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יכולה  היחסים,  "הידרדרות  אמר.  המצב".  את  להסלים 
להחזיר אותנו לשפל שהיה בתקופת המרמרה וקשה לשער 

את הבאות בעניין זה". 

איראן זה כאן

הסורי  בגבול  בהחלט  סוער  שהיה  הקודם  השבוע  לאחר 
ישראל כפי שסיקרנו כאן בהרחבה, השגרה חזרה לרמת הגולן 
כבר ביום שישי שעבר. ישראל הרתיעה בצורה יוצאת דופן 
ההתבססות  תשתיות  את  והרסה  בסוריה  איראן  כוחות  את 
האיראנית במקום. המיליציות האיראניות השוהות בסוריה, 
לא מגיבות לעת עתה למילה האחרונה שנאמרה מצד ישראל 

בליל רביעי שעבר. או שטכנית הם כרגע אינם יכולים 
להגיב, או שהאיום הישראלי עשה את שלו. 

השאלה  תגיב,  איראן   – וודאי  כמעט  אחד  דבר 
מתי ובאיזה צורה. השבוע נחשף שאיראן מממנת את 
בישראל.  איראנית  נקמה  של  סוג  בעזה,  העימותים 
למרכז  שיכוונו  טווח  ארוכי  מטילים  החשש  מלבד 
הארץ, האופציות הרלוונטיות בפני האיראנים כוללות 
שכרגע  סוריה  וצבא  חיזבאללה  מצד  שתגיע  תגובה 
שומרים על שקט. אולי השקט שלפני הסערה. בעתיד 
הפחות נראה באופק, ייתכן וישראל תעמוד מול ארבע 

חזיתות עויינות ותיאלץ לתמרן ביניהם. 
אזור  לעבר  הגלובלי  הכפר  ברחבי  נפליג  לסיום, 
נושא  אבל  ישירה,  בצורה  ישראל  את  מעסיק  שפחות 
עם  ארה"ב  נשיא  פגישת  לקראת  בעולם.  בהחלט  חם 
הנציגים  בין  המפגש  ולאחר  קוריאה  מצפון  הרודן 
ידיעה  הגיעה  השבוע  לצפונים,  קוריאנים  הדרום 
צפון  בין  ביחסים  ההתחממות  למגמת  ביחס  מפתיעה 
סוכנות  לרביעי,  שלישי  שבין  בלילה  למערב.  קוריאה 
החוץ  שר  סגן  את  ציטטה  קוריאניות  הצפון  הידיעות 
של המדינה שאמר שארצו תשקול מחדש את הפסגה 
עם ארה"ב במידה ותמשיך בדרישה לוויתור מוחלט על 
תכנית הגרעין. סגן השר הוסיף כי טראמפ יוסיף להיות 

נשיא כושל אם ילך בדרכם של קודמיו. 

מעל לחודש שהמתיחות על גבול רצועת עזה מורגשת ואתמול 
לגדר  סמוך  בבוקר,  מאתמול  כאן  נמצא  אני  לשיאה.  הגיעה 
המערכת, כי הלב שלי לא מאפשר לי להיות במקום אחר. מאמש 
אני קורא ורואה אנשים, שגרירים, נשיאים וגם חברי כנסת בכנסת 
עזה.  ברצועת  ה'טבח'  את  להפסיק  לצה"ל  שקוראים  ישראל, 
לבצע  רוצים  צה"ל  לוחמי  כאילו  המשובשת  המחשבה  למרות 
את הירי בגדר המערכת, אני יכול לגלות לכם שלא קל להם, הם 
נקרעים מבפנים במחשבה על פגיעה בחיי אדם. אבל הם גם יודעים 
שאם הם לא יעשו את הפקודה שמוטלת עליהם, הם יצטרכו לנסוע 
ליישובים סמוכי הגדר ולטפל במשפחות שנפגעו. אנחנו מחנכים 

את ילדינו להגן ולא להרוג.
מסר  ולשלוח  ישראל,  בכנסת  או  במשרד  בבית,  לשבת  קל  זה 
'אוי ואבוי לנו'. אני מציע לכל אותם 'יפי נפש', להגיע אלינו לכאן. 
לסייר מול הגדר, לראות בעיניים שלכם מה עושה חמאס ואיך הוא 
מחבלים  מסתתרים  ומאחוריהם  הקדמי  לקו  ונשים  ילדים  שולח 
במטרה לפגוע, לחבל ולהרוג. אני אקבל את פניכם בשמחה ואראה 
לכם כיצד הלוחמים שלנו מנסים לנטרל ולעצור כל ניסיון לפגוע. 
רוצים  לא  הביטחון  וכוחות  צה"ל  איך  לכם  אראה  חשוב,  והכי 

לפגוע באף אחד שלא לצורך.
קיבלה  שנים,   37 כמעט  לפני  בדצמבר,1981,   16 בתאריך 
הכנסת הצע"ח של ח"כ אמרי רון להחמרת הענישה על הפשיעה 
החקלאית. ח"כ רון אמר 'ולהוסיף צער על מכאוב אין ביכולתו של 
החקלאי להשיג פיצוי על אובדן יבולו, שכן חברות הביטוח אינן 
מסכימות לבטח רכוש הנמצא תחת כיפת השמיים. ללא יבול וללא 

ביטוח נשאר החקלאי קירח מכאן ומכאן'
עדיין  הביטוח  חברות  התקדם.  לא  דבר  שום  ועדיין  שנים   37
בוועדת  כאן  יזמתי  לפני שלוש שנים  לא מבטחות את החקלאים 
כמעט  מאז,  שוב,  החקלאיות.  הגניבות  בנושא  דיון  הכלכלה 
ודבר לא השתנה. החקלאות היא העיסוק היחיד שלא ניתן לארוז 
במזוודה. הרב טאו אומר כי היא ללא ספק גם מצוות הציונות ואל 
התלם  עד  החקלאות,  על  לוותר  למדינה  אסור  זאת.  לשכוח  לנו 

האחרון
החקלאית  השדולה  יו"ר  עתיד,  יש  מטעם  ח"כ  הינו  הכותב 

בכנסת, ראש מועצת אשכול לשעבר ותושב עוטף עזה

טרור החקלאות
ח"כ חיים ילין 

ללא ספק ביום שני השבוע, היה שיא העימותים בגדר הדרומית. ערב פסח השנה, החמאס הוציא אל הגדר אלפי פלסטינים במה שכונה אז, "צעדת השיבה". על פי מה שהכריזו כבר אז, יום 
הנכבה ויום עברת השגרירות, יהיה שיא העימותים באותו הגבול. אכן, יום שני השבוע היה שיא השיאים באותו הגבול. אולם ביום שאחריו, דעכו המחאות אל מחוזות מזעריים ביותר ויום 
הנכבה כמעט ולא הביא איתו בשורה משמעותית לארגון החמאס, שלא נדבר על הבטחה לתושבים כי יעבירו נאומים משטח ישראל אחרי שיכבשו אותו ביום שלישי. צה"ל מפרסם את רשימת 

התקריות בגדר אחד לאחד ונתוני הטרור באותו היום.
שיא המפגינים ביום שני השבוע: כ- 40,000

מוקדי הפגנה: 13 בשיא. 
רשימת אירועי היום שהתרחשו במהלך הפרות הסדר האלימות:

11:30 ריצה המונית של מאות מפרי סדר לגדר בצפונית, כולל טיפוס על הגדר במספר נקודות.
12:53 פיצוץ חמישה מטעני צינור בצפון הרצועה.

12:58 פיצוץ מטען חבלה בצפון הרצועה.
13:15 סיכול הנחת מטענים על ידי חוליית מחבלים שפתחה בירי לעבר כוח צה"ל )4-6 מחבלים( בדרום הרצועה. הכוח הגיב בירי.

13:30 ירי לעבר הכוחות בצפון הרצועה.
13:45 ירי לעבר הכוחות בצפון הרצועה )8 מחבלים(, בחסות הפרות הסדר. הכוח מגיב בירי.   

13:50 תקיפת עמדת חמאס על ידי כלי טיס בצפון הרצועה.
14:09 שלושה פיצוצי מטענים, בדרום הרצועה.

14:10 תקיפת עמדת חמאס על ידי כלי טיס בצפון הרצועה.

14:13 זריקת בקבוק תבערה לעבר הכוחות בדרום הרצועה.
14:15 תקיפת עמדת חמאס על ידי טנק בצפון הרצועה.

14:49 זריקת בקבוק תבערה לעבר הכוחות בדרום הרצועה. הכוח השיב באש.
15:10 פיצוץ מטען בצפון הרצועה.

15:26 תקיפת 5 יעדי חמאס על ידי מטוס קרב בצפון הרצועה.
17:04 תקיפת עמדת חמאס על ידי טנק בצפון הרצועה.

17:25 תקיפת 3 יעדי חמאס על ידי מטוס קרב בצפון הרצועה.
19:02 ירי לעבר הכוחות בדרום הרצועה. בתגובה בוצע ירי טנק לעבר עמדת תצפית.

עפיפונים: 25, מתוכם 17 עם חומרי בערה
שריפות בשטח ישראל: 23 מוקדים

אירועי יום שני



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

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

  MSM & כורכומין

MSM & כורכומין

לראשונה! שילוב מנצח

TTM חדש מבית 

הפורמולה היחידה המשלבת ריכוז גבוה של 
כורכומין עם המינרל האורגני המבוקש

· יעיל להקלה על בעיות מעיים כמו עצירות, 

  מעי רגיז ואלרגיות למזון 

· מענה לבעיות עור כמו פסוריאזיס ואקנה 

· הקלה על כאבי דלקת מפרקים.

נשמח לפרט ולייעץ: 1-700-556-700. 
משלוח עד הבית
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יצחק לרר 

את  טראמפ  האמריקאי  הנשיא  קיים  שנים,  ארוכת  ציפייה  לאחר  ישראל:  למדינת  היסטורי  שבוע 
2017, הכיר  ביום שני השבוע. בדצמבר  לירושלים,  הבטחתו ממסע הבחירות להעביר את השגרירות 

הנשיא באופן רשמי בירושלים כבירת ישראל וכעת במאי 2018, עשה את הצעד המעשי שבהכרה. 
בביטול  ששיאם  הבינלאומית,  בזירה  ישראל  לטובת  משמעותיים  צעדים  כמה  עשה  שכבר  הנשיא, 
הסכם הגרעין האיראני, לא דילג על השגרירות והעביר אותה לירושלים יום אחד בלבד לאחר ציון היום 

ההיסטורי, בו שיחררו את ירושלים לפני 51 שנה, במלחמת ששת הימים. 
הנשיא אומנם לא הגיע לטקס העברת השגרירות, למרות שהיו דיבורים על כך ואף הוא עצמו אמר 
במסיבת עיתונאים כי ברצונו "לגזור את הסרט", במקומו ייצגו אותו בתו איוונקה וחתנו ג’ארד קושנר, 

בנוסף, שלח טראמפ ברכה מצולמת לאזרחי מדינת ישראל. 
"בדיוק לפני שבעים שנה, ארצות 
הפכה  טרומן  הנשיא  תחת  הברית 
שהכירה  הראשונה  האומה  להיות 
הנשיא  פתח  ישראל",  במדינת 
פותחים  אנחנו  "היום  בדברים. 
רשמית את שגרירות ארצות הברית 
צריך  היה  זה  טוב.  מזל  בירושלים. 
מיד  כמעט  זמן.  הרבה  לפני  לקרות 
ב-1948,  המדינה  הכרזת  אחרי 
ירושלים  על  הכריזה  ישראל 
כבירתה, הבירה שהעם היהודי ייסד 

בימי קדם. כה חשוב. 
מושבה  היא  ירושלים  "כיום, 
בית  של  ביתו  ישראל,  ממשלת  של 
המשפט  ובית  הישראלי  המחוקקים 
העליון הישראלי, של הנשיא וראש 
היא  ישראל  הישראלים.  הממשלה 
אומה ריבונית עם זכות כמו של כל 
את  לקבוע  אחרת,  ריבונית  אומה 
שנים  הרבה  במשך  אולם  בירתה. 
במציאות  מאליו,  במובן  הכרנו  לא 
היא  ישראל  שבירת  הפשוטה 

ירושלים. 
בהנחייתי,   ,2017 בדצמבר  "ב-6 
סוף- רשמית  הכירה  הברית  ארצות 

סוף בירושלים כבירת ישראל האמתית. היום אנחנו עומדים בהכרה זו ופותחים את השגרירות באדמה 
הקדושה וההיסטורית של ירושלים. ואנו עושים זאת שנים רבות לפני התכנון. כפי שאמרתי בדצמבר, 
השאיפה הגדולה ביותר שלנו היא לשלום. ארצות הברית נותרה מחויבת לחלוטין לסייע בהשגת הסכם 
שלום בר-קיימא. אנחנו ממשיכים לתמוך בסטטוס-קוו באתרים הקדושים בירושלים, כולל בהר הבית 

המכונה גם חראם א-שריף. 
"העיר הזו והאומה כולה הם עדות לרוח הבלתי ניתנת לשבירה של העם היהודי. ארה"ב תמיד תהיה 
הצלחה  פרידמן  לשגריר  מאחלים  אנחנו  ולשלום.  לחופש  במטרה  ושותפה  ישראל  של  גדולה  חברה 
ידידותית לישראל, לפלסטינים  יד  במשרדו החדש בשגרירות היפהפייה הזו בירושלים. אנו מושיטים 
בה,  מי שמשרת  כל  ואת  את השגרירות  יברך  ייתן שאלוהים  מי  ויהיה שלום,  ייתן  מי  ולכל שכניהם. 

ושאלוהים יברך את ארצות הברית של אמריקה. תודה לכם", סיים הנשיא את ברכתו.

"פעם היו כאן צלפים"

אבל ללא עוררין, כוכב האירוע היה ראש הממשלה נתניהו\ שקיבל מחמאות אף מאנשי האופוזיציה. 
אבי גבאי, יו"ר המחנה הציוני פרגן לרה"מ ואמר: ״אני מברך את נשיא ארה"ב טראמפ ואת רה"מ נתניהו 
על העברת השגרירות לירושלים. בנושא ירושלים כבירת ישראל - אין בינינו מחלוקת. הקשר בין מפלגת 
העבודה לירושלים הוא ותיק וחזק, החל מיצחק רבין, רמטכ"ל ששת הימים ומשחרר ירושלים; המשך 
במוטה גור, שפרץ אל תוך העיר והכריז הר הבית בידנו, ועד טדי קולק, מבוני ירושלים ומאחד העיר". 

העברת  של  מרגש  המאוד  מהטכס  עתה  זה  "חזרנו  עתיד:  יש  יו"ר  לפיד,  יאיר  גם  הצטרף  אליו 
כל מי  גדול.  לו קרדיט  היום מגיע  לי לא מעט חילוקי דעות עם ראש הממשלה, אבל  יש  השגרירות. 
שאומר שהנשיא טראמפ היה מעביר את השגרירות בכל מקרה, פשוט לא מסוגל לפרגן. בעיני, מי שלא 
מסוגל לפרגן, מאבד גם את הזכות להעביר ביקורת. זה לא היה קורה בלי שהוא יעבוד על זה. אני מברך 

אותו על כך", אמר. 

בעולם, אתם  יותר  טובים  ידידים  לנו  "אין  באומרו:  ותודה  והביע שמחה  נאם בטקס  עצמו  נתניהו 
עומדים למען ישראל ולמען ירושלים. תודה לכם. הרבנים של ישראל כאן, הרבנים המכובדים שכאן, 
השרים, כל החברים הרבים שבאו מכל רחבי העולם. החברים הרבים שהתפללו למען היום הזה ועבדו 

עבור היום הזה. תודה לכולכם".
"כמובן אני רוצה לברך במיוחד את ג’ארד קושניר ואיוונקה טראמפ. הנוכחות שלכם כאן היום היא 
עדות לחשיבות של האירוע הזה, לא רק לממשל טראמפ אלא בדרך אישית מאוד גם לכם. לכם, כל אחד 
מכם, לחתירה לשלום ולנשיא טראמפ עצמו. תודה לכם. ידידים יקרים, איזה יום אדיר, תזכרו את הרגע 
הזה. זוהי היסטוריה. הנשיא טראמפ, על ידי הכרה בהיסטוריה עשית היסטוריה. כולנו נרגשים מאוד, 

כולנו אסירי תודה עמוקות. 
"בשבילי להיות כאן מעלה בי זיכרונות נפלאים מהילדות שלי. גדלתי פה עד גיל שלוש. הייתי הולך 
פה בשדות עד גבול ידוע, כי פה היה אסור ללכת, זה כבר מסוכן. לכן זה יום גדול, יום גדול לירושלים, 
יום גדול למדינת ישראל, יום שייחרט בזיכרוננו הלאומי לדורות. אני יודע שחלק מכם לא הבינו את מה 
שדיברתי בעברית. סיפרתי שביליתי 
בחיי  הראשונות  השנים  שלוש  את 
גדי  עין  ברחוב  הזאת,  בשכונה 

בתלפיות, לא רחוק מפה. 
מקסימים,  בתים  כמה  פה  "היו 
זוכר  אני  פתוחים.  שדות  הרבה 
שהלכתי בשדות האלה עם אחי יוני, 
שלוש,  בן  הייתי  שש,  בן  היה  הוא 
אל  הלכנו  חזק.  בידי  אחז  הוא 
הבית הנפלא הזה, של פרופ’ ג’וזף 
קלאוזנר, ההיסטוריון היהודי הידוע 
שהיה מורו של אבי. הסתכלתי דרך 
החריצים של בית הכנסת מעץ שבו 
ש"י  הגדול  הישראלי  והסופר  הוא 
מגיע  והייתי  בשבת  התפללו  עגנון 
למקום הזה כאן, אבל רק עד כאן, כי 
אמי אמרה לי ‘אתה לא יכול ללכת 
הגבול,  ליד  היה  זה  לזה’.  מעבר 
וזה  אז,  היה  זה  צלפים.  אש  הייתה 

עכשיו. 
האומה  של  השגרירות  "היום 
החזקה ביותר בעולם, בעלת הברית 
הגדולה ביותר שלנו, ארה"ב, נפתחת 
כאן. איזה הבדל. בשבילי זה מעלה 
זיכרונות אישיים, אבל בשביל העם שלנו, זה מעלה זיכרונות קולקטיביים של הרגעים הגדולים שידענו 
אבי האומה  להיות  והזכות  הגדול  עבר את מבחן האמונה  בירושלים אברהם  הגבעה.  על  הזאת  בעיר 
שלנו. בירושלים המלך דוד ייסד את הבירה שלנו לפני 3000 שנה. המלך שלמה בנה את המקדש שעמד 
מאות ארוכות. בירושלים יהודים שחזרו מהגלות בבבל בנו את המקדש מחדש שעמד עוד כמה מאות. 
בירושלים המכבים החזירו את המקדש לפעילות וחידשו ריבונות בארץ הזאת. וזה היה כאן בירושלים 
כ-2000 שנה לאחר מכן, כשחיילים ישראלים אמרו שלוש מילים אלמותיות ‘הר הבית בידנו’. מילים 

שרוממו את רוחה של אומה שלמה. 
"אנחנו בירושלים ואנחנו כאן כדי להישאר. אנחנו כאן בירושלים מוגנים על ידי החיילים האמיצים 
והחיילים האמיצים מגנים על הגבול בעוד אנו  ידי הרמטכ"ל איזנקוט,  של צבא ישראל, שמונהג על 
היום,  איתנו  נמצא  שמפקדו  והמוסד  השב"כ  הביטחון,  מערכת  ולחברי  להם,  מצדיעים  אנו  מדברים. 
יודע שיעמוד  יום היסטורי בחיי העיר הזאת, שאני  אנו מצדיעים לכם. התכנסנו כאן היום לחגוג עוד 
לצד החלטות גדולות אחרות בהיסטוריה של העם שלנו. לפני יותר ממאה, הצהרת בלפור הכירה בזכות 
העם היהודי לבית לאומי בארץ הזאת. לפני 70 שנה מהיום הנשיא טרומן הפך למנהיג הראשון שהכיר 

במדינה שנולדה מחדש", סיכם נתניהו הנרגש. 
קושנר עצמו נשא אף הוא דברים: "אני כה גאה להיות כאן היום בירושלים, הלב הנצחי של העם 
היהודי, ויש לי כבוד מיוחד להיות כאן היום כנציג הנשיא ה-45 של נשיא ארה"ב, דונלד ג’יי טראמפ. 
אני גם רוצה להודות לראש הממשלה נתניהו ושרה שהם כאן איתנו לחגוג את המאורע ההיסטורי הזה. 
תודה לכם. אני רוצה לבקש מכל חברי הקונגרס שכאן היום לקום, היום הזה לא היה אפשרי בלי התמיכה 
שלכם במשך השנים. תודה לך סגן השר סליבן שהובלת את המשלחת שלנו, השר מנוצ’ין על מנהיגותך 
וידידותך וכמובן איוונקה תודה לך על עבודתך הנפלאה כדי לעזור לאנשים רבים בעולם ובמדינה שלנו, 
ישראל  בין  הקשר  את  לחזק  מאמציו  על  פנס  מייק  הנשיא  סגן  את  להוקיר  גם  רוצה  אני  אותי.  כולל 

לארה"ב". 
נאומים נוספים נשאו באירוע נשיא המדינה ראובן ריבלין, השגריר האמריקאי דיוויד פרידמן ועוד. 
ערב קודם לכן, נערך ערב גאלה מיוחד על ידי משרד החוץ, ובו נשא דברים בין השאר הראשל"צ הגאון 

רבי יצחק יוסף, שכינה את טראמפ "מלך של חסדים".

היסטוריה: 
שגרירות ארה"ב בירושלים
ההכרה האמריקנית בירושלים כבירת ישראל מקבלת לראשונה 
בתו  ואת  מצולמת  ברכה  שלח  ארה"ב  נשיא   • מעשי  ביטוי 
העלה  התרגש,  הממשלה  ראש   • דברים  נשא  שאף  וחתנו, 

זיכרונות מילדות וזכה לפרגונים גם מראשי האופוזיציה 
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לא תאמינו אבל היו זמנים שבהם, למי שסבל מטחורים 
חיצוניים המליצו על טיפול בעזרת עשן של מדורה שחוזקה 
שיטה  פיתח  ממש  הרמב"ם  מרפא.  צמחי  של  זרעים  עם 
הטיפול  את  ליצור  כדי  מיוחדים,  כלים  שכללה  מורכבת, 
משחה  לרקוח  גם  נהוג  היה  שנים  באותן  עשן.  בעזרת 
שהורכבה מעירבוב של חלמון ביצה עם דונג דבורים והרב 
חיים ויטאל, ממקובלי צפת, המליץ בחיבורו על טבילה במי 
מגלעיני  שנטחנה  אבקה  בהם  שעורבבו  חמימים,  אמבט 

אפרסקים עם אזוב שבושל במים ועוד. 
על  לבעיית הטחורים מבוסס  היום הטיפול המומלץ  גם 
צמחי מרפא, אבל הדרך היא כבר מפוקחת, סטרילית ויעילה 

באופן מדעי ומוכח.
טחורים הם ורידים בולטים המופיעים בדופן פי הטבעת, 
וגורמים   )rectum( החלחולת  של  התחתון  בחלק  או 
משאות  סחיבת  ממושכת,  ישיבה  ודימום.  גרד  לכאבים, 
לגרום  יכולים  בגיל,  העלייה  פשוט  או  קבע,  כדרך  כבדים 
עודף  עם  לאנשים  גם  אופייני  המצב  הבעיה.  של  להופעה 
משקל, לנשים בתקופת ההריון ולמי שסובלים משילשולים 

או עצירויות. 
ורידים  של  ונפיחות  למתיחה  נוספות  אפשרות  סיבות 
לאיברים  שגורמת  רבה  עייפות  הן:  הטבעת  פי  באיזור 
פנימיים לצנוח; פעילות גופנית מאומצת; מתח, לחץ תוך 
לב. אי־ספיקת  וגם  הקאות  או  רבים  שיעולים  בגלל   בטני 

הרפואה  בחוכמת  נעזרת   TTM בשם  ישראלית  חברה 

כדי  מרפא,  פעילות מצמחי  בתמציות  ומשתמשת  העתיקה 
של  הפעילות  את  לשפר  וכדי  ברקמות  הפגיעה  על  להקל 

מערכת העיכול כך שבעיית הטחורים תיפסק.

  נלחמים בזיהום

 TTM הנטורופתית הראשית בחברת M.Sc אלינה זקס
מוצרי  את  שרקחה  ומרצה  מטפלת  קלינית,  הרבליסטית   ,
החברה, מסבירה על שיטת הטיפול, "צמחים רבים נחקרים 
מהמחקרים  מובילות.  באוניברסיטאות  האחרונות  בשנים 
צמחי  מדעית.  להוכחה  העממית ניתנת  שהחוכמה  עולה 
כיום  בעולם  גדולים  מחקרים  של  במרכזם  נמצאים  מרפא 
וניתן להגיע בעזרתם לפריצות דרך, שיוכלו למנוע ולהקל 

על מחלות רבות.
TTM כללנו קרם צמחי למריחה חיצונית  "בערכה של 
צמחיות  וכמוסות  הפצוע  האיזור  את  ומרגיע  שמחטא 
התהליכים  והורדת  העיכול  מערכת  בהנעת  שממוקדות 

הדלקתיים בגוף".
באלו צמחים השתמשתם?

תהליכים  ומעכב  גירוי  שמרגיע  מרפא  צמח  "הממליס- 
יוצר שכבת הגנה שיעילה  דלקתיים. החומר הפעיל בצמח 
הקופטיס  את  גם  שילבנו  והרעלנים.  המזהמים  מרבית  נגד 
דימום  שעוצר  מחטאת  תכונה  בעל  מרפא  צמח    - הסיני  
אגוז  מקליפת  תמצית  שילבנו  כן  כמו  נפיחות.  ומפחית 

שחור שמכילה חומרים המכווצים את כלי דם ומזרזים את 
פינוי הרעלים מהגוף וגם אכילאה אלף העלה - צמח מרפא 
דלקת  ומפחית  מחטא  רקמות,  של  התחדשות  שמעודד 

ונפיחות".
איך משיגים את המוצרים?

יועץ מקצועי  עם  ומשוחחים  "בשלב הראשון מטלפנים 
ומתחילים  אחד  לכל  מתאים  לא  הטיפול   .TTM מטעם  
שנלקחות,  תרופות  הרפואי,  הרקע  לגבי  מפורט  בתשאול 

רגישוית ועוד. 
"אם יש התאמה, היועץ מתאים מינונים ומוצרים בהתאם 
לצורך והם מגיעים עם שליח עד הבית כחלק מהשירות. ואז 
מלווים  אנחנו  מגיע השלב השלישי: אחרי קבלת הערכה, 
נכונה  התקדמות  לוודא  כדי  שוטף  באופן  המטופל  את 
גם  אנחנו  לצורך.  בהתאם  מינונים  לשנות  או  התהליך  של 
דלקתיות  שמורידה  מתאימה  לתזונה  המלצות  מספקים 

ומסייעת לעיכול".
כאב  תהססו.  אל  הטבעת?  פי  באיזור  מכאבים  סובלים 
היווצרות  על  גם  להצביע  עלול  טחורים  ידי  על  הנגרם  עז 
קריש דם בתוך הטחורים וזהו מצב מסוכן הדורש התערבות 

ניתוחית.
במקום לחכות לרגע האחרון, חייגו: 1-700-556-700

 natural.ttmisrael.com  או חפשו ברשת
רפואה שלמה

אל תסבלו, תטפלו
כאבים,  על  להקלה  מרפא  צמחי 
עממית  חוכמה  הכירו  ניסיתם?  כבר 

ומסורתית שגייסה את המדע לצידה
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היעד: חוק הגיוס
הנציגים החרדים משיבים לשלוש שאלות מסקרנות: מה ההישג האישי שלהם למען לומדי התורה, מה 
החיבור האישי שלהם לתורה ומה הדבר החשוב ביותר שהם מתכוונים לעשות עבור הלומדים  סגן שר 
הבריאות יעקב ליצמן, סגן שר החינוך מאיר פרוש, יו"ר ועדת החינוך יעקב מרגי, יו"ר ועדת המדע אורי 

מקלב וחברי הכנסת יואב בן צור, מיכאל מלכיאלי וינון אזולאי משיבים

חיים וייס
 

צילומים: פישל רוזנפלד, אתר הכנסת, שלומי כהן, איציק הררי

שיענו  החרדים  הכנסת  מחברי  ביקשנו  השבועות  חג  לרגל 
ראשונה  בתורה. שאלה  זהות הקשורות  על שלוש שאלות  לנו 
על הישג אישי שרשמו למען התורה, שאלה שנייה על הדבר 
לומדי התורה  צריכים לעשות למען  ביותר שאותו הם  החשוב 

ושאלה אחרונה על החיבור האישי שלהם עם התורה.

סגן שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן

יזמתי  אישי:  הישג 
תכנית  לפועל  והוצאתי 
שבאה  ילד  לכל  חיסכון 
לכל  היתר  בין  מענה  לתת 
ילדי ישראל, ובעיקר מנעה 
בקצבאות  הקיצוץ  את 
לומדי  ומשפחות  הילדים 
מגזירות  שנפגעו  התורה 

לפיד.
ביותר:  החשוב  הדבר 
השלמת חוק הגיוס שיסדיר 
לומדי  של  מעמדם  את 

התורה בני הישיבות שתורתם אומנותם.
אני מקפיד להתחיל את סדר  אישי: מזה עשרות שנים  חיבור 
לימוד  קביעת  רש"י.  וחומש  תהילים  גמרא,  בלימוד  שלי  היום 

תורה זה היסוד של היום שמשפיע גם על החיים עצמם.

יו"ר סיעת ש"ס ח"כ יואב בן צור 

אישי:  הישג 
החורף  במושב 
ובנוכחי  האחרון 
לפעול  זכיתי 
עולם  בשליחות 
ולהיות  התורה 
היוזמים  מבין 
של  והמקדמים 
חוק הסדר מעמדם 
התורה  לומדי  של 

)'חוק הגיוס'( המתקן עוולה ומעניק לטובי בחורינו את התנאים 
הראויים למלאכה זו. בנוסף לכך, לפני שני מושבים אושר החוק 
ולישיבות, חוק שללא  שלי המעניק פטור מארנונה לבתי מדרש 

ספק מאפשר למוסדות תורניים להתמקד בעיקר.
שהגיעו  חרדים  כנסת  חברי  בתור  ביותר:  החשוב  הדבר 
לשליחותם הציבורית מתוך עולם התורה, עלינו להיות השגרירים 
לבחורי  הניתן  שהיחס  להיאבק  עלינו  בכנסת.  התורה  עולם  של 
הישיבות, הפועלים בשליחות קודש למען כל עם ישראל ולמען 
חיזוק הצביון היהודי של מדינתנו, הוא יחס הולם ושזכויותיהם 
לפעול  להמשיך  יש  דמוקרטית.  יהודית  למדינה  כראוי  יתממשו 
קיצוניות  סיעות  של  סנקציות  ולבלום  ובהידברות  בנחישות 

הפוגעות במלאכת הקודש, לימוד התורה.   
 חיבור אישי: נפלה בחלקי הזכות הגדולה לסייע בהפצת תורת 
ישראל לציבורים גדולים, כחזן, מורה, מנכ"ל רשת מעיין החינוך 
התורני וכשותף לארגון עצרת הסליחות הגדולה המתקיימת מידי 

שנה בכותל.

סגן שר החינוך מאיר פרוש

כל  לו,  ומחוצה  החינוך  במשרד  עוסקים  אנחנו  אישי:  הישג 
השנה מידי יום ביומו בדאגה עבור לומדי התורה. זכיתי לדחוף 

מדובר  לנער',  'חנוך  פרויקט  את 
לנוער  חונכים  מדריכים  במאות 
מתמודד בישיבות קטנות. הובלת 
חומש  כיתות  לתוספת  המהלך 
ללימוד  החרדי,  במגזר  לכיתות 

התורה.  
ביותר: להסדיר  הדבר החשוב 
בני  מעמד  את  קבע  באופן 

הישיבות מול שלטונות הצבא. 
יום  עובר  לא  אישי:  חיבור 

שאיני לומד תורה.

ח"כ מיכאל מלכיאלי

הקטן  אנוכי  אישי:  הישג 
בכנסת  ציבור  כנציג  משמש 
התורה,  ועמלי  לומדי  למען 
בכל  הציבורית  פעילותי  ולכן 
עבורם.  לסייע  הן  המישורים 
בתחבורה  הנסיעה  מעניין  החל 
ירושלים,  העיר  בתוך  הציבורית 
בלתי  הארץ.  חלקי  ובשאר 
שאברכים  הדעת  על  מתקבל 
יצטרכו לשרוף מידי יום זמן ניכר 

באוטובוסים שמאחרים או לא מגיעים כלל. יחד עם חברי כנסת 
נוספים, לא אנוח ולא אשקוט עד שהדבר יגיע לכלל פתרון. מעבר 
ובני  התורה  לומדי  למען  ופעילויות  חוקים  סדרת  לי  יש  לכך, 
התורה- חוק הפלאפונים הכשרים, חוק שפוטר את בני הישיבות 
הכללי  במגזר  התלמידים  כמו   18 מגיל  לאומי  ביטוח  מתשלום 

ועוד.
בראשות  ש"ס  תנועת  בו  הגיוס  חוק  ביותר:  החשוב  הדבר 
היו"ר הרב אריה דרעי עמלים להביא להסדרתו, וזאת בהתייעצות 
המלאה עם מועצת חכמי התורה בראשות נשיא מועצת מרן חכם 

שלום כהן שליט"א.
הכי  עם  הלשכה  לכאורה  היא  בכנסת,  לשכתי  אישי:  חיבור 
ויש  הכנסת  במשכן  שנמצא  מי  שכל  וזכיתי  קודש,  ספרי  הרבה 
לו מספר דקות פנויות, מגיע ומנצל את  הזמן ללמוד. ניצול הזמן 

כפשוטו.

יו"ר ועדת המדע ח"כ אורי מקלב

לנשות  אפשרות  מתן  אישי:  הישג 
אברכים לעבוד שווי זכויות במדינה כך 

שיוכלו לפרנס בכבוד בית של תורה.
למי  לאפשר  ביותר:  החשוב  הדבר 
שרוצה ללמוד תורה בנחת לעשות זאת 
בשקט ולהשלים את חקיקת חוק דיחוי 

גיוס בני הישיבות.
חיבור אישי: הייתי מעל עשר שנים 
בכולל וכל שיעור תורה או לימוד תורה 
שלנו מציף געגוע לימים היפים האלה.

יו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי

אישי:  הישג 
למען  הישגים 
התורה  לומדי 
רבים.  הם 
לאחרונה  רק 
כי  פעלתי 
החינוך  משרד 

לימוד.  ל-12 שנות  ערך  כשווה  ובכולל  בישיבה  בלימודים  יכיר 
כמו כן פעילות בועדת החינוך כי תקצוב החינוך המיוחד במגזר 
המיוחד  החינוך  לתלמידי  כמו  מלא  בשוויון  יתוקצב  החרדי 
משרד  מול  טיפול  הקרובה.  הלימודים  משנת  הממלכתי  בחינוך 
הביטחון בהחזרת מעמד בן ישיבה לאברכים ובחורים אשר איבדו 

מעמד תורתו אומנותו מסיבות שונות.
בני  למען  לעשות  כיום  עלינו  מוטל  ביותר:  החשוב  הדבר 
למוסדות  לימוד  שכר  בגין  התשלומים  להוזלת  לפעול  התורה 
החינוך ובכך להגדיל את ההכנסה למשפחה אשר תביא לרווחתם 
הכלכלית. כיום אברך משלם על חינוך ילדיו סכומי עתק מהיכן 
שאין לו, לעומת מערכת החינוך הכללי אשר כמעט לא נגבה שום 

תשלום עבורה. 
חיבור אישי: החיבור שלי לעולם התורה קודם. ראשית נולדתי 
התורה  לאהבת  התחנכתי  בו  אשר  תורה,  של  בית  בתוך  וגדלתי 
שבע  בבאר  תורה  של  עולה  ממקימי  להיות  זכיתי  והמצוות. 
יש  הקמנו  מקשיבים  חברים  עם  יחד  אשר  ה-70  שנות  בשלהי 
מאין, בהפצת התורה בעיר באר שבע כאשר לא היו לומדי תורה 
בנמצא. זכיתי להקים את בית מדרש מעיינות בבאר שבע בשנות 
ה- 80 וממנו צמח הגרעין הראשון אשר הקים ואיכלס את הקריה 
להיות שותף במפעלו של מרן  כולנה  ועל  החרדית בבאר שבע. 
להחזיר  גביו  על  עומד  גדול  בבחינת  זצוק"ל  יוסף  עובדיה  הרב 
עטרה ליושנה כשותף ופעיל בתנועת שס מיום היווסדה ועד עתה 
ארבע  של  מוצלחת  כהונה  לרבות  ובארצית  המקומית  במערכת 

שנים כשר לשירותי הדת.

ח"כ ינון אזולאי 

הישג אישי: 
שמוניתי  ביום 
כנציגם  לכהן 
של בני התורה, 
אל  נכנסתי 
פנימה  הקודש 
של  למעונו 
ראש  מרן 
נשיא  הישיבה 
חכם  המועצת 

שלום כהן שליט"א, בכדי לקבל עצה וברכה, ראש הישיבה הורה 
לי ליטול על עצמי 'משימת קודש' ולשמש בכנסת כנציגם של בני 
שלטונות  מול  השוטף  והטיפול  הגיוס  ובנושאי  בכלל  הישיבות 
אותנו  מלווה  שברכתו  לראות  זוכה  אני  ה'  וברוך  בפרט.  הצבא 
גם במקרים המסובכים  ורואים סייעתא דשמייא עצומה  יום  יום 

ביותר. 
הדבר החשוב ביותר: כעת במושב הקיץ חוק הגיוס הוא הדבר 
המרכזי שאנו מכוונים אליו, בני הישיבות הם עמוד השדרה של 
העם היהודי, והמובחרים מבנינו – הבוחרים מרצונם בחיי צמצום 
ומשקיעים את מרצם בלימוד התורה, לא ייתכן שבן תורה שרוצה 
ללמוד תורה לא יוכל לעשות זאת. יו"ר התנועה הרב אריה דרעי 
ולהוביל  להסכמות  להגיע  אפשר  כי  החורף  במושב  הוכיח  כבר 
משברים  ליצור  מבלי  בקואליציה  החברים  כלל  מול  מהלכים 
בכפוף  זה  למען  מגויסים  החרדים  הח"כים  כל  כולנו  מיותרים, 
דורש  תמיד  התנועה  יו"ר  בנוסף,  התורה.  גדולי  של  להוראתם 
מאתנו לא רק לשמר את הקיים, אלא גם להגדיל כמה שניתן את 
רווחתם של בני התורה, חברי לתנועה ואנוכי עמלים להגדיל את 
התקציבים המיועדים, וזאת בכדי לדאוג לרווחתם של בני התורה. 
חיבור אישי: איני מבין מה הפירוש חיבור אישי עם התורה, אני 
מרגיש בכל יום חלק בלתי נפרד מעולם התורה, אין יום שעובר 
לימוד  מעצמי.  ודרישות  הספקים,  עם  התורה  לימוד  ללא  עלי 
לא  אני  בעשייה  עמוסים  שהימים  והגם  ממני.  חלק  זהו  התורה 
מוותר לעצמי. לפני למעלה מעשור הקמתי מניין אברכים בעיר 
למניין,  מלא  ושותף  פעיל  חלק  אני  היום  עד  ה'  וברוך  אשדוד, 
כינוס של בני התורה אני  ובכל  ולוקח חלק פעיל בעשייה שבו, 

משתדל להיות חלק ממנו כאברך לכל דבר. 

יקט
פרו

וחד
מי
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הלם וזעזוע בקהל המסורתי, הדתי והחרדי 
באמצעות  בפומבי  יהודי  סמל  ביזוי  לנוכח 
התפילין. המקרה  את  רדודה המבזה  ליצנות 
השבוע,  רביעי  ביום  התרחש  המחריד 
תוכנית  נהדרת',  'ארץ  הטלוויזיה  בתוכנית 
המציגה אירועים ומאפיינים ישראלים בצורה 
רשמה  כבר  בעבר  וסאטירית.  הומוריסטית 
התכנית זלזול בקדשי ישראל, אלא שהפעם, 
הגבולות,  כל  את  וחצו  בתוכנית  הקצינו 
כאשר על ראש דמותו של השר נפתלי בנט, 
ובזויה  מבישה  בצורה  תפילין  זוג  הודבקו 
הבידור  תוכנית  כאן.  לפרטה  המקום  שאין 
רבנים,  ברשתות.  נפש  ושאט  לזעזוע  גרמה 
הביעו  ועוד  תקשורת  אנשי  פוליטיקאים, 
המערכון  על  מגזרים,  חוצת  נרחבת  ביקורת 

המביש והמזעזע.    
שר  ש"ס,  יו"ר  היה  המגיבים  ראשון 
"הערב  בתגובה:  שאמר  דרעי,  אריה  הפנים 
׳ארץ  בתכנית  ופוגעני  מחפיר  קטע  שודר 
התפילין,  את  ולקלס  ללעג  ששם  נהדרת׳, 
את  מסרו  שיהודים  קדושה  מצווה  אותה 
שכזה  דבר  לו  הדורות.  בכל  להניחם  נפשם 
היה מוצג באחת ממדינות העולם, היו כולם 
זועקים אנטישמיות. אבל דווקא כאן, במדינת 

היהודים, עובר דבר כזה בשתיקה. בושה!"
לאו  דוד  רבי  הגאון  לישראל  הראשי  הרב 
בזלזול,  קדושה  בתשמישי  "השימוש  אמר: 
זהו  ואיום,  נורא  הוא  פוגעני,  ובאופן  בלעג 
דבר  שישודר  הדעת  על  מתקבל  בלתי  דבר 
יצירה  איננה  וזו  הישראלית  בתקשורת  כזה 
התפילין  כלפי  לעג  זהו  בידור,  או  תרבות 
ותשמיש קדושה ורמיסת רגשות של מיליוני 
מצפה  הוא  כי  הוסיף  לאו  הרב  יהודים". 
כל  המחפיר  הזלזול  את  שפרסמה  שהתכנית 
כך בתפילין, "תביע התנצלות ולא תשוב על 

כך. מדובר במעשה שלא ייעשה".
אמר  ליצמן  יעקב  הבריאות,  שר  סגן 
בעקבות המערכון המזעזע: "הזדעזעתי מאוד 
מהשימוש הבזוי בתפילין כפי ששודרו הערב 
חמורה  בפגיעה  מדובר  סאטירה.  בתכנית 
גם  בתוקף.  זאת  מגנה  ואני  ישראל  במסורת 
שלא  אדומים  קווים  יש  וסאטירה  להומור 

חוצים לעולם. זו בושה וחרפה".
בנט,  נפתלי  החינוך  שר  המערכון,  כוכב 
בקודש:  המזלזלת  הצגתו  אופן  על  אמר 
תפילין  על  אבל  כמה שתרצו,  תצחקו  "עליי 
וקדשי ישראל לא. אני גאה להיות בין מנשקי 

המזוזות ומניחי התפילין. אני יהודי גאה". 
הגיב:  צור  בן  יואב  ח"כ  ש"ס  סיעת  יו"ר 
קווים  הערב  חצתה  נהדרת  ארץ  "מערכת 
ערכים  לקבור  זול  להומור  ונתנה  אדומים 
ולפגוע  קדושה  תשמישי  לבזות  בסיסיים, 
לגופים  קורא  אני  היהודי.  הציבור  ברגשות 
בית  בדק  לערוך  התכנית  על  המפקחים 
בנושא, להוריד את השידור מהרשת ולמנוע 

מערכונים פוגעניים מסוג זה".
בתגובה  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 
הניכור  "עוצמת  נהדרת:  ארץ  לפרובוקציית 
של אותה תכנית ידועה בציבור, אך מסתבר, 
הניכור  השיא  את  שוב  שברה  הערב  כי 
באמונתם  חמורה  פגיעה  תוך   - והאטימות 

של מיליוני יהודים בעולם כולו. מוזר מאד כי 
דווקא אותם אנשים שסביהם בדורות קודמים 
בחרו  תפילין  מצוות  על  נפש  למסור  בחרו 

להיות בצד המסית והמנותק".
ניר,  לאבי  מכתב  שיגר  אזולאי  ינון  ח"כ 
עמוקות  "הזדעזעתי  כתב:  ובו  קשת,  מנכ"ל 
ביזיון בקודשי  יתר העם היהודי על  יחד עם 
יהודית  במדינה  דווקא  כי  ייתכן  לא  ישראל, 
יעשה שימוש שפל ובזוי באות קודש של העם 
למענו.  נפשם  את  מסרו  רבים  אשר  היהודי 
בתכנית  בתפילין  שנעשה  השפל  השימוש 
סאטירה במסגרת שידורי הערוץ קשת, מהווה 
מסורת  שומרי  ציבור  בקרב  חמורה  פגיעה 
ישראל.  במדינת  רוב  מהווה  אשר  ישראל, 
אי לכך אני דורש כדלהלן: א: להשעות את 
האחראים לכך ולזמנם לשימוע. ב: התנערות 
והתנצלות של המערכת למעשה שפל זה וכן 
אלו  מעין  דברים  ישנו  שלא  לקחים  הפקת 

להבא".
הגיב  ישי  אלי  יחד,  ויו"ר  לשעבר  חה"כ 
סאטירה,  נראית  לא  "כך  המבישה:  לתקרית 
של  וזלזול  ערכי  עשתונות  אבדן  נראה  כך 
תכניות הטלוויזיה בקדשי ישראל. בתקשורת 
יודעים לצעוק על ״הדתה״, אבל כשמנגד זו 
אפשרות  אין  פשוט  טיים,  בפריים  המציאות 
אחרת. תמו הימים שטלית ותפילין היו ללעג 
חייב  ישראל,  במדינת  ישראל,  עם  ההמון. 

לזעוק על מיצג מחפיר שכזה, עד כאן!"
מאז שידור המערכון הנורא, לא מפסיקות 
לזרום תגובות נוספות עוד ועוד. נציין, כי זה 
התוכנית  הפקת  שבה  הראשונה  הפעם  לא 
ולהפוך  ישראל  קודשי  את  לקחת  מחליטה 
רבים  במקרים  ואף  רח"ל  וללעג  לבוז  אותם 
בשבוע  רק  הדברים.  סביב  סערה  נוצרה 
שעבר, עיתון חילוני בחר לבקר את התוכנית 
ובקודשי  יהודית  במסורת  הזלזול  רצף  על 
ישראל, וזאת כמובן טרם הלעג כלפי התפילין 
עליו מסרו נפש יהודים לאורך ההיסטוריה -  

ה'אות' המקשר בין עם ישראל לקב"ה. 
שרפר,  אריאל  חי'  'קול  עיתונאי  בנוסף, 
הגיש כבר באותו הערב תלונה מנומקת היטב 
לנציב פניות הציבור ברשות השנייה בדרישה 
התכנית  וכותבי  ביוצרי  חמורה  לנזיפה 
בכלי  או  חי  בשידור  התנצלות  ודרישת 

תקשורת נפוץ על התנהגותם המבזה.
מהפקת התוכנית "ארץ נהדרת" נמסר לרן 
או  לפגוע  כוונה  כל  הייתה  לא  "כי  בוקר: 

לבזות."
למערכון  בתגובה  נמסר  השנייה  ברשות 
בביזוי  רואה  השנייה  "הרשות  כי  המדובר 
כמעשה  הדתות  כל  של  דתיים,  סמליים 
עליונה  חשיבות  שקיימת  אף  על  חמור. 
לחופש הביטוי והיצירה, על אחת כמה וכמה 
זה  במקרה  כי  נראה  בסאטירה,  כשמדובר 
כאן  נעשתה  פניו  על  אדומים.  קווים  נחצו 
טעות בשיקול הדעת שהובילה לפגיעה קשה 
ומסורתי  חילוני  דתי,  רחב,  ציבור  ברגשות 
השניה  הרשות  של  התלונות  נציב  בישראל. 
תלונות  עשרות  התוכנית  שידור  מאז  קיבל 
והבוקר הוגשה פניה מהרשות לקשת לצורך 

בדיקת המקרה".

לשם קדושת תפילין
ומזעזע  פסול  שימוש  בעקבות  לאומית  סערה 
בתפילין במערכון סאטירי  דרעי: "לו דבר שכזה 
כולם  היו  העולם,  ממדינות  באחת  מוצג  היה 
זועקים אנטישמיות"  הגר"ד לאו: "שימוש נורא 
ואיום, בלתי מתקבל על הדעת"  ברשות השנייה 

פנו ל'קשת' ודרשו הבהרות
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פצעי מחץ

מהמוצלחים  הוא  שהיה,  השבוע  לאן?  הפנים 
ביותר בקריירה של בנימין נתניהו. גם ראש הממשלה 
יודע שבמזרח התיכון, הכל תלוי על בלימה. הפצצה 
וח״ו  טועה,  מפגז  שייפגע  קרב  מטוס  בעזה,  מוצלחת  לא 
פגיעה או חטיפה של חיים, המנגינה משתנה והסיפור נכתב 

מחדש. ועדת החקירה, מתכווננת. 
״שמשון  שיטת  למעשה,  הלכה  הוכח  בשטח  בפועל, 
המסר  דמים,  יום  היה  ב׳  יום  בגדול.  הצליחה  הגיבור״ 
הועבר, הלקח נלמד, מאז ישנה ירידה דרמטית במשתתפים 
ובאירועים. יום המבחן הבא, הוא היום - יום ו׳ הראשון של 

צום חודש הרמדאן. 
אורגן  הוא  הפתיע.  לא  הנוכחי,  האירועים  ושטף  תאריך 
ה14.5.019,  ב׳  ליום  מכונן  בכוונת  ונקבע  החמאס  ידי  על 
יום חנוכת שגרירות ארה״ב בירושלים הבירה. ״יום הנכבה״ 
צפוי  היה  הרמדאן  צום  תחילת  חג  ב15.5,  חל  השנתי, 
להתחיל ביום ה16.5. לאור הימים העוקבים, החמאס תכנן 3 
ימי מהומות רצופים. למחרת היום הראשון בו נפצעו למעלה 
מאלפים ונהרגו עשרות אנשים, הושעו וצומצמו העימותים. 
ביום ד׳ קרה פנצ׳ר, תחילת הצום נדחתה. ב״מכה״ לא ראו 
להנמכה  תירוץ  זה  ביום.  נדחתה  החודש  תחילת  הירח,  את 

נוספת בגובה הלהבות וכמות המפגינים.  
הנחישות  שידור  בטוחים?  והפרשנים  הביטחון  מערכת 
הבלתי מתפשרת ועוצמת האש בפועל, באירועים המצטברים, 
החמאס,  הנהגת  את  שמוטטה  היא  אמריקאי,  בגיבוי  והכל 
עזר.  בוודאי  המצרי  הלחץ  מסלול.  לשינוי  אותם  ולקחה 
אין ספק, שהחמאס הופתע מההחלטיות והנחישות בשטח. 
מהדורת  מדי  גבהה  שהצטברה,  והנפגעים  ההרוגים  עקומת 

חצי.
לעתיד.  לקח  ולימוד  בדיקה  לדיון,  שנשארה  השאלה 
מדוע  הרוגים,  ל100  וקיווה  ציפה  מראש,  הודיע  החמאס 
ניתנה פקודת ״ויחזור לאהלו בשלום״, כבר ב18:00, לאחר 
והמטרה  נוספות  שלש  שעתיים  המקווה?  מהכמות  מחצית 
השינוי?  את  יצרו  ומה  מי  מושגת.  הייתה  הרוגים   100 של 

התשובה חשובה מאד להסקת מסקנות וידע לעתיד. 
מאה הרוגים, היו יתרון לחמאס. ההדים היו מוגברים. גם 
למעט  החדשות!  מהדורות  בראש  כיכבנו  חצי-כמות,  עם 
הגינויים  החמאס,  את  שגינו  הרחוקה  ואוסטרליה  ארה״ב 
השמיץ  קילל,  הקיצוני,  השמאל  בבית  גם  וקצפו.  שצפו 
מאסלאמופוביה  המאוימת  האנטישמית,  באירופה  ואיים. 
עובדות,  ולאשר  לבדוק  טרחו  לא  כמותית,  וגדלה  פעילה 
הגינויים הגיעו מיידית. בישראל לא טרחו לענות נקודתית! 

העובדות ידועות ומוכרות, כך גם זהות הצבועים. 
מאוחרת  תגובה  הפתיעה!  כדרכה  פוטין,  של  רוסיה 
מפורש,  גינוי  אך  ההרוגים,  מכמות  דאגה  שכללה  מאד, 
וילדים בראש המערכה!!! הכוונה לא  נשים  למי שמעמיד 

לישראל.
וההתנהלות של החמאס? מה  מה הביא לשינוי התפישה 
היה בהתחלה ומה השתנה? מדוע ניתנה פקודת ההתפזרות 
שלושה  מתוך  אחד  יום  מיצו  לא  אפילו  גדול?  היום  בעוד 

מתוכננים. 

האדירה,  הפצועים  כמות  צפויה.  ולא  ביזארית  התשובה 
משפחות  מאות  הזעיקה  הרפואית,  המערכת  את  שסתמה 
עוד  לעייפה,  והעמוסים  הסתומים  החולים  לבתי  מהבתים 

לפני יום הקרב. 
המתים, מתים. הסתה, תמונות סטילס, ראיונות והצהרות 
הלוויות  ״שאהיד״.  להיות  ״זכותו-זכותנו״  על  בתקשורת, 
הפורענות  זרעי  אבלים.  וסוכת  ומשתלהבות,  פרועות 
האבל  מחול  הצעירים.  בלבבות  נזרעו  הבאים,  למתאבדים 

והסבל יימשך. גזירת גורל. 
החיים.  לכל  זה  לפעמים  הפצועים-החיים.  זה  הבעיה 
מוטל  השוטף  העול  לשנים.  והגבלה  נטל  הטוב,  במקרה 
הכספי  התשלום  הקרובה.  המשפחה  בני  ועל  הקרובים  על 
השאהידים,  למשפחות  רק  ״שווה״  החמאס,  ידי  על  שניתן 
הזעם!  התפוצץ  כאן  והמוגבלים.  הנכים  למשפחות  לא 
'להפנים'  התחילו  החיים,  הנפגעים  משפחות  ואלפי  מאות 
החלטות  אחר  שבהיגררות  הטיפשות  החיים.  המשך  את 
החמאס, הכתה להם בפנים, שינתה להם את החיים. משפחות 
הפצועים, זה סיר הלחץ המבעבע, שמאיים על המשך שלטון 

החמאס ברצועה. 
במפתיע, כמות ההרוגים מכבידה על ההסברה הישראלית 
מסיתה  העולמית,  הקהל  בדעת  נזקים  גורמת  ודובריה, 
המונים, גורמת למשברים דיפלומטים אך לא מספקת פתרון 

לבעיה בשטח ו-או הרתעה. כמות ההרוגים היא מטרה בפני 
עצמה.

דווקא כמות הפצועים האדירה, פתרה את הבעיה. שינתה 
את מדיניות חמאס וסיימה את האירועים ההמוניים, בניצחון 
ישראלי כביר. ההרתעה-שוקמה הפתרון נמצא. הערך המוסף, 
ישראל חזרה להיות, ״שמשון הגיבור״ בפאתי עזה. ההשקפה 
״מה  ושוננה,  נלמדה  טראמפ,  דונאלד  הנשיא  של  הכוחנית 
״ההכלה״  מדיניות  כוח״.  יותר  עם  הולך  בכוח,  הולך  שלא 
שנכפתה על ידי ממשל אובמה, ״שיברה את משכבה ונפחה 

את נשמתה״, ולא בשלום.  
על  הישיר  הפיקוד  ההדק,  על  קלה  הלא  היד  מדיניות 
מפקד  ידי  על  רק  ירי,  אישורי  בשטח,  בכירים  מפקדים  ידי 
בכיר. מנעו הרג יותר גדול, ״המטרה״ של החמאס. מאידך, 
לא נפגעו הנחישות והעוצמה של הכוחות שהופעלו, מספר 
המערכה,  את  שהכריע  הוא  העזאתי,  בצד  החיים  הנפגעים 

לפחות הראשונה, והביא לניצחון הישראלי הגדול. 
החמאס ינהל כעת מו״מ, מעמדת חולשה. צעדת המיליון 
את  מאשימה,  כבר  רוסיה  גם  עקרים.  האיומים  התפוגגה, 
הגורמים הקיצוניים שהשתלטו על המאבק! לקרוא, לשמוע, 
ולא להאמין. התגובה הרוסית לאירועי השבוע, מעצימה את 
מישהוא  נתניהו.  בנימין  ראש הממשלה  הנדיר, של  השבוע 

זוכר, הצהרות על ״בידוד מדיני כפוי״. היסטוריה.

לא כמות ההרוגים היא שהרתיעה את החמאס, כי אם אלפי הפצועים 
ובני משפחותיהם שהבינו את העול שנפל עליהם  ומי היה מאמין 
שאפילו רוסיה תגנה את הגורמים הקיצוניים שהשתלטו על המאבק

צילום: דובר צה"ל

עו"ד יצחק שינפלד 
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חנוכת שגרירות ארה"ב בירושלים 
השבוע נחגגה בטקס רב רושם שבו 
נדמה לרגע שאמריקה של  היה 
טראמפ מביאה לידי ביטוי את ירושלים 
כבירת ישראל, יותר טוב ממה שישראל 
עצמה הייתה עושה זאת... אין ספק שהכרה 
של ממשלו של טראמפ בירושלים כבירת 

ישראל תעזור, המון לעיר הקודש. 
סוף את  סוף  קיבלה  ישראל כמדינה 
ההכרה בירושלים כבירתה, מה שיביא 
מדינות נוספות להעביר את שגרירויותיהם 
רבות  מדינות  שמנגד  נכון  לירושלים, 
באירופה מתנגדות למהלך זה, נכון שאותן 
מדינות טוענות שהעברת השגרירות מנוגדת 
לחוק הבינלאומי, אבל עדיין לארה"ב של 
אמריקה כמעצמה הגדולה בתבל יש את 
הכוח והיכולת להוביל ולקבוע עובדות, 
עובדות שלא נותנות מנוח לפלסטינים 
אמריקה  ועדיין  בעולם,  ולתומכיהם 
יודעת לקבוע סדר יום עולמי ונראה מי 
ידבר אחרי זה. חנוכת השגרירות בירושלים 
ביום ירושלים היא סמלית וחגיגית מאוד, 
ירושלים שלנו מאז ולתמיד, בירת העם 

היהודי לנצח נצחים. 

ההתנתקות הייתה 
טעות

ראש  החליט  מעשור  למעלה  לפני 
הממשלה דאז אריאל שרון המנוח על 
כל  חשבו  אז  עזה,  מרצועת  התנתקות 
החכמים ויודעי העיתים שבכך יגיעו לסיומם 
הסופי העימותים הבלתי פוסקים על רצועת 
עזה, הפלסטינים קיבלו שטחים עצומים 
עם יכולות להקים שם סוג של מדינה, אבל 
מה שקרה שם בעשר שנים האחרונות הוא 

בדיוק הפוך. 
הפלסטינים החיים בעזה אפשרו לארגון 
הטרור הרצחני חמאס לשלוט בהם, להפוך 
אותם לבני ערובה של טרוריסטים רצחניים, 
במקום לגדל ירקות ופירות בחממות אותן 
השאירו להם המתיישבים בגוש קטיף, 
במקום לגדל תוצרת חקלאית ראויה ולקצור 
רווחים, הם העדיפו לגדל בהם חממות 

של טרור.
המלט והבטון המועבר דרך מעבר כרם 
שלום באופן תדיר הולך לבניית מנהרות 
טרור, במקום לבנות בניינים חדשים בעזה, 
הם בונים מנהרות וכל מה שיכול לסייע 

להם בטרור. 
בכל מהלך עשר השנים האחרונות נהרגו 

שם אלפים רבים של פלסטינים, חלקם 
הגדול מחבלים, חלק נהרגו בשל היעדר 
ציוד רפואי מתאים בבתי החולים ברצועה, 
חלק נהרגו בגלל חוסר במזון או תרופות, 
אך האמת צריכה להיאמר ובקול רם וברור, 
ישראל אינה אחראית לכל זה בשום דרך 

ובשום צורה. 
מתעללים  המקומיים  חמאס  מנהיגי 
באזרחיהם ברשעות ובאכזריות שאינה 
בשמאל  אנשים  לצערנו,  גבול.  יודעת 
הישראלי שראו השבוע איך עשרות אלפים 
משולהבים ומאוימים על ידי הנהגת חמאס 
מנסים לבוא אל הגדר ולפרוץ אותה, לסכן 
את ביטחונם של אזרחי ישראל הגרים 
ביישובי עוטף עזה, אותם אנשים בשמאל 
העדיפו להאשים את ישראל. כן כן, אותה 

מדינה שבה הם חיים. 
ישראל לא אחראית לכך, ישראל מספקת 
להם בכל יום מאות משאיות של סחורה, 
כדי להתקיים,  וכל מה שצריך  חשמל, 
יצאנו מעזה, עזה אינה קשורה אלינו, אבל 
מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, ואותם 
ואחרים  שוברים שתיקה  כמו  ארגונים 
בחיילי צה"ל  דופי  ומטילים  שפוגעים 
המגנים בחירוף נפש על עם ישראל, הם 
אותם ארגונים שצריך להוציא אל מחוץ 

לחוק ויפה שעה אחת קודם. 

חג מתן תורה

חג מתן תורה עבורי הוא לא עוד חג. 
חג מתן תורה בשבילי הוא חג שבו אני 
שואל את עצמי מה עשית בשנה שחלפה 

כדי שעוד אנשים ילמדו תורה. 
בשנים האחרונות יש ברוך השם ארגונים 
שונים שמנגישים את לימוד התורה לכל 
אזרח בישראל, בכל מיני אמצעים שונים, 
דבר זה מבורך מאוד ואשרם ואשרי חלקם, 
אבל נחלת זיכוי הרבים ולימוד התורה לא 
חייבת להיות שייכת רק לארגונים, אם כל 
אחד ואחד מאתנו יחשוב איך הוא יכול 
לקרב יהודי אחד, איך הוא יכול לגרום לכך 
שעוד יהודי ילמד כמה דקות תורה ביום, 

עוד שיעור תורה, עוד שיעור הלכה. 
לעם ישראל יש צימאון אדיר לתורה, 
צריך רק לחשוב לפעמים מחוץ לקופסא, 
מה אנחנו יכולים לעשות כאנשים פרטיים 
כדי להרבות תורה בישראל, על התורה 
עומד העולם, וזה זכות הקיום של העם 
היהודי, שנזכה לקבל את התורה באהבה, 

חג שבועות שמח לכולם. 

אמריקה בישראל
חגיגות העברת השגרירות ראויות לציון, אך במקביל 
על ישראל להבהיר כי היא אינה אחראית לגורלם של 
תושבי עזה המנוהלים על ידי ארגון טרור  וגם: היעד 

האישי שלנו – להרבות תורה בישראל

חכם מה הוא אומר / דוד חכם
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שבוע עמוס בצונאמי מדיני

העברת  אחרת.  הגדרה  אין  מדיני,  צונאמי 
בעל  אירוע  זהו  לירושלים  ארה"ב  שגרירות 
ארה"ב,  לכת,  מרחיקות  מדיניות  משמעויות 
מיידית  נוכחות  קבעה  העולם,  את  המובילה  המעצמה 
ומדינות  גואטמלה,  באה  אחריה  בירושלים.  ומשמעותית 
דומה.  מהלך  לבצע  כדי  בתור  עומדות  כבר  נוספות 
עבור  מיקוח של המעצמות  קלף  ירושלים, אשר שימשה 
"הסכם שלום" עתידי, פשוט הוסרה מהשולחן. ירושלים 
היא יהודית, ישראלית, ועל כך אין דיון. והכל קורה בזמן 

קצר, צונאמי. 
מדיני",  "צונאמי  המושג  את  ברק  אהוד  טבע  כאשר 
הוא בא לתאר את הלחצים הבינלאומיים שיצטברו כלפי 
אובאמה,  מדיניות.  דרישות  חזק של  בגל  ויבואו  ישראל, 
הנשיא העוין ביותר לישראל, אכן התכוון לקדם מהלכים 
עמדותיה,  על  ישראל  של  איתנה  עמידה  אך  שכאלה. 
השתלמה  האמריקני,  הנשיא  עם  דעות  חילוקי  למרות 
במקום  היום  נמצא  ישראל  של  המדיני  מעמדה  לבסוף. 
לטובתנו.  משחקים  השונים  הצונאמי  וגלי  לגמרי,  אחר 

מעמדם של הפלשתינאים, נמוך מאי פעם. 
לא שגרתית,  בצורה  מנהיג את ארה"ב  הנשיא טראמפ 
כדרכו מימים ימימה. שגרתי הוא לא. בכל שבוע הוא מייצר 
אירועים, אשר מכריחים את המדיה לעסוק בו שוב ושוב. 
העברת השגרירות לירושלים היא סיפור אופייני לו, והוא 
באינדיאנה  ענק  באצטדיון  המונית  בהופעה  אותו  סיפר 
)הופעותיו ההמוניות, אגב, עמוסות במשתתפים והמונים 

נותרים בחוץ מחוסר מקום(. 
כאשר הוא הורה על העברת השגרירות, הפקידים אמרו 
עשר  עד  חמש  בתוך  להתבצע  תוכל  להעברה  שהתכנית 
שנים, העלויות נאמדו על ידי הפקידים בכמיליארד דולרים. 
בפועל, בתוך שלושה חודשים, ובעלות של 300 אלף דולר 
)זה הכל(, ההעברה בוצעה במהירות וביעילות. זה האיש, 
וזה סגנונו. הוא יודע להפוך הרים, ולמרות שנאת השמאל 
והתקשורת כלפיו, האהדה כלפיו בציבור גדולה, הסקרים 
מחמיאים, האצטדיונים מלאים, והשמאלנים כועסים. אם 
יועיל לפיחות  נגדו  חשבו בתקשורת השמאלנית ששיסוי 
במעמדו, מסתבר שהעם באמריקה חכם מאנשי התקשורת. 
ועל רקע נשיאות בלתי שגרתית זו, ישראל פורחת תחת 
בו  למצב  הגענו  מדינית  בתבונה  מחמיאים.  צונאמי  גלי 
מעמדנו היום הוא של מעצמה אזורית. ישראל היא ראש 
החץ במאבק בגרעין האיראני, ומאחוריה ניצבות מדינות 
הן  מאיראן.  מאוימות  אשר  וחשובות  גדולות  מוסלמיות 
אלא  מרדכי,  מאהבת  לא  ישראל,  עם  פעולה  משתפות 
המעצמה  זו   – ברירה  חוסר  ואפילו  פשוטה  מתועלתנו 
בימים בהם  עליה.  לסמוך  היחידה שאפשר  המשמעותית 
אובאמה הגיע להסכם נדיב מאד עם האיראנים, רק ישראל 
זו  ומדיניות  בראש.  ראש  מנגד  התייצבה  נתניהו  בהנהגת 
בשבוע  ההסכם  ביטול  עם  היסטורית,  להצלחה  הובילה 

שעבר. 
נוסף לכך, ישראל היום היא מעצמה אנרגטית. ממדינה 
הפכה  אחרות,  ממדינות  גז  באספקת  לחלוטין  שתלויה 
להנחת  הסכם  נחתם  שעבר  שבוע  גז.  ליצואנית  ישראל 
הפצצה  התקיימה  הלילה  )ובאותו  לאירופה  גז  צינור 
בסוריה(. ספק אנרגיה אשר הלקוחות הופכים לתלויים בו, 
זה מעמד דיפלומטי איתן, כמו למשל התלות של אירופה 

בגז הרוסי אשר מונעת ממנה לחלוק על מדיניות רוסיה.  

מעצמה  היא  ישראל  והסייבר,  ההייטק  בתחום  גם 
הסייבר  מפיתוחים  אחוזים  מעשרים  למעלה  עולמית. 
בעולם, מקורם בישראל. ובעולם בו המיחשוב תופס מקום 
החברה  ושל  מדינות  של  התפקוד  ביכולת  מאד  מרכזי 
יכולים  לא  ישראל  אויבי  שגם  מעמד  זהו  האזרחית, 
ישראל,  להתעלם ממנו. כל אלו המעוניינים להחרים את 
פשוט אינם מסוגלים לבצע זאת פרקטית. החרמת ישראל, 
גם  כמו  בסיסיות,  מחשב  מתוכנות  להתנזר  אותם  תכריח 

משימוש בטלפון סלולארי. דרישה לא ריאלית. 
באירופה  ישראל  של  הגדולים  מתנגדיה  גם  וכך, 
)ואירופה לא החליפה עורה(, מוצאים עצמם במצב בו הם 
לא מסוגלים להתנגד אקטיבית למדיניותה או לדרישותיה 
של ישראל, כאשר הן תלויות בה, וגם מדינות ערב נוספות 
עומדות יחד עם ישראל. האנטישמיות הישנה לא נעלמה, 

היא פשוט נעקרה מכוחה. 
הטרוריסטית  הישות  עם  ומתן  משא  לקיום  הדרישה 
בעזה או בשטחי יו"ש, נעדרת אפשרות ללחץ דיפלומטי. 
מאבדים  האירופים  של  המשמעותיים  המיקוח  כלפי 
מתוקפם, בשעה שישראל רק מתעצמת. הצונאמי המדיני 
הכחול ששוטף אותנו באחרונה, הוא לא זמני, הוא שינוי 
הסיכוי  זו,  כוח  מעמדת  כעת,  ודווקא  דרמטי.  היסטורי 

לשלום עם ארצות נספות – רק גדל. 
יכול  דמוקרטיות,  לא  ומדינות  רודנויות  מול  שלום  כי 
רק  משלימים  הם  כוח.  של  עמדה  מתוך  רק  להתקיים 
זו  עם מי שהם לא מסוגלים להרוג. התקווה להרוג, היא 
שהורסת כל סיכוי לשלום, ועד עכשיו האירופים יחד עם 
הם  הזו.  התקווה  האויב  אצל  טיפחו  הישראלי  השמאל 
חשבו שישראל חלשה, ומה שצריך זה רק לחץ נוסף, רק 
קצת טרור, קצת הרוגים, קצת פיגועים, והסוף קרב. זה מה 
שיצר את הטרור, זה מה שהביא למלחמות. כעת, כאשר 
הסיכוי לחסל את ישראל התרחק, השלום מתחיל לבצבץ 

באופק. 

סנקציות וסחר בינלאומי
של  פרישה  על  הודיע  טראמפ  דונאלד  ארה"ב  נשיא 
הכלכליות  הסנקציות  למדיניות  וחזרה  הגרעין,  מהסכם 
אשדוד  בנמל  העובדים  וועד  גם  השבוע  איראן.  מול 
השערים  את  סגר  ולמעשה  חוקית,  לא  בשביתה  יצא 
הכלכליים של ישראל תוך כדי מתיחות ביטחונית גדולה 
בצפון ובדרום. שני אירועים אלה נותנים הזדמנות להציץ 
ולהיווכח בחשיבות של הסחר הבינלאומי, ובהשלכות של 

עצירתו. 
ישראל בשנות החמישים,  עיניכם את מדינת  לנגד  ראו 
התעשייה לא הייתה מפותחת כל כך, אך היו הרבה פרדסים 
בארץ. היה הרבה מאד ארגזים של תפוחי זהב נאים, אך 
העם לא צריך תפוזים בכמויות כאלה, אלא תרופות, בשר, 
חיטה, מכוניות, שעונים ושאר סחורות חשובות, אשר לא 
הייתה  אילו  בכמויות המספקות.  לא  לפחות  בארץ,  גדלו 
ולהפוך אותם לבשר, לתרופות,  דרך לקחת את התפוזים 
תושבי  של  מצבם  אחרות,  מבוקשות  ולסחורות  חיטה 
המדינה הצעירה היה משתפר. זה בדיוק תפקידו של הסחר 

הבינלאומי. 

כמעט לכל מדינה יש איזשהו יתרון יחסי, אשר מאפשר 
דא  מסוימת.  סחורה  של  גדולות  כמויות  בזול  לייצר  לה 
התושבים  של  הצריכה  מסך  גדולה  הסחורה  אותה  עקא, 
המקומיים, ולכן מפנים אותה לייצוא. במקביל, יש מדינות 
אחרות בהן ייצור אותה הסחורה הוא יקר מאד, ולכן היא 
שלה  המחיר  גם  וממילא  לביקוש,  יחסית  בשוק  מועטה 

בשוק גבוה. 
למשל, בקנדה לא גדלים עצי תפוז ועצי זית, גידול של 
עצים כאלה יצריך אביזרים יקרים כמו חממות ואמצעים 
גדלים  אלה  עצים  בספרד,  גם  כמו  בישראל,  נוספים. 
באופן טבעי בגלל מזג אויר מתאים, ואין צורך בהשקעת 
משאבים רבים כדי להביא לגידולם. לכן, זול יותר לקנדים 
לגדל  לנסות  מאשר  מספרד,  תפוזים  או  זית  שמן  לרכוש 

זאת אצלם באופן מלאכותי. 
הסחר הבינלאומי מאפשר לכל מדינה לנצל את היתרון 
לה  שיש  והסחורות  מהמוצרים  ולהרוויח  שלה,  היחסי 
ליהנות ממוצרים  בעודף. במקביל, מתאפשר לכל מדינה 
ייצור  ואשר  אחרות,  במדינות  המיוצרים  וזולים  טובים 
הבינלאומי  הסחר  רב.  הון  עולה  היה  שלהם  מקומי 
מסייע לשני הצדדים, ואיכות החיים בשתי הארצות עולה 

כתוצאה ממנו. 
כלכלתה  אשר  במדינה  מדובר  יקירתנו,  ולאיראן 
מבוססת על ייצוא, כאשר 90% מן הייצוא הוא של נפט, 
ענפי  ליצור  הממשל  של  ניסיונות  למרות  ומוצריהם.  גז 
מוצרי  הרבה  מאד.  מוגבלת  ההצלחה  נוספים,  תעשיה 
למוצרי  נחשבים  שהיום  אלקטרוניים  מכשירים  או  יסוד, 
יסוד, כמו למשל טלפון סלולארי, אינם מיוצרים בתעשייה 
המקומית. ניתוק של איראן מהסחר הבינלאומי הוא מכת 
מוות כלכלית, אשר תקשה מאד את החיים על האזרחים, 

וממילא תביא לערעור היציבות של הממשל. 
הייצוא  ענפי  אך  ייצוא,  כלכלת  היא  ישראל  מדינת  גם 
אשר  ההייטק,  תחום  הוא  מהם  אחד  מאד.  מגוונים 
כל  כמעט  מאידך,  בו.  עולמית  למובילה  נחשבת  ישראל 
מוצרי היסוד הם מיובאים, ואין שום אפשרות לחקלאות 
מינימלית.  בצורה  התושבים  צרכי  את  לספק  המקומית 
הוא  בארץ  מהנפט   100% מיובאת,  היא  מהחיטה   90%
וניתוק חלילה מהסחר העולמי יפגע מאד ברמת  מייבוא, 
נקטו  בנמלים  העובדים  וועדי  זו,  מבחינה  כאן.  החיים 
הפריווילגיות  על  לשמר  וכדי  קיצוני,  אחריות  בחוסר 
שלהם, הם פגעו בשערי הכניסה לישראל. למרות שזה היה 

למשך ימים ספורים, הנזקים נאמדים במאות מיליונים. 
תפקידה של ממשלה אחראית הוא לדאוג לכך ששערי 
הכניסה לארץ יהיו פתוחים, וששערי הכניסה לאיראן יהיו 
נשיא  כאשר  גרעיני.  נשק  מפתחת  שהיא  זמן  כל  סגורים 
ארה"ב מטיל סנקציות על איראן, יש לזה השפעה דרמטית, 
כיון שגם חברות אירופית המעוניינות לסחור עם ארה"ב 
גם הם תיאלצנה להפסיק את הסחר עם איראן. בכוחן של 
סנקציות אלה להכריח את הממשל האיראני להפסיק את 
תכניות ההשמדה וההשתלטות שלהם על המזרח התיכון. 
תפקיד גדול יש לשר התחבורה בארץ ישראל כץ להביא 
לבנייתם של נמלים חדשים, אשר לא יהיו תחת שליטה של 
וועדי עובדים דורסניים וחסרי אחריות. חובה להביא לכך 
ששער הכניסה לישראל יהיה נגיש ויעיל, וזה מה שיועיל 

בהורדת יוקר המחיה. 



גלי הצונאמי משחקים לטובתנו, ארה"ב ניצבת לצד ישראל, מדינות ערב 
המתונות רואות בנו מעצמה שניתן לסמוך עליה ואפילו מתנגדי ישראל 

שבאירופה כבר לא מסוגלים להתנגד אקטיבית
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ארבעס
יענקי קצבורג

בחסידות גור ובחסידות 
סלונים יוצאים למאבק 
נגד המכשירים המוגנים 
חברות  כל  את  ואוסרים 
הסינון מלבד את חברת "דלתא", 
"דלתא"  הסינון  בחברת  גם 
בהודעה  התנאים.  מאוד  הוחמרו 
בין  נכתב  וסלונים  גור  לחסידי 
ממחזיקי  נכבד  חלק  "ב"ה  היתר 
בו  משתמשים  אכן  המכשירים 
כראוי, וכפי הוראות מועצת גדולי 
הדק  הנפש  חשבון  ערכו  התורה, 

היטב, וראו כי באו מים עד נפש, התייעצו בכנות עם מורה 
והם  בקהילתנו,  לכך  המוסמכים  הועדה  רבני  ועם  דרכם 
מקפידים ביתר תוקף לשמור מכל משמר ולהשתמש בו רק 
לפעולות מוכרחות לצורך פרנסתם, ורק בצנעה ולא במקומות 
ציבוריים ובפני חברים ידידים ובני משפחה. לדאבוננו, עדיין 
קיימים כאלו שלא השכילו, ומשתמשים במכשירים אלו לא 
האישור,  את  קיבלו  שלמענה  למטרה  רק  ולא  ההיתר,  כפי 
מוציאים את המכשיר במקומות ציבוריים ובפני בני נוער ובני 

המשפחה, ובזאת מקררים את סביבתם."
שמועות  חדשות,  באמצעותו  שמפיצים  אלא  עוד,  "ולא 
ועדכונים, הגובלים לעיתים באיסורי תורה ממש, לשון הרע, 
הווטסאפ  באמצעות  ובפרט  וד"ל,  וזלזול  ליצנות  רכילות, 
)אפילו המסונן(, שבו יש מכשול גדול בעצם ההפצה המהירה 
למכשיר  והשתעבדות  התמכרות  מכך  ונגרם  ההודעות,  של 
ולווטסאפ עם כל סכנותיהם ונזקיהם. חובתנו וחובת הציבור 
שהתקבל  האישור  כי  ולוודא  המשמר  על  לעמוד  הקדוש, 
מרבני הועדה להחזקת מכשיר זה, לא יגרום חלילה לפרצות 

בחומות הדת."
בר"ח  'כאיש אחד בלב אחד' שהתקיים  בכנס  לכל,  "כזכור 
'יהודי  הוכרז  ישראל  אלפי  במעמד  שנתיים,  לפני  אייר 
והשימוש  בווטסאפ!!!'  חרדי  יהודי  עם  מתכתב  לא  חרדי 
ועם  בלבד  פרנסה  לצורך  הוא  המסונן  בווטסאפ  שהותר 
לחלוטין  חדלו  וטובים  רבים  אכן  תורה.  שומר  שאינו  מי 
אל  שמו  שלא  מיעוטם  אך  בווטסאפ,  בשימוש  המעיטו  או 
ליבם, משתמשים שימוש רב בווטסאפ אף עם אנשים חרדים 
ומתמכרים לכך", מסיימים חברי וועדת הרבנים את פנייתם 
שנשלחה אתמול למשתמשי המכשירים המסוננים של דלתא. 
בחסידות סלונים הוציאו הודעה עם בלנק רשמי של החסידות 
אחד  לכל  בזאת  קוראים  "הרבנים  החדשים.  הכללים  ובו 
ואחד לעשות חשבון נפשו, ולהמעיט ולהצניע את השימוש 
במכשירים אלו, לטובתו ולטובת בני ביתו וסביבתו ולטובת 

הדורות הבאים", נכתב.

רוזנטל  יוסף  רבי  אתמול  נפטר  הישועה  במעייני 
בניין  בב"ב   22 רשב"ם  ברחוב  שהתגורר  זצ"ל, 
סמוך לביתו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי. 
הוא אושפז בתקופה האחרונה בביה"ח לאחר שלא 
חש בטוב. רבי יוסף רוזנטל היה מחשובי בית הכנסת לדרמן, 
ונפטר בגיל 82, שיכל את בנו היחיד לפני 24 שנים. היה סופר 
האישי  התורה  ספר  את  הגר"ח  למרן  וכתב  מומחה,  סת"ם 

שלו.
ישראל':  ל'כל  אומר  לדרמן  הכנסת  בית  ממתפללי  אחד 
"המנוח היה מקורב עוד לסטייפעלר, מרן הגר"ח סמך עליו 
בכל ענייני הסת"ם ואמר שהספרי תורה שלו ודאי מהודרים. 
שיראת  משום  'לשמה'  הכל  שאצלו  סומכים  היו  ברק  בבני 
רבים  חסד  במעשי  גם  ידוע  לתהילה.  נודעה  שלו  השמים 

ותפילותיו לשם דבר".

הגיע  לאו  דוד  רבי  הגאון  לישראל  הראשי  הרב 
רוסיה  בירת  למוסקבה  יום  בן  בזק  לביקור 

והשתתף בסדרת ביקורי חיזוק בקהילה היהודית ובאירועים 
יהודי  וההצלה של  יום השחרור  היהודי של  לציון התאריך 

אירופה, אותם יזם הנגיד הנכבד מר גרמן זכרייב.
עם נחיתתו של האורח הוא הגיע למרכז החסד היהודי שערי 
צדק בשכונת 'מארינה רושצ'ה' לתפילת ערבית בבית חב"ד 
רוסיה  של  הראשי  רבה  המרכז  מייסד  קיבל  פניו  את  שבו. 
הגאון רבי בערל לאזאר, סייר איתו במרכז המרשים והגדול 

המסייע לאלפי יהודים נזקקים במוסקבה. 
למחרת הגיע האורח לתפילת שחרית בבית הכנסת המרכזי 
"מארינה רושצ'ה", הניח תפילין לשני נערי בר מצוה תלמידי 

 ' א ת ב י ת מ ' ה
ומסר  הסמוכה 
תורה  שיעורי  שני 
יצא  משם  לרבים. 
הגר"ב  בליווי 
ל'סלון  לאזאר 
היהודי  הספרי 
החדש  ברוסית' 
שהוקם  והגדול 

הראשי.  בפתח  המזוזה  את  וקבע  מרובה  בהשקעה  החודש 
האורח קיבל הסברים ממנהל המקום הרב ברוך גורין שהציג 
בפניו את מאות הספרים שתורגמו לרוסית בעקבות הצימאון 

הגדול של מאות אלפי יהודי רוסיה.
ביקורו הקצר של האורח הדגול השאיר רושם רב על יהודי 
לכלל  שהשמיע  והחיזוק  התורה  מדברי  שתחזקו  המקום 

ולפרט, בזכותו של המארח הנגיד מר גרמן זכרייב. 

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי הגיע השבוע לביקור 
בבית מרן האדמו"ר מויז'ניץ בקרית ויז'ניץ בבני 
ברק לצורך התרמה של אחת מקופות הצדקה, לפני 
הכנס נועדו גדולי ישראל לשיחה מרגשת, האדמו"ר 
ובעל  איש  החזון  בעל  מרנן  בין  שהיה  הקשר  את  הזכיר 

הקהילות יעקב לסבו הרבי בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ ואמר 
שהובילה  זו  היא  הרוחניים  המנהיגים  בין  האחדות  רק  כי 

לתקומת היהדות החרדית ועולם התורה אחרי השואה.
מרן שר התורה השיב כי אכן נאמר בגמרא "אין כלי מחזיק 
מנהיגי  הדור  צדיקי  בין  האחדות  וכי  השלום",  אלא  ברכה 

ישראל הינה סמל ודוגמא.
בהמשך הרבי הזכיר את אביו האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' 
שהיה תמיד מדבר על חובת ניצול הזמן ללימוד תורה ואמר 

כי מרן שר התורה הינו סמל איך לנצל כל רגע ורגע לתורה.

ר"י סלבודקא הגר"ד לנדא הגיע לביקור חיזוק בעיר 
ן  י ע י ד ו מ
ת  י ל י ע
מתן  לקראת 
תורה, במרכז הביקור 
- כינוס "והיו נכונים" 
לקראת חג מתן תורה 
לאלפי  שהתקיים 
הכוללים  אברכי 
העיר  תושבי 

שהתכנסו ובאו בשעות אחר הצהריים להיכל הכולל הגדול 
בעיר "עטרת שלמה" אשר בראשות הגרש"ב סורוצקין.

לאלפי  חוצבים  בדברים  לנדו  הגר"ד  מרן  פתח  בכינוס 
של  זכותם  על  ובלהט  בהתרגשות  דיבר  כאשר  האברכים 
האברכים לומדי התורה וכי רק תורתם מגנת על יושבי אר"י 

מכל שונאינו. 
לאחריו אף נשאו דברים הרב יעקב הלל וכן המרא דאתרא 
בהיכל  השיחה  לאחר  תורה.  מתן  לקראת  קסלר  מאיר  הרב 
הכולל הגיע מרן הגר"ד להיכל ישיבת "כנסת מרדכי" שע"י 
התלמידים  מאות  בפני  דברים  נשא  שם  סלבודקה  ישיבת 
בתורה  ועוד  עוד  לשקוד  החובה  ועל  התורה  לימוד  בשכר 
הקדושה, מרן בירך את ראש הישיבה הרב יצחק כהנא ואת 
על  לשקוד  להשמיך  שיזכו  התלמידים  ואת  הישיבה  צוות 

תלמודם ולהרבות כבוד שמים.
לאחר מכן הגיע מרן הגר"ד לחיידר "דרך אמת" כדי לבחון 
את תלמידי הכיתות הגבוהות על המסכת הנלמדת, כשבסיום 

המבחן מרן בירך את התלמידים ואת הנהלת הת"ת.

חיזוק  לשיחת  השבוע  הגיע  אדלשטיין  הגר"ג  מרן 
ראש  בשיחת  באלעד,  בתפארתה  תורה  בישיבת 
העיר  ראש  השתתף  תורה  מתן  לקראת  הישיבה 
שטרן  אבי  בעיר  התורה  דגל  יו"ר  פרוש,  ישראל 

ומנכ"ל העירייה זאב קשש.

בימים  הגיעו  בחדרה  יששכר'  'בני  ישיבת  ראשי 
אחרונים לקבל את ברכתם של מרנן ורבנן גדולי 
'קבלת  סדר  של  החשוב  המעמד  לקראת  ישראל, 
התורה' הצפוי להיערך בסמיכות לחג השבועות. בין 
היתר, הגיעו למעונו של ראש ישיבת סלבודקא הגאון הגדול 

הגר"ד לנדאו בבני ברק.
במהלך ביקורם סיפרו ראש הישיבה הרה"ג ניסים מסלטון, 
והמנהל הרוחני בישיבה הרה"ג דב צביאלי, על סדר 'קבלת 
התורה' הייחודי שצפוי להיערך בישיבה ביום רביעי ב' סיון, 
שבמסגרתו, עשרות התלמידים שהתקבלו לשיעור א' בשנת 
הלימודים הבאה, צפויים להגיע לישיבה לסדר הכנה לקראת 
ושיחות מרבני הישיבה,  ימסרו שיעורים  ובו  חג השבועות, 
ילמדו  כן,  כמו  עשורי.  הגר"י  המוסדות  נשיא  ובראשם: 

בחברותות עם רבני ואברכי הישיבה.

רבה  התפעלות  הביע  לנדאו,  הגר"ד  סלבודקא  ישיבת  ראש 
מהיוזמה הייחודית הנהוגה בישיבה, המחברת את התלמידים 
לישיבה עוד בטרם החלה שנת הלימודים ונותנת להם כלים 

רבים והכנה מתאימה לקראת זמן אלול הבעל"ט.
כל  שיזכו  הישיבה,  רבני  את  הגאון  בירך  הביקור,  בסיום 
הבחורים לגדול תלמידי חכמים לתפארת, והישיבה תמשיך 
לשגשג ולפרוח ולהיות בשורה הראשונה של עולם הישיבות.

גדולי  של  החיזוק  משאות  ובסלונים,  בגור  חדשות  תקנות 
הגר"ח  מרן  של  הסופר  נפטר  תורה,  מתן  לקראת  ישראל 

והגר"ד לאו מבקר ברוסיה

צילום: לוי נאזרוב.

צילום: יעקב נחומי
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