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חיסונים בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים
בשנת הלימודים תשע"ט

משרד הבריאות מבקש להודיע להורי התלמידים כי בשנת הלימודים תשע"ט יחוסנו 
בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים על פי התוכנית המפורטת להלן:

חיסון נגד חצבת - חזרת- אדמת - אבעבועות רוח כיתה א' 
חיסון נגד אסכרה (דיפתריה)- פלצת (טטנוס)- שעלת - שיתוק ילדים (פוליו) כיתה ב' 

וחיסון נגד שפעת  
חיסון נגד שפעת כיתה ג' 
חיסון נגד שפעת כיתה ד' 

חיסון נגד אסכרה (דיפתריה)- פלצת (טטנוס)- שעלת וחיסון נגד נגיף    כיתה ח' 
(HPV) הפפילומה  

לתלמידים בכל הכיתות תתבצע השלמת חיסונים חסרים על פי הצורך.

הורים המבקשים שילדיהם לא יחוסנו, חייבים להודיע על כך לאחות
בית הספר, רצוי בכתב.

לתשומת לב: להורי כל התלמידים ולהורי כיתה א' בפרט - אם ילדך סובל 
מליקוי במערכת החיסון (בעקבות מחלה או טיפול המדכא את מערכת 

החיסון), יש להודיע על כך לאחות בית ספר. 

כתב "ישראל היום"

החל מהשעה 21:00 היום 
יופיע יזהר אשדות בתוכ�
נית "גימלייב", שתשודר באתר 

"ישראל היום" ובכאן גימל. 
יזהר  הוציא  כחודשיים  לפני 
אשדות את אלבום האולפן השישי 
שלו, "כך הולך הרוח". האלבום הזה 
מצטרף לחמשת האלבומים הקו�
דמים, שהניבו לא מעט להיטים: 
"איש השוקולד", "מה תאמרי", ועוד 

הרבה אחרים. 
יזהר אשדות החל את דרכו כעו�
רך מוסיקלי בגלי צה"ל. החברות 
עם יאיר ניצני ועם דני בסן, יצרה 
את אחד מהרכבי הרוק של כל הז�
שהוציאה  תיסלם,  להקת  מנים, 
שני אלבומים מצליחים, התאחדה 
כמה פעמים בשנות ה�90 והאל�
וכיום מופיעה לאורך כל  פיים, 

השנה, לצד קריירות סולו נפרדות 
של כל אחד מחבריה. אשדות גם 
הקים אולפן הקלטות והפיק אל�
בומים לאמנים מובילים, שהבול�

טת שבהם היתה עפרה חזה, שזכתה 
להצלחה בינלאומית לאחר שאש�
דות הפיק לה את "גלבי". בתוכ�

נית "גימלייב" יבצע אשדות שירים 
מאלבומו החדש לצד שירים יש�

נים יותר, וגם יארח את המוסיקאי 
הוותיק משה לוי. בשבוע הבא לא 
תשודר התוכנית בגלל ראש השנה. 
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הזמר המצליח יזהר אשדות 
- בהופעה חיה באתר 

"ישראל היום" וביישומון 

הצב נסחף עם פסולת 
- וניצל ע"י עובד 

חברת החשמל
תחנת  עובד  לסרי,  מיכאל 
הכוח רוטנברג של חברת החשמל 
באשקלון, הבחין בביקורת ערב 
שבת בצב ים קטן, שנסחף עם 
פסולת המושלכת לים למסננים 
בכניסה לתחנת הכוח. הצב נמצא 
כשהוא לכוד בשק ירוק בין ערי�
מות של ניילונים, לאחר שרג�
לו הסתבכה, וכבר היה באפיסת 
כוחות. לסרי חילץ את צב הים 
ודווח לפקחים של רשות הטבע 
והגנים, שבאו לאסוף אותו. לסרי 
הנרגש אמר כי "לצב שלום, ואני 
זכיתי בהרגשת סיפוק אדירה". 
דן לביא וניקי גוטמן

הסולן איבד את קולו: 
 U2 הופעה של להקת

בברלין הופסקה 
לאכזבת המעריצים של להקת 
הרוק U2, הופעתה בברלין של�
שום הופסקה אחרי חמישה שי�
רים בלבד לאחר שבונו, סולן 
הלהקה, סבל מ"אובדן מוחלט 
של קולו". במהלך אחד השי�
רים בונו עצר ואמר לקהל "אני 
מתנצל. הייתי מוכן לשיר עבו�

רכם אבל משהו התרחש ואני לא 
חושב שאנחנו יכולים להמשיך".
אלי לאון

גוברים הלחצים על הממשל 
האמריקני ועל ראש הממשלה 
למנוע את החזרת ארכיון יהודי עי�

ראק לידי ממשל עיראק. 
שלושה חברים בבית הנבחרים של 
ארה"ב, טום מקרת'ור, דן דונובן ואיווט 
קלארק, שיגרו בסוף השבוע מכתב 
לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ וביק�

שו את התערבותו. "אנו מכבדים את 
זכותה של כל אומה להחזיר לידיה את 
אוצרותיה התרבותיים הראויים. אולם 
במקרה הזה, החזרת הארכיון הזה לי�
דיה של ממשלת עיראק תהיה בלתי 
הולמת לחלוטין. אנו דוחקים בך וב�

ממשל שלך לעשות את כל הצעדים 
האפשריים כדי למנוע את העברת 
הארכיון לעיראק. הרבה יותר מתאים 
שהממצאים האלה יישארו בארה"ב 
ויוחזרו לידי בעליהם המקוריים או 
יורשיהם", כותבים השלושה במכתב 

המשותף.
 עוד הם מציינים כי פריטי האר�

כיון הגיעו לידי ממשלת עיראק משום 
שמשטרו של סדאם חוסיין שדד אותם 
באופן שיטתי מבני הקהילה היהודית, 

ולא משום שנמסרו לידיו מרצון.

קריאה לרה"מ
בצד הלחצים בארה"ב, גם בארץ 
גוברים הקולות להתערבות הממשלה 
בפרשה. לאחר שח"כ ענת ברקו (לי�

כוד) כבר פנתה בנושא גם לאמריקנים 
וגם לממשלה, יזם בשבוע שעבר ח"כ 

מיכאל מלכיאלי (ש"ס) פנייה לראש 
הממשלה נתניהו בבקשה להתערב בפ�
רשה ולפעול מול הממשל האמריקני 
כדי למנוע את החזרת הארכיון לבגדד. 
"משלא קיימת קהילה יהודית בעי�
ראק והבעלים המקוריים עזבו ליש�
ראל ולארה"ב, אין שום טעם ותבונה 
להחזיר אוצר השייך לקהילה מסוימת 
שאיננה נמצאת במדינה. אני קורא 
לכבודו להפעיל השפעתו אצל כבוד 
הנשיא, ידיד ישראל, ולסכל השבת 
האוצר האדיר לעיראק, ומי יודע - אם 
לא תסוכל השבתו לידיים זרות, מה 
יעלה בגורלו של אוצר זה ואם נזכה 
לראותו אי פעם", כתב ח"כ מלכיאלי. 

חיזוק מחוקר
בד בבד, משה שבת, מחוקרי ההיס�
טוריה של יהדות בבל, פנה למנהלי 

הארכיון בארה"ב וביקש מהם להמשיך 
ללחוץ על הממשל בסוגיה. "השלטון 
הדמוקרטי בעיראק חייב ליהודי עי�
ראק לפחות מיליארד דולר. הארכיון 
שווה לא יותר מ�2 מיליון דולר. לפ�

חות על זה בית המשפט בארה"ב אמור 
לתת החלטה שיחזור ליהודי עיראק". 
עוד אמר שבת כי "הארכיון היהודי 
שניים  או  אחוז  היותר  לכל  תופס 
מכלל החומרים שלקחו האמריקנים, 
כל הארכיון של מפלגת הבעת'. מדוע 
דווקא את הארכיון היהודי הם תוב�

עים להחזיר?!"
הקונגרס היהודי�אמריקני ושדולות 
נוספות ממשיכות ללחוץ על מחלקת 
המדינה שלא להחזיר את הארכיון, 
אך עד כה הממשל לא מסר מהי הח�

לטתו בנושא. 
מקורבים לשיחות מסרו ל"ישראל 

היום" כי נראה שחלה התקדמות, וכי 
הממשל פתוח יותר להשארת הארכיון 
בארה"ב, אולם הדגישו כי לא התק�
בלה החלטה סופית. יצוין כי על פי 
החוק, ההחלטה צריכה להתקבל עד 

15 בספטמבר.

27 אלף פריטים
ארכיון יהודי עיראק התגלה על ידי 
הצבא האמריקני במטה המודיעין של 
סדאם חוסיין במהלך מלחמת המפרץ 
השניה לפני 15 שנה. ארכיון יהודי 
עיראק כולל 27 אלף פריטים, מיעוטם 
בני מאות שנים ורובם מהמאה ה�20. 
בארכיון חומרים נדירים מההיסטוריה 
של יהדות בבל. כל הממצאים הועברו 
לארה"ב במבצע הצלה מיוחד ולאחר 
מכן שוחזרו, שומרו ותועדו דיגיטלית 
על ידי הארכיון הלאומי של ארה"ב.

בתוך הממשל האמריקני מתנהל 
ויכוח אם יש להחזיר את הארכיון לעי�
ראק או להותיר אותו בארה"ב. משפט�

נים במחלקת המדינה טוענים כי חלה 
חובה משפטית להחזיר את הארכיון 
בהתאם להסכם שחתמו האמריקנים 

עם כמה נציגים עיראקים. 
מנגד, רבים בממשל, בקונגרס וב�

קהילה היהודית אומרים שאין כל סיבה 
והצדקה להחזיר לעיראק ממצאים כה 
שייכים  להיות  שצריכים  חשובים, 
לעם היהודי ולצאצאי היהודים שב�

רחו מעיראק. 
יצוין כי מבדיקת "ישראל היום" 
התברר לפי שעה, כי ממשלת יש�
ראל על זרועותיה השונות לא עוס�

קת בנושא.
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חברי קונגרס: למנוע החזרת 
הארכיון היהודי לעיראק 

שלושה חברים בבית הנבחרים שיגרו לנשיא טראמפ מכתב בנושא √ כתבו: "החזרה 
תהיה בלתי הולמת" √ בישראל: ח"כ מלכיאלי קרא לרה"מ - "התערב בפרשה"
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מרכזי BIG | אילת • באר שבע • קרית גת • קסטינה • בית שמש • פרדס חנה • יקנעם
עפולה • צ�ק פוסט • קריות • רגבה • כרמיאל • טבריה • קרית שמונה

 BIG FASHION • אשדוד BIG FASHION • בית שמש BIG FASHION | BIG FASHION קניוני
נצרת • BIG FASHION DANILOF טבריה • BIG FASHION OUTLET ירכא

החל מהיום ועד שבת!
מבצעי ענק על מגוון המותגים
BIG בכל מרכזי וקניוני קבוצת

הסייל הראשון
של השנה 

SALESALE

דן לביא ועדי חשמונאי
החורף קפץ לבקר: אתמול ירדו 
לפרקים גשמים מקומיים, בעי�
קר בצפון הארץ, מלווים בסופות רע�

מים בודדות. במרכז ירד גשם מקומי 
עם הפוגות ונשבו רוחות ערות. כמו 

כן, שלג קל ירד בחרמון. 
אתר החרמון נסגר אתמול למבקרים 
עקב תנאי מזג האוויר ועל פי ההע�
רכות, ייפתח היום למבקרים. במהלך 
היום צפוי לרדת במקום שלג מעורב 
בגשם לסירוגין, אשר צפוי להימשך גם 
בימים הקרובים. היום יהיה מעונן חל�

קית עד מעונן ויירד גשם מקומי, ברובו 
קל, מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. ביום 
שלישי יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה 
קלה בטמפרטורות, כאשר בצפון הארץ 

ייתכן עדיין טפטוף. 
מ"מטאו טק" נמסר כי ביום רביעי 

יירדו מדי פעם גשמים בעיקר בצפון 
ולאורך החוף. ביום חמישי יירד גשם 
לסירוגין, באותם אזורים. שלג צפוי 
לרדת בחרמון, ובשעות הערב והלילה 
צפוי להתפתח מזג אוויר סוער והגשם 
צפוי להתחזק עם רוחות חזקות מאוד. 
כמו כן, קיימת אפשרות לשלג בצפון 

הרי הגולן ופסגות הרי הגליל. 

צילום: יהושע יוסף הסערה בשבוע שעבר 

כתב "ישראל היום"
יתארח  ב�21:00  הערב 
בתוכנית "גימלייב" הזמר 
והיוצר הלטיני רותם כהן, השו�
תף הישראלי של הכוכבים אנ�
ריקה איגלסיאס ודסמר בואנו. 

התחיל  המוזיקלית  דרכו  את 
ככותב ומלחין והתפרסם לראשו�

נה כשכתב והלחין לאייל גולן את  
הלהיט "כשאחר", 
שזכה בפרס אקו"ם 
כשיר השנה לשנת 
2012. לאחר ההצ�

לחה שנחל בתור פזמונאי ומלחין, 
הוא פרץ לתודעה הציבורית כזמר 
בשנת 2013 עם סינגל הבכורה שלו 
"אל העולם שלך", שהפך להצלחה 
גדולה הן בתחנות הרדיו השונות 
והן ביו�טיוב. בשנת 2014 הוציא 
רותם את אלבום הבכורה - "אל 
העולם שלך" שזכה לביקורות מש�

בחות ובפרס אלבום זהב על יותר 
מ�20 אלף עותקים. באותה שנה 
השנה  תגלית  בפרס  רותם  זכה 

מטעם אקו"ם. 
אלבומו השני, "לא דמיינתי", 
שראה אור בשנת 2015 זכה אף הוא 
לפופולריות גדולה ובפרס אלבום 
זהב. בימים אלה הוא מוציא את 
אלבומו השלישי "כל כך יפה לך", 
על שם הלהיט הענק שביצע לצד 
הזמר דסמר בואנו והיה השלישי 
ברשימת השירים המושמעים בשנה 

החולפת על פי נתוני אקו"ם. 
באלבום נכלל גם 
"תגביר את הרדיו", 
הדואט המשותף של 
רותם כהן עם אנרי�
קה איגלסיאס, שלאחרונה גם צי�

למו בקובה קליפ לשיר. במקביל, 
מתחיל רותם כהן סיבוב הופעות 
ארצי. בתוכנית שתשודר הערב 
מהשעה 21:00 הוא יבצע שירים 
מהאלבום החדש, לצד הלהיטים 
הגדולים שלו, "אל העולם שלך", 
"בואי נדבר", "כמעט והתרגלתי" 
ואחרים. בשבועיים הקרובים יתא�
רחו בתוכנית להקת "החצר האחו�

רית" ולהקת "פול טראנק".   

אני קורא לכם 

הערב
ב�21:00

רותם כהן יתארח הערב ב�21:00 בתוכנית 
"גימלייב" ב"כאן גימל" √ ההופעה תשודר 

באתר "ישראל היום" ובאפליקציה 
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החורף חוזר, ובקטן: 
מהיום - גשם מקומי
הכינו את המטריות: בימים הקרובים צפוי גשם קל 

ברחבי הארץ √ לקראת סוף השבוע - סערה

הערב
ב�21:00

אריאל כהנא

עוד פגישה
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המרוץ לארכיון
במלחמת המפרץ השנייה התגלה בעיראק אוצר: רבבות מסמכים וספרי תורה שהותירה 

הקהילה היהודית √ הם הועברו לארה"ב, אך בקרוב ייאלץ הממשל להחזירם - בגלל הסכם 

עם בגדד √ כעת באמריקה ובישראל נאבקים נגד הזמן כדי לשמור על האוסף ההיסטורי

אריאל כהנא

נחנו במרוץ נגד הזמן", אומרת בטי "א

הקונג שלוחת  מנהלת  וארנברג, 
רס היהודי העולמי בצפון אמריקה. 

מנה היא  בוושינגטון  וממשרדה 
לת בשבועות האחרונים את המסע 

הבהול להשארת ארכיון יהדות עיראק בארה"ב. עק
ו
רונית תומכים בה הממשל, סנאטורים משתי המפלגות, 

הקהילה היהודית והשכל הישר. מעשית, עניין פעוט 

אחד עומד לה לרועץ - החוק. ארה"ב חתומה על הסכם 

מחייב עם הממשלה בבגדד, שלפיו הארכיון המרתק 

יוחזר למדינה שממנה הוצא, קרי לעיראק. 

ראשיתה של הפרשה במלחמת המפרץ השנייה לפני 

155 שנה. במסגרת חיפושיהם אחרי נשק להשמדה המוו

ונית, פשטו כוחות קומנדו של צבא ארה"ב על מפק
דת המודיעין של סדאם חוסיין בבגדד. פצצות כימיות 

וביולוגיות הם לא גילו שם; אבל באחד מחדרי המרתף 

המוצף במים צפו עשרות אלפי כתבים ישנים, בעברית, 

בערבית ובארמית: חלקים של ספרי תורה, סידורים, 

מסמכים קהילתיים, ספרי לימוד לבתי ספר וגם שפע 

מזכרות אישיות של יהודים שחיו בעיראק. 

חרף חשיבותם ההיסטורית, הממצאים היו מוזנחים 

וספוגים במים. מישהו בצבא האמריקני הבין כנראה את 

חשיבות הגילוי, ולפיכך יזמו האמריקנים מבצע הצלה. 

הם ניסו לייבש בשטח את המסמכים, אך אלה העלו בוץ 

ועובש. מומחים מהארכיון הלאומי בארה"ב המליצו על 

הקפאת החומרים והעברתם לארה"ב. כך היה.

בעוד הלחימה נמשכת, חולצו הממצאים מעיראק 

אחרי  לארה"ב.  האמריקני  הצבא  במטוסי  והועברו 

התלבטות כיצד לטפל באוצר הוחלט שהארכיון הלאומי 

של ארה"ב ייקח על עצמו את עבודות השחזור, השימור 

והדיגיטציה של הארכיון. המטרה היתה להבטיח שהמידע 

יישמר לנצח, וגם יונגש ככל הניתן לציבור הרחב. 

מדהים לציין כי מי שאסף את תשמישי הקדושה, ספרי 

הזוהר והתלמוד, המכתבים האישיים, התעודות הפרטיות, 

התמונות המשפחתיות והקהילתיות שיהודי עיראק הותי
ו
ורו מאחוריהם - היה לא אחר מהרודן העיראקי סדאם חו

סיין. משום מה הוא שלח את אנשי המוחבראת לאסוף כל 

פריט שמשפחות יהודיות השאירו מאחוריהן. מה שבטוח, 

עשרות אלפי העמודים העתיקים כמו החיו מחדש לנגד 

עיני החוקרים והמשחזרים את אחת הקהילות היהודיות 

העתיקות בעולם. בד בבד, יזמו הקהילה היהודית והאר
ו
כיון הלאומי האמריקני תערוכה נודדת שתציג ממצאים 

נבחרים של הארכיון ברחבי ארה"ב. 

הילד הזה הוא אני
"את היום הזה לא אשכח", מספר אדווין שוקר, איש 

עסקים מצליח וסגן נשיא הקהילה היהודית בבריטניה על 

המפגש שלו עם התערוכה, "סיימתי הרצאה בפני נוצרים 

אוהבי ישראל, ומישהו סיפר שיש תערוכה חדשה על 

יהדות בבל. כמי שנמלט מעיראק בעצמו בו159715, החלטתי 

ללכת לתערוכה. אני מסייר בין הממצאים, והאחראית 

מספרת לי שיש חדר נוסף עם ממצאים אישיים. אני נכנס 

ורואה כתובות, גיטין, מכתבים ופתאום - שתי תעודות 

סיום של בית הספר. התמונות הן של ילדה אחת וילד 

אחד. אני מסתכל שוב, והילד הזה הוא אני.

"ילד, אדווין בן שאול בן משה שוקר, שלא ידע אם 

יחיה או ימות, בגיל 153 ברח מעיראק, שאת תעודת הזהות 

30 שנה במרו  שלו מאז לקח סדאם חוסיין ושמר אותה
תף. ועכשיו אני עומד כאן כאדם בוגר, ורואה את עצמו 

צילום: הארכיון הלאומי של ארה"ב  סדאם חוסיין שלח את המוחבראת לאסוף מה שהיהודים השאירו מאחור. חלק מהמסמכים בארכיון ההיסטורי 

כילד. התחלתי לרעוד מלמעלה עד למטה, והאחראית 

לא מבינה. אני אומר לה, 'הילד הזה הוא אני'. כשהיא 

מבינה, אנחנו מתחבקים. אחר כך, כשבאה שאר הקבוצה, 

כולל ח"כים מישראל והשרה גילה גמליאל, אני לוקח 

אותם לחדר, מספר את הסיפור וחותם 'עם ישראל חי'". 

התערוכה זכתה להצלחה לא צפויה, ובמשך השנים 

הופיעה ברבות ממדינות ארה"ב. ואולם, לפרויקט הייחודי 

הוצמד שעון עצר. על פי ההסכם שנחתם עם עיראק, בתוך 

20153, היה על האמריקו  עשר שנים, כלומר עוד בשנת
נים להשיב את הארכיון לבעליו המקוריים. כשהתאריך 

הקובע הגיע, קם בארה"ב קול זעקה. ארגון דאעש כבר 

הוציא לפועל מעשי טבח בעיראק, והיה ברור שהממשלה 

המקומית לא תהיה מסוגלת לשמר את הארכיון. ממשל 

אובאמה נענה לפניות וחתם עם העיראקים הסכם חדש, 

שלפיו השבת הארכיון תידחה לספטמבר 20158. 

אלא שכמו הישראלים, גם האמריקנים כנראה הופתעו 

כשספטמבר אכן הגיע. אף שכבר אשתקד פנו גורמים 

שונים לממשל, דבר לא נעשה. כעת, שלושה שבועות 

לפני המועד להחזרת הארכיון )בו155 בספטמבר(, החלה 

הפעילות הנמרצת לחוקק בדחיפות חוק להשארת האר
ו
כיון בארה"ב, כמתבקש. בשיחות לא לייחוס חלק מפקידי 

הממשל תומכים נחרצות בשמירת המסמכים; מנגד, אח
ו
רים טוענים שהמקרה ייתפס כגזל אוצרות חמדה בידי 

מדינה כובשת, ועל כן דין המוצגים להשבה.

"מסמכים שאין להם תחליף"
"יש איחוד כוחות של כל הקהילות היהודיות סביב 

הנושא הזה", אומרת בטי ארנברג. "האוסף הזה צריך 

לעמוד לרשות הצאצאים של יהודי עיראק, שכבר 

אינם חיים במדינה ולעולם לא יחזרו אליה. הקהילה 

היהודית של עיראק אינה קיימת עוד. היהודים סולקו 

בשנות הו50 בלי יכולת לקחת את רכושם או אפילו 

את התעודות הפרטיות שלהם". 

וכדי לפלס את הדרך להשארת הארכיון בארה"ב, מק
דמים הקונגרס היהודי העולמי וארגונים אחרים תיקון 

לחוק. הם גייסו כמה סנאטורים, דמוקרטים ורפובליקנים 

כאחד, המקדמים את החוק להשארת הארכיון באמרי
ו
קה. הבעיה היא שנותר מעט מאוד זמן: הסנאט בחופשה, 

ותהליכי החקיקה לרוב איטיים ומסובכים. כרגע החוק 

נדון בוועדה לקשרי חוץ, ובהמשך יגיע למליאת הס
ו
נאט. "לאוצרות הללו אין תחליף", אומר צ'אק שומר, 

מנהיג המיעוט הדמוקרטי בסנאט ומהדמויות הבולטות 

בקהילה היהודית בניו יורק, "הם שייכים למקום שבו 

ניתן לשמרם ושבו הם נגישים לעם היהודי".

ארנברג ועמיתיה נפגשים גם עם נציגי ממשל, אך 

את תוכן השיחות עימם היא מעדיפה לשמור בסוד. 

במקביל החל שוקר בפעילות משפטית. רק בשבוע 

שעבר ביקר בשרידי הרובע היהודי במוסול, שנחרב 

במלחמות הרבות שעברו על העיר מאז 2003. כעת 

הוא מצטרף למאבק להשארת הארכיון בארה"ב, ומגיש 

תביעה לבית המשפט בארה"ב. "נוסף על שימור המו
ו
רשת, טמונים כאן גם היבטים אישיים. רוב הממצאים 

הם מסמכים פרטיים שאינם שייכים לממשלת עיראק, 

ואשר ההחזקה בהם גם לא תועיל להם. במקרה שלי, 

מדובר בתעודה פרטית לחלוטין. מדוע היא צריכה 

לחזור לעיראק ולא להישאר בידי?" 

גם בישראל יש מי שפועל להשארת הארכיון בידיים 

מערביות. ח"כ ענת ברקו )הליכוד( פנתה כבר אשתקד 

לאמריקנים, ולאחרונה שבה והעלתה את הנושא בפני 

השגרירות ובפני המטה לביטחון לאומי במשרד ראש 

הממשלה. ממשרדו של נתניהו, וגם ממחלקת המדינה 

האמריקנית, לא התקבלה תגובה עד סגירת הגיליון. √

אדווין שוקר: "רוב 
הממצאים הם 

מסמכים פרטיים 
שאינם שייכים 

לממשלת עיראק, 
ושהחזקתם לא 

תועיל לה. במקרה 
שלי, מדובר 

בתעודת בית ספר 
פרטית. מדוע 

שתחזור לעיראק 
ולא תישאר אצלי?"

שוקר, השבוע בעיראק

"ישראל השבוע", 24.08.2018
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