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העולם הוכה בתדהמה עם חשיפתם של עשרות 
ממחסן  'המוסד'  ידי  על  שנלקחו  מסמכים  אלפי 
התגובות  נתניהו,  של  המלא  נאומו    טהרן  בלב 
המנוגדות בארה"ב ובאירופה, התקיפה המקדימה 
בסוריה וההמתנה הדרוכה ל-12 במאי  וגם: מה 
להתבטל  שעשוי  המפורסם  הגרעין  הסכם  כולל 

בקרוב? / עמ' 2-4

דוד רוזנטל

דוד חכם

מול הגרעין האיראני

הניחו לנתניהו

המוסד  את  להעריך  צריך  מה  על  לדעת  קשה   
התובלה.  יכולות  או  הסייבר  יכולות  על  יותר, 
נתניהו  הציג השבוע  ודיסקים  ניירת  טון של  חצי 
בפרזנטציה מרשימה ובאנגלית משובחת, והעלה 

את הגרעין על ראש שמחתנו / עמ' 14-15

 אזרחי ישראל, כך אני מעריך, יהיו הרבה יותר 
יומם  עסוק  הממשלה  שראש  ידעו  אם  רגועים 
וליל בענייני הביטחון ולא בהתמודדות יום יומית 
גם  בחקירות  שנמצא  ממשלה  ראש  בחקירותיו, 
אדם  בן  עדיין  הוא  נתניהו,  כמו  קוסם  הוא  אם 

הנתון למגבלות הכוח / מוסף שבת, עמ' 9

עו"ד יצחק שינפלד
בול פגיעה

הישראליות  המודיעין  רשויות  של  ההישג   
על  מידה.  קנה  בכל  מדהים  ״המוסד״  ובראשן 
היכולת המבצעית להגיע לתוככי קודש הקודשים 
של מדינה עוינת, לצלם, להעתיק, לגשת למאות 
אלפי מסמכים וקבצים ולהעבירם לתל אביב, עוד 

יכתבו ספרים ויצלמו סרטי פעולה / עמ' 12

הפצצה 
נתניהו 

אסון 
בנחל

ותלמידות  תלמידי  צעירים,  מעשרה  פחות  לא 
מכינה קדם צבאית, נספו בעת שנסחפו בשיטפונות 
בנחל צפית ביום חמישי שעבר  כתב 'כל ישראל' 
שוחח עם מוריהם, התייעץ עם מדריכי דרך מנוסים 
ומנסה להבין כיצד מונעים את האסון הבא, והאם 

הפעם היו אשמים? / עמ' 6-7

פרויקט הישיבות - חלק שלישי: הטבחים של עולם התורה 

של

להסביר על הסכנה
מרדכי רוט

אלה תלמידיי
אברי גלעד

ההילולא הגדולה מכולן
מאות אלפים הגיעו ביממה האחרונה למירון, כדי להשתטח על ציונו של 
 בהדלקה המרכזית של חסידות באיאן השתתפו:  בל"ג בעומר  רשב"י 
יוסי  ירושלים  וסגר"ע  וליצמן, ח"כ מוזס  השר ארדן, סגני השרים פרוש 

דייטש  / עמ' 10

צילום: נועם דהן 

פטירת הנגיד הרב משה רייך זצ"ל 
ההדלקה של ר' מיילך בידרמן בצפת 

ואירוסי העסקן עם אלמנת הדיין 
עמ' 10

חדשות עולם התורה







4 י"ט אייר תשע"ח 4/5/18

העומד  ההסכם,  נחתם   ,2015 בשנת 
ההסכם  עיקרי  לפניכם  עתה.  עולמי  למבחן 
עליו מדברים במשך שלש שנים: המעצמות 
סין,  ארה"ב,  הן  ההסכם  על  החתומות 
נחשבת  גרמניה  ורוסיה,  צרפת  בריטניה, 
התוכנית שסוכמה תעצור  הנוספת.  למדינה 
מועצת  של  הסנקציות  כל  את  לחלוטין 
הסנקציות  את  וכן  האו"ם  של  הביטחון 
לתוכנית  הנוגעות  והלאומיות  צדדיות  הרב 
של  מוצלח  יישום  האיראנית.  הגרעין 
לחלוטין  ליהנות  לאיראן  יאפשר  התוכנית 

מזכותה לאנרגיה אטומית למטרות שלום.
מאגר  את  תצמצם  איראן  ההסכם,  לפי 
שעשוי  נמוכה,  ברמה  המועשר  האורניום 
אחוזים  בכ-98  פצצה  לייצור  לדלק  לשמש 
ל-300  אחוזים(,   3.67 של  לרמה  )עד 

קילוגרמים למשך 15 שנה.
)ל-5,060(  בשני-שלישים  איראן תצמצם 
את מספר הצנטריפוגות הפועלות להעשרת 
הצנטריפוגות  בנתנז.  במתקן  אורניום 
שיפוקח  אחסון  למתקן  יועברו  הנותרות 
ועל  הדלק  על  ההגבלות  מתמשך.  באופן 
אורך  אחת,  לשנה  יוארכו  הצנטריפוגות 
חומר  מספיק  לייצר  לאיראן  הדרוש  הזמן 
את  להפר  תחליט  אם  אחת  פצצה  לייצור 

ההסכם.
על  שהוטלו  הבינלאומיות  הסנקציות 
איראן יוסרו, כך שיתאפשר לה לחזור למכור 
ולהשתמש  הבינלאומיים  בשווקים  נפט 

במערכת הפיננסית הגלובלית עבור סחר.
יוסר  איראן  על  בינלאומי  נשק  אמברגו 
הכרעת  עם  בחלקו  יוכרע  והקצב  בהדרגה, 
אטומית  לאנרגיה  הבינלאומית  הסוכנות 
שתוכנית הגרעין האיראנית מיועדת למטרות 

שלום בלבד.
אם פאנל בינלאומי יקבע כי איראן אינה 
מקיימת את צדה בהסכם, הסנקציות יוחזרו 
 ,"snap back"של בהליך  במהירות, 
יכלול  הפאנל  רגיל.  בלתי  מכניזם  תחת 
גרמניה,  צרפת,  סין,  בריטניה,  ארה"ב,  את 
האיחוד האירופי, רוסיה ואיראן עצמה, אך 
רק רוב של שמונה חברות יוכל להחזיר את 

הסנקציות.
 - מאיראן  מונעות  החדשות  ההגבלות 
בראשי  ניסויים  לערוך   - מסוימת  לתקופה 
אחר  גרעיני  נשק  אחרות,  ובפצצות  נפץ 

וטכנולוגיות גרעיניות.
מה משמעות הסרת הסנקציות?

כל  את  האו"ם  יסיר  ההסכם  במסגרת 
בתחומים  המגבילים  והאמצעים  הסנקציות 

הבאים:
ואישים  מוסדות  בין  כספים  העברת 
איראניים,  ואישים  מוסדות  לבין  מהאו"ם 

כולל מוסדות כלכליים.
יחסים  ייסוד  כולל  בנקאיות,  פעולות 
בנקאיים ופתיחת סניפים חדשים של בנקים 

איראניים במדינות החברות באו"ם.
יישום ביטוח וביטוח משנה.

כספיות,  הודעות  שירותי  של  אספקה 
כולל  ופרטיים,  למוסדות   ,SWIFT כולל 
הבנק המרכזי של איראן ומוסדות כלכליים 

איראניים.
תמיכה כלכלית בסחר עם איראן )אשראי 

חוץ, ביטוח או עירבון(.
כלכלית  תמיכה  למענקים,  התחייבויות 

והלוואת זיכיונות לממשלת איראן.
עסקאות באגרות חוב ציבוריות.

גז  ומוצריו,  נפט  של  וייצוא  ייבוא 
ופטרוכימיה מאיראן.

ייצוא של ציוד או טכנולוגיה למגזר הגז 
והפטרוכימיה.

השקעה במגזר הגז והפטרוכימיה.
גישה של טיסות מטען לנמלי תעופה של 

האו"ם.
ויהלומים,  יקרות  מתכות  זהב,  ייצוא 
לשילוב  ותוכנות  ואלומיניום,  גרפיט 

תהליכים תעשייתיים.
הרגולציות  כל  של  ביצוע  יסיים  האו"ם 
שנים  שמונה  הסנקציות  את  המיישמות 
או   )Adoption Day( ההסכם  יום  לאחר 
שכל  המקיפה  למסקנה  תגיע  כשסבא"א 
מיועדים  באיראן  הגרעיניים  החומרים 

לצורכי שלום.
של  רשימה  גם  כולל  ההסכם  כאמור, 
אישים וארגונים שיוסרו מרשימת הסנקציות 
סולימאני,  קאסם  גנרל  בהם  הכלכליות, 
העומד בכוח קודס של משמרות המהפכה, 
כוח  ויחידת  האיראני  האוויר  חיל  גם  כמו 
סותרים  דיווחים  ישנם  אולם  עצמה.  קודס 
לגבי זהותו של סולימאני המופיע ברשימת 
לא מדובר  כי  טוען  הלבן  והבית  הסנקציות 

במפקד כוח קודס.
הסנקציות האמריקניות

הסנקציות  תחולת  את  תעצור  ארה"ב 
בתחומים שלהלן:

בנקים  עם  ובנקאיות  כלכליות  עסקאות 
הבנק  כולל  כלכליים,  ומוסדות  איראניים 
המרכזי של איראן, אישים וישויות שמזוהים 

עם ממשלת איראן.
עסקאות בריאל האיראני.

הכנסות  על  בילטרלי  סחר  הגבלות 
איראניות מחו"ל, כולל מגבלות על העברתו.
של  להנפקה  סיוע  או  הרשמה  רכישה, 
חוב  אגרות  כולל  האיראני,  החוב השלטוני 

ממשלתיות.
האיראניות  המכירות  להפחתת  מאמצים 

של נפט גולמי.
יצוא או מכירה של מוצרי נפט מזוקק או 

מוצרי פטרוכימיה לאיראן.
עסקאות עם מגזר האנרגיה האיראני.

האיראני  הימאות  מגזר  עם  עסקאות 
ומפעילי נמלים.

ויהלומים,  יקרות  מתכות  בזהב,  סחר 
לשילוב  ותוכנות  ואלומיניום,  גרפיט 

תהליכים תעשייתיים.
טיס  כלי  של  מכירה  תאפשר  ארה"ב 
לטיסות מסחריות וחלקים נלווים ושירותים 

לאיראן.
ההטבות לאיראן והמגבלות

איראן  תוכל  הסנקציות  הסרת  במסגרת 
נפט  להעברת  ספינות  ולתפעל  להחזיק 
פטרו- מוצרים  פטרוליום,  מוצרי  גולמי, 

כימיים למטרות של גז טבעי מאיראן ואליה, 
תפעיל נמל שדרכו תוכל לבצע סחר בשלל 
לייצא  איראן תוכל למכור, לספק,  מוצרים. 
ומתכת  זהב  ועקיף  ישיר  באופן  ולהעביר 
למכור,  תוכל  היא  בנוסף  שונים.  מסוגים 
ועקיף  ישיר  באופן  ולהעביר  לייצר  לספק, 
מתכות מסוג גרפיט, אלומיניום, ברזל ופחם 
היא  תנאי ההסכם.  ואליה במסגרת  מאיראן 
תוכל לבצע עסקאות למטרות פטרו-כימיות, 
שונים  למגזרים  ספינות  ובניית  אנרגיה 

באיראן ולנמלים איראניים.
ההסכם מחייב את איראן בהגבלות על כל 
תכניות העשרת האורניום ופעילות העשרת 
האורניום, כולל הגבלות על תוכנית המחקר 
הדבר  שנים.  שמונה  למשך  שלה  והפיתוח 
ייבחן באופן הדרגתי כדי להבטיח שהכוונה 

האיראנית היא למטרות שלום בלבד.
תוכל  איראן  עשור  בת  תקופה  במהלך 
צנטריפוגות.   5,060 בנתנז  במתקן  להשאיר 
המתקן בנתנז יהיה בתקופה זו תחת פיקוח 
ופיתוח  מחקר  למטרות  העשרה  סבא"א. 
השנים  ב-10  אורניום  העשרת  עם  יחד   -
 IR-4 מסוג  צנטריפוגות  יכללו   - הקרובות 

IR-5 IR-6 IR-8 ולא מעבר לכך.
במשך 15 שנה תבצע איראן את פעולות 
בנתנז,  במתקן  רק  שלה  וההעשרה  המחקר 
ההעשרה  פיקוח.  תחת  יהיה  שכאמור 
במתקן   .3.67% עד  של  לרמה  תתאפשר 
ומהעשרת  ממחקר  איראן  תימנע  בפורדו 
למטרות  ייצור  חומרי  ומהחזקת  אורניום 
אלה. איראן תסב את המתקן בפורדו למרכז 
צנטריפוגות מסוג   1,044 וטכנולוגי.  גרעיני 
בשניים  בפורדו.  אחד  באגף  יישארו   IR-1
מהאגפים יתאפשר סיבוב של הצנטריפוגות 
ללא אורניום. כל שאר הצנטריפוגות במתקן 

יפורקו ויועברו לפיקוח סבא"א.
לעמוד  איראן  תצטרך  שנה   15 במשך 
ביעדים הבינלאומיים של הפקת דלק גרעיני. 
היא תוכל להחזיק במאגר אורניום של מתחת 
ל-300 ק"ג ברמה מועשרת של 3.67%. כל 
גרם אחד מעל הרמה יימכר לגורם בינלאומי 

בתמורה לאורניום טבעי.
בין  של  ברמה  המועשר  האורניום  כל 
5%-20% יוסב לדלק בכור המחקר בטהרן. 
יהיה  ניתן  נוסף,  לדלק  תזדקק  איראן  אם 
מחיר  תחת  העולם  ברחבי  לה  למכור 
בינלאומי. מתקן המים הכבדים באראק יוסב 
למטרות שלום, לייצור איזוטופים ולמטרות 
רפואיות ותעשייתיות בלבד. המתקן באראק 
כל  גרעיני.  נשק  עבור  פלוטוניום  ייצר  לא 
הדלק שכבר יוצר שם יועבר מחוץ לתחומי 
איראן  הכור.  של  פעילותו  לסוף  עד  איראן 
תהיה מנהלת פרויקט הסבת המתקן ותייצר 
מסמך שיציג את אחריות המעצמות בנושא.

מתקן  עוד  תקים  שלא  מבטיחה  איראן 
מים כבדים בשטחה ב-15 השנים הקרובות 
שייצרה  הדלק  כל  את  לייצא  ומתחייבת 
במהלך הפקתו בכורים הנוכחיים והעתידיים 

שיקומו.

גרעין הדברים

חושב שמה שקרה היום, מה שקרה בתקופה האחרונה ומה 
טראמפ,  אמר  ב-100%",  שצדקתי  מראים  באמת  שלמדנו 
שראה  סיפר  טראמפ  הגרעין.  מהסכם  לפרוש  התחייב  ולא 
חלק מנאום נתניהו, שלדבריו היה "טוב". "תוך שבע שנים 
להמשיך  חופשיה  תהיה  ואיראן  בתוקף,  יהיה  לא  ההסכם 
לפתח נשק גרעיני. זה לא מתקבל על הדעת", הדגיש, וציין 

שהאיראנים "לא יושבים בחיבוק ידיים". 
ניגריה, מוחמדו  במסיבת עיתונאים בבית הלבן עם נשיא 

ההסכם:  עתיד  על  טראמפ  אמר  בוהארי, 
מה  לכם  אומר  לא  אני  יקרה.  מה  "נראה 
חושבים  אנשים  הרבה  אבל  עושה,  אני 
למעצמות  שהציב  טראמפ,  יודעים".  שהם 
הדגיש  ההסכם,  לתיקון  ליין  דד  אירופה 
ב-12  החלטה  "נקבל  מו"מ.  פוסל  שאינו 
במאי או קודם לכן, זה לא אומר שלא ננהל 
שהרבה  הסכם  זה  חדש.  הסכם  על  מו"מ 
נורא  הסכם  זה  אותו.  אישרו  לא  אנשים 
והוסיף  האמריקני  הנשיא  אמר  לארה"ב", 
שארה"ב נתנה לאיראן 150 מיליארד דולר 
ו-1.8 מיליארד דולר במזומן - ולא קיבלה 
דבר בתמורה. הוא הוסיף שלדעתו פרישה 
מהסכם הגרעין עם איראן תשלח מסר חיובי 

לצפון קוריאה. 
יום לאחר הפרסום, נמסרה הודעה ממשרד 
הישראלי  "המידע  ולפיה:  הצרפתי  החוץ 
על איראן עשוי לשמש בסיס לפיקוח ארוך 
טווח על הפעילות של טהראן". עוד נאמר 
נתניהו  שהציג  המודיעיניים  הפרטים  כי 
מה  את  בחלקם  מאשרים  בנאומו,  אתמול 
 .2002 בשנת  לאירופה  כבר  ידוע  שהיה 
בשמירה  החשיבות  את  מדגיש  זה  "מידע 

על הסכם הגרעין", הדגישו. 
הברית,  בארצות  צרפת  שגריר  גם 
שלו  הטוויטר  בחשבון  כתב  ארו,  ג'ראר 
הפעילויות  על  שקיבלנו  "המידע  כי 
טיעון  הן  איראן  של  הקודמות  הגרעיניות 
הגרעין  הסכם  על  החתימה  בעד  משכנע 
יותר  מאוחר  הצטרפה  בריטניה  ויישומו". 
ובהודעה שפרסם  גם לטענותיה של צרפת 
שהציג  הדברים  כי  נמסר  הממשלה  דובר 
בהסכם".  הצורך  את  "מדגישים  נתניהו 
לא  "מעולם  בריטניה  כי  הוסיף  הדובר 
הייתה נאיבית לגבי כוונותיה הגרעיניות של 
היא  משקיפים  של  נוכחותם  ולכן  איראן, 

חיונית".
שרת החוץ של האיחוד האירופי פדריקה 
מוגריני מסרה כי כל תגובה בשלב זה תהיה 
תגובה ראשונית בלבד, מאחר שעליה לקבל 
את הערכת סבא"א )הסוכנות הבינלאומיות 
לאנרגיה אטומית( בנוגע לממצאים. עם זאת, 
היא הבהירה כי "ממה שראיתי מהדיווחים 
הראשונים, נתניהו לא הטיל ספק בעמידתה 
"לא  הוא  וכי  הגרעין"  בהסכם  איראן  של 
העלה טיעונים נכון לעכשיו שלפיהם איראן 
הפרה את התחייבויותיה במסגרת ההסכם". 
באיחוד התייחסו גם לטענת נתניהו שלפיה 
איראן שיקרה לעולם. "ההסכם נחתם בדיוק 
מכיוון שלא היה אמון בין הצדדים, אחרת 
לא היה צורך בהסכם הגרעין מלכתחילה", 
טענה מוגריני. למעשה נדמה כי ההפך קרה 
ואילו טענות נתניהו לא הרשימו כראוי את 
המערב, אך כנראה שהתקיימו כמה ישיבות 
בהן  שאולי  המדינות  נציגי  עם  זה  בנושא 
המופע  ואילו  שישפיע  נוסף  מידע  טמון 

השבוע, היה לא יותר ממופע חימום. 
לאחר נאומו של רה"מ נתניהו, דחה סגן 
בהצהרה  הדברים  את  האירני  החוץ  שר 
אירן  של  הממלכתית  בטלוויזיה  ששודרה 
וילדותי".  מגוחך  "משחק  אותם  וכינה 
ומלאות  ממוחזרות  שלו  "הטענות 
נגד  ובתעמולה  בסיס  חסרות  בהאשמות 
השר.  סגן  אמר  אירן",  של  הגרעין  עבודת 
להטעות  שנועד  ילדותי  במשחק  "מדובר 
על  ולהשפיע  העולם  מממשלות  חלק 
טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  של  החלטתו 

בעניין הסכם הגרעין". אחריו אמרו עוד ועוד נציגים איראנים 
דברים דומים ובעל מהות זהה ורק בניסוח יצירתי יותר.

שר הביטחון ליברמן התייחס למתיחות עם איראן במהלך 
לאחר  יום  בשטחים  הממשלה  פעולות  מתאם  החלפת  טקס 
"מה  כי  ליברמן  אמר  הגרעין  לארכיון  בנוגע  נתניהו.  נאום 
אותן  סוריאליסטי.  מחזה  זה  הבינלאומית  בזירה  שראינו 
איראן  אותה  בחול.  הראש  את  לטמון  ממשיכות  מדינות 
נכנסה  איראן  אותה  והמיעוטים.  הביטוי  חופש  את  רודפת 

מנסה  איראן  ואותה  כלכליות,  הטבות  לקבל  כדי  להסכם 

להחביא את הנשק האטומי שלה. ישראל לא יכולה להתעלם 

מהאיום של איראן".

דבר אחד ידוע וברור: 12 במאי, אז נדע כולנו את תוצאות 

ההכרעה  להתקבל  אמורה  אז  נתניהו,  של  הלחצים  מסע 

בנושא הגרעין האיראני וביטול אפשרי של ההסכם הקלוקל.
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יצחק לרר

בנחל  השיטפון  אסון  הרוגי  עשרת  כל  למנוחות  הובאו  השבוע 
צפית שבנגב: רומי כהן ממושב מאור, אגם לוי ממושב חירות, מעיין 
ברהום מירושלים, יעל סדן מירושלים, שני שמיר משוהם, צור אלפי 
ממזכרת בתיה, גלי בללי מגבעתיים, אלה אור ממעלה אדומים, אילן 
אלה   – ז"ל  מכמורת  ממושב  רענן  ועדי  לציון,  מראשון  שלום  בר 

הנספים באסון המצמרר בסוף השבוע האחרון. 
דמעות רבות זלגו בסוף השבוע הקודם לנוכח האסון הטרגי שקטף 
עמו את ההרוגים. בהלוויותיהם, נאמרו דברים מרגשים ומזעזעים על 
הנספים ז"ל. אושיות חסד ונתינה, אכפתיות ועזרה לזולת תמידית וגם 
באסון עצמו סופר על הנער צור אלפי ז"ל ששילם בחייו על הסיוע 
של ניצולים מן האסון. עשרה עולמות של טוב – עשרה סיפורים על 

אושיות שנגדעו בסוף השבוע האחרון.
תחילת האירוע, סמוך לשעה אחת בצהרים ביום חמישי, אז החלו 
לרוץ דיווחים על קבוצה של כ-25 מטיילים אשר יצאו לטיול בנחל 

האוויר  מזג  בעקבות  האדירים  המים  בזרמי  שנסחפו  בערבה  צפית 
הסוער. כוחות חילוץ גדולים של המשטרה והצבא הוזנקו במהירות 

למקום ביחד עם צוותי רפואה והחיפושים סביב הנעדרים החלו. 
גודל  בסדר  אסון  על  התודעה  חדרה  כבר  השעות,  שחלפו  ככל 
ומבהיל.  מסחרר  בקצב  מטפס  ההרוגים  מספר  כאשר  מזעזע, 
המטיילים יצאו לטיול ממכינה קדם צבאית בני ציון, שם הם לומדים 
לקראת שרותם הצבאי, לטיול שהתברר כמסע האחרון שלהם. בעודם 
מגיעים לנחל צפית, לא היה נראה כי אסון עתיד לבוא, אך לפתע הגיע 
שטף אדיר שסחף איתו חלק מהמטיילים, כאשר הנותרים, מצליחים 
נפגעו  ב"ה,  מתייצב  שמצבם  פצועים  שני  מכל.  הנורא  מן  לחמוק 

באסון הנורא. 
יכולה  היריעה  שאין  חיים,  סיפורי  עשרה  ואמרנו,  שפתחנו  כפי 
להכיל את כולם, אך בכל אופן, שוחחנו עם אריאל סרי לוי, מי שהיה 
שיספר  ממנו  וביקשנו  ז"ל  סדן  יעל  הנספות,  אחת  של  מורה  בעבר 

לנו על יעל.
"יעל סיימה אצלנו את הלימודים בבית ספר השרון ואז היא הלכה 
ללמוד במכינה בני ציון, היא הייתה בצוות הגיוסים לכן 
בעצם היא הייתה בטיול הזה, טיול הגיבוש. אני לימדתי 
את יעל במגמת מחשבת ישראל. בבית ספר שלנו זה בית 
והרמה  מסוים,  מקצוע  לומד  אחד  כל  לאומנויות  ספר 
היא גבוהה ואינטנסיבית. יעל הייתה במגמת מחול וגם 
בו היא הייתה מצטיינת, כמו בכל דבר שעשתה. ומעבר 
בעצם  שבו  הספר  בבית  חובה  לא  שהוא  דבר  יש  לכך 
את  להמשיך  מעצמו  בוחר  מצומצם  תלמידים  מספר 
ערבית,  כמו  עיונית  מגמה  ולקחת  יותר  עוד  הלימודים 
ספרות, או מחשבת ישראל. יעל בחרה במחשבת ישראל 
זה  שביום  למרות  הספר,  לבית  שישי  ביום  והגיעה 

בעיקרון אין לימודים. 
יותר טוב,  לי באמת להכיר אותה  יצא  "בעקבות כך 
כי מדובר על קבוצה יותר קטנה ומיוחדת של תלמידים. 
אנחנו עושים לימוד בסוכות ובשבועות ובאים תלמידים 
ובוגרים ולכן הקשר היה משמעותי. דבר נוסף, הסתכלתי 
את  מתאר  תלמידה  או  תלמיד  כל  שבו  המחזור  בספר 
החברים שלו, אז הם כתבו שיעל היא שילוב של חננה 
יש  כלל  בדרך  יודע  אתה  עשירים,  חברתיים  חיים  עם 
ניגוד בין אחד שמצטיין בלימודים לבין אחד שחי חיי 
חברה עשירים. ופה הם הגדירו את זה כשילוב, שילוב 
מוצלח. גם בתור תלמידה מדובר על תלמידה מצטיינת 
וגם מאוד מאוד אהובה גם בשכבה גם על צוות המורים 

וכל מי שפגש אותה, מאירת פנים, נעימה וצנועה. 
"היא באמת ראתה בכל בנאדם את האישיות שבו, גם 
אצל המורים. היא כתבה לי מידי פעם הודעות בוואטספ, 
היא פשוט ככה מידי פעם שאלה אותי מה שלומי. גם 
בדברים כמו כל מיני פרויקטים של התנדבות היא תמיד 
לדוגמא,  ולעזור.  לבוא  כולנו  הייתה מנסה למשוך את 
פעם אחת היא שלחה הודעה בקבוצה של המכינה אולי 
היא  שבע,  באר  באזור  מקרר  על  למסירה  יודע  מישהו 
משפחה  עם  בקשר  שהיא  ומתברר  אביב  בתל  במכינה 
במצוקה מבאר שבע שצריכה מקרר. או שלפני שבועיים 
היא שלחה לנו הודעה על פרויקט שבל"ג בעומר יבואו 
אנשים מדור הקמת המדינה לשבת ולספר לבני הנוער 

לגייס אותנו ברעיון הזה של  ניסתה  סיפור הקמת המדינה. היא  את 
להביא את הכיתות, לשתף את הפרויקט, והיא אמרה שזאת הזדמנות 
מעולה להפוך את ל"ג בעומר מיום שסתם נפגשים עם חברים ליום 

עם משמעות חינוכית".
שלה  המחנכת  שלה,  בחיים  משמעותי  חלק  הייתה  "ההתנדבות 
כזו מסגרת של התנדבות בבית ספר  יש  סיפרה שבמחויבות אישית 
שזה חובה, אז חובה אתה יודע, עושים. אבל בנוסף לזה, היא התנדבה 
בשלושה מקומות נוספים! המחנכת אמרה לה שהיא כבר אוסרת עליה 
ללכת להתנדב כי היא צריכה לדאוג לעצמה... גם במסגרת המכינה 
וגם בתיכון היא הייתה עסוקה בלהתנדב, זאת אומרת הדברים האלה 
היא  בעולם,  טוב  לעשות  רצתה  היא  אותה.  העסיקו  הזמן  כל  ממש 

רצתה להיות שנתיים במכללה ואז להתגייס לחיל החינוך. 
התקשורת  שבכלי  האמת  את  לה.  חשוב  מאוד  היה  הלימוד  "גם 
היא  שאמרתי  וכמו  שלה,  בלימודים  התעניינו  בדיוק  לא  הכלליים 
שלה  הלימודים  כל  את  בעצם  ישראל,  מחשבת  לחוג  ללכת  בחרה 
היא לקחה לכיוון של מחשבת ישראל וזה הרגיש לה נכון. המקורות 
הם  ישראל  במחשבת  אצלנו  הלימודים  לה,  חשובים  היו  היהודיים 
אתה  אבל  שונה  היא  הגישה  הדתי,  בחינוך  שלומדים  באופן  לא 
בעצם  של  גישה  היא  והגישה  מקורות,  אותם  זה  המקורות  יודע 
לעשות לתלמידים שלנו היכרות מעמיקה עם הטקסטים של המסורת 
מצוות,  ולקיים  בתשובה  לחזור  להם  שיגרום  באופן  לא  היהודית, 
בתרבות  בית  בני  ירגישו  שהם  באופן  אלא  שלנו,  המטרה  לא  זאת 
הזאת ולהרגיש שהמקורות האלה נותנים להם משמעות נותנים להם 
להסביר את החיים שלהם. היא בפירוש דיברה על זה ככה שמגמת 
שאלות  בשבילה  ופתחה  בית,  בשבילה  הייתה  ישראל  מחשבת 
קיומיות, רעיונות, ומחשבות וכשהיא הלכה למכינה אז זה היה במובן 

מסוים ההמשך של הדבר הזה של הלימוד הזה".
מתי אתה שומע בעצם שמשהו נורא קרה?

מישהו  ואז  שיחה,  באמצע  בו,  עובד  שאני  אחר  במקום  "הייתי 
נכנס ואמר שקרה אסון. אותו אדם גם ידע באיזה מכינה מדובר וברגע 
במכינה  שהיא  ידעתי  כי  סדן,  יעל  על  חשבתי  השם  את  ששמעתי 
הזאת. ישר התחברתי לכל אתרי החדשות וחיפשתי כל מידע, אומנם 
שמעתי שזה טיול של שמיניסטים )טיול לכיתות י"ב י.ל.( אבל יעל 
לא הייתה זמינה בוואטספ, היא נראתה לאחרונה בצהרים, וכשניסיתי 
כי  ממני  מתחמקים  שהם  הרגשתי  מכיר  שאני  אנשים  דרך  לברר 
לכיוון של  הולך  וכשהבנתי שזה  אין להם בשורות טובות בשבילי, 
בוגרים  גם  הגיעו  בינתיים  הספר,  בית  לכיוון  נסעתי  רעות,  חדשות 
ושם פתחנו מעין חמ"ל מאולתר כזה. כשקיבלנו את הבשורה והגיעה 
העיריה  של  ועו"סים  פסיכולוגים  הגיעו  הטראגית  ההודעה  אלינו 
והתחלנו לראות איך אנחנו מתארגנים לבשר לתלמידים על האסון".

היית בהלוויה, מה אומרים לתלמידים אחרי אסון כזה?
מאבד  שאני  כמורה  שלי  הראשון  המקרה  זה  הרבה  "לשמחתי 
תלמיד, אבל אנחנו מיד פתחנו את בית הספר גם באותו הערב וגם 
היה  זה  אם  כי  ספר  מבית  מסובך  יותר  זה  ההלוויה,  שלפני  בבוקר 
יותר  זה  כאן  יכולים להשבית את הלימודים,  היינו באמת  בית ספר 
בהמשך  וגם  יד,  לתלמידים  נותנים  כל  קודם  אנחנו  אבל  מורכב. 
נמשיך להיות לצדם, בכל דבר שהם יצטרכו אנחנו נהיה שם. אם זה 
כי  בוגרים שרוצים ללכת לשבעה אבל הם קצת חוששים  תלמידים 
הם לא יודעים מה להגיד, איך להתנהג, אז אנחנו מסבירים להם כיצד 

לנהוג. בכלל כל יום יש לנו נציגים מהבית ספר שמגיעים לשבעה".
"עכשיו מבחינת התמודדות מול הנוער אני אמרתי להם ככה, בספר 

אסון בנחל





כשאת בוחרת במקום עבודה שמעניק לך
הנאה מושלמת וביטחון כלכלי, את יודעת שזה המקסימום 

שאת יכולה לעשות עבור עצמך ועבור משפחתך

הרווח
כולו שלך!

מחפשת עבודה?

כדי העבודהלאנשים תוך זוכה לעזור לדעת שאת 

הן
 כ

לי
גי

מעל 10 שנים!מבוסס שקיים לעבוד במוקד 
ומנצח!לצוות מפרגן להתחבר ליהנות

מבונוסים
משתלמים!

נותנים באהבה
המרכז הארצי לרווחה בישראל

077-9976227 | 077-7299887
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

המשרה בשעות הבוקר

ובואו להרוויח יותר!הביאו אתכם שמחת חיים

- סניף ירושלים - זמינים כעת
בשבילך...



צוות המיילדות של קפלן לשירותך
עם 576 שנות ניסיון מצטבר!
שנות הניסיון שהצטברו אצל צוות המיילדות של קפלן, 

יחד עם מקצוענות ללא פשרות, יחס אישי וארוחות חמות 
בכשרות בד"ץ העדה החרדית, מבטיחות לך חוויה אחרת!

על ניסיון  לא מתפשרות קפלניסטיות

מחכה לבשורות טובות?
אשת הקשר שלנו תשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה!

חייגי עכשיו ליהודית: 050-4150290 
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ארבעס
יענקי קצבורג

חסידות צאנז, תושבי הר נוף, וראשי מוסדות תורה 
וחסד מכל הארץ והעולם הוכו בהלם ביום רביעי 
האחרון עם הישמע הידיעה על פטירתו של הנגיד 
הבולטים  מהגבירים  לאחד  הנחשב  רייך  משה  הרב 
של חצר הקודש צאנז ומי היה מקורב מאוד לאדמו״ר בעל 

השפע חיים מצאנז זצ"ל וכן לבנו האדמו"ר.
הנגיד משה רייך הוביל פרויקטים של תעסוקה לנשים חרדיות 
היה ידוע כאיש חסד ובעל צדקה גדול שעזר תמיד לצורכי 
הכלל והפרט, ונחשב עשרות שנים למקורבו של השר דרעי. 
את  יזם  היתר  בין  החרדי  לציבור  דיור  לפתרונות  בדאגתו 

מגורי האברכים בצפת והקים את קריית צאנז בטבריה.
לאביו  תשט"ז  הכיפורים  ביום  בארה"ב  נולד  משה  הרב 
בבית  מהמקורבים  שהיה  ז"ל,  רייך  שמואל  רבי  הרה"ח 
האדמו"ר  ויבלח"טא  זצ"ל  חיים'  ה'שפע  בעל  האדמו"ר 
מטעם  פעל  הוא  בנתניה.  צאנז  קרית  מבוני  והיה  מצאנז 
תם  רבינו  זמן  את  החרדי  בציבור  לקבוע  מצאנז  האדמו"ר 

שיופיע בעיתונות החרדית בזמני יציאת השבת.
רעייתו היא בתו של הרב יעקב יצחק ברמינקה ז"ל מבני ברק. 
היה מראשי בית המדרש 'אמרי שפר' ובמשך שנים גם מסר 

בשבתות הקיץ שיעור בפרקי אבות וספר אור החיים הק'. 
אמרי  הכנסת  בבית  שחרית  התפלל  עוד  האחרון  שני  ביום 
שפר בשכונת הר נוף, הוא שהה לקראת ל"ג בעומר בדירתו 
בצפת ביום שלישי בערב אושפז בביה״ח זיו בחשש למפרצת 

לב שם נפטר שעות לאחר מכן.

מה  הרבה  לי  "אין  בצפת:  בהלוויה  בבכי  לו  ספד  דרעי 
לרב'ה  הדור,  וצדיקי  לגדולי  קשור  היית  מוישה,  ר'  לומר 
אותך  שאהב  יוסף  עובדיה  הרב  למרן  זצ"ל,  מקלויזנבורג 
גדולים.  וניסים  גדולה  לישועה  זקוק  ישראל  עם  בן.  כמו 
אתה מליץ יושר. אין אחד כמוך שיכול להיות סנגור. תאחז 
בהם ואל תרפה, לא נשכח אותך לעולם, מי חלם שבמקום 
לפגוש אותך מחר ברשב"י, היום אני מספיד אותך כאן. אנשי 
אמונה אבדו. מוישה, הלכת למנוחות ועזבת אותנו. אישתך 
בעלה.  רצון  כך  שעושה  אישה  חיי  מימי  ראיתי  לא  צדקת, 
זכית והקמת משפחה לתפארת כמה מעשה צדיקים קשה לי 

להאמין שלשום היית אצלי בבית איזה שמחה איזה חיות".
לבניו  ההמתנה  בגלל  חמישי  ליום  עד  התעכבה  ההלוויה 

שחזרו מחו"ל, הוא נטמן בבית העלמין בנתניה.

אלפי תושבי העיר צפת השתתפו בליל ל''ג בעומר 
במעמד ההדלקה המרכזית של המשפיע החסידי 
שארגנה  בידרמן   אלימלך  רבי  הרה''צ  המפורסם 
לשכתו של המועמד לראשות העיר וחבר מועצת העיר 

אליעזר לזר, במרכז העיר צפת.
בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  לכבוד  הגדולה  המדורה  את 
לקול  בידרמן  אלימלך  רבי  החסידי  המשפיע  השיא  יוחאי 
המנגן  ובעל  ויז'ניץ  מקהלת  של  ומחולות  תופים  צלילי 

זאנוויל ויינברגר והתזמורת המורחבת.
דברי  בידרמן  אלימלך  רבי  המשפיע  נשא  לכן,  קודם 
זי''ע  התעוררות בענייני השעה ובתורתו של בעל ההילולא 

בפני האלפים שהגיעו מכל רחבי העיר צפת.
להודות  העיר  תושבי  ביקשו  המרומם,  המעמד  בסיום 
למועמד לראשות העיר וחבר מועצת העיר צפת אליעזר לזר 
העיר  תושבי  למען  המבורכת  העשייה  על  לשכתו,  ולצוות 

בכלל ובארגון והפקת המעמד המרגש.

בעומר  ל"ג  ביום  הגיעו  ישראל  בית  עמך  רבבות 
קברו  על  להתפלל  במירון,  הרשב"י  להילולת 
של הצדיק במירון. בהדלקה המרכזית של חסידות 
באיאן השתתפו השר לביטחון פנים גלעד ארדן, סגן 
שר הבריאות יעקב ליצמן, סגן שר החינוך מאיר פרוש, חבר 
הכנסת מנחם אליעזר מוזס, יו"ר החינו"ע הרב אברהם יוסף 
לייזרזון, סגר"ע י-ם יוסי דייטש, ועוד. לפי הערכת המשטרה 

השתתפו 50,000 איש בהדלקה. 
הביטחון  המשטרה,  כוחות  כל  עסקו  האחרונים  בימים 
אור  רשב''י'  אורחים  'הכנסת  החסד  ובארגוני  וההצלה 
הרשב"י ועוד להכשיר את השטח לקליטת רבבות העולים, 
ואוהלי ענק עם אוכל ושתייה הוקמו במתחם 'הכנסת אורחים 

רשב''י' לרווחת המתפללים.
הרב אליעזר קרליבך, מנהל 'הכנסת אורחים רשב''י', מספר 
את  שיכילו  ענקיים,  קירור  חדרי   12 נשכרו  השנה,  כי  לנו 
אלף  מ-60  פחות  לא  הכוללים  והשתייה,  האוכל  כמויות 
בורקסים, 20 טון ירקות, 600 אלף כוסות שתייה, 200 אלף 
ליטר שתייה, 80 אלף שניצלים - 50 אלף לחמניות ו-25 אלף 
אוכל  של  ענק  כמויות  ועוד  הבוקר,  לארוחת  שוקו  שקיות 

ושתייה לרווחת ציבור המתפללים.

שלושים חסידים נפצעו בפיצוץ שאירע בליל ל"ג 
בעומר בשכונת בסטמפורד היל שבלונדון, בזמן 
מביאלה  הרבי  כאשר  בעומר.  ל"ג  מדורת  הדלקת 
ניגש למדורה והחל בהדלקה אלא שאז נשמע פיצוץ 
אנשי  עשרות  מכוויות,  ופצועים  גדולה  לבהלה  שגרם  עז 
שפונו  לפצועים  ראשונה  עזרה  הגישו  ואמבולנסים  הצלה 
טלפונים  בעקבות  פרצה  השריפה  החולים.  לבית  בחלקם 

ניידים שהושלכו למדורה.

הבחור  בעומר  בל"ג  נפטר  שבבלגיה  באנטוורפן 
פרידמן.  משה  הנגיד  של  בנו  ז"ל  פרידמן  זאב 
לאחר  ה-19  בן  זאבי  אושפז  האחרונים  בימים 
שהידרדר מצבו הרפואי ובני הקהילה נשאו תפילות 

לרפואתו של יצחק זאב בן פנינה נעמי שעבר ניתוח מורכב.
זאבי שנולד עם בעיה רפואית היה אהוב על כולם וזכה כמה 
לב  למגינת  לברכה,  בארץ  ישראל  לגדולי  להיכנס  פעמים 

כולם הוא נפטר כאמור ביום ל"ג בעומר.

מבעלזא  האדמו"ר  מרן  כ"ק  יצא  שלישי  ביום 
שוהה  שם  שבקנדה  למונטריאול  הקודש  למסע 
חסידים  מאות  הצטרפו  המסע  אל  חסידיו,  בקרב 
הרבי  ומארה"ב שיגיעו להסתופף בצלו של  מהארץ 

שמגיע לחזק את בני הקהילה ולכבוד ל"ג בעומר
הרב  הצעיר  מהנכד  מבעלזא  הרבי  ביקש  למטוס  בכניסה 
טיש  פירות  ולערוך  בירושלים  בשבת  להישאר  רוקח  שלום 
בליל שבת וכן לערוך טיש סעודה שלישית לציבור באומרו 
"אני רוצה שירגישו כאילו אני נמצא בירושלים". הרב שלום 
רוקח,  רבי אהרון מרדכי  בכורו של הרה"צ  בנו  הוא  רוקח, 

ונכדו בכורו של הרבי מבעלזא.

סגל  הגב'  עם  ירט,  ישראל  השבוע התארס העסקן 
סגל  משה  הרב  הדיין  אלמנת  ויז'ניץ,  מחסידות 
חסד  כאיש  ידוע  ה-35  בן  ירט  מאלעד,  זצ"ל 
כעוזרו  שימש  בעבר  ולפרט.  לכלל  רבות  המסייע 
האישי של הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל 
טובה  בשעה  אירוסיו  על  חבריו  התבשרו  השבוע  העמק, 

ומוצלחת.

פטירת הנגיד הרב משה רייך זצ"ל, ההדלקה של ר' מיילך 
וכמות  הדיין  אלמנת  עם  העסקן  אירוסי  בצפת,  בידרמן 

השניצלים שחולקה במירון

צילום: משה גולדשטיין.
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הראשל"צ הגר"י יוסף בבני ברק

האדמו"ר מבעלז במונטריאול

המשפיע רבי אלימלך בידרמן בצפת
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בול פגיעה

באנגלית משובחת, עם מצגות, קטעי וידיאו 
את  רוה״מ  והציג  חשף  וציטוטים,  מוסרטים 
השקר האיראני. כך שיקרה ומשקרת טהראן את 
כולם ומאיימת על שלום ובטחון העולם. נאומו 
של נתניהו שודר וצוטט בהרחבה בכל רחבי העולם. בתחנות 
שידור חשובות ביותר, הנאום הועבר בשידור חי וזכה מיידית 

לכותרות ופרשנות.
ובראשן  הישראליות  המודיעין  רשויות  של  ההישג 
המבצעית  היכולת  על  מידה.  קנה  בכל  מדהים  ״המוסד״ 
לצלם,  עוינת,  מדינה  של  הקודשים  קודש  לתוככי  להגיע 
ולהעבירם  וקבצים  מסמכים  אלפי  למאות  לגשת  להעתיק, 

לתל אביב, עוד יכתבו ספרים ויצלמו סרטי פעולה.  
להישג  הנוכחי,  ההישג  את  משווים  ההיסטוריונים 
ההיסטורי של המוסד כשחשף מראש למערב המופתע, את 
תוכן נאומו של ניקיטה חרושצ׳וב ״היורש״ הסובייטי דאז, 
ההמונים,  ורוצח  הרודן  מדיניות  את  חרושצ׳וב  הוקיע  שבו 

יוז׳ף סטאלין, בתחילת שנות ה50.  
בסיפור הדברים וגילוי העובדות אין הרבה חדש. המערב 
שפע  טהראן.  של  והכוונות  הרצונות  של  רובם  לרוב  מודע 
כשקרנים  איראן,  מנהיגי  את  מציג  שנחשפו,  המסמכים 
האישית  באמינותם  דופי  ומטיל  גדולים,  רמאים  קטנים, 
יהדק  הישירה, המערב  גדול. התוצאה  חידוש  לא  ויוקרתם. 
את הפיקוח והבקרה, החשיפה תגביר את הספקות והספקנות 

בביצוע הלכה למעשה של פרטי הסכם אובמה.
למעט  במיוחד.  גרוע  הסכם  שזה  מודים  כולם  היום, 
קרי,  ג׳ון  לשעבר,  האמריקאי  המדינה  מזכיר  המשיחיסט 
ויש  נתניהו ברור שהיה  בנאום  כי לאור החשיפות  שהצהיר 
מים,  פיו  ממלא  אובמה  חוסיין  ברק  הגרעין.  בהסכם  צורך 
יידום״.  ההיא  בעת  ״המשכיל  מתראיין.  אינו  הוא  כרגיל 
מה  שאלת  היא  לדיון,  הפרק  על  שעומד  היחיד  הנושא 

האלטרנטיבה? והאם בכלל יש?  
למה  העיתוי.  שאלת  היא  באוויר,  שמהדהדת  השאלה 
החשיפה,  עיתוי  זוכר,  שלא  ולמי  מיומיים?  יום  מה  היום? 
למחרת ההתקפה הסמויה על מצבורי טילים ומחנות איראנים 
וטילי  אמצעים  עם  מתוכננת,  מתקפה  רבתי.  סוריה  ברחבי 
תקיפה סופר מתקדמים, פצצות חודרות בונקרים, שעד היום 
את  יש  למי  יודעים',  ש'כולם  למרות  ומאמץ.  אבא  לה  אין 
האלו  והיכולות  המונחים  הטילים  הטיס,  כלי  האמצעים, 
במרחב. למי שעדיין מסתפק, לא מדובר בארגוני המורדים 

בסוריה.  
במאי  ה12  שעד  הודיע,  טראמפ  הנשיא  נוספת,  תזכורת 
בעוד כשבוע, יודיע על החלטתו לגבי פרישת ארה״ב מהסכם 
הגרעין עם איראן. שתי נקודות ציון שבהחלט מספקות סיבה 

ל״עיתוי החשיפה״. 
קבע,  מעשה  להזכיר  דואג  ליברמן  איווט  הביטחון  שר 

כמעט על בסיס יומיומי. ישראל לא תהסס ולא תימנע מכל 
בסוריה.  האיראנית  ההתבססות  לסיכול  שתתרום  פעולה 
האוויריות  ההתקפות  כך.  לצורך  ונפעל  כך  עם  נשלים  לא 
המתח,  סף  את  מעלות  האחרונים  בחודשים  הישראליות 
איראן מודיעה ומצהירה שתגיב, ומסייגת, בזמן המתאים לנו. 

יכולת ההכלה של הקיצוניים בטהראן מוגבלת. 
והביטחון,  המודיעין  זרועות  וראשי  הביטחוני  הקבינט 
האיראנים  וההכלה  הספיגה  וליכולות  להתרחשויות  ערים 
והסורים. סוריה של בשאר אסאד מנהיג הבובה, לא מהווה 
רוסי  אווירי  בחיפוי  הסורי  הצבא  שרידי  בזירה.  גורם 
בדיכוי  כולם  עסוקים  איראנית,  משמעותית  קרקעית  ועזרה 
ובמלחמה בלתי פוסקת בארגוני המורדים, ששולטים גם כיום 
ישראל,  מול  נוספת  חזית  רבתי.  מסוריה  ניכרים  חלקים  על 
ארצו,  את  שהרס  ״הבובה״  מעשית.  ולא  אפשרית  בלתי 
אותה  הבירה,  שבדמשק  בארמונו  שלטון  בסממני  מסתפק 
הוא כמעט לא עוזב. החרבת הארמון והריסת רובע הנשיאות 
בדמשק, הינם קלף איום רציני, בידי ישראל. הרוצח העלאווי 
יודע שהיכולות מוכחות וקלות יחסית. יהיה זה סוף מוחלט 

לשלטון הקצב מדמשק ומשפ׳ אסאד העלאווית.
האיראנים הרבה יותר מסוכנים, גדולים ומסוגלים.

א. הם רחוקים פיזית. קיימת יכולת תגובה צה"לית לתוככי 
טהרן, אך היא בהחלט מוגבלת. 

ב. הם הרבה יותר חזקים וגדולים, עורף מוצק, כוח אדם 
שלא נגמר, מחסנים, ואמצעי ייצור לחימה מרובים.

מפותחת  עצמאית,  הטווחים  לכל  טילים  תעשיית  ג. 
ומתקדמת, שנוסתה בשדות הקרב.  

אווירית  רכבת  תחייב  איראן,  עם  מתמשכת  לחימה 
אמריקאית למילוי מלאים. עידן טראמפ מבטיח זאת מראש. 
כלכלית  בבעיה  שאיראן  הוא  המשוואה,  של  השני  הצד 
המקרטעת  בכלכלה  אנושות  תפגע  חדשה  מלחמה  קשה. 
חוגי האופוזיציה  שמנסה להשתקם משנות החרם המערבי. 
סוערים וכועסים, על הפניית המשאבים למלחמות חיצוניות, 
פגיעה  שתביא  מלחמה  הפנים.  לבעיות  ולא  סוריה,  תימן, 
ונזקים באיראן רבתי, ובטהרן הבירה והסמל, עלולה להפיל 
הדתי,  השלטון  בין  לנתק  נטען  היום  כבר  השלטון.  את 
בראשות האייתוללה סייד עלי חוסייני ח'אמנאי השמרן אך 
היותר מתון, לשלטון הפוליטי בראשות חסאן רוחאני השבוי 
בחוץ.  ומלחמות  צרות  המחפשים  המהפכה  משמרות  בידי 
סעודיה האויבת הסונית הגדולה, יושבת ומצפה להיחלשות 

ופגיעות איראנית. 
חיל האוויר האיראני מזדקן, נשען על מטוסים אמריקאים 
ישנים. יכולותיו במרחק מבסיסיו מוגבלות עד בלתי קיימות. 
החיזבאללה  קרי  בזירה,  שליחיהם  על  סומכים  באיראן 
בלבנון, ארגון שהקיז דם רב בסוריה, בשליחות טהראן, על 
ובסיסי  שבסוריה  מבסיסיהם  שישוגרו  בינוני  לטווח  טילים 

טווח,  ארוכי  בליסטיים  טילים  ועל  בלבנון,  החיזבאללה 
שלפחות לפי דברי רוה״מ נתניהו, הינם בעלי טווח של 2000 

ק״מ. 
מתקדמות,  טילים  נגד  הגנה  מערכות  פיתחה  ישראל 
טילים אמריקאיות  אנטי  ומערכות  יכולות  על  נשענת  והינה 
לישראל  לספק  יכולה  ארה״ב  הצורך  במידת  משופרות. 
מערכות הגנה אוויריות מתקדמות בטווח אספקה קצר ומהיר. 
מהאוויר,  רחוק  לטווח  משופרות  התקפה  יכולות  לישראל 
לא  שעדיין  ארוך  לטווח  טילים  יכולת  גם  וכנראה  מהים, 
של  הרכה  בבטן  לפגוע  יהסס  לא  הקבינט  למעשה.  נוסתה 
איראן, טהרן הבירה, כתגובה מיידית והחלטית לכל פעילות 

איראנית ישירה.
נוספת,  חזית  ופתיחת  מלבנון  החיזבאללה  של  פעילות 
בביירות  הדחייא  רובע  האבן.  לתקופת  ביירות  את  תחזיר 
שהוחרב במלחמת לבנון, ושוקם, יהיה המטרה החדשה. ירי 
טילים מסוריה, יחריב את דמשק והינו קץ השלטון הנוכחי, 
הנסמך על כידוני מוסקבה ואיראן. טהראן מודעת ויודעת.   

עורף  לישראל  מבטיח  האוהד,  האמריקאי  הממשל 
על  לסמוך  יכולה  ישראל  מוצק.  ומדיני  לוגיסטי  בטחוני, 
אווירית  ורכבת  ווטו אמריקאי אוטומטי במועצת הביטחון, 
של אספקה לוגיסטית שוטפת. רוסיה של פוטין לא מעוניינת 
במיטוט השלטון העלאווי בסוריה, ובעיקר, נטילת האחריות 
וההגמוניה מחדש במרחב, על ידי ארה״ב של הנשיא דונאלד 

טראמפ.   
לחשיפת  נתניהו  בנימין  ידי  על  בקפידה  שנבחר  העיתוי 
ארכיון הגרעין האיראני, ״תואם״ עם ארה״ב מראש. המטרה, 
וחסרת  שקרנית  ומבודדת,  מוחלשת  איראן  על  לשמור 
אמינות, שיש לה מה להפסיד והרבה. אירופה תעמוד מהצד 
ותשאיר לארה״ב את המלאכה. הממשל  בסעודיה יחכך ידיים 
בהנאה. בדלית ברירה, טהרן תמשיך ״להכיל״ את ההתקפות 
הישראליות על בסיסיה ומלאי הנשק שבסוריה, ואולי תתחיל 
לחשוב מראש, לפני כל המשך אספקה צבאית, שתותקף על 
ידי גורמים עלומים, במטוסי אף 15 מתקדמים ופצצות ענק 

חודרות בונקרים, שסופקו בינתיים רק לישראל.
שתצית  זו  תהיה  איראן,  היא,  שלא  בטהראן,  התקווה 
הגרעין  מהסכם  לפרוש  לארה״ב  שתגרום  אירועים  שרשרת 
על  המערבי  האמברגו  לחידוש  מיידית  תביא  צדדית,  חד 
על  עיצומים  תטיל  ארה״ב,  בהנהגת  האיראנית  התעשייה 
הנפט  יצוא  הגבלת  מחד,  האיראנית  והבנקאות  הכלכלה 
מחדש, חסימת הבנקים והעברות כספיות מאיראן ולאיראן, 
גיבוי ותמיכה למדיניות ישראלית תקיפה ומלחמתית,  ומתן 
ההצלחה  בטהרן.  בבית  השלטון  המשך  את  לסכן  שעלולה 
הגרעין  ארכיון  של  הקרביים  לתוך  לחדור  הישראלית 
ביכולות  ובאמונה,  בביטחון  אנושות  פוגעת  האיראני, 

האיראניות, סיבה נוספת להמשך מדיניות ״ההכלה״.   

עו"ד יצחק שינפלד

תזמון חשיפת סודות הגרעין האיראניים מדויק: הן מבחינת ההפצצות 
הודעתו  מבחינת  והן  בסוריה  הנשק  בסיסי  על  ישראל  של  השוטפות 
האיראנים  למה    הגרעין  הסכם  ביטול  על  ארה"ב  נשיא  של  הצפויה 

חוששים ממלחמה עם ישראל ומה יקרה חלילה, אם וכאשר?
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פייק ניוז

נתניהו בפגישה עם יו"ר עליבאבא

נתניהו בפנייה לאזרחי ישראל 
- מנגל במקום מדורות: 

נתניהו: "מנסה לסגור בארטר עם האיראנים - קלסרים תמורת תיקים"

fake@kav-itonut.co.il  |  עורכת: ללי שרלין  |  משתתפים:  יענקי קצבורג,  שושי הלר,  שמעון ליברטי

אדלשטיין: "כשראיתי את הקלסרים 
חשבתי שביבי מתכנן לקרוא את הכל"
בתקשורת החרדית מלגלגים: חצי טון זה משקל של עיתון חג בינוני

במייקרוסופט מציעים לאיראן המצאה טכנולוגית חדשה: דיסק קשיח
האיראנים מתנצלים: "לא יכולנו להשתמש בדיסק און-קי כי זו המצאה ישראלית"

הפקת לקחים באיראן: עוברים לשיטת הפתקים הקטנים של מקלב
< מתברר: שר החוץ האיראני הקריא את תגובתו לחשיפה מעיתון 'הארץ'

< השמאל מצביע על הבלוף: "לא יתכן שפרסים בזבזו 55 אלף דפים"
< כהכנה למבצע הסתובבו סוכני המוסד עם קלסרים ברחובות טהרן כדי 

לבדוק מה תגובת התושבים

< ועדת הרבנים ב'קול קורא': "מתנגדים להשקת דיסקים לא ווקאליים בספירת העומר"

"עשיתי 
בית ספר 
לאיראנים"

"היי, זה 
תקליטורים 

שנגנבו משופר"

"התלבטנו מה עדיף 
אבל בסוף הלכנו על 

קלסרים"
 "זוזי אורלי, 
הנייה לפניך"

"לא אוכל 
טרף, רק מזיז את 
הבייקון עם הסכין
 שלא יגע במזלג"

"כמה יעלה לי חצי טון 
קלסרים יד שניה?"

השמועה על ביטול המדורות בכל 
הארץ פשטה כמו אש בשדה קוצים

"מבקש לשמור 
על אש נמוכה"

מנכ"ל וואטסאפ פורש

חברים יקרים, עקב עומס 
קבוצות אני נאלץ לפרוש 

מהניהול

מנכ"ל וואטסאפ עזב/ה



14 י"ט אייר תשע"ח 4/5/18

ביבי וטראמפ 
מול הגרעין האיראני

בלי  לסכם  אפשר  אי  החולף  השבוע  את 
המוסד  לפעילות  ובהקשר  האיראני,  הגרעין 
להעריך  צריך  מה  על  לדעת  קשה  לסיכולו 
יכולות  או  יכולות הסייבר  על  יותר,  את המוסד 
התובלה. חצי טון של ניירת ודיסקים הציג השבוע נתניהו 
את  והעלה  משובחת,  ובאנגלית  מרשימה  בפרזנטציה 

הגרעין על ראש שמחתנו. 
)טוב,  ביטחוניות  משמעותיות  לו  יש  האיראני  הגרעין 
זוהי  כלכליות.  והשלכות  פוליטיות  השלכות  וגם  ברור(, 
כולו.  החופשי  ולעולם  ישראל,  למדינת  דרמטית  סוגיה 
נראה  לאחרונה  ועד  לאימפריה,  להפוך  מחפשת  איראן 
תמנון  היא  מכשולים.  ונעדרת  סלולה  לשם  שדרכה  היה 
רב זרועות אשר בוחש ברבות מהמדינות הערביות במזרח 
בעזה,  בלבנון,  בתימן,  בסוריה,  פרוסה  מצודתה  התיכון. 

ובעוד פעילויות חתרניות במדינות נוספות. 
להפנות  לכולם  לגרום  לאיראן  מסייע  הציוני"  "האויב 
משתלטת  עצמה  שהיא  תוך  שבחוץ,  לאויב  המבט  את 
למעצמה  להפוך  איראן  מתכננת  זה,  לכל  נוסף  מבפנים. 
גרעינית, אשר גם אם לא תעשה שימוש בפועל בנשק זה, 
האומץ  את  שתגביר  ביטחון  מטריית  עבורה  יהווה  הוא 
עבד  זה  היום.  עד  שעשתה  מה  שאת  ביתר  לעשות  שלה 
לאיראן,  שלו  האובססיה  עם  נתניהו,  שהגיע  עד  רע,  לא 

ולאחריו הגיע גם טראמפ. 
עוד מימיו באופוזיציה נתניהו דיבר כל העת על איראן, 
בסדר  גבוה  עניינה  את  העלה  ממשלה  לראש  ומשנבחר 
העדיפויות של רבות ממדינות העולם החופשי. הפרשנים 
בארץ לעגו, "נתניהו וההפחדות שלו", אבל נתניהו צדק. 
איראן היא האויבת הגדולה ביותר למדינת ישראל, ואיראן 

גרעינית היא איום קיומי. 
היא  האיראניות  השאיפות  של  הפוליטית  ההשלכה 
אומץ מוגבר של שלוחותיה הפוליטיות, כמו החיזבאללה 
בלבנון, אשר מתפקדות גם כמפלגות לגיטימיות במערכת 
יאפשר  הפוליטי  הכיבוש  השונות.  במדינות  הפוליטית 
מדינות  עם  עימות  וללא  קרב  ללא  מעשי  כיבוש  לאיראן 

אחרות. וההשלכות הכלכליות הן רבות. איראן היא מדינה 
שוק  זה  אזרחים.  מיליון  משמונים  למעלה  עם  גדולה, 
ועם  בו.  לנכוח  בינלאומית מעוניינת  ענק, אשר כל חברה 
האפשרות להשפיע על מדינות אחרות, יש לכוחה הכלכלי 
התשתית  היא  הכלכלית,  היכולת  מבוטלות.  לא  עוצמות 
הערכות  פי  על  הענפה.  והפוליטית  הצבאית  לפעילות 
שונות, אילולי המימון האיראני, החמאס בעזה היה פשוט 

פושט רגל וחדל מלהתקיים מחוסר תקציב. 
בעקבות הפעילות המדינית של ישראל, הוטלו סנקציות 
הגרעין.  תכנית  את  לעצור  בניסיון  איראן,  על  כלכליות 
הפשוטה  הסיבה  מן  ולו  בתהליך,  פגעו  אכן  הסנקציות 
שפרויקט שכזה הוא יקר מאד. אך הנשיא אובאמה הביא 
בתמימותו הסכם עם איראן, אשר בתמורה להקפאת תכנית 
ממנה  יוסרו  ביטול(,  איננה  הקפאה  לב,  )שימו  הגרעין 
את  תקדם  לא  איראן  זה  ברגע  אם  גם  וכך,  הסנקציות. 
ומשתפרת ככל  זאת הולכת  יכולתה לעשות  הגרעין, אבל 
שמצבה הכלכלי חוזר לתלם. כנגד הסכם זה, יצא נתניהו 
למלחמת עולם, אשר מסיבת העיתונאים השבוע עם חצי 

טון ניירת, היא שיאה. 
טראמפ אמור להודיע בשבוע הבא האם הוא מאשרר את 
הסכם הגרעין או שהוא נסוג ממנו. נתניהו עושה כל מאמץ 
כדי להביא את טראמפ להכרזה הדרמטית על ביטול. ביטול 
זה  בשביל  האיראנית.  הכלכלית  ההתעצמות  את  שיעצור 
האנגלית, ובשביל זה הלחץ הציבורי. נתניהו כל הזמן אמר 
יודע  "איראן, איראן, איראן", ובסוף יש מי שמקשיב. מי 
עם לא לעת הזו הגיע למלכות, למרות שרווח והצלה תמיד 
יכולים לבוא להם ליהודים ממקום אחר, אבל עדיף שלא 

לסמוך על ניסים. או על אובאמה. 
הביא  כבר  המשוגע  הקאובוי  עסקינן,  בטראמפ  ואם 
להישג ברמה שמעמידה אותו כמועמד מוביל לפרס נובל 
נפגשו, והחלו  וצפון קוריאה  לשלם. נשיאי דרום קוריאה 
בהידברות על התפרקות מנשק גרעיני. אחרי מסכת איומים 
המנהיג  על  מילוליות  מהלומות  וחילופי  טראמפ  של 
המגלומן של צפון קוריאה, הבין האחרון עם מי יש לו עסק 

והחליט שלא לקחת סיכונים. אחרת עוד המשוגע הבלונדיני 
שמפטר אנשים כתחביב, באמת יממש את האמירות שלו 
ויראה לו עם מי אסור להתעסק. הוא הרי כבר הוכיח את 
הוא  הגבולות  חסר  דווקא  אז  גבולות.  כחסר  בעבר  עצמו 
וכמו האמרה  ששם גבול שהדיקטטורים מפחדים לעבור. 

הרומית הישנה, "הרוצה בשלום, יכון למלחמה".  

הימין מתחיל לשלוט

הפוליטית  בזירה  הביטחונית-מדינית,  לזירה  במקביל 
גועשת לבה מתחת לפני השטח. הליכי החקיקה להגבלת 
הלאום  חוק  העברת  ובמקביל  השיפוטי,  האקטיביזם 
בקריאה ראשונה, זהו שינוי אמיתי של המפה הפוליטית. 
פעם  לשלטון  בה  נבחר  והחרדים  הימין  גוש  אשר  זירה 
מאד  מעט  מעשי,  באופן  אך  דמוקרטי,  באופן  פעם  אחר 
בפקידות  נתקע  הכל  הפועל.  אל  יצא  אכן  מהמדיניות 

ובבג"צ. 
וכך  תפקידה,  להיות  אמור  זה  חוקים,  הכנסת מחוקקת 
לשקף את תפיסות העולם והערכים של הבוחרים, אך בג"צ 
מבטל את החוקים כרצונו. לחלוטין כרצונו. בעוד במדינות 
דמוקרטיות מתוקנות תפקידו של בית המשפט העליון הוא 
הסותרת  חקיקה  במקרה של  ולהתריע  החוקה  על  לשמור 
את החוקה, בג"צ מצא פרשנות מורחבת מאד להפוך כמעט 
כל חוק שרצה, למרות שאין חוקה המסדירה את סמכותו 
זו. בג"צ הפך לסמכות העליונה, זו ששולטת למרות שאינה 

נבחרת. עיוות אנטי דמוקרטי. 
אך בג"צ גם רוחץ בניקיון כפיו, שהרי בכל השנים מאז 
שהיא  אלא  חוקים.   18 רק  בוטלו  השיפוטית"  "המהפכה 
הנותנת, כי בג"צ לא תמיד שולט בעצמו, אלא באמצעות 
של  האוויר  כחיל  משמש  בג"צ  הפקידות.   – שלוחו 
הפקידות אשר מעקרת את החלטות הממשלה הנבחרת. כל 
הליך חקיקה עובר דרך פקיד, יועץ משפטי, אשר קובץ כי 
"החוק לא עובר את מבחן בג"צ", וכך הרבה מאד חוקים 

דוד רוזנטל

 פרס נובל אחד כבר מגיע לטראמפ, המאבק באיראן עוד עשוי לזכות אותו בשני 
 עוד השבוע: אחרי עשרות שנים בשלטון, הימין אכן מנסה לשלוט  וגם: אין 

אפליה בהיי-טק החרדי

הכנסת מחוקקת חוקים, זה אמור להיות תפקידה, וכך לשקף את תפיסות העולם והערכים של 
הבוחרים, אך בג"צ מבטל את החוקים כרצונו. לחלוטין כרצונו. "

"
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בג"צ לא היה צריך לבטל, פשוט כי הם לא נחקקו מלכתחילה. 
כעת, החקיקה של "פסקת התגברות" אשר תאפשר לכנסת 
כוחו,  את  דרמטית  מגבילה  בג"צ,  החלטות  על  להתגבר 
ותאפשר לנבחרי הציבור לבצע את הנדרש מהם. בג"צ יפסיק 
להיות הפוסק האחרון, סמכות העל, הגוף אשר שולט בפועל, 
אלא הוא יהיה רק גוף מאזן מול הכנסת. נבחרי הציבור הם 
שיתנו את המילה האחרונה. זהו שינוי דרמטי, אשר אחרי 40 

שנות שלטון ימין על הנייר, יהפכו להיות שלטון בפועל. 
יביא  הוא  גם  ראשונה,  בקריאה  עבר  אשר  הלאום  חוק 
מדינת  הושתתה  שעליהם  היהודיים  הערכים  את  ביטוי  לידי 
מספר  רק  יש  מסודרת,  חוקה  אין  ישראל  במדינת  ישראל. 
חוקי יסוד אשר מהווים חוקה דה פקטו. מה שקרה זה שחוקי 
נחקקו, בעוד הערכים  חירות הפרט  ערכי  יסוד המעגנים את 
את  ויהפוך  זאת,  יתקן  הלאום  חוק  נחקקו.  לא  היהודיים 
בבג"צ  למשל,  משפטי.  לטיעון  המדינה  של  היהודי  אופייה 
בעל  טיעון  היה  לא  המדינה  של  היהודי  אופייה  המסתננים, 

ערך משפטי, אך חוק הלאום ישנה זאת. 
הליכי חקיקה אלה הקורים כעת במקביל, הם שינוי פוליטי 
מאשר  מאוחר  טוב  אך  שנה,   40 לפני  לקרות  צריך  שהיה 
לעולם לא. אמנם הטריגר למוטיבציה לקדם את חוקי היסוד 
היא סוגיית גירוש המסתננים, אך ההשלכות של חקיקה זו הן 
אסטרטגיות. זהו סוף לשלטון העריצות של השמאל שעדיין 

מתקיים בצורה לא דמוקרטית. 

אין ניצול בהיי-טק החרדי

היו שטענו באחרונה, שהנשים החרדיות העובדות בתחום 
ההיי-טק הן מנוצלות, שזו העסקה "לא הוגנת". עובדה, בבני 

ברק משלמים שכר לא גבוה, בעוד עובדי ההיי-טק בתל אביב 
שגויה.  הפרשנות  אך  נכונות,  העובדות  גבוה.  שכר  מקבלים 

אין ניצול של נשים חרדיות בהיי-טק. נקודה.
בואו, אתם פה אנשים הגיוניים, אם יש מכרה זהב של היי-
טקיסטיות חרדיות מקצועיות שאפשר להעסיק בשכר מינימום 
במקום עובדים יקרים, אז איך כל החברות לא ממהרות כבר 

היום לפתוח סניפים בבני ברק? זה הרי רווחים אדירים, לא?
או אולי, אתם רוצים לומר לי שהחברות הישראליות פשוט 
שקלים  אלף   20 של  שכר  לשלם  וולונטרי  באופן  בוחרות 
לעובד במקום להעסיק עובדת חרדית? כלומר להפסיד מידי 
חודש בחודשו 15 אלף שקלים, סתם כי לדעתם צריך לשלם 

הרבה כסף? לא נשמע לכם מוזר?
אנשים  הם  היום  בתחום  המעסיקים  שכל  תגידו  אם  וגם 
בשכר  יוד  של  קצהו  קצה  באפס  המדקדקים  נצלנים"  "לא 
לא  רווחים.  לעשות  חלילה  מחפשים  ואינם  היי-טק,  עובדי 
תמוהה לכם שעדיין לא נכנסו לשוק אנשים חדשים שיגלו את 
ההזדמנות הזו? החשבון הרי פשוט מאד. אפשר יהיה להעסיק 
גבוה  אך  אביב  בתל  מהממוצע  נמוך  בסכום  חרדית,  עובדת 
מהממוצע בבני ברק, ואז גם לצאת ברווח נקי גדול, וגם לצאת 

"מעסיק הוגן". גם רווחים וגם ערכים. אז למה זה לא קורה?
איככה יתכן שרק מספר מצומצם למדי של חברות פותחות 
שלוחות המעסיקות נשים חרדיות בעבודות היי-טק? איך אף 

אחד לא חוטף פה את ההזדמנות? מישהו?
אלא כי אין פה הזדמנות. אין שכר ניצול. אין ניצול. 

כל בעלי החברות שבוחנים את האפשרות, רואים שבדרך 
כלל העובדות החרדיות אינן שוות משקל לעובדי ההיי-טק. 
לרובן אין תואר אקדמי רלוונטי, אלא רק השכלה בסיסית או 
נשים  יש  בהחלט  חלקן.   – )ומדגיש  התכנית  בתחום  חלקית 
טוב  משתכרות  אכן  והן  מתאימה,  השכלה  בעלות  חרדיות 

המכשירות  בחברות  מדובר  מהמקרים  ניכר  בחלק  יותר(. 
עובדות חרדיות על חשבונן, ולכך יש עלויות. ישנו גם עניין 
של זמינות בשעות עבודה, חופשות לידות תכופות ודרישות 

נוספות. התנאים האלה לגיטימיים, אך גם להם יש עלויות. 
לכן, את תנאי העבודה של חברות ההי-טק בבני ברק לא 
נכון )ברוב המקרים( להשוות לעובדי ההי-טק בישראל, אלא 
עבודה  עושים  אשר  ובאוקראינה  בהודו  לעובדים  בעיקר 
מצויינת וזולה מאד )ולהם, אגב, יש כן השכלה גבוהה(. רוב 
לארצות  פיתוח  עבודות  מייצאות  בישראל  ההי-טק  חברות 
הפיתוח  עבודות  את  לייצא  במקום  בוחרות  וחלקן  אלה, 

הנלוות לאוקראינה, לייצא אותן לבני ברק. זה הכל. 
בהחלט יש נשים חרדיות שכן מתקדמות, והן תמיד יכולות 
עבודה  למקום  ולהתקבל  עזיבה  על  להודיע  נתון  רגע  בכל 
אחר עם שכר גבוה )אך גם תנאים סביבתיים אחרים(. בפועל, 
רובן לא עושות זאת, ולא כי הן לא מכירות את החלופות. הן 

מכירות היטב.
אם מחר יסגרו כל השלוחות בבני ברק, וזה בדיוק מה שיקרה 
אם ידרשו להשוות את השכר שם לתל אביב ולהרצליה, זה לא 
יועיל לנשים החרדיות. זה יועיל בעיקר לאוקראינים ולהודים, 

אשר יקבלו את העבודות שלהן. 
וכל הביקורתיים למיניהם, אשר מדברים גבוהה גבוהה על 
שכר שווה ו"ניצול", יודעים מה, למה שהם בעצמם לא יפתחו 
חרדיות?  נשים  של  הוגנת"  "העסקה  בפועל  ויבצעו  חברה, 
שיבואו ויראו לכולנו, איך נכון, "נאור" ו"שוויוני", להעסיק 
נשים חרדיות. אלא אולי, באמת אולי, כי הם יודעים שרק רעש 
ולא  ולגזור קרדיט שקרי,  תקשורתי אפשר לעשות מהסיפור 

שבאמת יש פה עוול שצריך לתקן?

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה
duzir1@gmail.com :לשאלות והערות פנו אלי במייל

ביבי מציג את שקרי איראן. צילום: עמוס בן גרשם, לע"מ
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