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אוריאל צייטלין 

נהרגו  אוטובוס  נוסעי  ארבעה  בדרכים:  אסון 
ראשון  ביום  שהתרחשה  מחרידה  בתאונה 
השבוע. מדובר בקו 947 שנסע מירושלים לחיפה, 
ומממצאים ראשונים עולה שנהג האוטובוס סטה 
מסיבה שאינה ברורה ופגע בעוצמה בטרמפיאדה, 

שחצתה את האוטובוס לשני חלקים. 
לצומת  בסמוך   40 בכביש  אירעה  התאונה 
שליטה  איבד  הנהג  כי  מעריכים  במשטרה  בדק. 
הידרדר  מכן  ולאחר  בתחנה  פגע  האוטובוס,  על 
ההצלה  מגורמי  אחד  לפי  חקלאי.  שטח  לשולי 
שהגיע לזירה לאחר התאונה, המראות במקום היו 
קשים. האוטובוס פגע בתחנת הסעה בצד הדרך 

וקורת בטון כבדת משקל פילחה את צדו. 
מתחת  נלכדו  קשה  באורח  הנפגעים  מרבית 
וההצלה  הכיבוי  ואנשי  הכבדה,  הבטון  לקורת 
מנוסעי  כעשרה  לחלצם.  כדי  להרימה  ניסו 
ונהגים  בעצמם,  המקום  את  עזבו  האוטובוס 
לפצועים  הם  גם  סייעו  בכביש  שעברו  אחרים 

כאשר חילוץ הלכודים נמשך שעות.
בתאונה הקשה נהרגו 4 אנשים, בהם גבר בן 79 
ושלוש נשים שנלכדו מתחת לקורת בטון שנפלה 
ידי  על  חיים  רוח  ללא  וחולצו  האוטובוס  על 
כוחות כיבוי האש. בתאונה נפצעו גם 14 נוסעים 
הלילה  במהלך  החולים.  בבתי  לטיפול  שפונו 
שלאחר התאונה מרבית הפצועים שוחררו ובבתי 
לאשפוז  נשארו  ושיבא  הרופא  אסף  החולים 

שלושה פצועים במצב קשה וקל.
"דיברתי  תיארה:  באוטובוס  הנוסעות  אחת 
רסיסים  וראיתי  בום  איזה  היה  פתאום  בטלפון 
של  שבלוק  ראיתי  מהכיסא  כשקמתי  מסביבי, 
בטון מכסה את כל המושבים הקדמיים. זו הייתה 
הסתכלתי  לא  אז  ארוכה  נסיעה  רגילה,  נסיעה 
של  גדולה  סטייה  הרגשתי  פתאום  הדרך,  על 
רסיסים  ואז  פתאומית,  ועצירה  האוטובוס 
בתוך  בטון  חתיכת  ראיתי  כשקמתי  מסביבי. 

האוטובוס, זה היה מזעזע".
נריה חג'בי, חובש ב'איחוד הצלה' מספר ל'קו 
ומזעזעת.  קשה  בזירה  היה  מדובר  כי  עיתונות' 
"ראיתי שם אנשים מבוהלים והיסטריים. אף אחד 
לא הצליח לדבר. חילצנו שתי נשים והענקנו סיוע 
ראשוני לנוסעים מהאוטובוס שנפצעו קשה בינוני 
ל-14  התאונה  בזירת  ראשוני  סיוע  הענקנו  וקל. 
נפגעים 2 קשה והשאר בינוני, וקל עד בינוני. כמו 
נפשית  ראשונה  לעזרה  היחידה  חוס"ן  צוותי  כן 
של איחוד הצלה פעלו בזירה עקב אופי התאונה".
ה-44  בן  האוטובוס  נהג  לייבמן,  אלכסנדר 
מוות  בגרימת  חשוד  חקירה  לאחר  שנעצר 

מנתיב.  וסטייה  דעת  בקלות  נהיגה  ברשלנות, 
שני  בהסכמת  חמישי  ליום  עד  הוארך  מעצרו 

הצדדים. לאחריו הוא ישוחרר למעצר בית. 
גרם  מה  יודע  אינו  כי  טען  הוא  בחקירתו 
בהלם,  עדיין  "אני  מהכביש:  לסטות  לאוטובוס 
אחד  בר-שלום,  אליסף  קרה".  זה  איך  יודע  לא 
האירוע.  לפני  הרגעים  על  היום  סיפר  הנוסעים, 
בדברים שאמר בראיון לגל"צ, ציין בר-שלום כי 
הנהג, היה נראה לא מרוכז ברגעים לפני האירוע 
הקשה. "20 דקות לפני התאונה שאלתי את הנהג 

שאלה והוא היה נראה לי לא מרוכז, כאילו 
עובר עליו משהו. הוא לא היה בטלפון, 

אבל הוא היה לא מרוכז".
יצוין כי מתחילת השנה נהרגו 

דרכים,  בתאונות  אדם  בני   345
 316 עם  הסתיימה   2018 שנת 
 2019 שנת  מתחילת  הרוגים. 
ישנה עליה של 10% בהרוגים 
בהשוואה  דרכים  בתאונות 
בשנה  המקבילה  לתקופה 
אירעו   2019 בשנת  שעברה. 

קטלניות.  דרכים  תאונות   310
נהרגו  מההרוגים   211 מתוכם 

בתאונות בכבישים בינעירוניים. 86 
67 רוכבי אופנוע  נהרגו כהולכי רגל. 

 52% של  עליה   - השנה  מתחילת  נהרגו 
אופניים  רוכבי   32 שעברה,  לשנה  בהשוואה 

נהרגו  צעירים  נהגים   40 השנה,  מתחילת  נהרגו 
מתחילת השנה.

 הנרות שכבו

יוסף  הוא  המחרידה  בתאונה  ההרוגים  אחד 
אב  קהלני,  תקווה.  מפתח   79 בן  ז"ל,  קהלני 
למנוחות  הובא  נכדים,  ל-14  וסב  בנות  לשלוש 
סגולה  העלמין  בבית  הצהריים  אחר  בשעות 

בפתח תקווה.
צעיר  איש  לב,  טוב  איש  שלי,  מדהים  "אבא 
מגיע  לא  באמת  מצוות.  עשה  היום  כל  ברוחו, 
לו ללכת בנסיבות כאלה, לבד. אימא חיכתה לו, 
בעצב.  איריס  בתו  סיפרה  מהחלון",  הסתכלה 
היה  "הוא  אישיותו:  על  סיפר  גזית  יונתן  נכדו, 
אדם מאוד רוחני שאהב לטייל בירושלים ומאוד 

אהב את הנכדים".
המזעזעת,  הדרכים  בתאונת  השנייה  ההרוגה 
היא היילי ורנברג, ילידת 1984, תושבת ירושלים 
של  בקהילתה  חדש".  "שיר  קהילת  וחברת 
היילי, "שיר חדש" פרסמו הודעת אבל על מותה 

"אנו  בתאונה: 
בצער  מודיעים 
של  מותה  על  רב 
שמתה  חברתנו, 
בתאונת  טרגי  באופן 
נטמנה  היא  האוטובוס". 
המנוחות  הר  העלמין  בבית 

בירושלים.
ההרוגה השלישית בתאונה היא ברטה שוורץ, 
שנים  התגוררה  הארץ,  ילידת  שוורץ,   .71 בת 
עם  יחד  האוטובוס  על  והייתה  בחו"ל,  ארוכות 

בעלה, ברוך שוורץ, שנפצע גם הוא בתאונה.
שוורץ,  ברטה  של  דודתה  בת  לסלו,  ברכה 
רב  זמן  למשפחה  שלקח   12 לחדשות  סיפרה 
לגלות על מותה. "לא ידענו איפה היא, אף אחד 

לא אמר לנו", הסבירה. 
כולם  אחר,  למקום  אותנו  שלחה  "המשטרה 
להם  הראיתי  השומר,  בתל  היינו  תפוסים.  היו 
את התמונה והיא לא היתה שם". לבסוף נמצאה 

שוורץ באבו כביר.
בת הדודה סיפרה כי שוורץ הגיעה ארצה כדי 
לסיים שיפוץ של דירה שבבעלותה וכדי לחתום 
בנשמתה,  ישראלית  נשארה  "היא  צוואתה.  על 
היא היתה מורה לגיל הרך בבית ספר יהודי בבית 
יהודי פרטי בפילדלפיה. החזיקו אותה שם  ספר 
טובה",  כך  כל  היתה  היא  כי  הפנסיה  אחרי  גם 

אמרה. 
"שלחתי לה ספרי לימוד בעברית, אריזות של 
זה  ומה  במבה  זה  מה  להם  שתראה  כדי  מזון, 
ביסלי. היא היתה מורה נהדרת עם המון סבלנות. 
עשתה איתם דברים נפלאים". להרוגה יש שלושה 

ילדים וארבעה נכדים".
שוורץ  אצל  למד  שבנה  מפילדלפיה,  אישה 
בבית הספר היסודי, ספדה לה: "היא אישה עדינה 
כל מי שפגש  לב, שהייתה אהובה בקרב  וטובת 
כל  שאחרי  מכך  נדהמתי  "תמיד  כתבה.  אותה", 
שנים,  עשרות  לאורך  הכירה  שהיא  התלמידים 

היא ידעה איזה מהם הוא שלי". 
בליל התאונה חש לזירה שר התחבורה בצלאל 
מזועזע  "יוצא  כתב,  יותר  מאוחר  סמוטריץ'. 
בכביש  הקשה  התאונה  מזירת  נשמתי  עמקי  עד 
כל  של  ניתוח  אבל  מסקנות  להסיק  מוקדם   .40
מעלה  האחרונה  בתקופה  הקטלניות  התאונות 
מכנה משותף אחד: טעות נהג. התשתית סלחנית 

ובכל זאת התוצאות טרגיות. אנחנו חייבים לקחת 
אחריות. אני מתחנן - עזבו את כל מסיחי הדעת 

ותתרכזו מאה אחוז בנהיגה".

טרגדיה בדרך מירושלים
יוסף קהלני ושלוש נשים מצאו את מותם בתאונה קטלנית שאירעה בכביש 40, כשהאוטובוס שעשה את דרכו מירושלים 
לחיפה סטה מנתיב הנסיעה והתנגש בתחנה • מעצרו של נהג האוטובוס החשוד בגרימת מוות ברשלנות הוארך • "פתאום 

הרגשתי סטייה גדולה של האוטובוס ועצירה פתאומית, ואז רסיסים מסביבי", תיארה אחת הנוסעות

נהג האוטובוס איבד שליטה וארבעה בני אדם נהרגו בהתנגשות 

יוסף קהלני ז"ל

צילומים: תיעוד מבצעי מד"א

נורה אדומה

במאבק  כישלון  שנת  היא   2019 "שנת 
הזנחה  של  תוצאה  וזו  הדרכים  בתאונות 
אדם  חיי  להצלת  שמועבר  הכסף  וצמצום 
ירוק"  "אור  עמותת  מנכ"ל  בכבישים", אמר 

ארז קיטה. 
והבטיחות  התחבורה  "משרד  לטענתו, 
האוכלוסיות  על  בהגנה  נכשל  בדרכים 
בתאונות  להיפגע  גבוה  בסיכון  שנמצאות 
הדרכים כמו ילדים, קשישים, רוכבי אופנועים 
מהחברה  ואזרחים  צעירים  וקטנועים, 
אוכלוסייה  בכל  להתמקד  במקום  הערבית. 
תכנית  להכין  שלה,  הייחודיים  ובמאפיינים 
אותה  ולהוציא  הנפגעים  לצמצום  פעולה 
מאותן  התעלמה  פשוט  המדינה  הפועל,  אל 

אוכלוסיות והתוצאות הקשות בהתאם". 
היו  הקשים  הנתונים  כי  סבור  קיטה 
מתוקנת,  מדינה  בכל  אדומה  נורה  מדליקים 
אבל למרות זאת בישראל לא נערך דיון אחד 
רציני עם כל הגופים האחראים על החיים של 
למאבק  תקציבים  נוספו  ולא  בכביש  כולנו 

בקטל בדרכים אלא להיפך. 
"כדי להחזיר את ישראל חזרה למסלול של 
להוסיף  יש  דרכים  מתאונות  בהרוגים  ירידה 
שוטרים  ומאות  משטרה  ניידות   200 עוד 
בכבישים,  וההרתעה  הנוכחות  את  שיגבירו 
לטיפול  שמיועד  הכסף  את  להגדיל  יש 
המסוכנים,  ובצמתים  האדומים  בכבישים 
מצילות  בטיחות  במערכות  שימוש  לעודד 
חיים על ידי הפחתה במס, להתמקד בצמצום 
הנפגעים וההרוגים הגבוה באותן אוכלוסיות 
הנמצאות בסיכון להיפגע בתאונות דרכים". 

"הכישלון המתמשך מוכיח כי האסטרטגיה 
לא  פשוט  הנהגים  רק  האחריות  הטלת  של 
רק  להאשים  להפסיק  חייבים  ולכן  עובדת 
את הנהגים בתאונות ולקחת אחריות", מסכם 

מנכ"ל 'אור ירוק'.



"דן" מאירים את הדרך
במיוחד בחורף ובשעות החשיכה, מקפידים על כללי הזהירות בדרך!

טיפים לזהירות בדרכים בחורף:
- היו ערניים לתנאי מזג האוויר, שמרו על נראות וקשר העין עם הנהג.

- אין לרוץ לכיוון האוטובוס, אם הנהג סגר דלתות והתחיל בנסיעה.

- עלו לאוטובוס בהליכה. לא בריצה. והמתינו לעצירתו המוחלטת.

- בעלייתכם לאוטובוס שימו לב לרצפה העלולה להיות רטובה וחלקה.

- אם הנכם עומדים בשעת הנסיעה, החזיקו את שתי הידיים על העמוד למניעת החלקה.

- בזמן העלייה או הירידה מהאוטובוס מומלץ לאחוז במעקה ולרדת בזהירות.

נסיעה טובה וחנוכה שמח!
www.dan.co.il

מוקד השירות של דן: מוקד שירות ארצי:

*8787*3456
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מנחם הירשמן

שוב  נקלע  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ידי  על  להתפנות  ונאלץ  אדום,  צבע  להתרעת 
מאבטחיו מבמת הכבוד של הכנס המסכם שהוא 
לראשות  הפריימריז  לקראת  באשקלון  ערך 
בעיר  נשמעה  ההתרעה  מוגן.  למרחב  הליכוד 
שהותו  בזמן  עזה  בעוטף  אחרים  וביישובים 

באזור.
גם   21:00 לשעה  סמוך  נשמעה  ההתרעה 
אשקלון  חוף  האזוריות  במועצות  ביישובים 
רקטה  יירטה  ברזל  כיפת  מערכת  טוביה.  ובאר 
אחת ששוגרה משטח רצועת עזה. בחסדי שמים 
לירי  בתגובה  נזק.  על  או  נפגעים  על  דווח  לא 
הרקטה, תקפו מטוסי חיל האוויר של צה"ל יעדי 

טרור בצפון הרצועה.
של  ומסוקים  קרב  מטוסי  הדיווחים,  פי  על 
צה"ל תקפו במהלך הלילה שבין רביעי לחמישי 
היתר  בין  עזה.  ברצועת  חמאס  של  טרור  יעדי 
חמאס.  של  צבאיים  מתחמים  בתקיפה  נפגעו 
"התקיפה בוצעה בתגובה לירי הרקטה מרצועת 
חמאס  הטרור  ארגון  ישראל.  שטח  לעבר  עזה 
והוא  וממנה  עזה  ברצועת  הנעשה  על  אחראי 
יישא בהשלכות לפעולות כנגד אזרחי ישראל", 

נמסר מצה"ל.
אתכם:  מדהים  בטח  שזה  משהו,  "גיליתי 
אמר  אנצח",  שאני  רוצים  לא  והג'יהאד  חמאס 
מה  "אין  לבמה.  לשוב  שהורשה  לאחר  נתניהו 
לעשות, הם לא רוצים שננצח אבל על אפם ועל 

חמתם אנחנו ננצח מחר ובבחירות לכנסת.
נמצא  הממשלה  כשראש  אדום  "צבע 
באשקלון. אני גאה באשקלון, אתם לא תפחידו 
שעשה  זה  רושם?  עושים  אתם  מי  על  אותנו, 
רושם בפעם האחרונה הוא כבר איננו וזה שינסה 
או ניסה לעשות רושם עכשיו שיתחיל לארוז את 

החפצים, גם אותו נשלח לאן שצריך".
הירי לעבר אשקלון איים לפגוע בקמפיין של 
נתניהו בפריימריז שהתקיימו למחרת. בחשבון 
הטוויטר שלו, שלח ראש הממשלה מסר מאיים 
לרצועת עזה: "ההוא שירה בפעם הקודמת לא 
איתנו. מי שירה עכשיו – שיארוז את החפצים".

ממפלגת העבודה-גשר נמסר בתגובה לפינוי 
באשקלון:  האזעקה  בעקבות  הממשלה  ראש 
"שוב כיפת ברזל של עמיר פרץ נחלצה לעזרת 
נתניהו. צריך לומר את האמת - בלי כיפת ברזל 
לא  כבר  נתניהו  הישראלי  העורף  על  ששומרת 

היה ראש ממשלה".
"המצב  גנץ, אמר:  בני  ח"כ  לבן,  כחול  יו"ר 
טרוריסטים,  לחסדי  נתונים  ישראל  אזרחי  שבו 
בחלק  לסייר  יכול  לא  ישראל  ממשלת  וראש 
ממדינתו הוא תעודת עניות למדיניות הביטחון 
בדרום, ואובדן הרתעה שאף מדינה ריבונית לא 
נשנה  הממשלה,  את  נחליף  לקבל.  אנו  יכולה 
השקט  ואת  ההרתעה  את  ונחזיר  המדיניות  את 

לתושבי הדרום".
בתוך כך, בשבוע החולף סוכמו על-ידי ראש 
תחקירי  כוכבי,  אביב  רב-אלוף  הכללי,  המטה 
ממצאי  את  קיבל  הרמטכ״ל  שחורה'.  'חגורה 
הנחיות  של  שורה  לאורם  וסיכם  התחקירים 
בתחום בניין הכוח והפעלתו. הרמטכ״ל שיבח 
המהווה  והנוקב  המקצועי  "התחקור  אופן  את 
הצלחות  מנתח  אשר  בצה״ל,  לתחקיר  דוגמא 

וטעויות ומבטא מחויבות ללמידה ולשיפור".
סיכולו  לאחר  הקרב  ימי  לשני  נוגע  התחקיר 
של בהאא אבו אל-עטאא, בכיר בארגון הג׳יהאד 
בתהליך  עסקו  התחקיר  ומוקדי  האסלאמי 
בהפעלת  במודיעין,  ההגנה,  בתוכניות  ההכנה, 
על  התבססה  התוכנית  העורף.  ובמאמץ  האש 
נוהל קרב מטכ"לי ופיקודי איכותי שכלל למידה 
ברצועת  האחרונים  הקרב  מימי  לקחים  והפקת 

עזה.

היא  מהתחקיר  הנובעת  המרכזית  המסקנה   
בתכלית  עמדה  שחורה'  'חגורה  תוכנית  כי 
שהוגדרה לה – יצירת תנאים לשיפור המציאות 
ברצועת עזה, וזאת באמצעות סיכול בהאא אבו 
אל-עטאא, פגיעה קשה בפעילי טרור של ארגון 
הפגיעה  צמצום  הצבאיות,  ותשתיותיו  הטרור 
למערכה  מהיגררות  והימנעות  ישראל  באזרחי 

רחבה.
פעילי  כ-25  סוכלו  הקרב,  יממות  בשתי   
טרור שעסקו בהוצאה לפועל של פעילות טרור 
מורכבים  פיגועים  ושל  רקטות  ירי  במתווה 
תשתית  מטרות  כ-100  הותקפו  בנוסף,  יותר. 
של הארגון, בהן מתחמי ייצור אמל"ח ומוצבים 
זו  מפעולה  כתוצאה  צבאיים.  במתחמים 
שנסמכה והתבססה על תהליכי הכנה מודיעיניים 
בחודשים  שננקטו  ואינטנסיביים  מורכבים 
האחרונים, הוסב נזק משמעותי לארגון הגא"פ.

בהיבט הפעלת האש, התחקיר מעלה כי בוצעו 
איכותיים  תהליכים  והאוגדה  הפיקוד  ברמת 

לשיפור אפקטיביות תאי התקיפה.
האווירית  ההגנה  לוחמי  ההגנה,  בהיבטי 
שנורו  הרקטות  של  המוחלט  רובן  את  יירטו 
לעבר תושבי מדינת ישראל בשיעור הצלחה של 
כ-90%. במקביל, מאמצי ההגנה בהובלת אוגדת 

עזה מנעו פיגועים מורכבים במרחב הגדר.  
תקיפת  גם  תוחקרה  התחקירים,  במסגרת 
נהרגו  שבמהלכה  באלח  אל  בדיר  המטרה 

שמונה אזרחים בלתי-מעורבים.
כמתחם  זוהתה  המטרה  כי  עולה  מהתחקיר 
מבוצעת  אשר  גא"פ,  הטרור  ארגון  של  צבאי 
עסקה  התחקיר  ליבת  צבאית.  פעילות  ממנו 
אודות  על  לידיעה  יכלו להביא  בפעולות, אשר 
לפעילות  בנוסף  במתחם,  אזרחית  פעילות 

הצבאית אשר בוצעה ממנו.
פי  על  הופללה  המטרה  כי  מצביע  התחקיר 
של  צבאי  כמתחם  והמחקר,  האיסוף  פעילות 

פעילות  ממנו  בוצעה  וכי  גא"פ  הטרור  ארגון 
צבאית בעבר וכן במהלך ימי הקרב של 'חגורה 
תכנון  בעת  כי  התחקיר  מלמד  עוד  שחורה'. 
וביצוע התקיפה, ההערכה בצה"ל הייתה כי לא 
כי  נמצא,  עוד  ממנה.  כתוצאה  אזרחים  ייפגעו 
המטרה אושרה מודיעינית בפיקוד הדרום ביוני 
הרלוונטי  המודיעיני  לתו"ל  בהתאם  האחרון 
הנהוג  לתהליך  בהתאם  מכן,  ולאחר  בצה"ל, 
בצה"ל, תוקפה מספר פעמים, האחרונה שבהן 

מספר ימים טרום תקיפתה.
אמנם  שהותקף  במתחם  כי  התברר  בתחקיר 
בוצעה פעילות צבאית, אך הוא לא היה מתחם 
בסיכום  אזרחים.  גם  בו  נמצאו  ובפועל  סגור 
שתכליתן  המלצות  מספר  התקבלו  התחקיר 
שאירועים  האפשרות  את  הניתן  ככל  לצמצם 

חריגים שכאלה יחזרו על עצמם. 
לפי התחקיר עולה כי הפעלת האש ב'חגורה 
הלחימה  ימי  ולאורך  מדויקת  הייתה  שחורה' 
הושקעו מאמצים רבים בצמצום הפגיעה בבלתי 
מעורבים, זאת בעוד שארגון הטרור מולו נלחם 
בכך  האזרחית,  האוכלוסייה  את  ניצל  צה"ל 
ופעל  הצבאיים  נכסיו  את  בקרבה  שהטמיע 

במכוון מתוך סביבה אזרחית צפופה.
בתנאים  לפעול  נדרש  צה"ל  כאשר  "גם 
אירועים  לתחקר  ימשיך  הוא  אלה,  מורכבים 
ולהפיק  בלתי-מעורבים  אזרחים  נפגעים  בהם 

לקחים כנדרש", נכתב בתחקיר.
את  השיגו  הקרב  ימי  כי  סיכם  הרמטכ"ל 
תושבי  על  מיידי  איום  להסרת  הביאו  מטרתם, 
יותר  טובים  תנאים  ויצרו  ישראל  מדינת 
לקחי  עזה.  ברצועת  צה"ל  של  להתמודדות 
התחקיר האיכותי שבוצע, מהווים בסיס להמשך 
תהליכי שיפור המוכנות למלחמה בצה"ל בכלל 

ובפיקוד הדרום בפרט.

אפס הרתעה
לאחר שהורד מהבמה בעקבות אזעקת צבע אדום, איים נתניהו: "ההוא שירה בפעם הקודמת לא איתנו. מי שירה 
עכשיו – שיארוז את החפצים" • בצה"ל השלימו תחקיר על תקיפת המטרה בדיר אל באלח במסגרת מבצע 'חגורה 

שחורה', שבמהלכה נהרגו שמונה אזרחים בלתי-מעורבים בני משפחה אחת

רקטה יורטה בזמן כנס סיכום הקמפיין שערך נתניהו באשקלון

נתניהו מורד מהבמה



חנוכיה דולקת, אווירה משפחתית, 
סלון חמים ונעים, 
כל התנאים בשביל

חנוכה מושלם

להשיג אצל המתקינים המורשים,
 ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות
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7 מהירויות  טורבו  מולטי סווינג

ניתן להשיג התקן שבת מהודר. בהזמנה מראש 
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מנחם הירשמן

סערה בעקבות החלטת מח"ש לסגור את תיק 
החקירה נגד השוטרים שביצעו מעצר אלים של 
בעומר,  ל"ג  ביום  רוזנברג  יענקי  המיוחד  הנער 
התקרית  את  שתיעדו  הסרטונים  כל  כאשר 
באלימות  מופרז  שימוש  על  מצביעים  החמורה 

מצד השוטרים.
כוח  מפעילים  השוטרים  נראים  בסרטונים 
מכמה  צולמו  הסרטונים  הנער.  כנגד  מידתי  לא 
בתיעוד  לספק.  מקום  מותירים  ואינם  זוויות 
לשוטרים:  שצועקים  אנשים  נשמעים  הווידאו 
"הוא חינוך מיוחד, תעזבו אותו. תקליט שאמרנו 

שהוא חולה, הוא חולה נפש". 
גם יענקי עצמו, לאחר שנעצר בידי השוטרים, 
האלים,  המעצר  בעקבות  מפרצופו  ניגר  כשדם 
נשמע מתחנן בפני השוטרים וזועק: "אני חינוך 
מיוחד, אני 'שיח סוד', מאמי אני רוצה הביתה". 
המעצר,  לפני  שעה  כחצי  כי  טענו  במשטרה 
עשרות  מצד  באלימות  השוטרים  "נתקלו 
מתפרעים שכללה זריקות אבנים, חפצים ותקיפת 
והפיל  דחף  יענקי  המשטרה,  לטענת  שוטרים". 
אותה, וכחצי שעה מאוחר יותר, זיהתה את יענקי 

זו  שלגרסה  אלא  נעצר.  ולכן  אותה  שתקף  כמי 
אין כל אימות או תיעוד.

הופצו  הסרטונים  כאשר  המעצר,  לאחר  מיד 
ופורסמו  ציבורית  סערה  התעוררה  במדיות, 

גינויים מכל הקשת הפוליטית.
תלונה  שהוגשה  ולאחר  הסערה,  בעקבות 
לפתוח  במח"ש  הוחלט  יענקי  של  אביו  ידי  על 
הסתיימה  חודשים,  שבעה  שכעבור  בבדיקה, 
בהחלטה מקוממת על סגירת התיק נגד השוטרים 
לבחינת  התיק  והעברת  המעצר,  את  שביצעו 
מחלקת משמעת במשטרת ישראל, לצורך הפקת 
לקחים בכל הנוגע לטיפול המשטרה במפגש עם 

אנשים עם צרכים מיוחדים.
מצד  אלימות  על  הטענות  מח"ש,  לטענת 
השוטרים בעת ביצוע המעצר, לא גובו בראיות. 
מה גם, לטענת מח"ש, שבעת המעצר, לא ידעו 
משכל  מנת  בעל  בצעיר  שמדובר  השוטרים 
מעידה  אינה  החיצונית  שחזותו  משום  גבולית 

על כך, וע"כ המעצר היה חוקי.
לחקירות  המחלקה  של  רשמית  בהודעה 
במח"ש,  התיק  חקירת  "לאחר  נמסר:  שוטרים 
ובחינת  המעורבים  השוטרים  חקירת  לרבות 
את  להעביר  מח"ש  החליטה  הראיות,  חומר 
התיק לבחינת מחלקת משמעת במשטרה, לצורך 

המשטרה  לטיפול  הנוגע  בכל  לקחים  הפקת 
במפגש עם אנשים עם צרכים מיוחדים".

בהודעה חריפה שפרסם, האשים ח"כ ישראל 
מזכויות  אכפת  לא  מח"ש  "לשוטרי  אייכלר, 
בצפון  קורה  היה  זה  אם  חרדי.  ילד  של  האדם 
של  המטרה  רועשת.  הייתה  המדינה  אביב  תל 
עם   לדכא  הוא  בישראל  המשפטי  השלטון 
התורה. כל ילד חרדי הוא סכנה לתרבות הרעה, 

שהם רוצים להנחיל בכפייה".
עמית חדד, עורך דינו של הנער יענקי רוזנברג, 
הגיב להחלטה על סגירת התיק ואמר: "החלטת 
את השוטרים שהכו  לדין  להעמיד  מח"ש שלא 
באכזריות את הנער רוזנברג היא החלטה מצערת 
אלימות  של  מקומם  במקרה  מדובר  ותמוהה. 
חסר  בחור  כלפי  אכזרית,  ואפילו  משטרתית, 
איך  להבין  קשה  מיוחדים.  צרכים  ובעל  ישע 
מקרה אלימות ברור שתועד, נסגר על ידי מח"ש 
בשל חוסר ראיות. כל מי שצופה בתיעוד מבין 
לאלימות  הצדקה  כל  שאין  משמעי  חד  באופן 
את  לדין  להעמיד  חובה  ויש  שהופעלה,  הקשה 

השוטרים המכים".
האירוע  אחרי  מיד  שהגיש  'בצלמו'  מארגון 
תלונה רשמית למח"ש, נמסר בתגובה להחלטה 
על סגירת התיק נגד השוטרים: "מדובר בהתרת 

אנשים  ושל  בכלל  החרדי  המגזר  כלל  של  דם 
שהיו  סוד  לא  זה  בפרט.  מיוחדים  צרכים  בעלי 
ויהיו עוד היתקלויות כאלה. במקום שהמשטרה 
תלמד לקח, יודעים כל שוטרי ישראל כי גם אם 
בצלמו  ארגון  תיענש.  לא   - ישע  בחסר  תיפגע 
יגיש כבר היום ערעור ויפעל לקיום דיון בכנסת 

בעניין".
להחלטת  הגיב  פרוש  מאיר  החינוך,  שר  סגן 
התיעוד  את  שראה  "מי  התיק:  לסגירת  מח"ש 
זוב  עד  באלימות  מכים  שוטרים  של  המזוויע 
דם את יענקי על לא עוול בכפו. חיכה בסבלנות 
מאוד.  גדולה  היא  והאכזבה  מח"ש  לחקירת 
אפעל בכל הכלים העומדים לרשותי כדי למצות 
את הדין עם השוטרים האלימים ששפכו את דמו 

של ילד יהודי בעל צרכים מיוחדים".
מח"ש  החלטת  על  הגיב  טסלר  יעקב  ח"כ 
כאשר  התוצאה  תהיה  שזו  צפוי  "כמה  ואמר, 
זה  אין  השוטרים.  את  לחקור  לשוטרים  נותנים 
במשטרה.  האמון  את  מאבד  שהציבור  פלא 
מישהו שם בצמרת המשטרה חייב לעשות בדק 
כה  תקיפה  שחקירת  למצב  מגיעים  איך  בית 

נבזית של נער מיוחד נסגרה בלא כלום".

הדס קאהן

השבוע  באמצע  נפטר   19 בן  צעיר 
בירושלים  צדק  שערי  החולים  בבית 
כתוצאה מסיבוך של מחלת השפעת. 
מבירור  כי  נמסר  החולים  מבית 
חולה  היה  שהצעיר  עולה  המקרה 
וטופל בקהילה התמוטט  ימים  מספר 

יום לפני והובא לבית החולים. 
והוא  מאוד  קשה  הוגדר  מצבו 
פונה.  שבו  באמבולנס  החייאה  עבר 
בחדר המיון של בית החולים הצליחו 
הרופאים להחזיר לו את הדופק וחיברו 
 ,)ECMO( האקמו  למכשיר  אותו 
המחליף את פעולת הלב, אולם מצבו 
מערכות.  מקריסת  סבל  והוא  הידרדר 
לאחר שעות ספורות נקבע מותו. זהו 
השנה  הראשון  המוות  מקרה  אינו 
שנקשר לשפעת: נערה בת 14, שסבלה 
ממחלות רקע, הלכה גם היא לעולמה. 
בנוסף, גבר כבן 40 ללא מחלות רקע 
שחלה  לאחר  אנוש  במצב  מאושפז 
בשפעת וסבל מקריסה לבבית, וילדה 
לאחר  קשה  במצב  מאושפזת   10 בת 
נשקפת  לא  לילדה  בשפעת.  שחלתה 
סכנת חיים, ועוד לא ברור אם מצבה 

אכן נגרם מסיבוך של המחלה.
קשה  במצב  חולים   98 כך,  בתוך 
הנוכחית,  השפעת  בעונת  נרשמו 
עולה  כך   – מתו  תשעה  מתוכם 
מנתונים שפרסם היום )שלישי( משרד 
נרשמו  שעברה  בשנה  הבריאות. 
מתים  ו-17  קשה  במצב  חולים   45
נרשמו  ב-2017  מהמחלה.  כתוצאה 
ו-37 בני אדם  77 חולים במצב קשה 

מתו. כפי שכתבנו בתחילה, רק בימים 
האחרונים מתו שני בני אדם בעקבות 

סיבוכים של המחלה
משה  הבריאות,  משרד  מנכ"ל 
הרחב  לציבור  קרא  טוב,  סימן  בר 
כי  ואמר  המחלה  מפני  להתחסן 
קשים  השפעת  של  המספרים  "השנה 
התחילה  השפעת  השנה  במיוחד. 
יותר מוקדם והיא עולה בקצב מהיר. 
התחלואה קשה. ויש מה לעשות, לכו 
והבטוח  הפשוט  הדבר  זה  להתחסן. 
ביותר לעשות". פרופ' איתמר גרוטו, 
הבריאות,  משרד  למנכ"ל  המשנה 
מכה  הזה  שהזן  שנים  "יש  כי,  אמר 
בעוצמה  חזר  הוא  השנה  קשה,  יותר 
והוא הפעיל ביותר". על  יותר  גדולה 
הזינוק במספר החולים אמר: "השנה 
השפעת  עונת  בתופעה,  הקדמה  יש 
עוד לפנינו. החיסונים הגיעו באיחור, 

קצב ההתחסנות היה מאוחר יותר".
במשרד הבריאות מודאגים משיעור 
החולים  ומספר  הנמוך  ההתחסנות 
המשרד  לעלות.  שממשיך  הקשים 
לקופות  האחרונים  בימים  הציע 
בתמורה  כספי  תמריץ  החולים 
כיסוי  המתחסנים.  מספר  להגדלת 
המרכז  נתוני  פי  על  השפעת  חיסוני 
 – הינו  מחלות  לבקרת  הישראלי 
ו-  אשתקד,   17.2% לעומת   15.7%

18.1% בשנה שלפניכן.
עד  התחסנו  איש  אלף  כ־100  רק 
נמוך  שיעור   – השפעת  כנגד  כה 
ההתחסנות  קצב  לעומת  משמעותית 
התחסנו  שבהן  קודמות   בשנים 

בישראל כמיליון איש בתקופה זו.

מנחם הירשמן

של  המרכזי  באירוע  השבוע  השתתפו  וטף  נשים  אנשים,  כ-500 
חג חנוכה בעיר לוד, עבור לומדי התורה שלומדים "יורה יורה" ובני 

משפחותיהם, שהתקיים באולמי 'לאפייט' במרכז העיר.
בניהולו  חרדית,  לתרבות  המחלקה  ע"י  נערך  המפואר  האירוע 
של בני סיתאלכיל בשיתוף עם המועצה הדתית, בראשות ר' עמרם 
ונותנת את התרבות האיכותית לציבור החרדי  איבגי, אשר מעניקה 

בעיר לוד. 
ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו בירך את המשתתפים והלומדים, וציין 
ראש הממשלה  ידי  על  לפני כשבועיים  בדבריו – שלמרות שנבחר 
בנימין נתניהו, לנהל את הקמפיין שלו לראשות הליכוד, הוא סירב 
שחשובים  התורה  לומדי  לאברכים  מלגות  הענקת  טקס  על  לוותר 

וקרובים לליבו "כך אני מייקר את לומדי התורה" אמר רביבו.
לאברכים  לוד  עיריית  של  המלגות  את  חילק  העיר  לאחר שראש 
לומדי התורה, בסך 1,800 ₪ לכל אחד, הודה סיתאלכיל ליו"ר ש"ס 
הערב  במימון  השתתפות  על  הפריפריה,  ומשרד  דרעי  אריה  הרב 

המיוחד.

חרפת מח"ש

לכבוד האברכים: ראש בהלת השפעת 
העיר לוד עצר את 

קמפיין נתניהו 

המחלקה לחקירות שוטרים החליטה לסגור את תיק חקירת האלימות הקשה של שוטרי מג"ב 
 • • התיק הועבר לבחינת מחלקת משמעת במשטרה  כלפי יענקי רוזנברג בל"ג בעומר אשתקד 
ביקורת חריפה: "איך מגיעים למצב שחקירת תקיפה כה נבזית של נער מיוחד נסגרה בלא כלום"

אחד  לכל  חולקה  שקלים   1,800 בסך  מלגה 
מהאברכים שלומדים "יורה יורה" בעיר לוד

"אם זה היה קורה בצפון תל אביב המדינה הייתה רועשת"

פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות 
אנחנו  "לצערנו  ישראל'  ל'כל  אומר  הציבור, 
שיכולה  מחלה  היא  שפעת  כיצד  שוב  רואים 

לגרום למוות ולסיבוכים קשים". 
לדבריו, "השנה היו בישראל גם נפטרים וגם 
רקע  תחלואת  עם  חלקם  קשה,  במצב  חולים 
וחלקם ללא, ומכיוון שמדובר במחלה שניתן 

למנוע בידי חיסון, חשוב שילכו להתחסן".
היו  הקודמות  בשנים  גם  כי  הוסיף  הוא 
עובר  זה  ולפעמים  מוות,  של  דומים  מקרים 
יודעים  לא  המשפחה  בני  כי  הרדאר  תחת 

לזהות את הסיבה. 
מגמה  השנה  נראתה  טרם  כי  מבהיר  לוין 
"ברמת  כי  אמר  אולם  חשש,  מעוררת 
התחלואה  שהשנה  רואים  אנחנו  האוכלוסייה 
שהשנה  וייתכן  מהצפוי,  מוקדם  התחילה 

תהיה עונה קשה במיוחד". 
החולים  ובתי  החולים  קופות  מצב  "מנגד, 
הוא בלי שום רזרבות, ולכן תחלואת השפעת 
מאיזון".  כולה  הבריאות  את מערכת  מוציאה 
פרופ' לוין מסביר לקוראי 'כל ישראל' כי "לצד 
הבריאות  למערכת  להעביר  צריך  המניעה 
כדי  הבחירות  מערכת  לפני  נוספים  תקציבים 
מענה  למתן  הנדרש  המינימום  את  לאפשר 

הולם לאזרחים".
שנגרמת  מחלה  היא  כידוע,  השפעת, 
אותו  את  הנושא  בנגיף  מהידבקות  כתוצאה 
השם. בדרך כלל, היא מתבטאת בעיקר בכאבי 
ראש, שיעול, נזלת, חום גבוה, חולשה והרגשה 
כללית רעה. אולם, לעיתים היא עלולה לגרום 
למוות.  להוביל  לסיבוכים מסוכנים שעלולים 
שעלולה  ביותר,  מידבקת  במחלה  מדובר 
לעבור בשיעול, עיטוש או אפילו במגע ידיים, 

לאחר שנגעו בפנים.
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אוריאל צייטלין

אלמונים פרצו בלילה שבין ראשון לשני לבית 
כנסת של חסידות באיאן במודיעין עילית, חדרו 
לכספת של ארון הקודש וניסו לשרוף את ספרי 
דלק  שרידי  נמצאו  במקום  שבהיכל.  התורה 

ואקונומיקה. 
כגון  ערך  יקרי  חפצים  גם  נגנבו  מהמקום 
גנבו  הפושעים  אותם  כך,  על  נוסף  כסף.  כלי 
האבטחה  מצלמות  של  הזיכרון  כרטיסי  את 
מתוך מטרה להקשות על איתורם. "כל מערכת 
בית  גבאי  סיפר  מביהכנ"ס",  נגנבה  המצלמות 
הגיע  המתפללים  "ראשון  כי,  והוסיף  הכנסת 
הקודש  ארון  את  לראות  והזדעזע   6.20 בשעה 
פרוץ וספר התורה חרוך. קורע לב לראות מחזה 

כזה".
סגן ראש עיריית מודיעין עילית טוביה פריינד 
נציגי המשטרה  עם  יחד  הבוקר  במהלך  ששהה 
בבית הכנסת סיפר, "ההלם כאן גדול מאד. זהו 
החנוכה  בימי  דווקא  יתואר.  שלא  נורא  מחזה 
בבית  היוונים  שעשו  מה  את  זוכרים  שאנו 
בית מקדש מעט.  פורעים  וכאן חיללו  המקדש, 
המשטרה בינתיים אוספת ממצאים והכאב גדול 

מנשוא מהמראות הקשים".
לתקרית  באשר  נמסר  ישראל  ממשטרת 
החמורה כי "התקבל דיווח על התפרצות לבית 
נגרם  הדיווח  פי  על  עלית  מודיעין  בעיר  כנסת 
ונגנבו כלי כסף.  נזק לספרי תורה לבית הכנסת 

כוחות משטרה וחוקרי זיהוי הגיעו למקום החלו 
באיסוף ממצאים ונפתחה חקירה".

בבית  הפגיעה החמורה  ספורות לאחר  שעות 
תפילה  עצרות  עילית  במודיעין  התקיימו  השם, 

ותחנונים, בראשות רבני העיר.

"מעלה זכרונות צורבים מן 
הימים ההם"

ואמר  לונדליזם  התייחס  אייכלר  ישראל  ח"כ 
האיומים  המראות  את  להכיל  מתקשה  הלב  כי 
הקודש  ארון  "תמונת  באיאן.  דחסידי  בקלויז 
בלב  הצורבים  נושנים  זכרונות  מעלה  המפוחם 
נגד בתי  היהודי מן הימים ההם ומפשעי שנאה 

כנסת בחו"ל בזמן הזה". 
לפגיעה  להתייחס  "צריך  כי  הצהיר  אייכלר 

בבתי כנסת לא פחות מאשר אל פשעי שנאה של 
קבוצות 'תג מחיר' ביו"ש". 

הגדול,  היהודי  הכאב  "לצד  האשים,  בדבריו 
יש כאן אבדן הרתעה של המשטרה. היא חייבת 
להשליט משטר ברזל נגד כנופיות פשע ולהוכיח 
בקדשי  לפגיעה  כבד  מחיר  שיש  לפושעים 
אם  הפורץ-המצית,  הוא  מי  חשוב  לא  ישראל. 
או  שנאה,  פשע  לאומני,  רקע  על  זאת  עשה 
אפילו פורץ התאב לגניבת כלי כסף. בכל מקרה 
יש להביא במהירות ללכידתו, ולהענישו במלוא 

החומרה". 
אגודת  ראשי  לתקרית  התייחסו  לכן,  קודם 
ליצמן  יעקב  ח"כ  הבריאות  שר  סגן  ישראל. 
אמר: "הלב מסרב להאמין נוכח הפגיעה הקשה 
במודיעין  באיאן  הכנסת  בבית  הקודש  וביזוי 
דחופה  חקירה  מחייב  הנורא  המקרה  עילית. 

סגן  הפשע".  את  שביצעו  לפורעים  להגיע  כדי 
השר מאיר פרוש הגיב: "נבלה נעשתה בישראל, 
מזעזע וכואב לראות את ההצתה במזיד של ארון 
הקודש. אני נמצא בקשר עם מפקד המחוז משה 
לפושעים  ולהגיע  החקירה  את  לזרז  כדי  ברקת 

שעשו את המעשה הנבזה הזה".
נזכיר כי לפני כמעט שנה, אירע אירוע דומה 
ככל  אלמונים  שם  בירושלים,  יובל  בקרית 
הנראה שונאי דת רח"ל, ביזו ספרי תורה בצורה 
הכנסת,  בית  רצפת  על  השלכתם  תוך  מחפירה 
הניחה  לא  עוד  והמשטרה  אחרי  כשנה  כאמור 
ידה על הפושעים. בנוסף, לפני מספר חודשים, 
בית כנסת בב"ב נפרץ וארבעה ספרי תורה נגנבו 
את  לאתר  הצליחה  כן  המשטרה  הזה  ובמקרה 
לבית  מרגש  במעמד  ולהשיבם  התורה  ספרי 

בהכנסת.

אורלי גינצבורג

הבינלאומי  הדין  בבית  הראשית  התובעת 
עילה  קיימת  כי  הודיעה  בנסודה,  פאטו  בהאג, 
פשעי  לביצוע  חשד  בעקבות  בחקירה  לפתוח 
המערבית  בגדה  בעזה,  ישראל  ידי  על  מלחמה 

ובמזרח ירושלים. 
של  ואובייקטיבית  עצמאית  הערכה  "לאחר 
הראשונית  החקירה  למשרדי,  הזמין  המידע  כל 
כי  הוכרעה בהחלטה  לסוגיית המצב הפלסטיני 
כל הנתונים עומדים בכל הקריטריונים לפתיחה 

בחקירה תחת אמנת רומא", הסבירה. 
בחקירה  מפתיחה  נמנעה  התובעת  זאת,  עם 
הדין  בית  משופטי  וביקשה  מיידי,  באופן 
הסמכות  את  שתאשרר  דעת  חוות  הבינלאומי 
יום.   120 בתוך  מלאה"  ב"חקירה  לפתוח  שלה 
"ביקשתי אישור ש'הטריטוריה' שבה בית הדין 
יכול להפעיל את סמכותו, ושבה אוכל למקד את 
חקירתי, כוללת את הגדה המערבית, כולל מזרח 

ירושלים, ואת עזה". 
כדי  עבורה  דרושה  כזו  קביעה  לדבריה, 
איזה  ועל  החקירה  היקף  יהיה  מה  להחליט 
שטחים היא תחול. "השתכנעתי שפשעי מלחמה 

מזרח  כולל  המערבית,  בגדה  נעשו  או  נעשים 
ירושלים, ובעזה", היא טוענת. בהחלטתה ציינה 
בנסודה ארבעה אירועים שאותם היא מעוניינת 
לחקור. הראשון הוא שלוש תקריות שבהן צה"ל 
במהלך  בעזה  מידתיות"  לא  "התקפות  ביצע 
ציינה  התובעת  ב-2014.  איתן"  "צוק  מבצע 
המשפטיים  ההליכים  אם  בוחנת  עדיין  היא  כי 
האלה  המקרים  לגבי  ישראל  ע"י  שבוצעו 

מייתרים את הצורך בחקירה.
אזרחים  על  מכוון  "ירי  הוא  השני  האירוע 
מצד חמאס וארגונים פלסטינים אחרים, ושימוש 
בעזה  המלחמה  במהלך  אנושי  כמגן  באזרחים 
הבנייה  היא  השלישית  העילה  ב-2014". 
בהתנחלויות, שאותה הגדירה התובעת כ"פשעי 
שהיו  ישראלים  גורמים  ע"י  שבוצעו  מלחמה 
לגדה  ישראלים  אזרחים  בהעברת  מעורבים 
הרביעית  העילה   ."2014 מיוני  החל  המערבית 
ידי  על  לכאורה  שבוצעו  מלחמה  פשעי  היא 
חיילי צה"ל שהיו מעורבים בירי לעבר פלסטינים 
מארס  מאז  בעזה  בגבול  בהפגנות  שהשתתפו 

.2018
פתיחה בחקירה נגד ישראל, עשויה להשפיע 
באופן משמועתי על בכירים במדינה, בהם ראש 
היתר  בין  אלו  צה"ל.  וקציני  שרים  הממשלה, 

תהיה  זו  אכן  אם  לתביעה  שייחשפו  האנשים 
ההחלטה הסופית: ראש הממשלה נתניהו; שרי 
הביטחון מאז: ליברמן, יעלון ובנט; הרמטכ"לים 
מאז: בני גנץ, גדי איזנקוט ואביב כוכבי; ראשי 
השב"כ: יורם כהן לשעבר ונדב ארגמן המכהן. 

חדשות',  ו'כאן   '12 ב'חדשות  הפרסומים  על 
ביותר ממאה מדינות, נמצאים בכירים ישראלים 
בסכנת מעצר, זאת כיוון שבית הדין הבינלאומי 
של  פלילית  באחריות  עוסק  בהאג  הפלילי 
מנהיגים,  אלא של  מדינה  לא של  קרי  יחידנים, 
על  בונים  בישראל  צבא.  ואנשי  פוליטיקאים 
האירופי  באיחוד  אחרות  מדינות  ועל  בריטניה 
שיסתייגו מהמהלך של התובעת בבית הדין וכך 

יצליחו לסכל את ההחלטה.
הדאגה המשמעותית היא דווקא לקציני צה"ל 
ולחיילי צה"ל, שיהיו חשופים  וזוטרים  בכירים 
לתביעות בהאג, אם ההחלטה אכן תתקבל בסופו 
עם  פעולה  תשתף  לא  שישראל  כיוון  דבר.  של 
המרכזי  החשש  אז  בהאג  הבינלאומי  הדין  בית 
בינלאומיים  מעצר  צווי  מפני  הוא  בישראל 
ממפקדי  החל  ולחיילים,  לקצינים  שיוצאו 
מפקד  חילות,  במפקדי  וכלה  וחטיבות,  גדודים 
בנימין  הממשלה  ראש  לדוגמא.  האוויר  חיל 
נתניהו מתכוון לתגבר את הצוותים המשפטיים 

והמדיניים בקרב הזה. 
גורמים מדיניים צוטטו ב'חדשות 12' אומרים 
לא  הדין  בית  עם  פעולה  שיתוף  יהיה  "לא  כי, 
ב-120 הימים הבאים, קל וחומר אם יוחלט בסוף 
שארגון  ייתכן  זאת,  עם  בחקירה".  פתיחה  על 
פרטי, אולי "שורת הדין", ייצג את ישראל – אך 

צוותים ישראליים רשמיים לא יעשו זאת.
ראש הממשלה נתניהו שלח מכתב למנהיגים 
בעולם בעקבות החלטתה של תובעת בית הדין 
את  "הפכו  כי  להם  וכתב  הבינלאומי  הפלילי 
ונגד הקשר  נגד ישראל  בית הדין לנשק פוליטי 

לארצנו". 
חיים  שיהודים  העובדה  את  להפוך  "רוצים 
אבסורד.  זה  מלחמה.  לפשע  מולדתם  בארץ 
ניאבק על זכויותינו ועל האמת ההיסטורית בכל 
בעולם.  לעמיתיו  נתניהו  דברי  אפשרית",  דרך 
מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ 
"מדינת  כי,  ואמר  ההודעה  את  הוא  גם  תקף 
המחויבת  דמוקרטית,  חוק  מדינת  היא  ישראל 
והערכים  הבין-לאומי  החוק  לכיבוד  ופועלת 
ולא  אין  הדין  "לבית  לדבריו,  ההומניטריים". 
לוליינות  ושום  שיפוט,  סמכות  להיות  יכולה 
משפטית לא תשנה זאת". עוד תקף: "בית הדין 

אמור היה לטפל בזוועות החמורות ביותר".

שריפה בהיכל

צביעות נוסח האג

מתפללי ה'קלויז' של חסידי באיאן במודיעין עילית, נחרדו לגלות את ארון הקודש מפוחם וונדליזם חמור שבוצע בבית הכנסת • מצוד אחר האחראים 
לפשע החמור, עד כה אין קצה חוט • ח"כ אייכלר האשים: "אבדן הרתעה של המשטרה"

בעוד נשיא סוריה טובח בעמו, מדינות באפריקה מתעללות באזרחים תמימים, בטורקיה נעלמים 
בהאג  הבינלאומי  הדין  בבית  לכן  ראו  התיכון,  במזרח  מלחמה  פשעי  מבצעת  ורוסיה  עיתונאים 
לפתוח בחקירה בעקבות חשד לביצוע פשעי מלחמה על ידי ישראל • החשש: קציני צה"ל וחיילים 

זוטרים יהיו חשופים לתביעות 
בית הדין בהאג

"תמונת ארון הקודש המפוחם מעלה זכרונות נושנים הצורבים בלב היהודי"



מהפריטים המשתתפים במבצע, לא כולל פריקה/צבירה ושוברים, הנחת מע״מ משקפת 14.5% הנחה. 
המחירים הינם לאחר הנחת ללא מע״מ, בתוקף עד 30.12.19, ב׳ בטבת תש"פ

כל החנות
ללא מע מ

349₪

מעיל צמר

99₪

סריג

בני ברק    ירושלים    גבעתיים    אשדוד
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מנחם הירשמן
צילומים: אנשיל בעק, דוד ארזני, יעקב פוקס, יוחנן 

לוסטיג, שלומי קרויס, אברומי ברגר ומ.ש

בחצר הקודש אלכסנדר: האדמו"ר מדליק כל 
בבני-ברק   4 אחיעזר  ברחוב  מדרשו  בבית  ערב 

בשעה 16:50 ובערב שבת בשעה 16:10.
מדליק  האדמו"ר  אמשינוב:  הקודש  בחצר 
ביתו  בוקר  לפנות   5:00 השעה  בסביבות  בערך 
ברחוב הרב פרנק 17 בשכונת בית וגן בירושלים.

ביום  ידליק  האדמו"ר  באיאן:  הקודש  בחצר 
ברק  ובני  שמש  בית  ירושלים,  לתושבי  רביעי 
בשעה 20:00 בהיכל הקלויז ברחוב מלכי ישראל. 
בזאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש בשילוב שמחת 

הבר מצוה לנכדו בשעה 5 אחה"צ. 
בחצר הקודש בוהוש: האדמו"ר מדליק כל ערב 
החסידות  של  הישן  המדרש  לבית  שמעל  בביתו 

ברחוב חגי בבני-ברק בשעה 19:00.
בחצר הקודש ביאלא: האדמו"ר מדליק כל ערב 
יעקובזון  ברחוב  המדרש  שבבית  הדלת  בפתח 

בירושלים בשעה 17:20.
זאת  בליל  ברק:  בני  ביאלא  הקודש  בחצר 
ירושלים  ברחוב  המדרש  בבית  ההדלקה  חנוכה 
בבני-ברק בשעה 21:30 ולאחר מכן עריכת הטיש 

וחלוקת מעות חנוכה.
כל  מדליק  האדמו"ר  בעלזא:  הקודש  בחצר 
שטוב'  ה'גרויסע  בהיכל   20:00 בשעה  ערב 
בקרית בעלזא במעמד אלפי החסידים, לאחר מכן 

מתקיימת עריכת טיש ואמירת התורה.
יום  כל  מדליק  האדמו"ר  גור:  הקודש  בחצר 
במשך  יזמרו  הקאפלע  מכן  לאחר   17:05 בשעה 
בבית  האדמו"ר  בפני  יעברו  והקהל  שעה  כחצי 
ברח'  החדש  בהיכל  לראשונה  הגדול  המדרש 

ירמיהו בירושלים.
בחצר הקודש דאראג: ביום זאת חנוכה יתקיים 
ומנהג  הטהור  ושולחן  הפתילות  שריפת  מעמד 
הדריידל, בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב יצחק 

נפחא בבני ברק.
בחצר הקודש דושינסקיא: במוצאי שבת לאחר 
ביום  שולחנו.  את  האדמו"ר  יערוך  ההבדלה 
לחיים  ההדלקה  לאחר  האדמו"ר  יערוך  ראשון 
זאת  לרגל  טיש  אחה"צ  יערוך  שני  וביום  טיש 

חנוכה.
בחצר הקודש ויז'ניץ: ביום חמישי הדלקת נרות 
שעה  חצי  נרות  הדלקת  במוצ"ש   ,8:00 בשעה 
אחרי הבדלה. בזאת חנוכה הדלקת הנרות בשעה 
8:00. ביום שני זאת חנוכה יערוך האדמו"ר את 
השולחן הטהור בשעה 4:00 אחה"צ אחר תפילת 

מנחה.
מדי  מדליק  האדמו"ר  ויז'ניץ:  הקודש  בחצר 
ויז'ניץ'  חסידי  'מרכז  הגדול  המדרש  בבית  ערב 
 .22:00 בשעה  בבני-ברק  המלך  שלמה  ברחוב 
 5:00 בשעה  טיש  האדמו"ר  יערוך  שני  ביום 

אחה"צ לכבוד זאת חנוכה.

בשעה  חנוכה  בזאת  זוועהיל:  הקודש  בחצר 
שני  ביום  הטיש,  עריכת  מכן  ולאחר   20:00
בצהריים בשעה 15:30 לאחר תפילת מנחה ייערך 
חנוכה  מעות  וחלוקת  הפתילות  שריפת  מעמד 

בבית המדרש שבשכונת בית ישראל בירושלים.
בחצר הקודש טשערנאביל: במוצ"ש ההדלקה 
נר חמישי תתקיים  ביום חמישי  לאחר ההבדלה, 
לחיים טיש לאחר הדלקה, וביום שני זאת חנוכה 
פרשת ויגש יתקיים טיש לרגל זאת חנוכה בשעה 

4 בצהריים.
לאחר  שבת  במוצאי  לעלוב:  הקודש  בחצר 
מדליק  חנוכה  זאת  ליל  ראשון  וביום  ההבדלה, 
את  יערוך  מכן  ולאחר   ,8:30 בשעה  האדמו"ר 
שני  ביום  שמש.  בבית  מדרשו  בבית  שולחנו 
4 טיש בבית  זאת חנוכה יערוך האדמו"ר בשעה 

מדרשו ברח' השומר בב"ב.
מדי  מדליק  האדמו"ר  לעלוב:  הקודש  בחצר 
ערב בבית מדרשו ברמת לעלוב בשכונת שיכון ה' 
בבני ברק בשעה 20:15, לאחר מכן יחלק מעות 

חנוכה.
האדמו"ר  מכנובקא-בעלזא:  הקודש  בחצר 
 31 רש"י  ברחוב  מדרשו  בבית  ערב  כל  מדליק 
בבני ברק בשעה 20:15. בערב שבת ידליק בשעה 
16:00 בבית המדרש החדש ברח' האדמו"ר מגור, 

ובמוצ"ש מיד לאחר ההבדלה.
ה',  נר  חמישי  ביום  נדבורנה:  הקודש  בחצר 
החסידות,  לבחורי  חנוכה  מעות  האדמו"ר  יחלק 
האדמו"ר  יערוך  חנוכה,  זאת  ליל  ראשון  וביום 
טיש לרגל זאת חנוכה ויחלק מעות חנוכה לזקני 

ואברכי החסידות.
בחצר הקודש סאדיגורה: ביום ראשון ליל זאת 
חנוכה ידליק האדמו"ר בשעה 20:00 ולאחר מכן 
חלוקת מעות חנוכה לאברכים בבית המדרש של 
החסידות חצר הקודש ברחוב גוטמכר בשיכון ה' 

בבני-ברק.
כל  ידליק  האדמו"ר  סלאנים:  הקודש  בחצר 
ערב בשעה 19:15. במוצ"ש בשעה 21:00 וביום 
לאחמ"כ   20:00 בשעה  חנוכה  זאת  ליל  ראשון 
יערוך האדמו"ר טיש בבית מדרשו ברחוב ברסלב 

בבני ברק .
ובמוצאי  שבת  בערב  סלונים:  הקודש  בחצר 
שבת ידליק האדמו"ר בשעה 20:30. ביום רביעי 
ייערך כינוס למאות ילדי החסידות וחלוקת חנוכה 

געלט מהאדמו"ר.
בחצר הקודש סערט ויז'ניץ: האדמו"ר מדליק 
כל ערב בשעה 20:00 בהיכל בית המדרש הגדול 

ברמת ויז'ניץ בחיפה. 
בחצר הקודש פינסק קרלין: האדמו"ר מדליק 
כל ערב בשעה 20:00, במוצ"ש לא יערוך הדלקה, 
ביום חמישי יערוך האדמו"ר טיש לאחר הדלקה 
כמנהג בית קרלין, וביום שני לפני השקיעה יערוך 

טיש לרגל זאת חנוכה.
מדליק  האדמו"ר  פרמישלאן:  הקודש  בחצר 
כל ערב בשעה 8:00 מלבד ימים רביעי ומוצ"ש, 

מנגן  קרעטשניף,  בית  כמנהג  ההדלקה  לאחר 
האדמו"ר  יערוך  ראשון  וביום  בכינור  האדמו"ר 
וחלוקת  וכן מעמד מכירת הפתילות  את שולחנו 

חנוכה געלט. 
בחצר הקודש צאנז: האדמו"ר מדליק כל ערב 
 ,20:30 בשעה  בנתניה  בקריה  המתיבתא  בהיכל 
פלפול  האדמו"ר  נושא  המזמורים  אמירת  לאחר 
את  ומקיים  לחיים  טיש  עורך  מכן  ולאחר  תורני 
ידליק  מנחה  לאחר  שבת  בערב  הדריידל.  מנהג 
בזאת  שבביתו.  המדרש  בית  בפתח  האדמו"ר 
חנוכה האדמו"ר שורף את הפתילות ולאחר מכן 

מחלק מעות חנוכה לילדי החסידות.
בחצר הקודש קרלין סטולין: האדמו"ר מדליק 
מדי ערב בביתו בשכונת פרי הארץ בגבעת זאב, 
ביום שני זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש אחה"צ 
במינהל הקהלתי 'מעלות רמות' שד' גולדה מאיר 

כביש רמות בירושלים.
בחצר הקודש קרעטשניף: בבית המדרש בקריה 
ברחובות, האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 19:30 
ולאחר ההדלקה ינגן האדמו"ר בכינור כמנהג בית 

קרעטשניף, במוצאי שבת בשעה 21:30.
בחצר הקודש רחמסטריווקא: האדמו"ר מדליק 
המדרש  בית  ידי  שעל  הטישים  באולם  ערב  כל 
הגדול בשכונת גוש 80 בירושלים בשעות הערב 
זאת חנוכה לפני השקיעה  ביום שני  המאוחרות, 

עריכת הטיש בהשתתפות אלפי חסידים.
מדליק  האדמו"ר  הלוי:  שבט  הקודש  בחצר 
כל ערב בשעה 17:30 בהיכל ביהמ"ד שבט הלוי 

ברח' וילקומירר 17 זכרון מאיר בני ברק. 
בליל  ברק:  בני  אמונים  שומרי  הקודש  בחצר 
זאת חנוכה ידליק האדמו"ר בשעה 20:00 ולאחר 
מכן חלוקת חנוכה געלט ומעמד שריפת הפתילות.

ביום  ירושלים:  אמונים  שומרי  הקודש  בחצר 
ראשון נר ח' ליל זאת חנוכה יערוך האדמו"ר את 
חנוכה.  זאת  לרגל  הטיש  במהלך  הדריידל  מנהג 
לאחר מכן יחלק האדמו"ר מעות חנוכה לחסידיו 
ויערוך את מעמד שריפת הפתילות, בבית המדרש 

שומרי אמונים ברחוב מאה שערים בירושלים.
בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק: במוצ"ש 
חנוכה  זאת  ליל  ראשון  וביום  ההבדלה,  לאחר 
ידליק האדמו"ר בשעה 20:00 ולאחר מכן מעמד 
בשעה  אחה"צ  שני  וביום  הפתילות  שריפת 
הגדול  המדרש  בבית  טיש  האדמו"ר  יערוך   4

בשכונת מא"ש בירושלים.
חמישי  ביום  אהרן:  תולדות  הקודש  בחצר 
שחרית  יתפלל  שם  שמש   לבית  יגיע  האדמו"ר 
חנוכה  מעות  חלוקת  מעמד  יערך  ולאחמ"כ 
ליל  ראשון  ביום  בעיר.  המתגוררים  לחסידים 
שני  וביום  בערב   9 בשעה  הדלקה  חנוכה  זאת 
יערוך האדמו"ר לפני השקיעה את מעמד 'שריפת 

הפתילות'.
בבתי גדולי ישראל:

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי מדליק בפתח 
דקות  כעשרים  ברק  בבני  רשב"ם  ברחוב  ביתו 
אחרי השקיעה. שירת המזמורים לאחר ההדלקה 

עשרות  מגיעים  מהימים  באחד  ביתו,  בסלון 
מנכדיו וניניו לחלוקת מעות חנוכה.

ראש  אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן 
ישיבת פוניבז', מדליק בשעה 16:50 בחלון ביתו 

ברחוב ראב"ד 17 בבני ברק.
התורה  חכמי  מועצת  נשיא  כהן  הגר"ש  מרן 
היהודי  ברובע  היהודים  ברחוב  בביתו  ידליק 

בירושלים בשעה17:15.
הגר"ש בעדני חבר מועצת חכמי התורה ידליק 
ברק  בבני  יעקב  בן  פינת  עזרא  ברחוב  בביתו 

בשעה 17:00.
מדליק  וייס,  הגרי"ט  החרדית'  'העדה  גאב"ד 
בשכונת   2 משה  גבעת  ברחוב  בביתו  ערב  כל 
בירושלים, תפילת מעריב בשעה 17:00  גוש 80 

ולאחר מכן הדלקת הנרות.
אצל זקן הראשונים לציון הגר"א בקשי דורון, 
מנחה  בין  חגיגית  הדלקה  יום  מידי  מתקיימת 
בהשתתפות  נגינה  וכלי  שירה  בליווי  לערבית 
אורחים מהארץ והתפוצות ומאות מתלמידי הרב 

שעוברים להתברך. 
שטרנבוך  הגר"מ  החרדית'  'העדה  ראב"ד 
מדליק כל ערב בביתו ברחוב קצנלבוגן 4 בשכונת 
הראב"ד  אחה"צ.   5 בשעה  בירושלים  נוף  הר 
ידי  לצאת  כדי  הבית  ובחלון  ביתו  בפתח  מדליק 

כל השיטות. 
בחלון  החנוכה  נרות  את  מדליק  שיינר  הגר"י 

ביתו בצפניה 51 בשעה 4:55. 
ברחוב  ביתו  בחלון  מדליק  ברגמן  הגרמ"צ 
לאחר  דקות  עשר  ברק  בבני  מגור  האדמו"ר 

השקיעה.
ישראל  עטרת  ישיבת  ראש  אזרחי  הגרב"מ 
מדליק בפתח ביתו ברחוב קאסוטו בשכונת בית 

וגן בירושלים בשעה 16:50.
והגרמ"ה  לנדו  הגר"ד  ישיבת סלבודקא  ראשי 
הירש, מדליקים מידי יום בשקיעה בביתם בגבעת 

ישיבת סלבודקא בבני ברק ברחוב הרב שר.
מדליק  הישיבות,  חניכי  גאב"ד  גרוס,  הגר"מ 
בביתו ברחוב חידושי הרי"ם 3 בבני ברק. תחילה 
הוא מדליק בחלון ביתו הפונה לרשות הרבים עם 
ברכה, ולאחר מכן בפתח ביתו ללא ברכה - כעשר 

דקות אחרי השקיעה.
'פורת  ישיבת  ראש  צדקה  משה  רבי  הגאון 
לאחר  מיד  החנוכה  נרות  את  מדליק   - יוסף' 
 98 הנביא  שמואל  רחוב  בביתו  הכוכבים  צאת 

בירושלים.
הגאון רבי שלמה בן שמעון - מדליק את נרות 
רחוב  בביתו  הכוכבים  צאת  לאחר  מיד  החנוכה 

דבורה הנביאה 13 בבני ברק.

הכל הולך אחר החיתום
מיוחד: 'כל ישראל' מגיש את כל זמני ומיקומי אירועי 'זאת חנוכה' בחצרות הקודש ובבתי גדולי ישראל

מרן הגרי"ג אדלשטייןמרן הגר"ח קניבסקי כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזאמרן הגר"ש כהן

הגרב"ד פוברסקיהראשל"צ הגר"א בקשי-דורוןהגר"מ צדקההגרי"ט וייס 
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צה"ל  מפקדי  כלפי  שנשמעו  הטענות  אחת 
בתום מלחמת לבנון השנייה הייתה שהם פיקדו 
על הכוחות מול מסכי הפלזמה במקום להיות 

אתם בשטח.
נתניהו  את  כשראיתי  השבוע,  בזה  נזכרתי 
מתקבל  לכנס,  מכנס  רוק  כוכב  כמו  מדלג 
באהדה עצומה ובחיבוק ענק. נדמה לי שראש 
האנושי,  למגע  תחליף  שאין  הבין  הממשלה 
לעיר  הביתה,  הליכודניק  אל  הפיזית  להגעה 
הבחירות  מערכות  בשתי  קרוב.  קרוב  שלו, 
הקודמות נתניהו התמקד בעיקר בהופעות מול 
בשידורים  ואוריך,  טופז  יועציו,  של  המצלמה 
שפימפמו  וידיאו  בסרטוני  או  בפייסבוק  חיים 

את אותם המסרים.
הבין  בצה"ל,  מפקדים  אותם  כמו  הוא,  גם 
שאין תחליף לנוכחות בשטח. ואחרי שיסתיימו 
זר  ישלח  אם  נתניהו  יעשה  טוב  הפריימריז, 
פרחים ובונבוניירה לגדעון סער שכפה עליו את 
הבחירות לתפקיד יו"ר הליכוד והחזיר אותו אל 
העם. תומכי הליכוד רוצים לראות ולהרגיש את 
המנהיג שלהם, ולא לצפות בו בפייסבוק. אלה 

שובם של ימי בגין והכיכרות.
תגיע  לליכוד  הפנימית  הבחירות  מערכת 
בשמונה  הקלפיות  פתיחת  עם  מחר,  לשיאה 
בבוקר. אני מעריך שלמרות מזג האוויר הסוער 
וחופשת החנוכה – שיעור ההצבעה יהיה גבוה 

יחסית.
גרעין התומכים של סער מרגיש מחוייב אליו 
ויגיע להצביע, למרות האנדרדוגיות ואולי אף 

בגללה.
תומכי נתניהו ירצו לתת לו את האור הירוק 
המפלגה  מנגנון  גם  אותם.  ולהנהיג  להמשיך 
עומד לצידו והניסיון העצום של ראש הממשלה 

בזירה הפוליטית ישחק תפקיד משמעותי.
לא משנה מה תהיה התוצאה הסופית, ואותה 
ביום  התמונה  חשובה  במדויק,  לחזות  קשה 

שאחרי.
סער  גדעון  את  חייב  לנצח,  שצפוי  נתניהו, 
לימינו. השניים חייבים להניח בצד את החרבות 
והטינה האישית,  ולשכוח לרגע את הדם הרע 
כדי להוביל יחד את הליכוד ואת הימין לניצחון 

בבחירות המשמעותיות בשניים במארס.
לנשיא  אותו  למנות  לנתניהו  הציע  סער 
המדינה? טוב יעשה נתניהו אם יתחייב למנות 
ירכיב את  את סער לשר בכיר אם וכאשר הוא 
הממשלה הבאה. כך הוא ירתום את סער, קול 
פשוט  הלא  הבחירות  לקמפיין  בליכוד,  חשוב 
שמחכה למפלגה. החלטה כזו גם תוריד את רף 

המחנאות לתקופה הקרובה.
ומשמאל  מימין  המפלגות  יתר  בינתיים, 
אחרי  מחדש.  מסלול  בחישוב  עסוקות 
הפריימריז ועם תחילת 2020 כולם יעלו הילוך 
לקראת עוד מערכת בחירות, בתקווה שהפעם 
הכרעת הבוחר תהיה ברורה וחד משמעית בין 

שני הגושים.

)בעיקרון: מחלקת חקירת  כולנו על החלטת מח"ש  השבוע שמענו 
שוטרים( לסגור את תיק החקירה כנגד השוטרים אשר תקפו את יענקי, 
למח"ש  היו  אמנם,  וכעסנו.  שמענו  מיוחדים.  צרכים  בעל  חרדי  נער 
אפילו  לקבל  מוכן  אני  עצמם.  לשוטרים  שהיו  כפי  למכביר,  תירוצים 

כאקסיומה שאין די ראיות לבסס תיק פלילי. 
משפט,  בבית  הנדרשת  הוודאות  ברמת  להוכיח  ניתן  לא  כי  נניח 
הנער  קול  את  שמעו  לא  אכן  שהם  ייתכן  טוב.  שומעים  השוטרים  כי 
בהתחננו אליהם, ואף לא הצליחו לשמוע את עשרות האנשים שצעקו 
להם מסביב כי מדובר בנער לא רגיל. גם נניח ששמיעתם לקוייה )כנראה 
גם רגישותם( עדיין יש תחושה, כי אם לא היו קוראים לו יענקי, היחס 

היה אחר. 
חוסר  התיק.  סגירת  הודעת  עצם  על  דווקא  לאו  הוא  עיקר המרמור 
והיא  עימה  להתמודד  אפשרות  כמעט  שאין  סגירה  עילת  היא  ראיות 
תלויה בשיקול דעתו של הגוף המחליט. תחושת הכעס היא על כך שלא 
התלוותה אליה התנצלות רפה כלשהי. אפילו לא מילה על כך שאין זה 
ישראל  שילמד שמשטרת  אמורפי  כזה  שנהגו. משהו  כפי  לנהוג  ראוי 
דינגר  דמו  אשר  מוגבל  חרדי  נער  של  מתמונות  להינות  צריכה  איננה 

ארצה. אפילו זה לא היה. 
אדרבה, מח"ש הדגישה כי היא איננה אומרת אמירה ערכית אלא רק 
היא  החרדי,  האזרח  של  הסובייקטיבית  התחושה  נטו.  חוקית  אמירה 
השוטרים,  טובי  עומדים  אחד  מצד  הזו:  האמירה  של  הסמוי  מהמסר 
צודקים.   הטובים  שהשוטרים  ברור  וחרדי.  מיוחד,  נער,  השני  ומהצד 
)משפטנים- משפטיקאים  כשאותם  הקרובה,  בתקופה  זה  את  תזכרו 

פוליטקאים( ינסו לשכנע  אותנו כי יש להחליף את ראש הממשלה בגלל 
הערכים למרות שהחוק עומד לצידו.

אז למה השוטרים באמת מרביצים? עד לפני כמה שנים היה מקובל 
היה  שוטר-אזרח  כשמיפגש  תמיד  סתם.  מרביץ  לא  שוטר  כי  לחשוב 
כי  הנחנו  מאונך,  במצב  והשוטר  מאוזן  במצב  האזרח  כאשר  מסתיים 
ואוי  צודק,  היה  אכן  זה  מהמקרים  בחלק  מוצדקת.  סיבה  לכך  הייתה 

ואבוי לנו אם נחיה במדינה נטולת משטרה, או משטרה נטולת כח. 
אלא שבשנים האחרונות כל אזרח נושא מכשיר טלפון )אצל החרדים 
90% מתנזרים מכך( שהוא בעצם גם פוטו מצקועי, כולל צילום  ב"ה 
בלילה ובתנאי שדה, אולפן הקלטות לא רע, ובעיקר תחנת שידור ניידת 
ומה שרואים בצילומים  עם אופציה להפצה לכל העולם בתוך שעות. 
בלי  ימין(  על  )בעיקר  שמאל  ועל  ימין  על  שמכים  שוטרים  זה  הללו, 
אבחנה, בלי רחמים, ובלי צורך מבצעי. אז למה הם באמת עושים זאת? 
ברוח פרשת השבוע, אומר: את מצוותיי אני מזכיר היום. בצעירותי, 
השתתפתי בהפגנות רבות על קדשי ישראל, ואף נעצרתי לא פעם. באחת 
הפעמים )בגין חפירת קברים במודיעין( נעצרתי על לא עוול, אך זה לא 
היה מפתיע. מה שהפתיע אותי, היו מכות הרצח שחטפתי בדרך, כשלא 
יכולתי כלל להתנגד למעצר ותוך כדי ריצה לניידת, סתם בלי שום סיבה. 
והפליאו  נעולה(  אסירים  )משאית  הפוסטה  לתוך  נכנסו  השוטרים 
ונעול  מנוטרל  העצורים, שהיה  בראשו של אחד  עייני  לנגד  מכותיהם 
רק בגלל שהוא הביע, באמצעות פרצופו, את  אזוק(  גם  זכור אם  )לא 

מידת הערכתו למשטרת ישראל. 
כאחים,  שוב  יחדיו,  השוטרים  עם  וישבנו  הרוחות,  שנרגעו  לאחר 
והתשובה  בכפינו?  עוול  ללא שום  זאת  עשו  הם  מדוע  אותם,  שאלתי 
קראטה  שיעורי  אין  מדוע  אותי  ולימדה  בפשטותה,  מפתיעה  הייתה 
וג'ודו בחיידרים, ומדוע במקומות אחרים יש: "תראה" אומר לי השוטר 
מה  זה  אז  להרביץ.  שוטרים?  בקורס  היום  כל  אותנו  מלמדים  "מה 
שאנחנו יודעים לעשות". מתברר כנראה, כי כאשר אדם לומד כל היום 
טקטיקות של נתינת מכות, איך להכאיב לזולת, מאבדים את הרגישות 
"אתכם  אז?  לי  אמר  הוא  איך  לסבלו.  אפאטיות  של  סוג  ומפתחים 

מלמדים ללמוד, אותנו מלמדים להרביץ". 
אז בפעם הבאה, כשנכעס אם נראה איך מרביצים לחרדי, יען כי הוא 

חרדי, נתנחם בכך, שאשרינו שאנו מהמוכים ולא מהמכים.  
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על דעת הקהל 

בדרך  אינסופי  בפקק  נתקעו  רבים  וישב,  פרשת  שעברה  השבת  בערב 
לשבות  נאלצו  חלקם  השבת.  כניסת  לפני  זמן  הרבה  לא  הצפון  ליישובי 
בישובים על ציר הדרך ולא להמשיך בדרכם בעקבות השבת המתקרבת. גם 

אני עמדתי באותו הפקק ברכב פרטי יחד עם שלושה מחבריי.
שעות אחדות טרם כניסת השבת, יצאנו מהעיר בני ברק לישוב החרדי 
רכסים לשבת שבע ברכות של חברנו. בתחילת הדרך, שמנו נעימות שבת 
ושוחחנו ביננו על נושאים כאלה ואחרים. בהמשך החלו עומסי תנועה – 
יותר ממחוגי המהירות של הרכב. הבנו  גדולה  נע במהירות  כאשר שעון 
ונגיע ממש רבע שעה לפני כניסת השבת.  שאנחנו מוגבלים מבחינת זמן 
להיות  אמורים  אנו  בו  במקום  כבר  ששהו  נוספים  לחברים  התקשרנו 
וביקשנו מהם לארגן מה שצריך כי לא נצליח לארגן בעצמנו. כאשר לאחר 
על פקק מתמשך  דיווחים  אלינו  להגיע  2, החלו  נסיעה ממושכת בכביש 
סיבה  שום  ובלי  אופטימיים  היינו  רבים.  ומצוות  תורה  שומרי  שתוקע 

הרגשנו שהפקק לא נוגע אלינו למרות שזאת הדרך
מכשיר  המדובר.  הפקק  באותו  עומדים  עצמנו  את  מצאנו  פתאום  אך 
כניסת  ורבע אחרי  ליעד לשעה  לנו את הזמן הגעה  הניווט שלנו, הקפיץ 
שבת. כלומר, אנחנו עלולים חלילה לחלל שבת או להיתקע באמצע שום 
בכסף  להתחייב  תהילים,  להגיד  והתחלנו  המתבקש  את  עשינו  מקום. 
לצדקה וקבלות שקיבלנו על עצמנו כל אחד בתחום בו הוא זקוק לחיזוק. 

"אבא  וברור.  חזק  בקול  לקב"ה  בלשונו  התפלל  הרכב,  מיושבי  אחד 
שבשמים, אנחנו בדרך לשמח שני חתנים וכלה, יש לך את הדרכים שלך 
להביא אותנו לרכסים, תעשה את זה בשבילם אם לא בשבילנו", הוא אמר 
כשכוונתו ללכת לשמחה של חתן נוסף באותה בעיר במהלך השבת בכדי 

לברכו. 
במקביל, ביקשנו מראש הישיבה שלנו חיזוק לנוכח המצב. הוא סיפר 
לנו שפעם הבעל שם טוב כמעט איחר לשבת, התפלל ונעשתה לו קפיצת 
הדרך. "אל תתייאשו, אבל תהיו ערוכים לעשות את השבת בשטח או בעיר 
קרובה אצל אנשים", הוא אמר פחות מחצי שעה לפני כניסת השבת. נציין 
שברשותנו לא היה אוכל, שתייה וביגוד מתאים לשהייה בשטח במשך 25 
שעות וזה בהחלט יצר לחץ. התנחמנו בקופסת 'ארבעס' שנאלץ להתחלק 

בה. הודענו כבר למשפחת החתן שלצערנו לא נהיה איתם בשבת.
ללא הודעה מוקדמת, נהג הרכב אמר, אני נוסע דרך 'השטח', כשהוא 
מתכוון לדרך העפר מלאת הסלעים והבורות שלצד הדרך. מי שהיה רואה 
את הרכב החבוט בו נסענו, היה צוחק או בוכה על הרעיון הזה. אבל לא היו 
לנו אלטרנטיבות טובות יותר. פנינו לכיוון העפר ובקושי רב התחלנו לנסוע 
שם כאשר הרכב מקפץ על אבנים וחוצה נחלים במהירות של כביש סלול. 
נתקע בתוך  והנה לפנינו רכב  היינו היחידים שחשבו על הרעיון הזה  לא 
בסוף  כשאנחנו  בדרכם  להמשיך  יכולים  שלא  רכבים  שיירת  ואחריו  בור 
השיירה. לפתע, בזווית העין אחד החברים גילה דרך צדדית סבוכה יותר, 
אבל טובה יותר מעמידה בשיירה התקועה. פנינו לשם והמשכנו בנסיעתנו 

מתוך תקווה שאנחנו בדרך הנכונה.
לפתע מצאנו את עצמנו עולים על כביש לא מוכר שהסתבר היה בתוך 
דקות  לרכסים  נגיע  כי  לנו  והראה  טובות  בישר  לא  עדיין  הווייז  יוקנעם. 
לנו שנצליח להגיע חמש דקות טרם  ספורות אחרי השקיעה, אבל הראה 
הרכב  את  האצנו  מרכסים.  סביר  הליכה  שבמרחק  יגור  לצומת  השקיעה 
לכיוון הצומת וב"ה הספקנו להגיע 5' דקות קודם השקיעה לצומת ועצרנו 

באמצע תחנת אוטובוס. 
התלבשנו שם בזריזות כי לא יכולנו לקחת איתנו דברים בגלל האיסור 
שבת  לחילול  מחשש  באזור.  במחבוא  הנחנו  הרכב  מפתח  את  לטלטל. 
הרכב.  ספסלי  על  זרקנו  אלא  שלנו,  החפצים  את  להחביא  הספקנו  לא 
מונחים  שקלים,  באלפי  וחפצים  אשראי  כרטיסי  ארנקים,  פלאפונים, 
חשופים על הכיסאות. כידוע פרצה קוראת לגנב והחשש לשלום הרכב היה 
גדול. באמצע סעודת שבת הופענו לפתע באולם לתדהמת הנוכחים. אני 
רגיל  יותר ממה ממקרה  להניח שאפקט ההפתעה שימח את החתן  רוצה 
והבקשה שלנו לשמח חתן הוכפלה. במוצאי שבת, הגענו אל הרכב והוא 

נותר כפי שהיה בניגוד לכל היגיון עם החפצים בפנים. 
שכן  האחרות  המשפחות  על  גדול  כאב  אצלנו  היה  השבת  כל  לאורך 
נתקעו בפקקים וכנראה חוו חוויה לא נעימה, אבל, אנו ראינו לאורך כל 
הדרך ניסים גלויים. לפי ההיגיון, היינו אמורים להגיע שעה מאוחר יותר, 
דרך בעפר שאף אחד מסביבנו  הגדולים, מצאנו  סבל את הסלעים  הרכב 
שלנו  הסיפור  על  מסתכלים  אנו  כאשר  ועוד.  שלם  נותר  הרכב  ראה,  לא 

כשלעצמו, כנראה שיש לנו מחויבות בפרסום הנס.
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