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הפקת  נפש,  לחשבון  זמן  הוא  שנה  סיום  מקום,  בכל 
כמה  אחת  על  הבאה.  השנה  של  מקדים  ותכנון  לקחים 
וכמה, כאשר מדובר ביהודים מאמינים שאימת ימי הדין 
אופפת אותם, וסיום השנה מורכב עבורם מימי הסליחות 

והרחמים.
זו הזדמנות גם עבורנו, העיתונאים. לעיתים, תוך כדי 
עבודה, אנו נוטים לשכוח את מקומנו, להתבטא בחדות 
פרגון,  להחמיץ  או  קרדיט  לפספס  בעוקצנות,  או  יתירה 
למזער פעילות או ללגלג לדברים שאינם מובנים מאליהם.
סליחה,  וצלול  רם  בקול  כעת  מבקשים  אנו  כך  על 
לא  סיקור  ולכלל  שנשמטו  ומאלה  מהמסוקרים  סליחה 
באו, סליחה ממי שנפגע בצדק ושלא בצדק, וגם ובעיקר, 

בקשת סליחה מכם קוראינו הנאמנים.
הציבור  לטובת  שליחותנו  את  מלאנו  לא  אם  סליחה 
נאמנה, אם לא פעלנו מספיק בכל מקרה ומקרה שהעברתם 
לנו, אם לא עוררנו מספיק נושאים החשובים עבורכם ואם 
לא פעלנו למגר תופעות שליליות או שילבנו חלילה תוכן 

שאינו ראוי בעיניכם.



במוסף חג זה, מלבד ראיונות מסקרנים ומחכימים עם 
פיינשטיין,  הרן  והשופט  שליט"א  שרמן  הגרח"א  הדיין 
תוכלו ליהנות גם מפרויקט ענק ומיוחד - 777 )תשע"ז( 
הציטוטים  הבולטים,  האירועים  המונחים,  המושגים, 
והכותרות, האישים והפרידות שעשו את השנה האחרונה.

יש מעניינים יותר ויש פחות, חלק מורכבים מעובדות 
באים  כאשר  אבל  לפרשנויות,  פתוחים  וחלק  ונתונים 
לסכם את השנה כמכלול, כולם מהווים מקשה אחת של 
ולאו  ועניין  נושאים  לפי  מחולק  מרתק,  אירועים  רצף 

דווקא בסדר כרונולוגי.
נקודה מרתקת שצדה את עיניי במהלך הפרויקט, קשורה 
בכמות הגבוהה יחסית של נושאים שנותרו רלוונטיים גם 
היא  ביותר  הפשוטה  הדוגמה  אולי  שנה.  עליהם  בחלוף 
השנה  מתחילת  פה  אתנו  שנמצא  החרדי,  הדיור  משבר 
)ואף מקודם לכן( וכך גם עוד מאות נושאים רלוונטיים. 

נראה שההיסטוריה אכן חוזרת על עצמה.
בפרספקטיבה חיצונית, אין ספק כי האירוע המשמעותי 
הוא  ביותר  העצומות  ההשלכות  ובעל  השנה  ביותר 
הקדשנו  לכן  טראמפ,  דונלד  ארה"ב  נשיא  של  בחירתו 
נדמה  בארץ,  נפרדת.  קטגוריה  ולנספחיו  זה  לנושא 
היה  האחרונה  בשנה  היום  סדר  על  המרכזי  הנושא  כי 
חקירותיו השונות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואף 

הן זכו לקטגוריה משלהן.
בקצרה,  החרדים  הפוליטיקאים  את  לסקור  גם  בחרנו 
בתדירות  העת  כל  מושמעים  שמותיהם  סופסוף  שהרי 
גבוהה, כך גם לגבי מושגים שלא בהכרח התחדשו - אך 

חזרו השנה בהקשר משמעותי או 'כיכבו' לכל אורכה.
בעמלנו,  ברכה  ונישא  ידינו  מפרי  שתיהנו  תקווה  אנו 
הבאה  ה'תשע"ח  בשנת  והן  זו  משנה  שנותרו  בימים  הן 

עלינו לטובה.



תחילה  החולפת,  השנה  על  להודות  והמקום  הזמן  זה 
למו"ל רשת 'קו עיתונות', ומי שבנחישות ומסירות אין קץ 
מוביל אותה כבר קרוב לשלושה עשורים, אריאל קוניק, 

על הבמה שהעמיד לרשותנו לטובת הכלל.
גם  שותפו  מרביתם  אשר  הכתבים,  צוות  לכל  תודה 
בהכנת מוסף זה, איש איש על חלקו ותרומתו: ארי קלמן, 
ישראל פריי, אבי רבינא, יעקב אמסלם, חיים פרידלנדר, 
צייטלין.  ואוריאל  פלח  הילה  ברק,  עוזי  רוזנפלד,  פישל 

תודה גם לפרשן הפוליטי עוה"ד אבי בלום.
שאינן  בשעות  לעתים  שעובד  הגרפי,  לצוות  תודה 
שעות כדי שתקבלו מדי שבוע עיתון איכותי ונאה לעין. 
נאמנה  מלאכתו  את  שעושה  השיווק  לצוות  גם  תודה 
ולסמנכ"ל העיתון המנצח על המלאכה, יענקלה פרידמן.

תודה לכם, קוראינו היקרים, על האמון שאתם נותנים 
בנו מדי שבוע בשבוע, על הפידבקים וההערות, הפניות 
והבקשות, כל אלו מסייעים לנו לשמור ולחזק את מקומה 
התקשורת  של  הדגל  כספינת  עיתונות'  'קו  רשת  של 
ככל  ומשפיעה לטובה  בית חרדי  לכל  החרדית, המגיעה 

יכולתה.
עד  הגענו  שבזכותו  עולם,  לבורא  תודה  כולנה  ועל 
הבאה,  השנה  את  עלינו  שיחדש  ובקשה  בתקווה  הלום, 

לטובה ולברכה.
שלכם,
אבי גרינצייג

קוראים יקרים,
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בית שמשאלעדפתח תקוהירושליםבני ברק

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי    י"ג בטבת תשע"ז  11/1/17 גיליון מס' 1013
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ב"בי-ם  
פ"ת

18:1818:3618:15

19:2919:3119:30

 073-275-7000            4621  

הקישו 

להחזקת תורה
לשלוחה  #

#

זמני כניסת ויציאת השבת
בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת כי תבוא

ותתפרסםפרסם  

052-7151752

ב“ב י-ם: 159 | י-ם - נתב“ג: 159

ב“ב נתב“ג: 99
רכבי מנהלים מפוארים
 - 24 שעות ביממה -

שירות אדיב ומהיר הארץחלקי לכל

נתיבי ישרים

מוניות

03-5796643

48 
עמודים

יש ממשיך: בנו 
קרויס נעצרשל יואלי'ש 

 / עמ' 14

שטח מוניציפאלי / עמ' 30
מדאיג: עלייה של עשרות 

אחוזים בנשירת בנות מסמינרים בבריכת רמותשחיה נפרדת המאבק הסתיים: 

 / עמ' 14

 / עמ' 18

 'יהדות התורה' לסגן ראש העיר: 

"שים את המפתחות ותתפטר"  ברקת במיר, דרעי עם שופר 
האם לשלב לימודי אנגלית וליצמן מחולל מהפכות

במוסדות החינוך? / עמ' 22 

 / עמ' 12

בעקבות 
 חשיפת

 'קו עיתונות'

אל הרינה ואל התפילה 

 יש בהחלט דבר מה מבורך שיצא מהמפגש 

בנוגע  החרדים  הכנסת  לחברי  נתניהו  בין 

בהתנהלות  בעיקר  ומדובר  השבת,  לפרשיות 

ולא רק במהות. לראשונה הרשו לעצמם חברי 

הכנסת לשאוף קצת אוויר פסגות ולהירגע. לא 

של עיתונאים.להתרגש מכל כותרת באתרים, או מציוציהם 

תחבולות השבת



אבי בלום 

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 26-27

/ עמ' 32 כל  את  קבלו  בעיצומו:  והסליחות  הרחמים  חודש 

מוקדי הסליחות המרכזיים, בכותל המערבי ובישיבות, 

בחסידויות ובנוסח קרליבך  פרויקט מיוחד / עמ' 34

הן
 כ

קב
יע

 :
ום

יל
צ

בתקנות הגיוס"שהרבנים ביקשו "טיפלנו בכל מה 

מועצות  שלוש  יתכנסו  מחר 

  בירושלים  התורה  גדולי 

ישגרו  והגר"ח  הגראי"ל  מרנן 

מכתבים  היום: ועדת הארבעה 

משרד  מנכ"ל  עם  תיפגש 

את  להפסיק  בציפייה  הרווחה, 

בחודש  לפחות  השבת  חילולי 

אלול  כל הפרטים / עמ' 24

ה'מועצות' יתכנסו: על הפרק – שבת ומתווה הכותל
על קיצוץ סלי המזוןדיון חירום בכנסת 

/ עמ' 28

בעוד החרדים מיישרים קו עם ברקת, דווקא נציגי התעוררות 

הטיח  ברקוביץ  הסיעה  ויו"ר  הקואליציה,  נגד  הצביעו 

האשמות חריפות בברקת: "בריונים חיכו לי על יד המשרד 

וחסמו את לשכתי"

בהתאסף ראשי עם



מיריתקשט לך את המטבח בראש השנה!שהמהדורה החגיגית של סנו ספארקלאמא היקרה,

המכיל 24% חומר פעיל, מסיר שומנים בקלות, מקציף 
בניחוח מדהים ומבריק לי את הכלים כמו חדשים! 

גיליתי נוזל כלים איכותי

חגיגיתמהדורה

ספארק
נוזל כלים, לניקוי יסודי

והברקה מושלמת.
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יש דין
ויש דיין

הגרא"ח שרמן, מחשובי הדיינים 
לקראת  מקיף  בראיון  בדורנו, 
 על הקשר עם מרן  יום הדין 
המאבק  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש 
בחוק הגיור, מעורבותו בהנחיית 
דיינים כיום והגל הבלתי פוסק של 
  בבג"ץ  דתיות  אנטי  פסיקות 
וגם: דעתו על הדיינים הסרוגים, 
הידידות עם הגר"ח איזירר ושיתוף 

הפעולה עם הפוליטיקאים

ארי קלמן ואבי רבינא



7 ראש השנה תשע"ח

ויש דיין
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ובעקבות  הדין  יום  לקראת 
של  העמוקה  המעורבות 
בענייני  המשפט  בתי 
שוחח  ומדינה,  דת 
עם  עיתונות'  'קו 
ששטח  הגרא"ח, 
עולמו  השקפת  את 

בהרחבה.
"הקשר שלי עם מרן 
כ-50  הוא  אלישיב  הרב 
והלכה  בפסיקה  שנה, 
ובהכל, להיות מחובר לגלימה 
של גדול הדור, של פוסק הדור, של הענק שבענקים, זה לבד 
זכות. כשאני וחברי, הרב חגי איזירר מרחובות,  כבר היה 
היה  שהוא  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  ממרן  להיפרד  באנו 
שאנחנו  לפני  ברכה  וביקשנו  הרב  אל  באנו  ורבי,  מורי 
עוזבים, אז ככה הוא הרים את ראש מהספר ואמר: 'מי אמר 
שאתם מפסיקים להיות דיינים?' אני הבנתי את השאלה אז 
אומרת,  המדינה  קובע,  והחוק  גיל שבעים  'הגיע  אמרתי: 

שאתה מפסיק להיות דיין'. 
מכוח  דיינים?  אתם  מה  'מכוח  שאל:  הרב  "אבל 
אנחנו  לרב,  אמרנו  בשעריך',  דין  בית  'אנחנו  המדינה?', 
הקהל,  ידי  על  השבט,  ידי  על  הקהילה,  ידי  על  ממונים 
מהקהילה,  מקבלים  אתם  שלכם  הכוח  שאת  אומרת  'זאת 
האם הקהל אמר שאתם מפסיקים להיות דיינים?' תמה מרן 
אני  ומאז  תשע"ב...  שנת  בסוף  היה  זה  אלישיב.  הגרי"ש 

עדיין כאן". 
הרב שרמן ממשיך ומעלה זיכרונות מאותה פגישה אצל 
מרן הגרי"ש, "ואז הרב אמר לנו שאם כן אנחנו ממשיכים 
להיות דיינים, כי הציבור הוא זה שמינה אתכם, אז אמרנו 

לו ש'אם ככה אנחנו מבקשים מהרב שיברך אותנו...' 
על  לשמור  מופקדים  אתם  'כדיינים  כך:  אמר  "והרב 
קדושת עם ישראל, אתם שלוחי דרבנן, כי כל נושא ההלכה 
והדיינות בכלל הוא מכוח שלוחא דרבנן'. זאת אומרת שכל 
הכוח שלנו בזמננו שאין סמיכה, זה בגלל שאנחנו שלוחא 
דרבנן, ולכן הוסיף הרב 'אני מברך אתכם שתמשיכו לשמור 
על קדושת עם ישראל בכל העניינים הקשורים לקדושת עם 

ישראל'. 
"אנחנו ראינו בזה ציווי, ומאז שהיינו אצלו, אני משתתף 
בכל כנסי הדיינים, ואני משתדל להעביר נושאים שחשובים 
לכלל הדיינים ולהביא בפניהם את פסקי מרן הרב אלישיב, 

ובניתוח ובהשוואה של כל פוסקי הדור".
והרב איזירר? 

ענינו  גם  בכנסים,  המשכנו  חגי,  ר'  חברי  וגם  אני  "גם 
תמידין כסדרן לרבנים שביקשו לשמוע את דעתנו. במסגרת 
הזאת גם דיינים פונים אלינו ואנחנו מתכנסים פעם בשבוע 
לך  אתן  ההלכתי.  היום  סדר  שעל  עניינים  יחד  ומלבנים 
דוגמא, אתמול קיבלתי טלפון מהרב חגי עם סיפור שאנחנו 

נברר מחר, במפגש הבא שלנו. 
שפורסם  מפורסם  מאוד  דין  פסק  התפרסם  "לאחרונה 
בעיתונות )הרב מוציא גזיר עיתון ומצטט( 'בית הדין הרבני 
סירב לאשר זוג מיסיונרי שביקשו להינשא'. זאת הדוגמא, 
בנושא הזה אנחנו מדברים על מומרים ובשולחן ערוך זה 
מובא יחד עם מחללי שבת שהם פסולים לעדות, ויש שאלה 
האם הקידושין שלהם תופסים או אינם תופסים, אני עכשיו 
כי  הזה,  הנושא  את  התחלנו  שאנחנו  תורה  משיעור  חוזר 

הוא נוגע בקדושת עם ישראל. 
שלי,  בשיעורים  אותו  אלמד  שלם  שחורף  פרק  "זה 
להיות  יכול  הזה  שהדבר  משום  תופסים  הקידושים  האם 
הקידושין  את  עוקר  זה  האם  עגונות,  בהצלת  גדול  סיוע 
העגונה  את  לשחרר  אפשר  וכך  למפרע,  מתפוגגים  והם 

מכבליה". 
איזה מפגש יש ליהודי חרדי עם בית הדין הגדול?

"נכון שאנחנו עוסקים לרוב בציבור שאינו שומר תורה 
שהציבור  הוא  בארץ  היום  שהמצב  מכיוון  אבל  ומצוות, 
החרדי הולך ומתגבר, אז מבחינת התוצאה של זה המעמד 
גם  בחסידות  גם  הוא.  גם  ומתגבר  הולך  שלו  החברתי 
גם בספרד, בכל תנועת ש"ס שמרן הרב עובדיה  באשכנז 
אני  ומתגברת,  שהולכת  החסידות  כל  אותה,  הקים  זצ"ל 
מכיר את בני ברק עוד כשהייתה בלי תורה וחסידות, בקושי 
עם ויז'ניץ ונדבורנה, היום אתה רואה את פוניבז' וכל מרכזי 
התורה העולמיים, זה השפעה על הנושא שאנחנו דנים בו". 
על הפגיעה הסדרתית של מערכת המשפט  דעתך  מה 

בחוקת התורה?
'מדינה  "למעשה אחד האויבים הגדולים בפגיעה בשם 
יהודית, מדינה דמוקרטית' - זה הבג"ץ. רק לפני שעה קלה 
שעבר,  בשבוע  נערך  )הראיון  הגיוס  חוק  את  ביטלו  הם 
לאחר ההודעה על ביטול החוק. א.ק.( אני אומר לכם איך 
הרב אלישיב הדריך אותנו לטפל בזה, איך הוא הדריך את 
חברי הכנסת לטפל בזה בכנסת. כשגפני או מקלב היו באים 
ואומר  לדיינים  אותם  היה מפנה  הוא  חוקים,  אל הרב עם 
והאם  ההערות  את  יכתבו  שהם  חוק,  לקרוא  יודעים  'הם 

החוק הזה עוקף יסודי תורה, ואחר כך אתם תטפלו בזה'.
לעם  קשורים  שכולם  שבלמנו  חוקים  עשרות  "יש 

ישראל", אומר הרב שרמן בסיפוק. 
יציג  מי  קשה,  מאבק  מתנהל  המדינה  קום  "מתחילת 
את דמותה של המדינה היהודית ודמותו של העם היושב 
תורת  יהודי. האם  מיהו   – יהודי  בהגדרת  גם  וכמו  בציון, 
משה מסיני, תורותיה והלכותיה שבתי הדין מופקדים על 
ידי  על  מעוצבת  שהעמדתו  הכללי  המשפט  או  העמדתם, 

בתי המשפט בלבד. 
שהוא  וחירותו,  האדם  כבוד  יסוד  חוק  לנו  יש  "אמנם 
יהודית  כמדינה  הם  ישראל  מדינת  של  שערכיה  קובע 
ודמוקרטית, חוק יסוד שבהגדרה החוקית יש לו משמעות 
של  ההגדרה  את  פירש  לדורותיו  הבג"צ  אבל  על,  כחוק 
מדינה יהודית והוציא בפירוש שלו פסקי דין שסותרים את 

תורה ה'.
בית  החלטות  את  ביטל  שבג"צ  החלטות  עשרות  "היו 
סרוגות!  כיפות  חובשי   הם?  מי  ולצערנו  הגדול,  הדין 
מהם,  שניים  היום,  הגיוס  חוק  את  שביטלו  מי  הם  ואלו 
הדת  את  השוו  אלו  שני  וסולברג.  רובינשטיין  אליקים 
אותם  השוו  ולקונסרבטיבים,  לרפורמים  האורתודוכסית 
שלהם  הגרים  את  להטביל  להם  לאפשר  בחוק  והכריחו 
את  הכריחו  ישראל.  לכלל  גויים  להכניס  כדי  במקוואות 
משרד הדתות להטביל נוכרים, במקום להשתמש בכלי הזה 

לטהר את עם ישראל הם משתמשים בזה לטומאה. 
"העצה של מרן הרב אלישיב הייתה תמיד, מכיוון שאתם 
בקואליציה, אז תודיעו לראש הממשלה שאם אתה מסכים 

- הצעת החוק הזאת תהיה מטעם הממשלה שלך". 
של  ממפלגתו  רותם  דוד  של  הגיור  חוק  את  "כשהיה 
ליברמן, ואז לצערי מי שהיה אתו יחד, לצערי, אני לא מדבר 
יחד,  אתו  שהלך  עמאר  הרב  היה  זה  אבל  מחלוקות,  על 
והרב עמאר הסתיר את זה ממרן הרב עובדיה זצ"ל. כשהרב 
אלישיב ראה את הצעת החוק, הוא קרא לנו, ואמר לגפני 
ומקלב אתם צריכים לראות איך מתמודדים עם זה בכנסת, 
תשלחו את זה לדיינים, הם יכתבו את ההערות שלהם והם 
בפירוש,  הדת  יסודות  את  עוקר  זה  איפה  ויראו  לי  יחזירו 
מחלל את קדושת עם ישראל בנוכרים, זאת אומרת איסור 
רבני  היה את  ואז  היה,  ככה  וקדשה'  'קדש  דאורייתא של 

צוהר שהקימו כעת וועדה וזה מדובר על גיור קטינים".
הוא  שהמאבק  שקורה,  "מה  ומסכם:  נאנח  שרמן  הרב 
תורה  בלי  יהודי  יש  וכי  היהודית,  המדינה  את  יעצב  מי 
ומצוות? כל הגורמים המשפטיים, היועמ"ש, חברי הכנסת 
והממשלה שפועלים לעקירת יסודות הדת, הם מעוותים את 

המפשט היהודי". 
גם היום שיש לנו יועמ"ש עם כיפה על הראש?

"הכיפה על הראש זה שקר, אלה שיושבים בבית המשפט 
 – רובינשטיין  שזה  ומדינה  דת  של  הגדול  והכהן  העליון 

ורובינשטיין הוא כופר גמור, כופר!!!"
הגיעו  מהרב  שומעים  שאנחנו  התקיפים  המסרים  כל 

ממרן הרב אלישיב?
הרב  זה  שהרבנן  ומכיוון  דרבנן,  שלוחא  אנחנו  "בהכל 
עומד  הקב"ה  וממילא  דרחמנא,  שלוחא  הוא  אז  אלישיב 

מאחורי זה".

מה הקו שמנחה כיום את בית הדין הגדול? בזמן הרב 
זה היה מרן הרב אלישיב זצ"ל, האם יש מישהו שעושה 

זאת היום?
הכיפות  אצל  גם  כי  לנושא,  להיכנס  רוצה  לא  "אני 
שני  מצד  או  הרב  מרכז  זה  אם  פלגים,  המון  יש  הסרוגות 
ישיבות ההסדר שהם בית היוצר של כל התהליך המסוכן 
יהדות  אין  היהדות.  עם  המשפט  את  להשוות  של  הזה 

מתחלקת, יהודי בלי תורה ומצוות - אין דבר כזה".
יש אפשרות למנוע את התערבות בג"צ בתכנים דתיים?
"אני אגיד לך מה אמר מרן הרב אלישיב: הדרך היחידה 
שיש  בג"ץ  עוקף  חוק  כאן  שיהיה  או  לחוקק,  או  היא 

אפשרות כזו )מה שנקרא פסקת ההתגברות. א.ק.(.
יש התערבות של בג"צ גם בנושאים לא ציבוריים?

"בטח, כמו פרשת הגט מצפת. הולך רובינשטיין ומוציא 
יצחק  הרב  לציון  לראשון  ומורה  הגדול  הדין  בית  על  צו 
יוסף 'אני לא מרשה לך לדון', וכל זה בגלל  טענה פורמלית 
שאינה מתחילה, והוא אוסר עליו לדון מחדש בנושא הזה. 

פגיעה כזו היא נגד כל גדולי ישראל".
מאיפה נובע כל האנטי הזה?

רק  שעסק  מי  הוא  הבסיס  אבל  זה,  את  ננתח  לא  "בוא 
משפטים  או  חול  בלימודי  להתערב  בלי  תורה  בלימוד 
אחרים. הם אומרים 'לאורו נלך', רק מה שמסתדר למחשבה 
החברתית שלהם, והבאתי להם בנושא הגיור את הפסק של 
הולכים  לא  שהם  נכון,  לא  שזה  להם  והוכחתי  קוק  הרב 

לאורו. 
"יש ראשי ישיבות ששילבו יחד עם לימוד התורה דברים 
אחרים כמו ישיבות הסדר. הרב צבי יהודה קוק כשאמרו לו 
בחורים שרוצים ללכת ל'הסדר' ולהמשיך ללמוד בישיבה, 
רק  דבר,  עוד  אין אצלנו  תורה,  רק  'אצלנו  הוא אמר להם 

דבר ה'. יש תורה אחת'".





ג'ל לניקוי כללי ורצפות, להסרת לכלוך
ביעילות, בקלות ולהברקה מושלמת.

מתאים לכל סוגי המשטחים

פקק נוח למזיגה      מתאים לכל סוגי המשטחים כמו:
ג'ט פלוסגרניט פורצלן, קרמיקה, שיש, אלומיניום, פלסטיק ועוד

סנו ג'ט פלוס  
ג'ל במרקם סמיך בתוספת החומרים

שאתם אוהבים לנקות איתם:

אבקת סודה או חומץ
לניקיון יסודי ללא מאמץ ובריח נפלא!

חדש!
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משפט 
הוא היה מאכיל את העצורים שהובאו לפניו על חשבונו, 
מציע לעדים לשבת, מיעט לשלוח שפוטים למאסר והרבה 
לפנות לדין העברי ולהלכה   השופט הרן פינשטיין, שנודע 
בגישתו הייחודית לשיפוט, בראיון מיוחד ערב יום הדין  על 
בית המשפט העליון וגישת האקטיביזם השיפוטי, הצורך 
לערב רגש וחמלה בדין, הראיון שעבר אצל שר המשפטים 
בזמנו וההתגייסות למען שלמה בניזרי אחרי החלטת בית 

המשפט בעניינו

וצדק

אבי רבינא
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וצדק
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הדין"  "יום  השנה,  ראש  ערב 
על  העולם  באי  כל  נידונים  בו 
ועל  מצוותיהם  על  מעשיהם, 
שחלפה,  בשנה  עוונותיהם 
על  אחד  לשיחה  אותנו  הביא 
הרן  בדימוס  השופט  עם  אחד 
המשפט  בית  שופט  פינשטיין, 
שהתפרסם  ומי  ברחובות  השלום 
רבים  במשפטים  מעורבותו  בשל 

שעלו לכותרות וגם בשל דעותיו שאינם 'חלק מהעדר'. 
של  למשפטו  ודם  בשר  של  משפט  דומה  אינו  כי  ברי 
מלך מלכי המלכים, אך רגע לפני התקדש יום הדין, יצאנו 
באולם  השורים  והחשש  הפחד  המתוחה,  באווירה  לחוש 
בית המשפט רגע לפני מתן פסק הדין, ניהול שלב הטיעונים 
לעונש עד לגזר הדין: "יש רק אחד שהוא כל יכול, אנחנו 
כשופטים - מוגבלים בסמכויות", מקפיד גם פינשטיין עצמו 

להדגיש שוב ושוב לאורך הראיון.
היום שהם עומדים מול שוקת שבורה  רבים מרגישים 
שנקראת 'בית המשפט העליון', המוסד שאליו היו אמורים 

לשאת את עיניהם. איך הגענו לשם?
לכך  בית המשפט העליון. הסיבה  ביקורת רבה על  "יש 
פרופסור  שהתחיל  המשפטית  המהפכה  היא  רבה,  במידה 
ברק  שפיט'.  'הכול  הביטוי  את  לו  שמייחסים  ברק  אהרון 
עצמו מכחיש שאמר זאת. הגישה השתנתה כשבית המשפט 

התחיל לפרש חוקים וסמכויות לא בהתאם לחוק". 
כמה מקום יש בתהליך המשפטי ללב של השופט? הרי 

החמלה סותרת לפעמים את החוק היבש.
"החמלה לא סותרת את החוק היבש. תפיסת העולם שלי 
הוא  הבסיס  המשפט.  לב  הוא  האדם  חמלה.  יותר  שצריך 
האדם, לחוק אין קדושה, צריך שתהיה פחות משפטיזציה 
ויותר חמלה ואנושיות על האדם הנשפט. כמעט בכל תיק 
בניגוד  לפעול  צריך  לא  בחמלה,  בצורך  נתקלתי  פלילי 

לחוק, אך יש לשלב בין השניים". 
האם יש אפליה בהכרעות דין כלפי מיעוטים בישראל 

בכלל וכלפי המגזר החרדי בפרט?
"אני ב'מירכאות' חילוני, לא מקבל את הגישה הזו! אני 
חושב שהשופטים משתדלים לגזור גזר דין מול האדם ולא 
נתתי  שאני  הדין  פסקי  בכל  שלו.  הדתי  הרקע  מה  משנה 

הוא  אם  משנה  לא  אדם  הוא  אדם  אפליה,  אין 
שופטי  כי  הטענה  על  חילוני.  או  ערבי  חרדי, 
המגזר  נגד  שרירותי  באופן  פוסקים  היום  עליון 
החרדי בפסיקות ציבוריות אני חולק, אך מסכים 
כי שופט עם תפיסת עולם חילונית העדיף תמיד 

לשרת את האינטרס החילוני על פני זה הדתי".
השפיעו  תורניים  הלכתיים  שיקולים  האם 

בעבר על פסיקותיך?
אימצתי  כחילוני  הכלל  מן  יוצא  באופן  "אני 
את המשפט העברי ופסיקות רבות שלי הסתמכו 
בהרבה  התעסקתי  קדמונים.  תורה  דיני  על 
מאוד סכסוכים בתוך המגזר החרדי. היו פעמים 
כשאין  עיניי.  לנגד  עמדו  הלכתיים  ששיקולים 
לי פתרון בפסיקה ובחוק, מובן מאליו שהלכתי 
קשורות  שהיו  רבות  בפסיקות  העברי.  למשפט 
שבחים  קיבלתי  החרדי,  המגזר  של  לליבה 

מרבנים בכירים בבני ברק על הפסיקה".
המגזר החרדי סולד מבית המשפט ובמקרים 
לערכאות,  לגשת  הלכתי  אישור  מקבל  חריגים 

איך אתה מקבל את זה?
אנשים  של  ההסתייגות  את  להבין  יכול  "אני 
לא  אני  אך  ולערכאות,  למשפט  מללכת  חרדים 
והפניה  שהפתיחות  חושב  אני  זה.  עם  מסכים 
לבית משפט רגיל תגרום לשילוב חרדים בחברה. 
היא  המשפט  בית  נגד  החרדים  של  ההסתגרות 
גדולה  יותר  הרבה  פתיחות  יש  במקומה.  לא 
מלמד  אני  האחרונות,  בשנים  החרדית  בחברה 
אני  שנים.  עשרות  כבר  אילן  בר  באוניברסיטת 
קיימת  כי  שאומרים  ואנשים  ממרצים  שומע 
פתיחות גדולה, יש אישור של רבנים לפנות לבית 

משפט ולאנשי מקצוע ואני מברך על כך".
הממשלה  ראש  כנגד  המשטרתיות  החקירות 
דרעי,  אריה  ש"ס  יו"ר  ונגד  ורעייתו,  נתניהו 
לא  זו  פינשטיין.  השופט  את  להרגיז  מצליחות 
הפעם הראשונה שאישי הציבור האלו מתמודדים 
לממשלה.  המשפטי  היועץ  ועם  המשטרה  עם 
כמו כן, בשנים האחרונות ראינו מצעד גדול של 
ישר מהכנסת או  נחקרים מגיע לחדרי החקירות 

ראוי  בישראל  האם  השאלה  נשאלת  העיר.  ראש  מלשכת 
לכפות על איש ציבור שישעה את עצמו, ולו זמנית, כשיש 
קשה  פגיעה  משום  בכך  שיש  או  נגדו  משטרתית  חקירה 

בחזקת החפות שלו.
פינשטיין יוצא אף הוא כנגד הרצון להשעות חברי כנסת 
כשיש נגדם חקירה. "צריך לזכור שכל עוד אדם לא הורשע 
עשרה  קרי  הציבור,  מה  אותי  מעניין  לא  מפשע.  חף  הוא 
עיתונאי משפט, אומר. האדם זכאי. מה יהיה אם הוא יושעה 
את  לו  יחזיר  מי  פרח?  עורבא  היא  שהחקירה  יתברר  ואז 
הזמן הזה? לכן לדעתי מלכתחילה אדם צריך להמשיך לכהן 
לגמרי, עד למצב שהוא יורשע. גם כתב אישום זה לא כל כך 

הרבה כי לא תמיד הראיות ממשיות".
לא  כי  שאמרו  צדקו  חז"ל  כאן  אבל  חילוני  אדם  "אני 
ממנים פרנס על הציבור אם אין לו קופת שרצים מאחוריו. 
האם החוקרים שחוקרים אותו תמיד שילמו ועד הבית? האם 
עישנו  לא  או  בכביש  קמ"ש  מ90  יותר  לא  נסעו  תמיד  הם 
ממש  זה  המוח,  את  לבלבל  שיפסיקו  אז  שאסור?  איפה 
כאן נקמנות לשמה כנגדו". לדברי פינשטיין, "מי שצריכים 
ולא  המדינה  מדעי  של  חוקרים  הם  האלו  בשאלות  לעסוק 
משפטנים בכלל, אלו נושאים שלא קשורים למשפט. האדם 

חף מפשע כל עוד שהוא לא הורשע".
אם הייתם נאשמים או עורכי דין אצל השופט פינשטיין, 
בגוף  אליו  לפנות  או  'כבודו'  לו  לקרוא  יכולים  הייתם  לא 
שלישי. הוא דרש מנאשמים שיביאו את משפחתם לדיון "כי 
כל  על  השפעה  לזה  יש  אלא  לכלא,  הולך  הנאשם  רק  לא 
ולא הכניס מורשעים  ובכל שנות שיפוטו כמעט  סביבתו", 
לכלא. הדרך השיפוטית של פינשטיין הייתה מלאת מקוריות 
למין הרגע הראשון, או אפילו לפניו, עת התראיין לתפקיד 

אצל שר המשפטים בזמנו, אברהם שריר. 
"הוא אמר לי 'אשאל אותך שאלה בנאלית ששאלתי כל 
לא התכוננתי לשאלה,  אני  תפקידו של שופט?'  אחד: מה 
כי ערב לפני זה קיבלתי טלפון שאני צריך להתייצב למחרת 
פתוח  'לב  מהמותן:  בשליפה  לו,  אמרתי  במשרדו.  בבוקר 
'משפטים?'  שאל  הוא  אדם'.  לבני  פתוח  וראש  אדם  לבני 
אמרתי 'לא כל כך חשוב'. הוא אמר 'תודה'. הפגישה בינינו 
ארכה 40 שניות ובסופה הוא אמר לי שהוא מצביע עבורי".

באמתחתו של פינשטיין קלסר מכתבים מרגש ביותר של 
החלטותיו,  לאור  הסוהר  לבית  הגיעו  שחלקם  מורשעים, 

ואחרים לשיקום. הם מספרים לו על מצבם, על כך שהפנימו 
פינשטיין  החדשים.  חייהם  ועל  להם  ראוי  היה  שהעונש 
לפני  לשיקום  פליליות  עבירות  מורשעי  לשלוח  התעקש 
מאסר, ובעקבות פסיקותיו שונה הנוהג. הוא לא חשש לבטל 
דין של עמיתתו בבית משפט השלום בראשון לציון,  פסק 
על  הוגן  לא  לחץ  הפעיל  המשפט  שבית  לו  נראה  כשהיה 

הנתבעים, למרות שידע שהדבר יגרום לחיכוכים.
אם  ואכלת?'  'שתית  שאלתי  אליי  שנכנס  עצור  "כל 
התשובה הייתה 'לא', הייתי מרים טלפון למזנון שיתנו לו 
לאכול ולשתות על חשבוני. האכלתי עצורים בכמה מאות 
שקלים, ואז קיבלתי הודעה ממפקד המרחב 'הבנו את הרמז. 

אף אחד לא ייכנס אליך לפני שהוא אכל ושתה'".
אתה מצליח להבין את הדמיון בין המשפט שיעברו כל 

באי עולם בראש השנה למשפט המלכותי על ידי שופט?
"מעולם לא חשבתי שאני כל יכול! יש רק שופט עליון 
טעות  זו  לכת.  בהצנע  הכול  לעשות  משתדל  אני  אחד, 
הוא  אדם,  בן  הוא  השופט  מהשופט.  מפחדים  שאנשים 
לי עצורים  אני לא הרשיתי להביא  מוגבל בסמכויות שלו. 
אזוקים, הייתי מציע לעדים לא לעמוד אלא לשבת. כשעד 
היה עצבני וחרד הייתי מרגיע אותו. ישראל אף פי שחטא 
הרבה  חטפתי  הזו  החמלתית  הגישה  על  הוא,  ישראל 

מעמיתיי השופטים", אומר פינשטיין.
בתום  מיד  דין  לגזור  יש  כי  לעמדה  מתנגד  פינשטיין 
החומר.  כל  את  זוכר  לא  אתה  המשפט  "בסוף  המשפט. 
אני מעולם לא גזרתי דין מהדוכן. מה פתאום אתה 
לחשוב?  זה?  על  לנוח  רוצה  לא  אתה  פוסק? 
להישאר  לו  אכפת  אם  הנאשם  את  שואל  הייתי 
עוד יום-יומיים במעצר. את יודעת מה זה בשביל 
על  לישון  הולך  שאתה  לו  אומר  שאתה  נאשם 
שאתה  התחושה  את  לו  נותן  אתה  שלו?  התיק 
זה לא עולה לך כסף. ביום הקראת  חושב עליו, 
גזר הדין אתה נכנס ואומר לו 'לא ישנתי יומיים 

בגללך. בוא תראה מה עשיתי'".
בתחילת  גזר  פינשטיין  מן העמיתים של  אחד 
דרכו 6 שנות מאסר למורשע. "קראתי לו ושאלתי 
ענה  הוא  הדין?'  גזר  על  חשבת  זמן  'כמה  אותו 
דקה. תחשב  'שנה שווה  לו  דקות'. אמרתי   5-6'
כל חודש'.  על  זמן הקדשת לחשוב  עכשיו כמה 

הוא הפך את העונש לחצי שנה על תנאי".
השר  של  משפטו  בעת  התפרסם  פינשטיין 
להגנתו  יצא  אז  )ש"ס(,  בניזרי  שלמה  לשעבר 
"עיון בפסק  גזר הדין בעניינו לא הוגן.  כי  וטען 
הדין בעניינו של בניזרי מלמד כי בית המשפט לא 
הענישה,  מדיניות  שינוי  בנושא  טיעון  כל  שמע 
לא נפרש בפניו כל טיעון לגבי התוצאות. החמרת 
המשפט,  בית  של  מיוזמתו  נעשתה  הענישה 
ביסוס  וללא  הנוהגת  הענישה  למדיניות  בניגוד 

משפטי לתפנית זו"
ההגנה  לצוות  פנה  גם  כי  חושף  פינשטיין 
מיוזמתי,  הייתה  "הפניה  בניזרי:  של  בעניינו 
בית  עליו  שגזר  העונש  כי  התרשמותי  ולנוכח 
החוקיות  עקרון  את  תואם  אינו  העליון  המשפט 
לא  הקרימינולוגיים.  הענישה  לשיקולי  וחוטא 
לכן  קודם  בו  פגשתי  לא  בניזרי,  מר  את  הכרתי 
אז  פנייתי  מצוות.  שומר  אדם  איני  ואף  מעולם, 
אישית  עוולה  לתקן  תקווה  מתוך  איפה,  באה, 

ומניעת הישנותה בעתיד".
כמה  שעוד  מהשופט,  נפרדים  אנו  זו  ובנימה 
את  לשנות  עשויים  היו  כמותו,  רוח  שאר  בעלי 
חוסר האימון שרוחש הציבור למערכת המשפט, 
בג"ץ  ובפרט  המשפט  שבתי  התחושה  ואת 

רודפים את המגזר החרדי.
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| אקטואליה | מוזיקה | פנים מגזרי | בחצרות קודש | ציטוטים | תקשורת | כלכלה ונדל"ן | תחבורה וטכנולוגיה 
| בריאות | חקירות נתניהו | פוליטיקאים | פוליטיקה | פוליטיקה מקומית | בעולם | עידן טראמפ | צבא וביטחון 
| משפט ופלילים | אקטואליה | מוזיקה | פנים מגזרי | בחצרות קודש | ציטוטים | תקשורת | כלכלה ונדל"ן 
 | | בעולם  | פוליטיקה מקומית  | פוליטיקה  | פוליטיקאים  נתניהו  | חקירות  | בריאות  וטכנולוגיה  | תחבורה 
עידן טראמפ | צבא וביטחון | משפט ופלילים | אקטואליה | מוזיקה | פנים מגזרי | בחצרות קודש | ציטוטים | 
תקשורת | כלכלה ונדל"ן | תחבורה וטכנולוגיה | בריאות | חקירות נתניהו | פוליטיקאים | פוליטיקה | פוליטיקה 
מקומית | בעולם | עידן טראמפ | צבא וביטחון | משפט ופלילים | אקטואליה | מוזיקה | פנים מגזרי | בחצרות 
קודש | ציטוטים | תקשורת | כלכלה ונדל"ן | תחבורה וטכנולוגיה | בריאות | חקירות נתניהו | פוליטיקאים | 
פוליטיקה | פוליטיקה מקומית | בעולם | עידן טראמפ | צבא וביטחון | משפט ופלילים | אקטואליה | מוזיקה 
| פנים מגזרי | בחצרות קודש | ציטוטים | תקשורת | כלכלה ונדל"ן | תחבורה וטכנולוגיה | בריאות | חקירות 
נתניהו | פוליטיקאים | פוליטיקה | פוליטיקה מקומית | בעולם | עידן טראמפ | צבא וביטחון | משפט ופלילים 
| אקטואליה | מוזיקה | פנים מגזרי | בחצרות קודש | ציטוטים | תקשורת | כלכלה ונדל"ן | תחבורה וטכנולוגיה 
| בריאות | חקירות נתניהו | פוליטיקאים | פוליטיקה | פוליטיקה מקומית | בעולם | עידן טראמפ | צבא וביטחון 
| משפט ופלילים | אקטואליה | מוזיקה | פנים מגזרי | בחצרות קודש | ציטוטים | תקשורת | כלכלה ונדל"ן 
 | | בעולם  | פוליטיקה מקומית  | פוליטיקה  | פוליטיקאים  נתניהו  | חקירות  | בריאות  וטכנולוגיה  | תחבורה 
עידן טראמפ | צבא וביטחון | משפט ופלילים | אקטואליה | מוזיקה | פנים מגזרי | בחצרות קודש | ציטוטים | 
תקשורת | כלכלה ונדל"ן | תחבורה וטכנולוגיה | בריאות | חקירות נתניהו | פוליטיקאים | פוליטיקה | פוליטיקה

תשע"ז

"כשאני 
אבחר הילרי 
תלך לכלא"

"המכללות 
כצלצול 
בפעמוני 
הכנסיה"

"אין כלום
כי לא

היה כלום"



15 ראש השנה תשע"ח

רבי אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא העולם 
השנה  במהלך  ובחשש  בדאגה  עקב  כולו  היהודי 
אחרי מצבו הרפואי של מנהיג הדור, מרן הגראי"ל 
שטיינמן. בשלב מסוים אושפז מרן בבית החולים 
ורבבות יהודים התכנסו בעצרות תפילה לרפואתו. 
מורנו  לרפואת  להתפלל  הציבור  נקרא  ושוב  שוב 
הגאון רבי אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא. בחסדי 

שמים ניצחו מצוקים ומרן שב לאיתנו ולביתו.
בלתי  זה  יהיה  זצ"ל  אדלשטיין  יעקב  רבי 
בתוארו  לנו  שאבד  הרוח  ענק  את  לתאר  הוגן 
הרשמי 'רבה של רמת השרון', רבבות מצאו נחמה 
בה  ואין משפחה שאין  ובעצתו, כמעט  בברכותיו 
זכו  אכן,  אבל  יענקב.  לר'  שקשור  מויפת  איזה 
גם  מהם  ורבים  היתירה  לקרבתו  השרון  רמת  בני 
התקרבו לדת בזכותו. לנו נותר רק לדפדף בפתקים 
בה  לחייו,  האחרונה  מהתקופה  שנותרו  הרבים 

הוקשה עליו הדיבור, וללמוד מוסר השכל.
המחשבה  איש  זצ"ל  שפירא  משה  רבי 
וההשקפה. אלפי שיעורי תורה, רבבות תלמידים. 
כמה  עד  פטירתו  לאחר  רק  לגלות  הופתעו  רבים 
כך של  כל  ושונות  רבות  נערץ בקרב שכבות  היה 
האוכלוסייה, קבלה והשקפה, הלכה ולמדנות. חבל 

על דאבדין ולא משתכחין.  
בליל  זצ"ל  בורנשטיין  יענקב  שמואל  רבי 
ל"ג בעומר יצאה הבשורה המרה נצחו אראלים את 
המצוקים ונשבה ארון הקודש, הגרש"י בורנשטיין 
הסתלק לבית עולמו. היה זה לאחר מספר שבועות 
ראש  היותו  לצד  בלב.  בעיות  בשל  אושפז,  בהם 
בישיבת  תחילה  בשנים,  עשרות  במשך  ישיבה 
בלב  נודע  מלך',  ב'קריית  ובהמשך  חברון-גאולה 
החם וברגש העז לכל דבר שבקדושה, והיה לבעל 

תפילה כמעט בכל עצרת של הציבור החרדי. 
רבי אליעזר גינזבורג זצ"ל נכדו של המשגיח 
הישיבה  ראש  של  וחתנו  זצ"ל,  לוינשטיין  הגר"י 
התשמ"ה  פסח  בערב  זצ"ל.  ברמן  הגרמ"ש 
אחרי  פוניבז',  בישיבת  כמשגיח  לכהן  מונה 
אברהם  הרב  הישיבה  לנשיא  קרא  שהסטייפלער 
כהנמן והורה לו למנותו לתפקיד. ביום ט"ו אלול 
תשע"ז לקה בליבו, לאחר שסיים למסור לתלמידיו 
ימים  ארבעה  ולאחר  אלול,  חודש  בעבודת  וועד 
המשתתפים  מרובת  הלווייתו  עולמו.  לבית  נלקח 
יצאה מהיכל הישיבה, בשעות הקטנות של מוצאי 

שבת 'כי תבוא אל הארץ'. 
רבי דוד פרץ זצ"ל אב בית דין ורבה של העיר 
במרוקו  נולד  הגר"ד  שנה.  מ-40  למעלה  טבריה 
בחודש טבת התרצ"ג, ועם הגיעו לגיל מצוות נסע 
בצרפת.  יוסף"  "נובהרדוקאור  בישיבת  ללמוד 

לאחר כ-4 שנים עלה לארץ הקודש, והחל ללמוד 
עבר  ובהמשך  אביב,  בתל  יוסף'  'בית  בישיבת 
מונה  תשל"ה  בשנת  בטבריה.  תורה  אור  לישיבת 
מוסדות  להרחבת  פעל  בתפקידו  העיר.  של  לרבה 
החינוך החרדיים בעיר ולביצור חומות הדת, ונחשב 
בין  נפטר בשעת  העיר.  תושבי  כלל  לאהוב בקרב 
לקול  ונקבר  שופטים  פרשת  שבת  של  השמשות 

בכיות תושבי העיר בבית העלמין הישן בטבריה.
'אור  ישיבת  ראש  זצ"ל  טולידנו  גבריאל  רבי 
של  התורה  חכמי  מועצת  וחבר  בירושלים  ברוך' 
ש"ס בשנותיה הראשונות. הגר"ג היה נכדו של של 
מרן רבי רפאל ברוך טולדנו, וזה שלחו ללמוד אצל 
מכן  לאחר  בן.  לה  באקס  חייקין  יצחק  חיים  הרב 
לתלמידם  היה  שם  פוניבז',  בישיבת  ללמוד  עבר 
הרב  למרן  התקרב  ובפרט  הישיבה,  ראשי  של 
יוסף',  'פורת  בישיבת  לר"מ  התמנה  בהמשך  שך. 
ובשנת תשל"ז הקים יחד עם אחיו, הגר"מ טולדנו, 
את ישיבת אור ברוך בשכונת בית וגן, בירושלים. 
נפטר לאחר מחלה ממושכת ונטמן בתום הלוויית 

ענק בהר המנוחות.
נכדו של רבי יצחק  רבי נתן צבי שולמן זצ"ל 
אייזיק שר, ראש ישיבת סלבודקה. הוסתר במהלך 
לאחר  מקומיים.  נוצרים  אצל  העולם  מלחמת 
לישיבת  נכנס  לארץ,  משפחתו  עם  עלה  השואה 
'כנסת ישראל' ובהמשך, כשאביו וסבו הקימו את 
ישיבת 'סלבודקה' בבני ברק נכנס ללמוד בישיבה, 
והיה מששת התלמידים הראשונים. נחשב למקורב 
בראשית  בחברותא.  עמוד  למד  ואף  איש,  לחזון 
את  והתווה  בישיבה,  לר"מ  התמנה  ה-60  שנות 
לאחר  איש.  החזון  רבו  לדרך  בהתאם  דרכה 
פטירת אביו בה'תשמ"ב, התמנה לעמוד בראשות 
הישיבה לצד גיסיו: הגרע"י זקס והגרמ"ה הירש, 
ועבר להתגורר  אולם כעבור שנים פרש מתפקידו 
לאיש,  נודעה  לא  פרישתו  סיבת  בשטרסבורג. 
מחלוקת  מכל  לברוח  ברצונו  זאת  תלו  רבים  אך 

אפשרית בהנהגת הישיבה. 
לא לחינם נקראה  הרבנית אסתר פינקל ע"ה 
"אמה של ישיבת מיר", הרבנית ע"ה הייתה אלמנת 
זצ"ל,  פינקל  בייניש  רבי  הגאון  מיר  ישיבת  ראש 
חמותו של ראש הישיבה הגאון רבי נתן צבי פינקל 
זצ"ל וסבתו של ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר 
יהודה פינקל שליט"א. בהלווייתה, שיצאה מקריית 
מתלמידי  אלפים  השתתפו  בירושלים,  הישיבה 
של  לאמה  אחרון  כבוד  לחלוק  שבאו  הישיבה 

מלכות. 
בצעירותו  זצ"ל  גולדשטיין  מרדכי  רבי 
תלמידיו  על  נמנה  ובהמשך  סלנט,  בישיבת  למד 
ישיבת  ראש  זצ"ל  קוטלר  הגר"א  של  הראשונים 
רבו. כבר  ביום היארצייט של  נפטר  ואף  לייקווד, 
בגיל 20 הוציא את ספרו 'אמרי מרדכי' על הש״ס. 
ישיבת  את  הקים  הימים  ששת  מלחמת  לאחר 
זה,  לצד  זה  למדו  ובישיבתו  בהר-ציון,  התפוצות 

חרדים ודתיים לאומים, חסידים וספרדים. 
'ישועות  מוסדות  ראש  זצ"ל  עטיה  יעקב  רבי 
לבית  הלך  הלבנונית,  העדה  ורב  ים  בבת  יעקב' 
טיפח  בהם  שנים  עשרות  אחרי   ,94 בגיל  עולמו 
והקים מוסדות חינוך בעיר בת ים והאזור. הגר"י, 
מחותנו של הגאון חכם שלום כהן, נחשב לרבם של 
רבים מסוכני המוסד, שנועצו בו בשאלות סבוכות.
בד"ץ  זצ"לחבר  פרנקל  הירצקא  נפתלי  רבי 
סופר  חתם  חוג  קהילת  אב"ד  החרדית',  'העדה 

בחצרות 
קודש

עם סיום שנת 
תשע"ז, אספנו 
עבורכם בפרויקט 
סיכום מיוחד את 
תשע"ז הנושאים, 
הכותרות, 
האמירות, 
האירועים, 
הפטירות 
והדברים שכדאי 
לזכור שקרו 
בשנה החולפת 
� פוליטיקה, 
בחצרות קודש, 
אקטואליה, 
משפט וביטחון, 
תחבורה וכלכלה 
� פרויקט מיוחד
צילומים: משה ויסברג, אוהד צויגנברג, קובי גדעון ומארק ניימן)לע"מ(, אלכס 
קולומויסקי, יעקב כהן, פישל רוזנפלד, יוסי רוזנבוים, דוברות נמל חיפה, זק"א, 
תמר הירדני, דייויד איליף, גייג' סקידור ואורן רוזנפלד )ויקיפדיה(.
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לאחר  נפטר  בינה',  'אמרי  שו"ת  ובעל  בירושלים 
שבועות ארוכים בהם התייסר בחוליו. היה תלמידו 
הוסמך  זצ"ל.  דושינסקיא  מהרי"מ  הגה"צ  של 
זצ"ל,  וייס  יצחק  יעקב  רבי  הגאון  בידי  להוראה 
וכבר בגיל 36 מונה למורה צדק ולאחר מכן כדיין 

בבד"ץ "העדה החרדית". 
האדמו״ר  זצ"ל  זמיגראד  מצאנז  האדמו"ר 
לאחר  נפטר  הלברשטאם  אהרן  נפתלי  חיים  רבי 
אירוע לבבי פתאומי. מונה במקום אביו האדמו"ר 
הסתיר  חיים  רבי  הלברשטאם.  לייבוש  אריה  רבי 
את גדלותו מחסידיו, וגם ממשפחתו הקרובה, ורק 
לאחר פטירתו נודע כי וויתר על ירושה בשווי של 
כלכלי  במצב  שהייתה  לאחותו,  שקלים  מיליוני 

קשה. 
הרבנית הצדקנית  הרבנית מקרעטשניף ע"ה 
רבי  האדמו"ר  אלמנת  ע"ה,  רוזנבוים  שפרה  מרת 
זצ"ל,  ירושלים  מקרעטשניף  רוזנבוים  הירש  צבי 
מקרעטשניף  האדמו"רים  יבלחט"א  של  אמם 
של  וחמותו  סיגעט,  וקרעטשניף  ירושלים 
האדמו"ר מביאלא ב"ב, הלכה לעולמה אחרי 91 
כשבהלווייתה  שמים,  ויראת  בחסד  גדושים  שנה 

משתתפים מאות מחסידי בניה. 
ראשי  מחשובי  זצ"ל  גרוזמן  צבי  מאיר  רבי 
במספר  זה  בתפקיד  ששימש  בחב"ד,  הישיבות 
ישיבות בארץ הקודש, והתפרסם בעיקר בתפקידו 
במשך  חב"ד  כפר  תמימים  תומכי  ישיבת  כראש 
ועם  המועצות  בברית  נולד  שנים.  ליובל  קרוב 
עלייתו לארץ נכנס ללמוד בישיבת 'אחי תמימים' 
תל אביב, שם הפך לתלמידו החביב של המשפיע 
קשור  להיות  והמשיך  קסלמן,  חיים  שלמה  הרב 
לוד.  תומכי תמימים  בישיבת  מכן  לאחר  גם  אליו 
של  גדולה  לישיבה  במכינה  לר"מ  מונה  תחילה 
כראש  לתפקידו  מונה  בהמשך  אך  החסידות, 

הישיבה המרכזית של החסידות בארץ הקודש.
המהר"ם  אלמת  ע"ה  מבילגורייא  הרבנית 
מבילגורייא זצוק"ל, ואמו של האדמו"ר מבעלזא. 
שזכתה  אחרי   ,96 בגיל  טובה,  בשיבה  נפטרה 
לראות את בנה יחידה עומד בראשות חצר בעלזא, 

והופך אותה לאחת החצרות החסידיות הגדולות. 
קרית  דומ"ץ  זצ"ל  לוריא  זושא  משולם  רבי 
ויז'ניץ ומרבני בני ברק למעלה מיובל שנים, הלך 
בפטירתו.   88 בן  והוא  לאחר שחלה  עולמו  לבית 
וחתנים  בנים  מבורך,  ישרים  זרע  אחריו  הותיר 
בהוראה  המשמשים  מופלגים,  חכמים  תלמדי 

בקהילות ישראל בארץ ובתפוצות.
של  תלמידיו  מראשוני  ז"ל  זכאי  שמואל  רבי 
מרן הגר"ע יוסף זצ"ל וחמיו של חבר מועצת חכמי 
התורה הגר"ר אלבז. הלך לבית עולמו בגיל מופלג 

105, כשהוא מותיר אחריו זרע ישרים מבורך.
רבי יהודה אריה הרשלר זצ"ל מראשי ישיבת 
מרן  של  תלמידיהם  ומגדולי  מתתיהו',  'בית 
הגראמ"מ שך זצ"ל והגאון רבי שמואל רוזובסקי 
בהן  ארוכות  שנים  לאחר   ,71 בגיל  נפטר  זצ"ל. 
ייסוריו הקשים, המשיך  התייסר במחלתו. למרות 

עצומה  בהתמדה  ללמוד 
במאות  תורה  ולהרביץ 

תלמידיו.
שמואל  רבי 
זצ"ל  איינשטיין 
פוניבז'  ישיבת  מראשי 
שעברה  בשנה  לצעירים. 
שיעורים  ממסירת  חדל 
חולשה,  בשל  בישיבה, 
להגיע  המשיך  אך 
ומידי  בישיבה  לתפילות 
שיחות.  למסירת  פעם 
אירוע  עבר  פסח  בערב 
כשמאות  ואושפז,  מוחי 
נושאים  מתלמידיו 
לרפואתו,  תפילה 
ניצחו  ניסן  בכ"ג  אך 
המצוקים  את  האראלים 
והוא נלקח לבית עולמו. 

יקירי  ישיבת  ראש  זצ"ל  שרבאני  ראובן  רבי 
ירושלים, וגיסם של גאוני הדור, מרן ראש הישיבה 

'פורת  ישיבת  ראש  זצ"ל  שאול  אבא  ציון  בן  רבי 
ראש  זצ"ל  טולידנו  ניסים  רבי  והגאון  יוסף' 
שנים  במשך  תורה  הרביץ  יוסף'.  'שארית  ישיבת 
והעמיד אלפי תלמידים. נפטר בגיל 73, כשאלפים 

משתתפים בהלווייתו ומבכים את לכתו. 
שלום  ישראל  הרב  זצ"ל  מפאשקאן  הרבי 
וחתנו  להיסטוריה  ד"ר  שלום,  בן  פרידמן  יוסף 
של האדמו"ר האמרי חיים מויז'ניץ. הנהיג בשנים 
גילה  בשכונת  פאשקאן  חצר  את  האחרונות 
המגזר  על  ברובם  נמנו  כשתלמידיו  בירושלים, 
הדתי-לאומי. נפטר בגיל 93, ובנו, תת אלוף הושע 

פרידמן בן-שלום, מונה לממשיך דרכו. 
רבי שלמה בן טובים זצ"ל רבה של יהוד. קירב 
חיתן  שבשמיים,  לאביהם  העיר  מתושבי  רבים 
הכול  עושה  שהוא  תוך  לאלמנות,  ודאג  יתומים 
שבת  בליל  פתאומי  באופן  נפטר  ובהצנע.  בסתר 

פרשת בהר, והוא בן 77 בלכתו. 
'מנחת  ישיבת  ראש  זצ"ל  מוצפי  יהודה  רבי 
יהודה', בנו של המקובל רבי סלמאן מוצפי זצוק"ל 
ואחיו של הגאון רבי בן ציון מוצפי. נפטר בחודש 
במשך  קשים  בייסורים  שהתייסר  לאחר  אייר, 

כשנה. 
רבי אפרים פישל הרשקוביץ זצ"ל חבר בד"צ 
צאנז ודיין חסידי צאנז וקלויזנבורג בארה"ב. נודע 
בבקיאותו הרבה ובפסיקותיו ההלכתיות המקיפות, 
כן נודע כבעל בקיאות בתורת הקבלה. נלקח לבית 
משתתפים  כשבהלווייתו  סיוון,  בחודש  עולמו 

אלפים.
קיסטר  עקיבא  רבי 
'יד  ישיבת  מראשי  זצ"ל 
השופט  של  ובנו  אהרון', 
החרדי יצחק קיסטר. בשנים 
ונחלש,  חלה  האחרונות 
המשיך  מצבו  למרות  אך 
ובשגרת  תורה  בהרבצת 
אייר  בחודש  לימודיו. 
הבריאותי,  מצבו  הידרדר 
נשמתו  השיב  סיון  ובג' 

ליוצרה והוא בן 73. 
פינקל  מינה  הרבנית 
נפטרה  בירושלים  ע"ה 
הרבנית  ייסורים,  לאחר 
מרת מינה פינקל ע"ה, אשת 
בנימין  רבי  הצדיק  הגאון 

פינקל, מראשי ישיבת מיר.
אנטוורפן  ראב״ד  זצ״ל  שטרנבוך  אליהו  רבי 
הותיר   .86 בגיל  'העדה'נפטר  ראב"ד  של  ואחיו 
כמו"צ  המכהן  אשר  רבי  הגאון  בנו  את  אחריו 
בקהילה החרדית ואחראי על הכשרות באנטוורפן, 

ויז'ניץ  קהילת  רב  שטרנבוך  ברוך  רבי  והגאון 
בברכפלד. 

נדיר  באורח  אמריקה  בדרום  שלום  חכם 
בקהילות  היסטורי  חיזוק  למסע  כהן  הגר"ש  יצא 
כי  סיפרו,  תלמידיו  אמריקה.  בדרום  היהודיות 

ישיבת  בוגרי  שנים  במשך 
שהפכו  יוסף',  'פורת 
היהודיות  בקהילות  לרבנים 
התחננו  אמריקה  בדרום 
שהרב יבוא, אבל רק השנה 

הוא נעתר לכך.  
מקרעטשניף  הרבי 
האדמו"ר  נפצע 
קריית-גת  מקרעטשניף 
בעת  בינוני  באורח  נפצע 
שרכבו היה מעורב בתאונת 
היה  עת  בירושלים,  דרכים 
השבע  לשמחת  בדרכו 
האדמו"ר  נכדת  של  ברכות 
ירושלים.  מקרעטשניף 
למשך  אושפז  האדמו"ר 
כשבוע בבית החולים הדסה 
התאום  כשאחיו  כרם,  עין 
עמו  וללמוד  לבקרו  מגיע 

בכל ימי אשפוזו.
נפצע  מצאנז  הרבי 
עלה  לימודו,  במהלך 

מהמדף  ספר  להוריד  כדי  סולם  על  האדמו"ר 
חשש  בעקבות  ונפל.  כשל  בספריה,  העליון 
דחוף,  ניתוח  לערוך  הרופאים  הורו  ברגל  לשבר 
של  המדרש  בבתי  מתאספים  צאנז  שחסידי  תוך 
כפי  בשלום,  יעבור  שהניתוח  להעתיר  החסידות 
שאכן אירע, והרבי שב לתלמודו בבריאות איתנה.

המדרש  –בית  בויז'ניץ  חדש  מדרש  בית 
נהרס  ברק  בבני  ויז'ניץ  חסידות  של  המיתולוגי 
מדרש  בית  ונבנה  הולך  ובמקומו  השנה,  במהלך 
הרב.  החסידים  מספר  את  להכיל  שאמור  חדש, 
לקראת הימים הנוראים נעצרה הבנייה, ועל יסודות 
הבניין נבנה אוהל ענק ממדים שיהפוך לבית מדרש 
בראש השנה ויום הכיפורים ולסוכת ענק בסוכות. 

ראשי ישיבות  ראש ישיבה חדש בקול תורה 
מתמנים בדרך כלל בשעה שאחד מראשי הישיבה 
הולך לבית עולמו ל"ע, כך שתלמידי ישיבת 'קול 
תורה' הופתעו במהלך זמן חורף לראות את הגאון 
הרב שלמה שלזינגר, בנו של ראש הישיבה הגרמ"י 
הגר"ש  כללי.  השיעור  את  למסור  ניגש  שלזינגר, 
הצוות  אנשי  וכל  אביו  בליווי  השיעור  את  מסר 

בישיבה, מה שהעיד על הגיבוי שניתן למהלך.
בוגרי  נגידים,  מאות  לסלבודקה  שנה   70

יורק  בניו  השנה  התכנסו  עסקים,  ואנשי  ישיבה 
שנה   70 לרגל  שנערך  במיוחד,  יוקרתי  לדינר 

לישיבת סלבודקה בבני ברק. 
שנה  הייתה  שהשנה  ספק  אין  תפילה  עצרות 
תפילה  בעצרות  התחיל  זה  תפילה.  עצרות  של 
מרן  של  לרפואתו  והישיבות  הכוללים  בהיכלי 
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, והמשיך בעצרות 
בבית  הפגיעה  נגד  החרדיים  בריכוזים  מחאה 

הכנסת בערד. 
הוראתו  בעקבות  ימי לימוד רצופים  שלושה 
ימים  שלושה  קניבסקיללמוד  הגר"ח  מרן  של 
ברציפות לזכותו של מרן הגראי"ל, התכנסו אלפי 
גדושים  ימים  לשלושה  וכוללים  ישיבות  תלמידי 

בתורה ויראת שמים.
שחולל  נאום  לאחר  לבגין  שך  הרב  מכתב 
מכתב  גפני  ח"כ  חשף  הארץ,  בועידת  סערה 
שנשלח על ידי מרן הרב שך זצ"ל לראש הממשלה 
הראוי  שמן  חושב  "אני  ז"ל,  בגין  מנחם  המנוח 
להיזהר מלדבר גבוהה גבוהה, ולדעתי כדאי שלא 
שכבודו  וברצוני  ההתנחלויות,  עניין  על  לעמוד 
איננו  השלום,  למען  רק  שייעשה  שוויתור  ידע, 

ויתור", נכתב.
שר  מרן  הגיע  נדיר  באופן  בפוניבז'  חיים  ר' 
התורה הגר"ח קנייבסקי לשמחת ההקפות השניות 
הישיבה  ראשי  של  לצדם  והתיישב  בפוניבז', 
כשאלפי  פוברסקי,  והגרב"ד  אדלשטיין  הגרי"ג 
פוצחים בשירה לכבודה של  והאברכים  הבחורים 

תורה.
ועידת  כינוס  במהלך  ממיר  למשגיח  מצבה 
רבני אירופה, הגיעו רבני הוועידה לבית הקברות 
העתיק במיר, שם הקימו מצבה על קברו של מרן 
המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ 

זצוק"ל.
הסמינרים  בנות  כינוס 
סמינר  תלמידות  אלפי 
'הארנה'  באולם  התכנסו 
בירושלים לכנס נגד הפגעים 
העלולים להיווצר בלימודים 
אקדמאים ללא פיקוח. בכנס 
של  דבריהם  הובאו  הענק 
ישראל,  גדולי  ורבנן  מרנן 
בזהירות  הצורך  על  שעמדו 
הפלא  למרבה  הנדרשת. 
מימנה  ירושלים  עיריית 
מחלקות  מכספי  הכנס  את 
למרות  התורנית,  התרבות 
עתירה קנטרנית נגד המימון. 
של  השבת  משקפי 
באתר המכירות  החזון איש 
מכרו  זהב'  של  'ירושלים 
המשקפיים  את  השנה 
כך  שעוצבו  הייחודיות 
לכל  כמלבוש  שייחשבו 
הרוכשים  דולר.   17,000 של  שיא  בסכום  הדעות, 

המאושרים: שלושה שותפים, כולם אופטיקאים.
הרחבת הועדה למען השבת בעקבות המאבק 
נגד חילולי השבת בירושלים, הורה נשיא מועצת 
נציגים  שלושה  צירוף  על  כהן,  הגר"ש  החכמים, 
שמעון,  בן  דוד  השבתהרב  למען  לוועדה  חדשים 

הרב אבנר בן סימון והרב ראובן זכאים.
'תורת  ישיבת  ראש  סולובייצ'יק  ברוך  רבי 
וועדת  כחבר  מינויו  בזכות  השנה  התפרסם  זאב', 
היה  זה  בתפקיד  בירושלים'.  התורה  'דגל  רבני 
ברקת.  ניר  העיר  ראש  עם  המו"מ  על  אחראי 
הצלחתו במו"מ העלתה את שמו כמועמד אפשרי 

להצטרף ל'מועצת'.
אלפי  על  המעטירה  הישיבה  במיר  ביקורת 
ביקורות  שתי  בפני  לעמוד  נאלצה  תלמידיה, 
נוקשות של פקחי משרד הדתות. אחרי שהישיבה 
חברת  הישיבה  שכרה  הביקורות,  בכל  נכשלה 

ייעוץ מיוחדת, ועברה את הביקורת בהצלחה.
רבנים,  שלושה  בירושלים  'דגל'  רבני  ועדת 
וראש  אפרתי  הגר"י  )ע"ע(,  סולובייצ'יק  הגר"ב 
ידי  על  שנשלחו  כהן,  הגר"ד  חברון  ישיבת 
הסיעה  ענייני  את  לנהל  שטיינמן  הגראי"ל  מרן 

כינוס המועצות בעקבות חילולי השבת
התכנסו בפעם השנייה בהיסטוריה שלוש מועצות גדולי התורה 

לכנס חירום מיוחד בת"ת 'חוות דעת' בירושלים, בהנהגתם של מרנן 
הגרי"ג אדלשטיין והאדמו"ר מגור. המסקנות אמנם לא הרחיקו 

לכת בפן המעשי, אך לראשונה נוכחו כולם שהמאבקים הפוליטיים 
אינם גחמה חולפת של חברי הכנסת וכי הם ממלאים אחר הוראות 
שולחיהם, ובנוסף, הועבר מסר תקיף שדרש תיקון המעוות בחקיקה.

200 שנה למיר
ישיבת מיר המעטירה חגגה 
השנה 200 שנה להיווסדה, 
בסדרת דינרים יוקרתיים 
באירופה, ארצות הברית 
ובישראל. בדינרים נצפו 

תלמידי הישיבה מכל עדות 
ישראל, חסידים לצד ספרדים, 

אשכנזים לצד בני חו"ל. 

הפתקים של רבי 
יענקב

עם פטירת רבה של רמת 
השרון הגר"י אדלשטיין, 

נחשף אוצר בלום של 
פתקים שכתב בשנה 

האחרונה לחייו, עת התקשה 
בדיבורו בעקבות ניתוח 

שעבר בגרון. בין הפתקים, 
עצות לפונים, בקשת ברכות 
מגדולי ישראל וגם פתקים 

בהם הוא מודה לרופאיו.
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ברקת  מתווה  על  השאר  בין  חתומים  בירושלים. 
לחלוקת ירושלים )ע"ע(.

לפני  עוד  לכלא"  תלך  הילרי  אבחר  "כשאני 
טראמפ  דונלד  הספיק  כבר  לנשיאות,  שנבחר 
)ע"ע( לספק משפטים לפנתיאון. אחד מהם נאמר 
בעימות בחירות בתחילת השנה, כשהטיח בהילרי 
שייבחר  שלאחר  והבטיח  שחיתות  על  האשמות 

היא תישפט ותיכלא.
העימותים  במסגרת  פוטין"  של  "בובה 
לנשיאות ארה"ב, הילרי קלינטון )ע"ע( לא נשארה 
חייבת והטיחה בטראמפ בעימות האחרון כי הוא 
בובה של פוטין. קלינטון כבר נשכחה אבל הקשר 
ומחולל  נחקר  עדיין  הרוסי  למקבילו  טראמפ  בין 

כותרות מעת לעת בתקשורת האמריקנית. 
למדינת  עשה  הזה  הוירוס  מה  "תראה 
)ע"ע(  הרצוג  בוז'י  של  מילולית  נפילה  ישראל" 
פספס  שלא  ומי  וירוס,  המתנחלים  את  שכינה 
שהגיב  נתניהו,  כמובן  היה  בו  להיכנס  הזדמנות 
בדרישה "בוז'י, תתנצל מיד". בוז'י התעקש שלא 

התכוון למתנחלים וסירב להתנצל. 
וסיסמאות",  פופוליזם  של  "ימין  ליברמן: 
בנט: "שיתמקד בחיסול הניה" הימים ימי טרום 
פינוי עמונה, כששר החינוך נחלץ לטובת המאבק 
לדבריו למאבק  להיגרר  סירב  הביטחון  ואילו שר 
קרב  הגיע  אז  או  פתרון,  לו  שאין  להיות  שיכול 

הפופוליזם.

אותנו  גירשו  בית,  לאבד  זה  מה  יודע  "אני 
השתתפות  להביע  מנסה  נתניהו  רה"מ"  ממעון 
בצערם של מפוני עמונה, ואפעס, לא כל כך מצליח 

לו. מאוחר יותר כמובן, יצאה גם הכחשה.
"הנה עוד תמליל, ביבי: זה לא יעזור לכם" 
את  שחשף   2 חדשות  כתב  על  מלגלג  נתניהו 
עם  )ע"ע(  מוזס  נוני  ובין  בינו  השיחות  תמלילי 

'תמליל' משלו.
הממשלה  ראש  של  שאלתו  בבצ'יק?  איפה 
לעבר שר הבריאות יעקב ליצמן, כשהראשון עלה 
להחמיא  רצה  נתניהו  המודיע.  בוועידת  לנאום 
והוסיף  השר,  של  הלשכה  ראש  בבצ'יק,  למוטי 
כי "אתה עוזר מצוין לשר בריאות מצוין". מני אז 
מנסים אנשי הפמליות של הפוליטיקאים החרדים 
לזכות במחמאות דומות מנתניהו, אך ללא הועיל. 

להצתות"  ודריסות  דקירות  בין  הבדל  "אין 
ההצתות  טרור  את  תוקף  פנים  לביטחון  השר 
ניוז  בפייק  נפל  הוא  כי  נטען  בהמשך  אך  )ע"ע(, 

)ע"ע( וכי לא הוגשו כתבי אישום לאומניים בגין 
פשע הצתה באף אחד מהמקרים.

"חצוף ומחוצף! של נעלך מעל רגליך" סיעת 
אלעזר  ח"כ  של  למתקפה  בחריפות  מגיבה  ש"ס 
שטרן נגד הראשל"צ הגר"י יוסף. בהמשך הצטרפו 
את  שגינו  החרדים,  הח"כים  מרבית  המחאה  לגל 
שטרן על הדברים, אותם אנו מעדיפים שלא לצטט 

בבמה מכובדת זו.
"המכללות כצלצול בפעמוני הכנסיה" ראש 
לרגל  בשיחה  רוזן  הגר"י  ישראל'  'אור  ישיבת 
חנוכה בישיבה יוצא חוצץ נגד לימודים אקדמאים. 
יוון...  תרבות  היא  "האקדמיה  מדבריו:  עוד 

מהדברים הכי מאיימים על קיום התורה".
מגיע"  בינואר  ה-20  חזקה,  היי  "ישראל 
נשיא  לתפקיד  השבעתו  לפני  אחדים  שבועות 
תמיכה  בטוויטר  טראמפ  דונלד  צייץ  ארה"ב, 
בישראל, על רקע נקמת אובמה )ע"ע( ואי הטלת 

וטו באו"ם על הצבעה אנטי ישראלית.
לאחר  לי"  שהייתה  גרועה  הכי  "השיחה 
שרטון,  על  עלתה  אוסטרליה  נשיא  עם  ששיחתו 

צוטט טראמפ באופן שפגע באוסטרלים עמוקות.
משפט  חבר"  מחפש  רבין  תיזהר,  גדי  "גדי 
הישראלית,  בחברה  הרוחות  את  הלהיט  אזריה 
הקו  את  חצו  בחייל  לתמוך  שבאו  ומפגינים 
האדום עם שיר שקורא לפגיעה ברמטכ"ל. היועץ 

המשפטי לממשלה הורה לפתוח בחקירה.
מצוין"  רעיון  בהצלחה,  צודק.  "טראמפ 
היוזמה  על  טראמפ  נגד  הביקורת  גל  בעקבות 
נתניהו  מיהר  )ע"ע(,  מקסיקו  בגבול  חומה  לבנות 

להחמיא לנשיא החדש.
לאחר  ימים  שלושה  בכיס"  כיפה  יש  לי  "גם 
אירוע השנאה בהפגנה בכיכר גורן )ע"ע(, במהלכה 
תקף אחד המפגינים יהודי חרדי שהעיר לו על כך 
וזלזל  השבת,  צאת  טרם  עוד  התחילה  שההפגנה 
הציוני  המחנה  יו"ר  גינה  שלראשו,  ובזקן  בכיפה 
כיפה  שלף  ואף  הדברים  את  גבאי,  אבי  הטרי, 

מכיסו כדי להמחיש את דבריו.
החלטת  בגלל  באיטליה  האדמה  "רעידת 
אונסק"ו" ח"כ איוב קרא עוד טרם מינויו המפתיע 
לתפקיד שר התקשורת, סיפק התבטאות שחוללה 

שפקדה  האדמה  רעידת  ולפיה  דיפלומטי,  משבר 
נגד  אונסק"ו  החלטת  על  עונש  היא  איטליה  את 

שייכות הכותל לעם היהודי )ע"ע(.
"גם אני הייתי דורסת שוטר" אמירה מקוממת 
אל  באום  הדריסה  לאחר  צה"ל  גלי  שדרנית  של 
לאומני,  כאירוע  בתחילה  שנחשדה  )ע"ע(  חיראן 

והובילה להשעייתה של השדרנית.
העיר  ראש  בין  הטיטנים  קרב  סיום  עם   1:0
כחלון  משה  האוצר  ושר  ברקת  ניר  ירושלים 
את  והפסיק  התקפל  שהראשון  לאחר  )ע"ע(, 
השביתה, מיהרו באוצר לחגוג את הניצחון וצייצו 

בהתלהבות "1:0".
כשפינוי  הפסדנו"  עמונה  בקרב  קשה;  "יום 
שרת  הודתה  המעשי,  לשלב  הגיע  )ע"ע(  עמונה 
היהודי  הבית  מפלגת  כי  שקד  איילת  המשפטים 
הפסידה במאבק הנוכחי. לא משהו שפוליטיקאים 

מרבים לעשות.
הפלסטינים  לשמאל,  יותר  נוטה  "אני 

סערה  מחולל  גפני  משה  ח"כ  לפנינו"  כאן  היו 
יותר  "השמאלנים  גם  כשהתבטא  הארץ,  בועידת 
בן  עם  לעימות  ונקלע  מהימנים",  אינטלגנטים 

מאיר  החינוך  שר  סגן  מפלגתו 
פרוש.

סלוגן  סיגר-כיכר  מבצע 
שטבע יו"ר הקואליציה הנמרץ 
באירוע  )ע"ע(  ביטן  דוד  ח"כ 
ראש  עבור  שכינס  תמיכה 
בהשתתפותו  נתניהו  הממשלה 
טרם  כמחווה  אווניו,  באולמי 
שר.  לתפקיד  הצפוי  מינויו 
באותו  שנשא  נאום  במהלך 
השמאל  למפגיני  התייחס  ערב 
בכיכר  שבוע  מדי  הדורשים 
את  תקווה  בפתח  )ע"ע(  גורן 
לדין,  הממשלה  ראש  העמדת 
סיגר- 'מבצע  לתכניתם  וקרא 

כיכר'.
ופחדן"  "שר ביטחון חלש 
למשפחתו של הדר גולדין הי"ד 
נותרה  וגופתו  בעזה  שנהרג 
מחוסר  נמאס  חמאס,  בידי 
ליברמן  איווט  של  הפעילות 
מסיבת  כינסו  והם  בנושא 

בחריפות.  הביטחון  שר  את  תקפו  ובה  עיתונאים 
"הוא טוב בדיבורים וחלש במעשים", האשימו.

מהחיים  שנעלם  אחרי  חדש  זקן  ישן,  איש 
בתדמית  ברק  אהוד  שב  מה,  לזמן  הפוליטיים 
דרך  בעיקר  בפוליטיקה,  לעסוק  ומזוקנת  חדשה 
הטוויטר,  ברשת  וציוצים  חדשותיות  הופעות 
ומרבה  נתניהו  הממשלה  בראש  מתמקד  כשהוא 
לתקוף אותו. ביבי לא נשאר חייב והדביק לו את 

הכינוי שתפס כל כך.
ראשי  בישיבת  המזרחי"  הגן  לי  "קפץ 
הקואליציה פנה שר האוצר משה כחלון לנתניהו, 
ותהה מדוע הוא מנסה לדחות את שידורי התאגיד, 
ענה  בתגובה  לאוויר.  עליית  על  שסוכם  למרות 
יותר  מאוחר  המזרחי".  הגן  לי  "קפץ  נתניהו: 

התנצל, "לא הייתה לי כוונה לפגוע באיש".
"תעשיית הדכדוך" עם מינויו של חבר הכנסת 
איוב קרא לשר התקשורת, הגיב קרא לביקורת נגדו, 
במשפט שהפך לקלאסה, "אהיה שר התקשורת של 

עם ישראל ולא של תעשיית הדכדוך".
איי.קיו  בליכוד  האחרונה  "לעשירייה 
משותף" ח"כ מיקי רוזנטל מתנשא על העשירייה 

השלישית בליכוד, וחוטף ביקורות מכל עבר. 
לאל- בהמוניכם  עלו  כבושה,  "ירושלים 

טורקיה  נשיא  את  מעיר  המואזין  חוק  אקצה" 
הבית.  להר  לעלות  למוסלמים  קורא  וזה  ארדואן, 
ארדואן  חזר  המגנומטרים,  סערת  התעוררות  עם 
שנה  לפני  רק  ששכח,  למי  קריאתו.  על  שוב 
בעקבות  הטורקי  הנשיא  בפני  ישראל  התרפסה 
שהולך  מי  הפתגם  אומר  איך  המרמרה.  פרשת 
עם  קם  שהוא  יתפלא  שלא  כלבים,  עם  לישון 

פרעושים. 
נקלע  חזן  אורן  ח"כ  כלומניק"  חצר,  "ליצן 
לאחר  השכל,  שירן  מפלגתו  חברת  מול  לעימות 

שמאלנית  אג'נדה  עם  "מישהי  שהיא  שטען 
הליכוד".  גב  על  בכנסת  מושב  למצוא  שהצליחה 
"ליצן  לחזן  וקראה  חייבת  נשארה  לא  השכל 
סוציאליסט,  כלומניק,  חצר, 
שנכנס במקרה לכנסת בחסד 
אותנו  ללמד  ורוצה  הוריו 
לא  הוא  אידאולוגיה.  זו  מה 
חוץ  אידאולוגיה  מהי  יודע 
מלצעוק הכי חזק, להתלהם, 

לקלל, ולבעוט באוויר".
רצפות  "ניקיתי 
נתניהו  שרה  ושירותים" 
התפרנסה  ממה  חושפת 
שאף  "מעניין  בצעירותה, 
זה  על  אותי  שאל  לא  אחד 
הכל  הסיפורים  כל  לעומת 
אני  מהאצבע.  מצוצים  כך 
רצפה,  ניקיתי  שנים  במשך 
היה  זה  כיורים,  שירותים, 
בניין.  קבלני  של  במשרד 
היה  משם  שיצאתי  אחרי 
מהרצפה.  לאכול  אפשר 
כיף  היה  טוב,  ממש  ניקיתי 

להיות שם", טענה.
רק  מתנות  מקבל  "אני 
משה  האוצר  שר  בחתונה" 
כחלון מגיב בעוקצנות לפרסומים בתיקי החקירה 
של ראש הממשלה על קבלת מתנות מטייקונים לו 

ולאשתו.
"מה? הם הגיסים שלי?" עוד אחת של כחלון, 
התאגיד  ראשי  עבור  יילחם  לא  מדוע  שמסביר 

)ע"ע(.
גם  באף"  בעיות  בגלל  סיגרים  מעשן  "לא 
הסיגרים  לפרשת  להגיב  גויס  נתניהו  של  הרופא 
)ע"ע( ולהסביר מדוע ראש הממשלה בכלל מנוע 

מלעשן לאחרונה.
יחליטו"  שהצדדים  מה  מדינות?  "שתי 
אחרי  הלבן  בבית  נתניהו  של  הראשון  ביקורו 
הבחירות, וטראמפ פרע שטר ראשון באמירה חד 
שתי  פתרון  את  לכפות  מתכוון  שאינו  משמעית 

המדינות.
טרם  שהעולם  כפי  ועוצמה  זעם  "אש, 
הרבה  )ע"ע(  טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  ראה" 
לאיים בתקופה האחרונה על צפון קוריאה )ע"ע(. 
טראמפ  סיפק  ביותר  הקיצונית  ההתבטאות  את 
לאחר  ג'רזי,  בניו  גולף  באתר  חופשה  במהלך 
הדיווח שצפון קוריאה הצליחה להרכיב ראשי נפץ 

גרעיניים על טילים בליסטיים.
הנשיא  שבדיה!"  מאמין?  היה  מי  "שבדיה, 
שמהגרים  העיתונאים  את  לשכנע  מנסה  טראמפ 
בשבדיה.  שהתרחש  פיגוע  על  ומספר  רע,  זה 
הנשיא  מה  על  להבין  מנסים  עדיין  העיתונאים 

דיבר.
"אפילו היטלר לא השתמש בגז" דובר הבית 
הגזים,  תאי  את  שוכח  ספייסר  שון  לשעבר  הלבן 
ומנסה לשכנע שהשימוש של אסד בגז הוא חריג 

בכל קנה מידה אפשרי.
"ליברמן שלח אתכם כמו כלבלבים קטנים" 

"בקרוב יהיה 
רובוט שיחסל את 

נסראללה"
עוד הברקה של איוב קרא, עוד 

טרם מונה לשר התקשורת, 
ונראה שפזל דווקא לתפקיד 
שר המדע, או המדע הבדיוני.

אין כלום כי לא היה כלום
משפט המחץ של ראש הממשלה, 
שני רק ל'החלק הראשון לא נכון 
והחלק השני לא יהיה' האלמותי. 
נתניהו נהנה מהפידבק לסלוגן 

הקליט ומאז הוא משתמש בו בכל 
הזדמנות ביחס לחקירותיו ולחקירות 

המתנהלות נגד בני משפחתו.

ציטוטים 
וסלוגנים

"קודם כל זה לא 
קרה! ואם קרה, 

אז מה קרה?"
אמירה סאטירית 
שהצמידו ליו"ר 

הקואליציה, ח"כ דוד ביטן, 
כדי לתאר את הנאמנות 

הבלתי מסויגת שלו לראש 
הממשלה. ביטן הפך 

את האמירה מסאטירה 
למציאות, כשהחל 

להשתמש בה בראיונות.



סדרת  
הכשרות הכי טובה, באחריות!
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שאלות,  לשעת  עולה  בנט  נפתלי  החינוך  שר 
בנט  ביתנו'.  מ'ישראל  חכים  ע"י  קשות  ומותקף 
לא נשאר חייב ומאשים את הח"כים שהם עושים 
פרצה  דבריו  בעקבות  ליברמן.  של  שליחותו  את 
מהומה במליאה, ובנט מיהר לחזור בו, "אני חוזר 

בי, הוא שלח אתכם כמו החיילים שלו".
"הגיע הזמן לחסל את אסד" אחרי עוד התקף 
שר  משגר  סוריה,  נשיא  של  כוחותיו  מצד  רצחני 
הבינוי והשיכון יואב גלנט רמז עבה לשכן מצפון, 
ומוסיף, "כשנסיים עם זנב הנחש, נוכל להגיע גם 

לראשו שיושב בטהראן".
יהיה  "אני מבטיח לך שלאיראן לעולם לא 
בישראל  נוחת  טראמפ  הנשיא  גרעיני"  נשק 
ומבטיח  לתפקיד,  היכנסו  לאחר  ספורים  חודשים 
לחלום  העז  לא  שהוא  הבטחה  הממשלה  לראש 
עליה בתקופת אובמה. עכשיו נותר רק הפרט הקטן 

הזה, לקיים. 
נשיא  טרור"  מעודד  אתה  אותי,  "רימית 
ומאשים  לבקר ברשות הפלסטינית,  קופץ  ארה"ב 
לו  מוכיח  שהוא  תוך  לו,  שיקר  כי  מאזן  אבו  את 
שהוא מעודד טרור. הפלסטינים מצדם הכחישו את 

השיחה, וטענו כי "הישראלים ערכו אותה".
שהסיסמה  אחרי  שנים   5 כולנו"  של  "הילד 
לשחרור גלעד שליט עשתה את שלה, היא חולצה 
אלאור  למען  הקמפיין  במסגרת  שוב  מהבוידעם 
אזריה, כשתומכיו טוענים שכל חייל עשוי להיקלע 

למצב דומה.
"נתניהו, ממה אתה מפחד?" בעקבות הקפאת 
חוק הגיור, נוקט סגן שר החינוך מאיר פרוש בצעד 
חריג ומפרסם מכתב אישי לראש הממשלה, על גבי 

עיתון הבית 'המבשר'.
"מתווה הכותל סוכל על ידי מי שנהגו כבית 
שמאי" התבטאות לא מוצלחת של הנשיא ריבלין, 
שספג ביקורת חריפה מהמפלגות החרדיות, ולגלוג 

על חוסר ההתמצאות במונחים תורניים.
ראש  בין  עקיצות  קרב  עיוורת  עז  טסונאמי, 
ברק,  אהוד  לקודמו  נתניהו  בנימין  הממשלה 
מבטיח  ברק  של  המבטא  את  מחקה  כשהראשון 

צונאמי בינלאומי והאחרון תוקף חזיתית.

דונלד  נשיא ארה"ב  הביטוי שחידש  ניוז  פייק 
טראמפ )ע"ע( ביחס לחדשות מומצאות, מה שלא 
מנע ממנו עצמו לייצר שוב ושוב כאלה, פיגועים 
שלא היו, נתונים נטולי קשר למציאות ויש אפילו 
שהאשימו את אנשיו בשתילה מכוונת של ידיעות 
קמפיין  במהלך  החברתיות  ברשתות  מומצאות 
בארץ  גם  עבורו.  הצבעה  לעודד  כדי  הבחירות, 
שהופנו  בהאשמות  בעיקר  תאוצה  תפס  הביטוי 
שמיהר  ארדן,  גלעד  פנים  לביטחון  השר  כלפי 
להצהיר על טרור הצתות )ע"ע( ועל הפיגוע באום 
אל חיראן )ע"ע(, כשבשני המקרים קיים ספק אם 

הדבר עמד במבחן המעשה. 
במגזר  הגדולה  המקומונים  רשת  עיתונות  קו 
החרדי. הרשת מחזיקה במקומונים בכל הריכוזים 
ובאתר  פופולרי  שבוע  סוף  בעיתון  החרדיים, 
אנחנו  הקרובה  בשנה  גם  בפיקוח.  אינטרנט 
מבטיחים להמשיך להיאבק למענכם ולהביא לכם 
את החדשות העדכניות ביותר באופן מאוזן ושקול. 
שיש  'העיתון  של  יכול  הכול  הבוס  מוזס  נוני 
לו מדינה' נחשף לראשונה לציבור בהיבט שלילי 
לבלום  כדי  לנתניהו  שהוצעו  העסקאות  למדי. 
גרמו  אדלסון,  מבית שלדון  העיתון המתחרה  את 
תמיד  טוב,  בתקשורת.  האמון  את  לאבד  לרבים 
אפשר להתנחם ולומר שאצלנו במגזר זה אחרת...

ב'קו  כאן  שחשפנו  הפרשה  ההסתה  דגל 
הישראלית,  בתקשורת  טלטלה  וגרמה  עיתונות' 
ביימו  ב'רשת'  עובדים  ששני  שהתברר  לאחר 
לשבור  חרדי  צעיר  התבקש  בו  ברק  בבני  סרטון 
את דגל ישראל לעיני המצלמה, במה שהוצג אחר 
כך כתיעוד אותנטי. לאחר כמה ימים של התנהלות 
מהוססת, הבינו ב'רשת' את גודל הנזק, פיטרו את 
הכתב והעורך שיצרו את הסרטון המדובר והתנצלו 

על האירוע.
ברק  לבני  שהגיע  'רשת'  כתב  הוכמן  גיא 
ישראל', כשגילה  ל'דגל  יחס התושבים  לצלם את 
שמתייחסים אליו באדישות סיכם עם צעיר קל דעת 
שישבור את הדגל. 'קו עיתונות' חשף את המרמה, 
נאלצה  'רשת'  שבסופה  תקשורתית,  סערה  ועורר 

לפטר את הכתב. 
יגאל סרנה עיתונאי 'ידיעות אחרונות', שפרסם 
לנהגים  הורתה  נתניהו  שרה  כי  החברתית  ברשת 
בשיירת ראש הממשלה להוריד את ראש הממשלה 
הבליג,  לא  נתניהו  לעבר,  בניגוד  הדרך.  באמצע 
תבע את סרנה לבית המשפט, וזכה בתביעת דיבה 
בפיצוי של 100 אלף שקלים. חבריו של סרנה לא 
השלימו עם ההפסד הצורב, ואספו עבור סרנה את 

סכום הקנס.
משרד  מנכ"ל  "מומו",  פילבר  שלמה 
ראש  של  ימינו  יד  הוא  כולם  ידעו  התקשורת, 
לא  הפוליטי  ייחוסו  הבעייתי.  במשרד  הממשלה 
עמד לו בעת צרה, או שמא דווקא עמד לו לרועץ, 
ועם ההסתעפות החקירה בפרשת 'בזק' הוא נחקר, 
מתפקידו  והורחק  בית  למעצר  שוחרר  נעצר, 

במשרד.
תאגיד כאן מאבק אישי שניהל ראש הממשלה 
רשות  ושינוי  עצמו לשדרוג  הוא  במהלך שהוביל 
צולעת.  פשרה  במעין  לבסוף  והסתיים  השידור, 
רושם  עושה  כה,  ועד  לעובדה,  והיה  קם  התאגיד 
שהוא לפחות מנסה, משפר את העייפות שדבקה 
ברשות השידור, את הסיפורים על עשרה טכנאים 

שנדרשו לכוון מצלמה בודדת.
תאגיד  של  הזמני  המנכ"ל  קובלנץ  אלדד 
כמנהל  בתפקיד  בעברו  כיהן  הציבורי.  השידור 
שונים  פרויקטים  וניהל  צה"ל'  'גלי  הרדיו  תחנת 
התפרסם,  שמו  השנה  רק  אך  התקשורת,  בתחום 
בעקבות הסאגה המתמשכת סביב פרשיית התאגיד. 
חרדים בתאגיד טענות שונות הועלו נגד תאגיד 
בין  מספק  באחוז  חרדים  שילב  שלא  )ע"ע(  כאן 
מועסקים  בתאגיד  דווקא  כי  נדמה  אך  שורותיו, 
ובהם  אחר,  תקשורת  כלי  מבכל  חרדים  יותר 
עקיבא  הכתב  חכם,  ודוד  אייכלר  יעקב  המגישים 

וייס ואיש הדיגיטל מיילך זילברשלג.
חוק  אישור  ימי  הימים  בתאגיד  חרדי  רדיו 
את  בחקיקה  להסדיר  לחוצה  הממשלה  התאגיד, 
בצוק  הממשלה  לראש  שחמק  'התאגיד',  נושא 

לדרישה  הלחץ  את  גייסו  מש"ס  והח"כים  איתן, 
להקמת רדיו חרדי בתאגיד החדש. ואכן, הממשלה 
כשלא  לחוק,  הוכנס  רדיו  להקמת  וסעיף  נכנעה 
נקבע יעד להקמת התחנה. מי שבינתיים מתנגד הן 
תחנות הרדיו החרדיות הקיימות, כשרדיו 'קול חי', 

המועדפת  לתחנה  שנחשבת 
נגד  עתרה  אף  ש"ס,  על 
הקמת תחנה חרדית במסגרת 

התאגיד. 
על  אדלסון  שלדון 
האמריקאי,  ההימורים  איל 
בעיתון  בבעלות  שמחזיק 
לידידו  ונחשב  היום  ישראל 
עברה  נתניהו,  של  הטוב 
מחד  פשוטה.  לא  שנה 
אליו  עלה  טראמפ  דונלד 
תמיכתו  את  לבקש  לרגל 
מאידך  לנשיאות,  בבחירתו 
ראש  לחקירות  שורבב  שמו 
נחקר  אף  והוא  הממשלה, 
בנושא. בינתיים הוא הספיק 
לרפואה  ביה"ס  לחנוך 
באריאל,  באוניברסיטת 
לצאת למסע רכש בתקשורת 
את  ולקנות  הישראלית, 
'מקור ראשון' ואת nrg, ואף 
לחמם יחסים עם שר החינוך 

נפתלי בנט. 
עיתונאי  רגב  עמוס 
אחרונות  בידיעות  לשעבר 
'ישראל  לעורך  שמונה 

הודיע  השנה  העיתון.  הקמת  עם  מיד  היום', 
במפתיע על פרישתו מהתפקיד, לאחר כעשור. רגב 
והיה  נתניהו,  נחשב למקורבו של ראש הממשלה 

עמו בקשר טלפוני לא פעם. 
בועז ביסמוט ראש דסק החוץ בעיתון 'ישראל 
היום', והעורך החדש לאחר פרישתו של רגב. עם 
והוביל  למערכת,  צעיר  דם  הכניס  לעיתון  כניסתו 
הישג  העיתון.  של  העיתונאים  במצבת  לשינויים 
נוסף שהוא רשם השנה העיתונאי הישראלי היחידי 

שראיין את הנשיא טראמפ. 
בעשור  שכיהן  וותיק,  עיתונאי  מרגלית  דן 
כניסתו  עם  היום.  בישראל  כפובליציסט  האחרון 
מתפקידו,  פוטר  העורך  לתפקיד  ביסמוט  של 
כשלטענתו, "פרנסתי נפלה בגלל חופש הדיבור". 
כי  ואמרו  הטענות,  את  הכחישו  היום  בישראל 
הסיבה לפיטורין היא שכרו הגבוה, וסירובו לקצץ 
מהרה  עד  מצא  מרגלית  דאגה,  אל  אולם  בשכר. 
עבודה בעיתון 'הארץ', אותו עיתון שתקף לא אחת 

את מרגלית על תפקידו בישראל היום. 
לא  שחשף  מצליח,  תחקירן  בעבר  גילת  מוטי 
היום'  ל'ישראל  מעברו  שחיתות,  פרשיות  מעט 

הקרירה  של  הסוף  תחילת  את  סימן  כעשור  לפני 
ועסקו  מסעירות  חשיפות  מעוטי  היו  טוריו  שלו, 
ברשויות  אזוטריים  שחיתות  באירועי  בעיקר 
קטנות. עם מינויו של בועז ביסמוט )ע"ע( לעורך 
לפיטורי  שגרם  "מה  כי  וטען  גילת,  פוטר  ראשי 
על  הון-שלטון,  חיבור  שמייצג   2000 תיק  היה 
חופש הביטוי". מנגד, ביסמוט הכחיש בתוקף את 
הטענות, ולדבריו הפיטורין היו רק על רקע שכרו 
הגבוה של גילת. כך או כך, גילת הצליח להתברג 
חזרה בתקשורת, כשתאגיד השידור הציבורי שכר 

את שירותיו. בינתיים, הוא ממשיך לשעמם. 
ראשיות  כותרות  כמה  ש"ס  נגד  טוכפלד 
בש"ס,  ופגעו  היום  בישראל  קצר  בזמן  שהופיעו 
העיתון.  של  הפוליטי  הכתב  חתום  רובן  כשעל 
הנראה,  ככל  וחלקן,  הקלטות  על  התבססו  חלקן 

בסך הכול פייק ניוז )ע"ע(.
ועידת 'הארץ' או בשמה המלא "וועידת ישראל 
העיתון  של  השנתית  בוועדה  מדובר  לשלום". 
השמאלני, כשלא מעט פוליטיקאים מהימין עושים 
הבוז  לקריאות  לזכות  לוועדה,  להגיע  כדי  הכול 
של  למעוזים  גם  להיכנס  "מעזים"  שהם  ולהוכיח 
השמאל, כביכול מדובר במחנות פליטים ברצועת 

עזה. 
תחנת  כמפקד  מתפקידו  השנה  פרש  דקל  ירון 
למפקד  כשמונה  צה"ל.  גלי  הצבאית  הרדיו 
התחנה, היו לא מעט ממחנה הימין שסברו כי ילך 
שהיה  השידורים,  בלוח  ייגע  ולא  קודמיו  בדרך 
של  השמאלי  מהצד  המצביעים  על  בעיקר  אהוב 
ודקל  התאכזבו,  הם  לשמחתם  הפוליטית,  המפה 
את  הכניס  היתר  כשבין  שינויים,  מספר  ביצע 
אראל סגל, עיתונאי ימני נשכני 
לשדר בתחנה. על אף השינויים 
עד  הלך  לא  דקל  כי  לציין  יש 
עדיין  השידורים  ולוח  הסוף, 
לא מאוזן פוליטית, ובכלל למה 
בישראל 2017 יש צורך בתחנה 

צבאית?!
איש  חי'  'קול  רכישת 
שמחזיק  בר,  אבי  העסקים 
תקשורת  כלי  מספר  בבעלותו 
כלליים, רוכש את מניות התחנה 

החרדית הוותיקה 'קול חי'. 
הרשות  השידור  רשות 
השידור  את  וניהלה  שארגנה 
ברדיו  בישראל,  הציבורי 
השנה  הלכה  ובטלוויזיה, 
ארוכה.  גסיסה  אחרי  לעולמה 
להתנגד  ניסו  הרשות  עובדי 
החדש  הגוף  ולפתיחת  לסגירה 
הפגנות,  ערכו  )ע"ע(,  התאגיד 

שכנעו ח"כים, אך ללא הועיל.
אפליקציית  של  שמה   360
רשת  של  החדשה  החדשות 
אדלסון  שלדון  של  התקשורת 
להציג  שמבטיחה  )ע"ע(, 
תמונה מאוזנת של 360 מעלות. 
האפליקציה שואבת את ידיעותיה מכלי התקשורת 
רק  ששווקה  ולמרות  אדלסון,  שבבעלות  הימניים 
השנה כבר רשמה כמות נאה של הורדות לסלולרי, 

למעלה ממאה אלף.
העזתי  הטרור  ארגון  לשידור  פורץ  חמאס 
הצליח להפחיד לא מעט ישראלים הצופים בערוצי 
כשבמהלך  לוויין,  צלחות  באמצעות  החדשות 
שידורי מהדורת החדשות של הערוצים המרכזיים 
בישראל הצליחו האקרים של הארגון להשתלט על 

השידור ולשדר כמה מסרי הסתה. 
אלף  מאה  בסך  קנס  והרפורמים   20 ערוץ 
והלוויין,  יו"ר מועצת הכבלים  שקלים הושת ע"י 
יפעת בן חי שגב, על הערוץ הימני. הסיבה;  ד"ר 
של  ומקומם  מורשת  כערוץ  מוגדר  הערוץ 
הרפורמים והקונסרבטיבים נעדר ממנו. אולי צריך 
והקונסרבטיבים  כי הרפורמים  להזכיר לד"ר שגב 
מהווים פחות מחצי אחוז מהציבור הישראלי, וכי 
מקומם של החרדים והימנים נעדר מכלל הערוצים 

השונים, למרות שהם מונים פי כמה וכמה. 
התקשורת.  של  השחור  הסוס  ריקלין  שמעון 
בחר  השנה  אך  במקצועו,  ארכאולוג  בכלל  הוא 

ועידת המודיע
"ועידת הרצליה של 

החרדים", כך הוגדרה 
הוועידה החצי-שנתית 

של עיתון 'אגודת ישראל'. 
בוועידה הראשונה הפתיע 

ראש הממשלה, והגיע 
לנאום נאום שכולו חיבוק 

למפלגות החרדיות. 
בוועידה השנייה נתניהו 

לא יכול היה להגיע 
משיקולי לו"ז, ובוועדה 

המארגנת החליטו 
שמ'טעמים חינוכיים' אף 

פוליטיקאי לא יוזמן.

תקשורת



תוקף המבצע עד 15.9.17 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבניהם. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה 
של מגוון המוצרים מוצגים בנקודת המכירה עצמה. מלאי מינימלי למבצע לכל מוצר 4 יח’ לסניף.

ירושלים
כנפי נשרים 68
02-5871-168

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר אלתא בין רובע ג’-ז’

073-7219-219

אלעד
שמעון בן שטח 8, מרכז רימון 

0737-218-218

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

רק המחיר מדבר!
לא הטבות. לא מתנות. רק מחיר מנצח!

לדוגמא ממגוון 
המוצרים:

₪ 3990
₪ 5510

CN160230 :דגם
• נפח כללי  574 ליטר
• נפח תא קירור 394

• נפח תא הקפאה 160 ליטר
A דירוג אנרגטי •

מקרר מקפיא תחתון

₪ 2990
₪ 3515

₪ 2490
₪ 3280

HRS521 :דגם
• נפח כללי 494 ליטר

• נפח תא קירור 333 ליטר אחסון
• נפח תא הקפאה 161 ליטר אחסון

B דירוג אנרגטי •

 ZOP909/38903  :דגם
• פירולטי מפואר

• נירוסטה
• 74 ליטר

A דירוג אנרגטי •

SBS תנור בנוימקרר

₪ 990
₪ 1190

 LGH7508-BK  70 ' :דגם
• 5 מבעירי גז רוחב 70

• ציפוי כיפות ותומכי זכוכית
יציקות ברזל

• משטח זכוכית מחוסמת 8 מ״מ

כיריים גז

₪ 499
₪ 590

IXUS-185 :דגם
• 20 מגה פיקסל
8 X זום אופטי •

• 3 שנות אחריות מבית קרט

₪ 980
₪ 1175

GV8981 :דגם
• מיכל נשלף

bar 6.5 לחץ קיטור •
• 400 גרם אדים

• 2 שנות אחריות ניופאן

מגהץ קיטור אדים

₪ 799
₪ 939

 FJ-SM1050S  :דגם
• כולל בלנדר ומטחנת בשר

• 5 מהירויות כולל פעולת פולסים 
לביצועים מרשימים • שמירה על 
מהירות קבועה בכל עומס עבודה
• קערה בנפח 6 ליטר מנירוסטה 

מוברשת • 1500 וואט

מיקסר מקצועי משולב

₪ 1990
₪ 2340

WAK24260IL :דגם
• 1200 סל”ד

• צג גדול
A :דירוג אנרגטי •

מכונת כביסה 8 ק״ג

₪ 1090

₪ 990
₪ 1440

LFZ2451V-WMCR :דגם
• נפח ברוטו: 219 ליטר

• נפח נטו: 209 ליטר
D דירוג אנרגטי •
DE FROST •
• תוצרת אירופה
• 3 שנות אחריות

מקפיא 6 מגירות

מצלמה דיגיטלית

החל מ...

₪ 2290
החל מ...

החל מ...

₪ 2790

תנורים
דו תאיים

מזגנים

חבילות 
מתחתנים

היחיד עם הכשר מהדרין 
לשבת של בד״צ העדה 

החרדית ירושלים
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לעבור לתחום התקשורת, וביטא בדרכו הייחודית 
את עמדתו הימנית. ריקלין אף זכה להיות העיתונאי 
היחידי שראיין את ראש הממשלה בשנה החולפת, 
ערך  נתניהו,  מלבד  פעמיים.  אלא  אחת  פעם  לא 
ריקלין ראיון עם רעיית רה"מ שרה, וזכה לתגובות 
נלעגות ולחיקויים סאטירים, שכן במהלך הריאיון 
שאל "שאלות" קלות והנהן בחיוב כל העת. הוא 
מצדו לא נותר חייב ותוקף כל העת את התקשורת 
שלא מקשה על פוליטיקאים מהשמאל, ואף ערך 
שהתקשורת  הביקורת  בין  השוואות  מעט  לא 
השמאל,  מחנה  לעומת  הימין  במחנה  מטיחה 
כבר  "אתם  בשורה  מסיים  הוא  הביקורת  כשאת 

יודעים למה".
לעיתונות.  שנתי  החצי  הסקר   TGI סקר  
מדובר בסקר לא מדויק בלשון המעטה, וגם אלה 
לא  בסקר  טובים  ציונים  מקבלים  שעיתוניהם 
ממהרים לחגוג אותו. עם זאת, היות ומדובר בסקר 
תוצאותיו  התקשורת,  בשוק  שמתפרסם  היחיד 
הופכות לכותרות חדשותיות. שלא תחשדו בנו, רק 
נזכיר, שקו עיתונות הוגדר כשבועון עם החשיפה 

הגדולה ביותר במגזר החרדי. 
הדרך אחרי שנים בהן יו"ר ש"ס השר דרעי חוזר 
ומצהיר בכל הזדמנות כי יפתח יומון ספרדי לבני 
ועל הדרך מתעלם באלגנטיות מקיומו של  תורה, 
עיתון הבית הותיק 'יום ליום', נקט דרעי גם בצעד 
של  במתכונת  בתחילה  העיתון,  את  ופתח  מעשי 
שבועון. מאז הקמתו גויסו נציגי התנועה הקדושה 
ברחבי הארץ להרבות לו מנויים, ולפי הדלפות אף 
נאמר להם על ידי השר כי "זה הפריימריז שלכם" 
מנויים, עלול לאבד   50 יביא לפחות  וכי מי שלא 

את כסאו.
יום ליום עד לפני מספר חודשים נחשב לעיתון 
שנכנס  חדש  משקיע  אך  ש"ס,  סיעת  של  הבית 
בשם  מתחרה  עיתון  לפתיחת  הוביל  לעיתון 
'הדרך' )ע"ע( ולנטישת קוראים. בינתיים המו"לית 
הספינה  את  לייצב  מנסה  עידן  נעמה  החדשה 
המקרטעת, מינתה את הח"כ לשעבר שלמה בניזרי 
לעורך העיתון וערכה מספר שינויים במצבת כוח 

האדם.  
נודעה  האמריקאית  התקשורת  רשת   CNN
קלינטון  הילרי  הדמוקרטית  למועמדת  בחיבתה 
דונלד  הנבחר  הנשיא  את  שהוביל  מה  )ע"ע(, 
הרשת,  בגנות  הודעות  מספר  לפרסם  טראמפ 
כשהשיא היה סרטון וידאו בו הוא נצפה "מתאבק" 
עם הרשת ומפיל אותה לקרשים. הרשת מצדה לא 
כל  לו  להזכיר  וממשיכה  לטראמפ  הנחות  עושה 
בכיר  כשמפיק  גם  הרוסים,  עם  קשריו  את  העת 
)ע"ע(  ניוז"  ב"פייק  שמדובר  אומר  נתפס  ברשת 

שמביא קהל. 
של  במחלוקת  השנוי  מינויו  סדן  רמי  פרשת 
שנתקל   ,10 ערוץ  דירקטוריון  כיו"ר  סדן  רמי 
בהתנגדות חזיתית של ש"ס בניצוחו של ח"כ יגאל 
בעקבות  מהדירקטוריון  בהדחתו  הסתיים  גואטה, 

זיוף בקורות החיים שהגיש.
החלו  הממשלה,  ראש  בהנחיית  ג'אזירה  אל 
בלע"מ לנקוט בהליכים לשלילת תעודות עיתונאי 
עם  המזוהה  ג'אזירה,  אל  רשת  משרדי  וסגירת 

הגרועים שבאויבינו.

הכי  האקזיט  דולר,  מיליארד   15.3 מובילאיי 
כיוזמה  שהתחיל  ובכלל,  ישראל  בתולדות  גדול 
טכנולוגית לרכב על ידי פרופ' אמנון שעשוע וזיו 

אבירם לפני 18 שנה, הפך עם הזמן לחברת הייטק 
עובדים  כ-700  שמעסיקה  מצליחה  ישראלית 
החברות  מעשר  כאחת  סומן  ואף  העולם,  ברחבי 
שנה,  חצי  לפני  הגיע  השיא  בעולם.  המבטיחות 
החברה  את  רכשה  אינטל  השבבים  ענקית  כאשר 
בסכום עתק, ממנו הרווחנו כולנו, לאחר שהמדינה 

שלשלה לכיסה כ-4 מיליארד שקל. 
נדמה  מובילאיי  עסקת  אחרי  פארמה  קייט 
שהמשק הישראלי כבר התרגל לאקזיטים בסכומי 
עתק, ולכן עסקת רכישת החברה הישראלית קייט 
פארמה בסכום הדימיוני משהו של 11.9 מיליארד 
מדובר  ועדיין  בהרבה,  נמוך  לסיקור  זכתה  דולר 
הישראלי,  התרופות  לשוק  ממש  של  במחמאה 
נמכרה  בלבד  שנים   8 לפני  שנוסדה  כשהחברה 

לענקית התרופות גיליאד.
פלאריום עוד אקזיט ישראלי שנבלע בכותרות 
ולא זכה לסיקור מספק, אולי בגלל שגרף 'רק' חצי 
מיליארד דולר. חברת המשחקים פלאריום נמכרה 
לחברה אוסטרלית, והיא ממשיכה לפעול בישראל 

ולהעסיק 1,200 עובדים.
חברת  חסידי:  אקזיט  גלובל  קיימברידג' 
קיימברידג'  חברת  את  השנה  רכשה   FleetCor
גלובל, שמתמחה בתשלומים בינלאומיים, תמורת 
הם  מהעסקה  שהרוויח  מי  דולר.  מיליון   675
ויז'ניץ  הנגידים יעקב פעלדמאן, שמשתייך לחצר 
מאנסי, והנגיד בן ציון הייטנער, שמשתייך לחצר 

באבוב.  
מס דירה שלישית היוזמה השנויה במחלוקת 
את  לפתור  שנועדה  כחלון  משה  האוצר  שר  של 
כבר  אך  משפט,  בבית  נתקעה  הדיור,  משבר 
נזקים בשוק כשגרמה למשכירים  הספיקה לחולל 
רבים להעלות את מחירי השכירות, כדי לגלגל את 
עלויות המס על השוכרים. נראה שלא משם תבוא 

הישועה לשוק הנדל"ן.
שחברת  שנים  אחרי  ותנובה  טרה  מאבק 
חברת  החליטה  החרדי,  במגזר  שלטה  'תנובה' 
ועברה  בתנובה,  בראש  ראש  להתחרות  'טרה' 
של  הכשרות  אנשי  החרדית'.  'העדה  להכשר 
'אגודת ישראל', ההכשר הקודם של 'טרה' טענו כי 
החלפת ההכשר לוותה באמצעים בלתי כשרים, אך 
השנה  סוף  לקראת  שפורסמו  נתונים  הועיל.  ללא 

הראו כי מכירות טרה בקרב הציבור החרדי עלו.
בנקים  על  מעט  לא  שמענו  יהב  בנק  סחיטת 
האקר  נעצר  כי  שהידיעה  כך  לקוחות,  "שסחטו" 
צרכני  את  הפתיעה  בהחלט  יהב  בנק  את  שסחט 
לקוחות  יפרסם מאגרי  כי  איים  החדשות. החשוד 
לפרוץ,  הצליח  לטענתו  אליהם  הבנק,  של 
במטבעה  שקלים  מיליון  מבקש  הוא  כשבתמורה 
לקוחות  לשמחת  )ע"ע(.  'ביטקוין'  הווירטואלית 
הבנק, יחידת הסייבר של משטרת ישראל הצליחה 

לשים את ידה על ההאקר בזמן. 
קריסת הדר דימול במהלך הקיץ הודיעו בעלי 
של  וסלתא  השמנה  התחתנו  בו  היוקרתי,  האולם 
אין  וכי  כלכליים  לקשיים  נקלעו  הם  כי  המגזר, 

להם עוד יכולת להפעיל את האולם. לאחר מספר 
הודיעו  בשיממונו,  עמד  האולם  בהם  חודשים 
מספר בעלי עסקים כי רכשו את המתחם וכי הוא 

יחזור לפעול לאחר שיפוץ מקיף. 
שבועיים  בשמך  טפחות  במזרחי  שביתה 
'מזרחי טפחות' בדרישה לחתום על  שבתו עובדי 
שנפגע  מי  תמיד,  כמו  חדש.  קיבוצי  שכר  הסכם 
מענה  בחוסר  שנתקלו  הלקוחות,  היו  מהשביתה 
מצד פקידי הבנק. לשמחתם של הלקוחות, לאחר 

מאבק  של  כשבועיים 
להבנות  הצדדים  הגיעו 
חדש,  שכר  הסכם  על 
להסביר  חזרו  והפקידים 
הסיבה  כי  ללקוחות 
לא  הכסף  ששטרות 
היא  מהכספומט  יוצאות 
האוברדרפט ולא שביתה. 
טפחות  במזרחי  שוד 
הבנק  סניף  לקוחות 
ברחוב השומר מול 'קוקה 
קולה' נחרדו לראות רעול 
מאיים  לבנק,  נכנס  פנים 
ושודד  הפקידים  על 
שקלים.  אלפי  של  סכום 
נמלט  השודד  לשמחתם 
מהזירה לאחר השוד, ולא 

פגע בלקוחות. 
לא  בום'  'הטודו  שוד 
בכל יום זוכים מעשי שוד 
שגם  כך  משלהם,  לכינוי 
התפקעה  גל"צ  שדרנית 
מצחוק כשנאלצה להקריא 
לכידתו  על  הידיעה  את 
בום".  "הטודו  שודד  של 

צמד המילים הללו משמעותם בפורטוגזית "הכול 
בסדר", והם נכנסו ללקסיקון הישראלי בזכות שיר 
פופולרי. שודד הבנקים החליט לקחת את המילים 
לפשע,  לשותפתו  כסיסמה  שימוש  בהם  ולעשות 
הבנקים  לשמחת  הצליח.  שהשוד  לה  ולרמוז 
השוטרים  שנשדדו,  לציון  ראשון  באזור  הרבים 
ולפענח  השודד  של  עקבותיו  על  לעלות  הצליחו 

את הסיסמאות בהן עשה שימוש. 
כסיף את העיר כסיף, שבסמוך לתל ערד שבנגב, 
לא  זה  אך  החרדי,  לציבור  שנים  במשך  מייעדים 
זונח  השיכון  משרד  כי  היה  נראה  בעיר.  מעוניין 
הבינוי  שר  הכריז  השנה  בתחילת  אך  הרעיון,  את 
אם  בין  תקום  המזרחי  שבנגב  כסיף  "העיר  גלנט 
תהיה חרדית ובין אם לא", ובכך החזיר את הרעיון 
לקדמת השולחן. חודש לאחר החזרתו החל משרד 
התחלת  לצורך  קבלנים  עם  חוזים  לערוך  השיכון 

פיתוח התשתיות בשטח. 
אחרי מאבק ממושך  העלאת שכר המינימום 
עלה השנה שכר המינימום, כשהשכר עבור שעת 

)עד  יעמוד על 26.88 ₪, והשכר החודשי  עבודה 
43 שעות שבועיות( יעמוד על 5,000 ₪. 

עובדות  האימהות  לאימהות  האכלה  שעת 
התבשרו השנה, כי תורחב הזכאות לשעת האכלה, 
אם  גם  ביום,  שעות  שמונה  העובדת  לעובדת  גם 

היא איננה עובדת משרה מלאה. 
שארגנה  מפורסמת,  נדל"ן  יזמית  אור  ענבל 
קבוצות רכישה במגזר החילוני. אחרי מספר שנות 
מבקשת  כשהפרקליטות  הקריסה,  הגיעה  הצלחה 
כפושטת  עליה  להכריז 
לפי חשדות  כך  אור,  רגל. 
הפרקליטות, מכרה זכויות 
לאישורי  מעבר  בקרקעות 
הבנייה וכן מכרה את אותן 

דירות למספר רוכשים.
אסם  נגד  עד  אושר 
החרדית  הקמעונות  רשת 
נגד  במאבק  השנה  פתחה 
אחרי  'אסם',  המזון  רשת 
סחורה  למכור  סירבה  שזו 
זול  במחיר  עד  לאושר 
יותר. בשיא המאבק ייבאה 
מוצרים  הקמעונות  רשת 
מתחרים במחירים זולים. 

כינויו  לוויתן  מאגר 
גז  של  קידוח  שדה  של 
התיכון  בים  הנמצא  טבעי 
בתחום  לחיפה  מערבית 
המים הכלכליים של מדינת 
הערכות,  לפי  ישראל. 
על  משתרע  לוויתן  שדה 
של  מאוד  גדול  שטח 
כ-325 קמ"ר המכיל כ-16 
טריליון רגל מעוקב, וככל 
הגז  תגלית  מדובר  הנראה 
האחרון.  בעשור  עמוקים  במים  ביותר  הגדולה 
על  במאגר  השותפויות  הודיעו  החורף  בשלהי 
החלטת השקעה סופית לפיתוח המאגר, כך שעד 

סוף 2019 תחל הזרמת גז מהמאגר.
ההסכם  בעקבות  לילד  כשר  חיסכון 
החלה  האזרחית  השנה  מתחילת  הקואליציוני, 
המדינה להפקיד 50 שקלים לילד בחודש. ההורים 
חסכון  למסלול  השקעה  קרנות  בין  לבחור  נאלצו 
וקיבלו  דרשו  החרדים,  ההורים  בבנקים,  סולידי 

קרנות השקעה בפיקוח רבנים.
ה-  הסכם  בעקבות  הגמ"חים  מאבק 
לרשויות  בישראל  המס  רשויות  בין   ,FATCA
בטענה  למאבק,  הגמ"חים  בעלי  יצאו  בארה"ב, 
להעביר  יצטרכו  הם  שכן  קריסה,  לקראת  שהם 
אמריקנית.  אזרחות  מבעלי  הפקדות  על  דיווחים 
בעקבות מאבקם הנחוש והתערבותו של יו"ר ועדת 
הכספים, הודיע בנק ישראל כי גמ"חים לא יחויבו 
בדיווח, אם היקף הנכסים של הגמ"ח לא עומד על 

50 מיליון דולר. 
הקיץ  בתחילת  למכירה  אסטוריה  וולדורף 
פורסם כי מלון הפאר הירושלמי, מוצע למכירה על 
ידי משפחת רייכמן, בסכום הצנוע של 160 מיליון 

דולר. השקעה סולידית ראויה.
מגיעים  שאתם  זה  את  מכירים  הקידוש  חוק 
לסופר ביום חמישי בלילה, נזכרים שהמיץ ענבים 
הקניות,  לעגלת  בקבוק  מצרפים  להסתיים,  הולך 
את  לרכוש  יכולים  לא  שאתם  בקופה  מגלים  ואז 
אם  גם  חלפה?  כבר   23:00 השעה  שכן  הבקבוק, 
אינכם מכירים את התופעה, כדאי שתכירו את חוק 
ויין  ענבים  מיץ  מכירת  להחריג  שנועד  הקידוש, 
השעה  אחרי  אלכוהול  למכירת  מהחוק  לקידוש 

.23:00
ספור  אין  לאחר  כנסת  לבתי  מארנונה  פטור 
החורף  במושב  אישרה  הכנסת  מליאת  מאבקים, 
את הפטור מארנונה לבתי כנסת ששימשו גם כבתי 
מדרש. באורח אבסורדי, עיריות רבות החריגו בתי 
כנסת ששימשו גם כבתי מדרש מהפטור מארנונה, 
תפילה.  כבית  רק  משמש  לא  המקום  כי  בטענה 
צור,  בן  יואב  ח"כ  ידי  על  הוצעה  החוק  הצעת 
משה  הכספים  ועדת  יו"ר  של  מלא  לגיבוי  וזכתה 
למרות  בוועדה,  החוק  הצעת  את  שהעביר  גפני, 

כלכלה 
ונדל"ן

חוק השקיות נכנס לתוקף
"כמה שקיות לקחת", מי לא מכיר את השאלה 

המעצבנת הזו, שנשאלת בסוף שכל קנייה 
בסופר. מי שאחראי לשאלה הזו, ולמחיר 

שהיא נושאת בחובה, 10 אגורות לשקית, הוא 
המשרד לאיכות הסביבה, שהחליט להילחם 

בזיהום הרב שגורמות שקיות הפלסטיק. 
החוק התקבל במורת רוח רבה בקרב הציבור, 
שטען כי החוק לא ישנה את צריכת השקיות, 
אלא רק יעשיר את קופת המדינה, אבל נתוני 

המשרד לאיכות הסביבה הוכיחו שהחוק 
הועיל לצמצום השימוש בשקיות.

קיצוץ סלי המזון
התנהלות שערורייתית של 

ממשלת ישראל שחשפנו כאן 
ב'קו עיתונות' כבר לפני פסח 
ובשנית לאחרונה, מדובר על 

קיצוץ דרסטי של עשרות 
אחוזים במימון שנותנת 
המדינה לעמותות חסד 

לטובת סיוע בסלי מזון לחגים 
וב'קמחא דפסחא' לעניים, כך 
שאפילו ב'עידן לפיד' קיבלו 

העמותות סכום משמעותי יותר 
שסייע להם להציב סל מצרכים 

ראוי ולדאוג שלפחות בחגים 
יזכה כל יהודי לארוחות ראויות. 
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התנגדות משרד האוצר ועיריית ירושלים. 
הקמעונות  רשת  קולה  הקוקה  מלחמת 
משקאות  סדרת  הקיץ  במהלך  השיקה  'שופרסל' 
הבקבוקים  'קולה'.  משקאות  בראשם  קלים, 
קולה',  'קוקה  לחברת  למדי  דומה  באופן  עוצבו 
ושיווקם לווה בפרסומות שמזכירות לא מעט את 
האחרון  הדמיון  זה  זאת,  עם  האמריקני.  המותג 
בהצלחה  זיהו  נסיינים  מעט  כשלא  המוצרים,  בין 
למתחרתה  החדשה  הקולה  בין  ההבדלים  את 
הוותיקה, מה גם שמחיר הקולה של שופרסל זול 
משמעותית. מארז רביעיית בקבוקי 1.5 ליטר עולה 
בהצלחה,  אישית,  ובנימה  בלבד.  שקלים   14.90
ירדו  האהוב  המשקה  של  שהמחירים  הזמן  הגיע 

קצת.
שרים  חברים  בה  שרים  ועדת  הדיור  קבינט 
העלייה,  הביטחון,  התשתיות,  האוצר,  ממשרדי 
הסביבה,  והגנת  תחבורה  הפנים,  המשפטים, 
בנושא  הממשלה  מדיניות  את  לקבוע  ותפקידה 
הדיור. הסכמי הגג הרבים שנחתמו השנה, חשפו 

את הוועדה לציבור.
עלון פרסומי של חברת  איקאה מדירה נשים 
סערה  עורר  החרדי  למגזר  השבדית  הרהיטים 
בינלאומית, אחרי שפעילים אנטי-חרדים "חשפו" 
כי העלון לא מכיל תמונות נשים. בעקבות הסערה 
התנצלה חברת 'איקאה' העולמית, טענה שמדובר 

ב"טעות", והוסיפה כי הקטלוג לא עבר דרכה. 
ממושך  משבר  לאחר  הצהרונים  משבר 
בצהרונים בירושלים, הודיעה העירייה כי המשבר 
סוציו- באשכול  העיר  הכללת  בעקבות  הסתיים, 
לשלם  יצטרכו  שההורים  שהמחיר  כך   ,3 אקומני 

ימשיך להיות נמוך.  
מכירת נשק להודו תעשיות הביטחון בישראל 
כ-2  של  בהיקף  נשק  עסקאות  על  השנה  חתמו 
בשווי  עסקה  העסקאות,  בין  דולר.  מיליארד 
התעשייה  בין  דולר  מיליארד  מ-1.6  למעלה  של 
האווירית לצבא הודו, על אספקת מערכת ההגנה 
האווירית "ברק 8" לצבא היבשה של הודו. מדובר 
בתולדות  ביטחוני  ליצוא  ביותר  הגדול  בהסכם 

המדינה. 
מגדירים  פוליטי",  "שורד  שנתי  דו  תקציב 
עושה  עצמו  והוא  הפוליטיים,  אויביו  נתניהו  את 
היא  לכך  הדרכים  אחת  נכון.  שזה  להוכיח  הכול 
במידה  שכן  שנתי,  דו  תקציב  העברת  באמצעות 
מתפזרת  הכנסת  מאושר,  לא  המדינה  ותקציב 
לקנות  שהחליט  נתניהו  לבחירות.  הולך  והעם 
שקט בזירה זו, הכריז על תקציב דו שנתי, שעבר 
בתחילת השנה האזרחית הנוכחית, ותקף עד לסיום 
2018. לעת עתה נראה שמדובר באחת ההחלטות 
הקואליציוניות הטובות שנתניהו קיבל, ואף אחת 
ממפלגות הקואליציה לא מראה כיוונים של פזילה 
יש  תמיד  דבר,  לכל  כמו  אבל  האופוזיציה.  לעבר 
ניתן  יהיה  והלאה  מעתה  כי  קבע  וזה  בג"ץ,  את 
יסוד  חוק  בתיקון  רק  דו-שנתי  תקציב  לחוקק 
התקציב, ולא בהוראת שעה, כפי שהתקציב נחקק 

בשנה הנוכחית
במסגרת היוזמות של  כנס העסקים הקטנים 
עם  ובשת"פ  הקהילה  למען  עיתונות'  'קו  רשת 
נערך השנה כנס מקצועי לבעלי  ירושלים,  עיריית 
עסקים,  בעלי  מאות  בהשתתפות  קטנים  עסקים 
שנהנו מהרצאות מקצועיות לניהול וקידום העסק, 

דוכנים וחומרי לימוד רלוונטיים.
האמוניה  מיכל  של  הבעלים  כימיקלים  חיפה 
במפרץ,  אחרים  ממפעלים  בשונה  חיפה.  במפרץ 
המיכל לא מזהם, אך מיקומו בלב אזור התעשייה 
במפרץ מהווה סכנה ביטחונית חמורה, בשל חשש 
לדליפה. ראש העיר חיפה יצא למאבק פופוליסטי 
להיכנס  אמוניה  מאוניות  למנוע  הצליח  במיכל, 
לנמל, והוביל לפיטורם של מאות עובדי החברה, 
אותם  להעסיק  תוכל  לא  שהיא  הודיעה  היא  שכן 

ללא מיכל האמוניה. 
התרופות  חברת  מניית  טבע  התרסקות 
הישראלית הייתה לגאוות המשקיעים הישראלים, 
ששורת  אלא  העם",  "מניית  אותה  כינו  שאף 
הובילה  החברה  שקיבלה  שערורייתיות  החלטות 
להפסדי ענק של 6 מיליארד דולר ,והחברה איבדה 
כמעל מחצית משווי השוק שלה בתוך חודש, מה 

כחברה  רב-השנים  מעמדה  את  לאבד  לה  שגרם 
הישראלית בעלת שווי השוק הגבוה ביותר.

למחלת  הגנרית  התרופה  של  שמה  קופקסון 
ה'טרשת הנפוצה', עלתה לכותרות בעקבות קריסת 
מניית 'טבע' )ע"ע(. התרופה הייתה לגאוותה של 
על  הזכויות  את  איבדה  החברה  אך  טבע,  חברת 
תרופות  לרכוש  עברו  רבים  ופציינטים  הפטנט, 
לפגיעה הקשה  של חברות מתחרות, מה שהוביל 
כ-7 אלף  כי תפטר  בחברה הישראלית, שהודיעה 

עובדים במפעלי טבע ברחבי העולם.
ניסו  שנים  במשך  אלעד  של  האש  שטחי 
קברניטי העיר אלעד להרחיב את העיר, אך השטח 
כ"שטח  נחשב  להתרחב  יכלה  העיר  אליו  היחידי 
צה"ל  שונות,  הבטחות  ולמרות  צה"ל,  של  אש" 
סירב לשחרר את הדונמים היקרים. למרבה הפלא, 
הצליח  הצעיר,  העיר  ראש  פרוש,  ישראל  דווקא 
החרדיות  המפלגות  מכלל  פוליטיקאים  לגייס 
למשימה זו, ושר הביטחון חתם על העברת שטחי 

ובקרוב  העיר,  לידי  האש 
פועלים  קולות  יחליפו 
הירי,  קולות  את  וטרקטורים 
דיור  יחדות  אלף  ו-12,5 

יוקמו בשטח המדובר.
התוכנית  מחיר למשתכן 
משה  האוצר  שר  הגה  אותה 
כחלון לפתרון משבר הדיור. 
יעילותה של התוכנית נתונה 
הכלכלנים,  בין  במחלוקת 
בקרב  להתמרמרות  ואף 
הזוכים שנפלה בחלקם דירה 
בעפולה ולא בראשון לציון. 
עם זאת, אין ספק שהתוכנית 
חיוביות  לכותרות  זוכה 
וכשהשלכות  כרגע,  לפחות 
התוכנית,  של  הכלכליות 
יורגשו  ולמוטב,  לטוב 
בציבור, ספק עם משה כחלון 
אז  האוצר.  כשר  עוד  יכהן 

למי אכפת?
מנכ"ל  יצחקי  אביגדור 
לשעבר,  הממשלה  משרד 
חבר כנסת בקדימה לשעבר, 
הדיור,  מטה  ראש  וכיום 
קבינט  של  המבצעת  הזרוע 

ימינו  לאיש  נחשב  יצחקי  האוצר.  במשרד  הדיור, 
של יו"ר כולנו כחלון, ובקרוב הוא צפוי לעזוב את 
מפעל  יו"ר  תפקיד  לקראת  הנראה  ככל  תפקידו, 
האחרונה  השנה  במהלך  התפרסם  הוא  הפיס. 
שלו  מעורערת  הבלתי  וההגנה  תפקידו,  בעקבות 

על שר האוצר.
את  לרכז  כחלון  דרישת  בעקבות  הדיור  מטה 
נושא הדיור במשרד האוצר הוקם המטה, שתפקידו 

לבצע את החלטות קבינט הדיור. בעקבות הסכמי 
דירה  מיסוי  חוק  למשתכן,  המחיר  הגרלות  הגג, 

שלישית ועוד.
של  שנה   20 לאחר  הירדן  נהר  רפטינג 
הוותיק  הקייקים  בעלי אתר  הודיעו  חילולי שבת, 
טובים.  ובימים  בשבתות  סגירתו  על  והפופולרי 
ברצון  הבעלים  נימקו  האתר  לסגירת  הסיבה  את 
עם  ומצוות.  שבת  בשמירת  דווקא  ולאו  למנוחה, 
זאת, הם דיווחו כי מאז סגירת האתר הכנסותיהם 

גדלו.
הסכמי גג אין כמעט שבוע בו הקורא לא נתקל 
הסכם  על  מדובר  לא  גג".  "הסכם  המילים  בצמד 
ליפול,  המטים  ברק  בני  העיר  גגות  על  בנייה 
מקומית,  לרשות  הממשלה  בין  הסכם  על  אלא 
כשהרשות המקומית מתחייבת לבניית אלפי יחידת 
את  מתקצבת  הממשלה  ובתמורה  בתחומה,  דיור 
בתקציבים  הרשות  את  ומשפה  התשתיות  פיתוח 
נוספים. בדרך כלל דינם של הסכמי הגג להיחתם 
בחיוכים בין ראש הרשות 
אך  הממשלה,  לראש 
כשהרשות טוענת לניצול 
)ע"ע קריית גת( הצלמים 

כבר לא באזור. 
בקריית  הגג  הסכם 
הראשונה  הרשות  גת 
גג  הסכם  על  שחתמה 
והרשות  הממשלה,  עם 
את  לתבוע  הראשונה 
הפרת  על  הממשלה 
כשלטענתה  ההסכם, 
עמדה  לא  הממשלה 
ולא  בהתחייבויותיה 
כלל  את  העבירה 
היועץ  מנגד  התקציבים. 
לממשלה  המשפטי 
מצדו  כוונה  על  הודיע 
על  הרשות  את  לתבוע 

הפרת ההסכם. 
באשדוד  גג  הסכמי 
שעולה  הדרומית  העיר 
בהקשר  בד"כ  לכותרות 
על  חתמה  שבה,  לנמל 
כ-32  לפיתוח  גג  הסכם 
לא  אופוזיציונרים  גורמים  דיור.  יחידות  אלף 
אהבו את העובדה שכ-8 אלף יחידות דיור הוקצו 
במסגרת ההסכם לציבור החרדי, ועתרו נגד ההסכם 
לבג"ץ ואף הפגינו במהלך אישור ההסכם בישיבת 
המועצה. בינתיים אנשיהם של שר הבריאות ושר 
שזה  לא  )ע"ע(,  הקרדיט  למי  התקוטטו  הפנים 
משנה כל כך, העיקר שיש עוד בדל פתרון למשבר 

הדיור במגזר החרדי. 

לא  שמש  בית  העיר  שמש  בבית  גג  הסכמי 
ממנה  מנע  שלא  מה  הכלכלית,  ביכולתה  ידועה 
לחתום על הסכם גג לבניית 17 אלף יחידות דיור, 
כשבתמורה הממשלה התחייבה לתקצב את העיר 
ופרויקטים.  תשתיות  לפיתוח  שקל  במיליארד 
למרות החיוכים והכותרות, יש מי שמזהיר שהעיר 
תקרוס, שכן אין לה את היכולת להכיל עוד אלפי 
של  המסחר  בשטחי  הגדלה  כל  ללא  משפחות, 

העיר. 
המועצה האזורית באזור השפלה הפכה  שפיר 
לפתרון למשבר הדיור למגר החרדי, כששר הפנים 
יח"ד  כ-10  שתכיל  עיר  בשטחה  שתקום  הודיע 
מ'חריש',  מר  ניסיון  למודי  החרדי.  המגזר  עבור 
העיר  לאכלוס  עד  המחמאות  עם  להמתין  נצטרך 
על ידי המגזר החרדי, מה שבטוח, שוועדה להיגוי 
חרדית  ועסקנים  מפוליטיקאים  שמורכבת  העיר 

כבר יש. 
של  נשיאותו  שנות  אחרי  שלמה  ברמת  בניה 
להקפיא  נאלצה  ירושלים  עיריית  בהן  אובמה, 
תכניות הבנייה ברמת שלמה,  פעם אחר פעם את 
הוועדה  אישרה  ירושלים,  ב"מזרח"  שנמצאת 
המקומית לתכנון ולבנייה בירושלים מאות יחידות 

דיור חדשות בשכונה.
הכריזו  טראמפ  בחירת  עם  בביתר  דירות   650
אלפיים  בניית  על  הממשלה  וראש  הביטחון  שר 
שסבלה  ושומרון,  ביהודה  יח"ד  מאות  חמש 
אובמה.  נשיאות  בתקופת  עמוקה  בנייה  מהקפאת 
העיר  היא  מהרשימה,  שנשמטה  היחידה  העיר 
חריפה.  דיור  ממצוקת  שסבלה  ביתר,  החרדית 
ליברמן  הודיע  הסיעות,  מכלל  הח"כים  בפעילות 

על אישורי בנייה ל-650 יח"ד. 
מאמצי  לאחר  השיכון  במשרד  חרדי  אגף 
הדיור  משבר  את  לפתור  החרדיות  המפלגות 
החרדי, הודיע משרד השיכון על הקמת אגף ייעודי 
והקמתו  המשבר  בפתרון  לסייע  שייעודו  למגזר, 
נחשפה ב'קו עיתונות'. למרות הקמת האגף, כרגע 
הוא נטול ראש, אחרי שראשת האגף שמונתה רק 

לפני כחודשיים התפטרה מתפקידה.
הכבישים  את  חוסמים  הם  הנכים  מאבק 
אותם.  לפזר  מעזה  לא  המשטרה  אבל  המרכזיים, 
הנכים,  מחאת  הקיץ  של  למחאה  הבאים  ברוכים 
העלאת  דורשים  שונים  נכים  ארגוני  במהלכה 
נכה  הסיסמא  תחת  המינימום,  לשכר  הגמלה 
ח"כים  הצטרפו  לקמפיין  אדם.  בן  חצי  לא  הוא 
להעלות  מסרבת  הממשלה  אך  ומשמאל,  מימין 
קצבאות  מקבלים  הנכים  כי  בטענה  הקצבה,  את 
שונות, שעולות בהרבה על שכר המינימום, מה גם 
שעליית הקצבה תבריח נכים רבים משוק העבודה 

ותכביד על תקציב המשק. 
התרופות  שרשת  לאחר  ניופארם  רכישת 
הקמעונות  חברת  אותה  רכשה  קרסה,  וההיגיינה 
באופן  כוחה  את  הגדילה  ובכך  'שופרסל', 

משמעותי.
בשנה  החל  לא  הדיור  משבר  הדיור  משבר 
החולפת, אך בהחלט הגיע לשיאו. מחירי הדירות 
יורדים,  ולא  עולים  לא  עומדים,  כרגע  שהאמירו 
שגורלם  מחכים  רבים  פוטנציאלים  כשרוכשים 
מחיר  בהגרלת  יעלה  ושמם  עליהם,  ישפר  הטוב 
למשתכן )ע"ע(, ומשקיעים רבים ממתינים לראות 
מה יעלה בגורל מס דירה שלישית )ע"ע(. אומנם 
לשוטים,  ניתנה  הנבואה  המקדש  בית  חורבן  מאז 
סיכומי  גם  את  ילווה  זה  ביטוי  כי  להמר  ניתן  אך 

השנה הבאה.
בהן  ארוכות  שנים  אחרי  ההגברות  קרטל 
בשוק  הוגנת  מתחרות  הרוויח  החרדי  הציבור 
הגברות המוסיקה לשמחות, נחשף ב'קו עיתונות' 
מחיר  קבעו  בתחום  גדולות  חברות  מספר  כי 
ההגברה  מחיר  את  שייקר  מה  לאירוע,  מינימום 
בעלי  הם  העלאה  את  שירגיש  מי  שקלים.  באלף 
עם  להתמודד  נאלצים  הכי  שבלאו  השמחות, 

הוצאות גבוהות. 
אין  לאחר  לחרדים  מתקנת  העדפה  חוק 
ספור דיונים, אושר פה אחד החוק של יו"ר ועדת 
ייעודיות  משרות  תקצה  המדינה  לפיו  הכספים, 
נכון  אחד,  פה  החוק  אישור  למרות  לחרדים.  רק 
לכתיבת שורות אלו, חצי שנה לאחר אישור החוק, 

שטרות חדשים
אחרי שהשטרות החדשים 

בערכים של 50 ו-200 שקלים 
נכנסו למחזור, חשף בנק 

ישראל את עיצוב השטרות 
החדש בערכים 20 ו-100 

שקלים. על השטרות צפויות 
להתנוסס   דמויותיהן של 

לאה גולדברג ורחל המשוררת, 
ולא איש תרבות מזרחי כפי 

דרישתו של שר הפנים דרעי. 
עם זאת, דרעי צייץ בעבר כי 

בנק ישראל ינפיק שטר בערך 
של 500 שקלים, עליו תתנוסס 

דמות מזרחית.
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השמאים של מועצתמ-11 מבחניםפטור

משה, נהג אמבולנס ב'עזר מציון', מספר: כשקיבלתי 
ל'תל  מ'  ממשפחת  מישהו  לקחת  המשימה  את 
השומר' הרגשתי שאני לא מסוגל. מי למען השם 
המשפחה  את  מכיר  אני  אמבולנס???  שם  צריך 
שנים  מ-5  יותר  קצת  לפני  טוב.  מדי  יותר  הזאת 
חלתה שם האם במחלה. הגידול היה ממאיר ואלים, 
תקווה...  הוסיפה  לא  בלבלב  היה  שהוא  והעובדה 
הרב ואשתו היו נוסעים קבועים באמבולנס שלי. 
לקחתי אותם לקבל טיפול 3 פעמים בשבוע, הלוך 
וחזור, 6 נסיעות בשבוע. ראיתי אותה דועכת מול 
עיני בעלה והילדים, מדי פעם הייתי מגיע אליהם 
בערב ומוציא את המשפחה עם האמא לאיזה פארק 
נחמד. היא הייתה יושבת בכיסא גלגלים, והילדים 

היו משחקים סביבה. זה היה מחזה מעורר בכי. 

גם ברגעי הפטירה הייתי איתם. בכל יום ב'שבעה' 
באתי לנחם, ואחר כך פגשתי אותם בשמחות שהם 

עשו ותמיד זכרו להזמין אותי. 

הגעתי לכתובת. למטה כבר חיכה לי אב המשפחה, 
קרה??"  "מה  בנו.  ולצידו  גלגלים,  בכיסא  יושב 

קראתי בבהלה, לא מאמין למראה עיניי.

"הפעם זה אני", הוא השיב לי, "הפעם זו לוקמיה, 
אותו  והבית  מחלקה  אותה  היא  המחלקה  אבל 
בית..." הוא סיפר שהטיפולים שעבר לא הועילו, 
זר,  מתורם  עצם  מח  השתלת  לעבור  חייב  והוא 
אבל התורם עדיין לא נמצא... מאז עברו כבר כמה 
חודשים. שוב חזרתי להיות שם "בן בית", שרואה 
את הסבל והצער מקרוב, ורואה גם את התפילות 
והתחנונים שיימצא תורם, שתהיה רפואה שלמה. 

חייבים  חיים!  של  שאלה  הוא  שחולף  יום  כל 
להתגייס להציל את חייו, בשביל הרב ובשביל 
וחלילה ליתומים  יהיו חס  היתומים שלו, שלא 

עגולים.

עגולים?! 3

המגבית נערכת ע"י 'עזר מציון' למען הצלת חייהם של 52 החולים המחכים לתרומת 'מח עצם'. עבורם כל יום הוא שאלה של חיים...

לזכות בברכת מרן שר התורה לבריאות ולהינצל מהמחלה ל"ע

למען 52 חולי סרטן קשים
המחכים לתרומת 'מח עצם'

שבס"ד תציל את חייהם.

תרום עכשיו 180 שקל
ותזכה לברכתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א:

"התורמים והמסייעים יזכו לבריאות איתנה
ולהינצל מכל מקרים קשים ר"ל"

מגבית 
חירום!

חלאק'ה?! 4
אותם  לשמח  רצינו  כמה  מספרת:  דינה  דודה 
ביום ההולדת השלישי שלו. הרופאים לא נתנו 
לו אישור לצאת, לכן ארגנו מסיבה ענקית בתוך 
המחלקה  בכל  התנגנו  השירים  החולים.  בית 
מחייכות.  ובכרזות  בבלונים  קושטו  והקירות 
בצורת  ממתקים  שקיות  עם  שולחן  גם  היה 
ישב  ובמרכז  ענקית,  הולדת  יום  ועוגת  ציצית 
והחלוש  הקטן  האפרוח  מוישי,  גלגלים  בכיסא 
קטיפה  כיפת  הקירח  ראשו  על  השלוש,  בן 
יחד,  כולנו  פיזזנו  ומסביב  וכתר מרהיב,  רקומה 
משפחה חמה ואוהבת, מתנדבות מסורות וצוות 
הזה,  המקסים  לילד  להעניק  מנסים  המחלקה, 
שסובל כמעט מחצית מחייו, כמה רגעי שמחה.

לאחיו הגדולים חגגו את החלאק'ה בסיבוב אצל 
גדולי הדור לגזירת תלתל. עטופים בטלית לקח 
אותם גיסי לחיידר, והרב'ה אהרן ערך את הטקס 
המסורתי. אלו היו תמיד רגעים מרגשים מלאים 
תפילות ודמעות של אב ואם המתחננים לבורא 
עולם שהזוך והטוהר ילוו את הילד תמיד, שיגדל 

בתורה ובמעשים טובים. 

אהרן  רב'ה  את  הזמין  מוישי,  של  אבא  גיסי, 
על  מוישי  את  לבחון  החולים,  בבית  למסיבה 
טבלת האל"ף-בי"ת המרוחה בדבש, אך כשהוא 
הוציא את הטלית התחננה אחותי: "רק לא זה, 
היא  בטלית..."  עטוף  אותו  לראות  מפחדת  אני 

נשנקה מבכי, ואיתה גם אנחנו. 

הילד הזה מחכה כבר כמה חודשים להשתלת 
היחידה  הרפואית  האופציה  זאת  עצם'.  'מח 
שלו. הגוף שלו כמעט לא שורד את ההמתנה 
הזאת, וחייבים למצוא לו תורם לפני שיהיה 

מאוחר! 
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המדינה טרם עמדה ביעדי החוק.
טייסי אל על פתחו במחאה  עיצומי הטייסים 
לקצץ  מעוניינת  החברה  כי  בטענה  החברה,  נגד 
הטייסים  פתחו  המחאה  במהלך  במשכורתם. 
חולים  הם  כי  לחברה  הודיעו  איטלקית,  בשביתה 
ומנועים מלהגיע לעבודה, מה שאילץ את החברה 
לבטל ולדחות עשרות טיסות. לאחר מאבק ממושך 
נחתם הסכם בין ועד העובדים לחברה, והטייסים 
שעברו  האזרחים  שבטוח,  מה  לעבודתם.  שבו 
ישובו  אם  ספק  השביתה,  בגלל  אחרות  לחברות 

לצרוך את שירותיה. 
חוק המשקל ועדת הכלכלה אישרה את הצעת 
יוצב משקל במחלקת  החוק של ח"כ אשר, לפיה 
שהצרכנים  ע"מ  סופר,  בכל  והפירות  הירקות 
ידעו כמה הם הולכים לשלם על הפירות והירקות 
בעלי  הם  לכך  שמתנגד  מי  בינתיים  בקופה. 
הסופרים, שטוענים כי מדובר בחובה שתייקר את 

המחירים. 
דרישתו  בעקבות  המים  תעריפי  הוזלת 
מכסות  תעריפי  הוזלו  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  של 
מכלל  משפחות  ההוזלה,  בזכות  ב-14.5%.  המים 
המגזרים תחסוכנה מאות שקלים בשנה למשפחה. 
לא  המעמדות,  של  הסנדוויץ'  הביניים  מעמד 
מספיק עני כדי לקבל קצבאות, ולא מספיק עשיר 
זה  היה  הקודמת  בקדנציה  ברווחה.  לחיות  כדי 
לפיד שאימץ את מעמד הביניים לחיקו, הפעם זה 
שר האוצר כחלון, שמכוון את תוכנותיו הכלכליות, 

נטו משפחה ועוד, אליהם. 
חיפה  מפרץ  בלב  מיושן  מיכל  אמוניה  מכל 
שנצרכת  ומימן,  חנקן  תרכובת  אמוניה,  המכיל 
ועלולה  אדם  לבני  מסוכנת  אך  לתעשייה,  מאוד 
לגרום למוות. לאחר שנים של מאבקים משפטיים 
הורה ביהמ"ש על פינוי המיכל, פתרונות של יבוא 
העיר  ראש  ע"י  נבלמו  באוניות  אמוניה  מיכלי 

חיפה, והמעבר של המיכל לדרום מתעכב. 
לבנקים  חוזרים  המשכנתאות  יועצי 
יועצי  מול  לעבוד  התנגדו  רבים  שבנקים  אחרי 
כי  הבנקים  על  המפקחת  הודיעה  המשכנתאות, 
נוכחות  ללא  גם  היועצים  עם  לעבוד  יצטרכו  הם 
הלקוח. מי שירוויח מכך יותר מכל הם הלקוחות, 
ולהוזלת  גדולה  לתחרות  גרמו  היועצים  שכן 

הריביות. 
הקמת 'שוק למהדרין' בעקבות רכישת 'מגה' 
על ידי רשת הקמעונות יינות ביתן, השיקה החברה 
למהדרין.  שוק  החרדי  למגזר  סופרמקטים  רשת 
מגה  של  החרדית  הרשת  מסניפי  הורכבה  הרשת 
'זול בשפע' וממספר סניפים נוספים של יינות ביתן 

שעברו שינוי מיתוג.
קרן הגידור שנוהלה  פשיטת רגל בפלטיניום 
הוברפלד,  מריו  החרדי  העסקים  איש  ידי  על 
יותר  הכריזה על פשיטת רגל בעקבות חובות של 
הספיחים  באחד  מדובר  דולר.  מיליון  מ-300 
בעקבותיו  יורק,  ניו  במשטרת  השוחד  לפרשת 
נדיבות  מתרומות  שנהנו  רבות  ישיבות  ניזוקו 

מהוברפלד.
האירופי  האיחוד  בהיסטוריה  הגדול  הקנס 
קנס את גוגל בסכום הבלתי נתפס של 2.7 מיליארד 
השיא  קנס  מונופוליסטית.  התנהגות  בשל  דולר, 

הקודם קצת יותר ממיליארד דולר לאינטל.

בקמפיין  פוצח  הבריאות  שר  אאוט  סופגניות 
ומצהיר:  חנוכה,  לפני  מעט  נוסף  בריאות 

חשבו  מקדונלדס  מאכילת  להמנע  "כשאמרתי 
הייתי  היום  להגיד  צריך  הייתי  אם  שהשתגעתי. 

אומר: סופגניות אאוט. אפשר למצוא תחליפים".
אריזות  אלפי  השמידה  'אסם'  במטרנה  בהלה 
של מטרנה מחשש לחדירת שבבי מתכת למוצרים, 
במה שגרם זמנית למחסור בשוק. חשוב לציין כי 

המוצרים הפגומים לא שווקו לציבור. 
לגרום  העלול  חיידק  הליסטריה  בהלת 
שידוע,  ממה  השנה,  למוות.  ואף  קשות  למחלות 
לדפיקות  גרם  כן  אבל  למוות,  גרם  לא  החיידק 
המזון,  בתחום  רבים  עסקים  לבעלי  מואצות  לב 
כשמידי מספר שבועות הודיע משרד הבריאות על 
החיידקים  להימצאות  חשש  בו  שקיים  אחר  מזון 
ואפילו בעלי חסה  ירקות קפואים, סלמון, חומוס 

ללא תולעים.
ריקול אקמולי פורטה ענקית התרופות 'טבע' 
פורטה'  'אקמולי  בקבוקי  של  איסוף  למבצע  יצא 
מבתי המרקחת ורשויות הפארם, בשל חשש לפגם 
בפקק. בחברה הדגישו כי אין סכנה בתרופה, אך 

מדובר במחויבות שלהם כלפי הלקוחות.
ריקול למילקי גם מעדן החלב הפופולארי זכה 
לאיסוף מהמדפים השנה, לאחר שחברת שטראוס 
פרסמה כי במעט מעדנים התגלו ריח וטעם מוזרים.
החולים  בית  מנכ"ל  רוטשטיין  זאב  פרופ' 
יעקב  הבריאות  שר  ע"י  לתפקידו  מונה  הדסה. 
ליצמן, על מנת שיבריא את בתי החולים של הדסה 
השנה  במהלך  התפרסם  העמוקים.  מהגירעונות 
פשר,  חסרות  השמצות  מול  בגבורה  שעמד  כמי 

מצד הורים שהולכו שולל. 
ע"י  שהוקם  החולים  בית  לניאדו  קריסת 
כלכליים  לקשיים  נקלע  בנתניה,  האדמו"ר מצאנז 
עצומים ולגרעון של רבע מיליארד שקל, בין היתר 
בשל ניהול כושל. מי שחילץ את בית החולים היה 
שר הבריאות, שחתם עם הנהלת ביה"ח על הסכם 
 360 החולים  לבית  תזרים  המדינה  לפיו  הבראה, 
מיליון שקלים, בתנאי שבית החולים יגייס תרומות 
ויציג   2022 שנת  סוף  עד  שקלים  מיליון   75 בסך 

התייעלות כספית.
מד"א  בין  היחסים  ההצלה  ארגוני  סכסוך 
לאיחוד הצלה אף פעם לא היו מן המשופרים, אך 
הרטוריקה  את  החריפו  הצדדים  כי  נראה  השנה 
פשקווילים,  רבנים,  מכתבי  ביניהם;  בתחרות 
התקפות תקשורתיות ומה לא. לטענת איחוד הצלה 
את האשם צריך לתלות במד"א שמסרב לספק להם 
האשימו  במד"א  מנגד,  חירום.  מקרי  על  מידע 
לאחר  מקצוענים.  לא  הצלה  איחוד  מתנדבי  כי 
מתווה  הבריאות  שר  סלל  מאבק,  חודשי  מספר 
מוסכם שיסדיר את הפעילות של שני הגופים, עד 

למחלוקת הבאה. 
1221 המוקד הטלפוני של ארגון 'איחוד הצלה', 
ההצלה  ארגוני  בין  השנה  המאבק  החריף  בגינו 

)ע"ע(.
בהקשר  לכותרות  עלתה  אלקטרונית  סיגריה 

שלילי, במסגרת תחקיר בו ניסה ערוץ 2 להציג את 
השר ליצמן כמי שמנוהל מאחורי הקלעים על ידי 

לוביסטים, תחקיר שגווע בקול דממה דקה.
שהתמחה  ישראלי  רופא  רביד  מרדכי  פרופ' 
את  מנהל  האחרונות  ובשנים  פנימית,  ברפואה 
המרכז הרפואי מעייני הישועה. שמו הפך למוכר 
אשפוזו  שבתקופות  אחרי  החרדי,  הציבור  בקרב 
של מרן הגראי"ל שליט"א עלה לעדכן את הציבור 

המודאג במצבו פעם אחר פעם. 
תחילת עונת הרחצה הביאה  מדוזות בישראל 
רצויות,  לא  רוחצות  מיליוני  גם  ישראל  לחופי 
את  וצרבו  החופים  את  ששטפו  מדוזות  נחילי 

המתרחצים.
פי  של  חריג  גידול  בעקבות  חזרת  התפרצות 
הבריאות  משרד  הזהיר  החולים,  במספר  ויותר   6
מומלץ,  טיפול  באמת  אין  הבעיה,  המחלה.  מפני 

למעט מנוחה.

נתקעת  שמשאית  חשבנו  אם  מנוף  משאית 
של  השבוע  הגיע  פעמי,  חד  מאורע  היא  בגשר 
קריסת גשר גהה והוכיח לציבור הישראלי שמדובר 
מקרים  בארבע  כשלפחות  יום,  שבכל  במעשים 
שונים נתקעו נהגי משאיות בגשרים. למרבה הנס 
האירועים הסתיימו ללא קריסות או נפגעים, אבל 
עם תהייה אחת גדולה האם נהגים נתקעים בגשרים 
זוכה לסיקור או שמדובר  יומיומי שלא  אירוע  זה 
לכמה  אחת  שקורה  מדהים,  סטטיסטי  בצירוף 
שנים, ובמהלכו נהגים מאבדים את יכולת הקריאה 

של התמרור שמורה על גובה הגשר.
בלי.  ולהרגיש  עם  לנסוע  חשמליים  אופניים 
האופניים נראות תמימות למדי, אך המנוע הטמון 
מאופנוע.  פחות  לא  למסוכנים  אותם  הופך  בהם 
להוציא  נדרשים  לא  האופניים  נהגי  זאת,  עם 
רישיון ובד"כ לא מקיימים את הוראות התמרורים, 
כשנהגים רבים מתלוננים כי נהגי אופניים חצופים 
טרם  בישראל  החוק  וכו'.  ברמזור  אותם  "חתכו" 
כבר  ביהמ"ש  אך  באופניים,  הרכיבה  את  הסדיר 
קבע כי מדובר ברכב מנועי, מה שמחיל את תנאי 
רכב  כלי  מעורבים  בהן  דרכים  תאונות  על  החוק 
אלה. המשמעות היא שבמידה ואופניים מעורבים 
ניתן לתבוע את המבטחת של האופניים  בתאונה, 
וברח  פגע  בתאונת  או  ביטוח,  ואין  במידה  או 
תאונות  לנפגעי  מהקרן  הנזק  את  לתבוע  ניתן  אז 

דרכים.  
מכונית ללא נהג מה שנשמע בעבר כפנטזיה, 
עלה לכותרות בעקבות האקזיט הענק של מובילאיי 
זה.  בתחום  פתרונות  בפיתוח  שמתמקדת  )ע"ע( 
רכבים  ינועו בכבישים  3 שנים  תוך  לפי מומחים, 
ללא נהג, מה שעשוי לחסוך לפחות שביתות נהגים 

)ע"ע(.
גלגלים,  ל-2  המחובר  משטח  הוברבורד 
יעד  את  מכוונות  הרוכב  של  הגוף  כשתנועות 
השנה  של  החם  לטרנד  הפך  המשטח  הנסיעה. 
האחרונה, כשבכל פינה נראים צעירים רוכבים על 

הוברבורד. אל תנסו בבית. 
כושלת  מוניות  אפליקציית  ריידר  מוניות 
חובות  שצברה  לאחר  השנה,  לעבוד  שחדלה 
מבריטניה,  החרדים  שהמשקיעים  ולאחר  כבדים, 

משפחת עמנואל, החליטו להפסיק את השקעתם.
עבודות  סביב  "הפסטיבל"  הרכבת  עבודות 
אך  קיץ תשע"ו,  כבר בשלהי  הרכבת בשבת החל 
לכינוס  הביאו  השנה  שנערכו  העבודות  דווקא 
התורה  גדולי  מועצות  שלושת  של  ההיסטורי 
שר  כי  מקווים  החרדיות  המפלגות  בקרב  )ע"ע(. 
מן  ביום  להחליף  ששואף  כץ,  ישראל  התחבורה 
יותר הבנה  יגלה קצת  הימים את ראש הממשלה, 

ולב יהודי ויאסור על ביצוע העבודות בשבת.
אליעזר  מנחם  ח"כ  של  חלומו  למירון  רכבת 
מירון,  ומאנשי  וביטחון  חוץ  וועדת  חבר  מוזס, 

בריאות

תחבורה 
וטכנולוגיה

פרשת רופאי הדסה
הפרשיה שהסעירה ועדיין מסעירה את ירושלים. במסגרתה 
התפטרו מספר רב של רופאים ואחיות מהמחלקה ההמטו-

אונקולוגית בהדסה עין כרם, בשל החלטת מנהל בית החולים 
פרופסור רוטשטיין לבצע השתלת מח עצם לילדים אונקולוגים, 
במחלקה של מבוגרים. למרות שהילדים המאושפזים נותרו ללא 

מטפלים בגלל ההתפטרות, חלק מההורים האשים דווקא את הנהלת 
בית החולים. הורים אלה אף הוציאו את ילדיהם מבית החולים 

והעבירו אותם לבית חולים שדה שהוקם כמחאה בגן סאקר. מנגד, 
בבית החולים טענו כי מדובר בקנוניה של מספר רופאים לערוק 
לבית החולים 'שערי צדק'. בסופו של דבר גיבה בית המשפט את 

הנהלת בית החולים, ומי שהפסיד מכל הסיפור הם הילדים החולים, 
והציבור הישראלי, שעד לרגע זה לא מבין את המאבק המיותר.

גשר גהה
הגשר הצר להולכי רגל, שמוביל מפינת 
החי של בני ברק לגבעת שמואל, ונודע 

בשמו 'הבני ברקי' גשר רמת אלחנן, קרס 
במהלך בין הזמנים אב, כשנהג משאית 

מחולון שכח לסגור את זרוע המנוף ונתקע 
בגשר בעוצמה. מחמת עוצמת המכה 
קרסה אחת מפלטות הגשר בעוצמה 

ומחצה את נהג המשאית למוות. פעולות 
החילוץ ארכו שעות ארוכות, כשמאות 

סקרנים מבני ברק והסביבה הגיעו לצפות 
בפעולות החילוץ, וכנראה לא ישירו יותר 

את השיר "כל העולם כולו גשר צר".



27 ראש השנה תשע"ח

הפך השנה למציאותי, כשרכבת ישראל חנכה את 
מפוארת  בנסיעה  נחנך  הקו  לכרמיאל.  הרכבת  קו 
בליל לג בעומר, כשלא פחות מ-500 חוגגים שהיו 
בדרכם למירון הצטרפו לנסיעה, אך זו לא הייתה 
החניכה היחידה, והקו נחנך לא פחות מ-3 פעמים. 
אחד  יום  במשך  בירושלים  אגד  שביתת 
בירושלים,  בתח"צ  קשים  שיבושים  נרשמו 
שילמה  אגד  הנהגים.  של  עבודה  סכסוך  בעקבות 
את  מיליוני שקלים, אבל  בקנס של  ביוקר  כך  על 

המחיר האמיתי שילמו, כמו תמיד, התושבים
קו  הושק  לראשונה  לנתב"ג  מירושלים  קו 
המספר  תחת  התעופה,  לשדה  הבירה  מעיר  ישיר 

485 ובהפעלת חברת אפיקים. הגיע הזמן. 
כביש פרוש כביש חדש לאלעד שהושק השנה, 
הנמרץ,  העיר  ראש  של  שמו  על  לכינוי  ושזכה 

שרוליק פרוש. 
והפקקים,  התורה  עיר  מב"ב  חדשה  יציאה 
נתיב דרך  נוסף  זכתה להקלת מה ביציאה, כאשר 

רחוב אברהם בן דוד ליציאה לכביש גהה. 
במהלך  בבנימין  לתהום  התהפך  אוטובוס 
לאריאל  בדרכו  שהיה  אוטובוס  התהפך  החורף 
נהרגו  מנוסעיו  שניים  מטר,  כ-300  של  לעומק 

ושבעה נפצעו. 
החלו  ישראל  מערי  רבות  המדחנים  הסרת 
במעבר לחניה חכמה, ועל הדרך נפטרו מהמדחנים 
כדאית  בלתי  הפכה  אחזקתם  שעלות  הישנים, 

ומסובכת. האתגר הבא מקומות חניה...
שיא  השנה  שבר  הוירטואלי  המטבע  ביטקוין 
אך  הזמנים,  בכל  הגבוה  לערך  וטיפס  שיא  אחרי 
חדשות  הנחיות  בעקבות  מכה  גם  ספג  בהמשך 

ומגבילות בבורסה הסינית.
מאגר ביומטרי אחרי שנים, אושר בכנסת חוק 
אצבעות  טביעות  כי  הקובע  הביומטרי,  המאגר 
ישראל  תושבי  מכלל  יינטלו  פנים  ותצלומי 
וישולבו בתעודות הזהות הביומטריות, בדרכונים 
הנתונים  ממשלתי.  נתונים  ובמאגר  הדיגיטליים 
זיהוי  גישה,  לבקרת  ביומטרי  לזיהוי  ישמשו 

קבוצות הנמצאות במעקב ואיתור חשודים.
האקרים המודעות לצורך בהגנת תוכן המחשב 
שני  בעקבות  השנה  התחזקה  המודרני  בעידן 

על  הטענות  אלה  היו  תחילה  שונים,  הקשרים 
ובהמשך  טראמפ,  למען  שפעלו  רוסיים  האקרים 
מכת פריצות למחשבים פרטיים ומחשבי מוסדות 
תוכן  את  חוסמים  ההאקרים  כאשר  ועסקים, 
בין  )ע"ע(.  בביטקוין  תשלום  ודורשים  המחשב 
ואפילו  חרדים  עסק  בתי  מעט  לא  היו  הנפגעים 

קופת צדקה.
סייבר  מתקפות  וכמה  כמה  סייבר  מתקפת 
אירעו השנה על ידי האקרים )ע"ע(, בשיא, אירעה 
חולים  ובתי  בנקים  עסקים,  אלפי  על  מתקפה 

ברחבי אירופה.
עיתונות'  'קו  חשיפת  'נתיב'  במכשירי  תקלה 
נתיב  חברת  של  המסוננים  מהמכשירים  בכמה  כי 
ניתן לגלוש באתרים בעייתיים. בעקבות החשיפה 

הודיעו בנתיב כי הם פועלים לתיקון התקלה.
השקיעה  דולר  ממיליארד  יותר  דרימליינר 
 787 בואינג  דריליינר  מטוסי   16 ברכישת  על  אל 
החדש, הנחשב לאחד ממטוסי הנוסעים החדשים 

והמפוארים בעולם.

השנה,  שפשטה  פסולה  תופעה  שיימינג 
במסגרתה הופצו סרטונים של התנהגות לא נאותה 
הסרטונים  המוקש:  ציבוריים.  במקומות  שצולמו 

גורמים לחילול ה' ומזיקים לקירוב.
שיתופית  ציבורית  לתחבורה  פרויקט  שבוס 
נגדו  החרדים  הח"כים  מאבק  שלמרות  בשבת, 
עדיין פועל, אם כי לאחרונה הודיעו מפעיליו על 

קשיים כלכליים.
שקל  מיליון  כ-800  של  פרויקט   38 כביש 
הסתיים השנה ולתושבי בית שמש הייתה הרווחה. 
קטע הכביש שבין שער הגיא לבית שמש הורחב 
ושופץ, בתקווה לצמצום תאונות הדרכים שפקדו 

את הכביש קודם לכן.
מאיר  גולדה  שדרות  והפקקים  כביש הדמים 
קרבנות  וכמה  כמה  השנה  גם  גבה  בירושלים 
בנפש, ובשעות הבוקר נותר עדיין אחד הכבישים 
העמוסים בישראל. נכון להיום, טרם מסתמן פתרון 

של ממש. סעו בדרכים אחרות, בעצם אין.
שני  לחלל  שוגרו  ישראלים  לוויינים 
הלוויינים OPSAT3000 ו"ונוס", שפותחו ונבנו 
וראשון  בתעשייה האווירית, שוגרו בשיגור כפול 
גבי המשגר האירופאי VEGA מאתר  מסוגו על 

השיגור בגינאה הצרפתית.
מחברת  לוויין  רכשה  חלל־תקשורת   7 עמוס 
AsiaSat והעניקה לו את השם עמוס 7. במהלך 
המיועדת  לנקודה  הגיע  שהלוויין  לאחר  השנה, 
החל  הוא  המתאימות,  הבדיקות  את  ועבר  בחלל 
מחליף  שהוא  תוך  מסחרי,  שירות  במתן   7 עמוס 

את עמוס 2 שפעל במשך 13 שנים.
מזל"ט לרוסיה  על מתנה זו גם ראש ממשלת 
זה כשביקר  היה  דימטרי מדבדב לא חלם.  רוסיה 
שר  עם  יחד  דגן  בבית  )ע"ע(  הוולקני  במכון 
שהבחין  החקלאות  שר  אריאל.  אורי  החקלאות 
מחקר  לצורכי  ממזל"ט  מדבדב  של  בהתלהבותו 
בשווי  את המתנה  לו  להעניק  החליט  המכון,  של 
200 אלף שקלים. המתנה הייחודית עוררה סערה 
תקשורתית, אבל מה זה לעומת מיליארדי שקלים 
שההסכם הכלכלי החדש עם רוסיה יכניס לישראל. 
בבית  החקלאי  המחקר  מכון  הוולקני  המכון 
עלה  וולקני  אלעזרי  יצחק  של  שמו  על  דגן 

לכותרות בהקשר למתנה של שר החקלאות לראש 
הממשלה הרוסי. מדובר במכון שמסייע לחקלאים 
הישראלים בפתרון בעיות שונות בתחום החקלאות, 
רצונו  הארץ.  במרכז  יוקרתי  נדל"ן  בשטח  ושוכן 
את  ולשחרר  לגליל,  להעביר את המכון  של השר 
שטחי הקרקע העצומים לבניית אלפי יחידות דיור, 
נתקל בהתנגדות עובדי המכון, שרובם מתגוררים 
מאות  לנסוע  שיצטרכו  וחוששים  הארץ,  במרכז 

קילומטרים לעבודתם. 
חוק הפייסבוק חוק שיזמו השרים שקד וארדן, 
על  להורות  אפשרות  המשפט  לבית  מעניק  ואשר 
הסרת תכנים מסיתים מהרשת. רגע, עד עכשיו זה 

לא קרה?
 35 תיקח  אביב  לתל  הדרך  הראל  מנהרות 
דקות, הבטיח שר התחבורה ישראל כץ כשחנך את 
לאכזבת  'הקסטל'.  דרך  מנהרות הראל, שעוברות 
הנהגים הישראלים פתיחת המנהרות לא קיצרה את 
זמן הנסיעה בין ירושלים ותל אביב, אלא רק לאחר 
התאכזב  שממש  מי  בכביש.  שלישי  נתיב  פתיחת 
שנאלצים  ציון,  מבשרת  תושבי  הם  מהמנהרות, 

ת"א  ירושלים  לכביש  להתחבר  כדי  מעקף  לבצע 
החדש, כשתקוותם כי בקרוב ייבנה מחלף מסודר.

מיצרני  אחד  הנחשב  גרמני  תאגיד  טיסנקרופ 
בייצור  גם  המתמחה  בעולם,  הגדולים  הפלדה 
)ע"ע(   3000 בפרשה  נכרך  שמו  ואשר  שיט,  כלי 
כמי שזכה לעסקת ענק עם צה"ל על סמך הטיית 
כתיבת  לשעת  נכון  שוחד.  ותשלומי  מכרזים 
גם  שלנו:  ניחוש  נחקרת.  עדיין  הפרשה  השורות 

הבאה  השנה  בסיכום 
הסטטוס לא ישתנה.

מיליונר  ארנון מילצ'ן 
בעברו  ששימש  ישראלי 
ישראלי  מודיעין  כסוכן 
מדע,  לקשרי  בלשכה 
משרד  תחת  שפעל  גוף 
בעקבות  ונסגר  הביטחון 
ג'ונתן  של  מעצרו 
פרסומים  לפי  פולארד. 
את  עשה  מילצ'ן  שונים, 
עשרות  כשתיווך  הונו 
במסגרת  נשק  עסקאות 
משמש  כיום  תפקידו, 
בתחום  כיזם  מילצ'ן 
הקולנוע בהוליווד, והונו 
מיליארד  בכ-5  מעורך 
היחסית  שמו,  דולר. 
אנונימי לציבור הישראלי, 
השנה,  לכותרות  עלה 
שהעביר  כשהתפרסם 
שמפניות  )ע"ע(,  סיגרים 
אלפי  בשווי  ותכשיטים 
הממשלה  לראש  שקלים 

ומשפחתו. 
כמעט  אין   2000 תיק 

היחסים  מערכת  על  ידע  שלא  ישראלי  אזרח 
העכורה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו למו"ל 
ידיעות ארנון )נוני( מוזס. הצדדים הקפידו לתחזק 
הפייסבוק  בעמוד  הממשלה  ראש  המחלוקת,  את 
הפופולרי שלו, ומוזס בכותרות הראשיות בעיתון 
רבתה  לכן  אחרונות.  ידיעות  במדינה  הנפוץ 
ההפתעה כשהתברר כי השניים דנו במהלך מספר 
פגישות באשר להסכם שיתוף פעולה, כשלכאורה 
מוזס מציע לנתניהו סיקור אוהד בעיתון, בתמורה 
לכך שהוא ידאג לצמצם את החשיפה של ישראל 
אדלסון  שלדון  ידידו  בבעלות  החינמון  היום, 

)ע"ע(, שנגס בנתח השוק של ידיעות. 
פרשת הצוללות ע"ע תיק 3000.

עלי הטבק המגולגלים הפכו לחביבים  סיגרים 
במיוחד על המעמד העליון, וגם על ראש הממשלה 
סיגרים  קופסאות  קיבל  החשד  שלפי  נתניהו, 
מהסוגים "קוהיבה סיגלו 5", "טרינידד" ו"מונטה 

כריסטו" בשווי של מאות אלפי שקלים. 
שמפניה ורודה המשקה החביב על רעיית ראש 
משלוחים  קיבלה  החשד  כשלפי  שרה,  הממשלה 
של היין המוגז בשווי עשרות אלפי שקלים. שרה 
עצמה טענה כי מדובר ב"חילופי מתנות לגיטימיים 

בין חברים". 
מיליונר  פאקר  ג'יימס 
לחברו  שנחשב  אוסטרלי 
של ראש הממשלה ולידידו 
של בנו יאיר. פאקר אף רכש 
למשפחת  בשכנות  דירה 
נתניהו בקיסריה, ונטען כי 
רב  בשווי  מתנות  העביר 
במשטרה  אך  הזוג,  לבני 
לפי  חקירתו.  על  וויתרו 
עורך  שונים  פרסומים 
עו"ד  נתניהו,  של  דינו 
נפגש  אף  ווינרוט,  יעקב 
דרעי  אריה  הפנים  שר  עם 
כדי שיסדר לפאקר תעודת 

תושב בישראל. 
מנדלבליט  אביחי 
המשפטי  היועץ  של  שמו 
לאנונימי  נחשב  לממשלה 
לציבור הרחב, אף קמפיין 
נתניהו  נגטיבי של מתנגדי 
מנדלבליט  את  הפך 
מוכר.  ולשם  ל"דמון" 
בעקבות  החל  הקמפיין 
כי  מגמתיות  טענות 
את  מעכב  היועמ"ש 

מטוסי ה'אדיר' בישראל
לקראת הפצצה באיראן? בעסקת ענק רוכשת מדינת ישראל 

מחברת לוקהיד מרטין עשרות מטוסי חמקן מדגם F35 או בשמו 
העברי ה'אדיר'. לצורך קבלת המטוס, משרד הביטחון הכריז על 

טקס קבלת פנים בבסיס נבטים, כשבטקס השתתפו ראשי המדינה 
ושגרירים רבים. וכמו בישראל, הטקס התעכב ב-6 שעות, אחרי 
שהמטוס לא יכול היה להמריא מאיטליה לישראל בשל ערפל. 

תיק 3000
החקירה השלישית והמסוכנת 

ביותר מבחינה תדמיתית 
עבור ראש הממשלה נתניהו, 
אשר זכתה גם לכינוי 'פרשת 
הצוללות'. בתמצית, חקירת 

חשד להטיית מכרזים לרכישת 
צוללות וספינות לצה"ל מחברת 

טיסנקרופ הגרמנית בעקבות 
תשלומי שוחד. בין המעורבים, 

מוסרי העדויות והנחקרים: 
יעלון, לפיד, מיקי גנור )ע"ע( 
ומפקד חיל הים לשעבר אלי 

מרום. כמו גם בן דודו, פרקליטו 
ומקורבו של ראש הממשלה 

עו"ד דוד שמרון.

חקירות 
נתניהו

תיק 1000
לא מדובר בקריאה האלמותית של בחורי 

הישיבות בפורים, כשהללו מתדפקים 
בדלתות הבתים ואוספים כסף לחתנים 
הנזקקים "לא פחות מאלף", אלא בשמו 

של תיק החקירה נגד ראש הממשלה 
בחשד לקבלת טובות הנאה בהיקפים 

של אלפי שקלים. נתניהו נחשד כי קיבל 
טובות הנאה מאיש העסקים ארנון 

מילצ'ן )ע"ע( ומהמיליארדר האוסטרלי 
ג'יימס פאקר )ע"ע(. עדיין לא ברור אם 
בפרקליטות יחליטו להגיש כתב אישום 
נגד ראש הממשלה בתיק, אבל אין ספק 
שעיתונאים ופוליטיקאים מהאופוזיציה 
השחיתו למעלה מאלף שעות כדי לדבר 

על "השחיתות" בבית ראש הממשלה.
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קידום חקירות נתניהו, ובהמשך אף הפך לגל של 
הפגנות נגד מנדלבליט, שאנשיו מתעקשים בתוקף 
כל חקירה אחרת  כמו  בדיוק  שהחקירה מתקדמת 

בישראל. 
כיכר גורן כיכר פתח תקוואית שהפכה למוכרת 
נגד  מוצ"ש  בכל  בה  שנערכו  ההפגנות  בעקבות 
להשפיע  שמטרתן  בהפגנות  מדובר  מנדלבליט. 
נגד  אישום  כתב  להגיש  המשפטי  היועץ  על 
"כל  קליטה  לסיסמא  זכו  אף  והן  ראש הממשלה, 
בפועל  כי  לציין  יש  היועמ"ש".  אצל  מוצ"ש 

מתחילות  ההפגנות 
של  הצהריים  בשעות 
טורד  כשהדבר  שבת, 
השכנים,  מנוחת  את 
שהוגשה  עתירה  ולמרות 
לבג"ץ, זה אישר את קיום 
ב"הגבלות",  ההפגנות 

שלא נאכפות. 
 30 מקום  יניב  אלדד 
במפלגת העבודה, שהעיד 
חושב  "אני  כי  עצמו  על 
שבעתיד המאוד לא רחוק 
על  לכלא  אנשים  יכניסו 
עשיתי".  שאני  דברים 
לסמל  הפך  דבריו  אף  על 
כשהחל  כפיים",  ל"ניקיון 
נתניהו  נגד  בקמפיין 
ההפגנות  את  ארגן  ואף 
במטרה  היועמ"ש,  נגד 
כתב  להגיש  לו  לגרום 
ראיות  ללא  גם  אישום, 
לעלות  זכה  יניב  נחרצות. 
כשנעצר  מנדלה,  לדרגת 
הלא  ההפגנות  בעקבות 
ספק  אין  שארגן.  חוקיות 
 2017 שבישראל של שנת 
הדרך לחזור בתשובה היא 
באמצעות קריאה לנתניהו 

להתפטר.
מפקד  גנור  מיקי 
הים  בחיל  טילים  ספינת 
מדינה  ועד  לשעבר, 
עם  שהפך  גנור  בהווה. 
שחרורו לאיש עסקים היה 
"טיסנקרופ"  חברת  לנציג 
במהלך  בישראל.  )ע"ע( 
עלה   3000 תיק  חקירות 
פקידים  שיחד  הוא  כי 
בכירים, במטרה לקדם את 

זכיית החברה אותה הוא מייצג במכרז הישראלי, 
הסכם  על  חתם  ובסופם  ימים,  למספר  נעצר  הוא 

'עד מדינה'. 
ידיעות  מו"ל  עם  השיחות  נתניהו  שיחות 
אחרונות )ע"ע תיק 2000( ועם מו"ל ישראל היום 

)ע"ע רביב דרוקר(. 
ראש  מעון  של  הבית  כאב  שימש  נפתלי  מני 
את  תבע  קביעות  קיבל  שלא  ולאחר  הממשלה, 
רעיית  את  האשים  היתר  כשבין  ישראל,  מדינת 
העיד  אף  נפתלי  בעובדים.  בהתעמרות  רה"מ 
בפרשת המעונות )ע"ע(, כשבתמורה ביקש חסינות 
מפני הפללה עצמית. אחרי ששמו עלה לכותרות, 
החל לארגן עם יניב את ההפגנות נגד נתניהו, כשאף 
קרא לנתניהו לבוא ולהתעמת איתו, בעקבות נאום 

תוקפני שנשא נגדו בכנס של הליכוד. 
שמועסקת  חינוכית  פסיכולוגית  נתניהו  שרה 
ע"י עיריית ירושלים כפסיכולוגית ילדים, ובמקרה 
נשואה גם לראש הממשלה. שמה פורסם בהקשר 
החמגשיות  לפרשת  בהקשר  וגם   1000 לתיק 
מעון  הוצאות  את  שניפחה  נגדה  כשנטען  )ע"ע(, 
ראש הממשלה. בנוסף, שמה עולה לעתים קרובות 
נטען  אחת  כשלא  בעלה,  החלטות  של  בהקשרים 

שהיא זאת שעומדת אחריהן.  
פרשיות  למספר  כולל  שם  המעונות  פרשת 
בלפור.  ברחוב  הממשלה  ראש  מעון  בנושא 
פליליות,  עבירות  לביצוע  חשד  כללו  הפרשיות 

בין היתר על ידי אשת ראש הממשלה שרה נתניהו 
ראש  במשרד  לשעבר  ונכסים  מבצעים  וסמנכ"ל 
הממשלה, עזרא סיידוף. רוב הפרשיות לא גובשו 

לכתב אישום, מלבד 'פרשת החמגשיות' )ע"ע(.
נגד  שהוגש  אישום  כתב  החמגשיות  פרשת 
שרה נתניהו, בו נטען כי היא ייצרה מצג שווא לפיו 
לא מועסקת מבשלת במעון, כדי להזמין ארוחות 
ממסעדות ומשפים על חשבון המדינה בשווי של 
והמיצג  הגבוה  המחיר  למרות  שקלים.  אלף   359
שייצרו בחלק מכלי התקשורת כי מדובר בארוחות 
יוקרה,  ממסעדות  שהוזמנו 
יש לזכור כי מדובר בתקופה 
וכי  שנים,  כ-3  שנמשכה 
מדובר במסעדות ירושלמיות 
פשוטות בשוק מחנה יהודה.

חדש  עולה  הרו  ארי 
לנתניהו,  מארה"ב שהתחבר 
מונה  בלבד   29 ובגיל 
חוץ  לקשרי  כיועצו  לשמש 
תרומות  גיוס  על  והממונה 
לכהן  מונה  בהמשך  בחו"ל. 
נתניהו,  של  הסגל  כראש 
לקראת  פרש  ממנו  תפקיד 
במהלך   .2015 בחירות 
השנה החולפת נחקר בחשד 
בזמן  עסקיו  את  קידם  כי 
של  הסגל  כראש  כיהן  בו 
חקירתו  בעקבות  נתניהו. 
מדינה',  כ'עד  שישמש  חתם 
צפוי  הוא  הנראה  וככל 
ובתיק   1000 בתיק  להעיד 

 .2000
יאיר נתניהו בנו של ראש 
 ,26 גילו,  למרות  הממשלה. 
נטען  הוריו.  בבית  מתגורר 
אך  עובד,  אינו  הוא  כי  נגדו 
כי  מעלים  שונים  פרסומים 
בעבודת  היטב  מעורב  הוא 
לא  על  השפיע  ואף  אביו 
שהתקבלו  החלטות  מעט 
בלשכת רה"מ. הוא התפרסם 
ברשת  התבטאויותיו  בשל 
כשהעיקרית  החברתית, 
שבהן היא פרסום קריקטורה 
בעלת מוטיבים אנטישמיים, 
מתנגדיו  את  בלעג  שהציגה 
של  יממה  לאחר  אביו.  של 
הקשת  קצות  מכל  גינויים 
הפוליטית, הסיר נתניהו הבן 
הגיעה  שלו  נוספת  התבטאות  הקריקטורה.  את 
התחקירים  ארגון  את  שתקף  אחרי  לכותרות, 
תביעת  נגדו  להגיש  בחר  וזה  'מולד',  השמאלני 

דיבה. 
הכלבה קאיה כלבה שאומצה על ידי משפחת 
כמה  תקפה  כאשר  התפרסמה  בעבר  נתניהו, 
זכתה לחוק על שמה. השנה  ואף  מבכירי הליכוד 
עלתה לכותרות בהקשר שולי דווקא, כשהתקשורת 
חיפשה נושא לנגח את יורש העצר יאיר, וזה נמצא 

בדמות טענות לכך שלא ניקה אחריה.
מנהל לשכת ראש הממשלה לשעבר,  דוד שרן 

חשוד בקבלת שוחד במסגרת פרשת הצוללות.
אילנה  אם  "מעניין  ל'עובדה'  נתניהו  תגובת 
דיין, שמתיימרת להיות אבירת חופש הביטוי, תביא 
את תגובתנו במלואה, ללא צנזורה", במילים אלו 
בתוכנית  לתחקיר  הממשלה  ראש  תגובת  נפתחה 
ערוץ  של  הפופולרית  התחקירים  תכנית  'עובדה', 
2. בצעד חכם או טיפשי, תלוי מי יועץ התקשורת 
את  התוכנית,  מנחת  דיין,  הקריאה  לכם,  שמייעץ 
בין  נגדה,  קשה  ביקורת  שכללה  התגובה,  המשך 
את  להסיר  הזמן  "הגיע  הבא:  המשפט  את  היתר 
המסכה מעל פניה של אילנה דיין, שהוכיחה פעם 
מקצועית.  יושרה  טיפת  אפילו  לה  שאין  נוספת 
העליהום  של  המובילים  בין  היא  דיין  אילנה 
נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש  נגד  המתוזמר 
שנועד להפיל את ממשלת הימין ולהביא להקמתה 

של ממשלת שמאל".
פסל נתניהו אמן תל 
אביבי מקומי, שלא זכה 
החליט  רבה,  לחשיפה 
לקנות את עולמו בזכות 
פסל מוזהב בדמותו של 
שהציב  הממשלה  ראש 
האמן  רבין.  בכיכר 
"האמנות"  את  הסביר 
את  לבחון  שבפסל, 
הציבור  של  "הבשלות 
שכזה,  פסל  לקבל 
שנתיים  עוד  שאולי 
למציאות".  יהפוך 
הרבים  התל-אביבים 
שגדשו את הכיכר הראו 
את "בשלותם" הנפשית 
והפילו את הפסל משל 
היה פסל של רודן אכזר. 
שאפיזודה  לציין,  ראוי 
את  העסיקה  זו  נשכחת 
ארצנו  עיתונאי  מיטב 

קרוב ליממה. 
נתניהו בחבל תליה 
אין ספק שאמני ישראל 
"יצירתיות"  מראים 
לראש  הנוגע  בכל  רבה 
שאף  כך  הממשלה, 
אחד לא באמת התרגש 
להסתה  כשחקירה 

'בצלאל'  לאמנות  מביה"ס  סטודנטית  נגד  לרצח 
נסגרה. החקירה נפתחה, אחרי שזו בחרה לפרסם 
כשסביב  נתניהו  של  תמונה  בדמות  אמנותי  מיצג 

צווארו כרוך חבל תלייה. 

שר  מתפקיד  פרש  חדש-ישן,  כוכב  גבאי  אבי 
זניח בממשלת נתניהו וממפלגת כולנו, חזר בקול 
תרועה רמה לפוליטיקה כשהצטרף למחנה הציוני, 
והביס בפריימריז את יריביו מקרב ותיקי המפלגה. 
כך  למבחן,  עמדה  לא  עדיין  הפוליטית  משנתו 
במפלגה  ההישרדות שלו  ויכולת  בקלפי  כוחו  גם 

שנוהגת להדיח את ראשיה בכל הזדמנות.
שר  לתפקיד  התמנה  מאז  ליברמן  איווט 
למעט  יחסית,  רגיעה  על  איווט  שומר  הביטחון 
הימנית  הקהל  דעת  על  בקרב  נקודתיים  עימותים 
מול בנט או נתניהו. עם החרדים הוא מסתדר מצוין 

ואף סייע בגיבוש תקנות הגיוס )ע"ע(.
גלעד ארדן השר לביטחון פנים שהפגין השנה 
עודף ביטחון עצמי, כשמיהר לצאת בכמה הכרזות 
שהתבדו, החל מטרור ההצתות, עבור בפרשת אום 
וכלה בלחיצת היד לטראמפ, בה סיפר  אל חיראן 

שלבסוף  מה  אביב,  בתל  פיגוע  על 

התגלה כתאונה בלבד.
אורן חזן אי אפשר באמת 
אירועי  של  רשימה  להרכיב 
וזה עוד לפני  השנה בלעדיו, 
שזכה  טראמפ,  עם  הסלפי 

לערך משלו.
ראש  נתניהו  בנימין 
אם  ואלא  ישראל,  ממשלת 
נגדו  יוגש  או  אחרת  יחליט 
כתב אישום באחת מאינספור 
נגדו  המתנהלות  החקירות 
המתאימה(  בקטגוריה  )עיין 
להחזיק  ימשיך  כי  נראה 

בתפקיד.
השר  סגן  פרוש  מאיר 
הדינאמי רשם שנה מסחררת, 
הכיתות  במצב  שיפור 
החרדי  החינוך  ותקצוב 
העדתית  האפלייה  וחיסול 
הבא  הגדול  האתגר  )ע"ע(, 
המוניציפאלי  הכוח  שימור 

של שלומי אמונים.
מתחת  מקלב  אורי 
לרדאר, כדרכו מאז ומתמיד, 
המשיך מקלב להיות החרוץ 
החרדים.  שבח"כים  והיעיל 
פעילות  ועדות,  חקיקה, 
לגדולי  ונאמנות  אפורה 
בשנה  גם  לו  מחכים  ישראל 

הקרובה.
וי ענק על הקמת  הבולדוזר מסמן  יעקב אשר 
נותר  וכעת  )ע"ע(  השיכון  במשרד  החרדי  המחוז 
תשמעו  אם  גם  החרדי.  הדיור  של  המעשה  מבחן 
את שמו כמועמד אפשרי לראשות עיריית ב"ב אל 

תתרגשו, זה רק הגעגועים.
להבין  מנסים  עדיין  אנחנו  מוזס  מנחם  לייזר 
יש  היי,  אבל  וביטחון,  חוץ  בוועדת  תרומתו  את 

רכבת למירון )ע"ע(.
האנמית  הועדה  את  מינף  אייכלר  ישראל 
לפניות הציבור כועדת דגל שמעזה לגעת בנושאים 
רגישים רבים. חברותו בועדה למינוי דיינים עשויה 

להיות משמעותית בשנה הקרובה.
והיחיד מותיקי  יו"ר ועדת החינוך  יעקב מרגי 
ש"ס שהצליח לשמר את מעמדו בכותרות בזכות. 
חתום על מאבק אינסופי באפלייה העדתית )ע"ע(, 

נושא דגל הסיוע ללובשי 'החולצות הכחולות'.
ברוב  המופיע  חביב  דתות  שר  אזולאי  דוד 
שונים.  ובכנסים  המשרד  של  הדוברות  תמונות 

סיכוי גבוה שנראה אותו מוריש את מקומו לבנו.
ש"ס.  של  העממי  והטעם  הצבע  גואטה  יגאל 
מזרחית  מהפכה  שהביטוי  במפלגה  היחיד  האיש 
אבריו  בכל  איש שטח  פעילותו.  את  עדיין מבטא 
כבד  חשש  קיים  השורות  כתיבת  לשעת  ונכון 

שש"ס תאבד אותו בגלל צירוף מקרים מטופש.
מיכאל מלכיאלי לראשונה ח"כ בש"ס שהגיע 
על תקן נציג בני התורה וגם ממלא את השליחות. 
מוביל מאבקים אינסופיים לתיקוני חקיקה לטובת 
לכל  זמינים  עצמו  והוא  ולשכתו  התורני  המגזר 

פונה )בדקנו(.
איציק כהן בקרב הפרשנים הפוליטיים חלוקות 
כולנו,  או  ש"ס  חבר,  הוא  מפלגה  באיזו  הדעות 
מקצועית  שנה  עוד  מסיים  הוא  הדעות  לכל  אבל 

כסגן שר אוצר יעיל.
רישומי  לפי  ועקנין  יצחק  נהרי,  משולם 

פוליטיקאים

אריה דרעי
שנה קשה במיוחד עברה 

על מחזיר העטרה ליושנה. 
חקירות, ישראל היום, 

התפטרות גואטה והקמת עיתון 
תוך זניחת עיתון הבית ברמה 
האישית והסיעתית, ומשברי 

השבת והגיוס במישור הכללי. 
ככה זה אצל דרעי, כל יום 

דרמה חדשה. הישארו עמנו.

רביב דרוקר
העיתונאי הבכיר של ערוץ 
10 לא היסס במהלך השנה 

האחרונה להתכתש שוב 
ושוב עם ראש הממשלה, 

שמצדו כינה אותו "א-גרויסע 
עיתונאי". הכתבות המגמתיות 
של דרוקר זכו לביקורת רבה, 
גם בקרב עיתונאים בשמאל, 
אך הוא רשם לעצמו הישג 

וחצי. ההישג פרשת הצוללות 
)ע"ע( שנחשפה בתכניתו. 

חצי ההישג–רשימת השיחות 
בין נתניהו לעורך ישראל 
היום עמוס רגב ולמו"ל 
העיתון שלדון אדלסון. 
אומנם מדבר רק בחצי 

הישג, כי דרוקר לא ביקש 
לחשוף מידע דומה על ראשי 

ממשלה קודמים או ראשי 
מפלגות מכהנים, כך שלא 
ניתן לבקר את נתניהו ללא 
השוואה לפוליטיקאי אחר.

יעקב ליצמן
בתחילת השנה עוד הוביל את מדד 

הפופולאריות של השרים )שאפעס נעלם 
משום מה לאחרונה(, נדמה כי לאחרונה 

קצת איבד גובה, החל מהסכסוך המתוקשר 
בהדסה )ע"ע( וכלה במאבקי ערד )ע"ע(.
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שאחד  ש"ס  מסיעת  חברים  בשני  מדובר  הכנסת 
מהם ח"כ ואחד סגן שר. יש מצב.

יואב בן צור יו"ר הסיעה בכנסת, מחוקק שקט. 
לאחות  להידמות  רצון  מפגינה  שש"ס  מכיוון 

האשכנזית, אפשר לומר שהוא 'מקלב של ש"ס'.
ברגעי  נקודתיות  מתקפות  למעט  ישי  אלי 
אולי  האחרונה,  בשנה  התפוגג  ש"ס,  של  חולשה 
המוניציפאליות  בבחירות  לחזור  לנסות  כדי 

הקרובות בכמה ערים בהן זכה לתמיכה.
של  החדש  והאח  החינוך  שר  בנט  נפתלי 
סגנו  עם  תקינים  יחסים  בין  מלהטט  החרדים, 
מאיר פרוש )ע"ע( ובין הברית שכרת עם הצ'ילבה 
האחרונה  בשנה  עצמו  מיקם  הבריאות.  ממשרד 
וזה  נתניהו  להחלפת  הבולטים  המועמדים  כאחד 

עשוי לקרות כבר בשנה הקרובה.
גדעון סער חזר השנה באופן רשמי לפוליטיקה, 
אחרי שחיזק בשנים האחרונות את קשריו במגזר 
החרדי והקפיד לפקוד תדיר את בתיהם של גדולי 
ישראל. במרבית הסקרים והמשאלים מוביל ברוב 

גדול כיורש לראשות הממשלה.
גם  שמונה  באו"ם,  ישראל  שגריר  דנון  דני 
לראשות ועדה רשם הישג נאה בכך שכפה הכנסת 
בניו  רעבים  אתם  אם  בקיצור,  לבניין.  כשר  אוכל 

יורק, מוזמנים. 
בשנה  הצליחה  המשפטים  שרת  שקד  איילת 
ולצאת  ממסדי  אנטי  יום  סדר  להכתיב  האחרונה 
פעם אחר פעם נגד שופטי בג"ץ, המערכת ושיטת 
כי  נדמה  קודמים,  לשרים  בניגוד  הסניוריטי. 
קוצרת  ושקד  מולה  להתמודד  מתקשה  המערכת 

הישגים.
הקרובים  מנאמניו  התיירות,  שר  לוין  יריב 
ביבי  עוד  כל  בליכוד.  נתניהו  הממשלה  ראש  של 

בשלטון, מקומו מובטח ליד שולחן הממשלה.
זאב אלקין ע"ע לוין, בתוספת כיפה ובדגש על 

ענייני ירושלים.
והטכנולוגיה,  המדע  שר  אקוניס  אופיר 
מאוכזב למדי בשל הבלימה בהתקדמות הפוליטית 
עשוי  מקורביו,  לדברי  האחרונות.  בשנים  שלו 
להתמודד מטעם הליכוד על ראשות העיר ת"א מול 
רון חולדאי, במה שעשוי לחזור ולשמש לו מקפצה 

לתפקיד משמעותי יותר בזירה הארצית.
מעורבת  שנה  רושם  האוצר  שר  כחלון  משה 
סופסוף  הדירות  מחירי  מחד,  האישית,  ברמה 
עדיין  בשורה  מאידך,  קלות,  ירדו  ואף  התייצבו 
אין והבחירות כבר באופק. נוסף לזאת, הוא נאלץ 
לחבוש את כובע מגן הבג"ץ כדי למנוע את פסקת 
ולא בטוח שיפיק מכך תועלת  )ע"ע(,  ההתגברות 

בקלפי.
שיחסיו  מ'כולנו'  השיכון  שר  גלנט  יואב 
וכמה  יו"ר מפלגתו פרנסו כמה  החמעורערים עם 
מסתיימת  השנה  זאת,  למרות  פרשנות.  טורי 

והשניים עדיין חברים באותה מפלגה.
יאיר לפיד שנה פרווה חלפה על יו"ר יש עתיד, 
וקרץ  ברפורמים  תמך  חיבק,  וגם  גינה  שתמיד 
זאת, כשבג"ץ ביטל את חוק הגיוס,  לחרדים. עם 
כשהוא  שוויון,  ולדרוש  למיקרופון  לרוץ  מיהר 
שוכח לרגע שגם החוק שהוא עצמו העביר נפסל 

על ידי אותו בג"ץ.
כמו שאר ח"כי יש עתיד, נעלם  אלעזר שטרן 
ונאלם, למעט פעם אחת בה התבטא באופן מזלזל 
קשה  לקיר.  מקיר  גינוי  וספג  הראשל"צ  כלפי 

באופוזיציה.
תקומה,  של  העולה  הכוח  סמוטריץ'  בצלאל 
רק בשבוע האחרון הציג את המתווה המדיני שלו 
בפני ועידת המפלגה, ונדמה כי אם יש פוליטיקאי 
דומיננטי שיכול לאיים על בנט מימין, הוא האיש.

הליכודניק חובש הכיפה שמוביל  יהודה גליק 
היה  הבית,  להר  עליה  לעודד  הבעייתי  הקו  את 
שותף לכמה וכמה עימותים מול הנציגות החרדית, 

שראתה במעשיו סדין אדום ומעשה אסור.
ישראל כץ שר התחבורה ספג בשנה האחרונה 
את חיצי החרדים בטענה כי הוא אחראי לחילולי 
השבת בעבודות הרכבת )ע"ע(, בהמשך התנער כץ 
מאחריות והוכיח כי הוא עושה כל שיש לאל ידו 

כדי להימנע מכך. האם זה יסייע לו בדרך לרשת את 
מקומו של נתניהו? ימים יגידו.

מאבקה  את  המשיכה  התרבות  שרת  רגב  מירי 
'קו  קוראי  השמאלנית.  התרבותית  בברנז'ה 
עיתונות' לבטח יזכרו את הצטרפותה למאבק נגד 

אפליית החרדים בתאטרון ירושלים )ע"ע(.
בוגי יעלון שר הביטחון לשעבר התנדף כמעט 
בעיקר  הבליח  שמו  האחרונה,  בשנה  לחלוטין 
בהקשר לטענות שהשמיע בפרשת הצוללות )ע"ע( 
שצפו  ולספקולציות  נתניהו  הממשלה  ראש  נגד 

מפעם לפעם על חיבורים פוליטיים אפשריים.
תקומה  סיעת  של  האנמי  היו"ר  אריאל  אורי 
הבמה  קדמת  את  שאיבד  היהודי,  הבית  בתוך 
עלה  סמוטריץ'.  בצלאל  הצעיר  הח"כ  לטובת 
לכותרות כשפינק את ראש הממשלה הרוסי ברחפן 
ולמרבה  לכן,  קודם  להתייעץ  בלי  במתנה,  יקר 

השעשוע, גם בלי השלט שמפעיל אותו.
מהליכוד,  הפנים  ועדת  יו"ר  אמסלם  דודי 
שהפתיע בדעות נחרצות נגד מתווה הכותל )ע"ע( 
ונגד הגישה הרפורמית. חבר קרוב ונאמן למפלגות 
יו"ר הקואליציה אחרי  החרדיות ומועמד לתפקיד 

ביטן.
לשחק  סירב  הותיק  הערבי  הח"כ  אחמד טיבי 
ביום  הבית  להר  ולעלות  נתניהו  של  המשחק  את 
שהותר לו. על הדרך התעמת מפעם לפעם עם נציגי 

הימין, נדמה שזה כבר על אוטומט אצלו.
הואשם  הערבית  הרשימה  יו"ר  עודה  אימן 
חיראן,  אל  אום  ערביי  את  שהתסיס  כמי  השנה 

באירוע שהסתיים בדריסה ובהרוגים.
מאיר חביב יהודי חביב, יוצא צרפת, שהתמודד 
לפרלמנט הצרפתי במסגרת מקום השמור לתושבי 
המזרח התיכון, קיבל את ברכת גדולי ישראל וגם 

ניצח.
אראל מרגלית מיליונר ירושלמי שמכהן כח"כ 
כאלפיים  רק  אולם  המפלגה,  ליו"ר  להפוך  וחלם 
הכספים  למרות  זה,  לתפקיד  בו  תמכו  אנשים 
בשל  בעיקר  ייזכר  בקמפיין.  שהשקיע  הרבים 
השאלה  ובגלל  הוביל  אותו  האגרסיבי  הקמפיין 
שהביכה את גבאי בעימות המקדים )ע"ע(. בנוסף, 
מרגלית משקיע מהונו וממרצו להפיל את נתניהו, 
ואף נסע לגרמניה כדי לחקור את פרשת הצוללות 
המורכב.  בתיק  מידע  להשיג  הצליח  ולטענתו 

נחשב לפטרונו של אלדד יניב )ע"ע(.
שאחראי  ביותר,  הוותיק  הח"כ  פרץ  עמיר 
בסקרים  הוביל  ברזל',  'כיפת  לפיתוח  היתר  בין 
המוקדמים בבחירות לתפקיד יו"ר העבודה, אולם 
יחסית  אותו  ניצח  והאלמוני  החדש  הנציג  דווקא 
התא  עם  בקשריו  להתהדר  ימשיך  פרץ  בקלות. 
החרדי במפלגה, ובניסיון לעשות חיים קשים ליו"ר 

העבודה החדש, בדיוק כפי שרגילים במפלגה. 
למבקרת  בעבר  שנחשבה  מי  יחימוביץ'  שלי 
דווקא  לגייס  בחרה  דרעי,  אריה  של  קבועה 
יו"ר  לתפקיד  בבחירות  לצדה  ש"ס  תמיכת  את 
לא  זה  וש"ס  יחימוביץ'  של  לצערם  ההסתדרות. 
הספיק, וניסנקורן ניצח שוב בבחירות להסתדרות, 
על  הטענות  את  עתה  לעת  דוחה  כשבית המשפט 

זיופים בבחירות )ע"ע(.
ונשאר.  היה  ההסתדרות,  יו"ר  ניסנקורן  אבי 
אף  ועל  יחימוביץ'  מולו  למרות קרב מר שניהלה 
הוכרז  )ע"ע(,  בחירות  לזיופי  החמורות  הטענות 
היותר  המנגנונים  באחד  לשלוט  וימשיך  כמנצח 

חזקים במשק הישראלי.
ומנומנמת  נוספת  שנה  אחרי  הרצוג  בוז'י 
המחנה  מתפקדי  בחרו  האופוזיציה,  בראשות 
יו"ר המפלגה האפרורי לטובת  הציוני להדיח את 
רצופת  כהונה  מסיים  הרצוג  מבחוץ.  חדש  כוכב 
להתמודד  בודד  צ'אנס  אחרי  פנימיים  מאבקים 
כמה  עד  שוב  התברר  בו  הממשלה,  ראשות  על 
נותר  השלטון.  מכיבוש  במציאות  רחוק  השמאל 
לו רק להתנחם בסקרי ליל הבחירות, לפיהם הוא 

מועמד מבטיח.
בכנסת  הממשלה  ראש  של  האיש  ביטן  דוד 
ובתקשורת. אין כמעט בוקר בו הוא לא מתראיין, 
ואין הצבעה בכנסת שלא עוברת את אישורו. ביטן 
ספק  ללא  אך  הקואליציה,  כיו"ר  כיום  משמש 
נחשב למועמד הבכיר ביותר לתפקיד שר. לא מעט 
פרשנים פוליטיים מהמרים עליו כסוס המנצח של 
שארגן  והפגנות  כנסים  בגלל  בליכוד,  הפריימריז 
ספק  אין  בינתיים  נראה,  וגם  נחכה  נתניהו.  למען 

שמדובר באחד מאישי השנה. 
יעקב נאמן ז"ל שר המשפטים והאוצר לשעבר 
בשילוב  בתמיכתו  לטוב  ייזכר   .78 בגיל  נפטר 

ההלכה בחוק ובביטול עליונות בג"ץ על הכנסת.
בני אלון ז"ל בגיל 62 בלבד, נפטר שר התיירות 

לשעבר ומי שכיהן כיו"ר האיחוד הלאומי.
צפון  פיקוד  ומפקד  במיל.  אלוף  לוין  עמירם 
מפלגת  של  בפריימריז  התמודדות  על  שהכריז 
את  והעביר  לבסוף  פרש  אולם  )ע"ע(,  העבודה 

תמיכתו למנצח אבי גבאי )ע"ע(.
שהתמודד  מרעננה  מועמד  קרובי  הוד 
הישג  עם  וסיים  העבודה,  מפלגת  של  בפריימריז 

נדיר של שמונה קולות שלמים.
דינה דיין מועמדת חרדית מסקרנת שהתמודדה 
לראשות מפלגת העבודה, אך פרשה ברגע האחרון 
כשהעבירה  נכון,  לא  הממש  הסוס  על  והימרה 
במקום  שסיים  )ע"ע(,  הרצוג  לבוז'י  תמיכתה  את 

השלישי והודח.
שהשתתף  בעבודה  וח"כ  אל"מ  לב  בר  עמר 
במקום  סיים  מזלו  לביש  אך  בפריימריז,  הוא  אף 

החמישי עם 6.9% מהקולות בלבד.

בשנה  לדיווחים  כהמשך  אחדות  ממשלת 
בכותרות  הנוכחית  השנה  גם  החלה  שעברה, 
בוז'י  בין  הנרקמת  אחדות  ממשלת  על  פוליטיות 
ושוב  שוב  שעלה  במה  לליכוד,  )ע"ע(  הרצוג 
בהמשך, עד להדחתו של הרצוג מראשות המחנה 

הציוני והכתרת אבי גבאי )ע"ע(.
הכוחות  יחסי  על  נגמר  הבלתי  הויכוח   70-30
שוב  התעורר  התורה,  יהדות  בתוך  הפנימיים 
עיתונות'  ל'קו  ליצמן  השר  דברי  בעקבות  השנה 
ביחס  אגודה  לטובת  החלוקה  את  לשנות  יש  כי 
של 70-30, גפני לא נותר חייב וטען כי 'דגל' היא 
הגדולה יותר. הימור שלנו: שום דבר לא ישתנה גם 

בבחירות הבאות.
בתמיכתו  מסקרנת  חקיקה  יוזמת  ח"כים   140
חברי  מספר  להגדלת  )ע"ע(  מקלב  אורי  ח"כ  של 
הכנסת ל-140, עם זאת, לעת עתה נראה שהיוזמה 

רחוקה מלקרום עור וגידים.
לא  באופוזיציה  שהשהות  מפלגה  עתיד  יש 
מיטיבה עמה, למעט היו"ר יאיר לפיד )ע"ע( כמעט 

אף אחד מחבריה לא הצליח להתבלט השנה.
רבים  זעזועים  חוותה  השלטון  מפלגת  הליכוד 
איתנים  מאבק  בה  ומתקיים  האחרונה,  בשנה 
ובין  הממשלה  ראש  של  הנחרצים  תומכיו  בין 
מוכנים  שלא  )ע"ע(  החדשים'  'הליכודניקים 
מעדיפים  וחלקם  מחיר,  בכל  בנתניהו  לתמוך 

משה גפני
יו"ר ועדת הכספים ממשיך להוביל 

בגאון את 'דגל' ואת הועדה, כשמחד 
גיסא הוא רושם עימותים בלתי 

פוסקים עם צמרת האוצר ואגודה 
)ויש שיאמרו גם בבית פנימה( 

ומאידך רוקם בריתות עם ח"כים 
חברתיים מהאופוזיציה וזוכה 

לשבחים בעיתוני הכלכלה.

פוליטיקה

צופרי השבת
הצופרים הוותיקים עלו לכותרות בהקשר 
של חוק המואזין. למרות שאין כל דמיון 

בין קול שירה חסידית נעימה בשעות אחר 
הצהריים של יום שישי, לקולו המאיים של 
המואזין בשעות השחר המוקדמות. הקשר 
נוסף בהן זכו הצופרים לכותרות ראשיות, 
הגיע מהעיר הדרומית ערד, שם החרימה 

העירייה צופרי שבת, למרות שלטענת 
חסידי גור הם הוצבו בהסכמתה. התושבים 
החסידיים לא שתקו על ההחרמה, ומני אז 
בכל ערב שבת שירי השבת נשמעים היטב 
ברחובה של עיר ממערכות שמע פרטיות. 
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לראותו מוחלף בשל הפרשיות בהן נחקר. 
יהדות התורה הקואליציה עושה טוב לנציגינו, 
שמוצאים זמן להעלות מהאוב את הקטטה הישנה 
של אחוזי החלוקה ולהתנצח בחוקים שאין לציבור 
בוחריהם כל עניין בהם. לביש מזלם, יתחילו את 

השנה הנוכחית עם משבר ביטול חוק הגיוס.
של  צירופם  עם  שהתרעננה  אחרי  ש"ס 
המפלגה  כי  נדמה  לשורותיה,  וגואטה  מלכיאלי 
הספרדית חווה נסיגה דרמטית בתקופה האחרונה, 
אחוז  גבול  על  מדשדשת  היא  שם  בסקרים  הן 
התפטרות  בפרשיית  בהסתבכות  והן  החסימה, 

גואטה ובחקירותיו של יו"ר המפלגה השר דרעי.
העירו  הלוהטים  הפריימריז  הציוני  המחנה 
לפיד.  לטובת  גובה  שאיבדה  המפלגה  את  לחיים 
5 מועמדים מרכזיים וכמה קוריוזים התקוטטו עד 
זוב דם, רק כדי לפנות את הבמה למועמד שהגיע 
למקומם  הוטרנים  את  וגירש  מקום  משום  אחרון 

הטבעי.
דגל התורה הסיעה הליטאית של יהדות התורה 
בין  אך החשבונאות  אחת,  כמקשה  פועלת  )ע"ע( 
טורי  לפרנס  יכולים  ואשר,  גפני  מחבריה,  שניים 

פרשנות לשנה.
יהדות  של  החסידית  הסיעה  ישראל  אגודת 
הסיעה  בין  שסועה  שהייתה  )ע"ע(,  התורה 
המרכזית )גור( ובין שלומי אמונים, רשמה דווקא 
ל'קו  בראיונות  הצהירו  הצדדים  שני  התקרבות. 
עיתונות' כי היחסים ביניהם יעילים והסכימו בחצי 

פה לומר גם ש"ישנה התקרבות".
ראשי  שני  את  עדיין  מחבר  נס  אך  כולנו 
השלישית  שהצלע  אחרי  וגלנט,  כחלון  הסיעה, 

גבאי,  אבי  מוכרת,  והפחות 
הציוני  במחנה  אקזיט  עשה 
לשולחן  הצטרף  ובמקומו 
חייבים  כהן.  אלי  הממשלה 
הסיעה  יו"ר  את  לציין  גם 
ששומר  פולקמן,  רועי  ח"כ 
הנציגות  עם  מצוין  קשר  על 

החרדית.
בין  הפילוג  היהודי  הבית 
נראה  תקומה  ובין  בנט  אנשי 
המפלגה  יו"ר  נמנע,  כבלתי 
מכוון להוביל גוש ימין גדול 
ראשות  את  לרשת  במטרה 
בתקומה  ולעומתו  הממשלה, 
כדי  מימין  לחשק  מתכוונים 
מרזל  אנשי  בקולות  לזכות 

ודומיהם. 
יחד במפלגה שהפסידה על 
לכנסת  הכניסה  את  הקשקש 
נערכים  האחרונות,  בבחירות 
המוניציפאליות.  לבחירות 
הם  כי  ברור  עתה  כבר 
וכמה  בכמה  לרוץ  מתכוונים 
הערים  שתי  על  בדגש  ערים, 
החרדיות המרכזיות, בני ברק 

וירושלים.
יושמו  בה  הראשונה  השנה  ביטון  ועדת 
על  לימודי  חומר  לשילוב  ביטון  ועדת  המלצות 

יהדות המזרח וארצות ערב בתכנית הלימודים.
שוב  דחתה  הממשלה  אדומים  מעלה  סיפוח 
אדומים  מעלה  לסיפוח  החוק  הצעת  את  ושוב 
טראמפ  לבקשת  בהתאם  הנראה  ככל  לישראל, 
מנתניהו. וגם קצת החשש של ביבי שהבית היהודי 

יציג זאת כהישג שלו ושוב יעקוף אותו מימין.
חוק הלאום אחרי סחבות חוזרות ונשנות, ממש 
שוב  לקדם  היהודי  בבית  מנסים  השנה,  סוף  עם 
להתחשב  בג"ץ  את  גם  המחייב  הלאום,  חוק  את 
ישראל.  מדינת  של  היהודי  באופייה  כל  ראשית 

אשרי המאמין. 
המנהרות  בפרשת  הקבינט  תמלילי 
מי  ראשון,  זיהה  מי  מראש,  הזהיר  מי  נחשפים 
שהתריע  זה  היה  בנט  הנייר  על  יותר.  טוב  יצא 
ויעלון ונתניהו גמגמו, בפועל, בהתנהלות שוטפת 
מקום  שהיה  בטוח  לא  מלחמה,  בזמן  קבינט  של 

לטענות שהעלה שר החינוך הנמרץ.

צוק  מחדלי  על  המבקר  דו"ח  איתן  צוק  דו"ח 
איתן, ובין השאר נושא המנהרות )ע"ע(.

גבאי  אבי  של  פרישתו  עם  כהן  אלי  השבעת 
שר  של  נוסף  תקן  למפלגה  הגיע  מכולנו,  )ע"ע( 
בממשלה. לואקום הזה נכנס אלי כהן, ח"כ אלמוני 
למדי עם רקע כלכלי, שמונה לתפקיד שר הכלכלה 
הוא  ובכן,  בו,  והתעשייה, 

עדיין מכהן.
לוי  אורלי  פרישת 
הדומיננטית  הכנסת  חברת 
במפלגה  היחידה  )אולי 
זעמה  ביתנו(  ישראל  כמו 
ליברמן  של  החלטתו  על 
והודיעה  לממשלה  להצטרף 
אשתקד.  כבר  פרישה  על 
אולם בשנה הנוכחית הודיעה 
ועדת הכנסת כי היא נחשבת 
זכאית  ואינה  יחידה  פורשת 
בכנסת  סיעה  של  לזכויות 

הנוכחית.
לווינשטיין  הרב  סערת 
לווינשטיין,  יגאל  הרב 
צבאית  הקדם  המכינה  ראש 
כשיצא  סערה  חולל  שבעלי, 
לצה"ל.  נשים  גיוס  נגד 
הדברים  על  התנצל  בהמשך 
כך  בעקבות  בו,  חזר  לא  אך 
איווט  הביטחון  שר  הודיע 
לא  שאם  )ע"ע(  ליברמן 
במכינה  מתפקידו  יתפטר 
בה.  ההכרה  את  יבטל  הוא 
יותר לחסל את  מתברר שקל 

לווינשטיין מאשר את הניה.
יולי  הכנסת  ליו"ר  בכנסת  צניעות  תקנון 
את  מכבדות  לא  רבות  שנשים  נמאס  אדלשטיין 
משכן הכנסת, והוא פרסם תקנון צניעות לעובדות 
ולעובדי המשכן. אבל אם העובדים הבינו שזה לא 
מכובד להגיע בגופיה, עובדות רבות סירבו לקבל 
זאת, ושלפו את הטענה "המנצחת" מדובר בתקנון 
התקשורת,  בלחץ  דבר,  של  בסופו  שוביניסטי. 

נאלץ אדלשטיין להתקפל. 
חוק הדגל גרסה חדשה של חוק הדגל שהוצעה 
ידי ח"כ רוברט אילטוב, קובעת קנסות  השנה על 
דגלי  שיניף  למי  משמעותיים  מאסר  ועונשי 
דאע"ש, חמאס או מדינות אויב. יש לקוות שיהיה 

בחוק סעיף המחריג את פורים.
חוק ירושלים עוד חוק ימני פופוליסטי למדי, 
שכבר עבר בכנסת בקריאה ראשונה השנה, קובע 
כי יידרש רוב של 80 חברי כנסת על מנת להעביר 
דחוק  רוב  מספיק  המוקש:  בירושלים.  שטחים 

מינימאלי כדי לבטל את החוק עצמו...
האחרונה  התוספת  אחרי  הישיבות  תקציב 

ל1.2  הישיבות  תקציב  הגיע  שקל,  מיליון   48 של 
מיליארד שקל והוא הגדול ביותר שהיה אי פעם. 
הגדול  הוא  כ"י,  התורה  בני  מספר  גם  שני,  מצד 
בסכום  מהותי  בגידול  מדובר  שלא  כך  ביותר, 

התקצוב פר תלמיד. 
הנה  נגמרת,  בלתי  סאגה  המרכולים  בג"ץ 
בשנים  המאדים  על  ששהה  למי  העלילה  תקציר 
עיריית  נגד  עתרו  המרכולים  בעלי  האחרונות: 
ת"א שאינה אוכפת את חוק השבת. עירייה. בג"ץ. 
משרד הפנים. עירייה. שוב בג"ץ. ואז מגיעים לחלק 
העיקרי של העלילה, השר דרעי הצהיר בראיון ערב 
פסח שמיד אחרי החג יגיש עמדה מנומקת מטעם 
המדינה בעד אכיפת החוק, יממה לאחר מכן מיהר 
רתח  דרעי  לעמדתו,  לחכות  בלי  להכריע  בג"ץ 
שר  עמדת  להגשת  והסכים  בו  חזר  בג"ץ  ולבסוף 

הפנים בנושא. המשך יבוא.
בלחץ  בה  חוזרת  המדינה  בעוד  הכותל  בג"ץ 
אחרי  אותו,  ומקפיאה  הכותל  ממתווה  חרדי 
שהתברר שהוא מכיל הכרה ברפורמים, בא בג"ץ 
נעשתה באמצע הליך  כך שההקפאה  על  ונזף בה 

מקום,  מכל  בנושא.  משפטי 
נושא הכותל וגרורותיו יעסיקו 

אותנו גם בשנה הקרובה.
כאן  גם  בשבת  כדורגל 
מעתירה  התגלגל  הסיפור 
משחקנים  בכלל  שהגיעה 
קיום  על  לאסור  שחפצו 
לדרישה  בשבת,  משחקים 
וכעת  ש"ס  גם  הצטרפה 
של  לפתחו  נתון  הנושא 
יוכרע  ואולי  הממשלה,  ראש 
עם  כוללות  הבנות  במסגרת 
בנושא  החרדיות  המפלגות 

חילולי השבת.
ועדת  הגיורים  סערת 
אישרה  לחקיקה  השרים 
החרדיות  המפלגות  ביוזמת 
פרטיים,  גיורים  שימנע  חוק 
גיורי  של  פרצה  לסתום  כדי 
נלחץ  נתניהו  רפורמים. 
אותו  ותקע  המהלך  באמצע 
הרפורמים,  ידידיו  בלחץ 
וסגן השר פרוש יצא בקריאה 
דפי  מעל  לנתניהו  נרגשת 

המבשר )ע"ע(.
מי  ברץ  רן  פרישת 
שמינויו לאחראי על ההסברה 
במחאה  נתקל  הישראלית 
אחרי  ש"ס  של  סוערת 
במרן  בעבר  שפגע  שהתברר 
פרש  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע 

מסתכל  אבא  הטוב.  מרצונו  השנה  מהתפקיד 

מלמעלה.
'ציוני' מתחה שרת  בנאום  הציונות של שקד 
בג"ץ,  על  וקטלנית  ישירה  ביקורת  המשפטים 
והודיעה בין השאר כי "הציונות לא תמשיך לכופף 
נאמרו  הדברים  הפרט".  זכויות  בפני  ראשה  את 
מריצה  שהיא  )ע"ע(  הלאום  חוק  לקידום  כבסיס 

בימים אלה.
סערת  במהלך  זוהר  מיקי  של  השבת  חוק 
לקדם  מהליכוד  זוהר  מיקי  ח"כ  ניסה  המרכולים, 
חקיקה שתהיה מקובלת על כולם, אך נתקל דווקא 
בהתנגדות חרדית. בסופו של דבר החוק דעך וגם 

שמו של זוהר שנעלם מהכותרות מאז.
הנגב,  לפיתוח  המשרד  מנכ"ל  משעל  אריאל 
הפריפריה והגליל, בנו של העיתונאי הותיק ניסים 
דרעי,  אריה  הפנים  שר  של  איכותי  ומינוי  משעל 

שנחשף ליכולותיו כבר בתקופת הבחירות.
תנועת  מבכירי  בעבר  אטיאס,  אטיאס  שלומי 
הרשות  מנכ"ל  לתפקיד  מונה  בירושלים,  ש"ס 
שהבין  דרעי,  של  יעיל  מינוי  עוד  הגליל.  לפיתוח 
מפתח  אנשי  הצבת  שבלי  הנוכחית  בקדנציה 

במשרדי הממשלה, תפקיד השר ריק מתוכן.
ביותר,  המוצלח  המינוי  אולי  ליטוב  שמוליק 
הנגב  משרד  סמנכ"ל  קודמיו,  לשני  ביחס  אפילו 
בתחילה  שעבד  מבריק  כישרון  ליטוב,  והגליל. 
על  'נחטף'  משפטי,  כמומחה  גפני  בלשכת  בכלל 
השר  מדיניות  את  וליישם  להוביל  כדי  ש"ס  ידי 

במשרד. 
סיעת  שהובילה  קנטרני  חוק  אפליה  נגד  חוק 
האפלייה  את  "למגר  כביכול  במטרה  עתיד  יש 
את  להביך  היה  היעד  כשבעצם  )ע"ע(,  העדתית" 

ח"כי ש"ס, שנאלצו להצביע נגד החוק.
השנייה  כמו  השלישית  ש"ס  ועידת 
שנערך  חביב,  תנועתי  גיבוש  אירוע  והראשונה, 
והניב  הירושלמי  רמדה  במלון  המסורת  כמיטב 
שלל  עם  לתקשורת,  תמונות  של  שפע  בעיקר 
ועניבות  שפיץ  נעלי  של  העדכניות  הדוגמאות 

מדוגמות.
נמצאת  שעדיין  סערה  גואטה  התפטרות 
בעקבות  השורות,  כתיבת  לשעת  נכון  בעיצומה 
על  )ע"ע(  גואטה  ח"כ  הודיע  גבולית  פה  פליטת 
התפטרותו, ובש"ס נבהלו מהמחשבה שיאבדו את 

איש השטח היחיד.
יונתן ברנסקי, יצחק זאגא זה בסדר, אין סיבה 
נפתלי  מול  שהתחרו  הקש  מועמדי  את  שתזכרו 
בנט בפריימריז לראשות הבית 

היהודי. גם אנחנו שכחנו.
במל"ג  חרדי  אקדמאי 
על  פושטים  החרדים 
נפתלי  המל"ג  יו"ר  האקדמיה. 
מינויו  על  השנה  הודיע  בנט 
לתפקיד  תיק  ישראל  של 
את  שניהל  תיק,  במל"ג.  חבר 
מחלקת החינוך בעיריית ביתר 
הראשון  החרדי  הינו  עילית, 

שמכהן בגוף זה. 
בעבודה  פריימריז 
חוזים  שהסקרים  המפלגה 
בגודלה  הרביעית  להיות  לה 
פחות  כשלא  לעדנה,  זכתה 
התמודדו  מועמדים  מתשעה 
ההפתעה,  למרבה  לתפקיד. 
שרים  מכהנים,  ח"כים  לצד 
גם  במיל',  ואלופים  לשעבר 
אנונימיים  פעילים  שלושה 

בחרו להתמודד.  
כבל  איתן  הקלטות 
חדשות 2 חשפו את ההקלטות 
דיל  של  קיומו  את  שמוכיחות 
בין איתן כבל מהעבודה לשלי 
לראשות  בבחירות  יחימוביץ' 
נעים,  לא  )ע"ע(.  ההסתדרות 
את  שחרץ  מה  זה  לא  אבל 

גורלה של יחימוביץ' לבסוף.
של  ההפחדה  תמונת 
יו"ר מר"צ פרסמה 'תמונת הפחדה' ברשת  גלאון 

דחיית חופשת
ל"ג בעומר

מהלך מעורר מחלוקת של השר 
בנט )נראה שהוא ממש אוהב את 
זה( של דחיית חופשת ל"ג בעומר 
ביום מראשון לשני, כדי להתאים 

את הדחיה להנחיות הרבנות 
שנועדו למנוע חילולי שבת 

בהדלקת המדורות. עד כאן הכול 
טוב ויפה, אלא שההורים זעמו 

וטענו שההודעה נמסרה מאוחר 
מדי וכי התחבורה ביום ראשון לא 
הייתה ערוכה לשינוע התלמידים.

הצבעת ליכוד?
היה זה אחד העימותים 

לפני הבחירות לתפקיד יו"ר 
העבודה, ח"כ מרגלית פונה 
לגבאי בשאלה זו, וזה בחר 

לטעון שלא. לצערו, מרגלית 
הגיע מוכן ושולף הסרטה 
של ראיון בו גבאי דווקא 
מצהיר כי הצביע ליכוד. 

גבאי גמגם, ונראה היה כי 
חטף נוק אאוט, אך בכל זאת 
נבחר לתפקיד יו"ר המפלגה, 

מה שאומר שאף אחד לא 
צפה בעימות או שלבוחרי 
העבודה לא באמת אכפת.

מלחמת קרדיטים
אם יש מלחמה בה 

הפוליטיקאים לא מהססים 
להילחם הרי זו מלחמת 

הקרדיטים. המלחמה לא 
פסחה על נציגי המפלגות 
החרדיות בכנסת, כשלא 
מעט עימותים בין גפני, 

דרעי, פרוש, ליצמן ואיציק 
כהן נרשמו סביב הקרדיט. 

מי שנחשב למגנם של 
נציגי ש"ס במלחמות 
הקרדיטים הוא מזכ"ל 

התנועה יגאל גואטה, שלא 
פעם האשים את גפני 

בגניבת הקרדיט, ואף טען 
נגדו כי "הוא קופץ כמו ילד 

בגן להלל את עצמו".
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שחורים  כובעים  לובשי  המון  עם  החברתית 
שכביכול מחכים לתוספת לתקציב הישיבות. אחרי 
"אני  וכתבה:  התנצלה  חריפה,  ביקורת  שספגה 
אכן  על התמונה... התמונה  הביקורת  את  מקבלת 

לא משקפת, וזה לא יחזור על עצמו".
בעיר  שגר  תושב  כמעט  אין  המואזין  חוק 
מעורבת, יהודים וערבים, שלא מכיר את התחושה 
קולו  בגלל  בוקר  לפנות  המעצבנת, של להתעורר 
המאמינים  למוסלמים  שקורא  המואזין,  של 
לאסור  ח"כים  מספר  של  ניסיון  השחר.  לתפילת 
מעט  בלא  נעשה  שהדבר  כפי  בדיוק  בחוק,  זאת 
ל"גזענות",  בטענות  נתקל  ערביות,  מדינות 
ובחשש כי יהיו שיחילו את החוק על צופרי השבת 
בערים  והתושבים  נתקע,  החוק  עתה  לעת  )ע"ע(. 

המעורבות ממשיכים להתעורר מוקדם מהרגיל.
הנמרץ  המועצה  חבר  מלכיאלי עובר לכנסת 
מש"ס,  כח"כ  לכהן  ממונה  בירושלים  ש"ס  של 
על  מודיע  דרעי  אריה  מפתיע  שבאופן  אחרי 

התפטרותו מהכנסת.
שקד  שאיילת  ברגע  היהודי  בבית  פריימריז 
הנהגת  על  בנט  מול  להתמודד  שלא  החליטה 
רק  ונשאר  הפריימריז  של  גורלו  נקבע  המפלגה, 
לנחש את האחוז המדויק שבנט יקבל. לגבי השאר 

ע"ע יונתן ברנסקי ויצחק זאגא.
יצאו  ההסתדרות  חברי  להסתדרות  הבחירות 
אחד  כשמצד  הבא,  ההסתדרות  יו"ר  את  לבחור 
ניצב אבי ניסנקורן )ע"ע( ומולו חברת הכנסת שלי 
למנוע  ניסנקורן  ניסה  תחילה  )ע"ע(.  יחימוביץ' 
מיחימוביץ' להתמודד מבחינה משפטית, בהמשך, 
לטענתה, הוא ניסה למנוע ממנה ניצחון באמצעות 
הטענות,  למרות  מלוכלכים.  וטריקים  זיופים 
ימשיך  ניסנקורן  קבעו  בארגון  החזקים  הוועדים 

לעוד קדנציה. 
הביאו  בהסתדרות  הבחירות  בחירות  זיופי 
הניצים.  המחנות  בין  קשים  האשמות  לחילופי 
לזיוף  ברורות  ראיות  לה  היו  יחימוביץ',  לטענת 
שיודיע  המשפט  לבית  עתרה  אף  והיא  הקולות, 
כי  קבעו  השופטים  לצערה,  התוצאות.  ביטול  על 
הסמכות לבחון את הטענות נתונה לבתי הדין של 
נגיש  הודיעו  כבר  הח"כית  במחנה  ההסתדרות. 

עתירה.
דיון  במהלך  השכולות  המשפחות  ביזוי 
בני  זוהר  ומיקי  ביטן  דוד  ח"כ  תקפו  בכנסת 
שאילץ  במה  הויכוח.  בלהט  שכולות  משפחות 
הדברים  על  להתנצל  בעצמו  הממשלה  ראש  את 
לאחר 4 ימים ולציין כי  "היה צורך להתנצל על כך 

מיידית וטוב שהדבר נעשה".
סקרים "סקרים הם כמו בושם טוב להריח אותם 
אבל לא לשתות אותם", הגדיר ראש הממשלה של 
הסטטיסטיים  המדגמים  את  פרס  שמעון  הסקרים 
ניצחון  לו  הבטיחו  תמיד  שכמעט  החמקמקים, 
האמת.  תוצאות  לעומת  ואכזבו  הבחירות  קודם 
מתברר שהניסיון של פרס תקף בכל מדינה ובכל 
קלינטון  זו  הייתה  בארה"ב  כך  בחירות.  מערכת 
שהובילה בסקרים והובסה לבסוף, ובבריטניה היה 
האירופי  באיחוד  בהישארות  שתמך  המחנה  זה 
שהוביל והפסיד. אנחנו נתפלל שהסקרים שחוזים 
הסקרים,  כל  בדרך  ילכו  עתיד  ליש  מנדטים   18
התורה  ליהדות  מנדטים   12 שחוזים  אלו  ואילו 

דווקא יוכיחו את עצמם. 
גוש הימין 65-70 מנדטים בכל הסקרים פחות 
שמותיר  מה  בגוש.  כחלון  שגם  בהנחה  יותר,  או 
בהרכב  אמיתי  לשינוי  אפסי  עד  קלוש  סיכוי 

הממשלה אחרי בחירות.
סרטון הבצל בני אלבז, מי שנחשב בעבר לזמר 
דרעי, הסתכסך  ולידידו של אריה  הבית של ש"ס 
היסס  לא  אלבז  שונות.  בטענות  האחרון  עם 
ואף  הכללית,  לתקשורת  המלחמה  את  להוציא 
חשף כי בקליפ הבחירות בו נצפה דרעי בוכה על 
מרן הגר"ע זצ"ל, הוא עשה שימוש בבצל להגברת 
אפקט הדמעות. אין ספק שמדובר בטענה מגוחכת, 
והפוליטיקאים בפרט  שכן מעטים האנשים בכלל 
שיצליחו לבכות מול המצלמה ללא עזרים טכניים. 
פוליטית  קבוצה  החדשים  הליכודניקים 
ההגנה  את  ודוחה  ליברליות  המקדמת  בליכוד 
בחקירותיו.  הממשלה  ראש  שמקבל  האוטומטית 

נאמני נתניהו מנהלים נגדה קרב תרנגולים פנימי, 
אך נראה כי במקרה הזה הקבוצה עדיין קטנה מדי 

מכדי להשפיע באמת על גורל הליכוד.
חולל  הליכוד  של  פנימי  אירוע  ליכודיאדה 
הבינלאומי  השואה  ביום  שנערך  לאחר  סערה 
מן  מילא,  בליכוד.  ובכירים  שרים  ובהשתתפות 

הסתם הם הקפידו לציין את יום השואה העברי.
נטו משפחה, נטו כחלון תכנית להגדלת שכר 
ברור  לא  האוצר,  שר  שהוביל  משפחה  של  הנטו 
ברור  די  אבל  לו,  נוסף  כסף  כמה  בדיוק  יודע  מי 
של  העצמי  התשבחות  לקמפיין  נחשפו  שכולם 
בחירות  מריח  האוצר  שר  האם  בנושא.  כחלון 

באוויר?
העיר  להרחבת  תכנית  קלקיליה  הרחבת 
הערבית שאושרה על ידי נתניהו, הימין תקף כצפוי 
אותה,  שאישר  בכלל  זוכר  לא  שהוא  גילה  וביבי 

והבטיח לשקול אותה שוב.
עימות ביבי-בנט מלווה את הקדנציה הנוכחית 
שאיבת  את  לנתניהו  שוכח  לא  בנט  מתחילתה, 
מוחל  ולא  הבחירות  לפני  ה-90  בדקה  המנדטים 
העברתו  כך  ואחר  ממנו  הביטחון  תיק  מניעת  על 
ליריבו הישיר על קולות הימין איווט ליברמן. אחת 
לזמן מה הוא מציק לנתניהו מימין והאחרון נאלץ 

ליישר קו.
חקיקת יתר תופעה המאפיינת את כנסת ישראל 
נוקבת  לביקורת  זכתה  ואשר  האחרונות,  בשנים 
אופציות  כמה  ישנן  בקנה  המשפטים.  שרת  של 
שנועדו לצמצם את כמויות החקיקה ולמנוע חוקים 

מיותרים, ע"ע חוק ירושלים או חוק השקיות.
בוז'י  של  חדש  ישן  חלום  אחדות  ממשלת 
משוכנע  עדיין  הנראה  שככל  )ע"ע(,  הרצוג 
לקואליציה  ברצינות  אותו  לצרף  ניסה  שנתניהו 

ולא שיטה בו.
לענייני  השר  קרא,  איוב  חדש  תקשורת  שר 
יתרו והמסתעף, זכה במינוי הנחשק לאחר שהפגין 

נאמנות ללא סייג לראש הממשלה.

בתפקיד,  שנים   24 אחרי  ברמלה  בחירות 
הזירה  את  ופתח  העיר  מראשות  לביא  יואל  פרש 

מיכאל  בין  להתמודדות 
לבסוף  שניצח  וידל, 
מהקולות  כ-54%  עם 
ובין  החרדים,  ותמיכת 
שהסתפק  יצחקי  מוטי 
ועדי  מהקולות  ב26% 
שהגיע  שטרנברג 
עם  השלישי  למקום 

20% בלבד.
כחלון  נגד  ברקת 
הירושלמי  העיר  ראש 
לו  שיעשו  שמי  חשב 
חיים קשים יהיו הסיעות 
בקואליציה  החרדיות 
להפתעתו  העירונית, 
האוצר  שר  דווקא 
נאבק  כחלון  משה 
את  להגדיל  וסירב  בו, 
תקציב העיר. ברקת אף 
והלך  החבל  את  מתח 
לשביתה )ע"ע(, במטרה 
ורק  כחלון,  את  לשכנע 
ראש  מצד  תיווך  לאחר 

הממשלה השביתה בוטלה. 
בקרית  מריבה  מתחם  ורבורג  מתחם  סערת 
הנראה  ככל  נעשתה  לחילונים  שהענקתו  יובל 
בתיאום בין ברקת לרבני דגל התורה, עם זאת, רב 

השכונה יצא בקריאה להתנגד להקצאה.
מחאות  אינסוף  אחרי  מתפטר  קינג  אריה 
קם  נושאים,  בשלל  העיר  ראש  נגד  שהביע  יחיד 
לא  מהקואליציה  פרישתו  מעשה.  ועשה  קינג 
עבורו  הניבה  אם  ספק  עתה  ולעת  איש,  הפתיעה 

את האלקטורל המיוחל.
הסיעה  חברי  שלושת  פורשים  ה'ירושלמים' 
לפרוש  החליטו  ירושלים  בעיריית  החילונית 
גני  השבתת  על  במחאה  ברקת,  של  מהקואליציה 
שיזם  )ע"ע(  הגדולה  השביתה  במהלך  הילדים 

ברקת כחלק ממאבקו בשר האוצר כחלון.
ברקת- מאבק  של  בשיאו  בירושלים  שביתה 

כחלון )ע"ע( הכריז ברקת על השבתת העיר וספג 
ביקורות חריפות שטענו שהוא משתמש בתושבים 

ככלי לקידום מעמדו בליכוד ושאיפותיו הארציות.
מנכ"ל חדש באלעד זאב קשש, לשעבר איחוד 
פעולה  בשיתוף  העירייה,  כמנכ"ל  מונה  הצלה, 

מבורך של שלומי אמונים ודגל התורה.
הכריז  טרם  ירושלים  עיריית  ראש  ברקת  ניר 
שמא  או  הליכוד  של  בפריימריז  יתמודד  האם 
הבירה.  בראשות  שלישית  קדנציה  על  יתמודד 
אין ספק שהוא מגשש את דרכו בשתי  כך  או  כך 
מעט  בלא  מופיע  הוא  אחד  מצד  העולמות, 
שני,  מצד  הליכוד,  מרכז  חברי  בקרב  בית  חוגי 
ההתקרבות המפתיעה ל'דגל התורה' לקראת שנת 
הסיעות  עם  שסגר  השכונות  ומתווה  הבחירות 

החרדיות, מרמזות כי האיש התאהב בתפקידו. 
השנה  שהמשיך  החיפאי  העיר  ראש  יהב  יונה 
סגנו  להיות  המיועד  עם  המתוקשרת  הקטטה  את 
הספיק  הדרך  ועל  אלפר,  מיכי  התורה',  מ'דגל 
להיקלע לעימות משפטי עם חסידות בעלזא, ומנגד 
להצהיר על קשר חם עם חסידויות אחרות בעיר. 

חלוקת ירושלים
אחרי שנים של עימותים, הוביל ראש העיר ניר ברקת תכנית 

לחלוקה עקרונית של העיר בין השכונות החרדיות לאלו החילוניות. 
בעוד ב'דגל התורה' שיתפו פעולה עם המהלך, במפלגות החרדיות 

האחרות זעמו על שנשארו מחוץ לתמונה עד פרסום התכנית 
ותקפו אותה בחריפות. האם בכך יבוא הסוף לסכסוכים השכונתיים 

הבלתי פוסקים, בעיקר בשכונות מעורבות? מוקדם לדעת.

משה 
אבוטבול

ראש העיר שהיה 
חביב כל המגזרים 

אחרי המאבק הכלל 
חרדי להכתרתו 

בסיבוב השני, קצת 
איבד את זה. כמעט 

כולם מסכימים 
שאם יישאר סיבוב 
נוסף כמועמד יהיה 
זה כברירת מחדל, 

בפרט כעת, כשהרוב 
החרדי מובטח.

פוליטיקה 
מקומית
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לסלקו  נחושים  ב'דגל' 
ולהציב  הקרובות  בבחירות 
מולו מועמד מבטיח, בש"ס 
וב'אגודה'  חלוקות  הדעות 
יש אף מי שתומך בו בשקט 

לקדנציה נוספת.
שהיה  מי  ליאון  משה 
לראשות  מבטיח  מועמד 
ברקת,  שאחרי  בעידן  העיר 
את  האחרונה  בשנה  איבד 
מועמד  בקושי  והוא  זוהרו 
הכל  כיום.  אופציונאלי 
גם  אבל  בניר,  תלוי  עדיין 
עשוי  המגזר  יפרוש,  אם 
חרדים  מועמדים  להעדיף 

על פניו.
לבוא  קשה  כהן  צביקה 
שמרבית  למי  בטענות 
סיעתו הוחלפו בשנה  חברי 
האחרונה. לפחות הוא יציב 
ירושלים  בש"ס  מקומו.  על 

גם זה משהו.
פינדרוס  יצחק 

בזירה  ביותר  המנוסה  החרדי  הפוליטיקאי 
כמי  רבים  דגלאים  ידי  על  מסומן  הירושלמית, 
שצריך להוביל את הסיעה בסיבוב הקרוב )בעברית 

פשוטה, לרוץ גם לראשות העיר(.
ראש  יסתדר,  הכל  ובאם  פניו  על  דייטש  יוסי 
העיר הבא של ירושלים. ממעט להתערב במאבקים 
העירוניים, במקום זה תמצאו אותו שקוע בעשיה 

שקטה עם כוורת איכותית של יועצים מוכשרים.
המזרח'  מן  'מורשת  תיק  מחזיק  עזרא  פיני 
ובניה, מטאור עולה  בירושלים וחבר ועדת תכנון 
בכוח המוניציפאלי של ש"ס. תעקבו אחריו היטב 

ואל תתפלאו אם יוביל את הסיעה בעתיד הקרוב 
חבש  אלעד  העיר  ראש  סגן  קריספל  צוריאל 
בועדת ההיגוי של שפיר  נוסף כחבר  כובע  השנה 
)ע"ע(. מסכם עוד שנה של חסד ופעילות חברתית, 
הפוליטי  למסלול  קשר  בלי  ימשיך  כנראה  בה 

שיבחר.
חנוך זייברט למרות המורכבות הבלתי אפשרית 
את  לצלוח  עומד  זייברט  כי  נדמה  ברק,  בני  של 
הקדנציה בשלום יחסי. התגבר על משבר ההסעות, 
חרדיות  פוליטיקות  ושאר  ההקצאות  מאבקי 
פנימיות, ויש מי שמסמנים אותו כמועמד אפשרי 

של הסיעה המרכזית לכנסת.
שמש  בית  העיר  ראש  סגן  גרינברג  שמואל 
ומי שמזוהה עם המהפך התחבורתי שעברה העיר 
בשנה האחרונה, מכביש 38 )ע"ע( ועד השקת קווי 
תבחר  ו'דגל'  במידה  תדירות.  והגברת  אוטובוס 

להתמודד לראשות, תזכרו טוב את השם שלו.
הסרט  בגזירת  השנה  את  פתח  פרוש  ישראל 
)ע"ע( ומסיים אותה בסיפוח שטחי  לכביש פרוש 
האש לאלעד. שנה מעולה עבור נציג הדור הצעיר 
ויש מי שמדברים בו נכבדות  של שלומי אמונים, 

למעבר לזירה הארצית.
מטעם  רחובות  של  העיר  ראש  מלול  רחמים 
הליכוד, לשעבר ח"כ בש"ס, מתקשה להסתדר עם 
להיכנס  חוששות  הללו  אך  החרדיות,  המפלגות 
כוח  בידיו  מרכז  והוא  מאחר  חזיתי  לעימות  עמו 
רב בעיר. עם זאת, יש בחירות בעוד שנה וכל עוד 

רחובות מוגדרת כעיר דמוקרטית הכול פתוח.
מודיעין  של  הנצחי  העיר  ראש  גוטרמן  יעקב 
לרדאר,  מתחת  להישאר  השנה  גם  הצליח  עילית, 
מנסה  האוצר,  במשרדי  בעיקר  נצפה  כשהוא 

לקושש תקציבים נוספים לפיתוח העיר.
עולה  רכסים,  של  העיר  ראש  רייך  איצ'ה 
רשימת  הרכבת  בעת  ניוז  כפייק  בעיקר  לכותרות 
דגל התורה לכנסת או כאשר מחתן ילד, כפי שקרה 

לאחרונה בשידוך פנים-דגלאי.
יחיד  שלטון  של  שנים  אחרי  רוזנטל  אברהם 
כבר  האחרונות  שבבחירות  ולאחר  סטון,  בטלז 
נאלץ להתמודד עם ניצני מרי, הפעם צפוי לו קרב 

של ממש על ראשות העיר מול יריב ראוי.
סגן ראש העיר בני ברק ומנהל  מנחם שפירא 
מועמד טבעי  'דגל'.  המוניציפאלית של  המחלקה 

ברק,  בני  העיר  לראשות 
בראשות  יזכה  לא  באם 
ויקודם  יתכן  העיר, 

למישור הארצי.
רובינשטיין  אברהם 
ברק  בני  העיר  ראש  סגן 
הגר"ח  מרן  מ'דגל'. 
בעבר  לו  הודיע  קנייבסקי 
בני  של  'המלך'  הוא  כי 
ברק, ועל פניו די בהכרעה 
יהיה  שהוא  להניח  כדי  זו 
לראשות  'דגל'  מועמד 
הקרובה.  בקדנציה  העיר 

ימים יגידו.
רובינשטיין  מאיר 
הביתרי  העיר  ראש 
לעת  רמה.  ביד  שולט 
ההצהרות  למרות  עתה, 
המיני- של  המלחמתיות 
לא  המקומית,  אופוזיציה 
נראה שיש מי שיאיים על 
לקדנציה  ומקומו  מעמדו 

נוספת.
הליכוד  בסניף  מוחץ  בניצחון  זכה  וידר  יעקב 
צפוי  עיתונות',  ב'קו  שנחשף  וכפי  ברק,  בבני 
בריצה  מדובר  אם  גם  העיר,  לראשות  להתמודד 

חסרת סיכוי. 
חבר המועצה החיפאי שכבר תפר  מיכי אלפר 
חליפה לקראת מינויו כסגן ראש העיר כפי ההסכם 
הקואליציוני, נתקל בראש עיר שסירב למנות אותו 
הימור  התורה'.  'דגל  נגד  עולם  במלחמת  ופתח 
הבחירות  אחרי  אחרונים  יצחקו  ב'דגל'  שלנו: 

הקרובות.
המקומיות  החדשות  מדור  מוניציפאלי  שטח 
הבחירות  את  לחיים  שעורר  עיתונות',  'קו  של 
כמה  לפני  כבר  הארץ  ברחבי  המוניציפאליות 

חודשים.
למערכת  שנה  נותרה  מוניציפאליות  בחירות 
מאבקים  הפרק  כשעל  במיוחד,  סוערת  בחירות 
וערד  שמש  בית  חיפה,  כמו  בערים  חיצוניים 
מעניין,  יהיה  ערים.  בשלל  פנימיים  ומאבקים 

מבטיחים.
בת"א,  התורה  יהדות  נציג  לוברט  נפתלי 
שעלה לכותרות השנה לאחר שפרש מהקואליציה 
השבת,  וחילולי  )ע"ע(  המרכולים  סערת  בעקבות 
ידי  על  בקרוב  ישוחזר  אם  שספק  סטנדרט  וקבע 

נציג חרדי נוסף.
אוריאל בוסו סגן ראש העיר פתח תקווה מטעם 
כוונתו  על  עיתונות'  ל'קו  לאחרונה  הכריז  ש"ס, 
נחיה  בעיר.  נוספת  חרדית  שכונה  הקמת  לדרוש 

ונראה.
העיר  מועצת  חבר  צדיקוב  אלעד  הדחת 
הרצליה נקלע לסכסוך עם ראש העיר משה פדלון 
חודשים  כמה  לאחר  רק  מהקואליציה.  והודח 

הושגה ההסכמה וצדיקוב שב על מכונו.
מביכה  פרשה  ברק  בבני  ההסעות  מחדל 
החינוך  לילדי  מחודש  הסעות  במכרז  שתחילתה 
המיוחד בעיר, בו זכתה חברת 'ציר הסעות', וסופה 
למאות  ימים  ארבעה  שנמשך  ובסבל  בפיאסקו 
של  מוכנותה  חוסר  בשל  מיוחדים,  וילדים  הורים 
החברה והיערכות כושלת. עד להכרעתו של ראש 
את  זמנית  שגייס  זייברט,  חנוך  ברק  בני  העיר 
את  והשעה  הילדים  את  בעבר  שהסיעו  החברות 

החברה שזכתה במכרז.
סובל  החיפאי  הת"ת  משה'  'נתיבות  מאבק 
ראש  שנים.  כבר  קשה  ומצפיפות  רעוע  ממבנה 
העיר הקודם של חיפה, עמרם מצנע, הקצה לת"ת 
כי  והבטיח  ההקצאה  את  ביטל  יהב  אך  שטח, 
ידאג לת"ת. עבר למעלה מעשור ובהנהלת הת"ת 
החליטו להילחם ביהב, אך ללא הועיל. ראש העיר 

ממשיך לעמוד בסירובו לדאוג לילדים החרדים.
הוותיק  הירושלמי  הת"ת  סנהדרין  פרשת 
של  ההורים  ועד  שיו"ר  אחרי  למפורסם,  הפך 
הת"ת דוד כהן ניצח את ראש עיריית ירושלים ניר 
וגן  בית  לשכונת  הת"ת  פינוי  נגד  במאבק  ברקת, 
לעבור  אמור  היה  המתפנה  כשהבניין  המרוחקת, 

לסמינר הישן הסמוך. כהן ניצח את המאבק כמעט 
החרדי  לציבור  והוכיח  פוליטית,  תמיכה  כל  ללא 

שניתן להצליח בירושלים כשהולכים עד הסוף. 
סמל חילולי השבת בירושלים  מתחם התחנה 
המשיך לפעול גם השנה, למרות צ'אנס בודד שניתן 
תמיכה  באמצעות  זאת,  למנוע  החרדית  לנציגות 
בתושבי עמק רפאים ושינוי תוואי הקו הכחול של 

הרכבת הקלה, כך שיעבור דרך המתחם.
היא  הקצאות  חלוקת  ברק  בבני  הקצאות 
דבר סבוך בכל עיר, בטח בעיר כמו בני ברק, בה 
אף  המאבק  שטח.  לקבלת  נאבקים  רבים  מוסדות 
עבר לחזית משפטית, כשלא מעט מוסדות התלוננו 
לקיפוח. בסופו של דבר, רוב התיקים המשפטיים 
נסגרו בפשרות מחוץ לאולם בית המשפט, כשכל 

הצדדים מבינים שהם רק יפסידו מעקשנות. 

בראקל התרנגול שחדר בסערה לתודעת המגזר 
בחודשים האחרונים, ודומה כי אין רב שכונתי או 

מו"צ קהילתי שלא התמודד עם השאלה 
נידונים  שני  ובקצרה,  המשקל.  כבדת 
זמנית  ספק על  בו  הלכתיים שהתעוררו 
ה'מסורת' שבידינו לגבי התרנגול שאנחנו 
לגבי  ה'מסורת'  ושאלת  לאכול,  רגילים 
ומזוהה  מבלגיה  שהגיע  הבראקל  עוף 
בידי חלק מהפוסקים כזהה לזן הבלאדי. 
כאן בשביל  להמר שהבראקל  לנו  תרשו 

להישאר.
טייסת חרדית לביבי ראש הממשלה 
שהכותרת  מכיוון  ליוון,  טסו  ורעייתו 
כך  על  הכריזה  יום  באותו  ב'ידיעות' 
פספס  לא  אותו,  תטיס  חרדית  שטייסת 
ביבי הזדמנות לספר כי התעניין בשלומה 
וכיצד  נובק,  שפיגל  נחמה  הטייסת,  של 
היא מסתדרת עם גידול הילדים במקביל 

לעבודה.
משבר הכתובות השרופות במהלך גל השריפות 
שפקד את ישראל, נשרפו כתובות רבות והתעוררה 
מגדולי  כמה  נחלקו  בה  חמורה,  הלכתית  שאלה 

הפוסקים, לגבי ההשלכות.
ביקר  הגוראי  הבריאות  שר  בחברון  ליצמן 
עם  שוחח  בירושלים,  הנודעת  הישיבה  בהיכל 
התלמידים ופגש את רבני הישיבה. כעת תורו של 

גפני לבקר בישיבת גור...
התחולל  מר  קרב  בישיבות  המזון  תקנות 
לאחר  הבריאות,  שר  ובין  הישיבות  מנהלי  בין 
הבריא  המזון  תקנות  את  להחיל  חפץ  שהאחרון 
הדבר  כי  טענו  המנהלים  ואילו  בישיבות,  גם 
תמנעו  לפחות  ויפה,  טוב  גבוהות.  בעלויות  כרוך 

מעכברושים להסתובב במטבחים...
הפילוג הליטאי המחלוקת שקורעת את המגזר 
מ'דגל  'עץ'  אנשי  של  פרישתם  בעקבות  החרדי, 
חקיקה  לכל  והתנגדותם  ומהנהגתה,  התורה' 

בנושא חוק הגיוס.
מ'דגל'  שפרשה  הקבוצה  הירושלמי  הפלג 
נגד  ההפגנות  גל  עם  מזוהה  'עץ',  את  והקימה 
של  החקירות  פרשת  ועם  האחרונה  בשנה  הגיוס 
אנשי 'הפלס' שעד כה לא הניבה תוצאה של ממש.

הפגנות 'העדה' בעוד שאר המגזרים 'השלימו' 
והם  השבת  חילולי  עם  אחרת  או  כזו  במידה 
מסתפקים במאמצים פוליטיים, ב'עדה' ממשיכים 
תופעות  נגד  כמו  התופעה,  נגד  ולהפגין  למחות 

רבות אחרות.
חוק הגיוס המתוקן, בשפתם של  גזירת הגיוס 

אנשי 'הפלג הירושלמי' )ע"ע(. 
התייצבות הגעה ללשכת הגיוס כדי לחתום על 
דיחוי מצה"ל, כפי שהיה נהוג מאז ומעולם. הנושא 
המשתייכים  צעירים  שכמה  לאחר  לכותרות  עלה 
ל'פלג הירושלמי' )ע"ע( שסירבו להתייצב נאסרו 
הפגנות  לסדרת  שהוביל  במה  עריקות  בעוון 

וחסימות כבישים.
את  להסדיר  שנועדו  תקנות  הגיוס  תקנות 
חוק הגיוס המחודש, באופן שעולם הישיבות לא 
ייפגע וכך שהסמכויות יישארו בידי שר הביטחון. 
למרבה הצער, בג"ץ הפך אותן לחסרות משמעות.

קיצונים  ידי  על  המופנה  גנאי  כינוי  חרד"קים 
שהתגייסו  כאלה  לרוב  'מודרנים',  חרדים  לעבר 

לצה"ל והעזו ללבוש מדים בדרכם לביתם.
)ע"ע(,  חרד"קים  מעל  אחת  'דרגה'  ציידים 
בגיוס  במעורבות  שנחשדו  אותם  לעבר  מופנה 

חיילים לצה"ל מקרב המגזר החרדי.
גדולי  מטעם  הממונה  הגוף  הישיבות  ועד 
הישיבות  בני  נושא  ריכוז  על  השאר,  בין  ישראל, 
תקנות  בגיבוש  שנתיים  במשך  סייעו  הצבא.  מול 
החלטת  במחי  רלוונטיות  בלתי  שהפכו  הגיוס, 

בג"ץ.
אפליה עדתית תופעה פסולה שהוכחדה השנה 
)ובעיקר  ילדים  התקבלו  לא  בה  לחלוטין,  כמעט 

בנות( למוסדות לימוד בשל מוצאן. 
ש"ס,  של  החג  אירוע  בטדי  רבו  פני  הקבלת 
שבהתגייסות מלאה הצליחה למלא את האצטדיון 
הירושלמי לכבודה של תורה והשבת עטרת ספרד, 

רק השירים נשארו חסידיים.
ההתנגדות  למרות  באלעד  אזורי  רישום 
והסערה שיצר הנושא בעבר, השנה עברה מתחת 
בית  פסיקת  לרדאר 
המשפט המחוזי, שחייב 
לבצע  אלעד  עיריית  את 
)כלומר  אזורי'  'רישום 
מצב בו כל בת מתקבלת 
שבאזור  לסמינר 
בבית  כמו  מגוריה, 

הספר היסודי(. 
שיבוץ בנות הפתרון 
רבות  בנות  בו  למצב 
לסמינרים,  התקבלו  לא 
ידי  על  שמבוצע  שיבוץ 
העירוני,  החינוך  אגף 
לערער  אפשרות  מבלי 

על ההחלטה.

מלחמות ערד
העיר הקרובה לים המלח 

עלתה השנה שוב לכותרות 
בהקשרי מאבקים חרדים 

חילונים, כשבעיר התחוללו 
מספר מערכות מתוקשרות. 

המאבק חרג את גבולות העיר 
הדרומית, כשמצד אחד ניצב 

שר הבריאות יעקב ליצמן 
ומהצד השני ניצב שר החוץ על 
דעת עצמו יאיר לפיד, שמגבה 
את צעדיו של ראש העיר ניסן 

בן חמו נגד המגזר החרדי בכלל 
וחסידות גור בפרט.

הרב לאו פורש
רבה של תל אביב-יפו 
הגיע לגבורות ונאלץ 

לסיים את כהונתו, 
למרות רצונם של כל 

המעורבים, מראש 
העיר ומטה, כי ימשיך 

לכהן פאר בתפקיד.

פנים 
מגזרי
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האגף במשרד החינוך המופקד  המחוז החרדי 
זהבי,  איציק  של  בראשותו  החרדי  החינוך  על 
תופעת  את  לחלוטין  למגר  שנה  בתוך  שסייע 
פרוש  השר  סגן  שהסביר  כפי  העדתית,  האפלייה 

בראיון ל'קו עיתונות'.
סגן השר מאיר  תקיפת הפרושים בירושלים 
ברחוב  שבת  בליל  הותקפו  ישראל  ובנו  פרוש 
אך  בירושלים  משה  זיכרון  בשכונת  האמרכלים 
מעצרו  לאחר  רק  במשטרה.  תלונה  להגיש  סירבו 

של החשוד, ניאות סגן השר להעיד. 
הכהן  מאיר  הרב  טורנהיים  הרב  ניחושי 
לחזות  שהצליח  שטען  חביב  יהודי  טורנהיים, 
נכשל  ובעולם,  בארץ  רבות  בחירות  מערכות 
כשהימר באופן פומבי על ניצחונה של יחימוביץ' 
בבחירות להסתדרות )ע"ע(. לא נורא, תמיד אפשר 

לטעון שהבחירות זויפו.
בחירות לרבנות עקב אכילס של ש"ס. המפלגה 
עטרה  החזרת  שלה,  והקדמון  המרכזי  שהטיקט 
מפתח  תפקידי  של  סיטונאי  מינוי  כלל  ליושנה, 
שלמה,  קדנציה  במשך  כשלה  ודתיים,  רוחניים 
כשהצליחה להציג הצלחה בודדת ומזערית בנשר 
מינימאלי,  בוחר  בגוף  שם  וגם  האל,  שכוחת 
סיבובים  לשני  הספרדים  התורה  בני  הזדקקו 
ולמסע שכנועים מפרך כדי לזכות בהישג המיוחל.  
בחירת רב בנשר הגאון רבי יצחק לוי, תלמידו 
בחירות  ע"ע  שני,  בסיבוב  נבחר  הראשל"צ,  של 

לרבנות.
רבנות בית שמש קרב יצרי בין שני מועמדים, 
תושבי  על  האהוד  פרץ,  אלחנן  הרב  אחד  מצד 
על  האהוד  רביב,  ינון  הרב  השני  ומהצד  העיר, 

ראש העיר. בינתיים, דווקא ביהמ"ש העליון כפה 
הפסקת אש, ודחה את מועד קיום הבחירות.

בה  הרבנות  שקרב  עיר  עוד  בלוד  רב  בחירת 
הגיע לבג"ץ וגם לחדרי החקירות. שני המועמדים 
רב שכונות שרת-רמט  המרכזיים שייכים לחב"ד, 
מאיר  הרב  יער  גני  ורב  מוזגורשוילי,  יצחק  הרב 
ביטון, אלא שבג"ץ דחה את הבחירות לאור טענת 
הגיע  דת  לשירותי  המשרד  "לידי  כי  הפרקליטות 
מידע מודיעיני שיש לו השלכה על הליך הבחירה 

לרב העיר לוד".
הבחירות  קידום  יוזמים  בש"ס  חדרה  רבנות 
לרבנות בחדרה, בתקווה להכתיר את הרב ישראל 
מאיר ביטון, בנו של הרב המכהן ואחיו של חבר 
המועצה מטעם ש"ס, כרב העיר. כפי שנחשף ב'קו 
עיתונות', הוצע במסגרת דיל לראש העיר צביקה 
גנדלמן, כי אם יתמוך במהלך יזכה בתמיכת ש"ס 

בבחירות הקרובות.
האנטי  החסידות  אהרן'  ב'תולדות  בחירות 
להפליא  דמוקרטיות  בחירות  ערכה  ציונית 
כמיטב  שנערכו  הקהל(,  טובי  )ז'  זט"ה  לתפקידי 
המסורת, עם פשקווילים, רשימות מומלצים ושאר 

ירקות.
נויבירט  בגמ"ח  שוד 
ניסיונות  שתי  למעשה, 
שוד שעלו לכותרות, באחד 
מוכרים  היותר  הגמ"חים 

בעיר התורה והחסידות.
במירון  השבת  חילולי 
אחת  שצצה  קבועה  סערה 
ל"ג  כאשר  שנים,  לכמה 
שבת  במוצאי  חל  בעומר 
הלוגיסטית  וההיערכות 
מצריכה  והמשטרתית 
גדול.  בהיקף  שבת  חילולי 
באופן בלתי מוצדק בעליל, 
באיאן  חסידות  דווקא 
ההדלקה  את  שדחתה 
הקטנות  לשעות  המרכזית 
של הלילה, ספגה את מירב 

האש הציבורית.
נתניהו מנחם בבעלזא 
שמרן  בעת  נדיר,  באופן 
ישב  מבעלזא  האדמו"ר 
הרבנית  אמו  על  'שבעה' 
)ע"ע(,  ע"ה  מבילגורייא 
הממשלה  ראש  הגיע 
הנאום  על  סיפר  לנחמו, 
וגם  איראן  על  בקונגרס, 
על שיחה שתכנן לקיים עם 

הנשיא טראמפ.
מרתיחים מים באלעד 
בעקבות הוראה של משרד 
יומיים  במשך  הבריאות, 
אלעד  תושבי  נאלצו 
להרתיח את המים לשתייה 
עד  בהם,  שהשתמשו  לפני 
לבעיית  שגרמה  שהתקלה 

ההיגיינה תוקנה.
למדי,  מסוכנת  שבתית  פלטה  בלעך  פלטת 
שגרמה לא אחת, כולל בשנה האחרונה, להבערת 

אש ולסיכון חיי אדם.
נאם  פעם,  אי  לראשונה  רבין  בכיכר  חרדי 
העיתונאי אלי ביתאן בעצרת השמאל בכיכר רבין, 
וחולל סערה כשטען כי משנתם של גדולי ישראל 

לא הייתה בהכרח צמודה לעמדות הימין.
מפגנים  לפינוי  המשטרתית  המשאית  מכתזית 
את  הרתיעה  לא  מלוכלכים  מים  באמצעות 
על  רוקדים  שנצפו  הגיוס,  נגד  הקנאים  המפגינים 
רקע זרנוקי המים. אבל לא רק בישראל, גם בהודו, 
לה מכרו הישראלים את "הפטנט", נרשמה אכזבה 
מהשימוש ברכב, שכן המפגינים שרגילים לחיות 
המים  מזרנוקי  נרתעו  לא  רבה,  בזוהמה  יום  ביום 

המלוכלכים. 
המאבקים  במסגרת  בערד  כנסת  בית  חילול 
בין חילונים וחרדים בעיר )ע"ע(, חולל בית הכנסת 
המקומי בעיצומו של ליל שבת, כשמספר מפגינים 

תפילת  במהלך  סלולר  מכשירי  עם  למקום  פרצו 
מעריב. חילול בית הכנסת הצית גל מחאה ברחוב 
החרדי, ובשיאו נערכו מספר עצרות ענק בריכוזים 

החרדיים. 
שהורשע  לשעבר  הראשי  הרב  מצגר  הרב 
עליו,  שנגזר  העונש  על  ערער  שוחד,  בעבירות 
אך בערעור הוחמר עונשו והוא ייאלץ לרצות 4.5 

שנות מאסר, שהחלו עם כניסתו לכלא.
שהיה  הצלה  איחוד  מתנדב  ז"ל  גדסי  אפי 
דרכים  בתאונת  נפגע  חירום,  לאירוע  בדרכו 
ציבור  את  הימם  הטראגי  האירוע  ונהרג. 
המתנדבים הרחב בישראל, ורבים הגיעו להשתתף 
מעט  ולא  ענק,  להלוויית  שהפכה  בהלווייתו, 
רבנים ופוליטיקאים בכירים שלחו את תנחומיהם 

למשפחה. 
עמיד  זיהום  שהתגלה  לאחר  בפגיה  בהלה 
לאנטיביוטיקה אצל 12 תינוקות בפגיה של מעיני 
הישועה, היא נסגרה זמנית על ידי משרד הבריאות, 
אבל נפתחה מחדש במהרה. בבית החולים מיהרו 
וגם  שגרתי,  בהליך  מדובר  כי  ולהסביר  להרגיע 
באחת  שמדובר  כך  על  המעידים  נתונים  הציגו 

הפגיות היותר סטריליות בישראל.
שלם  יום  'המיוחד'  כנס 
של תוכן, עזרה והענקת כלים 
בני  מיוחדים,  ילדים  לאלפי 
מקצוע  ואנשי  משפחותיהם 
ביוזמת  שנערך  בתחום, 
תוך  עיתונות',  'קו  ובחסות 
הארגונים  כלל  עם  שותפות 
בנושא  העוסקים  והעמותות 

ועם עיריית ירושלים.
חברי  הארבעה  ועדת 
וישראל  מקלב  אורי  הכנסת 
התורה,  מיהדות  אייכלר 
בן  ויואב  מלכיאלי  ומיכאל 
לתפקד  שמונו  מש"ס,  צור 
המרכזת  חרדית  כלל  כועדה 
חילולי  בנושא  הטיפול  את 
הממשלה  מול  השבת 

ובהנחיית גדולי ישראל.
כבר  זה  מנחמים  מצעד 
איש  כאשר  לתופעה,  הפך 
פרסומאי  או  עסקן  ציבור, 
דואגים  'שבעה',  יושב  חרדי 
מקורביו למצעד של מנחמים 
פוליטיקאים  רבנים,  ידועים, 
שהם  תוך  עסקים,  ואנשי 
תמונות  לשלוח  מקפידים 
של  מפורטות  והודעות 
רשימת המכובדים. לא מכבד 

ולא מכובד.
לא  ברק  בבני  רביעייה 
רביעייה,  נולדת  יום  בכל 
את  חגגו  נדבורנה  ובחסידות 
המאושר,  האב  עם  האירוע 
וציינו  גרין,  אלחנן  הרב 
של  שני  באירוע  מדובר  כי 
רביעייה בחסידות. אולי כדאי 
לספר שלפי הסטטיסטיקה, זה קורה רק אחת ל750 

אלף לידות.
חתונת שרי שפרלינג אחד הרגעים המרגשים 
שעברה   402 המוות  אוטובוס  ניצולת  השנה:  של 
נכנסה לחופה, בהשתתפות  הליך שיקום ממושך, 
את  לחגוג  שבאו  משפחה  ובני  מכרים  אלפי 

השמחה הכפולה ולהודות על הנס.
בטירת  מזעזע  אסון  למוות  התחשמלה  כלה 
הכרמל: בת 24 שהתכוננה לשמחת השבע ברכות 
האחרון שלה, נמצאה על ידי בעלה החתן ללא רוח 

חיים, לאחר שהתחשמלה למוות.
של  מזעזע  מקרה  ז"ל  בישיץ  אלקנה  עו"ד 
על  כשרכב  קשה  בתאונה  שנהרג  חרדי  עו"ד 
בלתי  פנייה  שביצעה  במשאית  והתנגש  אופנועו 
במקום  נהרג  ז"ל  בישיץ   .443 בכביש  חוקית 
ללוותו  שהגיעו  ומכריו  חבריו  מאות  לב  למגינת 

בדרכו האחרונה.
יום  שחגגה  מירושלים  חרדית  במסעדה  חנק 

חנינה ליואליש 
קרויס

הקמב"ץ של העדה החרדית 
נכנס לכלא על עבירות 

מס, בשל משחטה שניהל 
כגמ"ח. אלא שלהפתעת 

רבים, קרויס, שנודע כמתנגד 
למדינה הציונית, זכה 

להתחבב על לא מעט אנשים 
מכל קצות הקשת הפוליטית, 

ואלה פתחו בקמפיין 
לשחררו. הקמפיין נחל 

הצלחה ונשיא המדינה ראובן 
ריבלין חנן את הקמב"ץ, 

שסירב להתרגש ממעשה 
החסד של הנשיא הציוני. 

שבועיים לאחר שחרורו נולד 
לקרויס הילד ה-17, וחודש 

לאחר שחרורו נכנס בנו 
בכורו למעצר, בחשד ששרף 
בל"ג בעומד בובת חייל חרדי. 

אבודים בנחל עמוד 
משפחה של עשר נפשות יצאה 
לטיול ללא הכנה מספקת 
ואיבדה את דרכה בנחל עמוד. 
בחסדי שמים חולצו כל בני 
המשפחה בריאים ושלמים, 
במבצע חילוץ מורכב שנמשך 
שש שעות. 

פרשת הגט מצפת
זיכוי הגט שניתן בביה"ד בצפת לפני 

שלוש שנים זכה לכותרות ולא מהסיבות 
המחמיאות, אחרי ששופטי בג"ץ סירבו 
לאשר לראשון לציון לדון בערעור על 

הגט. המערער, אברך מבני ברק שנטול 
קשר משפחתי לסיפור, טען כי כפי שהגט 

נתן מדין זכין לאדם שלא בפניו, הוא 
זכאי לערער על הגט, שכן זו זכות לבעל, 
אולם השופטים לא התרשמו מהפלפול 
המבריק. כך או כך, תלמיד חכם שבחר 
להישאר בעילום שם הוציא ספר בשם 
'אמת על תילה', בו הוכיח שהגט מופרך 

הלכתית וכי הפס"ד כולל ציטוטים 
מעוותים משו"תים במטרה להתאים את 

הגט להלכה. הספר זכה להסכמות מדיינים 
מכל קצות הקשת הפוליטית, ואף עורר 

מהומה, אחרי שחולק במהלך כנס לדיינים. 
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גן,  ברמת  גאוצ'ו  אל  במסעדת  בעלה  עם  הולדת 
נחנקה מהאוכל ופונתה במצב קשה לבית החולים 

תל השומר שם נקבע מותה. 
הנמרץ  הכנסת  חבר  גואטה  של  הבריאות 
מש"ס פתח את השנה בפציעה קלה מתאונה, וסיים 
אותה לאחרונה לאחר שהתמוטט באירופה, אושפז 
תדאגו  אל  אבל  בישראל.  טיפול  להמשך  והועבר 
ליגאל, שהספיק השנה גם להוביל קמפיין בחירות 
להסתדרות ובלוד, לספק את החיבור לשטח הלא 
תורני בש"ס, ועל הדרך גם לרשום ניצחון בפרשת 

רמי סדן )ע"ע(.
הרב לביא הדיין שחתום על 'הגט מצפת' )ע"ע( 
ואשר ספג מתקפה אישית מהראשל"צ הגר"י יוסף.
ביה"ד בירושלים  קרבות שליטה ב'עץ חיים' 
הדיח את נאמני ההקדש הירושלמי העתיק, ומינה 
הנשיא  אלון,  יוסף  בדימוס  השופט  את  במקומם 
היוצא של המחוזי בבאר שבע למנהל מיוחד של 

כל הנכסים.
במהלך  ירושלים'  ב'שירת  התקרה  קריסת 
שאול  בגבעת  השוכן  באולם  שנערכה  חתונה 
ניסים  ובניסי  מהתקרה,  חלק  קרסה  בירושלים, 

האירוע הסתיים ללא אבדות בנפש.
מבישה  תופעה  חיילים  בובות  שריפת 
צעירים  כאשר  בעומר,  בל"ג  בעיקר  שהתבטאה 
פוחזים הבעירו בובות בדמות חיילים. חלק מהם 

נעצרו, בהם בנו של יואליש קרויס )ע"ע(.
ברקי  הבני  הפלאפל  נחום  פלאפל  סגירת 
את  סגר  עקיבא  רבי  פינת  סוקלוב  ברחוב  הוותיק 
הריסת  הסיבה  פעילות.  שנות  כ-50  לאחר  שעריו 
המבנה והקמת בניין מגורים בשטח המפונה. עוד 

פינה נוסטלגית בעיר אבדה לה. 
ילדה  של  המדהים  סיפורה  ריבקין  דינוש 
בעיה  בשל  לאכול  יכלה  שלא  חב"דית  למשפחה 
רפואית נדירה. באמצעות גיוס מימון ברשת, נאסף 
הסכום הדרוש לטיפול הרפואי בחו"ל, והיא חזרה 

ארצה בריאה ושלמה.
התגרות באומות סיסמת חסידיו של האדמו"ר 
האחרונה  בשנה  הפכה  משה'.  ה'ויואל  בעל 
את  ושוב  נאמן', כשתקף שוב  'יתד  לסיסמתו של 

העולים להר הבית, והציגם כמתגרים באומות.
מירושלים  ישיבה  בחור  אוג  בנחל  חיפושים 
רק  לחייו, שהופג  והתעורר חשש  אוג  בנחל  אבד 
לאחר 16 שעות של חיפושים, כשהוא נמצא בריא 

ושלם.
חרדים בהר הבית 'ארגון בני עליה' אינו שמו 
של ארגון של ישיבות בין הזמנים, אלא של ארגון 
חרדים  עצמם  את  המגדירים  עומדים  שבראשו 
הופתעו  רבים  רבנים  הבית.  להר  עליה  ומעודדים 
לציבור  ושוב  שוב  וקראו  הארגון,  על  לגלות 
החרדי שלא לעלות לשטח ההר, כפי שהורו גדולי 

הפוסקים בדורות הקודמים.

'פרשת  בשם  גם  ידועה  בירדן  הסתבכות 
על  איפול  צו  הוטל  יומיים  במשך  המאבטח'. 
שהתברר  עד  פשטה,  שמועות  וחרושת  הסיפור 
ירה  ישראל בירדן שהותקף,  כי מאבטח שגרירות 
והרג שני אנשים. לאחר מיני משבר דיפלומטי עם 
השכנה ממזרח ובהתערבות כמה מבכירי קהיליית 
בשלום  המאבטח  הושב  הישראלי,  המודיעין 

ארצה. 
הנשק הקטלני ביותר בהיסטוריה  פצצת מימן 
שהרודן  שהתברר  לאחר  לכותרות  השנה  חזר 

הצפון קוריאני קים ג'ונג און )ע"ע( מחזיק בפצצה. 
בשונה מפצצת אטום, פצצת המימן אינה מתבססת 
חומר,  התפשטות  על  אלא  הגרעין  ביקוע  על 
בשורה התחתונה, הנזק שלה כפול פי מאה ויותר. 
רוסיה  )ארה"ב,  הגדולות  המעצמות  מלבד שלוש 
וסין( צפון קוריאה היא המדינה היחידה המחזיקה 
בנשק המסוכן הזה, שמעולם לא נעשה בו שימוש 
גם  זרים  פרסומים  פי  על  אך  במסגרת מלחמתית, 
פי  על  כך  מימן,  פצצת  ברשותה  מחזיקה  ישראל 
טענות שהושמעו בין השאר על ידי אדוארד טלר, 

מדען גרעין יהודי הנחשב ל'אבי פצצת המימן'.
ויקיליקס גם השנה המשיכה ויקיליקס להכות 
מסמכים  אלפי  של  הדלפה  עם  האמריקאי  בביון 
במקביל,   .CIA-ה במסדרונות  מהומה  שחוללו 
שבדיה הודיעה על ביטול צו המעצר נגד ג'וליאן 

אסאנג', המייסד.
הימין  של  המבטיח  המועמד  פיון  פרנסואה 
לקחת  אמור  היה  הסקרים  לפי  צרפת.  לנשיאות 
נקשר  שמו  אך  בהליכה,  לנשיאות  הבחירות  את 
העביר  כי  נגדו  ונטען  שחיתות,  פרשיות  למספר 
משפחתו.  לבני  הציבורית  מהקופה  יורו  מיליוני 
להמשיך  בחר  הוא  החמורות  האשמות  למרות 
ונכשל בגדול, כשלא הצליח לעבור  בהתמודדות, 

את הסיבוב הראשון. 
מצעו  היוצא.  צרפת  נשיא  הולנד  פרנסואה 
גם  אך  אליזה,  לשאנז  אותו  הוביל  הסוציאליסטי 
חריג, אחרי  עם שפל תמיכה  לצאת משם  לו  גרם 
הכלכליות  הרפורמות  את  ליישם  הצליח  שלא 
שלו. למרות זאת הולנד לא היסס להתערב בנעשה 
וועידת  ישראל  על  לכפות  וחשב  התיכון  במזרח 

שלום )ע"ע ועידת פריז(, אך ללא הצלחה. 
שייסד  סוני  שייח  אל-בגדאדי-  בכר  אבו 
בשמה  האסלאמית',  'המדינה  הטרור  ארגון  את 
המקוצר דאע"ש. אל בגדאדי אחראי לאידאולוגיה 
אלפי  אחריה  שסחפה  הארגון,  של  הרצחנית 
במדינות  שהשתקעו  רבים  גם  בהם  מוסלמים, 
המערב. במהלך השנה דיווחו כלי התקשורת שוב 
ושוב על חיסולו, עד שנטען כי מדובר באיש בעל 
הגיע,  בגדאדי  אל  של  יומו  גם  אך  נשמות.  תשע 
יִג'י יֹומֹו', והוא  ְלּב בִּ ל כַּ כמאמר הפתגם הערבי 'כֻּ
מוסול  העיר  שחרור  על  המערכה  במהלך  חוסל 

)ע"ע(. 
לא  ישראל  רשמי  באופן  בסוריה  תקיפה 
השנה  זו  שנערכת  הפנימית  במלחמה  מתערבת 
חיל  אולם  מצפון,  שכנתנו  בסוריה,  החמישית 
נשק  משלוחי  לתקוף  היסס  לא  הישראלי  האוויר 
)ע"ע(  ירי  "זליגת"  לכל  להגיב  או  לחיזבאללה 
כי מדובר בהתערבות  לרמת הגולן. הסורים טענו 
מדובר  כי  טענו  בישראל  אך  המורדים,  למען 

בתגובה בלבד. 
נשיא חדש לפרלמנט האירופי אנטוניו טייאני 
לאחר  האירופאי  הפרלמנט  כנשיא  לשמש  החל 
משמעותי.  בפער  השמאל  איש  יריבו  את  שניצח 
וחצי  בשנתיים  לרווחה  לנשום  יכולים  היהודים 
הצהיר  ואף  יהודים,  אוהד  טייאני  שכן  הקרובות, 
ימים לאחר כניסתו לתפקיד, כי יש להאיץ החזרת 

חפצים ליהודי השוואה.
שורת רעידות אדמה  רעידת אדמה באיטליה 
קשות הורגשו באיטליה בתקופה האחרונה. השנה, 
תושבי העיר רומא פונו מבתיהם כשהם מפוחדים, 
ובתי  התחתית  והרכבת  הזדעזעו,  ברומא  מבנים 
בסוף  זהירות.  אמצעי  בתור  נסגרו  בעיר  הספר 

השנה שעברה נהרגו שלש מאות בני אדם ברעידת 
אדמה במקום המועד. 

אדמה  רעידת  זילנד  בניו  אדמה  רעידת 
בעוצמה של 7.8 בסולם ריכטר הכתה באי הדרומי 
חשוון,  בי"ב  שאירע  הרעש,  מוקד  זילנד.  ניו  של 
קרייסטצ'רץ',  לעיר  מצפון-מזרח  ק"מ   91 היה 
והוא הורגש גם בבירה וולינגטון. מספר בני אדם 

נהרגו, חלקם ברעשי משנה.
רעידת אדמה במקסיקו ב-7 בספטמבר 2017 
 8.1 של  בעוצמה  במקסיקו  אדמה  רעידת  אירעה 
בסולם מגניטודה, זו רעידת האדמה החזקה ביותר 
בעולם השנה. מוקד הרעש היה לחופה של מדינת 
צ'יאפס שבמקסיקו. לפי דיווחים רשמיים ישנם 96 
נמדדו לפחות ששה רעשי משנה  בנוסף,  הרוגים. 

בעצמה של מעל 5.0 בסולם מגניטודה.
מייביס וונזיק, בת 53  758 מיליון בפאוורבול 
בהגרלת  אסטרונומי  בסכום  זכתה  ממסצ'וסטס, 
למקום  התקשרה  כי  וסיפרה  בארה"ב,  הלוטו 
זו  אחריות  יותר.  תגיע  שלא  להודיע  העבודה 

אחריות.

מאות אלפי חתימות גויסו השנה  ג'ורג' סורוס 
שמאלני  היהודי  המיליארדר  על  להכריז  במטרה 
גם  השנה  שכיכב  הון  באיל  מדובר  כטרוריסט, 
בקריקטורה משעשעת שפרסם יאיר נתניהו )ע"ע( 
ככל  ימשיך  הוא  וסורוס?  סערה.  חוללה  ואשר 
עדאלה,  כמו  לארגונים  מיליונים  לתרום  הנראה 

בצלם ושוברים שתיקה.
בהולנד.  הקיצוני  הימין  מועמד  וילדרס  חירט 
לפני הבחירות הסקרים חזו לו ניצחון, אך לצערו 
הוא קיבל מספר מועט יחסית של מנדטים. למרות 
וילדרס  אנטישמיות,  מעורר  הוא  כי  נגדו  שנטען 
תמיכה  הביע  פעמים,  מספר  בישראל  ביקר  עצמו 
חבר  ניצב  מפלגתו  של  ה-14  ובמקום  במדינה 

הקהילה היהודית.
של  בעלה  הנסיך,  פורש  פיליפ  הנסיך 
צ'ארלס,  הבריטי  העצר  יורש  של  ואביו  המלכה 
תפקידיו  מכל  פרישתו  על   95 בגיל  השנה  הודיע 
הפומביים, כל הנראה עקב גילו. בכל זאת, פרס יש 

רק אחד.
אמריקאית,  הדרום  המדינה  בונצואלה  רעב 
רבים,  סוציאליסטים  של  לגאוותם  שהייתה 
ולרעב  אזרחים  מלחמת  של  לפתחה  הידרדרה 
סירב  מאדורו  ניקואלס  שהנשיא  אחרי  המוני, 
תמונות  המקומית.  בחוקה  רפורמות  לאשרר 
שמגיעות מהמדינה שעשירה במרבצי נפט מראים 
כיצד אזרחים שודדים והורגים בשביל מעט מזון. 
מה  את  הורס  רק  הסוציאליזם  כי  שהוכיח,  מה 

שהטבע נותן. 
ברומניה מאשרים שחיתות 'קלה' הממשלה 
'בקטנה',  שחיתות  לאשר  החליטה  הרומנית 
לפני  עוד  אבל  דולר.  אלף   50 של  סכומים  עד 
שהרומנים הספיקו לשלשל את הכסף לכיסם )ובלי 
מאות  יצאו  שמם(  שעל  לבדיחות  קונוטציה  שום 

אלפים לרחובות במחאה והממשלה חזרה בה.

הביג בן הושתק
השעון המפורסם 
הושתק למשך 4 

שנים לצורך שיפוצים, 
למגינת לב התיירים. 
ישוב לצלצל ב-2021.

מלך תאילנד מת
בגיל 88 מת ראמה התשיעי, מי 

ששלט במדינה המזרח אסייאתית 
לא פחות מ-67 שנה ונחשב למלך 

הותיק וגם העשיר ביותר בעולם, עם 
הון מוערך של כ-30 מיליארד דולר.

בעולם
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המדע  החינוך,  ארגון  הכותל  נגד  אונסק"ו 
והתרבות של האו"ם, קבע כי אין קשר בין היהדות 
בחרו  מדינות   26 הבית.  ולהר  המערבי  לכותל 
מדינות  שש  ורק  המפוקפקת  בהצבעה  להימנע 
אף  וישראל  לגנות  מיהרו  הפוליטיקאים  התנגדו. 

הודיעה על קיצוץ תקציב התמיכה בארגון.
לאחר  חודשים  ירושלים  נגד  אונסק"ו 
אוסנק"ו  קיבל  הראשונה,  האנטישמית  ההחלטה 
החלטה נוספת הקובעת כי ישראל היא כוח כובש 

בירושלים. 
אונסק"ו נגד חברון ארגון התרבות של האו"ם 
מכה בשלישית וקובע כי מערת המכפלה היא אתר 

פלסטיני. הכרזה הנכונה 
ככל הנראה ביחס למטה 

אונסק"ו דווקא.
שלום עכשיו ובצלם 
באו"ם "בצלם" ו"שלום 
בדיון  השתתפו  עכשיו" 
על  הביטחון  במועצת 
ביו"ש  ישראל  מדיניות 
וקראו לאו"ם לפעול נגד 
השגריר  ישראל.  מדינת 
דני  באו"ם,  הישראלי 
"חבל  הגיב:  דנון, 
ישראלים  שארגונים 
המדיני  לטרור  הצטרפו 

של הפלסטינים".
ה-2  בת  העיר  מוסול 
שהפכה  תושבים  מיליון 
בעיראק  דאע"ש  לבירת 
קרב  לאחר  שוחררה 

כי  העיראקים  הכוחות  חשבו  תחילה  מדם.  עקוב 
יימשך שבועות אחדים, אך הג'יאהדיסטים  הקרב 
הוכיחו כי כושר הלחימה שלהם לא פחות מרמת 
העיראקים,  לכוחות  נכנעו  והם  שלהם,  הרצחנות 
 38 לאחר  רק  אמריקאים,  בכוחות  שהסתייעו 

שבועות של קרב. 
למעוז  שהייתה  הסורית  העיר  חאלב  כיבוש 
ארוכים  שבועות  לאחר  נכנעה  בסוריה  המורדים 
הנאמנים  כוחות  ע"י  ארטילרית  הרעשה  של 
לווה  העיר  כיבוש  רוסים.  כוחות  בסיוע  לאסד 
חייליו  ע"י  מפשע  חפים  לרצח  שונות  בטענות 
של אסד, אך לא נמצאו לכך הוכחות. מה שבטוח 
שרבים מתושבי העיר מתו מרעב, שנבע מהמצור 
המתמשך, ופצועים רבים מתו בבתי החולים, שגם 

הם הותקפו במהלך הקרב המדמם. 
צפון  קבוע,  לריטואל  הפך  כבר  זה  סנקציות 
והעולם,  מהאו"ם  מתעלמות  איראן  או  קוריאה 
שוב,  מתעלמות  הן  סנקציות,  עליהן  מוטלות 
נוסה  השנה  חלילה.  וחוזר  מחריפות  הסנקציות 
שהגיב  )ע"ע(  מפיונגיאנג  הרודן  מול  הנשק 

באלגנטיות בניסוי של פצצת מימן )ע"ע(.
)עיין  טראמפ  עידן  אמנם  בהתנחלויות  בנייה 
לבנייה  ביחס  גישה  שינוי  עמו  הביא  קטגוריה( 
האם  מחלוקות  קיימות  ועדיין  הירוק,  לקו  מעבר 
לאשר רק בנייה בגושים או גם ביישובים קטנים. 
יעיל בעימותי  דלק  הנושא מהווה חומר  בינתיים, 

בנט ונתניהו )ע"ע(. 
הוכרזו  הצבעה  בתום  חדשים  עולם  פלאי 
יערות  ובהם:  הטבעיים,  העולם  פלאי  שבעת 
האיגואסו,  מפלי  פרינססה,  פורטו  נהר  האמזונס, 
ופארק  ג'ג'ו  האי  לונג,  הא  מפרץ  השולחן,  הר 

קומודו.
חיים  הרב  פארק  בבורו  בלהבות  טרגדיה 
בשריפה  נספו  ע"ה  פייגי  ורעייתו  גליק  אלעזר 
שפרצה בביתם בבורו פארק, בתם בת ה-16 נפצעה 
קל אך הצליחה להימלט מהלהבות. אבל בקהילה 

המקומית.
לא  אסלאם  שאין  שיגידו  יש  קיצוני  אסלאם 
קיצוני, מה שבטוח שללא מעט מנהיגים מוסלמים 
נוח לברוח מגינויים למעשי טרור זוועתיים בטענה 

כי "אלו קיצונים ולא אנחנו".
שיפוטי  מוסד  בהאג  הבינלאומי  הדין  בית 
אנטי  עתירות  להגשת  כתובת  שהפך  ארכאי 
אחת  לא  עלה  האחרונה  בשנה  גם  ישראליות, 

לכותרות.

שהיה  הקובני,  הדיקטטור  מת  קסטרו  פידל 
מסרטן.  מת  אמריקני,  לחיסול  יעד  שנים  במשך 
העולם  ברחבי  במיוחד  לטוב  זכור  לא  קסטרו 
שספדו  סוציאליסטים  חסר  היה  לא  אך  המערבי, 

לאיש, שמדינתו תקועה אי שם בשנות ה-60. 
דמטרי  רוסיה  ממשלת  ראש  בישראל  רוסיה 
להתפלל  עבר  בישראל,  לביקור  הגיע  מדבדב 
בכותל וגם נפגש אם ראש הממשלה נתניהו, וחתם 

עמו על הסכמי שת"פ שונים.
דאעש ארגון הטרור הרצחני, שפרץ לחיינו לפני 
כשלוש שנים, החל השנה בהליך גסיסה מתמשך, 
מעוזי  את  לכבוש  החלו  שונים  שכוחות  אחרי 
הארגון בסוריה ובעיראק. עם 
זאת, אין ספק שהאידאולוגיה 
הרצחנית של הארגון כאן כדי 
להישאר, וכבר במהלך השנה 
שהתגאו  טרור  תאי  נצפו 
באידאולוגיית הארגון ברחבי 
ועד  מהפיליפינים  העולם, 
לספרד. לטענת מומחים, ספק 
רב אם אנשי אותם תאים היו 
בקשר עם אנשי דאע"ש, וככל 
הנראה הם אימצו את הדעות 
הרצחניות ואת השם מקריאת 

ידיעות ברשת המקוונת. 
הוריקן חזק  הוריקן מת'יו 
ב-22  שהתהווה   5 ברמה 
בסמיכות   2016 בספטמבר 
החל  ומאז  אפריקה,  לחופי 
ליותר  גרם  מערבה,  לנוע 

מאלף הרוגים.
השלווה  הברצלונאית  השדרה  רמבלה  לה 
והמפורסמת, שהפכה ליעד מועדף עבור התיירים 
מפיגוע  נחרדה  כשרה,  מסעדה  לארח  זכתה  ואף 
דריסה בו נרצחו 14 בני אדם. בעקיפין, נחשפו גם 
ממדי התיירות הישראלית בברצלונה, וכפי שכתב 
אי מי בהלצה, כי לפיגוע בלה רמבלה היו יותר עדי 

ראייה ישראלים מאשר לפיגוע בתל אביב.
של  ביותר  הצעיר  הנשיא  מקרון  עמנואל 
 ,39 בגיל  לתפקידו  נבחר  הצרפתית.  הרפובליקה 
ראוי.  מועמד  כל  מולו  ניצב  שלא  בגלל  בעיקר 
להבריא  במיוחד  קשה  משימה  בפני  ניצב  מקרון 
בעלת  שמפלגתו  ולמרות  הצרפתית,  הכלכלה  את 
מצד  בקשיים  להיתקל  צפוי  הוא  בפרלמנט,  רוב 

ועדי העובדים הגדולים.
בחירות בצרפת הבחירות לנשיאות היו סוערות 

במיוחד, לאור העובדה כי לא 
לקחת  "ודאי"  מועמד  היה 
שמועמד  אחרי  הבחירות,  את 
בפרשית  הסתבך  פיון  הימין 
היהודית  הקהילה  שחיתות. 
עקבו  העולם  וברחבי  בצרפת 
בשל  התוצאות,  אחרי  בדאגה 
תבחר,  לה-פן  כי  החשש 
בצרפת  תקדימי  ובאופן 
למען  לפעול  הורו  הרבנים 

בחירת מקרון.
הנשיא  פוטין  ולדימיר 
ידי  על  הואשם  הרוסי 
יתר  בהתערבות  הדמוקרטים 
לטובת  בארה"ב  בבחירות 
לא,  ואם  כך  אם  טראמפ. 
הרוויח  פוטין  כי  נראה  לא 

האינטרס  על  בקנאות  ששומר  טראמפ,  מבחירת 
האמריקאי באזורי מריבה.

מארין לה פן מועמדת הימין הקיצוני בבחירות 
ימני  פוליטיקאי  בתו של  פן,  לה  צרפת.  לנשיאות 
את  כשעברה  להצלחה  זכתה  אנטישמי,  קיצוני 
נחלה  אך  לנשיאות,  בבחירות  הראשון  הסיבוב 
תבוסה מוחצת מול עמנואל מקרון בסיבוב השני, 
ובקהילה היהודית הגדולה באירופה נשמו לרווחה. 
רוסיה  ההגנה של  משרד  רוסי מתרסק  מטוס 
בהם  נוסעים,   91 ועליו  צבאי  מטוס  כי  הודיע 
מהעיר  שהמריא  רוסיה,  צבא  ולהקת  עיתונאים 
בים השחור בדרכו לשדה התעופה  סוצ'י התרסק 
שברי  את  מצא  חילוץ  צוות  שבסוריה.  בלטקיה 

המטוס במים. 
פיגוע במצרים 20 שוטרים מצריים, ובהם שני 
האי  בחצי  בפיגוע  שעבר  בשבוע  נהרגו  קצינים, 
שבעה  לעברם.  וירי  צד  מטען  פיצוץ  שכלל  סיני, 
גורמים  שלדברי  בפיגוע,  נפצעו  נוספים  שוטרים 
ביטחוניים במדינה הוא הקטלני ביותר בחצי האי 

זה חודשים. ארגון דאע"ש קיבל אחריות לפיגוע.
הרוגים  מ-40  יותר  הקופטית  בכנסיה  פיגוע 
ארגון  שערך  פיגועים  בסדרת  פצועים  ומאה 
הטרור דאעש שני בכנסיות קופטיות בערים טנטא 
מחבל  ידי  על  מהם  אחד  לפחות  ואלכסנדריה, 

מתאבד.
פיגוע דריסה בברלין אניס עמרי, מבקש מקלט 
מוסלמי ממוצא תוניסאי, דרס למוות 12 בני אדם 
ופצע 49 נוספים בפיגוע דריסה באמצעות משאית, 
לאחריו נמלט מהזירה, וכעבור ימים אחדים נורה 
למוות במילאנו שבאיטליה. גם כאן, דאע"ש נטל 

אחריות לפיגוע.
על  דיבר  כשטראמפ  בשבדיה  דריסה  פיגוע 
פיגוע בשבדיה )ע"ע( כולם צחקו, אבל הצחוק נדם 
לתוך  משאית  הסיע  כשמחבל 
בשטוקהולם,  בכלבו  המון 
ופצע  אדם  בני  ארבעה  הרב 
הזה,  באירוע  גם  נוספים.   15
עם  מזוהה  היה  המחבל 

דאע"ש.
סלמן  במנצ'סטר  פיגוע 
ממוצא  בריטי  אזרח  עבדי, 
הזה,  לפיגוע  אחראי  לובי, 
בכניסה  השנה  שהתרחש 
'מנצ'סטר  ההופעות  לאולם 
אנשים   22 נהרגו  ובו  ארנה', 
ונפצעו למעלה מ-50. למחרת 
דאע"ש  צפוי,  כמה  הפיגוע, 

נטל אחריות על הפיגוע.
טרור באיסטנבול בתחילת 
למועדון  חמוש  מחבל  נכנס  הלועזית  השנה 
בטורקיה במהלך חגיגות השנה האזרחית החדשה, 
פתח בירי לעבר החוגגים, רצח 39 בני אדם ופצע 
עשרות נוספים. ואם שרדתם עד כאן, אתם בוודאי 

מנחשים מי לקח אחריות לפיגוע, דאע"ש כמובן.
השני  מהצד  פיגוע  והנה  בקנדה  במסגד  ירי 
קוויבק  בעיר  למסגד  נכנסו  חמושים  המפה,  של 
מתפללים  ששה  ורצחו  עבר  לכל  ירו  שבקנדה, 

מוסלמים. עוד שמונה בני אדם נפצעו. 
שלא  לדאע"ש,  ובחזרה  אליזה  בשאנז  ירי 
שכח השנה גם את צרפת, וביצע פיגוע ירי שלושה 
ימים לפני הבחירות לנשיאות בשדרה המפורסמת 

בפריז, בו נרצח שוטר ונפצעו שניים נוספים.
סעודיה,  מלך  בסעודיה   עצר  יורש  החלפת 

סלמאן, החליט במהלך השנה בצעד מפתיע להדיח 
נאיף.  בן  מוחמד  שלו,  העצר  יורש  את  מתפקידו 

במקומו מינה סלמאן את בנו, מוחמד בן סלמאן.
האזרחים  מלחמת  מתחילת  כבר  כימי  נשק 
על  שכנגד  והאשמות  האשמות  נפוצו  בסוריה 
הגיעו  לשיא  אבל  כימי,  בנשק  שוטף  שימוש 
בשנה  העולם  את  שזעזעו  בתמונות  הדברים 
אסד  צבא  כי  האו"ם  של  ובאמירות  האחרונה 
לא  בינינו,  כימי.  בנשק  פעמים  עשרות  השתמש 
דרך  היא  דאע"ש  של  הראשים  שעריפת  בטוח 

עדיפה יותר למות.
שחשבו  שהיו  השמנמן  הילד  און  ג'ונג  קים 
הצפונית  קוריאה  את  יוביל  המערבי  חינוכו  כי 
מטורף  הוא  כי  הוכיח  כלכלי,  ושגשוג  לפריחה 
לא פחות מאביו וסבו, והוביל את מדינתו לסדרה 
של ניסויים גרעיניים ואף הפריח איומים על נשיא 

ארצות הברית. 
חיסול אחיו של קים קים ג'ונג נאם, אחיו של 
תעופה  בנמל  ברעל  חוסל  קוריאני,  הצפון  הרודן 
שלזכותו  אחיו,  בשליחות  הנראה  ככל  במלזיה. 
עמו  ובבני  משפחתו  בבני  פוגע  שהוא  ייאמר 

בצורה שווה.
הכהנים  גשר  באומן  הכהנים  גשר  הריסת 
רבי  לציון  הכהנים  דרך  בין  המחבר  באומן, 
אומן  עיריית  ראש  בהוראת  פורק  מברסלב,  נחמן 
אלכסנדר ציברי אך בהמשך הורכב מחדש, ושוב 
נהרס ושוקם, במסגרת קרבות שליטה ואינטרסים 

על מתחם הציון הקדוש וסביבותיו. 
צפון קוריאה המדינה הנחשלת זכתה לכותרות 
וכל  מפותחת,  כלכלה  בעלת  מדינה  היא  מינימום 
וכמה  )ע"ע(  מטורף  נשיא  לה  שיש  בגלל  רק  זה 
שכן  אפשר,  אי  בה  להילחם  גרעיניים.  נפץ  ראשי 
טיליה  את  תשגר  והיא  להפסיד  מה  לה  יהיה  לא 
לכל עבר, אך לשתוק לה גם אי אפשר, שכן מדינות 
רבות ילכו בדרכה. למרבה המזל זו בעיה של נשיא 

ארצות הברית ולא שלנו. 
לשעבר  הצרפתי  הנשיא  לסרקוזי   תבוסה 
ניקולא סרקוזי הובס בפריימריז של מפלגת הימין 
הפוליטיים.  מהחיים  פרישה  על  להכריז  ומיהר 
סרקוזי הסתפק ב21% מהקולות ולא הצליח אפילו 

להעפיל לסיבוב השני. 
ועידת פריז נציגי 70 מדינות שהתכנסו בפריז, 
או האמריקאים, קראו  ישראל, הרשות  נציגי  ללא 
במטרה  במו"מ  לפתוח  משמעות  חסרת  קריאה 
לסכסוך  ומקיף  קיימא  בר  צודק,  "פתרון  להשיג 
בריטניה  הנחמה:  פינת  הישראלי-פלסטיני". 

סירבה לחתום כדי לא לפגוע בישראל.
שאזרחי  אחרי  שנה  כמעט  הברקזיט  מימוש 
בריטניה החליטו לפרוש מהאיחוד האירופי, החל 
ההליך בפועל, והוא יימשך כשנתיים, עד לחזרתה 

ליקוי חמה
לפני כחודש, יצאו מיליוני אמריקאים מצוידים בציוד לצפייה ישירה 

בשמש, כדי לחזות בתופעת טבע נדירה למדי ליקוי חמה מלא. יש 
שיאמרו שדברי הגמ' במסכת סוכה התקיימו במלואם, והאמריקאים 

לקו בגל של סופות קשות.

"יהודים תתקלחו"
אנטישמיות בארוזה שבשוויץ: 

העיתון 'ישראל היום' חשף 
שלט הוצב במלון מקומי 

סמוך לבריכה, ובו התבקשו 
יהודים להתקלח לפני 

כניסתם לבריכה. התקרית 
גררה גינויים פוליטיים 

ובהמשך המלון אף הוסר 
מכמה אפליקציות נופש.

שופטת חרדית 
בארה"ב

רוחי פרייר, אישה 
חסידית אמריקאית בת 
50 ואם לששה ילדים, 

חוללה היסטוריה 
בארה"ב כשהתמודדה וגם 

זכתה במשרת שופטת.
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של בריטניה לבדידות מזהירה.
ומנהיגת  בריטניה  ממשלת  ראשת  מיי  תרזה 
המפלגה השמרנית, נכנסה לתפקידה אחרי פרישת 
העם  משאל  תוצאות  בעקבות  קמרון,  דייויד 
הבריטי שהכריעו בעד פרישה מהאיחוד האירופי, 

ואכן, מיי החלה בביצוע התהליך בפועל.
הודיעה   2017 באפריל  בבריטניה  בחירות 
על  )ע"ע(  מיי  תרזה  בריטניה,  ממשלת  ראשת 
כי  בטענה  ביוני,  ל-8  הכלליות  הבחירות  הקדמת 
הדבר נחוץ על מנת לקדם את הפרישה מהאיחוד 
השמרנית  המפלגה  זכתה  בבחירות  האירופי. 
בראשות מיי ב-318 מושבים לעומת 261 מושבים 
את  להקים  צפויה  והיא  הלייבור,  מפלגת  של 

הקואליציה.
הודיעו  ערביות  מדינות  ארבע  קטאר  משבר 
על ניתוק היחסים עם קטאר, בעקבות קשריה עם 
זו, החרם עדיין נמשך  נכון לשעה  ארגוני הטרור. 

והיחסים אף החריפו.
ומקום  )ע"ע(  קוריאה  צפון  בירת  פיונגיאנג 

מושבו של הרודן קים ג'ונג און )ע"ע(.
ארתור פינקלשטיין מי שהמציא את הסיסמה 
היהודי  ירושלים',  את  יחלק  'פרס  המפורסמת 
וליברמן,  מופז  שרון,  לנתניהו,  שייעץ  האמריקאי 
נשיאים  שלושה  עם  גם  עבד  השמועות  פי  ועל 

אמריקניים, נפטר השנה בגיל 72 לאחר מחלה.
 18 בן  מרוקאי  אזרח  בפינלנד  דקירה  פיגוע 
טורקו  בעיר  אנשים  שמונה  שדקר  לאחר  נעצר 
המחבל,  נהרגו.  מהם  שניים  המדינה,  בדרום 
מבקש מקלט שבקשתו נדחתה, נורה ברגלו על ידי 

המשטרה הפינית לפני שנלכד.
סיביר  בחבל  סורגוט  בעיר  בסיביר  טרור 
שברוסיה, נפצעו שמונה בני אדם בפיגוע דקירה. 
הרוסית.  המשטרה  ידי  על  למוות  נורה  התוקף 
ארגון  ברור המניע למעשה, אך  היה  לא  בתחילה 

המדינה האסלאמית נטל אחריות לפיגוע.
חילול קבר רבי נחמן אנטישמים השליכו ראש 
של דבר אחר וצבע אדום על קברו של רבי נחמן 
מברסלב באומן, המשטרה המקומית כמובן פתחה 
מדי  תיירים  רבבות  על  לוותר  ירצה  מי  בחקירה, 

שנה?
אנגלה מרקל הקנצלרית הגרמנית לא מתכוונת 
פי  כשעל  רביעית,  לכהונה  רצה  והיא  לעצור 

הסקרים והתקשורת הגרמנית ניצחונה מובטח.
טורקי  שוטר  הרוסי  בשגריר  התנקשות 
במהלך  במדינה  רוסיה  שגריר  של  בחייו  התנקש 
שהיו  היחסים  להחרפת  שגרם  במה  שנשא,  נאום 

מתוחים ממילא. 
הדיקטטור  ביוזמת  בטורקיה  עם  משאל 
טורקיה  תושבי  התבקשו  ארדואן,  המקומי 
עשרה  שמונה  לדחות  או  לאשר  האם  להחליט 
הצעות לתיקונים בחוקת טורקיה, אשר גובשו על 
התיקונים  בהנהגתו.  והפיתוח  הצדק  מפלגת  ידי 
ממשלת  ראש  תפקיד  את  לבטל  נועדו  העיקריים 
טורקיה, להחליף את המשטר הפרלמנטרי במשטר 
הפרלמנט  חברי  מספר  את  ולהגדיל  נשיאותי 

הטורקי, והם אושרו ברוב דחוק.
הטרור  היכה  השנה  פעמיים  בלונדון  טרור 
בבירה הבריטית, זה החל בפיגוע דריסה 'פשוט', 
והסתיים במתקפת טרור קטלנית שגבתה בתחילת 
סיון את חייהם של 8 בני אדם ופצעה 48 נוספים. 
לארגון  לא,  איך  השתייכו,  המחבלים  שלושת 

דאע"ש.
שריפת ענק בלונדון עשרות הרוגים בשריפה 
בכלי  הבריטית.  בבירה  מגורים  בנין  שכילתה 
תקשורת רבים דווח כי גורמים מקצועיים התריעו 
בפני הרשויות שלא להשתמש בחיפוי שהותקן על 
האש  התפשטות  את  האיץ  הנראה  וככל  הבניין, 
בבניין, שהתגוררו בו מהגרים רבים ובריטים מרקע 

סוציו-אקונומי נמוך.
מומחה  א-זווארי,  מוחמד  בתוניסיה  חיסול 
מל"טים שלפי דיווחים סייע לחמאס, חוסל בצורה 
המוצדק  המוניטין  בשל  בתוניסיה.  מקצועית 
שצבר, יוחס החיסול למוסד הישראלי, וכמו בעבר, 

איש לא אישר או הכחיש. כן יאבדו.
בארצות  תקשורת  כלי  באיראן  טילים  ניסוי 
הברית דיווחו לפני מספר חודשים כי איראן ערכה 
מעט  הורמוז.  מצר  ליד  מהיר  טורפדו  בטיל  ניסוי 
בשם  שיוט  בטיל  ניסוי  איראן  ביצעה  לכן,  קודם 
'סומאר' שמסוגל לשאת נשק גרעיני. גם בהמשך 
דווח על ניסיונות אראניים נוספים, שחלקם מפרים 
יהווה  הדבר  האם  חתמה.  עליהם  ההסכמים  את 
ימים  הגרעין?  הסכם  לביטול  טראמפ  בידי  עילה 

יגידו.
יוסי:  את  יוסי  יכה  טרור בפרלמנט האיראני 
מתברר כי דאע"ש אינו מזניח את החצר האחורית, 
כפול  פיגוע  ביצע  האחרונה  השנה  ובמהלך 
המהפכה  מחולל  של  ובקברו  האיראני  בפרלמנט 
חומייני, במהלכו נהרגו 12 בני אדם. לנו נותר רק 
לאחל לשני הצדדים שיצליחו להשמיד את האויב.
הפרלמנטים  בבלגיה  השחיטה  מאבק 
המחוזות  משלושת  שניים  ובפלנדריה,  בוולאניה 
בבלגיה, הכריעו על איסור שחיטה כשרה, שייכנס 

המקומיים  היהודים  כשנתיים.  בעוד  לתוקף 
חוששים ממשבר מזון ומחפשים פתרונות חלופיים 

המבוססים על יבוא.
הלברנץ טובע למוות נמצאה גופתו של מנהיג 
קהילת 'לב טהור' שהוגדרה ככת ונמלטה ממדינה 

למדינה ברחבי אמריקה, לאחר שטבע למוות.
בשאר אל אסד זו הייתה השנה של הדיקטטור 
גורל דומה של  לפני  הסורי, שנראה היה שיעמוד 
בסיוע  אסד,  תיכוניות.  מזרח  במדינות  עריצים 
להחזיר  הצליח  ולבנונים,  איראנים  רוסים,  כוחות 
במדינה,  נרחבים  בשטחים  השליטה  את  לעצמו 
עוד  אותנו  ללוות  אמורה  דמותו  הוא  כי  ונראה 
חייהם  לזכור שתוחלת  צריך  זאת,  עם  זמן.  הרבה 
אדם  בני  של  מזו  כלל  בדרך  קצרה  רודנים  של 

רגילים.
באש  עלה  טהרן  במרכז  באיראן  קרס  מגדל 
פי  על  כאשר  בהמשך,  שקרס  קומות  רב  בניין 
הדיווחים המקומיים נספו באירוע יותר מ-50 בני 

אדם.

הפך  שעברה  שבשנה  אחרי  טראמפ  דונלד 
לכיבוש  דרכו  את  רציני שעושה  למועמד  מגימיק 
המפלגה הרפובליקנית, השנה הייתה שנת הניצחון 
על  בקרב  קלינטון  את  שהביס  טראמפ,  של 
הנשיאות והשתלט על סדר היום הציבורי בעולם 
יספיק כדי לנתח ולסקר  גיליון שלם לא  כולו. גם 
וההתפתחויות.  ההשלכות  האיש,  התופעה,  את 
שלו  שנה  עוד  ישרוד  שהעולם  נקווה  עתה  לעת 
בתפקיד בלי מלחמה גרעינית בחצי האי הקוריאני.

ברק אובמה הנשיא היוצא של ארצות הברית, 
בתפקיד.  שנים   8 לאחר  הלבן  הבית  את  שעזב 
איראן  עם  הגרעין  הסכם  בזכות  בעיקר  ייזכר 
ובזכות החלטתו שלא להטיל וטו על החלטה אנטי 
ישראלית במועצת הביטחון של האו"ם חודש לפני 

פרישתו מהתפקיד, החלטה שלא גרמה ליותר מידי 
ישראלים להתגעגע אליו.

בה  הפרשיה  של  כינויה  המיילים  פרשת 
בבחירות  הדמוקרטית  המועמדת  הואשמה 
לנשיאות הילרי קלינטון בהעברת מיילים מסווגים 
שלא באמצעות השרת המאובטח. הפרשיה הדהדה 
את  לפתוח  בחר   FBI-וה הבחירות,  מהלך  כל 
הפרשיה לחקירה מחדש שבועיים לפני הבחירות, 
ולסגור אותה יומיים קודם לבחירות. עד היום לא 
לא  גם  היה שם, אבל לאף אחד,  בדיוק  ברור מה 
בדיוק  מה  לחקור  האמביציה  את  אין  לטראמפ, 

קרה. 
של  בחירות  הבטחת  השגרירות  העברת 
טראמפ להעביר את שגרירות ארה"ב בישראל מתל 
אביב לירושלים, עד כה טרם קוימה. עם זאת, יש 
עם  להמתין  זו שביקשה  היא  ישראל  כי  הטוענים 

הצעד לעת עתה.
למרות ההבטחות על העברת  טראמפ מאכזב 
שגרירות ארה"ב לירושלים )ע"ע(, הנשיא טראמפ 
הצטרף לקודמיו וחתם על צו המאפשר דחיה של 

ההליך בחצי שנה.
ביטול אמנת פריז כפי שהבטיח, נשיא ארה"ב 
הודיע על פרישה מהסכם האקלים, שלטענתו פוגע 

בארה"ב וגורם לה לאבד מקומות עבודה.
וטו  למנוע  דאג  היוצא  הנשיא  אובמה  נקמת 
אמריקאי על הצעה אנטי ישראלית באו"ם, 'מתנה' 
אחרונה לממשלת ישראל ולנתניהו, עמו היו יחסיו 

מתוחים בלאו הכי.
יריבו של  ג'רזי שהיה  ניו  מושל  כריס כריסטי 
טראמפ במרוץ למועמדות המפלגה הרפובליקנית, 
יועץ.  בתפקיד  ותוגמל  בהמשך  בו  לתמוך  מיהר 
השמועות  פי  על  פוטר,  מכן  לאחר  שמעט  אלא 
קושנר  ג'ארד  הנשיא,  חתן  לו  שרחש  איבה  בשל 

)ע"ע(. 
הטיל  ארה"ב  של  האוויר  חיל  מואב  פצצת 
מכולן  הגדולה  הפצצה  את  באפגניסטן  השנה 
והיא  'מואב',  שכינויה   ,GBU-43/B פצצת 

נחשבת לפצצה ההרסנית ביותר שאינה גרעינית. 
ג'ייסון דב גרינבלט עורך דין יהודי-אמריקאי. 
ויועץ משפטי ראשי של ארגון  נשיא  שימש כסגן 
הממשל  כשליח  מונה  הבחירות  לאחר  טראמפ. 
האמריקאי למזרח התיכון. זכורה במיוחד פגישתו 
אדלשטיין,  הגרי"ג  פוניבז'  ישיבת  ראש  מרן  עם 

שבירכו בלבביות.
את  שחקר  ומי   FBI-ה ראש  קומי  ג'יימס 
פרשת המיילים של קלינטון וזיכה אותה מעט לפני 

הבחירות, בהמשך הודח על ידי טראמפ.
רקס טילרסון מזכיר המדינה )שר החוץ( וקודם 

לכן מנכ"ל אקסון מוביל. 
רב יהודי אמריקני שהוזמן  הרב מרווין האייר 
ההשבעה  בטכס  דברים  לשאת  הנשיא  ידי  על 

)ע"ע(.
חרדי  כתב  טורקס,  ג'ייק  החרדי  בכתב   נזיפה 
שמסקר את הבית הלבן, שאל את טראמפ במסיבת 
עיתונאים על התפשטות האנטישמיות, אך הנשיא 
לא פירש את דבריו כראוי ותקף אותו בצורה בוטה.

גם מתנגדי טראמפ נוקטים  ירי בחבר קונגרס 
הרוב  מצליף  סקליס,  סטיב  קשה:  באלימות 
ג'יימס  ידי  על  נורה  הנבחרים,  בבית  הרפובליקני 
הודג'קינסון, מתנגד לנשיא טראמפ. סקליס נפצע 
משמר  מירי  נהרג  הודג'קינסון  ואילו  אנושות 

הקפיטול. 
ראש  של  ראשון  ביקור  הלבן  בבית  נתניהו 
השבעתו,  אחרי  טראמפ  אצל  ואשתו  הממשלה 
לא  כי  טראמפ  של  ואמירה  בחיוכים  שהסתיים 

יכפה את פתרון שתי מדינות.
שהיווה  השקט  באוקיינוס  אמריקני  אי  גואם 
מוקד לאיומיו של הרודן הצפון קוריאני, שהזהיר 
את האמריקאים כי אם יפגעו בו, לא יהסס להשמיד 

את האי על תושביו.
הסכם הגרעין טראמפ הכריז שיבטל את הסכם 
הגרעין עם איראן ושהוא "הסכם רע", בינתיים הוא 

עדיין מחפש את ההצדקה לנקוט בצעד.
59 טילי טומהוק אחרי שפורסם כי צבא סוריה 

נושאת מטוסים בחיפה
לראשונה אחרי 17 שנים, עגנה בישראל נושאת המטוסים 
"ג'ורג' ה.וו. בוש", במסגרת חיזוק היחסים בין המדינות. ואם 
כבר אז כמה פרטים טריוויאליים: אורכה של הספינה הוא 333 
מטרים, ואורכו של מסלול הטיסה שעל סיפונה הוא כ-200 מטר. 
היא מתנשאת לגובה של 20 קומות מעל לפני הים, ומונעת 
באמצעות שני כורים גרעיניים.

עידן 
טראמפ
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השתמש בנשק כימי, הורה הנשיא טראמפ להפציץ 
את הבסיס שעיראת ליד העיר חומס - ממנו בוצע 
שוגרו  טומהוק  שיוט  טילי   59 בנשק.  השימוש 
'פורטר'  האמריקני  הצי  של  המשחתות  משתי 

ו'רוס' והשמידו את הבסיס כמעט לחלוטין.
פצצות זרחן לפי סוכנות הידיעות של דאע"ש, 
השתמש הצבא האמריקאי בפצצות זרחן, האסורות 
על פי החוק הבינלאומי, בהפצצות במזרח א-רקה 

שבסוריה.
באיי  פגע  אירמה  הוריקן   - אירמה  הוריקן 
מרטן,  סן  מארטן,  סנט  ריקו,  פוארטו  ליווארד, 
אנטיגואה  הבתולה,  איי  אנגווילה,  ברתלמי,  סן 
האיטי,  הדומיניקנית,  הרפובליקה  וברבודה, 
הדרומית  קרוליינה  ג'ורג'יה,  ופלורידה,  קובה 
אי  שנמדד  ביותר  החזק  ההוריקן  הוא  והצפונית. 
בכ-62  נאמדו  נזקיו  האטלנטי,  באוקיינוס  פעם 
וזאת מלבד עשרות הרוגים באיים  מיליארד דולר 

הקאריביים ובארה"ב.
והאזרחית  הנשיא  של  אשתו  טראמפ  מלניה 
מספר 1, טרם נכנסה לנעליה הפעילות של מישל 

אובמה.

שכבר  הנשיא,  של  הקטן  ילדו  טראמפ  בארון 
כיכב בכותרות לאחר שאיור תוקפני על אביו הגיע 

לעיניו.
מייקל פלין יועץ לביטחון לאומי ששרד פחות 
נגדו חקירה על  מחודש בתפקיד, לאחר שנפתחה 

מימון זר שקיבל מרוסיה ומטורקיה.
שומר  יהודי  החדש,  השגריר  פרידמן  דייויד 
סמל  לישראל.  עליה  גם  עשתה  שבתו  מצוות 
לחילופי ההשפעה בבית הלבן )ע"ע הקול היהודי(.
והסמל  לאו"ם,  ארה"ב  שגרירת  היילי  ניקי 
היססה  לא  החדש.  המדיניות של הממשל  לשינוי 
בפומבי  הרקוב  הבינלאומי  המוסד  את  לתקוף 

וגיבתה את ישראל פעם אחר פעם.
יהודי  רוב  מסורתי  באופן  היהודי  הקול 
במפלגה  תומכים  אורתודוקסים  שאינם  ארה"ב 
תומך  החרדי-אורתודוקסי  והמיעוט  הדמוקרטית 
ההשלכות  הזה  במקרה  הרפובליקנית.  במפלגה 
התבטאו בכך שהרפורמים איבדו מוקדי כוח בבית 

הלבן לטובת האורתודוקסיה.
מעמד ההשבעה מאות מיליונים צפו בשידור 
בין  דברים  נשא  בו  הנשיאים,  חילופי  במעמד  חי 

השאר רב יהודי, שציטט פסוקים מהתנ"ך.

ארצה,  שהגיע  לפני  הסעודית  הנשק  עסקת 
עסקת  על  לחתום  והספיק  בסעודיה  טראמפ  עבר 

מכירת נשק במאות מיליארדי דולרים.
הסנאט הבית העליון בארה"ב, בן חברים 100 
בכל  לבחירות  עומדים  מהם  ששליש  סנאטורים, 
שנתיים. לבחירות האחרונות הגיעו הרפובליקנים 
עם רוב בסנאט, שאמנם הצטמצם במעט אך עדיין 

נותר על כנו.  
בארה"ב,  בבחירות  המפתח  מילת  אלקטורים 
בקופה היו 538 אלקטורים המייצגים את המדינות 
ברוב  כאשר  האוכלוסייה.  כמות  לפי  השונות 
הכול'.  לוקח  'המנצח  שיטת  נהוגה  המדינות 
זוכה  אלקטורים   271 שמבטיח  הראשון  המועמד 

בנשיאות.
לנשיאות  הבחירות  לקראת  בחירות  עימות 
נערכו עימותים בין דונלד טראמפ )ע"ע( ובין הילרי 

שהפך  במה  )ע"ע(,  קלינטון 
הפוליטיים  המשדרים  לאחד 
הזמנים.  בכל  ביותר  הנצפים 
טראמפ  הבטיח  השאר,  בין 
את  אבחר  "אם  כי  לקלינטון 
איום  )ע"ע(,  לכלא"  תיכנסי 
למרות  מימש.  טרם  כה  שעד 
זאת, הסקרים טענו כי קלינטון 
את  אבל  בעימותים,  ניצחה 

הסוף כולנו יודעים.
ימין  עיתונאי  באנון  סטיב 
החדשות  אתר  ועורך  קיצוני 
את  שליווה  ברייטבארד 
הקמפיין  כמנהל  טראמפ 
ראשי  כאסטרטג  ובהמשך 

עד  באנטישמיות,  אחת  לא  נחשד  הלבן,  בבית 
שהודח מתפקידו לאחר כמה חודשים. 

מיליון   3 שקיבלה  המפסידה,  קלינטון  הילרי 
)ע"ע(  אלקטורים  מאוד  הרבה  אבל  יותר  קולות 
להסביר  תנסה  בו  ספר  לכתוב  והתפנתה  פחות, 
מדוע הפסידה. הנה טיפ, תכתבי 'אובמה' באותיות 

גדולות.
אובמה-קר תכנית ביטוח הבריאות של אובמה 
לא  הראשון  בניסיון  נוקבת,  לביקורת  שזכתה 
הצליח טראמפ להשיג את הרוב הדרוש לביטולה, 
את  וקיים  המטרה,  את  השיג  השנייה  בפעם  אך 

אחת מהבטחות הבחירות שלו.
וגזעני  אנטישמי  ארגון  קלאן  קלוקס  קו 
רצח  וביצע פעולות  מיליוני חברים  שבשיאו מנה 
והיום  משוחררים,  עבדים  בקרב  בעיקר  ואיומים, 
מהווה  ולא  קיקיוניים  שוליים  עם  בעיקר  מזוהה 

איום של ממש.
דן שפירו השגריר הקודם של ארה"ב בישראל, 
על  מכל  יותר  מעידה  פרידמן  בדייויד  החלפתו 
ההשפעה שקנו האורתודוקסים בבית הלבן לעומת 

איבוד הכוח של הרפורמים.
לגרש  טראמפ,  של  הבטחתו  מהגרים  גירוש 
מיליוני מהגרים ש'השתלטו' על מקומות העבודה 
אבל  קרה,  ממש  לא  עוד  זה  האמריקאי.  בשוק 

והוחל  הצטמצמה  חוקית  הלא  ההגירה  בינתיים 
שנועדה  )ע"ע(  מקסיקו  בגבול  החומה  בהקמת 

לצמצם את התופעה.
חלפה  שנה  כמעט  מקסיקו  בגבול  חומה 
וההליכים להקמת החומה כבר החלו,  מהבחירות 
לשטחי  להשתחל  עבודה  ממהגרי  למנוע  במטרה 
שהבטיח  וכפי  מדרום  הענייה  מהשכנה  ארה"ב 

בבחירות.
לזכר  אנדרטה  הסרת  עם  בוירג'יניה  מהומות 
פרצו  האזרחים,  במלחמת  הדרום  מגיבורי  אחד 
מהומות בין ארגוני ימין ושמאל קיצוניים במדינה, 
שבשיאן דרס איש ימין למוות את אחת ממפגינות 

השמאל.
איוונקה טראמפ בתו הגיורת של נשיא ארה"ב, 
אוהדת ישראל מושבעת ו'אחות לנו בבית המלך'. 
את  מובילים  )ע"ע(  קושנר  ג'ארד  בעלה  עם  יחד 
בבית  ישראלי  הפרו  הקו 
גם  לפעם  מפעם  הלבן. 
של  תמונות  מתפרסמות 
באירועים  המשפחה  בני 
מגילת  מקריאת  יהודים, 
ועד  באב  בתשעה  איכה 

ההכנות לליל הסדר.
הוריקן הארוויי במהלך 
פגע  באוגוסט  ה-25 
ההוריקן הארווי ברוקפורט 
 210 במהירות  שבטקסס 
ימים  קמ"ש. בתוך ארבעה 
מעל  רבים  באזורים  ירדו 
עם  גשם.  של  מ"מ   1,000
 1,318 של  שיא  הצטברות 
מ"מ, הפך הארווי לסופה הטרופית הרטובה ביותר 
השיטפונות  בעקבות  הברית.  בארצות  שנרשמה 
נעקרו מבתיהם יותר מ-30 אלף בני אדם, והוצפו 
מאות אלפי בתים. הוריקן הארווי גרם לפחות 38 
מקרי מוות. מנהל הסוכנות הפדרלית לניהול מצבי 
חירום, ברוק לונג, הגדיר את הארווי כאסון הגרוע 
ביותר בהיסטוריה של טקסס, וצפה שההתאוששות 
של  המוקדמים  האומדנים  רבות.  שנים  תימשך 

ההפסדים הכלכליים נעים בין 10 ל-160 מיליארד 
דולר.

ניאו נאצים ע"ע אנטישמיות.
אנטישמיות כתופעת לוואי להתחזקות הימין, 
נאציים  וניאו  אנטישמים  ארגונים  גם  התחזקו 
ששיאן  ומחאות  להפגנות  שיצאו  ארה"ב,  ברחבי 

היה במהומות וירג'יניה )ע"ע(.
ארגון שצוטט רבות בגל  הליגה נגד השמצה 
המתקפות האנטישמיות האחרון בארה"ב, ובשלב 
מסוים אף ביקר מנכ"ל הארגון את טראמפ עצמו 

וטען כי "חרג מגבולות המקובל".
שמאלנית  אמריקאית  שדולה  סטריט  ג'יי 
שהגיעה לשיא כוחה בתקופת אובמה ונחלשה מאז 

בחירתו של טראמפ לתפקיד. 
נגד  ביותר  האכזרי  "הפשע  ושם  ביד  ביקור 
טראמפ  הנשיא  התבטא  כך  וילדיו",  אלוהים 
במהלך ביקורו בישראל, כאר הגיע כמו כל אורח 

נכבד למוזיאון השואה.

מליחי  לבנה  התחמושת  בגבעת  ירי  פיגוע 
ויוסף קירמה הי"ד נרצחו וחמישה בני אדם נפצעו 
צומת  מכיוון  ברכבו  שנסע  מחבל  ירי.  בפיגוע 
הגבעה הצרפתית לכיוון תחנת הרכבת הקלה, ירה 
ובהמשך  הרכבת,  בתחנת  שעמדו  אנשים  לעבר 
ביצע חילופי אש עם שוטרי יס"מ ומג"ב שנטרלו 

אותו.
הגבולות  באחד  ביטחונית  בעיה  ירי  זליגת 
הגדרה  שבאבחת  ישראל,  של  רגישים  היותר 
קטן  אתגר  מאשר  יותר  ללא  הופכת  מילולית 
שאמנם דורש התמודדות, אך לא מכניס לפאניקה.

אחת ההתקפלויות היותר מביכות  מגנומטרים 
מכשירי  בהצבת  שהחלה  ישראל.  ממשלת  של 
פיגוע  בעקבות  הבית  להר  בכניסה  מגנומטר 
של  באיומים  נמשכה  מג"ב,  שוטרי  שני  ורציחת 
על  ערבי  כלל  הסתה  ובמסע  המוסלמי  הוואקף 
'הניסיון הישראלי לכבוש את הר הבית', והסתיימה 
ככל  הדרישה,  על  הממשלה  של  מוחלט  בויתור 

הנראה גם בשל ההסתבכות בירדן )ע"ע(.
במקום לשכלל את כלי הנשק,  טרור ההצתות 
פשוט  כלי  מוצאים  הפרימיטיביים  הטרוריסטים 
אך בעל פוטנציאל הרס גבוה ביותר. חשוב לציין: 
פנים מיהר  לביטחון  גדול מההצתות שהשר  חלק 
התבררו  כטרור,  חמורות  פנים  בסבר  להגדיר 
לאחר חקירה כמקרי הצתה שגרתיים של רשלנות 

מטיילים.
בו  התיעוד  הנציב  בארמון  דריסה  פיגוע 

ראאד סלאח
המנהיג הקיצוני של הפלג הצפוני 

בתנועה האסלאמית, נעצר השנה בשנית 
בחשד להסתה לטרור, ובית המשפט 

קיים דיון שבו הוחלט על הארכת מעצרו. 
במערכת הפוליטית קראו לפרקליטות 

המדינה להגיש כתב אישום חמור 
ולהושיבו בכלא לשנים רבות.

סלפי חזן
עם פתיחת הביקור 

הנשיאותי לישראל, השתחל 
ח"כ אורן חזן )ע"ע( לשורת 
המכובדים, וביקש מטראמפ 

להצטלם 'סלפי'. הנשיא 
האמריקני הסכים ורק נתניהו 

ניסה לקלקל את החגיגה. 

צבא 
וביטחון

ג'ארד קושנר 
החתן היהודי של הנשיא 
האמריקאי והאיש החזק 
בבית הלבן עלה לא פעם 
לכותרות בעקבות מוצאו, 

כשכל החלטה שלו מקבלת 
כותרות ברחבי העולם. אחת 

התמונות שעוררה קידוש 
השם צולמה בליל תשעה 

באב, כשהוא צולם יושב על 
רצפת בית הכנסת בנעלי בד 

ומקונן על החורבן. 

מייק פנס
סגן הנשיא, כיהן כמושל 
אינדיאנה, חבר המפלגה 
הרפובליקנית ולשעבר 

חבר בבית הנבחרים. 
רבים מאויביו של טראמפ 

עדיין מקווים להצליח 
להדיח אותו באמצע 
הכהונה, במקרה כזה, 

צפוי פנס השקט והשקול 
יותר לתפוס את מקומו.
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ששהו  חמושים  וחיילות  חיילים  עשרות  נראו 
בסמוך, כשהם נמלטים ולא משיבים מלחמה, גרם 
למבוכה ועורר דיון ציבורי, ומי שהפכו לגיבורים 
ובלמו  במחבל  שירו  אזרחיים  דרך  מורי  שני  הם 
לדהור  המחבל  הספיק  שנבלם,  עד  המחבל.  את 
צוערות  שתי  קצינה,  למוות  ולדרוס  במשאיתו 

וצוער.
אפקט אזריה אחד השסעים העמוקים שנפערו 
בחברה הישראלית ומסרב להתאחות. יש הרואים 
ורבים,  ישראל,  של  הערכית  לעליונות  מבחן  בו 
רבים מאד, רואים בו נקודת חולשה במלחמה מול 
לחייל  עורף  מפנים  בו  שפל  ורגע  הערבי,  הטרור 

שיצא להגן על מולדתו.
ברצועת  הנבחר  החמאס  מנהיג  סנוואר  יחיא 
הישראלי,  בכלא  ארוכות  שנים  במשך  ישב  עזה. 
אחרי שהורשע ברצח אכזרי של סייענים ישראלים. 
הוא נחשב מקורב לאיראן ולפלג הקיצוני בארגון 
להוכיח  דווקא  השתדל  מינויו  מאז  אך  הטרור, 

איפוק.
על  דווח  פעמים  וכמה  כמה  המזל"ט  נפילת 
'רוכב שמים' בשטחי עזה,  נפילת מזל"טים מסוג 
הצליח  כי  חמאס  הודיע  אף  הפעמים  כשבאחת 

לשים את ידיו על המכשיר היקר.
כוונות  דיבורים,  של  שנים  חיראן  אל  אום 
ומתווים אפשריים להסדרת יישובי הבדווים בנגב, 
הגיעו לפיצוץ בלתי צפוי, בבוקר בו נכנסו כוחות 
שיטור ענקיים ליישוב על מנת לאכוף צווים. ג'יפ 
יעקוב  במקצועו,  ומורה  המקום  תושב  בידי  נהוג 
השוטרים,  לעבר  במהירות  נוסע  אבו-אלקיעאן 
במות  מסתיים  האירוע  בירי.  פותחים  שבתגובה 
אלקיעאן.  אבו  ושל  ז"ל  לוי  עמדי  ארז  השוטר 
בחקירת  מכוון,  פיגוע  על  עיקשות  טענות  למרות 
ונמתחה  לפיגוע  ראיה  כל  אין  כי  התברר  מח"ש 

ביקורת על ניהול האירוע.
קוטף  שהוא  לפני  רגע  קרים  אייל  הרב 
צה"ל,  של  הראשי  רבה  הנחשק,  התפקיד  את 
התבטאויות מהעבר מסבכות אותו, וכמעט מסירות 
לאומי  הדתי  הציבור  מהפרק.  המועמדות  את 
ברובו מעניק גיבוי לרב, אך חלק מהפוליטיקאים 

חוששים, וסוכרים את פיהם.
החילופים בין הרב הפורש רפי  מינוי הרבצ"ר 
חיזוק  מהווה  )ע"ע(,  קרים  אייל  הרב  לבין  פרץ 
שקיבלו  הדתית,  בציונות  אדוקים  היותר  לחלקים 

דמות ראויה יותר מבחינתם.
שהמשרה  שנים  אחרי  למשטרה  חדש  רב 
לתפקיד,  ברכיהו  רחמים  הרב  נכנס  אוישה,  לא 
מתוך תחושת שליחות וברצון להפוך את השירות 

במשטרה לאתגר דומה לשירות הצבאי.
יהודי נורה למוות בחיזמא סיפור קשה ועצוב 
על צעיר יהודי שהתקרב בתנועה מאיימת לחיילת 

במחסום ונורה על ידי חבריה, למוות.
הבריחה  ומקום  הנופש  עיר  באילת  רקטות 
למציאות  כואבת  תזכורת  מקבל  האולטימטיבי 
סיני.  מכיוון  שנורות  רקטות  בדמות  הישראלית, 
מהפיצוצים  לחרדה  נכנסו  והאורחים  התושבים 
שלא  נעימה,  לשגרה  שבו  מהרה  עד  אך  העזים, 

לומר חמה.
אזהרת מסע תודו שלא התכוונתם לנסוע ללוב 
שהרשימה  גבוליים  מקומות  יש  אבל  לתימן,  או 
מנסה לעשות בהם סדר ולהזהיר מסכנתם. על פניו, 
סיני המצרית,  נדמה שכוכבת הרשימה, הלא היא 
נתקלת בהכי הרבה התגרות של צעירים ישראלים 

שמסרבים להיכנע לתכתיב ורואים בה יעד ראוי.
 15 של  במטח  נפתח  ענן'  'עמוד  גראד  טיל 
במטח  נפתח  איתן'  'צוק  שבע,  באר  על  גראדים 
של 27 גראדים על אשדוד, ונדמה שגם במלחמה 
הבאה שלא תבוא, ימשיכו הגראדים להיות אימת 

הישראלים והאתגר הגדול של מערכות היירוט.
האוויר  חיל  קרב של  כטב"מ חמאסי - מטוס 
יירט הבוקר כלי טיס בלתי מאויש של חמאס בקו 
הטיס  כלי  אחר  עקב  האוויר  חיל  עזה.  של  החוף 

 F-16 ומטוס  שהמריא,  ברגע 
הפיל אותו.

פלא  עוד  רוח'  'מעיל 
שמשנה  ישראלי,  טכנולוגי 
חיל  של  הלחימה  אופי  את 
שיודעת  המערכת,  השריון. 
לטנק  שמתקרב  איום  לזהות 
עליו  אחר  רכב  כלי  לכל  או 
אותו,  ולהשמיד  היא מורכבת 
שצבאות  נחשק  למוצר  הפך 
ארה"ב  צבא  כולל  רבים 

לוטשים אליו עיניים.
מערכת  קסמים  שרביט 
לטווח  טילים  רקטות,  ליירוט 
ללא  ומטוסים  בינוני־ארוך 
כיפת  למערכות  אחות  טייס, 
ברזל והחץ. רק שתדעו, השם 
המעודכן של המערכת הוחלף 

באחרונה ל'קלע דוד'.
שלוותם של תושבי הדרום נחרדה  צבע אדום 
אזעקת  בהישמע  האחרונה  בשנה  פעמים  כמה 
צבע אדום, לעיתים בשל שיגור חמאסי מהרצועה 

ובמקרים אחרים בשל תקלה במערכת הצופרים.
המפורסם  הטייסים  ממכתב  פקודה  סירוב 
דרך חיילים ימניים שמסרבים לפנות ישובים ועד 
הוא  סירוב הפקודה  תנאיהם,  על  חיילים המוחים 
אימת המערכת הצבאית ובעיני רוב הציבור נחשב 
לקו אדום אותו אסור בשום אופן לחצות. למרות 
שכזו  תופעה  התעוררה  לא  עמונה  בפינוי  הצפי, 

במספרים גדולים.
היתר  בין  ביותר,  הפופולארי  האקדח   19 גלוק 
נרכש  נאה,  ומראה  זעיר,  גודל  אמינות,  בזכות 
בתחילת השנה בכמות נאה על ידי משטרת ישראל.
טרור האבנים בדרך לביתר כביש עוקף חוסאן 
ולמטרד עבור  הפך למטרה קלה למיידי האבנים, 
תושבי ביתר. המשטרה והצבא נלחמו בתופעה אך 

עד כה ללא הצלחה.
ברק  אהוד  לראשונה,  יעקב  לסולטן  שנה   35
ההיסטוריון  נגדו  שהפנה  להאשמות  מתייחס 
מנומק  בהסבר  מילשטיין,  אורי  ד"ר  הצבאי 

שפורסם ב'כל ישראל' מבית 'קו עיתונות'.

שפילג  לסיפור  שהפך  החייל  אזריה  אלאור 
לאחר  שעברה  בשנה  עוד  ראשיתו  המדינה,  את 
בחברון,  מנוטרל  במחבל  למוות  ירה  שאזריה 
הדין הצבאי שניתנה השנה  בית  וסיומו בהחלטת 
התייצבו  הדרך  על  למאסר.  אזריה  את  לשלוח 
כך  בעקבות  שהפך  ליברמן,  איווט  החייל  לימין 
לשר ביטחון, ובהמשך גם ראש הממשלה, מנגד, 
התקשורת והשמאל ביקרו בחריפות את התנהלות 
בית  על  להשפיע  והניסיון  בפרשה  הפוליטיקאים 

הדין.
משפטיים  מאבקים  לאחר  עמונה  פינוי 
את  ישראל  מדינת  פינתה  סוערים,  ופוליטיים 
היישוב עמונה, תוך התנגדות סוערת של התושבים. 
אולמרט,  בתקופת  שנערך  לפינוי  בניגוד  הפעם, 
מספר  את  וצמצמו  מראש  הביטחון  כוחות  נערכו 
הפצועים והנפגעים למינימום 

האפשרי.
בעמונה  הכנסת  בית 
היישוב,  בתי  רוב  פינוי  אחרי 
נערי הגבעות  התכנסו אחרוני 
ביישוב,  הכנסת  בבית  )ע"ע( 
כמאחז אחרון להתבצר בו. אך 
גם הוא פונה במהירות יחסית.

ניסיונות  עמונה  מתווה 
פשרה  למצוא  כולשים 
להשאיר  שנועדה  משפטית 
את תושבי עמונה בבתיהם או 

לגרום להם להתפנות מרצון.
נוער,  אותו  הגבעות  נוער 
גבעות שונות. צעירים משולי 
החרדי,  וגם  הסרוג  המגזר 
ביותר  הבולטת  שהפעילות 
שלהם השנה הייתה התנגדות 

אקטיבית לפינוי עמונה.
פונו,  ביישוב  בתים  תשעה  עופרה  פינוי 
שמאל  וארגוני  ערבים  שהגישו  תביעות  בשל 
מאבק  משך  לא  לעמונה,  בניגוד  הקרקעות.  על 

התושבים תשומת לב ציבורית משמעותית.
שלושה  שאיבדה  המשפחה  סלומון  משפחת 
ימים  ברית  חגגה  )ע"ע(  חלמיש  בטבח  מבניה 
דומעת  כולה  כשהמדינה  מכן,  לאחר  אחדים 

באמירת 'ואומר לך בדמייך חיי'.
מהומות הר הבית לאחר רצח שני שוטרי מג"ב 
והצבת המגנומטרים )ע"ע( החלו מהומות בעידוד 
הוואקף המוסלמי, שהסתיימו בהחלטה להסיר את 

המגנומטרים ובהתקפלות מבישה של ישראל.
עריק כינוי לבחור שלא מתייצב בלשכת הגיוס 
כדי להסדיר את מעמדו כבן ישיבה. במידה ועריק 
שמו  כאשר  כלל  בדרך  הרשויות,  ידי  על  נלכד 
יוצאים  המשטרתי,  במחשב  שונה  בהקשר  מופיע 

ידידיו למחאות במסגרת 'גזירת הגיוס' )ע"ע(.
בפתח  דקירה  פיגוע  במהלך  נגד מחבל  פיצה 
תקווה, מחבל בן 21 תושב קלקיליה דקר באמצעות 
סכין תושב ערערה בן 32 בחנות שווארמה ונמלט. 
משם, הוא ניגש לחנות פיצה 'נפוליטה' הסמוכה, 
בחנות,  המוכר  מדר,  שלומי  ידי  על  נוטרל  שם 

שחבט בראשו באמצעות מגש פיצה.
עובד  תקף  ערבי  מחבל  ביבנה  דקירה  פיגוע 
אתו  נאבק  העובד  בסכין.  ביבנה  שופרסל  בחנות 
תוך שהוא פצוע, עד שעוברי אורח השתלטו עליו 
כולו  פיגוע משמעותי בהרבה. האירוע  ובכך מנע 

תועד במצלמות האבטחה והפך לויראלי.
בן  אלחי טהרלב,  סמל  פיגוע דריסה בעפרה 
20 מטלמון, נהרג בפיגוע דריסה סמוך לעפרה, בו 

נפצע צעיר ישראלי נוסף.
דקירה ברכבת הקלה סטודנטית בת 23 נדקרה 
בהמשך  הקלה,  ברכבת  מחבל  ידי  על  למוות 
 ,57 בן  ירושלים  מזרח  תושב  המחבל,  כי  התברר 

לוקה בנפשו.
מחבלים  שלושה  שכם  בשער  שוטרת  רצח 
חמושים בסכין ובתת מקלע הגיעו אל שער שכם 
נפגעה  לוחמת  במקום.  שעמד  מג"ב  כוח  ותקפו 
ופונתה לביה"ח שם נקבע מותה. אחד המחבלים 
'מתעורר'  ובהמשך  למת  מתחזה  כשהוא  תועד 

ומנסה להמשיך בפיגוע. 
הסלמה ביטוי מכובס המושמע מעת לעת בכדי 

מאחר  טרור.  אירועי  או  פיגועים  של  רצף  לבטא 
יוחלף  הוא  שבקרוב  להניח  סביר  התרגלנו,  וכבר 

בביטוי מסוגנן אחר.
קיצוניים  בה  מבישה  תופעה  חיילים  תקיפת 
פוליטיקאים  חרדים.  חיילים  תוקפים  חרדים 
רבים יצאו נגד התופעה וגם הבטיחו למגר אותה 
ביד קשה, אך עד כה נדמה כי שום דבר לא קורה 

בפועל.
מספר  התקיימו  השנה  גם  שבויים  חילופי 
שיחות בתיווך גורמים שונים במטרה להחזיר את 
גם  כמו  בידי חמאס,  שנותרו  החיילים  שני  גופות 
אברה מנגיסטו )ע"ע(, אך נראה כי איש לא להוט 

בשלב זה לבצע 'עסקת שליט' נוספת. 
דקירות בכולל בנתיבות מקומי נכנס אל כולל 
 - סכין  כשבידו  לצעוק  החל  בנתיבות,  אברכים 

ודקר חמישה אברכים. התוקף נפצע ונעצר.
ז"ל,  זהר  דודי  סרן  רב  אפאצ'י  התרסקות 
טייס מסוק אפאצ'י, התרסק במהלך גיחת אימונים 
אנוש,  באורח  נפצע  אותו  שליווה  הנווט  ונהרג. 
על  הודיע  אשל  אמיר  האלוף  האוויר  חיל  ומפקד 

הקמת צוות חקירה לבחינת נסיבות האירוע.
גנבים  כנופיית  אכ"א  לראש  מחשב  גניבת 
טופולנסקי  חגי  אכ"א  ראש  של  לדירתו  פרצה 
צבאי  נייד  מחשב  וגנבה  טוביה,  באר  במועצת 
טופולנסקי  התפטר  המקרה,  בעקבות  בו.  שהיה 

מתפקידו.

'מסמך  זיוף  הרפז  בפרשת  אישום  כתב 
גלנט' המפורסם שכיכב במשך שנים וכבר הספיק 
להישכח, חזר לכותרות בסוף חודש תשרי כאשר 
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד בועז הרפז, מי 

שחשוד בזיוף המסמך המדובר.
בחינות קשוחות לראשונה, כ-70% מהנבחנים 
לא עברו את בחינות לשכת עורכי הדין, שהוקשחו 
במיוחד כדי לצמצם את ההצפה העצומה הקיימת 
האוניברסיטה  התייצבה  בתחום. בפסגת הרשימה 
העברית עם 73% מעבר, ובתחתית הקריה האקדמי 

אונו עם 16% בלבד.
שנועד  חוק  יזם  קיש  יואב  ח"כ   V15 חוק 
להקשות על בעלי הון להשקיע סכומי כסף ניכרים 
תוך  לכנסת  הבחירות  תוצאות  על  להשפיע  כדי 

עקיפת חוק מימון הבחירות.
יורם שפטל עו"ד ואיש תקשורת ימני שלקח על 
עצמו את ייצוג אלאור אזריה )ע"ע( והספיק לחולל 
שורה של שערוריות על הדרך ששיאן כשלגלג על 
נשלח  ואזריה  נכשל  הייצוג  לצערו,  הרמטכ"ל. 

לרצות עונש מאסר. 
שנעצר  ישראלי  מיליארדר  שטיינמץ  בני 
חשדות  שבמרכזה  בפרשה  נוספים  מעורבים  לצד 
לשוחד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, זיוף מסמך 

ושיבוש הליכי משפט.
יו"ר דירקטוריון בזק. במסגרת  שאול אלוביץ 
תיק 4000, פשטה רשות ניירות ערך על ביתו הפרטי 
נחקר  והוא   ,yes-ו בזק  משרדי  ועל  אלוביץ'  של 
בפרשת  אמונים  והפרת  מרמה  לעבירות  בחשד 
עסקת בזק-yes, במסגרת קשריו עם מנכ"ל משרד 

התקשורת, שלמה פילבר.
לנשיא  הוגש   2017 בינואר  פישמן  אליעזר 
בית המשפט המחוזי בתל אביב, איתן אורנשטיין, 
דו"ח על מצב הנכסים של פישמן וקבוצת עסקיו, 
הכוללת למעלה מ-120 חברות בישראל ובארצות 
נכסי  את  לנהל  שמונה  המיוחד  המנהל  אחרות. 
ביותר  הגדולה  הרגל  פשיטת  "זו  אמר:  פישמן 

טבח חלמיש
בליל שבת כ"ח תמוז, חדר 

מחבל פלסטיני כבן 19 
חמוש בסכין להתנחלות 

חלמיש, פרץ לבית משפחת 
סלומון, רצח את האב יוסי 
סלומון, את הבן אלעד ואת 
הבת חיה הי"ד, ופצע קשה 
את אם המשפחה, טובה. 

המחבל נורה ונלכד

חץ 3
טיל יירוט ישראלי 

שמיועד ליירט טילים 
בליסטיים בחלל. 

על פי הערכת יושב 
ראש סוכנות החלל 

הישראלית, יצחק בן 
ישראל, חץ 3 מסוגל 
ליירט גם לוויינים, 

יכולת השמורה 
לקומץ מדינות בעולם.

משפט 
ופלילים
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בתולדות המדינה". על פי הדו"ח לקבוצת פישמן 
שקלים.  מיליארד  כ-4  של  בהיקף  חוב  הוכחות 
המנהל  בין  הסדר  הושג  ארוך,  ומתן  משא  לאחר 
ההסכם  אולם  ומשפחתו,  פישמן  לבין  המיוחד 
בוטל לאחר שבנק הפועלים ונושים אחרים הצביעו 
נגדו באסיפת הנושים. כתוצאה מכך, הוכרז פישמן 
פתוחה  משפחתו  בני  של  והחבות  רגל,  כפושט 

לדיונים משפטיים.
אבריאל בר יוסף קצין צה"ל במילואים בדרגת 
הים  בחיל  הציוד  מספן  ראש  שימש  תת-אלוף, 
וכיהן כמשנה לראש המטה לביטחון לאומי, נחקר 

במסגרת תיק 3000 )ע"ע(.
יחד  נעצר  צפת,  עיריית  ראש  שוחט  אילן 
גנון  רונן  בעיר  ש"ס  ויו"ר  אדלר  גילי  עוזרו  עם 
בחשד לשורת עבירות, בהן לקיחת שוחד, העלמת 
הכנסות, מרמה והפרת אמונים. לאחר כמה חודשי 

חקירה, המליצה המשטרה להעמידו לדין.
שמעון שר סגן ומ"מ ראש העיר נתניה מטעם 
נחקר  בעיר,  צאנז  חסידות  ואיש  התורה  יהדות 
שטרם  ולמרות  שונות,  פרשות  בשתי  פעמיים 
לאפשרות  בחסידות  נערכים  החקירה,  הסתיימה 

שיצטרכו להחליפו בבחירות הקרובות.
במהלך  נתניה,  העיר  ראשת  פיירברג  מרים 
השנה המליצה משטרת ישראל על העמדתה לדין 
אמונים.  והפרת  מרמה  שוחד,  קבלת  באשמת 
בעלה  את  גם  לדין  להעמיד  המליצה  המשטרה 
לשעבר אליהו פיירברג בעבירות של ניסיון לקבלת 

שוחד, ואת בנה צפריר על ביצוע עבירות שוחד.
המותג  עם  המזוהה  העסקים  איש  לוי  רמי 
בחשד  האחרונים  בשבועות  נחקר  שבבעלותו, 
לקניון  הקשורה  בפרשה  אמונים  והפרת  למרמה 

במבשרת ציון.
פרשת בזק ע"ע שאול אלוביץ.

שהגיש  בערעור  להחלטה  ממתין  דנקנר  נוחי 
לאחר  עליו,  שהוטל  המאסר  עונש  ביצוע  על 

שניסיונות אחרים לצמצום והקלת העונש נדחו.
איסור פרסום לכל אדם שנחקר עומדת הזכות 
מכן,  שלאחר  השעות  ב-48  יפורסם  לא  ששמו 
או  לתקשורת  לפנות  מרצונו  יבחר  אם  למעט 

להזדהות.
מצבם  את  להסדיר  שנועד  חוק  ההסדרה  חוק 
שבעבר  קרקעות  על  שמתגוררים  יהודים  של 
ידי  על  ניתנו  או  ערביות  למשפחות  שייכים  היו 
עמונה  את  לאזרחיה.  כמתנה  הירדנית  הממלכה 
יציל, אבל אולי הוא ישפר לפחות  החוק כבר לא 

את מצבה של הבית היהודי בקלפי.
הקובעת  בחקיקה  פסקה  ההתגברות  פסקת 
ולמעשה  בנושא  בג"ץ  על החלטת  יגבר  כי החוק 
בחוק.  להתערב  האפשרות  את  מבג"ץ  מונעת 
את  לקדם  דורשים  והימין  החרדיות  המפלגות 
מתייצב  כחלון  משה  האוצר  שר  אולם  הפסקה, 

לימין בג"ץ ועד כה מנע חקיקה שכזו.
של  שערורייתית  החלטה  הגיוס  חוק  ביטול 
על  שעבר,  בשבוע  מורחב  בהרכב  שניתנה  בג"ץ 
המפלגות  שהעבירו  הגיוס  לחוק  התיקון  ביטול 
הפעלת  דורשות  החרדיות  המפלגות  החרדיות. 
לפירוק  להוביל  עשוי  והצעד  ההתגברות  פסקת 

הממשלה. צפו לשנה סוערת.
אלא  כשרות,  זיופי  למנוע  נועד  חוק הכשרות 
שבהחלטה מוזרה במקצת של בג"ץ, נקבע כי מותר 
לבעל עסק להסביר על מוצר כיצד הוא מקפיד על 
של  רשמית  לגושפנקא  שיזכה  בלי  גם  כשרותו, 
הכשרות שאינם  צרכני  את  מה שמעמיד  הרבנות, 

בקיאים בפרטים בפני מכשול חמור.
או  רגישים  בנושאים  כלל  בדרך  הרכב מורחב 
שופט  של  בהרכב  הבג"ץ  מסתפק  לא  מורכבים, 
שופטים  מתשעה  פחות  ולא  שלושה,  או  אחד 
ביטול  בנושא  למשל  שהיה  כפי  בדיון,  יושבים 

התיקון לחוק הגיוס )ע"ע(.
לכותרות  ששב  ביטוי  משפטית  דיקטטורה 
לבטל  לעצמו  מרשה  שבג"ץ  פעם  בכל  כמעט 
חקיקה מסודרת של הכנסת, ויסודו בגישה שהנחיל 
"הכל  כי  בזמנו,  ברק  אהרן  המשפט  בית  נשיא 

שפיט והכל בגיץ".
שעולה  פרשה  בכל  החדש.  הלהיט  מדינה  עד 
מדינה,  עד  להחתים  הפרקליטות  מנסה  לכותרות, 

קרי עבריין זוטר בפרשה שיסכים להסגיר את שאר 
השותפים ולהעיד נגדם בתמורה להקלות או ויתור 

על חלקו.
איילת  לשרה  גדול  הישג  בעליון  מינויים   4
ששלושה  לכך  להוביל  שהצליחה  )ע"ע(,  שקד 
הנבחרים  יהיו שופטים שמרניים.  המינויים  מתוך 
המאושרים: דוד מינץ, יעל וילנר, ג'ורג' קרא ויוסף 

אלרון.
ניתוק מהעם אשמה המופנית יותר ויותר כלפי 
מערכת המשפט וחלקים בתקשורת, בטענה שהעם 
ימני ויהודי יותר מאשר הוא מיוצג בגופים הללו. 
להבחין  כדי  גדול  גאון  להיות  צריך  שלא  נדמה 

בנכונות הטענה.
מעמדו  להסדרת  ש"ס  של  יוזמה  הכותל  חוק 
הקפאת  בעקבות  עתה  לעת  הוקפאה  הכותל,  של 
מתווה הכותל על ידי הממשלה, אך כפי שהצהיר 
השר דרעי בראיון ערב פסח ל'קו עיתונות', במידה 

ובג"ץ חאלץ זאת, תדרוש ש"ס את העברת החוק.
בית  נשיא  מינוי  שיטת  הסניוריטי  שיטת 
המשפט העליון המקובלת בבג"ץ הישראלי, ולפיה 
הותיק  השופט  מלבד  לתפקיד  מתמודד  אינו  איש 
ותשכחו  אוטומטי  באופן  בתפקיד  שזוכה  ביותר 
מכל מה שידעתם על דמוקרטיה. עם פרישתה של 
שרת  ניסתה  המשפט,  בית  מנשיאות  נאור  מרים 

המשפטים איילת שקד להוביל שינוי של השיטה, 
חיות, שופטת  ואסתר  הניסיון כשל  עתה  לעת  אך 

אלמונית למדי, זכתה בתפקיד.
ליועץ  המשנה  זילבר  דינה 
שפסיקותיה  לממשלה  המשפטי 
שוב  פגעו  נשים  הדרת  בנושא 
וניסו  החרדי  במגזר  ושוב 
לכפות עליו קיום אירועים שלא 
החרדית  הנציגות  בהפרדה. 
לרסן  אחת  לא  דרשה  הפוליטית 
עתה  לעת  אך  החלטותיה,  את 
וכראיה  בתוהו,  עלו  הדרישות 

פרשת תאטרון ירושלים )ע"ע(. 
בתעשייה  שחיתות 
הכוללת  חקירה  האווירית 
עדויות על כך שמי שלא התפקד 
חיים  השר  שהכין  לרשימות 
משרתו.  את  סיכן   - בזמנו  כץ 
להגיע  הצליחו  במשטרה 
בעניין  עדויות  שמסרו  לעובדים 
הפחד"  "אווירת  על  וסיפרו 

ששרתה עליהם על מנת שיתפקדו למפקדים שיזם 
יו"ר הוועד כדי להגדיל את כוחו במרכז הליכוד.

חקירת דרעי לא פחות מחמישה פעמים נחקר 

אתו  כשיחד  האחרונים,  בחודשים  דרעי  השר 
נחקרו גם אשתו ורשימה ארוכה של מקורבים. נכון 
לעכשיו טרם ידוע במדויק באיזו פרשה מתמקדים 
החוקרים והאם יוגש כתב אישום או שהתיק ייסגר. 
לפעם  שבניגוד  הפנים  שר  עבור  לקוות  רק  נותר 

שעברה, לא יסבול מעינוי דין מתמשך.
באזהרה  השנה  נחקר  כץ  חיים  השר  חקירת 

בחשד לקבלת שוחד.
ח"כ מהרשימה הערבית שצולם  באסל גאטס 
טלפון  מכשירי  ובהן  מעטפות  מבריח  כשהוא 
ביטחוניים  לאסירים  נוספים  וחפצים  סלולרי 
הכלואים בישראל. במהלך השנה הוגש נגדו כתב 
להתפטר  אולץ  כך  ובעקבות  זו  בפרשה  אישום 
מאסר  שנתיים  עליו  ונגזרו  הורשע  הוא  מהכנסת. 

בפועל, אותן החל לרצות ב-2 ביולי 2017. 
הברחת סלולרי לכלא ע"ע באסל גטאס.

עבירה  שעובר  כנסת  חבר  חסינות  הסרת 
כלשהי, חסין מחקירה ומעצר עד להסרת חסינותו, 

כפי שנדרש במקרה של באסל גטאס )ע"ע(.
המשטרה  כי  לעיתים  נדמה  לילי  מעצר 
במעצר  מדובר  כאשר  בפרט  בשיטה,  התאהבה 
באזור חרדי, כוחות השיטור מגיעים בשעת לילה 
ועוד בטרם מבין איש מה הם מחפשים העצור כבר 

נמצא בידם בדרך לחקירה.
עצרה  גדול  רעש  בקול  'הפלס'  בכירי  מעצר 
להפעלה  בחשד  הפלס  מבכירי   28 המשטרה 
שבינתיים  בפרשה  טלפוני,  הטרדות  מערך  של 
השתתקה בקול דממה דקה. האם נראה התפתחויות 

בפרשה? ימים יגידו.
החקירה  תיק  בעקבות  מתפטר  יוסף  הגר"א 
רבי  הגאון  חולון  של  רבה  נאלץ  נגדו,  המתנהל 

אברהם יוסף להודיע על סיום כהונתו.
חנכה  החרדית  העיר  בביתר  משטרה  תחנת 
לתושבים  נאחל  לראשונה,  משטרה  תחנת  השנה 

שלא יזדקקו לשירותיה.
לכהן  נכנסה  חיות  אסתר 
העליון  המשפט  בית  כנשיאת 
במקומה של מרים נאור. בשנה 
האם  גישתה,  תיבחן  הקרובה 
אקטיביזם  להוביל  תמשיך 
שיפוטי או שמא תפעל בגישה 

שמרנית.
ח"כ  כהן  אמנון  ח"כ 
למעלה  שכיהן  אלמוני 
ש"ס,  בתנועת  כח"כ  מעשור 
מכון  ליו"ר  מונה  פרישתו  עם 
פרשת  אך  הישראלי,  התקנים 
הובילה  שהתגלתה  שחיתות 
נכון  ולהתפטרותו.  למעצרו 
לכתיבת שורות אלה, הפרשיה 

בה הוא חשוד טרם נסגרה. 
ביתנו  ישראל  פרשת 
בדצמבר 2014 פורסמה לראשונה פרשת השחיתות 
ביתנו(  ישראל  פרשת  נוסף:  )שם  ביתנו  בישראל 
ביתנו,  ישראל  למפלגת  מקורבים  נחשדים  שבה 
מתן  של  עבירות  בביצוע  ולוביסטים  ציבור  אישי 
מכרזים,  הטיית  לשוחד,  תיווך  וקבלתו,  שוחד 
ציבור,  עובד  בידי  גניבה  במרמה,  דבר  קבלת 
זיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד. באוגוסט 
המשפט  לבית  המדינה  פרקליטות  הגישה   2017
נגד  השאר  בין  בפרשה,  ראשונים  אישום  כתבי 
שוחד,  בעבירות  שהואשמה  קירשנבאום,  פאינה 
מס  ועבירות  הון  הלבנת  אמונים,  והפרת  מרמה 
ונגד רמי כהן, שהואשם בעבירות של מתן שוחד, 
הון,  ניסיון ללקיחת שוחד, הלבנת  לקיחת שוחד, 
זיוף מסמך בנסיבות  קבלת דבר במרמה, איומים, 
ושיבוש  תאגיד  במסמכי  כוזב  רישום  מחמירות, 

מהלכי משפט.
פאינה קירשנבאום ע"ע פרשת ישראל ביתנו.

שחרור משה קצב נשיא המדינה לשעבר סיים 
השנה לרצות את עונשו ושוחרר לביתו.

בעיריית  ש"ס  נציג  שמחיוף  אלי  שחרור 
ירושלים לשעבר ובפרשת הולילנד בהווה, שוחרר 
השנה אחרי שריצה את מאסרו, שלדעת רבים חרג 

מפרופורציה.
את  לרצות  שסיים  לאחר  פינטו  יאשיהו  הרב 

אהוד אולמרט
סיים השנה לרצות 

את עונשו וחזר לחייו 
הפרטיים, אחרי ניכוי 

שליש ממאסרו. באופן 
אבסורדי, אולמרט עדיין 

'כלוא' במובן מסוים, בשל 
היותו אישיות ביטחונית 

הנדרשת לליווי 
מאבטחים בכל מקום.

להב 433
משרדי היחידה השוכנת סמוך ללוד הפכו לתל עליה לרגל, כאשר 

בשנה האחרונה נחקרו שם כל המי ומי, טייקונים, רבנים, אנשי 
עסקים ופוליטיקאים.

שביתת רעב
ביוזמת מנהיג פת"ח מרואן ברגותי, 
הכריזו האסירים הביטחוניים על 

שביתת רעב במטרה לקבל רשימת 
דרישות שהגישו, אלא שהשביתה 

התפרקה באופן המביך ביותר, לאחר 
שפורסם תיעוד של ברגותי עצמו אוכל 

חטיף טורטית בהיחבא בתאו, במה 
שהפך אותו ללעג וקלס. מיטיבי לכת 

נזכרו שגם בפעם הקודמת שהכריז על 
שביתת רעב, נלכד כשהוא שובר שביתה. 
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לביתו  הרב  שוחרר  עליו,  שהוטל  המאסר  עונש 
כמימים  לתלמידיו  השיעורים  לאמירת  וחזר 

ימימה, אם כי הרחק מאור הזרקורים. 
זומנו  האחרונים  בשבועות  שטייניץ  מקורבי 
בזה אחר זה כמה ממקורביו של השר הפילוסוף, 
בחשד למעורבות בפרשת הצוללות )ע"ע(, עד כה, 

השר עצמו לא נמנה על החשודים.
הטורטית של ברגותי ע"ע שביתת רעב.

של  ועכבר  החתול  משחקי  המסתננים  בג"ץ 
הגיעו לשיאן  והרשות המבצעת  הרשות השופטת 
דווקא בסוגיה שאינה שייכת לדת ומדינה, כמעט 
האחרון  בעשור  הימין  וממשלות  הפנים  שרי  כל 
המסתננים,  נגד  תקיפים  בצעדים  לנקוט  ניסו 
ומשונים.  שונים  בג"צים  בלמו  כולם  את  כמעט 
משונה  כלל  מין  בג"ץ  קבע  האחרון  בסיבוב  גם 
ליותר  המסתננים  את  לכלוא  המדינה  על  שאוסר 
מחודשיים, ובעצם פירק את אחד מגורמי ההרתעה 
צפויים  תדאגו,  אל  אבל  התופעה.  נגד  המהותיים 

סיבובים נוספים.

אזרח ישראלי ממוצא אתיופי  אברה מנגיסטו 
נודעו עקבותיו.  שחצה את הגבול לעזה ומאז לא 
דרך  מגעים  לעת  מעת  התקיימו  האחרונה  בשנה 
בתוהו  עלו  כה  עד  אך  לשחרורו  שונים  מתווכים 

ונראה כי איש לא מעוניין בעסקת שליט נוספת.
טרגדיה  בירושלים  נשרפו  בנותיה  ו-4  אם 
בקהילה הצרפתית בגילה בירושלים, אם וארבעה 
בדירתם.  שפרצה  משריפה  למוות  נחנקו  בנותיה 
בעקבות האירוע התחזקה המודעות למצוקתם של 
וסובלים  בעיר  המתגוררים  מצרפת  רבים  עולים 

מקשיי קליטה.
שנה,  בכל  כמו  בירושלים  לשלג  תקווה 
התקרב  ממש  כבר  שהשלג  בחורף  שלב  הגיע 
הפעם  אבל  בלבן,  התכסו  בצפון  הפסגות  לבירה, 
בשנה  אולי  לילדים.  לפחות  באכזבה,  הסתיים  זה 

הבאה.
קמו  ירושלים  תושבי  בלעלוב  קרס  צלבי 
מבועתים באחד הבקרים לגלות צלבי קרס שרוססו 
אלא  בעיר,  צפניה  ברחוב  לעלוב  הכנסץ  בבית 
שבהמשך התברר כי מדובר באדם הלוקה בנפשו 

ולא חלילה בקבוצה ניאו נאצית סמויה.
אדמה  רעידה  בישראל  קלה  אדמה  רעידת 
ולא  כמעט  היא  אך  בישראל,  התרחשה  קלה 

הורגשה.
גל השריפות שפקד את  בעקבות  מטוסי כיבוי 
הכשירה  הכרמל,  דו"ח  פרסום  ולאחר  ישראל 
ישראל טייסים נוספים עבור מטוסי כיבוי שנרכשו 

במיוחד.
את  פקד  קשה  חורף  עצים  וקריסות  הצפות 
ערים,  בכמה  הצפות  נרשמו  ובמהלכו  ישראל, 
נוספים  ועורקים  לתנועה  חלקית  נסגר   2 כביש 
נסתמו. בנוסף, נרשמו קריסות עצים שאך בנס לא 

הסתיימו בנפגעים בנפש.
במהלך עבודות בניה קרס  מנוף קרס בבת ים 
ים, מפעיל המנוף נפצע קשה וארבעה  מנוף בבת 
כך,  בעקבות  שונות.  בדרגות  נפצעו  אורח  עוברי 
את  לשפר  בדרישה  בעיצומים  המנופאים  פתחו 

תנאי הביטחון בעבודתם.
סערת 'חונק החרדים' יחיאל לוי יו"ר המנהל 
שאומר  כמי  הוקלט  בירושלים  יובלים  הקהילתי 
ש"יש לחנוק את החרדים", אמירה שחוללה סערה 

וגרמה לפיטוריו, אלא שלאחר זמן התברר כי הוא 
מונה לתפקיד זהה בשכונת גילה. ראוי לציין כי לוי 

התנצל וטען כי דבריו הוצאו מהקשרם.
ילד  טרגדיה בבית שמש:  ילד נחנק במעלית 
בן 10 שראשו נלכד בחבל שנתפס בדלת המעלית 

והוא נחנק למוות. 
הפסח  ימי  במהלך  בכנרת  נעדרים  שלושה 
הכנרת.  במימי  רוחצים  שלושה  נסחפו  הסוערים 
גדולים  כוחות  של  ממושכים  חיפושים  לאחר  רק 
התעורר  הדרך  על  גופותיהם.  נמצאו  ומתנדבים, 

שהיה  בשלב  בשבת,  הגופות  חיפוש  לגבי  ויכוח 
ברור למדי כי לא ניתן למצוא אותם בין החיים.

צריבה  חש  הממשלה  ראש  מטושטש  נתניהו 
בעיניו במהלך חנוכת הרכבת לצפון ונאלץ לעבור 
שרוי  כשהוא  הדסה  החולים  בבית  רפואי  טיפול 
ועודנו  לפעילות  שב  קלה  שעה  לאחר  בטשטוש. 

עמנו, כנראה להרבה זמן.
תקופה  לאחר  שמש  בבית  בכלבים  לירות 
מאימת  סבלו  שמש  בית  תושבי  בה  ארוכה 
בהם.  לירות  הוראה  יצאה  המשוטטים,  הכלבים 

זכויות בעלי החיים ופצחו  או אז התעוררו אבירי 
נתניהו  שרה  גם  נחלצת  החגיגה  בשיא  בנביחות, 

להגנת הכלבים.
הדרומי,  הכותל  של  כינויו  הרפורמי  הכותל 
לרוב  בנט,  מרפסת  או  ישראל  כעזרת  גם  המוכר 
אירועים  בעיקר  בו  ונערכים  ממתפללים  שומם 
מצוות  בר  כגון  חו"ל,  תושבי  של  משפחתיים 
של  הסערה  בעין  עמד  המקום  ניהול  וכדומה. 
מתווה הכותל ונמצא כיום לפתחו שלבג"ץ לאחר 

שהמתווה הוקפא.
מרפסת בנט ע"ע הכותל הרפורמי.

לרגל  בסין  לביקור  יצא  רה"מ  בסין  נתניהו 
חתם  שם  המדינות,  בין  היחסים  לכינון  שנה   25

הסכמים עם משרדי המדע, הכלכלה והבריאות. 
מתקן חולות מתקן בדרום סמוך לכלא קציעות 
למדינה  שיועברו  עד  מסתננים  לאחזקת  המיועד 
יכולה  לא  המדינה  כי  השנה  פסק  בג"ץ  שלישית. 
ובכך הפך  יום  יותר מ-60  להחזיק במתקן מסתנן 

את הכליאה לחסרת תוחלת.
על  שתוכנן  ספורטיבי  אירוע  ירושלים  מרתון 
'הפלג'  הפגנות  בתקופת  בדיוק  העיר  ראש  ידי 
)ע"ע(, וכמה מפגינים ניסו לפגוע בקיומו הסדיר. 
בעקבות כך הושעה סגנו של ברקת, חיים אפשטיין 
הקואליציוניים  תפקידיו  ימים מכל  לחודש  מ'עץ' 

בעירייה.
השעיית אפשטיין ע"ע מרתון ירושלים.

את  שהקימה  מי  והמשואה  ארנטל  מירי 
לעילוי  בעלה  עם  יחד  מנחם'  'זכרן  החסד  ארגון 
נשמת בנה שנפטר מהמחלה, ובמשך עשרות שנים 
התכבדה  ובני משפחותיהם,  חולים  לאלפי  סייעה 
בהדלקת משואה בטקס המסורתי ביום העצמאות 

בהר הרצל וריגשה מדינה שלמה.
שתפס  גימיק  הפלסטינית  ההיסטוריה 
יותר ממאה עמודים, כולם לבנים  בדמות ספר בן 
ההיסטוריה  את  להכיל  המתיימר  מתוכן,  וריקים 
לחדד  כדי  וול  אסף  ידי  על  הופץ  הפלסטינית. 
לעם  אמיתית  היסטוריה  היעדר  של  הרעיון  את 

אקטואליה

חיפה בוערת
שיאו של 'טרור ההצתות' )ע"ע( החלה 
השריפה הגדולה בחיפה ובכרמל שפרצה 
במספר רב של מוקדים. בשיא הדליקה 
פונו למעלה מ-50 אלף תושבים מבתיהם 
ומצב חירום שרר בעיר במשך מספר 
ימים. בשלב מסוים אף התעורר חשש 
שהלהבות יתקדמו לאזור בתי הזיקוק 
בהם מאוכלסים חומרים מסוכנים. 

קריסת החניון
בת"א ברחוב הברזל, פינת רחוב הנחושת )בצמוד לבניין בית החולים 

אסותא(, קרס חניון תת-קרקעי בן ארבע קומות, שנמצא בשלבי 
בנייה אחרונים. בקריסה נהרגו 6 פועלים ו-24 נפצעו. מעריכים 
כי קריסה של התקרה העליונה היא שגררה קריסות נוספות של 

התקרות שמתחתיה. הגורם לקריסת התקרה עדיין לא ברור ונמצא 
בשלבי חקירה, בחשד לרשלנות.
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הפלסטיני.
בולען בבני ברק כתוצאה מעבודות בניה בבית 
המדרש בעלזא-מכנובקא, נפער בולען ברחוב בית 
הסתיים  האירוע  שמים  בחסדי  ברק.  בבני  שמאי 

ללא פגיעה בנפש.
שיפוץ  עבודות  בעקבות  אביב  בתל  בולען 
בולען  נפער  אביב,  בתל  המלך  שלמה  ברחוב 
גם  שמים  בחסדי  רכב.  נשאב  ולתוכו  באדמה 

האירוע הביזארי הזה הסתיים ללא נפגעים בנפש.
הנציגות  של  מפואר  כישלון  הכותל  מתווה 
המתווה  על  בתחילה  ידה  שסמכה  החרדית, 
קצת  והתעוררה  משמע,  תרתי  עצומות,  בעיניים 
דריסת  מעניק  שהוא  לגלות  כדי  מדי  מאוחר 
בכותל  ולקונסרבטיבים  לרפורמים  רשמית  רגל 
מדינת  של  רשמית  הכרה  הדרך  ועל  המערבי, 
בלחץ  חלילה.  נוספים'  יהודים  ב'זרמים  ישראל 
חטפה  אך  המתווה,  את  הקפיאה  הממשלה  חרדי 
מקלחת צוננת מבג"ץ והנושא עדיין פתוח. קל לנו 
לשער כי המתווה עוד יעסיק אותנו רבות גם בשנת 

התשע"ח.
הרבנות הראשית הגוף הארכאי שהעלה אבק 
לשירותיו,  שנזקקו  האזרחים  בפני  חלחלה  ועורר 
ניתן  כשזאת  האחרונה,  בשנה  לתחייה  קם  כמו 
לזכותם של שניים, המנכ"ל החדש  לזקוף בעיקר 
מהפכה  הכוח  בכל  שקידם  דגן  משה  והנמרץ 
ימינו הדובר עו"ד  ויד  פנים,  ומסבירת  טכנולוגית 
בגישה  ומחודש  יעיל  דפוס  קובי אלתר, שהטביע 
של המערכת הדתית העצומה הזו כלפי כל אזרח 

ואזרח.
אלפי  של  העדכני  ביתם  אביב  תל  דרום 
לישראל  שהשתחלו  עבודה  מהגרי  מסתננים, 
התושבים  חיי  את  והרסו  'פליטים'  בטענת 
נותרו  שעוד  הישראלים  מרבית  המקומיים. 
ליד  הערב  בשעות  להסתובב  חוששים  בשכונה 
פעם  אחר  פעם  שמונע  בג"ץ  על  וזועמים  הבית, 
ראש  הגיע  לאחרונה,  בתופעה.  קשה  ביד  טיפול 
הממשלה לסיור 'חשאי' באזור כדי לעמוד מקרוב 

על גודל הבעיה.
נשות הכותל קבוצה שולית ותימהונית למחצה 
תשמישי  ביזוי  תוך  בכותל  תפילות  המקיימת 
התייחס  לא  איש  ארוכות  שנים  במשך  קדושה. 
אליהן, אך לאחרונה הן עולות לכותרות שוב ושוב, 
בעזרת  תורה  בספר  לקרוא  מתעקשות  שהן  תוך 
נשים בניגוד למנהג המקום ולהוראת בית המשפט.
הזרמים  שני  והקונסרבטיבים  הרפורמים 
שיצאו מהיהדות וסימנו כמטרה אסטרטגית בשנים 
האחרונות לחדור לישראל. בהוראת גדולי ישראל 
כדי  שנדרש  כל  עושים  החרדים  הפוליטיקאים 
לחסום כל הכרה רשמית בהם. על פי הנתונים עד 
פחות  מונים  והם  צלחה  לא  לישראל  כה החדירה 

מחצי אחוז מהאוכלוסיה היהודית בישראל.
אירועים בהפרדה –ע"ע דינה זילבר.

בחודשים  עמד  בנט  נפתלי  החינוך  שר  הדתה 
על  רבתי  תקשורתית  מתקפה  תחת  האחרונים 
שהחדיר  בכך  מואשם  כשהוא  ה'הדתה',  תופעת 
תכנים בעלי צביון יהודי למערכת החינוך. מיותר 
היו  אלו  ולוואי  מגוחכות,  הטענות  שרוב  לציין 
להגנתו  בישראל.  החינוך  מערכת  של  הבעיות 
נחלץ אפילו יאיר לפיד, שציין כי העובדה שילדיו 
לא נחשפו לדף גמרא במערכת החינוך הממלכתית 

היא מחדל.
סיבה  כל  אין  לכאורה  ירושלים  תיאטרון 
אך  הנ"ל,  התרבות  מוסד  את  יכיר  חרדי  שיהודי 
שהרעיש  לסיפור  הובילה  עיתונות'  'קו  חשיפת 
העיר  מועצת  כשחבר  זה  היה  החרדי.  המגזר  את 

אירוע  לערוך  רצה  )ש"ס(  עזרא  פיני  ירושלים 
כי  וטענו  סירבו  בתיאטרון  בהפרדה,  מוזיקלי 
הדרך  נפתחה  מכאן  נשים",  ב"הדרת  מדובר 
לגינויים מכל הפוליטיקאים החרדים, כשגם שרת 
התרבות מצטרפת לקריאה. מתברר שמורשתה של 
דינה זילבר )ע"ע( חלחלה עמוק למוסדות התרבות 

בישראל. 
אך  הקיים,  המצב  שימור  פניו  על  קוו  סטטוס 
השבת  בחילולי  ושוב  שוב  נפגע  האחרונה  בשנה 
ונדמה  נוספים  אירועים  ובשלל  הרכבת  בעבודות 
מדובר  הקואליציוני  בהסכם  מוזכר  שהוא  אף  כי 

בהמלצה בלבד.
גל חום חום חריג פקד את ישראל בקיץ הנוכחי, 
והוא הורגש היטב בעיקר במישור החוף, בשילוב 

אחוזי לחות גבוהים.
את  שהסעירה  הפרשיה  תימן  ילדי  חטיפת 
עוזי  של  קריאתו  עם  ה-90,  בשנות  המדינה 
משולם ז"ל לפתוח בחקירה ממלכתית נגד חוטפי 
הילדים, חזרה לכותרות, לא מעט בזכות הממשלה, 
הארכיונים  את  לציבור  חשפה  שלראשונה 
במסמכים  השונות.  הוועדות  של  והפרוטוקולים 
הגנוזים נמצאו עדויות לחטיפה, כמו גם לניסויים 
להסדיר  מנסים  כעת  אישור.  ללא  שנעשו  שונים 
החרדים  כשהח"כים  דנ"א,  מאגר  הקמת  בחקיקה 
עומדים על המשמר שפתיחת קברי הילדים תתבצע 

בהתאם להלכה. 
מסמכי  חשיפת  במסגרת  רפואיים  ניסויים 
סדרה  בזמנו  עליהם  נערכו  כי  התברר  תימן,  ילדי 

של ניסויים רפואיים, שאך הביאו למותם של כמה 
ילדים.

מודי בישראל ביקור היסטורי של ראש ממשלת 
לאורכה  ישראל  את  שחרש  מודי,  נרנדרה  הודו, 

ולרוחבה בליווי ראש 
נתניהו.  הממשלה 
פופולארי  מודי, 
זכה  בארצו  במיוחד 
גם  רמות  לתשואות 
בגני  שנשא  בנאום 
בנוסף,  התערוכה, 
מוישי  הילד  את  פגש 
שהוריו  הולצברג 
בפיגוע  נרצחו 
במומביי  הטראגי 
והעניק  שנים   8 לפני 
כניסה  אישור  לו 

להודו לכל החיים.
בבתי  התעללות 
חמורה  פרשה  אבות 
התעללות  של 
נחשפה  בקשישים 
בעקבות תחקיר ערוץ 
אחרונות.  וידיעות   2
התייחס  התחקיר 
לבית אבות מסוים אך 
המודעות  את  חיזק 
הארץ  בכל  לנושא 
הופקו  כך  ובעקבות 
אופרטיביות  מסקנות 

בהובלתו של שר הבריאות יעקב ליצמן.
גל השריפות הגדול של  שריפת ענק בלטרון 
במהלכה  לטרון  באזור  ענק  בדליקת  החל  השנה 
של  סיפורו  במיוחד  זכור  יישובים.  מספר  פונו 
עלה  שביתו  חי'  מ'קול  דיליאון  יואב  השדרן 

בלהבות.
השריפות  גל  יעקב  בזיכרון  ענק  שריפת 
יעקב  זיכרון  הפסטורלית  המושבה  על  פסח  לא 

ושריפת הענק כילתה עשרות בתים ביישוב. בחסדי 
שמים האירוע הסתיים ללא פגיעות בנפש.

ההצתות'  'טרור  של  שיאו  בוערת  חיפה 
ובכרמל  בחיפה  הגדולה  השריפה  החלה  )ע"ע( 
הדליקה  בשיא  מוקדים.  של  רב  במספר  שפרצה 
ומצב  מבתיהם  תושבים  אלף  מ-50  למעלה  פונו 
חירום שרר בעיר במשך מספר ימים. בשלב מסוים 
בתי  לאזור  יתקדמו  שהלהבות  חשש  התעורר  אף 

הזיקוק בהם מאוכלסים חומרים מסוכנים. 
מסיני בשילוב  חול שהגיע  סופת חול באילת 
חול,  בסופת  אילת  העיר  את  כיסה  עזות  רוחות 

שבשיאה נסגר שדה התעופה בעיר לטיסות.
שריפה בבית הזיקוק כוחות הכיבוי באשדוד 
לסינון  במיכל  שפרצה  שריפה  בעקבות  הוקפצו 
ונמנעו  בהצלחה  הוכתרו  הכיבוי  מאמצי  סולר. 

נפגעים בנפש.
שריפה במלון המצודה - שריפה פרצה במלון 
נפגעו  במלון  ששהו  צעירים   16 בצפת.  המצודה 

באורח בינוני וקל ופונו לבית החולים 'זיו' בעיר.
שהובא  הענק  הכיבוי  מטוס  סופר-טנקר 
בהשתלטות  לסייע  כדי  נתניהו  ידי  על  במיוחד 
מיליוני  עשרות  של  בסכום  בחיפה,  השריפה  על 

שקלים ליום.
ב'קו  שנחשפה  פרשה  בכנסת  כשרות  הסרת 
הכשרות  משגיח  בין  סכסוך  ובמסגרתה  עיתונות' 
הכשרות  הוסרה  במהלכו  למנכ"ל  הכנסת  של 
ולאחר התערבות רבני ירושלים שב השלום למקום 

והח"כים חזרו לאכול במזנון.
דו"ח הכשרות של המבקר פרק מיוחד בדו"ח 
בענף  חמורים  בליקויים  עסק  המדינה  מבקר 
הכשרות בכלל ובירושלים בפרט, בשיא האבסורד, 
ביממה  שעות   25 עבד  כי  כשרות  משגיח  דיווח 
אחת. רפורמת הכשרות )ע"ע( מיועדת לפתור את 

הבעיות שהועלו בדו"ח.
ישראל קרישטל היהודי החיפאי שהוכתר על 
ידי ספר השיאים כגבר המבוגר בעולם, נפטר בגיל 
משפחתו  את  שאיבד  פולין  יליד  קרישטל,   .114
ביתו,  את  בה מחדש  ובנה  לישראל  עלה  בשואה, 

כאן התפרנס מייצור ממתקים.
מעט  לא  יש  מהחוק  מוסרת  'מפגר'  המילה 
שמגדירים  אנשים 
מחוקקי   120 את 
בשורש  ישראל 
לצערם,  פ.ג.ר. 
מהשנה חוקקו הללו 
לעשות  חוק שאוסר 
במילה,  שימוש 
לומר  יש  ומעתה 
אנשים  או  "אדם 
עם מוגבלות שכלית 
 . " ת י ת ו ח ת פ ת ה
המחוקקים  לטענת 
יוצרת  שפה 
יש  ולכן  מציאות, 
המילה  את  להחליף 
כל  על  "מפגר" 
בחוקי  הטיותיה 
להגדרה  המדינה 

החדשה. 
דיין חיפאי נורה 
ונפצע פיגוע רצחני 
טבת  בחודש  אירע 
כשאלמוני  בחיפה, 
לעבר  בירי  פתח 
עוברים ושבים, רצח 
הי"ד,  כפרי  גיא  את 
מקומי,  הסעות  נהג 
ופצע קשה את הדיין הרב יחיאל אילוז, שמשמש 
אילוז  הרב  של  עיסוקו  לגיורים.  דין  בבית  כדיין 
הרוצח,  לזהות  באשר  קונספירציות  שלל  העלה 
כי  התברר  תפיסתו  עם  כשבוע,  למשך  שנמלט 
מדובר בערבי תושב העיר, שביצע את הירי בשל 

"שנאת יהודים". 
נכנס  וחצי  חודש  לפני  בישראל  ירח  ליקוי 

מתווה הכותל
כישלון מפואר של הנציגות החרדית, שסמכה ידה בתחילה על המתווה 

בעיניים עצומות, תרתי משמע, והתעוררה קצת מאוחר מדי כדי 
לגלות שהוא מעניק דריסת רגל רשמית לרפורמים ולקונסרבטיבים 
בכותל המערבי, ועל הדרך הכרה רשמית של מדינת ישראל ב'זרמים 
יהודים נוספים' חלילה. בלחץ חרדי הממשלה הקפיאה את המתווה, 

אך חטפה מקלחת צוננת מבג"ץ והנושא עדיין פתוח. קל לנו לשער כי 
המתווה עוד יעסיק אותנו רבות גם בשנת התשע"ח.

רפורמת הכשרות
הרבנות הראשית החלה לקדם רפורמה בניגוד לרצונם של חלק 
ממשגיחי הכשרות, כשבמסגרתה ייכנסו לשימוש שיטות פיקוח 

חדשניות ויעילות יותר. הצורך ברפורמה התעורר בעקבות כשלים 
רבים שהתגלו מעת לעת ובשל הוראת בית המשפט לפני כשנה.

ביקור טראמפ בכותל
שינוי היחס האמריקאי כלפי ישראל 

עם החלפת אובמה בטראמפ, התבטא 
בין השאר בביקור המתוקשר שטרח 

הנשיא לערוך בישראל. על הדרך 
גם התברר כי החוגים הרפורמיים 

איבדו את רוב השפעתם בבית הלבן 
ומי שתפס את מקומם הם יהודים 
אורתודוקסים, החל מחתנו ג'ארד 
קושנר )ע"ע( וכלה בשגריר החדש 

דייויד פרידמן )ע"ע(. חלק מהשפעה 
זו ניכרה בעת שהנשיא ביקר 

בכותל, והקפיד לשמור על ההפרדה 
המקובלת במקום, למרות שמטעמי 
אבטחה היה הכותל כולו ריק מאדם.
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חלקו הדרומי של הירח לאזור הצל המלא, אז ניתן 
של  הדרומיים  בשוליו  הנוגס  בצל  להבחין  היה 

הירח. בשיא הליקוי הוסתרו 24% מפני הירח.

סופר מון בישראל בליל י"ג מרחשוון נצפתה 
מון".  "הסופר  ייחודית  תופעה  ישראל  ברחבי 
תפארתו  במלוא  הירח  נצפה  ערב  אותו  במהלך 
מסלול  בשל  שנבעה  בתופעה  מדובר  ובהירותו. 
כדור הארץ וגודל הירח, כשהפעם הקודמת שהירח 
הבאה  והפעם  שנים   68 לפני  התרחשה  כך  נצפה 
תתרחש בעוד כ-17 שנים. יש לציין כי בתקשורת 
בשל  היתר  בין  בהתלהבות,  התופעה  את  סיקרו 
ישראל  אזרחי  שבוע,  באותו  המלפפונים"  "עונת 

פחות התלהבו.

מרדכי בן דוד  בתחילת השנה נדמה היה כי הזמר 
המוזיקלית,  הקרירה  את  סיים  המפורסם  החסידי 
נשיא  נגד  היו  ממנו  שיצאו  היחידות  כשהכותרות 
עליו התבטא "הכושי  היוצא ברק אובמה  ארה"ב 
בארה"ב.  תקשורתית  סערה  ועורר  הביתה"  ילך 
את  דוד  בן  השיק  השנה  סוף  לקראת  זאת,  עם 

אלבומו ה-30 בקריירה – 
הושמעו  ושיריו  "צעקה", 
שוב ושוב בתחנות הרדיו 
הריקודים  וברחבות 
בימי  השמחות.  באולמי 
בין הזמנים הוכיח בן דוד 
שוב את הרלוונטיות שלו, 
המבוגר  גילו  כשלמרות 
אחרי  ערב  כמעט  שר 
טהרת  על  בהופעות  ערב 

הקודש והצניעות. 

בלבבך  ואמרת 
הושק  סוכות  לקראת 
שהפך  הראשון  הסינגל 
השנה,  במשך  ללהיט 
בביצוע  בלבבך'  'ואמרת 
משותף של מרדכי בן דוד, 
ומקהלת  שטיינמץ  מוטי 

'שירה'.

עוד להיט חסידי משובח, בביצוע  והנה השם 
שירה,  ומקהלת  דסקל  ויענקי  שלומי  האחים  של 
ובמצעדים  בחתונות  כבוד  של  למקום  שזכה 

החסידיים.

הבולטים  מהיוצרים  ז"ל  שנקר  ציון  בן  ר' 
בי"ט  עולמו  לבית  הלך  החסידית,  במוזיקה 
מרחשוון והוא בן 91. שנקר שהפך לתלמידו של 
האדמו"ר 'האמרי שאול' ממודז'יץ נחשב למלחין 
בשיריה,  שנודעת  החסידית  החצר  של  הבולט 
ושיריו הפכו לשם דבר, כשבין היתר לחניו ל'אשת 
בית  בכל  למוכרים  הפכו  לדוד'  ול'מזמור  חיל' 

יהודי. 

מאיר בנאי ז"ל בנאי, מגדולי היוצרים במוזיקה 

לאחר  טבת  בי"ד  עולמו  לבית  הלך  הישראלית, 
חזרתו  שמאז  בנאי,   .55 בן  והוא  קשה  מחלה 
יהודים,  משוררים  פיוטי  לשורר  החל  בתשובה 
אביתר  הצעיר  ואחיו  אהוד  דודו  על  השפיע 

להתחזק בעקבותיו. 

הקאמבק  במהלך   MBD של  השיר  דליפת 
של ענק הזמר החסידי דלף השיר 'הנני רופא לך' 
מהאלבום 'הצעקה' לפני עיבוד סופי. בן דוד זעם 
מי  למצוא  כדי  פרטי  חוקר  ושכר  ההדלפה  על 

אחראי לאירוע.

מורה  שרה  אותו  שיר  מיטפטף  גשם  גשם 
מוסלמית לילדי גן, תוך תיפוף קצוב על דרבוקה. 
סרטון של השיר, הדי שטותי, פורסם ברשת והפך 

לטרנד חם. 

לירושלים   שנה   50
יחדיו  לה  שחוברה  העיר 
לשחרורה  שנה   50 חגגה 
מעול הכיבוש הירדני בסדרת 
תנסו  אל  מפוארת,  חגיגות 
שקיבלו  הנתח  מה  לנחש 

החרדים.

בתוך  קאהן  מיילאך 
כמעט  הפכו  קצרה  תקופה 
כל שירי אלבום הבכורה שלו 
גווני  מכל  חתונות  ללהיטי 
ביכולות  מדובר  לא  המגזר, 
איזה  או  נדירות  ווקאליות 
קול מתוק במיוחד - ההיפך, 
והכנות  הנשמה  מסקנה: 
שבמוזיקה הזאת סוחפת את 

כולם.

שלום לעמער הפתיע עם אלבום משובח מלא 
להיטים, מדובר בכלל בחזן שממסד לראשונה את 
קריירת השירה שלו, גם כאן יש כמה וכמה שירים 

ש'תפסו' בחתונות המגזר.

שיר רגש, קליט במיוחד  לאמיר מאכן קידוש 
קומזיץ  בכל  אותו  תשמעו  ליפשיץ.  שרולי  של 
אפשרי בתקופה הקרובה. אחת ההפתעות הגדולות 

של השנה.

לזמר  השנה  שהפך  האיש  וינברגר  זאנוויל 
באופן רשמי אחרי שהתחתן בשעטומ"צ. תדירות 
הטיסות והביקוש ההיסטרי לאברך החסידי העדין 

הזה מפתיעים גם את זקני הענף.

ספינר
הצעצוע הפשוט והבינאלי למדי 'תפס' 
כמו משחקים רבים לפניו, במשך מספר 
שבועות הוא כיכב בכל חנות אפשרית, 

מקופיקס ועד חנויות יוקרה, בהן נמכרו 
ספינרים מעוצבים ומתוחכמים. בבסיסו 

מדובר ברעיון פשוט למדי ובפעולה 
חדגונית של שתי אצבעות, שמיטיבי 

לכת הצליחו לבצע גם על אצבע בודדת, 
על האף או בשאר וריאציות. והיה גם 

מי שתקף את התופעה ואת בזבוז הזמן 
חסר התכלית וקרא לה 'עבודה זרה'.

כמה טוב שנפגשנו
ענק הזמר החסידי שלא נס ליחו, אברהם פריד, משיק אלבום חדש 

עם 'מחשב מסלול מחדש', 'שירת העשבים' ועוד כמה להיטים ושירים 
מחודשים שהספיקו לתפוס. על הדרך הציג פריד כמה מהשירים 

במופע השנתי שערך בבריכת הסולטן.

מערת נטיפים 
נחשפה בגליל

מערת נטיפים ובה מגוון נדיר 
וייחודי של אלמוגי מערות 
התגלתה בגליל. בהודעה 

משותפת של רשות הטבע 
והגנים והמרכז לחקר מערות 

נמסר כי המערה, שגילה נאמד 
באלפי שנים, אינה גדולה 
במיוחד, אבל כוללת מגוון 

גדול מאוד של אלמוגי מערות, 
נטיפים, זקיפים ו"אוזני פיל".

פנאי 
ותרבות



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047
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תפזורות מנפלאות הבריאה

מצאו לפחות 15 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

המילים נקראות בכל הכיווניםהמילים נקראות בכל הכיוונים

אור, חשך, סער, אפלה, טל, סערה, אש, יורה, ענן, ברד, כפור, ערפל, ברק, להבה, 
רבבים, גשם, מבול, רוח ועלטה מטר, שלג, וקר, מלקוש, חם, סופה

בדיו, סופר, בחרט, ספר, גליון, עט, ואגרת, פרשגן, ונחתם, פתשגן, 
חרות, קסת, מגלה, בתער הספר

סנותאגיסנאשוסנישא

תקאבשששאאנעיהאניש

רארמשישאשליקשריעא

ידאתאשישטירתאשעינ

אמאשונכהמביאהישסנ

שסנקיפישרסנראבישר

תאלשוינחשאמאעאהיו

שמירתדששמידשנסילא

תישרלכתישאהישינשא

אמאפשהבסנלגלחגויא

תשריפבאתפשושוטלרא

שעיורתשאיביארלישה

סנסשמחסנמטרשסנאנא

יתדגשגסנישרנמאאמא

שסנדלאנתאנאחשישתנ

אבסיתשסאריראנשסוא

סנואשואנאותגעקאתש

ונסנפדתיתראטשגיתג

נישרגאשנפתישראריש

חשגאנאשסנשתתוששיא

תנמאהיהאינשינפאנא

מדאלשרתדאשדנרתאגש

סנגיעשסנטבסשאשנשי

שמיתאנארגתגשאריתא

בסבאמאחאשנישרפשפד

ירשאאבסאנאנמאסאמא
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תשבצים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מקום של כינוס או מסיבה. "פתחו כולם בכבוד 
____" )ברכות סג: (

6. לחלוטין. "שאינן משוחררין ____" )חגיגה ד.(
8. עבר ממקום למקום. "כצפור ____" )משלי כז ח( 

)בלשון נקבה(
9. קיצור המילים : כנף רננים.

10. כנוי ליממה,יום ולילה. "הרי זה חושש מ____ 
ל____" )גיטין ג ח(

11. פלך,מחוז,אזור. "עבר הירדן ____ הגוים" )ישעיה 
ח כג(

13. רמש טורף,מהיר תנועה בעל רגלים פרוקות 
מרובות. "מרבה רגלים זה ____" )חולין סז: (

16. הכהן הגדול בשילה. )שמואל א ד טו(
17. כנוי לחלק הפנימי הרך שבצמח. "ושל אגוז שיש 
להן ____ מבפנים" )רש"י פסחים עד.( )בכתיב חסר(
18. תכף, לאלתר, בלא שהיה. "שנותנין עיניהן ____ 

נשרף" )שבת לג: ( )בהיפוך אותיות(

1. בלי ספק,בודאי. "כי בא שאול ____ - ____" )שמואל א כו ד(
2. כמו,למשל,לדוגמה. "בארץ ____ הלוף" )פאה ו י(

3. פרי בראשית התפתחותו. "פרחה הגפן פתח ה___" )שיר 
השירים ז יג(

4. אחד מצמחי הבושם הריחניים שנזכרו במקרא. "____ וכרכם" 
)שיר השירים ד יד(

5. קיצור המילים : י ימי תשובה.
7. אוכף של עץ הנתון על גב הבהמה. "הסלים שב____" )פרה יב 

ט( )בלשון רבים(
10. מגיבורי דוד. "____ האחוחי" )דברי הימים א יא כט(

12. לעולם,לנצח. "טהורה עומדת ____" )תהלים יט י(
14. כינוי ליין. _____ - הענבים )בראשית מט יא(

15. מידה למדוד בה נוזלים. "מדות ה___ - ברוציהן קדש" )מנחות 
ט ה(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאוזןמאוזן מאונךמאונך

לנו:כתבו 

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

חידת היגיון
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

ארבעת הרצים שהגיעו לשלב הגמר הם נפתלי, צבי, דניאל ויואב. בסופו של המרוץ התברר כי נפתלי, שלא ניצח במרוץ, הגיע לפני יואב. 
דניאל הגיע ממש לפני יואב. מי הגיע למקום הראשון? 

תשובה:

צבי

 תשבץ 

 
1 2 3 4 5   

6      7 

8       

9     10  

   11 12   

13 14 15  16   

 17   18   

 
1. בריא, חסון. ביחוד : בריא בשכלו, שפוי, בר דעת. 

"עתים ____ עתים שוטה" )ראש השנה כח.(
5. שמו של ראש האלים בבבל הקדומה. "כרע ____ 

קרס נבו" )ישעיה מו א(
7. הורס, משמיד. "מהרסיך ו____ ממך יצאו" )ישעיה 

מט יז()בלשון רבים()לא בלשון סמיכות(
9. גחלת אש. "ובידו __")ישעיה ו ו()בלשון רבים(

10. כף גדולה שמשתמשים בה  לבחישת התבשילים. 
"עצם כדי לעשות ___" )שבת ח ו(

13. נעלם, נסתר, בלתי נראה. "אין הברכה מצויה אלא 
בדבר ה____ מן העין" )תענית ח: (

14. דיבור חריף, שנון ועוקצני. "לשמה למשל 
ול____" )דברים כח לז( )בלשון רבים( )בהיפוך 

אותיות(
16. פקפקני, שיש בו היסוס. "ולבי ____" )רש"י חולין 

כו.( )בהיפוך אותיות(
17. רפש, טיט, לח, ביצה. "הטבעו ב___ רגלך" 

)ירמיה לח כב( )בכתיב חסר(

1. זפת האדמה,אספלט. "ועמק השדים בארת בארת _____" )בראשית 
יד י(

2. הציק,עינה,נגש. "ראיתי את ה____ אשר מצרים לחצים אתם" )שמות 
ג ט(

3. תוצאה של עבודה, גמול, שכר. "תנו לה מ____ ידיה" )משלי לא לא( 
)בהיפוך אותיות(

4. שנשארו יתומים. )בלשון רבים,זכר( )בכתיב מלא(
5. תלמיד, אחד מבני הישיבה. "בר ____ רב" )חגיגה ה: (

6. רגיל, מורגל. "ואם היה כהן או עני ____ לאכול אצלו" )דמאי ד ד( 
)בלשון יחיד(

8. גיא עמוק המבתר הרים,ערוץ. "ויעברו את הירדן וילכו כל ה____" 
)שמואל ב ב כט(

11. מפרשיות השבוע.
12. סוד. "דבר ____" )שופטים ג יט( )בהיפוך אותיות(

13. שמו של שיח קוצני שעליו כתוב בתורה שעלה באש ולא נשרף. 
)שמות ג ב(

15. קיצור המילה : סוגיא. )בהיפוך אותיות(

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7    8   

9       

   10  11  

12  13     

14 15      

16     17  

 



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ



מאחלת לכל בית ישראל
שנה טובה ומתוקה

שנת אושר ושלווה
שנת בריאות ופרנסה
שנה של גאולה שלמה

תכתבו ותחתמו לחיים טובים

בס”ד



חדש! 
16 מיני מילקי

במארז משפחתי

לכולם!

טובהשנה
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