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בעיות 
הפצה?

ברוך ברגמן

שוב  לכותרות  עלתה  תימן,  ילדי  של  היעלמותם  פרשת 
בשנה האחרונה, בין היתר בשל חשיפתם של הפרוטוקולים 
פרוטוקולים  השנים.  במהלך  שהוקמו  החקירה  מוועדות 
נחשפו  ציבורי,  מאבק  ולאחר  שנים  במשך  גנוזים  היו  אלו 
עד  שאם  אלא  ייעודי.  באתר  הציבור  לרשות  עומדים  והם 
היום החשדות התרכזו בעיקר בחטיפת הילדים ובהעברתם 
היום'  ב'ישראל  פרסום  לפי  ההורים,  לדעת  בניגוד  לאימוץ 

החשדות חמורים בהרבה. 
על פי הדיווח, המתבסס על פרוטוקולים בהם היו מתועדים 
מהילדים  בחלק  כי  עולה  ורופאים,  משפחה  בני  עדויות 
מוסרית  התנהלות  לכל  בניגוד  רפואיים  ניסויים  בוצעו 
למותם  הביאו  הניסויים  הדיווח,  פי  על  הטיפולים,  ואתית. 
ילדים. כהוכחה, הוצגו תמונות מזעזעות של  של לפחות 4 
ילדים אשר על גופם מצוירות כתובות כמו 'טחול' ואיברים 

נוספים שחשפו את מיקומם בגוף הילד באמצעות ניסויים. 
באחד המקרים, הובא תיאור של טיפול שביצעו רופאים 
בארבעה תינוקות שסבלו מתת תזונה. הטיפול שבוצע בהם 
כלל החדרת חלבון יבש דרך עירוי וגרם למותם. עו"ד דרורה 
לממשלה  המשפטי  היועץ  מטעם  פרקליטה  רוט,  נחמני 
ג'ורג'  ד"ר  את  שאלה  כהן־קדמי,  בוועדת  חברה  שהייתה 
מנדל, מנהל בית החולים לילדים בראש העין, אודות המקרה 

ותמליל הדברים הובא בפרוטוקולים.
של  הטיפולים  שלך,  החולים  "בבית  רוט:  נחמני  עו"ד 
ילדים שסבלו מתת־תזונה לא היו טובים, לא היו מוצלחים 
וגרמו להחמרת מצבו של הילד, האם זכור לך?" ד"ר מנדל: 
אומר  "כשאתה  מקשה:  היא  יודע".  לא  אני  להיות.  "יכול 
'יכול להיות' זה נראה לי קצת מוזר, כי זו הייתה תופעה מאוד 
נדירה בסוג טיפול כזה לגבי ילדים אחרים". ד"ר מנדל: "אני 

לתת  הוראה  נתן  מטות  שד"ר  שניים  או  אחד  מקרה  זוכר 
עירוי של חלבון יבש שהיינו מפרידים. סרום, פלסמה יבש... 
והתגובות לא היו טובות". הפרקליטה: "אתה זוכר רק שני 

מקרים? אני רוצה להציג לך מכתב שכתב ד"ר מן".
נכתב  בוועדה,  שהוצג  מן  יעקב  קלמן  ד"ר  של  במכתב 
"ביקרתי בבית החולים שלנו בראש העין, ומצאתי כי באותו 
אקטיבי.  טיפול  שקיבלו  תינוקות  ארבעה  שם  מתו  בוקר 
התנאים  לפי  מאוזן  במצב  יותר  או  פחות  היו  אלו  תינוקות 
תמיסות  להם  שעירו  לאחר  אך  שלהם,  הפיזיו־פתולוגיים 

שונות... התרופף מאזן זה והם מתו".

"בדקו את העורקים, את הלבבות"
תימנית  ילדה  על  מסופר  בפרוטוקולים,  נוסף  במקרה 
כי  נמסר  בעוד שלמשפחה  רמב"ם  בבית החולים  שאומצה 
הילדה נפטרה. פרופ' גלי ברוך, מצוות הרופאים של רמב"ם 
החקירה:  ועדת  בפני  בעדותו  אמר  המדוברות,  בשנים 
ילדה  אימצו  )משפחתו(  שהם  בחיפה,  אחד  רופא  "הכרתי 
ד"ר  סיפר  אחר  מקרה  על  רמב"ם".  החולים  מבית  תימנית 
מנדל בעדותו: "אחרי שעברתי לעבוד ברמב"ם עברנו לכפר 
ילדה  הייתה  מהשכנים  ולאחד  קטן  בית  שכרנו  שמריהו. 
שחומת  הייתה  להם.  דומה  לא  לגמרי  שהייתה  מאומצת, 
עור ואני נזכרתי שראיתי את זה... אני לא יודע עליהם יותר 

פרטים".
ובחזרה למחקרים: באחד הפרוטוקולים, הודה ד"ר מנדל 
אם  לבדוק  וניסה  חיים  תימניים  ילדים  על  מחקר  ביצע  כי 
הם נושאים תאי דם חרמשי )מחלת דם המצויה אצל ילידי 
"היה  בעדותו:  סיפר  הוא  וכך  לאנמיה(  וגורמת  אפריקה 
איש ידוע ומפורסם בשם פרופ' דמשק שהוא היה המטולוג 
ידוע. הוא הסתכל על התימנים וחשב שמוכרח להיות אצלם 
דם כושי. הוא אמר - למה לא לבדוק את זה? פרופ' פריץ 
ואנחנו היינו  נתן הוראות  זה. הוא  דרייפוס היה אחראי על 

הזוועה: 
פרוטוקולים מצמררים מוועדות החקירה הממלכתיות שעסקו בפרשת ילדי תימן, חושפים 
תמונת מצב מזעזעת: רופאים ביצעו בילדים ניסויים בעודם בחיים, וכאשר הם מתו מהניסויים, 
הוחבאו הגופות  "ההתייחסות הייתה נוראית, הילדים הפכו פסולת ביולוגית, ללא קבורה" 
רשות  בקשת  ללא  נפטרו  שכבר  בתינוקות  נתיחות  נעשו  רבות,  עדויות  פי  על  בנוסף,   
מהוריהם  עוד בפרוטוקולים: "קרן העניקה למכון מחקר בישראל סכום של 160 אלף 

לירות לממן מחקר על תפקוד לבבות של תימנים"

ניסויים בילדים חיים
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עושים את זה. פרופ' דרייפוס התלהב וכבר כתב מאמר באחד 
התימנים  איך  גדולה  תיאוריה  עם  הרפואיים,  העת  מכתבי 

הגיעו ואיפה הם הסתובבו בעולם וככה, הכל יפה מאוד". 
ד"ר מנדל תיאר בעדותו את השתלשלות הבדיקה: "לקחנו 
רשות  לבקש  צורך  היה  לא  וכו'...  הדם  לספירות  דמים 
התימנים...  הילדים  אצל  קורה  מה  לדעת  רצו  מההורים... 
העורקים  את  ובדקו  סיבות  מיני  מכל  שמתו  ילדים  לקחו 

שלהם... בדקו את הלבבות שלהם". 
מפורסם  רופא  במחנה  ביקר  הימים  באחד  כי  סיפר  מנדל 
ידוע בשם דנשה מארה"ב. "הוא הסתכל על התימנים ואמר 
- הוא חושב שיש להם דם של כושים. והוא יודע שבארה"ב 
אז  החרמש  מחלת  שנקראת  דם  ממחלת  סובלים  הכושים 
התעניין בזה וביקש שאנחנו נעשה משטחים מהדם. בהתחלה 
כמעט כל ילד היה לו קדחת, מלריה והיינו לוקחים בדיקות 

דם".
בשלב זה שאלה עו"ד נחמני רוט האם זה לא יצר בעיות, 
שהורים באו ורצו לראות את הילדים המתים שלהם, "ואמרתם 
- לא מראים את התינוקות?" ד"ר מנדל: "אני לא חושב, היות 
שאחרי שגומרים את הנתיחה אז היו מסדרים את התינוק, כך 
שהם יכולים לראות את הפנים של הילד, שזה נראה שלם... 
אבל זה היה לגמרי חוקי. לא היו בעיות". הפרקליטה: "לא 
כלפי ההורים. האם  והמוסר  מבחינה חוקית, מבחינת הרגש 
נתיחות  בהם  שעשיתם  ילדים  שיטתית,  שבצורה  ייתכן  לא 
להורים?"  הגופות(  )את  אותם  הראיתם  לא  המוות,  שלאחר 
המצב  עם  מיוחדות  בעיות  לנו  שהיו  זוכר  "לא  מנדל:  ד"ר 

הזה".

ניתוחים מעל כיור
המיוחדת  בוועדה  סוער  דיון  התקיים  )רביעי(,  השבוע 
לפרשת היעלמותם של ילדי תימן שעסק במסקנות אלו, לפיהן 

סברות  נשמעו  היום  "עד  חיים.  תימן  בילדי  מחקרים  נעשו 
הוועדה  יו"ר  אמרה  מחקר",  לשם  בילדים  שימוש  שנעשה 
ח"כ נורית קורן. "כעת כשהפרוטוקולים נפתחו לעיון הציבור 
היו  הוועדה  חברי  לראות שגם  ניתן  עליהם,  עברה  והוועדה 
חשופים למידע שמצביע על המחקרים שנעשו בילדים חיים 
אך לא עשו עם זה דבר. עוד נחשפים עדויות על ביצוע ניתוחי 
גופות ללא הסכמה של ההורים וללא שמירה על כבוד המת. 
ברור שהמערכת הרפואית נהגה בצורה מתנשאת לעולים ולא 
רשות  למתן  ההורים  ושל  החולה  של  היסוד  בזכויות  הכירו 

ולא ידעו על הטיפולים השונים".
תיעוד  היה  השבוע  לויראלי  שהפך  הוועדה  מדיוני  קטע 
תולדות הפתולוגיה, שאמר  חוקר  ליפשטיין,  אלי  דבריו של 
גילה שבעיני מערכת הבריאות משפחות שנראו  כי במחקרו 
ידי  על  שנתפסו  "אנשים  נוח.  יותר  אובייקט  היו  חלשות 
אלו  החולים,  מבית  אותם  לגרש  שניתן  כחלשים,  הממסד 

הם שקראו להם הדברים הנוראים יותר, הילדים והמשפחות 
המשפחה  כאשר  בכלל.  אותם  סופרים  שלא  אנשים  נתפסו 
הציד  מקרים.  פחות  אירעו  לזכויותיה  ומודעת  חזקה  הייתה 

היה מתבצע כאשר המערכת סברה שזה יעבור לסדר היום".
ליפשטיין הוסיף ותיאר כי כל התינוקות עברו ניתוח לאחר 
כיור  מעל  מחפירים  בתנאים  בוצעו  הנתיחות  כאשר  המוות 
והוכנסו  האיברים  הוצאו  הנתיחה  במהלך  שירותים.  וליד 
עד  היה  שגילם  התינוקות  של  גופותיהם  מזכוכית.  לצנצנות 
למספר שבועות היו נחשבות לפסולת ביולוגית כמו רקמות, 
נשלחת  הייתה  היא  החולים  בבית  מקום  היה  לא  וכאשר 

לקבורה מרוכזת.
עו"ד רחל דותן הדהימה את הנוכחים כאשר ציטטה מתוך 
לפרופ'  מן  ד"ר  של  מכתבה  את  החקירה  ועדת  פרוטוקול 
גלי, שם נכתב כי היה ידוע בדבר קיומה של קרן ליד המכון 
של  סכום  בישראל  מחקר  למכון  שנתנה  בארה"ב  לבריאות 
160 אלף לירות לממן מחקר של תפקוד לבבות של תימנים, 
לבחון למה והאם בתימן לא היו מחלות לב. לצורך כך נאספו 
גיל מבוגר.  ועד  60 לבבות מגיל עובר  ונותחו לאחר המוות 
"ייתכן והדבר מסביר מדוע הוסתרו הגוויות מהם הוצא הלב 

והם רוטשו". 
והדגישה  הדיון  את  סכמה  הוועדה  יו"ר  קורן,  נורית  ח"כ 
נמצא  הכל  כעת,  הומצא  לא  בוועדה  שהוצג  המידע  כי 
בפרוטוקולים של הוועדות שחקרו בעבר את הפרשה. חקרו 
ניתוחים  נעשו  כי  לנו  ולא עשו עם הממצאים דבר. "הובהר 
חסרי  שהינם  פניו  על  שנראה  ומתים,  חיים  ילדים  על  רבים 
בסיס ולא היו נחוצים,  לא לשם קביעת המוות ולא לשלומם 
הביאו את החוקר  אף  של המטופלים. הממצאים המזעזעים 
הילדים  נוראית,  הייתה  שההתייחסות  למסקנה   ליפשטיין 
מי  היה  ובטענה שלא  קבורה,  ללא  ביולוגית,  פסולת  הפכו  

שידרוש".

לפצות המשפחות
 

מהפרשות  אחת  היא  החטופים  תימן  ילדי  פרשת 
הקמתה.  מאז  ישראל  מדינת  שידעה  ביותר  הקשות 
את  לאבד  שלמות  משפחות  נאלצו  אחד  ברגע 
לצד  האשם  ורגשות  הספקות  בצל  לחיות  יקיריהם, 
החולים  מבתי  שקיבלו  הכוזבים  הפטירה  דיווחי 

ובניגוד לחוקי מדינת ישראל. 
ממשלות  מבין  הראשונה  היא  הנוכחית  הממשלה 
ומתבקשים  אמיצים  צעדים  כה  עד  שביצעה  ישראל 
לטיפול יסודי ומעמיק בסוגיה הכואבת, לרבות מינויו 
של השר צחי הנגבי שהחל את תהליך הטיפול בנושא, 
ועד הקמת ועדה מיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי 
גבוהה  בתדירות  שעוסקת  והבלקן,  המזרח  תימן, 
בסוגיה המורכבת מכלל ההיבטים שלה, מקפידה לתת 
מענה למשפחות החטופים, חושפת את הפרוטוקולים 

וממשיכה לקחת עדויות. 
חשף  המיוחדת  בוועדה  שהתקיים  האחרון  הדיון 
רופאים  פיהם  על  נתפסים  ובלתי  מחרידים  מקרים 
התמימים  העדה  בילדי  שימוש  עשו  מצפון  חסרי 
פתולוגיים,  ומחקרים  קליניים  ניסויים  ביצוע  לצורך 
ביזוי  תוך  מותם,  לאחר  והן  בחיים  בהיותם  הן 
גופותיהם ובניגוד מוחלט לחוק. באחד הפרוטוקולים 
"קיבלנו  האכזרית:  באמירתו  יהודי  רופא  צוטט  אף 
נוגדים  אלו  ניסויים  כי  לציין  מיותר  לניסויים".  כר 
במדינה  האדם  וזכויות  האנושי  המוסר  ההלכה,  את 
יהודית דמוקרטית. ולכן, בשלב כזה או אחר, מדינת 
כלפי  רבה  באחריות  אלו  בימים  הנוהגת  ישראל, 
אופרטיביים  צעדים  לנקוט  תצטרך  בפרשה,  הטיפול 
המתמודדות  המשפחות  בפיצוי  משאבים  ולהשקיע 
ולביזוי  המוות  לנסיבות  באשר  הקשות  הידיעות  עם 

יקיריהם.
במבט קדימה חשוב שהוועדה המיוחדת תשמר את 
פעילותה הסדורה, תמשיך לחקור את האמת ולחשוף 
אותה לציבור הרחב על מנת למנוע מפשעים נוספים 
הדרושים  הצעדים  כל  את  תנקוט  ובמקביל  לקרות. 
על מנת ולהנגיש את המידע למשפחות ולחבר אותן 

ליקיריהם ובתנאי שיהיו חפצים בכך.

ח"כ יואב בן צור
יו"ר סיעת ש"ס בכנסת

הסופרת שושי זייד פותחת את ספרּה 
היו  אם  עוָׂשה  היית  מה  "אבל  במילים 
"זו  והיא ממשיכה:  ילד?"  ָלְך  חוטפים 
נעמה,  בתי  של  שאלתּה-זעקתּה  הייתה 
פרשת  לסיפור  'נשאבתי'  שבעקבותיה 

ילדי תימן"
הגב'  שימשה  בקירּוב  שנה  שלושים 
חוקרת  היא  ומאז  חינוך,  כאשת  זייד 
 ,2001 בשנת  תימן.  ילדי  פרשת  את 
"הילד  הספר  את  לראשונה  הוציאה 
הזאת.  הּכאּובה  בפרשה  העוסק  איננו" 
חדשה  מהדורה  הוציאה  לאחרונה 
איננו",  עדיין  "הילד  בשם  ומורחבת, 
שּבה יש התייחסות למה שאירע בחמש 

עשרה השנים האחרונות. 
לחקור  ממשיכה  היא  כיום  וגם 
ולגולל את סיפור פרשת ילדי תימן. מאז 
"אירועי יהוד" 1994 מקדישה שוש זייד 
את זמנה לניסיון לפענח את סוד הסתרת 
ילדי  של  וההעלמה  החטיפה  פרשת 
כמו  האמינה,  הסופרת  כן  לפני  תימן. 
אודות  על  שהסיפורים  במדינה,  רבים 
סיפורי  בגדר  הם  הילדים,  היעלמות 
זדונית  השמצה  ותכליתם  בלבד,  בדים 
ֵהבינה  אחריהם  אולם  המדינה.  כנגד 
הילדים"  "היעלמות  שהמונח  שוש, 
הוא  הוועדות,  שלוש  בו  שהשתמשו 
או  לחטיפה  מכובסת'  'לשון  בעצם 
כֵחלק  מהוריהם  הילדים  של  לגניבה 

מאסטרטגיה ממסדית כאן בישראל. 
שאינם  הקוראים  מן  רבים  בוודאי 
מכירים את הפרטים לאמיתם, שואלים 
תמימים  אנשים  מביא  מה  ּותֵמהים: 
וישרי דרך אל הרצון להשמיץ לכאורה 
שערגו  ארץ  אותה  ישראל,  מדינת  את 

אליה למעלה מאלפיים שנות גלות? 
בתחילה  ניסתה  זייד  שוש  הסופרת 
של  מתלמידיו  ולחתנּה,  לִבּתּה  להוכיח 
הרב עוזי משולם ז"ל, שלא היו הדברים 
עולי  את  לתחקר  החלה  היא  מעולם. 
וככל  אליה,  הקרובה  שבסביבה  תימן 
שהרחיבה את מעגל הנשאלים ונחשפה 
שמדובר  לתדהמתה  גילתה  לסיפורים, 
בית  "אין  כי  עד  ממדים  רבת  בתופעה 

אשר אין בו מת". 
כי  העידו  שנשאלו,  המשפחות  רוב 
בחטיפה,  אם   – נעלמו  הרּכים  ילדיהם 
שונות  רמייה  בדרכי  או  בגניבה  או 
ומשונות. לצד סיפוריהם נערמו עדויות 
של אנשי מקצוע מהעת ההיא, וכל אלה 
של  ומטרידה  מגובשת  תמונה  יצרו 
את  המתארת  שחלפו,  השנים  חמישים 

פרשת ילדי תימן על היבטיה הרבים. 
בוועדת החקירה  כי  לציין,  לא מֹותר 
ישבה  כהן-קדמי  של  הממלכתית 
הסופרת שוש זייד כמעט בכל הדיונים, 
השופט  לרבות  עדים,  ראיינה  ואף 
כהן  יהודה  השופט  על  עצמו.  קדמי 
היה  הזמן  שרוב  הספר,  מחּברת  אמרה 
בתרדמת, ואין להלין עליו על מי שעבר 
שמינה  מי  על  אלא  הגבורות,  גיל  את 
שנות  ארבע  שלאחר  פלא  אין  אותו. 
נטש  כוחו,  מתשישות  וכתוצאה  סחבת 

כהן את הזירה וביקש להחליפו. 
שהחליף  קדמי,  יעקב  השופט  ואילו 
את השופט יהודה כהן, לא רבים יודעים 
שהיה בעברו פרקליט צבאי וראש אגף 
שהיה  לפני  ישראל  במשטרת  חקירות 
זה  ועל  העליון,  המשפט  בבית  שופט 

נאמר "ואידך זיל גמור".

נסים עוג'ר
מרצה וחוקר היעלמות ילדי תימן

"הילד עדיין איננו"
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"בטוח שגפני 
התייעץ עם רבותיו"

כחלון מציג: 15,00 דירות 
'מחיר למשתכן'

התחקירן מוטי גילת פוטר מ'ישראל היום'

ארי קלמן

יתכנסו  המתרבים,  השבת  חילולי  רקע  על 
וידונו  החרדיות  בסיעות  הקרוב  שני  ביום 
החרדים  האקטיביות  כי  נראה  אך  בנושא, 
אינה פועלת כבמאבקים אחרים. עם זאת, חבר 
הטיל  דרעי  כי  טוען  מלכיאלי  מיכאל  הכנסת 
עליו ועל ח"כ בן צור משימה לרכז את המאבק. 
"משום שיש פרצה מאוד חמורה בסטטוס קוו 
לראות במרחב הציבורי  רגילים  וממה שהיינו 

בנושא של שמירת השבת". 
חמורה  בעיה  כאן  "יש  מלכיאלי,  לדברי 
על  התיק  את  מפיל  התחבורה  שמשרד  משום 
היא  האמת  והפוך.  והרווחה,  העבודה  משרד 
אשמים  התחבורה  משרד  צודקים,  ששניהם 
לעבודה  בקשות  מבקשים  שהם  זה  בעצם 
אשמים  גם  והרווחה  העבודה  משרד  בשבת, 
שהם מתירים להם את העבודות האלה. בעזרת 
ה' בשבוע הקרוב, עד ישיבת הסיעה הקרובה, 
הגורמים  עם  לדבר  אמורים  צור  בן  והרב  אני 

בנושא". 
יותר  מתחללת  שהשבת  נגלה  אנחנו  "אם 
זה  את  נעלה  אנחנו  בשבת,  פרצות  ויש  ויותר 
ראש  בפני  אותם  שיעלה  דרעי  התנועה  ליו"ר 
הממשלה. אנחנו לא נהיה מוכנים לחילול שבת 
במרחב  שבת  חילול  ובכלל  הזה  גודל  בסדר 
של מדינת ישראל הרשמית שהולכת ומחללת 

שבת".
בעניין  שאילתה  הגשת  שעבר  בשבוע  רק 
דווקא  הוא  ואז  בשבת,  הפרטית  התחבורה 

הפנה אותך לדרעי והתחמק?
באמת  הייתה  לא  שהתשובה  היא  "האמת 
וזה  שהיות  במליאה  לי  ענה  הוא  רצינית, 
הרשויות אז תיגש למשרד הפנים, אנחנו מבינים 
למה הוא התכוון, זה לא נכון, לא ציפיתי משר 
לא  שזה  בגלל  משפט  כזה  לשמוע  התחבורה 
מצפה  ואני  פרטיים,  תאגידים  זה  הרשויות, 
לאכוף  שבסמכותו  התחבורה  משרד  שדווקא 
את  יאכוף  ישראל  במדינת  חוק התחבורה  את 

החוק הזה".
קו  את  הקים  החרדי  כשהציבור  "בזמנו, 
המהדרין הראשון לפני שהיה מהדרין של אגד, 
אז משרד התחבורה הלך ורדף אותם וטען שזה 
אנחנו  אז  צדקו.  הם  המשפט  ובבית  חוקי  לא 
במקום  גם  התחבורה  ממשרד  דורשים  בעצם 
הזה לאכוף את הפרצה הזו בשמירת השבת". 

איך  הבדיקה  אחרי  ידועות,  התוצאות 
תנהגו? שוב נראה מצב של כמעט פיטורי שר 

התחבורה?
הרכבת  של  במקרה  כמו  מצב  ייווצר  "אם 
נפש,  פיקוח  לא  הן  בקשות  ש-18  גילו  שאז 
ואז באמת הבינו שזה קו אדום אז זה יחזור על 

עצמו הדרישה ואני אומר לך גם התוצאה".

להקים  כץ  השר  על  יקשו  השבת  חילולי 
קואליציה אם יירש את כס ראש הממשלה?

"אני מקווה שהשר כץ שבטוח היה רוצה יום 
אחד שותפות עם הציבור החרדי מבין… הוא 
הליכוד  של  נציג  הוא  עתיד,  יש  של  נציג  לא 
והליכוד היא מפלגה מסורתית שרוב מצביעיה 
הם ספרדים עם זיקה כזו או אחרת לדת, מצביעי 
הליכוד ברובם לא היו רוצים שהנציגים שלהם 
יחללו את השבת ויגרמו לחילולי שבת, אז אני 

בטוח שהשר כץ מבין".
בפרשת המשחן, פרשו מהקואליציה שעות 
הפעם  למה  הדברים.  היוודע  לאחר  ספורות 

זה לא קורה?
"בג"ץ תל אביב, שר הפנים אמר את דברו 
אביב.  תל  של  העירוני  העזר  חוק  את  ופסל 
לעוד  מהיום  הם  אצלו  יודעים  שאנחנו  בג"ץ 
הפנים  ששר  כששמע  הזדרז  חודשים  כמה 
דיון מהבוקר  וקבעו  נתן את חוות הדעת שלו 
הפסק  את  נתנו  ושם  הצהריים  אחר  לשעות 
שלו, יש כרגע דיון בין המדינה לבג"ץ על דיון 
נוסף בנושא הזה ואנחנו מקווים שזה יקרה ואז 

הדעה של שר הפנים באמת תוצב".
יש הצעת חוק שלך בעניין מתווה הכותל. 

איפה זה תקוע?
"זה נמצא בדיונים גם אצל ראש הממשלה 
שולחן  על  כבר  הונח  הוא  הסיעות.  וראשי 
לוועדת  אותו  להעלות  בשביל  אבל  הכנסת 
בתוך  הבנה  איזה  שתהיה  צריך  השרים, 
הקואליציה. יש כמה דרישות שכוללות כמובן 

גם את ביטול המתווה הרפורמי".
אם תבטלו את המתווה, החוק לא יוגש?

"בג"ץ חייב את המדינה לקיים את המתווה 
בגלל שלא היה את החוק, הציבור החרדי לא 
בגלל  חוק  להגיש  רץ  הוא  חוק,  להגיש  רץ 
הממשלה  אז  הכותל  מתווה  של  הסיפור 
יהיה  שלא  ברגע  אבל  אותו,  להגיש  הוכרחה 
את  רוצים  אנחנו  ויאמר  בג"ץ  יבוא  מתווה, 

עמדת המדינה וזאת תהיה עמדת המדינה".
ביהדות התורה חלוקים הדעות בכל הקשור 

לסוגיה המדינית, דעתך?
"אני רוצה לומר לך משפט שאולי מבחינתנו 
אין  לומר,  לנו  נוח  שזה  שחושבים  כאלה  יש 
עליה  לקבל  שצריך  מדינית  שאלה   כרגע 
יש  לנו  אז  כזאת  שאלה  כשתהיה  החלטה, 
המועצת  נשיא  את  התורה,  חכמי  מועצת  את 
שניגשים אליו וכל הנוטל עצה מן הזקנים אינו 

נכשל".
אז למה חה"כ גפני אמר דברים כאלו?

"אני בטוח שהוא התייעץ עם רבותיו וגיבש 
דעה, למה הוא בחר לומר את זה במקרה זה? 
אני לא יודע, אין לי ספק שהוא עשה את זה על 

דעת רבותיו".

ברוך ברגמן

החל מיום א' הקרוב בחצות, ולמשך ארבעה 
שבועות, יוכלו זוגות צעירים וכלל זכאי מחיר 
ביותר  הגדולה  להגרלה  להירשם  למשתכן 
לדירה  זכותם  את  ולממש  התוכנית  במסגרת 
הארץ,  רחבי  בכל  יישובים  ב-24  ראשונה 
של  סך  שיכללו  מגוונים  פרויקטים  בכ-85 
התכנית.  לזכאי  המיועדות  דירות  כ-15,000 
ולסייע  הביקוש  את  לצמצם  צפויה  התוכנית 
לעשרות אלפי זכאים לממש את זכותם לדירה 
לדירות  בהשוואה  משמעותית  נמוך  במחיר 

דומות באותם יישובים. 
 15,000 זמנית  בו  יוגרלו  התוכנית  במסגרת 
דירות ב- 24 היישובים הבאים: חיפה, ראשון 
לציון, נתניה, באר שבע, בית שמש, הרצליה, 
יבנה,  העין,  ראש  רעננה,  רמלה,  מודיעין, 
אופקים,  גדרה,  ביאליק,  קריית  עילית,  נצרת 
מגדל העמק, כפר יונה, טירת הכרמל, עתלית, 
שפירא  מרכז  רמון,  מצפה  פרדסיה,  שלומי, 

וחריש. 
ההגרלות מיועדות לזכאים השייכים לסדרה 
א' בלבד של מחיר למשתכן, מלבד ההגרלות 
לנרשמי סדרה  גם  בבית שמש שיהיו פתוחות 
זכאים  אלף  כ-45  א'  בסדרה  נותרו  כיום  ב'. 
ההגרלה  לדירה.  זכותם  את  מימשו  שטרם 
הגדולה של מחיר למשתכן תצמצם את מספר 
לכ-30  לדירה  הממתינים  זו  בסדרה  הזכאים 

צעירים  זוגות   15,000 ותוציא  בלבד  אלף 
ממעגל הביקוש לדירות. 

זהים  הגדולה  בהגרלה  ההשתתפות  כללי 
לאלו החלים על נרשמי מחיר למשתכן וייעשו 
באמצעות הרשמה. עם זאת, להבדיל מהגרלות 
הגדולה  ההגרלה  למשתכן,  מחיר  של  רגילות 
לפרויקטים  להירשם  זכאי  לכל  מאפשרת 
וזאת  במקביל,  יישובים  שלושה  בעד  שונים 
ביישוב  הזכייה  סיכויי  את  להגדיל  מנת  על 
לו לבסס את  ולאפשר  לגור  הוא מעוניין  שבו 
הגדולה  ההגרלה  עליו.  המועדף  במקום  חייו 
מגדילה את סיכויי הזכייה ומאפשרת להירשם 

ליותר מפרויקט אחד ביישוב.
שר האוצר משה כחלון אמר השבוע כי "כל 
יגזול עוד את הזכות  עוד זה תלוי בי איש לא 
של זוג צעיר לבית ראשון. המסר חזק וברור – 
אנחנו לא מתכוונים לוותר. מחיר למשתכן היא 
אותה  מרחיבים  אנחנו  היום  מוגמרת.  עובדה 
ב- 15,000 יחידות דיור ונמשיך להרחיב אותה 

אפילו יותר בעתיד הקרוב". 
יו"ר מטה הדיור אביגדור יצחקי אמר: "ענף 
הנדל"ן הוא ענף שדורש סבלנות רבה. המטרה 
להעניק  היא  הגדולה  ההגרלה  של  העיקרית 
ההגרלה  למשתכן.  מחיר  לנרשמי  ודאות 
ממעגל  צעירים  זוגות   15,000 תוציא  הגדולה 
הביקושים ובכך תצמצם בצורה משמעותית את 

מספרם של חסרי דירה בבעלותם בישראל".

זאבי סגל

כשבוע בלבד לאחר פיטוריו המפתיעים של 
זעזוע  שוב  מרגלית,  דן  והפובליציסט  הפרשן 
עם  המזוהה  העיתון  היום',  'ישראל  במערכת 
ראש הממשלה נתניהו, והפעם לנוכח פיטוריו 
גילת.  מוטי  הוותיק  והעיתונאי  התחקירן  של 
הפיטורים המפתיעים מגיעים בתוך חודש מאז 
כניסתו לתפקיד של העורך החדש בועז ביסמוט 
- שמונה לתפקיד עם התפטרותו המפתיעה של 
בתפקידו  שכיהן  רגב,  עמוס  הראשי  העורך 

מיומו הראשון של העיתון לפני כעשור.
כי  ביסמוט  בפניו  כשהבהיר  גילת,  לדברי 
פני העיתון לצמצומים בשל אילוצים כלכליים, 
בעשרות  בשכרו  לקצץ  מיוזמתו  הציע  הוא 
בחודשים  נדחתה.  לא  שהצעתו  אלא  אחוזים, 
האחרונים נראה כי הזעזועים במערכת החינמון 

השטח  לפני  מעל  ויותר  יותר  ועולים  צצים 
כאשר השמועות גורסות כי הגב' נתניהו היא זו 

שנותנת את הטון באשר לקו שהעיתון מוביל.
של  שעבר  בשבוע  פיטוריו  עם  כי  נזכיר, 
הממשלה  ראש  פרסמו  מרגלית,  דן  העיתונאי 
רבים  כמו  כי  וציינו  הכחשה  הודעת  ורעייתו 
על  התקשורת  בכלי  מהדיווח  הופתעו  הם  גם 
כך  על  עודכנו  לא  וכי  מרגלית  של  פיטוריו 
ציין רה"מ, רעייתי לא שוחחה  מראש, בכלל, 

עם ביסמוט זה חודשים ארוכים.
פרסם  ברק  אהוד  לשעבר  הביטחון  שר 
ב"שיא  מדובר  כי  נאמר,  בה  הודעה  בתגובה 
ל'ביטאון המשפחתי'. בכיר  חדש של עליבות 
הקלון  מגורש.  בישראל  החוקרים  העיתונאים 
– על מגרשיו, במערכת ובבלפור. לא על מוטי 

גילת".

על חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי הוטל לרכז את המאבק בנושא 
חילולי השבת, והוא מבטיח: "לא נהיה מוכנים לחילול שבת במרחב 
הציבורי של מדינת ישראל הרשמית"  בראיון עמו הוא מספר גם 
על חוק הכותל אותו הגיש, ובטוח כי חבר הכנסת גפני התייעץ עם 

רבותיו בטרם הביע דעה בנושא המדיני 

שר האוצר משה כחלון, הציג השבוע את ההגרלה הגדולה של מחיר 
למשתכן במסגרתה ייפתחו להגרלה 15,000 יחידות דיור בו זמנית 
 עד כה שווקו לקבלנים למעלה מ-40 אלף דירות במסגרת מחיר 

למשתכן ולמעלה מ-10,000 זכאים כבר זכו בדירה

לפי הדיווח, גילת נאות לספוג קיצוץ של עשרות אחוזים בשכרו 
אלא שהצעתו נדחתה  רק לפני כשבוע פוטר מעבודתו בעיתון 

העיתונאי והפובליציסט הוותיק דן מרגלית שטען "פרנסתי אבדה 
על הגנת חופש הביטוי"



כמה קל להיות מאושר

תקני יותר תשלמי פחות!

ימים א-ה | כ"ד - כ"ח סיון )18-22.6(

פותחים את הקיץ 
בקניון אילון
מגוון מותגים בהנחות ענק!
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הליטאים מצטרפים לקרב על רבנות בית שמש
פיצול במגזר הספרדי: המועמד המוביל 
רביב  ינון  הרב  הוא  הנחשק  לתפקיד 
שזכה לתמיכת נשיא המועצת, אך תושבי 
  העיר מעוניינים דווקא ברב אלחנן פרץ 
הרב  את  להריץ  מבקשים  בעיר  הליטאיות  ובקהילות 

שלזינגר ומערערים על הרכב חברי הגוף הבוחר

ארי קלמן וישראל פריי

הזמן'  'כל  באתר  שנחשף  שמש  בית  לרבנות  הבחירות  הליך 
שבשבוע  אחרי  האחרונה,  לישורת  נכנס   - עיתונות'  'קו  מבית 
פרסום  עם  הבוחר.  בגוף  החברים   32 רשימת  נחשפה  האחרון 
לזכות  שעשויים  ספרדים  רבנים  של  שמות  פורסמו  השמות 
ששימש  רביב  ינון  הרב  הוא  בהם  כשהבולט  ש"ס,  בתמיכת 
ביותר  הרחבה  לתמיכה  שזוכה  וכמי  בפנמה  הראשי  הרב  כסגן 
בקרב חברי הגוף הבוחר. הרב רביב זכה גם למכתב התמיכה של 
נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן, כשאליו מצטרפים חברי 

המועצת והרב אליהו בקשי דורון.
'משכן  קהילת  רב  פרץ,  אלחנן  רבי  הגאון  הוא  נוסף  מועמד 
ומי  ענק בתורה שרבים מתושבי העיר הולכים לאורו,  התורה', 
של  בעיר  ענפה  תורנית  פעילות  מנהל  עשורים  לשתי  שקרוב 
שיעורי תורה והלכה. הרב פרץ לא זוכה לתמיכה רשמית מטעם 
באמצעות  לבחירתו  פועלים  העיר  תושבי  אך  בעיר,  הגורמים 

עצומה עליה חתמו למעלה מאלף תושבים.
יצוין כי חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף סירב 
רבת  הימנעות  רביב,  ברב  התמיכה  למכתב  חתימתו  את  לצרף 

משמעות שיכולה ללמד על הבאות.
עוד בתמונת המועמדים הספרדים לעת עתה: חתנו של מרן 

שסוגיה  שיתכן  בוטבול,  אהרן  רבי  הגאון  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע 
טכנית מהעבר תמנע את התמודדותו, הגאון רבי ראובן מנוחין, 
בוגר ישיבת 'כסא רחמים' ומחבר ספרים נודע והגאון רבי יהודה 

חייק, שמוכר מהתמודדויות עבר לתפקיד רב עיר.
התורה'  ב'דגל  כי  עיתונות'  ב'קו  עוד  נחשף  )רביעי(  שלשום 
בכירי  מזכירים  אותו  והשם  במרוץ  ידיים  להרים  מתכוונים  לא 
המפלגה כבעל הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות בתמיכתם הוא 
הגאון רבי אליהו שלזינגר, רבה של שכונת גילה בירושלים. הרב 
נחשב לתלמידו חביבו  והשרון,  פוניבז'  ישיבות  בוגר  שלזינגר, 
של הגר"י אדלשטיין, שאף סידר את הקידושין בחופתו בזיווג 

שני שנערכה לפני מספר שנים. 
העדות  כל  על  ומוערך  מקובל  לרב  שנחשב  שלזינגר,  הרב 
אך  ירושלים,  של  רבה  לתפקיד  מועמד  היה  אף  גילה,  בשכונת 
פרש מההתמודדות יממה לפני הבחירות. יצוין כי במידה והרב 
שלזינגר יבחר, תצטרך מועצת הרבנות להאריך את מינויו בשנה 

הבאה, עם הגיעו לגיל 70.

הליטאים מערערים
שמש  בית  של  הראשי  הרב  למשרת  המרוץ  מקבל  במקביל, 
'משכנות  בשכונת  מרכזי  כנסת  בית  שנציגי  לאחר  חדה,  תפנית 
יעקב' הגישו ערעור על אי קבלת נציג בגוף הבוחר. בית הכנסת 
'לב אליהו' מוכר יותר בשמו 'קהילת יעקב', ועומד בראשותו של 

הגאון הרב מרדכי גולדשטיין, מחשובי הרבנים בבית שמש. בית 
הכנסת שברמת בית שמש א', נחשב לאחד מהגדולים בעיר והוא 
שמגיעים  אקראיים  ומתפללים  קבועים  מתפללים  מאות  מונה 

להתפלל בעשרות המניינים שמתקיימים בו.
במסגרת הקמת הגוף הבוחר לרבנות עיר, מוקצים 8 מקומות 
לפי  לקבוע  מיוחדת אחראית  וועדה  כאשר  הכנסת,  בתי  לנציגי 
קריטריונים שונים, אילו גבאים ואיזה בתי כנסת יזכו לקבל נציג 
ציפו  בעיר,  הגדולים  הכנסת  מבתי  אחד  בהיותו  הנחשק.  בגוף 
אנשי 'קהילת יעקב' לקבל מקום בגוף הנבחר, אך כשהתפרסמה 
אך  נכבדים  כנסת  בתי  כי  לגלות  נדהמו  הם  החברים,  רשימת 

קטנים מהם בהרבה זוכים לייצוג, בעוד בקשתם נדחתה.
הקהילה  אנשי  החליטו  והתחבטויות,  התייעצויות  לאחר 
צעדים  אלה  בימים  שוקלים  והם  ההליך,  על  ערעור  להגיש 
משפטיים נוספים. למהלך של הקהילה הליטאית משמעות רבה, 
וזאת על רקע הקולות שמבקשים ב'דגל התורה' להריץ מועמד 
מטעמם לתפקיד. ב'דגל' מתקוממים על כך שמועמד ספרדי הפך 
למובן מאליו, וקובלים על אחיזת ש"ס בכל המעוזים המרכזיים 

בעיר.
להיות  יכולה  הבוחר  הגוף  על  ערעור  הגשת  לעצם  כי  יצוין 
קצר  הבחירות  לקיום  הזמן  פרק  כאשר  משמעותית,  השלכה 
להרחיק  עלולה  משפטיים  דיונים  שתגרור  דחייה  וכל  במיוחד, 

את הבחירות לעוד כשנתיים, לאחר הבחירות המוניציפאליות.

אושר טרומית: שכר 
לחברי מועצות

הרצוג ל'כל ישראל': 
החרדים שמאלנים

לאחר הבטחתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי לדרוש תקציב של 
80 מיליון ₪ לשכר חברי מועצות, אושרה במליאת הכנסת 

הצעת חוק הקובעת כי חברי המועצות ברשויות המקומיות 
יקבלו החזר על הוצאותיהם 

על רקע הפולמוס סביב עמדותיהם המדיניות של חברי הכנסת החרדים, 
אומר יו"ר המחנה הציוני ח"כ יצחק הרצוג כי בצמרת הפוליטית החרדית 

היו שמחים לתמוך בקואליציה בראשותו ואף יעשו זאת בקרוב

ארי קלמן

אישרה  הכנסת  מליאת  לראשונה: 
לתיקון  חוק  הצעת  את  טרומית  בקריאה 
גמול  יוענק  במסגרתה  העיריות,  פקודת 
הוצאות  והחזר  בישיבות  השתתפות 
הגיש  אותה  החוק  הצעת  מועצה.  לחברי 
דודי אמסלם, מציעה לקבוע  חבר הכנסת 
שאינו  מקומית,  ברשות  מועצה  חבר  כי 
עבור  גמול  יקבל  מקופתה,  שכר  מקבל 
ובישיבות  המועצה  בישיבות  השתתפותו 
יהיה  וכן  המקומית,  הרשות  של  ועדותיה 
מוציא  שהוא  הוצאות  החזר  לקבל  זכאי 

לצורך מילוי תפקידו. 
עוד מוצע, לחייב את שר הפנים לקבוע 
לחברי  שישולמו  הסכומים  את  בתקנות 
את  בישיבות,  השתתפות  כגמול  מועצה 
ואת אופן  התנאים לתשלום סכומים אלה 
שתי  על  ישופו  המועצה  חברי  תשלומם. 
ישיבות בחודש גם כאשר ישתתפו במספר 

ישיבות רב יותר.
ח"כ דוד אמסלם, יוזם החוק ויו"ר ועדת 

הפנים והגנת הסביבה, הדגיש כי ברשויות 
המקומיות מתקיימות ועדות שהתכנסותם 
המצב  קוורום.  מחייבת  רבים  במקרים 
לצאת  נאלצים  מועצה  שחברי  לכך  מביא 
לאפשר  מנת  על  חשבונם  על  מהעבודה 
את ההתנהלות השוטפת של הרשות. "לא 
מקבל  ולא  עובד  שמישהו  להיות  יכול 
מראה  הכנסת  של  מסמך  תגמול.  כך  על 
הרשויות  חברי  בעולם  רבים  שבמקומות 
מקבלים שכר מלא, או לכל הפחות החזר 

הוצאות וגמול השתתפות".
לדבריו, "זה לא יעשה את חבר הרשות 
על  מינימלית  הכרה  זוהי  אבל   – עשיר 
במחצית  תשתתף  המדינה  הפעילות. 
דיפרנציאלית.  ובצורה  התשלום  מעלות 
השתתפות  בגובה  והן  השיפוי  בגובה  הן 

המדינה עם הרשות". 
אמר  החוק,  יוזם  סעדי,  אוסאמה  ח"כ 
כי זו אחת מהצעות החוק הראשונות אותן 
הניח לאחר כניסתו לכנסת. לדבריו, "זאת 
אלא  שמנה  משכורת  להיות  הולכת  לא 
לשלטון  בשורה  זו  בהוצאות.  השתתפות 

המקומי".

ארי קלמן

חברי  של  המדיניות  עמדותיהם  סביב  הפולמוס 
הכנסת החרדים שהתקיים השבוע, העלה באוב את 
הויכוח האלמותי בציבוריות הישראלית. יו"ר וועדת 
הפולמוס,  את  שפתח  גפני  משה  חה"כ  הכספים 
השתתף בכנס מיוחד של עיתון 'הארץ', שם הדהים 
אותי  שואלים  "תמיד  אמר:  כאשר  הנוכחים  את 
בהרצאות מהסוג הזה – אתה מבחינה מדינית נוטה 
כי  זה  איתם?  הולך  לא  אתה  למה  לשמאל,  יותר 
אתם יושבים עם הרפורמים, אנחנו לא מכירים בהם 
בכלל, הם פוגעים בעם היהודי. אני יושב עם כולם 
הרפורמים  יושב.  לא  הרפורמים  עם  אבל  בכנסת, 
הקשה  הפגיעה  זו  ביותר.  הקשה  הבעיה  זו  אצלי 

ביותר בעם היהודי".
שמאלני  לא  "אני  כי  ואמר  בדבריו  המשיך  גפני 
המדיני  שבנושא  נכון  בשכל.  עובד  אך  ימני,  ולא 
מצביעי  כל  וכך  השמאל  לעמדות  קרוב  יותר  אני 
דגל התורה משום שאתה מבין שאני לא מדבר על 
דעתי אלא ממושמע לרבנים". לאחר מכן אמר גפני 
וזכה  אינטלגנטים מהימנים",  יותר  כי "השמאלנים 

למחיאות כפיים מהקהל.
בפוליטיקה החרדית לא אהבו את דבריו וראשון 

כי  שאמר  פרוש  מאיר  הכנסת  חבר  היה  התוקפים 
נמצא כאן  אני  הגיע אחרי הפלסטינים,  גפני  "אולי 
היא  השמאל  עם  ההתחבקות  כל  דורות.  שמונה 
תמוהה, מרגיזה ואין בה כל תועלת. אמרתי לו את 

זה כבר בישיבת סיעה לפני שבוע".
היא  פרוש,  של  לדבריו  רשמית  הפחות  הסיבה 
יותר  לימנית  הנחשבת  אמונים  בשלומי  התסיסה 
ביחס לסיעות האחרות. מידי בחירות מקבלת שלומי 
ואמירות  לחב"ד  המיוחסים  קולות  אלפי  אמונים 
כאלו ואחרות מורידות את אחוזי התמיכה ביהדות 

התורה במעוזים אלו. 
האחרונות  בבחירות  כי  טוען  אף  במפלגה  גורם 
בכפר  המפלגה  תומכי  בקרב  חדה  ירידה  נרשמה 
חב"ד ובקרית מלאכי, וזאת לדבריו בשל אמירותיו 
של גפני בנושא המדיני על כך שייתכן כי ילכו עם 
את  דוחה  התורה  ביהדות  אחר  גורם  אך  השמאל, 
בעקבות  אירע  בנתונים  השינוי  כי  ואומר  הדברים 

ריצתם של אנשי הימין הקיצוני במפלגת 'יחד'.
כך או כך, האמירה המפתיעה השבוע היא של חבר 
בעקבות  ישראל'  ל'כל  שאמר  הרצוג  יצחק  הכנסת 
הפוליטיקה  שצמרת  סוד  לא  "זה  כי  גפני  נאום 
בראשותי  בקואליציה  לתמוך  מוכנים  היו  החרדית 

ואני מקווה שגם יממשו זאת בקרוב".

חשיפת
'קו עיתונות'



לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.5.17

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00

30.6.17





XSOS
חיסול עודפים הגדול של הקיץ

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(

חליפות אקסוס

& 220
& 390

חולצות

חליפות ורונין עודפים

& 290
& 700

חולצות צבעוניות

3 ב- 100 &
תוית זהב - 2 ב-130&

תוית שחורה - 2 ב-100&
תוית אפורה - 2 ב-120&

נעלי רוקפורט 
189&זוגות אחרונים

מידות +8.5



XSOSוס
קס

א

חיסול עודפים הגדול של הקיץ

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(

חולצות פתוחות

3 ב- 100 &

מכנסיים אקסוס

&89
& 220

מכנסיים ורונין

& 99
& 200

עניבות - 20 &
חגורות-20 &

חפתי גומי - 5 &

נעלי רוקפורט 
189&זוגות אחרונים

נעלי אקסוס מידות +8.5
189&אלגנט

20 דגמים )עור(
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ארבעס
יענקי קצבורג

יוסף  רבי  הגאון  בלונדון,  סאטמאר  חסידי  רב 
לאביו  לסייע  ארצה  חוזר  וואזנר,  הלוי  בנימין 
הגאון רבי חיים מאיר הלוי וואזנר בהנהגת קהילת 
קבל  כרב  שימש  וואזנר  הגרי"ב  לובלין".  "חכמי 
תקשורת  לענייני  הרבנים  ועדת  וכחבר  אלעד  בעיר  חסידים 
עד לפני כשבע שנים, אז נשלח על ידי סבו מרן פוסק הדור 
הגר"ש הלוי וואזנר זצ"ל להנהגת קהילת מהר"א מסאטמאר 
בלונדון. בימים אלו לבקשת אביו הגרח"מ הוא צפוי לעזוב 
לסייע בהנהגת קהילת  ברק  בבני  ולהתגורר  לישראל  לחזור 

חכמי לובלין.

השבוע  השתתפו  רבים  ציבור  ואישי  רבנים 
בשמחת הבר מצוה לבנו של איש חסידות צאנז 
הרה"ח ר' יוסף יצחק יעקובוביץ שנערכה באולמי 
קונטיננטל בבני ברק. בשמחה השתתפו בין היתר ר"י 
בעלזא ורב קהל חסידים רמת אהרן הגרח"צ שפירא ובנו רב 
ראש  רבינוביץ,  הגר"ש  הכותל  רב  ברק,  בבני  צאנז  קהילת 
עיריית בני ברק חנוך זייברט, חבר הכנסת יעקב אשר, סגר"ע 

דייטש,  יוסי  י-ם 
ראש  מ"מ 
ברק  בני  עיריית 
אברהם  הרב 
סגן  רובינשטיין, 
שר החינוך מאיר 
סגר"ע  פרוש, 
מנחם  ב"ב 
מנכ"ל  שפירא, 
אלעד  עיריית 
ומ"מ  קשש  זאב 
יצחק  י-ם  ר"ע 

פינדרוס. 

שמחת  בצפריה  התקיימה  שעבר  השבוע  בסוף 
אירוסי עורך רשת 'קו עיתונות' אבי גרינצייג, עם 
הכלה אשת התקשורת נטע סלע. בשמחה השתתפו 
לאו  הגרי"מ  היתר:  ובין  רבים,  ציבור  ואישי  רבנים 
שכובד בקריאת התנאים, רב הכותל הגר"ש רבינוביץ, הגר"י 
כהנמן, האדמו"ר ממעזיבוז, חבר הכנסת אורי מקלב, מ"מ 

עיריית  ראש 
ירושלים יצחק 
פינדרוס, חברי 
פיני  המועצה 
ולייזר  עזרא 
 , ר ג ר ב כ ו א ר
אלעד  סגר"ע 
ל  א י ר ו צ
ל  פ ס י ר ק
המדיה  ובכירי 
ת  י ד ר ח ה

והדתית. 

החרדי  העסקן  של  בארה"ב  מעצרו  המשך 
כמי  החשוד  ישראל  תושב  גולדברג,  אהרן 
שעמד מאחורי ניסיון חטיפה של סרבן גט, ממשיך 
ובתפוצות.  בארץ  החרדית  הקהילה  את  להסעיר 
בשבת האחרונה שהו חסידי לעלוב במירון לשבת התאחדות 
בצלו של רשב״י בראשות האדמו"ר, כמסורת שנים בפרשת 
שנאמרו  הרבי  של  דבריו  הובאו  השבת  לקראת  בהעלותך. 
בכינוס פנימי, בהם קרא להתחזק בלימוד לזכותו של גולדברג 

ואף לשלוח לו מכתבי חיזוק 
צריכים  "אנחנו  לכלא: 
רחמים  ולעורר  להתפלל 
קהילתנו  מבני  אחד  עבור 
יהודית,  יענטא  בן  אהרון   -
צריכים לגמול עמו חסד, הן 
היינו   - ובדיבור  במחשבה 
לזכרו ולהתפלל בעדו תמיד 
- והן במעשה בכך שישלחו 
לו מכתבים. דיברתי עם אחד 
האסורים  בבית  ל"ע  שישב 
בארה"ב והוא אמר לי שאין 
לנו כל מושג התועלת בדבר, 

כמה זה מחייה את נפש האסיר שמגיעים אליו מכתבים. יש 
לנו כאן הזדמנות לגמילות חסד", אמר האדמו"ר. לחסידים 
אף חולקו מעטפות שעל גביהן מודפסת כתובת בית הכלא בו 
עצור גולדברג, בכדי שיקיימו את הוראת הרבי וישלחו אליו 

מכתבים עם דברי חיזוק ועידוד.

באולמי 
ל  ש ג ו
ברק  בבני 
ה  מ י י ק ת ה
בתו  חתונת  השבוע 
הרב  של  הבכורה 
וינברגר,  יהושע 
חצר  מעסקני 
חסידות בעלזא, עם 

בנו של הרב יוסף יצחק אסטרייכער מלונדון. בשמחה נצפו 
הגר"ד  הראשי  הרב  שפירא,  הגרח"צ  היתר  בין  משתתפים 
לאו, יו"ר ועד הישיבות הגרח"א קאופמן, חברי הכנסת גפני 
ומקלב, ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט וראש עיריית בית 

שמש משה אבוטבול. 

בתחילת השבוע הודיע ראש ישיבת בריסק הגאון 
כי  סולובייצ'יק  הלוי  דוד  משולם  רבי  הגדול 
בגלל חולשתו הוא יפסיק לסדר קידושין לתלמידי 
רבי  הגאון  הגדול  בנו  את  ממנה  הוא  וכי  הישיבה, 
 - בישיבתו  כר"מ  המכהן  סולובייצ'יק,  הלוי  זאב  יצחק 
חתנו  הוא  זאב,  יצחק  רבי  הגאון  בישיבה.  קידושין  למסדר 
של ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי 
ומתגורר בסמיכות לישיבת בריסק. לטענת תלמידי הישיבה 
ראש הישיבה הגרמ''ד הורה לבנו הגרי''ז להיבחן על הלכות 
שיחל  לפני  פוברסקי  הגרב''ד  חמיו  אצל  וקידושין  חופה 
בפועל בעריכת החופות לתלמידי הישיבה. החופה הראשונה 
האחרון  רביעי  ביום  התקיימה  הגרי''ז  הבן  סידר  אותה 

בחתונת בן הגר''צ שנק, מוותיקי תלמידי אביו הגרמ''ד. 

רבי  הגדול  הגאון  השבוע  אמר  חריפים  דברים 
נגד הממשלה: "השתוממתי לשמוע  יהודה עדס 
על  דעתי  מה  לשאול  שולחים  ישיבתנו  שבוגרי 
הגזירות של ממשלת ישראל. אחזור על מה שאמרתי 
כאן בפני בני הישיבה לפני כמה חודשים, גזירת הגיוס היא 
שואה רוחנית על כל עם ישראל בכלל ועל עולם התורה בפרט. 
לצערנו מתעצמת מיום ליום גזירה זו וכבר אכלה חלק גדול 
מבני התורה. בנוגע לגזירת החינוך אחזור מה שאמרתי לפני 
שהתקיים  בוגרים  בכנס  אברכים  מאות  בפני  חודשים  כמה 
בחדר האוכל. ממשלת ישראל, משרד החינוך והמחוז החרדי 
שמו לנגד עיניהם מטרה לעקור מילדי ישראל את האמונה 

בבורא עולם בטענה שאמונה בה' זה דבר מופשט ואי אפשר 
ללמד ילדים דבר מופשט. פניתי אז אל ראשי הישיבות שאם 
לא נעמוד על המשמר נקבל לישיבות בחורים שלא מאמינים 

בי"ג עיקרים". 
הגר"י עדס הוסיף בחריפות: "לעמוד על המשמר הכוונה 
מנהלי  את  ומכיר  נמצא  שהוא  במקום  ישיבה  ראש  שכל 
לא  אנחנו  למנהלים  לומר  עליהם  הגנים  ומנהלי  החיידרים 
בנינו  את  ללמד  איך  הדרך  על  פיקוח  שום  לקבל  מוכנים 
ובנותינו תורה, לא יעלה על הדעת שאנשים שכופרים בתורה 
טכני  פיקוח  לקבל  מוכנים  אנחנו  ללמוד.  היאך  לנו  יכתיבו 
פיקוח  ולא  וחיידר  גן  להחזקת  מתאימים  מבנים  איזה  כגון 

תוכני".

חדשה  בבשורה  צאנז  בחסידות  יצאו  השבוע 
על  מימון  שהשיגו  לאחר  אנ"ש,  עבור  לדיור 
צעירים  לאברכים  שמאפשרים  גבירים  מספר  ידי 
מגורים בדירות עד 4 חדרים בצפת בחינם עד 3 שנים. 
ללא  לפריפריה  לצאת  הצעירים  את  להרגיל  המטרה  עיקר 
"יראו  ולאחר שיגורו שם בחינם במשך מספר שנים,  חשש 
כי טוב" ויתרגלו למקום, ירכשו שם דירות במחירים מוזלים.

הוכתר  השבוע  שעבר,  בשבוע  כאן  שחשפנו  כפי 
הגאון רבי יעקב קארפ לכהן כראש ישיבת 'קרית 
בורנשטיין  הגרש"י  על  ההספד  במהלך  מלך', 

ביום  זצ"ל. 
הגיע  שלישי 
למסור  קארפ  הגר"י 
כללי  השיעור  את 
בישיבת  האחרון 
קרית  יצחק'  'כנסת 
ימונה  שם  ספר, 
חדש  ישיבה  ראש 

ממנצ'סטר.

מנדבורנה  האדמו"ר  הגיע  האחרון  שלישי  ביום 
הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  של  במעונו  לביקור 
במהלך   , 5 חזו"א  שברחוב  במעונו  שטיינמן 
הביקור שוחחו בענייני פרשת השבוע, כשהאדמו"ר 
מציין למרן ראש הישיבה שהשבוע כתוב בפרשת את הפסוק 
המסוגל לרפואה "אל נא רפא נא לו", כשמרן ענה "אמן כן 
להצלחת  ברכה  ממרן  ביקש  הרבי  הרבי,  לברכת  רצון"  יהי 

נסיעתו לארה"ב והשניים נפרדו לשלום. 
יציאת  לפני  ספורות  שעות  נערך  זה  שביקור  לציין  יש 
מבני  יתומה  חתונת  לרגל  לארה"ב  מנדבורנה  האדמו"ר 
שבועיים  במשך  ממושך  לביקור  יצא  האדמו"ר  משפחתו, 
ימים, שם ישהה בבית הנגיד הרבני יצחק פישמאן בשכונת 
בורו פארק ויערוך מגביות לטובת המוסדות בארה"ק ויקבל 
את קהל החסידים לעצה וברכה בפלעטבוש, לייקווד ולורנץ, 
שזה  יצוין  והרבנים.  האדמו"רים  בבתי  ביקורים  יערוך  וכן 
פעם ראשונה שהאדמו"ר שוהה בארה"ב בשבת מאז הוכתר. 
האדמו"ר  של  מדרשו  בבית  יערוך  והטישים  התפילות  את 

בית  כידיד  מקראסנא 
לאדמו"ר  נדבורנה. 
כל  לביקור  התלוו 
ורבני  המוסדות  ראשי 
החסידות לקראת מעמד 
שיערך  הגדול  הדינר 
בורו  בשכונת  השבוע 

פארק.

את  קרא  ומי  החסידויות  דוברי  אצל  בשמחות  השתתף  מי 
בבריסק,  חדש  קידושין  מסדר  מונה  כך  בצפריה?  התנאים 

ההכתרה בקרית מלך ומגורים חינם בצפת - לאנ"ש בלבד

בי
 צ

הר
בי 

קו
 :

ום
יל

צ

צילום: משה גולדשטיין

צילום: משה גולדשטיין

דברים  נושא  שליט''א  קרפ  הגר''י 
בהיכל ישיבת קרית מלך

מכתב חסידי לעלוב לאסיר

אבי גרינצייג והרב לאו



 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

אל תתעלמו 
מהכאב

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי  וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

סדרת Soluroids – מכילה רכיבים טבעיים 
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים

מאת יבניאל שירם
כח  יש  יהודית  חסידית  למוסיקה 
השומעים  את  מחברת  היא  עצום. 
מקרבת  היהדות,  ולערכי  למקורות 
לבבות ומגדילה את השמחה. מה רבה 
הייתה גם שמחתנו כשגילינו שבחברת 
שינפלד תיירות החליטו לצרף לחופשת 
הקיץ הקרובה שורה מכובדת וארוכה 
של כוכבי זמר יהודי – הם ישירו, ינגנו, 
בהילטון  הנופשים  קהל  את  וירקידו 
האחרונות  בשנים  כי  ידוע  מונטנגרו. 
ישנה חזרה לסגנון המקורי והאהוב של 
מוסיקת נשמה יהודית, ושירי הנשמה 
וסוחפים  לאופנה  חוזרים  החסידיים 
אחריהם קהל גדול של אנשים וחובבי 
פז  הזדמנות  יש  הקיץ  ובכן,  מוסיקה. 
לשלב בין אהבה גדולה למוסיקה לבין 
היפות  הערים  באחת  מפואר  נופש 

באירופה – מונטנגרו. 
דודו פישר, ישי לפידות, צמד 

רעים ועוד אמנים 
אחר  לא  הוא  הקיץ  של  הכבוד  אורח 
ובעצמו,  בכבודו  פישר  דודו  מאשר 
במונטנגרו.  הילטון  למלון  שיגיע 
העולם,  כל  את  כבשו  שלהיטיו  פישר, 
נשיאי  מול  ברודוויי,  במות  על  הופיע 
בימים  אירופה.  ומלכי  הברית  ארצות 
החדש  המחזמר  עם  מופיע  הוא  אלו 
את  להעיף  עומד  הוא   .JERUSALEM
במופע  מונטנגרו,  הילטון  של  הגג 
המוכרים  להיטיו  מיטב  את  המשלב 
עם סיפורים מעוררי צחוק והתרגשות, 

וכמובן עם שירתו הווקאלית הנדירה.
הוא  אף  מגיע  האהוב  לפידות  ישי  גם 
נאמר  לא  עוד  מה  הקיץ.  למונטנגרו 
"אוף  להקת  סולן  שהוא  בשבחו? 
שימחעס" והמפיק המוסיקלי של להקת 
אלבומו  את  "קינדרלעך".  הצעירים 
בכל  כמעט  יש  שלכם"  המנגינה  "ואני 
בביתכם.  גם  ובוודאי  בישראל,  בית 
אחת  מפעם  יותר  וצפיתם  האזנתם  גם 
ו"חמישה  בשישי"  "אישי  בתכניותיו 
את  לשמוע  ותשמחו  פרשה"  בעקבות 

קולו ושיריו שתמיד עושים שמח. 
ובני  גוטסדינר  ישראל  רעים  צמד 
לשגרירי  מזמן  כבר  הפכו  רוזנבאום 
 45 בעולם.  שלנו  היהודית  המוסיקה 
אלבומים   40 עם  הבמה,  על  שנים 
העומדים לזכותם, הם מזמרים כמעט 
רוסית,  יידיש,  בעברית,  שפה,  בכל 
במופעים  ופורטוגזית.  ספרדית 
מתקופות  שירים  השניים  משלבים 
עם  יחד  שונות,  ומחסידויות  שונות 

הקהל המצטרף לשירה בקול גדול. 
אמנים ידועים נוספים שיגיעו לחופשת 
מבאזל  הלמן  יששכר  הם  שינפלד 
שהוציא  המפורסם  החזן   - בשווייץ 
את האלבום המצליח "יעלה".  ישראל 
על  שהופיע  הזמרים  מגדולי   - פרנס 
של  ב"גלגולו  כולל  אפשרית  במה  כל 
העולמי  החזן  החיים".  ו"מעגל  ניגון 

החודר  המופלא  קולו   – שוורץ  יוסי 
עמוק לנשמה ומספק רגעי קסם בלתי 
יוצר   – יפה  אלי  מאסטרו  נשכחים. 
ובעיקר  רעננים  קלאסיים,  עיבודים 
חדש  ועומק  רוגע  ומביא  מפתיעים, 

ליצירות בלתי נשכחות. 
המלון, האירוח, האוכל 

והטיולים ברמה הכי גבוהה 
המדהימות  ההופעות  לכל  בנוסף 
ברמה  לחופשה  שינפלד  אורחי  יזכו 
באחד  היום,  הקיימת  ביותר  הגבוהה 
מבתי המלון הטובים ביותר באירופה, 
במונטנגרו  פודגוריצה  הילטון  מלון 
בנקודה  ממוקם  המלון  כוכבים.   5
פארקים  שלושה  בין  בעיר,  מרכזית 
הקניות  מדרחוב  וליד  ויפים,  גדולים 
המפורסם. מול המלון שוכן לו פארק 
נמצא  מהמלון  הליכה  ובמרחק  ירוק 
המציע  הרפתקאות  של  נוסף  פארק 
מהמלון  המשפחה.  לכל  מהנה  בילוי 
רגליים  לטיולים  בקלות  לצאת  אפשר 
בעיר הבירה של מונטנגרו פודגוריצה 
המדריכים  צוות  עם  ולטיולים 
האתרים  בין  שינפלד.  של  המעולים 
פארק  הצפוני  באזור  לבקר  ניתן 
קניון  ז’בליאק,  העיירה  הדורמיטור, 
העיר  בודווה,  של  הריביירה  טארה, 
העתיקה קוטור, עיירת ספא הרצגנובי, 
צייטיניה, אגם שקאדר  הישנה  הבירה 
על גבול אלבניה, פארק ביוגראדסקה 
בקרואטיה  ליפה,  הנטיפים  ומערת 
קבטאט.  החוף  ועיירת  דוברובניק 
יהנו  אתגרי  ספורט  וחובבי  משפחות 
אומגה  וטיולים,  אפשרויות  ממגוון 
סוסים,  טרקטורונים,  לב,  לאמיצי 
שילדים  הרפתקאות  פארקי  ג’יפים, 

מאד יאהבו, ועוד. 
יישאר  לא  שינפלד  מאורחי  אחד  אף 
הקיץ רעב, בזכות צוות ענק של שפים 
במאכלים  המתמחים  בינלאומיים 
יהודיים בסגנון אשכנזי ומזרחי. בחדרי 
הענקיים  הברים  להם  יחכו  האוכל 
סלטים,  מרקים,  דגים,  בשרים,  עם 
ובנוסף  ועוגות,  קינוחים  תוספות, 
כיבוד  המגיש  אירי  בר  פועל  במלון 
חופשת  היום.  במהלך  חופשי  ושתייה 
ארוחות  כוללת  שינפלד  של  הקיץ 
ובשבת  יום  מדי  מלאות  וערב  בוקר 
מיוחד,  רבא  קידושא  עם  מלא  פנסיון 
שמחפש  מי  כשר.  גלאט  כשהכשרות 
מחופשה  להנות  לחו”ל,  לטוס  הקיץ 
ברמה מאד גבוהה, ולהכניס טעם של 
נשמה יהודית ללב ושמחה מוסיקלית 
 – אחד  במקום  הכל  את  ימצא  לנפש, 
בתאריכים  יופיעו  האמנים  מונטנגרו. 
שינפלד.  של  הקיץ  בחופשת  נבחרים 
מקום  והזמנת  נוספים  לפרטים 
החברה  למשרדי  להתקשר   ניתן 
אתר  דרך  או   03-6189999 בטלפון  

www.shainfeld.com האינטרנט

להתחבר למוסיקה 
היהודית במונטנגרו

הקיץ, כך שמחנו לגלות, יגיעו כל כוכבי הזמר 
הגדולים לחגיגה ענקית של מוסיקה יהודית וזמר 

נשמה חסידי  הכל קורה במקום אחד – במונטנגרו, 
במסגרת חופשת הקיץ הגדולה של שינפלד

דודו פישרצמד רעים ישי לפידות יוסי שוורץ 



בית מרחב הזהב
ה-50+הבית והחוגים לבנות 

הערב יתקיים, אי“ה, ביום ראשון
 כ“ד בסיון (18.6.17) בשעה 19.00 

בבית מרחב הזהב, ברחוב בעל התניא 34

של שירים חסידיים מוכרים ואהובים
בצוותא עם מקהלת 'מרחב הזהב'

מילות השירים יוקרנו על מסך גדול

 מזמינים אותך
     לערב שירה בציבור

נגישות

לנכים

ומרכז שקד
תמיכה וסיוע לבני 

משפחה המטפלים בזקן

האגודה למען הזקן בני ברק

 לשיר!!!
גם לך מגיע
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אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

סודוקו

מראה מקום

את הפתרונות יש לשלוח לפקס. 03-5796645, לציין שם, טלפון וכתובת מדויקת. בין הפותרים יוגרלו פרסים

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
המצודה בשער הגיא

////////////////////////// אפשר לחשוב

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

 1. אבד חסיד מן הארץ
2. בא במשפט עימו
3. טוב הדבר בעיניו

 1. מהו שמה המלא של סין?
2. מי הקבוצה האתנית הגדולה בסין?

3. איזה כוח מפעיל את המצפן?
4. מי הראשון שהדגים שימוש בלייזר?

5. באילו שנים התרחשה העליה הראשונה?
6. כמה נפשות מנתה האוכלוסיה היהודית 

 בא"י באותה תקופה?
7. מאילו מדינות ויבשות הגיעו עולים ותיירים 

במשך אותה תקופה?
8. כמה נפשות מנתה האוכלוסיה היהודית 

בארץ בסיומה של תקופה זו?

9. מהי עיר הבירה של ליבריה?
10. על שם מי הירא קרויה?

11. מהי המדינה הקטנה בעולם?
12. באיזו עיר חיים הכי הרבה יהודים?

13. כמה מדינות יש בברית נאטו?
14. כמה מדינות יש ביבשת אירופה?

15. מהו מקור שמה של אקוודור?
16. איזה עלה יש בדגל של קנדה?

תשובות:

תשובות:

1. הרפובליקה העממית של סין 2. בני ההאן 3. השדה המגנטי של 
כדור הארץ  4. תיאודור מיימן 5. 1882-1904 6. כ- 26,000 נפש 7.  
אירופה, אסיה, אפריקה 8. כ- 55,000 נפש 9. מונרוביה 10. נשיא 
ארה"ב - ג'יימס מונרו 11. קרית הותיקן 12. ניו יורק 13. 29 מדינות

 14. כ- 50 מדינות 15. קו המשווה 16. מייפל

ֵּראִשׁית מ"א, ל"ז א. ִמיָכה ז', ב' ב. ְיׁשְעָיה ג', י"ד ג. ְב

1. שן הפיל. "וכסף____" )מלכים א י כב( )בלשון יחיד(
2. בדות, דבר בדוי. "_____ היא" )שבת כז.(

3. מחודשי השנה.
4. אבי גאואל, הנשיא למטה גד בימי משה שהיה אחד מן המרגלים 

ששלח משה לתור את הארץ. )במדבר יג טו(
וששים  מאתים  מחנהו   ____" כוללת.  כמות  סכום,  סופי,  חשבון   .5

ריבוא" )סנהדרין צה: (
6. שירה, צהלה. "באו לפניו ב____" )תהילים ק ב(

נוי וקישוט.  10.  מעשה מחט,תפירה בחוטים צבעוניים שונים לשם 
"ולא ב____ שהיא מעשה מחט" )רש"י שמות כו א(

13. שפחת רחל,שלבן נתנה לרחל עם נישואיה ליעקב. )בראשית כט 
כט( )בהיפוך אותיות(

תאחר"                                 לא  ו____  "מלאתך  וכדומה.  זיתים  או  ענבים  עסיס    .15
)שמות כב כח( )לא בלשון סמיכות(

16.  קיצור המילים : נטילת לולב.
17.  עני,דל, אביון. "עשיר ו____ נפגשו" )משלי כב ב(

19.  אין, אפס. "וישם ל____ מלתי" )איוב כד כה(

1. הדחה מן הדרך, מכשול, תעתוע. "משאות שוא ו___" )איכה ב יד( 
)בלשון יחיד(

2. התחיבות לעשות משהו על יסוד הבטחה. ___ דברים.               "אמן 
בו שבועה בו___ דברים"  )שבועות לו.(

3. אש שהיתה דולקת תמיד במנורת הזהב שבמשכן ובבית המקדש. 
"למאור להעלת ___  ___" )שמות כז כ(

4. קיצור המילים : הלכות מעשר שני.
5. אומן בחציבת סלעים. "ויעמד____ לחצוב אבני גזית" )דברי הימים 

א כב ב( )בכתיב מלא(
6. דופי,פגם,חילול הקודש. "הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים____"           

)איוב ד יח(
11. עודף,שפע,מידה יתרה. "___סאה" )זבחים סב: (

13.  שומם,חרב,עזוב,ריק,בלתי מיושב. "והאר פניך על מקדשך ה___" 
)דניאל ט יז(

14. מחודשי השנה.
15. נתן. "הגם לחם יוכל ___" )תהילים עח כ(

העמוד טעון גניזה

1. קניה, רכישת דבר בכסף. "לאברהם ל____" )בראשית כג יח(
)לא  יחיד(  ו____" )בראשית ט ב( )בלשון  "ומוראכם  5. פחד,יראה. 

בלשון סמיכות(
"לעולם  התורה.  לפי  לעשותו  מצוה  שאדם  ענין   ._____  ____  .7

יקדים אדם ל___ ___" )בבא קמא לח: (
8.  נטע,שם שתיל באדמה כדי שיכה שורש בה ויצמח. "אקטף ו____

אני" )יחזקאל יז כב( )בלשון רבים,עבר( )בהיפוך אותיות(
9. בא ב___ קורתו. נכנס אל ביתו,מצא מחסה בביתו.   "באו ב____ 

קרתי" )בראשית יט ח(
וכו' לאישור.  ידו בשולי מכתב,חוזה,שטר  10. רשם את שמו בעצם 

"והדינים____ למטה או העדים" )שביעית י ד( )בלשון יחיד,עבר(
11. _____ לבו. התגאה. "לא____לבי ולא רמו עיני" )תהילים קלא 

א(
12. מבני שאול המלך. "יונתן ו____" )שמואל א יד מט(

)בלשון  מב(  יג  )ויקרא  לבן____"  "נגע  לורוד.  מעט,נוטה  אדום   .14
נקבה(

16. זקן,ישיש,איש שיבה. "גם____ גם ישיש בנו" )איוב טו י(
"והוצא  מישהו.    על  חרפה  לגנאי,דברי  פרסום  רע.   _____  .17

עליה____ רע" )דברים כב יד()בהיפוך אותיות(

נער  ____"בלב   ____ רע.  מעשה  על  גופני,הלקאה  לעונש  כינוי   .1
____ ____ ירחיקנה ממנו" )משלי כב טו(

7.  שורה של אבנים או של לבנים או של קורות עץ בבנין. "ו____ של 
אבנים" )מידות ג ז(

8. נכון,אמיתי. "____ אנחנו" )בראשית מב יא( )בלשון יחיד(
)דברי  "מלותי____ מחזיאות"  מן הלויים המשוררים מבני הימן.    .9

הימים א כה ד(
11. _____ חורין. אשה חופשיה שאינה משועבדת. "_____ חרין אי 

אפשר" )גיטין ד ה(
12.  נפגם,הושחת,ניטל החוד. "אם____ הברזל" )קהלת י י(

14.  בנו הרביעי של דויד מאשתו חגית,שנולד לו בחברון. )שמואל ב 
ג ד(

18. מין אריג דק. "סלסלה ו____" )גיטין נט.(
20. אציל,עשיר,בעל-הון. "ולא נכר____ לפני דל" )איוב לד יט(

21. בנם השני של אדם וחוה.

צילום: ויקיפדיה
צילום: ויקיפדיה
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6  כ"ב בסיון תשע"ז 16/6/17   כ"ט בחשון תשע"ז 30/11/16

  ארה"ב: בכיר רפובליקני נורה ע"י תומך סנדרס
חברי  של  אימון  במהלך  אנושות  ונפצע  נורה  האמריקני,  הקונגרס  חבר  סקליס,  סטיב 
צדקה  משחק  לקראת  שנערך  אימון  בווירג'ניה,  בייסבול  במגרש  רפובליקנים  קונגרס 
נוספים  אדם  בני  ארבעה  נפצעו  סקילס  מלבד  הדמוקרטים.  נגד  הרפובליקנים  שיערכו 
יותר  מאוחר  הקפיטול.  משמר  שוטרי  מירי  נהרג  הודג'קינסון,  ג'יימס  היורה,  קל.  במצב 
דווח כי הודג'קינסון היה מבקר חריף של הנשיא טראמפ והיה פעיל בקמפיין של המועמד 

הדמוקרטי ברני סנדרס. 
חבר קונגרס שעזב את המגרש דקות ספורות לפני הירי, סיפר כי היורה ניגש אליו ושאל  
"האם הפוליטיקאים שמתאמנים הם רפובליקנים או דמוקרטים?" סנדרס עצמו הביע גינוי 
למעשה והוסיף כי "המעשה הנוראי הזה מחליא אותי". הנשיא דונלד טראמפ מסר כי הוא 
"עצוב" לשמוע את החדשות על הטרגדיה. "סקליס הוא חבר אמיתי ופטריוט, והוא נפצע 

קשה, אבל הוא יחלים לחלוטין", הוסיף. 
מצליף הרוב הוא הדמות השלישית הכי בכירה בהנהגה הרפובליקנית בבית הנבחרים, 
ובתפקידו הוא אחראי לגייס את הרוב הדרוש על מנת להעביר הצבעות בנושאים שהמפלגה 
שמתבטאים  דמוקרטים  לפעילים  מאשימה  אצבע  הפנו  רבים  מקדמת.  הרפובליקנית 
באלימות כלפי הנשיא והמפלגה הרפובליקנית. מנגד, במחנה הדמוקרטי היו שלא התביישו 
לחוקה  השני  התיקון  על  המגנים  לאחד  שנחשב  סקליס,  לעבר  מאשימה  אצבע  להפנות 

שמתיר לאזרחים לשאת נשק.

 פינלנד: "המדינה הבטוחה בעולם" העלתה כוננות מחשש לטרור
הכלכלי  הפורום  של  דו"ח  ע"פ  בעולם,  הבטוחה  כמדינה  הנחשבת  המדינה  פינלנד, 
העולמי, העלתה את הכוננות במדינה מחשש לפיגועי טרור. "איום הטרור המשמעותי ביותר 
איסלאמיסטית  קטנות שפועלות בהשראת תעמולה  או מקבוצות  מגיע מבודדים  בפינלנד 
עוד  הפינית.  המודיעין  סוכנות  הודעת  לשון  אותם",  טרור שמעודדים  ארגוני  או  קיצונית 
נמסר, כי הכוונות הועלתה בעקבות חזרתם של מחבלי דאע"ש למדינות מוצאם באירופה, 
ובהם כ-70 פינים שהתגייסו לארגון. דו"ח אמריקני שחובר בשנה שעברה, העלה כי חברי 
הקהילה המוסלמית מוכנים בסבירות גבוהה להצטרף לארגון הסוני הקיצוני. הסיבה לכך, 

ניכור ובידוד תרבותי וחברתי. 

 עיראק: שלוש שנים לטבח במחנה ספייצ'ר
במקביל להתקדמות הצבא העיראקי במערכה לכיבוש מוסול מידי דאע"ש, ציינו במדינה 
שלוש שנים לטבח ספייצ'ר, הטבח הגדול והמתועד של ארגון המדינה האסלאמית. הטבח 
החל לאחר שהארגון כבש את מוסול. מפקד מחנה ספייצ'ר הסמוך הורה לחייליו לפשוט את 
מדיהם ולצאת לחופשה, כשכוונתו שחייליו ייעלמו מהאזור מבלי שלוחמי דאע"ש יחשדו 
בהם כאנשי השלטון. אלפי החיילים שיצאו לעבר הכביש לבגדאד הועלו על אוטובוסים 
ומשאיות של אנשי דאע"ש, גם הם בלבוש אזרחי, שהציעו להם הסעה לבגדאד. החיילים 
נלקחו לארמון הנשיאותי בתיכרית, שם חולקו לשתי קבוצות. הסונים התבקשו להישבע 
אמונים לדאע"ש והשיעים והנוצרים נלקחו לשטח פתוח, שם נורו בנשק קל. גופות החיילים, 
כ-1,700, הושלכו לבולען של חספה, בולען עמוק בסמוך למוסול, שמולא בגופות החיילים 

וגופות אזרחים נוספים וכוסה בחול. 
בתוך כך, נתונים של "הוועד למאבק ברצח עם" שמתפרסמים בימים אלה מעלים כי מאז 
יוני 2014, דאע"ש והארגונים המסופחים לו רצחו לפחות 45,775 בני אדם לא חמושים. 
ממוצע של למעלה מ-40 נרצחים ביום! מתוכם 26,429 שנרצחו בעיראק, מרביתם יזידים 
ושיעים. עוד עולה, כי בגדאד היא בירת הפיגועים של הארגון, עם למעלה מאלפיים בני 
אדם שנרצחו בפיגועי הארגון בבירה, מרביתם ברכבי תופת, ומוסול היא בירת מעשי הטבח, 
עם למעלה מ-6,000 נרצחים בצורות שונות ומשונות, כשריפה, סקילה, השלכה מבניינים 
גבוהים, תלייה, הזרקת רעלים, הקפאה במקררי בשר,  יריית אקדח, רובה או מקלע והשיטה 

החביבה על אנשי הארגון הסדיסטי – עריפת ראש.

 טורקיה: ראש העיר מאשים – רעידות האדמה בגלל כוחות זרים
נוצרו  טורקיה  את  לאחרונה  פקדו  אשר  האדמה  רעשי  כי  מאשים  אנקרה  עיריית  ראש 
מלאכותית על ידי כוחות זרים המבקשים לפגוע במדינה: "זאת בהחלט אפשרות, אני מאמין 
כי יש לחקור  שצריך לחקור את העניין", כתב גק'צק בחשבון הטוויטר שלו. הוא הוסיף 
ספינה ששטה בסמוך למוקד הרעש, ואף רמז כי ישראל וארה"ב עומדות מאחורי המזימה. 
כוחות  ע"י  נוצרה  במדינה  צ'נקלה  במחוז  האדמה  רעידת  כי  טען  חדשים  כשלושה  לפני 

חיצוניים שרוצים לחבל בכלכלת טורקיה.

 האו"ם: ירושלים במדינת פלסטין
של  תפקיד  מציע  הוא  בה  דרושים באתר שלו  מודעת  פרסם  לפרויקטים  האו"ם  משרד 
ניהול פרויקטים ב"ירושלים, במדינת פלסטין". פרסום המודעה הכעיס את שגריר ישראל 
באו"ם דני דנון שדרש ממשרד האו"ם להסיר את המודעה לאלתר. "זהו ניצול של משאבי 
עובדות  לקבוע  תנסה  האו"ם  של  שלוחה  כי  ייתכן  לא  אנטי-ישראלית.  לפעילות  האו"ם 
מעוותות בשטח" הגיב דנון,  והוסיף כי "המשרד צריך לערוך תחקיר מיידי כדי שתקריות 

כאלו לא יחזרו על עצמן."

כותרות השבוע בעולם
העולם

בעריכת חיים פרידלנדר

אחרי קטאר: בישראל שוקלים 
לסגור את אל ג'זירה

האמריקנים הכריזו 
הפלסטינים הכחישו

ראש הממשלה מבקש לנצל את הבידוד העולמי אליו נקלעה קטאר 
ולסגור את שערי הרשת העוינת בישראל – אלא שהעובדה שרוב 
עובדיה בארץ ערבים-ישראלים, מעלה חשש מפני עתירה לבג"ץ

מזכיר המדינה טילרסון הביע סיפוק משינוי המדיניות ברשות בעניין 
תשלומי קצבאות למשפחות מחבלים, אך ברשות הפלסטינית הבהירו 

כי התקציבים לא יבוטלו: "כמעט כל משפחה פלסטינית שנייה היא 
משפחה של אסיר או שאהיד – הפסקת התשלומים יביא לתסיסה 

ברחוב הפלסטיני" 

ברוך ברגמן

ראש הממשלה הורה לבחון את סגירת רשת 
המשדרת  ג'אזירה'  'אל  הקטארית  התקשורת 
ראש  הורה  האחרונים  בימים  בישראל.  גם 
נערכה  והשבוע  בחינת המהלך  על  הממשלה 
השתתפו  בה  ישיבה  בנושא,  ראשונה  ישיבה 
העיתונות  לשכת  אנשי  החוץ,  משרד  אנשי 

הממשלתית ונציגי שרות הביטחון הכללי.
יישום  בפני  העומדת  המרכזית  הבעיה 
כי  העובדה  הוא  לפועל,  והוצאתו  המהלך 
הנם  המשרד  עובדי   34 מתוך  מוחלט  רוב 

ערבים ישראלים שפיטורם גובל 
החשש  כאשר  חוקיות  בבעיות 
פיטוריהם  עם  כי  הוא,  המרכזי 

יעתרו לבג"ץ.
אלג'זירה  התקשורת  רשת 
"חצי  בערבית:  )שמשמעותו 
שידור  רשת  היא  ערב"(  האי 
רבת  לוויינית  טלוויזיונית 
בשפה  המשדרת  השפעה 
האנגלית,  ובשפה  הערבית 
שהוקמה על ידי האמיר חמד בן 
כשני  לפני  קטאר  אמיר  תמים, 
על  להשתלט  במטרה  עשורים 
בשנים  הערבי.  בעולם  השיח 
'אל-ג'אזירה'  הפך  האחרונות 

הנפוצים  התקשורת  מכלי  לאחד 
ובעלי ההשפעה בעולם הערבי כאשר מדינות 
את  זו,  תקשורת  לרשת  מייחסות  רבות 

האחריות לפרוץ 'האביב הערבי' ב-2010.
גם  לשדר  הרשת  החלה  האחרונות  בשנים 
בישראל בשפה הערבית, והפכה לגורם מסית 
טרור  וארגוני  חמאס  בשירות  הפועל  ועוין 
כי  ישראל  הודיעה  ב-2008  כאשר  נוספים. 
כלפי  יחסה  בשל  הרשת,  את  מחרימה  היא 
מבחינת  הפלסטינים.  עם  והסכסוך  ישראל 
ישראל הגדישה הרשת את הסאה כאשר בחרה 

לערוך 'מסיבת שחרור' לסמיר קונטאר, רוצח 
מהכלא  ששוחרר  מנהריה,  הרן  משפחת  בני 

הישראלי.
עם זאת, בשורה של ראיונות שהעניק לכלי 
'אל- רשת  מנכ"ל  הבהיר  בישראל,  תקשורת 

דוחה  הוא  כי  אל-עומר  וליד  בארץ  ג'אזירה' 
הרשת  נגד  המועלות  הטענות  את  וכל  מכל 
את  להפסיק  ינסו  "אם  ומבהיר,  בישראל 
שלנו  המשרד  את  ולסגור  בישראל  פעילותנו 

כאן - נעתור לבג"ץ".
הטרנד  על  לקפוץ  מנסה  ישראל  לדבריו, 
ערביות  במדינות  הערוץ  שידורי  סגירת  של 
חלק  אומרת?  זאת  "מה  שונות. 
ערב  מדינות  עם  מהנורמליזציה 
בעקבותיהן  תלך  שישראל  זה 
ותסגור אותנו? איך ישראל תוכל 
שהיא  בעולם  ולטעון  להמשיך 
ומהדיאלוג  מהדמוקרטיה  חלק 
האוניברסלי אם היא תתנהג כמו 
אל- תהה  חשוכה”.  דיקטטורה 

עמרי.
"אם לישראל טענות כלפי אל-

משדרים  אנו  שיגידו,  ג'אזירה 
וכדין,  כדת  נרשמנו  ברישיון, 
משלמים  החוק  לפי  עובדים 
לפי  ומתנהגים  המסים  כל  את 
לנו  יש  העיתונאית.  האתיקה 
תעודות של לע"מ. מהיום הראשון 
ברור”,  הכול  שקוף.  גם  הכול  רשומים.  אנו 

אמר.
טראמפ  של  ביקורו  במהלך  כי  ציין,  הוא 
תרגום  עם  חי  בשידור  "העברנו  בישראל, 
גם  כך  שנישאו,  הנאומים  כל  את  סימולטני 
האופוזיציה  כראש  נתניהו  כשכיהן  ב-2009, 
אצלנו  עלה  הוא  בעזה  המלחמה  באמצע 
דקות,   24 באורך  אוויר  לזמן  וזכה  לשידור 
אצלנו עולים דובר צה"ל, שרים, חברי כנסת, 

עיתונאים ופרשנים".

זאבי סגל

השבוע,  שנערכה  משותפת  ישיבה  בתום 
הבהירו ברשות הפלסטינית כמו גם ב'מנהלת 
וכל  דוחים מכל  כי הם  האסירים' של אש"ף, 
מתשלומי  לחדול  האמריקנים  דרישת  את 
הקצבאות עבור מחבלים המרצים את עונשם 

בבתי הכלא בישראל. 
היא  שנייה  פלסטינית  משפחה  כל  "כמעט 
שחושב  ומי  שאהיד  או  אסיר  של  משפחה 
שהוא יכול להוציא החלטה כזו לפועל טועה 
ראש  'הארץ',  עם  בשיחה  אומר  בגדול", 

מנהלת האסירים ברשות עיסא קראקע.
הוא מציין, "מתוקף תפקידי כראש המנהלת 
הקצבאות  שולמו  כן  הזה  שבחודש  יודע  אני 
יהיה גם בחודש הבא. אין לי שום מידע  וכך 
שמקבלות  ולמשפחות  לאסירים  ישלמו  שלא 
הברורים  הפרמטרים  פי  על  הקצבאות  את 

"אף  לדבריו,  הפלסטיני".  בחוק  והמוכרים 
ממשפחות  קצבאות  למנוע  חושב  לא  אחד 
אנשים  שהם  ישראליים,  וחיילים  קצינים  של 
די  מבחינתנו  הדברים  בפלסטינים.  שפגעו 
ברורים ואף אחד לא יעז לשנות החלטה כזו".

לדברי בכירים ברשות המצוטטים ב'הארץ', 
רחבות  השלכות  לה  שיש  בהחלטה  "מדובר 
בזירה הפלסטינית ולכן אין הנהגה פלסטינית 
לרצות  כדי  רק  כזו  החלטה  לקבל  שיכולה 
הפלסטיני  לציבור  למכור  ניתן  יהיה  מישהו. 
זו רק במסגרת הסכם כולל עם  ויתור בסוגיה 
אנחנו  עצמאות,  לפלסטינים  שיבטיח  ישראל 

בכלל לא שם, אומרים הבכירים.
השבוע, במהלך דברים שנשא בסנאט אמר 
מזכיר המדינה רקס טילרסון כי הרשות שינתה 
את מדיניותה בכל הקשור לתשלומי קצבאות 
'לשלם  סוף  סוף  הפסיקה  וכי  למחבלים 

למשפחות של רוצחים'.

אמיר קטאר
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