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אריה לוין

גורמים במערכת הפוליטית, שאינם מתואמים 
להענקת  מתווה  יוזמים  הממשלה,  ראש  עם 
ע"פ  משפטו.  בתום  יורשע  אם  לנתניהו  חנינה 
המדינה  נשיא  מול  ומקודם  שפורסם,  המתווה 
רחבה  בהסכמה  להעניק  ומטרתו  ריבלין  ראובן 
חנינה לנתניהו אם יודה בכתב האישום שהוגש 

נגדו ויכריז שהוא פורש מהחיים הפוליטיים.
האם  מתלבט  נתניהו  כשבמקביל  קורה  זה 
דווקא  שמא  או  מהכנסת,  חסינות  לקבל  לנסות 
 30 נותרו  הממשלה  לראש  לו.  תזיק  חסינות 
שהוא  ולמרות  מהכנסת,  חסינות  לבקש  ימים 
בסוגיה.  הכריע  טרם  הוא  זאת,  לעשות  שוקל 
על פי הדיווח, יש הסבורים שנטיית נתניהו היא 

לבקש חסינות, אך הדבר לא ברור, כיוון שייתכן 
ציבורית  מבחינה  לו  להזיק  יכול  כזה  שמהלך 

במקרה של בחירות חוזרות. 
נכון לעכשיו נראה שלראש הממשלה אין רוב 
בכנסת לבקשת חסינות. נוסף על כך, אם תוקם 
תגלוש  החלטתה  בנושא,  שתדון  כנסת  ועדת 
לעבר מערכת הבחירות שנראה כי היא מתקרבת. 
בסוגיה,  דיון  אם  מתלבט  נתניהו  כך,  בשל 
היום,  סדר  לקדמת  המשפטי  מצבו  את  שיציף 
ישרת את קמפיין הליכוד – או יזיק לו. עוד דווח 
שנתניהו  היא  הפוליטית  במערכת  ההערכה  כי 
 30 בתום  החסינות,  את  האחרון  ברגע  יבקש 
לבחירות,  ההליכה  מועד  שיתקרב  ככל  הימים. 

יהיה קשה יותר לכנס את ועדת הכנסת. 
בליכוד  הכנסת  מחברי  חלק  זאת,  מלבד 
ולהשיג  לנצח בבחירות  יוכל  חושבים שנתניהו 

את  לקבל  לו  שיאפשרו  האצבעות   61 את 
עליו  יהיה  יקרה  שזה  מנת  על  אך   – החסינות 

להגיש את הבקשה ב-30 הימים הקרובים.
בהם  מהליכוד,  כנסת  חברי  כי,  דווח  בנוסף 
מיקי זוהר ושלמה קרעי, שמשוחחים עם נתניהו 
לחייב  שהוא  לו  אומרים  האחרונה  בתקופה 
את החסינות אחרת איך הוא יצליח לשכנע את 
הציבור שביכולתו לנהל את המדינה אם כל יום 
נתניהו  לדבריהם,  המשפט.  בבית  יתייצב  הוא 

חייב לשכנע את הציבור שיש אופק שלטוני.
חשף  לממשלה  המשפטי  היועץ  כך,  בתוך 
ראש  בתיקי  התביעה  עדי  רשימת  את  השבוע 
נציגי  כמובן  בהם  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
משטרה רבים, מעורבים בתיקים השונים, אך גם 
פוליטיקאים בכירים ועובדי מדינה בכירים שהיו 
החשד  פי  שעל  השונים,  בתהליכים  מעורבים 
והפרת  מרמה  מתוך  אלא  לב,  בתום  נעשו  לא 

אימונים, ואף שוחד בתיק 4000. 
היתר  בין  נמצאים  התביעה  עדי   333 בין 
יאיר  הנגבי,  צחי  ארדן,  גלעד  הפוליטיקאים: 
ציפי  אלקין,  זאב  כבל,  איתן  לוין,  יריב  לפיד, 
באתר  שעבדו  בכירים  תקשורת  אנשי  גם  לבני. 
לעדות:  זומנו  אחרונות  ידיעות  ועיתון  וואלה 
מקורביו  גם  ירון.  ורון  מגל  ינון  גיל-הר,  דב 
נתן  דודו  בן  דוד שרן,  דוד שמרון,  נתניהו,  של 
היועץ  יעדו,  עוד  להעיד.  זומנו  מיליקובסקי, 
המשפטי  היועץ  ינון,  איל  לכנסת  המשפטי 
לממשלה לשעבר יהודה וינשטיין ופרקליטו של 

ראש הממשלה עו"ד עמית חדד.
גם בכירים לשעבר ובהווה בשירות המדינה, 
ראש  פרדו,  תמיר  לשעבר  המוסד  ראש  כמו 
ישראל  ושגריר  דיסקין  יובל  לשעבר  השב"כ 
מיליארדרים  גם  דרמר.  רון  הברית  בארצות 
ומירי  שלדון  לעדות:  זומנו  בתיק  המעורבים 
אדלסון הבעלים של ישראל היום, ארנון מילצ'ן, 
ג'יימס פאקר, העוזרת האישית של השניים הדס 

המדינה  עד  כמובן  גם  נמצא  העדים  בין  קליין. 
שלמה פילבר.

תפירת תיק?

מעלה  מארקר  דה  באתר  פרסום  כך,  בתוך 
שאלה האם שר המשפטים, אמיר אוחנה, נהנה 
שלא כדין מהטבות בשוק ההון בתקופה שקדמה 

לכהונתו כחבר כנסת. 
מידע שמפרסם האתר מעלה כי בשנים -2015

אג"ח  הנפקות  בכמה  השתתף  אוחנה   2013
כמשקיע מסווג — כלומר משקיע פרטי שזוכה 
ולזכות  להשתתף בשלב המוקדם של ההנפקה, 
בהנחה על רכישת האיגרות )עמלת הפצה(. זאת, 

אף שאוחנה אינו משקיע מוסדי. 
אוחנה אמנם סירב להגיב לכתבה, אבל דברים 
לסיפור  קשר  להוות  יכולים  אולי  בעבר  שאמר 
המשפטים  שר  בעבר  שקיים  בראיון  הנוכחי: 
אוחנה  סיפר  ל'החדשות',  אוחנה  אמיר  החדש 
כי  ומקורבים,  מאנשים  רבות  אזהרות  קיבל  כי 
בפרקליטות נערכים לתפור תיק לאחרון והבהיר: 
"אני נערך נפשית לדבר הזה. אני מקווה שזה לא 

יקרה", אמר אוחנה. 
בצלאל  השר  הוא  לדיווח,  הגיב  שכן  מי 
צפוי...  כמה  באמת,  "נו  שאמר  סמוטריץ' 
מתכוון  כשהוא  המתפרה...",  שבתוך  המתפרה 
ואמר:  הגיב  זוהר  מיקי  גם  נתפר.  שהתיק  לכך 
המשפטים  שר  נגד  המוזמן  התחקיר   "פרסום 
הידועים  מרקר  דה  מפתיע.  לא  אוחנה  אמיר 
בקשריהם ההדוקים עם הפרקליטות והמשטרה 
אוחנה  השר  של  הטוב  בשמו  לפגוע  החליטו 
כן,  המערכת.  את  )ובצדק(  שביקר  משום  רק 
גם אני על הכוונת )כבר אמרו לי בשקט שכדאי 
קווים  הישראלית.  הדמוקרטיה  להירגע(.  לי 

לדמותה".

על הכוונת: השר אוחנה 
ידיעה  אתמול  צצה  המדינה,  פרקליטות  התנהלות  על  חריפה  ביקורת  שמתח  לאחר 
בעיתון הכלכלי 'דה מרקר' שמטילה דופי בשר המשפטים אמיר אוחנה • נתניהו עקץ: 
• שר  בלי בושה"  נגדו תיק. מהמקפצה,  - פותחים  "כל מי שמעז לבקר את המערכת 
זוהר  • ח"כ מיקי  התחבורה סמוטריץ' תקף: "כמה צפוי. המתפרה שבתוך המתפרה" 
חשף: "אמרו לי בשקט שכדאי לי להירגע" • משפט נתניהו: 333 עדי תביעה יעידו נגד 

ראש הממשלה, בהם פרקליטו עו"ד עמית חדד

יוזמה בשמאל: תוענק חנינה לנתניהו אם יורשע ויודה בעבירות 

נשאלה  האחרונה  שנה  בחצי  פעמים  אלף 
ליברמן,  חותר.  ליברמן  לאן   – השאלה 
מנתניהו הקמת  למנוע  ככל שביכולתו  עושה 
אחדות  שממשלת  יודע  גם  הוא  ממשלה. 
ראשות  את  ייתן  לא  גנץ  סיכוי.  חסרת  היא 
אחרי  שבועות  שלושה  לנתניהו  הממשלה 
המצע  כאשר  אישום,  כתבי  נגדו  שהוגשו 
הפלגתי היה בפירוש על התיקים המשפטיים 
ואילו ביבי לא ייתן את המלכות לגנץ במחיר 
על  מתעקש  ליברמן  זאת,  כל  למרות  אפסי. 

אחדות שלא תהיה בשום אופציה.
ליברמן  ברורה.  היא כמעט  לכך,  התשובה 
אולם  נתניהו.  את  להפיל  מחיר  בכל  רוצה 
שמאל,  הוא  שליברמן  נתניהו  לטענת  בניגוד 
הסיבה טמונה במשרד הביטחון. לפני שלושה 
שבועות ב-14.11, ציינו את יום ההתפטרות של 
ליברמן ממשרד הביטחון. הסיבה להתפטרות 
הייתה לטענת ליברמן  אי הסכמות: "זה לא 
חילוקי  האחרונים  בחודשים  כבר  שהיו  סוד 

דעות בין ראש הממשלה לביני", כלשונו של 
למעשה,  מתפקידו.  נפרד  בו  בנאום  ליברמן 
בכלום.  חופשית  יד  לליברמן  נתן  לא  נתניהו 
הוא  כאשר  הביטחון  למשרד  הגיע  ליברמן 
נגד הטרור  מצהיר שיפעל ביד קשה במיוחד 
שבועות  מספר  לפני  רק  לו.  נתן  לא  וביבי 
חיסול  אחרי  כאשר  לכך  ראיה  עוד  קיבלנו 
ליברמן התלונן שנתניהו  בהא אבו אל-עטא, 
מנע ממנו לעשות זאת: "אחרי אחד הדיונים 
הביטחוניים שבהם העליתי את הדרישה הזו, 
נתניהו, כהרגלו, עמד על הרגליים האחוריות 
תירוצים  מיני  בכל  הזו  התוכנית  את  ומנע 

שונים ומשונים", אמר ליברמן.
כמה  יודע  ליברמן  נוקם.  ליברמן  היום 
ע"י  ביטחון  כשר  בתקופתו  הושפל  שהוא 
על  לוותר  מתכוון  לא  והוא  הממשלה  ראש 
עומד  שהוא  ידע  נתניהו  וגם  לנתניהו.  זה 
הראשונות,  הבחירות  במוצאי  נקמה  לחטוף 
עומד  שליברמן  למקורביו  אמר  כבר  ביבי 

לעשות בעיות: "הוא )ביבי( אמר לי כל הזמן 
ייכנס  ולא  נגדו  אישי  באופן  פועל  שליברמן 
לממשלה. לצערי ראש הממשלה צדק", סיפר 
דרעי. נתניהו כאמור כבר אז זיהה את הנקמה. 
על  ביבי  את  להפיל  רוצה.  וזה מה שליברמן 

ההשפלה במשרד הביטחון.
באמת  נתניהו  הסיפור.  סוף  לא  זה  אבל 
אבל  הפוליטי,  עתידו  מה  יודע  לא  ובתמים 
לליברמן  כפליים  אחת  מנה  מחזיר  כבר  הוא 
לו  וזורה  בחזרה  בו  נוקם  הוא  היום  וכבר 
בנט  את  מינה  נתניהו  הפצעים;  על  מלח 
הוא  ובנט,  שבועות.  כמה  לפני  ביטחון  לשר 
כהונת  במהלך  ליברמן.  של  הטוב  חברו  לא 
תוקף  היה  בנט  הביטחון,  במשרד  ליברמן 
חצוף  נעשה  "חמאס  וחמישי:  שני  כל  אותו 
וזו אמירה  בשל מדיניות ליברמן", אמר בנט 
אחת מתוך עשרות. למנות את היריב הפוליטי 
המר של ליברמן זו נקמה אחת וכואבת, אבל 

יש המשך.

מהיום בו מונה בנט לשר ביטחון, הוא לא 
וביטחוניות  מדיניות  יוזמות  לקדם  מפסיק 
מחבלים,  גופות  שחרור  אי  כמו  חשובות 
בעזה  המדיניות  שינוי  גם  בתים,  הריסות 
באיראן  התקיפות  תגבור  בהרבה,  לתקיפה 

והצהרה על הקמת שכונה יהודית בחברון. 
הצהרה,  כל  סתם,  ומדבר  מגיע  לא  בנט 
וראש  הממשלה  ראש  עם  מלא  בתיאום  היא 
הממשלה מאשר לו לפרסם את הכוונות שלו. 
הממשלה  ראש  לבנט  כיצד  רואה  ליברמן 
לו  נתן  לא  שהוא  מה   – לפעול  מאפשר 

והדקירה בלב אוי כמה שהיא כואבת.
לסיום, אם יורשה לי אאחל מזל טוב לידידי 
בתו  הולדת  לרגל  ובר  שניאור  העיתון  עורך 
במזל"ט. אברכו שיזכה  לגדלה לתורה לחופה 
ולמעשים טובים מתוך בריאות נחת ואריכות 

ימים. 

מה ליברמן רוצה? // אוריאל צייטלין

 אמיר אוחנה



השמנת האהובה בעיצוב חדש

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

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





מתרחבים
ומתחדשים
עבורכם!

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

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

מיום ראשון ג׳ בכסלו )1.12(
 החלו שינויים במיקום 

פעילות מרפאת קריית הרצוג

לבירורים ופרטים אודות 
השירותים הנוספים: 3555*

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית
ומאחלים לכם בריאות שלימה!

רפואת משפחה, רפואת ילדים ומעבדה 
יינתנו ללא שינוי בצמוד למרפאה

בית המרקחת יפעל ללא שינוי במקומו הקבוע





בזכותכם מפעל הפיס משקיע בקהילה,
בונה אלפי כיתות, גני ילדים,
מרכזים קהילתיים ופארקים ירוקים. 
מפעל הפיס מעודד כתיבת חיבורים
ומאמרי הגות תורניים ומעניק 
בשיתוף הרשויות המקומיות 
מלגות לתלמידים שמשלבים 
לימודים והתנדבות בקהילה 
למען חברה טובה יותר.

דברים טובים מתחילים כאן

משחקים באחריות! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה

אזהרה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר
עם מוקד משרד הרווחה למידע וסיוע של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 )שיחה חינם(

24 שעות ביממה. הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע ניסיון, יכולת או ריבוי משחקים.





מגוון פריטי
אופנת גברים שבמבצע 

בתוקף עד 8.12.2019 ו/או עד גמר המלאי. המוקדם מבניהם. בכפוף למגוון ולמלאי בכל סניף, 500 יח׳ לפחות לסניף. בתוקף 3-8.12.19 או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם. אין מכירה סיטונאית. 
מוגבל ל-6 פריטים ללקוח. אין כפל מבצעים. המבצע מתקיים בכל סניפי המשביר לצרכן למעט סניפי עודפים )פרטים באתר החברה(.

מגוון פריטי אופנת 
ילדים שבמבצע 

מגוון פריטי 
נעליים שבמבצע

מגוון פריטי תיקים 
שבמבצע

טירוף השופינג במשביר לצרכן
ּדּו ִּביְסט ְמִשיֶגע?

עד יום ראשון י' כסלו 8.12

מגוון פריטי לבני 
גברים ונשים 

שבמבצע 

%
עד

מגוון פריטי אופנת הבית 
ונדוניה שבמבצע

מיוחד לעונת השמחות!

מתנה1+1
*הזול שבהם

מגוון פריטי אופנת 
נשים שבמבצע 

הנחה
50
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אורלי גינצבורג

על  לאחרונה  שמענו  פעמים  מידי  יותר 
וירדן. לפעמים לטובה  היחסים בין ישראל 
ישראל  בין  לרעה. מאחורי השלום  ובעיקר 
ובין ירדן, מספר לא מבוטל של תקריות לא 
לרף  כבר  הגיע  זה  השבוע,  נעימות.  ממש 
הוכרחו  ומצוות,  תורה  שומרי  האנטישמי. 
טרם  מגופם  יהודיים  סממנים  להוריד 
עשרות  השכנה:  הערבית  למדינה  כניסתם 
התבקשו  וחרדים  דתיים  ערים  ראשי  סגני 
במעבר הגבול להוריד את הציציות והכיפות 
שלהם כדי להיכנס לירדן. לאחר שהם סירבו 
בתוקף, הירדנים אסרו את כניסתם. הביקור 
ערים  ראשי  סגני  כנס  במסגרת  התקיים 
ודתיים  החרדיים  מהנוכחים  חלק  באילת. 
נשמעו להוראות, אולם רובם החליטו לשוב 
למלון מבלי לחצות  ולחזור  על עקבותיהם 
את מעבר הגבול כולל סגן ראש העיר באר 
יחד  עזב  חרדי,  שאינו  בוקר  שמעון  שבע 

איתם את המעבר. 
אמר  דייטש  יוסי  י-ם,  עיריית  ראש  סגן 
סגני  "הגענו  ישראל-ירדן:  מגבול  השבוע 
ראשי הערים לטיול בפטרה, ודרשו מאיתנו 
מזעזע  והציציות,  הכיפות  את  להסיר 
וציציות,  כיפות  של  ערימה  כאן  לראות 
העיר  ראש  סגן  וביזיון".  אנטישמיות  זו 
ש"ס  תנועת  איש  מעלימי,  יעקב  נתיבות 
ראשי  סגני  קבוצת  לצאת  "רצינו  סיפר: 
ערים הנמצאים בפורום באילת לצאת לסיור 
לימודי ותפילות בקבר אהרן הכהן. הונחינו 
וכמובן  קטנות  וטליתות  כיפות  להוריד 
להתבלט,  ולא  כובעים  לשים  הסכמנו 
קטנה,  טלית  להוריד  ביקשו  הירדנים  אך 
והוחזרו  סירבו  החרדים  הסכמנו.  לא  ולזה 
לישראל. "יחד איתנו חזרו סגני ראשי ערים 
למדינה  להיכנס  שסירבו  הליכוד  מתנועת 
שמסרבת להכניס חרדים", הוסיף. סגן ראש 
שכאמור  בוקר  שמעון  שבע,  באר  העיר 
איננו חרדי תקף בצדק: "כל יהודי וישראלי 
לחזור  צריך  הזאתי  התופעה  את  שראה 
יותר על הקבוצה  כועס  "אני  חזרה", אמר. 
שנשארה, על היהודים, מאשר על הירדנים. 

הירדנים לא חייבים לנו כלום. יהודי, צריך 
להיות עם היהודים נקודה. אני מקווה שעוד 

יחזרו".
שאירעה  החמורה  התקרית  בעקבות 
שר  שוחח  בערבה,  ״רבין״  הגבול  במעבר 
החוץ  משרד  אנשי  עם  דרעי  אריה  הפנים 
וראש המל"ל, מאיר בן שבת, ובעקבות זאת, 
הישראלית  המשלחת  כניסת  התאפשרה 
הגבלות.  בשיחה שקיימו  ללא שום  לירדן 
שבת  בן  המל״ל  וראש  החוץ  משרד  אנשי 
עם מקביליהם הירדניים, נאמר להם שהשר 
דרעי שוקל, בעקבות התקרית, למנוע כניסת 
פועלים ירדנים לישראל. הנציגים הירדניים 
אמרו כי עשו זאת כדי להבטיח את ביטחונם 
דרישת  בעקבות  הישראלים.  התיירים  של 
יבדקו שוב  כי  השר דרעי, הודיעו הירדנים 
את ההנחיה למנוע כניסת תיירים ישראליים 
יהודיים.  סממנים  ושאר  כיפות  שחובשים 
כדי לאכוף את ההחלטה יוקם צוות עבודה 
החוץ  הפנים, משרד  נציגי שר  את  שיכלול 

וגורמי הביטחון הרלוונטיים.
בנוסף, בעקבות המקרה, פנה ח"כ מיכאל 
ישראל  החוץ  לשר  בהול  במכתב  מלכיאלי 
העניין.  לבירור  דחופה  ישיבה  לכנס  כץ 
"הדבר מזכיר תקופות אפילות מהעבר של 
שמסוגלת  בעולם  מדינה  אין  היהודי,  העם 
יעבור  זה  שדבר  ואסור  זאת,  לדרוש 
לבאות.  מסוכן  תקדים  ויהווה  בשתיקה 
הורדת  על  להורות  מקום  שאין  חושב  אני 
בוודאי  מאידך  אך  היהודים,  הסממנים 
ולכוחות  להתראות  קשובים  להיות  שצריך 
שמשרד  מקווה  אני  כך  ומשום  הביטחון, 
ברורות,  הנחיות  יגבשו  והביטחון  החוץ 
מתוך תקווה שהממשל בירדן יקח אחריות 
ויבין שכיפה וציצית הינם חלק בלתי נפרד 

מהזהות היהודית", אמר מיכאל מלכיאלי.
יתפתחו  לאן  הזה  בשלב  ברור  לא 
מוכנים  לא  שבישראל  נראה  אבל  הדברים, 
הזה.  האירוע  אחרי  היום  לסדר  לעבור 
באותו היום נשלח מסר של אזהרה לנתניהו: 
"ראש הממשלה בנימין נתניהו קורא בימים 
כדי  אחדות  ממשלת  להקים  האחרונים 
נמצא  הלבן  שבבית  העובדה  את  לנצל 

טראמפ ולספח את בקעת הירדן, אך בכירים 
במערכת הביטחון מזהירים כי מהלך שכזה 
עלול לסכן את חוזה השלום עם ירדן", כך 
פורסם 'בחדשות 12. על פי הערכתם, המלך 
עבדאללה יתקשה לעמוד בלחצים ולא יוכל 
להסתפק בצעדי מחאה וגינויים או בהחזרת 
השגריר הירדני מתל אביב. החשש הוא שגל 
סערת  יעורר  הפלסטינים  בשירות  המחאות 
רוחות גם בירדן והמלך יידרש להשעות את 
ב-1994.  שנחתם  ישראל  עם  השלום  חוזה 
הירדנים כבר הבהירו שסיפוח הבקעה יגרור 
באלו  פירטו  לא  אך  מצדם,  חריפה  תגובה 

צעדים יבחרו.
לנתניהו  והמסר  האנטישמית  התקרית 
מגיעים ברקע מתיחות ביחסי ישראל וירדן, 
כאשר המלך עבדאללה אף טען כי היחסים 
בין עמאן וירושלים הם "הגרועים ביותר אי 
כחודש  לפני  לירדן  השיבה  ישראל  פעם". 
ונהריים  שבערבה  צופר  מובלעות  את 
שבבקעת הירדן. זאת במסגרת ההתחייבות 
הללו  השטחים  לפיה  השלום,  בהסכם 
תום  עם  שנה.   25 למשך  לישראל  יוחכרו 
בין  ביחסים  ההידרדרות  רקע  ועל  התקופה 
שתי המדינות, הודיעה ירדן כי אין בכוונתה 
והשטחים  הסעיף  של  תוקפו  את  לחדש 

הושבו לה. 

סלקציה בגבול
תקרית חריגה: עשרות סגני ראשי ערים דתיים וחרדים התבקשו במעבר הגבול להוריד את הציציות והכיפות שלהם כדי 
להיכנס לירדן  "כשראיתי את ערימות הציציות שנערמו להם על השולחן בעמדת הבידוק - הצטמררתי", משחזר ל'כל 

ישראל' סגן ראש עיריית רחובות ונציג 'כחול לבן' זוהר בלום, שהוביל את הסירוב להמשיך במסע 

GPO / נתניהו במעבר הגבול | צילומים: קובי גדעון מעבר הגבול

בית התפילה - מקומו המשוער של קבר אהרון

"אם החברים הדתיים אינם 
מורשים להיכנס לירדן, 

אנחנו חוזרים על עקבותינו"

מאת: זאבי סגל

לבן"  "כחול  סיעת  ויו"ר  רחובות  העיר  ראש  סגן 
את  בשרו  על  הוא  אף  שחווה  בלום,  זוהר  ברחובות 
חולצתו  את  להרים  פעם  אחר  פעם  כשנדרש  הסלקציה 
תוך בדיקה מדוקדקת שאין הוא עוטה על עצמו ציצית, 
מספר ל'כל ישראל', "זה היה הרגע ששבר את ליבי במסע, 
להמשיך  הדתיים  לנוסעים  נותנים  הם  שאין  משראיתי 
במעבר הגבול והם נדרשים לחזור לצד הישראלי, או אז 
החלטתי כי לאות סולידריות איננו ממשיכים עוד במסע".

מדובר  אין  כי  המשתתפים,  בקרב  "הכרזתי 
בדיפלומטיה אלא במוטיבים אנטישמיים ואם לא נותנים 
לדתיים שבינינו אפשרות להמשיך במסע יחד אתנו, אין 
לנו מה לחפש במדינה הזאת וכולנו חוזרים הביתה". עד 
והתשובה  בלום  את  שואלים  אנו  הקריאה  נענתה  כמה 
50 אחוזים בחרו לחזור על  המתקבלת היא, "לצערי רק 

פניהם ולא להמשיך הלאה במסע".
כשראינו  צמרמורת  מעורר  מחזה  זה  "היה  לדבריו, 
את ערימות הציציות שנערמו להם על השולחן בעמדת 
לקחו  שרעבי(  בנצי  העיר  ראש  )סגן  לבנצי  הבידוק. 
ועד עכשיו הוא לא קיבל אותן  ואת הציצית  את הכיפה 
כשהוא  בלום  נשמע  אותם",  לו  להחזיר  סירבו  בחזרה, 

נסער. 
"אני קורא לכל החברים שלי שלא לבקר בירדן בתקופה 
לא  שזה  חושב  אני  המתבקשת  למחאה  מעבר  הקרובה. 

מקום בטוח לישראלים", הוא אומר ל'כל ישראל'.



המקום פתוח בימים א' - ד' בין השעות: 20:30 - 16:30.

בית מרחב הזהב 
הבית לאישה בת ה-50+

ציור חופשי

מחול ותנועה

אנגלית שוטפת

התעמלות בונה עצם

קורס מחשבים 
למתקדמים

קורס מחשבים 
למתחילים

הקרנת סרטים 
לנשים בלבד

ערבי שירה מצגות על מסך מלא 
במיגוון נושאים 

ערב שירה בציבור

- לכל בנות המשפחה 

- כיבוד קל 

 להנאה
 ללימוד

 בהדרכת מורה מקצועית
 התשלום כולל את כל 

החומרים

כל יום רביעי
 בין השעות:

19:30-18:00 | 18:00 - 16:30  

כל יום ראשון 
20:30-17:00

יום שני: 16:30, 17:30, 18:30
יום רביעי  16:00, 17:00, 18:00

 בתאריכים הבאים:
ד' טבת 1.1.20
י"א טבת 8.1.20

י"ח  טבת 15.1.20
כ"ה טבת 22.1.20 

כל יום רביעי 
בין השעות 20:00-16:00

ימים ראשון שני או רביעיימים ראשון שני או רביעישתי קבוצות

י"ז כסלו 
15.12.19

 למתחילות ממשיכות 
ומתקדמות 

 תשומת לב אישית לכל אחת
 מפעיל את כל האברים
 שומר עלך שיווי משקל

 הקניית יסודות באופן שיטתי
 אוצר מילים לשימוש יום יומי

 דגש על שיחה חופשית
 לימוד בקבוצות קטנות

 מורה בעלת ניסיון רב

 תכנית אימון אישית לכל מתעמלת
 קבוצות קטנות

 מדריכות אקדמאיות 
ופיזיוטרפיסטיות

 שילוב של תחומי התעמלות 
מגוונים 

 כל שיעור בן שעה
 יחס אישי לכל אחד

לפרטים והרשמה: אילה/שרה טל: 03-6186832
aguda.media@gmail.com :האגודה למען הזקן רח' בעל התניא 34 ב"ב | באין מענה יש להשאיר הודעה. מייל

האגודה למען הזקן בני ברק

 הכרת המחשב, אינטרנט ודואר 
אלקטרוני

 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק'(

 קורסים נפרדים לנשים ולגברים
 סיוע יחידני לכל מתלמד/ת

 9 משתתפים/ת בקורס

וערבי עיוןטיולים 
ערבי
שירה

מצגות על 

מסך מלא 

במגוון נושאים

נגישות

לנכים

 30 & לשיעור בן שעה וחצי 30 & לשיעור בן שעה וחצי

 & 30
לשיעור בין שעה וחצי דמי כניסה: 20 &  שעת הרקדה 30 & 

 10 מפגשים של שעה וחצי 
&400

 10 מפגשים של שעה וחצי 
&400

 כל שיעור בן שעה שלימה  
&25

 דמי כניסה
&10 

 ניהול המידע במחשב )מסמכים, 
תמונות, תיקיות ועוד...(

 דרישות: שליטה בדוא"ל
 10 מפגשים בני שעתיים אקדמיות 

)90 דק'(
  קורסים נפרדים לנשים ולגברים

 סיוע יחידני לכל מתלמד/ת
 9 משתתפים/ת בקורס

שירה בציבור

כל יום ראשון 
בין השעות

20:00-19:00
21:00-19:15

 בהדרכת אפרת בן 
מנחם מיסוקולוגית  

 שירה של שירים 
וישראליים  חסידיים 

עם קריוקי

 & 30 
לשיעור בן שעה וחצי
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אריה לוין

ערוץ אל-ג'זירה פרסם השבוע פרטים חדשים על פעולת סיירת 
מטכ"ל שהסתבכה בחאן יונס שברצועת עזה לפני שנה, בה נהרג 
פורסמה  ב"אל-ג'זירה"  ששודר  בתחקיר  מ'.  סא"ל  צה"ל  קצין 
בהקלטה  להימלט,  וניסו  החיילים  נחשפו  שבו  מהרגע  הקלטה 
נשמעים הלוחמים הישראלים צועקים בערבית "צא, צא, לצאת 

עכשיו". 
בחלק אחר בהקלטה נשמעים הלוחמים אומרים: 
מ'  סא"ל  כי  עלה  צה"ל  ראשי". מתחקיר  עורק  "זה 
"מספר  הירי.  חילופי  במהלך  חבריו  מאש  נהרג 
אנשים עוררו את חשדי", שחזר בתחקיר אחד מאנשי 
לחשיפת  שהובילו  הדרמטיים  הרגעים  את  חמאס 
הכוח, "שאלתי אותם מדוע הם נמצאים באזור. הדרך 

שבה הם נסעו ליעדם עוררה את החשד שלי" . 
פעילי הזרוע הצבאית של חמאס סיפרו לאל-ג'זירה 
כי החיילים הישראלים עוררו את חשדם בשל מראם 
הפרסום,  לפי  אותם.  לחקור  החלו  הם  לכן  השונה, 
כי  החשודים  אמרו  חמאס,  פעילי  לשאלות  בתגובה 
כדי לבקר את קרוביהם בבית חולים.  הגיעו למקום 
התחקיר גם חושף כי באותה היחידה היו שתי נשים. 
והלוחמים  חיפוש,  חמאס  אנשי  ערכו  בהמשך, 
זהות פלסטיניות מזויפות  הישראלים שלפו תעודות 
40 דקות. הכוח הצליח להימלט תוך  ונחקרו במשך 

אמצעים  בשטח  והשאיר  קצר,  מטווח  עימות  בתום  דקות,  שתי 
טכנולוגיים, שתיעוד שלהם פורסם בערוץ. בערוץ הערבי פורסם 
כשהם  הלוחמים  נראים  שבו  עצמו,  הכוח  ממצלמות  תיעוד  גם 

יורדים מהמשאית שבה נסעו. 
על פי הערוץ, כמה ימים טרם המבצע, צה"ל הפציץ מצלמות 
כי  דווח  עוד  הכוח.  נכנס  ממנו  הגדר  באזור  שהוצבו  אבטחה 
נכנס דרך  אחד מהמשתתפים בפעולה, לא הסתנן לרצועה אלא 

מעבר ארז תחת הכסות של אג'וא סנטוס, עובד ממוצא פורטוגלי 
בארגון זכויות אדם. לפי התחקיר של אל-ג'זירה, הוא הכניס ציוד 

שהכוח השתמש בו, ולאחר מכן – נעלם.
מ',  סא"ל  צה"ל,  קצין  נהרג  שעבר  נובמבר  בחודש  כזכור, 
כוח  של  מבצעית  פעילות  בזמן  שהתפתחו  אש  חילופי  במהלך 
באורח  נפצע  נוסף  קצין  עזה.  רצועת  בעומק  צה"ל  של  מיוחד 
בינוני. למחרת אמר דובר צה"ל כי "סא"ל מ' ראוי להצדעה על 

מעשיו  אויביה.  על  ישראל  לעליונות  שהביאו  שביצע  פעולות 
לא יתפרסמו. אנחנו נלמד לקחים מהאירוע. מטרת הפעולה לא 
בכובד  נשקלות  הזה  מהסוג  פעולות  חטיפה.  או  חיסול  הייתה 
ראש ואחרי הכנות רבות. הלילה קרה דבר אחר. מבצע החילוץ 
באירוע  נפגע  הצה"לי  הכוח  נוספים.  נפגעים  ללא  הרואי  היה 

הראשון".
התקדמות  הושגה  כי  אמרו  פלסטינים  מקורות  כך,  בתוך 

משמעותית במגעים להסדרה בין ישראל לחמאס. לפי המקורות, 
המגעים  אך  הסכמה  עליהן  הושגה  שלא  סוגיות  נותרות  עדיין 

נמשכים בתיווך מצרי, כך דווח בחדשות 13. 
כי לפני  דיווח בשישי הקודם  העיתון הלבנוני "אל-אח'באר" 
המודיעין  לבכירי  חמאס  בין  המגעים  התחדשו  אחדים  ימים 
המצרי המתווכים בין הארגון לישראל, בעניין הסכם רגיעה ארוך 
הישראלים  והנעדרים  השבויים  סוגיית  את  גם  שיכלול  טווח, 
ארוכת  רגיעה  תמורת  הדיווח,  פי  על  עזה.  ברצועת 
לאוכלוסייה  הטבות  נשקלות  ברצועה,  טווח 
מים  להתפלת  מתקן  הקמת  כגון  בעזה,  הפלשתינית 
במימון טורקי, הנחת קו מתח נוסף לשיפור אספקת 
במימון  שיוקם  חדש  חולים  ובית  לרצועה,  החשמל 

אמריקני
בתוך כל זאת, יש להזכיר כי היום )שישי(, צפויים 
גורמים  עזה.  רצועת  בגדר  העימותים  להתחדש 
במערכת הביטחון ציינו ל'כל ישראל', כי ככל הנראה 
מול  ההסדרה  בגלל  דווקא  מגיע  העימותים  חידוש 
לביקורת בתוך  לגרום  חמאס. שכן, ההסדרה צפויה 
רצועת עזה על כך שהחמאס מנהל מו"מ מול ישראל 
כאילו  תדמית  יוצרים  הגדר  על  העימותים  ואילו 
בשבועות  כי  נזכיר,  רק  בשיאו.  ישראל  נגד  המאבק 
האחרונים חמאס ביטל כליל את ההפגנות מול הגדר 

מחשש להסלמה ביטחונית.
כזכור, במהלך השבוע שעבר שוגרו כמה רקטות 
טיס  וכלי  קרב  מטוסי  רביעי  ביום  ישראל.  לשטח  עזה  מרצועת 
יעדי טרור של חמאס בדרום רצועת עזה,  של צה"ל תקפו כמה 
זאת,  תת-קרקעית.  ותשתית  לחימה  אמצעי  לייצור  אתר  בהם 
יישובי עוטף עזה מוקדם  לירי רקטות מהרצועה לעבר  בתגובה 
יומיים קודם לכן שוגרה רקטה מרצועת עזה  יותר באותו היום. 
לשטח ישראל. כתוצאה מהשיגור, הופעלה התרעה בשטח פתוח 

בלבד במועצה האזורית אשכול.

הדס קאהן
צילום: באדיבות המשפחה

בתחילת  התרחשה  קשה  דרכים  תאונת  בירושלים:  טרגדיה 
השבוע בסמוך לגבעת זאב. בתאונה נהרגו הגב' ציפי רימל ובתה 
שבועות,  השלושה  בת  ז"ל  רחל  נועם 
נפצע  איתי  הבן  צוף.  נווה  מהישוב 
באורח אנוש והאב אפרים נפצע באורח 

קשה. 
בנוסף, בתאונה נפצע גם הנהג הפוגע, 
החולים  לבית  שפונה   ,18 כבן  צעיר 
עולה  ראשונית  מחקירה  צדק.  שערי 
מכיוון  נסע  השתיים  נסעו  בו  שהרכב 
לצומת  ובהגיעו  למודיעין,  ירושלים 
במהירות,  הנראה  ככל  מאחוריו  הגיח 
צעיר  בידי  נהוג  גולף  מסוג  פרטי  רכב 
כבן 18, שהתנגש בו מאחור. כתוצאה מכך רכבן של האם והבת 
לא  כי  מהחקירה,  עולה  עוד  נוספים.  רכב  כלי  בארבעה  התנגש 
על  התנועה  בוחני  להערכת  שמצביע  מה  בלימה,  סימני  נמצאו 

המהירות הגבוהה בה נסע הרכב הפרטי.
חובש בכיר במד"א ישי לוי סיפר כי שני הרכבים היו "ממש 
הטיפול  כדי  תוך  בתוכם.  נלכדו  והפצועים  ומפרקים  מעוכים 
הרפואי בפצועים, לוחמי האש חילצו אותם, פעוט כבן חודשיים 
שהיה בסל-קל במושב האחורי חולץ כשהוא מחוסר הכרה, ללא 
דופק וללא נשימה, העברנו אוֹתו במהירות לניידת טיפול נמרץ 

והוא פונה לבית החולים תוך כדי ביצוע פעולות החייאה". 
לדבריו, נוסעת שישבה לצידו של הנהג, אישה כבת 35 הייתה 
מחוסרת הכרה, "התחלנו את הטיפול הרפואי בשטח והיא פונתה 
לבית החולים תוך כדי ביצוע פעולות החייאה. נהג הרכב, צעיר 
פונה  הוא  בטן,  מחבלת  וסובל  בהכרה  כשהוא  חולץ   18 כבן 
לבי"ח כשמצבו קשה וילד כבן 10 שנלכד במושב האחורי והיה 
מחוסר הכרה פונה לבית החולים תוך טיפול רפואי מציל חיים 

כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית, מורדם ומונשם".
"בוקר  התאונה,  לאחר  אמר  גנץ  ישראל  בנימין  מועצת  ראש 
קשה לתושבי מטה בנימין. התבשרנו הלילה על התאונה הקשה 
בצומת גבעת זאב בה נהרגו ציפי ונועה רחל ז"ל למשפחת רימל, 
מעמודי התווך של היישוב נווה צוף, בשעה קשה זו אנו מחזקים 
ומתפללים  צוף  נווה  היישוב  ותושבי  היקרה  המשפחה  את 

להחלמתם של שאר הפצועים".

צוואה מצמררת

ציפי אנגלמן, חברתה הטובה ושכנתה של ציפי רימל שנהרגה 
רצח  לאחר  ביניהן,  על שיחה שקיימו  ל'מאקו'  סיפרה  בתאונה, 

הזוג איתם ונעמה הנקין הי"ד בפיגוע טרור, לפני כחמש שנים.
"אמרתי לה 'בואי נדבר על מה קורה אם זה קורה לי" מספרת 
אנגלמן. "אני בטוחה שכל מתנחלת עשתה את השיחה הזו עם 
החברה הכי טובה שלה. השיחה הייתה חצי בהומור חצי ברצינות. 
נקי  יהיה  שביתה  לדאוג  היתר,  בין  מחברתה,  ביקשה  ז"ל  ציפי 
במהלך השבעה: "סיכמנו, למשל, שכל אחת תבוא לנקות לשניה 
את הבית במהלך השבעה, כדי שלא יהיו פאדיחות ושהבית לא 

יהיה מבולגן". 
רצינית  בנימה 
"אני  אמרה:  יותר 
שאפרים  מבקשת 
מישהי  עם  יתחתן 
ממני,  יותר  טובה 
אימא  שתהיה 
לילדים  טובה 

שלי". 
סיפרה  אנגלמן 
כי חברתה הטובה 
רגישה  הייתה 
באופן יוצא דופן: 
חשוב  לה  "היה 
שבמקרה  לבקש 

שיקרה לה משהו, שנזכור שהמשפחה שלה משמעותית, שנטפל 
הייתה אדם עם המון- בילדים. היא  רק  ולא  גם במשפחה שלה 

סיפרה השכנה. קשה שלא  הזולת",  כלפי  וחמלה  רגישות  המון 
כאמור  שבמסגרתה  המצמררת  הצוואה  לנוכח  דמעה  להוזיל 
לילדים  טובה  "אמא  תהיה  בעלה  יתחתן  איתה  שאישה  ביקשה 
שלי". המילים הללו מלמדות על גודל האישיות של ציפי רימל 

ז"ל. 
אפרים  המשפחה,  אב  עבור  להתפלל  מתבקשים  הקוראים 
צבי משה בן שולמית צביה, והבן איתי יעקב בן צפורה לרפואה 

שלימה בתוך שאר חולי ישראל. 

"צא, צא, לצאת עכשיו"

שבוע קטלני בכבישים

בעוד התחקיר סביב ההיתקלות בחאן יונס של לוחמי סיירת מטכ"ל נמשך, ערוץ 'אל ג'זירה' שפך אור חדש על פעילות הלוחמים 
• בתוך כך: הושגה התקדמות  • בתחקיר שפורסם נחשף כי בין המסתערבים היו שתי לוחמות  שהובילה למותו של קצין צה"ל 

משמעותית במגעים להסדרה בין ישראל לחמאס

כבישי ישראל הפכו בשבוע החולף לזירת קרב וקיפחו את חייהם של מספר נוסעים • הגב' ציפי רימל ובתה נועם רחל ז"ל בת השלושה שבועות, 
מהישוב נווה צוף, מצאו את מותן בתאונה קטלנית סמוך לגבעת זאב • "היא הייתה אדם עם המון-המון רגישות וחמלה כלפי הזולת", ספדה לה חברתה

נחשפו ההקלטות הדרמטיות מהתקרית בחאן-יונס 

אב המשפחה

זירת האירוע

זירת ההיתקלות בחאן יונס



בלנד נינגה

BOSH מעבד מזון
3.9 ליטר + בלנדר

1100 וואט

תנור משולב 50 ס"מ 
לבן/
כסוף

מפזר חום

מקרר 
שרפ

מיקסר BOSH משולב 
מעבד מזון + בלנדר 

עד 2 ק"ג בצק

מטחנת בשר 
מולינקס

מכונת כביסה 9 ק"ג 
1000 סל"ד

החל מ-

1300

די.וי.די נייד 13.9"

מערכת פנסוניק 
PM-250

W6100 מדיח כלים

החל מ-

1050

החל מ-

279
החל מ-

399

החל מ-

1690

החל מ-

890

החל מ-

480

החל מ-

219

החל מ-

239

מסחטת גזר 800 וואט מכונה לסידור זקן 
פיליפס

החל מ-

99

מיקסר קנווד קערה 
7.6 ליטר

החל מ-

890

בידוריות

החל מ-

149

החל מ-

1290

תנור דו תאי לבן / 
שחור / כסוף הכשר בד"צ

החל מ-

1990

החל מ-

59

החל מ-

999

30%
עד

הנחה

מקררים | מכונות כביסה | תנורים | מייבשים
שבוע אחרון חיסול כל התצוגה

החל מ-

1190

מייבש כביסה זנוסי
בעברית

החל מ-

999

מכונת כביסה 9 ק"ג 
בוש בגרמנית

מחיר 
מיוחד 
בחנות

מקרר 260 ליטר

החל מ-

790

מכונת כביסה 5 ק"ג תנור בילדאין 
כסוף/לבן/שחור

החל מ-

790
החל מ-

599

מכונת כביסה 
פתח עליון אינדיסט

ע:
וב

סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:


	כותרת כל ישראל
	Kvis1p002
	Kvis1p003
	Kvis1p004
	Kvis1p005
	Kvis1p006
	Kvis1p007
	Kvis1p008
	Kvis1p009
	Kvis1p010new
	Kvis1p011
	Kvis1p012
	Kvis1p013
	Kvis1p014
	Kvis1p015

