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לאחר שחגג את היבחרו לכנסת בפעם השניה, מצא עצמו יצחק פינדרוס נפלט ברגע האחרון 
בהחלטת ועדת הבחירות שעוררה זעם חרדי • ריבלין ניסה להביא לממשלת אחדות, הרים 

ידיים והטיל על נתניהו את מלאכת הרכבת הממשלה כשסיכוייו להצלחה קלושים • כל הרגעים 
הדרמטיים של השבוע הפוליטי החולף | עמ' 2-3

בחירות
ללא

מוצא

עצרת האו"ם: 
טראמפ מתרחק 

מאיראן 

ארדואן בהשוואה מקוממת דרמה בארה"ב

העצרת הכללית נפתחה בניו-יורק בצל היעדרם של 
מנהיגי רוסיה וסין, כמו גם ראש הממשלה ששיגר 

את השר כץ כנציג ישראל • נשיא ארה"ב דונלד 
טראמפ הפיג את החשש מהתקרבותו לאיראנים: 

"לכל האומות יש חובה לפעול נגד איראן" • לעומתו, 
נשיא טורקיה ארדואן ניצל את הבמה בכדי להשתלח 
בישראל ואף השווה בין שואת היהודים בידי הנאצים 

לפעולות ישראל בעזה | עמ' 4

האם 
הנשיא 

יודח?
| עמ' 6

מאסר עולם למתכנן 
הפיגוע בה נרצח 

מלאכי רוזנפלד הי"ד

ערב החגים: ארגוני הטרור 
קוראים לפגיעה ביהודים

ותצילנו מכל גזירות קשות ואכזריות: 
בפתחה של השנה החדשה הבעל"ט, 
משגרים אויבי עם ישראל איומים 
לפיגועי טרור כלפי יהודים • אלו 

המדינות בהם קיים חשש כבד מפיגועים 
לעבר מטרות יהודיות | עמ' 10

כמה שנים לאחר שתכנן את הפיגוע המחריד 
בה נרצח הקדוש מלאכי רוזנפלד הי"ד, נגזר על 
המחבל הנתעב עונש מאסר עולם ופיצויים • 

במקביל, הורשע המחבל גם גם בתכנון ושיבוש 
ראיות בפיגוע אחר | עמ' 10

במרתפי 
הק.ג.ב.

בדרך לאומן

סיפורו הבלתי יאומן של חסיד ברסלב שניסה בכל 
דרך להגיע לציון רבי נחמן באומן. הביקור במצרים, 
החקירות הבלתי נגמרות של הק.ג.ב., האישור של 
האדמו"ר מביאלה, החוקר היהודי שפגש במרתפי 
החקירות ברוסיה הסובייטית ונהג המונית שנשלח 

מן השמים להסיע אותו לאומן · ארבעים שנה 
אחרי המסע המרגש והמטלטל לציונו של רבי נחמן 

מברסלב באומן, מגולל הרה"ח ר' שלמה דייטש 
שליט"א חסיד ברסלב וכיום תושב העיר ביתר, את 

מסע התלאות בדרך אל היעד הנכסף
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אלעזר פרץ
צילומים: אתר האו"ם, דוברות הכנסת

השבוע  שלישי  ביום  נפתחה  האו"ם  של  ה-74  כללית  העצרת 
מפי  שונים  נאומים  נשמעו  ובמסגרתה  יורק  בניו  הארגון  במטה 
מנהיגי המדינות החברות בו. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא סין 
בנימין  הממשלה  ראש  גם  השנתית.  מהעצרת  נעדרים  ג'ינפינג  שי 
נתניהו נעדר מהעצרת נוכח הפלונטר הפוליטי, ובמקומו ינאם ביום 
שנה,  כמידי  כץ.  ישראל  החוץ  שר  הגיליון(  סגירת  )לאחר  חמישי 
ברזיל הייתה הראשונה לקבל את הבמה בכינוס, והפעם ייצג אותה 
שנוקטות  מדינות  ישנן  כי  שאמר  בולסונרו,  ז'איר  החדש  הנשיא 
ולא מכבדת הנשענת על שקרים  נגד ברזיל בגישה קולוניאליסטית 
המופצים בתקשורת. בנאומו הודה נשיא ברזיל לישראל על הסיוע 
ששלחה לטיפול בשריפות באמזונס, ואמר כי מצא בישראל שותפה 

מוצלחת בתחום הטכנולוגיה.
נאום  עם  העצרת  מושב  את  פתח  גוטרש  אנטוניו  האו"ם  מזכ"ל 
בו התייחס ל"מצב העולם". בדבריו מתח ביקורת על מדינות שלא 
בין שתי  ל"מתיחות  והתייחס  האו"ם,  עם  קודמים  בהסכמים  עמדו 
הכלכלות החזקות בעולם" – מבלי לציין את ארה"ב וסין במפורש. 
מערכת  על  ולשמר  השברים,  את  לאחות  כדי  הכל  לעשות  "עלינו 

כלכלית עולמית אשר עומדת בחוקי המשפט העולמיים", אמר.

 "אחד האיומים הגדולים ביותר"

מתקרבת  הברית  שארצות  בישראל  כבד  חשש  שנוצר  לאחר 
לאיראן, השבוע הוכיח נשיא ארצות הברית מול כל העולם בעצרת 
האו"ם שטענה זו רחוקה ממנו מאוד. החשש הטבעי בישראל הגיע 
בנוסף  כאשר  עמו  להיפגש  באיראן  לבכירים  קרא  שהנשיא  לאחר 
איתנים  שלחלוטין  בכירים  מדרגים  אנשים  בשבועות  פיטר  הוא 

בעמדותיהם נגד איראן. 
השבוע  התייחס  טראמפ  דונלד  הברית  ארצות  נשיא  כאמור, 
כי  ואמר  איראן  מול  למצב  האו"ם,  של  הכללית  בעצרת  בנאומו 
היא מאיימת על שלום העולם. "לכל האומות יש חובה לפעול נגד 
איראן", אמר הנשיא, "שום מדינה אחראית לא צריכה לסבסד את 
שפיכת הדמים של איראן. כל עוד ההתנהגות המסוכנת של איראן 
תימשך, הסנקציות לא יוסרו, הן יהודקו". טראמפ הגדיר את איראן 
כ"אחד האיומים הגדולים ביותר" והסביר כי, "לא רק שהמשטר הזה 
הוא המממן מספר 1 בעולם של טרור, אלא גם מערער את היציבות 
לזה לעולם  נאפשר  גרעיני. לא  נשק  ומנסה לפתח  ובתימן,  בסוריה 
המשטר  על  חמורה  הכי  ברמה  כלכליות  סנקציות  הטלנו  לקרות. 

האיראני והן יוחמרו אם איראן לא תשנה את דרכה". 
באיראן  השלטון  של  לטענות  הקשיב  העולם  שנים   40 "במשך 
העליון  המנהיג  שעברה  בשנה  יצרו.  עצמם  שהם  הבעיות  על 
הנשיא  הוסיף  להסיר",  שצריך  סרטני  גידול  היא  שישראל  אמר 
סבלנית  תהיה  לא  הברית  "ארצות  איראן-ישראל,  ליחסי  והתייחס 
לשנאתה האיראנית לישראל, שמטרתה להסיח את הדעת מההפרות 

האיראניות".
הנשיא אמר עוד כי ישנה הבנה גוברת בקרב מדינות המזרח התיכון 
שיש להילחם בקיצוניות ולנרמל את היחסים בין ישראל ושכנותיה. 
"סוף סוף מדינות המזרח התיכון מחפשות פתרון כלכלי. לכן צריך 
לפעול לנורמליזציה בין ישראל לשכנותיה. רבים מחברינו היו בעבר 
מחפשים  אמיצים  רק  עימותים.  ולא  ידידות  מחפשים  אנו  אויבים. 

לממשל  זכאים  איראן  "אזרחי  בנאומו,  הדגיש  טראמפ  שלום". 
שיביא לסיום השחיתות, לא כזה שיגנוב את כספם כדי למממן טבח 
ומוות בעולם. הגיע הזמן שמנהיגי האיראן יפסיקו לאיים על מדינות 
אחרות, ויתמקדו בבניית מדינתם". עוד הוסיף כי, "מנהיגים חכמים 

שמים את טובת האזרחים של המדינה שלהם קודם".

ארדואן: היהודים = נאצים

נשיא טורקיה, רג'ב טאיפ ארדואן, נשא באותו היום נאום בעצרת 
את  וביקר  בבוטות  השתלח  היתר  בין  שבו  האו"ם,  של  הכללית 
מפת  את  הציג  ארדואן  הפלסטינית.  הרשות  מול  ישראל  מדיניות 
החלוקה מ-1947 לצד מפות נוספות המראות את הצמצום ההדרגתי 
בהמשך  ישראל?".  של  הגבולות  "מהם  ושאל:  הרשות,  בשטחי 
"טורקיה תעמוד  והצהיר:  ישראל ברצח פלסטינים  אף האשים את 

מאחורי אנשי פלסטין כמו שעשתה תמיד".
מוקדם יותר באותו היום, ארדואן דיבר עם אזרחים מוסלמים בניו 
"כשאנחנו  לפלסטינים:  הישראלי  ליחס  השואה  בין  והשווה  יורק, 
מסתכלים על רצח העם הנאצי נגד יהודים, אנו מסתכלים על הטבח 
ברצועת עזה מאותה נקודת מבט". ארדואן התייחס גם לסוגיה של 
ירושלים ואמר: "שום כוח או איום לא יוכלו להניא את ארצו מהגנה 
ושמירה על זכויות פלשתין וירושלים. סוגיית ירושלים אינה נוגעת 
רק למוסלמים בפלשתין, אלא היא הכבוד של 1.7 מיליארד בעולם 

האסלאמי".
ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם תוך כדי נאומו של ארדואן 
באו"ם סרטון והתייחס לדבריו המקוממים: "מי שלא מפסיק לשקר 
על ישראל, מי שטובח בכורדים בארצו שלו, מי שמכחיש את הטבח 
הנורא בעם הארמני – שלא יטיף לישראל. ארדואן, תפסיק לשקר", 
השוהה  כץ,  ישראל  החוץ  שר  נתניהו.  בנימין  הממשלה  ראש  כך 
באו"ם, מסר כי, "אני מגנה בחריפות את התבטאותו האנטישמית של 
ישראל  למעשי  הנאצים  בידי  היהודים  שואת  בין  ארדואן שמשווה 
את  באכזריות  רודף  אדם,  זכויות  שיטתי  באופן  שמפר  מי  בעזה. 
להטיף  שיכול  האחרון  הוא  חמאס  הטרור  בארגון  ותומך  הכורדים 

מוסר לישראל. ארדואן תתבייש".

 איראן ממשיכה להתבסס

"אימג'סאט  הלוויינים  חברת  של  מודיעין  דו"ח  כך,  בתוך 
אינטרנשיונל" )ISI( הציג צילומי לוויין שמעידים שהבנייה במתחם 
הצבאי "אמאם עלי" ובמעבר הגבול האיראני באלבוכמאל שבעיראק, 
חרף  באינטנסיביות  נמשכת  לישראל,  שמיוחסות  תקיפות  היו  שם 
זה  בנושא  לעסוק  צפוי  כץ,  ישראל  החוץ  שר  באזור.  התקיפות 

בנאומו בעצרת האו"ם.
או  לאיראן  המשתייכים  רבים,  כוחות  כי  עולה  מהצילומים   
למיליציות שיעיות, משקמים דרכי גישה וכבישים שנפגעו, מניחים 
על  ההגנות  את  ומחזקים  לגבול  בסמוך  האנגרים  לבניית  יסודות 
המבנים הקיימים. עוד עולה מהתיעוד כי עבודות בנייה אינטנסיביות 
מתקיימות בגבול בין שתי המדינות. להערכת החברה, מעבר הגבול 
שורה  חושף  הדו"ח  בקרוב.  לפעול  להתחיל  עשוי  אך  נפתח,  טרם 
ארוכה של ביצורים צבאיים ועמדות הנבנות במתחם, כמו גם דרכי 
גישה והאנגרים לאחסון של אמצעי לחימה וכלי רכב. תמונות הלווין 
אף חושפות כמות גדולה של כלי רכב וציוד בנייה שמרוכזים באתר, 
החדשה,  לבנייה  בנוסף  האתר.  של  לשיקומו  כביר  למאמץ  עדות 
בצילומי הלוויין נראים צוותי בנייה בסמוך למתקני האחסון שנפגעו 
בתקיפות קודמות, ככל הנראה במטרה לשקם אותם לשימוש עתידי 

של אנשי המיליציות.
בתוך כך, בשבוע שעבר פרסמנו כי כלי תקשורת ערביים דיווחו 
התקיפה  הדיווחים,  פי  על  באזור.  שהתבצעה  לילית  תקיפה  על 
שבו  באזור  איראן  ידי  על  הנתמכים  חמושים  נגד  כוונה  האווירית 
בוצעה תקיפה דומה גם לפני שבועיים. ערוץ טלוויזיה עיראקי ייחס 
את הפעולה לישראל אך אין לכך אימות מגורם נוסף. כזכור, איראן 
הקימה בסיס צבאי חדש בסוריה והיא מתכננת לאכלס אותו באלפי 
חיילים, כך מסרו בתחילת החודש מספר מקורות מודיעין מערביים 
ל"פוקס ניוז". לפי הדיווח, מתחם אימאם עלי אושר על ידי ההנהגה 
האיראני.  אל-קודס  כוח  ידי  על  הובלה  ובנייתו  בטהרן,  הבכירה 
בגבול  חדש  מבנה  המראות  תמונות  חשפה  האמריקאית  הרשת 

סוריה-עיראק, וטענה כי מדובר בבסיס האיראני החדש.

עצרת האו"ם: טראמפ מתרחק מאיראן 
העצרת הכללית נפתחה בניו-יורק בצל היעדרם של מנהיגי רוסיה וסין, כמו גם ראש הממשלה ששיגר את השר כץ 
כנציג ישראל • נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפיג את החשש מהתקרבותו לאיראנים: "לכל האומות יש חובה לפעול 
נגד איראן" • לעומתו, נשיא טורקיה ארדואן ניצל את הבמה בכדי להשתלח בישראל ואף השווה בין שואת היהודים 

בידי הנאצים לפעולות ישראל בעזה

ארדואן בהשוואה מקוממת

השר כץ ארדואן נואם טראמפ באו"ם



טעם שמעלה בי חיוך!

המעדן האהוב, עכשיו בעיצוב חדש!

חדש
קרלו שונילמאגדת
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יהודה פרנקל

בין  רביעי את תמליל השיחה  ביום  הממשל האמריקני פרסם 
דונלד טראמפ לנשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, שהובילה 
הנבחרים.  בבית  ארה"ב  נשיא  נגד  הדחה  הליך  לפתיחת 
סגן  ביידן,  ג'ו  אם  לחקור  מזלנסקי  טראמפ  מבקש  בשיחה 
הנשיא לשעבר והמועמד המוביל בפריימריז של הדמוקרטים, 
עבד  שבה  אוקראינית  גז  חברת  בעניין  חקירה  לסגור  פעל 
בנו. "יש הרבה דיבורים על הבן של ביידן, שביידן עצר את 
ההעמדה לדין ושהרבה אנשים רוצים לגלות את זה, כך שכל 
מה שאתה צריך לעשות עם התובע הכללי יהיה נהדר", אמר 
טראמפ בשיחה עם הקומיקאי היהודי לשעבר שהפך לנשיא. 
"ביידן התרברב שהוא עצר את ההעמדה לדין, כך שאם אתה 
לפי  נורא", ביקש טראמפ  לי  זה נשמע  זה,  יכול לבחון את 

המזכר שפרסם משרד המשפטים.
בשיחה בין השניים, כפי שעולה מהתמלולים, אמר טראמפ 
למקבילו האוקראיני כי הוא "מעוניין לבדוק מה קורה לגבי 
המצב עם אוקראינה", וציין כי עורך דינו, רודי ג'וליאני, יגיע 
למדינה. זלנסקי השיב לו כי הוא ייפגש עם ג'וליאני כאשר 
הוא ינחת במדינה. "אני אדאג שג'וליאני יתקשר אליך, ואני 
גם אדאג שהתובע הכללי, וויליאם בר, יתקשר ונרד לעומק 

העניין. אני בטוח שתפתור את זה", הוסיף טראמפ.
לחץ  הפעיל  לא  טראמפ  כי  עוד  עולה  מהתמליל  מנגד, 
על זלנסקי וכלל לא הזכיר את הסיוע האמריקני לאוקראינה 
תמלילי  פרסום  לפני  שנשמעה  טענה  השיחה,  במסגרת 
סיוע בשווי  לפני שהתקיימה השיחה  עצר  השיחה. טראמפ 
מול  במלחמה  שנמצאת  לאוקראינה,  דולר  מיליון   400 של 
בדלנים פרו רוסים במזרח המדינה, ולאחר השיחה אישר את 

העברת הכסף.
הנשיא טראמפ התייחס זמן קצר לאחר פרסום התמלילים 
הקודם  השלטון  על  שלחצו  הם  "הדמוקרטים  לדברים. 
באוקראינה לרדת מחקירת השחיתות שהם היו מעורבים בה. 
האמריקנית.  בהסטוריה  הגדול  מכשפות  בציד  כאן  מדובר 
אני עצמי התעקשתי לשחרר את תמליל השיחה עם זלנסקי". 

לא  וחברותית.  נהדרת  הייתה  "השיחה  הגיב:  האמריקני  הנשיא 
היה שם כלום, לא היה בכלל לחץ נגד אוקראינה. הרבה אנשים 

אמרו לי שהם לא ידעו שאני יכול להיות כל כך נחמד".
שלישי  ביום  הודיעה  פלוסי  ננסי  הנבחרים  בית  יו"ר  כזכור, 

בלילה על פתיחה בהליך להדחתו של נשיא ארצות הברית דונלד 
על  הנשיא  שהפעיל  הלחץ  על  הדיווחים  לאור  זאת,  טראמפ. 
מקבילו באוקראינה, כדי שיחקור את המועמד הדמוקרטי הבכיר 

חייב  "הנשיא  ומשפחתו.  ביידן  ג'ו  לנשיאות 
החוק.  מעל  לא  אחד  "אף  פלוסי.  הבהירה  וחשבון",  דין  לתת 
לקחת  צריך  הוא  לחוקה.  בניגוד  ופעל  החוק  על  עבר  טראמפ 
אחריות, אף אחד לא מעל החוק. אנו מתחילים בהליך להדחתו", 

אמרה פלוסי. בהודעה בקונגרס אמרה יו"ר בית הנבחרים מטעם 
החוקה  את  טראמפ  הפר  במעשיו  כי  הדמוקרטית  המפלגה 
יכולה  ״אני  כנשיא.  שלו  האמונים  בשבועת  ובגד  האמריקנית 
בבטחוננו  פוגעים  טראמפ  ממשל  שמעשי  באחריות  לומר 

הלאומי".
יום  "היה  הגיב הנשיא לדברים.  ציוצים בטוויטר  בסדרת 
חשוב באו"ם, והדמוקרטים היו חייבים להרוס אותו בכוונה 
עם עוד זבל של חדשות על ציד מכשפות. זה רע למדינה", 
כתב טראמפ. עוד הוא טען כי, "הם אפילו לא ראו מעולם את 
תמליל השיחה". בציוץ אחר הסתפק בשתי מילים: "הטרדה 
נשיאותית". בציוץ נוסף כתב הנשיא כי, "זה ציד מכשפות". 
נראים  בו  צייץ טראמפ סרטון מתעמולת הבחירות  בהמשך 
אחד  להדחתו.  קוראים  הדמוקרטית  המפלגה  מחברי  כמה 
מהם אף אומר כי "אם לא נדיח אותו הוא ייבחר שוב". לאחר 
הניסיונות  אודות  בחירות  בקמפיין  נואם  נראה  הוא  מכן 
שהדמוקרטים  "בזמן  הכיתוב:  עם  מסתיים  הסרטון  האלה. 
מתמקדים אך ורק במלחמה בטראמפ, הנשיא טראמפ נלחם 

עבורכם".
ההחלטה של פלוסי באה אחרי ש-165 מ-235 הדמוקרטים 
החברים בבית הנבחרים הביעו תמיכה בפתיחת הליך שכזה. 
יצוין כי אף שהליך הדחה הוא צעד הצהרתי חריף נגד הנשיא, 
סיכוייו להביא לכדי הדחה ממשית של טראמפ נמוכים מאוד, 
זאת משום שלצורך הדחה בפועל נדרש אישור של הסנאט, 
שבניגוד לבית הנבחרים נשלט כעת על-ידי רוב רפובליקני. 
כזכור, ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח לפני מספר ימים כי הנשיא 
לפתוח  זלנסקי  וולודימיר  אוקראינה  נשיא  על  טראמפ לחץ 
בחקירה נגד בנו של ג'ו ביידן, המועמד הדמוקרטי לנשיאות 
וסגן הנשיא לשעבר. לפי הדיווח, טראמפ שב וחזר בשיחה 
עם זלנסקי שמונה פעמים על בקשתו לפתוח בחקירה ולהיעזר 
במסגרתה בעורך דינו האישי, רודי ג'וליאני, שהעלה טענה 
כי ביידן סייע לבנו להימנע מחקירה של חברת גז באוקראינה 

שבה היה מעורב.
על  אישי  באופן  הורה  טראמפ  כי  נטען  טיימס  יורק  בניו 
לאוקראינה,  דולרים  מיליון   391 בגובה  סיוע  כספי  הקפאת 
ולדימיר  האוקראיני  הנשיא  עם  לשיחתו  שקדמו  בימים 
אמרו  טראמפ  בממשל  בכירים  שני  הדיווח,  פי  על  זלנסקי. 
מלבאני,  מיק  בפועל,  שלו  המטה  לראש  בנושא  פנה  הנשיא  כי 
שביקש לבדוק עם אגף התקציבים והפנטגון אם מדובר בהוצאה 

הכרחית.

יצחק לרר

צילומים: עמוד הפייסבוק של 

בקר, אוריאל צייטלין

נפטר  רביעי  יום  בבוקר  עצוב:  סוף 
הישיבה  תלמיד  בקר,  דוד  מפצעיו 
קשה  שנפצע  ה-25  בן  מירושלים 
בתאונת דרכים שבגאורגיה. בקר נפצע 
עם  נקלע  אליה  דרכים  בתאונת  קשה 
נפטר  וכאמור  לטביליסי  סמוך  רכבו 
נכתב,  החוץ  משרד  בהודעת  מפצעיו. 
בבית  מפצעיו  נפטר  הבוקר  "לצערנו 
הישראלי  האזרח  בטביליסי  החולים 

בן ה-25 שנפגע שלשום )שני( אנושות 
בתאונת דרכים קשה בגיאורגיה. הודעה 
שגרירות  צוות  למשפחתו.  נמסרה 
ישראל בגיאורגיה והמחלקה לישראלים 
בחו"ל באגף הקונסולרי במשרד החוץ, 
בהבאת  ויסייעו  המשפחה  את  מלווים 
בהקדם  בישראל  לקבורה  המנוח 
האפשרי". מהיחידה הבינלאומית נמסר 

כי צוותי זק"א מסייעים בכל הנדרש.
בכל  לעזור  ראשון  תמיד  היה  "הוא 
יום  "בכל  חבריו.  סיפרו  ועניין",  דבר 
שלישי הוא היה מהמארגנים של שיעור 
הקפיד  אותו  נחלאות  בשכונת  קבוע 
את  קנה  הוא  פעם,  אף  לפספס  לא 
דאגה  מתוך  את המקום  וסידר  הכיבוד 

ומסירות".
שני  ביום  אירעה  הקשה  התאונה 
הסמוכה  קזבגי  בעיר  הערב  בשעות 
פונה  לטביליסי שבגיאורגיה, מהמקום 
במצב  ה-25  בן  הישיבה  בחור  כאמור 
קשות.  מפציעות  סובל  כשהוא  קשה 
זק"א  ומפקד  המקומי  חב"ד  שליח 
בטביליסי ביחד עם חדר המצב במשרד 
עשו  וצוות השגרירות המקומית  החוץ 
הכל כדי לסייע למשפחה בכל הנדרש. 
בישיבה  ר"מ  הינו  הבחור  של  אביו 
מוכרת בירושלים ואף למד שם בעבר. 
נוף  הר  בשכונת  מתגוררת  משפחתו 

בירושלים.

דרמה בארה"ב:
האם הנשיא יודח?

הלך לעולמו בן הישיבה 
שנפצע בתאונה בגאורגיה

בית הנבחרים האמריקאי

דונלד טראמפ זלנסקי 

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

חרדים ושמאל? 
אנחנו לא מטומטמים

הרכבת  לגבי  בהירות  אי  קיימת  הפוליטית  בזירה 
בפוליטיקה  שמאל  לאנשי  שגורם  מה  הממשלה, 
סביב  רעיונות  עצמם  דעת  על  לרקום  ובתקשורת 
רבין  של  אוסלו  ממשלת  החרדים.  בצירוף  שמאל  ממשלת 
פעולה  שיתוף  יכול  כמה  כראיה  הנפתלין  מן  מוצאת  וש"ס 
לדור  יכולים  וחרדים  דת  שונאי  כמה  ועד  לפרוח,  שכזה 
"חברתיים"  כספים  לפיזור  נשלפות הבטחות  בכפיפה אחת. 
ותקציבים בשפע לכל מה שרק יעלה על הדעת. כל הקמפיינים 
נגד ההדתה, הדתיים, שמירת שבת, הפרדה בהופעות, הפרדה 
במכללות, הישיבות, כל אלה כמובן יגנזו כדי שיגור זאב עם 

יהדות, ושמאל עם חרדים ירבץ. 
מוכן  שהשמאל  ברור  מטומטמים.  לא  אבל  חרדים  אנחנו 
לעשות הכל כדי לעשות שימוש בחרדים לצרכיו הפוליטיים, 
ואז  לאומית,  מבחינה  והאפורים-כהים  חברתית,  הרדיקליים 
לזרוק. כמו שאמרה שולמית אלוני, בשביל השלום אני מוכנה 
של  בשטריימל  צורך  לחרדים  אין  שטריימל.  עם  ללכת  גם 
יורשי אלוני, שהרי אינם באים אלא לנתץ את תפיסת העולם 

החרדית, המסורתית, היהודית. 
לחרדים ולשמאל יש ניגוד ערכים מאד חריף, וגם הסכמה על 
קצבאות ותקציבים לא תגשר על הפער האידאולוגי. החרדים 
והשמאל נמצאים בשני צידי מתרס בסוגיה החברתית, בסוגיה 

המדינית, ובסוגיית חופש הפרט. 
יהודי.  להיות  זה  מה  שכח  השמאל  החברתי-אזרחי,  בנושא 
אך  מהקשרם,  הוצאו  אמנם  כדורי  הרב  באזני  נתניהו  דברי 
נאמרו.  בהם  מהימים  מונים  שבעת  היום  נכונים  דווקא  הם 
כפי  צד(  מכל  כפייה  )היעדר  ליברלי  איננו  היום  השמאל 
ורדיקלי  מאד  פרוגרסיבי  השמאל  אלא  עצמו,  מציג  שהוא 
הדוגלת  עצמה,  בפני  אקטיביסטית  דת  הוא  השמאל  מאד. 
באוניברסליות, התנגדות ללאומיות התנגדות לדת, התנגדות 
לערכי המשפחה, וכפייה של כל הנ"ל בחקיקה. מכאן מגיעה 
זהותה  של  אקטיבית  למחיקה  השמאל  של  המוטיבציה 
היהודית,  זהותה  למחיקת  ישראל,  מדינת  של  הלאומית 
בקרב  הנפוצים  והלאומיים  המשפחתיים  הערכים  ולמחיקת 
רוב מוחלט של האוכלוסייה היהודית. השמאל מתנגש חזיתית 
בערכים החרדיים-יהודיים, אך זה לא מפריע לו לבקש שכר 

כפנחס ולפשוט טלפיים לאמור ראו כי תומך קצבאות אני. 
מה שהופך את התמהיל הפרוגרסיבי-שמאלני לצורם במיוחד 
ערכיו  את  לאכוף  השמאל  של  הכפייתי  הצורך  זה  לחרדים, 
על כולם. השמאל איננו ליברלי, במובן של פסיביות ערכית, 
של  כפיה  ומקדם  אקטיביסטי  הוא  אלא  לחיות,  ותן  חיה 
ערכיו באמצעות מערכות המדינה כולן, כמו מערכת החינוך, 

התרבות, התקשורת ועוד. 
כדי למחוק את הזהות הלאומית והדתית של ישראל השמאל 
נאבק בעוז לאזרח כאן גויים גמורים, בתואנה שהם פליטים 
לגרש.  שאסור  מסתננים  או  אומללים,  זרים  עובדים  או 
שלא  "זרמים"  של  בגיורים  להכיר  כדי  בעוז  נאבק  השמאל 
ידעום אבותינו, ואשר פותחים לרווחה את הגיור לכל צרוב 
וזב חוטם, ובד בבד הוא אף מבקר את המילים "נפש יהודי 
בן  כל  אך  בעייתית,  היא  היהדות  כלומר,  בהמנון.  הומיה" 
יכולים  החרדים  זה  עם  בכבוד.   – להצטרף  שירצה  זרה  דת 

להסכים? עם זה שמרנים יכולים לחיות?
הביעו  לא  ומתמיד  מאז  החרדיות  המדיני, המפלגות  בנושא 

עמדה נחרצת לגבי נסיגות או פשרנות מדינית. לא בעד ולא 
נגד. גדולי הדור הייתה להם דעה נחרצת מאד כלפי סוגייה 
אחת – מניעת שפיכת דם יהודי. כאשר היה יסוד סביר להניח 
שפשרנות מדינית תועיל למנוע שפיכות דמים, הרב שך והרב 
שפשרנות  אמפירית  הוכח  כאשר  אך  לכך.  הסכימו  עובדיה 
הרב  הטרור,  ולהתגברות  דמים  לשפיכות  מביאה  מדינית 
עובדיה חתם והתבטא בנחרצות נגד כל המשך של תהליך זה. 
רבה  מדינית, התבטא בחריפות  ליונה  נחשב  הרב שך, אשר 
נגד השמאל בגלל עמדותיו האוניברסליות שבאות עם  מאד 
להצטרפות  התנגד  גם  הוא  לכן  ליהדות.  להכעיס  התנגדות 
המפלגה החרדית לתרגיל המסריח של שמעון פרס, וכך גם 
את  די מסכמת  זו  וגישה  רבין.  להצטרפות לממשלת  התנגד 
העמדה החרדית בנושא - גם הגורמים שהכי התקרבו לשמאל, 

ראו בו גורם עויין מובהק ליהדות ולערכים השמרניים.
זהות  בגלל  בעיקר  נובעת  הימין  עם  החרדית  ההזדהות 
את  מסורתי, מכבד  מאד,  יהודי  הוא  בישראל  הימין  ערכית. 
ערכי המשפחה, הלאום והדת. ונוסף לזה הוא שומר על ארץ 

ישראל ומונע שפיכות דמים של יהודים. 
בשנאה  התבטאו  אתמול  ואלה שאך  מטומטמים,  לא  אנחנו 
אקדמיה  ונגד  הגיוס  חוק  נגד  לבג"צ  ועתרו  החרדים  כלפי 
נפרדת לחרדים, לא הפכו פתאום למסורתיים מאתמול להיום. 
הפרוגרסיבים של אתמול, הם שונאי החרדים גם היום, ואף 

תקציב או שוחד לא יחפה על כך. 

נשיא לא ממלכתי

שהוא  גם  ונראה  חביב,  מאד  איש  הוא  ריבלין  רובי  הנשיא 
אחדות,  לממשלת  להביא  כדי  יצירתיות  ומגלה  מעורו  יוצא 
אך למרות מעלותיו אי אפשר להגדיר אותו כנשיא ממלכתי. 
השבוע הוא התנצל בשם אזרחי ישראל בפני יאיר גולן ממרצ, 
ואחרים".  כאלה  לדברים  בקשר  לגביך  שנרמזו  "דברים  על 
ולמי שלא זוכר, יאיר גולן השווה את מדינת ישראל לנאצים 
על  בצדק  התקומם  בישראל  הציבור  פומבי,  מלכתי  באירוע 

ההשוואה הזו, וכעת הנשיא מתנצל בפני הפרובוקטור. 
שיהיה ברור, האמירה של יאיר גולן היא הכחשת שואה. גם 
אם נניח שמדינת ישראל פועלת שלא כהלכה בדבר מה, אין 
הנאצית.  בגרמניה  שהיו  מהתהליכים  קמצוץ  ולו  במעשיה 
רדיפה  ואין  או מחנות השמדה,  אין בישראל מחנות עבודה 
השוואת  פוליטיים.  מתנגדים  או  מיעוטים  של  ממשלתית 
מאד  ציונית  ואנטי  מאד  קיצונית  אמירה  זו  לנאצים  ישראל 
מחד, ומאידך זו אמירה שמטהרת את הנאצים. מי שאמר אותה 
צריך להתנצל. נשיא המדינה, שתפקידו הוא להיות ממלכתי, 
כלומר לייצג את כל אזרחי המדינה ולדבוק בקונצנזוס, אסור 
ובטח שלא להתנצל  לו לתמוך באמירות מעוררות מחלוקת 
בפני אומרן. כי התנצלות משמעה מתן לגיטימציה לאמירה, 

ושלילת הלגיטימציה של מבקריה. 
זו לא פעם ראשונה שריבלין עושה צעד שכזה. ההתנהלות של 
ריבלין היא ניסיון מתמשך לרצות את השמאל בישראל ואת 
התקשורת הישראלית, אשר מייצגים רק מיעוט קטן בעם. אין 
שום ממלכתיות באימוץ דעות הקיצון של המיעוט, ואין שום 
ממלכתיות בצביעת מוסד הנשיאות בצבעים פוליטיים כל כך 

שנויים במחלוקת. הוא איש טוב רובי ריבלין, חבל שהוא כה 
טועה. 

פיטורים זה חלק 
מהעלייה ברמת החיים

כ-20%  עובדים,  כ-600  לפטר  צפויה  "סלקום"  חברת 
ממצבת כוח האדם שלה, במסגרת תוכנית התייעלות מקיפה. 
המהלך צפוי לצאת לפועל לאחרת החגים, ולהסתיים במהלך 
המחירים  תחרות  רקע  על  בא  זה  דרמטי  צעד   .2020 שנת 
האינטנסיבית בשוק הסלולר, שמכריח את החברה – כמו גם 

חברות נוספות – להתייעל ולקצץ בעלויות. 
האם זה טוב ליהודים? קריאת כותרת על פיטורים של אנשים, 
מעדיפים  היינו  כולנו  דומני  לב.  משמחת  שהיא  לומר  קשה 
משמעותית  התרחבות  או  חדשה,  חברה  פתיחת  על  לקרוא 
עובדים  מאות  של  גיוס  יש  שבמסגרתם  וותיקה,  חברה  של 
של  צדדים  בשני  מדובר  אך  נוספים.  רבים  לאנשים  ופרנסה 
בתחרות,  גידול  או  טכנולוגית  התפתחות  המטבע,  אותה 
לפיטורים  שגורם  מה  בדיוק  זה  חדשות,  משרות  שמייצרים 

ולסגירת חברות העוסקות בטכנולוגיות ישנות. 
לפני כ-9 שנים, טרם רפורמת הסלולר )עדיין זוכרים רפורמה 
זו?(, המחיר שהוציא משק בית על שירותי סלולר היה גבוה 
ירד  המחיר  לתוקף  הרפורמה  כניסת  ועם  שקלים,  במאות 
על  שקלים  כ-150  מוציא  ממוצע  בית  משק  וכיום  בחדות, 
החלו  שהחברות  נוספים  שירותים  כולל  )לא  סלולר  שירותי 
את  והפכו  עובדים,  אלפי  פיטרו  החברות  בבד  בד  למכור(. 

השירות לאוטומטי. 
האם זה יצר יותר אבטלה בישראל? לא. "מפוטרי הסלולר" 
שהינם  העובדים,  מעש.  חסרי  בבית  היום  יושבים  לא  ממש 
עסקו  וכה  כה  בין  מהם  ורבים  המוחלט,  ברובם  צעירים 
קצר,  לטווח  סטודנטים  כעבודת  הלקוחות  שירות  בעבודת 
מצאו עבודה בתחומים אחרים. שוק התעסוקה בישראל לא 

ניזוק בשום צורה, אך הצרכן הישראלי הרוויח גם הרוויח. 
הפכו  לסלולר,  תשלום  על  הולכים  שהיו  השקלים  מאות 
צריכה  מוצרי  על  אנשים  מוציאים  שאותה  פנויה  להכנסה 
אחרים, מה שגורם לגידול נפח העבודה בהן ולגידול בביקוש 
לעובדים. במבט מצרפי על המשק, מספר המשרות לא קטן, 
אלא פשוט אנשים עברו לעסוק בתחומים בהם הם יכולים גם 

להועיל יותר בעשייה וגם להרוויח יותר בעצמם. 
אך  הקצר,  בטווח  נעימים  אינם  עובדים  שפיטורי  ספק  אין 
כאשר  כיום,  נצחית.  אבטלה  צורה  בשום  אינם  פיטורים 
גדול,  הוא  לעובדים  והביקוש  מאד  נמוכה  בארץ  האבטלה 
בחברות  התייעלות  הליכי  לקיים  ביותר  המתאים  הזמן  זה 
השונות. זה זמן בו העובדים ימצאו עבודה אחרת ואף טובה 
לחברות  שמסייע  מה  בדיוק  וזה  ביותר,  הקצר  בזמן  יותר 

חדשות להתרחב ולהתבסס ביתר יעילות.  
חדשות,  טכנולוגיות  של  מתמיד  פיתוח  הקידמה,  מחיר  זה 
פחות  יש  לעבודות חדשות.  עובדים  שגם מביא למעבר של 
יציבות, אך הדרך לעלות בסולם היכולת הכלכלית היא הרבה 
יותר מהירה וקלה, והכי חשוב – עבורנו כצרכנים, טכנולוגיות 

חדשות ומוצרים חדשים זמינים יותר וזולים יותר. 





הורים מנוסים, תתחדשו!
ומתקדם חדש  חיתול  מציג:  פרימיום   טיטולים 
 עם מותנית גמישה לאטימה מקסימלית מנזילות

לבוקר יבש ועוד כמה דקות בשבילכם

תודה על בוקר יבש
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אריה לוין

התקיימה  והסליחות  הרחמים  ימי  לרגל 
במהלך ליל יום שני כניסת מתפללים מתואמת 
לוחמי  שכם.  בעיר  הצדיק  יוסף  קבר  למתחם 
והמנהל  ישראל  משטרת  מג״ב,  כוחות  צה״ל, 
כ-1,200  של  כניסתם  את  אבטחו  האזרחי 

מתפללים והתפילות התקיימו כסדרן.
בין המתפללים הרבים במקום הקדוש, בלטה 
דמותו של כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא, אשר 

שפך צקון לחש לישועת הכלל והפרט. 
בעת התפילה במתחם הקבר, במהלך סיור של 
לוחמי צה"ל בעיר שכם, איתרו הלוחמים מטען 
מאולתר שהונח על ציר. כוחות הנדסה שהגיעו 
לזכותו.  מנת  על  המטען  את  לקחו  לנקודה 

בחסדי שמים, אין נפגעים ולא נגרם נזק.
יוסף, היה  בין המשתתפים בתפילה על קבר 
נכנס ראש  ואיתו  גם שר החינוך הרב רפי פרץ 

המועצה האזורית שומרון יוסי דגן. 
השר פגש את מח"ט שומרון אל"מ שגיב דהן 

ואת סמח"ט חטיבת שומרון סא"ל אליק מימרן. 
דגן  עם  יחד  המתפללים  פצחו  התפילה  לאחר 

והשר בריקודים. 

האחדות  חשיבות  את  במקום  הדגיש  פרץ 
והערבות ההדדית בעם ישראל: "מושג הערבות 
ההדדית הראשון אנחנו לומדים מיוסף, שלימד 

חלק  ההדדית.  הערבות  חשובה  כמה  אחיו  את 
שיהודה  לדאוג  זה  שלנו  ההדדית  מהערבות 
גם  וחזקים  איתנים  מבוססים,  יהיו  ושומרון 

בתשתיות גם במגורים". 
ההתיישבות  לחיזוק  במקום  קרא  פרץ 
"צריך  הבניה:  תנופת  ולהמשך  בשומרון 
להמשיך את תנופת הבניה בשומרון. יש להביא 
שיהיו  כאן,  שיגורו  יהודים  שיותר  כמה  לכאן 
פה. הארץ הזאת שלנו, היא אותה מתנה אלוקית, 
ונזכה להעמיק בה שורשים. וכל מי שבא לכאן, 
לוקח מהשורשים האלו וחוזר הביתה עם חלק 
מהשורשים. ובימים האלו שהיו פילוגים, נחזור 
עם הרוח הזו של יוסף שרוצה טוב ורוצה חיבור 
ואהבת ישראל, ונראה בע"ה ברכה גדולה ושנה 

טובה".
דגן  יוסי  שומרון  האזורית  המועצה  ראש 
הודה לשר על ההגעה וקרא לחזרה מלאה לקבר 
יוסף  יוסף. "כולנו מייחלים ליום שישיבת עוד 
חי תחזור לכאן ודגל ישראל יהיה מונף כאן 24 

שעות ביממה", אמר ראש המועצה.

יצחק לרר

מפני  החשש  צץ  תשרי,  חגי  לקראת  שנה  מידי 
העולם  ברחבי  יהודיים  אתרים  כלפי  טרור  פיגועי 
מציג  בטרור  ללוחמה  המטה  בישראלים.  ופגיעה 
לישראלים  הנשקפים  המרכזיים  האיומים  מפת  את 
להתנהלות  והמלצות  דגשים  תוך  בחו"ל,  ויהודים 

בעת השהות בחו"ל.
ביותר  המסוכנים  הארגונים  על  דגש  שם  המטה 
העולמי  הגי'האד  גורמי  בין  החשש.  נובע  שמהם 
הקוראים לפגיעה בישראל וביהודים בולטים, מנהיג 
אל  דאע"ש  מנהיג  וכן  אלט'ואהרי  קאעידה  אל 

בגדאדי. 
אל קאעידה ושלוחותיו, ממשיכים לבצע פעולות 
טרור ברחבי העולם, תוך התמקדות במזרח התיכון, 
'המדינה  של  התבוסה  למרות  ובאסיה.  באפריקה 
זו ממשיכה  האסלאמית' )דאע"ש( בסוריה ועיראק, 
לבצע פיגועים ברחבי העולם, ומכריזה אף על הקמת 

מחוזות חדשים במדינות תורכיה, הודו, פקיסטן.
אלה הם מוקדי האיום על ישראלים ברחבי העולם: 
קעידה  אל  וגורמי  האסלאמית",  "המדינה  בסיני, 
בישראלים.  כולל  תיירות,  ביעדי  פגיעה  מעודדים 

אזהרת המסע החמורה )רמה 1( עודנה תקפה.
ומאמץ  נוכחות  קיימת  וירדן  מצרים  בתורכיה, 
לפיגועים מצד פעילי גי'האד עולמי, ותשתיות טרור 

מקומיות.
תוניסיה(,  )מרוקו,  המגרב  במדינות  אפריקה: 
ניז'ר, חוף השנהב,  )מאלי,  ומערב אפריקה  הסאהל 
אפריקה,  ודרום  )קניה(,  היבשת  ובמזרח  ניגריה(, 
ארגונים  וכן  לדאע"ש  המשויכים  גורמים  פועלים 

המזוהים עם אל קאעידה )כמו אל שבאב(.
על  בדגש  טרור  גורמי  של  פעילות  ישנה  באסיה 
קשמיר  ומרחב  הפיליפינים,  דרום  תאילנד,  דרום 

בהודו.

במערב אירופה קיים פוטנציאל למפגעים בודדים 
ויוזמות טרור מקומיות, בעיקר מצד לוחמי דאע"ש 
גורמים  של  מצדם  גם  אך  למדינותיהם  ששבו 
בהשראת  חלילה  יוזמה  ליטול  שעשויים  מקומיים 

דאע"ש.
ושלוחותיה  איראן  מול  הגוברת  המתיחות  לאור 
טרור  שגורמי  אפשרות  קיימת  התיכון  במזרח 
או  ישראלים  ביעדים  לפגוע  ינסו  איראן,  בשליחות 

יהודים בחו"ל. 
הזירה העיראקית, בדגש על החבל הכורדי, אסורה 
לביקור לפי "חוק ההסתננות" )מוגדרת מדינת אויב(. 
ו/או  ישראלי  לכל  וממשי  מוחשי  גבוה,  איום  קיים 

יהודי המבקר  בחבל הכורדי ובעיראק בכלל.
על  )דגש  והמזה"ת  איראן"  "עוטף  מדינות 
תורכמיניסטן,  ארמניה,  גאורגיה,  אזרבייג'ן, 
ודרום  מרכז  אפריקה,  וירדן(,  תורכיה,  מפרציות, 

מזרח אסיה.
הקבועות  המסע  לאזהרות  לב  לשים  יש  בנוסף, 
לשישה מדינות איוב, ואלה הן: עיראק - כולל החבל 
הכורדי, סוריה, לבנון, ערב הסעודית, תימן ואיראן. 
במדינות הללו חל איסור נסיעה ע"פ חוק. ואם השם 

לא ישמור עיר, שווא שקד שומר.

אריה לוין
צילום: אתר צה"ל

גזר  ביהודה  הצבאי  המשפט  בית 
ופיצויים  עולם  מאסר  עונש  השבוע 
חבר  שהיה  חאמד,  פאיז  המחבל  על 
מלאכי  הקדוש  את  שרצחה  בחוליה 
ארבע  לפני  בבנימין  הי"ד  רוזנפלד 
שנים. המחבל הורשע בשורת עבירות, 
המקבילה  בכוונה,  מוות  גרימת  בהן 
לעבירת הרצח בדין הישראלי, וניסיונות 
הדין,  פסק  לפי  זאת.  עבירה  לביצוע 
המחבל היה חבר ופעיל בחוליית טרור 
יהודים.  נגד  פיגועים  לבצע  שתכננה 
כחלק מפעילות החולייה, ביצעו חבריה 

כמה פיגועי ירי. 
רכב  לעבר  הללו  ירו  היתר,  בין 
את  תכנן  הוא  ישראליים.  ואמבולנס 
הפיגוע, אך לא ביצע בעצמו את הירי. 
ושיבוש  בתכנון  גם  הורשע  המחבל 
בצומת  ב-2015  שאירע  בפיגוע  ראיות 

שבות רחל.
הפיגוע  ביום  האישום,  כתב  פי  על 
ברכב  החולייה  מחברי  שניים  נסעו 
שנרכש מראש לצורך הפיגוע, ירו לעבר 
אותו  ופצעו  רוזנפלד  נסע  בו  הרכב 
למחרת  מפצעיו  נפטר  הוא  אנושות, 
נפצעו  בפיגוע  החולים.  בבית  הפיגוע 

שלושה אנשים נוספים. 
במקרה אחר ירו חברי החולייה לעבר 
מחברי  שניים  ישראלי.  ואמבולנס  רכב 
גם  הורשעו  חבר,  היה  שבה  החולייה 
עליהם  ונגזר  בכוונה  מוות  בגרימת  הם 

מאסר עולם. 
כחודש לאחר הפיגוע הותר לפרסום 
השב"כ,  של  משותפת  פעילות  כי 
צה"ל ומשטרת ישראל הביאה ללכידת 
תשתית צבאית של חמאס, שחבריה היו 
שותפים לביצוע פיגוע הירי. בחקירתם 
הודו חברי התשתית בביצוע הפיגועים 
נוסף  פיגוע  לפועל  להוציא  ובניסיון 

בתחילת יוני.

לפני יום הדין:
 תפילה בקבר יוסף בצל חשש

ערב החגים: ארגוני הטרור 
קוראים לפגיעה ביהודים

מאסר עולם למתכנן 
הפיגוע בה נרצח מלאכי 

רוזנפלד הי"ד

בהתקרב יום הדין, נהרו מתפללים רבים אל מתחם קבר יוסף הצדיק בלב העיר שכם, תחת אבדה כבדה של כוחות הביטחון • כ"ק 
האדמו"ר מרחמסטריווקא, פוליטיקאים ואישי ציבור נכחו במעמד התפילה • לוחמי צה"ל איתרו מטען מאולתר שהונח על ציר 

באזור, בחסדי שמים לא היו נפגעים

הבעל"ט,  החדשה  השנה  של  בפתחה  ואכזריות:  קשות  גזירות  מכל  ותצילנו 
משגרים אויבי עם ישראל איומים לפיגועי טרור כלפי יהודים • אלו המדינות 

בהם קיים חשש כבד מפיגועים לעבר מטרות יהודיות

כמה שנים לאחר שתכנן את הפיגוע המחריד בה נרצח הקדוש 
מאסר  עונש  הנתעב  המחבל  על  נגזר  הי"ד,  רוזנפלד  מלאכי 
בתכנון  גם  גם  המחבל  הורשע  במקביל,   • ופיצויים  עולם 

ושיבוש ראיות בפיגוע אחר

מתפללים בקבר יוסף הצדיק

בית משפט צבאי

דעא''ש בסיני
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פֶֹנה  ְלָבבוֹ  ֲאֶׁשר  ֵׁשֶבט  אוֹ  ִמְׁשָּפָחה  אוֹ  ִאָּׁשה  אוֹ  ִאיׁש  ָּבֶכם  ֵיׁש  ֶּפן 
ַהּיוֹם ֵמִעם ה' ֱאֹלוקינּו ָלֶלֶכת ַלֲעבֹד ֶאת ֱאֹלֵהי ַהּגוִֹים ָהֵהם ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם 

ׁשֶֹרׁש ּפֶֹרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה: )דברים כ"ט, י"ז(
כתב הרמב"ן "פן יש בכם... אשר לבבו פנה היום", על הנפתה 
כבר לעבודה זרה והוא בלבו מאמין בה היום הזה. או, פן יש בכם 
שרש רע, שיפרח וישגה, ובימים הבאים יוציא פרחים רעים ויצמיח 
מרורות. וזה על אשר איננו פה עמנו היום. כי האב שורש, והבן נצר 
באלה  להביא  יכול  הוא  כי  לומר  השרש,  והזכיר  יפרה.  משורשיו 
הדורות הבאים, שהשורש אשר ממנו יצמחו הוא לפניו היום והוא 

בא בברית ובאלה הזאת.
ואמר "פורה ראש", לרמוז כי משרש מתוק לא יצא מר, וכל אשר 
לבבו שלם עם השם הנכבד ולא הרהר כלל בע"ז, לא יוליד מודה 

בה.

ועלילות מצעדי גבר

אהרן"  "משנת  בספרו  זצ"ל  קוטלר  אהרן  רבי  הגאון  מרחיב 
בסיבה  יותר  שמתקן  מה  וכל  בשורש,  הוא  החטא  שעיקר  ואומר, 
השנה  ראש  תפלת  ובנוסח  יותר.  המעולה  התשובה  היא  הגורמת, 
היינו  גבר".  מצעדי  ועלילות  ופקודתו  איש  "מעשי  אומרים:  אנו 
הסיבות המביאות אותו לידי החטא או למעשה הטוב, "מחשבות 
אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי איש" - יצר המעשים וכל הכוחות 
והכוחות  הגורמות  הסיבות  גילוי  היינו   - וזה  שלו.  הפנימיים 
הפנימיים, - אינו נוגע רק לביאור המעשה וגדריו והערכת הצדדים 
של קולא וחומרא שיש במעשה, אלא נוגע ליסודות עצמם ולשורשי 

הכוחות.
יאבה  "לא  נאמר:  ולענה  ראש  פורה  שרש  בו  שיש  אותו  ועל 
על  אדם  ונידון  ראש'  פורה  ה'שורש  על  הולך  וזה  לו",  סלוח  ה' 
היסודות והשורשים על עלילות מצעדיו, ועליהם עיקר הדין. וכל 
שהתיקון  מה  וכל  הרבה.  שקול  משהו,  אפילו  בשורשים  תיקון 
מתקרב יותר לשורש, הרי התיקון יותר חזק וקיים, מלבד מה שנקל 
יותר לתקן בדרך זה שנמנע ממלחמת פנים מול פנים עם היצר בדבר 

שתוקפו יצרו ביותר.

בביטול הסיבה ייפול המסובב

עבודת התשובה אינה מגיעה לשלימות כל זמן שהתשובה איננה 
בר קיימא, דהיינו שכאשר רוצים לשוב על איזה חטא ועוון, לא די 
אם יתחרט ויעקור חטא ועוון זה, כי כל זמן ששורש החטא עדיין 

קיים יחזור ויצמח לאחר זמן, ואז יחזור לסורו הראשון.
ולעקור  החטא,  של  והסיבה  השורש  אחר  לחקור  צריכים  ולכן 
לשרש  צריך  זרה,  עבודה  העוקר  מ"ה:(  )ע"ז  שאמרו  כמו  אותה, 

אחריה. ובביטול הסיבה ייפול המסובב.

כי לכל העם בשגגה

ישראל  במחנה  יום  בכל  תקעו  למרום  רבינו  משה  עליית  בעת 
בשופר כדי שלא יבואו שוב לטעות ולא יחטאו שנית בחטא העגל. 
מדוע  להבין  אלול. יש  בחודש  בשופר  תוקעים  שאנו  הטעם  וזה 
שנועדה  במדבר  התקיעה  שייכות  מה  לדורות?  זו  תקיעה  נקבעה 

והרי  שנה,  בכל  תוקעים  שאנו  למה  העגל,  וחטא  טעות  למנוע 
וודאי ענין זה לא שייך בנו כלל? אלא באמת ענין הטעות והשגגות 
נובעים משורש פגום, שאם היה להם אמונה שורשית אמיתית לא 
היו טועים אחר תעתועי היצר והיו מתחזקים בשרשי אמונתם. וכן 
כל השגגות נובעות מהמהות הפנימית, ולכן גם הם צריכים כפרה. 
ואף על פי שאנוס, עם זאת השגגה מראה על מהותו שצריך לתקן 

את שורשו.

רמז נאה

פורה  - ראשי תיבות שורש  'שופר'  בזה מבואר רמז הקדמונים 
ראש ולענה, דהיינו שכח השופר להעמיק ולתקן את שורשי חטאי 
האדם, וכשם שבחטא העגל הפגם היה בשורש, כך צריך להתעורר 
עבודת  וזו  אליהם.  נשוב  שלא  כדי  החטאים  שורשי  את  לתקן 

התשובה.

אסתר מן התורה מנין?

עם ישראל שמע מפי משה את דבר ה' אל מי שיעבוד עבודה זרה, 
ְוָאנִֹכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיוֹם ַההּוא ַעל ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּכי ָפָנה 
ֶאל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. )דברים ל"א, י"ח( בספר "ישועות יעקב" כתב 
בני אדם מיד בעבירות חמורות,  יצה"ר להחטיא  אין דרכו של  כי 
אלא מתחילה מסית לעבור עבירות קלות, ורק לאחר שהאדם נלכד 

ברשתו מסיתו לעבוד עבודה זרה ולכפור בעיקר.
בפסוקים שם נאמר, שבני ישראל מתוודים רק על חטא שעבדו 
ע"ז, אבל לא על החטאים הקודמים שהביאו אותם לחטא החמור. 
זו הסיבה שה' יסתיר פניו מהם, וזה שאמר הכתוב ואמר ביום ההוא, 
שמתוודים  היינו  האלה.  הרעות  מצאוני  בקרבי  אלוהי  אין  כי  על 
רק על החטא החמור של עבודה זרה. ולכן אמר ה' "ואנכי הסתר 
אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה" – מקודם. כי אותן 
ותשובה צריכה להיות על שורשי החטא  לזה,  רעות הביאו אותם 
שמסיבתם הגיעו לירידה זו. ואם לא שבו על שורש החטא, הקב"ה 

מסתיר פניו מהם.
לפי זה ביאר בספר "ילקוט הגרשוני" מה שאמרו חז"ל )חולין 
קל"ט:(: אסתר מן התורה מנין? שנאמר, "ואנכי הסתר אסתיר פני 
מהם". והוא תמוה. אלא אסתר צוותה על מרדכי לך כנוס את כל 
היהודים ואל תאכלו ואל תשתו וגו'. וכוונתה היתה שעל ידי צומות 
לא  היא  אחשוורוש.  בסעודת  וחטאו  עוותו  אשר  את  יתקנו  אלו 
ביקשה כלל שיתקנו על שאר חטאיהם אלא רק על חטא האכילה 
בנותיהם  אחרי  לזנות  לבסוף  שחטאו  והסיבה  השורש  היה  שזה 
וזו  ע"ש  לאבדם  יכתב  טוב  על המלך  אם  עה"פ  כדאיתא במדרש 
שאלת הגמרא אסתר מן התורה מנין? היינו מנין למדה אסתר דבר 
זה מהתורה שהעיקר לתקן שורש החטא? ומתרצת מהפסוק ואנוכי 
לא  עקירה מהשורש  ללא  אותנו שתשובה  אסתיר, שמלמד  הסתר 

מספיקה.

הרהורי עבירה קשים מעבירה

היינו  אחריה".  לשרש  צריך  ע"ז  "העוקר  כי  אומרת  הגמרא 
שהרהורי  אומר  נמצאת  החטא.  שורשי  שהם  הרהורים  לעקור 

עבירה הם בבחינת שורש האילן ואילו העבירה היא האילן עצמו 
אילן  להצמיח  הנותר  השורש  עלול  האילן  את  רק  חותכים  כאשר 
נוסף מעשה החיתוך לא הועיל הרבה אך כאשר עוקרים את השורש 
יחזור  ולא  פעם  אף  יצמח  לא  אילן  שאותו  מובטח  בזה  ממקורו 

לקדמותו.
להבין מאמר  נוכל  ה"סידורו של שבת"  אומר  אלו  דברים  ע"פ 
חז"ל נוסף )ילקוט רמז ת"פ(: למה נקרא שמה עולה? שהיא עליונה 
הכהן  חטאת,  מביא  שהוא  מי  תדע  העולה'.  'היא  הקרבנות.  מכל 
נוטלה. וכן המנחה, וכן האשם וזבח שלמים לבעליהן. אבל העולה 
אין בריה טועמת ממנה, אלא כולה להקב"ה, לכך נקראת 'עולה', 

שהיא עולה להקב"ה שהוא עליון.
הקרבנות,  מכל  עליונה  שהיא  חשובה  כך  כל  עולה  אם  וקשה, 
קל,  דבר  לכאורה  הלב שהוא  הרהור  על  אלא  אינה  כפרתה  מדוע 

למה שלא תכפר על כריתות ומיתות ב"ד החמורים?
לסלק  עליו  בתשובה  האדם  חוזר  כאשר  אמרנו  אשר  הוא  אך 
מעצמו את הדבר שגרם לחטא שיבוא,  בבחינת 'העוקר ע"ז צריך 
לחזור  עלול החטא  השורש  עקירת  מכיוון שללא  אחריה',  לשרש 
זו  על עצמו. שורש החטא הוא מחשבת החטא שקדמה לו שהיא 
מכל  עליונה  שהיא  העולה  ולכן  העבירה,  מעשה  את  שהצמיחה 
הקרבנות וחשובה מאד לפניו יתברך, הנה היא מכפרת על הרהור 
הרהורי  מתוכו  שיעקרו  זוכה  אותה  מביא  היה  אדם  וכאשר  הלב. 
הלב שהם שורשי המידות הרעות וכל התאוות הרעות התלויין בלב. 
ולכן עולה היא על כל הקרבנות, כי בכל הקרבנות אם יביא חטאת 
או אשם, הן אמת שיכופר לו עוונו וחטאו אשר חטא, אבל קרוב הוא 

לחזור לסורו וישנה בחטאו אחרי שלא נעקר הרהור הלב מקרבו.

זאת תורת החטאת

ִּבְמקוֹם  ַהַחָּטאת  ּתוַֹרת  "זֹאת  הפסוק,  על  סמכו  הזה  הרעיון  את 
ִהוא".  ָקָדִׁשים  קֶֹדׁש  ה'  ִלְפֵני  ַהַחָּטאת  ִּתָּׁשֵחט  ָהעָֹלה  ִּתָּׁשֵחט  ֲאֶׁשר 
)ויקרא ו', י"ח( שמלחמת היצר הנקרא חטאת כמו שנאמר: "לפתח 
חטאת רובץ". רק במקום אשר תשחט העולה, היינו הרהור העבירה, 
רק שם תשחט החטאת. כלומר שהתשובה האמתית היא לעקור את 
מחשבתו.  על  שהעלה  מה  הוא  החטא  ושורש  שורשו,  עד  החטא 
ע"כ צריך מקודם לשחוט - היינו להעביר חטא המחשבה, ואח"כ 
חטא החטאת, ואז "יהי נקי לפני ה' קדש קדשים הוא" בלי רושם 

חטא. )זיכרון אליעזר(

הכל מתחיל מהראש

על יסוד דברים אלו פירש כ"ק מהרי"צ דושינסקי זצ"ל את מאמר 
הכתוב )במדבר ז'( "והשיב את אשמו בראשו". כי בכל אשם ובכל 
ולתקן  לשוב  מתעורר  כאשר  הרי  בהם,  האדם  נכשל  אשר  חטאת 
את החטא, לא די אם ישוב רק על העוון החמור אשר יצא מתחת 
שממנו  החטא  של  ומקורו  ראשו  את  גם  לתקן  מחובתו  אלא  ידו, 
התחיל לסור מדרך טובה לדרך רעה, ועליו לעקור את שורש הנגע 
יחזור  לא  למען  שבקלים,  קל  דבר  הוא  אם  אף  צמיחתו  מנקודת 
עדיין  השורש,  והתבער  נעקר  שלא  עוד  כל  כי  כבראשונה,  לסורו 
אינו בטוח שלא יפרה ויתפשט שוב ח"ו ויגרום לו חטאים גדולים.

הכל מתחיל 
מהשורש





 

 כיף לפתור חידות עם כל המשפחה!
פרטים בעיתונים...

חטיף מספרים בטעם בוטניםחדש מצ׳יטוס!



בשם ה' נעשה  ונצליח!

דגים ועגבניות

חריימה
זה פשוט

חסד
זה פשוט

לצאת בזול.

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

תמיד תצאו בזול.

שלא יבלבלו אותך!
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