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אוריאל צייטלין

ארצות  נשיא  ראשון  יום  בליל  צייץ  קרה",  גדול  מאוד  "משהו 
החלו  הברית  בארצות  העולם.  את  והסעיר  טראמפ,  דונלד  הברית 
 1 מספר  המבוקש  של  בחיסול  שמדובר  כך  על  הדיווחים  לצוץ 
בעולם, אבו בכר אל בגדאדי, שעל ראשו הוצע פרס בסך 25 מיליון 
רק  נותר  הברית  ולארצות  רבה  במהירות  התגלגל  הדיווח  דולר. 
התייצב  ישראל(  )שעון  אחה"צ  שלוש  בשעה  להכחיש.  או  לאשר 

הנשיא מול המצלמות והחל לגולל את סיפור החיסול.
מנהיג הטרור מספר  את  הביאה  הברית  ארצות  בלילה,  "אתמול 
אחד בעולם לצדק", פתח טראמפ את נאומו. "אבו בכר אל-בגדאדי 
הרצחני  הטרור  ארגון  דאעש,  של  והמנהיג  המייסד  היה  הוא  מת. 
שנים  במשך  אותו  חיפשה  הברית  ארצות  בעולם.  ביותר  והאכזרי 
רבות. לתפוס ולהרוג אותו היה הדבר הראשון בסדר העדיפויות של 
המשטר שלי. הכוחות המיוחדים ביצעו פעולה מסוכנת בשעת ליל 

והצליחו במשימתם". 
ופירט  הנשיא את המבצע  תיאר  בבית הלבן  בהצהרה המיוחדת 
בלהט את הדרך שבה חוסל. "הלילה בצפון מערב סוריה כוחותינו 
עשו זאת באופן מעורר השראה", סיפר. "הם היו נהדרים", שיבח 
אל  של  שלוחמיו  בעוד  נפגע  לא  לוחם  אף  בזה,  "צפיתי  הנשיא, 

בגדדי נהרגו עמו".
לתאר  כדי  במילים  חסך  ולא  לפרטים  טראמפ  ירד  הזה  בשלב 
את הזוועה, "הוא מת לאחר שנכנס למנהרה חסומה, כשהוא בוכה 
וצורח. בגדאדי גרר ילדים צעירים איתו והוביל אותם למוות בטוח. 
הוא  אחריו.  רדפו  שלנו  אחרי שהכלבים  המנהרה  לסוף  הגיע  הוא 
פוצץ את עצמו למוות עם שלושה מילדיו, והמנהרה קרסה כתוצאה 

מהפיצוץ".
מנת  על  דנ"א  בדיקת  נערכה  הפיצוץ,  לאחר  כי  הוסיף  טראמפ 
לוודא שאכן מדובר באל-בגדאדי. "התוצאות נתנו תוצאה מדויקת 
ורגעיו  ניסה כל כך להרתיע אותנו  זה הוא. הוא  וחיובית לגמרי – 
ואחרי  שעתיים  בערך  במתחם  היינו  אימה.  מלאי  היו  האחרונים 
שהמבצע הסתיים לקחנו חומרים מסווגים רבים שקשורים לדאע"ש 

ולתוכניות שלו לעתיד. דברים שרצינו הרבה זמן".
בסיום הצהרתו הודה הנשיא למדינות שסייעו למבצע ההירואי, 
סוריה,  טורקיה,  אחרות-רוסיה,  מדינות  בתמיכת  נעשה  זה  "כל 
עיראק והכוחות הכורדים. מודה לאנשי המודיעין המקצועיים שלנו, 
לחיילים ולטייסים-אתם הטובים ביותר בעולם. זה היה לילה גדול 
לארה"ב ולעולם. רוצח ברוטלי שגרם לכל כך הרבה סבל ואלימות 

פשוט נעלם והושמד ולעולם לא ירדוף אחרי חפים 
מפשע. הוא מת כמו פחדן, העולם היום הוא 

מקום בטוח יותר".
טראמפ  עיתונאים,  לשאלות  במענה 

שהוביל  המבצע  על  גם  אור  שפך 
במשך  אחריו  "עקבנו  ללכידתו. 
הוא  לאן  בערך  ידענו  שבועיים, 
שתוכננו  מבצעים  כמה  היו  הולך. 
דבר  של  בסופו  ראינו  ובוטלו. 
היה במתחם  הוא  שאתמול בלילה 
שבו איתרנו אותו. שמונה מסוקים 
הגיעו למקום, והם ירו חורים בצידי 

הקירות. צפיתי בזה יחד עם מייק פנס 
ואחרים".

פרסם  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
האמריקני  הנשיא  הצהרת  אחרי  קצר  זמן 

סרטון בעקבות חיסולו של מנהיג דאע"ש. "אני 
המרשים  ההישג  על  טראמפ  הנשיא  את  לברך  מבקש 

את  משקף  זה  אל-בגדאדי.  דאע"ש,  ראש  של  לחיסולו  שהביא 
הנחישות המשותפת שלנו, של ארה"ב ושל כל המדינות החופשיות, 
ציון  הוא  הזה  ההישג  הטרור.  ובמדינות  הטרור  בארגוני  להילחם 
דרך חשוב, אבל המערכה עדיין לפנינו". קודם אמר בפתח ישיבת 
המזרח  התיכון.  במזרח  מתרחש  מה  רואים  "אנחנו  כי,  הממשלה 
סוריה  סוערת,  עיראק  סוערת,  לבנון   – טלטלה  עובר  שוב  התיכון 
סוערת, ואיראן שועטת בכל המרחבים הללו. אנחנו יודעים שהכוח 
כל  מול  אל  בהמשך,  להתעצם  חייב  עכשיו  עד  אותנו  ששירת 
התופעות הללו. זה מחייב החלטות קשות מאוד. מה שנאמר על ידי 
ועל ידי הרמטכ"ל, זה לא ספין, זה שיקוף של המציאות, של אתגרי 

ההווה ואתגרי העתיד הקרוב".
בגדאדי:  אל  לחיסול  התייחס  גנץ  בני  ח"כ  לבן,  כחול  יו"ר  גם 
"המאבק בטרור דורש תמהיל של אחריות, סבלנות ונחישות לפעול. 
חיסולו של מנהיג דאע"ש אמש בסוריה הוא שילוב של שלושתם. 
ארצות  צבא  כוחות  של  חשוב  ומודיעני  מבצעי  בהישג  מדובר 
לשעבר,  הרמטכ"ל  הוסיף  עוד  טראמפ".  הנשיא  בהובלת  הברית, 
אזרחים  אלפי  של  אכזרי  למוות  ישיר  באופן  אחראי  בגדאדי  "אל 
שכל פשעם היה שלא חלקו איתו את אותה אידיאולוגיה קיצונית. 
המאבק בטרור אינו מאבק מול אדם אחד, הוא ארוך ועיקש, אבל כל 
סיכול ממוקד מעביר מסר מרתיע לכל הנהגת הארגון וחבריו – ידם 

הארוכה של הנלחמים בטרור מגיעה לכל מקום".
שרידי  כי  לרויטרס  מסרו  אמריקנים  גורמים 
לאחר  זאת  לים,  הושלכו  בגדדי  אל  של  גופתו 
להלכה  בהתאם  שונים  טקסים  שנערכו  לאחר 
לספק  סירבו  הללו  הגורמים  האיסלאמית. 
היכן  מלציין  ונמנעו  נוספים,  פרטים 
התקיימו הטקסים וכמה זמן נמשכו. חלקם 
העריכו ששרידי גופתו של אל-בגדדי הגיעו 

לים באמצעות מסוק.
מארק  הגנרל  המשולבים,  המטות  יו"ר 
שקיים  עיתונאים  במסיבת  אמר  מילי, 
דאעש  מנהיג  של  הגופה  ששרידי  בפנטגון 
שנוגע  ולחוק  לנהלים  "בהתאם  נטמנו 
היועץ  אובריין,  רוברט  חמושים".  לסכסוכים 
נשיא ארה"ב לביטחון לאומי אמר שכמו אחרי  של 
חיסול אוסמה בן לאדן ב-2011 גם במקרה זה גופת מנהיג 

דאע"ש תיטמן בים.

מנהיג הטרור חוסל
כמעט עשור לאחר שהקים את ארגון הטרור הרצחני שאחראי למותם של אלפי בני אדם – חוסל אבו בכר אל-בגדאדי במבצע מיוחד של הצבא 

האמריקני • "הוא מת לאחר שנכנס למנהרה חסומה, כשהוא בוכה וצורח. בגדאדי גרר ילדים צעירים איתו והוביל אותם למוות בטוח", תיאר נשיא 
ארה"ב • כך התנהל המצוד שנמשך זמן רב עד ללכידתו בכפר שבפאתי סוריה

אל בגדאדי פוצץ את עצמו למוות עם שלושה מילדיו לאחר שאחת מנשותיו הלשינה עליו

אל בגדדי

טראמפ בהצהרה לתקשורתדעא''ש בסיני

 המצוד 
כי  בארה"ב  גורמים  שני  מפי  מדווח  טיימס"  יורק  ה"ניו 
האסלאמית"  "המדינה  ארגון  מנהיג  של  מיקומו  על  המידע 
אחת  של  וחקירה  מעצר  בעקבות  הגיע  אל-בגדאדי  בכר  אבו 
אל-בגדאדי  לפיו  הראשוני  החוט  לקצה  שהביאה  מנשותיו 
מסתתר בכפר השוכן בצפון-מערב סוריה. עוד דווח כי אנשי 
גורמי  עם  יחד  עבדו   ,CIA-ה בראשם  האמריקאי,  המודיעין 
מודיעין עיראקים וכורדים על מנת לאתר את המיקום המדויק 
בו התחבא מנהיג דאעש. לאחר איתורו הוצבו במקום מרגלים 
שעקבו אחר תנועותיו, וכך סייעו לכוחות הקומנדו האמריקני 
לחסל את מנהיג הארגון. גורמי צבא ומודיעין ביקרו היום את 
הצליח  החיסול  כי  וטענו  דונלד טראמפ  הברית  ארצות  נשיא 
למרות החלטתו על נסיגת הכוחות האמריקניים מצפון סוריה. 
של  הקפדני  לתכנון  הפריעה  הנסיגה  גורמים  אותם  לדברי 
הפשיטה  במהלך  סיכון  לקחת  הפנטגון  את  ואילצה  המבצע 

הלילית.
את  בטרור  בלוחמה  המתמחים  הגורמים  שיבחו  במקביל, 
הכורדים, שסיפקו מידע ל-CIA על אודותיו של אל-בגדאדי, 
לבד  אותם  שהותירה  האמריקניים  הכוחות  נסיגת  לאחר  גם 
הסורים  הכורדים  כי  ציין  הגורמים  אחד  טורקיה.  מול  בקרב 
כל  מאשר  הפלישה  לקראת  מודיעין  יותר  תרמו  והעיראקים 
מדינה. בתוך כך, עוד פרטים חדשים מתכנון המבצע נחשפו 
לתכנן  החלה  דלתא"  "כוח  העלית  יחידת   – לפיהם  בעיתון, 
ולהתאמן על משימה סודית להרוג או לחטוף את מנהיג דאעש, 
במהלך הקיץ. היחידה התמודדה בתכנון עם קשיים רבים. בין 
בעומק שטח  היה  – מקום מסתורו של המנהיג האכזר  היתר 
נמצא  שלו  האווירי  והשטח  אל-קאיעדה,  ידי  על  שנשלט 
בשליטת סוריה ורוסיה. לפחות פעמיים ביטל הצבא האמריקני 

משימות ברגע האחרון.
ABC כי "רק  שר ההגנה מארק אספר אמר בראיון לרשת 
אור  לו  ונתן  התכנית  את  בחר  הנשיא  ושישי  חמישי  ביום 
לא  הוא  כי  ציין  אספר  אתמול".  עשינו  וכך  להמשיך  ירוק 
אם  למבצע  לצאת  מצליחה  הייתה  הברית  ארצות  אם  יודע 
הכוחות האמריקניים היו נסוגים לחלוטין מסוריה, כמו שתכנן 

בהתחלה הנשיא.
בתוך כך, על אף שעדיין לא התקבלה החלטה רשמית על מי 
יעמוד בראשות דאעש במקומו של אל-בגדדי, מי שככל הנראה 
עבדאללה  הוא  הפורמלית,  ברמה  לפחות  להתמנות,  צפוי 
"הרוח".   - אל-עפארי  עבדאללה  כחאג'י  גם  קרדאש, שמוכר 
המיועד,  היורש  להיות  מונה  הוא  שבועות  כמה  לפני  כבר 
דווח בזמנו. מדובר בקצין לשעבר בצבא עיראק ששירת תחת 

משטרו של סדאם חוסיין.
בתחילת השבוע, שיגר שר הפנים הצרפתי מכתב למפקדי 
המשטרה האיזוריים בו הודיע כי יש להגביר עירנות על-רקע 
החשש מפיגועי נקמה. "קיומה של התעמולה הג'יהאדיסטית 
בעקבות מותו של מנהיג דאעש, שעלולה אולי לדרוש פעולות 
במהלך  לציון  שראויה  ביותר,  קיצונית  ערנות  מחייבת  נקם, 

אירועים ציבוריים בימים הקרובים", כתב השר.

"דבר גדול קרה" – כך התבטא נשיא ארה"ב לגבי חיסולו של 
ארצות  צבא  של  בתקיפה  אידליב שבסוריה  בעיר  דאע"ש  מנהיג 

הברית.
אבו בכר אל-בגדאדי, כך דווח, פוצץ עצמו למוות עוד בטרם 

הונחה עליו יד רודפיו בכדי לא ליצור סאגה משפילה מבחינתו.
 2014 בשנת  הח'ליפות  של  הקמתה  על  הודיע  אשר  האיש 
ואשר הפך את תא אל-קאעדה בעיראק לגוף מפלצתי העונה לשם 
דאע"ש, הגיע לסוף דרכו. בשם המלחמה בכופרים ובצלבנים זרע 

אל-בגדאדי הרס וחורבן עלי אדמות.
גם  אך  כמותו,  מאין  אכזר  מנהיג  היה  אל-בגדאדי  בכר  אבו 
כריזמטי. מדובר אפוא במכה לא מבוטלת לדאע"ש ולתפוצותיו. 

גם העובדה שהוא נותר בחיים ופרסם מעת לעת סרטונים הוסיפה 
להילה שלו בעיני חסידיו. לכן גם סמלית וגם מעשית מדובר במכה 

לדאע"ש.
אלא שסוף דרכו של האיש אינה מבטאת בשום אופן את מיגורו 
והטרור   21 ה-  המאה  מציאויות  להיפך.  אף  אולי  הרעיון.  של 
ללכת  שביקשו  מי  עם  האנושית  החברה  את  יפגישו  הדיגיטלי 
בדרכו של אל-בגדאדי ולהוכיח כי מוקדם להספיד את הג'יהאד 

הסלפי.
 הכותב הוא פרופסור חבר, ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח 

התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב

| פרופ' עוזי רבי |

מוקדם להספיד את הג'יהאד 



*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי
מוגש כמידע לחברי מכבי

 רח׳ רבי עקיבא 86
03-5771313

רח׳ נתן הנביא 1
03-5782928

 רח׳ אהרונוביץ 19
03-5605001

 רח׳ כהנמן 64 ו'
03-5771313

רח׳ דמשק אליעזר 12 
 קריית ויז'ניץ
03-7462220

 רח׳ חזון איש 56
03-5795630

 רח׳ הרב שך 60
03-6331333

רח׳ צבי הרלינג 5 
 קריית הרצוג
03-6227222

רח׳ רש״י 30
03-6181844

 מוקד לרפואה דחופה
רח׳ רבי עקיבא 86

ימי חול: 19:00-22:30

 מרפאת רופא תורן-נשים
רח׳ רבי עקיבא 86

18:00-22:00

מכבי
במקום הנכון, בזמן הנכון!

מכבי לצידכם תמיד
במרכזים הרפואיים:









חדש בלאומית בני ברק
רפואת ילדים

מהיום למחר
כי חשוב לנו שתקבלו יותר, ותחכו פחות.

תקף לימי חול.

לזימון תור חייגו: 507*
לפרטים נוספים: אסף לוי - 050-6845040

ח׳

ראשון

א׳

ח׳

ט״ו

כ״ב

כ״ט

ו׳

י״ג

כ׳

כ״ז

ב׳

ט׳

ט״ז

כ״ג

ל׳

ז׳

י״ד

כ״א

כ״ח

רביעישלישישני

רפואה 
קרובה לבוא





מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

30
בני

 זה הזמן לבדיקת פרופיל שומנים 
 ולשינויים באורח החיים העשויים
להוריד את רמת הכולסטרול בגוף

הוסיפו
בריאות לחיים!





מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

בני

תשקלו את זה...
 BMI זה הזמן לבדיקת
המאבחנת עודף משקל

הוסיפו
בריאות לחיים!

40



ג' חשוון תש"פ 141/11/19

שמחת הברית 
לנין האדמו"ר 

מטשעקווא נכד 
הגר"ש גשטטנר 

והאדמו"ר 
מלייפניק  בן 

הרה"צ רבי יעקב 
שלום הלברשטאם 

אב"ד טשעקווא 
בית שמש | צילום: 

יהודה פרקוביץ

מעמד 
הכנסת 

ס"ת 
לביהמ"ד 
מודז'יץ 
בבני ברק

הכינוס השנתי של ראשי הישיבות לצעירים 
במעמד ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין

מעמד קביעת מזוזה לרגל שיפוץ והרחבת בית 
המדרש ויז'ניץ בעפולה | צילום: משה גלדשטיין

שמחת נישואי נכדת הגר"ב פנחסי ראש 
ישיבת 'ברכת אפרים', בת לבנו הגר"א  

פנחסי, עם בן הגר"מ פדידה משגיח שיבת 
'תפארת הלוי' בי-ם



15 ג' חשוון תש"פ 1/11/19

מעמד כבוד התורה 'באור פניך' שע"י ועד אהבת 
תורה חצר הקודש סאדיגורה | צילום: אברמי ברגר 

הילולת האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מביאלא 
זצ"ל אצל בנו מ"מ האדמו"ר מביאלא ב"ב 

הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בשבת פרשת 
בראשית בחיפה  | צילום: אהרן ברוך ליבוביץ 

לב
יב

רק
כ םלה

השבוע שחלף בחצרות גדולי ישראל
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