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אריה לוין
צילומים: קובי גדעון, לע"מ

בהפגנת  אביב  תל  מוזיאון  רחבת  את  השבוע  גדשו  אלפים 
הגשת  בעקבות  נתניהו,  בנימין  הממשלה  בראש  התמיכה 
שלטים  נשאו  מהמפגינים  חלק  נגדו.  האישום  כתבי  שלושת 
איתך";  העם  "נתניהו  חוקים";  ללא  "משטרה  נכתב:  אליהם 
ארי  "בן  לחקירה";  ניצן  "שי  משפטית";  לדיקטטורה  "לא 

למעצר" ומסרים דומים. 
השרה  פוליטיקאים,  השתתפות  צפויה  הייתה  שלא  למרות 
מירי רגב, חברי הכנסת מיקי זוהר ושלמה קרעי, הגיעו בהפתעה 
המדינה,  על  "שומרים  הכותרת  תחת  נערכה  ההפגנה  למקום. 
ודורשים את טובת  עוצרים את ההפיכה השלטונית. מאוחדים 

מדינת ישראל ואזרחי ישראל". 
במהלך ההפגנה הוקרן סרטון ובו הוצגה דמותו של פרקליט 
מושחת".  ניצן  "שי  הכיתוב:  הופיע  ובסופו  ניצן  שי  המדינה 
בקהל נשמעו קריאות כגון: "העם דורש צדק משפטי". הקהל 
קרא קריאות בגנות היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט 

ודרש את התפטרותו. 
השרה מירי רגב אמרה בנאומה, "אתם אזרחי ישראל, אתם 
ורק אתם תקבעו מי יעמוד בראש המדינה הזו, אתם עם הפתק 
שלכם תקבעו כיצד אתם רוצים לראות את ההנהגה שלכם. לכם 
שתכניסו  הפתק  את  שלכם  הפתק  את  חזק,  הכי  הנשק  את  יש 
לקלפי אף אחד לא יקח. צריכים גם את ההחלטה שלכם לכבד, 
גם ההחלטה שלכם היא פסק דין חלוט שלא ניתן לערער עליו, 

ולא ניתן לזרוק אותו במחי יד".

 אצבע מאשימה

אירוע  הממשלה,  ראש  נגד  אישום  כתב  מגיש  מנדלבליט 
שלא קורה כל יום. ישנן טענות מצד ראש הממשלה ומקורביו 
לתפירת תיק – טענה חריפה בהחלט. אך לפני הכל, יש להבין 
ואיתו מו"ל  נתניהו  נגד ראש הממשלה  מה הם בכלל הטענות 

אלוביץ'.  העסקים שאול  ואיש  מוזס,  נוני  המדינה  של  העיתון 
ופרטים  עמודים   63 הכל  בסך  בתוכו  מכיל  האישום  כתב 
אינסופיים. קשה לרובנו לצלול אל ים המלל הזה ולהחזיק ראש 
ההאשמות  את  מתומצת  באופן  נציג  כך  בשל  הפרטים.  בנבכי 

באותם התיקים ונבין אותם יחד מתוך כתבי האישום. 
אפשר  פעמים  הרבה  סיבות.  מכמה  מרתק  האישום  כתב 
לשמוע את המשפט הבא: "על סיגרים ושמפניות, לא מפילים 
אוהד  סיקור  "ממתי  נוסף:  משפט  או  מכהן",  ממשלה  ראש 
נחשב לעבירה פלילית". המשפטים הללו הם במקרה הזה טעות 
עובדתית. העבירות לא מדברות על סיקור אוהד וקבלת סיגרים 
ושמפניות, אלא על טובות הנאה אותן נתן ראש הממשלה למי 
שנתן לו את הסיגרים, השמפניות והסיקור האוהד – שזה לפחות 
במקרה אחד שוחד של ממש לטענת כתב האישום ועל זה הדגש.
עם זאת, קשה שלא להצביע על אכיפה בררנית בעניינו של 
כלפי  תקדימיים  באישומים  שמדובר  משום  היתר  בין  נתניהו, 
פוליטיקאי בעבירה שכזו. יתר על כן, חובת ההוכחה רובצת על 
הפרקליטות להבהיר מעל לכל ספק את מתן וקבלת השוחד, מה 

שכלל לא ברור במקרה זה.
 ,1000  - בסך הכל, ראש הממשלה מואשם בשלושה תיקים 
2000 מואשם ראש הממשלה  1000 ובתיק  ,4000. בתיק   2000
במרמה והפרת אמונים ואילו בתיק 4000, התיק החמור מכולם, 
במספרים,  התיקים  שמות  כי  נגיד,  רק  בשוחד.  מואשם  הוא 
נפתח   1000 תיק  כלומר,  החקירה.  פתיחת  מועד  לפי  נקבעו 
3000, הוא  4000 הוא האחרון מבין כולם. תיק  הראשון ואילו 
תיק הצוללות, בו נקבע כי ראש הממשלה אינו חשוד. גם כיום 
ישנה דרישה ציבורית מצד גורמים כאלה ואחרים, לשוב ולחקור 

באשר למידת המעורבות של הראש הממשלה בתיק 3000. 

 תיק 4000 – 'וואלה בזק' 

זה  בתיק   .4000 תיק  והוא  מכולם  החמור  בתיק  נתחיל 
אלוביץ'  אלוביץ'.  ואיריס  שאול  הממשלה,  ראש  מעורבים 
הוא איש עסקים שבבעלותו כמה חברות ציבוריות. בין השאר, 

אתר החדשות "וואלה" וחברת "בזק". התקופה בה נעשו אותן 
בנימין   .2017 ועד   2012 השנים  בין  היא  פליליות,  עבירות 
נתניהו בשנים האלה היה ראש הממשלה ובחלק מהתקופה גם 
שר התקשורת. התפקידים הללו, נתנו לו אפשרות לפעול לטובת 
תקופה  באותה  רצתה  בזק  חברת  דברים.  במספר  בזק  חברת 
הסדרה לכמה נושאים מטעם המדינה. תחום הסיקור התקשורתי 
היה בעל משמעות רבה עבור ראש הממשלה נתניהו, וכן עבור 

בני משפחתו.
בכדי לקבל את עזרת ראש הממשלה נתניהו באותם נושאים, 
של  הבעלים  גם  וכאמור  בזק  של  הבעלים  אלוביץ',  שאול 
"וואלה", היטיב עם ראש הממשלה בפרסומים  אתר החדשות 
אוהדים. לפי כתב האישום, תחום הסיקור התקשורתי היה בעל 
משמעות רבה עבור נתניהו, וכן עבור בני משפחתו, והוא ייחס 
כשהבינו  הפוליטי.  לעתידו  הקשור  בכל  מכרעת  חשיבות  לזה 
השניים )נתניהו ואלוביץ'( שיש בידם לסייע אחד לשני, נוצרה 
ביניהם יחסים של "תן וקח". כלומר, ראש הממשלה יעזור לבזק 
הממשלה  ראש  יקבל  בתמורה,  ואילו  שלה  הרגולציה  בצרכי 

סיקור אוהד באתר וואלה. 
התאפיינה  אלוביץ'  הזוג  לבני  נתניהו  בין  היחסים  מערכת 
בקשר אינטנסיבי ותדיר שהתנהל במישרין ובאמצעות מתווכים. 
במסגרת קשר זה הפנו נתניהו ובני משפחתו לבני הזוג אלוביץ' 
"וואלה",  באתר  שלהם  הסיקור  אופן  שעניינן  שונות  דרישות 
של  הפוליטיים  יריביו  לסיקור  הנוגעות  דרישות  דרשו  ואף 
נתניהו. בני הזוג אלוביץ' הפעילו לחץ כבד ומתמשך על מנכ"ל 
"וואלה", להיענות לדרישות אלה. כתוצאה מכך, הנחה המנכ"ל 
את העורכים והעיתונאים של "וואלה" לשנות פרסומים באתר 

באופן התואם את דרישותיו של נתניהו.
במסגרת מערכת יחסי "תן וקח" שנרקמה בין נתניהו לבין בני 
כעובד  סמכויותיו  ואת  כוחו  את  נתניהו  הפעיל  אלוביץ',  הזוג 
 – בקידומם  מעוניין  היה  שאלוביץ'  נושאים  לקדם  כדי  ציבור 
בעבורו, בעבור בזק או בעבור חברות שונות שבבעלותו. בתוך 
כך, ובמקביל לדרישות שהפנה לאלוביץ', עסק נתניהו מתוקף 
הרגולטוריים  בענייניו  מקרים  במספר  הציבוריים  תפקידיו 
עסקיים  אינטרסים  שקידמו  פעולות  וביצע  האלוביץ',  של 
עשה  נתניהו  עתק.  בסכומי  נאמד  שהיקפם  שלו,  משמעותיים 
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מיעוט ראיות ועדויות עבריינים

אובדן אמון

בנימין נתניהו הוא ראש המדינה של מדינת ישראל. אותה 
היום בביצוע עבירות על  ישראל אשר מאשימה אותו  מדינת 

טוהר המידות בעת כהונתו כראש הממשלה שלה.
כתב האישום מגולל פרשיות אשר לדעת התביעה הכללית, 
ובראשה היועץ המשפטי לממשלה, יש סיכוי סביר להרשעתו 

בעבירות אלה על פי הראיות שבידיה.
מכאן, ועד להרשעתו של ראש הממשלה בדין, עוד ארוכה 
ספק  לכל  מעל  המוכיחות  ראיות  להציג  התביעה  על  הדרך. 

סביר את אשמתו בעבירות בהן הוא מואשם.
זכאי  יימצא  הממשלה  ראש  כי  להאמין  ורוצה  מקווה  אני 
התביעה  מלאכת  כי  להניח  סביר  בלתי  זה  יהיה  לא  בדינו. 
תהיה קשה עד מאד. תיקי ראש הממשלה מסתמכים על ראיות 

נסיבתיות למכביר, מיעוט ראיות ישירות ועל עדותם של עדי 
על  המאשימה  עם  הסכם  שכרתו  בעצמם,   עבריינים  מדינה, 

מנת לזכות בענישה מופחתת.
ממשלה  מראש  חייו.  לקרב  היום  יוצא  הממשלה  ראש 
ואיש ציבור מוכשר ועתיר זכויות, הוא עומד לשבת על ספסל 
לראש  לא  וכלל  כלל  פשוט  שאינו  מעמד  זהו  הנאשמים. 

הממשלה וגם לא לציבור בישראל.
היא  זו,  במערכה  לנצח  הממשלה  ראש  של  היחידה  הדרך 
אך ורק בבית המשפט. אם באמצעות כירסום בראיות התביעה 
רכיבי  את  הממוטטות  מטעמו  ראיות  הבאת  באמצעות  ואם 

העבירות בהן הואשם. 
הדרך לניצחון אינה באמצעות של כפירה בלגיטימציה של 

את  שמאשים  המדינה  של  הממשלה  ראש  האכיפה.  רשויות 
וב"תפירת  זרים  בשיקולים  בפוליטיזציה,  האכיפה  מערכות 
תיקים", עלול לגרום לכך כי כל אוכלוסיית העבריינים במדינה, 
בלגיטימציה  יכפרו  מורשעים,  ואסירים  נאשמים  חשודים, 

שלהם.
אם  הקיר?  אזובי  יגידו  מה  שלהבת,  נפלה  בארזים  אם 
הנאשמים?  אחרון  יאמר  מה  ממשלה  לראש  תיק"  "תופרים 
לאנרכיה  ולהביא  הציבורי  הסדר  את  למוטט  עלול  הדבר 
ולחוסר אמון במערכות המשפט במדינה, שהן מן המקצועיות 

והנקיות בעולם כולו.

  הכותב נמנה עם עורכי הדין הבולטים והבכירים בישראל

תושבי  נחלת  איננה  בנתניהו,  כהוגן  נהגו  שלא  התחושה 
הבית בבלפור בלבד. חלקים גדולים מאוד בעם ישראל איבדו 
שלוחותיה  על  החוק,  אכיפת  במערכת  האמון  שאריות  את 
ראש  בחקירת  חמורים  כשלים  שהתגלו  העובדה  השונות. 
לניחוחות  הוסיפה  הנדרש,  לטיפול  זכו  לא  ואלה  הממשלה 

הבעייתיים שעולים מתיקי האלפים.
לדור  משה  דוגמת  הפרקליטות,  בוגרי  של  התגייסותם 
שרץ  כל  ולהכשיר  פקידיה  של  גחמה  כל  על  להגן  ואחרים 
אזרחים  בקרב  שפשט  התיעוב  את  מגביר  ידם,  על  שנוצר 
רבים שמוצאים עצמם חסרי אונים לנוכח האופן שבו נהגו עם 
נעשה  כך  ינהגו בהם אם  כיצד  תוהים לעצמם,  רבים  נתניהו. 

למי שעומד בראש הפירמידה.
שיחות טלפון שקיימתי בימים האחרונים הותירו אותי פעור 
פה. הראיונות שניסיתי לקיים עם פרקליטים בולטים במטרה 
המושמץ,  הגוף  עם  שלהם  ובהכרות  בחוויות  אותי  שישתפו 
עורכי הדין מלשתף בקול  לי את הפחד שמשתק את  הוכיחו 

את אשר על ליבם. 
ובכן, חמישה עורכי דין בכירים בתחומם שזוכים לתהילה 

בעולם המשפט, העדיפו למלא פיהם מים כשביקשתי לצטט 
הפרקליטות  שאימת  לי  הוחוור  אלו.  שורות  בין  דעתם  את 
ביקורת  למתוח  גורף מצדם  בסירוב  ונתקלתי  עליהם  שולטת 
על יושבי צאלח-א-דין. אם תהיתם, המניע ברור: "הם עלולים 
להתלבש עלי ולהרוס לי את החיים", אומר לי אחד מהם תוך 

שהוא מוודא ששמו לא יוזכר חלילה. 
שהתבצעה  הראשונה,  מהשורה  דין  עורך  עם  בשיחה 
בהססנות ובחשש מופגן מצידו, הוא מציג את הרציונל מאחורי 
הפחד. "לכל פקיד יש כח עצום. אלה האנשים הכי חזקים", 
טוען עלום השם. לדבריו, "אם שמו של עורך דין שמבקר את 
הפרקליטות יעלה, המערכת תתנקם בו". מנקודת מבטו, דפוס 
הפעולה הזה נובע מגאוות יחידה שקיימת ביניהם. "זו חבורה 
שעושה הכל כדי להגן האחד על השני. הם לא מוכנים שיטילו 

ספק בפעולותיהם והחלטותיהם", מציין עוה"ד. 
כי  לקו  שמעבר  האיש  שח  המדוברות,  לפרשות  באשר 
אישומי נתניהו אלה תיקי דגל מבחינתם. "כל מי שמטפל בזה 
מרגיש שניתן לו כח עצום וביכולתו להשפיע על כל העולם. 
יש להם משימה ברורה והיא להשיג הרשעה לנתניהו בכל דרך 

אפשרית. גבולות החוק הם המלצה עבורם. המסר שמקבלים 
פקידי הפרקליטות הוא להשתמש בכל הכוח שניתן לשם כך", 

דברי עורך הדין. 
פרקליט אחר ששוחחתי עמו מתנצל וטוען שהתייחסות שלו 
לרעתו.  תפעל  בפרקליטות  בעניינו  ולטיפול  רה"מ  לחקירות 
מדבריו עולה כי ישנם שני סוגים של סנגורים: האחד, יעדיף 
לשמור על יחסים קרובים ותקינים עם הפרקליטות וזאת כדי 
ישנם  מנגד,  לקוחותיו.  עבור  מיטיבים  טיעון  הסדרי  להשיג 
סנגורים אשר מוכנים להיאבק על הצדק בעיניהם ולשלם מחיר 

כבד על עימות ישיר מול הגוף החזק במדינה.
התגלית לפיה במדינת ישראל שמתגאה בחופש הביטוי שבה 
ומנופפת בדמוקרטיה בועטת, חוששים עורכי הדין להשמיע 
שמתפקידה  המערכת  לנקמת  מחשש  אישיות  עמדות  בקול 
להגן על השיח ולאפשר את הזכות להפנות ביקורת כלפי כל 
דבר, מפתיעה ואמורה להטריד כל מי שסומך על נקיון כפיהם 
מכך  לחשוש  צריך  אני  גם  אולי  והמשפט.  הצדק  אנשי  של 

שהדברים הללו עולים הכתב, מי יודע.

עו"ד ששי גז 

שניאור ובר

פעולות שונות לטובת אלוביץ' בתמורה לטובות ההנאה שלקח 
מבני הזוג אלוביץ' בתחום הסיקור כאמור.

והעמיד  פנים  במשוא  החשד  על-פי  שנהג  תוך  קורה  זה  כל 
ענייניו  לבין  הציבוריים  תפקידיו  בין  עניינים  בניגוד  עצמו 
מערכת  את  הסתיר  נתניהו  השורה.  מן  סטייה  ותוך  הפרטיים 
היחסים בינו לבין בני הזוג אלוביץ' באופן שיטתי ועקבי מפני  
על  ומטעה  חלקי  מידע  מסר  להם  רשמיים,  גורמים  של  שורה 
המושחת  הקשר  הסתרת  לשם  אלוביץ'.  עם  יחסיו  טיב  אודות 
להשמיד  מנת  על  אלוביץ'  הזוג  בני  פעלו  נתניהו,  עם  שלהם 
הורו  וכן  ברשותם  שהיו  הניידים  בטלפונים  שנמצאו  ראיות 
גרסאות  למסור  אותו  הנחו  ואף  דומה,  באופן  לפעול  לישועה 
"וואלה",  באתר  הפרסומים  בשינוי  למעורבותם  ביחס  כוזבות 
להתערבות  לדרישותיו  ובאשר  נתניהו  לבין  בינם  לקשר  ביחס 

בפרסומים השונים.

 תיק 2000 – 'ידיעות אחרונות'

תיק 2000, הוא תיק בה נאשם ראש הממשלה במרמה והפרת 
אמונים. נאשם נוסף בתיק זה הוא נוני מוזס, הבעלים של עיתון 
המלא:  הסיפור  והנה  בשוחד.  נאשם  מוזס  אחרונות.  ידיעות 
לאורך השנים התקיימו בין נתניהו ומוזס יחסי יריבות עמוקה. 

שלוש  נפגשו   ומוזס  נתניהו  האישית,  היריבות  אותה  למרות 
ובשנת   2013 בשנת   ;2009-2008 בשנים  פגישות:  של  סדרות 
2014. במהלך כל אחת מסדרת הפגישות האמורות, הנאשמים 
נתניהו ומוזס קיימו שיח על קידום האינטרסים ההדדיים שלהם: 
שיפור אופן סיקורו של נתניהו בכלי התקשורת מקבוצת "ידיעות 
אחרונות" והטלת מגבלות על העיתון "ישראל היום", דבר שהיה 
"ידיעות  ועבור קבוצת  בעל משמעות כלכלית רבה עבור מוזס 
בעיתון  שלילי  סיקור  ומקבל  קיבל  נתניהו  כלומר,  אחרונות".  
ידיעות אחרונות והשניים התיישבו לרקום עסק במסגרתו נתניהו 
יקבל  לכך  ובתמורה  היום  ישראל  המתחרה  העיתון  את  יגביל 

סיקור אוהד בעיתון
מערכת  ולקראת  שהתקיימה,  הפגישות  באחת  כך,  במסגרת 
שוחד.  לנתניהו  הציע  מוזס  העשרים)2015(,  לכנסת  הבחירות 
הסיקור  באופן  לטובה  ניכר  לשינוי  יביא  שמוזס  בכך  זאת, 
"ידיעות  מקבוצת  התקשורת  בכלי  משפחתו  ובני  נתניהו  של 
אחרונות", ולשינוי לרעה באופן הסיקור של יריביו הפוליטיים, 
בשיחתם.  כאמור  הספינה",  ו"סיבוב  אדמה"  "רעידת  כדי  עד 
מוזס הציע כי יעשה כן באופן שיבטיח את המשך כהונתו של 
נתניהו כראש ממשלה לאורך זמן, וזאת בתמורה לכך שנתניהו 
ינצל את השפעתו כראש הממשלה לקדם חקיקה שתטיל מגבלות 
על "ישראל היום" ותביא להטבות כלכליות משמעותיות למוזס 

ולעסקיו. 
נתניהו  ואת האשמה:  העבירה  את  האישום מפרט  כתב  ופה 

לא סירב להצעת השוחד ולא הפסיק את השיחה עם מוזס, זאת 
הצעת  את  לקדם  התכוון  לא  נתניהו  הממצאים  פי  של  למרות 
החוק )המגבילה את ישראל היום(. הוא המשיך לנהל עם מוזס 
מצג  בפניו  והציג  ההצעה  מרכיבי  על  ומפורטת  ארוכה  שיחה 
לפיו יש אפשרות של ממש שיעשה שימוש בכוחו השלטוני על 
על  נתניהו פעל כאמור  מוזס.  מנת לקדם חקיקה המיטיבה עם 
לגרום למוזס להשפיע לטובה  ובכך  מנת להמשיך את השיחה 
אחרונות"  "ידיעות  מקבוצת  התקשורת  בכלי  סיקורו  אופן  על 
בתקופת הבחירות ולגרום לו לפעול למניעת פרסומים שליליים 
שיפגעו בו או במשפחתו, לפחות בתקופה זו וכל עוד השיחות 
ביניהם נמשכות. אם נרצה לסכם: נתניהו לא התכוון לקבל את 
הצעת מוזס לפיה יקבל סיקור חיובי בתמורה להגבלת המתחרה 
מתכוון  הוא  כאילו  למוזס  תחושה  נתן  אולם  היום,  ישראל 

לייאשם את הצעה. 
את  מוזס  אצל  לשמר  מנת  ועל  זו,  לפגישה  בהמשך  כאמור, 
האמורה,  החקיקה  קידום  היתכנות  את  בוחן  הוא  כי  הרושם 
יו"ר ועדת  יו"ר הקואליציה, זאב אלקין, ועם  נתניהו נפגש עם 
הכנסת, יריב לוין, כאשר לנגד עיניו האפשרות שדבר קיומה של 
הפגישה ייוודע ל מוזס. בפגישה זו הבהירו אלקין ולוין לנתניהו 
לכך  זו. בהמשך  לקדם את החקיקה בתקופה  יהיה  ניתן  לא  כי 
נוספת עם מוזס, במהלכה הציג  נתניהו, ביוזמתו, פגישה  קיים 
בפניו מצג לפיו יפעל לקדם את החקיקה לאחר הבחירות, וזאת 

במטרה להמשיך עמו את השיח על הצעת השוחד.
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הצעת  לנתניהו  מוזס  הציע  אלה  במעשיו  פשוטות:  במילים 
שוחד.

מעשה  נתניהו  עשה  אלה  במעשיו  נתניהו,  של  מצדו  אולם, 
בעובדי  הציבור  באמון  מהותית  פגיעה  הפוגע  אמונים  הפרת 
הציבור ובנבחריו ובטוהר המידות, בכך שניצל את מעמדו ואת 
כוח המשרה על מנת לקבל טובת הנאה אישית ובכך שבהיותו 
נבחר הציבור הבכיר ביותר העביר מסר לפיו הצעות שוחד הן 
כלי שניתן לעשות בו שימוש לשם קידום אינטרסים הדדיים של 
אין  כי  למוזס  מסר  ושידר  עסקים  ואנשי  בכירים  ציבור  עובדי 

פסול בעסקאות שוחד.

 תיק 1000 – תיק המתנות

קיבל  נתניהו  כי  בטענה  העוסק  תיק  הוא  המתנות,  תיק 
מתנות בשווי מאות אלפי שקלים מאיש העסקים ארנון מילצ'ן. 
מילצ'ן  לטובת  נתניהו  פעל  התובעים,  לטענת  כך  במקביל, 
1999 התקיימה בין נתניהו למילצ'ן  אישית ועבור עסקיו. מאז 
בתקופה  שונים.  וקשרים  זיקות  בעלת  אישית  יחסים  מערכת 
לחודש  ועד   2011 אוקטובר  מחודש  לאישום,  הרלוונטית 
הנאה  טובות  ממילצ'ן  ורעייתו  נתניהו  קיבלו   ,2016 דצמבר 
פאקר,  ג'יימס  את  לנתניהו  מילצ'ן  הכיר   2013 בשנת  שונות. 
איש עסקים נוסף. השניים מיליארדרים בעלי הון עתק. בשנים 

2016-2014 קיבלו נתניהו ורעייתו מפאקר טובות הנאה שונות. 
סיגרים  קופסאות  שעיקרן  ומפאקר,  ממילצ'ן  ההנאה  טובות 
ומארזי שמפניות, ניתנו לנתניהו ולרעייתו, באופן רציף, במענה 
לבקשות ואף דרישות, בין היתר באמצעות משלוחים, גם כאשר 
למעין  שהפכו  כך  כדי  עד  בישראל,  שהו  לא  ופאקר  מילצ'ן 
 690,000 כ-  לכדי  הצטבר  ההנאה  טובות  היקף  אספקה".  "קו 
הציבוריים  לתפקידיו  קשר  עם  לנתניהו  ניתנו  ההנאה  טובות   .

ולמעמדו כראש ממשלת ישראל.
נתניהו  בין  האדוק  והקשר  נתניהו  שקיבל  המתנות  נוכח 
למילצ'ן, נתניהו היה צריך להימנע כליל מלעסוק בענייניו של 
פעל  כן,  פי  על  אף  כראש ממשלה.  תפקידיו  במסגרת  מילצ'ן, 
מילצ'ן  לטובת  הציבוריים  תפקידיו  מילוי  במסגרת  נתניהו 
גורמי  מול  פעל  נתניהו   2014-2013 בשנים  הבאים:  במקרים 
כניסה  אשרת  למילצ'ן  שתינתן  מנת  על  אמריקנים  ממשל 
נתניהו   ,2013 בשנת  אירועים;  בשני  בנוסף,  הברית.  לארצות 
פנה לשר האוצר באותה העת, יאיר לפיד, בעניין הארכת משך 
חוזרים,  לתושבים  הניתן  הכנסה  מס  ותשלום  מדיווח  הפטור 
, נתניהו פעל בעצמו והנחה   2015 ממנו נהנה מילצ'ן; ובשנת 
בעניינים  למילצ'ן  לסייע  מנכ"ל משרד התקשורת,  פילבר,  את 
הנוגעים לרגולציה, בקשר לעסקת מיזוג בין חברות התקשורת 
"רשת" ו"קשת", על מנת שהשקעה שבחן מילצ'ן באותה העת 

תהיה כדאית עבורו מבחינה כלכלית.
על פי כתב האישום, במעשיו אלה, עשה נתניהו מעשי הפרת 
ובטוהר  הציבור  באמון  מהותית  פגיעה  "הפוגעים  אמונים 

המידות". זאת, בכך שקיים במשך שנים מערכת יחסים פסולה 
עם מילצ'ן ופאקר במסגרתה קיבלו מהם נתניהו ורעייתו טובות 
הנאה בהיקפים גבוהים מאוד, בזיקה לתפקידיו הציבוריים של 
נתניהו ולמעמדו כראש ממשלת ישראל. "כן עשה נתניהו מעשי 
הפרת אמונים הפוגעים פגיעה מהותית באמון הציבור, בטוהר 
המידות ובתקינות המעשה המינהלי בכך שפעל במילוי תפקידיו 
הציבוריים בניגוד עניינים חריף ומתמשך בין מחויבותו האישית 

למילצ'ן לבין מחויבותו לציבור", כך בכתב האישום.
ארוכה  המשפטית  המשוכה  אך  הוגש,  אמנם  האישום  כתב 
הפרקליטות  פעולות  אופי  סביב  עלו  רבות  שאלות  מאוד. 
והמשטרה בטיפולם סביב חקירות ראש הממשלה. נתניהו אף 
בכדי  המנוסים,  פרקליטיו  עם  יחד  קשה  לעמול  יצטרך  הוא 
להוכיח את חפותו ולצאת זכאי. המדינה כולה תלווה את תקופת 

המשפט ותעצור את נשימתה כשיינתן פסק הדין הסופי.

האישום והטענות

המשך מעמ' 2»

נתניהו במצוקה

ביבי 
המלך?!

הממשלה  ראש  את  לדין  להעמיד  החלטתו  על  היועמ"ש  הודעת  
לעומת  בחומרתה  בעיקר  הפתיעה  התיקים  בשלושת  נתניהו  בנימין 
"כתב החשדות" שקדם להליך השימוע. הסתבר כי טענות באי כוחו 

של החשוד בנימין נתניהו רק החמירו את מצבו המשפטי.
תגובת  הייתה  האמיתית  ההפתעה  זוטא,  בהפתעת  מדובר  אולם 
בנימין נתניהו שהפתיעה  בחריפותה,  בהתקפה הפרועה על מערכת 
וחסר  המופרך  השימוש  ישראל.  ומשטרת  הפרקליטות  המשפט, 
"תפירת  סטרואידים",  על  בררנית  "אכיפה  כגון;  בביטויים  האחריות 
אלה  כל  החוקרים,  את  לחקור  האולטימטיבית  הדרישה  תיקים". 
רפש  הטחת  תוך  בקש  להיאחז  והניסיון  מצוקתו  גודל  על  מעידים 
היועץ  והוא  החוק  פי  על  הסמכות  בעל  ההחלטה  ובמקבל  בחוקרים 

המשפטי לממשלה.
רבים  חשו  כך  הדמוקרטיה  ערכי  את  מסכן  מאשים",  "אני  נאום 
ראש  נתניהו  הפוליטית.  לעמדתם  קשר  כל  ללא  המדינה,  מאזרחי 
ממשלת ישראל הוא "ראשון בין שווים", הוא זה העומד בראש הרשות 
המבצעת, הוא האחראי על מערכת המשפט והאכיפה. לנתניהו "האדם 
בנימין  למר  החפות".  "זכות  לו  עומדת  בוודאי  כנאשם,  הפרטי", 
נתניהו ראש ממשלת ישראל, ראש הממשלה של תומכיו ושל מתנגדיו 
יש חובה מכבידה מאוד, להרכין ראש בפני החוק ולכבד את החלטת 

היועמ"ש.
נחקרו  אלו  בפרשיות  עמודים.  מ-60  למעלה  מכיל  האישום  כתב 
ראיות  חומר  בהיקף  מדובר  הפרסומים  וע"פ  עדים  של  רבות  עשרות 
עצום המגובה בראיות כתובות והקלטות. מהיכן שואב ראש הממשלה 
בנימין נתניהו את העוז לטעון כי מדובר "בתפירת תיקים"?! האם מר 
נתניהו טוען כי היועץ המשפטי לממשלה ו/או מי מרשויות האכיפה 
שלח את בני הזוג אלוביץ' להדיח את ראש הממשלה לדבר עבירה?! 
האם התכוון לומר כי ארנון מוזס נשלח ע"י רשויות החקירה להדיח 

ולהקליט את ראש הממשלה ולהציע לו שוחד?! 
במספר  שוחד  בהציעו  נתניהו  ע"י  הוקלט  מוזס  כי  להדגיש  חשוב 
שיחות, שהיה להן המשך בשיחות של נתניהו עם השרים לוין ואלקין 
ואחרים, והכל מבלי שנתניהו מעדכן בזמן אמת את מי מגורמי האכיפה 

על "הצעת השוחד" אותה קיבל ממוזס.
הסתיר  נתניהו  הממשלה  ראש  כאשר  תיקים  בתפירת  מדובר  האם 
את קשריו עם אלוביץ והתעלם מפניית מבקר המדינה במשך כשישה 
את  לקדם  פעל  נתניהו  אלה  חודשים  במהלך  כי  להדגיש  חודשים? 

ענייני אלוביץ בתפקידו "כשר התקשורת". 
נתניהו הסתיר את קשריו עם מילצ'ן במענה לשאלון הסדר  כך גם 
שם  גם  ושמרון,  מולכו  דינו  עורכי  עם  מילא   אותו  העניינים  ניגוד 

הנאשם נתניהו לא הצהיר על היכרותו ועל ניגוד העניינים בו הוא מצוי 
בעניינו של מילצ'ן.

אלו  הן  האכיפה  רשויות  כי  מתכוון  נתניהו  הממשלה  ראש  האם 
וסיגרים(   )שמפניות  מתנות  להעניק  מילצ'ן  הזוג  בני  את  שהובילו 
בשווי של 462.602 ש"ח? האם רשויות האכיפה הן ששלחו את פאקר 

לספק לבנימין נתניהו סיגרים ושמפניות בשווי של 229.174 ש"ח?
לנתניהו טענות רבות ובאי כוחו העלו קשיים משפטיים משמעותיים. 
לראות  ניתן  כגון; האם  הדורשות הכרעה שיפוטית,  מדובר בשאלות 
בקבלת  ציבור  לעובד  הגבלה  אין  האם  שוחד?  מתן  חיובי  בסיקור 
תקשי"ר  מהוראות  מוחלטת  )בהתעלמות  קרובים  מחברים  מתנות 
שירות המדינה חוק שירות הציבור )מתנות(, תש"ם-1979(. האם ניתן 
פסקו  המשפט  בתי  כאשר  מתנות  בעניין  הענפה  מהפסיקה  להתעלם 
טובת  קבלת  כי  מתנות  קיבלו  כי  נחשדו  ציבור  עובדי  בהם  במקרים 
באמון  לפגיעה  חשד  "מעוררת  הכספי  בערכה  קטנה  ואפילו  הנאה 

הציבור, בטוהר השירות והשורות". 
הבעייתיות בהתנהלות ראש הממשלה כפי שפורטה בהרחבה בסעיפי 
כתב האישום אלו הן השאלות המשפטיות הקשות איתן יהיה על באי 
כוחו להתמודד. הפגמים בחקירה, עדי המדינה ואופן גביית ההודעות 
מדינה,  לעדי  להפוך  לעבירה  השותפים  "שכנוע"  תהליך  מהעדים,  
כל אלה שאלות שיבחנו על ידי הערכאה המשפטית שתדון אולם אין 
בכוחן להפוך את הקערה על פיה, המבחן המשפטי הנורמטיבי האם 
קבלת  משום  האישום  בכתב  נתניהו  לנאשם  המיוחסים  במעשים  יש 
והמורכבות  הכבדות  השאלות  הן  אלו  אמונים  והפרת  מרמה  שוחד, 

עימן יאלצו הנאשם ובאי כוחו להתמודד במהלך המשפט.
הניסיון לטעון לטענות הגנה מן הצדק של "אכיפה בררנית" מצידו 
של ראש הרשות המבצעת כנגד העמדתו לדין פלילי בגין חשדות כפי 
שפורטו בכתב האישום, מרוקנים את החוק הפלילי מתוכן. לו תתקבל 
יהיה  ניתן  הכיצד  הממשלה  ראש  של  בררנית  אכיפה  של  זו  טענה 

להעמיד לדין את אחרון עובדי הציבור בגין קבלת טובות הנאה?!
חברה  של  היסוד  מאבני  הוא  החוק  בפני  שוויון  של  העקרון 
מאוד.  חמורות  עבירות  הן  אמונים  והפרת  שוחד  ועבירת  דמוקרטית 
כפי  מאוד  עד  הכבד  החשדות  ענן  את  להשאיר  יהיה  ניתן  כי  הרעיון 
היא  לגביהן  שיפוטית  הכרעה  שתהיה  מבלי  האישום  בכתב  שפרטו 

מחשבה שצריכה להטריד כל אדם הגון. 
לא ניתן לסיים מבלי להפנות למקורות לספר שמות פרק כג פסוק ח 

"ְוׁשַֹחד, ֹלא ִתָּקח:  ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ִּפְקִחים, ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים".
הכותב הינו מומחה למשפט הפלילי וניצב משנה בדימוס

הביקורת הקשה על שלטון החוק, לא 
פרצה לחיינו יש מאין. בסדרת מאמרים 
קצרה, ננסה להלבין ולבאר כיצד הפכה 
דה  הנשלטת,  למדינה  ישראל  מדינת 
להבדיל  פקידותי,  דרג  בידי  פקטו, 
הפכו  משפטנים  וכיצד  ציבור  מנבחרי 
בעניינים  הכרעה  זכות  לבעלי  להיות 

מדיניים, ביטחוניים ועוד.
בישראל  אורח  עוברי  נעצור  אם 
של  לתפקידו  ונשאלם  לה  ומחוצה 
שתפקיד  לנו  ישיבו  בוודאי  הם  שופט, 
השופט הוא לשפוט. הרי, משפטן נבחר 
יכולותיו  בגלל  זה  מעלה  רם  לתפקיד 
הוא  שופט  של  תפקידו  המקצועיות. 
ליישם את החוק, על המקרה הקונקרטי 

שהובא לדיון בפניו.
לא  הזו  התשובה  ההפתעה,  למרבה 
במדינת  לא  לפחות  ועיקר,  כלל  נכונה 
ישראל. כיום, בית המשפט נטל לעצמו 
את  הפך  והוא  לכת  מרחיקות  סמכויות 
וטו  זכות  ובעל  חקיקה  ליוצר  עצמו 

להכריע בענייני ביטחון, כלכלה ועוד.
להבין  באמת  קשה  שכאלו,  בנסיבות 
ישראל  ממשלת  ראש  של  הצגתו  את 
כ"מלך". למצער, עסקינן במלך שכנפיו 
לזרועותיו  קשורה  רגלו  וכף  קצוצות 

הארוכות של בית המשפט.

נצ"מ בדימוס אריה צוק

עו"ד יעל תותחני



בטעמים מפנקים שאפשר לקחת לדרךחדש מיופלה! יוגורט בכוס עם קש 

עוד רגע 
לפרגן לעצמך

לדעת לפרגן  לעצמך. יופלה





השמנת האהובה בעיצוב חדש

תנסו, תצליחו!
 עם מגוון מוצרי השמנת של השף הלבן לבישול ואפייה,

כל אחד יכול להצליח ליצור קינוחים ומנות טעימות ומרשימות. ועכשיו, אותו המוצר בעיצוב חדש!





 קבלת הלוואה בכפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון 
ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

לפרטים חייגו 2408*

יועצי המשכנתאות המקצועיים של בנק הפועלים 
יתאימו לכם את המשכנתה בדיוק לפי הצרכים שלכם.

כל משפחה והמשכנתה שלה
חושבים משכנתה, מחליטים פועלים
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יהודה פרנקל

מי היה מאמין כי שני ילדי חמד כל כך קטנים, 
מזעזע.  כה  באסון  ליוצרה  נשמתם  את  ישיבו 
משפחת  את  בהפתעה  תפסה  הזו  הטרגדיה 
אוחנה, בעלת שישה ילדים, מתוכם שני ילדים 
שבת  ערב  שישי,  ביום  השריפה  באסון  שנספו 

האחרונה, בעיר נתניה. 
בן  אוחנה  ורפאל  השלוש  בן  אוחנה  אלעזר 
לכניסת  סמוך  שנספו  הילדים  הם  ז"ל,  החמש 
המשפחה.  בדירת  שפרצה  בשריפה  השבת 
לעת  ראשון  ביום  נערכה  הכואבת  הלווייתם 
ערב בעיר נתניה, שם כאמור מתגוררים הילדים, 
לאחר מאבק משפטי בדרישה לנתח את גופות 

הילדים, דבר האסור ע"פ ההלכה. 
גביר  בן  איתמר  עו"ד  פי הסיכום שהגיע  על 
ותערך  צולמו  הגופות  המשפחה,  את  המייצג 
המת.  בכבוד  הפגיעה  צמצום  תוך  דם,  בדיקת 
שהדבר  במשפחה  מיותרת  פגיעה  "מנענו 
זה  האסון  אחרי  צריכה  שהייתה  האחרון 
פגיעה בגופות הילדים הצדיקים", כך בן גביר. 
כי במקרה  איים  הוא  היום  יותר באותו  מוקדם 
לנתיחה,  מהבקשה  בה  תחזור  לא  והמשטרה 

יעתור לבית המשפט.
"אין לי מילים. אתמול קברתי שניים בטלית 
הכבד  האסון  לאחר  יום   - האם  סיפרה  לבנה", 
לי  ואין  בבית,  אור  לי  עשו  "הם  אותה.  שפקד 
עכשיו שום אור. נהייה לי שחור". אופיר אוחנה, 

אב הילדים שחזר: "שעה לפני שבת הכנתי את 
לכבות  'שבת'  לצעוק  להסתובב  באתי  המיחם, 
אש   - מסתובב  אני  מכשירים.  לכבות  מסכים 
ועשן לפנים. רצתי לכיוון החדרים, אשתי ברחה 
עשן  מלא  היה  הראשית.  לכניסה  הארבעה  עם 
יכולתי  לא  בערה  המיטה  חושך  היה  שמה, 
מטר  חצי  עד  מהתקרה  היה  הפיח  להיכנס. 

מהרצפה", המשיך אופיר. 
לעשות  יכולתי  לא  אבל  להתכופף  "ניסיתי 
שום דבר. לא ביצעתי שום דבר, פשוט התקשרנו 
למכבי אש. באו הכבאים, הדלת הייתה פתוחה 
יש שם  אם  תראה  לו  אחד, אמרתי  הוציאו  הם 
עוד מישהו, אני חשבתי שרפאל היה עם אשתי. 
של  מהשאיפה  זה  את  שרדו  לא  שהם  הבנתי 
במהלך  שהתפרסמו,  העדויות  פי  על  העשן". 
השריפה סיכנה אם הילדים את חייה והצליחה 
להציל את שאר ילדיה. "ראיתי הכל שחור. לא 
החוצה.  הילדים  את  הוצאתי  קרה.  מה  הבנתי 

כשהשמיכה  המיטה  על  היו  ורפאל  אלעזר 
התלקחה", סיפרה האמא האבלה. האבא הוסיף 
עשן  היה  לחדרים,  להיכנס  יכולתי  "לא  כי, 

ופיח".
השריפה  מוקד  והצלה,  כבאות  גורמי  פי  על 
הילדים הוא מיטה  שגבתה את חייהם של שני 
)גג  איסכורית  גג  ועם  חלון  ללא  שינה  בחדר 
עשוי פח(, שנראה כי נבנה באופן מאולתר בין 
שני בתים. לפי דו"ח שפרסמה דוברות הכבאות, 
במנורת  חשמלי  כשל  הייתה  לשריפה  הסיבה 
היתה  עשן  גלאי  והתקנת  למיטה,  מעל  לילה 

מצילה את הילדים ומונעת טרגדיה קשה. 
הקומות  שתי  בן  הבית  בניית  הנראה,  ככל 
בו  רבים  וחדרים  מאולתר,  באופן  בוצעה 
כי  הסביר  כספי  תת-טפסר  ארעי.  באופן  נבנו 
לא  בבנייה  מדובר  כי  עולה  ראשוני  "מתחקור 
חוקית. מוקד השריפה אותר בחדר השינה של 
המשפחה. ככל הנראה מדובר בבנייה מאולתרת. 
הילדים נלכדו בחדר הבוער". בעקבות האירוע 

"למען  לציבור,  קראו  והצלה  כבאות  במערך 
גלאי עשן בבתים,  ילדיכם, התקנת  וחיי  חייכם 
בוודאות.  חיים  מציל  להתקנה,  וקל  זול  מוצר 
לצערנו מדי שנה נספים בדליקות בעיקר ילדים 
וקשישים ברוב המקרים התקנת גלאי עשן היתה 
שולחים  אנו  טרגדיה.  ומונעת  חיים  מצילה 
תנחומים למשפחה ואיחולי החלמה לפצועים".

בתוך כך, משפחת אוחנה, שאיבדה את שני 
ילדיה בשריפה בביתם ביום שישי הקודם, יצאה 
דירה.  בשכר  לסיוע  לציבור  מרגשת  בקריאה 
קרובים  אצל  מתגוררת  המשפחה  האסון,  מאז 
כעת,  בית.  לשכור  הכלכלית  באפשרותם  ואין 
בני הזוג ציפי ואופיר, מבקשים מהציבור לסייע 
להם להשיג מקום מגורים חדש, שבו יוכלו לגור 
עם ארבעת ילדיהם, לאחר שאיבדו בשריפה את 
רפאל בן ה-5 ואלעזר בן ה-3. "אנחנו מבקשים 
מכל מי שיכול לעזור לנו שיהיה לנו בית חדש 
שנוכל לשקם את המשפחה ולהעניק לילדים חם 
ואהבה", אמרה האם בדמעות. אין גבול לכאב 
כל  באירוע  ילדיהם  את  שקוברים  הורים  של 
נאלצים  ובתוך כל האבל הכבד, הם  כך מזעזע 
לעסוק במציאת קורת גג תחתיה יוכלו לישון, או 
לפחות לנגב את הדמעות. עם זאת, כמו בהרבה 
אחד  עם  הינו  ישראל  כי  הוכח  אחרים,  מקרים 
ובמגבית שנערכה, בתוך ארבעים ושמונה שעות 
דירה  לרכישת  שנקבע  מהיעד  אחוז   35 הושג 
עבור משפחת אוחנה בסכום כולל של מעל 300 

אלף ש"ח.

הדס קאהן 

היועץ  באישור  ירושלים,  מחוז  פרקליטות 
הגישה  המדינה,  ופרקליט  לממשלה  המשפטי 
בן  נגד  אישום  בעיר כתב  לבית משפט השלום 
לאלימות,  הסתה  עבירות  בגין  גופשטיין  ציון 
הסתה לגזענות והסתה לטרור. בנצי גופשטיין, 
למניעת  להבה  הימין  ארגון  בראש  עומד 
בין  מקרים  במספר  כי  נאשם  התבוללות, 
התקשורת  בכלי  התבטא   -2017  2012 השנים 
מעשה  לעשיית  קריאה  כדי  העולות  באמירות 
דברי  בפרסום  מואשם  הוא  בנוסף,  אלימות. 
עם  והזדהות  תמיכה  ודברי  לגזענות  הסתה 
מעשה הטרור שביצע ברוך גולדשטיין. בראיון 
כך:  גופשטיין  אמר   2 בחדשות  שפורסם 
"התנאי הראשון שאני הולך לחתונה, זה שאין 

פלסטינים בחתונה אצלנו. אין ערבים בחתונה. 
אצלנו זה על טהרת העבודה העברית. בוא נגיד 
מגיש  היה  לא  הוא  ערבי  מלצר  פה  היה  שאם 
מה  "אז  הכתב:  ידי  על  כשנשאל  האוכל".  את 
הוא היה עושה?" השיב גופשטיין כי "הוא היה 

מחפש את הבית חולים הקרוב נראה לי".
 "7 "ערוץ  האינטרנט  באתר  אחר,  במקרה 
את  אומר  גופשטיין  נראה  בו  סרטון  פורסם 
לזכרו  זכרון  עצרת  במסגרת  הבאים  הדברים 
של מאיר כהנא: "האויבים שבתוכנו הם סרטן. 
ואם לא ניקח את הסרטן ונזרוק אותו אנחנו לא 
נמשיך להתקיים וימותו כאן יהודים כל יום…. 
גדולה  הכי  הגרורה  הסרטן,  של  המוקד  אבל 
נמצא  הוא  הסרטן  של  והשיא  המוקד  שיש, 
בראש, הראש בהר הבית. הר הבית זה הגידול 
הכי גדול של הסרטן שנמצא לנו פה, וכל עוד 

ממשלת ישראל לא תתעשת ותוריד את הגידול 
המדינה  את  להביא  נצליח  לא  הבית  מהר  הזה 

לגאולה השלמה".
נוסף המצוין בכתב האישום מתואר  במקרה 
נטל  עילית,  במודיעין  חתונה  של  בסיומה  כי 
המשבח  שיר  ושר  המיקרופון,  את  גופשטיין 

מעשה רצח של ברוך גולדשטיין.
הגיב  גופשטיין,  בנצי  להב"ה,  ארגון  יו"ר 
בישראל.  דבר  "נפל  ואמר:  האישום  כתב  על 
התנועה  של  כוחם  באי  ניצן,  ושי  מנדלבליט 
החליטו  המשפט,  במערכת  הרפורמית 
יום  זהו  גזענות.  היא  בהתבוללות  שהמלחמה 
במדינת  והיועמ"ש  הפרקליטות  שבו  שחור 
תורת  נגד  משמעי  חד  באופן  יוצאים  ישראל, 
ויהודה  מתתיהו  שאילו  ספק  לי  אין  ישראל. 
המכבים היו חיים היום הם היו מושלכים לכלא 

בעוון גזענות". "אבל זה לא יעזור להם, אמשיך 
ולמען  ישראל  בנות  של  הצלתן  למען  לפעול 
ואחשוורוש  פרעה  את  עברנו  יהודית.  מדינה 
הוסיף   " ניצן.  ושי  מנדלבליט  את  גם  נעבור 

גופשטיין.
גביר,  בן  איתמר  גופשטיין,  של  הדין  עורך 
רדיפה  שמגלם  אישום  בכתב  מדובר  כי  אומר 
נגד גופשטיין. "מה שלא עושים  וסתימת פיות 
כלפי ראשי המסיתים מהמגזר הערבי או אנשי 
אמנם  גופשטיין.  כנגד  עושים  קיצוני  שמאל 
במהלך השימוע נפל אישום שייחס לגופשטיין 
שיבוש הליכי משפט לאחר שהוכחנו שאישום 
אולם  העובדות  עם  אחד  בקנה  עולה  אינו  זה 
לטעמי כתב האישום כולו מגלה רדיפה פוליטית 
כלפי מי שפועל למען בנות ישראל ולטובת העם 

היהודי כולו".

"אלעזר ורפאל היו על המיטה כשהשמיכה התלקחה"

רדיפה פוליטית? גופשטיין מואשם בהסתה

"הם עשו לי אור בבית, ואין לי עכשיו שום אור. נהייה לי שחור", אמר האימא של אלעזר ורפאל אוחנה ז"ל, שנפטרו בשריפה שהתלקחה בביתם סמוך 
לכניסת השבת • מוקד השריפה שגבתה את חייהם של שני הילדים הוא מיטה בחדר שינה ללא חלון ועם גג איסכורית • במהלך השריפה סיכנה אם 

הילדים את חייה והצליחה להציל את שאר ילדיה 

לאחר שנפסל מלהתמודד לכנסת, יו"ר ארגון להב"ה בנציון גופשטיין הואשם על ידי הפרקליטות בעבירות הסתה לאלימות, לגזענות ולטרור • "יום 
שחור שבו הפרקליטות והיועמ"ש במדינת ישראל, יוצאים באופן חד משמעי נגד תורת ישראל", האשים גופשטיין • עו"ד איתמר בן-גביר האשים: 

"מדובר ברדיפה פוליטית"

צילומים:  באדיבות המשפחה, תיעוד מבצעי: כבאות והצלה לישראל

שני ילדי משפחת אוחנה נספו בשריפה שפרצה בביתם בערב שבת
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"כולנו מכירים את ההיסטוריה של העם שלנו. כשמונה עשרה 
מיליון יהודים חיו בעולם עד שנת 1941. לאחר ארבע חמש שנות 
השואה נותרו כ-12 מיליון בלבד. כיום אמנם המספר גדל אבל 
עדיין לא הגענו למה שהיה קודם. נכון, אנחנו העם היהודי נמצא 
בתקומה מדהימה, וישנן הרבה סיבות לתקומה הזו, הרבה אנשים 
שמגיעה להם תודה על עבודתם לשקם ולבנות מחדש את העם 
שאחראי  מי  כי  הכנות  במלוא  לכם  לומר  לי  הרשו  אך  היהודי, 
אתם  הרבי.  של  השלוחים  אתם,  אלה   - הזו  לתקומה  בעיקר 

האחראים הראשיים והמרכזיים לתקומת העם היהודי".
את הקטע שבפתיחה, אמר בפאתוס רב, שגריר ארה"ב בישראל, 
דיוויד פרידמן, בנאומו המרכזי במעמד ההצדעה לשלוחי חב"ד, 
שנערך בתחילת השבוע בניו-יורק. נאומו של פרידמן, כמו סיכם 
שלוחים,  אלפי  זה  לצד  זה  ישבו  בהם  הכינוס,  ימי  חמשת  את 
ברחבי  היהודיות  הקהילות  אלפי  את  כתפיהם  על  המחזיקים 
העולם, גם במקומות הנידחים ביותר. פרידמן היטיב לתאר את 
הקשר שלו לחסידות חב"ד ואת הרגע בו ביקר לראשונה בציונו 
נוהג  הוא  מאז,  זצוק"ל.  מליובאוויטש  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
גם  כמו  האישיים,  בחייו  חשובה  הכרעה  כל  לפני  בציונו  לבקר 

בחייו הציבוריים. 

מכל קצוות תבל

כינוס השלוחים העולמי של חב"ד נפתח ביום חמישי שעבר 
מקוריאה  השלוחים:  אלפי  נהרו  תבל  קצוות  כל  יורק.  בניו 
אלפי  ומעוד  ומניגריה  מקוראטיה  ומיפן,  מרוסיה  ומגרמניה, 
יעדים. הקבוצה הבולטת מכולם הייתה של שלוחי חב"ד מארץ 
אגודת  בצעירי  הסניפים  אגף  פרסם  הכינוס  לקראת  הקודש. 

חב"ד בישראל נתונים על מפעל השליחות ברחבי הארץ: בשנה 
הכולל  ומספרם  חדשים,  שלוחים   61 לשליחות  יצאו  האחרונה 
של השלוחים בארץ עומד על 952, ב-461 סניפים ממטולה ועד 

אילת. 
ביום חמישי השתתפו המוני השלוחים ביום סדנאות מקצועיות 
השלוחים  עלו  שישי  ביום  למחרת,  השליחות.  מלאכת  לייעול 
האדמו"ר  כ"ק  הוד  המשלח,  של  הקדוש  ציונו  על  להשתטח 
העם  לשלום  מיוחדת  תפילה  נשאו  שם  זצוק"ל,  מליובאוויטש 
היהודי ולהצלחת השליחות. הייתה זו תפילה מרטיטה ומרגשת 

שלא הותירה עין יבשה. 
ללימוד  לתפילה,  דקה.  אחר  דקה  נוצלה  השבת  כל 
ולהתוועדויות. עבור שלוחים רבים זו ההזדמנות היחידה שלהם 
פנוי. כל שניה  ואת אחיהם. אין רגע  בשנה לפגוש את חבריהם 
מנוצלת. למרות שההתוועדויות נמשכו בליל שבת נמשכו אל תוך 
הלילה, כבר בשעות הקטנות של הבוקר השכימו השלוחים קום 

ללימוד ולתפילה.

כל העולם בתמונה אחת

 "770" למרגלות  המסורתית.  התמונה  צולמה  ראשון  ביום 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  מדרשו  בית  יורק,  בניו  החב"די 
נעמדו אתמול אלפי השלוחים המסורים  זצוק"ל,  מליובאוויטש 

לתמונה המסורתית, וזאת תחת גשם שלא הפסיק לרדת. 
מי  אבל  לרדת.  הפסיק  לא  הגשם  הקריר,  האוויר  מזג  לצד 
שחשב שיש מה שיכניע את אלפי השלוחים, התבדה. בזה אחר זה 
טיפסו השלוחים לפרמידות שהוכנו מבעוד מועד. במשך למעלה 
המסורתית  התמונה  לצילום  הלוגיסטיות  ההכנות  נערכו  משעה 

שהפך למעמד בפני עצמו בכינוס העולמי.
מאחורי כל פנים בתמונה, עומד שליח, רב מדינה, רב עיר, רב 
ושליחותו  אחד  כל  הוא.  ותפקידו  אחד  כל  קהילה.  רב  שכונה, 

הוא. כל אחד ב"חור" שלו אי שם על פני הגלובוס. להביט על 
שפועלים  היהודי,  העולם  מנהיגי  כלל  את  ולראות  הזו  התמונה 
יום יום ושעה שעה להצלת מיליוני יהודים, בשליחות הקודש של 

כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל.
בהמשך היום, נערך מעמד ה"בנקעט", ערב ההצדעה השנתי 
לאלפי השלוחים, שנעל את הכינוס העולמי. היה זה מעמד כביר 
כמו  בו,  היו  רבים  מרגשים  רגעים  ומטלטל.  חוויתי  ועוצמתי, 
למשל נאומו של בנו של הרב הורביץ, שליח חב"ד בקליפורניה 
שלוחים  של  סיפוריהם  או  נדירה.  שרירים  במחלת  הלוקה 
הפועלים במסירות נפש בכדי להגיע ליהודי במקום נידח. כינוס 
חזרה  המריאו  השלוחים  אלפי  לאחריו  ומיד  נחתם  השלוחים 

למקום שליחותם, עד לשנה הבאה.
השלוחים  כינוס  את  שחתם  מרשים  הצדעה  מפגן  זה  היה 
העולמי של חב"ד, באולם ענק בניו ג'רזי, בהשתתפות שיא של 
6500 שלוחים מכל רחבי העולם ותומכיהם. היה זה אירוע מרגש 
ומאחד, של כלל מנהיגי העולם היהודי. ישבו בו שלוחים ממגוון 
עמד המשלח,  האירוע,  במרכז  ושפות.  יבשות  מדינות,  גילאים, 
וידאו  קטעי  בהקרנת  זצוק"ל,  מליובאוויטש  האדמו"ר  כ"ק 
בודד  ליהודי  גם  להגיע  הצורך  ועל  השליחות  מהות  על  נדירים 
שנמצא אי שם בעולם. קטעי הוידאו המיוחדים שולבו לאורך כל 
האירוע שהונחה כמיטב המסורת על ידי יושב ראש הכינוס הרב 

משה קוטלרסקי.
לאורכו של האירוע הוקרנו קטעי וידאו מיוחדים על שלוחים 
שפועלים במסירות נפש במדינות שונות. רגע ייחודי במעמד, היה 
כשהוקראו בזה אחר זה המדינות בהם פועלים שלוחי חב"ד. בכל 
פעם נעמדה קבוצת שלוחים אחרת. בארץ הקודש פועלת קבוצת 
השלוחים הגדולה ביותר עם קרוב לאלף שלוחים. המעמד האדיר 
אלפי  הרגליים.  על  האולם  את  שהרים  הסוחף  בריקוד  נחתם 
לו  נחתם  ובכך  ארוכות  דקות  רקדו במשך  ותומכיהם  השלוחים 

כינוס השלוחים העולמי של חב"ד תש"פ.

יתיר מבחיוהי
אלפי שלוחי כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע הפזורים בנקודות שונות ברחבי תבל, התכנסו לימים של התעלות בחצר הקודש 
שבניו-יורק • "אתם האחראים הראשיים והמרכזיים לתקומת העם היהודי", אמר לשלוחים שגריר ארה"ב בישראל, דייוויד פרידמן 
• השלוחים נשאו תפילה מיוחדת לשלום העם היהודי ולהצלחת השליחות, במתחם ציונו הקדוש של הרבי זי"ע שבבית החיים 

בקווינס • הכינוס השנתי נחתם בריקוד ספונטני שנמשך שעות ארוכות

השתתפות שיא בכינוס השלוחים העולמי של חב"ד
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אבל כבד בעולם הרבנות: אלפים מהעיר ביתר 
למנוחות  רביעי  ביום  ליוו  לה  ומחוצה  עילית 
רבה  זצ"ל,  אורדנטליך  צבי  דוד  רבי  הגאון  את 
הגרד"צ  הרוחנית.  דרכה  ומנווט  העיר  של 
הוא  כאשר  בפטירתו,   82 בן  היה  אורדנטליך 
מותיר מאחוריו שובל ארוך של מעשים טובים, 
תורנית  והנהגה  רמה  ביד  דיינות  תורה,  הרבצת 

שתיזכר לדורות. 
נולד בהונגריה של טרם  הגרד"צ אורדנטליך 
מלחמת העולם השניה, בעיר בודפסט שהייתה 
מלאה בחכמים ובסופרים. כשהיה ילד בן שמונה, 
פרצה המלחמה, אשר הגיעה להונגריה באיחור. 
אביו, הרב זאב ז"ל, היה פקיד בהנהלת הקהילה, 
ונכלא באותה תקופה במחנה באזור יוגוסלביה. 
באותם  התגורר  "בבודפסט  כי  פעם,  סיפר  הרב 
ימי 'רבי' שהתפרסם כבעל מופת גדול, שמו היה 
הרב שמילהויזר. כשלקחו את אבי, והחשש עלה 
והתגבר מפני פלישה גרמנית לקחה אותי אמא 
אותו  שראיתי  זוכר  אני  מפיו.  להתברך  אליו, 
יושב וראשו רכון על הספר. לפתע הרים הוא את 
ראשו באומרו בקול: 'כולכם תחזרו בשלום מן 

המלחמה', ברכה שאכן התקיימה ב"ה".

זכרונות מבודפסט

פלשו  תש"ד,  באדר  כ"ד  ראשון,  ביום 
ביתר,  לעיתון המקומי של  לבודפסט.  הגרמנים 
עיתון 'שערים' - סיפר הרב: "הייתי אז בחיידר, 
'הגרמנים  בבהלה:  וזעק  אחד  נכנס  ובאמצע 
ויצאנו  לו,  האמנו  לא  באו'!  הגרמנים  באו 
החוצה כשאנו רואים שורות שורות של טנקים 

גרמניים ברחוב הראשי. כמובן מיד ברחנו כולנו 
אדולף  הצורר  הגיע  היום  באותו  עוד  הביתה. 
וציווה  שלנו  הכנסת  בית  לבניין  ימ"ש  אייכמן 
לפנותו בתוך כחצי שעה. החל מיד מסע לחצים 
כשבסיומו אישרו הגרמנים להוציא את עשרות 
המצות  את  ולפנות  במקום  שהיו  התורה  ספרי 
שהוכנו לפסח. ביום השני מאז כניסת הגרמנים 
ומיד  היהודים,  מועצת    - ה'יודנראט'  הוקם 
הופיעו הפקודות ללבוש טלאי צהוב מגיל חמש. 

הוכרז על עוצר".
תלאות  של  ארוך  מסע  לאחר  שמים,  בחסדי 
נותרו  הם  ומשפחתו.  הרב  ניצלו   - ונסים 
להתגורר בהונגריה למשך תקופה מסוימת, "עד 
ואנו  הונגריה  על  השתלט  הסובייטי  שהשלטון 
נאלצנו לברוח משם. באותו זמן הגיעה ממשלת 
ישראל להסכם עם הרוסים, לפיו כל מי שיש לו 
ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  ישראל  בארץ 
וכך, בחסדי  ישראל.  יוכל לצאת לארץ   - בארץ 
ארץ  עפר  את  ולחונן  ארצה  לעלות  זכינו  השם, 

הקודש".
במעלות  ונתעלה  הרב  עלה  ישראל  בארץ 
וזכה  סלבודקה,  בישיבת  למד  הוא  התורה. 
בבחרותו.  איש'  ה'חזון  של  בצלו  להסתופף 
במשרות  לשמש  הרב  החל  שנישא,  לאחר 
תורניות רמות, בין השאר כראש ישיבה ב'אוהל 
הגר"נ  מרן  כאשר  בהמשך,  ברק.  בבני  יעקב' 
 - ברק  בבני  דינו  בית  את  הקים  זצ"ל  קרליץ 
הדין,  בבית  הראשון  ההרכב  חבר  הרב  היה 
ישיבה  בנוסף שימש כראש  לצד הגר"נ קרליץ. 

בישיבת רוז'ין בירושלים. 

סגנון הנהגה ייחודי

סמוך להקמת העיר ביתר, חיפשו גדולי ישראל 

דמות שתתאים לנווט את עיר התורה והחסידות. 
המתיישבים  מראשוני  באיאן,  חסידי  אלו  היו 
אורדנטליך  הגרד"צ  על  שהמליצו  בעיר, 
קצרה  רבנות  מתקופת  אז  חזר  שבדיוק  זצ"ל, 
בארגנטינה. על תקופה זו, סיפר ראש העיר ביתר 
הבלתי נשכח, ר' יצחק פינדרוס: "הייתה ועדה 
שהייתה מורכבת מראש הכולל הראשון בביתר, 
הליטאי.  הציבור  ונציג  הספרדי  הציבור  נציג 
בישיבת  שיעור  מוסר  היה  אורדנטליך  הגרד"צ 
לחסידי  מוכר  היה  ומשם  שבוע,  מדי  באיאן 
כל   - נסים  רבי  של  הדין  שבבית  ידענו  באיאן. 
לצד  אצלו.  מופקדים  היו  המורכבים  הדברים 
של  שילוב  ברב  היה   - הגבוה  קומתו  שיעור 
חסיד וליטאי, ולכן התאים לכולם. התפלל נוסח 
ספרד, היה קרוב לחזון איש, רב מהונגריה שחגר 

גארטל. 'לכל אחד - נדמה כאומתו'. 
"בשנת תשנ"ב זכינו שהרב הגיע לכהן בעיר. 
בהתחלה המשיך להתגורר בבני ברק, והיה מגיע 
לעיר יומיים בשבוע ושתי שבתות בחודש. היינו 
דואגים להסעה מטעם העירייה. פרנסי העיר, וכן 
התושבים, היו עולים אליו, והיינו דנים איתו על 
כל הנושאים - כשרות, מקוואות וכדומה. הייתה 

לו דירה שנשכרה עבורו. 
"היה  פינדרוס,  נזכר  שלו",  ההנהגה  "סגנון 
ייחודי. מצד אחד, כיוון שיש בעיר חוגים שונים 
ולכל יש את הרבי שלו - הרב סבר שאינו צריך 
הקהילות  של  הפנימיים  בעניינים  להתערב 
בעיר, אבל כאשר החליט שיש נושא שבו עליו 
להתערב מתוקף סמכותו כרב העיר - הוא עשה 
זאת בתוקף ובנחישות. נושא העירובין בער לו, 
לעיר,  ייכנסו  כשרויות  אלו  ההכרעה  מקוואות, 
בעיר,  מקומון  אז  היה  וכדומה.  הצניעות  מצב 
והרב היה עובר על כל מודעה, כולל מודעת לוח. 
אם הייתה לו הערה - הוא היה מתקשר למו"ל 

ומעיר לו מה להוריד".
עוד נזכר פינדרוס, כי "הרב היה מקפיד בכל 
שבת להתפלל בתי הכנסת של העיר. היה הולך 
בכל שבת לבית כנסת אחר בעיר, ברגל, לעתים 
גם בסעודה שלישית  גדולים.  היו אלו מרחקים 
ומדבר,  דורש  כנסיות,  בתי  למגוון  הולך  היה 
בתלמיד  מדובר  כי  להבין,  צריך  ומתקן.  מחזק 
חכם בקנה מידה נדיר. בכל חלק בתורה שהיית 
זאת  למד  כאילו  עונה  היה  הוא   - אותו  שואל 

הרגע. 
הגיעה  עילית  כשביתר  שנתיים,  "אחרי 
רבנים  שני  למנות  שאפשר  תושבים  למספיק 
עבר  הרב   - הדתיות  המועצות  של  הנוהל  לפי 
פינדרוס  הרב  קבוע".  באופן  בעיר  להתגורר 
ימיו  כל  נשמר  אורדטנליך  "הגרד"צ  כי  מציין, 
פוליטיים  בנושאים  התערבות  של  סוג  מכל 
לא  הוא   - סוערות  הכי  בתקופות  גם  מקומיים. 
היה מוכן להתערב לשום צד, וכל זאת - באותה 
שראה  בנושאים  הרב  התערב  כן  שבה  תקיפות 

לנכון".

רחובות ביתר השחירו

בשנים האחרונות נחלש הרב, והחל להעביר 

צדק  דין  בית  לחברי  סמכויותיו  את  בהדרגה 
זאת,  עם  השנים.  כל  בראשותו  שעמד  בביתר 
דמותו חפפה תמיד מעל העיר, והייתה לו קורת 
רוח לראות את התפתחותה הרוחנית. מדי פעם 
השתתף באירועים והעניק את ברכתו לתושבים. 
בשבועות האחרונים אושפז הרב עקב חולשה, 
ובלילה שבין שלישי לרביעי קרסו מערכות גופו. 
תושבי ביתר ורבים-רבים בעולם התורה העתירו 
לרפואתו אולם לדאבון הלב - בבוקר יום רביעי 
הגיעה ההודעה כי ניצחו אראלים את המצוקים. 
מלאכה,  ביטול  על  הכריז  ביתר  צדק  דין  בית 
הדמות  על  אבל  במודעות  כוסו  העיר  וקירות 

התורנית המרוממת שנעקרה מהעיר. 
בוסטון  הכנסת  מבית  יצא  ההלוויה  מסע 
שם  הרב,  של  מגוריו  למקום  סמוך  בביתר, 
תופיק- הגר"א  יבדלח"ט  עמיתו  הספידוהו 

העיר  ראב"ד  העיר,  רבה הספרדי של  אביעזרי, 
הגר"ש   - הדין  בית  וחברי  ברוורמן,  הגר"צ 
איצקוביץ, הגר"י ברזובסקי, הגרא"ש שטיגליץ 
הלכו  העיר  מבני  אלפים  העיר.  מרבני  ועוד 
בדומייה אחר המיטה, והרחוב הראשי של גבעה 

א', רחוב רבי עקיבא - השחיר מהמון אדם. 
לאחר מכן המשיכה ההלוויה לבני ברק, שם 
הוספד הרב ליד ישיבת 'אוהל יעקב' בה הרביץ 
הדור  גדולי  ובמעמד  רבות,  שנים  במשך  תורה 
החיים  לבית  המונים  ליווהו  הישיבות  וראשי 

פוניבז' בעיר, שם נטמן. 

מעשה בסידור קידושין 

בהספדו המרגש אמר הראב"ד הגאון רבי צבי 
ברוורמן יבדלח"ט: "איבדנו רב משכמו ומעלה, 
ששה  בכל  בקי  שהיה  אדיר,  מידה  בקנה  גאון 
היו  אשר  ערוך,  שולחן  חלקי  וארבעה  סדרים 
מונחים על כף ידו. כאשר זכיתי להשיא את אחד 
היה  זצ"ל  הגרי"ש אלישיב  - מרן  מבניי שיחיו 
אמור לסדר קידושין. אבל הגרי"ש הצטנן באותו 
היום וברגע האחרון לא יכול היה להגיע. ניגשתי 
אל הגרד"צ אורדנטליך זצ"ל ואמרתי לו: 'אולי 
'אני  הרב:  לי  אמר  קידושין?'  לסדר  יוכל  הרב 
לא נוהג לסדר קידושין לפני שאני לומד את כל 
הלכות קידושין. אני צריך עשרים דקות ללמוד'. 
עבר  דקות,  עשרים  למשך  לפינה  פרש  הרב 
בראשו על כל הלכות קידושין בשולחן ערוך - 

ואז התייצב לסידור קידושין". 
שנים,  שלוש  לפני  כי  סיפר,  ברוורמן  הגר"צ 
כאשר הרב נחלש, קרא לו הגרד"צ זצ"ל ואמר: 
הדין,  לבית  מלבוא  אותי  שתפטור  מבקש  "אני 
קשים עליי העול והאחריות. אבל אם אתה מרחם 
עליי - אל תרחם עליי. אני המאושר עלי אדמות. 
אני שקוע עשרים וארבע שעות בלימוד. כל מה 
שרציתי ללמוד בעומק במשך כל שנות הרבנות 
ולא הצלחתי - עכשיו משלים ומנצל כל דקה". 

עתה, משניצחו האראלים, עבר רבה של ביתר 
ללמוד תורה בישיבה של מעלה. יהי זכרו ברוך. 

קברניט העיר
אורדנטליך  צבי  דוד  רבי  הגדול  הגאון  את  למנוחות  ליוותה  עילית  ביתר 
 • עברו  מדורות  ומרוממת  הדורה  רבנות  ששיקף  העיר  של  רבה   - זצ"ל 
ברק  בבני  תורה  הרביץ  איש',  ה'חזון  לתלמיד  שהיה  מבודפסט  העילוי 
ובארגנטינה, ונקרא לדגל לכהן כרבה של העיר הצעירה והמתפתחת בהרי 
• וגם: היכן התערב הרב בתקיפות, מתי סירב בנחישות להתערב,  יהודה 

ומה הייתה דעתו בקשר לפוליטיקה המקומית? • הודה, זיווה והדרה

תולדותיהם של צדיקים | הרב הנערץ שהנהיג את ביתר עילית ביד רמה  



יש מקום
לכווולם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו:

s o r a g d o o r @ g m a i l . c o m
1-700-555-055

פתאום
מחירים

חסרי תקדים!

תהליך 
כימי 

למניעת 
קורוזיה

אחריות
מלאה
עד 8 
שנים

גימור
מוקפד
איכותי

ובטיחותי

צביעה
בתנור חם 

בשיטה
אלקטרו
סטטי

עמידה
בתקנים

המחמירים
ביותר

עיצוב
עדכני 
ויופי 
מנצח

סגירת מרפסות בטכנולוגיות מתקדמות:
גגות קבועים, גגות הזזה, 

גגות הרמה, תקרות זכוכית ועוד...

מגוון טכניקות מתקדמות  
לבנייה קלה בבית שלכם!

שיטות איטום מתקדמות ובלעדיות!

סורגדור מציגים:

אלפי לקוחות מרוצים כבר נהנים 
מחדר מגורים נוסף במשך כל השנה!

< סורגים < מעקות < דלתות  < שערים < קונסטורוקציות

ל ז ר ב ת  ק ל ח מ

ום י נ י ומ אל ת  ק ל ח מ

< חלונות < חלונות בלגיים < דלתות < מעקות < תריסים < זכוכית
w w w . a l u m i n u m . s or a g d o or . c om

w w w . s o r a g d o o r . c o m

מרפסות תלויות מתקפלות ומרפסות קבועות על עמודים

מחיר מיוחד לקבוצות רכישה


	כותרת כל ישראל
	Kvis1p002
	Kvis1p003
	Kvis1p004
	Kvis1p005
	Kvis1p006
	Kvis1p007
	Kvis1p008
	Kvis1p009
	Kvis1p010
	Kvis1p011
	Kvis1p012
	Kvis1p013
	Kvis1p014
	Kvis1p015

