלימודים ייערכו במתכונת למידה 
מרחוק באמצעים טכנולוגיים מהמתקדמים בעולם 
ובמסלולים שאורכם בין שישה לעשרה חודשים 
במקצועות: פיתוח, בנייה ועיצוב אתרים, אנימציה 
בתלת־ממד, גיימינג ופיתוח משחקים, הגנת סייבר 
ואבטחת מידע. התוכנית פתוחה לבני נוער בכל 
נבחנים שיתופי פעולה עם  ובימים אלה  הארץ 
מועצות ועיריות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית 
להענקת מלגות ותוכניות סבסוד לבני נוער שידם 

אינה משגת.

IMSI: מיון תאי זרע
 

מרכז פוריות הגבר של בנק הזרע בהרצליה מדיקל 
סנטר הצטייד לאחרונה במכשור מתקדם למיון תאי זרע. 
טכנולוגיית IMSI למיון זרע משתמשת במיקרוסקופ 
אור המאפשר הגדלה משמעותית הרבה יותר של 
תאי הזרע - פי כ־6,400. באמצעותה ניתן להבחין גם 
בפגמים קטנים וקלים יותר בגרעין ובראש הזרעון, 
מידע שהבדיקה הסטנדרטית לא יכולה לגלות. "הבדיקה 
מאפשרת לברור בצורה מוקפדת את התאים שישמשו 

לתהליך ההזרקה לתוך הביצית", נמסר מהמרכז.

 גיוס טאלנטים
למקצועות הדיגיטל 

האקריו, חברה להכשרת ולהשמת עובדים בהייטק, 
הודיעה על השקת מסלולי לימוד במקצועות ההייטק 
המיועדים לבני נוער בגילי התיכון ופתוחים להרשמה 
לתלמידי כיתות ט'־י"ב. הלימודים ייערכו במתכונת 
למידה מרחוק באמצעים טכנולוגיים מהמתקדמים 
בעולם ובמסלולים שאורכם בין שישה לעשרה חודשים 
במקצועות: פיתוח, בנייה ועיצוב אתרים, אנימציה 
בתלת־ממד, גיימינג ופיתוח משחקים, הגנת סייבר 
ואבטחת מידע. התוכנית פתוחה להרשמה לבני נוער 
בכל הארץ ובימים אלה בוחנים בהאקריו שיתופי פעולה 
עם מועצות ועיריות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית 
להענקת מלגות ותוכניות סבסוד לבני נוער המעוניינים 

להירשם לתוכנית אך ידם אינה משגת.
יהודה שרוני

ליאור נוביק
אבטחת  חברת  שפרסמה  חדש  דוח 
הסייבר סופוס מצא כי כי מוסדות חינוך 
)השכלה גבוהה ובתי ספר יסודיים ועל־
יסודיים( נפגעים יותר ויותר מתוכנות 
60% מהמוסדות הותקפו  כופר, כאשר 

ב־2021, לעומת 44% ב־2020. 
סבלו  החינוך  מוסדות  כי  מגלה  הדוח 
ביותר  הגבוה  הנתונים  הצפנת  משיעור 
)73%( בהשוואה למגזרים אחרים )65%(, 
כמו גם מזמן השחזור הארוך ביותר, כאשר 
ל־7% נדרשו לפחות שלושה חודשים כדי 
לשחזר את נתוניהם – משך זמן כמעט כפול 

מהממוצע במגזרים אחרים )4%(. 
עוד עולה מהדוח כי המתקפות השיגו את 

מטרתן, כאשר 94% מהנשאלים בבתי ספר 
יסודיים ועל־יסודיים העידו כי התקיפות 
השפיעו על יכולתם לפעול, בעוד ש־96% 
מהנשאלים במוסדות השכלה גבוהה ו־92% 
מהנשאלים בבתי ספר יסודיים ועל־יסודיים 
במגזר הפרטי דיווחו בנוסף על אובדן עסקים 
והכנסות. "מוסדות חינוך הם בין המוסדות 
החשופים ביותר לפגיעתן הרעה של תוכנות 
עיקריות  מטרות  משמשים  הם  הכופר. 
שלהם  הכולל  המחסור  בגלל  לתוקפים 
באמצעי אבטחת סייבר חזקים, ומכרה הזהב 
של הנתונים האישיים שהם מחזיקים", אמר 
צ'סטר וישנייבסקי, מדען מחקר ראשי בסופוס. 
"לצערנו, ההתקפות האלה לא ייפסקו, ולכן 
הפתרון היחידי הוא לתעדף בנייה של אמצעי 
לזהות  מנת  על  כופר  תוכנות  נגד  הגנה 

ולמנוע התקפות לפני שההצפנה מתאפשרת. 
ארבעה מתוך עשרה בתי ספר אומרים שהם 
מקבלים פחות הצעות מספקי ביטוח, בעוד 
שכמעט מחצית )49%( מדווחים על עלייה 
ברמת אבטחת הסייבר הנדרשת מהם לצורך 
הכיסוי", מוסיף וישנייבסקי. "ספקי ביטוח 
יותר בכל הנוגע  סייבר נעשים בררניים 
לקבלת לקוחות, וארגוני חינוך זקוקים לעזרה 

כדי לעמוד בסטנדרטים הגבוהים האלה. 
"עם תקציבים מצומצמים, מוסדות חינוך 
צריכים לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם 
אנשי מקצוע מהימנים בתחום האבטחה כדי 
להבטיח כי המשאבים יוקצו לטובת הפתרונות 
האבטחה  תוצאות  את  שיספקו  הנכונים, 
הטובות ביותר ויסייעו גם לעמוד בסטנדרטים 

של ספקי הביטוח".
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דוח חדש של חברת אבטחת הסייבר סופוס מצא עלייה במתקפות כופר על מוסדות חינוך 
# החולשות: "מחסור כולל באמצעי אבטחה חזקים ומכרה זהב של נתונים אישיים" 
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3. שלומית ושמואל דונרשטיין 

3. אבי איינשטיין, ציפי פינס, הילה רהב וישראלה שטיר

3. עמי וליזיקה שגיא
3. שמואל וענת פרנקל

3. שירה מרגלית
3. דורית חכים

1.אלטשולר שחם שרים קולדפליי
כ־1,100 עובדי בית ההשקעות אלטשולר 
א',  יום  שביזות  על  השבוע  דילגו  שחם 
וזאת מפני שהחברה החליטה לפנק אותם 
בסוף שבוע בפריז. הנסיעה כללה גם כניסה 
להופעתה בעיר האורות של להקת קולדפליי, 
והסטוריז  הדיווחים  פי  על  לשפוט  ואם 

באינסטגרם, היה בהחלט שווה. 

2.החוגגים בסן טרופה
סמסו מזל טוב למתיו ברונפמן, שחגג בשבת 
יום הולדת יחד עם רעייתו מלאני וילדיהם 
בעיר היוקרה סן טרופה שלחופי הריביירה 
הצרפתית. בשבוע שעבר חגגה באותה עיר 
ממש, החביבה על עשירי תבל, בתיה עופר, 
רעייתו של המיליארדר עידן עופר, את יום 
הולדתה, במסיבה מושקעת שנערכה על יאכטה. 

3.שיפוצים בבית ליסין
בשישי בצהריים התכנסו ידידי תיאטרון 

בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר, כדי לסגור 
עונה בצפייה משותפת בקומדיה הישראלית 
"שיפוצים" מאת ארז דריגס, בכיכובם של מיה 
דגן, שלומי טפיארו, אודי גוטשלק ואביעד 

בנטוב.
נפגשו באולם הממוזג ונהנו מארטיקים 
בסוף ההצגה: מנהלת התיאטרון ציפי פינס, 
יו"ר אגודת הידידים הילה רהב, יו"ר הנהלת 
התיאטרון דב תמרי, ורד ואילן גרינבוים, 
גליה ויהושע מאור, ליזיקה ועמי שגיא, מיכל 
ויובל רכבי, אבי איינשטיין וישראלה שטיר, 
ושמואל  שלומית  פרנקל,  וענת  שמואל 
דונרשטיין, תיאודור אור ואתי ליבני, לימור 
לבנת ומיקי ירושלמי, דורית חכים, שירה 

מרגלית, תמי ואורי סלונים ועוד.

4.האסטרטגים במועדון
ביום שישי נערך אירוע של חברי המועדון 
העסקי־אקדמי של אוניברסיטת תל אביב, 
דיון אסטרטגי בנושא המתרחש  שבמרכזו 
לנו ממזרח. הדיון התקיים בהשתתפות אלוף 

)במיל'( תמיר הימן - ראש אמ"ן היוצא ומנהל 
המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS; פרופ' עוזי 
רבי - ראש מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון 
ואפריקה באוניברסיטת תל אביב; ובאבק יצחקי 
- כתב בתחנת הטלוויזיה איראן אינטרנשיונל.
האירוע נערך בהובלת נשיא המועדון העסקי־
אקדמי אמנון דיק והמנכ"לית עדי אולמרט. 
הגיעו לשמוע: סמי סגול, יצחק ולינדה סגול, 
לינדה ואלי שטרייט, פרופ׳ יעקב פרנקל, עמוס 

אלעד, יהודה זיסאפל, רותי ליבנה ועוד.

5.פתאל בפלאמלים
החופש הגדול הוא כידוע גם עונת סרטי 
חברת  ערכה  בשישי  החדשים.  הילדים 
פילמהאוס במתחם סינמה סיטי בגלילות 
הקרנת בכורה חגיגית לסרט הילדים החדש 

“פלאמלים״, שיוצא לאקרנים השבוע. 
אלן גרינבלט - בעלי פילמהאוס בשותפות 
עם משה אדרי, קיבל את פני המוזמנים, בהם 
איש העסקים דוד פתאל, שהגיע עם בני הדור 

הבא של משפחתו. 

6.האנרגיה האלקטרונית של בר
קיים  אקסל  האנרגיה  משקאות  מותג 
 XL את הראשונה,  בפעם  השבוע,  בסוף 
יקה  ז למו פסטיבל   -  ELEMENTS
אלקטרונית. הפסטיבל אירח כמה מהשמות 
 ARTBAT, הגדולים בסצנה העולמית ובהם
 MAGDALENA, ADANA TWINS,

 .Hard To Tellו־ MAGIT CACOON
את האירוע, שנערך בלייב פארק ראשון, 
אליו  חברת G Group והגיעו  הפיקה 
כ־5,000 מבלים, בהם דניאל בר - מנכ"ל 
טמפו, יואש בן אליעזר - משנה למנכ"ל 
טמפו, נטע טובים - מנהלת שיווק אנרגיה 
 .G Group בטמפו, ואור לובושיץ - מנכ"ל
השיווק  מנהלת  מוז׳ינסקה,  קטרזינה 
במיוחד  XL, הגיעה  של  הבינלאומית 
מפולין לפסטיבל אחרי חודשים של עבודה 
משותפת על הפרויקט. לדבריה, האירוע היה 
בסטנדרטים של הפקות מוזיקה אלקטרונית 

הגדולות בעולם.

1. להקת קולדפליי )תמונת ארכיון(

6. דניאל בר ויואש בן אליעזר5. דוד פתאל ואלן גרינבלט

2. מתיו ברונפמן )תמונת ארכיון(

4. עדי אולמרט ותומר הימן
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מיכאל יוכין

אסטריט סלמאני לא קיבל בעין יפה 
את העובדה כי לפני חודשיים סופסל 
בדרבי מול א.י.ק סולנה, ומיהר לספר 
לתקשורת את דעתו על המאמן מרטי סיפואנטס. 
"הוא רוצה לעשות את הדברים בדרך שלו, ואני 
רוצה לעשות אותם בדרך שלי". זה היה הרגע 
שבו הבינו כולם שהרומן הזה צריך להסתיים, 
והמועדון ינהג בתבונה אם ימכור את הסקורר. 
כעת הוא נמצא בדרך להפועל ב"ש, אחרי 
עונה וחצי בלבד בקבוצה הירוקה־לבנה של 
קצת  אוהדים  אחריו  ומשאיר  שטוקהולם, 
מאוכזבים. הם אהבו את הרכש היקר ביותר 
בתולדות המועדון, וציפו שהוא יוכל להצעיד 
אותם למאבק על תואר האליפות. לפני שנה 
היה לו תפקיד חשוב בזכייה ההיסטורית בגביע 
השוודי. סלמאני היה זה שדייק בפנדל החמישי 
והאחרון בגמר מול האקן, והמארבי חגגה את 

ההנפה הראשונה בתולדותיה.
קבוצה  עבור  בכך  מה  של  דבר  לא  זה 
שמחשיבה את עצמה לאחת הגדולות במדינה, 
שהייתה, מאז ומתמיד, הלוזרית הסימפטית, זו 
שנותנת הצגות לקהל ומוסיפה המון טעם, אך 
מסיימת בידיים ריקות. וזה, אגב, מה שקרה לה 
בגמר הגביע במאי האחרון. גם הפעם היא נגררה 
לדו־קרב פנדלים נגד מאלמו, אבל במקרה זה 
התוצאה הייתה הפוכה, וסלמאני החמיץ את 

הפנדל החמישי הגורלי. 

מליצן למקצוען
עבור החלוץ היה זה ערב קצת מוזר כי הרי 
הוא נולד במאלמו, אהד אותה מאז שהוא זוכר 
את עצמו, וחלם, כמו כל בחור מקומי ממוצא 
אקס יוגוסלבי, ללכת בעקבות יליד מאלמו הכי 

מפורסם, זלאטן איברהימוביץ'. 
מאחורי ההתקדמות ההדרגתית שלו אפשר 
להבחין בביטחון עצמי גבוה, אולי קצת מופרז. 
יש בגישה הזו משהו שמזכיר טיפה את זלאטן. 
זה לא בהכרח פעל לטובתו, והמפגש הראשון 
עם מועדון רציני הסתיים בפיאסקו מהדהד. 
אנגלהולם ששיחקה אז בליגה השנייה הימרה 
עליו כאשר היה בן 18, וזרקה אותו לכל הרוחות 
אחרי מספר הופעות ספורות כמחליף. סלמאני 
נחת בכריסטיאנסטאד מהליגה השלישית, שם 
פגש את המאמן יואקים פרסון שלא סבל את 
הבטלנות שלו. "אסטריט חשב שהוא מגיע 
מהליגה השנייה, ולכן יוכל להצליח בלי לעבוד 
ובלי לרוץ. הוא חשב שהוא כבר יודע הכל. 
הסברתי לו שהוא לא יודע כלום", תיאר פרסון 

את מערכת היחסים ביניהם. 
הודח סלמאני מכריסטיאנסטאד  כאשר 
הזעירה, הגדיר אותו הבוס כ"ליצן", אלא 
שבחלוף שנתיים הם נפגשו שוב, והפעם החיבור 
הביא את שניהם לגבהים מזהירים ובלתי 
נתפסים, דווקא בווארברג, מועדון קטן מאוד 
מהחוף הדרומי של שוודיה. הסקורר הצעיר 
הפציץ 15 שערים וסחף את הקבוצה להישג 
היסטורי אדיר. "אסטריט לקח ברצינות את 
מה שאמרתי לו ב־2016. עכשיו הוא רץ יותר 

מכולם ועובד יותר מכולם", הסביר המאמן.

יעדים שאפתנים
מובן שכל הפרשנים ניבאו לווארברג ירידה 
בטוחה ב־2020, אך הם טעו. היא שרדה בסטייל, 
וסלמאני הפך לאחד הלהיטים הגדולים. בעונת 

הבכורה שלו בליגה הראשונה הוא כבש 15 
שערים ב־24 משחקים בלבד, וגם הוסיף 6 
בישולים. אחד ממשחקי השיא שלו היה כאשר 

הבקיע שלושער ב־2-5 מכונן על המארבי.
מאמן המארבי, סטפן בילבורן, הסתכל עליו 
וידע שזה מה שחסר לו. כפי שהדגיש פרסון, 
הוא באמת השקיע על המגרש יותר מכולם, 
ואחוז ניצול ההזדמנויות שלו בהחלט הרשים. 
המארבי הסכימה לשלם תמורתו שיא מועדון של 
קרוב למיליון יורו לקראת עונת 2021. האוהדים 

התחברו אליו מיידית. 
השאיפות לדהור בצמרת לא ממש התממשו 
אשתקד, בילבורן פוטר באמצע העונה למרות 
הזכייה בגביע, וסלמאני הסתגל לא רע לסגנון 
מחליפו, מילוש מילוייביץ'. זו לא הייתה שנה 
יוצאת מהכלל, אבל היא הניבה תוצאה סבירה 
יחסית של 9 שערים ו־6 בישולים, והקהל עמד 
תמיד מאחוריו. הוא האמין כי 2022 תהיה טובה 
יותר עבורו, הן מבחינה קבוצתית והן מבחינה 
אישית. עם זאת, המציאות התבררה כהפוכה 
ב־180 מעלות, והגעתו של סיפואנטס שיבשה 

את כל התוכניות מבחינת סלמאני.

"לא מתכוון להשתנות בגיל 25"
המאמן הקטלוני הצעיר הובא להמארבי על 
מנת ליישם משהו שמתקרב לטיקי־טאקה, ואחת 
ההחלטות הראשונות שלו הייתה להשתמש 
שידר  החלוץ  מדומה".  כ"תשע  בסלמאני 
אופטימיות לגבי השינוי, והציב לעצמו יעד של 
15 שערים לפחות, אבל במהרה התברר כי הוא 
לא רוצה, וכנראה גם לא מסוגל, לתפקד כך. 
לאחר שלא מצא את הרשת בשבעת המחזורים 
הראשונים של העונה, הוא הוצא מההרכב 
לקראת הדרבי היוקרתי, והפיצוץ לא איחר 

לבוא.
"לא כיף לי לעשות 90% מהריצות לצורך 
פעולות הגנתיות. זה קשה פיזית ונפשית. אני 
לא מתכוון להשתנות בגיל 25", הצהיר סלמאני, 
ואיבד לחלוטין את מקומו בהרכב. הצעה כספית 
טובה הייתה משכנעת ללא בעיות את המארבי 
למכור אותו. ההצעה הזו הגיעה מבירת הנגב.

"רצינו בהצלחתו"
"אסטריט לא רק כבש הרבה, אלא עשה 
קילומטרז' פנטסטי, וגילה גישה שמתאימה 
לקבוצה הרבה יותר גדולה. בהמארבי הוא לא 
שחזר את המאזן הסטטיסטי. בסופו של דבר, 
הוא הפך לבעיה ולנטל", מספר העיתונאי 

השוודי כריסטופר ברגסטרום.
"סלמאני הוא דמות חיובית מאוד, על המגרש 
ומחוצה לו. הוא תמיד נותן את המקסימום, 
משקיע את כולו במשחק, אבל לרוע המזל 
זה לא בהכרח עבד בהמארבי. כאשר הגיע 
סיפואנטס, הכל התרסק. זה חבל, ומצער מאוד 
כי הוא השחקן שממש רצינו בהצלחתו. אין לי 
ספק שאם המאמן בבאר שבע יבנה את המשחק 
יהיה כוכב  סביב האיכויות שלו, אסטריט 
בישראל", אומר הקטור, מראשי חוג האוהדים 

של המארבי.
באר שבע מקבלת, אם כך, חלוץ משקיען 
וכריזמטי, שעובד קשה על המגרש, ניחן בחושים 
מפותחים ברחבה, וגם אוהב את התקשורת וידוע 
כמרואיין מעניין עם אמירות לא שגרתיות. 
תלויה  תהיה  העל  בליגת  הצלחתו  מידת 
בהתאמת המשחק אליו. האם אליניב ברדה רוצה 
לעשות זאת, והאם תוכניותיו הולמות את אלה 

של הקוסו־שוודי? ימים יגידו. 

כוח החלוץכוח החלוץ
הוא חלם להיות זלאטן, כונה "ליצן", עשה מהפך 

תדמיתי והפך לרכש הכי יקר של המארבי, עד 
שהגיע מאמן שלא נתן לו את החופש שרצה ב 
אסטריט סלמאני נחת אתמול בבאר שבע, אבל 

הצלחתו תלויה בהתאמת המשחק אליו

סלמאני בהמארבי. "הוא תמיד נותן את המקסימום, משקיע את כולו במשחק"
STEFAN JERREVANG/TT News Agency/AFP via Getty Images :צילום
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שלמה וייס

סאגת בית"ר ירושלים נמשכת. 
הרשות לבקרת התקציבים הודיעה 
אמש למועדון כי היא נותנת לו 

ארכה של שבוע נוסף להגשת תקציב. 
מהודעת הבקרה נמסר כי "הבקרה תעביר 
לקבוצה את נתוני התקציב הריאליים, לרבות 
סעיפי  בין  הקיימים  התייחסויות לפערים 
הסכומים  לבין  הקבוצה  שהציגה  התקציב 
המאושרים על ידי הבקרה. ככל ולא יתקבלו 
וככל  ראשון,  ליום  עד  במלואם  הנתונים 
דעתה  את  יניחו  לא  שיתקבלו  שהנתונים 
תקציב  אישור  לצורך  הבקרה  יו"ר  של 
הקבוצה  ירידת  את  יגרור  הדבר  הקבוצה, 
באופן אוטומטי לליגה לאומית ב־24 ביולי 
נוספת  בהחלטה  צורך  ללא   12:00 בשעה 
תקציבים". לבקרת  הרשות  מליאת   של 
יש לציין כי לבית"ר ירושלים יש זכות ערעור 
48 שעות  לנשיאות בית הדין העליון תוך 
בקבוצה  כאשר  הרשות,  מליאת  מהחלטת 
מקווים כי ברק אברמוב ישלים את רכישת 
הקבוצה עוד לפני הדד־ליין, והקבוצה תצליח 

להעמיד תקציב על פי דרישות הבקרה.
של  המשפטי  היועץ  הבהיר  כך,  בתוך 
עיריית ירושלים, אלי מלכה, שלא יאשר מתן 
10 מיליון שקל לפני  ערבות להלוואה של 
שתתבצע רכישה של בית"ר ירושלים. כזכור, 
ברק אברמוב דרש שהעירייה תעמיד ערבות 

להלוואה שכזו כתנאי לרכישת המועדון. "אי 
אפשר לקבוע כזה דבר על סמך עסקה שבכלל 
המעורים  גורמים  הסבירו  התממשה",  לא 
בפרטים. "ברגע שיהיה רוכש, הוא יצטרך לפנות 
 לעירייה ולהציג את כל המסמכים והעובדות".
בעיריית ירושלים מכחישים שניתנה הבטחה 
לערבות להלוואה, ובטח שלא בגובה של 10 
מיליון שקל. מנכ"ל עיריית ירושלים, איציק 
של  הספורט  לתוכנית  אתמול  אמר  לארי, 
103FM כי לא נחתם שום הסכם בנוגע לערבות 
להלוואה. "לא ידוע מאיפה נולד הספין להלוואה 
הזו. הם הכניסו את זה בחוזה מבלי לשאול את 
העירייה. נשב עם הרוכש ונבחן את כל הדרכים 
כיצד ניתן לסייע, בטח לא הלוואה של 10 מיליון 
שקל ולא ערבות. זה אומר שצריך לשעבד את 
כספי התמיכות שנים קדימה. יש פה עוד קבוצות 

בירושלים".
בסביבת משה חוגג מעריכים כי המשטרה 
תאשר את עסקת מכירת בית"ר ירושלים לברק 
אברמוב, לאחר שאתמול התקבל נייר עמדות 
מהמשטרה ובו תנאים שהציבה לאישור העסקה. 
על אותם תנאים הגיבו בסביבת חוגג: "לא תהיה 
בעיה לעמוד בהם. לא צריך להיות קושי לספק 

למשטרה את מה שביקשה".
וביתיים, יצאה אתמול בית"ר ירושלים למחנה 
אימונים באוסטריה לאחר שצירפה בהשאלה 
ממכבי ת"א את שחקן הכנף רונן חנציס ויצאה 
למחנה עם השוער איתמר ישראלי והחלוץ סתיו 
נחמני שצפויים לחתום בקבוצה ולעבור בהשאלה 

ממכבי חיפה. 

עוד ארכהעוד ארכה
שחקני בית"ר אתמול בנתב"ג. מתכוננים לליגת העל / צילום: אודי ציטיאט

אליפות  את  שהתחילה  לאחר 
אירופה במונטנגרו ברגל ימין, 
לא הצליחה נבחרת העתודה להמשיך 
במומנטום ורשמה אתמול הפסד מיותר, 
90-86 לפורטוגל, בתום הארכה. התוצאה 
פוגעת בסיכויים של אורן אהרוני ושחקניו 
לסיים במקום הראשון בבית, כאשר מחר 
יחכה להם מפגש עם איטליה שיחתום את 

שלב הבתים.
כפי שקרה אתמול נגד יוון, גם הפעם 
שמטה אלופת אירופה יתרון דו־ספרתי 
משמעותי, אלא שבמקרה הזה היא גם 
שילמה על כך. בתום רבע ראשון נפלא 
נבחרת העתודה עלתה ל־9-29, אלא 
שהיריבה, שסומנה כחלשה ביותר בבית 
ב', עצרה את השטף של הלבנים־כחולים 

וכפתה משחק צמוד.
ישראל ספגה שלשה קריטית כשנותרו 
הרביעי,  הרבע  לסיום  שניות  שבע 
הפורטוגלים,  אחרי  רדפה  ובהארכה 
רינסקי,  הראל  של  שלשה  כשגם 
שהעניקה לנבחרת יתרון נענתה מיד 
לקשת.  מחוץ  היריבה  של  בצליפה 
שחקניו של אהרוני לא הצליחו להוציא 
לפועל ברגעי ההכרעה, ויצאו עם הפסד 
שהופך את המפגש עם איטליה להרבה 
יותר קריטי, בעיקר לאחר ניצחונה אמש 

על יוון.
קלעו לישראל: נועם דוברת 20, 8 

ריבאונדים ו־8 אסיסטים, הראל רינסקי 
19 )5/9 לשלוש(, גלעד לוי 15 ו־15 
ריבאונדים, עמית אהרוני ורון ציפר 7 
כל אחד, רועי פריצקי 6, אליעד טל 5, 

אבנר דרור 4, איתן בורג 3.

גרנד פרי זאגרב בג'ודו: זהב 
להרשקו, כסף ללניר

המשלחת הישראלית סיימה את גרנד 
פרי זאגרב בג'ודו עם מדליה מכל סוג, 
כשלארד של גפן פרימו הצטרפו אמש 
ענבר לניר עם מדליית הכסף ורז הרשקו 
עם  הפנטסטי  כושרה  את  שהמשיכה 

מדליית זהב במשקל הפתוח.
החלה  ומעלה(  ק"ג   78 ( הרשקו 
להתחרות בשמינית הגמר, שם דילגה 
מעל הפולנייה קינגה וולשצ'אק. יריבתה 
הבאה הייתה מוירה מוריו הדומיניקנית 
וגם עליה היא גברה ועלתה לחצי הגמר, 
שממנו יצאה כשידה על העליונה מול 
המונגולית אדיאסורן אמרשאחאן. בגמר 
היא פגשה את הסרבית מיליצה זאביץ' 
וניצחה אותה עם איפון שסידר לה זהב 
שני תוך פחות מחודש ורביעי בקריירה. 
בגמר  הפסידה  ק"ג(   78 )עד  לניר 
באיפון אחרי פחות משתי דקות לנטלי 
פאוול הבריטית. זו הפעם השלישית 

ברציפות שבה היא מפסידה בגמר.
יניב טוכמן

הישג נאה אמש למארו טפרי, 
בריצת   11 ה־ במקום  שסיים 
המרתון באליפות העולם באתלטיקה 
הנערכת ביוג'ין, אורגון. טפרי, שסיים 
במקום ה־13 באולימפיאדת טוקיו עם 
זמן של 2:13:02 שעות וקיווה להשתלב 
היה קרוב  10 הראשונים הפעם,  בין 
התוצאה שלו  לכך כאשר שיפר את 
בארה"ב עם תוצאה של 2:07:99 שעות, 
אם כי עדיין היה רחוק משיאו האישי - 

2:06:58 שעות.
פרט אליו, השתתפו בריצה עוד שני 
ישראלים: מוגס טסמה סיים במקום ה־25 
עם זמן של 2:11:37 שעות ואילו איימרו 
ה־37 במרתון  עלמיה, שסיים במקום 
האולימפי, דורג הפעם 49 כשעצר את 

השעון על 2:17:04 שעות.
היום ב־16:15 ייערך מרתון הנשים, 

שבו מייצגות את ישראל לונה צ'מטאי־
סלפטר ומאור טיורי.

אכזבה לדיאנה ויסמן אתמול לפנות 
בוקר. שיאנית ישראל הגיעה לאורגון 
לאחר שהחלימה מקורונה, אך לא הצליחה 
להעפיל לחצי הגמר לאחר שהסתפקה 
בתוצאה של 11.29 שניות - הרחק משיאה 
האישי הטרי שעומד על 11.06 שניות. 
היא סיימה חמישית במקצה שלה, ובמקום 

29 כללי מבין 49.
באופן מעט צפוי הוכתר פרד קרלי 
כאיש המהיר בעולם בגמר ה־100 מטר 
שעמד בסימן שליטה אמריקאית מוחלטת 
בעידן שאחרי יוסיין בולט. קרלי סיים 
את הגמר בזמן של 9.86 שניות, והקדים 
בשתי מאיות את בני ארצו מרווין ברייסי 

וטרייבון ברומל.
יניב טוכמן

יורובאסקט עד גיל 20

אליפות העולם באתלטיקה

 מסתבכים: הפסד לעתודה 
מול פורטוגל אחרי הארכה

מרתון: מקום 11 למארו טפרי

טלוויזיה

ספורט2
22:00: יורו נשים, איסלנד - צרפת

ספורט3
20:00: הכנה, בורוסיה דורטמונד - ולנסיה

ספורט4
19:00: הכנה, ניוקאסל - מיינץ

22:00: יורו נשים, איטליה - בלגיה
SPORT 5

17:30: יורובאסקט עד גיל 20: איטליה - ישראל

כצפוי, קיבלה אמש בית"ר ירושלים ארכה נוספת 
של שבוע להסדרת ענייניה ב בעיריית ירושלים 
טוענים כי לא הסכימו להלוואה או לערבות: "יש 
עוד קבוצות בירושלים" ב בסביבת חוגג מעריכים 

כי המשטרה תאשר את המכירה לאברמוב



קמילה הדוכסית מקורנוול, רעייתו 
של הנסיך צ'רלס והמלכה הבאה 

של בריטניה, ציינה אתמול את יום 
הולדתה ה־75. לרגל יום ההולדת פרסם 
אתמול בית קלרנס, המעון הרשמי של 

בני הזוג, צילומים חדשים של הדוכסית. 
בראשון היא נראתה נהנית מכוס תה 

בגינה ליד קערה של אפרסקים, שאותם 
היא מגדלת בעצמה במעון הכפרי שלה 
בווילטשייר. בתמונה השנייה, שצורפה 

לציוץ תודה על הברכות, היא נראית 
אוחזת בכלבה שלה בת'. בשיחה עם 

ה"דיילי מייל" סיפרה קמילה כיצד שמרה 
על קשר עם חמשת נכדיה במהלך 

סגרי הקורונה: "יש לנו קשר קרוב והם 
שומרים אותי מחוברת לעולם הצעירים 

ולטיק טוק".
חיים איסרוביץ ב צילום: רויטרס
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עמותת אתגרים, הפועלת 
לשיקום, שילוב והעצמה של 

אנשים עם מוגבלות באמצעות 
פעילויות ספורט אתגרי בטבע, 

תקיים מהיום ועד מחרתיים, בשיתוף 
בנק לאומי וקק"ל, את מחנה הקיץ 

הגדול בישראל לילדים ובני נוער 
עם מוגבלות, במרכז שדה ציפורי 

קק"ל. לאירוע צפויים להגיע כ־1,000 
ילדים ובני נוער עם מוגבלות מסוגים 

שונים והוא יותאם ויונגש בהתאם 
לצורכיהם. בין הפעילויות המגוונות 

שיתקיימו במחנה: טיולי אופניים 
מותאמים - אופני טנדם )זוגיים( 

ואופני יד, קיר טיפוס, אומגה, מתחם 
נינג'ה, גשרי חבלים, הפעלות מים, 

פעילויות יצירה ועוד.
ג'וש ארונסון ב צילום: רונן לוינסון

הכעס הגיע לכיסאסון בגן הילדים

בשורה למעריצים 
)המאוכזבים(: הופעה 

חינם של עומר אדם 
הביקורת והזעם על ההופעה שנמשכה פחות משעה עשו את שלהם # הזמר הודיע 

שכל מי שנכח באירוע ביום חמישי יקבל כרטיס ללא עלות להופעה נוספת

מיקי לוין
עומר אדם הצליח לאכזב רבים בקהל בהופעתו 
בפארק הירקון בתל אביב ביום חמישי. כעת הוא 

יוצא בהצהרה חריגה עם פיצוי למעריציו.
אדם הופיע בפארק לצד האומן הבינלאומי ניקי 
ג'אם. אלא שהאחרון איחר למופע, ובעקבות כך אדם 
העניק לקהל המשולהב הופעה של 58 דקות בלבד. 
אחרי הביקורות הרבות שקיבל החליט הזמר לא 
להסתפק רק בהסברים והתנצלויות – אלא להעניק 

פיצוי הולם לכל רוכשי הכרטיסים.
בהודעה שנמסרה אתמול מטעם הזמר נכתב: ״קהל 

אהוב ויקר שלי. מאז ההופעה בערב חמישי אני לא 
מפסיק לחשוב מה ואיך לעשות. אחרי תקופת קורונה 
רצינו לקיים מופע ענק עם אומן מצליח בינלאומי, 
שייתן עניין וחוויה, ושנצליח ביחד לתת לכם מופע 
מושלם. הגעתם מרחוק, הלכתם 40 דקות ברגל. 
תגברנו רכבות, אבל לא כולם יכולים להגיע ברכבת 
ונוצרו פקקי ענק. כשירדתי מהבמה הרגשתי אתכם 
מקסימום, וכמובן שלא הייתה לי כוונה שאף אחד 
יתאכזב. אבל השעה 23:00 וזה חוק! המוזיקה צריכה 
להיפסק כי יש דיירים שמתגוררים סביב הפארק!".

"אני יודע שיש גם הרבה אנשים שנהנו והשקענו 
בהפקה הזאת מכל הלב", המשיך. "ביחד עם כל 

אנשי ההפקה שלי, שגם הם מרגישים תסכול רב 
אחרי חודשים של הכנות, החלטנו ככה: אנחנו 
פותחים כמה מופעים )נעדכן בהמשך איפה(, כמו 
שאנחנו אוהבים, שבהם נוכל לשיר יחד ואוכל 

לראות אתכם איתי. 
"אז כל מי שרכש כרטיס והיה בהופעה והתאכזב 
)וגם כל מי שרכש, היה ולא התאכזב( יוכל לקבל 
כרטיס חדש ללא עלות. אני חלק מכם ואתם ממני, 
וכמו שעד היום לא אכזבתי )אני מקווה(, אני לעולם 
לא אאכזב, נקודה!! אנחנו נשקיע את הנשמה ונבנה 
לכם ליין אפ שגם נצחק וגם נבכה. אני מתנצל אם 

חלקכם התאכזבתם!".
אדם. "מתנצל אם חלקכם 

התאכזבתם!"
צילום: שלומי פינטו
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