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מתוחזק  האיראני,  הגרעין  מערך  שכן  ישראל,  על  אדירה 
לפחות בחלקו על ידי צפון קוריאה, וכזכור מי שהקימו את 
יצלחו  שאם  וכמובן  קוריאנים  הצפון  הם  בסוריה  הגרעין 
שיחות השלום בין ארה"ב לצפון קוריאה, איראן שוב תישאר 

בודדה.

טראמפ כובש

אחרי צפון קוריאה, לטראמפ יש הבטחה נוספת שעוד לא 
יצליח,  אם  פלסטיני.  הישראלי  הסכסוך  את  לפתור   – קיים 

צריך  ואז  שיאים,  שני  יכבוש  הוא 
לחכות ולראות לאן מתפתח המאבק 
עם איראן. הסיפור הזה יכול להיגמר 
כך  כל  אחרי  לישראל.  רעה  בצורה 
מהנשיא  שקיבלה  מתנות  הרבה 
העברת  הגרעין,  הסכם  ביטול  כמו 
ועוד  בירושלים  וההכרה  השגרירות 
כמו  יותר  וקטנים  נוספים  דברים 
באו"ם  מלא  וגיבוי  רובשקין  שחרור 
מצד השגרירה – ישראל נתונה ללחץ 
לטראמפ,  להתפשר  ותאלץ  וייתכן 
שבכל מחיר יחתור לשלום אזורי. עם 
ישראל'  ל'כל  אומר  בכיר  גורם  זאת, 
המהירות  "למה  הבאים  הדברים  את 
וגם:  להתפשר?"  שנאלץ  לחשוב 
"לא משנה כמה נתפשר, ביטול הסכם 

הגרעין הוא הישג כפול ומכופל".

לאחר למעלה משנה של חילופי מהלומות שכמעט והביאו 
שני  הגיעו  הרסנית,  גרעינית  מלחמה  סף  אל  העולם  את 
להיפגש  מנת  על  לסינגפור,  העולם  את  שהפחידו  המנהיגים 

באופן חסר תקדים.
ולאן  הנוכחית,  לנקודה  המרים  האויבים  את  הביא  מה 

העניינים מתקדמים מכאן?
טילרסון,  רקס  האמריקאי,  המדינה  מזכיר  שנה  חצי  לפני 
שבינתיים פוטר והוחלף על ידי מייק פומפאו, אמר כי ארצות 
הברית מקיימת "קווי תקשורת" עם משטרו של קים ג'ונג-און, 
דונלד טראמפ, אמר אז:  נשיא ארה"ב,  מנהיג צפון קוריאה. 
שהוא  שלנו  הנהדר  המדינה  מזכיר  טילרסון  לרקס  "אמרתי 
מבזבז את הזמן שלו בניסיון להתנהל עם איש הטילים הקטן, 

שמור על הכוח שלך, אנחנו נעשה את מה שצריך לעשות".
מאז עברו הרבה מים בכנרת. על אף השנה השחונה, דברים 
ש'משוגעים'  הנתפסים  המנהיגים  שני  בין  ומאיבה  השתנו, 
הגיעה 'אהבה' לא ברורה בין שני אנשים, שאיימו רק עד לפני 

כמה חודשים להשמיד האחד את השני. 
טראמפ כזכור איים בנאום בעצרת הכללית של האו"ם לפני 
חצי שנה "להרוס לחלוטין" את צפון קוריאה אם יראה צורך 
טראמפ  את  מנגד  וכינו  חייבים  נשארו  לא  הקוריאנים  בכך, 

"פסיכופט זקן". 
לאחר האיומים מצד שני המנהיגים, כשמספר פרשנים טענו 
שהכל משחק, וכי שני המנהיגים מקיימים ערוץ חשאי ביניהם, 
וספגו תגובות מזלזלות מעמיתיהם - הבלתי יאומן אכן קרה. 

וגידופים  מילוליות  מהלומות  חילופי  של  שנה  לאחר 
יחסים  לי  "יש  שבועות:  מספר  לפני  טראמפ  אמר  הדדיים, 
טובים מאוד עם קים ג'ונג און". הנשיא סירב להשיב לשאלה 
האם שוחח עם הרודן הצפון קוריאני, כשהוא מסכים רק לומר 

"הם מרגישים את הסנקציות". 
אף נשיא אמריקאי מכהן לא שוחח בעבר עם מנהיג צפון 
קוריאה, שתי המדינות נותרו במצב של מלחמה וללא יחסים 
הסכם  ללא  ב-1953  קוריאה  מלחמת  תום  מאז  דיפלומטיים 

שלום. 

ג'ונג  קים  עם  מאוד  טובים  יחסים  לי  שיש  לוודאי  "קרוב 
און", אמר טראמפ ל"וול סטריט ג'ורנל" לפני חצי שנה, "יש 

לי יחסים עם אנשים, אני חושב שאתם מופתעים". 
מילוליות,  מהלומות  ביניהם  החליפו  וקים  טראמפ  כזכור, 
לאחר  זאת,  האחרונה.  השנה  במהלך  הדדיים,  גידופים  תוך 
המסוגלים  גרעיניים  בטילים  ניסויים  ערכה  קוריאה  שצפון 

לאיים על ארצות הברית. 
טראמפ כינה את קים "איש הטילים במשימת התאבדות". 
האמריקני  "הנשיא  ה-71,  בן  ארה"ב  נשיא  את  כינה  קים 
גרעיני" שיכול  "כפתור  לו  קים אמר שיש  נפשית".  המופרע 
לירות נשק גרעיני בכל מקום בארצות הברית, וטראמפ השיב 

כי יש לו "כפתור גרעיני גדול וחזק הרבה יותר, ושעובד". 
אז מה באמת קרה, מה הביא את המפנה שכל העולם ציפה 

לו? 
קים, המנהיג מצפון קוריאה גדל בחיק אבא ששלט בצורה 
אכזרית בנתיניו, צפון קוריאה היא מדינה מבודדת עניה וללא 
היא  שאיתה  היחידה  המדינה  החיצון.  לעולם  כמעט  קשר 
בקשר, היא סין, אך זה לא מספיק כדי להאכיל מיליוני אנשים 
רעבים. לצפון קוריאה היו קשרים עם איראן, אך כסף זה לא 

הביא למדינה המבודדת. 
ילדי  למדו  שבו  יוקרתי  ספר  בבית  בשוויץ,  למד  קים 
כששב  אך  מערבי,  חינוך  קיבל  הוא  ושגרירים.  דיפלומטים 
הביתה גילה את ההיפך, כשאבא שלו מת. העולם חשב שהנה 
יש מצב לשינוי, בכל זאת אדם צעיר - הוא היה בן 28 כשהפך 

למנהיג. העולם חשב וקיווה לשינוי, אך זה לא הגיע. 
ב-19 בדצמבר 2011, יומיים לאחר מות אביו, הוכרז כי קים 

יהיה יורשו.
מה קרה בסופו של דבר? יכול להיות שנמאס לקים לחיות 
ויפן  מבודד, הרי אף מדינה לא מאיימת עליו. דרום קוריאה 
הם מדינות שרחוקות ממלחמה, המדינות הללו רוצות שלום. 
אך כנראה הפחד מאיבוד השלטון אם יהפוך למדינה פתוחה 

וחופשית גרם לקים להסתגר. 
יכול להיות שהפתיחות שיש היום בעולם בכל הנוגע למידע 
שזורם בכל דרך ובכל מקום, הביאו את קים למסקנה שאפשר 
לשמר שלטון גם ללא טילים גרעיניים שאין בהם שימוש. לאן 
בדיוק קים תכנן לירות את הטילים שלו? לדרום קוריאה וליפן 
עובדה  אותו,  משמידה  הייתה  ארה"ב  כי  מעז,  היה  לא  הוא 

שהוא רק איים. 
טראמפ בעצם בא ואמר לקים, "בוא, אני אעזור לך לרדת 

מהעץ, אני ארים לך את הכלכלה, אני נותן לך התחייבות, כל 
אצלך  פנימיים  בעניינים  תתערב  לא  ארה"ב  נשיא,  אני  עוד 

במדינה, אבל אתה חייב לתת משהו בחזרה". 
לטראמפ יש הרבה מה להציע. יש מאות חברות אמריקאיות 
שישמחו להשקיע בצפון קוריאה, אנחנו זוכרים את החברות 
האחרונה.  המלחמה  אחרי  בעירק  שהשקיעו  האמריקאיות 
שם זה פחות הצליח בגלל הטרור, אבל הרעיון תקף גם כאן. 
"אתה תעזוב את הגרעין, ואני אעזור לך עם הכלכלה, אף אחד 
לא יזיק לך, יש לך את הערבות של ארה"ב", אמר לו טראמפ 

בפגישה. 
יקרה  לא  לאזרחים שלו,  לתת קצת חופש  יכול  קים מצדו 
כלום אם הם יתחילו לקבל חדשות מהעולם המערבי. זה לא 
יפגע לו במשילות - הוא עדיין ישלוט בהם מספיק חזק - אך 
זה יביא לשינוי מבחינת העולם, לגבי האפשרות של השקעות 

במדינה שכרגע מבודדת. 
חלום נוסף מבחינת מיליונים בעולם, כפי שהשיח בתקשורת 
יצר  המבודדת.  במדינה  לבקר  האפשרות  הוא  אלה,  בימים 
הכלכלה של  את  להרים  יכול  בעולם  מיליונים  הסקרנות של 

צפון קוריאה. 
מסין  קוריאה,  מדרום  מיליונים  ייפתחו,  הגבולות  אם 
אבל  זמן,  ייקח  הדבר  קוריאה.  לצפון  יגיעו  העולם  ומשאר 
אפשר לחלום שבתוך מספר שנים אזרחי ישראל יוכלו לטוס 
למוזיאונים...  שיהפכו  גרעין  באתרי  ולבקר  קוריאה  לצפון 

וכתתו חרבותם לאתים.

הכותב הינו ראש דסק החוץ ב'בחדרי חרדים'

פיתוי כלכלי
יענקי פרבר
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סייפטק הסטנדרט הטכנולוגי החדש
של תקשורת כהלכה!

אפשרויות סינון 
במגוון מכשירים

הסינון הוא
בשבילך!

  ₪29

שילוב של כל שיטות הסינון
בפיתרון טכנולוגי אחד חכם,

תוך שימוש בטכנולוגיית הבינה
 המלאכותית המתקדמות בעולם

ובפיקוח ובקרה אנושית.

התקנה קלה גם על
מכשירים קיימים
ללא צורך ברכישת

מכשיר חדש!

מחיר השקה החל מ-

כולל דפדפן
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חיים וייס

הועדה  בערב  שני  ביום  הגישה  עבודה,  של  חודשים  לאחר 
ידי שר הביטחון את המלצותיה לתיקון  המקצועית שמונתה על 
חוק הגיוס. המלצות שהתקבלו ברגשות מעורבים בקרב הנציגים 
החרדים. מחד, נדמה כי מדובר בהצעת החוק הטובה ביותר שניתן 
להשיג ושיש לה סיכוי לא רע לעמוד גם במבחן בג"ץ ולסיים אחת 
בנוסף,  ולתמיד את סאגת חרב הגיוס המונפת על עולם התורה, 
ההצעה מאפשרת באופן מוחלט לכל בחור המעוניין לשקוד על 

תלמודו – לעשות זאת ללא הפרעה.
היא  האחת  הנוכחית:  בהצעה  זאת  בכל  ישנן  בעיות  שתי 
יוחמצו  היעדים  באם  מ-2020  החל  שיוטלו  כלכליות,  סנקציות 
ביותר מ-5%. גם אם הסיכוי לכך קלוש, עצם האמירה של הטלת 
היעדים  היא  השנייה  והבעיה  חמצמץ,  טעם  מותירה  סנקציות 
זאת,  עם  עצמו.  בחוק  וייכללו  הנוכחית  בגירסה  שהוקשחו 
לדברי גורם בכיר המעורב בפרטים, היעדים ברי השגה, והגדרת 
'מיהו חרדי' בחוק המוצע מאפשרת לעבור את המשוכה, כך גם 

הסנקציות הכלכליות יימנעו ממילא.
עוד נקודות שכדאי להכיר בהצעה החדשה: 'פיצוי' למשרתים 
גיל  הורדת  ראשון,  תואר  ומימון  המחיה  דמי  הגדלת  בדמות 

בשנה,  אזרחי  לשירות  ההצטרפות 
והפחתת גיל הפטור מ-26 ל-24.

בשנה  הגיוס  יעדי  החוק,  הצעת  לפי 
 3,348 על  יעמדו   )2018( הקרובה 
אזרחי.  לשירות  ו-648  צבאי   לשירות 
זוחל  גידול  יירשם  מכן  שלאחר  בשנים 
לשירות  מתגייסים   5,737 של  ליעד  עד 
צבאי בעוד עשור, בשנת 2027,  בנוסף 

ל-1,107 מתגייסים לשירות אזרחי.
יעד הגיוס  יגדל  בעשור שלאחר מכן 
גידול  לפי  שיחושב  מינימאלי,  בשיעור 
המגזר החרדי בנתוני הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה בתוספת אחוז אחד לשנה. 
מכאן ואילך, כלומר משנת 2038, יגדל 
הגידול  ליחס  בהתאם  רק  הגיוס  שיעור 

של המגזר החרדי. 
מי שדווקא מיהר להתלהב מההצעה, 
מסקנות  את  פסל  שבעבר  למרות 
יאיר  ח"כ  עתיד,  יש  יו"ר  הוא  הוועדה, 
לפיד. בהודעה שפרסמה המפלגה נאמר 
על  שהוצג  חרדים  לגיוס  "המתווה  כי 
הוא  הביטחון,  שר  שמינה  הוועדה  ידי 
בנטל של  לחוק השוויון  חזרה  למעשה 
יש עתיד. כל עקרונות המתווה לקוחים 
מן החקיקה שהעברנו בקדנציה הקודמת 

כולל הסנקציות על אי עמידה ביעדים. 
ומן  הביטחון  משר  מצפים  "אנו 
הממשלה לא לתת לשיקולים פוליטיים 
הוועדה.  מסקנות  את  ולמסמס  לעוות 
ניסיון  כל  נגד  המשמר  על  נעמוד 
עשתה  שכבר  לזו  דומה  לקומבינה 
בבג״צ.  ונפסלה  הנוכחית  הממשלה 
עקרון  ועל  בנטל  השוויון  על  נילחם 
צבא העם כי זה עתיד המדינה והחברה 

הישראלית".
בין  דמיון  כל  אין  כי  לציין  מיותר 
חוק לפיד שהטיל סנקציות פליליות על 
שמטיל  הנוכחי  לחוק  עצמם,  הלומדים 
בלבד,  תקציביות  גלובליות  סנקציות 

שגם הן מוטלות בספק גדול.
היא  לציון,  וראויה  נוספת  נקודה 
שר  של  בידיו  שנתונה  האפשרות 

מארבע  באחת  הישיבות,  מרשימת  ישיבה  להסיר  הביטחון 
האפשרויות הבאות: אם אחוז מסוים מתלמידיה שייקבע על ידי 
השר לא התייצב בלשכת הגיוס, אם ראש הישיבה אינו ממלא את 
על  שנקבעו  הכללים  הופרו  אם  הדיחויים,  של  בהקשר  חובותיו 
ידי השר, ואם התקיימו נסיבות אחרות המצדיקות לדעת השר את 

הסרתה מהרשימה.
יו״ר ש״ס השר אריה דרעי הגיב "קיבלתי את תזכיר חוק הגיוס 
אותו  ואביא  היטב  אותו  אלמד  הביטחון.  שר  ידי  על  שהופץ 
חכמי  מועצת  חברי  ורבנן  מרנן  של  והכרעתם  לעיונם  במלואו 

התורה ובראשם מרן ראש הישיבה שליט״א. 
סיעת ש״ס רואה בלימוד התורה ערך עליון בעם ישראל ותעמוד 
ללא  על תלמודו  יוכל להמשיך לשקוד  תורה  לומד  בתוקף שכל 
הפרעה וללא כל מגבלה. סיעת ש"ס מביעה מורת רוח על הניסיון 
להעניש את לומדי התורה על ידי הפחתת תקציבי המוסדות. לא 
ניתן יד לכל פגיעה במעמדם של בני הישיבות". דברים ברוח דומה 
פורסמו גם בביטאוני הבית של 'אגודת ישראל' – עיתוני המבשר 
והמודיע. ולאחר סגירת הגיליון, צפויה מועצת גדולי התורה של 

אגודת ישראל להתכנס בירושלים ולקבל החלטה בנושא.

היוזמה: ביטול גיוס החובה

חבר הכנסת מוסי רז )מרצ( הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק 
גיוס חובה לכלל הציבור הישראלי, הצעת החוק של רז  לביטול 
מבקשת לבטל את חובת הגיוס ובמקום זאת להקים צבא מקצועי. 
כשחוק  עכשיו,  ממש  בא  והוא  מקרי  איננו  החוק  הגשת  עיתוי 
רז  הגיוס המתוקן עומד לפתח הקואליציה. על הצעת החוק של 
חתומים יו"ר סיעת יהדות התורה חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, 
וחברי  אייכלר  ישראל  הכנסת  חבר  הציבור  לפניות  הועדה  יו"ר 

הכנסת עיסאווי פריג' )מרצ( ויהודה גליק )ליכוד(.
בשיחה עם 'קו עיתונות' אומר רז כי תזכיר הצעת חוק הגיוס רע 
ומטיל ענישה קולקטיבית על ישיבות שלא יעמדו במכסות הגיוס. 
"צריך להבין דבר אחד, הדרך היחידה להשיג שוויון בנטל היא על 
ידי חוק שוויוני שלפיו רק מי שרוצה להתגייס יעשה זאת. החוק 

הזה יחזק את צה״ל ואת החברה הישראלית כולה", הוא טוען.
אייכלר  ישראל  ח"כ  עיתונות'  ל'קו  מסביר  בחוק  תמיכתו  את 
בכך ש"אני רוצה פעם אחת ולתמיד לתפוס את השור בקרניו, כל 
הסיפור של השוויון והשאלות מדוע איננו מתגייסים מגיע מימי 
מטרת  כל  כי  שמוכיח  השמאל  של  ספר  יצא  ועכשיו  גוריון,  בן 
גיוס החובה היא לעצב את דמותו של הצעיר 
הישראלי שייצא גוי ככל הגויים בדמותו של 

סוציאליסט חקלאי כמו שבן גוריון רצה".
• האם יש תומכים נוספים לחוק?

שחוששים  רבים  חילונים  תומכים  "ישנם 
לומר זאת בגלוי, בגלל שהם אומרים 'הצבא 
הוא הישיבה שלנו וזה המקום בו אנו מעניקים 
חינוך לילדינו'. אותם תומכים שקטים הסבירו 
ילדיהם  את  שולחים  שהחרדים  כמו  כי  לי 
ייצאו רבנים,  לישיבות אף על פי שלא כולם 
לצבא  ילדינו  את  שולחים  החילונים  אנו  גם 
בשביל החינוך הצבאי אף על פי שאנו יודעים 

שלא כולם ייצאו לוחמים". 
לדברי אייכלר, גיוס החובה מוביל לבזבוז 
לבעיות  כן  וכמו  המדינה  כספי  של  עתק 
לא  "הרי  כי  צה"ל  של  הקרבית  בכשירות 
יתאימו  המתגייסים  כלל  שנה  שבכל  ייתכן 
הצבא  אם  לכן,  וטנקיסטים.  לוחמים  להיות 
את  תשלחו  החילונים,  שלכם  הישיבה  הוא 
אל  צורה  בשום  אבל  שם,  שיתחנכו  ילדיכם 
בנינו  את  לשלוח  התורה  שומרי  עלינו  תכפו 
על  כופים  לא  שאנו  כמו  שלכם,  לישיבות 

בניכם לבוא לישיבות שלנו".
הסיעות  כלל  מתגייסים  לא  מדוע   •
החוק  את  ולהעביר  להילחם  החרדיות 

המדובר?
רק  עליו  חתמו  ולא  בחוק  תומכים  "כולם 
כי לא התבקשו, מכיוון שאין במציאות כיום 

סיכוי שהחוק יעבור". 
• אם כך מדוע אתה הצטרפת? 

הטענות  את  להפריך  בא  הזה  "החוק 
כביכול  החילוניים  והמופרכות של  המסיתות 
שוויון  הנה  בבקשה  אומר  אני  שוויון,  אין 
מלא, אל תחייבו את החילונים כולם להתגייס 
פשוט  להתגייס  החרדים  אותנו  תחייבו  ואל 
רואה  החרדי  הציבור  יחיה'.  באמונתו  'איש 
סכנת נפשות בלשלוח את בניו לכור ההיתוך 
לחנך,  ולא  להגן  תפקידו  צבא  הצה"לי. 
ויגן  מחויבותו  את  יעשה  שהצבא  בבקשה 
עלינו, אבל שלא יגיעו וידרשו מאתנו להתחנך 

בצה"ל".
יגיע  אם  רז  של  בחוק  תתמוך   •

להצבעה במליאה? 

מתגייסים לביטול הגיוס
במקביל להצגת מתווה הגיוס העדכני בפני גדולי ישראל, מצטרפים הח"כים החרדים ליוזמה של ח"כ 
מוסי רז לביטול חובת הגיוס בישראל • ח"כ אייכלר וח"כ מוזס ריאליים לגבי חוסר הסיכוי של החוק 
לעבור בקואליציה הנוכחית, ועדיין מתכוונים לתמוך בו • אייכלר: "חילונים רבים תומכים בזה בשקט" 

• מוזס: "זה ימנע קיצוץ במילואים ובאורך השירות"
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"בוודאי".
• גם נגד דעת הקואליציה?

ואומר  אותי  ותראיינו  תבואו  יקרה  "לכשזה 
לכם את דעתי..."

הכנסת  חבר  התורה,  יהדות  סיעת  יו"ר  גם 
החוק  הצעת  על  חתום  מוזס,  אליעזר  מנחם 
לדבריו,  חתימתו,  את  מסביר  והוא  המדוברת, 
המשנה  ובועדת  וביטחון  חוץ  בועדת  "כחבר 
החשאית לכוח אדם בצה"ל, שם מדברים על כך 
המילואים  אנשי  השירות של  בחודשי  שיקצצו 
לכל  השנים  מספר  את  להוריד  רוצים  כן  וכמו 
לא  כבר  שזה  מכיוון  לצה"ל,  שמתגייס  חייל 
מיליארדים  של  לבזבוז  מוביל  רק  וזה  נצרך 
מסלול  לחשב  מציע  אני  אז  המדינה,  מקופת 
המילואים  גיוס  בחודשי  לקצץ  ובמקום  מחדש 
השיטה  את  נשנה  בואו  הגיוס  שנות  ובמספר 
ונבין שלא צריכים את כל האוכלוסייה במדינה 

שתתגייס לצה"ל".
• הרי הם מנופפים בדגל השוויון...

"אין שוויון אמיתי במדינה, זה שקר לומר את 
מתגייסת  איננה  הערבית  האוכלוסייה  כלל  זה. 
אף  ואליהם  החרדים,  כמו  בדיוק  אזרחים  והם 
אחד לא בא בדרישה כי יתגייסו, מדוע? בנוסף, 
אי אפשר להשוות בין חיילים שמשרתים בקריה 
הגדר  על  ששוכבים  חיילים  לבין  אביב,  בתל 
אבל  שוויוני,  לא  זה  הרי  חייהם  את  ומסכנים 
להתגייס,  חייבים  כולם  ואומרת  באה  המדינה 

בואו נחשוב שלא כולם צריכים להתגייס.
צבא  רוצים  אנו  כי  שומעים  אנו  העת  "כל 
החיילים  של  המספרים  כן  וכמו  וחכם,  קטן 
האחרונות  בשנים  דרמטית  ירדו  הקרביים 
וזה  במדינה  האוכלוסייה  של  הגידול  אף  על 
מתוחכם,  יותר  הכל  במלחמות  שהיום  בגלל 
דברים  ועוד  קסמים  שרביט  ברזל,  בכיפת  כמו 
נוספים טכנולוגיים אשר הצבא משתמש בהם. 
הרי במשק הישראלי אלפי אנשים מאבדים את 
וישנה  הטכנולוגית  ההתקדמות  בגלל  פרנסתם 
בעיה אמיתית כי בגלל ההתקדמות הטכנולוגית 
אין כבר צורך בכל כך הרבה ידיים עובדות, למה 
בצבא עדיין צריכים לגייס את כל האוכלוסייה, 
הרי הכל נהיה טכנולוגי יותר ובאופן אבסורדי 

עדיין מגייסים את כולם, הרי זה לא הגיוני".
גם  יפתור  הגיוס  לביטול  החוק  האם   •

את בעיית הגיוס לציבור החרדי?

בצידה  שכרה  מתן  היא  הזה  החוק  "העברת 
ותחסוך לנו את כל הסאגה הזו שאנו מצויים בה 

עכשיו".
• מה דעתך על הסנקציות הכלכליות?

"דבר ראשון מה שגדולי ישראל ינחו אותנו זה 
להטיל  ממליצים  אותן  הסנקציות  שנעשה,  מה 
הסנקציות  בדיוק  הם  כיום  הישיבות  בחורי  על 
אותן הטיל לפיד, בוודאי שאני מתנגד לסנקציות 
מכל סוג. מכסות לגיוס היו בימי הצאר הרוסי אז 
היו קנטוניסטים שהגיעו במכסות, אבל בימינו 
לצבא,  גולגולות  של  סך  לתת  צריכים  לא  אנו 
זה לא רוסיה! אסור שזה יקרה פה. אך כמובן 
אצביע על החוק כפי שיכריעו גדולי ישראל ומה 

שיאמרו זה מה שאעשה".
לגייס  בכלל  מוכן  הצבא  כמה  עד   •

חרדים?
"בכיר מאוד בצה"ל אמר לי בועדת המשנה 
של חוץ וביטחון, כי הצבא לא רוצה ולא יכול 
חוץ  אחרת  סמכות  להם  שיש  חיילים  לגייס 
לא  הצבא  יתגייסו  החרדים  אם  מהמפקדים. 
זקוקים  שבצבא  מכיוון  ולתפקד  להמשיך  יוכל 
שתהייה לחיילים רק סמכות אחת ובמצב שבו 
ישנה עוד סמכות שהיא לא המפקדים והקצונה 
מעוניין  לא  צה"ל  והרבנים,  התורה  רק  אלא 

בחיילים כאלה".
• אם יעלה החוק לביטול הגיוס כהצעה 

של האופוזיציה איך תצביע?
יש  הקואליציה,  כדעת  ורק  אך  "אצביע 
משמעת קואליציונית ואני מחויב אך ורק אליה, 
נכונה  הזו  אפילו שאני משוכנע שהצעת החוק 

במאת האחוזים".
רז  של  החוק  את  להעביר  תנסה   •

בקואליציה ולגבש הסכמות?
הסכמה  לגבש  הדרכים  בכל  "אפעל 
קואליציונית על ביטול חובת הגיוס, אני מאמין 

בחוק הזה ואפעל שהוא יעבור".
• ישנה מציאות שזה יצליח?

"כרגע אין מציאות לחוק לעבור מכיוון שמאז 
ימי בן גוריון שהחליט שהצבא הוא כור ההיתוך 
לישראליות זה כך, לכן יהיה קשה להעביר חוק 
כזה, אבל צריכים להתחיל לפעול למען העברת 
החוק הזה ולהתחיל במגעים עם כלל הגורמים 

בקואליציה, עבור העתיד".

כרגע  להסכים  אפשר  אבסורדי,  באופן 
גירסת  המתוקן  הגיוס  חוק  הצעת  לנוסח 
ליברמן - רק אם אנו בטוחים שבג"צ יפסול 

אותו.
אמיתי  פתרון  אין  הרווחת:  ההנחה  זוהי 
יסכימו  עליו  נוסח  חרדים.  גיוס  לעניין 
ולמה  בג"צ.  שופטי  יעבור  לא  החרדים 
מלא  שוויון   - שואפים  בג"צ  ששופטי 
של  וגיוס  -בעתיד,  לחילונים  חרדים  בין 
כחמישים אחוז מבני הישיבות - לא יסכימו 

החרדים לעולם.
בידי  שנוסחה  הנוכחית  ההצעה  בנוסח 
יש  וצה"ל,  הביטחון  משרד  מטעם  וועדה 
קדימה,  שניים  או  עשור  עתידית,  תכנית 
וחלקו  החרדי  המגזר  של  לגידול  שבהתאם 
מספר   - הכללית  באוכלוסייה  היחסי 
המתגייסים החרדי יהיה כמחצית מבני ה-18 

החרדים.
יעבור  שהחוק  כלשהוא,  סיכוי  ישנו  אם 

בג"צ ויהפוך לחוק קבוע - אין בנמצא גורם 
חרדי שיהיה מוכן לחתום על כך. ולו ברמה 

הצהרתית.
של  הפסילה  לחסדי  מגיעים  אנו  וכאן 
שיש  העקרונית  התפיסה  מתוך  בג"צ. 
להרוויח זמן בעיקר, עד לסיבוב הבא, החוק 

המוצע הוא הכי טוב שיש. 
במשרד  ניסחו  הנוכחי  החוק  שאת  ציינו 
בפני  יתרון  לו  לתת  שאמור  מה  הביטחון, 
עשוי  שזה  שמאמין  מי  יש  בג"צ.  שופטי 
לסייע לשופטים לקבל את העמדה שנוסחה 
בפרט  פוליטיקאים.  ולא  צבא  אנשי  בידי 
תשובות  יש  לראשונה  המוצע,  שבנוסח 
והיא  בג"ץ,  שהעלה  המרכזית  לבעיה 

השוויון.
את ההחלטה הקשה, בהכרעה האם לקחת 
את הסיכון, ולהאמין שאכן בג"ץ יפסול את 
החוק, ולהרוויח את שלוש השנים הקרובות, 

יכולים לקבל רק גדולי הדור.

מבחן בג"ץ
מני גירא

בשיחה עם ‘קו עיתונות’ אומר רז כי תזכיר הצעת חוק הגיוס רע 
ומטיל ענישה קולקטיבית על ישיבות שלא יעמדו במכסות הגיוס. 
"צריך להבין דבר אחד, הדרך היחידה להשיג שוויון בנטל היא על 
ידי חוק שוויוני שלפיו רק מי שרוצה להתגייס יעשה זאת. החוק 
 הזה יחזק את צה״ל ואת החברה הישראלית כולה", הוא טוען.
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18:45  התכנסות וכיבוד קל

19:00  דברי ברכה ופתיחה  

19:10  ד''ר איתי הולצר, מנהל המערך האורתופדי במרכז הרפואי מעיני הישועה
            הצגת השרות האורתופדי הניתן במרכז הרפואי מעיני הישועה וחידושים בנושא החלפות מפרקים

20:00   שו"ת

20:15    מר שראל דנאש, פיזיותרפיסט בקופת חולים מכבי בני ברק, 
              אחראי פיזיותרפיה בשיקום בית ויועץ לפעילות גופנית

21:15    סיום

בתוכנית: 

הכנס יתקיים אי"ה 
ביום שלישי י"ג תמוז תשע"ח )26.06.18(

בשעה 18:45 במרכז הרפואי 'מעיני הישועה' 
אולם הרצאות קומה 2

כנס בריאות 
בנושא: 

אורתופדיה

C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

• ילד בחדר הורים חינם על בסיס לינה וארוחת בוקר.
• מבצע הנחות מיוחדות*: לשוהים לילה אחד 10% )לא כולל סופ"ש(

        לשוהים 2-3 לילות 15%
        לשוהים 4 לילות 25% 

• הסעות חינם לכותל על פי לו״ז של המלון
• לשוהים 3 לילות ומעלה כרטיס חינם לאטרקציות נבחרות בירושלים )לכל אורח משלם(

• אינטרנט אלחוטי חינם בכל רחבי המלון.
• לשוהים 7 לילות ומעלה אפשרות לארוחה חינם )א.ערב אמצ״ש או שבת צהריים(

• כל ההנחות ניתנות על בסיס לינה וארוחת בוקר

  חופשת קיץ יוקרתית ומפנקת
 מחכה לכם במלון רמדה המשופץ והמשודרג

reservations@herzlhotel.com :טל: 02-6599950  |  פקס: 02-2-6511824 |  אימייל
jerusalemramadahotel.com 

אין כפל מבצעים או הנחות | כל המבצעים כפופים לתנאי התקנון

*מבצע מיוחד!

 1/7-31/8

קיץ ברמדה ירושלים
לנפוש בארץ, להרגיש חו"ל

AFFORDABLE  
LUXURY
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אוריאל צייטלין

ממשיך להשתפר מצבה של שובה מלכה, נערה שנפצעה בתחילת 
השבוע בעיר עפולה בפיגוע דקירה. 

שעות הצהרים של יום שני, שובה מלכה בדרכה למבחן בגרות 
אותה  ודוקר  מחבל  מגיח  שלפתע  עפולה,  שבעיר  הבנים  ברחוב 
ירו  והשוטרים  המשטרה  את  הזעיקו  ראייה  עדי  פעמים,  מספר 
ברגליו של המחבל ואזקו אותו, משם הוא נלקח לבית החולים בעיר.
בתחילה היה מי שחשב כי מדובר באירוע פלילי, אך עוד לפני 
מסקנות המשטרה, הודיעו בשב"כ כי מדובר באירוע לאומני ואף 

המחבל קשר את עצמו למעשה. 
בתחילה   – תהפוכות  עבר  ה-18,  בת  מלכה  שובה  של  מצבה 
היה מצבה קשה, אך לקראת סוף השבוע, ב"ה, נרשמה השתפרות 
במצבה ונכון ליום ד', היא עדיין מטופלת במחלקה לטיפול נמרץ. 
הוריה ביקשו בתקשורת מהציבור להתפלל לרפואתה – שובה בת 

מיכל.
סייענים של  וכוחות הביטחון מתרכזים בללכוד  כעת המשטרה 

המחבל ולהשלים את החקירה. 
ישנם  כעת,  הרוגים.  ואף  רבים  פיגועים  ידעה  עפולה,  העיר 
למרות  לערבים.  דירות  למכור  שלא  המבקשים  בעיר  תושבים 
שהמחבל אינו תושב עפולה, הדברים עלו לכותרות דווקא בעיתוי 
זה, לאור הפיגוע. "דו קיום – אך לא בדיור", מציין בפנינו תושב 
העיר שמתנגד למכירת בתים לתושבים ערבים. בנוסף, בסוף השבוע 
נערכה הפגנה בה השתתפו מאות, נגד בעל דירה במרכז העיר שמכר 

אותה לערבי. 
הפיגוע השבוע התרחש בסמוך למקום בו התרחש פיגוע בשנת 
2015, כחלק מאינתיפאדת הבודדים, אז נפצע חייל ויומיים לאחר 

מכן, התרחש ניסיון פיגוע נוסף בתחנה המרכזית בעיר.
אשר  נחשבת,  ליטאית  וקהילה  גדול  חרדי  ריכוז  ישנו  בעפולה 
מתרכזת בעיקר בשכונת גבעת המורה – מה שהוביל אותנו לשאלה, 
וחברה  העיר  תושבת  ו.  גברת  הקהילה.  על  הפיגוע  משפיע  כיצד 
בעיר,  אחרים  למקומות  בניגוד  כי  לנו  משיבה  החרדית,  בקהילה 
שם השפיע הפיגוע, אצלם נשמרת שגרה ואין כל חשש. הם אומנם 
דרוכים כאשר משהו מחשיד אותם, אבל זה לא תופס את תשומת 
ערבי  ממוצא  תושבים  ישנם  כי  מספרת  היא  בנוסף  בשגרה.  ליבם 
בשכונתם ואף מספר בלוקים לידם גרים ערבים, אך כאמור אין כל 
חשש. בנוסף, חברת עמידר משכנת אזרחים ערביים בשכונתם, מה 
ולעבור  בשכונה  ביתה  את  למכור  אחת  משפחה  ללפחות  שגרם 

לאזור מרוחק יותר. 

נלכד רוצח לוברסקי

בתוך כך, השבוע התיר השב"כ לפרסום כי בפעילות של שירות 
אבו  יוסף  אסלאם  השבוע  נעצר  צה"ל,  בשיתוף  הכללי  הביטחון 
נמצא חשוד בהשלכת  מודיעינית  לאחר שבפעילות   ,32 בן  חמיד, 

הסלע שהוביל למותו של חייל צה"ל רונן לוברסקי הי"ד. 
בכלא  פעיל חמאס שישב  הוא  עשיר,  לאומני  עבר  עם  אסלאם, 

הובילו  ובעבר  הרצחני  הטרור  בארגון  חברים  הם  גם  אחיו  ואשר 
יחידת  של  פעילות  במהלך  כזכור,  נוספים.  ישראלים  של  למותם 
דובדבן, התקרבו הלוחמים אל בניין ומעליו מחבל השליך לוח שיש 

שגרם לפציעתו של לוברסקי ז"ל והוביל למותו.

הושמדה מנהרה ימית

ומטרור להגנה מטרור: צה"ל חשף בתחילת השבוע כי השמיד 
היא  זו  מנהרה  ישראל.  לעבר  הרצועה  מן  שחצתה  ימית  מנהרה 
המנהרה  תוואי  האוויר.  חיל  ידי  על  שהותקפה  מסוגה  הראשונה 
מגיע לאורך של כעשרות מטרים וזוהה כחלק ממערכה נגד הכוח 
הימי של חמאס שמתבצעת בשנה האחרונה על ידי מודיעין חיל הים 

וגופי מודיעין נוספים בצה"ל.
של  הימי  הכוח  יכולות  בניית  אחר  רב  זמן  עוקבים  "אנחנו 
חמאס", אמר בכיר בחיל הים. "חלק מהעליונות הימית שלנו היא 
באיסוף מודיעין ובחירה איך לנהל את המצב. איפה שיש בניין כוח 

משמעותי - שם אנחנו רוצים לתקוף". 
על  עובד  אלה  בימים  צה”ל  כי  הביטחון  שר  הודיע  מזמן  לא 
הקמת מכשול ימי להגנה מפני יחידת הקומנדו של חמאס, שהולכת 
והופכת לכשירה מיום ליום ונראה כי צה”ל כבר היום רואה בהם 
‘צוק  מבצע  במהלך  ניסו  היחידה  מלוחמי  שכמה  גם  מה  כאיום. 
איתן’ לחדור לשטח ישראל דרך הים, אך בחסדי שמים, צה”ל חיסל 

אותם.

אלי כהן

מטה  עבודת  לאחר  שבא  בארה״ב  מקצועי  עבודה  ביקור  בתום 
יעקב  ח״כ  הבריאות  שר  סגן  הנחה  כשנה,  שנמשכה  אינטנסיבית 
מרכז  להקמת  להיערך  הבריאות  צוותי המקצוע במשרד  את  ליצמן 

לאומי לריפוי סרטן באמצעות הקרנת פרוטונים גם בישראל. 
עם  היוועצות  לקיים  השר  סגן  ביקש  המיוחד  הסיור  במהלך 

פרוטונים  הקרנת  של  בתחום  מובילים  מומחים 
במוסדות הרפואיים המובילים בארה"ב לגבי האתגרים 

הקשורים בהקמת מרכז להקרנת פרוטונים בישראל. 
השר,  לסגן  משלחת  חברי  התלוו  המיוחד,  לסיור 
ביניהם מר ניר קידר, סמנכ"ל לתכנון אסטרטגי וכלכלי, 
ד"ר איל יעקבסון, ראש מטה המנכ"ל, גב' רויטל מימרן 

מהמחלקה ליחסים בינלאומיים, וצוות לשכת השר. 
במספר  ליצמן  ביקר  בארה"ב  ביקורו  במרכז 
התקבל  וכן  יורק  בניו  וחסד  חינוך  תורה,  מוסדות 
לברכה בבתי האדמו"רים מסקולען, סקווירא, באבוב, 

וויז'ניץ-  45 באבוב  מונקאטש,  ויזניץ'-מונסי,  רחמסטריווקא, 
ירושלים. 

בבתי  אמצעים  בלתי  ומפגשים  מקצועיים  ביקורים  כלל  הסיור 
חולים, במהלכם ביקש סגן השר לקיים היוועצות עם מומחי פרוטון 

בארה"ב לגבי היכולות הטכנולוגיות לריפוי.
גידולים  להקרין  המאפשרת  טכנולוגיה  הינו  בפרוטונים  טיפול 
הסמוכה  הבריאה  ברקמה  יותר  קטנה  פגיעה  תוך  מדויקת  בצורה 
בגידולי  בטיפול  במיוחד  יתרונות  זו  בטכנולוגיה  לשימוש  לגידול. 
מוח בילדים. מוערך כי בהתוויות המומלצות כיום, כ-250 מטופלים 
ידרשו לטיפול בטכנולוגיה זו בשנה בישראל, מתוכם כ-150 ילדים. 

עמדות(  שתי  )עם  פרוטונים  בהקרנות  לטיפול  מרכז  הקמת  עלות 
מוערכת בכ-60 מיליון דולר עם עלות תפעולית שנתית של כ-10% 

מעלות ההקמה.
בתום סדרת ישיבות עבודה ובחינת הנושא לעומקו, הנחה כאמור 
סגן השר על היערכות להקמת המרכז בסטנדרטים בינלאומיים תוך 
מתן דגש לקביעת המימון הנדרש להקמת והפעלת מרכז הפרוטונים 

בישראל.  

בפרוטונים  לטיפול  המרכז  יוקם  המקצועיות,  ההמלצות  פי  על 
בו  מביה"ח  לאחד  מסונף  שיהיה  עצמאי,  בניהול  לאומי  כמרכז 
קיימים תשתיות קליניות ומחקריות המתאימות כדי לתמוך בפעילות 
הניהולי  המבנה  קורא'.  'קול  באמצעות  ייבחר  ביה"ח  המרכז. 
המקצועי של המרכז יבטיח שיתוף של כלל המרכזים הרפואיים על 
קליניים  קריטריונים  לפי  אליו  יתקבלו  הארץ  מכל  מנת שמטופלים 

ללא קשר לשיוכם לקופת חולים או לביה"ח השולח.
מיוחד  מפגש  הבריאות  שר  סגן  קיים  יורק  בניו  ביקורו  במסגרת 
ובעלי תפקידים  ונרחב עם כ-30 רופאים ישראלים מנהלי מחלקות 

בכירים בבתי חולים בניו יורק.

״מערכת הבריאות בישראל זקוקה לכם ולמקצועיות שלכם. אפעל 
מיכולותיכם  ולהעשיר  לחזור  הדרך  את  שתמצאו  כדי  שניתן  ככל 

לטובת הרפואה הציבורית בישראל״ אמר להם ליצמן. 

גורמי  פגישות עבודה עם  סגן השר ערכה סדרת  בנוסף, פמליית 
וניו-יורק במטרה לחזק ולשפר שיתופי  ורפואה בוושינגטון  ממשל 
סגן  ליצמן את  סגן השר  בין המדינות. במרכז הביקור פגש  פעולה 
עבודה  ישיבת  הרגן.  דיויד  אריק  מר  האמריקאי  הבריאות  מזכיר 
הכללי של  הקונסול  דיין  דני  במנהטן בלשכתו של  נערכה  מיוחדת 

ישראל בניו-יורק. 
ורופאים  תורמים  עם  ליצמן  הבריאות  שר  סגן  נפגש  בוושינגטון 

בחסות Israel Bonds ועם נציגי שדולת אייפאק.
בניו יורק פגשה המשלחת בראשות סגן השר ליצמן גורמי מחקר 
בינלאומיים  גורמים  עם  וכן  ואקדמיה  בממשל  מובילים  רפואיים 

העוסקים בהנגשת טיפול רפואי לאוכלוסייה המבוגרת.
יורק,  בניו  מוצלח  רשמי  ביקור  "ערכנו  סיכם:  הבריאות  סגן שר 
גורמי  בו התקבלנו בקרב  והמיוחד  לטובה מהיחס החם  התרשמתי 
הממשל והרפואה בארה"ב, מה שמבטא את החשיבות הבינלאומית 
של מערכת הבריאות בישראל בעיניים בינלאומיות. ישראל מתקדמת 
ורפואה  דיגיטלית  בריאות  של  החזון  הגשמת  לעבר  ענק  בצעדי 

מותאמת אישית בכל המישורים".
יעד  הוא  בישראל  סרטן  חולי  לטובת  פרוטונים  מרכז  "הקמת 
אסטרטגי שאנו מתכוונים להשיג כבר בתקופה הקרובה. אין סיבה 
מאות  להטיס  תצטרך  המתקדמת,  הטכנולוגיה  חלוצת  שישראל, 

חולים לריפוי בעולם, בהיעדר מרכז פרוטונים בארץ". 

מאות מתושבי העיר הפגינו נגד אדם שמכר דירה לערבי במרכז העיר • בקהילה החרדית בעיר דרוכים אך טוענים שהפיגועים טרם השפיעו עליהם • 
בינתיים, שיפור ניכר במצבה של הנערה שנדקרה בתחילת השבוע • במקביל, נלכד רוצחו של רונן לוברסקי הי"ד והושמדה מנהרה ימית של חמאס

פגישות  וערך  רבים  אדמו"רים  בבתי  ביקר  במסגרתו  בארה"ב,  עבודה  מסיור  חזר  הבריאות  שר  סגן 
מקצועיות • ליצמן פגש עשרות רופאים ישראליים בתפקידים בכירים בארה״ב וביקשם לחזור לישראל

אחרי הפיגוע:  עפולה נגד מכירת דירות לערבים

ליצמן מבטיח: ריפוי סרטן 
בפרוטונים – גם בישראל

אצל אדמו"רי ניו יורק

מתקבל על ידי בכירי הממשל בוושינגטוןעם מנהל בית החולים קולומביה

עם הנהלת מרכז הסחר העולמי ונציגי הממשל הישראלי

עם סגן מזכיר הבריאות האמריקאי
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אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(
 אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'

בית שמש: רח' שפת אמת 32
ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

בני ברק: רח' יהודה הלוי 25 פינת רבי עקיבא
ירושלים: בית התאומים, כנפי נשרים 15 גבעת שאול

מודיעין עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

תדיראן
שיא המזגן.

ההמלצה של המתקינים המקצועיים:

בחרתם במזגן מבית תדיראן? בחרתם מזגן עם דירוג אנרגטי גבוה
לחיסכון בחשמל, פעולה שקטה במיוחד,  מגוון רחב של תפוקות

וציפוי ייחודי השומר על המזגן לאורך זמן... בשתי מילים: שיא המזגן

מזגני תדיראן ב'שיא החשמל והמיזוג'
גם במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

36
תשלומים

נבדק ואושר לשימוש בשבת ויו"ט
ע"י מכון מדעי טכנולוגי להלכה

בראשות הגרי"ל הלפרין
שליט"א



10 ב' בתמוז תשע"ח 15/6/18

ארבעס
יענקי קצבורג

רביעי  ביום  השתתפו  ישראל  גדולי  בראשות  רב  קהל 
יוסף  שמעון  רבי  הגאון  של  הלווייתו  במסע  בערב 
פוניבז'  בכולל  הלומדים  מחשובי  ז"ל,  אדלשטיין 
גרשון  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  יבדלחט"א  של  ובנו 
אדלשטיין, שיצאה בשעה 21:00 בערב מביתו ברחוב עטיה 
בשכונה  המרכזי  הכנסת  בית  דרך  אלחנן,  רמת  בשכונת   4

בדרכה לבית החיים פוניבז', שם נטמן למנוחת עולמים.
לאחר  זאת   ,66 בגיל  פתאומי  באופן  נפטר  ז"ל  המנוח 
החולים  בבית  פעמים  מספר  אושפז  האחרונה  שבתקופה 
בעקבות מחלת לב ממנה סבל. אתמול שוחרר הרב אדלשטיין 
הצהריים  אחר  התמוטט  אך  בדיקה,  לצורך  החולים,  מבית 
בביתו ונפטר לעיני פועלים שהיו באמצע עבודות שיפוצים 

בביתו.

ברק,  בבני  תשי"ב  בטבת  בכ"ב  ז"ל  הרב  של  הולדתו  ערש 
לאביו מרן ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל גרשון, ולאמו 
דיסקין  זליג  יהושע  רבי  הגאון  של  בתו  ע"ה,  רחל  מרת 
ולאחר  רוסיה,  רבני  ומחשובי  פוריסלאב  של  רבה  זצוק"ל, 
מכן רבה של פרדס חנה, ובבית גדול לד' ולתורתו, שסובב 
תפילותיה  המעטירה,  פוניבז'  ישיבת  להיכל  ונראה  סמוך 
ואורחותיה, שם ינק את עיקרי גדלותו המיוחדת שניכרה בו 

כבר מגיל קט כצנוע ומעלי ובמעלותיו המיוחדות. 
בנערותו התחנך ולמד בישיבת פוניבז' המעטירה, שם ביקש 
שילמד  ממנו  זצ"ל  שטינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן 
בחברותא עם בנו, וכך למד עם בנו שיבדלחט"א הגאון רבי 

שרגא בחברותא זמן רב, ויחדיו הפליגו במעמקי התלמוד. 
נישא לרעייתו הרבנית רבקה שתחי' בתו  עם הגיעו לפרקו, 
לד'  גדול  בית  הקימו  ויחדיו  זצ"ל,  ביר  גבריאל  רבי  של 
אדני  על  ובנותיו  בניו  את  לחנך  מתמסר  כשהוא  ולתורתו, 
ימיו,  כל  הגדול  אביו  מבית  שינק  כפי  המסורה,  התורה 
להנחיל להם אהבת וחשקת התורה. מיני אז שקד על תלמודו 
בכולל פוניבז' הנודע, שם נתייגע בכל כוחו לגדול ולהתעלות 

במכמני התורה והעליה. 
רבה של שכונת רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה הגאון 
רבי יצחק זילברשטיין פתח את מסע ההספדים וזעק: "אנו 
הישיבה,  ראש  רבינו  לאביו  כוח  ייתן  שהקב"ה  מתפללים 

שיהיה לו כוח להמשיך להנהיג אותנו".
את  הגר"ג אדלשטיין  הישיבה  ראש  מרן  הספיד  מכן  לאחר 
בנו ודיבר על כבוד התורה שהוא גורם בפטירתו. "על כרחך 
יודעים", אמר  שזה בזכות זכויות קודמת שיש לו שאנו לא 
ראש הישיבה. "היום ראש חודש, אסור להספיד, אבל לדבר 
עושה,  שהוא  הרבים  הזיכוי  לדבר.  מותר  שלו  הזכויות  על 
את  קיבל  והוא  גבוהות  דרישות  ממנו  ביקשתי  לפעמים 
המשיך  מחילה",  ממנו  מבקש  אני  להתרעם.  מבלי  בקשתי 
בוודאי מוחל.  הוא  צורך לבקש,  אין  ראש הישיבה, "אמנם 
ויהי רצון שיהיה מליץ יושר על המשפחה, על הילדים שלו, 

על האחים האחיות ועל הידידים".
במסע הלוויה הספידוהו גם הגרב"ד פוברסקי, הגר"י סילמן, 
הגרמ"צ ברלין, גיסו הגראי"ש אדלר ובנו הגדול של הנפטר - 
הרב צבי יהודה אדלשטיין. מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
הגר"ד  סלבודקא  ישיבת  ראש  וכן  הלוויה  במסע  השתתף 
החיים  בבית  ז"ל  המנוח  נטמן  הלילה  לחצות  סמוך  לנדו. 
הקבורה  לסיום  עד  במקום  המתין  הרב  כשהקהל  פוניבז' 

ובני  הישיבה  ראש  את  לנחם  בשורה  נעמד  מכן  ולאחר 
המשפחה. ת.נ.צ.ב.ה.

השבוע חלה הידרדרות משמעותית במצבו הרפואי של 
שנים  כשלוש  מזה  המאושפז  מוולברוז',  האדמו"ר 
צמח.  הוגדר  ומאז  שעבר,  קשה  דרכים  תאונת  לאחר 
הרבי, שמצבו הבריאותי ידע עליות ומורדות, מורדם ומונשם 
והמקורבים  הגבאים  מיטתו.  לצד  שוהים  משפחתו  ובני 
ולקרוא  ולהתפלל  שמיים  שערי  לקרוע  בציבור  מפצירים 
פרקי תהילים לרפואתו השלימה של רבי יעקב נתנאל חיים 

בין ליבא מרים בתוך שאר חולי ישראל.

הצלתו  יום  לרגל  מיוחד  טיש  ערך  מקאליב,  האדמו"ר 
שם  אושוויץ,  ההשמדה  במחנה  ההריגה  מגיא  ה-74 
כ-55  לפני  האדמו"ר  עלה  בו  זה  יום  לציון  וכן  שהה, 
שנה לגור בארץ ישראל. האדמו"ר, שמפאת חולשתו ממעט 
לצאת מביתו, הביע רצונו שביום גדול זה רוצה לחגוג יחד 
לחיים  טיש  השבוע  בתחילת  נערך  וכאמור  עדתו,  קהל  עם 
טיש בהיכל בית מדרשו בירושלים. באירוע השתתפו רבנים 

ודיינים תלמידי האדמו"ר.
במשאו תיאר האדמו"ר מעט מן המעט מאשר חווה על בשרו 
היסודות  זה  התקופה  לאורך  מה שהחזיק  אך  הזעם  בשנות 
של אמונה ושמחה יחד עם מסירות נפש. לאחר מכן נאם הרב 
המגיד  המשב"ק  נאם  וכן  ביתר,  מרבני  שטיגליץ,  אברהם 

שיעור הנודע הרב בנימין קירשנבוים.

על  ברוסיה,  הבשורה  התקבלה  מרובה  רוח  בקורת 
הסמכתם לרבנות של שנים-עשר רבנים חדשים, לאחר 
שעמדו בהצלחה רבה בכור המבחן אצל רבה הראשי 
נחלת  שכונת  רב  אצל  לאזאר,  בערל  רבי  הגאון  רוסיה  של 
הר חב"ד בקרית מלאכי הגאון רבי יצחק יהודה ירוסלבסקי, 
וראש  גולדבערג,  מענדל  מנחם  הרב  גדולה  הישיבה  ראש 
שקידתם  לאחר  רוזנצווייג,  דוד  הרב  בישיבה  סמיכה  מכון 
מגידי  צוות  בראשות  אינטנסיביים,  בלימודים  שנים  מספר 

שיעורים ורבנים חשובים.
בישיבה הגדולה "תומכי תמימים – ליובאוויטש", השוכנת 

מזה  קיים  מוסקבה,  שבפרבר  "סופרינא"  החינוך  בקרית 
כבר  במהלכו  סמיכה,  ללימודי  מיוחד  מסלול  שנים  מספר 
משמשים  ככולם  שרובם  רבנים,  של  רבות  עשרות  הוסמכו 
ברבנות וכלי קודש ביהדות רוסיה המפתחת בחסדי שמים, 

ע"י מאות שלוחים.

הגר"מ  של  במעונו  התכנסו  ההוראה  בעלי  גדולי 
שטרנבוך בשכונת הר נוף שבירושלים, לדיון בשאלת 
פאות.  לייצור  מהודו  שמקורם  השערות  של  כשרותם 
כידוע בהודו ישנם בתי עבודה זרה שונים שבהם מתקיימים 
טקסי גילוח לעבודה זרה, ולפני ארבע עשרה שנה - בשנת 
תשס"ד, הוציא מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל קול קורא לאסור 
מכן  לאחר  הצטרפו  כשאליו  מהודו,  שמקורן  הפאות  את 
הנושא  עלה  האחרונה  השנה  במהלך  ההוראה.  בעלי  גדולי 
לכאן  מצדדים  כשהרבנים  הרבנים,  של  שולחנם  על  שוב 
ולכאן - מחמת חוסר בהירות על המציאות מהנעשה בהודו.

לפני קצת יותר משבועיים - ביום ראשון לפרשת בהעלותך, 
מכתב  בצירוף  להודו,  מיוחד  שליח  שטרנבוך  הגר"מ  שלח 
של  הגילוח  מטרת  על  ובירורים  שאלות  מספר  ובו  מיוחד 
לאחר  השבוע,  בשנה.  במקום  המתגלחים  ומיליוני  רבבות 
כשבועיים מפרכות בהודו חזר השליח, כשפיו עדות מיוחדת 
על המציאות מהשטח. השבוע התכנסו הרבנים במעונו של 

הגר"מ להכרעה הלכתית בעניין הסבוך.

שטרן  אליעזר  שמואל  הרה"ג  הם  באסיפה  שנכחו  הרבנים 
בישיבת  ר"מ  גנס  ישראל  רבי  הגאון  ברק,  בני  מערב  רב 
רבי  הגאון  ועוד,  וגן  בית  בשכונת  הקהילות  ורב  תורה  קול 
צבי וובר מרא דאתרא דשכונת נווה יעקב, הגאון רבי יצחק 
רבי  הגאון  שבת,  אורחות  ומח"ס  דיין  רובין  הכהן  מרדכי 
נחום אייזנשטיין, והגאון רבי ישראל יצחק זילברמן רב מרכז 
נווה יעקב. הרבנים ששמעו את דברי השליח המיוחד, טיכסו 
וחיפשו עצה איך להעמיד השגחה שתוכל לפקח מקרוב על 
ובהתאם להוראתו של מרן   - מקור השערות שאינם מהודו 

הגרי"ש אלישיב משנת תשס"ד.
הנתונים  לאור  כי  החלטה  מתוך  האסיפה  ננעלה  עתה  לעת 
אין  המיוחד  השליח  של  עדותו  לאחר  שהתקבלו  החדשים 
להשתמש בשיער המגיע מהודו וכהוראתו הברורה של מרן 
הגרי"ש אלישיב, ויש לבדוק ולבחון את האפשרות האם ניתן 

להעמיד  מערכת כשרות שתוכל לפקח מקרוב על הגזיזה.

במהלך ביקור של המקובל רבי דב קוק במגדל העמק 
הגיע הרב לביקור אצל הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן 
לאחר  גומלין  בביקור  מדובר  העמק,  מגדל  של  רבה 
לחזקו  הגרי”ד  הגיע  חלה  קוק  הגר”ד  כאשר  שנה  שלפני 

במעונו בטבריה, גם הפעם שרו הרבנים יחדיו שירי רגש.

הלוויית בנו של מרן הגרי"ג אדלשטיין, הידרדרות במצבו של 
האדמו"ר מוולברוז', סערת הפאות מהודו חוזרת והמקובל 

הרב דב קוק אצל הרב גרוסמן במגדל העמק

צילום: בעריש פילמר
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ה'-ט' בתמוז18-22.6.18

עד שישימבצעים בימי שני

נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 5791433-03 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 5789482-03 | רח’ כהנמן 151. 
5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03  | רח’ נויפלד 15. 5704963-03. | רח’ יגאל אלון 12 קריית 
הרצוג. 6099821-03| רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | 
רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 9479944-03 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: 
הורקנוס  אשדוד:   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  9099366-03  .1 הריף  רח’   |  7364441-03 יוסף’’.  ’’מרכז   19 רח’ שמעיה 
 |  6899718-04  .9 מיכאל  חיפה:   |  8523639-08  .15 רשבי  רח’    |   6103663-08  .8 הלל   |6430456-08  .22 הורקנוס   |  8
רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465| ירושלים: פנים מאירות 10 |

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

5-7.2.18
כ'-כ"ב בשבט

דנונה בר שרינק דנונה 12 יח'/משקאות חלב
מיני מילקי 16 יח' 

נייר מגבת טאצ'

אפונה/אפונה וגזר/חומוס/
תירס/רסק עגבניות 22%/
שעועית ברוטב עגבניות 

3 ב-

שני עד רביעי
18-20.6.18
ה'-ז' בתמוז החסדלקנות  בנתיב

עשיריית גפרורים/
פתיל צף

שקיות סנדויצ'ון XLתרכיז תפוחים

גביעי נייר לאפיה

סימילאק טחינה אחוה

פסטרמה מעודנת שישיית טונהדבש עוף שלם מס' 1/3

עוף שלם מס' 3

אבקת כביסה 1.25 ק"ג/
מרכך כביסה 900 גר' 

קוד: 193523
400 גר'

גלאט עוף

יד מרדכי 350 גר'/
'מעולה' 500 גר'

גלאט עוף/

ברקאי

סטארקיסט

21-22
ח'-ט' בתמוז

שני עד רביעי
18-20.6.18 ה'-ז' בתמוז

1.2 ליטר
פרי קטיף

200 יח'/

ניקול
'מעולה'

900 גר' רגיל/מלא
500 גר'

לא כולל בייבי
סוד

72 יח'
4 שעות

66 יח'
6 שעות

נרונים 'מעולה'

נרונים 'מעולה'

שוופס ווטר/
פרוט ווטר

סוגים שונים
1.5 ליטר

סוגים שונים
שטראוס

1 ליטר
סוגים שונים

שטראוסיטבתה
כל הסוגים/המשקלים

קמח מלא 80%/100%/ 
צ'יק צ'ק לחלות

6 יח'

אבקת מרק בצל/
פיטריות/עוף אמיתי

1 ק"ג
רובינפלד

במבה/ביסלי/
במבה מתוקה

400 גר'
אסם

במבה שוש/צ'יטוס/
תפוצ'יפס קידס

טבלאות 
שוקולד פרה

קפה נמס+שייקר/
כוס עם קשית

סוגים שונים
עלית

200 גר'
עלית

אי
מל

 ה
מר

 ג
עד

*

45-60 גר'
אסם

מארזי עלית

2 ב-
10

5 ב-
20

6 ב-
15

850 גר'
עלית

שוקולית

6906901

3 ב-

550-580 גר'
'מעולה'

צנצנת זיתים/חרוזית
קוד:463438 -זית ירוק-17-19

463575 -זית ירוק-בטעם שום
463445 -זית ירוק-חרוזית

700 גר'
בית השיטה

8901990

1490

₪2990ב-

₪690ב-
5 ב-
20

10 יח'*140 דף
הנמל

מארז ממחטות נייר

1990

ויטמינצ'יק
1 ליטר

סוגים שונים

חומוס אחלה 750 גר'/
מטבוחה/כרוב אדום/

טחינה/חציל במיונז
400 גר'

אחלה

3 ב-
25

שלוקים פופאייס

4 ב-
10

שלגון מגנום שטראוס
טילון אקסטרים נסטלה

1490
ליח'

2990

קמח לבן מנופה
1 ק"ג

אגדתא

1390 6990
ליח'ליח'

1390

2 ב-
1490

ליח'

890
ליח'

1590
ליח'

1590

2 ב-
3190

1790
לק"ג

2490

1990

קנה ממגוון גבינות/קוטג'/משקאות חלב

קבל קורנפלקס 
'מעולה' 1 ק"ג 990

2 ב-
1690

2 ב-
1490

890 2 ב-
10

3 ב-
20
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אסיה במקום אירופה

הנשיא  מאחורינו.  ההיסטורית  הפסגה  פגישת 
מול  ידיים  לחצו  און,  ג׳ונג  קים  והיו״ר  טראמפ 
לפני  והמלאכותית  הקפואה  הגוף  שפת  המצלמות. 
גוף  במחוות  התחלפה  ומתורגמנים,  עיניים  ב4  הפגישה 
הראשונית.  הפגישה  לאחר  מיד  חינניות,  שכם  וטפיחות 
עיתונאים  אלפי  ידי  על  וסוקרה,  צולמה  בסינגפור  הפסגה 
כל  ידי  ועל  קוריאה...  צפון  עיתונאי  למעט  העולם,  מכל 

אמצעי התקשורת האלקטרוניים.
ברמה  הינם  והסיכומים  ההחלטות  ולמעשה,  בפועל 
והתמונות  הטכס  באם  יוכיח  העתיד  רק  גרידא.  הצהרתית 
מעשיות,  אופרטיביות,  פעולות  שיהיו  או  'הזיכרון'  יישארו 
על  האיום  ואת  הקוריאני,  האי  בחצי  הפיוס  את  שיקדמו 
מנהיג  מרשים.  הצעיר,  קים  של  ההישג  העולמי״.  ״השלום 
פינה את סדר  והחזקה בעולם, ״השריף״  המעצמה הגדולה 
יומו העמוס, התפנה, ויצא למסע חוצה עולם ויבשות, לאסיה 
למשפחת  ונכד  בן  הקוריאני,  הרודן  את  לפגוש  הרחוקה, 
המשטר  למתנגדי  ריכוז  מחנות  ומקימי  המונים  רוצחי 
אך  צעיר  שליט  בארצם.  הנשק  בכוח  שהנהיגו  המלוכני 
במדינתו  יסוד,  וזכויות  ״זכויות-אדם״  לכל  המנוכר  אכזר, 
קוריאה,  בצפון  רק  כי  הוא  הבולט  האבסורד  המסוגרת. 
הפסגה המרשימה לא סוקרה בזמן אמת. הדיווחים בתקשורת 
של  תמונות  עם  בסינגפור,  היו״ר  ביקור  על  היו  המקומית 
״הילד״ מטייל להנאתו בשעות ליל ברחובות סינגפור היפה.

שונה  האמריקאי,  הנשיא  של  המסר  ובעיקר  ההישג 
 1 פורסט  באייר  לסינגפור  הגיע  טראמפ  דונאלד  לחלוטין. 
היישר מועידת הG9 של מנהיגי העולם המתועש. כמו כמעט 
ונשאר  ״גנב את ההצגה״  בכל אירוע בהשתתפותו, טראמפ 
הכוכב הבלתי מעורער. מהמטוס, בדרכו לפסגה בסינגפור, 
הוא הודיע  למנהיגים שנשארו מכונסים בקנדה, שהינו נסוג 
וההסכמות! ארה״ב בראשותו תטיל מיסים  מכל הסיכומים 
ומכסי מגן על סחורות אירופאיות וקנדיות הנכנסות לארה״ב, 
הוא  מספיק,  לא  זה  באם  הכלים.  את  שבר  טראמפ  בקיצור 
תקף חזיתית את ראש ממשלת קנדה פייר טרודו, בכינויי גנאי 

אישיים, ממש לא דיפלומטיים. 
לעמיתיו  העביר  האמריקאי  שהנשיא  הברור  ״המסר״ 
ועמיתותיו באירופה וקנדה, אתם לא רלוונטיים. העתיד שייך 
הבחירה  ויפן.  הודו  סין,  ובראשם  האסיאתיות  למעצמות 
האישית שלו לנסוע לפגישה בסינגפור ולא לשלוח את מזכיר 
את  לקבל  טראמפ,  הנשיא  העז של  מרצונו  נובעת  המדינה, 
פרס נובל לשלום ב2019, אותו קיבל קודמו הנשיא אובמה, 
שלא כדין! ומהצורך לשדר לקנצלרית אנגלה מרקל, לנשיא 
הצרפתי עמנואל מקרון, ולרוה״מ הבריטית תרזה מיי וכמובן 
אירופה  אתכם.  סופר  לא  אני   - טרודו  פייר  הקנדי  לעמיתו 
המנוונת והעייפה, לא חשובה לי. זוהי האמירה המשמעותית 

של הנשיא דונאלד טראמפ. 
באם  שיאים.  צוברת  טראמפ  של  הפופולאריות  בארה״ב 
לקדנציה  ירוץ  הנבחר  הנשיא  באם  ספק  היה  דהוא  למאן 
ונמוגו. טראמפ התאהב בתפקיד.  נוספת, הספקות התפוגגו 
הבטיח  טראמפ  ״מתפוצצים״.  והליברלים  השמאל  חוגי 

ובגדול.  עושה  והוא  מחדש",  גדולה  ארה״ב  את  ״לעשות 
לא רק שהוא עושה, הסיסמא מושכת אחריה את ההמונים. 
לשליטה  מתורגמת  לא  בתקשורת,  השמאל  של  השליטה 
המיעוטים,  גם  ועכשיו  הרחב  הקהל  הקהל״.  ב״דעת 

״מתאהבים״ בנשיא טראמפ. 
התוספת  האמריקאית,  לכלכלה  המרשימות  התוצאות 
האבטלה  את  שמצמצמת  העבודה  במקומות  האדירה 
העולמי,  השוטר  של  המעמד  חידוש  בודדים.  לאחוזים 
בוקר,  כל  הציוצים  הנשיאותיות,  השליפות  של  החינניות 
הכבוד המחודש לאמריקה גדולה – כל אלה קונים שביתה 
טראמפ  המשמעותי,  השינוי  הרחב.  הקהל  בקרב  והערכה 
זוכה להערכה מחודשת במגזרים שהיו מנוכרים אליו, לא רק 

בקרב המצביעים הלבנים והיהודים הדתיים.  
אירופה הייתה רגילה לחיות על חשבון הכסף האמריקאי. 
דעות  מוסר,  נתנו  בריטניה,  פחותה  ובמידה  צרפת  גרמניה, 
לאחזקת  האמריקאי,  והמימון  הכסף  את  רצו  אך  והצעות, 
כוחות ופעילויות ברית נאט״ו, למימון כוחות צבא ובסיסים 
הרוסי,  הדוב  של  האיום  מול  אירופה  אדמת  על  אמריקאים 
למיזמים  מוסדותיו,  ושלל  האו״ם  של  השוטפת  לפעילות 
עולמיים שונים, ובעיקר ליצוא חופשי ללא הגבלה לארה״ב, 
מדיניות אפס מיסים. הנשיא טראמפ החליט - לא עוד. ״בעל 
נממן,  ארה״ב  שאנחנו  ייתכן  לא  הדעה״.  בעל  הוא  המאה 
נחזיק ונשלם, וביום פקודה, בכל נושא ועניין תנהיגו ותגלו 
מדיניות עצמאית, ליברלית, בניגוד לאינטרסים האמריקאים. 
ההצבעות וההימנעויות מהצבעה במועצת הביטחון ובעצרת 
ששבר  הקש  היו  ווטו  להטיל  מחליטה  כשארה״ב  הכללית, 

את גב הגמל. כאן נכנסת מדינת ישראל למשוואה.  
דונאלד  בהנהגת  ארה״ב  לישראל.  ומנוכרת  קרה  אירופה 
ביועצים  מוקף  האמריקאי  הנשיא  ותומכת.  חמה  טראמפ 
מוגדרים  וכולם  כיפות  חובשי  חלקם  יהודים,  ועוזרים 
התקיים  הרחוקה  בסינגפור  ישראל.  ואוהבי  כאורטודוכסים 
האמריקאית.  המשלחת  של  במלון  ביום  פעמים   3 ״מניין״ 
הנוכחות  ו״הנכדים״,  החתן  האישי,  המשפחתי  הקשר 
הנשיא  של  הטבעית  האהדה  בצמרת,  הבולטת  היהודית 
טראמפ וצמרת ממשלו לישראל, יצרו ״משתנה״ שמשנה את 

המשוואה בעולם החופשי המערבי. 
הבא  בחודש  ״מוזמן״  כבר  נתניהו  בנימין  רוה״מ 
וחצי  בשנה  רבות.  מני  נוספת  אישית  לפגישה  לוושינגטון 
לנשיאות טראמפ, בנימין נתניהו הוא המבקר הכי תכוף בבית 
הלבן. כש״השריף״ עומד מול אמצעי התקשורת, שובר את 
הכלים ומבטל חד צדדית את הסכם הגרעין עם איראן. בניגוד 
מנמק:  הוא  ומנהיגיה,  כולה  אירופה  עם  גלוי  ובריב  בוטה 
״גם ראש הממשלה הישראלי, בנג׳מין נתניהו, מסכים איתי״. 

לשמוע, להפנים ולא להאמין.
ביחסי  תקדים  חסרת  פריחה  והמיידית,  הישירה  התוצאה 
ישיר  ב״קשר  מעוניינות  רבות  מדינות  ישראל.  של  החוץ 
ובלתי אמצעי״ בבית הלבן ומסילה פתוחה לליבו של הנשיא 
נמצא  לוושינגטון,  שהמפתח  אומרת  ״האגדה״  האמריקאי. 
פחות.  עוד  העובדות  חשובה,  לא  כבר  האמת,  בירושלים. 

האגדה קיימת. רוה״מ נתניהו, מקפץ לברלין ופריז, בלונדון 
ימים,  בחמישה  אלינו?  גם  יקפוץ  כבודו  אולי   - שואלים 
בנימין נתניהו נפגש, מצטלם ומצהיר הצהרות, בברלין, פריז, 

לונדון. כמעט ימות המשיח.  
אירופה תשכור את השירותים  היום,  נראה  איך שזה  לפי 
לכל  מסביר  טראמפ  בוושינגטון.  ל״שתדלנות״  הישראליים 
מי שעד היום לא הבין, באיזה צד מרוחה החמאה, ומי הביא 
בניגוד  לאירופה,  מפנה  שהוא  הקרה  הכתף  החמאה.  את 
גמור לחמימות שהוא מגלה למדינות האסיאתיות, משדרות 
שדר ברור, מאזן הכוחות השתנה. נגמרו המשחקים, הכבוד 
״תבין״.  המוחלשת,  אירופה  שלו.  את  דורש  האמריקאי 

לטובתה כדאי שזה יהיה מוקדם ממאוחר. 
בניגוד  סיכונים.  לוקח  לא  הממולח,  הסוחר  טראמפ 
של  וסבו  אביו  עם  בוצעו,  שלא  הסכמים  שחתמו  לקודמיו 
ביטל  לא  הוא  קשה,  במטבע  שילמו  ומייד  און,  ג׳ונג  קים 
ומעשיך  יקרבוך  מעשיך  הסיכומים.  למרות  הסנקציות  את 
מאידך,  צחוק.  יעשו  לא  ממנו  מעשים.  דורש  הוא  ירחקוך. 
כאות רצון והוכחת רצון טוב, הוא הזדרז להודיע על ביטול 
התמרונים המשותפים עם צבא דרום קוריאה. צפון קוריאה 

״מאוימת״ על ידי התמרונים המשותפים. 
ארה״ב מחזיקה בקביעות 32.000 חיילים, טייסות ומפציצי 
בבסיסים  ביותר,  מתקדמים  לחימה  אמצעי  גרעיניים,  קרב 
משנות  הצפון  מול  לדרום  הביטחון  זה  קוריאה.  בדרום 
ה50. להפתעת הממשל הדרום קוריאני שעמל וטרח לקיום 
הפסגה ההיסטורית, וללא תיאום מוקדם, בשליפה טראמפית 
בכספי  ״החיסכון״  על  להודיע  הזדרז  טראמפ  טיפוסית, 
משלם המיסים האמריקאי. לא עוד תמרונים משותפים ובדרך 
להחזרת הכוחות האמריקאים הביתה. ביטול הסנקציות עוד 

לא, חסכון מיידי, כן. עוד נקודה בדעת הקהל של בוחריו.  
ובעיקר  המפגש  את  לשווק  צריך  עוד  און  ג׳ונג  קים 
מאמינים,  האזרחים  בצפון-קוריאה  לאזרחיו.  השינוי  את 
שהאמריקאים הם שביקשו את הפגישה, האמריקאים ״רדפו״ 
אחרי היו״ר השמימי. צפון קוריאה עוד לא נפתחת למערב, 
לתקשורת חופשית, לחופש דת ואמונה ולזכויות אדם. קים 
מכיר  מודע,  הוא  מלוכתו.  את  נוקשה  ביד  ״ישמר״  הצעיר 
ויודע את סופם של מועמר קדאפי וסדאם חוסיין, שהתפרקו 
מנשקם הגרעיני. טיפש הוא לא. כיצד הוא יזגזג בין הרצונות, 
שימור  לבין  בינלאומיים  להסכמים  להיפתח  הצורך  בין 

הממלכה על מכונה, בשלטונו המוחלט? רק בעתיד נדע.    
בירושלים עוקבים בדריכות אחר שינויי המעמד וההובלה 
ידי האסלאם  על  פחות מאוימת  אסיה  בעולם.  הכוח  ביחסי 
את  צריכים  ואפריקה  באסיה  אירופה.  את  וכובש  השוטף 
היהודי, התמיכה האמריקאית המסיבית, מחזקת את  הראש 
מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית. אירופה לא רלוונטית, 
במוסדות  לישראל  האוטומטית  ההתנגדות  את  ״מעקרת״ 
הכיוון  שינויי  הבולטים.  האו״ם  ובמוסדות  בינלאומיים 
בדיפלומטיה העולמית, יילמדו וייבחנו בבירות האירופאיות 
השינוי  וירושלים.  לישראל  בהתייחסות  ביטוי  לידי  ויבואו 

יגיע, גם באם לא, טראמפ יביא אותו.  

רגע אחרי שהנשיא טראמפ הבהיר שוב לשותפיו מהמערב שהם לא רלוונטיים, 
הוא טס לפגוש את הרודן הצפון קוריאני בתקווה לפרס נובל • הפופולאריות של 

הנשיא האמריקאי עולה וגם יחסי החוץ של ישראל מגיעים לשיא חסר תקדים

עו"ד יצחק שינפלד 
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הוועדה  של  הדו"ח  מסקנות 
במשרד  שהוקמה  המקצועית 
הביטחון בשאלת הגיוס פורסמו 
השבוע. אינני יודע איך קרה ומהן 
הסיבות שמסקנות הדו"ח הזה אינן בשיח 
הציבורי, אבל זה מבורך. יהיו הסיבות אשר 
יהיו, ייתכן וזה בגלל מפגש הפסגה של טראמפ 
וקים ג’ון און בסינגפור, מה שגרם לכל כלי 
התקשורת בארץ לעסוק בעיקר בזה השבוע, 
וכך כמעט והם לא עסקו בנושא הגיוס. זה 

מבורך וטוב לנו. 
אני מעריך שנושא זה של הגיוס לא יביא 
למשבר קואליציוני בסופו של דבר. לכולם 
אין אינטרס להעצים את זה, לא לביבי, לא 
לשר הביטחון, ובטח ובטח שלא למפלגות 

החרדיות. 
אבל אני כן רוצה לדבר על גילוי האחריות 
המשותף שהיה השבוע לחברי הכנסת החרדים, 
וכן, גם מגיעה מילה טובה לאנשי התקשורת 
של המגזר בעניין הזה, ההתבטאויות ששמענו 
השבוע הבהירו לכולנו מעל לכל ספק, עולם 
התורה ימשיך להתקיים ומי שירצה להמשיך 
וללמוד בישיבה יכול לעשות זאת ללא כל 
ושיתוף פעולה מדהים של  חשש. תיאום 
ש"ס ויהדות התורה, כמו זה שראינו בנושא 
חוק הגיוס, מלמד אותנו דבר אחד – 'כוחנו 

באחדותנו'. 
כל חברי הכנסת הנמיכו פרופיל בעניין זה, 
ועל פניו איך שזה נראה גם בנושא התקשורתי 
תיאמו ביניהם את ההתנהלות, ולכן זה הוביל 
לתוצאה מדהימה בינתיים בעניין זה. כבר היום 
ברור לכולנו שאם יש משהו שיכול להעלות את 
יאיר לפיד בסקרים זה נושא הגיוס, מהבחינה 
הזו לפיד הפסיד בגדול השבוע, אם יש מישהו 
שחיכה כל כך למסקנות הדו"ח יותר מכולם 
זה הוא, אך מה לעשות שבהתנהלות אחראית 
ובאמירות אחראיות של הנציגים החרדים, 
מיעוט עיסוק בנושא הזה גרם לכך שהם לא 

שיחקו לידיים שלו. 
אם במשברים קודמים הייתה תחרות על מי 
ידבר יותר, מי יתראיין יותר בכלי התקשורת, 
ומי יאמר את משפטי המחץ החזקים יותר, 
הפעם זה לא קרה. הפעם כולם גילו אחריות 
בעניין. ולכן התוצאה שהביאו בינתיים טובה 

בהחלט וראויה להערכה. 
עלינו להסיק מכך שכל דבר המאחד והחשוב 
לכלל הציבור החרדי צריך וחייב להיעשות 
בתיאום מלא בין כולם. אם כך יקרה בכל 
נושא, התוצאות תמיד יהיו טובות, כי קשה 

מאוד לנצח אותנו בזמן שכולנו מאוחדים. 

דני סיידה זו ש"ס האהובה

לפני כמה חודשים, בעקבות חילופי גברי 
בכנסת, נכנס דני סיידה תושב הצפון לכהן 
כחבר כנסת, על פעילותו של סיידה שמעתי 
שנים רבות. מטבע הדברים, איך שהוא נכנס 
יותר  התוודע  הציבור  כנסת,  כחבר  לכהן 

לפעילותו ולעשייתו הציבורית. 

לאחרונה יצא לי להנחות כמה כנסים של 
אירגוני קירוב בצפון, הייתי שם כמנחה, וחבר 
הכנסת סיידה היה שם כאורח כבוד, ממה 
שראיתי, משיחות שהיו לי עם התושבים 
שם, תושבים שהיו בעבר מהגרעין של ש"ס 
וכיום הם כבר לא, הצלחתי להבין שדני סיידה 
הוא דמות אהודה במיוחד, הוא איש חברתי 
המתייחס לכל פניה לא רק היום כחבר כנסת, 

אלא כבר שנים רבות. 
הוא אמנם אינו מייצג את הבייסיק של ש"ס 
שכיום בנוי בעיקר ממשפחות בני התורה, 
אבל הוא בהחלט נוגע בקהלים ובמצביעים 
האבודים שנטשו את ש"ס בבחירות האחרונות, 
הוא אחד שנוגע בהם, מדבר בשפה שלהם, 
מטפל בבעיות הקשורות אליהם. הוא משהו 
אחר לגמרי בנוף הפוליטי, בועדות שבהן הוא 
חבר הוא מביא אתו דעות מתונות ובאופן רציף 
מזוהה בהצבעות עם האוכלוסייה המוחלשת. 
זהו בדיוק המצע של המפלגה שחרטה על 

דגלה את הצדק החברתי. 
עצתי היא בעידן שבו ש"ס עושה בדק בית, 
לחשוב איך בעזרתו של סיידה יהיה אפשר 
להשיב את אותם מצביעים שנטשו את ש"ס 
לליכוד ולכחלון, להרחיב את המעגל ולא 
לוותר על אותו ציבור אבוד שכיום אינו מיוצג 

כמעט במפלגה. 

תזמון עדות נתניהו 

השבוע  נשואות  היו  העולם  כל  עיני 
לסינגפור, שם התרחש המפגש ההיסטורי 
של נשיא המעצמה הגדולה בתבל עם שליט 
צפון קוריאה קים ג’ון און, למפגש הזה יהיו 
השלכות מרחיקות לכת לכל העולם כולו, אבל 
גם ובעיקר לאיראן ולישראל, שהרי גם איראן 
מאיימת להשמיד את מדינת ישראל, תוך כדי 

שהיא מפתחת נשק גרעיני. 
בו בזמן שהנשיא טראמפ וקים ג’ון און 
נפגשו, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו היה 
היחיד שהה עסוק בחדרו במעונו שבירושלים 
עם חוקרי המשטרה, שבאו לגבות ממנו עדות 
בפרשת הצוללות. גביית העדות הזו בדיוק 
בזמן המפגש בסינגפור מעוררת תמיהות 
ושאלות קשות, לא יכלו חוקרי המשטרה 

לקבוע זמן אחר לחקירה?
מטריד מאוד שבמקום שראש הממשלה 
יעסוק בדברים קריטיים הקשורים לגורלנו, 
הוא עסוק באותו הזמן בלתת עדות בפרשיה 
שבה הוא אינו חשוד בכלל. יתנו את הדעת 
על כך המפכ"ל והיועץ המשפטי לממשלה 
האם זה היה הכרחי בכלל ויסיקו מכך את 

המסקנות המתבקשות. 
למרות הנחישות שלהם לסיים את התיקים 
הללו הקשורים לראש הממשלה, עליהם לקחת 
בחשבון את הרגישות ואת העיתוי של מתי 
אפשר לחקור את ראש הממשלה, בוודאי 
ובוודאי שלא בזמן שהוא היה צריך להתרכז 

בנושא הקשור לכולנו. 

לא בסדר 
היום הציבורי
כשכל הנציגים החרדים מתואמים – הרווחנו שקט 

תקשורתי בסוגיית הגיוס • וגם: תזמון חקירתו של נתניהו 
במקביל לפסגה בסינגפור מטריד ודורש מסקנות



סלון הפאותחכם מה הוא אומר / דוד חכם
והיופי שלך!

רח' ההסתדרות 18, פ"ת
טל' 03-5163333

תוספת משיער טיבעי להארכה,
למילוי ולנפח לבעלות שיער דליל!

•שיקום, תיקון ומילוי פאות.

•תסרוקות כלה, ערב ונשף.
•צבע, גוונים ועיצובי שיער יחודיים.

•עיצוב וסירוק פאות לאירועים וליומיום.

צוות פאניות מיומן עם מוניטין רב בתחום!

לסלון הפאות היפה בנשים
לאור ההצלחה המבצע לשבוע נוסף 

בלבד!!!

לרגל הענקת תעודת כשרות

כל פאות הקאסטם האיכותיות 
ב-20% הנחה!!! 

*אין כפל מבצעים

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

העבודה כוללת:

דרישות:

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

העבודה בבני ברק



ב' בתמוז תשע"ח 15/6/18 14

duzir1@gmail.com :דוד רוזנטל / הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה. לשאלות והערות

מדיניות נמדדת בתוצאות

דונאלד טראמפ הדהים את העולם,  נשיא ארה”ב 
און,  ז’ונג  קים  עם  בסינגפור  שקיים  בפסגה 
הדיקטטור הצעיר של צפון קוריאה. באותה פסגה 
קוריאה  צפון  של  לפירוק  יביא  אשר  הבנות  מזכר  נחתם 
מנשקה הגרעיני, וזאת בלי שארה”ב תישא בעלויות כלשהן. 
גם  יאמן, הוא  רבים בהישג שלא  מעבר לכך שמדובר עבור 
הוכיח  זה  בהישג  לשער.  ניתן  היה  שלא  זול  במחיר  הושג 
טראמפ עקרון חשוב - מדיניות בוחנים לא על פי כוונותיה, 

אלא על פי תוצאותיה. 
קוריאה  לצפון  ארה”ב  בין  הסכם  שיש  ראשונה  פעם  לא  זו 
נשיא  בימי  הייתה  הקודמת  הפעם  הגרעיני,  לנשק  בנוגע 
קלינטון העליזים. בהסכם אז ארה”ב התחייבה לשלם לצפון 
קוריאה, וגם שילמה, אך התוצאה הייתה הפרת הסכם ביודעין 
והתעצמות גרעינית של צפון קוריאה. קלינטון, חתן פרס נובל 
לשלום, שהגיע עם כל הכוונות הטובות להביא שלום לעולם, 
ודיבר גבוהה גבוהה במילים יפות שלום-שלום, ושילם עבור 
השלום - אך שלום אין, וגרעין יש. הכוונות הטובות הביאו 

לתוצאות גרועות. 
אותן  את  מקבלים  שוב,  הפעולות  אותן  את  כשעושים 
של  ההסכם  גם  כך  כישלון,  רודף  כישלון  שוב.  התוצאות 
המתווה  שם  גם  שנתיים,  לפני  איראן  עם  אובאמה  הנשיא 
תשלום  עם  מלחמה,  ולא  שלום  על  יפים  דיבורים  דומה, 
פירוק  ללא  מחורר  להסכם  בתמורה  וזה  לאיראן,  כספים 

אמיתי של איראן מתכניתה הגרעינית. פייק הסכם. 
ואם ניטול דוגמה מקרוב – הסכם אוסלו גם הוא היה באותו 
על  הדמים,  סיום שפיכות  על  יפים  דיבורים  הרבה  קונספט. 
ועם  רובים,  מתן  עם  תשלומים,  הרבה  עם  לעולמים,  שלום 
כמובן,  לשלום”.  ל”פרטנר  והפיכתה  עוינת  בישות  הכרה 
והתוצאות  המדשאות,  על  ומצולמות  מפוארות  חתימות 
לפיצוצים  נוראי,  להרג  הביאה  לשלום  הנכונות  איומות.   –
קיבלנו  שלום,  במקום  דמים.  ולאינתיפאדת  באוטובוסים, 

קורבנות שלום. 
יפים,  דיבורים  היו  טובות,  כוונות  היו  האלה  המקרים  בכל 
אך התוצאות הפוכות לחלוטין. כי מדיניות לא בוחנים על פי 
הצהרות, לא על פי נאומים, וגם לא על פי הכוונות הטובות 
שמאחוריה, מדיניות בוחנים רק על פי תוצאות. וכדי להגיע 
אחרים  יהיו  שהדיבורים  צריך  לפעמים  טובות,  לתוצאות 

לחלוטין. 
פעמים רבות, כדי לבצע מדיניות X צריך להכריז דווקא על 
Y. לא רק להכריז, אלא להיות בעלי נכונות אמיתית לבצע. 
כמו במשא ומתן, הצדדים מכריזים ומצהירים דברים לא כי 
הצד  את  לתמרן  מעוניינים  הם  כי  אלא  להם,  מתכוונים  הם 

השני לעמדה מוסכמת. 
בדיפלומטיה,  להצלחה  נוסחה  אינם  והכנות  הנאיביות 

ובמיוחד לא מול דיקטטורות. טראמפ הגיע למשא ומתן מתוך 
נקודות פתיחה אחרות לחלוטין. הוא לא דיבר גבוהה גבוהה 
ייענה  על שלום, אלא כשריף קשוח הוא איים בקול כי כוח 
בכוח חזק שבעתיים. הוא לא הסכים לשלם שום דבר, ודרש 
מידתית.  בלתי  תהיה  התגובה  אחרת  האיומים  כל  שייפסקו 
ועם כוח, הדיקטטורים מפחדים להתעסק, הם יודעים שניסיון 
בפירוק  להסתיים  יכול  המוח  חמום  הבלונדיני  את  לאתגר 
וניצני  המנגינה,  את  שינו  הם  אז  מדינתם.  והרס  שלטונם 

השלום הופיעו. 
בהינף החלטה הנשיא טראמפ ביטל את ההסכם עם איראן, 
עם  קשות.  סנקציות  עליה  והטיל  התשלומים,  את  הפסיק 
תקיפה,  במדיניות  בשטח  מבוצעים  גם  שדיבוריו  זו  הוכחה 
הוא פנה אל מול צפון קוריאה, ושם הבינו שהמשחק נגמר. 

מכאן, הדרך לפסגה ולחתימה הייתה קצרה. 
טראמפ לא מדבר על שלום, אבל הוא זה שמביא את השלום 
בפועל. כאיש עסקים היודע לנהל משא ומתן, הוא גם יודע 
הם  העקרונות  וויתורים.  יפים  דיבורים  איננה  שדיפלומטיה 
ולעולם,  חזק.  תהיה  צודק,  תהיה  אל   - וברורים  פשוטים 

לעולם, אל תהיה פראייר.  
כאשר בוחנים את המדיניות על פי תוצאות, דרכו של טראמפ 
דמוקרטיה  בה  הנכונה  זו הדרך  בנוק-אאוט.  מוכיחה עצמה 
על  דיבורים  ובלי  עוינת,  דיקטטורה  מול  להתנהל  צריכה 

שלום, אפשר להביא את השלום בפועל. ובמחיר זול. 

התחרות שוברת את 
המונופולים הישנים

ובנמל חיפה מודאגים, במשך שנים  העובדים בנמל אשדוד 
וכעת השלטר פשוט  היד על השלטר,  רבות הם החזיקו את 
ובחיפה.  בניית הנמלים חדשים באשדוד  ידם עם  זולג תחת 
עם שכר ממוצע של 40 אלף שקלים, שאותו השיגו באמצעות 
איומים, כעת הם מנהלים משא ומתן על תנאי פרישה מרצון. 
שכר  תנאי  אלו  כי  תנאים,  כאלה  יהיו  לא  החדשים  בנמלים 
יהיו  הנמלים החדשים  זה  עם  ויחד  בשוק,  מוצדקים  שאינם 
לסוחרים  יותר  גדול  ערך  ובעלי  יותר,  יעילים  יותר,  מהירים 

ולציבור. 
אי  מחיר  באותו  האם  חדשים?  לנמלים  זקוקה  ישראל  האם 
אפשר היה פשוט לשדרג את הנמלים הקיימים, ולהעמיק את 
המעגנים כך שיתאימו לאניות גדולות? בתנאי שוק רגילים, 
יתכן וזה המצב האופטימלי. אך עם תנאי העבודה הקיימים 

המציאות.  חובת  היא  נוספים  נמלים  של  הקמתם  בישראל, 
אסור להותיר את כוח השלטר בידי קבוצת עובדים. 

כוח  יחיד  ספק  יש  בו  בשוק  לצרכנים,  רע  מצב  זה  מונופול 
עלייה  מאפיינים:  שני  למונופולים  עולה.  שלו  המיקוח 
בדרך  ובארץ,  השירות.  באיכות  וירידה  השירות,  במחיר 
על  מאיים  אשר  עובדים,  וועד  גם  יש  במונופולים  כלל 
חסם  מהווה  העובדים  וועד  מכאיבות.  בשביתות  הציבור 
השוק  את  לפתוח  הממשלה  של  ניסיון  וכל  רפורמות,  מפני 
בו  המצב  את  לשמר  שמטרתן  בשביתות  נתקל  למתחרים, 
הציבור משלם הרבה. זה מה שקורה גם בנמלים, ועד היום 

הציבור משלם. 
ואמר  זה  ירודים,  הם  הנמלים  של  העבודה  הספקי  כאשר 
שעלויות השינוע גבוהות יותר. וכך, כל מוצר מיובא, כולנו 
לא  עובדים”  וועד  “מס  וגם  רשמיים,  מיסים  עליו  משלמים 
רשמי. הכסף לוועדי העובדים לא יורד מן השמים, הוא נעשק 

מן הציבור. 
ניתן  ניתן לייעל בצורה דרסטית, היום  את הנמלים בישראל 
לעבור לאוטומציה ולמכן חלק גדול מאד מתהליך העבודה, 
אך זה לא קורה כי וועדי העובדים מבינים את ההשלכות – 
החדשים,  הנמלים  בנמל.  והיקר  המיותר  האדם  כוח  צמצום 
מהירה  ממוכנת,  תהיה  העבודה  שרוב  כך  מתוכננים  אכן 
מכובדים  שכר  בתנאי  יהיו  יגויסו,  שכן  והעובדים  ויעילה. 
הוותיקים  הנמלים  את  יכריח  זה,  מצב  בשוק.  ריאליים  אך 
להתייעל, והם לא יוכלו לשבות כי כל שביתה שלהם פשוט 

תעביר את הלקוחות לנמלים החדשים. 
והן  גדולות,  ספנות  חברות  של  בריתות  יש  הספנות  בשוק 
על  מוקם  באשדוד  הנמל  החדשים.  בנמלים  משקיעות  גם 
 MSC הספנות  חברת  בבעלות  שנמצאת   TIL חברת  ידי 
שהתאחדה לברית עם חברת הספנותMaersk . ככל הנראה 
המהוות   ,M2 ששמה  הזאת,  הברית  של  האניות  תעבורת 
כשליש מכלל נפח התעבורה הימית, יופנו אל הנמל החדש. 
מצב זה מעמיד את הנמלים הישנים בעמדת חולשה. בתנאי 
נוסף,  נמל  כי לא היה צורך בפתיחה של  יתכן  רגילים,  שוק 

אלא פשוט להרחיב ולשדרג את הנמל הקיים. 
אשר  ויקר,  יעיל  לא  חזק,  מונופול  מתקיים  בו  בשוק  אבל 
חוסה תחת מטריה של וועד עובדים, הדרך היחידה לאפשר 

תחרות היא למנוע כל אפקטיביות של שביתה. 
הנמלים החדשים יאפשרו יעילות גדולה הרבה יותר בשינוע 
ישראל.  אזרחי  של  המחיה  יוקר  להורדת  ויביאו  סחורות, 
וועדי השלטר החזקים מבינים שהמשחק נגמר, וכעת מנהלים 
משא ומתן על פרישה בעלות של מיליונים, כי זה המקסימום 
את  מוכיחים  החדשים  הנמלים  להוציא.  יכולים  הם  שכעת 
שנים  אחרי  בפועל.  לעבוד  החלו  טרם  אפילו  בהם  הצורך 

רבות של ניצול הציבור, נראה כי יש סוף לחגיגה. 



בעבר, ניסה המערב שימוש במדיניות פייסנית ריקה מתוכן והקריב מעשים עבור 

דיבורים ריקים • אבל מה שקרה באיראן וגם באוסלו, השתנה לחלוטין אצל הנשיא 

האמריקאי, שמצליח לתרגם את המדיניות הקשוחה לתוצאות



סימן שטוב לך!

שאת רואה בכל דבר חיוך...
כ

רוצה לקבל את המישרה הטובה בעולם?
את מוזמנת להצטרף אלינו!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

שעות המשמרת  9:30-14:00

 שעות 
מעולות

₪ 35 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח

הן
 כ

לי
גי

077-9978274
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:
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