








זה שירות. זה לאומי

מזמינים פגישה 
עם הבנקאי 
מתי שנוח    

ובלי תור

קבלו
ְּפתֹור

שירות הזמנת פגישה - עוד שירות מתקדם המאפשר לכם 
לתאם פגישה עם בנקאי בסניף שנוח לכם ללא המתנה בתור.

מתוך רשימת סניפים המוצעת ללקוח

באפליקציה
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נפרדים מהקשקשים
עם שמפו פינוק החדש

 * קשקשים נראים לעין, בשימוש סדיר

למראה שיער נקי מקשקשים
מהחפיפה הראשונה!*

חדש!
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מנחם הירשמן

הופתעו  ויז'ניץ',  חסידי  'מרכז  חסידי  ונגידי  מתורמי  איש   75
בבני  המוסדות  ממשרדי  טלפון  לקבל  שלישי  שני  שבין  בלילה 
של  המדרש  בבית  בוקר  לפנות  להתייצב  נתבקשו  הם  ובה  ברק 

החסידות ברחוב שלמה המלך עם תפילין ודרכון.
לרגע האחרון  עד  גמורה שהייתה  זו הפתעה  הייתה  לחסידים 
תחת סודיות מוחלטת בחסידות, עד שגם המשתתפים עצמם לא 

ידעו, ובתחילה חשבו שממריאים לפולין לציון רבי מנחם מנדל 
ערב  של  שלישי  ביום  המן  פרשת  סגולת  את  שפרסם  מרימנוב 

פרשת בשלח - שירה.
תורמי החסידות שתרמו חמישים אלף שקל, המריאו מישראל 
לשדה התעופה רמון שבאילת, שם יצאו למעבר הגבול של טאבא 

וחצו את הגבול אל סיני שבמצרים.
לתפילת  למקום  הגיעו  הנאמנים  ועד  וחברי  החסידות  נגידי 
שחרית שהחלה בצהריים לצד אמירת פרשת המן ואמירת שירת 

הים בסיני על יד ים סוף ולאחר מכן דינר הוקרה בעיר ערד.

מארה"ב  שטסו  חסידים  הינם  שהגיעו,  הקבוצה  מחברי  חלק 
לישראל במיוחד למסע המפתיע.

י"ב  את  בחסידות  יציינו  שירה  בשלח  פרשת  הקרובה  בשבת 
שבט ראש השנה לחסידות, אז הקים הרבי את מרכז חסידי ויז'ניץ. 
במוצאי שבת יתקיים המעמד המרכזי באולמי ויטראז בנס ציונה 
בראשות הרבי, בארה"ב יערוך את המעמד בנו הרה"צ רבי חיים 

מאיר הגר רבם של חסידי ויז'ניץ בארה"ב.

אורלי גינצבורג

בתום דיון ממושך ועדת הכנסת, ביום שלישי השבוע ודיון נוסף 
לו  להעניק  כץ  חיים  לשעבר  השר  של  בבקשתו  שעבר,  בשבוע 
חסינות מכתב אישום בגין עבירות מרמה והפרת אמונים בפרשת 
המניות, אישרו חברי הוועדה את חלק מעילות החסינות. הצעד 

טעון גם את אישור מליאת הכנסת. 
כזו  כלומר   – היתר, חסינות מהותית  בין  ביקש מהוועדה,  כץ 

שתהיה קבועה ותחול עליו גם לאחר כהונת הכנסת הנוכחית. 
כנסת  16 חברי  העילה הראשונה, בתמיכתם של  על  בהצבעה 
מול התנגדותם של 10 ו-4 נמנעים, ועדת הכנסת החליטה להעניק 
לח"כ חיים כץ חסינות מפני העמדה לדין באשמת מרמה והפרת 
כתב  הגשת  השנייה של  בעילה  הנדון.  האישום  אמונים שבכתב 
האישום שלא בתום לב או באפליה, 16 היו נגד 4 בעד ו-10 נמנעו. 

בעילה השלישית, 17 תמכו בחסינות, 12 התנגדו ונמנע אחד.
 בבקשת החסינות הראשונה )המהותית( תמכו 16 ח"כים: יואב 
שיר,  מיכל  ברק,  קרן  קרעי,  שלמה  זוהר,  מיקי  ברקת,  ניר  קיש, 
ארבל  מלכיאלי, משה  מיכאל  )הליכוד(,  קטי שטרית  כץ,  אופיר 
)ש"ס(, איילת שקד, אופיר סופר )ימינה(, יוליה מלינובסקי, עודד 

פורר )ישראל ביתנו(, יעקב טסלר, אורי מקלב )יהדות התורה(.
ניסנקורן והח"כים  יו"ר הוועדה ח"כ אבי  10 ח"כים התנגדו: 
יואב סגלוביץ', ח"כ יעל גרמן, אורית פרקש הכהן, איתן גינזבורג, 
)העבודה  סויד  רויטל  מיכאלי,  מרב  לבן(,  )כחול  אלהרר  קארין 
)המחנה  זנדברג  תמר  המשותפת(,  )הרשימה  כסיף  עופר  גשר(, 
הדמוקרטי(. 4 ח"כים נמנעו: צביקה האוזר, מיכאל ביטון )כחול 

לבן(, אחמד טיבי, מנסור עבאס )הרשימה המשותפת(.
יצוין שמשנת 2005 בה שונה החוק, ועדת הכנסת דנה בבקשתם 

של שני חברי כנסת בלבד לקבלת חסינות מפני העמדה לדין פלילי. 
ח"כ כץ וח"כ סעיד נפאע שבקשתו נדחתה. בעבר, היו רק שני 
מקרים, בהם הוועדה העניקה חסינות לחבר כנסת מפני העמדה 
)ח"כ שלמה לורנץ בכנסת ה-2  לדין, בניגוד לבקשת היועמ"ש. 
וח"כ אביגדור ליברמן בכנסת ה-15(. בדוברות הכנסת הסבירו כי 
ח"כ חיים כץ ביקש שתינתן לו חסינות דיונית בפני העמדה לדין 

פלילי. 
כשח"כ  עילות  מארבע  החסינות  את  לבקש  מאפשר  החוק 
במילוי  בוצע  המעשה  הראשונה:  העילה  מהן:  ביקש שלוש  כץ 
התפקיד כחבר כנסת וחלה החסינות המהותית. העילה השנייה: 

כתב האישום הוגש שלא בתום לב או תוך הפליה. 
העילה השלישית: ועדת האתיקה כבר קיבלה החלטה בעניין, 
העבירה בוצעה במשכן הכנסת והאינטרס הציבורי לא ייפגע מאי 
עילה  כל  על  בנפרד  הצביעו  הכנסת  חברי  בפלילי.  הליך  ניהול 
וההחלטה על שתי העילות שאושרו )הראשונה והשלישית( תובא 

כהצעה למליאת הכנסת.

כץ ליועמ"ש: "בנית סיפור דמיוני"

לממשלה  המשפטי  היועץ  לעבר  כץ  התפרץ  הדיון  במהלך 
אביחי מנדלבליט ואמר לו: "אתה אומר פה דברים שלא היו ולא 
נבראו ככזה ראה וקדש. בנית סיפור דמיוני, אלף לילה ולילה. אני 
שומע דברים שלא היו". כץ הוסיף וסנט במנדלבליט, "לא עשית 
שיעורי בית, לא חקרת, כי לא עניין אתכם. פגעת בבריאות שלי". 
"אתה  השיב,  וזה  להתפרץ  לא  כץ  מח"כ  ביקש  הוועדה  יו"ר 
רוצה שאני אשתוק. אני בן אדם, בן אדם ישר לא שיקרתי בחיים 
שלי ומילה שלי, היא מילה ופה עושים אותי שקרן". עוד הוסיף 
כץ "אני איש שפיו וליבו שווים. לא זוכר מתי שיקרתי ובגיל 72 
אינני מתכוון לשקר גם היום. שילמתי מחיר בכל המרדפים הללו". 
לדבריו, "אני לא יודע כמה זמן עוד נותר לי לחיות". כץ הוסיף 
לא  לי,  מגיע  זה  למה  דמי,  את  שופך  "אתה  ביועמ"ש,  והטיח 
בדקת. יש שם מישהו שהתאהב בחקירה. אף פעם לא עניין אותי 
שאני  חושב  לא  ואני  נקיות  ידיי  אחר.  או  כזה  עיתונאי  יגיד  מה 
על  משלם  אני  שנים  וחצי  שלוש  שעברתי.  מה  את  לעבור  צריך 
מה שלא עשיתי, בבריאות בשינה, בהגבלות כלכליות ואני חושב 

שמגיעה לי חסינות מהותית".
היועמ"ש אמר בדיון כי הגיב לדברי עורכת הדין של כץ ואמר 
כי, "אנחנו לא עוסקים בשוחד אך בניגוד עניינים חריף כזה עבירת 
השוחד היא מדרגה אחת מעל. וניגוד העניינים שכאן לא היה רחוק 
מעבירת השוחד". לדבריו, "הפעולה לפי כתב האישום אינה רק 
חקיקת החוק, אלא מגוון פעולות ומצגים כוזבים שכללו הסתרה 

מכוונת. מדובר במרמה והפרת אמונים ברף הגבוה ביותר".

יציאת מצרים

חסינות בתנאי

עשירי חסידות ויז'ניץ חצו את גבול ישראל, ויצאו למסע מפתיע וחריג במסגרתו קראו את פרשת המן ואמרו את שירת 
הים יחד עם האדמו"ר בסיני

ועדת הכנסת אישרה את בקשת החסינות מפני העמדה לדין, שהגיש השר לשעבר חיים כץ, לאחר דיון סוער שכלל טענות 
קשות והשמצות הדדיות • כץ לחברי הכנסת: "אני לא יודע כמה זמן עוד נותר לי לחיות"
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אריה לוין 

משפט ההדחה של טראמפ, שהיה השלישי בהיסטוריה 
האמריקני  הנשיא  של  בזיכויו  לסיומו  הגיע  האמריקנית, 
בהתאם להערכות. 100 הסנאטורים זיכו אותו ברוב קולות 
משני הסעיפים שבהם האשימו אותו הדמוקרטים בפרשת 

"אוקראינה-גייט", ניצול סמכות ושיבוש חקירה.
כדי להדיח נשיא מכהן נדרש רוב של שני שלישים מבין 
ששולטים  שהרפובליקנים  וכיוון   –  67  – הסנאט  חברי 
רוב  אפילו  הנשיא,  לימין  כולם  כמעט  התייצבו  בסנאט 
רגיל לא הושג. בהצבעה הראשונה אמש, על סעיף ניצול 
ו-52 מהם נעמדו  נקראו כל הסנאטורים בשמם  הסמכות, 

והכריזו: "לא אשם". רק 48 קראו שטראמפ "אשם".
את  לדחות  קרא  מקונל  מיץ'  הרפובליקני  הרוב  מנהיג 
האישומים, שלטענתם לא מגיעים לסף הנדרש כד להדיח 
בית  יו"ר  כמו  דמוקרטים  על  ביקורת  מתח  הוא  נשיא. 
אינו  בסנאט  המשפט  כי  שטוענים  פלוסי,  ננסי  הנבחרים 
המהלך  את  חסמו  שהרפובליקנים  כיוון  היתר  בין  הוגן, 

"אולי היא תקרע את פסק  נוספים במהלכו.  לזימון עדים 
אמר,  האומה",  מצב  נאום  את  קרעה  שהיא  כמו  הדין 
נאומו  בתום  פלוסי  כשהוא מתייחס למעשה המחאה של 
של טראמפ בלילה הקודם בפני הקונגרס )כיוון שלטענתה 

היה רצוף שקרים(.
בית  נשיא  הלילה  המשפט  את  חתם  הזיכוי,  לאחר 
ניהל את  רובטרס, שמתוקף תפקידו  ג'ון  המשפט העליון 
המשפט. "שני שלישים של הסנאטורים הנוכחים לא מצאו 
אותו אשם באישומים, ועל כן יש להורות ולקבוע כי דונלד 
ג'ון טראמפ מעתה מזוכה מכל האישומים", אמר רוברטס. 
מיץ'  הרפובליקנים  מנהיג  שוב  נאם  הדיון  סיום  לפני 
מקונל, וביקש להודות לרוברטס על האופן שבו ניהל את 
נציין,  רוברטס,  מוזהב".  "פטיש  לו  העניק  הוא  המשפט. 
השתדל לאורך כל המשפט להישאר מאחורי הקלעים ולא 
לעורר כותרות, אם כי באחד הדיונים נאלץ להתעמת עם 
הכתובה  השאלה  את  להקריא  וסירב  פול,  רנד  הסנאטור 
קצין  של  שמו  את  חשף  שלה  שהנוסח  כיוון  בקול,  שלו 
הליך  לפתיחת  הובילה  האנונימית  שתלונתו   CIA-ה

ההדחה נגד טראמפ.

אורלי גינצבורג 

בואו נסכים כי הבחירות בישראל כבר אינן יוצרות עניין בקרב 
הציבור הישראלי. לעומת זאת, הבחירות לנשיאות ארה"ב שיערכו 
השנה, דווקא מעניינות אותנו מאוד מתוך תקווה שהנשיא טראמפ 
ימשיך לכהן בתפקיד.  השבוע ביום שני נפתחה מערכת הבחירות 
הדמוקרטית  המפלגה  של  הפריימריז  בקיום  באמריקה  שם  אי 
במדינת איווה המושלגת, ויהוו כאמור את יריית הפתיחה באופן 

רשמי של בחירות 2020. 
טראמפ  דונלד  הנשיא  את  להחליף  מאוד  רוצים  הדמוקרטים 
הרפובליקני, שאינו מכבד יתר על המידה את הדמוקרטים. אומנם 
הסקרים מראים כי יהיה לטראמפ קשה לנצח את כל אחד מהם, 
לסקרים.  מאמינים  לא  הם   2016 אחרי  כי  אומרים  תומכיו  אך 
אגב, בצד הרפובליקני מתקיימת הצבעה לאשרור מועמדותו של 

טראמפ כמועמד המפלגה גם בקדנציה הבאה.
לקראת יום רביעי החלה לפרסם המפלגה הדמוקרטית תוצאות 
חלקיות של 62% מהקולות בלבד, שמהן עולה כי פיט בוטיג'ג', 

ראש העיר סאות' בנד מאינדיאנה, מוביל עם 26.9%. 
במקום  ב-25.1%,  שזכה  סנדרס  ברני  הסנאטור  אליו  צמוד 
השלישי הסנאטורית אליזבת וורן עם 18.3% וסגן הנשיא לשעבר 
 .15.6% עם  בלבד  הרביעי  למקום  ומגיע  מפלה  סופג  ביידן  ג'ו 
הסנאטורית איימי קלובושר הגיעה למקום החמישי, עם 12.6%. 
ההצבעה  תוצאות  כי  מסרה  באייווה  הדמוקרטית  המפלגה 

מנדי  הספירה.  הליך  במהלך  איכות"  "בדיקות  בשל  מתעכבות 
במייל  כתבה  באייווה,  המפלגה  של  התקשורת  מנהלת  מקלור, 
עליונה.  חשיבות  בעלת  היא  התוצאות  של  "היושרה  כי  שהופץ 
העובדה  בשל  וכן  איכות  בדיקות  עקב  בתוצאות  עיכוב  חווינו 
מערכות  שלוש  על  מדווחת  באייווה  הדמוקרטית  שהמפלגה 

נתונים בפעם הראשונה".
אייווה, מדינה קטנה שרוב תושביה לבנים, היא המבחן הראשון 
של המתמודדים במרוץ הדמוקרטי לנשיאות, מרוץ שיתפרס על 
פני 50 מדינות ועוד כמה טריטוריות אמריקניות, וייגמר רק ביוני 
– אם כי המנצח עשוי להתברר כבר לפני כן. אחרי יותר משנה של 
קיוו  הם  המועמדים,  ששפכו  דולר  מיליון  מ-800  ויותר  קמפיין 
להשיג באייווה הצלחה ראשונית שתעניק להם מומנטום להמשך 

הדרך. 
איווה היא מדינה קטנה עם כשלושה מיליון תושבים – המדינה 
ה-31 בארצות הברית מבחינת גודל האוכלוסייה, בדרך כלל היא 
לא מרכזת עניין פוליטי או השפעה רבה, אך המועמדים השקיעו 
בה המון, מתוך הבנה שניצחון או הפסד כאן יכולים לקבוע את 
שיטת  הדרך.  להמשך  תרומות  ולגייס  להמשיך  שלהם  היכולת 

הבחירות באיווה היא ייחודית.
הדמוקרטים באייווה התכנסו כאמור ביום שני באסיפות העיר 
לקראת בחירת המועמד שלהם להתמודדות מטעם המפלגה מול 
יותר  שמילאו  הבוחרים,  טראמפ.  דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
היו  נוספים,  ציבור  ומבני  מ-1,600 בתי ספר, מרכזים קהילתיים 
צריכים להכריע בין 11 מועמדים דמוקרטים, שנאבקו על הזכייה 

נאבקים ראש בראש ראש העיר האלמוני  הראשונה, עליה כרגע 
פיט בוטיג'ג' והמועמד מהסיבוב הקודם ברני סנדרס. 

ּבּוֵטיֶג'ג' הוא פוליטיקאי אמריקאי שכיהן כראש עיריית סאות 
בנד, אינדיאנה. בוטיג'ג' הוא בוגר אוניברסיטת הרווארד, לאחר 
הוא  האמריקאי.  הים  חיל  של  במילואים  לשרת  החל  לימודיו 
הוצב לתקופה של שמונה חודשים באפגניסטן וסיים את השירות 

בדרגת לוטננט )ֶסֶגן(. 
11 מועמדים  2007–2010 עבד כיועץ בתאגיד מקינזי.  בשנים 
דמוקרטים החלו במסע להחלפת הנשיא טראמפ, ג'ו ביידן )77(, 
עיריית  ראש   ,)70( וורן  אליזבת  הסנאטורית   ,)78( סנדרס  ברנדי 
סאות-בנד )אינדיאנה( לשעבר פיט בוטג'ג' )38(, ראש עיריית ניו-

יורק לשעבר מייקל בלומברג )77(, הסנאטורית איימי קלובאצ'ר 
)59(, והיזם אנדרו ינג )45(. בנוסף ישנם עוד ארבעה מתמודדים 
אנונימיים – טולסי גבארד )38(, מייקל בנט )55(, דבאל פטריק 

)63( וטום סטייר )62(.
עיריית  ראש  בפריימריז,  הפופולריים  המועמדים  יצוין שאחד 
הפעם  המירוץ  על  לדלג  בחר  בלומברג,  מייקל  יורק לשעבר  ניו 
אז  שבועיים,  עוד  הגדול"  שלישי  "ביום  רק  אליו  ולהיכנס 
והחליט על  זאת מאחר  יערכו הבחירות בכמה מדינות במקביל, 
שהונו  יהודי  בלמוברג,  משמעותי.  באיחור  למירוץ  הצטרפות 
הפער  על  לכסות  מקווה  דולר,  מיליארד  מ-50  בלמעלה  מוערך 
בקמפיין חסר תקדים אליו הוא צפוי לשפוך מאות מיליונים, ואולי 

אף יותר מכך.

יצא זכאי

מבוכה דמוקרטית

המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית רשמה כישלון נוסף 
בשרשרת התבוסות כשהנשיא טראמפ יצא זכאי במשפט 

ההדחה אליו נקלע 

אייווה, מדינה קטנה שרוב תושביה לבנים, היתה המבחן הראשון של המתמודדים במרוץ הדמוקרטי 
לנשיאות והתוצאה היתה תבוסה צורת ושורת תקלות 



לא
כמעט
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ישראל פריי, אלי רובין

שבוע לאחר הפצצה שהטיל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ב'תכנית 
המאה', והמערכת הפוליטית בישראל מנסה להבין את ההשלכות 
מדיניים  הישגים  לקצור  המשיך  נתניהו  הקרובות.  הבחירות  על 
בשחרורה של נעמה יששכר מהכלא הרוסי ובנסיעה פורצת דרך 
לאפריקה, אך מנגד, בקרב אנשי הימין החלה ההתפכחות: ארוכה 

הדרך עד למימוש 'בשורת' הסיפוח והריבונות המובטחים.
מנוחה קצרה בסוף שבוע, הספיקה לראש הממשלה לפני שעלה 
למטוס בשנית, כשהפעם היעד הוא אוגנדה. תחילה דובר באופן 
כללי על חיזוק היחסים וטקס לזכר אחיו יוני נתניהו ז"ל, שנהרג 
משמעותי:  היותר  ההישג  התברר  בהמשך  אך  אנטבה,  במבצע 
הרשע  בציר  עמוק  שהייתה  מדינה  מכבר  לא  עד   – סודן  מנהיג 
הסדרת  לקראת  נתניהו,  עם  לפגישה  הגיע   – העולמי  הטרור  של 

היחסים בין המדינות.
שלל ההצלחות המדיניות של נתניהו הצליחו לדחוק מהכותרות 
כתבי  שלושה  הגשת  רה"מ:  של  לגורלו  הקריטית  הידיעה  את 
אישום לבית המשפט, באשמת שוחד, מרמה והפרת אמונים. אך 
השליטה בכותרות לא משנה את המציאות, עמה ייאלץ להתמודד 

נתניהו בתקופה הקרובה.
"אני רוצה לספר לכם משהו שאף אחד לא מדבר עליו", אמר 
יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ, בכנס ראשי מטות השטח, בגני התערוכה. 
"בחודש אפריל נתניהו הולך למשפט. 3 פעמים בשבוע הוא יישב 
למה  ומכל קשב  מעוזרים,  מנותק מטלפון,  הנאשמים,  על ספסל 
שקורה במדינה. הוא יהיה שקוע כל כולו, במאבק על חירותו. ואני 
יישב  הוא  ערב  בכל   - יודעים  לא  שאתם  משהו  עוד  לכם  אספר 
עם עורכי הדין שלו ולא עם הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל, או מנכ"לי 
משרדי הממשלה. הוא יהיה עסוק בעדויות ובראיות, ולא בילדים 
שלכם. תראו לי אזרח ישראלי אחד שלא מוטרד מזה, לא משנה 

מה עמדותיו הפוליטיות".
יריביו  מכיוון  מגיע  לא  נתניהו  של  יותר  הגדול  ראש  הכאב 
השבוע  שגילה  הימני,  מה'בייס'  דווקא  אלא  לבן',  ב'כחול 
רחוק  היסטורית,  כהצלחה  מוושינגטון  לו  ששווק  האירוע  כי 
ממימוש. ביום עומדו על המדשאות לצד הנשיא טראמפ בהשקת 

השלכה  יש  למהלך  כי  ואנשיו  נתניהו  שידרו  המאה',  'תכנית 
הירדן,  בבקעת  נרחבים  שטחים  וסיפוח  ריבונות  החלת  מיידית: 

יהודה ושומרון.
הלבן  הבית  בכירי  אחרות.  זמירות  להישמע  החלו  שאז  אלא 
לפני  לסיפוח  לישראל  ירוק  אור  לתת  כוונה  כל  אין  כי  הסבירו 
הבחירות וכי הדברים צריכים להיות נדונים בהרחבה בין הצדדים. 
האם מדובר בשינוי כיוון של הבית הלבן מהסיכומים עם נתניהו 
או שמא בתרגיל יח"צ של ביבי לשווק תכנית גרועה לימין בצלופן 

נוצץ? תלוי את מי שואלים.
שמחה  בריקודי  פצחו  שעבר  בשבוע  שרק  המתנחלים,  בכירי 
מול  'שהחיינו'  ומלכות  בשם  בירך  ביניהם  הבולטים  כשאחד   –
המצלמות – החלו לפתוח בצעדי מחאה נגד נתניהו, בליווי דרישה 
נחרצת לקיום הבטחותיו. ראשי מועצת יש"ע פתחו מאהל מחאה 

מול מעון ראש הממשלה, ויצאו לראיונות תוקפניים.

                                          

השבוע  תיכנס  הבחירות  שמערכת  נדמה  סוערים,  ימים  בתום 
שלישי,  ביום  בחירות.  וכנסי  שטח  עבודת  של  מוכרת  לשבלונה 
פתחו נתניהו וגנץ את המערכה בכינוסים בחיפה, בית שמש ופתח 
תקווה. ב'כחול לבן' שכבר מורגלים היטב בעבודת שטח, עורכים 
כעת התאמות לקמפיין חורף, ואילו נתניהו, שבעבר זנח את השטח 
לטובת הרשתות החברתיות, ממלא את הלו"ז באירועים ומצטייד 
גם ב'דאטה' של נתונים על מצביעי ימין, באדיבות מפלגת ש"ס 

שנענתה לפנייתו בנושא.
אל  ירדו  גנץ,  בני  הכנסת  וחבר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
נוספים  מצביעים  ולהביא  השטח  את  להעיר  במטרה  שמש  בית 

למפלגתם, הראשון ל'ליכוד' והשני ל'כחול לבן'.
הביקורים של השניים התקיימו ביום שלישי. חבר הכנסת בני 
עם  יחד  בעיר,  שונים  במרכזים  והסתובב  בעיר  לסיור  הגיע  גנץ 
חברי מפלגתו רם שפע ותושבת העיר עומר ינקלביץ. במהלך הסיור 
למצוקותיהם  הקשיבו  עמם,  שוחחו  מהעיר,  תושבים  פגשו  הם 

ושדלום להצביע ל'כחול לבן'.
במהלך הסיור אף ערכו השלושה פגישה עם חברי וועד הפעולה 
למען תח"צ הוגנת, כאשר המשתתפים הרחיבו על המצוקה וגנץ 

מצדו הבטיח לעזור ולנסות להביא לפתרון מיידי, תוך שאמר, כי 
ידרוש "תכנית המאה לתחבורה בארץ ולעיר בית שמש".

לאולם  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  הגיע  הערב  בשעות 
של  הבחירות  קמפיין  את  ופתח  בעיר  רש"י  שברחוב  'ראשית' 
לשקם  נמשיך  ממשלה,  להרכיב  נצליח  השם  "בעזרת  מפלגתו. 
התחבורה  מצוקת  את  ונפתור  הוותיקה  בעיר  תשתיות  ולבנות 

הציבורית בעיר", אמר נתניהו והתייחס אף הוא למצוקה.
של  המאה  לתוכנית  הממשלה  ראש  התייחס  דבריו  במהלך 
אבל  התכנית,  את  מקבל  שהוא  אומר  "גנץ  ואמר:  ארה"ב  נשיא 
התכנית  את  אקבל  'אני  אומר:  הוא  קטנטנה.  תוספת  מוסיף  הוא 
מה  שכל  אומרת,  זאת  בינלאומית'.  בהסכמה  בהסכמה,  רק  אבל 
שאמרתי, הפלסטינים צריכים להסכים לזה, האו"ם צריך להסכים 

לזה והאיחוד האירופי צריך להסכים לזה".
נתניהו עקץ את 'כחול לבן' והוסיף: "אתם יודעים מי עוד צריך 
להסכים לזה? יעל גרמן, עופר שלח. מי עוד צריך להסכים לזה? 
אחמד טיבי. גם הוא צריך להסכים עם זה. זה צריך לבוא בהסכמה 
- והוא תלוי בהם. אחמד טיבי ואיימן עודה יסכימו להחלת החוק 

על יצהר ועל איתמר? נו, באמת".
ההזדמנות  בו  תלוי  יהיה  זה  ואם  זה  את  יבצע  לא  גנץ  "אז 
המדינית היסטורית הזאת, שספק אם היה כמותה מאז 1948, מאז 
החלת העצמאות שלנו, ספק אם היה דבר כזה, הם לא יעשו את 
זה. אבל אנחנו, הליכוד, לא ניתן להזדמנות הכבירה הזאת לחמוק 

מידינו", סיכם נתניהו וביקש מהנוכחים תמיכה נרחבת בקלפי.

                                          

בידיעה  השבוע  נרשם  הפוליטית,  מהמדמנה  הפוגה  של  רגע 
בכדי  החולים  לבית  שנכנס  לבן(,  )כחול  טרופר  חילי  ח"כ  על 
באמצעות  נעשתה  הכליה  תרומת  זר.  לאדם  מגופו  כליה  לתרום 
את  גם  ריגש  הנאצל  המעשה  חיים'.  מ'מתנת  הבר  ישעיהו  הרב 
)הליכוד(:  אמסלם  דודי  ח"כ  זאת  ביטא  הפוליטיים.  המתחרים 
" בלי גרם של ציניות, אני מצדיע לחברי למשכן חה"כ חילי טרופר 
על המעשה הכי יהודי, אצילי ואלטרואיסטי שיש. יישר כוח חילי, 

ותודה רבה. 'כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא'".

מנחם הירשמן

היישובים  על  הישראלית  הריבונות  החלת  מדחיית  האכזבה 
נותנת  טראמפ  של  המאה  עסקת  פרסום  אחרי  ושומרון  ביהודה 
ראש  על  הלחץ  את  מגבירים  המתיישבים  ראשי  אותותיה.  את 
הממשלה בנימין נתניהו להכריז על סיפוח לפני הבחירות, מתוך 

הנחה שלאחריהן הסיכויים לריבונות קלושים.
הקימה  יש"ע  מועצת  המתנחלים,  ראשי  של  המאבק  במסגרת 
ראש  משרד  מול  הריבונות  החלת  למען  וחיזוק"  "תמיכה  מאהל 
בהחלת  הקושי  בעקבות  הוקם  המאהל  בירושלים.  הממשלה 
הריבונות, שנוצר על ידי האמריקאים, כדי לדחוק בנתניהו להודיע 

על מהלך חד צדדי. 
ב"מאהל  התכנסו  יש''ע  במועצת  החברים  היישובים  ראשי 
החלת  מדחיית  החשש  על  ודיברו  דברים  נשאו  שם  הריבונות", 
הריבונות. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר באוהל המחאה, "מה 
אותו.  אוהבים  כמו שאנחנו  אותנו  יאהב  רוצים? שנתניהו  אנחנו 

דורשים ריבונות עכשיו".
דגן ציין בדבריו, "יש כאן דעות שונות. יש עם כיפות יש בלי 
ישראל,  מדינת  אזרחי  מיליון  חצי  מייצגים  אנחנו  אבל  כיפות. 
ואנחנו מאוחדים כאיש אחד בלב אחד. באנו לכאן  מאוחדים מצד 
אחד בתמיכה גדולה באהבה גדולה ובחיזוק גדול לראש הממשלה 
ובאותה  מנהיגותו,  את  ומעריכים  בו  בחרנו  כולנו  אנחנו  נתניהו, 

מידה באנו בדאגה גדולה מאוד".

בכייה  של  כימים  הללו  הימים  את  נזכור  קדימה  שנים  "עוד 
יש כאן הזדמנות  של פעם  לדורות, כימים של פספוס היסטורי, 
ב-50 שנה לסיים את המצב הלא נורמלי הזה, שחצי מליון אזרחי 
מדינת ישראל, שהם סוג ב' במדינה הזו נמצאים עדיין תחת שלטון 
צבאי, יש כאן הזדמנות שעלולה להיות מפוספסת", הצהיר ראש 

מועצת שומרון.
דגן פנה לנתניהו, "ראש הממשלה, אנחנו אזרחי מדינת ישראל 
בחרנו בבחירות דמוקרטיות בך. בנימין נתניהו. לא בחרנו בדונלד 
והכדור  בך  בחרנו  אנחנו  קושניר.  בג'ראד  לא  ואפילו  טראמפ, 
מנהיגות  לקחת  ממך  ומצפים  בך,  מאמינים  ואנחנו  אצלך  נמצא 
בלי  או  ארה"ב  ממשלת  הסכמת  בלי  או  עם  ריבונות  ולהחיל 

הסכמת ממשלת ארה"ב".
הימין",  ממשלת  של  המכוער  הברווזון  להיות  לנו  "נמאס 
האשים דגן. "אנחנו מצפים ממך להודיע לחברינו בארהב אנחנו 
ביהודה  ההתיישבות  מרחבי  כלל  על  ריבונות  מחילים  השבוע 

שומרון ובקעת הירדן על כולם".
יו"ר מועצת יש"ע דוד אלחייני אמר: "אנחנו כאן כדי לחזק את 
ראש הממשלה, אני קורא לו לעמוד בהתחייבויות שלו להחיל את 
הריבונות בבקעת הירדן ובצפון ים המלח והיישובים הישראליים 
ביהודה ושומרון. זהו רגע היסטורי, רגע דרמטי. לראש הממשלה 
יש גיבוי ציבורי מלא, ואני קורא לו ביום ראשון הקרוב להעלות 
לזה  לתת  ולא  בכנסת  כך  ואחר  הריבונות,  החלת  את  לממשלה 

להיגרר. זה הזמן ואם לא נאבד את זה".
בתוך כך, במסגרת מאבק ראשי הרשויות התגלעו פערי עמדות 
כי  הודיע  אלי שבירו,  אריאל,  עיריית  ראש  היישובים.  ראשי  בין 
עמדת  אודות  דעות  חילוקי  בעקבות  יש"ע  ממועצת  פורש  הוא 

המועצה בעניין "תוכנית המאה".
הסיבה לפרישה המפתיעה, נעוצה בכך ששבירו מתנגד לעמדת 
עקב  לחלוטין,  טראמפ  של  התוכנית  את  השוללת  המועצה 

ההסכמה הקיימת בה להקמתה של מדינה פלסטינית.
עתידה  אשר  המאה  לתכנית  נמרצות  מתנגדת  יש"ע  "מועצת 
להביא בשורה להתיישבות בשם החשש ממדינה פלשתינית. זאת 
הרשויות  ראשי  עם  משותפת  החלטה  לקבל  או  להתייעץ  מבלי 

החברים בהנהלת המועצה", הסביר שבירו.
"כתומך בתכנית המאה בשל החלת הריבונות על בקעת הירדן 
ויישובי יו"ש, אני מרגיש כי המועצה אינה מייצגת את דעתם של 
על  הודעתי  כן  ועל  ואותי  עירי  את  ביו"ש,  רבות  רשויות  ראשי 

פרישתי מהנהלת מועצת יש"ע וחברותי בה", טען ראש העיר.

הקמפיין והשטח

אכזבת הריבונות

'תכנית המאה' שהלהיבה את הימין, הופכת למלכוד • 'כחול לבן' מחזירה את השיח למשפט נתניהו: "הוא יהיה עסוק בעדויות וראיות ולא בילדים 
שלכם" • וגם: המועמדים שמתחילים לחרוש את הארץ, והמעשה הנאצל של ח"כ חילי טרופר

• "נמאס לנו  בעקבות האכזבה מעיכוב הסיפוח, מועצת יש"ע הקימה מאהל "תמיכה וחיזוק" למען החלת הריבונות - מול משרד ראש הממשלה 
להיות הברווזון המכוער של ממשלת הימין", מאשים ראש מועצת שומרון יוסי דגן
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מי  כל  החדשה:  לכנסת  חוק  הצעת  להציע  ברצוני 
שמחווה דעתו על הנעשה בדרום, חייב ללון שם לפחות 
כולם  כמו  צקצקתי  אני  גם  מתח!  בזמני  אחד  לילה 
)בדרך  הורגים  לא  וקסאמים  מתים  לא  שמעפיפונים 
כלל(, עד שהתארחתי שבת אחת בנתיבות. שבת רגילה, 
לא קרה שום דבר מיוחד. רק שבליל שבת, בעודי מטייל 
ההורים  את  שראה  מי  אזעקה.  נשמעה  העיר,  ברחובות 
רצים  לגינה, תוך סיכון חיים עצמי,  להספיק להכניס את 
הילדים הביתה בתוך השלושים ומשהו שניות שמאפשרת 
להם האזעקה, מבין דבר אחד: מדינה נורמלית לא יכולה 

להמשיך כך, ואם זה ממשיך כך זו לא מדינה נורמלית. 
עיוורון שלא  סוג של  לביבי.  סגידה  בציבור שלנו  יש 
מאפשר השמעת ביקורת כלשהי כלפי נתניהו, בלי לקבל 
אפילו  ואני  שמאלני,  אינני  לא,  סמולאני.  של  תווית 
בפרט  התחומים,  ברוב  מאוד  הצליח  שנתניהו  חושב 
ועוד  שבע,  באר  אשדוד,  )למעט  המדינה  הביטחוניים. 
כמה עיירות ביניהן( שכחה מה זה טרור יומיומי. בקרית 
שמונה ומטולה כבר מזמן  הפכו את המקלטים לצימרים, 
משפחות  מאות  לטובת  חסידיים  לשטיבלאך  ובצפת 

חרדיות חדשות שבאו לעיר. 
גרעינית,  פצצה  מייצרים  איך  שכחו  ובסוריה  באירן 
של  לזכותו  נזקפים  בוושיגטון  האדירים  ההישגים  וגם 
כאשר  הנוראית,  ההתנתקות  בתקופת  נזכר  אני  ביבי: 
הבן,  בוש  מידי  שרון  שקיבל  במכתב  נופף  וייסגלס,  דב 
יהודים,   8000 לעקירת  בתמורה  כי  הנשיא  הסכים  ובו 
יישארו בבתיהם בעתיד.  היום אנחנו  חלק מהמתנחלים 

מדברים על מתנות שוות פי עשר, בעשירית המחיר. 

מול  השקט  את  ביבי,  לקינג  הכבוד  כל  שעם  אלא 
דו"ח  לפי  מידי  יקר  דמים  )במחיר  אולמרט  השיג  לבנון 
וינוגרד(, כנ"ל גם נטרול סוריה מאפשרות גרעינית, ואת 
המתנות אנחנו מקבלים מארמונו של נשיא ארה"ב, אשר 
כפי שקבע סלוגן הבחירות שלו בעברית: "משוגע, אבל 
משלנו". לעומת זאת, את הקסאמים הוא לא יכול להפיל 
על איש. הוא נכנס לתפקידו חודש לאחר עופרת יצוקה, 

ומאז זה לא מפסיק. ולמה באמת זה לא מפסיק? 
ישבנו פעם, קבוצת אנשי עסקים חרדים, יחד עם אבי 
הוא  מהשיחה  בחלק  )אגב,  השב"כ  ראש  שהיה  דיכטר, 
ייתכן  איך  אותו  שאלנו  תענוג(.  פולנית,  לאידיש  עבר 
כבוד?  להם  מה,אין  ב',  ועושים  א'  חותמים  שהערבים 
והוא ענה לנו, שמי שמתמודד מולם, צריך להבין מילה 
אחת בערבית, המוכרת גם ליהודים: "יעני". אין למילה 
כזה מושג בעברית שאתה  מקבילה עברית, משום שאין 
ופלוני מדברים א' ומתכוונים שניכם להיפך הגמור ממה 
לנו שהוא שוחח עם ערפאת בזמן  שאומרים. הוא סיפר 
הסכם  עפ"י  ברמאללה   כלא  לבתי  הועברו  שאסירים 
אוסלו ופתאום נמצאו בחוץ. הוא שואל את ערפאת מה זה 
אמור להיות, והנ"ל עונה לו: אתם ביקשתם שאני אשים 

אותם בכלא יעני, ואני שמתי אותם יעני...
גם כאן, החמאס הבטיח יעני רגיעה, וישראל יעני תקפה 
חזרה. למרות שהחמאס לא באמת חשב להירגע וישראל 
לא התכוונה באמת לתקוף. הגיע הזמן, אחרי עשר שנות 
שפה  באותה  בשפתו,  החמאס  עם  לדבר  ביבי,  שלטון 
שהוא מדבר עם אש"ף, שקט שיהיה כאן, אמיתי, לא יעני.

נעמה יששכר נקלעה לעימות בין שתי מדינות. האחת 
והשנייה  לרגליה  נר  לא  שהדמוקרטיה  )רוסיה(  מעצמה 
את  אהבו  לא  בקרמלין  ישראל.  בשם  אזורית  מעצמה   –
בין  ההסגרה  הסכמי  את  לכבד  ישראל  של  החלטתה 
האמריקניות  לרשויות  ולהעביר  הברית  לארצות  ישראל 
ואת  נקמה  חיפשו  הרוסים  בורקוב.  הרוסי  ההאקר  את 
נמצאו  במוסקווה  התעופה  בנמל  נעמה.  שילמה  המחיר 

בתיקה 9 גרם חשיש. 
אין לה עבר פלילי, היא לא מסוכנת לציבור ובטח לא 
מדובר בסוחרת סמים אבל במשפט מהיר ולא צודק נגזרו 
עליה שבע שנות מאסר וחצי. לכל הדעות – עונש מופרז 
למאבק  התגייסו  נעמה  של  וחבריה  משפחתה  ומוגזם. 
את  מיהרה לחבק  לישראל. התקשורת  ציבורי להחזרתה 
נתניהו  נתניהו לקדם את שחרורה.  המשפחה ולחצה על 
התחייב לפני כמה שבועות, במהלך כנס פוליטי בחיפה, 

שחזרתה של נעמה לארץ קרובה. אמר, ועמד במילתו.
מה נתנה ישראל לרוסים בתמורה לשחרורה של נעמה?

שבועות  כמה  לפני  כבר   20 בערוץ  שפירסמתי  כפי 
מחיר"  "תג  לשום  פוטין  בפני  התחייבה  לא  ישראל   –
גיבשו  בירושלים  בתמורה לשחרור הצעירה הישראלית. 
כמה מחוות לרוסים, אבל מדובר ברצון טוב והכרת תודה 

ותו לא. כל מי שמספר לכם אחרת פשוט משקר.
האם נתניהו השתמש בנעמה יששכר לצורכי תעמולת 

בחירות?
נכון? בשבוע  ניוז, אבל אתם לא מופתעים,  עוד פייק 
ביקש  הוא  בירושלים,  התארח  פוטין  כשהנשיא  שעבר, 
מנתניהו שיעדכן אותו על פרטי עיסקת המאה מיד אחרי 
נעמה  ידע אז מתי  שזו תפורסם. אף אחד בירושלים לא 
תשתחרר, זה הרי לא בידינו. מיד אחרי האירוע המרגש 
במילתו  הממשלה  ראש  עמד  הלבן  בבית  וההיסטורי 
ושוחח טלפונית עם פוטין. השניים קבעו להיפגש השבוע, 
פגישה  זו  לקרמלין.  נתניהו  את  הזמין  הרוסי  והנשיא 
ממשלת  ראש  עם  רוסיה  נשיא  של  שבוע  בתוך  שנייה 
לנפנף  יכולים  מדינות  ראשי  שהרבה  משהו  לא  ישראל, 
בו. כשנשיא רוסיה מזמין אותך, אתה מגיע. היחסים בין 

ירושלים למוסקווה הם אסטרטגיים. פוטין החליט באותה 
ההזדמנות לחון את נעמה ולשחרר אותה וכך זכינו היום 
למראות המרגשים של נעמה המשוחררת נפגשת עם אמה 

ועם ראש הממשלה ורעייתו.
אני לא רואה בעיה כלשהי עם העובדה שנעמה חזרה 
ארצה במטוס ראש הממשלה, במיוחד אם גם כך המטוס 
עושה דרכו מבירת רוסיה לנתב"ג. כן הייתי מצפה מלשכת 
ראש הממשלה שתדרוש מנעמה תשלום על הטיסה, ממש 
כמו שמשלמים על הטיסה העיתונאים המלווים את ראש 

הממשלה לנסיעותיו השונות.
שחרורה של נעמה אחרי 10 חודשים בלבד הוא הישג 
מדיני של נתניהו. החנינה ניתנה רק בזכות יחסיו הקרובים 
האלה  התמונות  את  להציג  נתניהו  של  זכותו  פוטין.  עם 
לכנס  לבן  לכחול  שמותר  כמו  ממש  הליכוד,  בקמפיין 
את ועדת הכנסת, אחרי שהכנסת פוזרה, רק כדי לטרפד 
פועלת  ככה  הממשלה.  ראש  של  החסינות  בקשת  את 
שלא  להירטב,  רוצה  שלא  מי  ולרע.  לטוב  הפוליטיקה, 

ייכנס לבריכה.
גם פה מדובר בפופוליזם זול. נעמה השתחררה מהכלא 
ברוסיה, מדינה שנמצאת ביחסים דיפלומטיים עם ישראל. 
אורון  החיילים  וגופות  א-סייד  הישאם  מנגיסטו,  אברה 
טרור  ארגון  חמאס,  בשבי  נמצאים  גולדין  והדר  שאול 

השולט ברצועת עזה.
מישראל שחרור  הטרור  ארגון  דורש  תמורת שחרורם 
של עשרות מחבלים ורוצחים עם דם על הידיים. מניסיון 
הישראליים  הכלא  מבתי  יוצאים  מחבלים  אותם  העבר, 
כמה  תבדקו  הטרור.  לעולם  השיא  במהירות  וחוזרים 
פיגועים  וביצעו  בעיסקת שליט שבו  מחבלים ששוחררו 

נגד ישראל, פיגועים שבהם נרצחו ישראלים רבים.
את  דווקא  להבליט  מנסים  אינטרס  בעלי  גורמים 
מנגיסטו, ממוצא אתיופי, כדי לרמוז על אפלייה על רקע 
צבע עור. זה הבל הבלים ורישעות. ישראל הבינה )מאוחר 
ארגוני  לה  שמציבים  המחיר  בתג  תועלת  שאין  מדיי( 
וגם א-סייד חצו  מנגיסטו  גם   – אגב, למי ששכח  טרור. 

את הגבול לעזה מרצונם החופשי ולא נחטפו.

שהנשיא  בעת  וחצי,  שבוע  לפני 
תכנית  על  בוושינגטון  נאם  טראמפ 
והרגשת  וחגגו  הריעו  בישראל  המאה, 

אופוריה עמדה באויר.
עכשיו  הנה,  כי  הרגיש  הציבור 
אלפי  ומאות  מוסדרת,  ההתיישבות 
סופסוף  יזכו  ביו"ש  שגרים  היהודים 
אחר  אזרח  שכל  כפי  וזכויות  לביטחון 

במדינה מקבל.
אחרות  ימין  ובמפלגות  כשבתקשורת 
בעוצמה  אנחנו  בחגיגות,  עסוקים  היו 
התכנית  את  לקרוא  התיישבנו  יהודית 

ולהבין את תוכן הדברים.
בתכנית  והתעמקנו  שקראנו  ככל 
האמריקאית הכוללת 180 עמודים, הבנו 
שנמכרו   בסיס,  בלי  באופוריה  שמדובר 
ביוש   להתיישבות  בנוגע  אשליות  לימין 
למובלעות  הופכים  יהודים  ושישובים 
ברכבים  רק  אליהם  להגיע  שיוכלו 
משוריינים, דרך אותה 'מדינה פלסטינית' 
עמוס  מעלה  החרדי  הישוב  ביניהם 
והישוב החרדי מיצד, ולא פחות חמור - 

נושא חלוקת ירושלים. 
היהודי  ברובע  וגדל  שנולד  כמי 
תורה  בתלמוד  שלמד  וכאחד  בירושלים 
הטובים  חבריי  לביתי,  הסמוך  "מוריה" 
אותו  מכיר  אני  המוסלמי.  ברובע  גדלו 
של  המשמעות  את  מבין  ואני  ידי  ככף 

הנוכחות היהודית במזרח ירושלים. 
על  שחוויתי  במקרה  פה  אשתף 
כמה  עד  שמבהיר  העתיקה  בעיר  בשרי 
לנו;  מהותית  שם  היהודית  הנוכחות 
לתפילת  כשהלכתי  שנים,  מספר  לפני 
חרדי  נער  ראיתי  הקטן,  בכותל  ערבית 
של  קבוצה  מתקהלים  שמסביבו   17 בן 
ערבים. אני קולט שאחד מהערבים אוחז 
מורמת  וידו  נער  אותו  של  בחליפתו 
ואמרתי  לזירה  ניגשתי  אותו.  להכות 
מהבחור.  היד  את  להוריד  ערבי  לאותו 
אלי.  ועברו  אותו  עזבו  הם  רגע,  באותו 
את  ויריקות.  בעיטות  אגרופים,  חטפתי 
החוויה של אותם דקות שנראו כמו נצח 
הגיע  ניסים,  בניסי  לעולם.  אשכח  לא 
חסיד מבוגר שמשך אותי החוצה וליווה 
אותי עד לכותל הקטן ובכך הציל אותי. 
המקרה  על  לדווח  כשבאתי  להפתעתי, 
לשוטרים ששהו באזור, הם כלל לא ניסו 
הפורעים,  אחר  ולחפש  למקום  להגיע 
הפרוצדורות  לפי  ללכת  התעקשו  אלא 
של הגשת תלונה בתחנה וכו'. בזמן הזה, 
אותה קבוצת מחבלים יכלה לסכן יהודים 

נוספים שבאו להתפלל בכותל.
העתיקה  בעיר  היהודית  הנוכחות 
כל  על  והיא משליכה  היא החובה שלנו 

ירושלים.
התכנית,  מסוכנת  כמה  עד  כשהבנו 
שיופצו  מודעות  הכולל  קמפיין  השקנו 
תחת  הארץ  ברחבי  הקרובים  בימים 
ירושלים",  את  יחלק  "הליכוד  הכותרת 
כשבמודעה נראה הכותל המערבי נחצה 
השתמש  כזכור,  הזו,  בסיסמא  לשניים. 
נגד  ב-96'  הבחירות  בקמפיין  הליכוד 
הוא  תמוהה,  בצורה  אבל  פרס,   שמעון 

מביא תכנית כמעט זהה לזו של פרס.
האופרטיבי  המהלך  הצער,  למרבה 
הקפאת  הוא  שבתכנית  היחיד 
ההתיישבות לארבע השנים הקרובות עד 
שה'פלסטינים' יואילו בטובם למסור את 

החלטתם לתכנית.
אך  טראמפ,  הנשיא  את  מכבדים  אנו 
אמריקנים  לתכתיבים  נחרצות  מתנגדים 

הארץ  את  ישראל.  ארץ  על  זכותנו  על 
זכות  שום  לנו  ואין  מהקב"ה  קבלנו  הזו 

למסור חלקים ממנה לאף אחד.
גם  מסוכנת,  שהתכנית  שצעקנו  אחרי 
אלו שחשבו בתחילה שהיא "היסטוריה", 
בחובה  טומנת  שהיא  היום  מבינים 
מוקשים רבים להתיישבות ולארץ ישראל 
תכנית  כל  לסכל  הכח  בכל  נפעל  כולה. 
הארץ  על  הבלעדית  בזכותנו  שתפגע 
'פלסטינית'  מדינה  להקמת  ושתביא 
וההתיישבות  ירושלים  את  שתהפוך 

ל"עוטף פלסטין".
ימים הוצאנו סרטון חדש  לפני מספר 
המנתח את התוכנית ומציג מדוע התוכנית 
הזאת לא טובה להתיישבות, ומדוע היא 

רעה לביטחון ישראל ואזרחיה.
תומכי  שמציגים  הטענות  אחת 
לא  יהודי  שאף  הטענה  היא  התוכנית, 
מעמיק  שמבט  אלא,  מביתו.  יפונה 
התוכנית  פי  על  אחרת;  מראה  בתוכנית 
מדינת  של  שטחים  במסירת  מדובר 
המשולש,  אזור  כמו  לערבים,  ישראל 
כולה  ההתיישבות  הפיכת  שני  ומצד 

למובלעת אחת גדולה.
חידת  היא  שעולה  נוספת  טענה 
גודלה של המדינה ה'פלסטינית'. על פי 
התוכנית, ישראל תחיל לכאורה ריבונות 
והתיישבות  הגושים  שטחי  כל  על 
המדינה  של  השטח  זאת  ובכל  הקיימת, 
ה'פלסטינית' דומה בגודלו לשטח הערבי 
ששת  מלחמת  לפני   ,67 לפני  שהיה 

הימים. 
צריך להפנים כי התוכנית מדברת בעצם 
על מסירת שטחים של מדינת ישראל על 

מנת להקים מדינה 'פלסטינית'.  
לפני מספר ימים נתניהו הודיע כי גם 
החלת  הזה,  בהסכם  הגלולה  המתקת 
רק  בממשלה  להצבעה  תבוא  הריבונות, 
מלמדת  הזו  ההצהרה  הבחירות.  לאחר 
התכנית  של  האמיתית  המשמעות  כי 
היא הסכמת הימין למשא ומתן על ארץ 
ישראל, למסירת שטחים ולהקמת מדינה 
הבלעדית  בזכותה  שפוגעת  'פלסטינית' 
את  ומסכנת  הארץ,  על  ישראל  עם  של 

תושבי ראש העין וכפר סבא.
שהולכים  ככל  כי  רואים  אנחנו 
תכנית  על  פרטים  ויותר  יותר  ומתגלים 
המאה, כך התמיכה בנו עולה מצד ימין. 

אנחנו כמובן נתמוך בממשלת ימין, אך 
בימין,  נתניהו  על  לשמור  כדי  שם  נהיה 
ולמנוע ממנו לקדם תכניות מדיניות כגון 

תכנית המאה. 
לומר,  לי  חשוב  החרדים  לחברי 
אשר  'ככל  למפלגה  שמצביע  מי  כי 
רבותיו,  הוראת  לפי  שיעשה  יורוך', 
מיני  לכל  להצביע  שחושבים  אלו  אך 
'ימין' שבעצם תומכות במדינה  מפלגות 
אחיזת  שזו  להבין  צריכים  'פלסטינית', 
עיניים וימין אמיתי זו רק עוצמה יהודית.

כאמור, אנחנו מקבלים תמיכה רחבה 
לגבי  השואלים  כאלו  ויש  הימין  מכל 
נושא אחוז החסימה, וחשוב להבהיר פה 
יהודית  נקודה חשובה, הסיכוי שעוצמה 
תקבל 4 או 5 מנדטים גבוה מהאפשרות 
וחשוב   .61 של  ימין  ממשלת  שתהיה 
לגוש  רוב  שאין  הוא  המצב  כעת  מכך: 
יהודית תכנס  ועוצמה  הימין. רק במידה 
לכנסת עם 4 מנדטים תוכל לקום ממשלת 

ימין.
הכותב הוא מספר 2 ברשימת 'עוצמה 

יהודית'

הכל יעני

הפופוליזם של השמאל

תוכנית המוקשים

אלירן טל

עו"ד נתן רוזנבלטיצחק וסרלאוף
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ת"ת  להצלת  המגבית  בפתיחת  נרגשים  מעמדות 
שליט"א  העדה  עיני  מרנן  של  במעונותיהם  תשב"ר 
אשר יוצאים מגדרם בכינוסים מיוחדים למען תלמוד 
ולהשתדל  להתאמץ  קוראים  כשהם  המפואר  התורה 
המערכה  פתיחת  לרגל  עבורו,  המיוחדת  במגבית 
בקשיים  השרוי  איש,  תשב"ר-חזון  ת"ת  להצלת 
החזקת  עול  לנוכח  עתידו,  על  המאיימים  מרובים 
הת"ת במסירות נפש וחרף כל הקשיים, בשמירה על 
זצוק"ל  ישראל  גדולי  מרנן  כהוראת  הטהור  החינוך 

ויבדלחט"א.
שר  מרן  רשכבה"ג  של  במעונו  המיוחד  במעמד 
הגאון  השתתפו  שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  התורה 
רבי  הגאון  שליט"א,  פוברסקי  דוב  ברוך  רבי  הגדול 
חיים פיינשטיין שליט"א, הגאון רבי חיים פרץ ברמן 
שליט"א, מנהל הת"ת הגאון רבי משה הלוי שליט"א 
ובנו הרה"ג רבי שמואל הלוי שליט"א. כן נכחו רבים 
שליט"א  התורה  שר  מרן  רשכבה"ג  של  מצאצאיו 

הלומדים בת"ת תשב"ר.
במעמד המיוחד במעונו של רבינו מרן ראש הישיבה 
הגר"ג אדלשטיין שליט"א, השתתפו הגאון רבי זאב 
ברלין שליט"א, הגאון רבי משה ברמן שליט"א, מנהל 
הת"ת הגאון רבי משה הלוי שליט"א ובנו הרה"ג רבי 

שמואל הלוי שליט"א. 

במעונו של מרן שר התורה
התורה  שר  מרן  רשכבה"ג  של  במעונו  המעמד  את 
מבוגרי  שליט"א,  ברמן  רח"פ  הגאון  פתח  שליט"א, 
הלוי  משה  רבי  כיצד  ראה  כילד  כי  שהעיד  הת"ת, 
החינוך  וכיצד  החיידר,  ילדי  את  במסירות  מטפח 
הכי  שהמטרה  היה  התלמידים  גדלו  שעליו  היחיד 
חשובה בחיים היא להיות תלמידי חכמים. "המטרה 
בתשב"ר זה שכולם יהיו 'יוצאים להוראה'. כאן חינכו 
אותנו שהדבר הכי חשוב בעולם זה להיות תלמיד חכם 
ידענו  כולנו  זה.  את  להשיג  כדי  הרבה  לדעת  וצריך 
וחכמי  ישראל  זקני  הם  ביותר  שהחשובים  מהמנהל 
ישראל. החיידר בצורתו הנוכחית מגדל תלמידים כמו 
התלמידים  כל  על  והחובה  הקודמים,  בדורות  שהיה 
יהיה  זה  וע"י  להחזיק את הת"ת  ישראל  עם  כל  ועל 

'יקים את דברי התורה הזאת'.
הגאון ר"ח פיינשטיין שליט"א, אמר במעמד כי מדובר 
ב"מבצר התורה, בית גדול שמגדלים בו תורה ויראת 
גדולים  ות"ח  מתוקים,  ופירותיו  נאה  אילן  שמים, 
"בתפילה  התורה.  עולם  את  מפארים  בת"ת  שלמדו 
אנחנו אומרים 'על הצדיקים ועל החסידים ועל פליטת 
בית סופריהם'. בית סופרים, זה בית של תשב"ר. מה 
בית  תינוקות של  פיהם של  פליטת הבל  פליטת?  זה 
רבן. בתשב"ר מחנכים בדיוק כמו שהיה פעם, בלי אף 

שינוי. מגדל אור לכל העיר ולכל הת"ת שבעיר. 
"הגה"צ ר' משה ור' שמואל הלוי שומרים על ענייני 
הת"ת  קדושת  על  ושומרים  עצומה,  במסירות  הת"ת 
שיישאר על טהרת הקודש, ולא להיות ח"ו סמוך על 
שולחן זרים, על פי הוראת גדולי הדור. וכידוע שזה 
השמירה הגדולה שלא ישלטו בו זרים. ומכאן בקשה 
ספק  שאין  מהת"ת  שנהנה  אחד  מכל  הלב  מעומק 
שהוא חייב הכרת הטוב לת"ת ולעזור בעול החזקתו, 

אל תעמדו מנגד! להיות תורמים ומתרימים".
דוב  ברוך  רבי  הגדול  הגאון  נעל  הנרגש  את המעמד 
מגיל  שכבר  הת"ת  את  ששיבח  שליט"א,  פוברסקי 
צעיר מחנך באופן יסודי באופן שמכוון את התלמידים 

ש"ס.  ולדעת  חכם  תלמיד  להיות  הראויה,  לתכלית 
"הת"ת הזה הוא מיוחד במינו, כאן מגיל צעיר ביותר 
ממש מהינקות מחנכים את הילדים עד כמה תורה זה 
וזה תכלית הקיום שלנו, אין ספק בכלל  דבר חשוב, 
הוא  תשב"ר  קדוש.  מפעל  לכזה  לעזור  חובה  שיש 
חיידר של פעם. עליהם אנחנו סמוכים ואנחנו חייבים 

לעזור להם, ולהתאמץ והקב"ה יעזור ויסייע".

במעונו של רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א
במעמד במעונו של רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א, 
לתמוך  החשיבות  על  שליט"א  מרן  רבינו  הרחיב 
מגורמים  מתוקצב  אינו  שהוא  העובדה  בשל  בת"ת 
למנהלי  לסייע  העצומה  הזכות  ועל  ממשלתיים, 
המוסד שמחזיקים את הת"ת שמגדל תלמידי חכמים 

כבר עשרות שנים, במסירות נפש ממש.
בדבריו,  אמר  שליט"א,  הישיבה  ראש  מרן  רבינו 
"תומכי תורה, מחזיקי תורה, עץ חיים היא למחזיקים 
בה, מי שמחזיק תורה זה כמו שהוא לומד בעצמו ! 
מעשה שהיה, בפתח תקוה, אחד נפטר והשאיר עיזבון 
בשביל תורה. הגה"צ רבי בן ציון במברגר ידע מזה, 
אבל היורשים לא מיהרו לתת את העיזבון, ואז הנפטר 
בא בחלום לרבי בן ציון, והוא עומד עצוב מאד, פעם 
או פעמיים, אז הוא הבין שזה הסיבה. משום כך פנה 
אליהם והם נתנו את הכסף וקנו בישיבה בפוניבז' ארון 
כשהוא  הנפטר  אליו  בא  שוב  כך  ואחר  ספרים,  עם 
שמח ואמר לו בעל פה רשב"א בגיטין. בישיבה למדו 
בעל  אמר  והוא  המסכת  על  רשב"א  וקנו  גיטין  אז 
פה את הרשב"א! הוא לא למד רשב"א בחייו, אבל 
מכיוון שלומדים רשב"א בזכותו, אז הוא ידע רשב"א, 
רק בעולם הזה זה בנשמה, זה לא בפועל, אבל בעולם 
זה,  את  כותב  גם  חיים  החפץ  לפועל.  יוצא  זה  הבא 
וזו  ממש,  תורה  לבוא  לעתיד  ילמדו  תורה  שמחזיקי 

הזכות של מחזיקי התורה.
"ברכה והצלחה, זכות גדולה לכל מי שיתרום למגבית, 
הרבים  זיכוי  זה  תורה, תשב"ר,  החזקת  זכות של  זה 
גבוהה מאד,  וזה ברמה  בתורה של הרבה תלמידים, 
מי שמחזיק בתורה אז כל התורה של כל התלמידים 
של כל המסכתות יש לו כבר העולם עומד על זה, זה 

מקיים את העולם."
לאחר מכן נשא דברים קצרים הגר"ז ברלין שליט"א: 
ישיבה שליט"א,  "שמענו עכשיו את דברי מרן ראש 
על  להוסיף  אין מה  כולם,  את  יחזק  אני מקווה שזה 
דבריו ולתורמים תהיה זכות של מצוה לשמוע בקול 

דברי חכמים". 
הגר"מ ברמן שליט"א אמר בדבריו: "אנחנו בישיבה 
תלמידים  תשב"ר,  של  התלמידים  את  רואים  קטנה 
נמצא  קצת  אני  לאחרונה  עכשיו  אבל  מצוינים, 
גדולים.  מאד  חובות  ויש  החיידר  של  בחתימות 
עם  לגמרי  כמעט  עצמו  את  מחזיק  החיידר  אמנם 
התורמים, אבל יש חובות מפעם שמקשים על המשך 
הצלה  ממש  זה  האלה  התרומות  לכן  הקודש  עבודת 
יוכל  שהחיידר  בסדר,  יהיו  שהמלמדים  החיידר,  של 
ללמד באיכות, שיהיו מלמדים טובים שיוכלו ללמד 
יותר באיכות. זה מאמץ שעושים פעם אחת וזה יכול 

להעמיד את החיידר לשנים רבות על מצב טוב".
רבי  הגאון  הת"ת  מנהל  דברים  נשא  המעמד  בסיום 
משה הלוי שליט"א שהודה לכל המסייעים "הקב"ה 

ישלם לכל אחד ואחד, שכרו כפול מן השמים".
לתרומות חייגו *9840

גדולי ישראל שליט"א, מרן שר התורה הגר"ח 
קניבסקי ומרן רה"י הגר"ג אדלשטיין נרתמים 

להצלת ת"ת תשב"ר 
מעמד נרגש של פתיחת המגבית נערך במעונו של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א בהשתתפות 
הגאון הגדול רב"ד פוברסקי שליט"א, הגאון ר"ח פיינשטיין שליט"א והגאון רח"פ ברמן שליט"א · 

מעמד נרגש של פתיחת המגבית נערך במעונו של רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א בהשתתפות 
הגאון ר"ז ברלין שליט"א והגאון ר"מ ברמן שליט"א · במשאו עורר רבינו מרן ראש הישיבה 

שליט"א "מי שמחזיק תורה זה כמו שהוא לומד בעצמו" · לתרומות חייגו *9840

הזדמנות נדירה שלא תחזור!

 שיעתירו בעבורכם
ובעבור משפחותיכם ביום מסוגל זה, 

לברכה הצלחה רפואה וישועה
התורמים שיחי' להצלת ת"ת 'תשב"ר – חזון אי"ש' 

יוזכרו בפרטות במעמד התפילה ע"י הגאון הצדיקים שליט"א

מעמד תפילה
היסטורי

בציון מרן בעל החזון איש זצ"ל
המעמד יתקיים בע"ה ביום חמישי

* 9480 לתרומות
ולמסירת
שמות

יחד עם הגאונים הצדיקים

גאון החינוך רבי משה הלוי,
רבי שמעון גלאי,

רבי שרגא שטיינמן
ורבי חיים פרץ ברמן שליט"א
יחד עם תלמידי תשב"ר היקרים

ניתן למסור שמות לתפילה עד 8:00 בערב
לתורמים סך  180 ₪  ומעלה
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