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המקרה הזה מפתיע אותך? "35 שנים הייתי חוקרת 
במשטרה ולא נתקלתי במקרה כזה. לצערי הגיל של 

מעשים כאלה רק יורד".

זה משהו נפוץ אצל ילדים בגיל הזה? "לפני כמה שנים 
נתקלנו באלימות מאוד קשה של קבוצת ילדות בנות 15 
בבת־ים נגד ילדה אחת. זה נגמר במאסר של חמש שנים 

לאחת התוקפות".

איך הגענו למצב הזה? "האלימות היא תוצאה של חיקוי. 
נערים שומעים על מקרה דומה ומנסים לחקות אותו, אבל 

בצורה חמורה יותר".

למה הגיל של התוקפים יורד? "פעם גיל ההתבגרות היה 
בין 12 ל־18. היום גיל ההתבגרות מתחיל בגיל שמונה או 

תשע ונגמר בגיל 34".

מה אפשר לעשות? "חינוך והרתעה. המשטרה יכולה 
לפעול נגד ילדים מגיל 12. ילדות בגיל 11 יטופלו על ידי 

פקידת סעד לפי חוק הנוער".
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חמש 
קטנות
משה רונן

 7.4.1977 | מכבי תל־אביב, אלופת אירופה בכדורסל נקודה אחת בלבד העניקה למכבי 
תל־אביב את אליפות אירופה בכדורסל היום לפני 37 שנים. המשחק מורט העצבים, שזכה בימים של ערוץ אחד 
וארזה  נגד מובילג'ירגי  78־77 לטובת מכבי תל־אביב  בלבד, לרייטינג של כמעט מאה אחוז, הסתייים בתוצאה 
אלופת איטליה. המשחק התקיים בבלגרד בירת יוגוסלביה. במסגרת המשחקים לאליפות אירופה ניצחה וארזה פעמיים את מכבי 
תל־אביב והמשחק השלישי והקובע נקבע במדינה שהייתה אז עוינת לישראל. מאז אותו אירוע זכתה הקבוצה עוד ארבע פעמים 
בגביע האלופות ומכבי תל־אביב נותרה "על המפה" האירופית, כדברי כוכבה ושחקנה טל ברודי | בתמונה: טל ברודי ומיקי ברקוביץ 

מרימים את הגביע לאחר הניצחון על מובילג'ירגי וארזה | צילום: יוסי רוט

איתן הבר

עם ד"ר סוזי בן ברוך, לשעבר קצינת הנוער 
הראשית של המשטרה | בעקבות בנות ה־12 

שתיכננו לדקור ילדה מהכיתה שלהן

ד"ר סוזי בן ברוך 
מהאוניברסיטה העברית 

הייתה קצינת הנוער הראשית 
במטה הארצי של המשטרה

לא בכל מחיר
האם נחתם הסכם על ידי מדינת ישראל שה

פעימה הרביעית כוללת שחרור רוצחים אלה, 
אין מה לעשות ויש לשחררם. מדינה לא יכולה 
אני  כאשר,  חתמה  שעליו  הסכם  את  להפר 
מניח, קדמו לכך דיונים מדוקדקים עם ראשי 

מערכת המשפט בישראל וכל הנוגעים בדבר.
אך אם הפעימה הרביעית לא כללה בהסכם 
את הרוצחים הללו, והכל ספין של אבו מאזן, 
אז מה יש כאן לדבר? יש לדחות את הדרישה 
נגיע  זאת  ובכל  והיה  ידיים.  בשתי  הסף  על 
ולקיים  להמשיך  כדי  אותם  לשחרר  למסקנה 
את המשא ומתן, זה צריך להיעשות רק בתנאי 
לביתם,  ולא  הפלסטינית  לרשות  שיגורשו 

ואזרחותם הישראלית תבוטל.
גרשון אקשטיין, רעננה

שיילוק הפלסטיני
הסיבוב של קרי, המסתיים בימים אלה, היה 
פשוט בתכלית: ישראל מקבלת תשעה חודשי 

בשט הבנייה  להמשך  והסכמה  מדיני  השקט 
חים, ואילו הפלסטינים מקבלים 104 אסירים. 
או  ההסכם  גיבוש  בעת  לא השלה עצמו  איש 
בתום תשעת  ייצא משהו  מזה  במהלכו שחוץ 

החודשים שהוקצבו לכך. 
היה  ברור  פנים,  כל  על  הישראלי,  מהצד 

השהממשלה הנוכחית אינה מוכנה להסדר המ
67', שהרי עצם העובדה שהה  בוסס על גבולות

עדיפה לשחרר רוצחים על פני הפסקת הסיפוח 
הזוחל של הגדה מדברת בעד עצמה. הכל היה, 
יותר צפוי, חוץ מאשר פרק  כן, פחות או  אם 
הסיום: כמו שיילוק דרש אבו מאזן את לטרת 
הבשר שהגיעה לו כדין, דהיינו, ביצוע הפעימה 
צודק?  הגיוני?  אסירים.  שחרור  של  הרביעית 
המעוות  ההסכם  מאשר  פחות  ולא  יותר  לא 

שהביא אותו לשיחות.
צוריאל שיוו, חולון

מכת הארבה החדשה
וטיפול  ניקיון  כמו  קשות  עבודות  האם 
בקשישים סיעודיים בשכר נמוך )לעיתים תוך 
שליחת  האם  חירות?  מהווה  מצוקה(  ניצול 
נפגעי נפש בהוסטל — לא אסירים או אסירים 
שמנוגדות  לעבודות  ומובטלים   — משוחררים 
סוציאליים בשכר  עובדים  ידי  לאישיותם על 

הנמוך בהרבה מהמקובל או ללא תמורה, במס
ווה של שיקום תעסוקתי, כשהמוסד ה"משקם" 

גוזר קופה על חשבונם מהווה סמל לחירות? 
מצ של  השמינית  המכה  שהארבה,  הנראה 

לפני שנה, מראה שאנחנו  אותנו  רים, שפקד 
חיים במצב של אדונים ועבדים, ועלינו לפעול 

למען שינוי המצב.
מיכל יראון, חיפה

תגובות

מכתבים )עד 150 מילה(: ידיעות אחרונות, 
ת.ד. 109 ת"א, פקס: 6082546־03

letters@yedioth.co.il :אי־מייל
facebook.com/yediothahronoth :פייסבוק

נא לציין שם מלא ומקום מגורים

7.4.2014 | ידיעות אחרונות | 24 שעות

אמריה ממשלת  "ראש  לרשימתי  ::הב:הר:ה 
)2.4.2014( שורבב בטעות שמו של פרופ'  קה" 
ג'ראלד שטיינברג מאוניברסיטת ברהאילן. אני 

מתנצל, איתן הבר
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אי הנכונות של ג'יבריל רג'וב להכיר בבית 
אכן  הבית  הר  על  ובקיומו  היהודי  המקדש 
הציבה מכשול כבד בדרך להסכם בין ישראל 
לפלסטינים. אחרי המצאת "ההכרה במדינה 
הציג  להסכם,  יעבור  בל  כתנאי  יהודית" 
בסוף השבוע בחדשות ערוץ 2, נציג ממשלה 
אחר, מר אהוד יערי, את התנאי הבל יעבור 

של "סלע קיומנו". אם נתעלם משני אלו, ביבי ויערי — שדבר 
מה שיבש כבר מזמן את שיקול דעתם המקצועי עד כדי מבוכה 
— נדמה לי בכל זאת שהמכשול העיקרי לניהול המו"מ הוא אי 

היכולת לנהל מו"מ.
כלא  שנות  הרבה  שאחרי  ואנשיו,  רג'וב  ג'יבריל  על  לי  צר 

־ומו"מ ישראלי כבר חשבו שראו הכל, ושהם מכירים את הישרא
ליות על כל מגרעותיה ויתרונותיה ולא שיערו כי עוד יתגעגעו 
לשיחות עם השב"ס. מה השלב הבא? כתב התרבות של ערוץ 2 
חוקר את אבו מאזן מתי כבר ישפרו את חזיתות הבתים בשכם? 
לאפשר  כדי  מסגדים  צריחי  להנמיך  דניאל  רוני  של  תביעה 
מטס מזל"טים בטוח מעל הכפרים? ההבדל בין ממשלת ישראל 
וחדשות ערוץ 2 לחבורות תג מחיר ועוקרי עצי הזית בשטחים 

הולך ומטשטש.
־ובכל זאת המו"מ קום יקום. אם לא אצל קרי, אז אצל הבא אח

ריו. ואם לא היום, אז מחרתיים. כי אין דרך אחרת. אחרי שייתם 
־מצעד האיוולת של ביבי, אקוניס, יערי ושות', נישאר עם אוכ

לוסייה גדולה וכבושה, עקורת זיתים ודרוסת זכויות אדם בסדר 
זולת  מוצא  לנו  אין  לבלעו.  ניתן  שלא  גודל 
יהיה או דו־לאומית  הסכם. וכל הסכם עתידי 
עם רוטציה של רה"מ בין ישראל לפלסטין, או 
שתי מדינות שבירתן ירושלים והן נחות משני 
עברי הקו הישן של מאי 67' עם כמה תיקונים 
הדדיים. וכל השאר הוא הבלי לשכתו של איש 
שלא מסוגל להניע שום תהליך זולת סטנדאפ 

ב"מצב האומה".

האם יש טעם 
להמשיך במו"מ עם 

הפלסטינים

ייקח  זמן  כמה  למדי:  פשוטה  שאלה  לי  יש 
מאזן  להבין שאבו  ההחלטות שלנו  למקבלי 
כלל לא רוצה לא הסדר ולא שלום? בשביל 
מה לו? הרי היום יש לו כבר הכל. קוראים לו 

־מיסטר פרזידנט, יש לו שרים, יש לו שגרי
רויות במדינות רבות, הוא מטייל ברחבי תבל 
בתנאים הטובים ביותר. ומעל לכל הוא מקבל 

מכל העולם מענקים בסכומים אסטרונומיים. 
אז למה לאבו מאזן שלום וחלילה גם מדינה עצמאית עם כל 
פיתוח,  רווחה,  כלכלה,  מסים,  תקציב,   — הראש  וכאב  הבעיות 
טיפול בשכבות חלשות, תקשורת חופשית וגם בחירות חופשיות 
ועוד? למה לו? לכמה זמן זקוקים המנהיגים שלנו כדי להבין שמה 
שנאמר על הראיס ערפאת ואנשיו )כלומר שהם לא החמיצו כל 
הזדמנות כדי להחמיץ הזדמנות( — נכון גם לגבי מיסטר פרזידנט 

מחמוד עבאס? טוב לו מאוד במצב הנוכחי.
את  לטשטש  כדי  עלינו  מאיים  הוא  גם  קודמו,  כמו  בדיוק 
אמנם  ברור  שלום.  רוצים  לא  שהפלסטינים  היבשות  העובדות 
של  במצבה  רב  ושיפור  שגשוג  פירושו  ישראל  עם  שלום  כי 
פקטור  זהו  ממתי  אך  הפלסטינית,  ברשות  החיה  האוכלוסייה 

עבור השליט. 
את  לסחוב  ה"פרזידנט"  רוצה  שבאמצעותם  לאיומים  ונחזור 
שיחות הסרק לעוד שנה. פה הכסף מדבר, ובשביל לקבל תמיכה 

דבר אפשרי. הפלסטינים שי כל  יש להראות שעושים  ־כספית 
כורי כוח ואבו מאזן מאוהב בהקצנה. הוא מאיים בהליכה לאו"ם 

־ובהצטרפות למוסדות בינלאומיים. אפילו בה
ליכה אל בית המשפט הבינלאומי בהאג. במה 
מאות  של  ברצח  אולי  ישראל?  את  יאשים 
גברים, נשים, קשישים וטף, עם הנחת מטענים 

־באוטובוסים ובתי ספר. אמת, תמיד צריך לק
וות לשינוי לטובה. אבל עם התקווה הזאת אנו 
ונפסיק  נתפכח  בוא  שנים.  עשרות  כבר  חיים 

את המו"מ חסר כל המשמעות הזה.

אין פרטנר
נח קליגר

תוצאות הסקר מאתמול: 
שני ידוענים נחקרו בחשד 

לצריכת סמים — האם מדובר 
כןבתרגיל יח"צ של המשטרה?

לא
 כן — 91% הסכימו 
עם יהודה נוריאל

לא — 9% הסכימו עם 
אריאלה רינגל הופמן

אין דרך אחרת
יגאל סרנה

עורך המוסף: מאיר אברג'יל
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 שיר 
ביום

ַמן  ל ַהּזְ ַחִים ׁשֶ ְטּבָ ֵבית ַהּמִ ִליָת ּבְ ּתָ עֹון ׁשֶ ָ ַהּשׁ
ֶרַגע ֶנֱעַצר ּבָ

ַצע. ְצָבא ַהּפֶ ל ּבִ ּבֹו ִהְפַסְקּתָ ִלְהיֹות ַחּיָ
ָבר לֹא ָאבּוד ׁשּום ּדָ

ַאְרּתָ ֶאת עּוִגּיֹות ַמְדֶלן ֶהן ּתֵ ים ּבָ ּלִ ִאם ַהּמִ
ֶפה ָמֵלא. ֲעַדִין ִנְלָעסֹות ּבְ

מכתב קצר למרסל פרוסט
רוני סומק

INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF CHRISTIANS AND JEWS

עושים טוב נותנים תקווה

אירנה פרידמן 
ˆ גיל: 90

ˆ מצב משפחתי: אלמנה, אם לשני בנים, 
סבתא לחמישה נכדים ול־14 נינים

ˆ גרה: בקריית מוצקין
ˆ הכי אוהבת במדינה: "את האנשים 

ואת העשייה הברוכה בתחומי החיים 
השונים".

ˆ הסוד לחיים ארוכים: "אני שואבת 
כוחות מהמשפחה ומנסה להפיק מכל יום 

את המירב".
ˆ מסר לדורות הבאים: "תנו יותר כבוד 

לזולת".
רון אדלר

ן של המדינה העיתו

להזדקן
בכבוד

מסכימים עם נח קליגר? 
סרקו את ה־Ycode שמשמאל

מסכימים עם יגאל סרנה? 
סרקו את ה־Ycode שמימין

ידיעות אחרונות ידיעות אחרונות

24 שעות | ידיעות אחרונות | 7.4.2014
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המקרה הזה מפתיע אותך? "35 שנים הייתי חוקרת 
במשטרה ולא נתקלתי במקרה כזה. לצערי הגיל של 

מעשים כאלה רק יורד".

זה משהו נפוץ אצל ילדים בגיל הזה? "לפני כמה שנים 
נתקלנו באלימות מאוד קשה של קבוצת ילדות בנות 15 
בבת־ים נגד ילדה אחת. זה נגמר במאסר של חמש שנים 

לאחת התוקפות".

איך הגענו למצב הזה? "האלימות היא תוצאה של חיקוי. 
נערים שומעים על מקרה דומה ומנסים לחקות אותו, אבל 

בצורה חמורה יותר".

למה הגיל של התוקפים יורד? "פעם גיל ההתבגרות היה 
בין 12 ל־18. היום גיל ההתבגרות מתחיל בגיל שמונה או 

תשע ונגמר בגיל 34".

מה אפשר לעשות? "חינוך והרתעה. המשטרה יכולה 
לפעול נגד ילדים מגיל 12. ילדות בגיל 11 יטופלו על ידי 

פקידת סעד לפי חוק הנוער".
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חמש 
קטנות
משה רונן

 7.4.1977 | מכבי תל־אביב, אלופת אירופה בכדורסל נקודה אחת בלבד העניקה למכבי 
תל־אביב את אליפות אירופה בכדורסל היום לפני 37 שנים. המשחק מורט העצבים, שזכה בימים של ערוץ אחד 
וארזה  נגד מובילג'ירגי  78־77 לטובת מכבי תל־אביב  בלבד, לרייטינג של כמעט מאה אחוז, הסתייים בתוצאה 
אלופת איטליה. המשחק התקיים בבלגרד בירת יוגוסלביה. במסגרת המשחקים לאליפות אירופה ניצחה וארזה פעמיים את מכבי 
תל־אביב והמשחק השלישי והקובע נקבע במדינה שהייתה אז עוינת לישראל. מאז אותו אירוע זכתה הקבוצה עוד ארבע פעמים 
בגביע האלופות ומכבי תל־אביב נותרה "על המפה" האירופית, כדברי כוכבה ושחקנה טל ברודי | בתמונה: טל ברודי ומיקי ברקוביץ 

מרימים את הגביע לאחר הניצחון על מובילג'ירגי וארזה | צילום: יוסי רוט

איתן הבר

עם ד"ר סוזי בן ברוך, לשעבר קצינת הנוער 
הראשית של המשטרה | בעקבות בנות ה־12 

שתיכננו לדקור ילדה מהכיתה שלהן

ד"ר סוזי בן ברוך 
מהאוניברסיטה העברית 

הייתה קצינת הנוער הראשית 
במטה הארצי של המשטרה

לא בכל מחיר
האם נחתם הסכם על ידי מדינת ישראל שה

פעימה הרביעית כוללת שחרור רוצחים אלה, 
אין מה לעשות ויש לשחררם. מדינה לא יכולה 
אני  כאשר,  חתמה  שעליו  הסכם  את  להפר 
מניח, קדמו לכך דיונים מדוקדקים עם ראשי 

מערכת המשפט בישראל וכל הנוגעים בדבר.
אך אם הפעימה הרביעית לא כללה בהסכם 
את הרוצחים הללו, והכל ספין של אבו מאזן, 
אז מה יש כאן לדבר? יש לדחות את הדרישה 
נגיע  זאת  ובכל  והיה  ידיים.  בשתי  הסף  על 
ולקיים  להמשיך  כדי  אותם  לשחרר  למסקנה 
את המשא ומתן, זה צריך להיעשות רק בתנאי 
לביתם,  ולא  הפלסטינית  לרשות  שיגורשו 

ואזרחותם הישראלית תבוטל.
גרשון אקשטיין, רעננה

שיילוק הפלסטיני
הסיבוב של קרי, המסתיים בימים אלה, היה 
פשוט בתכלית: ישראל מקבלת תשעה חודשי 

בשט הבנייה  להמשך  והסכמה  מדיני  השקט 
חים, ואילו הפלסטינים מקבלים 104 אסירים. 
או  ההסכם  גיבוש  בעת  לא השלה עצמו  איש 
בתום תשעת  ייצא משהו  מזה  במהלכו שחוץ 

החודשים שהוקצבו לכך. 
היה  ברור  פנים,  כל  על  הישראלי,  מהצד 

השהממשלה הנוכחית אינה מוכנה להסדר המ
67', שהרי עצם העובדה שהה  בוסס על גבולות

עדיפה לשחרר רוצחים על פני הפסקת הסיפוח 
הזוחל של הגדה מדברת בעד עצמה. הכל היה, 
יותר צפוי, חוץ מאשר פרק  כן, פחות או  אם 
הסיום: כמו שיילוק דרש אבו מאזן את לטרת 
הבשר שהגיעה לו כדין, דהיינו, ביצוע הפעימה 
צודק?  הגיוני?  אסירים.  שחרור  של  הרביעית 
המעוות  ההסכם  מאשר  פחות  ולא  יותר  לא 

שהביא אותו לשיחות.
צוריאל שיוו, חולון

מכת הארבה החדשה
וטיפול  ניקיון  כמו  קשות  עבודות  האם 
בקשישים סיעודיים בשכר נמוך )לעיתים תוך 
שליחת  האם  חירות?  מהווה  מצוקה(  ניצול 
נפגעי נפש בהוסטל — לא אסירים או אסירים 
שמנוגדות  לעבודות  ומובטלים   — משוחררים 
סוציאליים בשכר  עובדים  ידי  לאישיותם על 

הנמוך בהרבה מהמקובל או ללא תמורה, במס
ווה של שיקום תעסוקתי, כשהמוסד ה"משקם" 

גוזר קופה על חשבונם מהווה סמל לחירות? 
מצ של  השמינית  המכה  שהארבה,  הנראה 

לפני שנה, מראה שאנחנו  אותנו  רים, שפקד 
חיים במצב של אדונים ועבדים, ועלינו לפעול 

למען שינוי המצב.
מיכל יראון, חיפה

תגובות
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אמריה ממשלת  "ראש  לרשימתי  ::הב:הר:ה 
)2.4.2014( שורבב בטעות שמו של פרופ'  קה" 
ג'ראלד שטיינברג מאוניברסיטת ברהאילן. אני 

מתנצל, איתן הבר
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אי הנכונות של ג'יבריל רג'וב להכיר בבית 
אכן  הבית  הר  על  ובקיומו  היהודי  המקדש 
הציבה מכשול כבד בדרך להסכם בין ישראל 
לפלסטינים. אחרי המצאת "ההכרה במדינה 
הציג  להסכם,  יעבור  בל  כתנאי  יהודית" 
בסוף השבוע בחדשות ערוץ 2, נציג ממשלה 
אחר, מר אהוד יערי, את התנאי הבל יעבור 

של "סלע קיומנו". אם נתעלם משני אלו, ביבי ויערי — שדבר 
מה שיבש כבר מזמן את שיקול דעתם המקצועי עד כדי מבוכה 
— נדמה לי בכל זאת שהמכשול העיקרי לניהול המו"מ הוא אי 

היכולת לנהל מו"מ.
כלא  שנות  הרבה  שאחרי  ואנשיו,  רג'וב  ג'יבריל  על  לי  צר 

־ומו"מ ישראלי כבר חשבו שראו הכל, ושהם מכירים את הישרא
ליות על כל מגרעותיה ויתרונותיה ולא שיערו כי עוד יתגעגעו 
לשיחות עם השב"ס. מה השלב הבא? כתב התרבות של ערוץ 2 
חוקר את אבו מאזן מתי כבר ישפרו את חזיתות הבתים בשכם? 
לאפשר  כדי  מסגדים  צריחי  להנמיך  דניאל  רוני  של  תביעה 
מטס מזל"טים בטוח מעל הכפרים? ההבדל בין ממשלת ישראל 
וחדשות ערוץ 2 לחבורות תג מחיר ועוקרי עצי הזית בשטחים 

הולך ומטשטש.
־ובכל זאת המו"מ קום יקום. אם לא אצל קרי, אז אצל הבא אח

ריו. ואם לא היום, אז מחרתיים. כי אין דרך אחרת. אחרי שייתם 
־מצעד האיוולת של ביבי, אקוניס, יערי ושות', נישאר עם אוכ

לוסייה גדולה וכבושה, עקורת זיתים ודרוסת זכויות אדם בסדר 
זולת  מוצא  לנו  אין  לבלעו.  ניתן  שלא  גודל 
יהיה או דו־לאומית  הסכם. וכל הסכם עתידי 
עם רוטציה של רה"מ בין ישראל לפלסטין, או 
שתי מדינות שבירתן ירושלים והן נחות משני 
עברי הקו הישן של מאי 67' עם כמה תיקונים 
הדדיים. וכל השאר הוא הבלי לשכתו של איש 
שלא מסוגל להניע שום תהליך זולת סטנדאפ 

ב"מצב האומה".

האם יש טעם 
להמשיך במו"מ עם 

הפלסטינים

ייקח  זמן  כמה  למדי:  פשוטה  שאלה  לי  יש 
מאזן  להבין שאבו  ההחלטות שלנו  למקבלי 
כלל לא רוצה לא הסדר ולא שלום? בשביל 
מה לו? הרי היום יש לו כבר הכל. קוראים לו 

־מיסטר פרזידנט, יש לו שרים, יש לו שגרי
רויות במדינות רבות, הוא מטייל ברחבי תבל 
בתנאים הטובים ביותר. ומעל לכל הוא מקבל 

מכל העולם מענקים בסכומים אסטרונומיים. 
אז למה לאבו מאזן שלום וחלילה גם מדינה עצמאית עם כל 
פיתוח,  רווחה,  כלכלה,  מסים,  תקציב,   — הראש  וכאב  הבעיות 
טיפול בשכבות חלשות, תקשורת חופשית וגם בחירות חופשיות 
ועוד? למה לו? לכמה זמן זקוקים המנהיגים שלנו כדי להבין שמה 
שנאמר על הראיס ערפאת ואנשיו )כלומר שהם לא החמיצו כל 
הזדמנות כדי להחמיץ הזדמנות( — נכון גם לגבי מיסטר פרזידנט 

מחמוד עבאס? טוב לו מאוד במצב הנוכחי.
את  לטשטש  כדי  עלינו  מאיים  הוא  גם  קודמו,  כמו  בדיוק 
אמנם  ברור  שלום.  רוצים  לא  שהפלסטינים  היבשות  העובדות 
של  במצבה  רב  ושיפור  שגשוג  פירושו  ישראל  עם  שלום  כי 
פקטור  זהו  ממתי  אך  הפלסטינית,  ברשות  החיה  האוכלוסייה 

עבור השליט. 
את  לסחוב  ה"פרזידנט"  רוצה  שבאמצעותם  לאיומים  ונחזור 
שיחות הסרק לעוד שנה. פה הכסף מדבר, ובשביל לקבל תמיכה 

דבר אפשרי. הפלסטינים שי כל  יש להראות שעושים  ־כספית 
כורי כוח ואבו מאזן מאוהב בהקצנה. הוא מאיים בהליכה לאו"ם 

־ובהצטרפות למוסדות בינלאומיים. אפילו בה
ליכה אל בית המשפט הבינלאומי בהאג. במה 
מאות  של  ברצח  אולי  ישראל?  את  יאשים 
גברים, נשים, קשישים וטף, עם הנחת מטענים 

־באוטובוסים ובתי ספר. אמת, תמיד צריך לק
וות לשינוי לטובה. אבל עם התקווה הזאת אנו 
ונפסיק  נתפכח  בוא  שנים.  עשרות  כבר  חיים 

את המו"מ חסר כל המשמעות הזה.

אין פרטנר
נח קליגר

תוצאות הסקר מאתמול: 
שני ידוענים נחקרו בחשד 

לצריכת סמים — האם מדובר 
כןבתרגיל יח"צ של המשטרה?

לא
 כן — 91% הסכימו 
עם יהודה נוריאל

לא — 9% הסכימו עם 
אריאלה רינגל הופמן

אין דרך אחרת
יגאל סרנה

עורך המוסף: מאיר אברג'יל
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 שיר 
ביום

ַמן  ל ַהּזְ ַחִים ׁשֶ ְטּבָ ֵבית ַהּמִ ִליָת ּבְ ּתָ עֹון ׁשֶ ָ ַהּשׁ
ֶרַגע ֶנֱעַצר ּבָ

ַצע. ְצָבא ַהּפֶ ל ּבִ ּבֹו ִהְפַסְקּתָ ִלְהיֹות ַחּיָ
ָבר לֹא ָאבּוד ׁשּום ּדָ

ַאְרּתָ ֶאת עּוִגּיֹות ַמְדֶלן ֶהן ּתֵ ים ּבָ ּלִ ִאם ַהּמִ
ֶפה ָמֵלא. ֲעַדִין ִנְלָעסֹות ּבְ

מכתב קצר למרסל פרוסט
רוני סומק

INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF CHRISTIANS AND JEWS

עושים טוב נותנים תקווה

אירנה פרידמן 
ˆ גיל: 90

ˆ מצב משפחתי: אלמנה, אם לשני בנים, 
סבתא לחמישה נכדים ול־14 נינים

ˆ גרה: בקריית מוצקין
ˆ הכי אוהבת במדינה: "את האנשים 

ואת העשייה הברוכה בתחומי החיים 
השונים".

ˆ הסוד לחיים ארוכים: "אני שואבת 
כוחות מהמשפחה ומנסה להפיק מכל יום 

את המירב".
ˆ מסר לדורות הבאים: "תנו יותר כבוד 

לזולת".
רון אדלר

ן של המדינה העיתו

להזדקן
בכבוד

מסכימים עם נח קליגר? 
סרקו את ה־Ycode שמשמאל

מסכימים עם יגאל סרנה? 
סרקו את ה־Ycode שמימין

ידיעות אחרונות ידיעות אחרונות
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