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טעם
כיפורים למתקדמים:
אופניים מליגת העל

ישראל :לא
נסבול פיתוח
נשק להשמדה
המונית באזור

איתי להט

הורים שולחים חוקרים
בעקבות ילדיהם

גורו המזון הבריא
ומלחמתה בג'אנק פוד

לימור גל

שחר סמוחה

פליטת הפה של נתניהו :שותפתי בפרטי הפעולה בסוריה
מזל מועלם ואלוף בן

נציג הוועדה לאנרגיה אטומית ,גדעון פרנק ,הזהיר
בוועידת סבא"א בווינה :התפתחויות מדאיגות רבות
בתחום תפוצת הגרעין מציבות אתגר לביטחוננו

הממשלה אהוד אולמרט ,ולפרנק הוענק לא־
אמיר אורן
חר פרישתו מתפקיד המנכ"ל ,בו כיהן כ–15
ישראל לא תוכל להתייחס בשוויון נפש שנים ,תואר חדש של ממלא־מקום.
פרנק אמר עוד בווינה ש"למרבה הצ־
למאמצי מדינות שונות במזרח התיכון לפתח
נשק להשמדה המונית ואמצעים לשיגורו .ער ,כמה מקרים של אי־ציות בוטה ועקבי,
כך אמר אתמול מ"מ יו"ר הוועדה לאנרגיה בעיקר באזורנו ,לא התגלו בתחילה בידי
אטומית ,גדעון פרנק ,שדיבר בפני הוועידה סבא"א ועדיין לא נבלמו באכיפה נאותה
השנתית של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה של אמצעים מתקנים .התפתחויות אלה ,אם
אטומית (סבא"א) ,בווינה שבאוסטריה .פרנק לא ייבלמו ,מכרסמות ביציבות האזור והעו־
אמר את הדברים כשבועיים לאחר הדיווחים לם ומציבות אתגר קיומי חמור בפני ישראל.
תצלום :שגרירות ארה"ב בישראל
בתקשורת הזרה על תקיפה ישראלית בסוריה ,לא נוכל להתעלם ממאמצים קדחתניים מצד יו"ר האופזיציה בנימין נתניהו ושרת החוץ של ארה"ב ,קונדוליזה רייס ,אתמול בתל אביב .גורמים מדיניים" :נתניהו שוב רץ לספר לחבר'ה"
שלפי הפרסומים כוונה נגד מתקן גרעין סורי כמה גורמים באזורנו לפתח נשק להשמדה
המונית ואמצעים לשיגורו ,בתוספת הת־
שהוקם בעזרת צפון קוריאה.
הערכת מצב | אלוף בן
פרנק לא נקב בשמות המדינות שמנסות כחשות מתמשכת לעצם הלגיטימיות של
לפתח נשק להשמדה המונית ,אך דבריו כללו קיומנו הריבוני וקריאות להשמדתנו".
בהתייחסות מרומזת למחלוקת בין
רמזים ברורים לסוריה ולאיראן .בתגובה
לקריאתן הקבועה של מדינות ערב לישראל הממשל האמריקאי ,המבקש להגביר את הלחץ
להסכים לכינון אזור מפורז מנשק גרעיני על איראן ,לבין מנכ"ל סבא"א ,הד"ר מוחמד
במזרח־התיכון ,חזר פרנק על עמדת ישראל אל־בראדעי ,המוביל קו פייסני כלפי איראן,
שמציבה סדרת תנאים מוקדמים להשגת מה הוסיף פרנק כי ישראל מקווה "שבסופו של
שכינה "מטרה נאצלת ,שאין לקדם מחוץ דבר הקהילה הבינלאומית תגלה רצון משו־
הקריאות לנתק את אספקת החשמל מי־
תף לנקוט בכל האמצעים הנאותים להתייחס
להקשר".
שראל לרצועת עזה ,בתגובה לירי המתסכל
פרנק עומד בראש המשלחת הישראלית לאתגר זה באופן מספק .במקביל לעבודת
והבלתי־פוסק של רקטות הקסאם ,נשמעות
לוועידת סבא"א ,בה חבר גם מי שהתמנה סבא"א חיוני להשתתף ,בהשראת מועצת
כבר מזמן בחלל הפוליטי .אבל הן נתפסו
ש ליורשו כמנכ"ל ה הביטחון ,במאמצים לגנות התנהגות מופקרת
בראשית החו־
כאיומים מתלהמים של שרים מהימין .רק
לאנרגיה אטומית כזו ולהכפיל את המאמץ לדלל איומים חמו־
אחרי שהקופירייטר של המדינה ,השר חיים
הוועדה
(וא"א) ,הד"ר רים אלה על ביטחון העולם ויציבותו".
רמון ,קרא לניתוק החשמל בכותרת הראשית
בהתייחסו לתביעה הערבית לכונן אזור
של "ידיעות אחרונות" לפני כשבועיים ,תו־
שאול חורב.
יו"ר וא"א מפורז מנשק גרעיני במזה"ת ,הדגיש פרנק
רגם הרעיון להחלטת הקבינט אתמול.
הוא ראש כי מימוש "חזון" זה ייתכן רק בשלבים .לד־
ההחלטה נקראת כניסיון של הממשלה
בריו ,הגדרת הפירוז תכלול ,בנוסף לגרעין,
לזרוק עצם מרגיעה לתושבי שדרות המופ־
גם נשק כימי וביולוגי וטילים בליסטיים.
גזת ,ולציבור הכועס על ירי הרקטות .אבל
האזור "יתפתח" לכיוון זה ,בתוך "הקשר"
מעבר לאיומים שגרתיים על החמאס ,אין בה
וכתוצאה של "תמורה יסודית בסביבה המ־
סעיפים ביצועיים .רק הצהרות .החשמל ימ־
דינית־האסטרטגית באזור ,באמצעות תהליך
שיך לזרום בינתיים לעזה ,לפחות עד לקסאם
הדרגתי של בניית אמון ופיוס הדדיים".
הבא שיגרום לפגיעות בנפש או לפציעות
תחילה יינקטו "צעדי בקרת נשק צנועים
המוניות .ראש הממשלה ,אהוד אולמרט ,ושר
יותר" ,ורק לאחריהם יפורז האזור מגרעין.
הביטחון ,אהוד ברק ,לא רוצים עכשיו הסלמה
דבריו של פרנק נאמרו כשבועיים לאחר
בעזה .די להם במתיחות בצפון ,והם רוצים
הדיווחים בתקשורת הזה על תקיפה ישרא־
שהתהליך המדיני יימשך ,ומתקשים להאמין
לית של מתקן גרעין בסוריה ,שהוקם בעזרת
ש"פעולה קרקעית רחבה" ברצועה תפתור
תצלום ארכיון :אי־פי
צפון קוריאה.
במכה אחת את בעיות הביטחון בדרום.

יו"ר האופוזיצה ,ח"כ בנימין
נתניהו ,הדהים אתמול את לשכת
רה"מ כשבשידור חי אמר שעודכן
מבעוד מועד בפרטי הפעולה בסו־
ריה וגיבה אותה .בכך הפר נתניהו
את מדיניות השתיקה הרשמית
של ישראל ,מאז דווח על הפעו־
לה בסוריה ב– 6בספטמבר ,והפך
לגורם הרשמי הראשון בישראל
שמאשר את הדיווחים על התקי־
פה ,שלפי פרסומים בתקשורת הז־
רה כוונה נגד מתקן גרעין שהוקם
בעזרת צפון קוריאה.
נתניהו אמר אתמול בראיון
ל"מבט" בערוץ  ,1שהיה שותף
להחלטתו של ראש הממשלה,
אהוד אולמרט ,לבצע את הפעולה
בסוריה ,נתן לו גיבוי ואף בירך
אותו אישית על כך .נתניהו נשאל
על ידי המגיש חיים יבין מדוע
"לא שמענו אותך משבח את אול־
מרט על המבצע העל ּום־סוד" .הוא
השיב ליבין ש"כשראש הממשלה
עושה דברים שבעיניי הם חשובים
ונחוצים ,בכלל כשהממשלה עושה
דברים לביטחון ישראל ,אני נותן
את הגיבוי ,וגם פה הייתי שותף,
אני חייב להגיד ,בעניין הזה מן
הרגע הראשון ,ונתתי גיבוי ,אבל
זה מוקדם מדי לדון בנושא הזה
ויש זמן לתת את כל הברכות".
יבין הפציר בנתניהו " -האם בי־
רכת אותו על הפעולה הזו?" .נת־
ניהו שאל אם הכוונה היא לברכה
"באופן אישי" ,והשיב בחיוב.
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עצם לתושבי
שדרות

לביטחון†שלך†יש†כתובת†אחת∫

גדעון פרנק ,בוועידת סבא"א לפני  3שנים
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ארגון
המנעולנים
בישראל
מנעול†ללא†מנעולן†מהימן†עלול†להיות†מסוכןÆ

גם השרים
מקבלים
"דד־ליין"

גרמניה תשלם
 2,000יורו
לעובדי כפייה

הממשלה תאשר:
לכל החלטה ייקבע
מועד אחרון לביצוע

כ– 30אלף ישראלים
שעבדו בגטאות יקבלו
מענק חד־פעמי

3

ברק רביד

9

מי עקב אחרי
מיקי לוי?
המשטרה :איש העסקים
ניר ברקת הזמין חקירה
פרטית על קצין המשטרה
הבכיר בוואשינגטון

אנשיל פפר
תצלומים :פייר תורג'מן  /באובאו ותומר אפלבאום

8

יהונתן ליס

כדי†להינות†משקט†נפשי†בבחירת†המנעולן†שלך†ודא†שהמנעולן†הינו†חבר†ארגון
המנעולנים†בישראלÆ

ארגון†המנעולנים†בישראל†ממליץ†על†המנעול†העדכני†ביותר†בתחום∫

צילינדר

Protected
Super
מ ב י ת † מ ו ל ט י ל ו ק

Û

ועדה ציבורית תמליץ :אמהות גרושות לא
יקבלו חזקה אוטומטית על ילדים בגיל הרך
רותי סיני
ועדה ציבורית תמליץ בקרוב
על שינוי מהפכני בהסדרי המש־
מורת על ילדים שהוריהם נפר־
דים או מתגרשים .לפי ההמלצות
המסתמנות ,יבוטל החוק המקנה
באופן אוטומטי לאמהות משמורת
על ילדים עד גיל שש ,שקיים כבר
 45שנה .סעיף  25בחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות ,הידוע

כ"חזקת הגיל הרך" ,יוחלף בסעיף
הקובע אחריות משותפת לשני
ההורים על הילדים.
"כל העולם המערבי ביטל את
חזקת הגיל הרך ,שנבעה מהמודל
הקלאסי של משפחה שבה אמא
מטפלת בילדים ואבא יוצא לפ־
רנס" ,אמר מקור בכיר המעורה
בעבודת הוועדה ,שמונתה על
ידי שרת המשפטים ציפי לבני
ב– .2005הוועדה ,בראשות הפרופ'

דן שניט ,היתה אמורה להגיש את
מסקנות הביניים שלה בימים אלה
אולם הדו"ח מתעכב ,בין השאר
בשל חילוקי דעות בין חברי הווע־
דה .לדברי המקור ,המסקנות יוגשו
לקראת סוף השנה .מסקנות דו"ח
הביניים נכתבות ברוח העיקרון
שהשיקול העליון בהסדרי המש־
מורת הוא טובת הילד ,המחייבת,
בדרך כלל ,נוכחות של שני ההורים
בחייו ושיתוף פעולה ביניהם.

עם זאת ,גם אם החוק ישונה,
בפועל עדיין תינתן עדיפות לאם
בהסדרי המשמורת .לפי המסקנות
המסתמנות ,החזקה האוטומטית
שלה על ילדים בגיל הרך אמנם
תבוטל ,אבל אם ההורים לא יצ־
ליחו להסכים על משמורת ,בית
המשפט ייתן משקל לחלקה של
האם בגידול הילדים  -שהוא לרוב
גדול יותר  -בבואו להכריע.
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צילינדר†ייחודי†המשלב†שיטות†מיגון†מגוונות¨†כמעט†בכל
פרמטר†אפשרי¨†כמענה†לשיטות†הפריצה†המתוחכמות†הקיימות†היוםÆ
להשיג†רק†אצל†מנעולנים†חברי†ארגון†המנעולנים†בישראלÆ
לרשימת†המנעולנים†חברי†הארגון∫
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