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באופן  יעדיה  כלל  את  השיגה  שחורה'  'חגורה  "תוכנית 
תום  עם  צה"ל  דובר  בבוקר  חמישי  ביום  אמר  ומלא",  מהיר 
הלחימה  סבב  נמשך  שעות,  מ-48  יותר  קצת  הלחימה.  סבב 
חמישי,  יום  של  בוקר  לפנות  האיסלמי.  והג'יהאד  ישראל  בין 
למרות  זאת  לתוקפה,  שנכנסה  אש  הפסקת  על  הכריז  הג'יהאד 
שלאחר מכן נרשמו עוד שיגורי רקטות לעבר ישראל. בסופו של 
דבר, בישראל רואים בסיפוק את המבצע הזה. בין השאר, משום 
שהציפיות בישראל היו לירי הרבה יותר משמעותי מזה שראינו 
ויותר מהכל, היה חשש כבד שחמאס יצטרף ללחימה – מה שלא 

קרה והוביל לרגיעה שאנו רואים עכשיו.
יומיים  לפני  שהחלו  קרב  יממות  שתי  הסתיימו  "הלילה 
בשעה 04:00 לפנות בוקר", פתח ואמר דובר צה"ל, תא"ל הדי 
'חגורה שחורה' השיגה בראייתנו את כלל  זילברמן, "התוכנית 
היעדים שלה באופן מהיר ומלא כל זאת ב-48 שעות. מבחינתנו 
מדובר על מהלך יזום שנוהל בניגוע עדין בשני היבטים - האחד, 
בידול החמאס מהגא"פ והשני, איזון בעוצמת האש שהופעלה 
לעצב  רבים  ניסיונות  קיימנו  האחרונים  בחודשים  הגא"פ.  על 
את המציאות ברצועת עזה על מנת שתהיה יציבה יותר, ניסינו 
דיפלומטיות   בדרכים  אלעטא  אבו  בהאא'  את  מפעולתו  להניא 
המשיך  קינטי",  סיכול  לבצע  נאלצנו  ולכן  צלחו  לא  שלצערנו 
שידענו  חיה  מתקתקת  פצצה  היה  "בהאא'  זילברמן.  תא"ל 
שהולכת לבצע פיגועים בימים הקרובים, הוא היה זה שהפר את 
'גן  אירועי   - ביניהן  שביצע  בפעולות  למעשה  הלכה  היציבות 
סגור', הירי במהלך הפסטיבל בשדרות, והירי לשדרות בתאריך 
ה-1 בנובמבר. בהאא' היה לא רק האויב של מדינת ישראל וצה"ל 

אלא גם של תושבי עזה ולא אפשר להם להתקדם בהסדרה".
תא"ל  מרחיב  היום  לסיומה  שהגיעה  התוכנית  תכלית  על 
נועדה לסכל את בהאא', להבדיל את החמאס  כי היא  זילברמן 
בצורה  בעזה  והייצוב  העיצוב  תהליך  את  ולהמשיך  מהגא"פ 
אחרת. "בפעולה הזו הנחתנו מכה קשה על הגא"פ, על יכולותיו 

הצבאיות בדגש על סיכול פעילי טרור ובתקיפת תשתיות טרור. 
של  הצבאית  הזרוע  שמפקד  הבנו  האחרונים  הלחימה  בימי 
גא"פ בעזה הוכוון ישירות ע"י גא"פ חוץ, כלומר גא"פ בסוריה, 
מרבית  את  לפועל  והוציא  ארוכות  שנים  שיזם במשך  זה  והוא 
הפיגועים כנגד ישראלים וכאמור, עסק בשבוע האחרון במתווים 
שונים שהראשון ביניהם הוא מתווה רקטי כנגד אזרחי ישראל 
שנמשך  הקרב  נוהל  זילברמן.  תא"ל  הוסיף  צה"ל",  וחיילי 
ומעמיק, שבמסגרתו ביצעו קבוצת  כשישה חודשים היה סדור 

פקודות מטכ"לית ראשונה ושנייה, אישורי תוכניות ועוד.
דובר צה"ל חושף את דפוס הפעולה. "הצלחנו לסכל בסיוע 
פעילות  בזמן  תפסנו  אותם  מחבלים,  כ-25  השב"כ  של  רב 
עוינת נגדנו. סיכלנו חוליות ירי רקטי וחוליות נוספות. הצלחנו 
להשלים כמה תהליכים של סגירת מעגלים ואיתור מטרות בזמן 
עליהם  עובדים  שאנחנו  עונות'  'ארבע  מהיערכות  כחלק  אמת 
בחודשים האחרונים וכמובן ע"י מערך הכטב"מים ושילוב של 
אנשי אמ"ן ממגוון התחומים. מבחינה טקטית, ביצענו עשרות 
היו  שבהם  המובילים  טרור,  תשתיות  של  לתקיפה  קרב  גיחות 
קרקע  תת  תשתיות  הגא"פ,  של  יבשתיים  צבאיים  מתחמים 

ומספר תשתיות ימיות של הגא"פ במרחב החוף".
ייחודיות התוכנית בעיניו של דובר צה"ל, היא בהיבט היוזמה 

יוזמה שהיה  נכון של  זה הליך  והתעוזה. "אנחנו רואים בעניין 
הצלחנו   - וההפתעה  התחבולה  הוא  נוסף  היבט  לקדם.  נכון 
לשמור על הפתעה מוחלטת גם בתוך הצבא וגם בפני הגא"פ. 
ביצענו תקיפות איכותיות ולא כמותיות" מוסיף דובר צה"ל, "עם 
בעשרות  מדובר   - מעורבים  בבלתי  פגיעה  אי  על  דגש  השמת 
לוחמי  משמעותיות.  הן  המטרות  איכות  מבחינת  אבל  תקיפות 
ההגנה האווירית פעלו בהיקף רחב, הוצאנו לפועל את כל מה 
שאנחנו יודעים על מנת להגן על המדינה גם בהיבט היירוטים 
של כיפת ברזל מדובר בכ-90 אחוזי הצלחה". זילברמן מדגיש, 
ללא  ואפקטיבי  מדויק  לסיכול  להגיע  מצליחים  היינו  "לא 
המודיעין שקיבלנו מהשב"כ והשילוב הזה הוכיח עצמו כמכפיל 

כוח למאבקים של ישראל בטרור".
גבוהה לתרחישים  ובדריכות  נמצא בכוננות  בתוך כך, צה"ל 
רבים וערוך להגנה והתקפה לא רק בעזה - אלא בזירת המלחמה 
איראנית  פעלתנות  מול  הינו  המרכזי  המבצעי  האתגר  כולה. 
במגוון רחב של זירות ואיומים, לא רק בסוריה. "אנחנו מבינים 
ונעשה",  נמשיך  וכך  הצפונית  בזירה  להתמקד  צריך  שצה"ל 
הדגיש דובר צה"ל, "אנחנו נגיב בעוצמה בכל מצב שבו יאוים 
העורף או הריבונות הישראלית - אנחנו ערוכים להמשך ירי תוך 

שמירה על פריסה רחבה". 

הפסקת אש 
עשרות ישראלים נפצעו קל ו-34 פלסטינים נהרגו במהלך ימי ההסלמה הבטחונית שפרצה לאחר חיסולו של בכיר 

הג'יאהד האסלאמי ברצועת עזה בהאא אבו אל-עטא · בצה"ל מסכמים בהצלחה את המבצע ומצהירים כי היעדים 
הושגו · למרות ההסכמות על הפסקת אש, נורו טילים לעבר יישובי הדרום · בישראל מצהירים: רק הפעולות בשטח 

יקבעו את מצב הרגיעה · למרות הירי המאסיבי, בחסדי שמים אין הרוגים בישראל · לפיד וליברמן נגד הממשלה: 
"תושבי הדרום לא מרגישים בטוחים" · סיקור נרחב ממבצע 'חגורה שחורה'

וההסלמה
החיסול
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צבע אדום

אוי לבושה ואבוי למבוכה

ששמעתי  כזו  אדום,  צבע  יללת  לקול  התעוררתי  אני  גם 
דוגמתה בפעם האחרונה לפני זמן רב. המלצות לראש הממשלה 
רעיונות  לי,  עלו  לא  החדש  הביטחון  לשר  הצעות  לי,  אין 
כל  משכך,  בפניכם.  להעלות  לנכון  ראיתי  לא  גם  לרמטכ"ל 
שנותר לי, הוא לשתף אתכם בשלוש שיחות שקיימתי מאז החלו 

שיגורי הרקטות.

אימה בסעודת שבת
בראש  בשדרות.  שאובי  משפחת  בבית  שבת  ליל  סעודת 
השולחן יושב אב המשפחה ומזמין את בניו שסועדים את ליבם 
להצטרף לזמירות השבת. בנו הצעיר סיים לספר את אשר שמע 
מפי המורה בתלמוד התורה ופצח בשירה כובשת לכבודה של 
שבת המלכה. בבת אחת פילחה אזעקה את סלון הבית. "צבע 
הם  בחרדה.  ולוקים  המסובים  שומעים  אדום",  צבע  אדום. 
אינם מבזבזים זמן. היעד: מרחב מוגן. דקות חלפו, כולם חזרו 
לשולחן המיותם, אך שוב השתבשו התוכניות. היה זה בהאא' 
שלוות  את  להפר  שהחליט  ירקב,  רשעים  שם  אבו-אל-עטא, 

השבת ולטלטל את ליבם של תושבי הדרום לפני כשבועיים.
שלישי,  יום  של  בבוקרו  לרווחה  נשם  שאובי  הרצל  האבא, 
כשנודע לו על תקיפת חיל האוויר בסג'עייה. "אנחנו מרוצים", 
הוא אומר בסיפוק, שעות לאחר שטיל פגע בראשו של המחבל. 
כששוחחנו, הרצל מתאר את המצב ששורר בשדרות עם תחילת 
ההסלמה כמו עיר רפאים. מבחינתו, המחיר שווה את התמורה. 

"הנחש צריך לקבל מכה בראש ולהבין", קובע שאובי.
בזכרונו של הרצל, צף האירוע הגדול שנערך בקיץ האחרון 
בעיר בה הוא משמש נבחר ציבור, שהתבטל בעיצומו, רק בשל 
גחמותיו של בכיר הג'יאהד. "אילו היתה מזימתו מתגשמת, היה 

קורה אסון כבד".
את שאובי מרגיזה במיוחד העובדה שאת הירי לעברם, בחר 
אל-עטא לבצע דווקא בשעות שיערערו את שלוותם. "למעשה 
התרגלנו לירי הזה", משתף חבר המועצה הדגלאי. עם זאת, הוא 
שמתעוררת  מהמתיחות  כתוצאה  הפגיעה  כי  להדגיש  מבקש 
שנקלעים  הרכים  הילדים  אצל  במיוחד  ניכרת  תקופה,  מידי 

למציאות איומה ולא אחת סובלים מחרדות.
את  מגולל  שאובי  באיבה:  שנגדעה  השבת  לסעודת  בחזרה 
המתח,  את  להפיג  "בניסיון  הממ"ד.  לחדר  המשפחה  מנוסת 
סיפרנו לילדים בדיחות", הוא נזכר. ניתן לחוש בשיחה עמו את 
ההרגשה הקשה שליוותה אותם באותו ליל שבת סוער. באותה 
הטרוריסט  עם  החשבון  כי  וחש  שמחה  מביע  שאובי  נשימה, 

נתעב – נסגר.

אווירת ייאוש בעזה
לגבול  מעבר  אל  צלצלתי  והיירוטים,  הפיצוצים  הדי  ברקע 
בכתיבה  לפרנסתו  העוסק  עובייד,  סמי  היה  הקו  על  הדרומי. 
התחושות  את  באוזניי  מגולל  הוא  צחה  בעברית  עיתונאית. 
ברצועה בבוקר דרמטי זה. על פי עדותו, החיסול כלל לא הפתיע 

את העזתים. "זה היה ברור שיהרגו אותו", אומר עובייד.
את  שאופפת  ייאוש  תחושת  על  מצביע  מעזה  העיתונאי 
שכניו. נמאס להם, הוא אומר. מדבריו ניתן להבין כי לו יכלו, 
היו התושבים עושים מעשה כדי לשנות את אופי החיים העלוב 
ברצועה. "התושבים מסתכלים מהצד על המלחמה הזו", טוען 

עובייד.
תקוותו של עובייד היא שהמלחמה שבפתח תימנע. עובייד 
אסלאמי.  הג'יהאד  את  לרסן  יכול  אינו  גורם  אף  כי  מבהיר 
כשישראל מחסלת את אחד מהמנהיגים שלהם, לא ניתן לשלוט 

בתגובתם – הוא מוסיף.
היה  הרצועה  תושבי  עם  המחוסל  של  הקשר  כי  מתברר, 
מזערי. תפקידו הסתכם באחריות על הירי הרקטי לעבר לישראל. 
בטרם  דבר.  לכל  כצבא  מכה  הארגון שספג  את  מגדיר  עובייד 
לאזרחי  מסר  באמצעותי  להעביר  העיתונאי  מבקש  ניתקתי, 
ישראל. "המצב בעזה גרוע מאוד. האבטלה גואה והפשע גובר. 

חייבים לסיים עם זה". רשמתי.

דבר הגנרל
האלוף  הוא  היוצאות  השיחות  ברשימת  והאחרון  השלישי 
מדבר  הוא  לים,  מעבר  מושבו  ממקום  בן-ראובן.  איל  במיל' 

איתי על ההתרחשויות בישראל. בפיו משנה סדורה על שרשרת 
האירועים בגזרתנו.

"זה דבר שצריך מידי פעם לעשות בהתמודדות עם הטרור. 
בן מוות. הוא  וטוב שכך. הוא  נחרץ –  דינו של אבו אל עטא 
אומר  קרה",  שזה  טוב  ישראל.  במדינת  לפגוע  להמשיך  תכנן 

בן שיחי.
בן-ראובן לא מתחבר למונח 'מדיניות החיסולים'. "זה חלק 
מההגנה על מדינת ישראל", הוא טוען. במקרה הזה הוא משליך 
את יהבו על הרמטכ"ל שלקח את ההחלטה המבצעית לשים קץ 

לחיי בכיר הג'יאהד.
שבחרו  מי  על  ביקורת  במיל'  האלוף  מותח  עמי,  בשיחה 
"פניתי  הפוליטי.  הפלונטר  עם  החיסול  עיתוי  את  לקשור 
רלוונטי  איננו  הדיון  עכשיו.  הזה  הנושא  את  שיעזבו  לאנשים 

בשעה שטילים נורים לישראל".
הביטחון,  מערכת  בפני  כעת  שעומדים  לאתגרים  בהתייחסו 
זה  עכשיו  לעשות  שצריך  "מה  כי  בנחרצות  בן-ראובן  קובע 
לשנות מהר את המצב של מתקפת טילים לישראל ולהחזיר את 
ההרתעה לצה"ל ולמדינה. צריך לעשות זאת מהר ככל האפשר. 
במקרה  האחת,  המשימות:  את  לבצע  קיימות  אפשרויות  שתי 
שאין נפגעים לישראל זה להבליג לנוכח ההתקפה ולהשאיר את 

ההישג הישראלי על כנו".
אופציה שניה שעולה בשיחה, זו שנראית סבירה יותר בעיניו, 
היא להיערך לאפשרות של הסלמה ולמתקפה ממוקדת ומהירה 
לכך  איתן. התנאי  צוק  כמו במבצע  עזה, שלא  רצועת  בתוככי 
מדגיש  למהירות",  עצומה  חשיבות  "יש  צה"ל.  מוכנות  היא 

בכיר צה"ל לשעבר.

סוף דבר
ובטוח  לנו  קל  כמה  במוחי,  מחשבה  חולפת  אחרת,  או  כך 
העולם  בורא  על  רק  משליכים  אנו  יהבנו  כשאת  בליבותינו, 
ומנהיגו. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, ואליו נישא את 
חלילה.  נפגעים  ובהיעדר  בשלום  אלו  ימים  שיעברו  תפילתנו, 

לו יהי.

את ההרתעה איבדנו מאז ברחנו מלבנון, את האמון בצדקת 
הדרך אנחנו מאבדים בכל יום מחדש. חוסר המוכנות של מנהיגי 
מדינת ישראל לשלם את מחיר הניצחון עלול להביא למחיר יקר 
לרדת  אפשר  שאי  חשבתי  לחורבננו.  וחלילה  וחס  יותר  הרבה 

יותר נמוך מכישלון "צוק איתן", טעיתי.
טרוריסט  הארכי  את  לחסל  היה  הכרחי  אפילו  ואולי  נכון 
לא  ממש  הייתה  להמשך  ההיערכות  אבל  אבו-אלעטא,  בהאא 
חכמה. לצערי לא למדנו כלום מניסיון העבר, או שבאופן תמידי 
אנחנו מתעקשים לא ליישם לקחים. אין לי ספק כי כל בר דעת 
כי תבוא תגובה של הג'יהאד. ככה לא  ידע  במערכת הביטחון 
מתכוננים. אסור היה להגיע למצב בו במשך יומיים שלמים חצי 
מדינה מתנהלת עפ"י הגחמות של הג'יהאד. הם מחליטים איפה 

מתחתנים, איפה לומדים ומי ישב במרחב מוגן ולא בסלון.
אויביה.  את  להכריע  הזדמנויות  הרבה  ישראל  למדינת  אין 
עוד פחות מכך הזדמנויות לייצר הרתעה סביבתית משמעותית. 
בשכונה שלנו, המזרח התיכון, מנסה איראן לכפות אידאולוגיה 
ובאמצעות  אטומית  התעצמות  באמצעות  קיצונית  אסלאמית 
כוחות משלוח חיצוניים מומחים בלחימת גרילה. החיזבאללה, 
ישיר  באופן  הפועלים  המשלוח  כוחות  הם  והחמאס  הג'יהאד 
לאט  ממסדים  והחמאס  החיזבאללה  ישראל.  מדינת  נגד  וגלוי 
ישראל  מדינת  של  גבולותיה  על  אסלאמית  מדינה  בטוח  אבל 
של  חורבותיה  על  ההתרחבות  את  בעתיד  להשלים  ובתקווה 
הזדמנות  הייתה  טרוריסט  הארכי  של  החיסול  ישראל.  מדינת 

להכות בחמאס ובג'יהאד ולהשיג הרתעה אזורית מהדהדת. אך 
ובמקום לשדר מסר  ובעוצמה  בנחישות  פעולות  ליזום  במקום 
של רדיפה והכרעה, אנחנו חוזרים אל המנטרה הקבועה ושוב 

מתנצלים ומרגיעים. מנציחים את חוסר ההרתעה.
אנחנו אלופים בלהפחיד את עצמנו. על כל שעל ועל כל מסך 
אומרים  הרדודים  והפוליטיקאים  הפרשנים  בכירי  את  תשמעו 
"אין לנו רצון בהסלמה" או "אתם יודעים איך זה מתחיל, אבל 
לא יודעים איך זה נגמר" ו"איך נשלוט על עזה אחרי שנכבוש 
אותה"? האויב שומע ומתחזק, מאזין לטונים הבכייניים ומתכנן 
את הפיגוע הבא. אין צורך לכבוש את עזה כדי להשיג הכרעה. 
הרתעה.  ליצור  כדי  פלסטינים  מיליון  בשני  לשלוט  צורך  אין 
צריך להבין שאנחנו, ורק אנחנו, אחראים לגורלנו. אם מיד אחרי 
מפקדי   50 עוד  מחוסלים  היו  אבו-אלעטא,  בהאא  של  חיסולו 
בים,  יום,  בכל  וכך   50 עוד  ולמחרת  וג'יהאד,  חמאס  ובכירי 
באוויר, מעל ומתחת לפני הקרקע, אני מוכן להתחייב כי אחרי 
התנאים  את  ומקבלים  לבן  דגל  מניפים  אויבנו  היו  ימים  כמה 
שלנו. הם רוצים לחיות, והם רוצים לשלוט ברצועת עזה יותר 

ממה שהם רוצים לפגוע בנו. 
אני לא תמים, הם לא היו חותמים על הסכם שלום. הם אולי 
היו  הם  אבל  בעתיד,  פלסטין  מדינת  על  מפנטזים  היו  אפילו 
מבינים כי אנחנו נחושים, הם היו מפנימים כי אותנו לא מתישים 
ולא מגרשים. אבל אנחנו כבר יותר מדי שנים מתמהמהים ובשל 
המדינות  עם  חומה  לבנות  ההזדמנות  את  מפספסים  אנחנו  כך 

הערביות השכנות, הסובלות גם הן מהאידאולוגיה האסלאמית 
מדינות  הקמת  שתמנע  חומה  המתמסד,  ומהטרור  הקיצונית 

טרור על גבולותינו.
כדי שנוכל לנצל את ההזדמנות הבאה, בתקווה שהיא תגיע 
אנחנו  בכישלוננו.  להודות  חייבים  אנחנו  בזמן,  אותה  ושנזהה 
לא ניצחנו הפעם וגם לא בפעמים קודמות. לצערי מאז הנסיגות 
מטפחים  אנחנו   ,2000-2005 השנים  בין  שביצענו  בריחות  או 
במו ידנו את התבוסתנות ואיתן את התפתחותן והתעצמותן של 
שתי מדינות טרור.  בזירה שלנו, אל מול האויבים הספציפיים, 
מבוססי אידאולוגיה אסלאמית קיצונית, אסור להתבסס על הגנה 
ועל 'כיפת ברזל', חייבים להוכיח אומץ לב, תחבולה והתקפיות. 
ברורות.  מטרות  הביטחון  לכוחות  להגדיר  חייב  המדיני  הדרג 
מילים  אלה  מטרות,  לא  אלה  וכד',  סבב  חזקה,  מכה  הסלמה, 

מכובסות שלא מחייבות מתן הסברים על חוסר הישגים.
אני מאמין בזכותנו לחיות פה, בארץ ישראל. אני מוכן לקבל 
לצידי.  נורמלית  חיים  שגרת  לנהל  להם  ולאפשר  שכני  את 
אבל, אני לא מוכן להמשיך להיות מאוים ולחיות באווירה של 
בו  במקום  כורח  היא  נפש,  לא משאת  היא  הישרדות. מלחמה 
קיים איום קיומי לא רק למדינה אלא גם לחלק ממנה ולשגרת 
חייהם של אזרחיה. אם נגזר עלינו להתמודד עם האתגר הנוראי 

הזה, מן הראוי שננצח בה. לנו אין ברירה, לנו אין ארץ אחרת.

תא”ל במיל' צביקה פוגל

שניאור ובר
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סיכום המבצע
בצה"ל מפרסמים נתונים סביב 48 שעות ההסלמה שקיבלו את 
השם "חגורה שחורה", שהתחילו אחר חיסולו של בכיר מפקדי 
במהלך  כי  מתברר  אל-עטא.  אבו  בהאא'  האסלאמי  הג'יהאד 
לשטחים  מתוכם   60% רקטות,   450 לישראל  שוגרו  המבצע 
פתוחים, כיפת ברזל יירטה 90% מהירי שכוון לאזורים מיושבים. 
על פי צה"ל, 25 מחבלים חוסלו במהלך או רגעים קודם שיגור 
 34 הפלסטיני,  הבריאות  משרד  פי  על  ישראל.  לעבר  רקטות 

נהרגו, חלקם נשים וילדים, עוד 100 פלסטינים נפצעו. 
בין המחוסלים, בכיר בג'יהאד האסלאמי רסמי אבו מלחוס, 
מפקד יחידת הרקטות בחטיבת המרכז, שחוסל הלילה יחד עם 
חמישה מבני משפחתו שנהרגו. במהלך תקיפות צה"ל ברצועה 
הותקפו עשרות מטרות טרור מרכזיות של הג'יהאד האיסלאמי 
צבאים  מתחמים  חמ"לים,  אמל"ח,  יצור  אתרי  מפעלים  ובהן: 
מחסני  תת-קרקע,  ותשתיות  מנהרות  שיגור,  אתרי  ואימונים, 
תקיפת  מחבלים,  סיכום  הלחימה:  במהלך  בוצע  עוד  אמל"ח. 
כלים ואמל"ח בתווך הימי, פגיעה בפריטי תלול מסלול, פגיעה 
תקיפת  ארגוניות,  תשתיות  תקיפת  ותת-קרקע,  מנהור  תשתיות 

אתרי ייצור אמל"ח מקומיים. 
כזכור, לאחר לילה רווי אזעקות ביישובי עוטף עזה והשפלה, 
ולצד תקיפות תגובה של חיל האוויר הישראלי של מטרות טרור 
של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, המשלחת שנשלחה לקהיר, 
בירת מצרים, הגיעה להסכמות לכניסתה לתוקף של הפסקת אש 
בין הצדדים החל מהשעה 5:30 ביום חמישי, כך על פי דיווחים 
ערביים שונים. דובר הג'יהאד האסלאמי מוסעב אל-ברים אישר 

גם הוא כי הפסקת האש נכנסה לתוקף. 

אין שינוי במדיניות
הפסקת  הסכם  על  לדיווחים  התייחס  ישראלי  מדיני  גורם 
כי,  ואמר  האסלאמי  הג'יהאד  הטרור  לארגון  ישראל  בין  האש 
"המעשים בשטח הם שיקבעו. ישראל לא נתנה דבר. מי שיפגע 
ישראל השיגה את  אין שינוי במדיניות.  בו.  נפגע  בנו – אנחנו 
נפגע משמעותית, השמדנו  מטרות המבצע. הג'יהאד האיסלמי 

תשתיות רבות ולמעלה מ-20 מחבלים סוכלו".
שליח האו"ם למזרח התיכון ניקולאי מלדנוב אישר פומבית 
את ההגעה להסכם רגיעה ואמר כי, "מצרים והאו"ם עבדו קשה 
כדי למנוע את ההסלמה המסוכנת ביותר בעזה והסביבה ולמנוע 
קריטיים.  הקרובים  והימים  השעות  למלחמה.  להוביל  ממנה 
כולם צריכים להראות מקסימום איפוק ולעשות את חלקם כדי 
למנוע שפיכות דמים. המזרח התיכון לא צריכה עוד מלחמות".

 פיקוד העורף עדכן ביום חמישי בבוקר על הסרת המגבלות 
)אשקלון  לכיש  ומערב  שדרות,  עזה,  עוטף  מיישובי  למעט 
הערכת  לאחר  כי  יותר  מאוחר  עדכן  צה"ל  דובר  וסביבותיה(. 
לצאת  ניתן  לכיש  מערב  באזור  העורף,  בפיקוד  מחודשת  מצב 
פעילויות  אך  ואירועים,  התכנסויות  על  מגבלה  ואין  לעבודה 

חינוכיות לא יתקיימו.

וההסלמה
החיסול

איזון אסטרטגי

ההרתעה חוזרת

האתגר באשדוד

האלוף במיל' גרשון הכהן

פרופ' עוזי רבי 

אבי אמסלם

בידי חמאס וג׳יהאד איסלמי פלסטיני מצויה יכולת לחימה 
משמעותית בהרבה מזו המיוחסת להם כארגוני טרור. אמנם 
קרב,  מטוסי  כמו  מתקדמות  נשק  במערכות  מצוידים  אינם 
ליצירת כושר לחימה  וארטילריה, הנראות כהכרחיות  טנקים 
למול צבאות מודרניים, אבל בדיוק בכך טמון סוד עוצמתם. 
האסטרטגיים.  לצרכיהם  מתאימה  צבאית  מערכת  בנו  הם 

ביכולתה לעקוף את תחומי העליונות הצבאית הישראלית.
ישראל.  מדינת  מול  אסטרטגי  איזון  השיגו  אלה  למעשה, 
לא  גם  אביב  ותל  אשקלון  את  לכבוש  ביכולתם  שיש  לא 
יהיה ביכולתם לעצור מתקפה של צה"ל לתוך עזה, אבל יש 
ביכולתם לשבש את סדר היום השגרתי של מדינת ישראל עד 

כדי עצירת מומנטום הפעילות הכלכלית בלב תל אביב.
שיתושים  ההכרה  על  מבוסס  האופרטיבי  פעולתם  הגיון 
קטלו  יתושים  ואריות.  מנמרים  יותר  הרבה  לאדם  מסוכנים 
מיליוני בני אדם ואילו נמרים ואריות הם אירוע נדיר שהאדם 
מדינת  כנגד  יפעלו  שאם  הכירו  הם  מולו.  להתמודד  לומד 
יעיל וקטלני.  ישראל בצורת נמר או אריה הם יתקלו במענה 
לכן בנו עצמם לאיים על מדינת ישראל בהגיון הפעולה של 
נחיצי היתושים. בשגרת חייו גם בג׳ונגל, האדם לא פוגש נמר 
זאת חודרים גם למקומות  במרחבי מגוריו. היתושים לעומת 

המוגנים לכאורה.
כל  קודם  אבל  בצה״ל,  כמובן  תלוי  החדש  למצב  המענה 

תלוי בהמוני האזרחים, בהסתגלותם להבנת מהות האיום.
לעם  הטיף  תמיד  הישראלי  השמאל  התחתונה:  בשורה 
ישראל להבין את מגבלות הכוח. אלא שהעיוורון וההכחשה 
המשמעותיים בתחום מגבלות הכוח שרויים בעומק החתירה 

של השמאל הישראלי לנסיגות נוספות ביהודה ושומרון.
את המוכנות של שוחרי השלום לשאת בסיכונים הכרוכים 
צה"ל.  יכולות  על  בהסתמכות  מנמקים  הם  נוספות,  בנסיגות 
את  מאפשר  וכוחו  באזור  החזק  הכוח  הוא  צה"ל  בעיניהם, 
נטילת הסיכונים, כי "אם אחרי נסיגה ייווצר איום, צה"ל יוכל 

לטפל בו ביעילות".
המציאות מלמדת על מגבלות היסוד בהנחה זו. גם אם צה״ל 
וידו תהיה על העליונה, במציאות של רקטות  יוטל למערכה 
על עורף מדינת ישראל, עצם ההחלטה להפעילו כרוכה מידית 
וזה  ישראל  מדינת  במרכזי  החיים  שגרת  של  עמוק  בשיבוש 

סיפור שלא בקלות נכנסים אליו.
הסיבה  זה  בהיבט  להיות  צריכה  הכוח,  במגבלות  הכרה 
לנטילת  ישראל  מדינת  במוכנות  מהותי  לשינוי  העיקרית 

סיכונים הכרוכים בנסיגות נוספות.

חיסולו של בהאא אבו אל-עטא, בכיר הג'יהאד האסלאמי 
הצבאית  ולזרוע  האסלאמי  לג'יהאד  קשה  מכה  היא  בעזה, 

שלו, סראיא אל-קודס )"פלוגות ירושלים"(.
הג'יהאד האסלאמי, בן טיפוחיה של איראן, התעצם בשנים 
האחרונות ביכולותיו הרקטיות והטיליות, והשתווה ליכולות 

של החמאס.
הג'יהאד  של  הצבאית  הזרוע  מפקד  אל-עטא,  אבו  בהאא 
האסלאמי ברצועת עזה, היה מגה-טרוריסט, ארכיטקט מרכזי 

בנושא של תכנון פיגועים וירי על ישראל.
ישראל.  בעניין  במיוחד  הקיצוני,  בקו  ידוע  היה  אל-עטא 
הדמות  הוא  לרוחו.  היו  לא  כספים  והעברת  אש  הפסקת 
מאחורי הירי של הארגונים "הסוררים" שירו על דעת עצמם. 
"השור המשתולל" הזה לא דפק חשבון לאף אחד – מצרים, 
חמאס, אפילו לא למפקדיו – והאמין שהפעילות שלו תאפיל 

על החמאס ותרים אותו לראש הפירמידה בארגונו ובעזה גם 
יחד.

לאחרונה קיבל אל-עטא רמז עבה מישראל להוריד פרופיל 
פעילות והוגדר כפצצה מתקתקת, אך לא שעה לאזהרות.

מד  של  הרגולטור  למעשה  איראן,  הוא  המחבר  החוט 
הפעילות של הג'יהאד האסלאמי. בהאא אל-עטא סומן על ידי 
מפקד כוח קודס, קאסם סולימאני, כמי שיכול לעמוד בראש 

הארגון הכי קיצוני בסביבה.
שוב  הנשחקת.  מהרתעתה  חלק  לעצמה  החזירה  ישראל 
לכלבים  המודיע  חשוב,  כלי  הוא  ממוקד  שסיכול  הוכח 
הנגועים של הג'יהאד האסלאמי כי יש ממש בפתגם "כל כלב 

ביג'י יומו".
הכותב הוא ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון 
באוניברסיטת תל אביב

מזה שנים העיר אשדוד נמצאת בתוך טווח הטילים והאש 
שנזרקים לכיוון מדינת ישראל והרי הדרום. 

העיר אשדוד מרובת תושבים - יותר מרבע מיליון תושבים, 
בימים  אך  אדם,  והומת  שצריך  כמו  מתפקדת  יום  שכל  עיר 
יודעים  זריקת טילים של מחבלים חסרי רחמים,  הקשים של 
ברוך  העורף.  פיקוד  שמדריך  בכללים  ומורגלים  התושבים 
אשדוד  העיר  הניסיון,  צבירת  מחמת  השנים,  במשך  השם, 

עמדה עד כה יפה ממטחי הטילים שנורו לכיוונה של העיר.
שהמצב  שמענו  וכאשר  ניסיון  מלומדת  עיר  היא  אשדוד 
מחמיר ויש חשש גבוה לזליגת ירי לאזורנו, נאלצנו להחליט 
החרדי  במגזר  כידוע,  בעיר.  החינוך  מוסדות  סגירת  על 

מהמוסדות  חלק  נמצאים  עדיין  החרדי  ברובע  בעיקר  בעיר, 
ילדינו ללמוד  וזה פשוט סכנת חיים לשלוח את  בקרוואונים 
ולתחילת  לאישור  הבאנו  האחרונים  בחודשיים  כך.  תורה 
הבנייה למוסדות "חזון מאיר" שעד כה במשך שנים היו ללא 
מבנה קבע וללא מקום מחסה בשעת הצורך. וכך עוד בשאר 
מוסדות חינוך בעיר נשתדל שלכולם יהיה מקום מחסה בשעת 

הצורך בעז"ה.
מאמינים  יהודים  בתור  אנחנו  אך  נמשך,  זה  שנים  במשך 
בני מאמינים צריכים להיות קשובים להוראות פיקוד העורף 
שכידוע מצילות חיים ולעשות השתדלות כמו שמצווה עלינו 

בתורה הקדושה.
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ביקורת באופוזיציה

היה ברור כי עם סיום סבב הלחימה ישובו בכחול לבן לתקוף 
שתיים  מספר  הצפוי.  מן  מהר  קרה  זה  הממשלה.  הראש  את 
ואמר  הרגיעה  הסכם  על  ביקורת  מתח  לפיד  יאיר  לבן  בכחול 
בטוחים,  מרגישים  לא  הדרום  תושבי  קיימת.  לא  "ההרתעה  כי 
ההישג המודיעיני והמבצעי יוצא הדופן של חיסולו )המוצדק( 
נותר אירוע מבודד שאינו משנה תודעה. הפשרה  של אל-עטא 
המסתמנת עם הג'יהאד האסלמי אינה טובה, מפני שהיא תוביל 
לסבב הבא", המשיך לפיד. "אם נותנים לג'יהאד הישגים על ירי 
400 רקטות, בסבב הבא החמאס לא יוכל לשבת בצד - היא לא 

טובה כי שוב לא השתנה כלום".
השר לביטחון פנים גלעד ארדן הגיב בציוץ בטוויטר לדבריו 
של לפיד ואמר כי "אין פה שום פשרה ואתה יודע זאת. הג'יהאד 
הוא זה שרצה להפסיק את האש והוא לא קיבל שום התחייבות 
יזומה, קטלנית ומרתיעה של  בתמורה לכך. הייתה כאן פעולה 

ישראל שמעבירה מסר למחבלים ש'דמם בראשם'".
הוכיחה  ישראל  "מדינת  אמר:  ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
גם בסבב הלחימה הנוכחי כי לא תעמוד מנגד בשעה שביטחון 
אינן  פנינו  כי  נחרצות  הבהרנו  זאת,  עם  יחד  הכף.  על  אזרחנו 
מילדינו  רבים  זו  בשעה  גם  בשקט.  יענה  שקט  וכי  להסלמה 
אני  המודאגים.  הוריהם  ואיתם  לשגרה  לגמרי  שבו  לא  עוד 
מבקש לחזק את ידיהם ואת ידי אזרחי ישראל כולם שגם הפעם 
הפגינו חוסן והקשבה והם ראויים לכל הערכה. זהו אותו החוסן 
באופן  עבודתם  את  לעשות  שלנו  הביטחון  לכוחות  המאפשר 

המקצועי והנחוש ביותר, כפי שעשו גם הפעם"
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף לאחר סיום המבצע 
את ראש הממשלה. "נתניהו ב-2009 התחייב למגר את שלטון 

רק  הוא  ומאז  החמאס 
ראינו   - אותו  את  מחזק 
בין  הדוק  פעולה  שיתוף 
נתניהו לחמאס על חשבון 
הדברים  את  האזרחים". 

אמר בריאיון בגל"צ.
גם  זוהר  מיקי  ח"כ 
המבצע  לסיום  הגיב 
ואמר כי "אחרי סבב נוסף 
דחוף  צורך  קיים  בעזה, 
בישראל.  ממשלה  להקים 
את  להניח  חייב  ליברמן 
המחלוקות האישיות בצד 
ולשבת עם ראש הממשלה 

אסון  תהיה  נוספת  בחירות  מערכת  להסכם.  להגיע  כדי  נתניהו 
למדינה, בייחוד לאור האתגרים העצומים העומדים בפנינו".

רק  כי  הבהיר  לתפקידו,  נכנס  בנט שרק  נפתלי  הביטחון  שר 
החדשים  המשחק  "כללי  לדבריו,  יקבעו.  בשטח  המעשים 
מגבלות.  שום  ללא  מלא,  פעולה  בחופש  יפעל  צה"ל  ברורים: 

מחבל שינסה לפגוע באזרחי ישראל, לא יוכל יותר לישון בשקט, 
לא בביתו ולא במיטתו, ולא בשום מקום מסתור". בנט הוסיף 
ובתושבי  הישראלי  בציבור  צה"ל, במפקדיו,  בלוחמי  "גאה  כי 
פנימי  וחוסן  רוח  קור  לגלות  שממשיכים  עזה  ועוטף  הדרום 

שמחזק אותנו, מקבלי ההחלטות".

וההסלמה
החיסול

מגיע לנו שקט

פיקוד העורף: חובה להישמע להוראות הביטחון

חיים ילין

"בסבב הלחימה האחרון, היו מספר אירועים של פגיעות 
בנפש,  בפגיעה  הסתיימו  לא  ה'  ברוך  אשר  בבתים,  ישירות 
דבר שהוכיח פעם נוספת את העובדה שהוראות פיקוד העורף 
מצילות חיים". את הדברים אומר רס"ן )במיל.( יצחק טסלר, 

מסביר פיקוד העורף למגזר הדתי והחרדי.
האחרון  הלחימה  סבב  את  רב,  בצער  זוכרים  "כולנו 
ירי של טילים ורקטות  בתחילת חודש אייר, כאשר בעקבות 
מרצועת עזה, היו מספר אבידות בנפש. פיקוד העורף ביצע 
והמסקנה  הללו,  מהאירועים  אחד  כל  של  מעמיקה  בדיקה 
העורף  פיקוד  הוראות  על  שהקפדה  היא  החד-משמעית 
זה המקום לשוב  הנפגעים.  היתה להקטין את מספר  עשויה 
להיכנס  יש  אזעקה  לאחר שנשמעת  כי  ההוראה,  את  ולחדד 
הזמן  פרק  במסגרת  המוגן,  למרחב  בזהירות  אך  במהירות 
העומד לאזור הרלוונטי. יש להישאר במרחב המוגן 10 דקות 
ורק לאחר מכן לצאת. מי שנמצאים ברחוב, צריכים להיכנס 
עד  למבנה  להגיע  ניתן  לא  ואם  קרוב  למחסה  או  למבנה 
לתום האזעקה, יש יש להשתטח על הקרקע ולהגן על הראש 

באמצעות הידיים".
ונפגעו  נוסעים ברכב, כמעט  השבוע נתקלנו במקרה שבו 

מטיל, במקום בו לא שמעו אזעקה.
"בחלק מהדרכים הבינעירוניות אכן לא ניתן לשמוע אזעקה. 
לכן למי שיש טלפון סלולרי שבו ניתן להתקין אפליקציה של 
פיקוד העורף, המכשיר מתריע במקרה של ירי. בנוסף, ניתן 
להאזין לתחנות הרדיו החרדיות שבהן מתריעים בזמן אמת 
על ירי טילים. במקרה כזה, על הנהג ברכב לעצור בצד הדרך, 
לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. אם לא ניתן 
להגיע למבנה או למחסה יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע 

ולהגן על הראש באמצעות הידיים".
מה צריכים לעשות מי שנוסעים באוטובוס?

ויורה  האוטובוס,  את  יעצור  הנהג  עירוני,  בין  "בכביש 
הראש  על  ולהגן  החלונות  לקו  מתחת  להתכופף  לנוסעים 
את  יעצור  הנהג  הערים,  בתוך  בנסיעה  הידיים.  באמצעות 
ולהגיע  הנוסעים לרדת  ועל  ייפתח את הדלתות,  האוטובוס, 
לרדת  ניתן  שלא,  במידה  כזה.  שיש  במידה  קרוב  למבנה 
ולהגן על הראש  מהאוטובוס, להתכופף מתחת לקו חלונות 
להמשיך  ניתן  דקות  עשר  לאחר  רק  הידיים.  באמצעות 

בנסיעה".
רס"ן )במיל.( טסלר מציין, כי בסבב הלחימה האחרון היו 

מקרים רבים של נפלים, אשר סביבם נעמדו סקרנים. לדבריו: 
על  גדולים  'להזהיר  שיש  נאמר  עליהם  המקרים  אחד  "זה 
הקטנים' - התקהלות מסוכנת גם מחשש לירי נוסף וגם מחשש 
שהנפל יתפוצץ. על ההורים והמחנכים ללמד את הילדים כיצד 
ברחוב  כשנמצאים  לעשות  מה  המוגן,  המרחב  את  מוצאים 
להתרחק  יש  טיל,  או  רקטה  נפילת  ושלאחר  אזעקה,  כשיש 
מחפצים בלתי מזוהים. כמו כן, במידה ורואים רקטה או טיל 
אשר  למשטרה,  ולהתקשר  סקרנים  להרחיק  יש  הארץ,  על 

תישלח חבלן ושוטרים כדי לטפל באירוע".
שהמשיכו  ישיבות  שהיו  לעובדה  מתייחסים  אתם  איך 

בלימודים למרות האיסור של פיקוד העורף?
"את הכלל של 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' לא המציאו 
הרמב"ם   - "כידוע  ומוסיף  טסלר  מדגיש  העורף",  בפיקוד 
פסק להלכה כי כל מעשה שיש בו סכנת נפשות, מהווה עבירה 
מסבירים  שאם  ספק,  לי  אין  לכן  הנפש.  שמירת  מצוות  על 
כראוי את עוצמת הסכנה, מובן מדוע יש להישמע להוראות 
פיקוד העורף ואני סמוך ובטוח שככל שתהיה הקפדה גדולה 
יותר על ההוראות, יהיה ניתן לצמצם ככל האפשר, את מספר 

הנפגעים".

בחמש בבוקר התעוררתי, הנייד מתריע, הודעות רצות, צבע 
אדום, פיצוצים ויירוטים .

את  סגרו  האם  האזרחים,  על  חושב  ואני  בתפקיד  לא  אני 
הסלמות   13 שסוחבים  במטפלים  מטפל  מי  הממ"ד?  חלון 

בשנה וחצי וחייבים להמשיך לטפל בתושבים?
זאת לא הודעה לתקשורת, אבל חשבתי שאני חייב לעדכן 
במפעלים,  בבתים,  פגיעות  ראיתי  התחושות.  את  ולהעביר 
ראיתי יירוטים והאדמה רעדה, ראיתי אנשים וכלבים רועדים 

ללא שליטה.
סיכול ממוקד. הורידו אנרכיסט שעשה מה שרצה וירה מתי 
שרצה, אבל הסיכול לא יביא לשקט כי ברמה הטקטית נחזור 

שוב להסלמה בעוד חודש או חודשיים.
אין לי דף מסרים ולא חייב כלום לאף אחד. אני חייב דין 
וחשבון למדינת ישראל ולאזרחיה ומה שאנחנו צריכים זאת 

ממשלה של ליכוד וכחול לבן לשנה בלבד כדי שנתניהו יעזוב 
כי  נתניהו",  עם  הולך  לא  "אני  וגנץ את האמירה  את הבלוק 
אנו  פוליטית.  אמירה  מכל  יותר  חשובים  ואזרחיה  המדינה 
האסטרטגית  ההחלטה  את  שיקבל  משותף  לקבינט  זקוקים 

להוריד את הטרור על הברכיים כמו לאחר צוק איתן.
צריך להגיע להסדרה מול החמאס. אותה הסדרה שנתניהו 
רוצה, אבל מתוך עמדת כוח ולא חולשה. פרוז הרצועה מנשק 

והכנסת 5 מיליארד דולר מהעולם לשיקום עזה.
החלטה  לקבל  חייבים  עימות  של  שנים  ב-19  אחת  פעם 
אסטרטגית ולא לדחות את הסבב לעוד חודש או חודשיים. יש 
ציונות  יש  פורחים,  ויישובים  קהילות  משפחות,  ילדים,  כאן 

שהפריחה את השממה, יש בני אדם ומגיע להם שקט. 

הכותב שימש ח"כ לשעבר וראש מועצת אשכול



עם SKODA KODIAQ חדשההפתענו אותך!
הפעם זה �ך!שוברות שיא בארץ ובעולם.פשרות • לא פלא שהתשבחות להן זוכה ה'סקודה קודיאק' ומגוון מערכות מתקדמות, יוצרים עבורך בטיחות ללא ומפנק • שבע כריות אוויר, שימוש נרחב בפלדה מחוזקת מושבים עם פונקציית Easy Entry דואגים שיהיה לך נוח מנועי בנזין מודרניים מבטיחים לך עוצמה שלא הכרת • 

KODIAQ

02-6200-900

סקודה
קודיאק

2019

קוד מוצר:

750
מחיר:

75

5 או 7 מושבים 
לבחירתך!

☑ מערכת בקרת שיוט
☑ Kessy - מפתח חכם והנעה 

באמצעות כפתור ☑ מערכת חדשנית 
לאיתור עייפות ☑ מערכת חכמה המנטרת 

      מרחק מלפנים ☑ חיישני חנייה אחוריים מקוריים ☑ בחירת מצב נסיעה

לא מפספסים!

ביד ומיד!מזומנים
51,000 חבילות מזומן עם

שקלים 5
זוכים

22,500 חבילות מזומן עםע
שקלים 2

זוכים

מזומן ע עחבילות מזומעם5 חבילות 2

י"ט-כ״א בחשון,בימים ראשון, שני ושלישי
בשעה 11:00

בלילה!
בהגרלות ענקעד לאותה שעה, ישתתפושיצטרפו למכירה הסיניתכל הזריזים

עשרות אלפי על סכום כולל של
שקלים!

עכשיו!זה קורה

עם עמן עםעמן

זוכה
1

15,000חבילת מזומן ענקית עם
שקלים

זוכים בענק!

הודעות אישיות 
יימסרו לזוכים

משתתפים  בהגרלות!שברחבי הארץ גם המצטרפים במוקדים 

שמות הזוכים יושמעו 
במוקד הטלפוני 
שלוחה 5 החל
מהשעה 12:00 בלילה
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סיכול לא ממוקד

צה"ל חיסל בלילה שבין רביעי לחמישי את רסמי אבו מלחוס, 
מפקד יחידת הרקטות בחטיבת המרכז. במהלך השעות שקדמו 
 – עזה  ברצועת  מוקדים  במספר  תקף  צה"ל  האש,  להפסקת 

בתגובה לשיגורי הרקטות. 
אבו- רסמי  נהרג  אל-בלח  בדיר  בית  על  התקיפות  באחת 
של  הרצועה  מרכז  בחטיבת  הרקטות  יחידת  מפקד  מלחוס, 

אבו  משפחתו.  מבני  חמישה  עם  יחד  האיסלאמי,  הג'יהאד 
כלי  הרצועה.  במרכז  הארגון  ממפקדי  לאחד  נחשב  מלחוס 
נהרגו לפחות חמישה מבני  כי בחיסול  תקשורת בעזה הדגישו 
וציינו כי  משפחתו של אבו מלחוס כתוצאה מהפצצת הבית – 

הסיכול לא היה "ממוקד". 
התקיפה  במהלך  הרוגים  שישה  על  הודיע  הבריאות  משרד 
אביחי  בערבית  צה"ל  דובר  מלחוס.  אבו  משפחת  בני  כולם   –
של  ותמונתו  שמו  את  ופרסם  הדיווחים  את  אישר  אדרעי 
המחוסל. הדיווחים הפלסטינים מתייחסים ככל הנראה לתקיפה 

התבצעו  צה"ל,  לפי  יותר.  מוקדם  צה"ל  דובר  הודיע  שעליה 
שורת תקיפות נגד מטרות של ארגון הג'יהאד האסלאמי ברצועת 
עזה. מטוסי קרב וכלי טיס של צה"ל תקפו מספר יעדים, ביניהם 
וכן מתחם  יונס" של הארגון  חמ"ל המשמש את חטיבת "חאן 
כלי  כן,  כמו  הרצועה.  שבדרום  יונס  בחאן  הג'יהאד  של  צבאי 
שיט של צה"ל תקף מתחם צבאי לאימונים של הכוח הימי של 

הג'יהאד האסלאמי, המשמש גם כמחסן אמצעי לחימה.
השתתפו בהכנת הכתבה: אריה לוין, יצחק גינזבורג, שמעון 
עטר, ישראל אמסלם

וההסלמה
החיסול

בעיית עזה

מדיניות החיסולים: המחיר והתועלת 

ד"ר גדי חיטמן

נתי יפת

החיסול של בהאא אבו אלעטא הוא הישג מודיעיני ומבצעי 
פלסטינים  בכירים  חיסולי  של  לשרשרת  המצטרף  איכותי 
אבו  את  אזכיר  הקוראים  ולטובת  ארוכה  הרשימה  בעבר. 
ג'האד )1988( יחיא עיאש )1996(, אבו עלי מצטפא )2001(, 
אחמד יאסין, עבד אלעזיז אלרנתיסי )שניהם ב-2004( ואחמד 
חוסלו  אגב,  כולם,  חלקית.  רשימה  רק  וזו   .)2012( ג'עברי 
שהו  אם  ששהו,  מפשע,  בחפים  לפגוע  מבלי  נקודתי  באופן 

בעת המבצע לידם.
החיסול האחרון, בשונה מזה של ג'עברי, רמטכ"ל חמא"ס 
רחבה  למערכה  להוביל  צפוי  אינו   ,2012 בנובמבר  ברצועה, 
דוגמת עמוד ענן או צוק איתן )האחרון, נזכיר נמשך 51 ימים(. 
לרוע מזלו של אבו אלעטא, הוא איש היה איש ג'האד אסלאמי 
ולא איש חמא"ס. זו האחרונה מכתיבה את סדר היום ברצועה, 
האינטרסים  כל  בשקלול  והיא  ישראל,  מול  הצבאי  זה  גם 
שלה, אינה מעוניינת בסבב רחב, שיפגע בכל הנכסים שצברה 
בחודשים  ברצועה(  הפלסטינית  )והאוכלוסייה  ישראל  מול 
בעקבות  האסלאמי  הג'האד  של  התגובתי  הירי  האחרונים. 
החיסול גם הוא אינו בבחינת הפתעה. ברור לחלוטין שחיסול 
דמות בכירה כמו אבו אלעטא יוביל לתגובה מיידית של ירי 
תלול מסלול, גם לעבר מרכז הארץ. זה לא נעים, זה מטריד 
וזה יכול חלילה לעלות בחיי אדם )נקווה שלא(, אבל זו תגובה 

שישראל יכלה לה בעבר ותוכל לה גם בעתיד.
ולכן בסיכומו של דבר, ההצלחה האחרונה היא הישג טקטי 
ארגוני  מול  ההרתעה  בשיקום  מסייעת  היא  מזה.  יותר  ולא 
ישראל  כי  מסר  ומעבירה  חמא"ס,  לרבות  ברצועה,  הטרור 

ובכירים כאחד.  זוטרים  ליעדי טרור,  ומצליחה להגיע  יכולה 
ברור גם שההרתעה עלולה להישחק על ציר הזמן שכן לאחר 
שההלם יחלוף, ראשי הג'האד האסלאמי יבקשו להגיב ואפשר 

גם שיידרשו לכך על ידי הפטרון האיראני שלו.
גובה הלהבות בימים הקרובים תלוי בעיקר בשני שחקנים: 
כל  השקט,  בהמשך  מעוניינות  שתיהן  וחמא"ס.  ישראל 
)בחיי  הנזק  היקף  פי  על  תגיב  ישראל  אחת מסיבותיה שלה. 
לג'האד  תאפשר  חמא"ס  בעבר.  שעשתה  כפי  וברכוש(  אדם 
האסלאמי לשחרר קיטור, אך כאשר ראשיה יחושו כי ההסלמה 
הרצויה מבחינתם.  למדרגה  לחזור  ימהרו  הם  קפצה מדרגה, 
אחת השאלות המסקרנות, מטבע הדברים, היא האם חמא"ס 
הג'האד  עם  הזדהות  להביע  מנת  על  הירי  למעגל  תצטרף 
יתבצע,  כזה  מדוד  אובדן מפקדו. אפשר שירי  על  האסלאמי 
אך בשקלול מערכתי, הנהגת חמא"ס מעוניינת בהמשך בשקט 
המבטיח לא רק שקט מצד ישראל אלא גם  מעברים פתוחים, 

כניסת כסף קטארי וניסיונות להתחזק צבאית.
בסופו של דבר, החיסול אינו מקדם את ישראל לעבר הישג 
ברצועה  השלטון  את  חמא"ס  תפס  מאז  ברצועה.  אסטרטגי 
הנוסחה  את  מוצאת  אינה  ישראל  היום,  ועד   )2007 )יוני 
גם  ולכן,  הכלה?(.  )הכרעה?  עזה  לבעיית  אסטרטגי  לפתרון 
ביום שאחרי אבו אלעטא, תפוח האדמה הרצועתי עודנו על 
הממשלה  ראש  שיהיה  מי  יהיה  המדיני,  הדרג  של  שולחנו 

הבא.
הכותב הינו מרצה במחלקה למזרח תיכון באוניברסיטת 
אריאל ומומחה לזירה הפלסטינית

ב-5 במאי השנה חיסלה ישראל את חאמד חדרי בירי על 
חלפנות  חברת  של  בעליה  לחדרי,  בעזה.  נסע  בה  מכונית 
לארגוני  מאיראן  כספים  העברת  פעילות של  יוסחה  כספים, 
הטרור בעזה. ביממה שלאחר החיסול שיגרו חמאס והג'יהאד 
 4 נהרגו  שמהן  ישראל,  לעבר  רקטות   690 האיסלאמי 
פנחס  באשקלון,  חמאמדה  אל  וזאיד  אגדי  משה   – אזרחים 
מנחם פשווזמן באשדוד, ומשה פדר, שטיל נגד טנקים פגע 
במכוניתו, כשנסע בכביש 34, בין יד מרדכי לשדרות. בנוסף 
קשה,  באורח  ארבעה  מהם  ישראלים,   138 נפצעו  להרוגים 
שישה בינוני והשאר קל. בעזה נהרגו בסבב הלחימה הקצר 
נשים,  ארבע  וכן  טרור,  פעילי  שמונה  מהם  אדם,  בני   25
שתיים מהן בהריון, שני תינוקות בני ארבעה חודשים ושנה 

וחצי, וילד בן 12.
הטרור  כספי  עצירת  על  ידוע  לא  חדרי,  חיסול  למרות 
המועברים לעזה, ושיגורי הרקטות לעבר ישראל נמשכו גם 
ירי גראד לעבר אשדוד,  מאז. הדוגמה הזכורה ביותר היתה 
נתניהו בכנס בחירות  נאום של ראש הממשלה בנימין  בזמן 
בעיר, שבוע בדיוק לפני בחירות ספטמבר. בעקבות השיגור 
ביקש נתניהו לנקוט תגובה חריפה, שגורמי הביטחון העריכו 
נתניהו  מלחמה.  לפרוץ  תוביל  שהיא  גבוהה  סבירות  יש  כי 

נעצר על ידי היועץ המשפטי לממשלה, משום שלא כינס את 
הקבינט לצורך אישור הפעולה, כמתחייב בחוק.

בהחלשת  החיסולים  של  המוגבלת  האפקטיביות  לאור 
ארגוני הטרור ובעצירת הירי לעבר ישראל, עולה התהייה אם 
הם מצדיקים את אבדן החיים בישראל ובעזה, את הפגיעות 
בגוף, ובמידה פחותה את הנזקים הכלכליים שגורמים סבבי 
את  לכמת  שקשה  משום  מורכבת,  לכך  התשובה  הלחימה. 
אפשר  שאי  ומשום  החיסולים,  של  התודעתית  ההשפעה 

לדעת מה היה קורה במציאות חלופית.
ייתכן, למשל, שאלמלא היה חדרי מחוסל, המשך פעילותו 
ישראלים.  ונפגעים  הרוגים  של  יותר  רב  למספר  מביא  היה 
ניתן  אם  עצמם  את  שואלים  ישראלים  מאוד  מעט  מנגד, 
להרגיע את העימות עם עזה באמצעות מו"מ מדיני שיאפשר 
לעשרות  הודנה  דוגמת  הארוך,  לטווח  יציב  להסכם  להגיע 
 – ביו"ש  פלסטינית  מדינה  הקמת   – שהמחיר  משום  שנים, 
נוחים  בתנאים  להודנה  קריאת חמאס  גם  מדי.  כגבוה  נתפס 

יותר לא נענתה.
של  מזווית  החיסולים,  שאלת  על  מעניינת  מבט  נקודת 
מ-2005.  ישראל  בנק  של  במחקר  ניתנה  ההמונים,  חוכמת 
מוביל  פלסטיניים  פוליטיים  מנהיגים  שחיסול  מצא  המחקר 

של  שחיסולים  בעוד  אביב,  בתל  בבורסה  שערים  לירידות 
בכירי טרור מובילים דווקא לעליות שערים. הממצאים האלה 
המחבלים  חיסול  את  מעריכים  ההון  שוק  שאנשי  מעידים 
הבכירים כטקטיקה אפקטיבית לטווח הקצר והארוך, אך לא 

כך ביחס לחיסול פוליטיקאים.
ואכן, רוב חוקרי הטרור מסכימים כי חיסול מנהיגי טרור 
בעיקר  הארגונים,  של  האופרטיבית  ביכולת  פוגע  בכירים 
בעזה.  הג'יהאד האיסלאמי  כמו  קטנים  בארגונים  כשמדובר 
את  מגבירים  החיסולים  כי  החוקרים  בין  הסכמה  יש  מנגד, 
המוטיבציה של המחבלים לפגוע בישראל, מה שעלול להפוך 
לחרב פיפיות ברגע שהיכולות המבצעיות משוקמות. במקרה 
של חיסול מנהיגים פוליטיים, המוטיבציה לפגע גבוהה אף 
מוכרים  הפוליטיים  שהמנהיגים  היא  לכך  אחת  סיבה  יותר. 
יותר בקרב הציבור הרחב, והריגתם מעוררת תגובות רגשיות 
חזקות יותר וקריאות נקם. סיבה שניה היא שבניגוד לפגיעה 
המקובלים,  המשחק  מכללי  כחלק  הנתפסת  בטרוריסטים, 

פגיעה בהנהגה הפוליטית נחשבת חריגה מהכללים.
הכותב הינו כתב ופרשן אתר 'זמן ישראל. 
הטור באדיבות האתר



התקשרו עכשיו 8860*

לא משאירים אותך לבד 
מול מענה אוטומטי

במזרחי טפחות תמיד יש לך בן אדם בבנק לפנות אליו 
וגם שירותים דיגיטליים מתקדמים

שיחה 
ישירה

התכתבות
SMS-ב

מייל 
לבנקאי

כל הדרכים 
ליצירת קשר עם 

הבנקאי שלך:
אתר
הבנק

אפליקציה
מתקדמת

פגישה 
בסניף
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וההסלמה
החיסול

ניצחון ישראלי

בזכות התפילות

שלמה ריזל

ח”כ ישראל אייכלר

אין ספק שתוצאות מבצע "חגורה שחורה" - שמשמעותה 
במספר  ללוחמים  שמוענקת  גבוהה  דרגה  היא  המילולית 
אמנויות לחימה אסייתיות לאחר שגילו מיומנות גבוהה בקרב, 

ראויים לשם הזה. 
הלחימה השבוע בעזה אינה דומה למה שהיה אי פעם בעבר. 
החגורה  בוהק.  ישראלי  בניצחון  הסתיים  הזה  הלחימה  סבב 
השחורה נתנה מכת מחץ על הג'יאהד האיסלמי וסימנה אולי 

את תחילתו של עידן חדש. 
המטרות  כל  את  השיגו  והצבאי  המדיני  שהדרג  רק  לא 
שהציבו מראש, הם גם סיימו את הסבב הזה בניסי ניסים ללא 
שאזרח או חייל יפצעו קשות או חלילה יהרגו וכשהצד השני 
הפסקת  תנאי  שלשת  אש.  להפסקת  ומתחנן  ברכיו  על  כורע 
האש שביקש הג'יאהד האיסלמי היו רכרוכיים בכל קנה מידה 
אלא  לעכל,  ניתן  שלא  בומבסטיות  דרישות  עוד  לא  עזתי. 

בקשות שישראל יכולה לעמוד בהן. 
ב"פורום  ההודעות  על  כשעברתי  השבוע,  חמישי  ביום 
שרוב  פעם,  אי  הראשונה  בפעם  גיליתי  באינטרנט  חמאס" 
מוחץ של הכותבים טוען בלהט שישראל נצחה. הם לא עושים 
כי  זה  את  עושים  הם  האיסלמי,  לג'יאהד  ללעוג  כדי  זה  את 

התוצאה ברורה לכולם.
אין ספק שהאירוע הזה הוא שובר שיוויון. הוא מראה הן 

לחיילי צה"ל והן לצד השני שישראל יודעת גם להילחם ללא 
חיילי  של  שלומם  פני  על  חייליה  שלום  את  ולרצות  כפפות 
ועקלקלות  מעורפלות  משפטיות  טענות  עוד  לא  האוייב. 
שהכניסו גנץ ואייזנקוט, אלא נקיטה בפעולות ברורות שנועדו 
להביא להכרעה. המשחק הפעם היה בין שחור ללבן. השטח 
צרות  הרבה  כך  לכל  ושגרם  רבות  שנים  כאן  שנראה  האפור 
נעלם מהאזור. מהפעם, האוייב הוא אוייב. בלי משחקים ובלי 

אותיות קטנות.
כיוון  נצחה  באמת  לא  שישראל  שיטענו  מי  אמנם  יהיו 
שחמאס לא השתתף בלחימה, אבל אין בכך ממש. אם חמאס 
היה משתתף, היינו רואים מערכה קשה ורחבה בהרבה, אבל 
מול צה"ל נטול כפפות, כאמור לראשונה אי פעם בגזרה הזו, 

גם חמאס לא היה יכול להיות באמת אפקטיבי. 
הישיבה של חמאס על הגדר נבעה גם מהסיבה הזו. החיסול 
המהדהד גרם לראשי חמאס לחשב מסלול מחדש. הם מבינים 
שאם בוצע חיסול למחבל שהחליף דירות מסתור לרוב וניסה 
להתל במודיעין הישראלי, גם הם נמצאים על הכוונת. מבינים 
שנגמרו ימי הזוהר שלהם ושהרמטכ"ל כוכבי הוא לא גנץ ולא 
איזנקוט. כוכבי הוא משהו אחר. לוחמני, ברור וחס על חייליו 

לפני שהוא חס על מחבלי האוייב.

נראים  השבוע  ראשנו  על  שניחתו  מעזה,  הטילים  מאות 
המחבל  חיסול  לפני  ספורות  שעות  רק  כהפתעה.  לכאורה 
דיברו על הקמת  מן האויר,  הג'יהאד האסלאמי,  הראשי של 
ממשלת מיעוט של הרמטכ"לים לשעבר עם המפלגה הערבית 
מי  כל  אבל  באספמיה.  כחלום  עבר  חלף  זה  בוקר  ולפנות 
שהיה בארץ בחודשיים האחרונים, שמע מדי יום על התכניות 
להתקפות נגד הטרור מעזה. כל הויכוח היה איפה המלחמה 
תפרוץ קודם, בצפון מול החיזבאללה ואיראן, או בדרום מול 
הג'יהאד ואיראן. לחלופין, מלחמת בחירות שלישת שתקדים 
את שתי המלחמות מבחוץ. כך שהכל היה צפוי בתכלית. גם 
בעת כתיבת שורות אלה ומרוץ מאות הטילים מול טילי "כיפת 
ברזל", אי אפשר לדעת אם כל זה ייפסק במהירות שהתחילה 
שהיא  נקוה  שבועות.  או  לימים  תימשך  שהיא  או  המערכה, 
תסתיים במהרה, בלי נפגעים חלילה. מה שברור הוא שבזמן 
קואליציה  להקמת  עקר  בניסיונות  מתעסקת  ישראל  שמדינה 
וניהול מערכות בחירות בזה אחר זה, המצב הביטחוני ממשיך 
עיראק  בואכה  לירדן  ממזרח  וגם  ומדרום  מצפון  להתדרדר 

ואיראן.
דעתו  את  מעט  להסיח  האחרונים  בחודשים  שהצליח  מי 
מהברברת הפוליטית המוגזמת והקשיב לדברי בכירי מערכת 
הביטחון, מעל כל במה, יכול היה להבין שהתקשורת מעסיקה 
את ילידי הגטו בזוטות, בזמן שכולנו יושבים כאן על חביות 

חומר נפץ.
מאות  התעוררו  שש,  השעה  לפני  מעט  שלישי,  יום  בוקר 
ויורדת.  העולה  האזעקה  מקול  הארץ,  בדרום  אזרחים  אלפי 
הזכות לשמוע  אפילו את  אין  עזה,  בגבול  לאלו המתגוררים 
את האזעקה, אין זמן לזה. שם מדובר על קריאת צבע אדום, 

בום וגמרנו.
הארץ,  רחבי  כל  על  היום  במשך  נורו  אדירים  מטחים 
ההפתעה  גורם  אביב.  תל  מדינת  כולל  המרכז,  ועד  מהדרום 
היה בהחלט פקטור משמעותי בטראומה הקולקטיבית. אנשים 
נורמליים בכל רחבי העולם מתעוררים אט אט, אומרים "מודה 
חמים,  במים  הקומקום  את  שופתים  איברים,  מותחים  אני" 
ואחר  השיעור  או  התפילה  את  יאחרו  לבל  בשעון  ומביטים 
כך את מקום העבודה. רק במדינת ישראל ובאזורי מלחמה, 
נרדפים אל  אפשר לראות אזרחים נמלטים מן המיטות, כמו 
המקלטים בשעות לא שעות. בכל יום ויום הם פשוט מאוימים 

על ידי אויב רצחני נטול עכבות.
אומנם  הגיעה  האסלאמי  הג'יהאד  של  הנוכחית  המתקפה 
כתגובה לחיסולו של בהא אבו אל-עטא, מחבל שדם יהודים 
על ידיו. הוא ניהל ויזם את התקפות הטילים בשנה האחרונה, 
מהם נהרגו יהודים הי"ד. ההבנה על הצורך בחיסולו של בכיר 
הביטחון  מערכת  ראשי  בקרב  חלחלה  האסלאמי,  הג'יהאד 
כבר לפני חודשים רבים. אך התכנון, האסטרטגיה, המודיעין 
הנוכחי  המטח  רב.  זמן  ארכו  כושר,  לשעת  ההמתנה  ובפרט 
היה אומנם תגובה לחיסול, אבל הג'יהאד האסלאמי אינו זקוק 
סיבה  שום  בלי  גם  טילים  עלינו  לירות  יודע  הוא  לתגובות. 
ישראל  ארץ  מכל  היהודים  את  לגרש  הרצון  מלבד  אחרת, 

"מאדמות הנביא" - כלשונם.
על פי הודעת ראש הממשלה האישור הסופי לחיסול המחבל 
לפני  ימים  עשרה  כבר  הקבינט  ידי  על  לו  הוענק  הנאלח, 
החיסול. ראשו של אל-עטא היה מסומן והמתין בסבלנות עד 
שאנשי המודיעין זיהו את חלון ההזדמנויות הבלתי חוזר של 
מקסימום פגיעה במטרה עם מינימום פגיעה באחרים. לרוב 

וזקנים,  חולים  בילדים,  הללו  המרצחים  עצמם  את  מקיפים 
כדי למנוע ממטוסי הצבא הישראלי לפגוע בהם. הם מכירים 
את החולשה של מדינת ישראל, שהעולם לא יתיר לה לפגוע 
בחיי אדם בלתי מעורבים, כמו שמותר לאמריקאים או לרוסים 

ושאר המדינות החזקות. המחבלים מנצלים זאת היטב.
עם  משלימה  שהיתה  אויביה,  נגד  חזקה  מדינה  עוד  אין 
החולשה הזאת, כפי שעושה מדינת ישראל. לא טראמפ ולא 
התקפות  סובלים,  היו  יותר,  קטנות  מדינות  לא  ואף  פוטין 
בבלתי  לפגיעה  מחשש  תגובה,  בלי  אזרחיהם  על  טילים 
היתה  רוסיה,  או  ארה"ב  באזרחי  הפגיעה  אם  גם  מעורבים. 

אחת מני אלף ממה שסובלים אזרחי ישראל.
כזאת,  למדינה  קוראת  והעכשווית  ההיסטורית  המציאות 
קהילה יהודית השרויה בגלות בארץ אבותיה ומוקפת במליוני 
ולמצער  אותם  לחסל  אחת:  בקשה  רק  המבקשים  אויבים 
להתגונן  דרכים  הרבה  להם  יש  הקודש.  מארץ  אותם  לגרש 
לה  אין  בלעדיהם  אבל  והצדקה.  התשובה  התפילה  בזכות 
כבר  מתקיימת  הזאת  הקהילה  איך  תשאלו,  חיים.  תוחלת 
משטר  ידי  על  נשלטת  שהיא  למרות  שנה,  משבעים  למעלה 
חילוני המבקש לעקור את הכל ומורד במלכות שמים ובחוקת 
התורה? התשובה טמונה באותו "מיעוט" של מליוני יהודים 
שומרי שבת ועם המאמינים בה' אלוקי ישראל ובתורתו הק'. 
מקיימים  והמצוות שהם  ותורתם  ואמונתם  תפילותיהם  זכות 
והעבירות שהם מתרחקים מהם, מגינה על כל הישוב היהודי 
הנצור בארץ ישראל. שום תשובה אחרת, אינה אמתית והיא 

אשליה נוספת, שהנביאים הזהירו אותנו מפניהם.



בלעדי להצורפים: 
תעודת הערכה מקורית

 ,Y.M המבצעים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, בתוקף 7-17.11.2019, למעט קולקציית
פריטי פיקס פרייס ומחלקת ספרי תורה, אין כפל מבצעים והנחות, עד גמר המלאי, 
בכפוף לתקנון המבצע. ט.ל.ח. אין מכירה סיטונאית, עד 2 פריטים מכל דגם ללקוח
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זאב אלפרוביץ'

ברוך דיין האמת: כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף 
קריית גת, רבי ישראל ניסן רוזנבוים זצ"ל, הלך 
לעולמו ביום רביעי בלילה בבית החולים הדסה 
הרבי  חייו.  על  ממושך  מאבק  לאחר  כרם,  עין 
זצ"ל נפטר בגיל 70, כשלצידו אחיו האדמו"רים 
וכ"ק  שליט"א  מקרעטשניף  האדמו"ר  כ"ק 
של  מיטתו  שליט"א.  מפרמישלאן  האדמו"ר 
הרבי זצ"ל הובאה באותו הלילה לבית המדרש 
החיים  לבית  ההלוויה  יצאה  משם  גת,  בקריית 
האדמו"ר  לאביו  בסמוך  נטמן  שם  ברחובות, 

זצ"ל.

תולדות חייו

האדמו"ר זצ"ל נולד ברחובות, לאביו הרה"ק 
זצוק"ל שהתפרסם  דוד משה מקרעטשניף  רבי 
ניסן  כ"ד  ביום  הארץ,  בקרב  ישועות  כפועל 
תש"ט שחל בשב"ק בעלות המנחה בעידן רעווא 
בתפילת  זצוק"ל  הקדוש  אביו  קרא  עת  דרעוין 
המנחה את הפסוק "אשה כי תזריע וילדה זכר". 
בהגיעו לפרקו נישא לבת האדמו"ר רבי יחזקאל 
שרגא מערץ מברוקלין. בתמוז ה'תשכ"ט נפטר 
הקהילה  לרב  הוכתר  והוא  בפתאומיות  אביו 

וראש הישיבה.
אביו שלח אותו בחייו לחזק את תושבי קרית 
אצל  מצאו  למקום,  אז  שהגיעו  חסידים  גת. 
הרבי קירבה יתירה. ושנה אחרי הסתלקותו של 
בפתאומיות,  שנפטר  זצ"ל  דוד משה  רבי  אביו 
תחילה,  גת  בקרית  מדרשו  בית  את  הרבי  פתח 
זצ"ל  בעיר, שם קבע האדמו"ר  ברחוב אלישע 
תחילת  עת  שנים,  מספר  לפני  משכנו.  את 
בעיר, העתיק האדמו"ר את  תנופת ההתחרדות 
משכנו לשכונת 'רמת דוד' בעיר, שם, בטבורה 
של השכונה החרדית, הקים האדמו"ר את בית 

הכנסת החדש והמפואר.
כספים  לגייס  טס  לא  מעולם  זצ"ל  הרבי 
קרעטשניף  קרית  המוסדות.  לטובת  בחו"ל 
בקרית גת מהווה מגדלור של אידישקייט, לכל 
בכל  הדרום.  אזור  ולכלל  בפרט  העיר  תושבי 
את  מציין  היה  חנוכה,  של  שלישי  בנר  שנה, 
"יום ההצלה" שלו ממחלת הסרטן. כמו כן בימי 
החנוכה, הוא נוהג כאבותיו, ומנגן בכינור לאחר 
הדלקת הנרות, את הניגון "שיר המעלות לדוד 

הנה מה טוב ומה נעים". השמחה גאתה ורבתה 
בשלמותה כאשר התברר כי לרבי נולדו תאומים, 
שני בנים. הראשון שבהם הוא אחיו יבלחט"א 
השמחה  שליט"א.  מקרעטשניף  האדמו"ר  כ"ק 
קודם  כשנה  אך  שכן  ביטוי  לידי  באה  הגדולה 
לכן, איבדו ההורים את בנם הבכור כשהוא בן 

חודשים ספורים, בתום מחלה קצרה.
במשך השנה נוהרים מאות חסידים ואוהדים 
במחיצת  הקודש  ולמעמדי  השולחנות  לעריכת 
נהג  בשבתות,  זצ"ל.  מקרעטשניף  הרבי 
לכל  לגשת  קרעטשניף  אדמו"רי  כמנהג  הרבי 
היתה  כשלרבי  בתורה,  לקרוא  וכן  התפילות 
בטלים  דברים  לדבר  שלא  מיוחדת  הנהגה  גם 
במשך השבת כולה. מי שניסה לגרור את הרבי 
בעניינים שונים, היה הרבי מהנהן בראשו בחיוך 

של חיבה ואהבה, אך לא השיב.
שמחת הברית נחוגה באיחור של כחודשיים, 
בא  גת  מקרית  )הרבי  סיוון,  חודש  בתחילת 
אחיו  לפני  כשבועיים  אאע"ה  של  בבריתו 
של  בישראל  שמו  ויקרא  ממנו(  הגדול  התאום 
הרך הנולד ישראל ניסן. 'ישראל', על שם זקנו 
חל  שלו  ההילולא  שיום  זי"ע,  הק'  הבעש"ט 
בסמיכות, כך גם כיוון אביו הקדוש בנתינת השם 
'ישראל' את זכרו של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין 
זצוק"ל, אשר החשיבו עד למאוד. הרה"ק רבי 
על  הזדמנות  בכל  חוזר  היה  זצוק"ל  משה  דוד 

'ווארט'  בדבריו  ממעלה  שהוא  אימת  שכל  כך 
או אמירה מהרה"ק מרוז'ין הוא מרגיש שהרי זה 
בבחי' כיבוד אב, שכן אביו הקדוש רבי אליעזר 
משה  דוד  השם  את  לו  העניק  הי"ד  זי"ע  זאב 
ע"ש הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב זצוק"ל 

בנו של הרויזי'נער והיה מפליא בו רבות.
זקנו  ע"ש  הנולד  הרך  קיבל  'ניסן'  השם  את 
רבי ניסן חמיו של מוהרא"ז. ימי ילדותו העביר 
שפתח  תורה  בתלמוד  והתחנך  ברחובות  הרבי 
המלמדים  אצל  תלמודו  את  קנה  שם  אביו, 
המשב"ק  ע"ה  דרטלר  יוסף  אברהם  הרה"ח 
הרה"ח יוסף פולק ע"ה ויבלחט"א הרה"ג דוד 
הרשקוביץ שליט"א אב"ד סלאוויטא המתגורר 
אהבה  בעבותות  לאביו  קשור  היה  ברק.  בבני 

ויראה ועמד לצידו במסירות אין קץ. 
של  בתו  את  לאשה  נישא  לפרקו,  בהגיעו 
שהתגורר  זצ"ל  מערץ  יחזקאל'ע  רבי  הרה"ק 
חודשים  במשך  התגורר  אף  שם  בארה"ב. 
הגעגועים  שמפאת  עד  נישואיו  לאחר  ספורים 
סמוך  להיות  ארצה  שב  מקום,  מריחוק  העזים 

לאביו.
יצוין, כי בחיי אביו פעל אביו הרה"ק רבי דוד 
משה להקמת מקום לתורה ולתפילה בעיר קרית 
גת, שם התגוררה קבוצה של חסידי קרעטשניף 
ואף שורטטו התכניות והמפות של בית הכנסת 
הרה"ק  של  הפתאומית  שגדיעתו  אלא  הגדול. 

רבי דוד משה ביום ט"ו תמוז תשכ"ט, השהתה 
להתפתחות  התכניות  שלל  את  הדברים  מטבע 

המוסדות וחצר הקודש.
ישראל  רבי  האדמו"ר  עבר  שנתיים,  כעבור 
ניסן להתגורר בקרית גת שם המשיך את ייעודו 
היהדות  שממת  את  ושגשג  הפריח  אביו,  של 
שהייתה מנת חלקה של העיר הדרומית. כאשר 
קרית  העיר  של  היותה  כי  יודעים  רבים  לא 
של  למטרופולין  והפיכתה  כיום  בדמותה  גת 
האדמו"ר,  של  לזכותו  נזקפת  וחסידות,  תורה 
היהדות  של  צרכיה  את  צפה  הרבה  שבחכמתו 
הרבים  בשטחים  הפוטנציאל  לצד  החרדית 
שהעשירו את אדמות הדרום בסמוך לקרית גת.

ישרים  דורות  אחריו  הותיר  זצ"ל  הרבי 
ומבורכים. בניו: הרב דוד משה חתן האדמו"ר 
חתן האדמו"ר  יחזקאל שרגא,  הרב  מפוריסוב. 
מפינסק קרלין. הרב חיים מרדכי חתן האדמו"ר 
חתן  אליעזר,  שלום  הרב  אהרן.  מתולדות 
האדמו"ר מראדושיץ. חתניו: הרב חיים מרדכי, 
רבי  בן  ברחובות,  קרעטשניף  ישיבת  ראש 
מקרעטשניף.  האדמו"ר  זאב,  אליעזר  מנחם 
משולם  רבי  נכד  לעווי,  שרגא  יחזקאל  הרב 
הרב  מטאהש.  הקודם  האדמו"ר  לאווי,  פייש 
מרדכי, בן רבי משה קאהן ראש ישיבת תולדות 
אהרן. הרב צבי, בן רבי דב וייס, חתן האדמו"ר 
הרב  קלויזנבורג.  מצאנז  חיים",  ה"שפע  בעל 
גאב"ד  זייבאלד  יהושע  רבי  בן  שלמה,  צדוק 
מתתיהו  הרב  בן  יוחנן,  הרב  אלדשטאדט. 
בביתר  רחמיסטריווקא  קהילת  רב  טברסקי, 

עילית.
יו"ר  פרץ,  עמיר  גם  נמצא  מקורביו  בין 
מפלגת העבודה. "הוא איש קדוש וצדיק, זכיתי 
כעשור  לפני  שהתמודדתי  בעת  אותו  להכיר 
לראשות מפלגת העבודה. האדמו"ר בירך אותי 
ובבחירות  זכיתי בראשות המפלגה  ואכן  בחום 
הכלליות בהישג מרשים של 19 מנדטים", סיפר 
הבחירות,  "אחרי  עיתונות'.  ל'קו  פרץ  בעבר 
ביקשתי מראש הממשלה דאז, אהוד אולמרט, 
והוא  לאדמו"ר  סיפרתי  האוצר.  תיק  את  לקבל 
הניף את ידו בביטול ואמר לי כי אני ימונה לשר 
הביטחון, והוא צדק". עוד מוסיף פרץ, "גדלותו 
של הרבי, היא הדרך המיוחדת בה הוא מתייחס 
קנאות  חילוני,  או  דתי  הוא,  באשר  יהודי  לכל 
היא  לתורה  קדמה  ארץ  דרך  פלורליזם,  לצד 
נר לרגליו, השילוב של כל זה, גרם לי כחילוני 

לאהוב את התורה בדרך המיוחדת הזאת".

אבל כבד: הרבי מקרעטשניף 
קרית-גת זצ"ל

המונים ליוו למנוחות בכאב את כבוד קדושת האדמו"ר מקרעטשניף קרית-גת זצ"ל, שהלך לעולמו כשהוא מוקף באחיו 
האדמו"רים שליט"א • בתום מסע ההלוויה, נטמן הרבי בסמוך לציון קברו של אביו זצ"ל ברחובות • 'כל ישראל' משרטט 

קווים לדמותו הטמירה של הרבי שקירב יהודים רבים לאביהם שבשמים 

עולם החסידות התעטף באבל עם הסתלקותו לשמי רום של הרבי שהפריח את השממה הרוחנית בדרום

הרבי זצ"ל מברך בחופה

הרבי בשעת דביקות

הרבי זצ''ל עם אחיו שיבדלחט''א האדמו"ר מרחובות האדמו''ר זצ''ל



מה תענו כשישאלו אתכם
למה לא קניתם דירה 

ב'שחר העיר'?

הצטרפו לעשרות משפחות צעירות ואיכותיות שהחליטו לשפר את איכות חייהן ולגור במיקום הטוב ביותר בבני ברק 
החדשה בפרויקט 'שחר העיר' בפינת הרחובות המכבים - אברבנאל, עם כל מה שצריכה המשפחה בשכונה החדשה

ליווי בנקאי וערבות חוק מכר על ידי בנק לאומי  אפשרות למשכנתא בתנאים מועדפים
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י"ז חשוון תש"פ 1415/11/19

שמחת אירוסי נכדת שר התורה הגר"ח קנייבסקי בת הגרי"ש קנייבסקי 
עם נכד הגרי"מ שטרן רבה של עזרת תורה והגר"מ סמוטני

עצרת מספד 
בישיבת 

'עטרת שלמה' 
בראשון לציון 

על פטירת 
תלמיד הישיבה 

הבה"ח חיים 
הלוי קליגר ז"ל 

שמחת בית ויז'ניץ - 
תולדות אהרן - מעליץ 

שמחת נישואי נכדת 
הגר"מ ארנסטר 

ר"י ויז'ניץ בת לבנו 
הרה"צ רבי חיים מאיר 

ארנסטר רב דחסידי 
ויז'ניץ במנצ'סטר, וחתן 
האדמו"ר מזידיטשויב 

שיקאגו, עם נכד 
האדמו"ר מתולדות 

אהרן, בן לבנו הרה"צ 
רבי משה קאהן אב"ד 

תולדות אהרן לונדון, חתן 
האדמו"ר ממעליץ

האדמו"ר מפינסק קרלין במוצאי 
שבת פרשת לך-לך בויליאמסבורג

צילום: יוצי ד.
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השבוע שחלף בחצרות גדולי ישראל

15 י"ז חשוון תש"פ 15/11/19

שבת היסטורית בקהל עדת ירושלים - מתמידים בשבת פרשת 
לך-לך אתרא קדישא מירון 

בשילוב שבת היארצייט הראשון של רב ומייסד הקהילה הגאון רבי לייב מינצברג 
זצ"ל בראשות בנו הגרב"מ מינצברג רב הקהילה. צילום: וולווה קירשנבוים

מעמד כבוד התורה במתיבתא דרשי שמעון לעלוב
חלוקת פרסים למסיימי מסכתות קידושין, סוכה 

ובבא קמא . צילום: יעקב לדרמן 

הראש"ל הגר"י יוסף במלוה מלכה בברוקלין 
עם ראש ישיבת לייקווד הגר"מ קוטלר 
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