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כך  כל  היה  באמת  לא  שהוא  שלישי,  "דבר 
חשוף לחומר עדכני אקטואלי ובוודאי לא ממשרד 
הביטחון, אני מניח שהוא לא גרם נזק למדינה אבל 
עדיין זה מעשה בגידה חמור מאין כמותו שלא קרה אף פעם 
במדינת ישראל, ששר לשעבר הפך למרגל ועוד לאויב הכי 
גדול של ישראל. מדינה שחרטה על דגלה את השמדת מדינת 
ישראל, אז על מה יש לדבר. על דברים פחות חשובים אנשים 

ישבו המון שנים בכלא".
במידה והסיטואציה הייתה הפוכה, כמו שאמרת, אם ישראל 
מקבל  היה  מגייס  שהיה  מי  בכיר,  איראני  שר  מגייסת  הייתה 

צל"ש. מדוע באיראן טוענים שזה שקר ישראלי?
מי  שבאמת  להיות  יכול  אחרת.  מדברים  הם  כי  "תראה, 
שגייס אותו קיבל צל"ש לא בפומבי... אבל יכול באמת להיות 
שהאחראים שם קיבלו צל"ש. יכול להיות שהם לא מעוניינים 
לפרסם את זה. פעם בשנה במדינת ישראל מערכת הביטחון 
מעניקה את פרס ביטחון ישראל במעמד נשיא המדינה ולא 

אומרים על מה, אומרים אנשי מוסד קיבלו פרס או אות עטרה 
עובדים  הדברים  באיראן  שגם  להיות  יכול  נועז,  מבצע  על 

כך".
עלתה איזו תאוריה שיש קשר לארכיון הגרעין...

זה  הנזק  שמבחינת  אתמול  כתבתי  שטויות,  איזה  "אוי 
המרכזי  הארכיון  בגניבת  הושפלה  שאיראן  לאחר  תודעתי, 
המוסד  אבל  השניים.  בין  שיש  היחידי  הקשר  וזה  לגרעין, 
ידע על הפעילות שלו כבר חודשים ארוכים ועוקבים אחריו 

ומנסים לעצור אותו".
לא  המיינסטרים,  מלב  מרגלים  עוד  שישנם  הסיכויים  מה 

דווקא שרים, שמשרתים את האויב?
להיות,  יכול  זה  בחשבון,  זה  את  לקחת  צריך  "בהחלט 
אנחנו לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים. מה שכן אני בטוח 

שמדינת ישראל מפיקה ותפיק לקחים מהאירוע הזה".
יש קשר לשינוי האידיאולוגיה הפוליטית שלו בעבר? 

"לא, ממש לא, הוא לא מרגל עם אידיאולוגיה, הוא מרגל 
עבור בצע כסף או עבור נקמה במדינה", אומר מלמן ומסכם 

כי הוא "מקווה שהוא יקבל דו ספרתי לפחות".

אודי אדיב 

יהודי ישראלי ופעיל שמאל רדיקלי שהורשע בריגול למען 
סוריה ובחברות בתא טרור שהפעיל המודיעין הסורי

יצר  וערבים,  יהודים  האדומה",  ל"חזית  שותפים  ביוזמת 
טס  אדיב  אש"ף.  חבר  פלסטיני  סורי,  סוכן  עם  קשר  אדיב 
לאתונה במימון סורי ופגש עמיתים שהציגו עצמם שותפים 
עם  יצא שוב למפגש  לאחר כשנה  בציונות.  לרעיון המאבק 
"ג’ורג’  לו דרכון סורי על שם  פעילים באתונה, שם הונפק 

חורי" וניתן לו סיפור כיסוי. 
מאתונה יצא בטיסה לדמשק שם פגש את מפעיליו שהיו 
באשר  ידיעות  לסורים  מסר  אדיב  סוריים.  מודיעין  אנשי 
וכיוצא  גיוס  סיסמאות  צה"ל,  למחנות  הישראלית,  לחברה 
שב  הוא  מכן  לאחר  חבלה.  אימוני  עבר  במקביל  באלה. 
לבצע  אמורים חברי החוליה  היו  התוכנית,  פי  על  לישראל. 

פעולות חבלה כאשר ישדרו הסורים ברדיו מסרים מוצפנים.
תכניות אלו לא יצאו לפועל שכן השב"כ עקב באופן צמוד 
אחריו  עקבו  ובתורכיה  ביוון  לפגישות  יצא  וכאשר  אחריו, 
עם  בפגישות  בחשאי  אותו  וצילמו  המבצעים  יחידת  אנשי 
"אבו כאמל". ב-8 בדצמבר 1972 נעצר אדיב, שהיה אז כבן 
26, ועמו 20 ערבים )בהם ראש הרשת דאוד תורכי( וארבעה 
יהודים נוספים )דן ורד, יחזקאל כהן, רמי ליבנה ודוד קופר(. 
כי העביר לסורים מידע רב על בסיסי  בחקירתו הודה אדיב 
צה"ל ועל מערכי ההגנה שלו לאורך גבולות המדינה. בנוסף, 
אימונים  בסוריה  עבר  החוליה  חברי  שאר  עם  יחד  כי  סיפר 
ספר  נמצא  אדיב  של  בביתו  וקשר.  חבלה  ציוד  בהפעלת 

הדרכה להכנת חומרי נפץ.

נחום מנבר

 איש עסקים וסוחר נשק ישראלי אשר הורשע בסיוע לאיראן

עם  קשריו  בסיוע  בנשק.  לסחור  החל  באירופה  בהיותו 
ומכר  מצה"ל  קונבציונלי  נשק  של  עודפים  רכש  המלמ"ב 
עסקיו  הרחיב  בהמשך  השלישי.  העולם  למדינות  אותו 
ורכש נשק גם מפולין. במסגרת יחסי המסחר שהתנהלו בין 
נשק  1989–1993 מכר מנבר לאיראן  ואיראן בשנים  ישראל 
קונבנציונלי ונוסף על כך: בשנים 1992–1994 מכר לאיראן 
150 טונות של תיוניל כלוריד. לטענתו בריכוז נמוך שמשמש 
בריכוז  נמכר  שהחומר  נקבע  יותר  מאוחר  ואולם  להדברה, 

גבוה שיכול לשמש מרכיב בתהליך ייצור גז חרדל.
כלוריד.  תיוניל  ריכוז  להעלאת  מכשיר  לרכישת  סייע 
שיצר  הקשרים  אולם  מהעסקה  בו  חזר  הוא  מנבר,  לטענת 
נכונות לסייע בהקמת  כן הביע  ליציאתה לפועל. כמו  סייעו 

מפעל לייצור פגזים הנושאים חומרים כימיים.
דרכים  בתאונת  מוסד  לוחמי  שני  נהרגו   1993 בשנת 
בווינה בעת מעקב אחר ד"ר מג’יד עבאספור, סגן שר ההגנה 

נחום מנבר. המעקב נעשה במטרה  נפגש עם  האיראני אשר 
להשיג מידע על רון ארד.

מרדכי ואנונו 

טכנאי ישראלי שעבד בקריה למחקר גרעיני בדימונה ומסר 
תצלומים לעיתונאים זרים מהקריה.

ואנונו באוסטרליה שכנע  עיתונאי קולומביאני שפגש את 
עם  קשר  ליצור  לו  ועזר  שצילם  התמונות  את  למכור  אותו 
טיימס,  סאנדיי  הבריטי  מהעיתון  הונאם  פיטר  העיתונאי 
פגש   1986 בשנת  הסיפור.  את  דבר  של  בסופו  שחשף 
ואנונו בסידני את הונאם, מסר לו את המידע שברשותו ואת 
וואנונו  הונאם  הגיעו  כאשר  בחשאי.  שצילם  התצלומים 
האם  לברר  העיתון  עורכי  ניסו   ,1986 בספטמבר  ללונדון, 
למומחים  התצלומים  את  העבירו  כך  ולצורך  אמין  ואנונו 
מדעית  מבחינה  מדויק  המידע  כי  שקבעו  גרעיני,  לנשק 
מתקדם  גרעיני  ארסנל  מחזיקה  שישראל  בבירור  ומראה 
ייצרה. המידע עדכן  נפץ שאותם  100 ל-200 ראשי  בין  של 
הערכות קודמות שגרסו כי לישראל כ-20 ראשי נפץ, והציב 

את ישראל במקום השישי בעולם בין המעצמות הגרעיניות.
רשויות  לידיעת  הגיעו  המידע  לאימות  העיתון  ניסיונות 
שלח  המוסד  בחקירה.  פתח  והשב"כ  הישראליות  הביטחון 
ולבריטניה,  לאוסטרליה  זאבי,  בני  של  בפיקודו  צוותים, 
שניסו לאתרו במבצע שכונה מבצע קניוק. ואנונו אותר לבסוף 
בלונדון, על ידי סוכנת מיחידת העוקבים בשם שריל בנטוב, 
אשר כונתה "סינדי". הוא פותה באמצעי פסיכולוגיים להגיע 
לרומא. עם הגיעו לרומא, נחטף ואנונו על ידי חוליית לוחמי 
לישראל  בחשאי  והובא  צחור  גיורא  של  בפיקודו  המוסד 

באוניית משא.
ב-5 באוקטובר 1986 פרסם העיתון את המידע והצילומים, 
של  תיאורו  על-פי  שנעשה  הכור  מבנה  של  שרטוט  כולל 
ואנונו. לטענת העיתון, פרסום זה היווה הוכחה ראשונה לכך 

שבידי ישראל יש נשק גרעיני.
ך  ש מ ב
 40 של  תקופה 
הוסתרה  ימים 
שואנונו  העובדה 
עד  בארץ  מוחזק 
הובא  שלבסוף 
מעצר,  להארכת 
שהוסבר  ללא 
הגיע  כיצד 
בדרכו  לארץ. 
המעצר  להארכת 
ואנונו  הערים 
שוטריו,  על 
נסיבות  את  כתב 
כף  על  חטיפתו 

ידו והצמיד אותה לחלון הניידת שהובילה אותו. על כף ידו 
 .21:00 ,30.9.86 נחטף ברומא. איטליה.  "ואנונו מ’  נכתב: 
הגיע לרומא בטיסה BA504". מאוחר יותר, שימש מידע זה 
לאיתור סוכנת המוסד על פי סידור המושבים באותה הטיסה.

מרקוס קלינגברג 

פרופסור לאפידמיולוגיה וחוקר במכון למחקר ביולוגי בישראל 
שבשנת 1983 הורשע ונידון לעשרים שנות מאסר באשמת 

ריגול למען ברית המועצות

סוכן  היותו  על  חשדות  בשב"כ  התעוררו  השנים  במשך 
ידי השב"כ בחשד  1965 על  זר. הוא נחקר לראשונה בשנת 
לריגול לטובת פולין. קלינגברג הכחיש בתוקף את החשדות 
לטובת  שריגל  הכחיש  בבדיקה  פוליגרף.  לבדיקת  והסכים 
אינטנסיבי  חקירות  יום  לאחר  אמת.  דובר  ונמצא  פולין 
שוחרר. מספר ימים לאחר החקירה לקה בהתקף לב. בשנת 
1976 נחקר שוב על ידי השב"כ ונשאל בעיקר אם נפגש עם 
סוכן זר במהלך ביקוריו הרבים בחו"ל. הפעם סירב להיבדק 

בפוליגרף.
שמכונה  כפול  סוכן  שמסר  מידע  בעקבות   1977 בשנת 
מעקב  שכללה  סמויה  בחקירה  השב"כ  פתח  "השומרוני", 
ממושך של כשנתיים שבסופו הוחלט לעצור את קלינגברג. 
באנגליה,  שבתון  לשנת  לצאת  שהתכוון  לפני  קצר  זמן 
לנסיעה  לצאת  הממשלה  ראש  משרד  מטעם  התבקש  הוא 
חשאית לסינגפור, בטענה שאירעה שם תאונה קשה במפעל, 

שבמהלכה דלפו חומרים כימיים מסוכנים לאוויר הפתוח. 
ב-19 בינואר 1983, לפנות בוקר, הוא נאסף מביתו אך במקום 
לשדה התעופה הוא הובא לדירת מסתור בצפון תל אביב בטענה 
ששם יקבל כרטיס טיסה, כסף ותדריך ביטחוני. בדירה נעצר 
ונחקר על ידי שלושה חוקרי שב"כ. במהלך החקירה הופעל 
ישירות  נפשי כבד. החוקרים הטיחו בו האשמות  עליו לחץ 
ובוטות שבגד במדינתו ובבני משפחתו. בלילה שלאחר היום 
לשים  ניסה  נחקר  שבו  בחדר  לבדו  כשהוא  לחקירתו  השני 
קץ לחייו באמצעות החדרת מספריים לשקע החשמל אולם 
לאחר  התחשמלות.  נגד  התקן  מותקן  היה  המסתור  בדירת 

ימי  ארבעה 
רצופים  חקירה 
דבק  שבהם 
לפיה  בגרסתו 
לא קיים מעולם 
סוכן  עם  קשר 
נשבר  זר, 
במיוחס  והודה 

לו.



פרשיות הריגול הגדולות

מרקוס קלינגברג מרדכי ואנונו 

יוסי מלמן
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תיקון חצות בקבר הצדיק משטפנשט יתקיים ביום רביעי, כ”א תמוז .4.7.18
בשעה 24:00, בבית העלמין, נחלת יצחק, רחוב אבני זכרון 1

03-579-03-03
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להזמנות 
כרטיסים
חייגו עכשיו

אומן הערב
 רונן אלבר הי”ו

הרב הראשי לישראל

הרב  דוד לאו שליט״א
 הרב אליהו עמר

שליט”א
הרב מנחם וייס 

שליט”א
הרב מרדכי לוי 

שליט”א

המקובל  האדמו”ר
רבי יחיאל 

אבוחצירא שליט״א

הרב 

אברהם יעקב סלמון
 שליט”א

רב דקהל שטפנשט

מה
עצ

גל
סו

מעמד הדלקת                         הנר המ

סעודה
עשירה
ומפוארת

יום רביעי כ”א תמוז 4.7.18
אולם היכל שלמה ז’בוטינסקי 110 

פתח תקוה



ט' בתמוז תשע"ח 22/6/18 6

חיים וייס

פחות  נותרו  כאשר  ההכרעה,  לרגעי  מתקרבת  הגיוס  סוגיית 
משבועיים עד לסיום מושב הקיץ של הכנסת, שבעקבותיו מגיע 
הדד ליין שהקציב בג"ץ לתיקון חוק הגיוס. במפלגות החרדיות 
מנסים לגבש נוסחה שתהיה מקובלת גם על מועצת גדולי התורה 

של אגודת ישראל וגם תעבור במשרד הביטחון.
השבוע  בתחילת  עיתונות',  ב'קו  השבוע  במהלך  שנחשף  כפי 
הגיעו למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליחים מבתי האדמו"רים 
ולאחר  הצדדים  את  שמע  הגר"ח  מרן  לחוק.  התנגדות  שהביעו 
מכן נכנס למעונו יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני ובמשך שעה 

ארוכה פרש את הצדדים וענה לשאלות מרן על מתווה החוק.
ולדעה  לאחדות  לפעול  שיש  לגפני  אמר  התורה  שר  מרן 
משותפת בין כולם. במקביל, זימן מרן הגר"ח את מקורבו מזכיר 
אצל  לפעול  לו  והורה  רובינשטיין  אברהם  'דגל'  של  ה'מועצת' 
האדמו"רים בנושא ולגבש חזית חרדית אחידה, כמו כן, הורה לו 

לעמוד בקשר עם מרן נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן.
גפני  הכנסת  חברי  עם  בעניין  פגישות  קיים  רובינשטיין 
ומקלב ועם הגר"ב סולוביצ'יק, כמו כן עלה עם ח"כ גפני לבית 
משעה  למעלה  ישבו  שם  סטון,  בטלז  מבעלזא  האדמו"ר  מרן 
צפוי  הקרובים  בימים  הגר"ח.  מרן  דעת  את  מברר  כשהאדמו"ר 
כך  ואחר  האדמו"רים  גדולי  עם  נוספות  לפגישות  רובינשטיין 

יחזור למרן שר התורה לקבל הכרעה סופית.
בעד  עקרונית  הכריע  התורה  שר  מרן  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
העברת המתווה לאור העובדה שהוא מאפשר לכל בחור ישיבה 
לשקוד על תלמודו, ומאחר והדד ליין שהוצב על ידי בג"ץ מאלץ 
לשימור  כרגע  היחידה  הריאלית  האפשרות  וזו  בדחיפות  פתרון 
תיקונים הכרחיים  הורה מרן לקדם כמה  זאת,  עולם התורה. עם 

בחוק.

לפרשן  בראיון  הסביר  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן  בנוסף, 
הפוליטי של 'קו עיתונות', עו"ד אבי בלום, את התנגדות סיעתו 
הכלכליות  הסנקציות  שעניין  לציבור  גם  להבהיר  "חשוב  לחוק. 
בעייתי, אבל הוא לא הסעיף הכי חמור בהצעת החוק ואני מאמין 
לומר  יכול  אני  החד-משמעית.  ההוראה  את  קיבלנו  בגללו  שלא 
כשמטילים  שותפים  עם  כך  מתנהגים  ולא  בסדר  לא  שהליכוד 
עליהם סנקציות כלכליות אבל מה שהפריע יותר מהכל לאדמו"רים 
זה העניין שאם לא עומדים בפחות מ-85 אחוז מהיעדים, אחרי 
גיוס  לחייבי  יהפכו  הישיבות  בני  וכל  יפקע  החוק  שנים  חמש 
מבלי שתהיה שום גמישות לממשלה או לשר הביטחון לשנות את 

הדברים", אמר פרוש.
"אין לנו שום ביטחון שיינתנו לנו שש שנים של שקט. אני לא 
מזלזל בכך שיש יתרון לחוק שהצבא מציג כצרכים שלו אבל כולם 
מודעים לכך שבג"ץ עלול לפסול גם אותו. וכי מה נעשה אז? הרי 
יבואו ויאמרו לנו ובצדק: כבר הסכמתם לסנקציות פליליות – אז 
עניין עקרוני  יש פה  יהיה בעוד שנתיים במקום בעוד שש.  שזה 
יד לחוק שאומר שאם לא תהיה עמידה  יכולים לתת  ואנחנו לא 

עתידית ביעדים, לומדי תורה יהפכו לעבריינים", הוסיף.
בינתיים, כפי שפורסם ב'קו עיתונות' לראשונה, מסתמן דיל עם 
הסיעות הערביות, במסגרתו חברי הכנסת החרדים לא יתמכו ואף 
ייעדרו  המשותפת  הרשימה  נציגי  ומנגד  המואזין,  לחוק  יתנגדו 

מההצבעה על מתווה הגיוס, מה שיבטיח לו רוב מוחלט.
לכולם  אך  רשמי,  דיל  של  קיומו  את  הכחישו  הצדדים  שני 
ברור כי מדובר בהבנות הדדיות בין המפלגות, במסגרתן בסיעות 
הרשימה  ונציגי  מוסלמים  דת  בענייני  מלפגוע  נמנעים  החרדיות 
הערבית מנגד אינם מתערבים בנושאי יהדות עליהם נאבקים נציגי 

המפלגות החרדיות.

לפיד: "החוק מתון ומאוזן"

נציגים  שני  עם  שוחח  ישראל'  'כל 
רלוונטיים מהאופוזיציה, שאינם שוללים 
צה"ל  ידי  על  שהוצע  במתווה  תמיכה 
שינויים  לפני  הנוכחית,  במתכונתו 
הנציגים  שמרבית  מתווה  אפשריים, 

החרדים רואים בו פשרה לגיטימית.
יאיר לפיד  יש עתיד, ח"כ  יו"ר מפלגת 
כפי  "המתווה  כי  עיתונות'  ל'קו  אומר 
יש  שמפלגת  המתווה  בעצם  הוא  שהוצג 
עתיד העבירה בקדנציה הקודמת וזה כולל 
עמידה  אי  כלכליות במקרה של  סנקציות 
לאחר  ביעדים  יעמדו  לא  ובאם  ביעדים, 
כמו  פליליות.  סנקציות  יהיו  שנים  שלוש 
כן צה"ל החזיר את 'סעיף המטרה' שאומר 
כל חרדי שאתם מוכנים לתת צה"ל רוצה 
בו. היעדים של הצבא עולים באופן עקבי, 

ולכן סיעת יש עתיד תתמוך בחוק".
• אתה שלם במאת האחוזים עם החוק 

כמו שהוצע?
"אם היו לי 61 מנדטים בהחלט הייתי משנה סעיפים בחוק".

הקואליצייה  יו"ר  בראשות  מיוחדת  ועדה  להתכנס  הולכת   •
דוד אמסלם בכדי לבצע שינויים מסוימים בצורה שהחוק יתאים 

למציאות המורכבת, מה דעתך בעניין?
"החוק מאוד מתון ומאוזן, ולוקח בחשבון את כלל השינויים 
העוברים על החברה החרדית, אני לא נגד עולם התורה. לא יהיו 
שינויים במתווה שהוצג, זאת מכיוון ששר הביטחון התחייב לצבא 
הביטחון  משרד  של  המיוחדת  שהוועדה  כפי  חוק  יעביר  שהוא 
יהיה מוכן להכניס שינויים בחוק הוא חייב  ליברמן  תמליץ, אם 
הרמטכ"ל.  חתום  הזה  המתווה  שעל  מכיוון  מתפקידו  להתפטר 
מהחוק  הפוליטיקאים  ידי  את  שמסירים  הסכמה  הייתה  כן,  כמו 

ומעבירים את כל הדיון בו למשרד הביטחון".
"הייתי יכול לעשות סיבובים פוליטיים על מתווה הגיוס אך לא 
עשיתי זאת מכיוון שלאחר שקראתי אותו הבנתי שאין שום סיבה 
שלא יקבלו אותו ככתבו וכלשונו, כי המתווה טוב לכולם, אם יהיו 
זה מה שיוביל לקרע בחברה הישראלית.  שינויים בסעיפי החוק 
אני לא בא לקבוע לחרדים את אורחות חייהם, אבל החיים יחד 
כוללים זכויות וחובות ולא כל מה שאני אוהב אני עושה, שירתי 
בצבא לא כחייל גדול אלא ככתב במחנה אבל אחרי הכל השקעתי 
וחובות  זכויות  יש  שלחלק  מצב  אין  בצבא'  מחיי  שנים  שלוש 

ולחלק אין חובות בכלל".
מתאימה  איננה  הצבאית  המסגרת  כי  לטענה  תענה  מה   •

לחרדים, גם למי שכן רוצה לבוא ולהתגייס?
"ראשית, יש מסגרות קיימות לחרדים, ובנוסף, מוטלת חובה על 
החברה החילונית להתאים את צה"ל לחברה החרדית. המציאות 
היא שיהיו אנשים חרדים שיחליטו ללכת לצבא ולהם הצבא חייב 

להסדיר מסגרות מתאימות".
וזק"א,  זה שירות לאומי במד"א  זאת, חלק מהמתווה  "מלבד 
בחוק המקורי הגדרתי את שליחי חב"ד כמשרתים בשירות לאומי. 
זה לא עניין של חרדים או חילונים, מדינת ישראל מכניסה לבית 
סוהר סרבני מצפון שהם אנשים מהשמאל שאומרים אנו לא מוכנים 
לשרת את הצבא כי זה צבא כובש, אני תומך בכך שמכניסים אותם 
לכלא. אנו כחברה חילונית עושים מאמץ להקל עליכם בהתאמת 
עצמם  את  להתאים  צריכים  החרדים  אבל  הצבאיות,  המסגרות 

למסגרת של חובות וזכויות.
• ולמה לא להסתפק במתן תמריצים והזמן יעשה את שלו?

"הזמן לא באמת עושה את שלו. בזמנו הגיע בן גוריון לפגישה 
ואז דובר על מתן פטור ל-600 בחורי  זצ"ל  עם מרן החזון איש 
ישיבות... כשהייתי בממשלה מספר המתגייסים החרדים עלה ומה 
שעוד יותר דרמטי זה כניסתם של החרדים לשוק העבודה, שהיא 

הכרחית להצלחת הכלכלה של מדינת ישראל".
• לאחרונה הוצאת סרטון אנטי חרדי, ובו תקפת את תקציבי 

החרדים, אתה שוב שונא חרדים?
"ישראל היא מדינה דמוקרטית ומותר לי יאיר לפיד לדבר עם 
המצביעים של גפני וליצמן ולומר להם אני צודק והם טועים, כמו 
שלליצמן וגפני מותר לדבר עם מצביעי יש עתיד ולומר להם יאיר 
לפיד טועה. אני מנסה לעשות שינוי חברתי במדינה וזה לגיטימי 

לפיד: "המתווה טוב לכולם, החוק מתון ומאוזן" 
מתווה הגיוס לקראת הכרעה: תמיכה מפתיעה באופוזיציה, החל מחברי הכנסת הערבים ששוקלים להיעדר מההצבעה כתגמול לנציגות החרדית על ההתנגדות לחוק המואזין, עבור ביאיר לפיד 
וסיעת 'יש עתיד' שיתמכו בחוק וכלה בח"כ ואלוף במיל. איל בן ראובן שמצהיר כי ינסה לשכנע את מפלגתו לתמוך בחוק ואף ישקול להצביע בניגוד לסיעה • שר הביטחון לשעבר ח"כ עמיר פרץ: 

"המתווה הנוכחי ריאלי, צריך להגיע להסכמות עם החרדים"

״ישראל היא מדינה דמוקרטית ומותר לי יאיר לפיד לדבר עם המצביעים של גפני וליצמן ולומר להם אני צודק והם 
טועים, כמו שלליצמן וגפני מותר לדבר עם מצביעי יש עתיד ולומר להם יאיר לפיד טועה. אני מנסה לעשות שינוי 
חברתי במדינה וזה לגיטימי לדבר למצביעים חרדים ולומר להם הנציגים שלכם אינם פועלים כשורה, בדיוק כמו 

שאני עושה עם מצביעי גבאי ונתניהו.
“

ח"כ יאיר לפיד
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לדבר למצביעים חרדים ולומר להם הנציגים שלכם אינם פועלים 
כשורה, בדיוק כמו שאני עושה עם מצביעי גבאי ונתניהו. זכותם 
של חברי הכנסת החרדים להילחם על תקציבים לחברה החרדית, 
דרך  אותם  ויביאו  הללו  התקציבים  על  שיילחמו  זאת  עם  ויחד 
מקומות אחרים ולא מהמקום של האנשים החלשים, תקפתי אותם 

על כך שלקחו ממקורות הכספים של הילדים בעלי המוגבלויות.

בן ראובן: "גבאי חושב פוליטיקה"

גם ח"כ ואלוף במיל. איל בן ראובן מהמחנה הציוני חולק על 
לדבריו,  לחוק,  נחרצת  התנגדות  שהביע  גבאי  אבי  מפלגתו  יו"ר 
"כאלוף בצה"ל וכמי שמבין את כלל המורכבויות בגיוס החרדים 
להצביע  שצריך  וחושב  המתוקן  הגיוס  בחוק  תומך  אני  לצה"ל 
מקובל  וזה  פוליטיים  שיקולים  הינם  גבאי  של  השיקולים  בעדו. 
עלי, יחד עם זאת מדובר פה בענייני ביטחון ועל ביטחון אני אינני 

מוכן להתפשר.
של  מקצועית  ועדה  של  המלצה  שיש  הראשונה  הפעם  "זאת 
אנשי צבא וביטחון והרמטכ"ל אישר את זה ולכן החוק כפי שהוא 
כרגע הוא חוק מאוזן סביר וטוב, אני מקווה שבסופו של דבר כל 

הצדדים יוכלו לחיות עם כך".
• האם תצביע נגד הסיעה?

אצטרך  היום  "בבוא 
מצביע  אני  האם  להחליט 
נגד הסיעה או שמא אצביע 
הסיעתית.  המשמעת  כפי 
למציאות  להסתכל  צריך 
אחרי  ללכת  ולא  בעיניים 
חרדי  שכל  החלומות 
במצב  לצה"ל,  יתגייס 
עם  להתפשר  צריך  הזה 
מקום  שום  אין  המציאות. 
מכיוון  פליליות  לסנקציות 
שהן לא יביאו יותר חרדים 
באחוזי  יורידו  רק  אלא 
הגיוס לצה"ל. נושא הגיוס 
אצל  רק  לא  בעייתי  הוא 
בחברה  גם  אלא  החרדים 

החילונית.
מי  בה  "הסבירות 
יצא  לצה"ל  שיתגייס 
לעבוד הינה סבירות גבוהה 
יותר והיציאה לעבודה של 
לא  מטרה  היא  החרדים 

זה היא בשום אופן לא  והדרך לעשות את  פחות חשובה בעיניי, 
והתנגדות  אנטגוניזם  רק  יוצר  הגיוס  בעניין  כוח  כוחנית,  בדרך 
רוצים שלפחות  אנו  אם  להתגייס.  יגיעו  לא  אנשים  כך  ובעקבות 
הוועדה  אותה  בדרך  ללכת  צריכים  אנו  יתגייסו  מהחרדים  חלק 
ללכת אחר המצוי  צריך  אישרה.  המקצועית של משרד הביטחון 
ולכן אני תומך במתווה, אם תוקפים את מתווה  ולא אחר הרצוי 

הגיוס מכל הצדדים כנראה שהמתווה סביר וטוב".
• תנסה לשנות את החלטתו של גבאי?

שאצליח.  ומקווה  הסיעה  לחברי  עמדתי  את  להסביר  "אנסה 
גבאי בא מנקודת מבט פוליטית מול יש עתיד ומול העמדה אותה 
העמדה  ישראל,  מדינת  לאזרחי  להציג  צריך  שהינו  חושב  הוא 
לראש  לפנות  האופציה  שלנו  בסיעה  קיימת  אבל  לגיטימית,  הזו 
האופוזיציה ולומר לו על חוק מסוים כי הוא בנפשי ואהיה מוכרח 
הנ"ל  בעניין  דיון  שאקיים  לאחר  הסיעתית.  למשמעת  להתנגד 
הצהרות  לתת  סתם  רוצה  אינני  אתנהל,  ואיך  אעשה  מה  אחליט 

בשלב הזה.

פרץ: "להגיע להסכמות עם 
החרדים"

שר הביטחון לשעבר, ח"כ עמיר פרץ, אף הוא מהמחנה הציוני 
אומר ל'קו עיתונות' כי "רואים שמערכת הביטחון וצה"ל השקיעו 
המתווה  ריאלי,  שיהיה  בשביל  הנוכחי  המתווה  בכתיבת  רבות 
נכתב בצורה שיהיה אפשר לממש אותו, אנו צריכים לראות האם 
יהיה אפשר להשתמש בסנקציות הכלכליות ומה תהיה המשמעות 

משמעות  להן  תהיה  שבאמת  זה  את  לבדוק  צריך  ולכן  שלהן, 
שאלת  חובה.  ידי  לצאת  בכדי  רק  שנרשם  כדבר  יהיו  לא  ושהן 
ולא בידי  היעדים והמכסות היא סוגיה שנתונה בידי המשפטנים 

הפוליטיקאים".
• תוכלו להגיע להסכמות עם הנציגות החרדית?

המפלגות  ראשי  עם  להסכמות  ולהגיע  לנסות  צריך  "בהחלט 
החרדיות".

• אתה חולק על עמדת יו"ר המחנ"צ אבי גבאי שהודיע השבוע 
כי הינו מתנגד לחוק הגיוס?

הסיעה,  כמו  להצביע  וצריך  הסיעתית  למשמעת  מחויב  "אני 
אבל אנו בתחילת הדרך, אנחנו נמצאים בשלב הראשון של החוק 
היא  הציוני  המחנה  עמדת  להעבירו.  בכדי  רוב  לקואליציה  ויש 
עמדה שבעצם באה בשביל לצמצם פערים בין החרדים לבין סיעת 
להגיע להסכמות עם החרדים,  היא שצריך  דעתי  הציוני,  המחנה 
אבל אינני מדבר בשמו של גבאי אלא אני אומר את מה שאני ברמה 

האישית מאמין בו".
להגיע להסכמות  נצליח  לכך שלא  סיבה  "אינני חושב שישנה 
בנושא, זה יהיה טוב יותר גם לשוק העבודה בישראל וגם ליכולת 
של המדינה לגייס יותר חרדים לצה"ל. המתווה ראוי לכל הערכה 
אבל יהיה אפשרי לשפר אותו בשביל להגיע לקונצנזוס ישראלי, 
הבנה  ישנה  להערכתי  רבים.  ודיונים  הידברויות  לנו  נכונו  עוד 
בקרב החרדים כי גם לחרדים זה טוב שהציבור הישראלי יבין שהם 
יותר מדי  להכניס  בלי  ישתלבו  פה  צריך שהאינטרסים  נגדם,  לא 
פוליטיקה לעניין, מכיוון שמדובר במחלוקת רבת שנים שנמצאת 
כפצע פתוח בחברה הישראלית, ולכן גם אם החוק הזה איננו זבנג 
יוביל לתחילת הריפוי בחברה, בעניין הזה אני  וגמרנו אז אם זה 

מוכן לגלות סבלנות".

לפיד: "המתווה טוב לכולם, החוק מתון ומאוזן" 
מתווה הגיוס לקראת הכרעה: תמיכה מפתיעה באופוזיציה, החל מחברי הכנסת הערבים ששוקלים להיעדר מההצבעה כתגמול לנציגות החרדית על ההתנגדות לחוק המואזין, עבור ביאיר לפיד 
וסיעת 'יש עתיד' שיתמכו בחוק וכלה בח"כ ואלוף במיל. איל בן ראובן שמצהיר כי ינסה לשכנע את מפלגתו לתמוך בחוק ואף ישקול להצביע בניגוד לסיעה • שר הביטחון לשעבר ח"כ עמיר פרץ: 

"המתווה הנוכחי ריאלי, צריך להגיע להסכמות עם החרדים"

צריך  הסיעתית.  המשמעת  כפי  אצביע  שמא  או  הסיעה  נגד  מצביע  אני  האם  להחליט  אצטרך  היום  "בבוא 
להסתכל למציאות בעיניים ולא ללכת אחרי החלומות שכל חרדי יתגייס לצה"ל, במצב הזה צריך להתפשר עם 
המציאות. אין שום מקום לסנקציות פליליות מכיוון שהן לא יביאו יותר חרדים אלא רק יורידו באחוזי הגיוס 

לצה"ל. נושא הגיוס הוא בעייתי לא רק אצל החרדים אלא גם בחברה החילונית.
“

ח"כ איל בן ראובן

ח"כ עמיר פרץ. צילום: קובי גדעון, לע"מ
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המתוחה  השגרה  ימי  להם  תמו  הנה  כי  נדמה  היה  שכבר  עד 
מדרום ומצפון, גל אזעקות מקפיץ ומטריד, היווה חלק משמעותי 
במאורעות הלילה שבין שלישי לרביעי השבוע, שפקדו את תושבי 

עוטף עזה. 
השבוע החל בטרור השריפות המתמשך. העפיפונים הציוריים, 
המשיכו להחליק עם הרוח כלפי שדות ירוקים, לשרוף אותם ולגרום 
נזקים בלתי סבירים לתושבי העוטף, אך אימת הרקטות נעלמה כלא 
העפיפונים,  טרור  את  להפסיק  הדרישה  הגיעה  במקביל,  הייתה. 
על  האמונות  החמאס  יחידות  על  משמעותית  התרעה  באמצעות 
שחיכו  חיסולים  על  דיבורים  היו  והבלונים.  העפיפונים  הפרחת 
להכרעה משפטית ועוד לא יושמו, אבל בתחילת השבוע זה הגיע 
- צה״ל, בתגובה להפרחת עפיפונים, תקף לא פחות ולא יותר, רכב 

חונה של אחד ממפקדי יחידת העפיפונים...
ארגוני הטרור הבהירו כי במידה ויימשכו ההתקפות הישראליות, 
יוכיחו״,  הבאים  “הימים  אותם.  להפריח  שאת  ביתר  ימשיכו  הם 
אמרו בתחילת השבוע ואכן הייתה התגברות מסוימת בנושא טרור 
העפיפונים עד לשיא ביום שלישי בלילה, שהחל בתקיפת צה״ל על 
יותר ומיד לאחר מכן, שיגורים כתגובה ושוב  יעדים משמעותיים 

תקיפות צה״ל. 
נתחיל עם ההתקפות: צה"ל תקף לאורך רצועת עזה באמצעות 

מטוסי קרב, 11 יעדי טרור בארבעה מתחמים צבאיים 
של ארגון הטרור חמאס, ביניהם מתחם אימונים תת 
קרקעי, זאת בגל התקיפות האחרון בסמוך לבוקר יום 
רביעי, מוקדם יותר תקף צה"ל בשלושה מתקנים בסך 
הכל 8 יעדים, ובגל התקיפות הראשון, בסמוך לחצות, 
הותקפו שלושה יעדי טרור במתחם צבאי של החמאס. 
הגיעה  שכאמור  צה"ל,  של  הראשונה  ההתקפה 
של  לרוחם  התאימה  לא  העפיפונים,  טרור  בעקבות 
ארגון הטרור החמאס, ואלה החליטו להשיב במטחי 

רקטות ופצמ"רים. 
בין השעות 1:14, עד לשעה 5:51, הושמעו באזור 
עוטף עזה קרוב ל-20 אזעקות, רובן במועצה האזורית 
הנגב  חוף  האזורית  במועצה  אזעקות  שלש  אשכול, 

ואזעקה נוספת בשדות הנגב.
עזה.  מרצועת  שיגורים  כ-45  זוהו  הלילה  במהלך 
ברזל,  כיפת  סוללת  באמצעות  יורטו  מהם  שבעה 
ולפחות שלושה שיגורים נפלו בשטח הרצועה, כך על 

פי דובר צה"ל. 
 3 אשכול.  אזורית  במועצה  יישובים  בתוך  נפילות   6 אותרו 
יישוב  נפילות בתוך   2 דרום המועצה,  יישוב באזור  נפילות בתוך 
ברכוש  ופגעו  התושבים  בתי  את  מילאו  רסיסים  המועצה.  במרכז 
ובעיקר, נס דומה לזה שכבר ראינו לפני מספר שבועות: שוב נפל 
פצמ"ר בסמוך לגן ילדים, אך בחסדי שמים לא שהו במקום ילדים 

או צוות הגן, שכן מדובר לפני תחילת שעות הלימודים.
 

הפוליטיקאים מאיימים

כה  עד  אם  כאמור,  ספק.  כל  ללא  באזור  חדשה  מדיניות  ישנה 
הרצועה.  בלב  תוקפת  ישראל  כעת  אזהרה,  בירי  בצה"ל  הסתפקו 
אך חמאס מגיב לאותן ההתקפות ברקטות, כאילו לא מדובר כצעד 
בעקבות טרור מצד החמאס. החמאס מנסה ליצור משוואה חדשה 
באזור, לפיה תקיפות צה"ל ייענו ברקטות, ובכך הוא מנסה לגרום 

לישראל לעצור את גלי התקיפות. 
עזה",  מול  מתכננים  שאנו  המהלכים  את  לפרט  מתכוון  "אינני 
"העוצמה  המתוח.  הלילה  שלאחר  ביממה  הממשלה  ראש  אמר 
תגבר ככל שיידרש. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ומוטב שאויבינו 

יבינו זאת – ועכשיו". אמר נתניהו. 
מוקפים  "אנחנו  כי  באמירתו  לילה  לאותו  הגיב  הביטחון  שר 
עומדים מול חמאס  אנו  עזה  ובאויבים אכזריים. ברצועת  בשנאה 
ואל-  לבנון  בגבול  חיזבאללה  דאעש.  בסיני  אסלאמי.  וג'יהאד 

בו  מתמודדים  אנו  איראן.  כולם  ומאחורי  הסורי  בגבול  קעידה 
זמנית עם עפיפונים, מערכות הגנ"א וטילים ארוכי טווח של האויב, 
לי ספק מה תהיה  המכוונים אל מרכזי האוכלוסייה בישראל. אין 
מילים  שלוש  רק  לי  יש  אתמול  שהיה  מה  ועל  הסופית.  התוצאה 

לומר לחמאס – זו הייתה טעות".
"אירועי  ואמר:  הדברים  על  הוסיף  אייזקוט,  הרמטכ"ל  גם 
הנפיצות  את  ממחישים  ומדרום,  מצפון  האחרונים  השבועות 
המוכרת  ועוצמה  ביוזמה  לשעון  מסביב  פועל  צה"ל  הגדולה. 
הביטחון  את  ונחזיר  רעתנו  במבקשי  לפגוע  נמשיך  לאויבנו. 
לתושבי הדרום ובדומה לשאר אזורי המדינה, ואני משוכנע שנשיג 

את זה בתבונה ובנחישות בהקדם".
אלי  בכנס  דברים  נשא  בנט,  נפתלי  הקבינט,  וחבר  החינוך  שר 
הורביץ לכלכלה והתייחס למצב הביטחוני ותוך כדי, נרשמו חילופי 
דברים בינו לבין אחת המשתתפות, הנה הדברים המלאים: "תושבי 
עוטף עזה מתמודדים עם מציאות בלתי אפשרית – אלפי דונמים 
ולילדיהם  נשרפים ומעבר לכך, מדובר בסכנת חיים ממשית להם 
בכל רגע נתון. תדמיינו שבלילה, איפה שאתם גרים, בזמן השינה 

בלון אש יכול להצית לכם את הבית. זה המצב הנתון כרגע. 
סוויסה  משפחת  של  בביתה  ישנתי  שבועות  שלושה  "לפני 
בקיבוץ כפר עזה בלילה של הרבה מאוד ירי, וחוויתי במקצת את 
5 בבוקר קמנו, הלכנו לממ״ד,  ועד  6 פעמים מאז חצות   - המצב 
הביטחוני,  לפן  מעבר  חלילה.  חוזר  וכך  דקות  שלוש   2-3 חיכינו 
אתה לא ישן בכלל בלילה ואז בבוקר כל תושבי מבואות עזה הם 

כמו חצי בני אדם. אנחנו לא חווים את זה במרכז ולא באמת מבינים 
את העניין הזה. 

"אני מבין שיש שרים שחלוקים על המדיניות שאני מנסה לקדם 
תמימים  ילדים  לא  אלו   - הפשוטה  באמת  הביטו  הצלחתי.  וטרם 
בני 8 והעפיפונים שהם מחזיקים הם לא משחק. זה כלי הרג. ולמי 
שמשתמש בכלי הרג – יש להתייחס כמחבל. זה לא ילד בן 8 וזה 
במדינה  ריקים  שטחים  לא  אלו  אנשים.  להרוג  שיכול  רצח  כלי 
זה המצב  ספיר.  ספורים ממכללת  ליד שדרות, מטרים  זה  אחרת, 

כרגע, זה לא בסין ולא בקזחסטן, זה כאן בישראל".
חושבת  "אני  ואמרה:  בקהל  המשתתפות  אחת  קמה  זה  בשלב 
חושבים  אנחנו  ערבים.  כאן  יש  כי  זה  על  לדבר  צריך  לא  שאתה 

דברים אחרים״.
העמדות  את  לא  עמדותיי,  את  להביע  באתי  ״אני  בנט:  השר 
שלכם. אנחנו בדמוקרטיה. אני תמיד אגיד את עמדותיי ואף אחד 

לא ישתיק אותי מלומר את עמדותיי בדמוקרטיה הישראלית״. 

נערכים למבצע רחב

פריסה  כולל  הצורך,  במידת  יותר  רחב  למבצע  ערוכים  בצבא 
רביעי,  ביום  כבר  שנפרסו  כפי  ברזל  כיפת  סוללות  של  מרבית 
ובעיקר מעבירים מסרים כפי שכתבנו קודם, שכך המצב לא יכול 
וכי הם מתכוונים להחריף את התגובות עד כדי  להימשך 

יציאה למבצע צבאי רחב. 
שילוח  בהיקף  ירידה  נרשמה  רביעי  ביום  למעשה, 
מתיחות  של  אווירה  הייתה  ערב,  לקראת  אך  העפיפונים, 
שתמלא אותנו גם בימים הקרובים. באשר להתקפות, כרגע, 
הכדור בידי חמאס וככל שיימשכו השיגורים והעפיפונים, 

כך תעלה רמת התקיפות מצד ישראל. 
מומחים אומרים כי ישראל קרובה מאוד לסבב לחימה 
חמאס  וכרגע  העפיפונים,  תופעת  את  יכחיד  שלמעשה 
עפיפונים.  להעיף  ממשיכים  אנשיו  כאשר  באש  משחק 
ייתכן והירידה שראינו כאן ביום רביעי, נובעת מהבנה של 
ומרצונם  הכוח  בכל  לתקוף  תהסס  לא  ישראל  כי  חמאס 
שלא להיקלע לעימות רחב, הם מנמיכים את גובה עפיפוני 
הלהבות, אך לא ניתן בפרק זמן כה קצר להצביע על מגמה 
וייתכן שכבר בשעה שאתם קוראים שורות  כזו או אחרת 

אלו, יוכח אחרת והדרום יתלקח מחדש. 

לילה אדום
ביום  צה״ל  הגיב  עפיפונים,  טרור  של  ארוכים  שבועות  אחרי 
לא  • החמאס  ברצועה  יעדי טרור  על  שלישי בסדרת תקיפות 
 45 אחרי   • עזה  עוטף  לעבר  פצמ״רים  בירי  ופצח  חייב  נשאר 
– נרגעו הרוחות וטרור  ולילה נטול שינה  שיגורים, 20 אזעקות 

העפיפונים חזר ל’שגרה’ 



הרגע האחרון להרשמה!!!

www.maft.co.il :המהדורה הוירטואלית של מפתח העיר

03.6748888

חייג עכשיו, ההזדמנות הבאה
שלך תגיע רק בעוד שנה...
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 מידי יום, כל היום.

להיחשף

 לקוחות!
לעשרות אלפי

עשרות אלפי בתי אב מחפשים את השירות שלך קודם כל במפתח העיר.
שריין את מקומך במדריך המבוקש ביותר בציבור החרדי

 ותן ללקוחות שלך למצוא אותך בקלי קלות!

הזדמנות של פעם בשנה!

עדכונים: בתא קולי: 03-6748872  בדוא"ל: maft@maft.co.il  בפקס: 03-6782060 
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ארצות  של  מכיוונה  השבוע  הגיעה  נוספת  דרמטית  הודעה 
הברית, אחרי סדרה ארוכה של החלטות פרו ישראליות. בלילה 
- ארצות הברית פרשה ממועצת  שבין שלישי לרביעי זה קרה 
לבקר  לעצמה  שמה  אשר  מועצה   – האו"ם  של  האדם  זכויות 
הפלסטינים,  בזכויות  כשמדובר  ובמיוחד  אדם  בזכויות  בעיות 
וכאשר ישראל צריכה להגן על עצמה, בולט הצורך של הארגון 

לבקר את ישראל. 
אנטישמיות  היותר  מהמועצות  לאחת  נחשבת  זאת  מועצה 
ואנטי ישראליות, למרות שהיא אמורה להיות ניטרלית לחלוטין. 
ישראל  כנגד  השערוריות  ההחלטות  רקע  על  מגיעה  הפרישה 
ושגרירת  האמריקאי  המדינה  מזכיר  של  עיתונאים  ובמסיבת 
האנטישמי.  מהארגון  הברית  ארצות  יצאה  באו"ם,  ארה"ב 
"המועצה היא אנטי ישראלית באופן כרוני", אמרה השגרירה 

היילי בעת עזיבת ארה"ב את הארגון.
מדינות  על  הגנה  האדם  זכויות  מועצת  רב  זמן  "במשך 
וכינתה  היילי  אמרה  שיטתי".  באופן  אדם  זכויות  שמפירות 
את  ללעג  ושם  עצמו  את  שמשרת  צבוע,  "ארגון  המועצה  את 
זכויות האדם". לדבריה, מספר ההחלטות נגד ישראל גבוה מזה 
שהתקבלו נגד איראן, סוריה וצפון קוריאה ביחד. "ההתמקדות 
המועצה  של  נגמרת  הבלתי  והעוינות  הבלתי-פרופורציונלית 
כלפי ישראל מהווים הוכחה חותכת לכך שהיא פועלת ממניע 
פוליטי ולא מתוך הגנה על זכויות אדם", אמרה השגרירה היילי, 

אשר ידועה כנותנת גיבוי מלא לישראל מעת לעת. 
לפרוש  נאלצת  הברית  שארצות  הסיבה  היילי,  של  לדבריה 
מהארגון, כיוון שלמדינות נוספות "לא היה את האומץ" לעזור 
אתנו  שמסכימות  מדינות  "יש  בארגון.  רפורמה  ולערוך  לה 
האומץ  היה  לא  מהן  אחת  לאף  אך  סגורות,  דלתיים  מאחורי 
האמריקנית  השגרירה  הוסיפה.  בפרישה",  אלינו  להצטרף 
זהות  תחושות  בעלות  מכך שמדינות  מתוסכלת  היא  כי  אמרה 
כלפי המועצה לא היו מוכנות לאתגר את הסטטוס-קוו שלה, או 

להציג את עמדתן בפומבי. 
הדברים מגיעים לאחר שנה בה ניסתה ארצות הברית לעשות 
לפרוש,  החליטו  הניסיון,  צלח  משלא  הארגון,  בתוך  רפורמה 
אך הודיעו כי במידה ותהיה נכונות מצד מדינות נוספות לערוך 
בארגון.  חברה  להיות  הברית  ארצות  תחזור  שכזו,  רפורמה 
בנוסף ציינה היילי במסיבת העיתונאים, כי הפרישה לא מסירה 
וארה"ב תמשיך  לזכויות אדם,  מארצות הברית את המחויבות 

לשמור על זכויות אלה.

כי  עיתונאים  במסיבת  אמר  פומפאו  מייק  המדינה  מזכיר 
שונים  מוסדות  באמצעות  אדם  זכויות  קידמה  הברית  "ארצות 
במשך עשרות שנים וממשל טראמפ מחויב לקדם את החופש 
של כל האנשים. אולם, הנשיא טראמפ אמר מהיום הראשון כי 
ישנם מוסדות שאומרים דבר אחד ועושים דבר אחר, וזה בדיוק 
אף  השתמש  מכן,  לאחר  האדם".  זכויות  במועצת  שקורה  מה 

במילים חריפות יותר כלפי הארגון.

בישראל מברכים

היה  המגיבים  וראש  מהארגון,  הפרישה  על  בירכו  בישראל 
ראש הממשלה בנימין נתניהו שאמר כי " ישראל מודה לנשיא 
טראמפ, למזכיר המדינה פומפאו ולשגרירה היילי על החלטתם 
נגד הצביעות והשקרים של מועצת 'זכויות האדם' של האו"ם. 
החלטת ארה"ב לפרוש מהגוף המוטה הזה מהווה אמירה חד 
– משמעית, עד כאן. ישראל מברכת על ההודעה האמריקנית". 
הוכיחה  המועצה  שנים,  "במשך  ישראל:  מפי  נאמר  עוד 
להגן  במשימתו  שבוגד  ואנטי-ישראלי  עוין  מוטה,  גוף  שהיא 
באופן  המפרים  במשטרים  לעסוק  במקום  אדם.  זכויות  על 
סדרתי זכויות אדם, המועצה מתמקדת באובססיביות בישראל, 

הדמוקרטיה האמיתית היחידה במזרח התיכון". 
שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, בירך גם כן על ההחלטה ואמר 
זכויות  לאויבת  מזמן  כבר  הפכה  האדם  לזכויות  "המועצה  כי 
האדם. ארה"ב הוכיחה שוב את המחויבות שלה לאמת ולצדק 
נגד ישראל במוסדות  והבהירה שלא תאפשר לשנאה העיוורת 
בינלאומיים להיוותר ללא מענה". דנון שעובד בשיתוף פעולה 
מלא עם השגרירה היילי הוסיף כי: "אנו מודים לנשיא טראמפ, 
למזכיר המדינה פומפאו ולשגרירה היילי על המנהיגות שהפגינו 
וקוראים למדינות נוספות להבהיר במעשיהן כי מוסדות האו"ם 

אינם חסינים מלתת את הדין על פעולותיהם".
אל-חוסיין,  ראאד  בן  זייד  האו"ם,  של  האדם  זכויות  נציב 
"חדשות  המהלך  את  וכינה  הברית  ארצות  לפרישת  התייחס 

מאכזבות, אם כי לא מפתיעות". 
בחודש  רגע המקרה  על  בין השאר  כאמור  מגיעים  הדברים 
חקירה  ועדת  של  הקמתה  את  המועצה  אישרה  אז   – הקודם 
להפגנות בעזה, לאחר ש-29 מדינות הצביעו בעדה ו-14 נמנעו. 
שהתנגדו  היחידות  המדינות  היו  הברית  וארצות  אוסטרליה 

להחלטה.

מתנה נוספת: ארה"ב פרשה 
מהמועצה לזכויות אדם

נשיא ארה"ב ממשיך להעניק לישראל מתנות דיפלומטיות: ארה"ב הודיעה על פרישה מהמועצה לזכויות 
אדם של האו"ם, בשל "ההתמקדות הבלתי-פרופורציונלית והעוינות הבלתי נגמרת של המועצה כלפי ישראל" 

• נתניהו בירך על המהלך: "המועצה הוכיחה שהיא גוף מוטה, עוין ואנטי-ישראלי שבוגד במשימתו"

מתנות חינם? / שמואל בן צבי

פרישת ארצות הברית מהמועצה לזכויות אדם של האו"ם בעקבות 
מקבלת  שישראל  מתנות  של  לשורה  מצטרפת  ישראל  נגד  הטייתה 
ממשל טראמפ שהולך ומסתמן כממשל האמריקני הטוב ביותר עבור 

ישראל אי פעם.
הראשון  המכהן  הנשיא  היה  טראמפ  הנשיא  קצרה:  תזכורת 
בירושלים,  הכיר  המערבי,  בכותל  כהונתו  בעת  שביקר  בהיסטוריה 
איראן  עם  הגרעין  מהסכם  פרש  לירושלים,  השגרירות  את  העביר 
פרישה  פעם,  אי  החריפות  הסנקציות  את  אלה  בימים  עליה  ומטיל 
וגיבוי מלא לפעולות ישראל להגנה עצמית  בקרוב מארגון אונסק"ו 

וגינוי של כל פעולות הטרור נגדה.
בינתיים בישראל לא נדרשו לתת מאומה עבור כל זה ונראה שגשם 
העברת  לפני  אמר  האמריקני  בממשל  בכיר  לרדת.  ממשיך  המתנות 
השגרירות שההעברה נעשתה במסגרת אינטרס אמריקני ולכן הוא לא 

רואה סיבה שישראל תיאלץ "לשלם מחיר" בעקבות המהלך.
הפרשנים הפסימיים )הם לא פסימיים בכל נושא, רק במה שנוגע 
לנשיא טראמפ השנוא עליהם( הסבירו לנו בטוב טעם ודעת כי אוטוטו 
תבוא החשבונית, אחרי ההכרה בירושלים כבירת ישראל אמרו לנו כי 
שנכון שהכיר בירושלים אבל הוא לא אמר איזה ירושלים )המערבית 
או גם המזרחית, כאילו שאובמה הכיר חלק מירושלים כבירתנו( וגם 
כמה  עברו  והופ  מהר,  כך  כל  תעבור  לא  השגרירות  הצהרה,  רק  זה 
חודשים והשגרירות נחנכה ברוב פאר והדר בבירת ישראל. ואז אמרו 
לנו שעכשיו תבוא החשבונית, תכף טראמפ יציג את 'עסקת המאה' 

שלו והיא הולכת להיות גרועה לישראל ולא נוכל לסרב.
כמובן שאחרי שטראמפ יצא מהסכם הגרעין עם איראן הם אמרו את 
אותו הדבר וגם ציינו שטראמפ אכן יצא מההסכם אבל לא ברור איזה 
יטיל על משטר האייתולות, גם הפרשנויות האלה התבררו  סנקציות 
כשוות לצור על פי צלוחית כשמהר מאוד החל ממשל טראמפ להנחית 
סנקציות בזה אחר זה על איראן שהביאו ליציאת חברות משמעותיות 

מהשוק האיראני, כמו חברת המטוסים בואינג וחברת הרכבים רנו.
ויציאת  השגרירות  )מהעברת  חודשיים  כמעט  כבר  עברו  בינתיים 
הוצגה,  טרם  טראמפ  של  השלום  ותכנית  הגרעין(  מהסכם  ארה"ב 
עובדים עליה בימים אלה. היא אכן תוצג מתישהו, אבל אני מרשה 
לעצמי להעריך שהיא תהיה נסבלת עבור ישראל, וכן, במיוחד כשהיא 

מגיעה ביחד עם שלל המתנות הנלוות.
בניסיון  פעמים  עשרות  לכאן  הגיע  קארי  שכשג'ון  זוכר  לא  אני 
לכפות על הצדדים הסדר ונאלצנו לשחרר עשרות מחבלים שהוא על 
הדרך גם הכיר בירושלים, העביר את השגרירות, פרש ממועצת זכויות 
כהונת  בזמן  למועצה  הצטרפה  הברית  )ארצות  האו"ם  של  האדם 
אובמה( יצא מהסכם הגרעין עם איראן )הוא חתם על ההסכם( וכו'...

ולתת  מידי,   יותר  החבל  את  למתוח  לא  להיזהר  צריך  כן  לסיום, 
גורמים  קראו  לאחרונה  שלו.  בקצב  המתנות  את  לנו  לספק  לממשל 
ישראלים להכרה אמריקאית בריבונות הישראלית בשטחי רמת הגולן. 
לראשות  )מועמד מטעם עצמו  כץ  ישראל  כזו השמיעו השר  קריאה 
כן מועמד מטעם  )גם  יאיר לפיד  יש עתיד ח"כ  יו"ר  וגם  הממשלה( 
עצמו לראשות הממשלה, ודווקא חושב שהוא זה שיצליח לסיים את 

עידן נתניהו(.
האמריקאים לא אהבו את זה. שגריר ארצות הברית בישראל דיוויד 
פרידמן אמר בשיחות סגורות כי "בישראל לא מבינים שהאינטרסים של 
ארה"ב הם גלובליים ולא קשורים רק במדינת ישראל. לפוליטיקאים 
הישראלים יש רק אג'נדה מקומית. עשינו את הדבר העצום הזה של 
הכרה בירושלים והעברת השגרירות ובישראל, במקום להגיד תודה, 

רוצים כבר את הדבר הנוסף. יש פה כפיות טובה".
צריך כמובן לזכור שלב מלכים ושרים ביד ה' וזה ההסבר ההגיוני 
היחיד שניתן לתת לכך שהנשיא טראמפ שמתגאה בכך שהביא את 
העולם,  כל  מול  מתנהל  הוא  וכך  הלבן  לבית  שלו  העסקית  השיטה 
מעריף עלינו כבר שנה וחצי מתנות אין ספור ובינתיים לא ביקש כל 

תמורה.

הכותב הוא עורך תוכן באתר JDN וכתב חדשות החוץ 
בעיתון 'יום ליום'

פומפאו במסיבת העיתונאים. צילום: מזכירות המדינה
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מקרר SHARP  מזגן פמליי ליין נייד

מצלמה קנון

2290

ללא אינטרנט

טאבלט 7 כשר

5 ק"ג

NEON מכונת כביסה

750

 מורפי ריצארד טורבו דלת כפולה
39 ליטר

 טוסטר אובן 

אלקטרולוקס נירוסטה

תנור בילדאין 

1299

 90 ס"מ נירוסטה / שחור 
דגם

NE-GO9091IX 

תנור משולב

2390

1390

299

349

1279

349

2690

750

139

 BEKO תנור בילדאין

קרטשנים לשלוש אחריות 

מכונת כביסה 
בוש

מכשיר נינגה

439

מיקסר קניוד מסיר שיער

499

מערכת פנסוניק

מתנה

 דגם 185

65 ליטר צבע לבן / 
נירוסטה

AEG מכונת כביסה

1200 וואט קערה 6.7 ליטר

700 וואט

 PM-250
+אוזניה פנסוניק 

בשווי 120 ש"ח

 8 ק"ג 1400 סל"ד

7 ק"ג
 1000
סל"ד

רק

הכי זולים! נקודה.
רק

רק
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אינוורטר 
כולל התקן שבת בד"צ 
כ- 600 ליטר

1 1/4 קירור חימום ללא התקנה
) BTU 12000(

ע:
וב

סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:

3790
המבצע 
לשבוע 

בלבד
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אפס סובלנות

פרישתה  על  הודיעה  ארה״ב  דבר.  נפל  השבוע 
המועצה  האו״ם.  של  האדם  זכויות  ממועצת 
השגרירה  קבעה  כך  ישראל,  נגד  צדדית  חד  מוטה 
האמריקאית לאו״ם, ניקי היילי. ישראל תחרה אחריה מיידית 
דקלרטיבית  אינה  ארה״ב  פרישת  של  המשמעות  ותפרוש. 
בתקציבי  אנושה  פגיעה  היא,  האמתית  המשמעות  בלבד, 
המועצה שעושה צחוק מעצמה ולועגת לאמת, לצדק וליושר. 
האו"ם,  ידי  שעל  האדם  זכויות  מועצת  של  הקמתה  מאז 
מדינת   - אחד  בנושא  לעסוק  מקפידה  הקיקיונית  המועצה 
ישראל ופעולותיה. 50 החלטות אנטי ישראליות היא קיבלה 
ההרג  מסעי  בסוריה,  המתמשך  הטבח  האחרונות.  בשנים 
ירי  )החברה במועצה(,  באפריקה, טבח אזרחים בוונצואלה 
על אזרחים במצרים, מחנות כפייה בצפון קוריאה, הפגיעה 
לעומת  ונעלמות,  מתגמדות  בסין,   אזרח  בזכויות  הרציפה 

עוד החלטה אנטישמית! 
ארה״ב בנשיאותו של דונאלד טראמפ, לא מוכנה לעצום 
הדעה,  בעל  אינו  המאה  בעל  באם  עוד.  לא  ולשלם.  עיניים 
לא יהיה מימון. במסגרת ״לעשות את ארה״ב גדולה״ סיסמת 
הבחירות של טראמפ, והסיסמה שנבחרה ונחשפה לקדנציה 
ממשל  גדולה״,  ארה״ב  את  לעשות  ״להמשיך  הנוספת, 
טראמפ, לא קורא ליריקות לכיוון ארה״ב גשם, הוא עומד על 

זכויותיו ומשליט את דעותיו. לחילופין - אין כסף. 
הנציגים  עם  להתעמת  החליט  הפלשתינאי  הממשל 
האמריקאים שנשלחו למזה״ת, לא קרה אסון, אבל גם כסף 
הבלעדי  האו״ם  ארגון  באונר״א,  האמריקאית  התמיכה  אין. 
ה מנהיגי  בפגישת  בוטלה.  עזה,  רצועת  באזרחי  לטיפול 

עבודה  ניירות  לעמיתיו  טראמפ  הציג  שבועיים,  לפני   G9
מסודרים, בכמה ארה״ב מסבסדת ומממנת כל מדינה עמיתה. 
במקביל, ממשל טראמפ הודיע על הטלת מכסי מגן בעשרות 
את  לחזק  במטרה  לארה״ב,  היבוא  על  דולרים  מיליארדי 

הכלכלה והמשק האמריקאי ולייקר את היבוא.
עוינות  כלפי  סובלנות״  ״אפס  של  האמריקאית  המדיניות 
שר  בשטח.  אותותיה  את  לתת  מתחילה  למדיניותה,  בוטה 
בנאום שנשא השבוע באו״ם  ג'ונסון,  בוריס  החוץ הבריטי, 
שקובע   ,7 סעיף  לפי  לפעול  תמשיך  המועצה  באם  אמר: 
ל'סבל  רק  שיוקדשו  ישראל  מדינת  נגד  קבועים  דיונים 
נגד כל הצעה  הפלסטיני', בריטניה תצביע באופן אוטומטי 

שתועלה תחת הסעיף הזה.
השר בוריס ג'ונסון הוסיף ואמר: אני שותף לדעת ארה"ב, 
ביהודה  למתרחש  ורק  לישראל  רק  סעיף  הקדשת  לפיה 
בין  לשלום  בסיכוי  ופוגעת  פרופורציונלית  "אינה  ושומרון, 
של  הבינלאומית  למדיניותה  מרנינות  חדשות  הצדדים". 

ישראל.  
נתניהו  בנימין  של  והסמי-סודית  המפתיעה  פגישתו 
 4 של  נתק  לאחר  ירדן,  בירת  בעמאן  עבדאללה  המלך  עם 
להבנה  שהדרך  ירדנית,  הפנמה  של  יוצא  פועל  הינה  שנים, 
ישראל  החרמת  בירושלים.  ועוברת  מתחילה  וושינגטון  עם 
ישרתו  לא  ישראל,  כנגד  האסלאמית  השנאה  בגל  ושותפות 
בבעיות  נואשות  המתחבטת  ההאשמית,  הממלכה  צרכי  את 
המונים  הפגנות  היסטריות,  מחירים  עליות  קשות,  כלכליות 
וזעזועים המסכנים את  שהביאו להתפטרות ראש הממשלה 

המשך השלטון המלוכני. 
באם בעבר ירושלים סומנה כאויב שיש להתלכד מולו, הרי 
מתוקנים  יחסים  מחייב  האמריקאי  הסיוע  והגדלת  שהמשך 
עם ירושלים. מהפך. המלך עבדאללה הבין, שהקצר והעוינות 
לעשות  יכולים  לוושינגטון,  הפלשתינאית  ההנהגה  בין 
שגרירים של  יהיו  ירדן  וממלכתו  הוא  באם  טוב.  שירות  לו 
לסיוע  אלו שזקוקים  בפרט  האזור,  עמי  בין  וקירוב  מתינות 

אמריקאי דחוף. 
הוטו  ובכללה  ארה״ב  שמכתיבה  התקיפה  המדיניות 
במועצת  ישראל  נגד  מוטות  החלטות  כנגד  האוטומטי 
ומדיניות  תפיסה  שינוי  גם  לאחרונה  מכתיבה  הביטחון, 
ביטחונית תקיפה והתקפית, בקרב מקבלי ההחלטות בצמרת 
תוקפת  ישראל  בישראל.  והפוליטית-מדינית  הביטחונית 
כבר  זה  שגרה.  מעשה  בסוריה  איראנים  ובסיסים  מחנות 
תוקפים,  לא  בישראל  שינוי,  לשם  חדש.  ולא  חדשות  לא 
ודממה,  איפול  ל״חברה״.  ולספר  להתפאר  ורצים  מפציצים 

זהו שם המשחק החדש.
מהאוויר  צבאית  תקיפה  נמרצות  מכחישה  כשארה״ב 
״חייזרים״  ברור שלא  האיראני,  לגבול  קרוב  סוריה,  בדרום 
ישראל.  שזו  שטוען  מי  על  ההוכחה  חובת  המבצעים!  היו 
בטהראן  ומתפארת,  פעולה  משתפת  לא  הרשמית  ישראל 
שוב בולעים את הגלולה המרה ו״מכילים״. יש להם ברירה? 
עוד פועל יוצא של מטריה אמריקאית לפעילות הביטחונית 

הישראלית.
להיות  רוצה  לא  ירושלים  בעוטף-עזה.  העפיפונים  טרור 
ברצועת  וכואבת  נוספת  מלחמה  בפריצת  ״שתואשם״  זו 
בקיץ  אין חשמל  פיצוץ.  לפני  הרצועה  בתוככי  המצב  עזה. 
הלוהט, התשתיות כשלו, הביוב גולש ברחובות, מי השתייה 
המינימאליים,  הצרכים  את  מספקת  לא  האספקה  מזוהמים, 
לשינוי.  וצפי  תקווה  אין  ובעיקר,  כסף,  ואין  משכורות  אין 
והשלטון.  ארגון החמאס מרגיש שהוא מאבד את השליטה 
הכאוס יביא לפיצוץ ומבצע צבאי רחב היקף, שבסיומו יוצבו 

החיילים ויסודרו הקלפים מחדש. 

אלו  ש״מואשמים״  להיות  רוצים  לא  והחמאס,  ירושלים 
במלחמה שבוא תבוא. כי למעשה אין ברירה או מוצא אחר, 
מהכאוס שנוצר וקיים בשטח. השאלה היחידה, מתי ובאיזה 

היקף? ומי יהיו השליטים בשטח בפועל אחרי! 
ודרך  שיטה  היו  העפיפונים  וטרור  הגדר  על  המלחמה 
״חמאסית״ לשחרר קיטור. להילחם, להגיב ולהסביר שהמצב 
לפני פיצוץ ואיבוד שליטה, אך לא לשבור את הכלים ולגרור 
היו  העוטף,  לכיוון  הפצמ"רים  נרחבת.  למתקפה  צה״ל  את 
הזדרז  לא  אך  בהתאם  הגיב  צה״ל  חמורה,  מדרגה  עליית 
לשבור את הכלים ולהיגרר למלחמה כללית, שבה גם העורף 
הישראלי יהיה מאוים ומותקף כמו ב״צוק איתן״. ההפגנות 
בצד  הרוגים  ממאה  למעלה  קשה,  ביד  דוכאו  הגדר  על 
והגנה עיקשת  הפלשתינאי. ארה״ב דאגה לכיסוי דיפלומטי 
ובוטחת במועצת הביטחון. העולם החופשי גינה, אך ״הכיל״ 

והבין את התגובה הישראלית.
ישראל.  ידי  על  ״הוכל״  בתחילתו,  העפיפונים  אש  טרור 
מדינה,  למכת  הפכו  השריפות  וגדלו,  הלכו  הנזקים 
לאחרונה  לחלוטין.  האזור  פני  את  ושינה  צבע  ״השחור״ 
חבלה.  מטעני  נושאי  עפיפונים  האש,  לעפיפוני  הצטרפו 
מפריחי  לעבר  ירי  תגובה.  שינוי  על  החליטו  בישראל 
העפיפונים במטרה להרתיע, אך עדיין לא לפגוע במפגעים 
חמאס  מוצבי  נגד  יזומות  תקיפות  בנוסף,  הראשון.  בשלב 
העפיפונים.  מפריחי  עם  ושת״פ  מניעה  אי  על  כ״הענשה״ 
במידה  הכל  העוטף.  לכיוון  פצמ"רים  החמאסית,  התגובה 
הילדים,  בגני  כשהילדים  ביום,  בלילות.  ובעיקר  ובמניין, 
ליל  לאחר  והלימודים  ההסעות  אפילו  לתיקנו.  חוזר  האזור 
פצמ"רים, ממשיכים כסדרם. גבולות הגזרה של ההתלהמות,  
ב״הסכם שבשתיקה״. כולם יודעים, ח״ו אסון, והאזור יבער.  
בדיעבד  לישראל  מכתיבה  העפיפונים,  טרור  התפשטות 
שינוי דרכי תגובה. בשבוע האחרון השינוי מורגש ומודגש. 
ושר  רוה״מ  והסכמה אמריקאית משמעותית.  בכיסוי  זה  גם 
הביטחון במבחר הצהרות לוחמניות, נתניהו: "אגרוף הפלדה 
של צה"ל יהלום בכל מי שחותר לפגוע בנו". שר הביטחון 
עפיפונים,  עם  זמנית  בו  מתמודדים  "אנו  הוסיף:  ליברמן 
האויב,  של  טווח  ארוכי  וטילים  אווירית  הגנה  מערכות 
הרמטכ״ל  בישראל".  האוכלוסייה  מרכזי  אל  המכוונים 
אייזנקוט מיהר להוסיף: ״נחזיר את הביטחון לדרום ונעשה 

זאת בתבונה ובהקדם״. 
״אמירה״  נדרשת  זה  לכל  היום.  סדר  את  יכתיבו  המילים 
אמריקאית. בביקורו המתוכנן של נתניהו בוושינגטון בחודש 
הקרוב, יסוכמו וידוסקסו ההסכמות וההבנות. באם האירועים 
לא יקדימו את סדר העניינים. במזה״ת רק הבלתי צפוי, צפוי.  

המדיניות האמריקאית הפרו ישראלית באו"ם ובמדיניות החוץ רושמת תוצאות: 
המועצה לזכויות אדם מסתבכת, שר החוץ הבריטי מתייצב לימין ישראל וגם בירדן 
משנים כיוון • וגם: חמאס וישראל נזהרים מהסלמה של ממש ברצועה, שתגרור 

מבצע צבאי נוסף

עו"ד יצחק שינפלד 
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השבוע נפל דבר במליאת הכנסת, 
סוף סוף חברי הכנסת החרדים לא 
חוששים מעימות עם כמה מחברי 
הכנסת במחנה הלאומי כמו מוטי יוגב 
ואחרים, לא חוששים שיקראו להם שמאלנים 
בגלל התנגדותם לחוק מיותר שנקרא חוק 

המואזין. 
אותו חוק נועד בעצם לטפל בבעיה שאי 
אפשר להתעלם ממנה, מי שמבקר בערים 
מעורבות כמו לוד ועכו מרגיש את קריאות 
המואזין בשעות הבוקר המוקדמות מאוד, הרעש 
שבוקע מהמסגדים מפריע לחיי התושבים הגרים 
באזור והופך את חייהם בלתי נסבלים, אין 
ספק שזו בעיה שצריך לטפל בה, אבל צריך 
לאכוף זאת באמצעות החוק הקיים למניעת 

רעש שכולנו מכירים. 
אפשר גם דרך הידברות להגיע להבנות, כדי 
לחיות כאן בשקט. לא צריך את חוק המואזין 
בשביל זה, חוק שמעורר כעס מיותר בקרב ערביי 
ישראל המרגישים שחוק זה פוגע ברגשותיהם, 
נכון עשו חברי הכנסת גפני ומקלב כשהודיעו 

שהם מתנגדים לחוק הזה. 
דווקא גפני ומקלב הודיעו ולא השר דרעי, 
דרעי שבקדנציה האחרונה מוכיח להתיישבות 
ביהודה ושומרון שהוא שר של מעשים ולא 
דיבורים, דוגמא אחת כמשל: פינוי שנכפה 
על מתיישבי עמונה שפונו מבתיהם בגלל 
החלטה אומללה של בג"ץ, הם גרו במשך 
חודשים ארוכים בתנאים לא תנאים, בקרוואנים, 
משפחות שלמות עם ילדים קטנים סבלו סבל 
רב, חרף הבטחות שרי הימין כמו בנט ואחרים 

לעזור ולסייע להם. 
השר דרעי שלקח את הנושא הזה לטיפולו 
יקבלו את  האישי דאג לכך שהמתיישבים 
המגיע להם, והשתכנו לפני זמן לא רב ביישוב 
עמיחי. הפעולה הזו של דרעי כמו עוד הרבה 
דברים שעשה למען ההתיישבות ביו"ש לא 
הייתה עוזרת לו, אם הוא זה שהיה מוביל את 
ההתנגדות לחוק המואזין, אם הוא זה שהיה 
מתבטא בעניין השבוע הוא היה חוטף על הראש 
מהרבה מאוד גורמים פופוליסטים במחנה 
הלאומי, הם היו צועקים שדרעי הוא שמאלן 

הנלחם נגד המתיישבים. 
הארץ  לאהבת  המואזין  בחוק  קשר  אין 
ולהתיישבות, גפני ומקלב שהתבטאו בנושא 
השבוע גם הם חטפו אבל רק ובעיקר ממוטי 
יוגב, שהשתלח באופן בוטה השבוע נגד הציבור 
החרדי, לא כל מי שלא חושב כמוהו הופך 

להיות אויב ארץ ישראל. 
הפוגע  מיותר  חוק  הוא  המואזין  חוק 
אין  כאמור  גדול,  ציבור  של  ברגשותיהם 
להתעלם מבעיית הרעש הגורמת לסבל רב וצריך 
לטפל בה, אבל צריך לטפל בזה או באמצעות 
הידברות נכונה, או באמצעות החוק הקיים היום. 

משהו קורה בתל אביב
בבחירות המוניציפליות האחרונות התמודדו 
כל המפלגות החרדיות והבית היהודי תחת 
בעיר  זכתה  רשימה  אותה  אחת,  רשימה 
החילונית ליותר מ13,000 קול שהביאו לה 
שלושה מושבים במועצת העיר תל אביב יפו. 
כל מפלגה קיבלה נציג אחד, כשבראשה עומד 

חבר מועצת העיר מטעם ש"ס נתן אל נתן. 
נתן אל נתן הוא איש רציני ביותר, פעיל 
נמרץ כבר שנים רבות, מראהו של נתן הוא 
של אדם עניו וצנוע, ממש רחוק מהרבה נציגי 
ציבור אחרים, האיש הזה הוא מהפכן בעיניי. 
בשנים האחרונות ובעידן שתל אביב הופכת 
לחילונית יותר ויותר, קמו להן קהילות שלימות 
בדרום תל אביב ולא רק של בעלי תשובה, 
במקביל, תנועת התשובה בתל אביב פורחת, 
איש לא יכול להתעלם מהפעילות שצצה בכל 
לוח מודעות, שיעורי תורה, הרצאות, בתי כנסת, 
פעילויות לילדים, פעילויות בקרב בני הנוער, 

מדהים מה שקורה שם. 
מאחורי כל זה עומדים כמה נציגים, אבל 
בולט במיוחד בפעילות הזו אלנתן, בשקט 
בשקט האיש הזה פעל ופועל בכל מישור 
אפשרי, מהעזרה לתושב בבעיה כזו או אחרת 
ועד הדאגה שלו למימון אותן פעילויות תורניות 

נחוצות. 
בבחירות המוניציפליות הקרובות צפויה 
ככל הנראה להתקבל החלטה שנתן אלנתן ירוץ 
10,000 קול זה  ברשימת ש"ס ללא איחוד, 
משהו שהוא בר השגה, עם אדם אהוד במיוחד 
על התושבים המקומיים ועם פעילות ענפה 
במשך כל השנים האחרונות, אין שום סיבה 
שלא יתמודד לבד, הוא יכול להביא להישגים 
עבור ציבור חרדי ענק שמתגורר כיום בתל 

אביב. 
קהילות בעלי התשובה בעיר והקשר הישיר 
שלו עם כל קהילה ורב - יביאו לו את ההישג 
הגדול הזה. המודל של אלנתן צריך להיות 
בערים נוספות ברחבי הארץ, ישנה מהפכה 
של תשובה שחיה בועטת ונושמת והיא חייבת 
לקבל ביטוי גם בייצוג ברשימות המקומיות 

ולדעתי גם ברשימה לכנסת הבאה. 

שגב כבר הורשע
השבוע כל המדינה הייתה בהלם לאחר 
שהתפרסמה פרשיית הריגול לכאורה של השר 
לשעבר גונן שגב. שגב, שר לשעבר במפלגת 
צומת, מי שבזכות קולו הועבר הסכם אוסלו 

ב' - ראוי לכל גינוי אפשרי. 
בשנים האחרונות עקב ההסתבכות הקודמת 
של שגב, הוא נאלץ לגלות מהארץ, השבוע 
כשהתפרסמה הפרשייה בה הוא לכאורה חשוד 
בריגול נגד מדינת ישראל ושיתוף פעולה עם 
לשעבר  חבריו  בכירים,  איראנים  גורמים 

ממפלגת צומת לא נפלו מהכיסא. 
הרושם שמתקבל הוא שמדובר באדם חסר 
ועקרונות שהיה מסוגל למכור את  ערכים 
המדינה שבה פעם כיהן כשר בממשלה, למכור 
סודות )שלא היו לו( לאויבת הגדולה ביותר 

של מדינת ישראל, איראן. 
מחיר  לשלם  חייב  הוא  יורשע שגב  אם 
מאוד  ועצוב  כואב  זה  טיפשותו,  על  כבר 
ששר לשעבר הידרדר מאיגרא רמא לתחתית 
שבתחתית. יחד עם זאת, עלינו לזכור שמדובר 
רק בחשדות לכאורה, על כולם לזכור זאת גם 
במקרה של שגב - אל לנו למהר לחרוץ את דינו 
ולתלותו בכיכר העיר, יש להמתין למשפט שלו 
ולתוצאותיו. זה נכון לגבי כל חשוד וזה יהיה 

נכון גם לגבי גונן שגב. 

גיוס ולא מואזין 
טוב עשו נציגי ‘דגל התורה’ שהובילו את ההתנגדות 

לחוק המואזין המיותר • וגם: נתן אלנתן כמודל 
לאיש ציבור עם רזומה של עשיה מקומית ויכולת 

להתמודד ברשימה עצמאית
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כשמדובר בחינוך...
תמיד טוב יותר! 

נשיםגברים / מסלול

בייעוץ
חינוכי

של אוניברסיטת חיפה

M.A תואר שני

יש לך תואר ראשון בחינוך?
מעונינ/ת להתקדם ולהתפתח מקצועית?

מסלול תואר שני בייעוץ חינוכי שע"י אונ' חיפה יאפשר לך ליהנות 
מעבודה מאתגרת בסיוע לילדים ומתבגרים ורכישת כלים טיפוליים 

בתחומים מגוונים כמו טיפול באומנויות וביבליותרפיה.  ניתן להמשיך 
ולהשתלם בתחומים טיפוליים נוספים. לסטודנטים מצטיינים תינתן 

אפשרות להמשיך בלימודים גבוהים!

לגברים - שני ערבי לימוד בשבוע במהלך שנתיים

אוניברסיטאי
רק תואר

במבחר
יתרון בקבלה לעבודה!

אם כבר תואר...

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
החזר שכר לימוד לזכאיםהדרך!

הבטיחו את מקומכם!
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ארבעס
יענקי קצבורג

בביתו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי 
התקיימה השבוע שמחת הוורט לנכדו, בן לחתנו 
מועצת  חבר  נכדת  הכלה  עם  ברוורמן,  הגר"ז 
ראש  הירש  הלל  משה  רבי  הגאון  התורה  גדולי 
ישיבת סלבודקה. בווארט השתתפו בני המשפחה ומקורבים 
בלבד, כאשר מרן הגר"ח קנייבסקי איחל ברכת לחיים ומזל 

טוב וחזר לתלמודו. 

בימים  המופיע  נישואין,  ענייני  על  חדש  בספר 
נושא  על  אור  יעקב חלופסקי, שופך  אלו מרבי 
עלה  האחרונה  שבתקופה  רחב  הלכתי  פולמוסי 
שוב לסדר היום. הנידון הוא על לבישת פאה נכרית 
רוב  נוהגים  בעצם  וכך  המתירים,  יש  כאשר  נשואה,  לאשה 
שונות.  הלכתיות  מסיבות  אוסרים  ויש  הציבור,  של  רובם 
הספר חושף מכתב חריף ממרן הגר"ח קניבסקי בנושא זה, 
"לאחרונה  פאות  לאסור חבישת  גורמים  נגד התעמולה של 
להתעטף  הארץ  עמי  מקרב  מסוימים  גורמים  אצל  רווח 
כאילו  ההמון  בלב  ולשבש  וצניעות,  קדושה  של  באצטלה 
ציבור החרדים ויראי ד' אינם הולכים בדרך הישר, וכביכול 
עם  קיום  בבסיס  שהם  בדברים  הפקר  נוהג  התורה  עולם 
ישראל, ומערבבים ומעוותים בין חובת הצניעות למחלוקת 
בסוגיית פאה נכרית, כביכול מי שמתיר אכילת קטניות בפסח 

קל בעיניו איסור חמץ.
"לא זו בלבד שהמטרה היחידה שלהם היא לעשות קטגוריה 
בת"ח, עוד חורה להם שגדולי ישראל נחרצים בדעת תורתם 
הלכה,  זו  ה'  בדבר  חפץ  לכל  נכוחה  דעתם  את  ומביעים 
וחושבים שבמודעות רחוב בסיסמאות מדקרות ניתן לטשטש 

את האמת, והאמת עדה לעצמה".

טרגדיה בניו יורק: בתאונה קשה שהתרחשה בהרי 
הקטסקיל, נהרג הרב ראובן חיים בילער, אברך 
וראש  בברוקלין  בישיבה  כר"מ  המכהן   ,42 בן 
המדריכים של מחנות הקיץ של חסידות פאפא. הרב 
ונפצע  ברכב  התנגש  לקעמפ,  בדרכו  שהיה  בילער, 
באורח אנוש וכוחות ההצלה שהגיעו במהירות לזירה לחלץ 
אותו, העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, אולם לאחר מאמצי 
נאלצו לקבוע את מותו. אחד מילדיו  ההחייאה הממושכים 

של בילער לומד בישיבה חסידית בבני ברק. 

הגדול  הגאון 
מיכל  רבי 
הגיע  זילבר 
למסע  השבוע 
ברק,  בבני  מיוחד  חיזוק 
לשיחת  הגיע  תחילה 
'עטרת  בכולל  חיזוק 
בית  בהיכל  שלמה' 

המדרש צעירי ישיבת פוניבז  ברחוב צאנז 10 ולביקור בבית 
הגר"ד לנדא, לאחר מכן הגיע לניחום אבלים אצל מרן ראש 

התורה  שר  מרן  בבית  וביקור  אדלשטיין.  הגר"ג  הישיבה 
גדולי  בבתי  בכבוד  התקבל  זילבר  הגר"מ  קניבסקי.  הגר"ח 
התורה  כל  את  יודע  הוא  כי  התבטא  לנדא  והגר"ד  ישראל 

כולה בעל פה.    
בסוף הביקור התבטא הגר"ד לנדו כי הביקור הוא בגדר "יום 
טוב בשבילו", ואף ליווה את הגר"מ זילבר אל עבר היציאה. 
לאחר מכן נסע הרב זילבר למסור שיחה בהיכל הכולל עטרת 
שלמה, כאשר בסיום השיחה הגיע לנסחם את ראש הישיבה 
הגר"ג אדלשטיין, כשבמקום נכח הגר"א פילץ ראש ישיבת 
במעונו  בביקור  נחתם  ברק  בבני  המיוחד  הביקור  תפרח. 
בסוגיות  קנייבסקי, שם שוחחו  הגר"ח  התורה  מרן שר  של 

במסכת חולין.

להר  בדרכו 
ם  י ת י ז ה
ן  ו י צ ל
בעל  האדמו"ר 
ה'לב שמחה' מגור 
היארצייט,  לרגל  זצ"ל, 
מרן  השבוע  הגיע 
עם  מגור  האדמו"ר 
לשאת  המשב"קים 
תפילה בכותל המערבי, 
שהה  האדמו"ר 
שבע  במשך  ברחבה 
לאמירת  בדיוק  דקות 
מוקדם  תהילים.  פרקי 
האדמו"ר  ניגש  יותר 

כשליח ציבור בשחרית בהיכל בית המדרש הגדול גור לרגל 
היארצייט.

קהל רב עלה ביום חמישי אל ציונו של הרה"ק רבי 
נחמן מהורדנקא זצ"ל, הטמון בבית העלמין הישן 
בטבריה, בחלקת תלמידי הבעל שם טוב, רבי נחמן 
ר'  לאביו   )1680( ת"מ  בשנת  נולד  זצ"ל  מהורדנקא 
ביותר של  ותלמידו הקרוב  ביתו  נאמן  היה  בגליציה,  יצחק 
הבעל שם טוב הקדוש, הבעל שם טוב קרא לו - לרבי נחמן 
- 'נאמן ביתי, איש סודי'. הצדיק הקדוש רבי פנחס מקוריץ 
לא  בפולין,  מהורדנקא  נחמן  רבי  היה  עוד  שכל  עליו  אמר 

יכלו הרוסים לכבוש את פולין.
ההמונית  העלייה  את  למסד  השנים  כל  במשך  שפעל  מי 
קלמן  קלונימוס  הרב  החסידי  המשפיע  הוא  הקדוש  לציונו 
רואים בכך את צוואתו האישית.  זצ"ל שילדיו  גולדשמידט 
הרב גולדשמידט הבטיח כי מי שיעלה לציון יראה ישועות 
מגדולי  הצדיק  של  לכבודו  רבות  שנים  במשך  ופעל  רבות 

תלמידי הבעל שם טוב.

ראשי ישיבת 'בני יששכר' בחדרה שבנשיאות הגר"י 
עשורי, נכנסו לקודש פנימה למעונו של האדמו"ר 
מצאנז בקריית צאנז בנתניה, בכדי  לקבל את ברכת 
פועלים  הם  אשר  העשייה  חיזוק  להמשך  הקודש 

הנהלת  הביקור  במהלך  הצפון.  ערי  בכל  ונצורות  גדולות 
והמשגיח  מסלטון  נסים  הרה"ג  הישיבה  ראש   - הישיבה 
הרה"ג דב צביאלי - סקרו את התרחבות הישיבה המונה כיום 
והוגים בתורה מבוקר  בני עלייה, היושבים  עשרות בחורים 
וביגיעה  גדולה  בהתמדה  הלילה  של  הקטנות  השעות  ועד 
עצומה. זכתה הישיבה בשנים האחרונות, ששמה יצא מהעיר 
חדרה אל כל רחבי הארץ, ורבים המבקשים להסתופף בצילה.

האדמו"ר מצאנז הביע התפעלות, וציין שאנו זוכים בשנים 
בכל  הוקמו  רבות  וישיבות  שמים,  כבוד  לריבוי  האחרונות 
רחבי הארץ וקול התורה נשמע מדרומה ועד צפונה. "אנחנו 
רואים זאת לא רק בקרב בני הישיבות, אלא גם בעלי תשובה 
רבים ששבים לאבינו שבשמים ונכסים למסגרות של ישיבות 
שכרה  ח"ו  יצא  שלא  בכדי  בהדרגה  כמובן  והכל  וכוללים, 
בהפסדו", התבטא האדמו"ר. לאחר מכן, זכו ראשי הישיבה 
קדשו  מברכות  עליהם  והאציל  רבה  בחמימות  להתברך 

להצלחה לחן ולחסד.

השבוע  הגיע  סגל  דן  רבי  הצדיק  הגאון  המשגיח 
לביקור בבית ר"י סלבודקא הגר"ד לנדאו, גדולי 

התורה נועדו ביחידות למעלה מעשרים דקות. 

הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש יצא השבוע לביקור 
חיזוק בארה"ב, לרגל שמחת נישואי נכדו, ובמהלך 
שיעורים  וימסור  הקהילות  את  יחזק  ביקורו 
אצל  לביקור  הגיע  הוא  התורה.  בהיכלי  ושיחות 
ויליאמסבורג  בשכונת  מסאטמר  הרז"ל  האדמו"ר 
וחוק  בנות  גיוס  נושא  עלה  הביקור  במהלך  בברוקלין. 
יחד עם הגאון  ג'רזי,  הגיוס. בשבת ישבות בלייקווד שבניו 
רבי אליהו בער וואכטפוגל, ראש ישיבת זכרון משה בסאוט 
בית  בהיכל  שיעור  ימסור  הקרוב  ראשון  ביום  פלוסברג. 
מדרש גבוה לייקווד, לשם הוזמן על ידי ראש הישיבה, הגאון 

רבי מלכיאל קוטלר.

שנים  כ120  לפני  נכתב  אשר  ערך,  יקר  תורה  ספר 
במרוקו, נתרם על ידי בני משפחת בטיטו מטבריה 
פדה-פוריה,  הרפואי  המרכז  של  הכנסת  לבית 
דידי, הרב קרמר,  קהל מתפללי בית הכנסת, הרב 
נציגי הנהלת המרכז הרפואי - ד"ר ארז און, שמעון 
סבח, ועובדי המרכז הרפואי פדה-פוריה, הכניסו את הספר 
ביום שני, ה' בתמוז. ספר התורה שהובא לארץ ע"י משפחת 
בטיטו מטבריה, נתרם על ידי בני המשפחה לזכרו של האב, 

יוסף חיים בן יקוט ז"ל. 
רב המועצה האזורית עמק הירדן, הרב שלמה דידי ברך ואמר, 
דרכו  עשה  אשר  הזה  היקר  התורה  שספר  גדולה  זכות  "זו 
לישראל ממרוקו, הגיע לכאן לבית הכנסת של בית החולים 
שהוא בית כנסת ייחודי ומיוחד. נאחל שכל מי שמגיע לפה 
יצא מפה בריא ונזכה לשפע של ישועות וברכות". ד"ר ארז 
און מנהל המרכז הרפואי הודה למשפחת בטיטו על התרומה 
ולרב אליהו קרמר מחב"ד על הסיוע והיוזמה להבאת הספר 
היומיומית  פעילותו  ועל  הרפואי  המרכז  של  הכנסת  לבית 

למען ציבור המטופלים ובני משפחותיהם. 

בניו  הטרגדיה  הגרמ"ה,  עם  השתדך  קניבסקי  הגר"ח 
יורק, ספר תורה עתיק נתרם לבית חולים, הגר"מ זילבר 
במסע חיזוק בבני ברק ומכתבו החריף של הגר"ח נגד 

מתנגדי הפאות
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הדרך החרדית לתואר

תואר יוקרתי של 
ההרשמה בעיצומה - הזדרזו להירשם!המכללה האקדמית הדסה

הצטרפו היום 
למקצוע שהוא שליחות
עבודה סוציאלית

B.S.W
*גם לבעלי תעודת בגרות

מלגות קיום גבוהות

מדעי המחשב
B.Sc

ניהול משאבי 
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בריאות

B.A
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ברשת האופטיקה המובילה 109 יתאימו לכם 
עדשות איכותיות במקצוענות ובשירות אישי ממיטב 

המותגים הטובים בעולם. זה הזמן להתחדש 
בעדשות מעולות ומותאמות במחירים חסרי תקדים!

מודיעין עלית: מסילת יוסף 32  ביתר עלית: מעזריטש  106  בני ברק: רבי עקיבא  37ירושלים: יונה 3, גאולה 

מחירים
קבועים על

 כל המסגרות
שבחנות

משקפי איכות 
לכל המשפחה

בדיקות ראיה
במקום ע"י 

אופטימטריסט
מומחה

מסגרת
+עדשות 1.74

 שקלים בלבד
480

מסגרת
+עדשות 1.67

 שקלים בלבד
300

עדשות מגע
חודשיות

 שקלים בלבד
25

מסגרת
+עדשות 1.56

 שקלים בלבד
109

מסגרת
ברגים

199
החל מ-

עד 12.00-

עדשות
1.6 עד 6-

עד 10.00-

בכל עדשה שתביטו

הכי משתלם
109
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