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יהודה פרנקל
צילומים: דובר צה"ל

ברמה  מכולם  הגדל  הישראלי  הסיוט 
השבוע  חזיתות.  בכמה  מלחמה   – הביטחונית 
אומנם ב"ה לא היו מלחמות מכיוון אף גבול, 
בוערות:  ממש  חזיתות  שלוש  במקביל  אבל 
יהודים.  רוצחים  מחבלים  ושומרון,  ביהודה 
בגבול הצפוני, חיזבאללה מאיים לפתוח באש, 
כאשר באותו הזמן אירן מנסה להוציא פיגועים. 
בדרום, אירגוני הטרור בעזה, שולחים מחבלים 

לגדרות, משגרים רקטות ובלוני תעברה. 

חיזבאללה מאיים

ביותר,  המדאיגה  הזירה  עם  נתחיל 
נערך לתגובה אפשרית  חיזבאללה. שם, צה"ל 
רחפנים  פיצוצי  על  הגיעה  כבר  שאולי   –
ישראלים: לאחר ההתקפות הישראליות בלבנון 
דיווחו  בערב  רביעי  ביום  האחרונים,  בימים 
ירי  ביצע  לבנון  צבא  כי  לבנונים  תקשורת  כלי 
אל עבר שני כלי טיס בלתי מאויישים ישראלים 
ללבנון,  ישראל  בין  לגבול  סמוך  )מל"טים( 
ישראל,  לגבול  הסמוך  אל-עדייסה  באזור 
ביטחון  גורמי  עם.  משגב  לקיבוץ  בסמוך 
כי  רויטרס,  הידיעות  לסוכנות  אמרו  לבנונים 
צבא  חיילי  ידי  על  המל"טים  עבר  אל  הירי 
אף  על   .M16 רובה  באמצעות  בוצע  לבנון 
הטייסים  כלי  מיאדין,  אל  ברשת  מדיווח  זאת, 
הבלתי מיואשים לא נפגעו ושבו על עקבותיהם 
לישראל. דובר צה"ל אישר את הדיווח: "לפני 
כשעה נשמע ירי בשטח לבנון למרחב בו טסו 
רחפנים של צה״ל. הרחפנים סיימו את משימתם 
ולא נגרם נזק", זאת אולי תגובה או אחת מתוך 
כאשר  ישראל,  מצד  השבוע  הנעשה  על  כמה 
דיווחו  לראשון,  שבת  מוצאי  שבין  בלילה 

התרסקו  ישראלים  מל"טים  שני  כי  בלבנון 
לבנון.  בירת  ביירות,  שבדרום  הארגון  במעוז 
לטענת ארגון הטרור חיזבאללה אחד המל"טים 
למרכז  נזק  גרמה  ונפילתו  ממולכד  היה 
 3:30 לשעה  בסמוך  הארגון.  של  התקשורת 
הלילה תושבי שכונת מועוואד שבבירות דיווחו 
כי שמעו פיצוץ גדול ולאחריו אף פרצה שריפה 
במקום. לטענת בכיר בארגון הטרור חיזבאללה 
שני מל"טים ישראליים התרסקו במעוז הארגון 
ולטענת גורמים מהארגון אף אחד מכלי הטיס 

הישראליים נמצא בידיהם.
ממולכד  היה  כאמור,  המל"טים,  אחד 
ונפילתו גרמה נזק למרכז התקשורת של ארגון 
טוענים,  בחיזבאללה  הדאחייה.  ברובע  הטרור 
כי אחד מכלי הטיס הישראליים נמצא בידיהם 
ומנסים  מסלולו  את  מנתחים  הארגון  ואנשי 
לעלות על המשימות שניסו לבצע דרכו. יומיים 
"טיימס"  הבריטי  המגזין  שלישי,  ביום  אחרי, 
פרסם תמונות בהם ניתן לראות כי היעד שתקפו 
לכאורה המל"טים הישראליים בדאחייה בלבנון 
הוא מכשיר יקר ונדיר ולא מרכז תקשורת כפי 
"מערבל  שנקרא  המכשיר  חיזבאללה.  שטען 
פלנטארי" מערבב חומרים שמשפרים דיוק של 
טילים. המערבל שהופצץ היה קריטי למיזם של 
לייצר טילים מדויקים על אדמת  ארגון הטרור 
לבנון. המכשיר המדובר, יוצר באיראן, ונחשב 
להביאו  רב  זמן  לקח  לחיזבאללה  ונדיר,  ליקר 
היחיד  המכשיר  זהו  הערכות,  פי  על  ללבנון. 

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

תקיפה של חיל האוויר בסוריה.
כמו כן, ביום שלישי פרסם ארגון חיזבאללה 
שמומחי  "לאחר  כתב:  בה  רשמית  הצהרה 
המטוס  את  פירקו  האיסלאמית  ההתנגדות 
נמצא  הדרומיים,  בפרברים  שהתרסק  הראשון 
שהוא מכיל ארוז ומבודד בצורה טכנית ביותר. 
חומר הנפץ בפנים הוא C4 ומשקלו 5.5 ק"ג". 
השני  המל"ט  גם  כי  בארגון  הסיקו  כך  בשל 
שסברו  כפי  לאיסוף  ולא  לתקיפה  מיועד  היה 
בהתחלה: "על סמך נתונים חדשים אלה, שהיו 
תוכנו,  וניתוח  המטוס  פירוק  לאחר  זמינים 
לא  הראשון  המל"ט  מטרת  כי  אנחנו מאשרים 
בדיוק  הפצצה  לבצע  נועדה  אלא  סיור  הייתה 
בחיזבאללה  השני".  המל"ט  עם  שקרה  כפי 
הותקף  הפרבר  כי  מאשרים  אנו  "לכן  הוסיפו: 
במוצאי שבת, על ידי התקפה של שני מטוסים 
והשנייה  התרסקות  הראשונה  ממולכדים, 
הטרור  בארגון  כתבו  לסיכום  התפוצצה". 
הנתונים  את  מעמידים  "אנו  כי  נסראללה  של 
הלבנונים,  בפני  הללו  והעקביים  החדשים 

הציבור ואנשים הכנים בפרברים הדרומיים".
חסן  חיזבאללה  מזכ"ל  לכך,  בתגובה 
לראשונה  התייחס  בו  נאום  נשא  נסראללה 
התרסקות שני הרחפנים באזור רובע הדאחייה 

מראש,  נקבע  אומנם  הנאום  ביירות.  שבדרום 
לחשוב.  הפך  האחרונים  האירועים  בשל  אך 
נסראללה האשים את ישראל בשיגור הרחפנים 
מסוכן".  מאוד  מאוד  דבר  "עשתה  כי  ואמר 
הישראלית  בהתקפה  "מדובר  לדבריו: 
הראשונה מאז 2006". בנאום שנשא לרגל יום 
המורדים  מול  בקרבות  ארגונו  של  הניצחון 
מנהיג  טען  ב-2017.  הרמל  אל  באזור  הסורים 
טענה  הישראלית  "התקשורת  כי  הטרור  ארגון 
שמדובר בכלי מסחרי, אבל מדובר בכלי צבאי 
הראשון  הרחפן  מטרים.  שני  לפחות  שאורכו 
חמוש.  היה  ולא  מידע  איסוף  במשימת  היה 
תושבים  ידי  על  והופל  נמוך  בגובה  טס  הוא 
קצר  זמן  פרק  לאחר  אבנים.  עליו  שהשליכו 
מקום  על  תקיפה  וביצע  השני  הרחפן  הגיע 

מסויים, מדובר ברחפן מתאבד".
נסראללה שב ואיים על ישראל: "אם נתניהו 
הוא  הרוגים,  היו  לא  כי  נגמר  חושב שהסיפור 
טועה". הוא ביקר את ההפרות החוזרות ונשנות 
ישראל:  ידי  על  לבנון  ריבונות  של  לטענתו 
"אם נשתוק על ההפרה הזו, זה יציב את לבנון 
רחפן  יגיע  יומיים  כל  שבו  מסוכן  במסלול 
פונה  אני  בשטחנו.  מטרות  שיתקוף  ממולכד 
לחיילי צה"ל בגבול הצפוני – מהלילה תעמדו 
על הגדר ותחכו לנו. יום, יומיים, שלושה, תחכו 
לנו". מנהיג חיזבאללה אף טען כי פעולותיו של 
נתניהו הם חלק מתעמולת בחירות: "אני אומר 
לישראלים, מה שקרה אתמול לא יעבור בשקט. 
יש  שלו.  הבחירות  קמפיין  למען  פועל  נתניהו 
לעשות  ישראליות  מפלגות  של  מנהג  כבר 
קמפיין בחירות שמוכתם בדם פלסטינים, סורים 
קמפיין  עושה  נתניהו  הפעם  אבל  ועיראקים, 
בחירות על הדם שלכם ומביא עליכם אש מכל 
מואשם  הבחירות,  מתוצאות  פוחד  הוא  עבר. 

בשוחד ואינו חושש להוביל אתכם לתהום".
ראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו 
החדש  לקמפוס  הפינה  אבן  הנחת  בטקס  נאם 
של חברת "מובילאיי" בהר חוצבים בירושלים. 
נסראללה  ולדברי  בצפון  למתיחות  והתייחס 
נסראללה.  של  הדברים  את  "שמעתי  ואמר: 
ארגון  את  תקף  נתניהו  להירגע".  לו  מציע  אני 
הטרור: "בעוד שאנחנו בונים את העתיד – יש 

על  איים  נתניהו  בהווה".  לפגוע  שמנסה  מי 
האחרונים  בימים  שאמרו  ואיראן  חיזבאללה 
ישראל:  של  לתקיפות  להגיב  בכוונתם  כי 
להגן  יודעת  ישראל  שמדינת  יודע  "נסראללה 
על עצמה היטב ולהשיב לאויביה כגמולם. אני 
מציע לו ולקאסם סולימאני – היזהרו בדבריכם, 

ועוד יותר במעשיכם".
נעים  שייח  חיזבאללה,  מזכ"ל  סגן  כן,  כמו 
על  יגיב  הארגון  כי  רביעי  ביום  אמר  קאסם, 
בביירות  הדאחייה  ברובע  הרחפנים  תקיפת 
איומי  על  וחזר  שב  בדבריו  לישראל,  שיוחסה 
פשוט  יכולים  לא  "אנחנו  והארגון:  נסראללה 
זכותנו  הישראלית,  המתקפה  על  להבליג 
ישראל  שתקבל  והמכה  נגיב  אנחנו  להגיב. 
תהיה מפתיעה. לא נספק מידע באשר לתגובה 
לרשת  בראיון  קאסם  אומר  המתוכננת", 
אך  הערבית.  בשפה   RT הרוסית  החדשות 
בעקבות  מלחמה  לפרוץ  צפויה  לא  כי  הוסיף 
תהיה  אך  מלחמה,  אווירת  "אין  התקיפה: 
לדברי  הזמן".  כשיגיע  יוחלט  הכל  תגובה. 
המקורב  לבנון  נשיא  גם  נסראללה  של  סגנו 
לחיזבאללה, מישל עאון, תומך בכוונות הארגון 
להגיב במתקפה על ישראל. "גם הנשיא חושב 
שאסור להיות בשקט מול התוקפנות הישראלית 

ושזכותנו להגיב", אמר.
במקביל, מדווחת סוכנות הידיעות ספוטניק 

גורם  כי  הערבית,  בשפה 
חיזבאללה  למזכ"ל  המקורב 
בכינוס  כי  טען  נסראללה  חסן 
אמר  אתמול  הארגון  של  סגור 

החשש: מלחמה בצפון ובדרום
ביהודה ושומרון, מחבלים רוצחים יהודים. בעזה ממשיכים לשגר רקטות. בגבול הצפוני, חיזבאללה מאיים 
לפתוח באש, כאשר באותו הזמן אירן מנסה להוציא פיגועים • כוחות צה"ל פועלים בכל החזיתות על מנת 

למגר את האיומים הביטחוניים על ישראל

עזה, לבנון, סוריה ועיראק: ישראל פועלת בכמה חזיתות במקביל

חסן נסראללה, מזכ''ל ארגון חיזבאללה
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ימהר להגיב"  "לא  כי  נסראללה 
בעקבות  ישראל  נגד  בתקיפה 
בלבנון  לה  שיוחסו  התקיפות 
גורם  אותו  השבוע.  בתחילת 
הוסיף כי מזכ"ל חיזבאללה אמר: "הישראלים 
תגיע  לא  שלנו  התגובה  בשקט.  לישון  יכולים 
נשאל  נסראללה  כי  הגורם  סיפר  עוד  היום". 
"כשהתקיפה  והשיב:   – התגובה  תגיע  מתי 
התרחשה,  מורנייה(  ג'יהאד  )חיסול  בקוניטרה 
נהרגו  הארגון  אנשי  שישה  התלהטו.  הרוחות 
לא  אנחנו  כרגע  ימים.  עשרה  חיכינו  אבל   –

ממהרים. ניתן לישראלים להשאר בכוננות".
בתוך כך, ראש ממשלת לבנון סעד אל-חרירי 
התייחס לטענות ארגון הטרור חיזבאללה וטען 
כי "מדובר בפגיעה בריבונות הלבנונית והפרה 
"על  לדבריו,   ."1701 האו"ם  החלטת  של 
ההחלטה  על  לשמור  הבין-לאומית  הקהילה 
ההשלכות  ומפני  הישראליות  ההפרות  מפני 
מקיים  הוא  כי  הוסיף  אל-חרירי  שלהן". 
ויו"ר  עון,  מישל  לבנון,  נשיא  עם  התייעצויות 
להחליט  ברי, במטרה  נביה  במדינה  הפרלמנט 
לתקיפה, שלטענתו  בנוגע  הבאים  הצעדים  על 
מהווה איום על היציבות באזור ומטרתה להביא 

למתיחות.
התייחס  עאון,  מישל  לבנון,  נשיא  גם 
הישראלית  "התוקפנות  את  וגינה  לדיווחים 
הגלויה על הדאחייה בביירות", לדבריו מדובר 
החלטת  של  המתמשכות  מההפרות  ב"חלק 
זה  אירוע  וכי   .1701 מספר  הביטחון  מועצת 
של  התוקפניות  לכוונות  נוספת  הוכחה  מהווה 
ישראל ועל כוונתה של ישראל לפגוע ביציבות 
הלבנוני,  החוץ  שר  ובאיזור".  בלבנון  ובשלום 
במועצת  לבנון  לנציגת  הורה  באסיל,  ג'בראן 
הביטחון של האו"ם להגיש תלונה נגד ישראל 
בעקבות התרסקות הרחפנים בפרבר הדרומי של 
ביירות, אותה הוא מכנה "ההפרה הישראלית".

השטח  כי  הודיעו  בצה"ל  מכך  כתוצאה 
ק"מ  קילומטרים  שישה  של  במרחק  האווירי 
אזרחיות  לטיסות  נסגר  ישראל-לבנון  מגבול 
בעקבות המתיחות הביטחונית. כמו כן, מטוסי 
חקלאיים  בשטחים  בשגרה  שעובדים  ריסוס 
פרטני  אישור  לקבל  נדרשים  לגבול  סמוך 
ההתפתחויות  בעקבות  בנוסף,  המראה.  לפני 
הביטחוניות האחרונות בצפון, הנחה צה"ל על 
הגבלת תנועת כלי רכב סמוך לגבול לבנון, שם 
ואף התרסקו  בימים האחרונים  תקיפות  בוצעו 
דיווחים  פי  על  כך  ישראליים,  מל"טים  שני 
מצב  הערכת  "בתום  הלבנונית.  בתקשורת 
מסוימים  רכב  כלי  תנועת  כי  הוחלט  מבצעית 
בכמה צירים תתאפשר על בסיס אישור פרטני 
נשמרת  במקביל,  המצב.  להערכת  ובהתאם 

השגרה האזרחית במרחב", נמסר מצה"ל.

 חזית איראן-סוריה

האוויר  חיל  כי  השבת  במוצאי  מסר  צה"ל 
תקף יעדים ליד דמשק ובכך סיכל בשטח סוריה 
פי  "ניסיון פיגוע של כוח קודס האיראני". על 
להתבצע  אמור  שהיה  בפיגוע  מדובר  צה"ל, 
לצאת  ותוכנן  תוקפים  רחפנים  באמצעות 
במסגרת  ישראליות.  במטרות  ולפגוע  מסוריה 
נפרסו  האוויר,  חיל  של  הגבוהה  הכוננות 
הכוננות  והוגברה  בצפון  ברזל  כיפת  סוללות 

בטייסות השונות שבבסיס החיל.
דיווחים  ע"פ  צה"ל  תקף  האחרונות  בשנים 
נגד התבססות כוח  זרים מאות פעמים בסוריה 
איראני אך מעולם הוא לא נוטל על כך אחריות 
ובטח שלא בפרק זמן קצר שכזה. אז מה עומד 
מאחורי לקיחת האחריות של צה"ל? הפרשנית 
ייתכן  כי  כתבה  מאיר  שמרית  ערבים  לענייני 
הפעולה  סוג  הוא  זה,  מאחורי  שעומד  ומה 

שהתבצעה הערב.
התקיפה בסוריה היא לא מהסוג הרגיל אליו 
אלא  האחרונות  בשנים  בסוריה  התרגלו  כבר 
מניעת פיגוע בסדר גודל עצום אותו מנע צה"ל 
על  שזועמת  איראן  לדרך.  יציאתו  לפני  שעות 
ניסתה  בעיראק  לצה"ל  שמיוחסות  התקיפות 
פיגוע  לפועל  להוציא  הקודם  חמישי  ביום 
לשבש  הצליח  צה"ל  אך  ממולכדים  רחפנים 
מוצ"ש.  לליל  נדחתה  היא  ובכך  הפעילות  את 
להוציא  באיראן  שהחליטו  לפני  ששעות  אלא 
את הפיגוע לפועל, תקף צה"ל באמצעות טילים 
ושיבש את כלל הפעילות. במהלך התקיפה של 
חיל האוויר נפגעו ככל הנראה מבנים ופעילים 
של מליציות שיעיות ותחמושת שהייתה באותו 
של  ופעילים  איראנים  כוללת  החוליה  הבניין. 

מליציות שיעיות.
סיפור  את  להוציא  מיהר  דו"צ  חריג,  באופן 
כיוון  קורה.  עדיין  האירוע  בעוד  המסגרת 
מהתכנית  להרפות  סרבו  שהאיראנים  שייתכן 
המקורית חרף השיבוש בחמישי והסיכול הערב 
ורצו לשגר את הרחפנים בכל זאת. ההודעה של 
של  התוכניות  על  יודע  הוא  כי  בפומבי  צה"ל 
מהם  למנוע  אמור  זאת,  סיכל  הוא  וכי  איראן 

להוציא את הפיגוע לפועל.
"סאנא"  הרשמית  הסורית  הידיעות  סוכנות 
דיווחה קודם לכן כי "מערכות ההגנה האווירית 
פעלו נגד יעדים עוינים בשמי דמשק". מקורות 
חזקים  פיצוצים  שלושה  על  דיווחו  סוריים 
הדיווחים,  פי  על  הבירה.  ברחבי  שנשמעו 
בעיר,  אלמזה  חזקים בשכונת  פיצוצים  נשמעו 
שבה שדה תעופה צבאי. בעבר יוחסה לישראל 
על פי פרסומים זרים לפחות תקיפה אחת באזור.
לגרום  יכולה  המשמעותית,  התקיפה 
מהצד  לתגובה  ואף  משמעותית  להידרדרות 
הוחלט  כך  לשם  הישראלי.  העורף  נגד  השני 
הצפון  בגבול  ברזל  כיפות  פריסת  על  בצה"ל 
ראש  וכן  טילים  להתקפות  מענה  לתת  בכדי 
הממשלה נתניהו מקיים בשעה זו ישיבה דחופה 
בקריה בתל אביב יחד עם האלוף כוכבי ומפקד 
חיל האוויר עמירם נורקין. מפקד פיקוד הצפון 
פרטי  על  וקצרין  גולן  עדכן את ראש המועצה 
התקיפה והמוכנות של צה"ל בהגנה ובהתקפה 

ככל שיידרש.
ביום  פרסם  מנליס,  רונן  תא"ל  צה"ל,  דובר 
כי  ואמר  התקיפה  על  חדשים  פרטים  ראשון 
הלילה  שהותקפו  האיראני  קודס  כוח  אנשי 
בסוריה "נשלחו לדמשק לפני כמה שבועות כדי 
לבצע פיגוע בישראל". בתדרוך לכתבים הוסיף 
מנליס כי "לתקיפת צה"ל הלילה בסוריה קדמו 
איראני  שמטוס  מרגע   – תצפית  של  שבועות 
נפץ  נחת בשדה התעופה של דמשק עם חומר 
בכוונה לבצע פיגוע בישראל". עוד אמר הדובר 
הנפץ  חומר  עם  "הרחפנים  ידיעתו,  למיטב  כי 
סוריה  דרך  לישראל  להישלח  אמורים  שהיו 

"בשבועות  מנליס,  לדברי  בתקיפה".  הושמדו 
בסוריה  במתחם  קודס  כוח  התמקם  האחרונים 
הגיעו  חמישי  שביום  עד  הפיגוע,  את  ותכנן 
ארמה  הכפר  באזור  למבנה  מהם  ארבעה 
שברמת הגולן עם רחפני החבלה. צה"ל הצליח 

לסכל את הניסיון".
"ישראל  כי  מסר  איראן  ממשלת  דובר 
ויש  שלה,  המעשים  על  אחריות  לקחת  צריכה 
להבטיח שהיא תשלם עליהם מחיר יקר", עוד 
בכל  תומכת  מדינתו  כי  האיראני  הנציג  אמר 
נגד  המותקפות  במדינות  שיחליטו  תגובה 
האויב הציוני. "לעיראק, סוריה ולבנון עומדת 
הזכות להגן על עצמן. אנו תומכים בזכותן של 
למתקפה  להגיב  החיזבאללה  ושל  המדינות 

הישראלית". 
שמתייחסים  הראשונה  הפעם  אינה  זאת 
ישראל  לתקיפת  האסלאמית  ברפובליקה 
בסוריה. קודן לכן, התייחס מפקד כוח קודס של 
משמרות המהפכה, קסאם סולימאני, לתקיפות 
בסוריה ובלבנון, וכתב בחשבון הטוויטר שלו: 
משוגעות,  הן  האחרונות  הצבאיות  "הפעולות 
ההרפתקאות  ספק  כל  ללא  להיות  והולכות 

האחרונות של המשטר הציוני".
התייחס  רוחאני  חסן  איראן  נשיא  כך,  בתוך 
"מדינתו  כי  ואמר  הפרסי,  במפרץ  למתיחות 
לרשותה  העומדים  האמצעים  בכל  תשמש 
לדבריו:  שלה".  האינטרסים  על  להגן  מנת  על 
כאשר  לנו,  מועיל  כשזה  נחוצה  "ההתנגדות 
אנחנו עומדים על האינטרסים הלאומיים שלנו 
מתעייפים,  לא  אנחנו  שלנו.  העצמאות  ועל 
בכל  משתמשים  ואנחנו  נהנים,  ואפילו 

האמצעים", אמר רוחאני בכינוס בטהרן.

החזית העזתית

משוגרים  יומיים,  כל  של  בממוצע  ובעזה, 
למרות  זאת  ישראל,  שטח  לעבר  רקטות  כמה 
שהכספים הקטרים הגיעו לרצועה. ייתכן שחלק 
בעקבות  איראן  של  הנחייה  הם  מהשיגורים, 
מאוד  כך,  או  כך  ובלבנון.  בסוריה  האירועים 
לא שקט בגזרה הדרומית ובעת כתיבת שורות 
צה"ל  וע"פ  העשרה  בנתיב  אזעקה  שוב  אלוף 
שיגור אחד נפל בשטח פתוח וכמה דקות לאחר 
שני  שני,  ביום  תקף עמדת חמאס.  צה"ל  מכן, 
ורקטה  יורטו ע"י מערכת כיפת ברזל  שיגורים 
עוד  אחרי  מגיע  וזה  פתוח  בשטח  נפלה  אחת 
מטח רקטות בתחילת השבוע לעבר ישראל. סך 
הכל, בכלל האירועים מד"א טיפל בכמה נפגעי 

חרדה.
אחר  לעקוב  ממשיך  צה"ל  כך,  בתוך 
להוציא  חמאס  הטרור  ארגון  של  התארגנויות 
וזאת  ושומרון  ביהודה  רצחניים  טרור  פיגועי 
בצל פיגוע רודף פיגוע. האחד במזרח ירושלים, 
שם ניסו מחבלים צעירים לדקור חיילים, לאחר 
מכן, דביר יהודה שורק הי" נרצח בידי מחבלים 
התרחש  כך  אחרי  לומד,  בה  לישיבה  בדרכו 
אלעזר,  בצומת  משם  רחוק  לא  דריסה  פיגוע 
ביום שישי הקודם רצח הנערה רינה שנרב הי"ד 
ע"י מטען חבלה – אז נפצעו גם אחיה ואביה 

וזאת לצד כמה וכמה סיכולי פיגועים.

מל''טהמחבלים האיראנים שהיו אמורים להוציא את הפיגועים



עמק. אחרת, מה הטעם?
שיעור. צלצול. הפסקת אוכל.

שנת לימודים מהנה ומוצלחת!
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אריה לוין
צילומים: מד"א ודובר צה"ל

שעברה  שבת  לקראת  הובאה  בלוד  החדש  העלמין  בבית 
ונרצחה  בעיר  שהתגוררה   17 בת  הי"ד,  שנרב  רינה  למנוחות 
ואחיה  אביה  עם  יחד  שטיילה  בעת   – מאולתר  מטען  בפיצוץ 
באזור בנימין. כוחות הביטחון ממשיכים במקביל במצוד נרחב 
המטען  את  הטמינו  הערכה  שלפי  המחבלים,  או  המחבל  אחר 
דני שליד  בני המשפחה אל מעיין  דרכם  במסלול שבו עשו את 
בהלוויה  סיפר  הנרצחת,  של  דודה  וייסברג  אלי  דולב.  היישוב 
מסר  לכם  להעביר  רוצה  איתן: "אני  מהאב  שקיבל  המסר  על 
אחד שקיבלנו כולנו מאיתן, אב המשפחה, שנמצא עכשיו בבית 
החולים – הוא ביקש מאתנו בהלוויה ואחריה לעסוק רק בכוחות 
הטובה  ובארץ  שלנו  הנפלא  בעם  בנו,  שיש  באהבה  בנו,  שיש 
שזכינו לחזור אליה", אמר וייסברג. "לא לעסוק בחולשה, כעס 
הזה  המסר  את  היום.  שהקרבנו  לקורבן  ראויים  שנהיה  ריב.  או 
רק  ישמעו  תוודאו שבלוויה הזאת  ושוב –  אנחנו שומעים שוב 
שהיא  טובים  מעשים  הרבה  לנו  משאירה  רינה  טובים.  דברים 

התחילה ואנחנו נצטרך להמשיך".
בחורה,  הייתה  "רינה  ספד:  שנרב  נדב  רינה,  של  דודה  בן 
זו  אותה.  הסובבים  לכל  וכנה  אמיתית  בנתינה  מלאה  שכולה 
משפחה שהיא כולה של עשיה. הרב איתן עוסק בקרוב לבבות, 
ואיש שכולו חסד, וגם רינה הייתה אדם של טוב לכולם. מתנדבת, 
העניקה אהבה שופעת לעולם ולכל מי שסובב אותה. היא חגגה 

יום הולדת לפני כמה ימים, ולא הספקנו להיפרד ממנה".

"רינה היא הרוגת מלכות"

ראש הממשלה נתניהו שוחח עם האב, הרב איתן שנרב שנפצע 
כוחות  את  שתמצא  לך  מאחל  "אני  לו:  ואמר  בפיגוע,  הוא  גם 
הנפש להמשיך לחיות כפי עשית כל השנים האלה". האב השיב 
ישראל, ארץ  עוד חיזוק של תורת  רק  זה  לנתניהו: "המסר שלי 
עם  של  מלכות  הרוגת  היא  מבחינתי  רינה  ישראל.  ועם  ישראל 
שנהב,  שמוליק  חזקים".  יותר  מזה  נצא  רק  ה'  ובעזרת  ישראל 
דודה של רינה ז"ל, אמר בפתח בית החולים בן עדיין מאושפזים 

ידי  על  התבקשתי  השם.  קידוש  על  נרצחה  "היא  ואחיה:  אביה 
האבא והאח ששוכבים פצועים לבוא ולומר שהאירוע הזה מחזק 
ישראל – אנחנו  ובארץ  ישראל  נתחזק באחיזתנו בתורת  אותנו, 
ישראל  אהבת  כולם  אנשים שכל  אלה  ילדי המשפחה.  יתר  וכל 

שהעם כולו יכול להתגאות בהם".
"הם הגיעו לאזור בנימין, התקשרו אל המוקד ואמרנו אנחנו 
ירדו  הם  ולכן  אבטחה  שיש  להם  אמרו  המעיין.  אל  מגיעים 
להתרחץ", סיפר שמוליק על שאירע הבוקר, "כנראה שראה אותם 
וקרה מה  יודע במדויק,  אינני  וזרקו מטען,  ברכב  הגיעו  מישהו 
שקרה. איתן ניסה בהיותו חובש להנשים ולעזור לרינה, אבל זה 
הזמן  כל  ודביר  לדביר,  לעזור  ניסה  הוא  מדי,  מאוחר  היה  קצת 
אמר 'אבא, אנחנו חזקים'. איתן הוריד את הציצית מעליו ועשה 

חוסם עורקים לדביר כדי לעצור את הרסיסים שהיו לדביר ביד".
היא  שנרב,  רינה  החולים.  מבית  רביעי  ביום  שוחרר  האב 
הנרצחת השנייה בתוך כשבועיים, כאשר דביר שורק הי"ד, נרצח 

בדקירות על ידי מחבלים.

"החקירה בעיצומה"

הפיגוע  לביצוע  בחשד  פלסטינים  עשרות  נעצרו  הפיגוע  מאז 
ועל פי דיווחים ערביים, ביניהם נמצאים גם המחבלים מהפיגוע 
הרצחני בדולב. יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר, 
לכוחות  הכבוד  "כל  שני:  ביום  כתב  ליברמן,  אביגדור  ח"כ 
את המחבלים השפלים שרצחו  צה"ל שלכדו  ולחיילי  הביטחון 
דביר.  ואחיה,  איתן,  הרב  אביה,  את  ופצעו  ז"ל  שנרב  רינה  את 
אפשר רק להצטער על כך שרה"מ נתניהו מונע את העברת חוק 
את  ליברמן  מחק  דקות  מספר  לאחר  למחבלים".  מוות  עונש 

הציוץ. 
יו"ר ימינה איילת שקד סיפרה כי התבשרה על תפיסת הרוצחים 
בזמן שהייתה בניחום אבלים אצל משפחת שנרב, "שירה אמרה 
בלילה  טוב  ישנו  לא  הרוצחים  עכשיו  שעד  ונכון,  קשה  משהו 
ומעכשיו הם ישנו טוב בלילה. צריך לשנות את המשוואה שרצח 
לעצור את התשלומים המופקרים שאבו  יהיה שווה אקזיט.  לא 

מאזן מעביר לרוצחים בכלא".
חריגה  הודעה  השב"כ  הוציא  הדברים,  פרסום  לאחר  כשעה 
לתקשורת בה נכתב: "פרסומים בנושא תפיסת המחבלים שביצעו 
את הפיגוע בדולב אינם על דעת או באישור שב"כ אשר אמון על 
ויש להמתין לסיומה  החקירה. חקירת הפיגוע נמצאת בעיצומה 

ולהודעות רשמיות ומוסמכות בנושא תוצאותיה".
כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את מנכ"ל משרד 
רה"מ להביא לאישור בוועדת התכנון הקרובה הקמה של שכונה 
נתניהו  חדשות.  דיור  יחידות  כ-300  יוקמו  בה  בדולב,  חדשה 
את  ולפתח  לחזק  נמשיך  באויבינו.  ונכה  שורש  "נעמיק  אמר: 

ההתיישבות".
בתוך כך, מקורות פלסטיניים מתריעים: חמאס במאמץ מוגבר 
להחדיר מהנדסים לשטחי יהודה ושומרון. כך פורסם לראשונה 
בכאן 11. גורמי ביטחון ברשות התריעו כי ארגון הטרור העזתי 

מנסה כבר תקופה ארוכה להחדיר מהנדסי מטענים לשטחי יהודה 
פי  על  הגדולים.  הפיגועים  של  לימים  לחזור  בניסיון  ושומרון, 
רוכשים  כסטודנטים  לחו"ל  שיוצאים  חמאס  תומכי  התוכנית, 
הכשרה וידע וחוזרים לגדה. מקורות פלסטינים הזהירו כי צעירי 

הגדה רואים בעזה מודל מצליח לאחר שכופפה את ידי ישראל.

תגובות קשות

הקשה.  הפיגוע  בעקבות  הפוליטית  במערכת  קשות  תגובות 
שולח  "אני  נתניהו:  בנימין  הביטחון  ושר  הממשלה  ראש 
של  למשפחתה  ישראל  אזרחי  ובשם  בשמי  עמוקים  תנחומים 
הבוקר  הקשה  הטרור  בפיגוע  שנרצחה  ז"ל  שנרב  רינה  הנערה 
והחלמה מהירה לפצועים – אביה הרב איתן ובנו דביר. נמשיך 
זרועות  באויבינו.  ונכה  שורש  נעמיק  ההתיישבות.  את  לחזק 
הביטחון בעיצומו של מרדף אחר המחבלים בני העוולה. אנחנו 
נשיג אותם. ידה הארוכה של ישראל מגיעה לכל מבקשי נפשנו 

ותבוא איתם חשבון".
ממפלגת ימינה מסרו בתגובה לפיגוע הבוקר: "דם יהודי הפך 
בין  להיפסק.  חייבת  הרצח  פיגועי  מדיניות ההכלה של  להפקר. 
נחים  לא  המחבלים   – ושומרון  ביהודה  או  עזה  בעוטף  זה  אם 
המציאות  "את  המפלגה:  בהודעת  נכתב  עוד  מכילה".  וישראל 
בהצבת  החיסולים,  בהחזרת  לעצור:  חייבים  הזו  נסבלת  הבלתי 
מחסומים, בהריסת בתי מחבלים ובהחלת ריבונות ישראלית. עוד 

היום".
יו"ר ש"ס השר אריה דרעי הגיב אף הוא מיד לאחר הפיגוע: 
"מתפלל להחלמת הפצועים בפיגוע הנורא הבוקר, סמוך ליישוב 
כי  תגובה קשה. משוכנע  בבנימין. הפיגוע הנפשע מחייב  דולב 
לפגוע  ינסו  הם  הפיגוע.  למבצעי  יגיעו  שלנו  הביטחון  כוחות 
ביהודה  היהודית  ההתיישבות  את  ונחזק  נפתח  נבנה,  ואנו  בנו 

ושומרון".
פרסם  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  הקבינט  וחבר  התחבורה  שר 
באירן  עסוקים  שאנחנו  "בזמן  נכתב:  בה  הפיגוע  לאחר  הודעה 
ובגבול עזה יהודים יקרים נפגעים שבוע שבוע ביהודה ושומרון". 
הזמן  הגיע  הממשלה  ראש  אדוני  להפסק.  חייב  "זה  לדבריו: 
הפלסטינית,  מהרשות  גיבוי  מקבלים  המחבלים  מחיר.  לגבות 
נתפסים כגיבורים בציבור שלהם ונכנסים לכלא בתנאים טובים. 
את הרשות הפלסטינית המסיתה לטרור צריך לפרק, את התקווה 
ריבונות  ולהחיל  אחריות  לקחת  ולחזור  לגדוע,  צריך  שלהם 
הוועדה  המלצות  את  לאמץ  צריך  ושומרון.  יהודה  שטחי  בכל 
שהקים השר ארדן ולהרע את תנאי המחבלים בכלא". סמוטריץ' 
קרא להחזיר את המחסומים ביהודה ושומרון: "יש להחזיר את 
של  החיים  איכות  מידי.  באופן  ושומרון  ביהודה  המחסומים 
אחיותינו,  אחינו,  דמי  קול  שלנו.  אחד  נרצח  שווה  לא  הערבים 
ילדינו והורינו זועקים מן האדמה וזה לא יכול להימשך!", לשון 

התגובה.
"הפיגוע  מסר:  לבן(  )כחול  אשכנזי  גבי  )מיל׳(  רא״ל  חה״כ 
מהירה  החלמה  מאחל  אני  קשה.  אירוע  הוא  לדולב  בסמוך 
ישימו  והשב״כ  שצה״ל  בטוח  אני  לשלומם.  ומתפלל  לפצועים 

את ידיהם על המחבלים הנתעבים וימצו איתם את הדין".
הגיב  ליברמן,  אביגדור  ח״כ  ביתנו,  ישראל  מפלגת  יו״ר 
לממשלת  מצלצלת  לחי  סטירת  הוא  בבנימין  "הפיגוע  לפיגוע: 
הכניעה של נתניהו, שבוחרת להפקיר את ביטחון אזרחי מדינת 
ולרשות הפלסטינית כדי  ישראל לטובת תשלומי שוחד לחמאס 
לקנות שקט עד הבחירות. ממשלה שמפסיקה את שיפוץ כביש 
ומנגד מתחננת לאבו  הדמים בעוטף עזה בטענה שנגמר הכסף, 
מאזן שיסכים לקבל 2 מיליארד ש"ח, לא ראויה לאמון הציבור. 
מחזק  ואני  משפחותיהם  ובני  הפצועים  עם  לבי  זו  קשה  בשעה 
את ידי צה"ל וכוחות הביטחון הנמצאים במצוד אחר המחבלים".

"בעזרת ה' רק נצא מזה יותר חזקים"
הרב איתן שנרב שנפצע בפיגוע ליד דולב, ספד לבתו רינה הי"ד שנרצחה בפיגוע: "המסר שלי זה רק עוד חיזוק של תורת 
ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל. רינה מבחינתי היא הרוגת מלכות של עם ישראל" • תגובות קשות במערכת הפוליטית 

לפיגוע וקריאה לתגובה צבאית הולמת

בתום מצוד נרחב של מערכת הביטחון נלכדו המחבלים שביצעו את הפיגוע
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יצחק לרר

צילומים: ויקיפדיה, יח"צ

של  כמושיעה  שהסתמנה  לבן  כחול  מפלגת 
גוש רק לא ביבי, עסוקה בעת האחרונה בחקירות 
המפלגה  משורות  חפרפרת  לאיתור  אינסופיות 
בתוככי  הנעשה  מן  לעיתונות  להדליף  שדואג 
המפלגה. מספר רב של פרסומים מביכים יצאו 
לעם ישראל מתוך ישיבות סגורות, כאשר באחד 
מהם נשמע לא פחות ולא יותר, הטקסט המדהים 
אמרה  להדליף",  שלא  ננסה  "בואו  הבא: 
ההקלטה שהודלפה. כתוצאה מכך, נלקחו חברי 
כחול לבן לבדיקת פוליגרף והשבוע גם פורסם 
כי בני גנץ השכיר חוקר פרטי ללא ידיעת שאר 
החפרפרת  על  הדיווחים  אותם  אחרי  החברים. 
כי  פורסם  רביעי  ביום  לבן',  'כחול  מטה  בתוך 
 CGI-מ ימים  כמה  לפני  שהגיע  דו"ח  פי  על 
כי האקרים מרוסיה פרצו לטלפונים של  עולה, 
12'. על  כל ראשי הקמפיין, כך דווח ב'חדשות 
פי הדיווח, מבדיקה מאומצת שכללה טלפונים 
מתקפת  ומבוצעת  בוצעה  כי  עולה  ומחשבים, 
סייבר עוצמתית, כשיתרה מכך יו"ר המפלגה בני 
מכשירי  שני  כאשר  המתקפה  בחזית  נמצא  גנץ 
הטלפונים איתם הוא מסתובב ביום יום, נפרצו.

מעלה  הדו"ח   ,'12 ב'חדשות  הדיווח  פי  על 
כי הצוות המותקף הוא צוות חדש ועל כן ניתן 
יחסית.  טרייה  במתקפה  מדובר  כי  להעריך 
בנוסף, גם רשת המחשבים של כחול לבן נפרצה 
שהעובר  הדו"ח  אף  על  המתקפה.  במסגרת 
לא  זה  לרגע  עד  במפלגה,  המוסמכים  לגורמים 
מהפרסום.  עולה  כך  למשטרה,  במפלגה  פנו 
כמי  בדוח  שהוזכר  הצוות  הממצאים,  אף  על 
טוענים  אלו  הסייבר,  מהתקפת  חלק  שהיה 
מכשירם לא נפרץ ומדובר בדו"ח מעוות ונטען 
כי אף מעורבים בזה אינטרסים זרים. עוד העלה 
הייתה  עתיד'  'יש  מצד  ההדלפה  כי  הדו"ח, 
למפלגה  אך  היום',  'ישראל  לכתב של  מקומית 

אין שום נזק משמעותי למפלגה בנושא.
כי  מראה  בבדיקה  שעלה  מעניין  ממצא 
על  מידע  לאסוף  פעל  עתיד'  מ'יש  כנסת  חבר 

סרטון  גנץ  פרסם  זה,  ממצא  כשבעקבות  גנץ, 
על  כך  מתברר,  כעת  הדברים.  את  הכחיש  ובו 
'חדשות 12', כי מי שדרש את סרטון ההכחשה 
הוא מספר 2 ברשימת 'כחול לבן', חבר הכנסת 

יאיר לפיד.
בין  מוערכת  החקירה  עלות  הפרסום,  פי  על 

100 אלף לחצי מיליון שקלים.
ב' כחול לבן' הגיבו לפרסום ואמרו כי "גורמים 
פוליטיים החוששים מניצחוננו ניסו להשיג מידע 
על  הצביע  שהדוח  למרות  הקמפיין.  מהנהלת 
חשד לניסיון לדלות מידע, הדבר התברר כשקר 
שמתמחים  מקצועיים  לגורמים  פנינו  וכזב. 
בתחום הסייבר שאינם החברה שערכה את הדוח 
אמצעי  שופרו  וכן  נגוע,  מכשיר  אף  נמצא  ולא 

האבטחה בסביבת אנשי הקמפיין".

רונן צור שב לכחול לבן
 

מבוכה נוספת שמעסיקה את כחול לבן, היא 
בחשאי  האסטרטגי  היועץ  של  מחדש  העסקה 
היועץ  החברים:  שאר  ידיעת  ללא  גנץ  ע"י 
האסטרטגי רונן צור, נשכר פעם נוספת ובחשאי 
על ידי יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ, וישמש כיועצו 
האישי, זאת חרף הביקורת הקשה שהשמיע כלפי 
שותפו של גנץ, יאיר לפיד, שאת התנהלותו כינה 
מאז  האחרונים,  החודשים  במהלך  "אווילית". 
הבחירות לכנסת ה-21, תקף היועץ האסטרטגי 
רונן צור שוב ושוב את חבר הכנסת יאיר לפיד 
המגזר  כלפי  אחראית  לא  בהתנהלות  והאשימו 
החרדי. "לפיד צריך למתן את ההתבטאויות שלו 
מכליל.  מאבק  לנהל  ולא  החרדי  הציבור  כנגד 
מראש  בהודעה  מדובר  בעצם  כי  אווילות  זו 
בראיון  צור  להקים ממשלה", אמר  שאי אפשר 

לגל"צ.
על  ושוב  שוב  נשמעה  לפיד,  על  זו  ביקורת 
בראיון  לתקשורת.  שונים  בראיונות  צור  ידי 
אמר,  לפני כששלושה שבועות  ירושלים  לרדיו 
לדיון  מוביל  הוא  בעצמו.  פוגע  לפיד  "יאיר  כי 
ציבורי לביטול הרוטציה״. דברים אלו של צור 
היוצר  מבית  שפורסם  הסרטון  רקע  על  נאמרו 

כ'סחטנים'.  החרדים  הוצגו  בו  עתיד,  יש  של 
לדברי היועץ: "היצר של לפיד לפגוע בחרדים 
ומרחיק  הוא  לבן  בכחול  פוגע  הוא  ממנו.  חזק 
מצביעים שומרי מסורת, לא רק חרדים". לדבריו 
הלוגיקה  מה  מבין  לא  ילדותי.  סרטון  "זה 

מאחורי הסרטון".
רועי  לפיד,  של  דוברו  ההתקפות,  בעקבות 
וכתב  חרב"  כ"שכיר  צור  את  כינה  קונקול, 
ב"מה שאנשים מהסוג של רונן צור לא מוסגלים 
לקלוט זה שיש לאנשים עקרונות .כשאתה שכיר 
חרב לא מעניין אותך שתהיה כאן מדינת הלכה 
כל עוד הצ'ק מגיע בזמן". קונקול הוסיף לתקוף 
וכתב: "הלקוחות שלו צריכים לדעת שכשאתה 
ייכנס  שהכסף  אחרי  דקה  כמוהו,  אנשים  שוכר 
במחיר.  למרבה  אתכם  ימכור  הוא  לחשבון 
פרטיקה של המקצוע העתיק בעולם". בעקבות 
כ"שכיר  אותו  שכינה  כך  על  ובפרט  הדברים 
של  דוברו  נגד  בתביעה  צור  רונן  איים  חרב, 

לפיד, כך פרסם העיתונאי עמית סגל.
"רונן  ואמרו:  לפרסום  הגיבו  לבן  בכחול 
לעומת  צור,  רונן  בקמפיין".  מועסק  לא  צור 
גנץ  ילווה את  כי  ואמר  זאת אישר את הפרטים 
קמפיין".  מוביל  או  כמנהל  ולא  אישי  "כיועץ 
'ידיעות  פי  על  כך  במפלגה,  גורמים  לטענת 
אחרונות', שכרו של צור יגיע מבני גנץ ישירות, 
או לחילופין באמצעות מפלגתו 'חוסן לישראל'.

 "שחורים מול לבנים"

עתה  עסוקים  לבן  כחול  כי  בעובדה  די  לא 
למבוכה  השבוע  דאג  ברק  בן  ח"כ  בחקירות, 
נוספת: ח"כ רם בן ברק, מס' 26 ברשימת כחול 
לבן לכנסת, דיבר בסוף השבוע הקודם באירוע 
בעייתית  התבטאות  וסיפק  בשוהם  שבתרבות 
מול  "שחורים  בדימוי  השתמש  כאשר  ביותר, 
 – הימין  גוש  בין  השוני  על  כשדיבר  לבנים" 
לקרוא  רוצה  "אתה  שמאל.   – למרכז  חרדים 
לזה ימין ושמאל? תקרא לזה ימין ושמאל. אתה 
רוצה לקרוא לזה שחור ולבן? תקרא לזה שחור 
חבר  אמר  לבנים",  אנחנו  שחורים,  הם  ולבן. 
הכנסת מכחול לבן. בן ברק ניסה להסביר לאחר 
ל"חושך  התכוון  כי  ואמר  התבטאותו  את  מכן 
בבואו  ופשיסטי",  ליברלי  ולבן,  שחור  ואור, 

להשוות את מפלגתו עם מפלגת הליכוד.
ברק  בן  ח"כ  של  לדבריו  הגיבו  בליכוד 
אנשי  של  אומללה  התבטאות  "עוד  ואמרו: 
אחרי  הליכוד.  מצביעי  נגד  לפיד-גנץ  מפלגת 
שקראו לנו מנשקי קמעות ומזוזות, אחרי שקראו 
את  מכנה  ברק  בן  רם  ח"כ  עכשיו  בבונים,  לנו 
מצביעי הליכוד "שחורים". עוד הוסיפו בליכוד: 
חייב  הליכוד   – בקלפי  תגיע  שלנו  "התשובה 

לנצח את ההתנשאות של השמאל".
יו"ר ש"ס אריה דרעי אמר בתגובה: "הגזענות 
בן  רם  ח״כ  לצערנו.  ובועטת,  חיה  כאן,  עדיין 
הם  כי  שחורים,  אנשים  לכנות  תתבייש!  ברק 
לך?  נראית  שאינה  למפלגה  להצביע  בוחרים 
פעם בבונים, פעם מנשקי קמעות וכעת שחורים. 
הגזענית  מהאמירה  תתנערו  לבן,  כחול  ראשי 
והחמורה של חבר רשימתכם". בש"ס אף יצאו 
של  אמירתו  בעקבות  ברשת  מחאה  בקמפיין 
של  הפעילים  לאלפי  והודיעו  ברק,  בן  רם  ח"כ 
שלהם  הפרופיל  תמונת  את  לשנות  המפלגה, 
ברשתות, לתמונה עם הכיתוב גם אני שחור/ה. 
דרעי  אריה  השר  התנועה  יו"ר  גם  עשה  כך 
בטוויטר  שלו  הפרופיל  תמונת  את  כשהחליף 

ואת תמונת העמוד בפייסבוק ל'גם אני שחור'.
כזכור, בבחירות 2015 בעצרת שארגן השמאל 
נאם האמן יאיר גרבוז וסיפק התבטאות שעוררה 
ויש הטוענים שאף  סערה מצד מצביעי הליכוד 
השנה  באותה  הבחירות  מערכת  את  הכריעה 
לטובת המפלגה, כאשר כינה את מצביעי הליכוד 
ומשתחווי  אלילים  עובדי  קמעות,  כ"מנשקי 

קברים".

השבוע הסוער של כחול לבן
זה התחיל עם התבטאות של ח"כ רם בן ברק שדיבר על שחורים מול לבנים ועורר שוב את הנושא העדתי כשחטף גל של 
ביקורות • זה המשיך עם הידיעה שבני גנץ מעסיק שוב בחשאי את היועץ רונן צור, מבלי לידע את חבריו למפלגה, לאחר 
• ואם זה לא מספיק, ידיעה שפירסם העיתונאי  שצור תקף בחריפות את שותפו של גנץ להנהגת המפלגה יאיר לפיד 

עמית סגל בחדשות 12 – האקרים רוסים פרצו לטלפונים ולמחשבים של בני גנץ ושל בכירי המפלגה 
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רם בן ברק



מלווים אתכם
ברגעים המרגשים בחיים

הבנק  ידי  על  הבקשה  באישור  מותנה  ההלוואה  מתן  אשראי.  למתן  התחייבות  או  הצעה  מהווה  אינו   הפרסום 
הטבות  לפועל.  הוצאה  והליכי  פיגורים  בריבית  חיוב  לגרור  עלול  ההלוואה  בפירעון  עמידה  אי  לתנאיו.   ובכפוף 
ו/או לשנות את תנאי התוכנית מעת לעת. פרטים באתר  למתחתנים בכפוף לתנאי הבנק. הבנק רשאי להפסיק 

bankhapoalim.co.il/bsd הבנק בכתובת

לפרטים והצטרפות חייגו 2405*

 חתונה היא אחד האירועים המרגשים ביותר, ואיתה מגיעות גם הוצאות מרובות.
אנחנו בבנק הפועלים רוצים שתתמקדו ברגעי השמחה. לכן, הכנו עבורכם חבילת הטבות 

לעתיד משותף ומגוון פתרונות אשראי לסיוע בהכנות לחתונה ולכל מה שאחריה.

מחתנים או מתחתנים - יש לנו בשורה משמחת בשבילכם!
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מזייפים ומתבכיינים על 
אובדן הדמוקרטיה

בתחילת השבוע הודיע השופט מלצר כי משקיפים 
לא יוכלו לצלם את פעילותם בקלפי, ובמקרה של 
אם  רק  לצלם  יכולים  הם  לזיוף  או חשש  איומים 
יקבלו “אישור מיוחד של וועדת הבחירות”. צחוק מהעבודה. 
אחרי שבבחירות האחרונות ברור לכולם שהיו גם היו זיופים 
טוהר  שמירת  על  שאמונה  המערכת  קטן,  לא  מידה  בקנה 

הבחירות עושה הכל כדי לאפשר את הזיופים שוב. 
מקום  בכל  הרי  מטומטמת,  ההחלטה  כמה  עד  שתבינו  רק 
המניעה  אחד.  מאף  אישור  בלא  היום  לצלם  ניתן  ציבורי 
הרחוב  מן  אדם  פרטי.  בשטח  צילום  איסור  היא  היחידה 
מכיסו  מצלמתו  להוציא  יכול  כלשהו,  עוול  מעשה  שרואה 
ולתעד את המקרה לכל צורך משפטי עתידי. אבל במקום בו 
הציבור  לאמון  קריטי  באופן  חשובה  והסדר  היושר  שמירת 

בדמוקרטיה – שם אסור. 
של  טוטאלית  התגייסות  זו  להחלטה  שהביא  מה  כי  נראה 
בחירות  זיופי  על  להגן  השמאל  ועיתונאי  השמאל  מפלגות 
וגניבת דמוקרטיה. וההתגייסות הייתה פשוט מדהימה. ככל 
שהם מבקרים את ה”שחיתות” בפוליטיקה כך הם מכשירים 
אלא  מכשירים,  רק  לא  להם.  שנוחה  מובהקת  שחיתות  כל 
שאסור  מוקנית  לזכות  הזיוף  את  והופכים  עליה,  נלחמים 
לערער עליה. הידוע והמובן מאליו פשוט מקבל ביטוי פומבי 
- כשהם לא בשלטון זה השחיתות, וכדי להגיע לשלטון כל 

עבירה לגיטימית.
חורגת  היא  השמאל  לתכתיבי  הבחירות  וועדת  של  הכניעה 
בדמוקרטיה  והפשוט  הבסיסי  הכלל  את  יש  סמכות,  מכל 
שלאזרחים הכל מותר אלא רק מה שנאסר במפורש בחוק, אך 
לפקידי המדינה הכל אסור אלא רק מה שהותר להם במפורש. 
כלומר, בעל סמכות לא יכול סתם לפעול ובטח שלא להטיל 
איסור והגבלה על אזרחים, אלא אם החוק הסמיך אותו לכך 
החוק  כי  שעות,  ל-24  אדם  לעצור  יכול  שוטר  מפורשות. 
הסמיך אותו לכך. הוא לא יכול לעצור יותר זמן מזה )אלא רק 

אם יותר לו בבית משפט( לזה החוק לא הסמיך אותו. 
בשטח  לצלם  מאנשים  למנוע  סמכות  אין  הבחירות  לוועדת 
בחוסר  נעשה  קבעה  שהוועדה  המוזר  שהאיסור  כך  ציבורי, 
סמכות. גם העילה של הגנת הפרטיות הינה מוזרה ביותר, הרי 
היום כל מכולת, כל תחנת דלק וכל קיוסק מצולמים 24 שעות 

ביממה, אף אחד לא חרד לפרטיותו מחמת המצלמות. 
מהשמאל  פוליטיקאים  של  הטענה  במיוחד  אותי  הפליאה 
שחייבים למנוע את הצבת המצלמות, כי מטרתן היא “למנוע 
מערבים להצביע, ולהוריד את אחוז ההצבעה של הערבים”. 
ממישהו  למנוע  יכולות  מצלמות  בדיוק  איך  מאד.  מוזר 
להגיע להצביע? הרי לא מדובר על צילום מאחורי הפרגוד, 

כל הבאים בשערי הקלפי.  צילום במרחב הציבורי של  אלא 
)אם  מלהצביע?  ונמנע  ממצלמה  שחרד  אדם  פעם  ראיתם 
כן, איך בדיוק הוא קונה במכולת או מתדלק בתחנת דלק?(. 
המצלמות יכולות להרתיע מפני דבר אחד: עבריינות. מי שלא 

עבריין, מה יש לו לחשוש ממלצמות?
אלא ברור, הם נלחמים על זכות הזיוף, הבלתי ניתנת לערעור. 
לעזאזאל  אז  מנדטים.  לשמאל  יחסרו  שבהיעדרה  זכות 
דמוקרטיה, השמאל חשוב מכל. חבל מאד שוועדת הבחירות 

נפלה לבור יקוש זה, ופגעה קשות באמון הציבור. 
ושוב צוללות

אחרי  מיד  ונעלם  צלל  הצוללות”  “שחיתות  שספין  אחרי 
הבחירות האחרונות, בני גנץ ויאיר לפיד שוב חוזרים אליו. 
נראה כי גם ערב בחירות 2023, אחרי 4 שנות שתיקה מלאות, 
גנץ ובוגי יזכרו שוב לדבר על סיפור הצוללות הנורא שביבי 
מכר לאיראנים, ולאסקמואים, או לצפון קוריאה, או לא משנה 

למי, העיקר נורא, אוי אוי, שחיתות.
ראש הטופס

צומחים אבל לא מספיק

מבחינה  האחרון  בעשור  מאד  התקדמה  ישראל  מדינת 
מספיק  לא  אך  התקדמנו,  בהם  תחומים  ישנם  אך  כלכלית, 
מהר. מדדי השוואה בינלאומיים בוחנים את ההישגים לא רק 
בהשוואה לעבר )שבזה ישראל מצויינת( אלא גם בהשוואה 
כלומר,  מזהירה.  התמונה  תמיד  לא  ושם  אחרות,  למדינות 
אם  או  מקום.  באותו  נשארנו  בעצם  אז  התקדמו,  כולם  אם 
נמצאנו  בפועל  אז  אחרים,  כמו  מהר  מספיק  התקדמנו  לא 

מדרדרים באופן יחסי. 
אחד המדדים הוא פיריון העבודה של העובד בישראל. כלומר, 
לשעת  התוצר  בשעה.  מייצר  הוא  כסף  כמה  שעובד  אדם 
עבודה )פריון העבודה( בישראל נמוך ב-24% לעומת מדינות 

ה- OECD. פער זה אינו מצטמצם בעשורים האחרונים. 
חטיבת המחקר של בנק ישראל פרסמה השבוע דו”ח מקיף, 
הישראלי,  במשק  הנמוך  העבודה  פריון  בעיית  את  המנתח 
ומציג המלצות אופרטיביות לטיפול בבעיה בשנים הקרובות. 
“ועדת  דיוני  על  הן  מבוססים  בדוח  וההמלצות  הניתוחים 

הפריון” בראשות מנכ”ל משרד האוצר. 
מטרת הדוח היא לרכז את ליבת הצעדים הנדרשים לסגירת 
המדינות  מול  הפריון  פער  סגירת  העבודה.  בפיריון  הפער 
והיא  העבודה,  שכר  להעלאת  לפעול  צפויה  המתקדמות 

המפתח לעלייה מתמשכת ברמת החיים בישראל. 
נובע  העבודה  בפריון  ישראל  לרעת  הפער  הדו”ח,  פי  על 

יסוד  מיומנויות  עיקריות:  סיבות  משלוש  רבה  במידה 
התשתיות  ברמת  פיגור  בישראל,  העבודה  כוח  של  נמוכות 
וההון העסקי. נוסף על כך, נדרש שיפור בתחומי הרגולציה 

והבירוקרטיה.
שאיכות  עולה  בינ”ל  מבחנים  מתוצאות  החינוך  בתחום 
בנוסף,  נמוכה.  בישראל  והבוגרים  התלמידים  של  ההשכלה 
ישראל מתאפיינת באי שוויון גדול בהישגים הלימודיים בין 
קבוצות האוכלוסייה השונות. אלו ממצאים מטרידים מאחר 
שנמצא קשר ישיר – וסיבתי – בין איכות ההשכלה של כוח 

העבודה לבין הפריון. 
הדו”ח מציין צעדים שצריך לעשות, שהם כמובן חשובים ואף 
הכרחיים, אך בעיני חסרה שם המלצה מאד ברורה ופשוטה 
– להפריט את החינוך בישראל. לאפשר להורים יותר חופש 

בחירה, ופחות תלות במערכת הממשלתית והפוליטית. 
מדורגת  ישראל  והביורוקרטיה,  הרגולציה  עודף  נושא  לגבי 
במקום ה-29 מבין 34 המדינות החברות ב-OECD מבחינת 
הקלּות הרגולטורית בעשיית העסקים. בדו”ח מומלץ לקבוע 
יעדים בהסכמי השכר לאימוץ תהליכים דיגיטליים בשירותי 
הממשלה למגזר העסקי, ולאמץ תהליך של חתימה דיגיטלית 
שיחסוך את הצורך להגיע פיזית למשרדי הממשלה. כלומר, 
את  ולשפר  להתייעל  תמריצים  הממשלה  לעובדי  לתת 

הביורוקרטיה. 
בנוסף, יש לתקן את החקיקה כך שתאפשר קיצור תהליכים 
והצהרה  גיסא,  מחד  ובניהולם  בהרחבתם  עסקים,  בהקמת 
ופיקוח עליהם בדיעבד מאידך גיסא, תוך הבטחה שהמנגנונים 
האמונים על תהליכים אלה יהיו מתוקצבים ברמה שתאפשר 
את  להרחיב  יש  לבסוף,  הולם.  ושירות  אפקטיבית  אכיפה 
התהליך לפיו כל רגולציה חדשה חייבת בבחינת השלכותיה 
ולהוסיף הערכה שיטתית בדבר עלותה הכלכלית למשק של 
אימוץ  של  התהליך  האצת  חדשה.  או  קיימת  רגולציה,  כל 
סיבות  יש  אם  אלא  אחרות,  מפותחות  ממדינות  רגולציה 
בהקלת  הן  תסייע  פרטניים,  במקרים  מכך  להימנע  מהותיות 
הנטל הרגולטורי והן בהגברת התחרות הבין-לאומית במשק.
הרגולציה  בתחום  הצעדים  מרבית  כי  סבורים  הדוח  כותבי 
בניהול  שינוי  תוך  מיושמים  להיות  יכולים  והבירוקרטיה 
עלות  ללא  הממשלה,  במשרדי  העבודה  וביחסי  העבודה 

תקציבית ניכרת.
כנראה שכותבי הדו”ח לא העריכו מספיק את ההתנגדות של 
ההסתדרות לכל שינוי, כי לכל ביוקורטיה וסירבול יש פקיד 
שמתפרנס ממנה. סביר להניח שיישום ההמלצות יהיה כרוך 
במאבק מול ההסתדרות, אך זה מאבק שהוא חשוב והכרחי 
כדי להביא את מדינת ישראל לצמיחה ועלייה ברמת החיים. 





₪ 1
890

מיקרוגל + אפייה
 LVMAC925 דגם

+ גריל
+ בישול

₪ 1
699

מערכת
סטריאו

 MC 663  דגם

₪ 1
699

שייקר חכם
 BL480 דגם

עוצמתי
ומתקדם

₪ 1
890

מיקסר
עוצמתי
ומקצועי

₪ 1
690

מגהץ קיטור 
טפאל

מילוי רציף

₪ 1
690

תנור אובן
45 ליטר, 

מצב שבת, 
טורבו

₪ 1
790

שואב אבק
בוש

דגם
BGS05A220

₪ 1
690

כיריים
נירוסטה
כולל מבער 

טורבו

תשווה, תחסוך. באחריות שיא. לבירור הסניף הקרוב לביתכם: 03-5045000

עקיבא  רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  ברק:  בני   | שאול  גבעת   15 נשרים  כנפי  רושלים:  י
אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 | בית שמש: שפת אמת 32 | אלעד: יונתן בן עוזיאל 32
94 ממעזריטש  המגיד  עילית:  ביתר   |  19 הנשיא  יהודה  עילית:  ודיעין  מ

עד 36 תשלומים

התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳ ERN. המבצע עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

תנורי דלונגי
מגוון גדול של תנורי 

דלונגי דו תאי
ניתן להפעיל את שני 

התאים במקביל

במחיר
הזול ביותר

מקרר מכני 
מאושר לשבת

מכונת כביסה 
בוש 7 ק״ג

DF ,450 ליטר
חסכוני ושקט במיוחד

B :דירוג אנרגטי

₪ 1,690

₪ 1,790

מקפיא
6 מגירות

תפעול מכני ונוח 
לשימוש

תוף נירוסטה
לכביסה עדינה
חסכוני ביותר!
A דרוג אנרגטי

₪ 1,090

מזגן מבית אלקטרה
airspeed 10

1 כ"ס 
חסכוני ושקט במיוחד

A :דירוג אנרגטי

₪ 1,290

תנור בנוי 
לבומט
דגם 3006

נפח תא גדול, 70 ל׳
קל לניקוי - זכוכית 

פנימית נשלפת

₪ 990

רק

רקרק

רק

רק

ממגוון מוצרי החשמל המשתתפים במבצע, לדוגמא:

מוצר נוסף לבחירתכם בשקל אחד בלבד! ומקבלים

קונים

מבצע השני בשקל עכשיו בסניפים!

סליחה, יש לך שקל?

מקרר שארפ 
4 דלתות

דגם 6607 )הדגם הגדול(
התקן שבת מובנה

נפח 613 ליטר
C :דירוג אנרגטי

₪ 5,190
רק

₪ 2,990
רק

דגם 46
התקן שבת מובנה

נפח 476 ליטר
A :דירוג אנרגטי

מקרר סמסונג





צמאים 
ליותר?

חדש!

פיוז טי ירוק בטעם לימון נענע מרענן, 
גם תה קר וגם טעמי פירות נפלאים, 

למה לבחור כשאפשר לשלב?
פיוז טי. יש טעם להתרענן.
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