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ואחיי,  לאחיותיי  חם  וחיבוק  ברכה 
חברותיי וחבריי הוותיקים והחדשים, שנבחרו 

כצירים לועידת הליכוד.

כבוד.  לשם  תואר  רק  אינה  בוועידה,  ציר 
הדורש  הליכוד,  במנהיגות  לתפקיד  נבחרנו 

את  להאדיר  מאיתנו  אחד  מכל 
את  ולהציב  וערכיה  הליכוד  תנועת 
כנסת,  להנהגת  הראויים  מנהיגיה 

ממשלת ועם ישראל. 

ראש   ,2005 שנת  בסוף 
פיצל  שרון,  אריאל  דאז -  הממשלה 
בין  התאמה  אי  בגלל  תנועתנו,  את 
לרצונותיו  הליכוד  והשקפת  דרך 
האידיאולוגיים האישיים והותיר את 
שידעה  ביותר  הגדול  בשבר,  הליכוד 
 12 עם  ומעולם,  מאז  התנועה 
מנדטים ומספר רב של חברי הליכוד, 

שערקו ל"קדימה".

וחווים  רואים  כולנו  היום, 
הלך,  בה  דרך,  הליכוד.  דרך  את 
של  אידיאולוגי  מטען  ונוסע  נסע 
בשונה  ושורשים,  ערכים  היסטוריה, 
עם  קיטבגים  "אין  בה:  מ"קדימה", 
או  ז'בוטינסקי  זאב  של  מורשת 
שהיטיב  כפי  הגב",  על  כצנלסון  ברל 
שטרית.  מאיר  ח"כ  זאת  לבטא 
ערכים ודרך, שגורמים לרבים לנטוש 
את הרפתקת "קדימה" לשוב ולחזור 
ומשפחת  לחיק  להצטרף,  ולאחרים 

הליכוד.

הגובר  המצטרפים  זרם  בין 
בינם  היה  לא  שבעבר  אנשים,  גם  לליכוד 
והשקפותיה  ערכיה  דרכיה,  הליכוד,  לתנועת 

- ולא כלום. 

ראש  כוונת  על  מהתקשורת,  ניזונים  אנו 
פעמים)  מסר  זאת  (שהכחיש  הממשלה 
"עצמאות"  סיעת  לחברי  מקומות  לשריין 
ברשימת  ברק,  אהוד  הביטחון,  שר  ובראשם, 

הליכוד.

חבר  אני  נער,  היותי  מאז  שנים,  עשרות 

הליכוד. פעלתי ואני פועל ברוח התנועה. איני 
יומרני, אך בטוחני שאני מבטא את דעת רוב 
(אם לא כל) חברי תנועת התנועה - אהוד ברק 

מהווה עבורנו "דגל וסדין אדום". 

הליכוד,  תנועת  לדרך  זר  ברק,  אהוד 

ערכיה  הליכוד,  דרך  ולמורשתה.  לערכיה 
אינו  ברק  אהוד  ברק.  לאהוד  זרים  ומורשתה, 
אינו  ברק  אהוד  הליכוד.  מפלגת  יציר  ואינו  בן 

רצוי בליכוד!!! 

מי שבכל הזדמנות, היקשה על מתיישבי 
לפלסטינאים  לתת  מוכן  היה  ושומרון,  יהודה 
ואולי  בינלאומית,  הכרה  עבור  כניעה  הסכם 
ישראל.  מדינת  של  דרכה  צדקת  על  ערעור 
לא  לפוליטיקה,  הצטרף  מאז  תפקידיו  בכל 
ואינו  הליכוד  ערכי  את  משקף  ואינו  שיקף 

ראוי להימנות, בין ובתוך מוסדותינו וודאי, לא 
בהנהגתנו!!!

ראש  בפני  יצוק  כסלע  להתייצב  חובתנו, 
יהיה  לא  זה  שמינוי  לו,  ולומר  הממשלה 
ל"סידור  הסכמתנו,  את  ניתן  לא  במפלגתנו! 
עבודה" זה! חובתנו. לסכל מהלך זה! 

יכולת  את  להחזיר  חובתנו,  לכן, 
הרי  בנושאים  וההכרעה,  ההחלטה 
המרכז.  חברי  אלינו -  לתנועה,  גורל 
ולהתעקש  לדרוש  צריכים  אנו 
ההכרעה  שזכות  הקרובה,  בוועידה 
והבחירה תשוב לחברי המרכז, שהם 
והמשקפים  האותנטיים  הנציגים 

נאמנה, את רצון חברי התנועה. 

האהדה  חוסר  למרות 
הליכוד-  מרכז  לחברי  בתקשורת, 
הרוב  האמת!  את  יודעים  אנו 
הליכוד,  מרכז  חברי  של  המכריע 
אנשים ונשים אידיאולוגים ומסורים 
ולרעיונותיה,  הליכוד  תנועות  לערכי 
 38 ישראל  לכנסת  שלחו  שבעבר, 

נבחרים. 

אנו מחויבים לשמור על הליכוד, 
חזק! שישקף את דעת בוחריו וכלל 
יכולת  השבת  בישראל.  הציבור 
החלטות  קבלת  בתהליכי  ההכרעה 
מרכז  חברי  בשיתוף  דמוקרטיות, 
קהל,  דעת  את  תשקף  הליכוד, 
מתפקדי הליכוד והציבור הישראלי. 
שיתוף חברי המרכז בתהליכי קבלת 
בחירת  את  נאמנה  ישקף  החלטות, 
הנהגת הליכוד בכל המוסדות, שתהיה מזוהה 
עם ערכי הליכוד ותציב את חברי מרכז הליכוד 
הליכוד,  תנועת  לדרך  החומות"  כ"שומרי 

ערכיה, מורשה ועתידה. 

להעצמת  יחדיו,  כולנו  פעולה  נשתף 
כוחה של תנועת הליכוד, ובעזרת ה' - נעשה 

ונצליח.

דוד כהן- פרדס חנה. 
חבר מרכז ומזכירות הליכוד

מחשבות והגיגים
לקראת ועידת הליכוד

מאת: דוד כהן
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מאת: טל ארבלי

יאמץ  הממשלה  שראש  מצפה  "אני 
שהצעתי  הדירה  שכר  על  הפקוח  חוק  את 

כבר לפני שנתיים. 
כאשר  שצדקתי  רואים  כולם  עכשיו 
בחברה  החברתיים  שהפערים  אמרתי 
הדו''ח  את  הזמן.  כל  גדלים  הישראלית 
של בנק ישראל אני לא כתבתי אבל לצערי 
בכנסת  אמרתי  אשר  את  מאשר  הוא 

האחרונות.  השנים  בשלוש 
לפעול  חייב  הממשלה  ראש 
וצריך  הפערים,  לצמצום 
לעצור את עליית מחירי מוצרי 

היסוד".
ח''כ  אמרה  האלה  הדברים  את 
הכספים  וועדת  חברת  רגב  מירי 
בכנסת  השדולה  ויו''ר  הכנסת  של 
חג  לפני  המחיה  יוקר  על  לפקוח 
הדלק  שמחירי  לפני  יומיים  הפסח, 
הגבולות  כל  את  לפרוץ  ממשיכים 

דלק  ליטר  הנורמליים, 
שמונה ש''ח.

רגב גם עכשיו מתריעה כי אם ראש הממשלה 
כאן  תיפרוץ  המחייה  יוקר  נושא  בכל  יתערב  לא 
אוהלים  אלפי  עם  חברתית  אדמה  רעידת  מעין 

ברחבי הארץ.

של  הכספים  וועדת  חברת  רגב,  מירי  ח''כ 
כי  לכולם  הוכיחה  לשעבר  צה''ל  דוברת  הכנסת, 
גם  ואולי  בליכוד  שיש  חברתית  הכי  הח''כית  היא 
בכנסת. רגב גם חברה בוועדת חוץ ובטחון ומכהנת 
כיו''ר ועדת המישנה לכ''א ומילואים בוועדת החוץ 
והביטחון של הכנסת, ועוד דבר שלא מדברים עליו, 
חשאיים  לשירותים  המישנה  בוועדת  חברה  היא 

בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת.

מובילה את המחנה החברתי בליכוד
מסבירה  רגב  האחרונות  השנים  שלוש  במשך 
וצידקת  אמונה,  שליחות  מתוך  בכנסת  פעלה  כי 
הדרך. היא אומרת : "אני רואה לנגד עיניי מאות של 
מקומות  צמחתי,  בהם  מהמקומות  שבאו  אזרחים 
שבהם גדלנו, גם אם היה חסר תמיד הייתה אהבה 
ישברו,  לא  שהם  לי  חשוב  ולתורה,  לאדם  לארץ, 

שיבינו שזה הכוח שלנו".

קשה  היא  להשפיע  הדרך  כי  מסבירה  רגב 
היא  ההיפך  מזה,  חוששת  לא  והיא  ומורכבת, 
צה''ל,  של  העליון  לפיקוד  שהגיעה  גם  כי  מזכירה 

קשות  החלטות  קיבלה  צה''ל  כדוברת  בתפקידה 
ישר  שכל  מתוך  ומאתגרת  מורכבת  במציאות 

עוצמה ואומץ.

בליכוד,  לחבריה  אומרת  והיא  יודעת  היא   
שלה  מהניסיונות  חלק  כי,לצערה,  שלה,  לתומכים 
נופלות  חברתיות  ויוזמות  בכנסת  חוקים  לקדם 
היא  אולם  מובנות,  בלתי  מסיבות  בממשלה 
ממשיכה לקדם מתוך אמונה שזו האמת שלה,של 
רבים  חברתיים  בנושאים  לטפל  וממשיכה  כולנו, 
ומורכבים, שדורשים הרבה אומץ. היא מזכירה כי 

היו נושאים שהיו ונראו חסרי סיכוי להצלחה, אבל 
המע"מ  ביטול  כגון:  בהם  והצליחה  למענם  נאבקה 
מחירי  של  נוספת  עלייה  ביטול  וירקות,  פירות  על 
דירה  שכר  מתן  המים,  מחירי  על  פיקוח  המים, 
ריאלי לזכאים והורדת מחיר הדלק בפעם הקודמת.

להמשיך  במה  לכל  מעל  קוראת  היא  היום  עד 
עליית  ועל  החשמל  מחיר  עליית  על  ולהיאבק, 
מחירי הדלק והסולר, ביטול המע"מ על מוצרי יסוד, 
צעירים,  לזוגות  ראשונה  דירה  על  המע"מ  וביטול 
היממה,  כל  במשך  ציבורית  תחבורה  לאפשר 
שמשתמשים  הפריפריה  לתושבי  הנחה  לאפשר 
וכן  בפריפריה  מפעלים  סגירת  למנוע   ,6 בכביש 
בסדיר  בצה''ל  שמשרתים  בנינו  "לחיילינו  לדאוג 
ובמילואים שיקבלו תגמול ראוי יותר עבור שרותם 
שזה  ורואים  מדגישה,  היא  לי  חשוב  זה   " הצבאי 

מהלב.

חברת הכנסת מירי רגב, מראה כי היא בטוחה 
במאבקה  הזו  בדרך  תמשיך  כי  ומבטיחה  בדרכה 
לעשות  חייבים  אנחנו  "כי  החברתי,  הצדק  למען 
אותם  לייצג  אותנו  ששלחו  האנשים  לטובת  כן 

בכנסת, כי זו המחויבות לאזרחים", היא אומרת.

המשפחות  אותן  בשביל  כי  אומרת  רגב 
לא  היא  המחאה  ברחובות,  למחות  שיוצאות 
הם  והפרנסה,  הלחם  הבית,  הקיום,  אלא  סיסמא 

על  למענם  להילחם  מאיתנו  מבקשים  לדבריה 
הצדק  ועל  שלהם  החיים  על  הפרנסה,  על  הבית, 
ויודע  חירותו  על  שנאבק  עם  שלנו,  בעם  החברתי 

מהי החירות. 

מירי ציינה כי מי שבא לכנס שלה,והיו למעלה 
סניפים,  ראשי  רשויות,  ראשי  חברים,  מ-700 
חג  לקראת  שטח,  ופעילי  בליכוד  פורומים  ראשי 
לזכור  מבקשים  אנו  האלה  בימים  כי  יודע,  החרות 
מעבדות  היציאה  מצרים  יציאת  את  ולשכוח  ולא 
והשתוקקו  משתוקקות  משפחות  כמה  לחירות, 
לסיוע כדי להגיע לליל הסדר ולחגוג 
כשהם  יקיריהם  עם  הפסח  את 

מסובים סביב שולחן כדת וכדין.

היא מבטיחה :"אמשיך להיאבק 
החברתי,אמשיך  הצדק  בשביל 
של  הזועק  הקול  את  להשמיע 
את  בעצמם  להם  שאין  אזרחים 
חירותם  למען  להיאבק  היכולת 
אתפשר.  לא  אני  בזה  הכלכלית, 
לאנשים  אמיתית  חרות  רוצה  אני 
אנשים  לכנסת,  אותנו  ששלחו 
את  גם  אבל  קולם  את  לנו  שנתנו 
היא  שלהם מאיתנו  ליבם, והבקשה 

רק צדק חברתי. והם צודקים". 

אנחנו  לכך,  מענה  לתת  יכולים  בליכוד  אנחנו 
אנשים אמיתיים. 

הנושא הלאומי קרוב מאוד לליבה 
רגב, קושרת את דבריה החברתיים עם הנושא 
 : אומרת  היא   , מאוד  קרובה  היא  אליו  הלאומי 
בזכות  שלנו  הביטחונית  במדיניות  תומך  "הציבור 
אחדות  הארץ  אהבת  השלמה,  ישראל  ארץ  רעיון 
אנו  אך  הנצחית.  בירתנו  עיר  ירושלים  ושלמות 
בגלל  רק  לאופוזיציה  ולהישלח  להיחלש  יכולים 

אובדן הדרך החברתית, אובדן החמלה".

הלאומיים  בנושאים  גם  מאוד  פעילה  רגב 
חשובות  חוק  הצעות  שתי  יזמה  היום  ועד  בכנסת 
כל  על  הישראלי  החוק  החלת   : הראשונה  ביותר, 
הישובים היהודים ביו''ש, וזאת באופן מיידי, משום 
שיש צורך להעניק לאלפי המתיישבים ביו''ש את 
תל  לתושבי  שמגיעים  והביטחון  הזכויות  אותן 
אביב הרצליה וכל עיר בארץ, לדבריה יש להגן על 
ההתיישבות ביו''ש וכמובן על המתיישבים שיצאו 
מובהקת  ציונית  בשליחות  ושומרון  ביהודה  לגור 
שלנו  ההיסטורית  והזכות  ישראל  ממשלות  בשם 

על חבלי הארץ האלה.

ראשי  בקרב  רחבה  לאהדה  זוכה  אכן  רגב 

עוצמה עם נשמה
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המתיישבים ביו''ש, והם רואים בה כתובת לבעיות 
שוטפות כמו הקפאת הבנייה ביו''ש, שבעקבותיה 
שחררו  אכן  מיכן  ולאחר  בכנסת,  דיונים  יזמה 
כמו  ביו''ש,  מסוימים  בישובים  לבנייה  פרויקטים 

גם בקשה לקירוי מערת המכפלה.

מאוד  המשמעותית  השנייה  החוק  הצעת 
במגרון,  המאחז  להסדרת  קשורה  אלה  בימים 
ונקודת  ישוב  כל  רגב,  שיזמה  החוק  הצעת  לפי 
ממשלתי  סיוע  בזכות  שקמה  ביו''ש  התיישבות 
חשמל  במים  בתשתיות,  אחרת,  או  כזו  בצורה 
וכו' לא תרד מהמפה. רגב אכן לא מזמן השתתפה 
לשבחים  זכתה  ואף  במיגרון  פעילים  במיפגש 
מראשי  הוקרה  תעודת  גם  כמו  פעילותה  על 

המתיישבים במיגרון.

הפיגוע  ואחרי  הפסח  חג  לפני  אלה  בימים 
להתייחס  רגב  מירי  מח''כ  ביקשנו  בטולוז  הרצחני 
 : לה  האופיינית  בנחישות  השיבה  והיא  לאירוע, 
"ארבעה יהודים תמימים,יישרי דרך נרצחו בצרפת 
בידי מחבל אכזר צמא דם, רק בשל היותם יהודים. 
לא נסלח! נחסל את אותם מרצחים אכזריים, נרדוף 
נפעל  פשרות.  וללא  לאות  ללא  מקום  בכל  אותם 
להרחיק  ונפעל  ומבחוץ,  מבית  הטרור  את  למגר 
כנסת  חברי  מתוכנו,  ישראל  שונאי  את  מאיתנו 
כמו אחמד טיבי וחנין זעבי שפועלים כל העת נגד 

מוח  יבינו  שלא  מה  שלנו,  המדינה 
יבינו בכוח" אמרה.

מוכיח  בצרפת  האירוע  לדבריה, 
לעם  והשינאה  האנטישמיות  כי 
עלינו  ולכן  קיימים  עדיין  היהודי 
לשמור על מדינת ישראל כביתו של 
המיעוטים  את  נכבד  היהודי,  העם 
כעם  זכותנו  את  יכבדו  הם  אם  רק 
הניסיונות  ישראל.  בארץ  היהודי 
להשפיע על הדמוגרפיה של מדינת 
אלפי  של  באמצעות  גם  ישראל 
עבודה  מהגרי  מסלמים,  מסתננים 
בדמות של פליטים חייבים להיפסק 

תל  ודרום  הארץ  דרום  את  להפוך  ואסור  מיידית, 
אביב למדינת מסתננים.

שהייתה  לאחת  כיאה  ואמרה  הוסיפה  רגב 
הקוראים  אויבינו  כל  "למרות   : צה''ל  דוברת 
לצבא  אזרחינו,  על  להגן  נמשיך  אנו  להשמידנו 
"כיפת  עם  רק  לא  אזרחינו  על  להגן  יכולת  שלנו 
עם  ברזל'',  ''קיר  וגם  ברזל''  ''יד  עם  אלא  ברזל", 

ישראל חי.

להביא לשינוי במוסדות הליכוד 
סביבה  יצרה  בפעילותה  כי  מאמינה  רגב 

לנושאים  ממש  שקרובים  אנשים  של  כוח  באמת 
החברתיים, כמו ראשי ערים שמתמודדים יום יום 
המחיה,  יוקר  בגלל  לסיוע  שזקוקים  האזרחים  עם 
לכנס  שהגיעו  החברים  בעוצמת  שטמון  כוח 
לחוד  אחד  בכל  שטמון  כוח  הארץ,  מכל  החברתי 
וביחד. היא אומרת ומסמנת מטרה פנים מפלגתית 
הכוח  לנו  יש  הליכוד,  במרכז  ביחד  נפעל  "אנחנו 
את  נביא  וביחד  גדולים  מהלכים  לעשות  והיכולת 

השינוי המתבקש במוסדות הליכוד".

מאוד  תומכים  קבוצת  יצרה  מירי  ספק  ללא 
ויש  בארץ  התנועה  סניפי  מכל  בליכוד  גדולה 
ואולי  סביבה,  אותם  שמגבש  מי  שלה  בלשכה 

אפשר לקרוא לזה אפילו "מחנה מירי".

רגב מנצלת את ההזדמנות ומברכת את נבחרי 
ייהפכו  שבקרוב  הליכוד,  של  הרביעית  הועידה 

לחברי המרכז 3669 במספרם המדויק. 

בליכוד  ותיקה  כנסת  חברת  כמו  אומרת  היא 
להאמין  רוצה  "אני   : החברים  את  שמכירה  כמי 
יאחדו  החדשים  לצד  הוותיקים  המרכז  חברי  כי 
משותפת  וחברתית  לאומית  פעילות  למען  כוחות 
ויחד  הקרוב  בעתיד  שייבחרו  הליכוד  במוסדות 
הפוליטיים  המאבקים  לקראת  הליכוד  את  נחזק 
על  לשמור  ונצליח  הבאות  בבחירות  הקרובים 
ראש  נתניהו  בנימין  של  בהנהגתו  הליכוד  שלטון 

הממשלה."

רגב שלחה בחודש האחרון לכל נבחרי הועידה 
החדשה ברכות ונתנה להם את הפרטים שנדרשים 
של  במדיניות  להמשיך  וכדי  אותי  להשיג  כדי 

"הדלת הפתוחה" שלה בפני חברי הליכוד.

תומכיה  לחבריה,  אומרת  היא  שלנו,  התפקיד 
ושותפיה לדרך, להתגייס ולהיות חלק מהמנהיגות 
של הליכוד. לדבריה נמצאים איתה חברים ותיקים 
יהיה  בעתיד  שמקומם  רשויות  ראשי  בליכוד, 
לשבת  לנו  שאסור  אומרת,  היא  הליכוד.  בהנהגת 

אלו  למען  לפעול  ציבור  כאנשי  חובתנו  בשקט, 
לעשות  הכוח  לנו  יש  לזעוק.  כוח  להם  נותר  שלא 
שינוי, יש לנו הכוח להוות המצפן של המפלגה ולא 
לאפשר את אובדן הדרך החברתית, עלינו להצמיח 
מנהיגים חברתיים בכל מוסדות הליכוד, ולא לפחד, 

כי מי שמאמין לא מפחד.

חוק משרות האמון של רגב,
 "חוק הג'ובים"

ציינתי,  שכבר  כפי  רגב,  מירי  הכנסת  חברת 
לליבם,  מבינה  והיא  ולפעילים  לשטח  מחוברת 
ונכונה  ניהולית  לתפיסה  אותם  מחברת  וגם 
ציבור  אנשי  של  המינויים  לנושא  בהתייחסות 

בגופים ממשלתיים, תפיסה שיש בה הגיון רב.

הצעת  לאשר  הממשלה  מראש  ביקשה  היא 
הכישורים  בעל  בליכוד,  חבר  לכל  שתאפשר  חוק 
במשרדי  ציבורי  בתפקיד  לכהן  המתאימים 
פוליטית,  זיקה  רקע  על  שייפסל  מבלי  הממשלה 
לשרי  יותר  טובה  משילות  יאפשר  הזה  החוק 
ליכוד  לחברי  סוף  סוף  יאפשר  וכן  ובכלל,  הליכוד 
בתפקידי  להשתלב  בליכוד  מרכזיות  ולדמויות 
ומתאימים  ראויים  בתפקידים  ציבוריים  ניהול 

לכישוריהם.

מחזקת את ראש הממשלה נתניהו 
מתוך  מסר,  גם  להעביר  רוצה  היא  לסיום 

עוצמה.

הממשלה  :"ראש  אומרת  היא 
נתניהו, יצר את התשתית הכלכלית 
הביא  ובכך  בעולם,  הטובות  בין 
לצמיחה  יציבה,  לכלכלה  נתניהו 
ההזדמנות  זוהי  האבטלה.  ולצמצום 
אזרח  לכל  תחלחל  שהצמיחה  שלנו 
שגיאות  על  נחזור  ולא  ואזרחית 

העבר. 

אנחנו תחת מנהיגותו של ראש 
הדרך  את  נסלול  נתניהו  הממשלה 
לבעיות  אמיתי  מענה  ולתת  לטפל 

החברתיות.

אני יודעת שרק הליכוד, בראשותו של בנימין 
ההכרחיים  השינויים  את  להוביל  יכול  נתניהו, 
בימים  הביטחון  אתגרי  עם  להתמודדות  במקביל 

אלו. זו זכותנו וזו גם חובתנו.

למען  ונצליח  נעשה  שיחד  בטוחה  אני 
החברה  ולמען  ישראל,  ארץ  למען  ישראל,  עם 

הישראלית. 

כשר, פסח  חג  ישראל  בית  לכל  מאחלת  אני 
חג חרות שמח!

<>

בראיון חג מיוחד למגזין "הכל פוליטיקה" אומרת ח"כ (תא"ל במיל.) מירי רגב:

"אני מרגישה שהמחנה"אני מרגישה שהמחנה
החברתי בליכוד הולך ומתעצם"החברתי בליכוד הולך ומתעצם"
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מאת: טל ארבלי

חוזרת  הלאומית  העובדים  הסתדרות 
הליכוד.  פעילי  של  החברתי  הבית  להיות 
בשנה האחרונה החל לפעול הפורום החברתי 

חברים  ובו  שמחי  יואב  היו"ר  לצד 
פעילים מרכזיים של תנועת הליכוד מכל 
רחבי הארץ.מאז,העובדים מפנימים את 

החופש לבחור ארגון עובדים.

הלאומית  העובדים  הסתדרות 
ז'בוטינסקי  זאב  ע"י   1923 ב  שנוסדה 
בפועלה  נודעה  נוספים.  וריווזיוניסטים 
הישראלי  במשק  רבים  עובדים  למען 
היישובים  בהקמת  בפעולתה  נודעה  וכן 
של  הקשר  וקדום.  שא-נור  חומש, 
הדוק  היה  הליכוד  תנועת  עם  הארגון 
בעקבות  שונו  והיחסים   1995 שנת  עד 
שינויים מבניים, כיום לארגון אין אג'נדה 
מדינית פוליטית אלא הוא פועל בהתאם 
יו"ר  מוביל  אותה  מובהק  חברתי  לבסיס 
יואב  הלאומית  העובדים  הסתדרות 
שמחי אך הוא נוטה ימינה ופועל בשיתוף 
פעולה עם מפלגת הליכוד, ישראל ביתנו 
העובד  את  להעצים  במטרה  וקדימה 
פעולה  שיתוף  תוך  זכויותיו  על  ולהגן 
והמרכזית  השונות  הכנסת  ועדות  עם 
הפנסיה  בענייני  והרווחה  העבודה  ועדת 

בראשותו של ח"כ חיים כץ.

הסתדרות  יו"ר  שמחי,  יואב 
לתפקידו  שנכנס  הלאומית,  העובדים 
ל"בוטיק  הארגון  את  הפך   ,2007 בשנת 
ליחסי עבודה" והביא לארגון רוח חדשה, 
עם  תחרותי  שוק  המעודד  ארגון  זהו 

ראיה חברתית עמוקה לחבריו והפיכת חמשת 
המ"מים של ז'בוטינסקי נר לרגליו: מעון, מזון, 

מלבוש, מרפא, מורה.

בצל  בארגון  תפקידו  את  התחיל  שמחי 
אברהם  לשעבר  השר  שהשאיר  הסערה 
שכללה  הבראה  בתוכנית  והחל  הירשזון, 
הביא  שמחי  הארגון.  שורות  ניקוי  את 
שעמדה  מקצועית  בקרה  מערכת  לראשונה 
הארגון  תיקון.  הדרוש  בכל  יוד  של  קוצו  על 

מי  כנגד  תביעות  הגיש  המצב  מתיקון  כחלק 
והעובדים  הארגון  במעילות  מעורבים  שהיו 
עד  הושבו  המשפט  בתי  להחלטות  ובהתאם 

כה כחמישה מיליון שקלים לטובת החברים.

והשינויים  ההבראה  תוכנית  באמצעות 
התפיסתיים שהביא עימו שמחי לארגון הפך 
שיפורים  הוכנסו  לאקטיבי.  מפסיבי  הארגון 
לעובד.  השירות  לשיפור  שהביאו  טכנולוגיים 
והארגון  מיד  הורגשה  התוכנית  הצלחת 
עובדים  אלף   28 כ  לשורותיו  להוסיף  הצליח 
מאז שנת 2007, זהו גידול של יותר מ 100% 

בתקופה קצרה של ארבע שנים.

להשתייך  צריך  עובד  שכל  חושב  שמחי 
לארגון עובדים, הוא מאמין בדו- קיום ואומר 

כי לכל עובד באשר הוא יהודי, נוצרי, ערבי או 
דרוזי מגיעה הגנה על זכויותיו ותנאי העסקה 
נאותים. לאחרונה מפנימים העובדים במדינת 
ישראל כי קיים בידיהם החופש לבחור באיזה 
ואכן  להשתייך,  ברצונם  עובדים  ארגון 
להע"ל  בהצטרפות  המשמעותי  הגידול 
זו.  לזכות  העובדים  הכרת  על  מצביע 
עובד  שמקבל  ההטבות  אחד  לדוגמא, 
חברתו  מעצם  מקבל  בארגון  חבר  אשר 
"סל שירותים חברתיים" שביניהן ביטוח 
שאינן  חיים  מצילות  תרופות  לקבלת 

נמצאות בסל התרופות.

היא  העיקרית  הארגון  פעילות  כיום 
בהתמקדות  השונות  הכנסת  בוועדות 
אחד  עבודה.  ליחסי  הנוגעים  דיונים  על 
כיום  נלחם  עליו  המרכזיים  הנושאים 
כזה  ממלכתי",  פנסיה  "חוק  הוא  שמחי 
כספים  לצבור  לעצמאי  גם  שיאפשר 
להתקיים  יצטרך  שלא  כדי  לפנסיה 
פרישתו  לאחר  לאומי  ביטוח  מקצבת 
פועלת  אלה  בימים  העבודה.  משוק 
כרית  להחלת  הלאומית  ההסתדרות 
הע"ל  הפנסיה  קרנות  לעמיתי  ביטחון 
שנתנן  הביטחון  לכרית  בדומה  וזאת 
הפנסיה  קרנות  לעמיתי  האוצר  משרד 

הגרעוניות.

בעיקר  מתמקד  שהארגון  למרות 
פועל  אותו  לראות  ניתן  עובדים  בזכויות 
למען  בשדולה  למשל  נוספות  בזירות 

גלעד שליט בראשות ח"כ מירי רגב.

היום  ומהווה  שינוי  עבר  הארגון 
להסתדרות  ובועטת  חיה  אלטרנטיבה 
העובדים  הסתדרות  הכללית,  העובדים 
דרך  עוד  מתכננת  שמחי  בראשות  הלאומית 
העובדים  זכויות  למען  מאבקים  של  ארוכה 
תוך  נאותים  סוציאליים  תנאים  על  ושמירה 
הרוויזיוניסטים  החברים  עם  פעולה  שיתופי 
לזכויות  הדאגה  ובצד  הליכוד.  במפלגת 
יו"ר  לצד  החברתי  הפורום  הוקם  העובדים 
הע"ל שפועל בחודשים האחרונים ובו חברים 
הליכוד  תנועת  של  מרכזיים  שטח  פעילי 
<> מהסניפים בכל הארץ. 

בית חברתיבית חברתי
מתחדש מתחדש לליכודלליכוד
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לראשונה בישראל
החטיבה הישירה

מענה לעובדים הלא מאוגדים

מוקד שירות אישי ישיר
לעובדים במדינת ישראל 

*8882
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דרך  על  הבירה,  לירושלים  מזרחית  ק"מ   7
אסטרטגי  דרכים  בצומת  המלח,  ים   – ירושלים 
יהודה  מדבר  הירדן,  בקעת  בין  המחבר  ומרכזי 

וירושלים, ממוקמת העיר מעלה אדומים.

במעלה אדומים חיים בהרמוניה, בצביון שקט 
ובאיכות חיים גבוהה, למעלה מ-39,000 תושבים: 
עולים  ותיקים,  תושבים  צעירות,  משפחות 
חדשים, חילוניים ודתיים. העיר צעירה, הטרוגנית, 
עשייה,  בתנופת  הנמצאת  ומתפתחת  דינאמית 
ביסוס  תוך  במהרה,  קדימה  וצועדת  ופיתוח  בניה 
מעמדה כמטרופולין אזורי בעל חוסן כלכלי וחברתי 

מתקדם ומוקד משיכה אטרקטיבי.

העיר ששוכנת בלב נוף בראשית קסום מעניקה 
ואפשרויות.  יתרונות  של  מלא  עולם  לתושביה 
הגיאוגרפי  מיקומה  יופייה,  המואצת,  התפתחותה 
מעמד  לה  העניקו  בה,  הגלומה  והעוצמה  המיוחד 
פוטנציאל  לבעלת  אותה  והפכו  וכבית  כעיר  מיוחד 

תכנוני, תעשייתי, תיירותי ומסחרי ייחודי.

של  ומתקדמת  מודרנית  מערכת  קיימת  בעיר 
תחומי  בכל  וממלכתיים  מוניציפאליים  שירותים 
הנותן  אזורי  למטרופולין  אותה  ההופכים  החיים, 
העירוני  התכנון  מערך  הסביבה.  יישובי  לכל  מענה 
לנופים,  פונים  שהבתים  כך  הבניה,  על  דגש  שם 

פארקים וגינות ציבוריות.

לירושלים  ונוחה  ישירה  מגישה  נהנית  העיר 
מודרניות  ומנהרות  כבישים  מערכת  באמצעות 
להולכי  מיוחדים  ושבילים  כבישים  רשת  ובתוכה 
חלקי  לכל  ובטוחה  נוחה  נגישות  המאפשרים  רגל, 

העיר.

מעלה אדומים
עיר פורצת דרך בחינוך

חיי  באיכות  מרכזי  מרכיב  הוא  החינוך 
התושבים בעיר ועל כן העירייה עושה הכל על מנת 

להעמיד את החינוך כ"עוגן לחיים".

ובאה  במדיניות  יסוד  אבן  הוא  החינוך  תחום 
ופרויקטים,  תכניות  וייזום  בקידום  ביטוי  לידי 
מ-40%  למעלה  בהקצאת  וייחודיים  חדשניים 
משאבים  ובהשקעת  לחינוך  העירוני  מהתקציב 
לבגרות  הזכאים  של  הגבוה  באחוז  נוספים. 
יוקרתיים  בחוגים  התלמידים  בהשתלבות  והן 

באוניברסיטה.

בפרסים  העת  כל  זוכה  בעיר  החינוך  מערכת 
בית ספריים וזוכת פרס החינוך הארצי יישובי.

עיר של תרבות ופנאי
של  החיים  לאיכות  הדואגת  אדומים  במעלה 
לתושבים  ואיכותי  מגוון  מענה  נותנים  תושביה, 
תרבות  טיפוח  למען  ופועלים  התרבותי  בתחום 

הפנאי לאורך כל השנה.

עיר של מרכז תרבות שוקק
העיר הפכה לעוגן תרבותי לכלל תושבי האזור 
וככזו, ניתן למצוא בה כל ימות השנה פעילויות רבות 
ומגוונות לשעות הפני לבני כל הגילאים. הפעילויות 
הציבורית,  בספריה  העירוני,  במתנ"ס  מתקיימות 
הספורט.  ובמגרשי  בפארקים  ציבוריים,  במבנים 
למוסיקה-הקונסרבטוריון  ביה"ס  יפתח  בקרוב 

ונמשכת בניית היכל התרבות העירוני המפואר.

עיר הנוער
ענפה  פעילות  מתקיימת  הבוגר  הנוער  עבור 
התלמידים  ומועצות  הנוער  מועצת  את  הכוללת 

העירוניות באגף הנוער.

עיר של קהילה 
את  הרואה  קהילתית  עיר  אדומים  מעלה 
הנכס  הם  העיר  ותושבי  במרכז  והקהילה  האדם 

העיקרי והמיוחד שלנו ומקור גאוותינו.

עיריית מעלה אדומים מעניקה שירותי רווחה 
צרכיהם,  פי  על  התושבים  לכל  איכותיים  וקהילה 
מצבם האישי והמשפחתי ומצבם הכלכלי במסגרת 

המשאבים העומדים לרשותה.

מימוש  את  המעודדת  קהילה  הוא  חזוננו 
ומקדמת  הם  באשר  חבריה  של  הפוטנציאל 
הטיפול  כי  ואמונה  תפיסה  מתוך  רווחתם,  את 
ממרכיביו  אחד  הוא  מיוחדות  באוכלוסיות 

החשובים של חוסנה החברתי של הקהילה.

תנופת מסחר חסרת תקדים
תעשיה  בתנופת  נמצאת  אדומים  מעלה 
תעשיה  מאזור  ונהנית  תקדים  חסרת  ומסחר 
והטבות  רבות  קרקע  עתודות  בו  בארץ,  מהגדולים 

של אזור פיתוח א'.

כביש  על  ממוקם  אדומים  תעשיות  פארק 
דקות  כ-10  של  במרחק  המלח  ים   - ירושלים 
את  המקשר  דרכים  צומת  על  מירושלים  נסיעה 
והדרום.  אילת  ואל  והצפון  הגליל  אל  הארץ  מרכז 
ובעיקר  גם  משמש  לירושלים  הרבה  קרבתו  בשל 

כאזור התעשייה של ירושלים רבתי.

דבר ראש העיר
בני כשריאל

בוהקת  פנינה  היא  אדומים  מעלה  העיר 
הישגים  חיים,  איכות  של  עיר  ישראל.  במדינת 
איכותיים  ותושבים  מתפתח  מסחר  חינוכיים, 

המעורבים בחיי הקהילה. 

בשנים האחרונות ניכרת התפתחות גדולה 
בעיר וההישגים ניכרים היטב גם ברמה הארצית: 
אחוז  יישובי,  הארצי  החינוך  בפרס  זכתה  העיר 
זכאים לבגרות גבוה, הישגי ציוני בגרות גבוהים, 
מצטיינת,  נוער  יחידת  בפרס  זכה  הנוער  אגף 
קרביות,  וליחידות  לצה"ל  גבוהים  גיוס  אחוזי 
ממשיכים לזכות בחמישה כוכבי יופי מדי שנה 
וכן זכינו בפרס ניהול סביבתי ע"פ תקן בינלאומי.

יחד עם זאת, לפנינו ניצבים אתגרים רבים 
ומשמעותיים:

המאבק על הבנייה במעלה אדומים וביו"ש.  •

הכנסת ירושלים רבתי לריבונות ישראל .  •

המשך הלובי וההסברה באמצעות ביקורים   •
בעיר  הליכוד  מרכז  וחברי  ח"כים  שרים,  של 
ויפעלו  הנעשה  אחר  מקרוב  שיעמדו  מנת  על 
חיזוק  המשך  המחייב  הליכוד  מצע  למימוש 

וביסוס ההתיישבות ביו"ש.

של  ואחדותה  שלמותה  על  שמירה   •
ירושלים בירת ישראל לנצח.

לסייע  הליכוד  מרכז  חברי  לכל  קורא  אני 
ולעזור לנו בנושא הפשרת הבנייה ביו"ש בכלל 
במצע  שחרוט  כפי  בפרט  אדומים  ובמעלה 

הליכוד שבגינו נבחרנו.

מעלה מעלה אדומיםאדומים
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הרווחה  העבודה,  ועדת 
הכנסת  של  והבריאות  
כץ  חיים  ח"כ  בראשות 
 100 החוקים  לספר  הצליחה 
חדשים  חברתיים  חוקים 
החקיקה  שיאנית  והיא 

בכנסת ישראל.

בתום  חוקקה  הוועדה 
בכנסת  עבודה  שנות  שלוש 
מתוכם  חוקים;    105
חברי  ביוזמת  חוקים   56
מטעם  חוקים  ו-44  כנסת 

הממשלה.

הישגים  מספר  להלן 
לטובת  שכולם  משמעותיים 

הציבור בישראל:

הרווחה  העבודה   ועדת 
אחראית  בהיותה  והבריאות, 
על נושא הפנסיה - הצליחה 
את  דרסטי  באופן  להוריד 
ששילמו  הניהול  דמי  גובה 

אזרחי ישראל.

 300 של  בחסכון  מדובר 
לציבור  בשנה  ש"ח  מיליון 

החוסכים בישראל.

פרישת  גיל  הקפאת 
נשים: גיל הפרישה של נשים 
 ,2017 שנת  עד   62 יישאר 
בקרנות  העמיתים  וזכויות 

הוותיקות לא ייפגעו.

לאלמנות  מענקים 
שבני  צה"ל  אלמנות  צה"ל: 
מילואים  בשירות  נהרגו  זוגן 
לפני שנת 1999 יקבלו מענק 
כספי בסך מאה אלף שקלים 
משנת  החוק  תוקן  בכך  נטו. 
הזכאות  כי  שקבע   2002
מי  לגבי  תינתן  לקצבה 
ואילך   1999 משנת  שנספה 
בלבד. המענק ישולם לבן זוג 
שנספה,  מילואים  חייל  של 

ובהיעדרו  - להורי החייל.

צה"ל:  ליתומי  מענקים 
אביהם  אשר  צה"ל,  יתומי 
שירות  במהלך  נספה 
הלכה  אמם  וגם  מילואים 
חד  מענק  יקבלו  לעולמה 
פעמי בסך 100 אלף שקלים. 
וחורגים  מאומצים  ילדים  גם 

יהיו זכאים למענק.

השחרור:  מענק  הגדלת 
ללוחם  השחרור  מענק 
יעלה  חודשים   36 ששירת 
ל-20  כיום  שקלים  מ-9,648 
יוגדלו  בנוסף,  שקלים.  אלף 
ובהדרגתיות  בהתאמה 
תומכי  של  השחרור  מענקי 

לחימה (מ-6,120 ל-16,668), 
(מ-4,896  אחר  שירות 
אזרחי  ושירות  ל-13,320) 

(מ-2,446 ל-6,600).

קבלן  עובדי  זכויות 
עבודה:  דיני  ואכיפת 
לתבוע  יהיה  ניתן  לראשונה 
קבלן  שירותי  של  מזמין  גם 
ואבטחה,  שמירה  בתחומי 
רק  ולא  והסעדה,  ניקיון 
בנוסף  עצמו.  הקבלן  את 
או  בתאגידים  משרות  בעלי 
שיימצאו  ממשלה  במשרדי 
חוזה  לחתימת  אחראים 
היא  משמעותו  אשר  הפסד, 
שלא ניתן להבטיח את זכויות 
עובדי הקבלן, עשויים לעמוד 

לדין      פלילי.

בטחונות  קבלת  איסור 
יוכלו  לא  מעסיקים  מעובד: 
מעובדיהם  לדרוש  עוד 
הבטחת  לשם  בטחונות 
העבודה  במקום  הישארותם 
לעבודה.  קבלתם  בעת  או 
מעביד  על  שיוטל      העונש 
של  קנס  הוא  כאלה  במקרים 

כ-150 אלף שקלים.

טבורי  דם  בנק  תקנות 
של  שנים  לאחר  פרטי: 
דרישות  נקבעו  עיכובים 
של  והפעלה  להקמה  ותנאים 
מהן  פרטי;  טבורי  דם  בנק 
כרוך  במה  האיסוף,  מטרות 
תהליך האיסוף, היכן תישמר 
בחו"ל),  או  (בארץ  המנה 
ליולדת,  המידע  מתן  אופן 
מדעת  הסכמה  קבלת  אופן 
מיולדת ומה ייעשה במקרים 
שנאספה  הדם  מנת  בהם 

אינה מתאימה לשימור.

ביציות:  תרומת  תקנות 
בהן  שנים  עשרות  לאחר 
היה החוק תקוע נקבע סכום 
המדינה  שתשלם  הפיצוי 
בשל  מתנדבת  לתורמת 
ביציות  שאיבת  פעולת 
יעמוד על 9,000 שקלים ועוד 
הוצאות  בעד  שקלים   1,000
לכלל  אחיד  (החזר  נסיעה 
סכום  בנוסף,  התורמות). 
נתרמת  שתשלם  האגרה 
אישור  בעד  חולים  לבית 
להשתלת  אחראי  רופא 
לעשרת  נקבע  בגופה  ביציות 
נסללה  בכך  שקלים.  אלפים 
הדרך לקבלת תרומת ביציות 

מנשים בריאות בישראל. 

<> 

ח"כ חיים כץ

בשביל
החיים
שלכם.
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ישראל  ממשלת  קבלה   10/7/2011 ביום 
הזרים  העובדים  מכסת  את  להגדיל  החלטה 
את  ולפתור  לנסות  מנת  על  הבניין  בענף 
בישראל,  הקיימת  הקשה  הדיור  מצוקת 
החברתית  במחאה  ביטוי  לידי  באה  ואשר 

שפרצה בקיץ שנת 2011.

למרבה הצער לא השכילה עד היום רשות 
החלטת  יישום  על  האמונה  (היא  ההגירה 
הממשלה) לבצע את החלטת הממשלה הנ"ל 
וכיום כ- 8 חודשים ממועד החלטת ההמשלה 
בהתאם  אחד  זר  עובד  ולו  נכנס  לא  הנ"ל, 

להחלטה הנ"ל.

הממשלה  החלטת  את  ליישם  במקום 
באמצעות  כלשונה  ותכליתי,  יעיל  באופן 
את  לבצע  שאמורים  הטבעיים  הגורמים 
האיתור הגיוס של העובדים במדינות המוצא, 
עסוקה כיום רשות ההגירה ב"חיפוש" מדינות 
לכישורי  קריטריונים"  וב"קביעת  מוצא 
עצמה  הופכת  שהיא  תוך  שיגיעו-  העובדים 
מתעלמת  שהיא  ותוך  אדם  כח  לחברת 
מעמדתן המקצועית של התאחדות הקבלנים 
הבנייה  בענף  זר  אדם  כח  תאגידי  והתאחדות 
בתל- המסחר  לשכת  ידי  על  (המאוגדים 
ואופן  המוצא  מדינות  לזהות  באשר  אביב) 

גיוס העובדים.

רשות  בצעה  אותו  דומה  פיילוט  כי  יצויין 
ההגירה בענף החקלאות נכשל כשלון חרוץ.

בפועל, כאמור, עד כה לא הצליחה רשות 
וכפי  הממשלה  החלטת  את  ליישם  ההגירה 
הקרוב  בזמן  כי  נראה  לא  נראים,  שהדברים 
תיושם החלטת הממשלה, וחבל כי אי יישום 
כולו  הבנייה  בענף  אנושות  תפגע  ההחלטה 
תוך  בשוק,  בדירות  המחסור  הנצחת  תוך 
הבנייה,ובהתאם  בענף  פרויקטים  סיום  עיכוב 
שוב  שיגרום  דבר  דירות  במסירות  עיכובים 
אנושה  ופגיעה  הדיור,  במחירי  חדה  לעלייה 

בזוגות הצעירים.

פקידות רשות ההגירהפקידות רשות ההגירה

אינה מיישמתאינה מיישמת
את החלטת הממשלה להגדיל את מכסות

העובדים הזרים בענף הבניין

מודעה

לפני שלוש שנים כשהחליט רוה"מ למנות את 
והתפוצות,  ההסברה  לשר  אדלשטיין  (יואל)  יולי 
שממונה  שר  צריך  'למה  עצמם:  את  שאלו  רבים 
ספורים,  חודשים  לאחר  אבל  ההסברה'?  על 
מהמסד  המשרד  את  אדלשטיין  הקים  במהלכם 
תקרית  חשיבותו.  את  הבינו  כולם  הטפחות,  ועד 
חד-צדדית  להכריז  הפלסטינאים  ניסיון  המרמרה, 
של  פוסקים  הבלתי  והניסיונות  כמדינה  עצמם  על 
אויבי ישראל לעשות דה-לגיטימציה ולהחרים את 
סקר  המשרד.  של  חשיבותו  את  הוכיחו  ישראל – 
שנעשה לאחרונה בקרב כ-30 אלף מאזרחי העולם 
של  בתדמיתה  שיפור  יש  כי  מראה    BBC ה ע"י 

ישראל!

רבים אינם יודעים אבל אדלשטיין בנה משרד 
שלמעשה מטרתו היא להיאבק בזירת הניו-מדיה 
דובר  אדלשטיין,  ציבורית.  דיפלומטיה  באמצעות 
אנגלית שפת אם, אמנם מככב בערוצי התקשורת 
משרדו  של  הפעילות  מרבית  אולם  הבינ"ל, 
שמהווה  האינטרנטית  בזירה  בשקט  מתרחשת 

קרקע פורייה להסתה כנגד ישראל.

בוודאות  היום  לומר  יכול  אני  "לשמחתי, 
שנים  בשלוש  שעשינו  ההסברה  שמלאכת 
האחרונות סייעה רבות לישראל" אומר אדלשטיין. 
רוה"מ  מתווה  אותה  ישראל,  של  "המדיניות 
כגון  והצלחות  משרדי  עם  אחת  בעצה  מוסברת 

לו  ספטמבר,  מהלך  כישלון 
בזמן  רוה"מ  לצד  שותף  הייתי 
מוכיחות  באו"ם,  יחד  שהייתנו 
פרוייקט  לכך,  מעבר  זאת. 
"הפנים  משרדי  של  הדגל 
אנו  שבמסגרתו  ישראל"  של 
ישראלים  עשרות  מוציאים 
בכל  ישראל  את  להסביר 
לראייה:  עצמו.  מוכיח  העולם 
סרבנות  הסברת  של  שילוב 
הפלסטינאים לשלום וההסברה 
הנכונה בקמפוסים הביאו למצב 
שהשנה הייתה ירידה דרסטית 

במתנגדים לישראל שם".  

"השלום יתחיל 
בדברים הקטנים"

היה  ביו"ש,  המתיישבים  נציג  אדלשטיין, 
מראשי המתנגדים להקפאה ולפינויי מאחזים ולא 
פעם כינס רבנים, שרים וח"כים מן הליכוד למאבק. 
שלוש  שישב  מאדם  לצפות  יכול  לא  אחד  "אף 
כדי  רק  פרך,  עבודות  תחת  הסובייטי,  בכלא  שנים 
לעלות לא"י - שלא לעשות את מה שאני עושה", 
אני  נכון!  לא  אותי  יבינו  "שלא  אדלשטיין.  אומר 
מי  עם  שיש  בתנאי  אבל  השלום,  של   1 מס'  חייל 
לדבר ועל מה לדבר – מה שלא קיים היום. עם זאת, 

אני לא חושב שצריך להמשיך 
כיוון  הנוכחי  הסטטוס-קוו  את 
אני  הצדדים.  לשני  רע  שהוא 
חושב שצריך להתחיל בדברים 
פעולה  שיתופי  כגון:  הקטנים, 
ולנו  להם  שחשובים  בנושאים 
חקלאות),  (מים,  ולסביבה 
שיפור  על  יחד  לעבוד  אח"כ 
לשיפור  שיביא  מה   - הכלכלה 
ואז  הפלסטינאים  של  הרווחה 
ייוצרו תנאים בסיסיים לשיח".

לליכוד  אמונים  "שמרתי 
כוחו  את  לכולם  הוכיח  והוא 

ויכולותיו" 

תוצאות  על  שמח  "אני   
שהליכוד  ומאמין  הסקרים 
למצב  בהתייחסו  אדלשטיין  אומר  יתחזק",  אף 
הוכיח  והוא  לליכוד  אמונים  "שמרתי  הפוליטי. 
שחברי  חושב  אני  ויכולותיו.  כוחו  את  לכולם 
וכמובן  שלו  הנמרצים  הכנסת  חברי  שריו,  הליכוד, 
רה"מ, עשו עבודה נפלאה, בראייה כלל מערכתית 
יש  ישראלית.  הפנים  ברמה  וגם  גלובאלי  עידן  של 
אנחנו  כך  לשם  לתקן.  הרבה  ויש  לעשות  מה  עוד 
מה  בדיוק  וזה  בשלטון  נוספת  לקדנציה  זקוקים 
שאנחנו מתכוונים לעשות".     <>

השר יולי אדלשטיין: "יש שיפור בתדמית 
של ישראל בשלוש שנות שלטון הליכוד!"
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מגרוןמגרון
לא יורדת מהמפה

בליכוד  הלאומי  המחנה  ראשי 
במאחז  מהליכוד  חכים  מפגש  ארגנו 

מיגרון. 

שיזמו  והחשוב  המעניין  למפגש 
יו"ר  הגיעו  שטרן  ושבח  אנגלסמן  נתן 
איוב  השר  סגן  ריבלין,  רובי  הכנסת 
קרא, ח"כ מירי רגב, ח"כ אופיר אקוניס. 
וכן השר לשעבר אפי איתם שמתמודד 
לכנסת הבאה. כולם הבטיחו לחזק את 
מיגרון. בסוף העניקו שי מיוחד תושבי 
מיגרון לח"כ מירי רגב על החוק שיזמה 

להישארותם על הקרקע.

השר משה כחלון בק. טבעון
שר התקשורת והרווחה משה כחלון התארח 

בסניף המאוחד עמקים 

חולש  טבעון  בק.  שמרכזו  עמקים  סניף 
כ-24  ומושבים  עיירות  של  גדול  שטח  על 
חברי מרכז אליהם מצטרפים גם חברי המרכז 
בפעילים  מלא  היה  המרווח  האולם  מיקנעם. 
פועלו  על  השר  את  לשבח  שהרבו  מרכזיים 
השר  ותקשורת.  רווחה  הכובעים.  שני  תחת 
הקטן  האזרח  למען  פועל  שהוא  הדגיש 
קנסות  את  לדוגמה  הביא  השר  המקופח. 
ועוולות  לשניה  אחת  סלולר  מחברת  היציאה 
את  עקף  כי  סיפר  כן  כמו  ביטל  אותן  נוספות 
מצלמות  מול  מזון  שמחלקות  העמותות 
לניזקקים  ישירות  העביר  הרווחה  ומשרד 
תלושים  הרווחה  לשכות  של  רשימות  ע"פ 
קניית  אפשרות  ללא  אמנם  המזון  לרשתות 
את  גם  ביטל  כי  הדגיש  השר  אלכוהול. 
בעת  הקשישים  שחוו  המשפילות  הבדיקות 

ביקור האחות לשם קבלת חוק הסיעוד.

ציון,  מבשרת  תושב   35 בן  נאור,  נפתלי 
נולד  למתן.  ואב  לתימור  נשוי 
בשכונת  וגדל  בירושלים 
רחביה. למד בגמנסיה העברית 
עם  וחונך  גדל  בירושלים, 
והיום  הלוחמת''.  ''המשפחה 
אגף  לראש  עוזר  משמש 
העברית  באוניברסיטה  בטחון 
ליכוד  חבר  הוא  בירושלים. 
לכנסת  ירושלים  מחוז  ומועמד 
חברי  היו  וסבו  סבתו  ה-19. 
אביו,  של  ודודו  האצ''ל,  ארגון 
הארגון.  מפקד  היה  רזיאל  דוד 
שימש  נאור  אריה  פרופ'  אביו 
מנחם  של  הממשלה  כמזכיר 
של  סנדק  היה  שלימים  בגין 

את  בעליון,  שופטת  נאור  מרים  אמו  נפתלי, 
בימי  שבוע  מידי  מבקר  הוא  יהודה  מחנה  שוק 
מתגעגע  הוא  מושבע  בית''ר  וכאוהד  שישי, 
למצוא  ניתן  ברכבו  העליזים.  ימק''א  לימי 
יהודי  שכל  אותנו  לימד  "אבא  ולדבריו:  כיפה, 
חייב כיפה בהישג יד". בימים אלו הוא מצהיר: 
"אני מכוון חזק לכנסת הבאה ומקווה להשתלב 

בעשייה הפוליטית כמובן במסגרת הליכוד".

מקום מגורים בילדותך והיום

ממנה  לי  ויש  רחביה  בשכונת  "גדלתי 
זיכרונות טובים ומיוחדים. מבשרת הותיקה בה 
אני גר קיום, מזכירה לי את ירושלים של פעם 
בה גדלתי. בשכונה ניתן למצוא את כל שכבות 

האוכלוסייה שחיים יחד בהרמוניה".

ספר על נפתלי נאור. מי אתה?

"פטריוט ישראלי שגאה 
המדינה.  תושב  להיות 
הנאמנות  כי  מאמין  אני 
המולדת  לארץ  והמסירות 
בהוויה  המפתח  עיקרון  היא 
מודרני  ציוני  אני  שלנו. 
את  אוהב  הבריות,  שאוהב 
את  ורואה  בארצנו  החיים 
את  לשרת  כראוי  עצמי 
יותר  לנו  שהיה  כדי  המדינה 

לחיות פה". 

פוליטיקה  לך  למה 
לפעילות  "נכנסתי  עכשיו? 
להשפיע  רצון  מתוך 
כחברה  חיינו  מהלך  על 
ישראלית, ציונית, יהודית, ליברלית ודמוקרטית 
כדי לשמר את הטוב ולשפר את מה שדרוש". 

רבים  אנשים  היום  "עד  ז"ל  בגין  מנחם 
והלאומית  ההיסטורית  דמותו  על  מתרפקים 
מרגישים  יום  שכל  בדומה  ז"ל,  בגין  מנחם  של 
מעבר  כאן  מדובר  בשבילי  יותר.  עוד  בחסרונו 
הסנדק  שהיה  באיש  אלא  היסטורית,  לדמות 

שלי, מנהיג דגול שתמיד אהבתי ואזכור". 

אמונה רווחת היא שתכונות הסנדק עוברת 
מנחם  של  שתכונות  חושב  אתה  איך  לתינוק 
עצם  "ראשית,  אצלך?  ביטוי  לידי  באות  בגין 
השאלה מחמיאה לי, שכן מנחם בגין היה איש 
דגול. אני גדלתי וחונכתי בבית הוריי אשר חינכו 
שהדבר  מחשבה  מתוך  ומוסר  לערכים  אותי 

המשמעותי ביותר הוא להיות קודם כל בן אדם. 
היושר,  שתכונות  ולהאמין  לקוות  רוצה  אני 
על  ההקפדה  העקרונות,  על  העמידה  הענווה, 
וחברתית  מדינית  מבחינה  סדורה  אידיאולוגיה 
קיומנו  לעצם  כגורם  היהדות  בחשיבות  והכרה 

במדינה נדבקו בי". 

ידען  דעתן,  איש  שלי,  "אבא  נאור  אריה 
של  גדול  במרחב  בקיא  ועודנו  שהיה  ומלומד 
נושאים. כילד אני זוכר את אבא חוזר מהעבודה 
מסמכים  שם  להפקיד  לכספת  ישר  וניגש 
בתקופת היותו מזכיר הממשלה. עד היום אבא 
אותו  עוצרים  אנשים  ברחוב,  רבה  אהדה  זוכה 
ושואלים אותו שאלות במגוון רב של נושאים". 

בבית  שופטת  שלי,  "אמא  נאור  מרים 
מעולם  דיברנו  לא  אמא  אם  העליון.  המשפט 
שנמנעת  צנועה  אישה  היא  בבית.  פוליטיקה 
אשת  וכמובן  שררה  גינוני  ושונאת  מפרסום 

מקצוע ערכית מהמעלה הראשונה". 

שלי.  והרעיוני  האידיאולוגי  "הבית  הליכוד 
סבתי,  הזו.  המפוארת  בתנועה  שלישי  דור  אני 
התנועה.  ממייסדי  הייתה  נאור,  רזיאל  אסתר 
היום  של  הליכוד  שתנועת  הפנימו  רבים  לא 

מאוד שונה מימים עברו". 

של   101 בגדוד  ומפקד  "לוחם  צה"ל 
וגאה  פעיל  מילואים  משרת  כיום  הצנחנים, 
בחטיבת הצנחנים הדרומית. בשנת 2008 זכיתי 
המילואים.  פלוגת  ממפקד  הצטיינות  באות 
במסגרת פעילותי הפוליטית אני חבר בשדולת 
המילואים של הכנסת בראשותו של ח"כ איתן 

כבל".

ממבשרת לכנסת
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ציבורי

הציבורי  בתחום  זמנו  עיקר  את 
תושבי  לייצוג  לסרי  מר  מקדיש 
כיו“ר  תפקידו  במסגרת  העיר 
במועצת  העירונית  האופוזיציה 
עיקר  תרשיחא.  מעלות  העיר 
מתרכזת  זה  במישור  הפעילות 
הביקורת,  ועדת  כיו“ר  בתפקידו 
הדוק  באופן  לפקח  שתפקידה 
על התנהלות תקינה של מוסדות

העירייה.  
לשורה לסרי  מר  שותף  כן  כמו 

לקידום  והצעות  יוזמות  של 
העיר.  תושבי  של  החיים  איכות 
בנוסף לפעילותו בעירית מעלות 

לייצג  תרשיחא הספיק מר לסרי 
ארגונים.  של  בשורה  ישראל  את 
צעירים במשלחת  השתתף  הוא 

בחסות  שנערכה  לארה“ב, 
והקונגרס  האמריקני  הממשל 
ואשר התמקדה בלימוד המערכת

המוניציפאלית האמריקנית, היה 
ללימוד  לגרמניה  במשלחת  חבר 
ארגון במסגרת  השואה  תקופת 
במסגרת יצא  ואף   ,ConAct
לגיוס סטודנטים  משלחת 

מרוקו.  יהודי  בקרב  כספים 
עוד שימש מר לסרי כיו“ר מועצת
המתנסים חברת  של  המנהלים 
השוטף בניהול  וסייע  בעיר 

והבראתו של המתנ“ס העירוני.

עיסקי   

שימש  הוא  האחרונות  בשנים 
כמנכ“ל של חברה בע“מ בתחום 
והוביל  הקים  אותה  השירותים 
משמעותיים.  עסקיים  להישגים 
לשנות  לסרי  החליט  לאחרונה 
כיוון וכעת הוא משקיע את מרב 
לזוגות  בנייה  בפרוייקט  זמנו 
בצפון.  פריפריה  ביישובי  צעירים 

אקדמי

לסרי  השלים  האקדמי  בתחום 
תואר  לקבלת  חובותיו  כל  את 
מטעם ציבורי  במינהל  שני 
לאחר  חיפה,  אוניברסיטת 
לימודי  את  כמקובל  שסיים 

בחינוך. גם  הראשון  התואר 
לתכנית לסרי  הצטרף  לאחרונה 
אוניברסיטת של  הדוקטורנטים 
יוכל סיומה  שעם  חיפה 

להתהדר גם בתואר דוקטור.  
הציבוריים תפקידיו,  בכל 
לביטוי  לסרי  הביא  והעסקיים 
וניהול  הנהגה  וכישורי  יכולות 
שסייעו לו להשיג את כל היעדים

והמטרות שהציב לעצמו.

ליאור לסרי, תושב מעלות תרשיחא, נשוי לקרן ואב לארבעה ילדים.
במהלך עשרים השנים האחרונות מילא לסרי שורה של תפקידים בתחום העסקי והציבורי. את 

כולם עשה בהצלחה רבה. 
תרשיחא מעלות  תושבי  את  ומייצג  פריפריה  באזורי  בנייה  ביזמות  לסרי  עוסק  כיום 
את לסרי  ממשיך  לכך,  בנוסף  התושבים.  מקולות  ב-40%  שזכה  לאחר  העיר,  במועצת 
דוקטורט מסלול  במסגרת  רבות  שנים  לפני  החל  אותו  האקדמי  המסלול 

באוניברסיטת חיפה. 

ל ל ל ל ל ל

חפשו אותי בפייסבוק:

ליאור לסרי

שירותי סיעוד בע“מ

שירות לזכאי חוק הסיעוד 
של הביטוח הלאומי

השמת עובדים זרים לסיעוד 

טיפול בכל הניירת עד להגעת 
העובד לבית המטופל, בפיקוח 

עובדות סוציאליות

פועלים באזורים יקנעם, 
ק. טבעון, עתלית, רמת-ישי, 

מגדל העמק, נשר, קריות וחיפה

בצפוןוהמובילההאמינההטובה, החברה

סניפי חיפה/נשר: 04-8524777 פקס. 04-8524329
ק. טבעון: 04-9930232 | קריות: 04-6880480

יקנעם/מגדל העמק: 04-8737010 | 050-3069599
מספר חירום: 050-8706391

www.siudbehaifa.com :בקרו באתר
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בחיפה  אופק  קבוצת 
חגגו  עידו  שמשון  של  בראשותו 
חיפה  בסניף  שלהם  הניצחון  את 
אותה  שהוביל  הקבוצה  פני  על 

רמי לוי. 

והרצל  שמשון  של  הקבוצה 
עכו טוענת לניצחון בעוד קבוצתו 
לבית  עתירה  הגישה  לוי  רמי  של 

של  בטענות  הליכוד  של  הדין 
במהלך  בהצבעה  ותקלות  טעויות 
יום הבחירות לועידה. בינתיים יש 
דיונים בבית הדין וניראה כי הרוח 
הנושבת שם היא להוביל לפשרה 

בין הצדדים. 

על  השבוע  הכריע  הדין  בית 
נצחון קבוצת אופק.

קבוצת אופקקבוצת אופק
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חברתית  (מנהיגות  מ.ח.ל  פורום  ראשי 
ואבי  הפורום,  יו''ר  כהן  איתן  בליכוד,  לאומית) 
המחנה  את  מחזקים  הפורום  מנכ''ל  הררי 

החברתי בליכוד בכל הארץ. 

איתן כהן אומר: "יש להצמיח מנהיגים עם 
ובכל  עיר  בכל  ישוב,  בכל  חברתית  אוריינטציה 

מקום, ככה הליכוד ימשיך לצמוח ולהתחזק". 

החברתי  המחנה  של  כנס  נערך  הערב 
חברת  דגלו  את  ונושאת  מובילה  אותו  בליכוד 
הכנסת מירי רגב. רגב יוזמת בפעם השלישית 

את הכנס של המחנה החברתי בליכוד. 

מ.ח.ל  פורום  ראשי  ידי  על  שאורגן  בכנס 
בליכוד ואיתן כהן עוזרה הפוליטי של ח''כ מירי 
מנכ''ל  בדימוס)  גונדר  (תת  הררי  ואבי  רגב, 
וכן  יהודה,  באבן  המועצה  ראש  וסגן  הפורום 
שארגן  מנתניה  בן  ראובן  היה  הארוע  קמב''צ 
התפאורה  ההגברה,  את  שכללה  ההפקה  את 

והשירה, מילה טובה מגיעה לו ולכולם. 

 דמויות מרכזיות שנכחו בכנס בני כשריאל 
ראש  דהרי  אבירם  אדומים,  מעלה  העיר  ראש 
המועצה  ראש  סוסן  שמעון  גת,  קרית  העיר 
העיר  ראש  לוי  ז'קי  מודיעין,  חבל  האיזורית 
נצרת  העיר  ראש  גפסו  שמעון  שאן,  בית 
עילית, צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה, אבי 
ראש  חי  מוטי  אריה,  בית  המועצה  ראש  נעים 
המועצה אליכין, ראש המועצה האיזורית אריה 
שרוני, וכן יו''ר עובדי ים המלח ארמונד לנקרי 
יואב  מר  הלאומית  העובדים  הסתדרות  ויו'''ר 
שמחי. עוד השתתפו בארוע אהרון גוזלן, יו''ר 
חוג  יו''ר  זנדני  ישי  מהשטח,  מדברים  פורום 

לפיד ודני כץ יו''ר חוג תדמור בליכוד. 

שנמצאו  "העובדה  אמרה:  רגב  מירי  ח"כ 
כוחות  על "איחוד  מעידה  המכובדים  כל  בכנס 
ולקראת  וחברתית  לאומית  פעילות  למען 
בבחירות  הקרובים  הפוליטיים  המאבקים 
חג  הפסח,  חג  לקראת  עכשיו  דווקא  הבאות. 
החירות, אנו מבקשים לא לשכוח את היציאה 
משתוקקות  רבות  משפחות  לחרות,  מעבדות 
לסיוע כדי להגיע לליל הסדר ולחגוג את הפסח 

עם יקיריהם כשהם מסובים סביב שולחן". 

תלוי  ישראל  מדינת  של  וחוסנה  ביטחונה 
הקשב  אנא  והכלכלי,  הפנימי  בחוסנה  גם 
היא  וצודקת  בריאה  חברה  הציבור.  לרחשי 
וכעס,  תסכול  עוני,  ומנגד,  ליציבותינו  ערובה 

אני  להפסיד.  מה  להם  אין  כי  למהומות,  מביא 
קוראת לראש הממשלה להתערב לקראת ערב 
מחיר  הורדת  על  לאוצר  ולהורות  הפסח  חג 

החשמל והדלק. 

להיאבק  אמשיך  רגב:  ח"כ  הוסיפה  עוד 
את  להשמיע  אמשיך  החברתי,  הצדק  בשביל 
בעצמם  להם  שאין  אזרחים  של  הזועק  הקול 
הכלכלית,  חרותם  למען  להיאבק  היכולת  את 
אמיתית  חרות  רוצה  אני  אתפשר.  לא  אני  בזה 
לאנשים ששלחו אותנו לכנסת, אנשים שנתנו 
לנו את קולם אבל גם את ליבם, והבקשה שלהם 

מאיתנו היא רק צדק חברתי. והם צודקים. 

לפיקוח  שדולה  הקמת  על  הכריזה  רגב 
למנוע  מנת  על  וזאת  בכנסת,  המחיה  יוקר  על 

עליית מחירים מתמדת. 

וחברתית  לאומית  מפלגה  היא  הליכוד 
אמיתי  מענה  ולתת  לטפל  הדרך  את  ונסלול 
של  "הכוח  רגב:  ח"כ  החברתיות.  לבעיות 
המפגש הזה טמון בעוצמת החברים שיושבים 
כאן היום והכוח שטמון בכל אחד לחוד וביחד".

אמרו:  ואבי הררי  איתן כהן  הפורום,  ראשי 
החברתי  המחנה  את  להעצים  הזמן  ''הגיע 
צעירה  מנהיגות  ונטפח  נבנה  אנחנו  בליכוד, 
וחברתית - לאומית בכל הארץ, בכל ישוב, בכל 
עיר ובכל מושב, יחד עם זאת נסייע למנהיגות 
במערכות  מפתח  בתפקידי  להשתלב  הצעירה 
<> הציבוריות. 

המחנה החברתי לאומיהמחנה החברתי לאומי
מתעצם בליכודמתעצם בליכוד



הכל

15 ניסן תשע"ב |  אפריל 2012

מאת: עו"ד פנחס דלויה

ספור  אין  לאחר 
סלון  ושיחות  מחשבות 
ותקים  חדשים  חברים  בין 
השערה  הועלתה  כאחד 
איום  ממש  יש  שאכן 
בהמשך קיומו של הליכוד 
כתנועה דמוקראטית לאומית. שיתוק מוסדות 
למנוע  שטח,  פעילות  ו/או  הסניפים,  התנועה, 
ואיום  אידיאולוגי  לשיח  הליכוד  מרכז  כינוס 
הם  שרון  אריק  כמו  חדשה  מפלגה  בהקמת 
במוסד  מתחשב  שלא  דיקטאטור  של  פעולות 

העליון הוועידה. 

על כן צריך לשנות את החוקה (תקנון של 
מרכז,  יו"ר  ועידה,  נשיאות  ולבחור  עמותה) 
כנסת  חבר  אף  מרכז,  חברי  רק  מזכירות,  יו"ר 
כמו  התנועה  למוסדות  להיבחר  יוכל  לא  מכהן 
נמצא  ולא  מניות  בעל  לא  עובדים  וועד  שיו"ר 
והורדת  הנגב  הזנחת  כן  כמו  בדירקטוריון. 
הן  ראלי  לא  למקום  זו  משוריינת  משבצת 
הבאה  והכנסת  הנוכחית,  הקודמת,  בכנסת 
בפרט  ולנגב  בכלל  למדינה  קשה  מכה  תביא 

מקום ראלי לנגב הוא מקום 15 כמו בימי מנחם 
בגין ז"ל.

יש לראות בגנאי את חברי הכנסת ובתוכם 
נתניהו המתפארים שהביאו להישגים ובאותה 
נשימה מפחידים את העם במלחמה על ישראל. 
הם  לטעמי  זאת,  לשנות  הכוח  להם  ורק  ולהם 
צריכים להודות לתנועת הליכוד ולחברי המרכז 
שאפשרו להם את הבמה להביא את דעותיהם 
החלטה  כל  המדינה  של  עתידה  על  ולהשפיע 

מדינית רק המרכז יחליט עליה. 

רעיי,  ואהוביי  אחיי  המרכז  חברי  אתם 
חבר,  הוא  באשר  חבר  כל  זאת  לשנות  בכוחכם 
היכולת  את  לכם  יש  מערב,  מזרח  דרום  צפון 

לשנות את הרכב הכנסת הבאה עלינו לטובה.

בראשם  ולעומד  הכנסת  לחברי  תתנו  אל 
וחבורתו  ברק  אהוד  את  להביא  נתניהו,  ביבי 
לליכוד יש לנו את בוגי יעלון תשובה הרבה יותר 
לטובת  המדינה  את  שמכר  אחד  מאשר  טובה 
לפנות  פז  הזדמנות  לנו  יש  אוסלו.  הסכמי 
למתונים שבמוסלמים שבסביבה להפסיק את 
להודות  צרכים  אנחנו  האמריקאית  המדיניות 
החובה  מוטלת  ועלינו  התיכון  במזרח  שאנחנו 

בהצעתה  לתמוך  קורא  אני  לשלום.  לשאוף 
צריך  שר  ביצוע  שיהיה  כדי  ח"כ.  רגב  מרי  של 
ואם  המדיניות"  את  לבצע  לו  שיסייעו  אנשים 
שימנו  אז  המרכז  חברי  מבין  מוכשרים  יש 
מדינה  מבקר  ואו  שפיניץ  וועדות  ללא  אותם 
ונסיכים.  אדונים  משרתי  לא  אנחנו  שהוא.  כל 
אנחנו לא ניתן שישתמשו בנו ללא כל תפקיד. 
אנחנו נקבע את עתידה של תנועת הליכוד. ומי 

שלא יתמוך בהצעה זו לא נתמוך בו. 

אתכם  להפוך  לתקשורת  תתנו  אל  ולסיום 
לבשר תותחים, חבר מביא חבר זו לא בושה, כל 
עם ישראל ערבים זה לזה, התקשורת ממציאה 
ביין  קשר  שה  מנת  על  וחלולות  נבובות  מלים 
צריך  מה  על  אז  ינותק  השר  ואו  הכנסת  חבר 
 1 לערוץ  תתאים  שהתוצאה  כדיי  דמוקרטיה 
החם  הקשר  העיתונאים  אחד  או   2 לערוץ  או 
המציאות  כורח  הוא  השטח  לבין  הנבחר  בין 
ואל יביא את דעתו פלוני או אלמוני אשר מפרי 
מוחו הקדחתני מטיל אימה על השר המכהן ואו 
ראש הממשלה שזה לא דמוקרטי לבוא לחינה 
ולאכול מופלטה על זה אמר דוד לוי "אין להיות 
<> אשכנזי במזרח התיכון". 

מהנגבמחשבות

קומבינה

חבר המזכירות ויו"ר סניף הליכוד בב"ב 
שלמה אלמגור מתמודד שוב לתפקיד 

חבר המזכירות. בהצלחה!

הקמפיין שלו לראשות הליכוד.ראש הממשלה נתניהו בפתיחת השר גלעד ארדן התרווח בכנס של 

השר שלום, המשנה לראש הממשלה ברך בחגיגת 

התל-אביבים את המועמדים השונים למוסדות 

הליכוד והודיע שהוא עצמו לא מתמודד.

זוכרים את עוזי כהן ז"ל בערב לזכרו ברעננה עם 
חבריו הקרובים. אחיו של עוזי אילן ויואל כהן. עוד היו 

שם חבריו הקרובים וביניהם שלמה מדמון.
בסניף בנשר שלט עד לאחרונה דוד עמר ראש העיר ועתה 

ניצחה קבוצתו של אחיו משיח עמר שערך כנס תודה לפעילים
תה 

םםיםםםםםםםםם עיל

כדי לחלק להם ת.ז. יחד עם ראש העיר שלהם שמעון גפסו כ-200 תלמידים מנצרת עילית הגיעו 
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קומבינה

שלמה גברא מראשל"צ במסיבת הפתעה ליום הולדתו ה-60! 

לכנסת ממחוז המרכז. נורית דיין מר"ג שוקלת להתמודד על ההפתעה המושלמת אחראית אשתו דורית. מזל טוב!

בריתה במשפחת ברנס. הגיעו לחגיגה חבריו מסניף 
נתניה דודו מימון וגם יו"ר הכנסת רובי ריבלין.

השבוע נערך יום מתגייסים באריאל ביוזמתה של 

הגב חנה גולן מנכ"לית העירייה בדימוס.

במרחב ת"א וכן את שרי הליכוד והח"כים.סניפי ת"א ארחו את עשרות חברי המרכז החדשים 

מ״מ ראש העיר אשקלון סופה ביילין 
בחתונת הבת



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


