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אוריאל צייטלין

צילומים: אליהו דהארי, דובר צה"ל

בזמן שהעיניים היו מופנות כולן לגזרה הצפונית, השבוע הרים 
הטרור ראש ביהודה, שומרון ובנימין, וגבה קורבנות. בפיגוע ירי 
בני  מחבלים  מירי  חיילים   2 נהרגו  חמישי,  יום  בבוקר  שהתרחש 
עוולה, שחלפו במונית ונמלטו מהמקום. בפיגוע טרור שהתרחש 
בצומת עפרה ביום ראשון, נפצעו בני זוג צעירים. בנם היילוד נפטר 

בבית החולים לאחר שלשה ימים.
גבעת  בצומת  אירע  חיילים,  שני  חיי  את  שגבה  הקשה  הפיגוע 
אסף שבחבל בנימין, בסביבות השעה 11:00 בבוקר. הפיגוע אירע 

 ,60 כביש  על 
דרומית לעפרה, 
מחבל  כאשר 
באקדח  חמוש 
עם  הגיע 
לתחנת  רכבו 
 , ס ו ב ו ט ו א ה
באש  פתח 
לעבר  חיה 
החיילים ונמלט 
 . ם ו ק מ ה מ
נהרגו  מהירי 
שני  במקום 
ושני  חיילים, 
פונו  פצועים 
במצב  מהזירה 
מאוד  קשה 

לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק.
שנמלטו  המחבלים  אחר  במרחב  בסריקות  פתחו  צה"ל  לוחמי 
מהזירה וביצעו בידוקים בכל הכניסות והיציאות במרחב. בסריקות 
רגלית  נמלטו  הם  אך  המחבלים  את  ששימש  הרכב  אותר  כה  עד 

לעבר אחד הכפרים.
לשער  בסמוך  דקירה  פיגוע  אירע  חמישי  יום  של  בוקר  לפנות 
האריות בירושלים. תחילה, ניסה המחבל לדקור בחור ישיבה, משם 
שוטר  לדקור  העוולה  בן  הצליח  שם  שוטרים,  עמדת  לעבר  פנה 

ושוטרת. השוטר נפצע באורח קל, השוטרת נפגעה באורח בינוני.
ביום ראשון השבוע נפצעה באורח קשה שירה איש רן, בת 21, 
מפיגוע ירי בצומת עפרה שבבנימין. בעלה עמיחי נפגע באורח קל. 
כוחות ההצלה הבהילו את שירה לבית החולים שם יילדו את בנה, 
בשעה טובה. משך מספר ימים, בזמן שמצבה של שירה השתפר, 

חמות  ותפילות  הטרי,  בנה  חיי  על  הרופאים  נלחמו 
ליוו את המשפחה.

מסיבת  הפצועים  משפחות  כינסו  שני,  ביום 
עשו  "המחבלים  כי  השאר  בין  נאמר  בה  עיתונאים, 
וידוי. הם ראו שמדובר באישה בהיריון – ואז ירו", 
מתח  הוא  שרה.  של  חמיה  רן,  איש  רפאל  האשים 
מאוד  "אנחנו  והצבאי:  המדיני  הדרג  על  ביקורת 
לנו  שיש  אחת  תחושה  צה"ל.  פעילות  את  מעריכים 
היא שהצבא או הדרג המדיני מונע מהחזרת ההרתעה 
כדי שמחבלים יחשבו כמה פעמים לפני שהם עושים 

משהו כזה".
"עמיחי סיפר שהגיע רכב של ברסלב עם מוזיקה, 
שמעו  פתאום  הנגדי.  לכיוון  הראש  את  הפנו  וכולם 
תיאר  וצעקות",  ירי 
של  השחזור  את  האב 
"אנשים  לדבריו,  בנו. 
הוא  לרוץ.  התחילו 

איתו.  לא  שאשתו  וראה  הסתכל 
את  עצר  הוא  חזרה.  אליה  רץ  הוא 
הדגיש:  האב  בידיים".  הדימום 
"חשוב לנו שיתפסו אותם. ציבורית, 

לא רק אישית. זה חשוב לכולם".
של  אביה  סילברשטיין,  חיים 

אמר  שנפצעה,  שירה 
"מצבה  דבריו:  בפתח 
להיכנס  זכינו  מתייצב. 
והיא  נמרץ  לטיפול 
וחצי.  עין  פקחה 
וביקשה  דמעה  היא 
מרוב  אמה.  את  לראות 
התרגשות הלחץ דם שלה עלה. אנחנו מודים לכל עם 
שהם  ואמרו  מהעולם  גם  אלינו  פנו  אנשים  ישראל, 

מתפללים. אנו זקוקים לתפילות הללו".
שהיא  "ראיתי  הוסיפה:  ליאורה,  שירה,  של  אמה 
רוצה לאחוז את היד שלנו וראיתי את הדמעות. ראיתי 
שהיא מנסה לדבר ולא יכולה, אז פשוט שרתי לה. היא 
ילדת נס, ויש לה את הצוות הרפואי הכי טוב שיש". על 

התינוק אמרה: "צריך הרבה תפילות".
שחזרה  בפיגוע,  היא  אף  שנפצעה  שביט,  מירב 
ועל  עליה  כשנפתחה  האירועים  השתלשלות  את 

"עמדנו  לישוב.  מחוץ  כשעמדו  החולפת  מהמונית  האש  חבריה 
שמעתי  מקום  "משום  שרביט,  סיפרה  תמיד",  כמו  בטרמפיאדה 
יריות בצרורות וראיתי אנשים מתחבאים. שמעתי אנשים צועקים. 
שזה  בתחילה  הבנתי  לא 
שזה  חשבתי  פיגוע, 
נפצים שקשורים למסיבה. 
צורך  חשתי  ראשון  דבר 
מהר  וירדתי  להתחבא 
שכוחות  עד  והתחבאתי, 

ההצלה מצאו אותנו".
והתוגה,  הצער  למרבה 
בבית  הודיעו  רביעי  ביום 
הטרי  התינוק  כי  החולים 
לא שרד והשיב את נשמתו 
הזכה ליוצרה. שעות לפני 
אביו  הספיקו  פטירתו, 
לראותו  הפצועה  ואמו 
בית  של  הפגים  בחדר 
עם  יחיד  מפגש  החולים, 

הילד שאיבדו.
לפני  ההלכה,  פי  על 
התינוק  נימול  ההלוויה 
והוריו  החולים,  בבית 

העניקו לו את השם עמיעד ישראל, שם שמסמל את ההמשכיות של 
גם  איבדו  לא  האמונה שהוריו  את  הטרגדיות,  למרות  ישראל  עם 
בשעתם הקשה ואת רוחם שלא נפלה. התינוק נטמן בהר הזיתים, 
יום  מאות השתתפו בהלוויה שהתקיימה בשעת ליל מאוחרת של 

רביעי.
הרב רפאל איש-רן, סבו של התינוק, ספד בדמעות: "אתה יקירי, 
אתה יקר לנו. בני ציון הם אלו שבונים את ארץ ישראל ואתה לא 

הספקת בחיים הקצרים שלך. אין הרבה אנשים שחיו הרבה מאוד 
שנים שהצליחו לאחד את עם ישראל כמו שאתה. הבאת הרבה אור 

ועם האור שלך נסלק את כל החושך שלהם".
הסב הוסיף: "אבא שלך ואימא שלך, אם הייתי יכול לצטט מילה 
במילה את השמחות שלהם למרות הכאב, איזה עוצמות רוחניות. 
בהלכה כתוב שצריך לתת שם לתינוק - אז ההורים שלך נתנו לך 
פה  עמנו  ישראל.  עמיעד  גדולה:  משמעות  בעל  הוא  והשם  שם, 

לעד, עם ישראל פה לעולמי עולמים".
חיים סילברשיין, סבו השני של התינוק, אמר: "ילדינו האהובים 
של  צוות  ידי  על  ומטופלים  צדק  בשערי  פצועים  כעת  שוכבים 
מלאכים. נסעתם הביתה והמתנתם בתמימות בתחנת האוטובוס ליד 
עפרה - ואז צרור כדורים קוטע את השמחה, הציפייה והחלומות. 
בנס גלוי חיי שירה ועמיחי ניצלו. לדאבוננו, אחרי מאבק - התינוק 
נשקו?  את  מכוון  ושפל  נתעב  רוצח  מדוע  המתועב.  לרצח  נכנע 
תצליחו,  לא  מכריזים:  אנחנו  ירושלים,  בלב  הזיתים  בהר  מכאן, 

לעולם לא תצליחו, אנחנו חזקים יותר מכם".
גם הרב של צפת שמואל אליהו השתתף בהלוויה. "התינוק הזה 
ביותר  הקטן  התינוק  הוא  עולמים  למנוחת  כעת  מלווים  שאנחנו 
שנרצח על ידי מחבלים", ספד הרב אליהו. "מבחינתם, כל זיק של 
חיים צריך לכבות אותו. הלב של כל עם ישראל פעם עם הלב של 
הזה  שמהאבל  החולים.  בבית  שנמצאים  הוריו  ושל  הזה  התינוק 

יצמחו חיים".

יום חמישי: בפיגוע ירי בצומת גבעת אסף שבחבל בנימין, נרצחו שני חיילים ונפצעו שניים באורח קשה • 
• קורע לב:  יום ראשון: בני זוג צעירים נפצעו מיריות בצומת עפרה, בנם היילוד נפטר לאחר שלשה ימים 
ההורים זכו לראות את בנם פעם בודדה. לפני קבורתו, קיבל היילוד את השם 'עמיעד ישראל' • הסב בהספד: 

ָכה" “אנחנו מכריזים - לעולם לא תצליחו, אנחנו חזקים יותר מכם" • "ּוִבְנָיִמן בָּ

תינוק וחיילים נרצחו בידי מחבלים
טרור חסר רחמים: 
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בנתיב זההחסדחמישישי
הסניפים: 

נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-
הרי"ף,חיפה, 
אשדוד-הלל

פתוחים במוש"ק 
בין השעות:
19:00-23:00 

ב'-ו' בטבת10-14.12.18

עד שישימבצעים בימי שני

בשמן/במים 
סטארקיסט

שישיית טונה 

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

חמישיית מגבונים ופל אגו
קוד:190536 110-130 גר'

טבלאות קליק
סוגים שונים

1090
3 ב-

סלטי מיקי
סוגים שונים

200 גר'

עוגיות בדלי
600 גר'

שיבולים

ספרינג/תפוזינה
סוגים שונים

1.5 ליטר

יין ישן נושן
כרמל מזרחי
כולל פיקדון

650 מ"ל

עוף שלם מס' 3
גלאט עוף

13-14
ה'-ו' בטבת

1390 2290
1590לק"ג

3 ב- 890890
3 ב-

10
2 ב- 299010

שניצל תירס
1.75 ק"ג

טבעול

3590

יש לך טעם 'מעולה' 
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יצחק לרר

בגיל 88 נפטר בשבוע שעבר איש העסקים והפוליטיקאי פלאטו 
שרון. עבור המבוגרים מבין הקוראים, השם הזה מציף מיד תמונת 
קורות עתיקה מכמה שנים אחורה, אך לצעירים – השם אינו אמור 
דבר. מדובר באיש עסקים בולט ופוליטיקאי שלא התבייש להגיד 
את מה שהרבה פוליטיקאים אולי חשבו בשקט. הבה ונכיר אותו 

מתחילת דרכו ועד פטירתו בשבוע שעבר.
##עסקים צעירים

שבפולין.  לודז'  בעיר  שייביץ  שמואל  בשם  נולד  שרון  פלאטו 
יהודית  שייביץ היה שם המשפחה של אמו. הוריו נשאו בחתונה 
זאת  שינה  הוא  אמו.  משפחת  שם  את  קיבל  ולכן  נרשמו  לא  אך 
לפלאטו רק אחרי המלחמה. בהיותו כבן שלוש עברה אמו לצרפת 
כיבוש  ערב  שבע,  בן  בהיותו  בלודז'.  וסבתו  סבו  עם  גדל  והוא 
פולין בידי גרמניה הנאצית, עבר לצרפת. הם התיישבו בפריז. הוא 
למד בבית ספר יסודי, ולאחר מכן בבית-הספר המרכזי של ט.ס.פ. 

ב"ליגת  פעיל  והיה  שטרסבורג,  ליד 
הקומוניסטים הצעירים" בפריז.

"המעלית"  האוטוביוגרפי  בספרו 
הוא מספר כי בהיותו נער בתיכון כבר 
עשה עסקים זעירים ממכירת סיגריות, 
וכונה  לאחר מכן עבר לעסקי מיחזור, 
תעשיית  "מלך  הצרפתית  בעיתונות 
חלש   25 בגיל  פריז".  של  המיחזור 
על צי של עשרות משאיות המובילות 
שנים  וכעבור  צרפת,  ברחבי  סחורה 
הקים  תעשייה,  מפעלי  רכש  אחדות 
והשתלב  קפה,  ובתי  מסעדות  רשת 
הגבוהה  החברה  של  הלילה  בחיי 
עסקים  עשה  מכן  לאחר  בפריז. 
כבר  ה-60  שנות  סוף  ועד  באפריקה, 
חברות  עשרות  של  בעליהן  היה 
קרקעות  מלון,  בתי  שונים,  בתחומים 
ובניינים ברחבי אירופה, ארצות הברית 
ה-70,  שנות  בתחילת  אמריקה.  ודרום 
שלטונות  ידי  על  נגדו  חקירה  החלה 

המס בצרפת.
לישראל,  פלאטו  עלה   1975 בשנת 
החל  ומיד  בסביון,  גדולה  וילה  רכש 
בפעילות עסקית כאשר רכש את חברת 

לוינסקי, במטרה להקים את התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, 
ונכנס כשותף עם קבלן נוסף בהקמת דיזנגוף סנטר, הקניון הראשון 
מעצר  צו  צרפת  ידי  על  נגדו  הוצא  לישראל  הגיעו  עם  בישראל. 
כי  צוין  ובה  הסגרה,  בקשת  לישראל  נשלחה  במקביל  בינלאומי, 

פלאטו הואשם בעבירות מרמה ומס.

פוליטיקה

לכנסת  הבחירות  לקראת  לארץ,  עלייתו  לאחר  כשנתיים 
התשיעית בשנת 1977 שינה את שמו לשמואל שרון והקים מפלגה 
בשם "פיתוח ושלום", בעזרתה קיווה למנוע את הסגרתו לצרפת, 
מאחר שלא ניתן להסגיר אדם שהוא חבר הכנסת. המפלגה הייתה 
 - שרון  "שמואל  הייתה:  שלה  הבחירות  שסיסמת  יחיד,  מפלגת 

האיש הבודד לכנסת".
במסע הבחירות העלה פלאטו-שרון שני נושאים עיקריים:

המשפט  מערכת  של  מהתנכלותה  שרון  פלאטו  את  להציל  יש 
הצרפתית, על רקע היותו יהודי.

פלאטו שרון יגבש תוכנית לפתרונות דיור מהפכניים, שבמסגרתה 
ישכיר דירות זולות לאלפי מעוטי יכולת.

הבחירות,  כדי  תוך  שאת  וביתר  המפלגה,  הקמת  במהלך  עוד 
פעל פלאטו שרון כדי להוכיח את רצינות כוונותיו ביכולתו לתרום 
לחברה מכספו הפרטי, יזם פעולות שונות לנזקקים, ותרם למוסדות 
ציבוריים.  ולמפעלים 
זכה  עצמן  בבחירות 
המספיק  קולות  במספר 
אך  כנסת,  חברי  לשני 
יחיד  רשימת  היותו  בשל 
כנסת  כחבר  לבדו  נבחר 
לתום  עד  וכיהן  יחיד, 
התשיעית  הכנסת  מושב 

ב-1981.
נחקר  כהונתו  בעת 
פלאטו שרון על פעולותיו 
הוגש  היבחרו,  לפני 
וב- אישום,  כתב  נגדו 
בעבירות  הורשע   1979
של  שווא  הבטחות  של 
לקבוצות  דיור  פתרונות 
זה  אישום  כתב  בוחרים. 
ערכאות  בשלוש  נדון 
שהוגשו  ערעורים  עקב 
ועל  ידי פלאטו-שרון  על 
של  ובסופו  המדינה,  ידי 
בית  של  דין  בפסק  דבר, 
הורשע  העליון,  המשפט 
חודשי  לשלושה  ונידון  אישום,  סעיפי  בשלושה  שרון  פלאטו 

עבודות שירות ול-15 חודשי מאסר על-תנאי.
עם  וביחד  פרטיים,  לעסקים  שב  שירות  עבודת  תקופת  לאחר 
יוקרתיות  למסיבות  המארחים  כידוענים  התפרסמו  אנט,  אשתו, 
זמן  אותו  בכל  אחרים.  וידוענים  עסקים  אנשי  שבסביון  בביתם 
נחשב  והוא  צרפת,  ממשלת  של  הבינלאומי  המעצר  צו  בוטל  לא 
מגבולות  לצאת  ומיעט  נמלט,  לעבריין 
בהיותו  שייעצר.  מחשש  ישראל  מדינת 
חבר כנסת, הצליח לגרום בעזרת הליכוד 
להעברת חוק למניעת הסגרה של אזרחים 
ישראלים למדינות זרות, גם כאשר קיימים 

הסכמי הסגרה תקפים בין המדינות.

המעצר

בבחירות  גם  התמודד  שרון  פלאטו 
עסקה  הפעם  גם  העשירית.  לכנסת 
פלאטו  של  באישיותו  המפלגה  תעמולת 
פעיל  עסקים  כאיש  אותו  והציגו  שרון, 
הצעירים  הזוגות  למען  העושה  ויזם, 
מגלה  הממסד  בו  מקום  הדיור,  וחסרי 
בתשדירים  ואדישות.  אכפתיות  חוסר 
לפתרון  מומחים"  "צוות  הוקם  כי  נטען 
התשיעית,  הכנסת  במהלך  עוד  הבעיות. 
הוסב שמה של הסיעה ל"פיתוח ושלום". 
הסיסמה, עליה חזר פלאטו שרון בתשדירי 
בשביל  עשו  הם  "ומה  הייתה  הבחירות, 

ולא הצליחה לעבור את  סיעתו,  מדינה?". בסופו של דבר כשלה 
נכשלה הסיעה  גם בבחירות לכנסת האחת עשרה  אחוז החסימה. 

ולא עברה את אחוז החסימה.
הוסר מרשימת המבוקשים  כי שמו  1995, לאחר שהבין  בשנת 
נחיתתו  ובעת  באיטליה,  עסקים  לביקור  נסע  האינטרפול,  של 
ביקשו  והצרפתים  המקומיים,  השלטונות  ידי  על  נעצר  ברומא 
את הסגרתו. הוא שוחרר בערבות עד למתן החלטה על ההסגרה, 
כשהוא  לישראל,  מאיטליה  לחמוק  הצליח  משוחרר  ובהיותו 
מחופש ושערו צבוע בצבע בלונד. לאחר שובו לישראל התמודד 
המקדימות  בבחירות  הארצית  ברשימה  מקום  על   1996 בשנת 
עשרה  הארבע  לכנסת  הבחירות  לקראת  הליכוד  רשימת  לקביעת 
ולראשות הממשלה, והגיע למקום ה-53 הלא ריאלי עם כ-5,070 

קולות בלבד.
בשנת 2000 הורשע בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בכך שיחד 
עם אחרים קיבל במרמה מחברה צרפתית סכום של עשרה מיליון 
חודשי   11 עליו  נגזרו  טיעון  לעסקת  בהתאם  צרפתיים.  פרנקים 
מאסר בפועל )אותם ריצה בבית סוהר חרמון(, תשלום 1,200,000 
דולר פיצויים לחברה הצרפתית, ובנוסף לכך שלוש שנים מאסר על 
תנאי מעבר למה שהוסכם בהסדר הטיעון. ערעורו של פלאטו שרון 

על תוספת המאסר על תנאי נדחה.
ועדת  ראש  יושב  קבע  עשרה  השש  לכנסת  הבחירות  לקראת 
הבחירות המרכזית, השופט מישאל חשין, כי הרשעתו זו של פלאטו 
להיבחר  הזכות  את  ממנו  שוללת  קלון  עמה  שיש  בעבירה  שרון 
2014, לקראת הבחירות לכנסת העשרים, הודיע  לכנסת. בדצמבר 
פלאטו-שרון שיתמודד בפריימריז על מקום ברשימת הליכוד. אך 

לבסוף הסיר את מועמדותו יומיים לפני מועד הפריימריז.
שישי  בימי  הגיש   2017 עד  ספרים.  כמה  פרסם  שרון  פלאטו 
המקומי  הרדיו  בתחנת  חשבון"  בלי  "פלאטו  הרדיו  תוכנית  את 
"רדיוס". הוא סיפק הרבה חומר לעיתונאים בימים בהם היה פעיל 
במיוחד. כולם ניסו לפצח את איש העסקים הימני שנוהג להסתבך 
ברמה  ודעתן  משופשף  איש  אפשר,  שרק  מתי  החוק  רשויות  עם 
לפצח  לארגונים. מעט מאוד הצליחו  רבות  מוסברת שתרם  בלתי 
את  קבלו  אוהב,  הכי  שרון  פלאטו  מה  תוהים  אתם  ואם  אותו. 
התשובה ממנו בעצמו: "ראיונות פוליטיים הם הדבר שגורם לי את 

ההנאה הגדולה ביותר שיש לי".

הוא נולד בפולין, בגיל 25 כבר חלש על צי משאיות סחורה ורשת בתי קפה בצרפת, בישראל הקים את הקניון 
הראשון, וייסד מפלגה שזכתה לשני מנדטים אך לא הציגה מועמד נוסף מלבדו • פלאטו שרון שהלך השבוע 
לעולמו, חי חיים צבעוניים ותוססים, התפרסם בחיבתו לתקשורת ובהתבטאויותיו חסרות המעצורים, וכל 

חייו עברו בצל חקירות וצווי מעצר שריחפו על ראשו • "ומה הם עשו בשביל המדינה...?"  

פלאטו שרון, האיש והאגדה
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במאי 2018, קמה התנועה שבתחילה לא מאוד הפרה את שלוותו 
והם  הצהובים"  "האפודים  קוראים  לתנועה  מקרון.  הנשיא  של 
למעשה מוחים על יוקר המחייה בצרפת. כאמור, זה התחיל בחודש 

מאי והשבוע זה גרם להתקפלות של הנשיא מקרון.
מחירי  כי  העובדה  היא  התנועה,  להקמת  הוביל  שהוא  ומה 
הדלק יקרים – זה למעשה הבסיס האמיתי מאחורי הקמת התנועה. 
ברמת  שיפור  שהן:  נוספות  מטרות  נוספו  למחאות  בהמשך, 
החיים, העלאת שכר המינימום, התפטרות הנשיא עמנואל מקרון 
ממשלתית  שקיפות  פופולריים,  לא  צנע  צעדי  סיום  וממשלתו, 
הורדת   - וכמובן  הביניים  ומעמד  הפועלים  כלפי  אחריות  וקבלת 

מחירי הדלק ומיסיהם.
והוציאה  הראשונה,  המחאה  התקיימה   2018 בנובמבר  ב-17 
לרחובות כ-300,000 אנשים מרחבי צרפת שחסמו כבישים וכניסות 
לתחנות דלק. במהלך היום הראשון של ההפגנות נפצעה אישה בת 
ואופנוען נהרג לאחר שנפגע  63 מפגיעת אופנוע בזמן שהפגינה, 
גם  במקביל  התרחשו  מחאות  המחסום.  את  לעקוף  שניסה  מרכב 
ביזה  אירועי  התרחשו  ושם  לים,  שמעבר  הצרפתיים  במחוזות 
והתפרעויות. הנשיא מקרון הורה לשלוח כוחות למחוזות אלו על 

מנת להרגיע את האלימות.
שבוע שעבר, אלפי בני אדם יצאו להפגין בשדרות השאנז אליזה 
הדלק.  על  המס  והעלאת  המחייה  יוקר  על  במחאה  שוב  בפריז 
המפגינים,   .2019 בתחילת  לתוקפה  להיכנס  שצפויה  הרפורמה 
של  הכלכלית  המדיניות  על  כועסים  צהובים,  אפודים  לבושו 
על  המיסוי  את  לבטל  לו  קראו  הם  מקרון.  עמנואל  צרפת  נשיא 
הדלק ומוחים על אובדן כוח הקנייה. חלק מהם שרים את ההמנון 
הצרפתי, אחרים קוראים קריאות כגון: "מקרון תתפטר" ו"מקרון 

גנב".
3,000 שוטרים הוצבו בבירה בניסיון להשתלט על המצב, ואף 
נעשה שימוש בגז מדמיע ובזרנוקי מים על מנת למנוע מהמפגינים 
לפרוץ מחסום משטרתי ולהגיע לארמון האליזה. שמונה בני אדם 
המשטרה  נקודות  בכמה  שוטרים.  על  אבנים  שהשליכו  לאחר 

הופתעה והוכרעה זמנית על ידי המפגינים.
לרגע:  פסקו  לא  המפורסמת  בשדרה  האלימות  ההתנגשויות 
כשהם  אותן,  והציתו  נקודות  בכמה  בריקדות  הקימו  מפגינים 
בנוסף,  עבודות.  לצורך  במקום  שנמצאו  בגדרות  גם  משתמשים 
שנעזרים  השוטרים,  על  להשליך  כדי  מרצפות  אבני  עקרו  הם 
הניצחון.  שער  כיכר  לעבר  המפגינים  את  לדחוק  כדי  מדמיע  בגז 
במקביל, קבוצות אופנוענים משבשות את התנועה בכניסה לפריז.

את  התירה  שהמשטרה  למרות  אליזה  לשאנז  הגיעו  המפגינים 
קיום ההפגנה רק בפארק שאן דה מארס, הסמוך למגדל אייפל - 
אך איש לא הגיע לשם. המקום נשאר שומם, והמפגינים שהגיעו 

מרחבי צרפת פנו לשאנז אליזה.
קראו  מהמפגינים  שחלק  פן,  לה  מרין  הקיצוני  הימין  מנהיגת 
אך  לדרישותיהם  ערה  הייתה  לא  הממשלה  כי  אמרה  בשמה, 
הפנים  שר  ההתפרעויות.  מאחורי  עמדה  מפלגתה  כי  הכחישה 
לימין  שייכים  המתפרעים  כי  אמר  קסטאנר,  כריסטיאן  הצרפתי, 
בשדרה  להפגין  פן  לה  של  לקריאתה  נענו  הם  לדבריו,  הקיצוני. 
ולא במקום שנקבע. אתמול נעצר בעיר אנז'ה, פעיל של התנועה, 
מקרון  הנשיא  עם  להיפגש  ודרש  צווארו  סביב  נפץ  חומר  שכרך 
אחרת יתפוצץ. לאורך קיום ההפגנות, כוחות הביטחון הצרפתיים 
חוששים כי פעילי ימין קיצוני ופעילי שמאל קיצוני עלולים לחדור 

לתוך ההפגנות ולהגביר את המתח ואת אי השקט ברחובות.
ב-24 בנובמבר, לפחות 96 בני אדם נפצעו במרכז פריז בעימותים 
הכוחות  לבין  המחייה  יוקר  על  המוחים  מפגינים  בין  האלימים 
עשרות  באש  העלו  המתפרעים  שוטרים.   16 בפצועים  המשטרה. 
מכוניות ופחי אשפה, בזזו עשרות חנויות והתעמתו עם השוטרים. 
כי  הודיע  צרפת  של  הפנים  משרד  מהם.  כ-200  נעצרו  כה  עד 
בהפגנות באותו היום ברחבי המדינה נגד מדיניותו הכלכלית של 

הנשיא עמנואל מקרון השתתפו 75 אלף בני אדם.

מקור במשטרת צרפת אמר כי מפגינים גנבו רובה מרכב משטרתי 
במרכז פריז, ו-19 תחנות של הרכבת התחתית בבירה נסגרו.

מקרון עצמו, שהה בעת ההיא בארגנטינה לרגל פסגת המנהיגים 
G-20, גינה את המתפרעים ואמר כי הוא מכבד את המחאה - אך 
אין קשר לביטוי  אין הצדקה לאלימות. "למה שקרה היום בפריז 
עניין לא מצדיק תקיפת  לגיטימי", אמר. שום  זעם  או  של מחאה 
שוטרים, בזיזת חנויות, הצתת בתים, ביזוי שער הניצחון, תקיפת 
עוברי אורח ועיתונאים. אלה שעשו זאת אינם רוצים שיפור אלא 
הם  להילחם.  מתימרים  הם  שעבורו  בעניין  פוגעים  הם  כאוס. 
יימצאו, יועמדו לדין וייענשו בחומרה". מקרון הוסיף: "מחר עם 

שובי לצרפת אכנס את כל גורמי הממשל ואכיפת החוק".
ראש ממשלת צרפת, אדוארד פיליפ אמר הממשלה מוכנה לדו 
בהפרות  בנחישות  תילחם  אך  הביטוי,  חופש  את  ומכבדת  שיח 
הסדר. "הזדעזעתי מהפגיעה בסמלים הלאומיים כמו שער הניצחון 

וקבר החייל האלמוני", אמר פיליפ.
ממשלת  בה  נוספת  הפגנה  התקיימה  האחרונה  בשבת  בנוסף, 
הצהובים'  'האפודים  מחאת  במסגרת  "בהפגנות  כי  עדכנה  צרפת 
שהתקיימו היום )לשון ההודעה( נעצרו כ-1000 בני אדם, ובנוסף 
כ-135 נפצעו". ראש הממשלה אדוארד פיליפ ושר הפנים כריסטוף 
קסטאנר טענו כי המצב בפריז בשליטה, והודו לכוחות המשטרה. 
בכיכר  נמשכו  אלימים  למפגינים  המשטרה  בין  קרבות  זאת,  עם 
הרפובליקה וברחובות הסמוכים לשדרות השאנז אליזה. מכוניות 
נמשכות  בורדו  בעיר  גם  ונבזזו.  נפרצו  וחנויות  באש  הועלו 
המהומות והמפגינים הקימו בריקדות. 125 אלף איש הפגינו היום 

ברחבי צרפת, מתוכם 10 אלף בפריז.
ההפגנות  הקודם,  השבוע  במהלך  להידבר  הניסיונות  למרות 

בשבת שעברה היו חמורות יותר. 
הצהובים"  "האפודים  מחאת  תקדימי,  באופן  כך,  בתוך 
הפגינו  בבריסל  ולהולנד.  לבלגיה  גם  האחרונה  בשבת  התפשטה 
שארל  הממשלה  ראש  של  להתפטרותו  וקראו  אדם  בני  כ-400 
מחסומים  לפרוץ  כשניסו  שוטרים  עם  התעמתו  המפגינים  מישל. 
שמנעו מהם להתקרב לבניין הממשלה, סמוך לפרלמנט האירופי 
אל  אבנים  השליכו  הם  האירופי.  האיחוד  של  אחרים  ולמוסדות 

השוטרים ואלה השתמשו בגז מדמיע ובזרנוקי מים כדי לפזרם.
ברוטרדם שבהולנד השתתפו מאות בני אדם לבושים באפודים 
זוהרים בהפגנה שקטה במחאה על יוקר המחיה ועל מצוקת הדיור 
על  במחאה  הולנדים  כמאה  בשקט  הפגינו  בהאג  גם  במדינה. 

המדיניות הכלכלית־חברתית של ממשלתם.

הנשיא יוצא אל הציבור

מקרון,  עמנואל  צרפת  נשיא  האלימות,  ההפגנות  סאגת  אחרי 
אירו  ב-100  יועלה  במדינה  המינימום  ששכר  שני  ביום  הבטיח 
שעות  על  המיסים  יבוטלו  בנוסף  מאי.  חודש  בתחילת  לחודש 
וינתנו הקלות במיסים לאילו שמרוויחים פחות מ-2,000  נוספות, 
בתגובה  לאומה,  שנשא  בנאום  אמר  הדברים  את  לחודש.  אירו 

למחאות ברחבי צרפת בשבועות האחרונים.
הוראות  "הוריתי  כלפיו  הקשה  לביקורת  מקרון  הגיב  בנאומו, 
קשות לממשלתי, אך אני לא שוכח שיש רבים שאינם מאושרים. 
חלק מאי שביעות הרצון מוצדק. יש אנשים שמקיימים חיים קשים 
ביותר, אנשים אלו יצאו להפגין ברחובות. הייתה לנו תקופה של 
40 שנים בהן רמת החיים ירדה והרשויות לא סייעו, חוסר השוויון 
בין האזרחים גדל. אני רוצה להגיד היום בכנות שרציתי לשנות את 
המערכת הפוליטית, שהייתה פעמים רבות בלתי הוגנת איתי, ולכן 

החלטתי לרוץ לנשיאות".
מקרון הוסיף "היום אני מודיע על מצב חירום כלכלי. על צרפת 
אני  לכן  עבודתם,  מפירות  לחיות  יוכלו  אנשים  בו  מקום  להיות 
קורא לממשלה לשנות את עבודתה. שכר המינימום יועלה ב-100 
אירו לחודש בתחילת מאי. כמו כן נבטל מיסים על שעות נוספות, 
אירו  מ-2,000  פחות  שמוויחיחם  לאלו  במיסים  הקלות  ונאפשר 
ורק  ימשיכו(  גם  )ואולי  ימים  חודש  התקיימו  ההפגנות  בחודש". 

השבוע, הגיב הנשיא בצורה רשמית לדברים.

הזעם  מול  לעמוד  מתקשה  צרפת  ממשלת  קשים:  אלימות  ואירועי  ענק  מהומות  ברחובות,  אלפים  עשרות 
הציבורי שמובילה תנועת המחאה "האפודים הצהובים" • המשטרה הצרפתית נוקטת יד קשה מול המפגינים, 

אך נשיא המדינה עמנואל מקרון מבין שעליו לתת פתרונות מיידיים • סיקור

צרפת בוערת בגלל יוקר המחיה, 
הנשיא כופף את ראשו
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השלטון חוזר לידי העם
סמכויות,  לעצמו  הרחיב  העליון  המשפט  בית 
במדינת  המערכות  כלל  על  ערכיו  את  והשליט 
ישראל. האקטיביזים השיפוטי הידוע. חוק הגיוס 
הסימפטומים  אחד  הוא  ושוב  שוב  בכנסת  לחקיקה  שחוזר 
לתיקון  חשובה  מגמה  יש  הנוכחית  בממשלה  התופעה.  של 
גדולה  חשיבות  ישנה  הקצב.  את  להגביר  צריך  אך  המצב, 
להבנה ציבורית שלא בית המשפט ולא הפקידות האחראים 
האינטרס  בו.  שפוגעים  אלה  הם  הציבורי",  ל"אינטרס 
הציבורי מיוצג על ידי מי שנבחר על ידי הציבור, ומי שנותן 

דין וחשבון לבוחר. 
גלימתו  שולי  ותחת  הפירמידה,  בראש  העומד  הוא  בג"צ 
התרחבו  הלכו,  הישראלית  והביורוקרטיה  המשפטיזציה 
במפגש  השנים.  במהלך  בעקביות  חדשות  סמכויות  וצברו 
של פובלציסטים ופעילים חרדים שהתקיים השבוע עם ח"כ 
בצלאל סמוטריץ, הסביר הח"כ הנמרץ בבהירות את התופעה 

והשלכותיה. 
הסקאלה  של  אחד  מצד  ממשלתי,  החלטות  קבלת  בהליך 
התקין.  המנהל  השני  ובקצה  השלטונית,  היעילות  נמצאת 
הוא  הדיון  באיזון,  צורך  יש  אלא  נכונה,  איננה  הקיצוניות 
מהאיזון,  מאד  רחוקים  אנחנו  כיום,  האיזון.  נמצא  איפה 

ונמצאים בסיאוב ביורוקרטי אשר גם מייצר שחיתות.  
היא  היעילות  כאשר   - הצדדים  בשני  עומד  מה  נבין  הבה 
מהיר  הוא  ההחלטות  קבלת  שהליך  אומר  זה  מקסימלית, 
וחסר מעצורים. הגורם הנבחר יכול לקבוע החלטה ולהעביר 
לערער  שיכולים  נוספים  גורמים  שיהיו  ובלי  לביצוע,  אותה 
היא  המנהלתית  התקינות  כאשר  מאידך,  עליו.  להקשות  או 
מקסימלית, המשמעות היא שכל החלטה נדרשת לעבור הליך 
יאזנו,  יעירו,  אשר  ומבקרים,  מפקחים  יועצים,  של  אישור 
לאחד  קיצוני  יהיה  ההליך  כאשר  יאשרו.  בסוף  ורק  ידייקו 

הצדדים בסקאלה, נמצא שכרו בהפסדו. 
למשל, במקרה בו שר מקבל החלטה והיא מיד יורדת לביצוע 
והעירו  דעתם  נתנו  מקצוע  שאנשי  ובלא  עכבה  שום  בלא 
הערותיהם, סיכוי לא מבוטל שתיפול בהחלטה טעות ויגרם 
נלקחו  ולפיכך  נאמרו  לא  כלל  רבים  שיקולים  שהרי  נזק, 
תהיה  ההחלטה  כי  האפשרות  על  לדבר  שלא  בחשבון. 
אלא  הבוחר  של  האינטרסים  את  לא  ותקדם  זרים,  ממניעים 

של מקבל ההחלטה לבדו, ונמצא האינטרס הציבורי נפגע. 
- כאשר התקינות  גם במקרה ההפוך של קיצוניות בסקאלה 
שלטונית מקסימלית, הציבור הוא שנפגע. כאשר לכל החלטה 
גורמים  יועצים משפטיים,  יש צורך לקבל אישור של הרבה 
מקצועיים וגורמים מבקרים, ההליך מסתרבל כל כך שהוצאת 
זה ההפך הוא  איננה אפשרית. במצב  החלטה לפועל פשוט 
לשולחן  ומתחת  בתחכום  לפעול  אלא  ברירה  אין  שקורה, 
סיפור  הוא  לכך  דוגמה  מה.  דבר  לבצע  יהיה  שאפשר  כדי 
הולילנד, כאשר הליך הוצאת היתרי בניה הוא ארוך, מורכב 
ומסורבל, אין לאנשים ברירה אלא לפנות למאכרים שיודעים 
לקדם דברים בשיטות עוקפות ביורוקרטיה. מריבוי הסירבול 
נוצרת השחיתות. בהפוך על הפוך, הניסיון להביא לתקינות 

מקסימלית, מביא לשחיתות גוברת. 
בגין  של  עלייתו  עם  שלטוני  מהפך  עברה  ישראל  מדינת 
לשלטון, אך אז גם נוצר מהפך משפטי ומהפך מנהלי. לפני 
המהפך הליכי קבלת ההחלטות בישראל היו יעילים ועם בקרה 
מועטה יחסית, מה שהוביל ליעילות שלטונית אך גם יצר את 
חגגו  לצלחת  המקורבים  מפא"י.  של  המפורסמת  השחיתות 

על חשבון מדינת ישראל, והימין והחרדים הודרו ומודרו.  
ועליית הימין לשלטון, האליטות הישנות הבינו  עם המהפך 
שאין להם את הכוח הפוליטי מיד העם, אז הם העבירו את 
מתמשך  בהליך  המשפט,  ולמערכת  לפקידות  הסמכויות 
לזכויות  הרוב,  משלטון  הפך  בדמוקרטיה  הדגש  עקבי.  אך 
במיעוט.  לפגוע  לא  כדי  לעשות  לרוב  אסור  מה   – המיעוט 
והליכים  ותפחו,  הלכו  המשפט  ומערכת  הפקידות  וכך 

שלטוניים אף שאינם מורכבים הפכו לתלויים במערכות רבות 
והקובעים,  הכוח  לבעלי  הפכו  המבקרים  מבקרים.  וגורמים 
על  לאחראים  אותם  הפך  אשר  בג"צ  ידי  על  מגובים  כשהם 
נגועים  הם  הפוליטיקאים  כביכול,  הציבורי".  ה"אינטרס 

בהכרח בשחיתות, והפקידות היא שדואגת לציבור. 
ניכס לעצמו סמכויות  בין המשפט העליון תחת אהרון ברק 
יכול  אחד  שכל  )כלומר,  העמידה  זכות  את  הרחיב  רבות, 
נפגע  איננו  עצמו  הוא  אם  גם  שלטונית,  עוולה  נגד  לעתור 
באמצעות  אותן  ופסל  ממשלה  בהחלטות  התערב  ממנה(, 
"מידתיות",  "סבירות",  כמו  שסתום  מושגי  על  התבססות 
"האינטרס הציבורי" ועוד. הרוח הגבית של בג"ץ יצקה תוקף 
הפכו  בעבר,  להם  היו  שלא  סמכויות  אשר  לפקידות,  וכוח 
פתאום לנוכחות ומשפיעות. כך נוצר המהפך למהפך, במקום 
היא  הפקידות  הבוחרים,  רצון  את  ויקדם  ישלוט  שהימין 
השלטת ובית המשפט העליון הוא יש לו את המילה האחרונה 

במאבק שבין הרשויות. 
שופטים  מתמנים  העליון  לבית המשפט  קורה,  התיקון  אבל 
זוכה  והביורוקרטיה הרחבה  וערכים אחרים,  רוח אחרת  עם 
באמצעות  למגר  צריך  השחיתות  את  קשה.  נוקבת  לביקורת 
ביורוקרטיים.  קשיים  באמצעות  לא  מוגברת,  אכיפה 
את  משרתת  ואיננה  שחיתות,  מונעת  איננה  הביורוקרטיה 

האינטרס הציבורי. 
חוזר  השלטון  חיובית.  היא  המגמה  אבל  זמן,  יקח  אולי  זה 
זה  בהליך  מכוחן.  מאבדות  הישנות  והאליטות  העם,  לידי 
לידי  יבוא  העם  ורצון  המהפך  שיושלם  עד  להתמיד,  צריך 

ביטוי באופן ברור ודמוקרטי. 

לסגור מפעלים ולעבור 
לתעשייה ישראלית תחרותית

שבוע שעבר הוכרז כי מפעל "שימורי יונה" בטירת הכרמל, 
"נאבקנו  יסגר.   – "סטארקיסט"  הטונה  מותג  את  המייצר 
עם ההסתדרות כדי לשמר את מכסי המגן ולהגן על הייצור 
בצורה  ירדו  המגן  "מכסי  במפעל.  גורם  הסביר  המקומי", 
דרמטית והגיעו כמעט לאפס. המדינה ביטלה את ההגנה על 
הסופי".  לצרכן  המוצר  את  להוזיל  כדי  המקומיים  היצרנים 
דבריו של הגורם מספרים את הסיפור – זה מפעל לא רווחי, 
וההצדקה היחידה לקיומו הייתה הפגיעה בצרכנים, בכולנו. 

זה סיפור יוקר המחיה בישראל. 
 – אלפר  גלעד  מהכלכלן  באחרונה  ששמעתי  יפה  דוגמה 
בשטחי  או  דן  גוש  בשטחי  איפשהו  שמחר  לעצמכם  תארו 
גבוה,  הר  לבניית  דונמים  מאות  כמה  יוקצו  החמימים  הנגב 
עליו יותקנו מערכות קירור גדולות שיקפיאו כמויות גדולות 
יעסיק  המיזם  קרח.  הר  וייווצר  במיוחד  שישאבו  מים  של 
ויוכרז  וטכנאות,  ניקיון  אחזקה,  בתפקידי  עובדים  אלפי 
לכולם  ברור  הישראלית".  הסקי  "תעשיית  של  מיסודה  על 
שעלות האחזקה של הר סקי שכזה תהיה יקרה עשרות מונים 
מהרי סקי שקיימים באופן טבעי ללא אמצעים ולא טכנאים 
במרחק של כמה עשרות דולרים וארבע שעות טיסה לשוויץ. 
כדי להתמודד עם "התחרות הלא הוגנת" של תעשיית הסקי 
צורך  יהיה  המקומית",  התעשייה  על  "להגן  וכדי  בשוויץ, 
בשוויץ.  לסקי  לטוס  שירצו  ישראלים  על  גבוה  מס  להטיל 
אילו יתקיים משל זה במציאות, אזרחי ישראל חפצי הגלישה 
ירוד שאינו  גבוהים מאד, עבור מוצר  יאלצו לשלם מחירים 
מתקרב לרף האיכות של הרי הסקי בשוויץ הזמינים במחיר 

שווה לכל נפש. 
מותרות  במוצר  לא  אך  במציאות,  כן מתקיים  זה  אבל משל 

אחד.  לכל  הנדרשים  בסיסיים  מזון  במוצרי  אלא  סקי,  כמו 
להשיג  שניתן  מוצרים  על  מאד  יקר  מחיר  משלמים  כולנו 
איכותיים מהם בזול, בגלל מכסים גבוהים שמטרתם "להגן 
על תעשייה ישראלית". זה הסיפור של מוצרי החלב, הפירות 
ויותר ממחירם  והירקות, הבשרים, שמחירים בישראל כפול 
בעולם. זהו יוקר המחיה המוכר לכולנו. זהו גם הסיפור של 

הטונה. 
בישראל אין מכס על ייבוא נתחי טונה לא מעובדים. לעומת 
לכל   ₪  3.51 ועוד   12% של  מכס  היה   2015 שנת  עד  זאת, 
קילו על שימורי טונה. כלומר, ישנו פער בין מכס אפסי על 
מוכנים.  טונה  שימורי  על  למכס  מעובדים,  לא  טונה  נתחי 
"תעשיית  שמכונה  מה  כל  את  שמייצר  זה  הוא  הזה  הפער 
הטונה" בישראל. בפועל לא מדובר באמת על תעשייה אלא 
על בית אריזה. החברות הישראליות מייבאות את הטונה ללא 
מכס, בארץ אורזות אותן בקופסאות שימורים, מחממות את 
הקופסאות על מנת שהטונה שבתוכן תתבשל ושולחות אותן 
לרשתות השיווק. כלומר, מפעלי אריזת הטונה בישראל אין 
לייבא שימורי  כיון שניתן פשוט  כלכלית  להם שום הצדקה 
טונה מוכנים במחיר זול יותר, והם מתקיימים רק בגלל פערי 
המכס. זה לא ייצור, אלא תרגיל מכס. הצרכן הישראלי שילם 
עבור מוצר שאין לו בו שום צורך, שהרי יכול היה לקבל אותו 

במחיר נמוך אילו היה ייבוא חופשי. 
ביולי  מכסים  להורדת  קדמי  ועדת  המלצות  את  שכשיישמו 
2012, החריגו את שימורי הטונה מחשש ל"פגיעה בתעסוקה 
בפריפריה". בנובמבר 2013 החליט שר האוצר דאז יאיר לפיד 
גם  את המכס  בהדרגה  ולהפחית  הועדה  את המלצות  לקבל 
משימורי הטונה, כך שהחל משנת 2015 סכום המכס הקבוע 
הוסר והמכס על שימורי טונה כיום הוא 12%. סגירת מפעל 

האריזה בטירת הכרמל היא תוצאה ידועה מראש. 
סגירה של מפעלים לא יעילים זה אירוע כואב לבעלי המפעל 
וגם מאד לא נעים לעובדים, אך עבור כלל הציבור זהו צעד 
ובהורדת  המוצרים  איכות  בשיפור  מאד  שיועיל  הכרחי 
טכנולוגית,  התפתחות  בכל  שקורה  תהליך  זהו  מחירים. 
באופן דומה גם נסגרו בעבר המפעלים שייצרו מכונות כתיבה 
לצרכן  יותר  גבוה  ערך  נתנו  המחשבים  כי  פשוט  מצויינות, 
ובמחיר נוח. רק דמיינו לעצמכם מה היה אילו ממשלות היו 
מכונות  תעשיית  על  "להגן  כדי  מחשבים,  על  מס  מטילות 
הכתיבה" ולהגן על העובדים מפיטורים. סגירה של תעשיות 

ישנות היא חלק הכרחי בכל התקדמות כלכלית. 
הם  מהפריפריה?  והחלשים  המבוגרים  העובדים  לגבי  ומה 
נמוכה,  היום  בארץ  האבטלה  יותר.  טובות  עבודות  ימצאו 
הביקוש לעובדים גבוה, וקל יחסית להשיג עבודה. העובדים 
ניצלו ממלכודת דבש ששימרה אותם בשכר נמוך. מחקר של 
השנים  בין  שעזבו  מהעובדים  ש-53%  גילה  האוצר  משרד 
2005-2014 את חברות הטונה מצאו עבודה בתוך 12 חודשים 
ובממוצע תוך 3.7 חודשים. גם הם וגם האחרים שפרשו או 
לעומת  משמעותית  גבוה  בקצב  שכרם  את  שיפרו  פוטרו 
העובדים  כלל  הטונה.  אריזת  בתעשיית  שנשארו  העובדים 
שמקובל  למה  בניגוד  כאשר  איש,   400 הכל  בסך  הם  בענף 
בחברות  העובדים  של  והחציוני  הממוצע  הגיל  לחשוב, 
אלו הוא בסך הכל 40, שליש מהם מתחת לגיל 30, ושיעור 
נמוכה  אבטלה  של  זו  תקופה  גבוה.  הוא  בענף  התחלופה 
לבצע את תהליך המעבר  הזמן  בדיוק  זה  לעובדים,  וביקוש 

לעבודות אחרות. 
התעשייה הישראלית צריכה לעבור להתמקד בייצור מוצרים 
ומספקים ערך ברור לצרכן. מוצרים  שהם תחרותיים בשוק, 
כאלה אין צורך "להגן" עליהם באמצעות מכס, אלא הצרכנים 
תחרותית  תעשייה  רק  ומחירם.  איכותם  בגל  בהם  יבחרו 
שאיננה נדרשת להגנות מכס, זו תעשייה ישראלית אמיתית, 

וכזו אנו צריכים.
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש”ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית )6 שעות(

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

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

דרוש/ה 
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 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

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

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

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

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת
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משחק שחמט, שכולם 
מפסידים בו

חיזבאללה,  השיעי  הטרור  וארגון  ישראל  מדינת 
תאריך  ללא  סיזיפי  שחמט  משחק  ביניהם  מנהלים 
המשחק:  לוח  המנצח.  להכרזת  כוונה  ו-או  סיום 
אדמת לבנון, מדינה ריבונית לכאורה. קו הגבול הבינלאומי 
שחוצה  התיאורטי,  הקו  פיזית.  מסומן  ולא  ברור  לא 
עוד  הינו  בשטח,  סימון  ללא  והרים  גבעות  גאיות,  ואדיות, 
וצה"ל  ישראל  ממשלת  לכשתבוא.  להתפוצצות  סיבה 
בשטח  פעולות  לבצע  ולא  להיכנס  שלא  בקפדנות  שומרים 
עקא,  דא  סכסוך.  עילת  ליצור  לא  בכדי  דה-פקטו,  לבנוני 
ששטחים שישראל נוהגת בהם מנהג ריבון - ממשלת לבנון 
והחיזבאללה מצהירים שהינם שטחים לבנונים שלא שנויים 
במחלוקת. זה עוד לפני השטחים שבמחלוקת. כאן טמון זרע 

הפיצוץ הבא.
החיזבאללה  של  המנהור  תכנית  וחשיפת  המנהרות  גילוי 
החיזבאללה  ראשי  את  הכתה  כולו,  והעולם  יום  לאור 
שהושקעו  האיראנים  המיליארדים  ואלם.  הלם  בתדהמה, 
בפרויקט מנהרות התקיפה שהיה צריך להיות פרויקט 'שובר 
שיוויון', הלכו לטמיון. נשק יום-הדין והתוכניות הגרנדיוזיות 
לביתור וכיבוש חלק מהגליל הישראלי התאדו ואינם. המידור 
לחלוטין,  נכשלו  החופרים  של  ההסתרה  וניסיונות  הגבוה 
שוב ושוב ׳הוכח׳ שהמודיעין הישראלי מאזין, שותף ויודע 
לראשי  ובעייתי  מדאיג  להיות  שאמור  דבר  הכל׳.  ׳כמעט 
והמלכוד  איטום  הגילוי,  פעולות  כשלעצמו.  החיזבאללה 
מצד ישראל נמשכות מבלי מפריע, ועדיין לא קיבלו תגובה 
בפיו  הידוע  נסראללה  חסן  המנהיג  מצד  ועניינית  פרטנית 

השופע, ושותפיו להנהגה.
השבוע צה"ל מסר כי אותרה מנהרת טרור התקפית נוספת, 
שלישית. המנהרה חצתה משטח לבנון לשטח ישראל. "תוואי 

המנהרה נמצא בשליטת צה"ל ואינו מהווה איום".
יתר התוואים, מולכד על- כי "התוואי, כמו  דו"צ הבהיר 

ידי צה"ל וכל מי שייכנס אליו מצדו הלבנוני מסכן את חייו. 
המנהרה׳.  תוואי  על  ׳מחקר  לביצוע  פועל  צה"ל  לדבריו: 
ממשלת  על  המנהרות  חפירת  על  האחריות  את  מטיל  דו"צ 
האו״ם  החלטת  של  חמורה  בהפרה  מדובר  לדבריו:  לבנון. 
1701 ופגיעה בריבונות מדינת ישראל. במקביל הוא מודיע 
סדורה  תכנית  פי  על  לפעול  ממשיכים  צה"ל  ש"כוחות 
שאושרה, להמשך איתור, חשיפת ואיטום מנהרות הטרור". 
שעדיין  מנהרות  הוא  הצהלי"ת,  בפעילות  הבא  השלב 
קיים  כאן  המחלוקת,  שטחי  המובלעות,  בשטח  נמצאות 
צהלי"ת לשטחי המריבה  ופעילות  כניסה  הריבון.  מי  ויכוח 

יכולה להיות הזרז ולהדליק את האש.
ישראל הרשמית נזהרת ודואגת למזער את הצהרותיה, כדי 
מוצא  ללא  ולדרך  כניסה  לאין  החיזבאללה  את  להכניס  לא 
שתיקה  שגזר  רוה"מ  רק  באלימות.  להגיב  אותו  שתחייב 
על שריו בנושא מבצע ״מגן צפוני״, מאיים במילים בוטות 
ומזהיר: תגובה רקטית תזכה לתגובה מוחצת, שלא תשאיר 
לתקופת  לבנון  את  'נחזיר  לזה  קראו  בעבר  לספקות.  מקום 

האבן'.
מפקד  לשעבר  הכהן  גרשון  אלוף  הצבאי  הפרשן  לדברי 
הטיפות".  בין  והולך  נבון  פועל  "צה"ל  המטכל"י,  הגיס 
לזכות  אך  תומה,  עד  את הפעולה  "הרעיון, לממש  לדבריו, 
הישראלית  החברה  של  הפנימית  גם  הלגיטימיות.  במלוא 
השסועה וגם של הקהילה הבינלאומית שעוקבת בעין בוחנת. 

כל עוד אנחנו פועלים להגנת ישראל בתוך השטח הריבוני של 
מדינת ישראל – גם באם תהיה הסלמה, הצד השני יהיה זה 
שהתחיל ומוביל אותה. באירוע של הסלמה שידרדר, חשוב 

להבהיר לכולם, למי הלגיטימציה והזכות להגן על עצמו".
לעקוב,  רק  ממשיכים  בינתיים,  שותקים.  בחיזבאללה 
לצלם ולתעד מקרוב את מכלול פעילויות צה"ל במבצע ״מגן 
צפוני״. כלי התקשורת של הארגון מפרסמים תיעוד מקרוב, 
לעתים מקרוב מאוד, של תמונות לוחמי צה"ל מבעד לכוונות 
ההנדסיים,  הכלים  של  תקריב  ותמונות  החיזבאללה,  צלפי 
יכולת  ובטווח  בשטח  שהם  להוכיח  בכדי  יכולת',  'הוכחת 
תגובה ופגיעה, תוך התייחסות למיקומי הכוחות הצהלי״ם, 
צה״ל.  לוחמי  של  והכלים  הנשקים  וסוגי  הפעילות  אופי 
לא  עדיין  ונמצאים,  מסוגלים  פעילים,  פה,  אנו   - ההצהרה 

מגיבים.
שני הצדדים מעדיפים להזיז כלים על הלוח, לאגף, להגן, 
לשמור, למנוע, לסכל, אך לא לשבור כלים ולתקוף. השאלה 
מי  הנוכחי,  בסיבוב  'תיקו'  על  יוכרז  באם  בחלל,  שמנסרת 
תכנית  באיבה,  וגדעה  שסיכלה  ישראל  כמנצח!?  יוכרז 
מיליארדים, שנאטמו  הפתיעה, השקעות של  התקפית שלא 
זול יחסית ומלכוד פתחי המנהרות, ניפוץ חלומות- בביטון 

סיזיפית  חפירה  פעילות  של  עשור  במשך  שנופחו  שווא 
עיקשת במחשכים?

שישראל  למבקריו,  להוכיח  שממשיך  החיזבאללה,  או 
'מפחדת'  לבנון,  בשטח  להגיב  שלא  בקפדנות  ששומרת 
הטווח,  ארוכות  הרקטיות  ליכולות  מחשש  איתו,  להתעסק 
ידע  ולהעצים? בחסות  גם בימים אלו לפתח  שהוא ממשיך 

וכסף איראני.
התקווה הישראלית, שממשלת לבנון הריבונית והאזרחים 
בעקביות  באף  אותם  מוביל  שהחיזבאללה  ויפנימו  יבינו 
שכחו  לא  עוד  המשתקמת  בלבנון  'נכבה',  היסטורי,  לאסון 
את תוצאות הסיבוב הקודם. לקח שנים לשקם את התשתיות 
בביירות,  השיעי  רובע-הדאחייה  את  ובפרט  שנפגעו 
סעודי  בעיתון  צוטט  מנליס  רונן  אלוף  תת  דו"צ  שהושטח. 
״מה שקרה ברובע הדאחייה בביירות במלחמת לבנון השנייה 
יתרחש בכל לבנון״. בלבנון מתייחסים לכך ברצינות. למאות 
אלפי התושבים שנטשו את ארץ הארזים ולא חזרו, עלולים 
נוסף  סיבוב  שנשארו.  משפחה,  בני  אלפי  מאות  להצטרף 

עלול להיות הסוף של לבנון הנוצרית.
בתוך  עצמאית  מדינה  שהינו   - החיזבאללה  ארגון  את 
והאסטרטגיה  חישובים  רק  מדריכים   - הריבונית  לבנון 
תושביה,  אזרחיה,  לבנון,  מדינת  טובת  באזור.  האיראנית 
צהלי"ת  מכה  מאידך,  חשובים.  פחות  והרבה  משניים  הינם 
חולשת  על  תלמד  שוב,  בלבנון  התשתיות  והחרבת  כואבת 
הישות האיראנית ושלוחותיה באזור. היא תסכן את השלטון 
הכסף  את  העולם,  סביב  טרור  בפעולות  שמשקיע  בטהראן 
התושבים  של  החיים  ואיכות  רווחת  חשבון  על  לו.  שאין 
באיראן. בהפגנות ההמונים באיראן, עולה הקריאה על הכסף 
ריב  האייתוללות משקיע בפעולות מחרחרות  הרב שממשל 
כלכלי  רקע  על  איראן  בתוככי  התסיסה  לגבולותיה.  מחוץ 
בטהראן  האייתוללות.  שלטון  על  מאיימת  הגובר,  והבידוד 
להיות תחילת הסוף.  יודעים, מפלה צבאית בלבנון, עלולה 
באזור,  האיראנית  השלוחה  החיזבאללה,  את  שמכריח  מה 

לנפח שרירים אך לחשוק שיניים ולהסתפק בתמונות.

לממשלת ישראל כאבי ראש מרובים. בדרום האש דעכה, 
בכדי  מספיק  רוח  של  שלהוב  רוחשים.  עדיין  הזרדים  אך 
להפיח בהם אש מחדש. הסיוע הקטארי שמועבר ע"י ודרך 
גורמים  עד.  לעולמי  ואינו  מספיק,  ולא  מעט  הינו  ישראל, 
ופינה  ׳שיחרר׳  הקטארי  שהכסף  בתוקף  טוענים  בטחוניים 
לחמאס מימון, לצורך חידוש פעילות טרור כלפי מתיישבים 
האחרון  בשבוע  ושומרון.  יהודה  בשטחי  הבטחון  וכוחות 
אלימה  טרוריסטית  פעילות  של  מדרגה  עליית  ניכרת  שוב 

מתוך שטחי הרשות.
וראשי הרשות הפלשתינאית מתוסכלים  היו"ר אבו-מאזן 
מול  ברצועה  ישראל  של  צדדית  החד  מהפעילות  ונואשים, 
ולביסוסו  החמאס  מעמד  לשימור  בפועל  שגורמת  החמאס, 
כגוף השולט ברצועת עזה. אבו-מאזן קיווה שישראל תעשה 
החמאס  שלטון  את  ותכניע  השחורה  העבודה  את  בשבילו 
ותמיכה  עזרה  הזרמת  ואנשיו,  אבו-מאזן  מבחינת  עבורו. 
האישי  במעמדו  ופגיעה  תגר  קריאת  היא  לרצועה  כלכלית 
כמנהיג, ובמעמד מוסדות הרשות הפלשתינאית שבראשותו. 
ועל  באזור  טראמפ  ממשל  ושליחי  ארה״ב  על  כועס  הוא 
והפכו  ממנו  שמתעלמים  בראשה,  והעומד  ישראל  ממשלת 
אותו ללא רלבנטי בסוגיית השליטה בעזה. חלק מהתגברות 
התעלמות  של  ישירה  תוצאה  הינו  הרשות,  משטחי  הטרור 

מכוונת של מנגנוני הבטחון של הרשות בשטח.
כפועל יוצא, ישראל חייבת להגיב בכדי לשמר את הבטחון 
של  הכניסות  רמאללה,  בפאתי  הנמשכת  הפעילות  בצירים. 
שלטונו  את  מערערים  שבשליטתו,  וא׳  ב׳  לאזורי  צה"ל 
ופוגעים בכוחו ויוקרתו של אבו-מאזן. מעגל חוזר הסב סביב 
הרשות,  שבשליטת  באזורים  חמאסי  טרור  התגברות  עצמו. 
המבוגר  אבו-מאזן  נאבדת.  בשטח  שהשליטה  מוכיחים 
נעלמת.  משאיר,  שהוא  שהמורשת  ומרגיש  חש  והעייף, 

הכאוס יתחיל לשלוט.
ושליטת  שלטון  את  וצריכה  מעוניינת  הרשמית  ישראל 
אנשי הרשות בשטחי A ו B, ובעיקר את פעילות השטח של 
חייל  מקריבים  השחמט,  במשחק  המסכל.  הבטחון  מנגנוני 
בכדי להרוויח רץ או סוס ולעיתים צריח. אבו-מאזן מרגיש 
ש׳היום׳ הוא ׳החייל׳. בעבר, הוא היה המלך. הוא גרם זאת 

לעצמו. 
החזית הצפונית ריכזה בשבוע האחרון, את מרבית תשומת 
נכון בעליל. ההתייחסות לצפון, לפרויקט  הלב הגלויה. לא 
קיבלה  מצפון,  הרקטית  היכולת  איום  והתעצמות  המנהור 
וצורת  אופי  על  ישירות  והשליכה  יומיומית  התייחסות 
בנימין  רוה"מ  הדרום.  בגזרת  אחרונה  שנה  בחצי  הפעילות 
נתניהו והקבינט כולו, בניגוד להצהרות השר הפורש איווט 
ליברמן ונפתלי בנט הובילו מדיניות 'הכלה' כואבת בדרום, 
הצפון  בצפון,  זמנית  בו  נוספת  וחזית  להסתבכות  מחשש 
והרעוע שנקנה  הזמני  רגע. השקט  בכל  הדיונים  על שולחן 
בכסף קטארי ומדיניות ה׳הכלה׳ בדרום, גרמו ישירות לעליית 
קל  לא  המרכז.  הרשות-אזור  באזורי  האישי,  בטרור  מדרגה 
לנהל את מדיניות הבטחון בישראל, פאזל מורכב אין סופי. 
דרום,  שהוא,  צד  ובכל  מכל  הגנתי,  ו-או  התקפי  מהלך  כל 
צידי  כל  על  השלכותיו  במלוא  להישקל  חייב  מרכז,  צפון, 
יודע שניצחון  הלוח כולו. כשאתה רב-אמן שחמטאי, אתה 
בודד בקרב אינו ניצחון במלחמה, ולעיתים גם ׳תיקו׳ מבשר 

על ניצחון במלחמה.   

השטחים האפורים במלחמה בין ישראל לחיזבאללה, ניגוד האינטרסים בין רצון האזרחים 
הלבנונים לארגון הטרור שמשרת את איראן ומשחק האסטרטגיה האזורי שטרם הוכרע

עו"ד יצחק שינפלד 
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השבוע, בזמן ישיבת הבכורה של מועצת העיר 
טבריה נפל דבר. עומד רבה הראשי של העיר 
הגאון רבי משה צבי בוחבוט כדי לומר דברי 
ברכה ובמהלך נאומו, נרשמים הפרעות צורמות מהקהל. 
הרב בוחבוט ניסה כל דרך כדי לרכך, לומר דברי נימוסין 
כמקובל, אבל ללא הצלחה. ביזו אותו, השפילו אותו בצעקות 
המביישות ומבזות כל אדם ובמיוחד רב ראשי של עיר 

ואם בישראל.
נצחונו של רון קובי בטבריה קרה בשל חוסר האחדות 
החרדית שהייתה שם בעיר. רבות כתבתי כאן בטור הזה על 
חשיבות של אחדות הציבור החרדי בכל מקום. מה שקורה 
עכשיו בטבריה, עם ראש עיר שבז לנציגי הציבור החרדי 

בעיר - זו רק ההתחלה.
אינני יודע מה מתכנן רון קובי לעשות לטבריה בשנים 
הקרובות מבחינת הסטטוס קוו, אינני יודע כמה ציבור 
חרדי יעזוב את העיר בגללו, אבל דבר אחד בטוח: הציבור 

החרדי לא הולך לרוות נחת בחמש שנים הקרובות בעיר.
טבריה זו עיר שאנחנו כולנו מכירים בעיקר מהתפילות 
אצל רבי מאיר בעל הנס ועוד צדיקים הטמונים שם. היינו 
תמיד רגילים לעיר שאמנם היא לא עיר חרדית, אבל עם 
תושבים מסורתיים המכבדים מאוד את הדת והיהדות. חבל 
מאוד שהפילוג במחנה החרדי בעיר הוביל לכך שראש עיר 

ללא שום סימפתיה לציבור יראי השם נבחר.
כל מה שראינו השבוע בביזויים של חברי המועצה החרדים 
ובביזויו של הרב הראשי של העיר זו רק התחלה. נציגי 
הציבור החרדי בכנסת ובממשלה צריכים להתכנס עם עצמם 
ולרכז את כל הכוחות והיכולות שיש להם )ויש להם( כדי 
להבהיר לראש העיר הנבחר שאין הוא יכול לנהוג בבוז 

מוחלט כלפי ציבור כל כך גדול שמתגורר בעיר.
הציבור הזה חי וגר בטבריה הרבה לפני נצחונו של רון 
קובי ובטח ימשיך לגור שם עוד הרבה מאוד זמן. ובנתיים 

יש לעשות הכל כדי שהם לא ירגישו שהם בודדים במערכה 
מול ראש עיר שעוין אותם.

  

 מחאה חברתית בע"מ

הפרסומים השבוע על העלאת המחירים בכל דבר שהוא 
בסיס בכל בית יכולים ועלולים להוביל למחאה חברתית. 
העלאת מחירי החשמל, המים, מוצרי יסוד ועוד, עלולים 

לגרום לבתים שלמים לקרוס תחת הנטל הכלכלי הכבד.
וכאן, שואל את עצמו האזרח הפשוט איפה הממשלה? 
הממשלה, ששר האוצר שלה נבחר על הטיקט החברתי, משה 
כחלון, שלא ממש הצליח להוריד את מחירי הדיור, דווקא 
הוא במשמרת שלו, דווקא אצלו המחירים של הדברים הכי 

בסיסיים אמורים להתייקר משמעותית.
הכישלון הוא של כחלון ללא ספק, אבל אי אפשר להאשים 
רק אותו. האחריות מוטלת על הממשלה כולה .זאת הממשלה 
הכי ימנית שהייתה כאן, אבל זו גם הממשלה כמעט הכי 
חברתית שהייתה כאן. לכן, התיסכול של האזרחים אמור 
להיות בעקבות ההתייקרות הזו גדול מאוד, הרבה יותר 

מהמחאה שפרצה אז בשנת 2011.
אם נסתכל על מה שקרה בצרפת בחודש האחרון, ההפגנות 
שהיו שם גרמו לנשיא צרפת לרדת מהעץ ולשנות את תפיסתו 
הכלכלית, הכל כדי לשרוד בשלטון. כאן בישראל, זה לא 

יגיע למה שקרה בצרפת אבל מחאה כן תהיה.
אם ישכילו ראשי המחאה החברתית שעוד מעט קט תרים 
את ראשה, להתנתק מכל שיוך פוליטי כזה או אחר, אם הם 
ישכילו להבין שהאויב שלהם היא לא הממשלה, אלא האויב 

שלהם זה יוקר המחיה בלבד - או אז יצטרפו אליהם כלל 
אזרחי ישראל. תומכי ימין לצד תומכי שמאל, זאת מחאה 
שחייבת להיות מנותקת לחלוטין מכל שיוך פוליטי זה או 
אחר, אם כך בעצם יהיה ייתכן ואנו צפויים לראות מחאה 
חברתית חדשה רחבה וגדולה. מחאה חברתית שתגרום 
אולי להורדת יוקר המחיה שנותן את אותותיו כבר עכשיו.

אל תשאירו את הטבריינים לבד
הבוז שהופנה השבוע כלפי רבה הראשי של טבריה והרוחות המנשבות מכיוונו של ראש העיר החדש, 

אמורים לעורר בנו חשבון נפש וגם צעדים מעשיים • מחאת יוקר המחיה מתחילה להתגבש, ובכדי שתצליח 
להתרומם – אלו הצעדים שעל ראשיה להימנע מהם



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

אם ישכילו ראשי המחאה החברתית שעוד מעט קט תרים את ראשה, להתנתק מכל שיוך פוליטי כזה או 
אחר, אם הם ישכילו להבין שהאויב שלהם היא לא הממשלה, אלא האויב שלהם זה יוקר המחיה בלבד 

- או אז יצטרפו אליהם כלל אזרחי ישראל. תומכי ימין לצד תומכי שמאל, זאת מחאה שחייבת להיות 
מנותקת לחלוטין מכל שיוך פוליטי זה או אחר, אם כך בעצם יהיה ייתכן ואנו צפויים לראות מחאה חברתית 

חדשה רחבה וגדולה

"

 חבר המועצה מ'דגל התורה' מותקף בצאתו מישיבת 
מועצה, השבוע.  
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עוברים להתברך אצל רב הקהילה

הגר''מ פרוש נואם

הגר''י הירשמן נואם

הקהל במעמדרב הקהילה הגרב''מ מינצברג נואם

מעמד 'להודות ולהלל' בקהל 
עדת ירושלים המתמידים לרגל 
הוצאת הספר החדש "שומע 
כעונה" מסדרת ספרי בן מלך 

מהגר"ל מינצברג זצ"ל

שמחת הברית לנינו הראשון של האדמו"ר מערלוי
נכד לבנו יחידו הרה"צ רבי שלום צבי סופר, חתן האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ, בן לנכדו הרב משולם יששכר סופר, חתן הרה"צ 

רבי שמעון שמואל הלברשטאם אב"ד 'דבר משה', חתן הגאון רבי יוקתיאל ליברמן, בן הרה"צ רבי יוסף ליברמן 

הסבא הגר''י ליברמן בשמחה

בחלוקת ממתקים ומעות חנוכה לילדי החסידות בהדלקת נר חנוכה לפני הוואך נאכט

בסנדקאות

בדברות קודש

בריקוד לאחר שמחת הברית

בקרישמע ליינעןהאדמו''ר מקוסוב ויז'ניץ בשמחה



15 ו' טבת תשע"ט 14/12/2018

צילומים:
שלומי טריכטר

יוחנן לוסטיג

דוד קשת

קובי הר צבי

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

מעמדי שריפת הפתילות 
בזאת חנוכה

מבקשי אמונה

שומרי אמונים

לעלוב ירושלים

זוועהיל

קאמרנא

לעלוב 

תולדות אהרון

תולדות אברהם יצחק

הגר"מ זילבר ר"י זוועהיל בבחינה לאברכי כולל ש"ס אידן 

הקהל במעמדבמעמד התחלת הש''סראש הכוללים הגר''א אייזן נואם

הגר''מ זילבר בבחינה
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