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מאת: אוריאל צייטלין

צילום: דובר צה"ל

יום ראשון השבוע, מעט לאחר השעה 16:00 
גל  לנוכח  עצבים,  מורט  למתח  נכנסה  המדינה 
הצפוני  בגבול  המתנהל  אירוע  על  שמועות 
ירי  על  בשמועה  החל  זה  ישראל.  מדינת  של 
נפגעים,  נגד טנקים מלבנון ומשם שמועות על 
ממוסדים.  הבלתי  תקשורת  באמצעי  בעיקר 
הטרור  ארגון  של  בתגובה  מדובר  למעשה 
חיזבאללה על תקיפת מחסן טילים מדויקים של 

הארגון המיוחסת לישראל.
כמה דקות לאחר גל השמועות, בצה"ל אישרו 
כי קצר בוצע ירי נ"ט משטח לבנון לעבר שטח 
בבדיקה.  הפרטים  וכי  אביבים  במרחב  ישראל 
מלבנון  נורו  נ"ט  טילי  כמה  הדברים,  למסקנת 
במרחב  צבאיים  ורכבים  צה"ל  בסיס  לעבר 
נפגעים  היו  לא  לגבול.  הסמוך  אביבים  מושב 
רונן  צה"ל  דובר  צה"ל.  כוחות  מקרב  בתקרית 
וג'יפ  עמדה  הותקפה  בתקרית  כי  מסר  מנליס 
ולא  חיילים  להרוג  רצה  "חיזבאללה  צבאיים. 

הצליח", אמר.
שביצעה  החולייה  את  תקף  צה"ל  בתגובה 
צה"ל  כן  כמו  טיס.  כלי  באמצעות  הירי  את 
ובמסוקי  ארטילרי  בירי  לבנון  בדרום  תקף 
לאחר  כאמור  החלה  החמורה  ההסלמה  קרב. 
שחיזבאללה ירה כמה טילי נ"ט אל בסיס צבאי 
ומצה"ל   – אביבים  באזור  צבאיים  רכב  וכלי 
בירי  החל  האירוע  פגיעות.  כמה  יש  כי  נמסר 
של 3-2 טילי קורנט של חיזבאללה לעבר עמדה 
)אמבולנס(  זאב  ג'יפ  ולעבר  אביבים  במוצב 
בעמדה  פגעו  חיזבאללה  מחבלי  המוצב.  ליד 
ובאמבולנס, אך כאמור לא היו נפגעים לכוחות 

צה"ל.
מעט לאחר השעה 17:00 דווח על הרחבת ירי 
התגובה של צה"ל בגזרת מארון א-ראס. בלבנון 
דיווחו על לפחות 30 תקיפות של צה"ל שבוצעו 
על  דווח  עוד  חיזבאללה.  הטילים של  ירי  מאז 
מעורבות של כלי טיס של חיל האוויר שתוקפים 
בכפרים לבנוניים בתגובה. ערוץ סקיי ניוז דיווח 
כי צה"ל תקף בניין שיש סבירות שחברי החוליה 

ששיגרה את טילי הנ"ט התחבאו בו.
קודם לכן, בעקבות התקרית הודיע על צה"ל 
במרחק  התושבים  על  מיוחדות.  הנחיות  על 
בבתים  לשהות  היה  לבנון  מגבול  ק"מ   4 עד 
ולפתוח מקלטים. אולם, לא נדרש לרדת למרחב 
אזעקה.  בעת שמיעת  רק  אלא  / מקלטים  מוגן 
לשהות  אזעקה,  בעת שמיעת  התנהגות,  "כללי 
במרחב מוגן למשך 10 דקות ולהמתין להנחיות 
ולהימנע  לבטל  "יש  בצה"ל.  אמרו  נוספות", 
מכל פעילות במרחב גדר הגבול לרבות עבודות 
חקלאיות, נאמר באותה העת. כמו כן, לא היה 
ניתן לנוע בצירים על כן ביקשו להימנע מביצוע 

נסיעות שלא לצורך".
אל-מנאר  רשת  דיווחה  היום,  אותו  בצהרי 

בירי  פתח  צה"ל  כי  לחיזבאללה  המקורבת 
ארטילרי לעבר חוות שבעא סמוך לגבול לבנון. 
של  מל"ט  השליך  יותר  מוקדם  הדיווח,  לפי 
צה"ל חומר דליק בשטח מיוער באזור שסמוך 
אישר  צה"ל  דובר  זאת,  בעקבות  דב.  להר 
שהשריפות באזור זה הן אכן כתוצאה מפעילות 

צה"ל.

 חזל"ש

התייחס  מנליס  רונן  אלוף  תת  צה"ל  דובר 
והודיע  בצפון  ההסלמה  לסבב  התקרית  לאחר 
כי לא היו נפגעים ישראלים בתקרית, "העובדה 
שחיזבאללה הצליח לממש את הפיגוע, אך ללא 
נפגעים, היא הישג מבצעי ראוי", הדגיש מנליס, 

"זו הייתה המטרה ועמדנו בה".
עוד ציין מנליס כי בתגובה לירי לעבר בסיס 
חוליית  את  תקף  צה"ל  אביבים,  במרחב  צבאי 
ובאמצעות  ארטילריה  פגזי  מ-100  ביותר  הירי 
צה"ל  השבוע,  מתחילת  "כבר  קרב.  מסוקי 
נערך למול התרחישים השונים בעקבות איומי 
בין  ברורה  הפרדה  והתקיימה  חיזבאללה, 
האזרחית  ההתנהלות  לבין  הצבאית  ההיערכות 

בגזרה הצפונית", נמסר.
בנוסף, הרמטכ"ל קיים הערכת מצב עם ראש 
וגורמים  אג"ת  ראש  אמ"ן  ראש  צפון,  פיקוד 
ראשון,  יום  מאז  בנוסף,  נוספים.  בכירים 
עשה  בפצ"ן,  פעמים  מספר  ביקר  הרמטכ"ל 
מוכנות  להמשך  הנחיות  ונתן  תכניות  אישור 
האירועים.  לאור  המוכנות  וחידוד  לשיפור 
הדיוק  מיזם  בגלל  לפה  שהגענו  להגיד  "צריך 
מאירוע  יותר  רחב  האירוע  חיזבאללה.  של 
ואנחנו  הנ"ט באביבים – חשפנו את הפרויקט 
מסרבים  אנו  הזאת.  הסוגיה  על  מתעקשים 
להקים  נסראללה  של  הרצון  עם  להשלים 
מתנהל",  שהוא  כפי  ולפעול  צבאית  תעשייה 
"מזכיר שמדובר בלבנון, מדינה  הוסיף מנליס, 
ריבונית, שצריכה לקחת אחריות על מה שקורה 

בתוכה".
היה  יוניפיל  מפקד  כי  צה"ל  דובר  ציין  עוד 
להגיד  "יש  הרמטכ"ל.  עם  נפגש  ואף  בישראל 
בשלב הזה חיזבאללה מימש את הפיגוע אך לא 
את כוונות הפיגוע. מצד אחד זה הישג מבצעי 
אנחנו  למנוחה.  עוברים  לא  שני  ומצד  שלנו 
עם  בקשר  ונמצאים  התפתחות  לכל  ערוכים 
כי  לתושבים  הודיעו  בצה"ל  הרשויות".  ראשי 

ניתן לחזור לשגרה לאחר כמה שעות.

התרגיל

צה"ל נערך מבעוד מועד לירי של חיזבאללה 
החליטו  קרה,  שזה  ומרגע  צבאי,  רכב  לעבר 
דרמטית,  נראתה  התמונה  עמימות.  על  לשמור 
ממסוק  ירי  ארטילריה,  פגזי  עשרות  של  ירי 
קרב, ושמירה על עמימות לגבי נפגעים. אם לא 

ימריא  האירוע  שבמהלך  הצבא  דאג  בכך,  די 
מסוק  במוצב  הפגיעה  למקום  הסמוך  מאזור 
עם שני חיילים שהועברו לבדיקה בחדר המיון 
קצר  וכעבור  בחיפה  רמב"ם  החולים  בית  של 
הורדו  "החיילים  החולים:  בית  דובר  הודיע   –
טיפול  ללא  ושוחררו  במיון  נבדקו  מהמסוק, 
רפואי". בהודעה הראשונית טען צה"ל כי "יש 
לא פרסם  ובמשך שעה שלימה  פגיעות",  כמה 
הבהרה, אף שברור היה שאין נפגעים. כל זאת 
נעשה כדי לאפשר לצד השני להעלות השערות 

לא מבוססות ולהתהדר בהישג.
לא  פסיכולוגית  לוחמה  של  האסטרטגיה 
כי  דווח  האחרון  בשבוע  רק  בצה"ל,  חדשה 
כי  פרסם  לחיזבאללה  המקורב  לבנוני  עיתונאי 
צה"ל הכין בגבול הצפון ג'יפ צבאי עם בובות 
של חיילים במטרה לגרום לאויב לתקוף ולדמות 
הודעות  אחרי  רק  בחיילים.  פגיעה  כביכול 
בצד  פצועים  חיילים  ארבעה  יש  כי  חיזבאללה 
הישראלי – הודיע צה"ל רשמית שאין נפגעים 
מנגד  בחיזבאללה.  תלוי  ההסלמה  המשך  וכי 
טענו בחיזבאללה כי האירוע הסתיים מבחינתם 
נמצא במגרש הישראלי. בסופו של  וכי הכדור 
היטב  התכונן  צה"ל  כי  לומר  אפשר  האירוע 
תחכום.  מעט  לא  עם  חיזבאללה,  של  לתגובה 
מתוך  יגיב  כי  נסראללה  של  דבריו  לאור 
אחד  דב,  הר  בגזרת  דווקא  ולאו  לבנון,  שטח 
אליהם  נערך  שצה"ל  המרכזיים  מהתרחישים 
לאורך  צבאיות  מטרות  לעבר  נ"ט  ירי  הוא 
בהיערכות  הצבא  נערך  זאת,  לאור  הגבול. 
את  שתגבר  ולמרות  הגבול,  לאורך  מותאמת 
נוכחותם  כוחותיו, דאג לצמצם ככל הניתן את 
על הגבול על-מנת למנוע פגיעה בחיילים. כך, 
רבים  באזורים  צבאיים  רכב  כלי  נסיעת  נאסרה 

סמוך לגבול.
רבות,  תגובות  עורר  התרגיל,  פרסום  דבר 
את  מסכן  המדיני  הדרג  כי  נטען  בחלקן  אשר 

 – הזה  מהסוג  דברים  מפרסם  כאשר  ישראל, 
הטרור.  ארגון  ראשי  את  מכעיס  שבוודאי  מה 
מסרו  ביטחוניים  גורמים  זו,  לטענה  בתגובה 
האויבים  אצל  דעות  לחילוקי  גורם  הדבר  כי 
ולמעשה מדובר בלוחמה פסיכולוגית מתוכננת 
היטב. גורמים בשמאל טענו כי ראש הממשלה 

פועל כך משיקולי בחירות.

"האירוע נגמר"

שקרה  מה  הטקטית.  לזירה  נוגע  האמור  כל 
בזירה המדינית, יכול אולי ללמד על לחץ כביר 
שחטף חסן נסראללה בעקבות ההתקפות והרצון 
של חיזבאללה להימנע מהסלמה כוללנית: גורם 
ביטחוני בכיר טען ביום שני השבוע שנסראללה 
פנה לראש ממשלת לבנון חרירי שביקש מישראל 
באמצעות ארצות הברית, מצרים וצרפת לעצור 
קצר  זמן  "אתמול,  הצפון,  בגבול  הלחימה  את 
לאחר התקיפה בצפון והתגובה הצבאית שלנו, 
שביקשו  מדינות  שלוש  דרך  פניות  קיבלנו 
המסר:  את  ונסראללה  חרירי  מטעם  להעביר 
בפועל,  הסתיים.  האירוע  חיזבאללה  'מבחינת 

ישראל משיגה את היעדים שלה'".
בעקבות  חיזבאללה  של  לחגיגות  בהתייחסו 
שלהם,  רהב  כאן  "ראינו  הגורם:  אמר  האירוע 
לפי  עבד  וזה  יעדיה  את  משיגה  ישראל  אבל 
אם  תרחיש.  לכל  נערכים  אנחנו  התכנון. 
ירצה לפעול שוב, הוא לא מבין מה  נסראללה 
מחכה לו. אנחנו ממשיכים לפעול בהווה ונמשך 
גם בעתיד נגד פרויקט הדיוק". לדבריו, "פעלנו 
היינו  פועלים  היינו  לא  ואם  מירבי,  בדיוק 
זקוקים  לא  שאנחנו  במלחמה  להיות  עלולים 

לה".
פינוי  עם  הצבא  נקט  שבה  להטעיה  בנוגע 
הפצועים המדומה במהלך האירוע בצפון, אמר 

בתחבולות תמנע מלחמה
המתיחות הביטחונית בגבול הצפון הגיעה לשיא, בניסיון של חיזבאללה לפגוע בחיילי צה"ל • הזירה הייתה אפופת עשן, 

חיילים הוטסו לבית החולים והמצב היה נראה מדכדך • אחרי כמה שעות התברר: עשינו תרגיל לאויב



״תמיד חיפשתי את היוגורט המושלם, לרטבים ולקינוחי גורמה, 
 אבל היוגורט הזה כל כך טעים, שחבל להרוס אותו...״ )מירי זורגר(

דנונה   יוגורט טעים במיוחד ועשיר בחלבון
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בעניין.  הציבור  מהשיח  מופתע  "אני  הבכיר: 
יש הנחיה לדרגי השטח שלפיה 'כי בתחבולות 
הייתה  אם  מתייחס  לא  אני  מלחמה'.  תעשה 
הטעיה או לא הייתה הטעיה. עושים הכל כדי 
למנוע פגיעה בנפש. אם הצבא עושה הטעיות 
כדי  הכל  עושים  אנחנו  טוב.  מה   – טקטיות 
למנוע פגיעה בנפש. בישראל אי אפשר להסתיר 

נפגעים )כשישנם(".
ישראל  כי  בתוך כך, הגורם אישר לראשונה 
"בימים  בעיראק,  התקיפות  מאחורי  עומדת 
היינו  זירות.  בכמה  מותקפים  היינו  האחרונים 
בעיראק.  וגם  בסוריה  גם  בו-זמנית  בהתקפה 
שעל  בלבנון,  מסוימת  התפתחות  גם  הייתה 
זרים מיוחסת לישראל. היה צריך  פי פרסומים 
לפעול בתוך 24 שעות בכמה זירות, ותכננו מה 
לפני  רמז למוצאי השבת  ובכך  הוסיף  נעשה", 
הרחפנים  פיגוע  את  סיכל  ישראל  בו  כשבוע 
מסוריה ועל פי דיווחים זרים תקפה באותו לילה 

גם בביירתו באמצעות מזל"טים.
המדיני- הקבינט  כי  סיפר  הבכיר  הגורם 
שינוי  על  החליטו  הממשלה  וראש  ביטחוני 
במאמץ  נמצאים  "אנחנו  העדיפויות.  סדרי 
מדיני ומבצעי על מנת למנוע מאיראן שלושה 
דברים – הגרעין, פרויקט דיוק הטילים ומניעת 
ההתבססות האיראנית במרחב. בכל המישורים 
הרבה  יש  והמוסד,  צה"ל  פועל  שבהם  הללו, 
מאוד פעילות שלנו, כאשר את סדר העדיפויות 
אנחנו  הללו  בנושאים  המדיני.  הדרג  קובע 

פועלים במלוא הנחישות והרגישות".
של  ביותר  הגדולים  היעדים  את  "הגדרתי 
ומניעה  )איראני(  גרעין  כמניעת  ישראל  מדינת 
הגורם  סיפר  הזה",  בסדר  מדויק  נשק  של 
השתתף,  בה  הקבינט  ישיבת  על  הביטחוני 
איראן  התבססות  מניעת  הוא  השלישי  "היעד 
לדבריו,  ובתימן".  בעיראק  בלבנון,  בסוריה, 
"לשלוש המטרות הללו יש כתובת אחת: איראן 
ומעורבותו של קאסם סולימאני, במיוחד דיוק 

והתבססות".
הגורם הבכיר נשאל על התיאום בין ישראל 
לבין ארצות הברית בעיראק והשיב: "אני עומד 
בכל מה שקשור כמעט  עם האמריקנים  בקשר 
עם  מדבר  אני  יום  כל  כמעט  יומי.  בסיס  על 

פומפאו(.  מייק  האמריקני  החוץ  )שר  פומפאו 
יש  והביטחוניות.  המדיניות  השונות  ברמות 
הוא  התחומים".  בכל  מצוין  פעולה  שיתוף 
הוסיף שהרוסים עודכנו לגבי האירועים בצפון. 
בין  המסתמנת  להתקרבות  גם  התייחס  הוא 
סביב  מפגש  לקיים  ולכוונה  לאיראן  ארה"ב 
רצוף  קשר  מקיימים  "אנחנו  הגרעין:  סוגיות 
עם האמריקנים, ואני חושב שאין להם אשליות 
לגבי רוחאני", אמר הגורם. "אני לא רואה אותם 
זריף.  וגם לא את של  קונים את הסחורה שלו, 
שהשיחות  מעריך  אני  אולי.  ידברו?  הם  האם 
יתנהלו בדרך אחרת מהשיח הקודם, את זה אני 

שומע מכולם בכל הדרגים".
על  הבכיר  הצביע  בדרום,  למצב  בנוגע 
את  המערער  כגורם  האסלאמי  הג'יהאד 
לא מממש  "חמאס  לדבריו,  ברצועה.  היציבות 
באופן מוחלט את אחריותו השלטונית ומשאיר 
לג'יהאד האסלאמי מרחב פעולה. מתקיים שם 
מתח מובנה שיכול גם להוביל להסלמה. למרות 
הקשרים של צמרת הג'יהאד ואיראן עד עכשיו, 
לאירועי  להתפתחות  בהקשר  פעל  לא  הוא 

בשל  להתרחש  יכולה  בעזה  הסלמה  הצפון. 
הפעילות הזאת של הג'יהאד האסלאמי, גם ללא 

קשר לאירועים בצפון".

 "המנצח" נסראללה

ירה  בה  הצפון  בגבול  התקרית  לאחר  ממה 
ורכב  צה"ל  מוצב  לעבר  נ"ט  טילי  חיזבאללה 
צבאי, התרברב מזכ"ל הארגון, חסן נסראללה: 
חייל  ולו  לראות  יכולת  ולא  פונה  הגבול  "כל 
על  ללגלג  נסראללה המשיך  הגבול",  על  אחד 
ישראל, על אף שלא היו נפגעים בצד הישראלי 
הדמה  ומטרות  ההכנות  כל  "למרות  ואמר: 
למטרה  חיכינו  הגבול,  לאורך  פיזר  שהאויב 
שלנו וכשהיא הגיעה פגענו בה ללא כל ספק". 
כל  את  לצפון  הביאה  "ישראל  כי  אמר  עוד 

כיפות הברזל שיכלו להביא".
תקפה  שישראל  מאז  כי  טען  נסראללה 
שהיו  החיילים  כל  את  פינה  צה"ל  בביירות 
בפעילות סמוך לגבול, לדבריו צה"ל הרחיק את 

כולם "גם לא דחפורים שראינו במשך זמן מה. 
דבר שני פונו לחלוטין כל המפקדות הקדמיות. 
פינוי   – אביבים  כמו   – שלמים  בסיסים  פינו 
מלא. כתבת של ערוץ מסוים הסתובבה והראתה 
שלמים  מוצבים  אחד.  אף  אין  ריק,  הכול  איך 

פונו, ולעתים גם בעומק".
צה"ל  תגובת  על  לגלג  הטרור  ארגון  מנהיג 
שמה  את  כשהזכיר  צחק  ואף  אתמול  לתקרית 
כל  על  שמגיבה  זאת  "ישראל,  ישראל:  של 
כדי  גדולים  מאמצים  עשתה  פעולה,  או  רימון 
היה  שביצעה  הירי  ורוב  האירוע,  את  להכיל 
מוקדם  התקפיות".  ולא  הגנתיות  מטרות  על 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  התייחס  יותר 
לסבב ההסלמה אתמול בגבול הצפון ואמר כי, 
"פעלנו אתמול בנחישות ובאחריות. שמרנו על 
האיש  חיילינו.  שלום  על  וגם  אזרחינו  ביטחון 
בבונקר בביירות יודע בדיוק למה הוא בבונקר. 
אנחנו נמשיך לעשות כל מה שצריך כדי לשמור 
ובאוויר,  ביבשה  בים,   – ישראל  ביטחון  על 
ואנחנו גם נמשיך לפעול נגד האיום של הטילים 

המדויקים".

צה"ל חושף: חיזבאללה הקים מפעל 
טילים מדויקים חדש בלבנון

לדיוק טילים  צה"ל חשף מידע מודיעיני המצביע על מפעל חדש 
בשטח לבנון, סמוך לעיירה נבי שית שליד הגבול עם סוריה. המפעל 
בחודשיים  אך  לחימה,  אמצעי  לייצור  כאתר  שנים  שש  לפני  הוקם 
רקטות  הסבת  שמטרתו  במקום  ייצור  פס  בצה"ל  מזהים  האחרונים 
לטילים מדויקים. כמו כן למקום הועבר ציוד רגיש בפיקוח והדרכה 

איראנית.
לייצר  וראשי קרב, במטרה  לייצור מנועים  המפעל כולל מתחמים 
טילים בעלי יכולת של פגיעה בדיוק של עשרה מטרים. מדובר באיום 
שאותו ישראל מגדירה אסטרטגי, ורק לאחרונה הורה ראש הממשלה 

להעלותו בסדרי העדיפויות אף מעל ההתבססות האיראנית.
למיזם  עליונה  חשיבות  רואים  שבחיזבאללה  אומרים  בצה"ל 
ובעקבות כך, בימים האחרונים עוסקים הפעילים בפינוי ציוד ייחודי 
בעקבות  זאת  אותו.  גם  תתקוף  שישראל  מחשש  מהמתחם,  ויקר 
רכיב  בביירות  הותקף  ימים  כעשרה  שלפני  לאחר  בצפון  המתיחות 

קריטי לדיוק טילים, בתקיפה המיוחסת לישראל לפי מקורות זרים.
של  הזה,  העניין  בדיוק  זה  השבוע,  לתקרית  שהוביל  מה  כזכור, 
טילים מדויקים, כאשר המגזין הבריטי "טיימס" פרסם תמונות בהם 
ניתן לראות כי היעד שתקפו לכאורה המל"טים הישראליים בדאחייה 
בלבנון הוא מכשיר יקר ונדיר ולא מרכז תקשורת כפי שטען חיזבאללה. 
המכשיר שנקרא "מערבל פלנטארי" מערבב חומרים שמשפרים דיוק 
הטרור  ארגון  של  למיזם  קריטי  היה  שהופצץ  המערבל  טילים.  של 
יוצר  המדובר,  המכשיר  לבנון.  אדמת  על  מדויקים  טילים  לייצר 
באיראן, ונחשב ליקר ונדיר, לחזבאללה לקח זמן רב להביאו ללבנון. 

על פי הערכות, זהו המכשיר היחיד שהיה כזה במדינה.
לפי התמונות שפרסם העיתון הבריטי, ניתן לראות שקופסת הבקרה 
בלי  כי  מסבירים  מומחים  פעולה.  מכלל  ויצאה  נפגעה  המערבל  של 
רכיב זה, לא ניתן לייצר טילים ארוכי טווח עם דלק מוצק, מה שיעכב 
את הפרויקט של חזבאללה לפחות בשנה. בעת התקיפה, ה"מערבל 
פלנטארי" היה על משאית בחניון פתוח בביירות, ככל הנראה העבירו 
אותו ממקום למקום וייתכן והוא היה אמור להיות מועבר למחרת – 
שעות  המכשיר  את  לתקוף  הצבא  החליט  מדוע  להסביר  שיכול  מה 

אחרי תקיפה של חיל האוויר בסוריה.

היעדים שנחשפו



בעל עסק
רוצה להגיע רחוק?

 עכשיו 
זה קרוב!

מזרחי טפחות
מרכז עסקים בני ברק

בנק שעובד בשבילך

היכנס אלינו לפגישה אישית
8860*בסניף טרפון 1 בני ברק או חיייג: 

הלוואה
בערבות מדינה

מגוון פתרונות 
בסחר בינלאומי

משכנתה
לעסקים

אשכול השקעות 
המתמחה בשוק ההון

העמדת ההלוואות בשיתוף הפניקס ואלטשולר שחם. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.





מוגש כמידע לחברי מכבי

בריא לדעת!
לחץ דם

לחץ דם הוא הלחץ שמפעיל הדם על 
דפנות כלי הדם. לחץ דם גבוה מאוד או 

נמוך מאוד עלול להוביל להפרעה בתפקוד 
ולהרעה במצב הבריאותי.

בריא להבדק!

*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

ההשתדלות שלכם 
לחיים בריאים!
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מאת: יצחק לרר
צילום מסך

תקציב עיריית טבריה לא עבר בפעם השישית: 
השבוע  כינס  קובי  רון  טבריה,  עיריית  ראש 
שכמו  לישיבה  העיר  מועצת  את  שלישי  ביום 
התראה  קיבל  קובי  לכישלון.  נועדה  קודמותיה 
הכל  לעשות  מחוייב  הוא  לפיה  הפנים  ממשרד 

בכדי שתקציב העירייה יעבור.
שראש  הוא  הצפי  כי  מדווחים  ב'מעריב' 
עיריית טבריה לא יבקש ניסיון נוסף להצבעה על 
למשרד  החודש  בסוף  ויפנה  במועצה,  התקציב 

הפנים לקבלת שימוע.
ידועה  הייתה  ישיבת המועצה  אומנם תוצאת 
ההצבעה  תוצאות  הנוכחי  בסיבוב  אך  מראש, 
מוישי  המועצה  שחבר  משום  זאת  שונות.  היו 
התקציב,  הצעת  על  מלהצביע  נמנע  קרוטהמר 
מה שמצביע על קרע עמוק בשורות הקואליציה. 
ושכב  רון  של  אמונו  כאיש  נחשב  קרוטהמר 
ויחסי  דת  בנושאי  רון  למען  הגדר  על  אחת  לא 
כחבר  משמש  הוא  כאשר  דתיים-חילוניים, 

המועצה הדתי היחיד מטעמו של ראש העירייה.
העיר  מועצת  מחברי  כמה  פנו  יותר  מוקדם 
רון  בראשות  העירונית  לקואליציה  נכנסו  שלא 
קובי לציבור החרדי, שלא להגיע הערב לישיבת 
התקציב שתתקיים בבניין העירייה. את בקשתם 
נימקו בכך שהם מעוניינים לקיים ישיבת תקציב 
עניינית וללא רעשים והתלהמות באולם הדיונים, 
וכדי למנוע פרובוקציות בהן לטענתם ישמח רון 

קובי להשתמש לטובתו האישית.
כזכור, קובי השתמש בשתי העתירות שהגיש 
החרדי  הקהל  של  הניצחון  בתמונות  לבג"צ, 
יישרו  הראשונה  בעתירה  התקציב.  בהצבעות 
ואפשרו  קובי,  של  בקשתו  עם  קו  בג"צ  שופטי 
תחילת  עד  תקציב  להעביר  בהחלטתם  לו 
אוקטובר וללא חברי המועצה שהוגדרו על ידם 

כ"לעומתיים".
נגד  לבג"צ  קובי  של  השנייה  בעתירתו  גם 
לאחור  הגלגל  את  להשיב  דרעי  השר  החלטת 
ולהחזיר את חברי המועצה לתפקידם, טען קובי 
הניצחון'  'תמונת  את  השופטים  בפני  והדגיש 
של  "השבאבניקים  כינה  אותם  החרדים,  של 
אריה דרעי." למרות זאת, דחו השופטים בפעם 

השנייה את עתירתו של קובי ואפשרו את שובם 
ביום  התקציב.  לישיבות  המועצה  חברי  של 
שני גילו חברי המועצה שנכחו באולם הדיונים 
הסאונד  מערכת  את  החליפה  טבריה  עיריית  כי 
היתר  בין  מתכנן  שקובי  הסיקו  ומשכך  באולם, 
ולעורר  בידו  המיקרופון  עם  הערב  ל'חגוג' 

פרובוקציות מול הציבור החרדי שיגיע.
הודעות  המועצה  חברי  כאמור  הפיצו  לכן 
העירייה,  לבניין  להגיע  שלא  מבקשים  כשהם 
עניינית,  תקציב  ישיבת  לנהל  להם  לתת  בכדי 
"ולא לאפשר לקובי את התענוג לפגע ולהשתלח 

בהם", כלשון חברי המועצה.

מאת: אורלי גינצבורג
צילומים: קובי גדעון, לע"מ

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
האזכרה  בטקס  רביעי  ביום  השתתף 
למאורעות  שנה   90 לציון  הממלכתי 
המכפלה  מערת  ברחבת  תרפ"ט, 
שממשלתי  בכך  גאה  "אני  בחברון: 
היהודי  הרובע  תכנית  את  אישרה 
לפני שנה לבניית עשרות יחידות דיור 
המכפלה  בית  חברון.  ליהודי  חדשות 
גם  אנו  שעבר.  בשבוע  אוכלס  כבר 
אחרים  חשובים  בנושאים  מטפלים 
ואמר  נתניהו  הוסיף  שהעליתם", 
למתיישבים, "ביחס לנגישות במערת 
המכפלה ולמימוש זכויות של הרכוש 
לנשל  באים  איננו  היהודי.  ההיסטורי 
ינשל  לא  גם  אחד  אף  אבל  אחד,  אף 
ויגאל אלון  אותנו. כדברי מנחם בגין 
תהיה  לא  'חברון  לברכה:  זיכרונם 
נקייה מיהודים'. היא לא תהיה 'יודן-

התשעים  בשנת  אומר:  ואני  ריין׳. 
לפרעות, איננו זרים בחברון – נישאר 
בה לנצח. 66 יהודים נטבחו בחברון, 
עשרות נוספים נפצעו והניצולים נשאו 
ימיהם",  אחרית  עד  הכאב  את  עימם 

אמר ראש הממשלה בפתח דבריו.
"רצף ההתיישבות היהודית בחברון 
של  ידו  אוזלת  חרב,  באבחת  נגדע 
הזאת  היד  אוזלת  הבריטי,  השלטון 
זעקה לשמים. אבל כמו תמיד, דווקא 
מתגלים  וחורבן,  משבר  של  ברגעים 
בעמנו.  הטמונים  הגדולים  הכוחות 
מחדש  נעמדנו  הכבד  האסון  מול  אל 
מאורעות  אחרי  התחזקנו  רגלינו.  על 
רבה  שבמידה  אומר  ואני  תרפ"ט, 

התחזקנו בגלל מאורעות תרפ"ט".

התרבות  שרת  גם  השתתפה  בטקס 
כי  שאמרה  רגב,  מירי  והספורט 
ראש  אדוני  יותר,  מתאים  זמן  "אין 
הריבונות  את  מלהכיל  הממשלה, 
כי  הוסיפה  היא  ושומרון".  ביהודה 
את  לחסל  הצליחו  לא  "הרוצחים 
המפעל הציוני. הם לא הצליחו אז ולא 
בעתיד.  יצליחו  ולא  היום  גם  יצליחו 
אנחנו מתמודדים מאה שנים עם טרור 
ערבי, שכל תכליתו להרוס את המפעל 

הציוני".
ציפו  היהודי  ביישוב  כי  יצוין 
הבטחות:  משתי  לאחת  מנתניהו 
או  המכפלה,  מערת  הנגשת  אישור 
יהודיות  משפחות  כניסת  אישור 
לשוק הסיטונאי. נתניהו לא סיפק את 
הסחורה, וחלק מהנוכחים כעסו, בהם 
המקום,  ותושבת  לשעבר  הח"כית 
את  בקול  שביטאה  סטרוק,  אורית 

כעסה בפני הנכבדים.
נתניהו,  של  נאומו  לאחר  קצר  זמן 
בצלאל  התחבורה  שר  אותו  תקף 

הכריע  הממשלה  "ראש  סמוטריץ': 
באופן פשוט בדילמה האם לאשר את 
השכונה בשוק בחברון או את הנגשת 
זה".  ולא  זה  לא   – המכפלה  מערת 
גדולה  תהיה  לא  ימינה  "אם  לדבריו, 
עליו,  ללחוץ  ותוכל  הבחירות  אחרי 
להגיב  מיהרו  בליכוד  יקרה".  לא  זה 
יהיה  לא  הליכוד  "אם  לסמוטריץ': 
זמנך  רוב  את  תבלה  אתה  גדול,  הכי 
לזכויות  בוועדה  אופוזיציה  כחבר 

הילד".
דוברו של ראש הרשות הפלסטינית 
"הפלישה"  כי  היום  אמר  מאזן  אבו 
ונשיא  נתניהו  הממשלה  ראש  של 
המדינה ריבלין לחברון היא "הסלמה 
מסוכנת והתגרות ברגשות המוסלמים, 
למלחמת  האזור  את  לגרור  שעלולה 
דת". בהודעה שפרסם נביל אבו רדינה 
את  להרוויח  נועד  המהלך  כי  נאמר 
קולות הימין הישראלי, ועלול להוביל 

להשלכות מסוכנות.

מאת: יהודה פרנקל 

טלפון  שיחת  של  הדלפה  עוד 
האוצר  שר  הפעם  בכיר,  שר  עם 
משה כחלון שבשיחה נשמע אומר 
מההנחיות   98%" כי  השאר  בין 
שלי לא מתקיימות" וגם "בגלל זה 

אני מתפטר".
השיחה פורסמה על ידי אלמוג 
עם  והמשוחח   ,13 בערוץ  בוקר 
בעל  אלחרט,  שמעון  הוא  כחלון 
התנהלה  השיחה  בשדרות.  עסק 
בהבטחות  עיכוב  רקע  על 
העסקים  לבעלי  לסייע  הממשלה 

באזור.
ראש  הודיע  שעבר,  בשבוע 
בסך  מענק  על  נתניהו  הממשלה 
לבעלי  שקלים  מיליון  שלושה 
המסעדנות  בתחום  העסקים 
עזה.  עוטף  וביישובי  בשדרות 
של  פיצויים  תעניק  "החבילה 
עשרות אלפי שקלים לבעלי עסקים 
בתחום המזון", נכתב בהודעה של 

לשכת ראש הממשלה, אלא שמאז 
התהליך תקוע.

בעוטף,  העסקים  בעלי  לטענת 
היועץ המשפטי של משרד האוצר 
העברת  את  תוקע  מסינג  אסי 
מול  הפגינו  אף  ואלה   – הכספים 
נאמר  כחלון  עם  בשיחה  ביתו. 
את  העביר  מסינג  כי  השאר  בין 
המשפטי  היועץ  להכרעת  הנושא 
אליו  גם  פנה  ואלחרט  מנדלבליט 
בעוטף  עסקים  בעלי  בנושא. 
אומרים כי אין זו הפעם הראשונה 
אותם  משתף  כחלון  שהשר 
שלא  ובהחלטתו  בתחושותיו 
הוא  לטענתם  בתפקידו.  להמשיך 
מיואש מחוסר היכולת שלו להניע 

מהלכים.
ההקלטה  לפרסום  בתגובה 
שבכוונתו  כחלון  השר  הכחיש 
כי  האמירה  לדבריו,  להתפטר. 
מקוימות  לא  מהנחיותיו   98%
נאמרה  להתפטר  מתכוון  ושהוא 

בהומור.

שוב: רון קובי לא הצליח להעביר תקציב

90 שנה למאורעות תרפ"ט: 
"איננו זרים בחברון"

"מתכוון להתפטר": 
הצהרת כוונות

 או הומור?

בפעם השישית, ניסה ראש עיריית טבריה להעביר במליאת המועצה את התקציב העירוני – ללא הצלחה • ומה בכל זאת השתנה?

ברגע   • המתיישבים  עם  שייטיבו  הבטחות  הותיר  לא  אך  לחברון,  הגיע  נתניהו 
האחרון: הנשיא ריבלין ביטל את ביקורו, כשהבין שהטקסים הופכים לפוליטיים משה  האוצר  שר  נשמע  שפורסמה,  בהקלטה 

כחלון מלין: "98% מההנחיות שלי לא מתקיימות, 
בגלל זה אני מתפטר" • כחלון: נאמר בהומור



להרשמה לתכנית
קול קורא

ותוכנית סמארטי, מתחם עסקים חדשני לגברים חרדים,  יוזם תכנית בשיתוף מרכז אחים  פאגי, הבנק הבינלאומי, 
המיועדת לגברים בעלי ידע בסיסי באנגלית ומטרתה הרחבה וביסוס של ההיכרות עם השפה, תוך פיתוח המיומנות 

לכדי רכישת שפה שימושית, בדגש על עולם היזמות והעסקים.
אנו מזמינים אותך לקחת חלק, יחד עם קבוצה קטנה, בקורס איכותי ברמה גבוהה במיוחד המועבר ע"י בית הספר 

טארגט וכולל גם סדנאות סמול טוק, כתיבת מיילים וכתיבת קורות חיים באנגלית.
התכנית תצייד אותך בארגז כלים יעיל לשוק העבודה הגלובאלי של ימינו.

נושאים מרכזיים
אנגלית מדוברת- שיפור ותירגול האנגלית בחיי היומיום, תוך דיון בנושאים שונים, כגון 
נסיעות, חינוך, תחבורה, אוכל ועוד. כמו כן, הקורס מאפשר לשפר את מיומנויות הדיבור, 

דקדוק, אוצר מילים, קריאה וכתיבה. 

מיילים,  כגון:  והעבודה,  העסקים  מעולם  מיומנויות  של  רחב  מגוון  עסקית-  אנגלית 
מצגות, שיחה טלפונית, ניהול משא ומתן, פגישות, מונחים פיננסיים, משפטיים ועוד.

1

2

שיטת הלימוד חווייתית ונותנת דגש רב לכישורי השפה השונים – דיבור, שמיעה, קריאה וכתיבה. 
תוכנית הלימוד מבוססת על  "השיטה הטבעית ללימוד שפה", אשר הוכרה באופן רשמי על ידי 

אוניברסיטת קיימברידג' כשיטה הטובה ביותר ללימוד שפה.

מבנה ההכשרה

פעמיים בשבוע ‹ בין השעות 21:30-19:00 ‹ למשך 3 חודשים  ‹ הלימודים בקבוצות קטנות
‹ מרכז אחים, רח׳ ר׳ עקיבא 86 בני ברק 

מועדי ההכשרה:

•     לימודים קודמים במסגרת חרדית
•     התכנית מיועדת לגברים נשואים

•     היכרות בסיסית עם השפה האנגלית – יכולת קריאה וכתיבה + שיחה ודיקדוק בסיסיים

תנאים להגשת מועמדות

קורס ללימודי אנגלית מדוברת ברמה גבוהה לגברים ביוזמת פאגי, הבנק הבינלאומי.

לפרטים נוספים והרשמה
info@achimglobal.com :מייל

טלפון: 8609*
ההרשמה עד 12.9.19

?
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"והייתם נקיים"
היה זה לפני כשנה: הגיע אליי לטיפול בחור חסידי 
צעיר כבן 14 אשר למד אז בתחילת שיעור ב' בישיבה 
קטנה. לא הוריו ולא אנשי הצוות בישיבה בה הוא 
א'  שבשיעור  והשקדן  המופלא  לבחור  קרה  מה  ידעו  למד 
התנהג למופת ופתאום מגיע שיעור ב' ומשהו קרה לבחור, 
הבחור הפסיק ללמוד התחיל לאחר לסדרי הישיבה ובעיקר 
דיבר  ופחות  פחות  הוא   - עצמו  עם  להסתגר  החל  הבחור 
עם חברים ועם בני משפחתו. האימא של הבחור סיפרה לי 
"ניסיתי בכל דרך שהיא לדבר עם בני אבל פשוט  בטלפון: 
בני לא מדבר מילה. הוא אומר שהכול בסדר איתו והוא לא 

מבין מה אנחנו רוצים ממנו".
הבחור הגיע אליי אך הבחור לא מוכן לדבר מילה ביקשתי 
מהשם בליבי שיעזור לי לעזור לאותו בחור. הבחור ישב מולי 
אני  לו  ואומר  לליבו  להיכנס  מנסה  עיניו  לתוך  מסתכל  אני 
מבטיח לך שמה שתספר לי אני לא אשפוט אותך לא אדון 

אותך אני רק אנסה להבין אותך.
הוא הסתכל לתוך עיניי ואמר לי חרש: "אני מתבייש לספר 
לך את זה". ואז פתאום הבחור החל לבכות בכי שטלטל את 
שהוא  לאחר  דקות  כעשרים  הפוגה  ללא  בכה  הוא  נשמתי 
נרגע מהבכי שאלתי אותו אולי אתה מעדיף לכתוב לי בדף 

מה שמציק לך?
כך:  קצר,  מטלטל  במשפט  כתב,  הוא  ועליו  דף  לו  הבאתי 
"קרה לי משהו נורא כשהלכתי לטבול בבוקר, אדם אחד...".

ואז הוא שוב החל לבכות - לא ידעתי כלום מהחיים שלי עד 
שהגיע אותו אדם והרס לי את כל התמימות שלי.

אוי געוואלד כמה שריחמתי על הבחור הזה אי אפשר לתאר 
איזה רחמים. יושב מולי בחור צדיק שלא ידע כלום מהחיים 

לו ואז מגיע אדם חולה והורס לו את חייו בחמש דקות.
יכולים לתאר  אני נפגש עם מגוון רחב של אנשים אתם לא 
אם  להציל  יכולים  היינו  ובחורים  ילדים  של  נפשות  כמה 
הייתה מודעות בסיסית לאותם ילדים ובחורים על הנושאים 

האלו.
מכיר  אני  לי",  לחשה  קטנה  "ציפור  שנקראת:  הצגה  ישנה 

מקרוב סיפורים שההצגה הזו הצילה ילדים מפגיעות.
שצריך  דברים  על  מדברים  ולא  שמפחדים  מרוב  לפעמים 

לדבר ולפתור יכולות לקרוא בעיות קשות.
רמון,  מצפה  בישוב  אשתי  עם  חודשים  מספר  לפני  הייתי 
התפילה  לפני  בו  לטבול  מקווה  חיפשתי  כשקמתי  בבוקר 
בתוך  רואה  ואני  לשם  נסעתי  ההסדר,  לישיבת  אותי  הפנו 
המקווה חדרים נפרדים וסגורים לרחצה. אמרתי לעצמי למה 

אין את הדבר הזה אצלנו זה יכול היה לחסוך הרבה בעיות.
מחקרים קובעים שאם לילד יש "שומר פוטנציאלי", כלומר 
יכול  הוא  ושאליו  מוגנות  על  מראש  איתו  שמדבר  מבוגר 
לפנות בכל מצב, הסיכוי שהוא ייפגע קטן דרמטית. ילד כזה 

משדר שלא כדאי להתעסק איתו, כי יש לו למי לספר.
גם  הרי  לתרגל.  שצריך  דבר  אלא  תיאוריה  לא  היא  מוגנות 

חצייה במעבר חצייה היא דבר שמתאמנים עליו עם הילד. לכן 
צריך לדמות עם הילד סיטואציות. לא בלחץ ולא בהיסטריה, 
אלא בקלילות: מה קורה אם מישהו ניגש אליי באוטובוס? 

אם מישהו מתקרב אליי יותר מדיי?
היא:  הרצויה  התגובה  פגיעה,  על  מספר  הילד  חלילה  אם 
נטפל  ואנחנו  לך  מאמין  אני  הכבוד,  כל  שסיפרת,  "טוב 
או לשפוט,  לחקור  הזמן  לא  זה  ביחד".  זה  את  נעבור  בזה, 
להחליט  כדי  גורמי מקצוע  עם  להתייעץ  צריך  וגם המבוגר 
איך להמשיך. מחקרים מראים שאם התגובה היא נכונה ואם 
כבר  מתחיל  הריפוי  הנפגע,  בשביל  שם"  "להיות  מצליחים 

באותם הרגעים.
כל הנושא הזה הוא נושא רגיש ועדין אבל אני אומר את זה 
רק כדי להציל ובכן הורה שרוצה להציל את ילדיו חייב ואף 
מצווה לתת הדרכה לילדו ולבנו הבחור על הנושאים האלו. 
השם  בנושא.  למהדרין  כשרים  ספרים  וגם  הצגות  היום  יש 
אחרי  פשוט  לא  מאוד  זה  שקורה  מה  שקורה  אחרי  ישמור 
שנפגעים. לכן חובה עלינו בתור הורים לתת מודעות בנושא 

ולהיות זהירים בכל מה שקורה עם הילדים שלנו.

שבת שלום לכל עם ישראל הקדושים. 
machon.rot@gmail.com :לתגובות

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי







רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ברחובות באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

www.kolhazman.co . i l
אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

עם אחד

 |פוליטיקה  |חדשות מקומיות  |טורים אישיים 
 |מדורי נשים |מדורי ילדים   |מדורי בריאות  |צרכנות 

 |הלוח הגדול במגזר החרדי "מזל וברכה"

בקו אחד



שואפת למצויינות

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה
קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

072-259-2845
לפרטים והרשמה:

נאמנה לערכים

  השלמה לתואר בחינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער בסיכון    
   לבעלות תעודת מורה מוסמכת בכירה, כולל קורסים קדם טיפוליים

  השלמה לתואר במנהל עסקים בהתמחות מערכות מידע
   לבעלות תעודת הנדסאית תוכנה

   הכרה בלימודים קודמים תינתן באופן פרטני, כל מקרה לגופו

מסלולי לימוד נוספים:
 משפטים

 חינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער בסיכון
  מנהל עסקים בהתמחויות:

   חשבונאות - ראיית חשבון / פרסום ושיווק / משאבי אנוש

 יש לך ערכים שעליהם את לא מתפשרת.
 בואי ללמוד לתואר בקמפוס החרדי אונו

בזמן הקצר ביותר )5 סמסטרים בלבד(
ובאיכות מקסימלית!

טי
תנ
או

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology

ירושלים | בני ברק | אשדוד | מודיעין עילית | חיפה | בית שמש

המסלול הירוק
להצלחה בהייטק!

במרכז החרדי להכשרה מקצועית 
תקבלו את ערכת הכלים המושלמת 

לעולם ההייטק

JAVA / C# אלגוריתמיקה בשפת •

SQL בסיסי נתונים ו •

WEB -  Full Stack Developer תכנות •

• תקשורת מחשבים ואבטחת מידע

• פיתוח אפליקציות

• ניתוח מערכות

אחרונה  הזדמנות 
להירשם!

 בואו ללמוד הנדסת תוכנה
 ב-100% מימון*

ע״פ התוכנית החדשה של מה״ט

להרשמה: 2245*
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גברים: לימודי ערב נשים: לימודי בוקר

* המלגה ללימודי הנדסאים
 בכפוף לקריטריוני מה״ט



חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

תאריכים אחרונים בר-מצווה מפוארת ברית/ה

חבילת עיצוב אווירה מושלמת:

לאירועי קיץ 
תשע"ט כולל תקליטן + צלם תמונות/וידאו + עיצוב

כל הבשרים בכשרות 'בד"ץ בית יוסף' ו'הרב מחפוד'

חופה מרשימה, עיצוב כסא כלה 

מפואר ועיצוב שולחנות מרהיב

ב- 5,000& מתנה!
+

החל מ- 139& רק- 118&

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

"ויולה אירועים וכנסים" - אולמות קלאסיים מהודרים ומעוצבים בסגנון פרובאנס. 
גן לעריכת קבלת פנים וחופה לחוויה מושלמת.

139170 &

במקום
בלבד

&

גלאט כשרכשרות מהודרת 
 
 כל השנה
 

חניה מקורה

לפרטים: אריה -  050-4111615 | 03-6818181 | מיקום מרכזי: איילון, מחלף וולפסון, חניה צמודה

למנה

מטבח עשיר ומפואר הכולל  מאכלי גורמה בניצוחו של השף יגאל אביב,
ברשותנו צוות טבחים המתמחים במאכלי עמים מהמטבח הפרסי, הבלקני, המזרחי והיהודי.
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