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אוריאל צייטלין

אומר  וזה  עקץ  הוא  אומר  זה  אחת.  מעקיצה  מתנערים  שניים 
הוא עקץ. סוגיה סבוכה ומעצבנת נפתחה באמצע השבוע: חסידי 
ברסלב שהיו אמורים לנסוע לציונו של רבי נחמן מברסלב זיע"א 
באומן לימי ראש השנה באמצעות חברת נסיעות שנקראת "אירו-
פנים", ייאלצו למצוא לעצמם חברה אחרת שתסיע אותם אל רבם 
הנערץ, או לחילופין להסתפק בבית הכנסת השכונתי ולא לקיים את 

המסורת הקבועה של תפילה על ציונו של רבי נחמן. 
נסיעה  סיקרנו את עלות המחירים הגבוהים של  בשבוע שעבר, 
לאומן. לא תיארנו לעצמנו שהשבוע יהיו כאלה שגם ישלמו ביוקר 

וגם יפסידו את כספם, עד שהתפוצצה פרשת אירו-פנים. 
נעשה מעט סדר בפרטים: הנוסע שלצורך העניין נקרא לו נחמן, 
שילם לחברת אירו פנים. חברת אירו פנים הייתה אמורה להעביר 
את הכסף למתווך בשם דור שפיזמן. דור היה אמור להעביר כסף 
לחברת תעופה מסוימת וזאת אמורה לקחת את נחמן לאומן. הנוסע, 
כאמור שילם את הכסף ופה מגיעה התסבוכת בגדולה. אירו פנים 
הכסף  את  לקח  והוא  דור  למתווך  הכסף  את  שהעבירה  טוענת 
לעצמו, ואילו דור טוען, הם שילמו מעט מאוד כסף מתוך הסכום 

המדובר. 
תהיה  העלות  אומן.  רוצה  הוא  מעניין.  ממש  לא  זה  נחמן  את 
ומבקש  מתפלל  שהוא  בזמן  אבל  עבורו,  אפשרית  בלתי  כמעט 
שזכותו של רבי נחמן תעזור לו להגיע לאומן, שני צדדי המחלוקת 

מתקוטטים בצורה מתוקשרת מאוד. 
גם  בין הצדדים  כיוון שעברו  יותר,  אף  סבוך  האמת, שהסיפור 
כספים קודמים ולאו דווקא כאלה שהגיעו מהלקוחות העכשוויים, 
אלא כאלה ששולמו על ידי חברה שלישית. מכיוון שכך יהיה קשה 
לסקר את כל הפרשה באופן מדויק, אנו, שלא יכולים לדעת היכן 
נמצא הכספים של נחמן וחבריו הנוסעים, יכולים רק להציג בפניכם 
פתחה  שכבר  המשטרה,  להכרעת  ולצפות  הצדדים,  גרסאות  את 

בחקירה.

  

לפני שייתן דובר אירו פנים, אהרון גרטנהויז את גרסת החברה, 
הוא מבקש רק לעדכן בסטטוס הנוכחי של הפרשה שעולה בכיסם 

של החסידים:
"נכון לרגע זה כל מי שהזמין כרטיס לא יוכל לנסוע דרך אירו-
פנים, חלק מהסוכנים כבר התחילו לחזור ללקוחות. כל המסמכים 
וחברת שפייזמן  לדור  אירו-פנים  חברת  בין  ההתקשרויות  ונתוני 
חברת  שהוגשה.  תלונה  לאחר  משטרה  בחקירת  נמצאים    CFD
התעופה טוענת שהיא לא קיבלה שקל מדור שפייזמן ולעומת זאת 
בחוזה",  שסוכם  כפי  המקדמה  את  קיבלו  הם  פנים  אירו  מחברת 

אומר אהרון גרטנהויז, דובר החברה. 
"חברת  אירופנים:  חברת  גרסת  את  ומציג  ממשיך  גרטנהויז 
אירו-פנים מוכרת את הכרטיסים, אין לה את המטוסים, זה חברת 
התעופה אייר-אוקראינה, הנציג שלהם הוא נחמן שטיינברג מולו 
נחתם החוזה על הכרטיסים. אירו-פנים לא קונים ישירות מחברת 
מספקים  שהם  מסי.אף.די  שפייזמן  מדור  אלא  אוקראינה,  אייר 
חברת  מול  להתנהל  במקום  נטו  ניהולי  שיקול  זה  הכרטיסים,  את 
התעופה ולסכם את הפרטים הולכים לאדם שמספק את הכרטיסים 
לך  יש  ואומר  לאירו-פנים  ומגיע  התעופה  חברת  מול  עומד  והוא 

מטוס בשעה זו וזו תתחיל למכור... זה עניין של ניהול משאבים.
התשלומים  את  להעביר  אמור  היה  החוזה  לפי  שפייזמן  "דור 
לחברת אייר אוקראינה. ואז אנחנו מעבירים אליו את הכסף שקיבלנו 
מהלקוחות. הוא הציג מסמך שעשה העברה לאייר אוקראינה ועל 
סמך זה אירו פנים העבירה אליו כספים של הלקוחות, אבל מסתבר 
שחברת אייר אוקראינה לא קיבלה את הכסף והמסמך שהוא הציג 

לכאורה מזויף וזה מתברר כעת במשטרה.
מספר  את  להגדיל  בעצם  ורצה  הגיע  שפייזמן  דור  "בגדול 
הלקוחות כדי שהוא יוכל לקבל יותר כסף, הוא אמר אני מוכן לסבסד 
מהכרטיסים  חלק  הרווח.  את  ולהקטין  ב-150$  הכרטיסים  את 
מסובסדים. הוא אמר לאירו פנים את הדבר הזה, הם פנו לרחם-נא, 

למי שזקוק  הכרטיסים  את  תספקו  ברסלב  ארגון החסד של  'אתם 
חתום  שפייזמן  שדור  וראו  בדקו  הקורה  לעובי  נכנסו  הם  להם'. 
לעבור  היה  אמור  הכסף  כסף.  פה  יש  אוקיי  ואמרו  המסמכים  על 
לחברות התעופה והוא לא עבר. כך שאם אירו פנים תרצה להפעיל 
את הטיסות, הם יצטרכו להשלים גם את הפער הזה. יש גם פיצוי 

שצריך לתת ללקוחות שנתקעו בתקלה מול נותן שירות בעבר".
דור טוען שקיבל סכום קטן מאוד...

"דור קיבל רבע מיליון דולר לחשבון שביקש".
כתבתם עוקץ של  מיליונים...

"כי הסבסודים והפיצויים היו צריכים לצאת מדור שפייזמן, זה 
כתוב בהסכמים והנזק הזה מסתכם ב-2 מיליון".

  

"הם אומרים שאני גנבתי מיליוני שקלים או דולרים, הם מודים 
שאני רק קיבלתי בין 200 ל-250 אלף דולר. אני העברתי את הכסף 
שלהם.  בסיכומים  עמדו  לא  הם  בחוזה.  שכתוב  כמו  די  אף  לסי 
מתוך 2,064 כרטיסים 700$ לכרטיס זה יוצא מיליון וחצי דולר, אם 
נתתם לי רק 250 איפה כל השאר? למה אתם לא מחזירים לאנשים 
דור  המתווך  מציג  לטלפונים?"  עונים  לא  אתם  למה  הכסף?  את 

שפייזמן את גירסתו המנוגדת בשיחה עם 'כל ישראל'.
"תראה לי פעם אחת שהם ביקשו ממני מר דור שפייזמן 'אתה 
הקלטה  הודעה  שיחה  אחת,  פעם  אותו',  תחזיר  בוא  כסף,  גנבת 
דולרים שהם  מיליוני  ביקשו ממני את הכסף, הסכומים של  שהם 

מספרים".
מה עם הטענה על הסבסוד?

"הם ביקשו ממני להביא חברה שתסבסד כרטיסים, הבאתי להם 
חברה מחו"ל שקוראים לה סי אף די והם הוציאו גם הודעה רשמית, 
מתפרנסים  שהם  בגלל  לכרטיס   $  100-150 לסבסד  הסכימו  הם 
הכסף.  את  מעבירים  והם  דרכם  עובר  הכסף  כספים,  מהעברות 

הבעיה היא שאירו פנים לא העבירו את הכסף.
יתר  את  העבירו  לא  והם  דולר  אלף  ל250   200 בין  מהם  "יצא 
הם   60 לנחמן,  אוקראינה  לאייר  הגיעו  אלף   45 זה  מתוך  הכסף. 
קיבלו כמקדמה מסי אף די כי אני קיבלתי את הכסף ואני הוצאתי 
להם צ'קים מהעסק של אימא שלי. כמובן שה-60 אלף היה צריך 
אלף   100-140 העבירו  והם  שהתקבל.  הראשון  מהכסף  להתקזז 
מתוך מיליון ומשהו, איפה המיליון ומשהו? תחזירו לאנשים את 
להגיד  שיצאתם  לפני  הכסף  את  ממני  ביקשתם  לא  למה  הכסף, 

שגנבתי מיליונים?
"לא יתכן שכל שנה הם עושים עקיצות וגונבים, תתקשרו לרב 
שלום ארוש ולבן שלו נתן ארוש, אמרו להם יש ציבור, אמרו להם 
משהו, הוא התקשר אלי כועס - למה לא אמרת לי, הם עקצו אותך. 
המזל שלי שחברת סי די אף העבירה את הכסף ועשתה עליו ריקול, 
יכול  אתה  מחו"ל  שבהעברות  שלי  המזל  זה  חזרה,  אותו  ביקשה 
לעשות ריקול אם יש מרמה או משהו ולבטל את ההעברה. הם עשו 
ביטול כי הם העבירו על המילה שלי 250 אלף $ ועוד 430 אלף $ 
יש לי מתועד בהעברות בנקאיות, זה שנחמן אומר לא קיבלתי אני 
אומר לו תראה לי מסמכים, זה שלא רואים כי אורך לזה 4-5 ימים 
עד שרואים את זה. הם לא עמדו בתנאי התשלום שנקבעו. הבנקים 

לא נותנים, אין לי כסף, אנשים לא שילמו - כל פעם סיפור חדש.
אז  מאנשים,  שלקחתם  דולר  המיליון  איפה  אותם  "שואלים 
עונה  אני  הביתה,  אלי  בואו  לבדוק,  תבואו  'נבדוק'.  אומרים  הם 
לטלפונים, איפה נעלמתי? אני לא איעלם בשביל 100,000 וגם לא 
בשביל מיליון. כואב לי על כל האנשים  שנעקצו ושאלוקים יברך 

את כולנו", הוא מסיים את המונולוג הכואב.

עוקץ אומן: שתי גרסאות 
לפרשת אירו-פנים

חסידות ברסלב סוערת: מאות חסידים שתכננו לטוס לאומן 
נתקעו בלי הכסף ובלי כרטיס הטיסה • הסיבה: סכסוך עסקי 

בין החברה שהבטיחה לרכוש להם כרטיס ובין המתווך שהיה 
אמור להעביר את הכסף • 'כל ישראל' מביא את גרסאות שני 

הצדדים לפרשה העצובה
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בחור ישיבה דקר את חברו במודיעין עילית • בישיבה נערכו תפילות לרפואת הפצוע ומאות בחורים קיבלו על 
עצמם תענית ציבור בעקבות הזעזוע מהמאורע החמור

זעזוע: דקירה בישיבה
אוריאל צייטלין

17 שוכב על  נער כבן   "ראינו 
בהכרה  כשהוא  הישיבה  מדרגות 
מלאה, כאוב וסובל ממספר פצעי 
כהן  אלון  סיפר  בגופו",  דקירה 
הבלתי  המראה  השבוע.  ממד"א 
ישיבה  בחור  של  הזה  שגרתי 
דקור בישיבה בה הוא לומד, גרם 

לזעזוע רב במגזר החרדי. 
ראשון  ביום  החל  הסיפור 
 12:00 לשעה  בסמוך  השבוע, 
אל  דחופה  פניה  הגיעה  בצהרים 
ישיבה  בחור  כי  ההצלה  גורמי 
שהתנהלה  קטטה  כדי  תוך  נדקר 
פונה  הבחור  בחורים.  שני  בין 
יציב  ואינו  קשה  כשמצבו 
מתייצב  מצבו  שמים  ובחסדי 
מן  נמלט  הדוקר  הבחור  ואילו 
האזור ונמצא בחיפושים שערכה 

המשטרה לאחר מכן. 
מקרה שכזה הוא חריג במהותו 
בפרט,  ובישיבה  החרדי  במגזר 
הדים  חולל  האירוע  כן  ועל 
בישיבה  נקבע  למחרת,  רבים. 
מישיבת  הישיבה  בני  מאות  כי 
עילית  במודיעין  הגדולה  כנסת 
יערכו  המקרה,  אירע  שם   –
תענית ציבור ואף נערכו תפילות 

בישיבה לאורך כל השבוע. 
שמסרבים  הישיבה  בחורי 
הקשה  המקרה  את  לעכל 
להתראיין  התקשו  בישיבתם, 
והתחושות,  האירוע  אודות 
וייס  עקיבא  העיתונאי  ואף 
הותקף  'כאן',  השידור  מתאגיד 
את  לסקר  בא  כאשר  באלימות 
עיתונאי  וייס,  בישיבה.  האירוע 
באמצעות  צילם  מוערך,  חרדי 
את  שברשותו  הסלולר  מכשיר 
התלמידים  אך  הישיבה,  אזור 
ורק  המכשיר,  את  מידיו  חטפו 
לו  השיבה  המשטרה  מכן  לאחר 
הסלולר  כשמסך  המכשיר,  את 

מנופץ. 
בעיקר  הישיבה  תלמידי 
לשלום  כעת  להתפלל  מבקשים 
בחור הישיבה הפצוע, ידידיה בן 
מה  פי  על  שלמה  לרפואה  מיכל 
שפורסם, נראה כי הבחור הדוקר 

לוקה בנפשו.

על הישיבה

או  הגדולה',  'כנסת  ישיבת 
בשם  לכולנו  מוכרת  שהיא  כפי 
שונה  בקו  מאופיינת  הלל",  "ר' 
הישיבות  עולם  משאר  וייחודי 
בכלל.  החרדי  מהציבור  ואפילו 
והוביל  שפיתח  הפילוסופי  הקו 
ראש הישיבה המיתולוגי ר' הלל 
חשיבה  של  קו  הינו  זצ"ל  זקס 
וייחודית,  יצירתית,  עצמאית, 
מתוך  אישי  כבוד  הכוללת 

אנושיות והתחשבות.
התבטאויותיו  במיוחד  זכורות 
של ר' הלל זקס כנגד ההשתתפות 
ובטקסים  בהפגנות  בבחירות, 
זאת  פוליטיים/מפלגתיים, 
למרות השתייכותו למגזר החרדי, 

כמעל  עצמו  את  ראה  תמיד  הוא 
לעסקנים  נתן  ולא  למסגרות 
לנהל  ואחרים  כאלה  פוליטיים 

את חייו ואת סדרי הישיבה.
כמו ביתר הישיבות, גם ב'כנסת 
הבחורים  נחלקים  הגדולה' 
הוועדים  ולבני  השיעורים  לבני 
מלבד  אך  הקיבוץ.   – הגדולים 
בר'  המעמדות  הבדלי  הגילאים, 
הלל זהים בין בני שיעור ב' לבני 
לראות  ניתן  כך,  הגבוה.  הקיבוץ 
נמצאים  ב'  משיעור  בחורים 
בחדר אחד עם בחורים מהוועדים 

הגבוהים.
א'  שיעור  בני  זאת,  לעומת 
יש  להם  מיוחד,  ליחס  זוכים 
הפנימייה.  בחדרי  נפרד  מתחם 
א'  שיעור  בני  זוכים  בנוסף 
צוות  מאנשי  לב  שימת  ליתר 
ביתר  בעוד  זאת  פקוחה.  ולעין 
על  הישיבה  סומכת  השיעורים 
המשמעת העצמית של הבחורים, 
חופשיות  יתר  נרשמת  כך  בשל 

ושחרור מצד רבני הישיבה.
ישיבת 'כנסת הגדולה' מורכבת 
ישיבות  מבוגרי  קטן  באחוז 
ישיבת  כמו  ש"נשרפו"  תיכוניות 
בתפקיד  מכהן  שם  'מערבא' 
פוסורינו  הרב  הישיבה  משגיח 
ולאחר שעברו אצלו לבדיקה הם 
בר'  בחורים  הלל.  לר'  מתקבלים 
ממשפחות  בחלקם  מגיעים  הלל 
בחורים  אלו  והיתר  מודרניות 
אשר התפתחו בעצמם עם השנים 
אך מקורם הוא ממשפחה ליטאית 

קלאסית.
תשע"ה  טבת  חודש  בשלהי 
הישיבה  ראש  המאורות,  כבו 
הלך  זצ"ל  הלל  רבי  הנערץ 
כשהוא  בפתאומיות  לעולמו 
מאות  בקרב  עצום  חלל  מותיר 
את  ובוגריה.  הישיבה  תלמידי 
מקומו תפס בנו הגאון רבי יצחק 
מונה  אביו  בהלוויית  שכבר  זאב 
רבי  היה  אביו  בחיי  ל'ממשיך'. 
יצחק זאב ר"מ בישיבה. תלמידיו 
ומופנם,  שקט  אדם  על  מספרים 

תלמיד חכם וגאון עצום.
תשנ"ו  בשנת  נוסדה  הישיבה 
על ידי הגאון רבי הלל זקס זצ"ל, 
כראש  לכן  קודם  כיהן  אשר 
ישיבת חברון כנסת ישראל, ופרש 
עם  דעות  חילוקי  עקב  מתפקידו 
הוקמה  הישיבה  הישיבה.  מנהל 
עם גרעין מתלמידיו של הרב זקס 
הצטרפו  אליהם  חברון  מישיבת 
בחורים נוספים מישיבות שונות.

אברכים  כולל  קיים  בישיבה 
המיועד  אברכים,  כ-120  המונה 
שנותרים  הישיבה  לבוגרי  בעיקר 
במודיעין  בסביבותיה  לגור 
עילית. בשנת תשע"ג נפתחה על 
לצעירים  הישיבה  הישיבה,  ידי 
כנסת הגדולה, בראשה עומד הרב 
מרדכי ברגמן, נכדו של הרב זקס 
ובוגר הישיבה. הישיבה לצעירים 
בוגרי  של  לבניהם  בעיקר  פונה 
לקהילה  המשתייכים  הישיבה 

שסביב הישיבה.

הבטחנו
!וקיימנו

בחינוך
זכינו להקים, להרחיב ולשפץ עשרות מוסדות חינוך. 

בעיקר בתי ספר, ת"ת, גני ילדים, מוסדות קירוב ולהגדלה 
משמעותית במספר התלמידים. 

בתרבות
פריחה שאין כדוגמתה במיזמי תרבות יהודיים ופעילויות 

לכל המשפחה, על טהרת הקודש לכל אורך השנה 
ובמיוחד בחגי ישראל ובבין הזמנים. 

בערכים
הקמנו ותחזקנו עשרות מועדוניות לנוער ולילדים בהן 

מתקיימים חוגים והעשרה חינוכית יהודית לנערים 
הצמאים לנשמה ומסורת יהודית.

בשכונות
יזמנו סיורים וביצענו פעילויות בכל שכונות העיר 
ובמתנ"סים תוך שיתוף פעולה עם ועדי השכונות 

והקהילות. פעלנו לצמצום הפערים החברתיים וליצירת 
אפשרויות הכנסה והמצב הסוציו-אקונומי ע"י קורסים 

והשתלמויות מקצועיות במגוון תחומים. 

ברווחה
במסגרת האגף לשירותים חברתיים, נתנו מענה לאלפי 

משפחות וסייענו להם לכל אורך הדרך כדי להחזיר אותם 
למסלול ולהוציא אותם ממעגל הרווחה. סייענו לנוער 

מתמודד, לגימלאים ולמעוטי יכולת.

בפניות הציבור
סייענו למאות משפחות ולכל פונה בהנחות בארנונה, 
היתרי בניה ובכל בעיה מול העירייה. העמדנו בלשכה 

צוות נפלא ונמרץ שפועל למענכם בכל שעות היממה. 
סייענו במענקי סלי מזון בשבתות וחגים, בקמחא דפסחא, 

בתפילין לילדי בר מצווה, בציוד חזרה לבית הספר

בביטחון
הפעלת השיטור העירוני, הקמת מערך חירום עירוני, גיוס 
מתנדבים והכשרתם, שיפוץ והכשרת מקלטים ציבוריים, 

הקמת והפעלת תוכנית עיר ללא אלימות.

באיכות הסביבה
פעלנו רבות במועצת העיר ובוועדות העירייה השונות, על 

מנת לשמר את איכותה ויופייה של העיר, מתוך אמונה 
שחזות העיר היא הפנים של כולנו.

בהתנדבות
כמי שמתנדב בשלושה ארגוני חסד אני רואה בכך ערך 

עליון. סייענו רבות לארגונים ועמותות מתנדבים. הכשרנו 
מקלטים ברחבי העיר לפעילות של התנדבות והפעלנו 

מערך של קבוצות לעזרה לקשישים, לנזקקים וכדו'. 

במסורת
כתנועה שחרטה על דגלה להחזיר עטרה ליושנה סייענו 
לבתי כנסת ולקהילות. פעלנו ונמשיך לפעול ע"מ לשמור 
על הסטטוס קוו וחיזוק המסורת והנשמה היהודית בעיר.

ש"ס פתח תקווה 
בראשות הרב אוריאל בוסו

מסורת של עשיה
בראשות הרב אוריאל בוסו

מיסודו של מרן רבי עובדיה 
יוסף זצוק"ל



כ' אלול תשע"ח 31/8/18 8

אריה לוין ואוריאל צייטלין

 - הרפובליקנית  במפלגה  ובכיר  מלחמה  גיבור  מקיין,  ג'ון 
ב-2008  הברית  ארצות  לנשיאות  בבחירות  התמודד  מטעמה 
והפסיד לברק חוסיין אובמה - הלך ביום ראשון לעולמו, לאחר 
מאבק ממושך במחלת הסרטן. בן 81 היה במותו. בשנה האחרונה 
כאשר  בגופו,  והתפשטה  שהלכה  הידועה  מהמחלה  מקיין  סבל 
לקבל  מפסיק  הוא  כי  משפחתו  הודיעה  האחרון  שישי  ביום 

טיפולים רפואיים. 
- החליט  היה מאוהדיו הגדולים  דונלד טראמפ, שלא  הנשיא 
כתב  הטוויטר שלו  בציוץ בחשבון  הפוליטיקה.  את  בצד  להניח 
טראמפ: "אני שולח את תנחומיי הכנים ואת הערכתי למשפחתו 
של הסנאטור ג'ון מקיין. ליבנו ותפילותינו נתונים עמכם". סינדי, 
אשתו של מקיין, צייצה בחשבון הטוויטר שלה: "הלב שלי שבור, 
במקום  שאהב,  באנשים  מוקף  שלו,  בתנאים  בעולמו  הלך  הוא 

שאהב יותר מכל".

ידיד אמת של ישראל

נתניהו הגיב בבוקר שלאחר הפטירה:  בנימין  ראש הממשלה 
"בצער רב קיבלתי את הבשורה על מותו של ג'ון מקיין, פטריוט 
את  בלבי  אוקיר  תמיד  ישראל.  של  אמת  וידיד  גדול  אמריקני 
אישי.  באופן  וכלפיי  ישראל  עם  כלפי  שלו  האיתנה  הידידות 
הדמוקרטיה  בערכי  מאמונתו  נבעה  בישראל  העקבית  תמיכתו 

והחופש. מדינת ישראל מצדיעה לג'ון מקיין".
שלה:  הטוויטר  בחשבון  כתבה  שקד  איילת  המשפטים  שרת 
גיבור  ישראל.  של  הגדולים  מידידיה  אחד  היה  מקיין  "ג'ון 
טרם  ויטנאם  במלחמת  משוביו  להשתחרר  שסירב  אמריקאי, 
והכיר  בכל מאודו  ארצו  את  לוחמים אחרים. אהב  שחרורם של 
את אתגריה של מדינת ישראל. לאורך 36 שנות שירותו הציבורי 
בבית הנבחרים ובסנאט ממשלות ישראל ידעו תמיד שיש להן שם 

חבר. יהי זכרו ברוך".
אמריקאי.  "גיבור  הגיב:  ברק,  אהוד  לשעבר,  הממשלה  ראש 
וככל שזה נדיר כיום, גם מנהיג פוליטי עם עקרונות. ידיד ענק של 
ישראל. בעיקר של בטחון ישראל - וחבר אישי יותר מ-20 שנה. 
ברוחו.  נפל  לא  ומעולם  הלבן  מהבית  נגיעה  מרחק  שהיה  איש 
לא בשבי בויאטנם ולא בשיאי הקריירה בוושינגטון או בסיוריו 

בעולם".

סיפור אמריקני

מקיין אינו סנטור אמריקאי שגרתי. הוא מודל בהרבה תחומים 
ונחשב לדמות נערצת במדינה. מקיין אומנם לא היה נשיא, אבל 
כאמור,  אישיים.  אינטרסים  לפני  המדינה  את  שהעדיף  מי  היה 
למרות היותו איש אהוד, ניתן לראות כי בציוץ שהקדיש הנשיא, 
הוא רק הביע תנחומים למשפחה, אך לא הרבה לדבר על מהותו 
של מקיין, זאת בגלל שמקיין חשב כי טראמפ מוביל את ארה"ב 
לאבדון. גם המסר האחרון של מקיין היה כנגד הנשיא – הוא ביקש 
כי הנשיא טראמפ לא יגיע להשתתף בהלווייתו. שני פוליטיקאים 
הביסו את מקיין בבחירות לנשיאות, האחד מהם הוא בוש והשני 
הוא אובמה, ובמקרה שלהם, ביקש כי כן יבואו להלווייתו ואפילו 

ביקש שהנשיא אובמה יספיד אותו.
חוסר  אחד,  לתושב  ולו  אין  הפוליטית,  היריבות  למרות  אך 

הערכה על פעילותו הענפה למען ארצות הברית. 
ג'ון מקיין היה גיבור מלחמה, מוכן לצאת תמיד למאבק פוליטי. 
מדינאי שפועל על פי צו מצפונו. הוא מצוטט כמי שאמר כי "אין 
ממטרותיך  יותר  גדולה  מטרה  למען  מלפעול  יותר  אצילי  דבר 
האישיות", כשכוונתו לארה"ב כמובן. הוא נולד לשני דורות של 
אנשי צבא בכירים מאוד ואף לו יש סיפור צבאי אדיר שללא ספק 

מאפיין אותו ונתן לו נקודות זכות רבות.
וייטנאם.  במלחמת  שלו  הראשון  בקרב  השתתף   30 בגיל 
את  נטש  הוא  במטוסו.  פגע  טיל  ב-1967,  שלו,  ה-23  במשימה 

מחמש  יותר  ובילה  הוכה  הווייטנאמיים,  ידי  על  נתפס  המטוס, 
עם  שרקם  הקשרים  שסיפר,  מה  פי  על  מלחמה.  כאסיר  שנים 
אסירים אחרים, שינו את חייו: "האחווה לנשק, החברות, אהבה 
בחיי",  ביותר  המשמעותיות  החוויות  עדיין  הן  לזה,  זה  שחשנו 

אמר. 
האוקיינוס  צי  למפקד  מקיין  של  אביו  מונה   1968 באמצע 
השקט של ארצות הברית, ושוביו של מקיין הציעו לו להשתחרר, 
הן לשם יחסי ציבור, והן לשם גרימת דמורליזציה אצל החיילים 
האמריקנים שיראו שבעלי ייחוס זוכים ליחס מועדף. אולם מקיין 
סירב להשתחרר אלא אם כן כל מי שנלקח לפניו בשבי ישוחרר 
עד  עונה  והוא  כלפיו,  שוביו  של  היחס  הוחרף  כך  בעקבות  גם. 
וייטנאם  צפון  שלטונות  השתמשו  שבו  "וידוי"  על  שחתם 
לצורכי תעמולה. במהלך תקופת העינויים ניסה מקיין להתאבד, 
כלפי  היחס  להשתפר  החל   1969 בשנת  זאת.  סיכלו  שומריו  אך 
השבויים האמריקניים, ובהם מקיין, אולם הוא שוחרר רק ב-14 
במרץ 1973, אחרי חתימת הסכם הפסקת האש בין ארצות הברית 

לצפון וייטנאם.
בשירותו  למוות:  קרוב  היה  שמקיין  היחידה  הפעם  לא  זו 
בחיל האוויר האמריקאי, כמעט נהרג בתאונה בנושאת המטוסים 
פורסטל. בעת שעמד להמריא, רקטה שנפלטה ממטוס אחר פגעה 
שבהן  ושריפה  התפוצצויות  לשרשרת  וגרמה  שלידו,  במטוס 
נהרגו 134 מאנשי צוות נושאת המטוסים והטייסים. מקיין הצליח 
לצאת מהמטוס וניסה לעזור לעוד טייס להיחלץ, אך התפוצצות 
האסון  מרסיסים.  קלות  נפגע  והוא  ממקומו  אותו  העיפה  נוספת 
לנושאת  לעבור  התנדב  ומקיין  המטוסים,  נושאת  את  השבית 

מטוסים אחרת, אוריסקני.

המעבר לבית הנבחרים
מלחמה.  כגיבור  והתקבל  נכה  הביתה  חזר  שחרורו,  לאחר 
לאחר 8 שנים, עבר לגור באריזונה עם אשתו השנייה סדני. שנה 
לאחר מכן, הוא נבחר לבית הנבחרים של ארה"ב, שם כיהן שתי 

אמריקה מתאבלת: 
הסנטור ג'ון מקיין ז"ל
ידיד ישראל מובהק, גיבור מלחמת וייטנאם, דמות נערצת בפוליטיקה 
הקשיש  הסנטור  את  הכירו   - הסנטורים  מותיקי  ואחד  האמריקאית 
עם  הקשר  מול  טראמפ,  עם  המתוקשר  הסכסוך   • השבוע  שנפטר 
ההשפעה  ואובמה,  בוש  הנשיאים   - להם  שהפסיד  שני הפוליטיקאים 

הנוכחית בארה"ב והקשר ההדוק עם הסנטור היהודי ג'ו ליברמן
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ארה"ב  של  בסנאט  במושב  זכה  מקיין   1986 בשנת  קדנציות. 
והחזיק בו יותר משלושה עשורים.

כמחוקק הוא נשאר קרוב לסוגיות צבאיות. הוא נאבק בהוצאות 
ממשלתיות פופוליסטיות ועבד יחד עם הדמוקרטים על רפורמה 
אותו  זיכתה  מפלגתו  נגד  ללכת  נכונותו  הבריאות.  במערכת 

לפעמים במוניטין של מי שהולך נגד הזרם. 
בשנת 1999, הוא הכריז על התמודדותו במרוץ לנשיאות, אבל 
וזכה  המוביל,  כמועמד  הסתמן  בוש  ג'ורג  המרוץ  כבר מתחילת 
לתמיכת הממסד הרפובליקני. מולו הציג מקיין מסר של רפורמות 
הפוליטיקה.  על  אינטרסים  בעלי  בהשפעת  ומלחמה  בממשל 
למועמד  נבחר  הוא   2008 ב-  יריבו.  את  בוש  ג'ורג  ניצח  לבסוף 
העמיד  ובקמפיין  הרפובליקנית  המפלגה  מטעם  לנשיאות 
למסע  שהפך  מה  אקספרס",  ישיר  "דיבור  נכתב  עליו  אוטובוס 
הבחירות שלו, כאשר הוא חצה את הארץ לאורכה ולרוחבה וגייס 
לרפורמת  לאומי,  לביטחון  להורדת המיסים,  בוחרים בהבטחות 
הגירה ולהפחתת הרגולציה על מערכת הבריאות. אך בפועל הוא 

הפסיד במרוץ לעמיתו לסנאט, ברק אובמה. 
של  כהונתו  החלה  זה,  בשלב  להתחלה:  לחזור  הזמן  וזה 
והיה  ביותר  החריפים  ממבקריו  כאחד  התגלה  מקיין  טראמפ. 
אחד מחמשת הסנאטורים הרפובליקנים חסרי המורא שהתריסו 
כנגד הנשיא במהלך כהונתו הראשונה לנשיאות ועוד לפני זאת, 
כבר בערב הבחירות, הייתה ניכרת אי האהבה של מקיין לנשיא 

טראמפ.
בבחירות 2016 הסתייג ממועמדותו של דונלד טראמפ במסגרת 
למקיין  התייחס  אף  טראמפ  הרפובליקנית.  במפלגה  הפריימריז 
נפל  הוא  כי  מלחמה  גיבור  אינו  "הוא  כי  עליו  כשאמר  בזלזול 
לנשיאות,  המפלגה  למועמד  טראמפ  כשנבחר  זאת,  עם  בשבי". 
ונחשב  הסתייגויותיו  חרף  במרוץ  בו  יתמוך  כי  מקיין  הודיע 
לאחד מהרפובליקנים הביקורתיים ביותר כלפי האיש ומדיניותו, 
עם  להתמודד  מקיין  נאלץ  זו,  פוליטית  סערה  של  בתקופה  אך 
תהפוכות משלו: בשנת 2017 הוא אובחן כחולה במחלה הידועה 
הסנאט  אל  חזר  הוא  שעבר,  ניתוח  לאחר  במוח.  בו  שפגעה 
להצבעה קריטית. מפלגתו דחפה לביטול רפורמת הבריאות של 
אובמה, ופה המוניטין שלו כמרדן, קיבל עודף משמעות, כאשר 
נגדם.  המתריסה  בהצבעתו  הרפובליקנים  במאמצי  חיבל  הוא 
הדברים  הם  דמותנו,  שלנו,  "המוניטין  אמר:  הוא  מכן  לאחר 

היחידים שאנו משאירים לאחר עוזבנו את העולם".

אבל לאומי

שמואל רוזנר, מומחה לארה"ב, המכון למדיניות העם היהודי, 
מסביר על התחושה בארה"ב בעקבות מותו של 'הגיבור הלאומי': 
צריך  לא  ברחובות.  מורגש  מאוד  לא  אבל  מתוקשר,  אכן  "זה 
דגלים  הורדת  הלאומית,  ברמה  דברים  כמה  היו  אבל  להגזים. 
בכמה מקומות, בתקשורת הוא כמובן זוכה להרבה מאוד תשומת 
לב. צריך לזכור שבסופו של דבר מקיין מכין אותנו כבר כמעט 
שנה לאירוע הזה. זה לא משהו שנפל כרעם ביום בהיר על ארה"ב. 
כולם מבינים שזה הולך לשם, הוא כבר אמר כמה פעמים דברי 
נתונה כל כך  וכמנהיג ברמה הלאומית תשומת הלב לא  פרידה. 
אליו, אלא לנשיא ולבחירות לקונגרס שיהיו עוד כמה חודשים. 
כך שמקיין כבר עשה את שלו בהשפעה על סדר היום הלאומי. 

וכבר מזה תקופה שהשפעתו אינה גדולה".
יתכן שבישראל זה יותר דרמטי באופן יחסי מאשר בארה"ב?

"לא. מבחינת התקשורת ודאי שסיקור מותו וכך גם הלווייתו 
האזרח  על  להשפעה  באשר  אבל  ודרמטיים,  משמעותיים  וכו' 
האמריקאי וסדר היום האמריקאי - לא צריך להיסחף. הוא איש 
מוכר ואהוב מאוד על הרבה אנשים שמת, והוא מקבל את ההספד 

הראוי לו, אך זה לא שינה את אמריקה באופן ממשי".
מה ההתרשמות שלך מהאיש ברמה האישית?

"פגשתי אותו מספר פעמים וראיתי אותו רבות בהופעות שלו. 
תשמע, הוא בסופו של דבר היה פוליטיקאי ומדינאי, איש חכם, 
קצר רוח, מלא הומור עם עקרונות ברורים, סדר יום בדרך כלל די 
ברור, עם סנטימנטים מגובשים. הוא התאפיין בדיבור ישיר, אמר 
להחליק  ניסה  לא  משחקים,  הרבה  שיחק  לא  חושב,  שהוא  מה 
רבים  ובמקרים  יתרונו  היה  זה  מכובסות.  במילים  המציאות  את 

גם חסרונו.
בגלל עצמאותו.  בעיקר  הפוליטי  בעולם  מוזר  עוף  היה  "הוא 
הוא לא הכפיף את עצמו לסדר יום מפלגתי מחנאי אלא בכל נושא 

גיבש בעצמו את העמדה שלו ופעל על פי צו מצפונו".
מה אנחנו פחות יודעים עליו?

"אני לא יודע מה להשיב על השאלה הזו. היו לו חיים אישיים 
שאימצו  ילדה  השאר  בין  ילדים,  ואימוץ  פרידות  מורכבים. 
הבחירות  בקמפיין  להשמצתו  הסיבות  אחת  שהייתה  מבנגלדש 
ג'ורג' בוש במדינת קרוליינה. הוא עשה גם  2000 מול  של שנת 
דברים חריגים, שאחד הבולטים שבהם היה הבחירה בשרה פיילין 
להיות סגניתו בבחירות 2008. לזכותו יאמר שגם אחרי שהפסיד 
בבחירות וגם אחרי שהבין שהבחירה בפיילין הייתה טעות והוא 
הלך אחרי עצת יועצים בקמפיין ולא אחרי מה שהוא רצה לעשות. 
הוא מעולם לא הצטרף לעליהום על פיילין, תמיד נזהר בכבודה 
ודיבר עליה בצורה מכובדת ומנומסת, גם כשלא היה צריך ממנה 

דבר. זה דבר שמאוד מצא חן בעיניי.
מוכר  מאוד  אדם  הוא  הקרובים  מידידיו  שאחד  לומר  "צריך 
בישראל, הסנאטור ג'ו ליברמן, יהודי שהיה מועמד לסגן הנשיא. 
ג'ו   - סנאטורים  שלישיית  מעין  היו  הם  ארוכה  תקופה  במשך 
את  להשיג  כדי  יחד  שפעלו  גראהם  ולינדזי  מקיין  ג'ון  ליברמן 

המטרות שלהם".
מה היו ההשלכות על ישראל לו היה נבחר לנשיאות ארה"ב?

"זה ברור לגמרי שאם הוא היה נבחר לנשיא בשנת 2008 ולא 
לחתימה,  כפי שהוא  מגיע  היה  לא  הגרעין  הסכם  אובאמה  ברק 
חושב  אני  אובאמה,  לעומת  ניצי  יותר  הרבה  אדם  היה  מקיין 
שהתגובה הצבאית במלחמה בסוריה הייתה נראית אחרת לגמרי 
את  למנוע  מוסרית  מחויבות  יש  שלארה"ב  סבר  שמקיין  משום 
מתנהג  היה  שכנשיא  לשער  ואפשר  בסוריה  שהתחולל  הטבח 

בהתאם. 
בכל  מאובאמה  אחרת  נוהג  היה  כמה  ועד  אם  יודע  לא  "אני 
ספק  ללא  היה  מקיין  הישראלי-פלסטיני.  לסכסוך  הקשור 

הביטחוניים  לצרכים  עמוקה  הבנה  וגילה  גדול  ישראל  אוהד 
מהכיבוש  נוחה  הייתה  לא  דעתו  שני  מצד  שלה.  והאסטרטגיים 
הישראלי המתמשך בשטחי יו"ש. מקיין היה יכול לעשות את מה 
שאובאמה לא יכל לעשות וזה מצד אחד להיות תומך מובהק וחד 
וייתן בו  יעריך אותו  ישראל, כך שהציבור בישראל  משמעי של 
אמון וכך יוכל להפעיל לחץ אפקטיבי יותר על ממשלת ישראל. 
גם  הצליח מעולם  ולא  ישראלי  לאמון  זכה מעולם  לא  אובאמה 

להפעיל לחץ אפקטיבי על ממשלת ישראל".
הפוליטיקאים  שני  שדווקא  העובדה  את  להסביר  אפשר  איך 
בהלוויה  מבחינתו  רצויים  היו  ואובאמה,  בוש  אותו,  שהביסו 

ואילו הנשיא ממפלגתו דונלד טראמפ התבקש שלא להופיע?
טראמפ  דונלד  כמו  באדם  שהבחירה  חשב  מקיין  "תראה, 
ביזיון,  הוא  ארה"ב  כנשיא  מכהן  הוא  בו  ושהאופן  ביזיון  היא 
שטראמפ  חפץ  לא  שהוא  בכך  גדולה  הפתעה  הייתה  לא  ולכן 
מעריך  לא  שטראמפ  בזה  גדולה  הפתעה  ואין  בהלווייתו.  יופיע 
את האופן שבו מקיין התייחס אליו. שני האישים האלה היו על 
סכינים כבר תקופה מאוד ארוכה וחוסר ההערכה ההדדית ביניהם 
לא הוסתר מעיני הציבור. העובדה שמקיין הזמין את שני האנשים 
שהביסו אותו להספיד אותו בהלוויה מעיד בין השאר על המסלול 

המאוד מיוחד ומשונה שמקיין עשה בפוליטיקה.
"המקרה מול בוש יותר מרשים, כי בינו לבוש זרם הרבה יותר 
2000 בוש ניצח אותו בצורה מכוערת מאוד, תוך  דם רע. בשנת 
שמקורביו משמיצים אותו השמצות פרועות חסרות שחר במהלך 
שקרה  מה  על  לבוש  לסלוח  זמן  הרבה  למקיין  ארך  הקמפיין. 
הגיעו  השניים  דבר  של  בסופו  אבל  ההיא,  הבחירות  במערכת 
להבנה ואפילו לידידות ביניהם סביב המטרה המשותפת שהייתה 
להם בתגובה לפיגועי ה-11/9 והמלחמות באפגניסטן ובעיראק. 
המאבק של בוש לדמוקרטיזציה במזרח התיכון שמקיין תמך בו.

"מה שהוביל אותם מדם רע בחזרה למצב של שיתוף פעולה 
בשנת  כי  משותפת.  אידיאולוגית  מדינית  מטרה  הייתה  וידידות 
2000 אחרי הבחירות הייתה כמעט שנאה של מקיין לג'ורג' בוש. 
וגם  החליטו  שניהם  כי  מפתיע.  פחות  זה  אובאמה  של  במקרה 
עמדו בכך במרבית הזמן לקיים מערכת בחירות עניינית ומנומסת, 
ממערכות  אחת  הייתה  זאת   ,2008 בשנת  ביניהם  שהייתה  כמו 
ללא  ארה"ב.  בתולדות  ביותר  והרגועות  המנומסות  הבחירות 
אובאמה  על  הגן  שמקיין  רגעים  היו  כמעט,  אישיות  השמצות 
על  שבחים  דיבר  שמקיין  הלבן  בבית  אירוע  היה  אותו,  ושיבח 
ברק אובאמה והיו גם רגעים שאובאמה הגן על מקיין מכל מיני 
מתקפות נגדו. למרות שמקיין היה בצד המפסיד לא ראינו עוינות 

בין השניים.
"למקיין הייתה ביקורת קשה על תפקודו של אובאמה כנשיא, 
זו הייתה תמיד קשה ועניינית לא  והוא מתח עליו ביקורת, אבל 
אובאמה  את  רוצה  שמקיין  מהעובדה  מופתע  לא  ואני  אישית. 
הדרך הארוכה  את  זה  לראות  מעניין  כאחד ממספידיו. מה שכן 
להיום.  ב-2008  הבחירות  מאז  ארה"ב  שעברה  העצום  והשינוי 
מאוד  קשה   2008 של  לאובאמה  מקיין  בין  אז  שהיו  יחסים  סוג 
לדמיין אותו לנוכח הקרב העכור והמכוער בין טראמפ לקלינטון 

ב-2016".
מה היה חסר לו כפוליטיקאי שבגלל זה הוא הובס פעמיים?

"זה לא מצב זהה בשתי המערכות הללו. ב-2008 הרפובליקנים 
הלכו עם המועמד הממסדי שהיה ג'ורג' וו בוש ומקיין היה עצמאי 
מדי וסורר מדי, הממסד הרפובליקני לא תמך בו ולכן הוא הפסיד 
בפריימריז לבוש. בשנת 2008 הוא היה בכיר הרפובליקנים שהיה 
אפשר להעמיד לבחירה, ולכן הוא כן הגיע לקו הגמר ולבחירות 
אחרי  בוש,  שנות   8 אחרי   2008 בשנת  להערכתי  אבל  הכלליות 
המלחמה בעיראק, אחרי הוריקן קתרינה, אחרי המשבר הכלכלי 
הגדול - אף מועמד רפובליקני לא יכל לנצח אף מועמד דמוקרטי 

ולכן הבחירה של אובאמה היא מובנת מאליה".
בשבי
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ארבעס
יענקי קצבורג

ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי אמר השבוע 
בפתח השיעור כללי בישיבה על רקע האירועים 
ללימוד  הפריעו  ואשר  אלימות  שכללו  האחרונים 
התקין בישיבה: "לפני שאתחיל את השיעור אני חייב 
לדבר כמה מילים, זה לא פשוט, כבר היה הסיפור הזה לפני 

שנה, נחזור קצת.
"יודעים שהקב"ה ברא את העולם, בשביל מה הוא ברא את 
העולם? הרי כולנו הנשמות היינו כבר בגן עדן, ומצפים ליום 
שנשוב לשם, שם הוא הטרקלין וכאן הוא פרוזדור לטרקלין, 

מדוע לא נישאר כבר לכתחילה בטרקלין.
התשובה לזה מבואר בחז"ל שהקב"ה אומר כשאתם נמצאים 
שתרגישו  רוצה  אני  חסד,  לחם  מרגישים  אתם  בטרקלין 
ולכן שלח אותנו לכאן לעולם הזה שיהיו לנו  שמגיע לכם, 
ריבונו  נאמר  לשם  כשנבוא  וכעת  עליהם,  ונתגבר  ניסיונות, 
ניסיונות  עברנו  קיימנו את מה שביקשת  עולם, תראה!  של 

והחזקנו.
יהי'  זה  ידי  שעל  שטן,  ברא  הקב"ה  הניסיונות?  הם  ומה 
לפני  השטן  בא  השטן,  את  הקב"ה  שברא  ולאחר  בחירה, 
הקב"ה וטען הטלת עלי תפקיד, הוא נועד לכישלון, כי אתה 
בידך הכל ולך הכוח לתת לאיש כדרכיו כל מי שיקיים מצוות 
יזכה לשכר ולהיפך ייענש, אבל אני מה אני אתן להם? אין 
לי מה למכור. השיב לו הקב"ה אתה צודק! ולכן אני נותן לך 

כוח, שתוכל לתת כמו שאני נותן, שומעים! 
מו"ר הגרא"א דסלר זצ"ל ביאר פעם על השאלה מדוע דרך 
רשעים צלחה, כולם מתפלאים ישנם רשעים גבירים, עשירים, 
ואילו בני הישיבות יודעים את מצבם, וביאר בזה כשהקב"ה 
נותן הוא נותן כמו שהוא מבין, כל אחד כפי הראוי לו ולפי 
תפקידו ותכליתו בחיים, אבל הוא נתן גם לשטן כוח, ולמי 
רצונו מקבל ממנו  ועושה את  יותר  נותן, מי שחוטא  השטן 
על  רק  לא  אבל  ממון,  על  וזה  הקושיה,  מיושב  וכבר  יותר, 
ממון זה כך אלא גם על תורה, השטן אומר להם תלמדו ואני 

אתן לכם גם כן חכמה.
כתוב עושר שמור לבעליו לרעתו, ובסנהדרין קי. אר"ל זהו 
לא  עושרו  אולם  היה,  מופלג  עשיר  קורח  קרח,  של  עושרו 
התוצאות....  היו  אלו  ולכן  מהשטן,  אלא  שמים  מתנת  היה 
נאמרו  ושם  מטות  בפרשת  במדרש  גם  מפורשים  והדברים 
יכולים  שהם  וגבורה,  עושר  חכמה  מתנות  ג'  על  הדברים 
להיות מתנות שמים, ויכולים גם להיות ממקום אחר... השטן 

נותן גם חכמה, שיהיו גם שם חכמים.

הראפר הגר צדק ניסים בלאק זכה להיכנס אל מעונו 
הייתה  "זו  קנייבסקי.  חיים  התורה  שר  מרן  של 
וביקשתי  חיים  לרבי  הלכתי  מדהימה,  הזדמנות 
ממנו עצה מה לעשות. לא מקבלים אותנו לבית ספר 
בגלל הצבע של הילדים שלי. הם אומרים לי את זה בפירוש, 
שמעתי לפני זה מכל מיני אנשים שזו תהיה בעיה כי אני כהה 
עור, אבל אמרתי לה' שאני מחזק אנשים דווקא בזכות צבע 
העור שלי. הילדים שלי בבית ולא בבית הספר, כי לא היה 

בית ספר שקיבל אותם. 
שמתאים  ספר  לבית  שלנו  ה-10  בת  את  להכניס  "ניסינו 
אתם  שלנו.  הצבע  בגלל  לא  לנו  אמרו  והם  שלנו  להשקפה 
יכולים לברר עלי עם הרב שלי או אפילו להגיד שזה בגלל 
לא.  ממש  זה  העור,  צבע  בגלל  לדחות  אבל  שלי,  המקצוע 
חושבים  הם  ובינתיים  שלנו  לילדים  מספרים  לא  אנחנו 
שאנחנו עוד מחפשים את בית הספר הטוב ביותר בעבורם", 

סיפר.

כינוס מיוחד ונרגש של כבוד התורה נערך למאות 
שהוקמה  הכוללים  רשת  ואברכי  ישיבה  בני 
היא"צ  לקראת  כהן,  שלום  אחי  רבי  הגאון  ע"י 
הוקמו  שמה  שעל  ע"ה  שטינמן  חנה  הרבנית  של 

הכוללים.
ראש  מרן  ובנשיאות  שבהכוונת  הכוללים  ורשת  הישיבה 
הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל הוקמו לפני כחמש עשרה 
נפתחו  אז  שנים,  ארבע  לפני  הארץ  לכל  והתרחבו  שנה, 
במסגרת  ובירושלים,  ספר  קרית  ברק,  בבני  גם  סניפים 
וחלקי  מסכתות  וכמה  כמה  האברכים  סיימו  כבר  הכוללים 
בני  התאספו  היא"צ  ויום  הדין  ימי  ולקראת  ערוך,  שולחן 
הישיבה  ראש  בראשות  מיוחד,  לכינוס  והאברכים  הישיבה 
הג''ר אחי שלום כהן והגאון רבי שרגא שטינמן ראש מוסדות 

אורחות תורה.
שולחנות  סביב  ברק,  בבני  וגשל  באולמי  התקיים  האירוע 
ערוכים לסעודת המצוה, מקהלה של בעלי מנגנים הנעימה 
את האירוע. פתח את האירוע הגאון רבי ברוך שפירא מרבני 
הכולל  את  המלווה  לאחים,  לב  ויו''ר  תורה  קול  ישיבת 
הוותיק שקיים בישיבת 'רש"י' בירושלים, שסיפר על הקשר 
הישיבה  ראש  מרן  עם  והכוללים  לרה''י  שהיה  המיוחד 
הגראי"ל שטינמן זצוק"ל ועם הוראותיו המיוחדות לישיבה 

והכולל במשך השנים.
אחריו כובד הרה"ג רבי גדליהו הוניגסברג לשאת דברים, הוא 
הישיבה  ראש  מרן  מעניק  שהיה  והעידוד  הקשר  את  הזכיר 

הגראי"ל שטינמן זצ"ל לרשת הכוללים, ו"אין יותר מתאים 
מימי האלול, לסיים את הש"ס לקראת ימי הדין", הוא סיפר 
על תקופת מלחמת המפרץ, שמרן זצ"ל הורה לכמה אברכים 
ושלא  לחשוש  מה  להם  שאין  בארץ  ללמוד  שבאו  מחו"ל 
יחזרו, כי זכות התורה העצומה שיש מהאברכים תגין עליהם 
מכל פגע, וכך אכן אירע, לא נפלה ציפורן מאף יהודי חרדי 

ב"ה.
התורה  שר  מרן  לאולם  נכנס  עת  הייתה  רבה  התרגשות 
הגר"ח קניבסקי, שטרח ובא במיוחד כדי להוקיר את אברכי 
הכוללים העמלים בתורתם מתוך הדחק. בנוכחותו התקיים 
באמירת  שטינמן  הגר"ש  כובד  כשלאחריו  הסיום,  מעמד 

הקדיש. 

השבוע התקיימה שמחת הבר מצווה לבנו של רבי 
שבע  בבאר  'סופיה'  באולמי  אבוחצירא  פנחס 
בהשתתפות רבנים ואישי ציבור רבים, את האירוע 
וינברג  זאנוויל  והזמר  רובין  יענקי  הקלידן  הנעימו 
ומשה וינטרוב ומקהלת מלכות. בגלל תקלה טכנית במהלך 
בשקט  המשיכה  והשמחה  באולם  החשמל  קרס  השמחה 
תפרח  ישיבת  ראש  הגברה.  ללא  בחושך  החצוצרות  לקול 

הגר"א פילץ נשא דברים למרות החשיכה.

של  לבנו  החתונה  שמחת  נערכה  והדר  פאר  ברוב 
ר' אייל משיח בבנייני האומה בירושלים,  הנגיד 
יצחק  רבי  הגאון  לציון  הראשון  נראו,  בשמחה 
שמעון  רבי  הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חברי  יוסף 
יוסף, חברי  בעדני, הגאון רבי ראובן אלבז והגאון רבי דוד 
מועצת גדולי התורה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, הגאון 
רבי משה הלל הירש, וכן הגאון רבי יהודה כהן, הגאון רבי 
צמח מאזוז, הגאון רבי אשר וייס, הגרש"מ עמאר הגאון רבי 

דניאל זר והרבנים למשפחת בן שמעון. 
 - דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר  בשמחה  השתתפו  כן,  כמו 
רפואי  טיפול  לאחר שעבר  התעופה  במיוחד משדה  שהגיע 
קל בצרפת, ח"כ יואב בן צור, ראש עיריית פתח תקווה איציק 
אברהם  ב"ב  העיר  ראש  מ"מ  בוסו,  אוריאל  וסגנו  ברוורמן 
רובינשטיין, ראש עיריית ביתר מאיר רובינשטיין והמועמדים 
לראשות העיר ירושלים זאב אלקין ומשה ליאון. משה ליאון 

זכה לברכה מהגר"ש כהן והגר"ש בעדני.

השבוע התקיימה שמחת הבר מצווה לבנו של רבי 
שבע  בבאר  'סופיה'  באולמי  אבוחצירא  פנחס 
בהשתתפות רבנים ואישי ציבור רבים, את האירוע 
וינברג  זאנוויל  והזמר  רובין  יענקי  הקלידן  הנעימו 

ומשה וינטרוב ומקהלת מלכות.
באולם  החשמל  קרס  השמחה  במהלך  טכנית  תקלה  בגלל 
ללא  בחושך  החצוצרות  לקול  בשקט  המשיכה  והשמחה 

הגברה. הגר"א פילץ נשא דברים למרות החשיכה.

כללי,  השיעור  לפני  הישיבה  לבני  פוברסקי  הגרב"ד  דברי 
ישיבות  בני  כינוס  הגר"ח,  התורה  שר  מרן  אצל  הראפר 
בראשות מרן הגר"ח ותקלה טכנית בבר מצוה לבן המקובל
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איש הממסד

ידיד גדול ונאמן למדינת ישראל וכל ראשי ממשלתה 
המפלגה  ומראשי  הבכיר  הסנאטור  השנים,  לאורך 
במהלך  השבוע.  נפטר  ז״ל,  מקיין  ג'ון  הרפובליקאית 
הקריירה הארוכה של מי שהתפרסם כ׳שבוי הבכיר׳ במלחמת 
וייטנאם בגלל מעמדם של אביו וסבו, אדמירלים בעלי 4 כוכבים 
בצי האמריקאי. הסנאטור ג׳ון מקיין התחרה על הנשיאות מול 

ברק אובמה והפסיד. 
בשמו  שנשא  המוות,  לאחר  שפורסמה  פומבית  בהצהרה 
מקיין  ג׳ון  הזהיר  לעולמו,  שהלך  הסנאטור  של  הקרוב  חברו 
הרפובליקאי שלא היסס בחייו לצאת נגד הנשיא המכהן דונאלד 
ליריבויות שבטיות  בין אהבת המולדת  "בלבול  טראמפ, מפני 
שזרעו שנאה", וקרא לציבור האמריקני "לבטוח בערכינו ולא 

להטיל בהם ספק". 
יריבים  הנשיא טראמפ לא הוזמן לנאום בהלווייתו, הם היו 
על  בסנאט,  להצבעה  הגיע  ז״ל  הסנטור  חוליו  ממיטת  מרים. 
לדעת  בניגוד  ״אובמה-קאר״,  הבריאות  ביטוח  חוק  ביטול 
ביטול  בסנאט,  הרפובליקאי  הרוב  למרות  והמפלגה!  הנשיא 
בפרסטיז׳ה  אנושה  ופגיעה  מוראלית  מכה  עבר,  לא  החוק 

הטראמפית.   
והאמירות  בחייו  מקיין  ג׳ון  הסנאטור  של  ההתבטאויות 
בשמו לאחר המוות, מגלות ״טפח מטפחיים״ מהתסכול הנורא 
תכניותיו  הנבחר,  מהנשיא  הרפובליקאית  המפלגה  ראשי  של 
הגרנדיוזיות, אורחותיו, ציוציו, מה שנחשף ומה שעוד ייחשף. 
לרפובליקאים  הביתה,  הנשיאות  את  החזיר  טראמפ  הנשיא 
בניגוד לכל התחזיות. לאחר 16 שנה של ביל קלינטון ואובמה 
הדמוקרטים, ורגע לפני קדנציה דמוקרטית נוספת של הילארי! 

מפץ.  
לא  המפלגה,  ׳למרות׳  נבחר  טראמפ  דונאלד  הנשיא  כבוד 
מה  היה  לא  תמיכה,  על  מאחוריו,  עמדו  בקושי  הם  בזכותה. 
הרפובליקאית,  המפלגה  במועמדות  זכה  כשכבר  גם  לדבר. 
של  לימינו  חלקית  עמדו  סניפיה,  אישיה,  המפלגה,  משאבי 
טראמפ. את מערכת הבחירות הוא ניהל כמו איש עסקים עצמאי 
ומימן בעזרת הונו האישי ותמיכה ממיליארדרים מאד מסוימים. 
שחשש  הגדול,  היהודי  הפילנתרופ  אריסון,  שלדון  היתר  בין 
ישראל-ארה״ב  ליחסי  יעולל  שזה  ומה  דמוקרטי  מניצחון 

ומעמדה של ישראל בעולם המערבי. 
תנועה-נשיאות  כדי  תוך  טראמפ  את  להכיר  למדה  המפלגה 
בידיו  והמצביעים  שההמונים  ׳הבינו׳  במפלגה  בפועל. 
לעגלת  שמצטרפים  או  הברירות,  דונאלד.  של  המחוספסות 
לקדנציה  לבד  ממשיך  שהמנצח-טראמפ,  או  הגדול  המנצח 
זה  מתרסקת.  ההיסטורית  והמפלגה  עצמאית  במפלגה  נוספת 
שנוא  טראמפ,  הנשיא  בחיים.  בחרו  הרפובליקאים  קרוב.  היה 
השמאל ואימת הליברלים, נערץ על ידי אנשי הצווארון הכחול, 

השיפור  לאור  ההון.  ובעלי  העובדת,  הפרוטסטנטית  אמריקה 
האדיר בכלכלה ובכוח הקניה של האזרח הקטן, תוספת מיליוני 
מקומות העבודה במשק האמריקאי ושיקום התעשייה, טראמפ 
יעד חדשים, קולות המהגרים והשחורים שבעבר  פורץ לקהלי 

היו מתנגדיו הקולניים. 
החישובים  לפי  בשיניים.  בקושי,  בנשיאות  זכה  טראמפ 
שבדיעבד, למרות שהיו לו מספיק אלקטורים בגוף הבוחר, היו 
לו פחות קולות מצביעים בסה״כ. נפלאות הבחירות בארה״ב. 
פריצה וקבלת קולות מקהלי יעד שהיו חסומים בפניו הרמטית 
המסורתי  הציבור  בקלות.  נוספת  קדנציה  לו  מבטיחים   -
זמן  כל  ׳הקול׳,  את  לו  ויתן  ׳הכול׳  על  לו  ׳סולח׳  טראמפ  של 
אורחות  הגדול.  בעולם  וכבוד  בכיס  רווחה  תביא  שהמדיניות 
׳פסיק׳ במזבח החישובים. אתה שואל את  חייו ועברו הסוער, 
והוא עונה לך: אני לא  ולמה?  הייתכן,  המצביע הפוטנציאלי, 
זה אומר את הכל  מצביע לאיש! אני מצביע לדרך ולהצלחה. 

ומביא את הקול. ראשי הרפובליקאים, הפנימו.  
מחברי  לשליש  האמצע  בחירות  ייערכו  הקרוב  בנובמבר 
הנבחרים,  בתי  בשני  הרפובליקאי  הרוב  והסנאט.  הקונגרס 
בקונגרס  רוב  ללא  ששלטו  נשיאים  היו  כבר  מוחשית.  בסכנה 
ובסנאט. ברק אובמה לדוגמה! זה היה קשה מאד. לטראמפ זה 
יהיה קשה שבעתיים. א. אין לו אוטומטית את כל הרפובליקאים. 

ב. הדמוקרטים צפויים להתחיל תהליך הדחה.
אפשר  אבל  קלוש.  סבוך,  הדחה  הליך  להצלחת  הסיכוי 
לו  יפגע  יאיים על הנשיא טראמפ,  זה  למות רק מקשיי הדרך. 
נורא.  ואפילו  נעים  לא  זה  ו...  אותו  יעסיק  רגישים,  במקומות 

עצם המחשבה מדירה שינה מעיני המקורבים.
הם  האמצע.  בחירות  על  מסתערת  הרפובליקאית  המפלגה 
׳יודעים׳ ששובר-השוויון ומי שיכול להבטיח ניצחונות מקומיים 
שיבטיחו את המשך השליטה בבתי הנבחרים, זה ״כבוד הנשיא 
הנבחר״. התייצבות שלו לצד המנהיגים הרפובליקאים הנאבקים 

במחוזות בחירתם, יכולה להביא לסחף ולשינוי. 

אותם,  משלהב  טראמפ  טראמפ.  את  אוהבים  העם,  ההמון, 
לא  בריאות,  ביטוח  כן  עליו.  סומכים  הם  תקווה,  להם  נותן 
לארדואן  לא  מקסיקו,  עם  חומה  כן  זולים,  עבודה  למהגרי 
וצפון קוריאה. העיקר שאמריקה תהיה שוב גדולה! ולאחרונה 
הנשיא החל להשתמש בביטוי משוכלל. ״אמריקה תהיה שוב 
אדירה״, המפלגה שניסתה להתחמק מהנשורת שמפזר הנשיא 
הרפובליקאי, מתחממת לאורו וצריכה את עזרתו. הנשיא זקוק 

לא פחות מהם לשימור הרוב. 
הרפובליקאי  הקול  את  ייצג  והמאמין,  הפייטר  מקיין,  ג׳ון 
זכויות  ע״ח  לא  גדולה,  אמריקה  משפחה,  ערכים,  המסורתי. 
המיעוטים והחלשים. אמריקה של פעם. טראמפ הוא הביטוי הכי 
מוחץ לאמריקה של ה״עידן החדש״. ה״דולר הוא האלוקים״. 
זה  באם  בזה?  לקנות  אפשר  ומה  בכיס?  יש  בכמה  נבחן  הכל 
משתלב ב״אמריקה שוב תהיה אדירה״! זה בונוס לא מבוטל. 
טראמפ פיצח את השיטה, מקיין ז״ל וחבריו הוותיקים עוד לא 
לאמריקאים  טובה  טראמפ  של  אמריקה  השינוי,  את  הפנימו 
דונאלד  הנבחר.  הנשיא  לכבוד  טובה  מילה  עוד  לישראל.  וגם 

טראמפ.  

פטירתו של ג'ון מקיין והמחלוקת הפנימית עם הנשיא טראמפ, מסמלות את השינוי 
שעברה המפלגה הרפובליקנית, שמעדיפה להתעלם מחסרונותיו של הנשיא ולחבק 

אותו • המבחן – בחירות אמצע הקדנציה שישפיעו על הרוב בבתי הנבחרים ועל 
סיכויי טראמפ לכהונה נוספת

עו"ד יצחק שינפלד 

 המפלגה הרפובליקאית
מסתערת על בחירות 
האמצע. הם ׳יודעים׳ 

ששובר-השוויון ומי שיכול 
להבטיח ניצחונות מקומיים 

שיבטיחו את המשך 
השליטה בבתי הנבחרים, 
זה ״כבוד הנשיא הנבחר״. 

התייצבות שלו לצד 
המנהיגים הרפובליקאים 

הנאבקים במחוזות 
בחירתם, יכולה להביא 

לסחף ולשינוי
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החלטתו של שר התחבורה ישראל כץ שלא 
לקחת חלק בעימות )המסורתי( סביב העבודות 
שהיו אמורות להתבצע בשבת, מלמדת על הפקת 
לקחים מבחינתו של העבר, ועל רצונו לרשת את נתניהו 

בבוא היום. 
ישראל כץ, שבשנים האחרונות עושה כל מאמץ כדי 
לשוות לעצמו תדמית של מנהיג, לא מסתיר זאת, בראיונות 
שהתפרסמו איתו בעבר הוא אמר בקולו שהוא מתכוון 

להתמודד על הנהגת הליכוד. 
כחלק מלקחי העבר שלו, במשבר הקודם עם המפלגות 
החרדיות סביב עבודות הרכבת בשבת הוא יצא חבול ומוכה. 
הוא הבין שהדרך להנהגת המדינה או הליכוד בעתיד עוברת 
דרך אחת - שאיפה ככל שרק אפשר להימנע מעימות מיותר 

עם החרדים. 
כל בר דעת מבין היום, שאין כמעט כל אפשרות להגיע 
לכיסא של ראש הממשלה כשציבור גדול מרגיש שהוא 
כועס עליך. הוא למד זאת מיאיר לפיד. זה האחרון הגיע 
יחסית להישגים די מדהימים בפוליטיקה הישראלית, עד 
מפלגתו של יאיר לפיד ״יש עתיד״ ההיסטוריה לימדה שכל 
מפלגת אמצע לא שורדת יותר מקדנציה אחת או שתיים, 

כולן בסופו של דבר התפרקו. אצל יאיר לפיד זה שונה. 
נכון, בבחירות האחרונות הוא ירד במספר המנדטים 
משמעותית, אבל הוא לא נעלם מהפוליטיקה הישראלית 
אלא להיפך. עם כל זה צריך לזכור, שהקושי של לפיד להגיע 
לראשות הממשלה נובע מכך שכל מה שהוא לא יעשה 
)ראיונות בחלק מהתקשורת החרדית, חברויות אישיות 
עם כל מיני עיתונאים חרדים ועוד( כל זה לא ימחק ממנו 
את עצם קיומו הפוליטי, שהתחיל בשנאה לציבור החרדי. 
נחזור לישראל כץ, כץ אינו רוצה להצטייר כמי שנלחם 
פעם אחר פעם בציבור החרדי, גם הוא מבין שבבוא היום 
אם וכאשר תוטל עליו המשימה הקשה להרכיב קואליציה, 

הוא יצטרך את המפלגות החרדיות לשם כך. 

עוד משהו שעלינו לזכור, חברי הליכוד היום ברובם הם 
ציבור מסורתי. ציבור שחשובה לו גם השבת, ציבור שלא 
יאהב את האפשרות לתמוך במנהיג שמכריז מלחמה על 
הציבור החרדי. השותפות הטבעית של הימין עם החרדים 
היא בסיס איתן שהוכיח את עצמו פעם אחר פעם. בכל פעם 
שהליכוד בגד בברית הזו עם החרדים הוא שילם מחיר. 
ראינו בממשלה הקודמת שהוקמה בברית של נפתלי בנט 

ויאיר לפיד איך שזה לא החזיק מעמד. 
ואחרי כל הנתונים הללו חשוב לזכור את מה שאני טוען 
תמיד, יש המבוהלים בכל פעם שסביבת נתניהו רומזת לכך 
שבפעם הבאה הוא יקים ממשלה ללא החרדים. אבל לא כך, 
אין צורך להיבהל מהאיומים הללו, נתניהו יודע טוב מאוד 
שהיחידים שלא מסכנים אותו, גם אם דרישותיהם גבוהות 
- אלו המפלגות החרדיות. אין להם כל כוונה ויכולת לרשת 
אותו, והנחת העבודה הזאת צריכה להיות כל הזמן בראש 
של כולם. עשה נכון ישראל כץ כשלא נבהל מהעליהום 
התקשורתי עליו כאילו הוא נכנע לחרדים בעניין עבודות 

הגשר בשבת. 

אומן ראש השנה

בכל שנה נוסעים עשרות אלפים להשתטח על ציונו של 
רבי נחמן מברסלב באומן. בכל שנה, מתעורר הדיון האם 
זה נכון לטוס לשם. אני כרגע לא מכניס את עצמי לויכוח 

בין גדולי ישראל לגבי הנסיעה לשם. 
במשך 13 שנה נסעתי לאומן, נסעתי לשם בכל שנה 
כדי להתפלל יחד עם ההמונים שהיו נוסעים, כבר שנתיים 
שאני לא נוסע, אני לא נוסע לשם לא כי חלילה האמונה 
שלי בהבטחה של רבינו נחמן ירדה, אני לא נוסע כי הכל 

שם השתנה. 

אנשים נוסעים לשם היום יותר בגלל האווירה השמחה 
שיש שם, הנסיעה לאומן אינה דומה במאומה לנסיעה 
אחרת שאדם טס לחו"ל. המחירים היקרים של הטיסות 
חרף ההבטחה של איתן כבל להילחם בתיאום המחירים בין 
חברות התעופה. חוסר הנוחות של הלינה והאוכל )למרות 
שבשנים האחרונות יש שיפור משמעותי(, הסבל בעיכובים 
בטיסות שלפעמים נמשך יותר מעשר שעות דיליי )מניעות( 
הכל ביחד מתגמד ליד ההרגשה העילאית של אלו הנוסעים 
באמת להיות צמודים כמעט עשרים וארבע שעות לציונו 

של הצדיק. 
האווירה שם במקום השתנתה מאוד, רבים מהוותיקים 
שהיו נוסעים לשם במשך שנים ארוכות אומרים היום שאינה 
דומה אומן של עכשיו למה שהיה שם פעם. הקהל התחלף 

כמעט לחלוטין, האווירה השתנתה ממילא. 
אינני מתכוון חלילה להקניט או משהו בדומה את אותם 
אלו הנוסעים לשם בכל זאת. אני לא נוסע משום שאני חושב 
שמה שהיה נכון לאז לא נכון עבורי להיום, אמר לי פעם 
מרן הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, שכאן בארץ 

יש לנו את רשב"י. 
אפשר גם לנו להתחבר עם אמירת העשרה מזמורי תהילים 
)תיקון הכללי( בעת חצות היום בערב ראש השנה, ערוצי 
הרדיו החרדים בדרך כלל מעבירים שידור ישיר מהציון, 
אפשר להישאר כאן בארץ ולהתעלות ברוחניות לא פחות, 
זה עדיף מלעזוב את המשפחה ולטוס לשם לאווירה שאינה 

דומה בכלל למה שהיה שם בעבר. 
ועדיין ישנם כאלו שזה מחזק אותם ברוחניות, אותם אלו 
שיטוסו לשם בלי צורך בכלל להתייחס למלעיזים. מי שזה 
מחזק אותו באמונה, מחזק אותו ברוחניות - צריך לטוס 
לשם. אני כבר אינני מרגיש כך לצערי, ומעדיף לטוס לשם 
בתאריכים אחרים בשנה לקריאת תיקון הכללי בציונו של 
רבי נחמן. אלו הנוסעים ואלו שהפסיקו לטוס לשם נוהגים 
נכון, והעיקר הוא שיתקבלו התפילות, תכלה שנה וקללותיה. 

אל תירא ישראל 
החלטתו של השר כץ מוכיחה שהוא הפנים שהדרך לראשות הממשלה עוברת 

דרך חיבור עם החרדים • וגם: על שינוי האווירה בשנים האחרונות באומן 
והסיבה בשלה כותב השורות כבר לא נוסע לציון רבי נחמן בימי ראש השנה



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

כל בר דעת מבין היום, שאין 
כמעט כל אפשרות להגיע 

לכיסא של ראש הממשלה 
כשציבור גדול מרגיש שהוא 

כועס עליך. הוא למד זאת 
מיאיר לפיד. זה האחרון הגיע 
יחסית להישגים די מדהימים 

בפוליטיקה הישראלית, עד 
מפלגתו של יאיר לפיד ״יש 

עתיד״ ההיסטוריה לימדה שכל 
מפלגת אמצע לא שורדת יותר 
מקדנציה אחת או שתיים, כולן 

בסופו של דבר התפרקו

פעל נכון. השר כץ, צילום: אוהד צויגנברג
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תמריץ כלכלי לשלום המיוחל
חיתוך הסיוע לאונר"א יעצור את התמריץ 'לתחזק' מיליוני פליטים מדומים • וגם: הישג 

נוסף לימין במערכת המשפט, מסמל אולי את סוף ניצול בתי המשפט בידי השמאל

בסוף  הודיע  האמריקאי  הממשל 
כ-200  לקצץ  כוונתו  על  שעבר  השבוע 
סוכנות  לאונר"א,  מהסיוע  דולר  מיליון 
מכיוון  פלשתינאים.  בפליטים  לטיפול  האו"ם 
לסוכנות,  העיקרית  התורמת  היא  שארה"ב 
יש חשש  שתקציבה הוא כמיליארד דולר בשנה, 
הפליטים  סוכנות  היעלמות  פעילותה.  להמשך 
ולגרום  קוו,  הסטטוס  את  מהותית  לשנות  יכולה 
זו  הודעה  התיכון.  במזרח  פוליטיים  לזעזועים 
של הממשל האמריקאי מציגה מציאות עובדתית 
שאיננה גלויה לעיני רבים - בסוף, הכל זה עניין 
מה  זה  הכלכליים,  התמריצים  מערכות  כסף.  של 

שמשפיע על יצירת המציאות הפוליטית. 
ברוב  חברתית  מציאות  או  פוליטית  מציאות 
הם  אלא  גורל,  גזירת  אינם  המקרים  של  מוחלט 
תולדה של תמריצים כלכליים. תופעות חברתיות 
נוצרות )לרוב( לא מעצמן, אלא פשוט כי להרבה 

אנשים משתלם לנקוט בהתנהגות מסוימת. 
מחמישה  יותר  על  להיום מדווחת אונר"א  נכון 
מקבלת  עבורם  רשומים״.  "פליטים  מיליון 
מהאיחוד  מארה"ב,  נדיבות  תרומות  הסוכנות 
ערביות.  ומדינות  מערביות  ממדינות  האירופי, 
הפליטים  צאצאי  רק  לא  נמנים  ה"פליטים"  בין 
מי  המחנות,  את  שעזב  מי  גם  אלא  המקוריים 
עם  התחתן  או  מבחוץ  שבא  מי  למערב,  שהיגר 

פליט.
שנעקר  מי  היא  האו"ם  באמנת  הפליט  הגדרת 
ממקום מושבו עקב מלחמה או מצב מסכן חיים. 
היו עשרות מיליונים כאלה באירופה ובעולם מאז 
סיום מלחמת העולם השניה, והם כולם הסתדרו 
במקום מושבתם. חלקם התאקלמו במקום חדש, 
הפליטים  למעט  אחר.  פתרון  נמצא  לחלקם 
הפליטים  הם   ,1948 ממלחמת  הפלשתינאים 
היחידים בעולם שלא רק שלא התאקלמו, אלא הם 
הורישו את מעמד הפליטות לצאצאיהם, כי אצלם 
בעולם.  אחר  פליט  מכל  שונה  הפליטות  הגדרת 
הגענו  הערכות(,  )לפי  פליטים  אלף  מ-700  וכך, 

היום ל-5 מיליון פליטים רשומים. 
שגרים  ״פליטים"  מיליון  שני  נמנים  אלה  בכלל 
רבים  וכן  ירדנית  באזרחות  ומחזיקים  בירדן 
מתושבי הרשות הפלסטינית, שמתגוררים בשטח 
״מדינת פלסטין" ובו בזמן טוענים שהם ״פליטים 

מפלסטין״. 
כל אלה אינם פליטים מאונס, מגזירת גורל, אלא 
משתלם  כי  פליטים  הם  מבחירה.  פליטים  הם 
משלמים  כי  פליטים,  הם  פליטים.  להיות  להם 
להם להיות פליטים. ביום שהם יתאקלמו במקום 
לעשות  יכולים  כולם  כמעט  פקטו  ודה  מושבם, 
זאת בקלות בלי לשנות כמעט דבר מאורחותיהם, 
מעמד  להם  שמקנה  ההטבות  את  יאבדו  הם  אזי 
הפיקטיביים  הפליטים  תעשיית  וכך,  הפליטות. 
הפכה  אירופה,  ומדינות  ארה"ב  של  במימון 
של  השיבה  זכות  ישראל.  נגד  פוליטי  נשק  לכלי 
ה"פליטים" היא אבן הנגף בכל הסדר מדיני שניסו 

לקדם. עד שהגיע טראמפ, וחולל דרמה – מעתה 
ארה"ב לא תממן עוד פליטים פיקטיביים. 

הבין  שגרתית,  והלא  הייחודית  בדרכו  טראמפ, 
למצב  להתייחס  צריך  לא  העניין.  מהות  את 
פתרונות.  לחפש  ואז  נתון,  כאל  הפוליטי-מדיני 
את  שיוצרים  התמריצים  את  לבדוק  יש  אלא, 
להביא  כדי  אותם.  לשנות  ופשוט  הקיים,  המצב 
שלום לא צריך לכפות את הצדדים או לאיים, כמו 
שפשוט  לכך  לגרום  צריך  אלא  אובאמה,  שעשה 
יהיה משתלם לכולם לעשות שלום. כאשר משנים 
מעצמה.  תשתנה  כבר  המציאות  התמריצים,  את 
טבעי  תהליך  יהיה  זה  במהפכות,  צורך  יהיה  לא 

ובריא. 
הגדולים  הטרור  מיצרני  אחד  עקרון,  אותו  על 
לאסירים  הפלשתינאית  הרשות  של  הסבסוד  זה 
הביטחוניים הכלואים בישראל. גם שונאי ישראל 
הגדולים ביותר בשטחים לא ירצו לסכן את פרנסת 
הרשות  כאשר  אך  יהודים,  להרוג  כדי  משפחתם 
מעניקה משכורות עתק למחבלים אזי הם יודעים 
לא  זו  המשפחה.  את  לסדר  הדרך  זו  שבדיוק 
דווקא המימון  השנאה שיוצרת את הטרור, אלא 

שלו. הכסף הוא התמריץ להרוג יהודים. 
את  שם  וטראמפ  בפוליטיקה,  שולטת  הכלכלה 
הכלכלה בראש מעייניו, ובאמצעותה הוא מעוניין 
ששועי  שנים  הרבה  אחרי  המציאות.  את  לשנות 
עולם שברו את ראשם איך "לפתור את הסכסוך", 
 – הפשוטה  התשובה  את  מביא  הנמרץ  הנשיא 

לייבש כלכלית את מחוללי הסכסוך. 

הסוף לניצול מערכת 
המשפט בידי השמאל

דרך משפטי חשוב, כאשר  ציון  גם  היה  השבוע, 
תושבי  כי  קבע  בירושלים  המחוזי  המשפט  בית 
היישוב מצפה כרמים שבמועצה האזורית שומרון 
למרות  תוסדר  הקרקע  אלא  מבתיהם,  יפונו  לא 
שנבנתה בפועל על קרקע פרטית של ערבי מקומי. 
המשפטית,  למערכת  השפיות  בהחזרת  מדובר 
ותחילת הקץ של ניצול מערכת המשפט בישראל 

בידי השמאל הקיצוני. 
מדובר ביישוב שתוכנן ויושב בידי המדינה כחוק 
על קרקע שנחשבה קרקע מדינה, אך בגלל מיפוי 
רשלני מסתבר שהיו חריגות ויש בתים שנבנו על 
בבעלות  אלא  המדינה  בבעלות  שאינן  קרקעות 
רכשו  התושבים  כי  נקבע  הדין  בפסק  פרטית. 
יש  ולכן  ובאישור המדינה,  לב  את הבתים בתום 
להסדיר את היישוב, ואת בעלי הקרקע יש לפצות 

על פי תקנת השוק. 
תקנת השוק באה להסדיר מקרים שכאלה, כאשר 
שלהם,  שאינם  קרקע  על  בנו  אנשים  לב  בתום 
וכעת פינוי הקרקע כרוך בנזק עצום. הסדרים של 
המשפט,  במערכת  קיימים  הקרקע,  בעלי  פיצוי 

במקרים  הוחלו  לא  הם  רבות  שנים  במשך  אך 
פעם  וכך,  יו"ש.  בשטחי  שהתיישבו  יהודים  של 
למשל  כמו  פעוטות,  עילות  בגלל  פעם,  אחר 
פגיעה בבעלי קרקע לא ידועים, או פגיעה בקרקע 
להם  אפילו  אך  ידועים  מבעליה  קטן  חלק  שרק 
)וייתכן  להם  שייך  מהקרקע  חלק  איזה  ידוע  לא 
בכלל שהבניה בקרקע כלל לא על שטחם(, נהרסו 
בתים של תושבים יהודים ביו"ש תוך גרימת נזק 
כלכלי עצום. אפליה זו של יהודים ביו"ש, הביאה 
לפגיעה באמון הציבור, ולראיית מערכת המשפט 

כמוטית ונוקדנית כלפי יהודים דווקא. 
ארגוני השמאל עשו שימוש נרחב בפרקטיקה הזו, 
הם היו מחפשים בנרות בעלי קרקעות שאפילו לא 
ידעו שהם כאלה, ובשמם עותרים לבג"צ במטרה 
להחריב יישובים. בעלי הקרקע ממילא לא יוכלו 
לעשות שום שימוש בקרקע, אלא כל המטרה היא 
למנוע התיישבות יהודים במקום. למרות שהוצעו 
הקרקעות,  בעלי  לפיצוי  מאד  נדיבות  הצעות 
בקרקע  לעשות  יכולים  לא  ממילא  שכאמור 
הפתרון  לא  הסף.  על  נדחו  ההצעות  על  מאומה, 

עיקר, אלא גירוש היהודים עיקר. 
בירושלים  המחוזי  המשפט  בבית  כעת  הפסיקה 
לבג"צינו  ערעור  עליה  שיוגש  מאד  )שיתכן 
השמאל  מיד  החנית  את  שומטת  המפורסם( 
המשפט  בית  מעתה,  החדשה.  הקרן  ומארגוני 
בעלות  סכסוכי  ליישב  שפויות  דרכים  מחפש 
וסכסוכי קרקעות, ולא לשרת אג'נדה פוגענית נגד 

יהודים. 
שרת המשפטים איילת שקד עושה מאמצים רבים 
להחזיר את אמון הציבור במערכת המשפט, וזאת 
דעת  את  מייצגים  מינוי שופטים אשר  באמצעות 
נבחרי  לידי  השלטון  סמכות  והחזרת  הציבור, 
השלטון. אחרי שנים רבות שפקידים לא מוסמכים 
החלטות  עצמם  דעת  על  בחרו  נבחרים  ולא 
הפקידים  של  סמכותם  ממש,  של  שלטוניות 

והיועצים המשפטיים חוזרת למקומה. 
לבג"צ  המדינה  תשובת  גם  רבות  שנים  במשך 
בידי  פשוט  נקבעו  קרקעות,  הסדרת  בנושאי 
עותרים  הגיעו  וכך,  אג'נדה.  בעלי  משפטנים 
המדינה  תשובת  ומנגד  החדשה,  הקרן  מארגוני 
לא  המשפט  בית  התביעה.  לכל  והסכימה  כמעט 
היה לו אלא פשוט לאמץ את )כמעט( המוסכמה 
של העותרים והמשיבים. כיום, תשובות המדינה 
לבג"צ כבר אינן נקבעות שרירותית בידי פקידים, 
אלא יש בהן יישום של תפיסת העולם של הדרג 

הנבחר, אשר משקף את עמדת הציבור. 
עקרה  המשפט  מערכת  אך  איטי,  תהליך  זהו 
להפליג  והחלה  השמאל,  של  המבטחים  מנמל 
מבין  הציבור  בו  מקום  אל  הציבור.  אמון  לנמל 
תפיסה  ולא  וצדק,  אמת  משקפות  שהפסיקות 
המשפטית  הספינה  עדיין  אחד.  צד  של  פוליטית 
אך  ממנו,  רחוקה  עוד  היא  היעד,  אל  הגיעה  לא 
ההפלגה יצעה לדרכה. הפסיקה השבוע, היא רק 

איתות אחד לכך. 



גם שונאי ישראל 
הגדולים ביותר 

בשטחים לא ירצו 
לסכן את פרנסת 

משפחתם כדי 
להרוג יהודים, 

אך כאשר 
הרשות מעניקה 
משכורות עתק 
למחבלים אזי 

הם יודעים 
שבדיוק זו הדרך 

לסדר את 
המשפחה

"



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

שאת יכולה לעשות עבור עצמך ועבור משפחתך

הרווח
כולו שלך!

מחפשת עבודה?

כדי העבודהלאנשים תוך זוכה לעזור לדעת שאת 

הן
 כ

לי
גי

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

מבונוסים
משתלמים!

אצלנו גיוס תרומות הוא חוויה טכנולוגית והעצמה אישית  - תהליך מדויק תוצאה חכמה

לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

הביאו אתכם שמחת חיים
ובואו להרוויח יותר!

זמינות כעת
בשבילך :( 077-230-9997

המשרה 
בשעות 
הבוקר

סניף בני ברק. בהנהלת
המאמנת האישית רייזי

מחלקה חדשה נפתחת!

40 ₪ לשעה

לגיוס תרומות ומשאבים

החברה 
המצליחה 

בישראל

נובר גרופ שי
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