
י"ז אדר תש"פ  13/3/20 גיליון מס'  285 מחיר: 5.00 ש"ח
 
 העיתון של כל הציבור החרדי  'מהדורת יום ו

17:27
17:26
17:10
17:16
17:16
17:29
17:19

18:24
18:25
18:22
18:23
18:23
18:23
18:23

פרשת כי תצא

5.00&
רק-

מבודדת
ישראל

נתניהו מרגיע: 
"בישראל מצבנו טוב יותר מרוב המדינות" | עמ' 4

כל מה שלא ידעתם על נגיף הקורונה המסוכן | עמ' 6

הקורונה בציבור החרדי: 
הטישים שבוטלו והרבנים שהפסיקו לקבל קהל | עמ' 12

הגר"ד לאו: "אין לבטל מניין או שיעורי 
תורה" | עמ' 12

מאה אזרחים חלו בנגיף הקורונה שהתפשט בארץ
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טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

מנחם הירשמן
צילומים: חיים צח, לע"מ, אלעד מלכה

ובתמיכת  גנץ  בני  בראשות  מיעוט  ממשלת  להקים  הניסיון 
הרשימה הערבית המשותפת זוכה לתקלות בלתי צפויות. אחרי 
המסרים שהעבירו הח"כים יועז הנדל וצבי האוזר, ח"כ אורלי 
בממשלת  תתמוך  לא  כי  ברור  באופן  הודיעה  לוי-אבקסיס 
והרשימה  בל"ד  על  הנשענת  בממשלה  אתמוך  "לא  מיעוט: 

המשותפת". 
אבקסיס הודיעה כי אינה רואה עצמה מחויבת עוד לשותפות 
עם מרצ, "שנכפתה עליי ועל עמיר פרץ שותפי, בלחץ גורמים 
ואני  הבחירות  לפני  זאת  אמרתי  לבן.  כחול  ובראשם  רבים 

אומרת זאת אחריהן".
בפוסט שפרסמה וסימן את קץ החלום של גנץ, לוי-אבקסיס 
אמרה כי "לנוכח ההתפתחויות הפוליטיות האחרונות, כשלנגד 
עינינו מופרים נורמות ועקרונות בסיסיים, ברצוני להבהיר מספר 
דברים: כולנו עדים לכך שמנהיגים שהתחייבו לפעול באמינות 
ומוכנים  מבישה  בשתדלנות  אלה  בימים  עוסקים  ובאחריות, 
לשלם כל מחיר לכל גורם במטרה להקים ממשלת מיעוט, גם 

אם זו תוקם על משענת קנה רצוץ".
מרחיקות  שהחלטות  העובדה  פחות  לא  "מדאיגה  לדבריה, 
בל"ד,  לרבות  המשותפת,  הרשימה  עם  ומתן  משא  כמו  לכת 
תחייבנה  שקביעותיו  הסובר  מאוד  מצומצם  בחוג  מתקבלות 
את כל חברי הכנסת השותפים לגוש. אני מבהירה: אותי זה לא 
מחייב. אזרחי ישראל זכאים לצפות מנציגיהם לנהוג באחריות 

ובאמינות בקיום הבטחותיהם בעבורן קיבלו את המנדט".
יו"ר  לבין  בינה  מוחלט  נתק  קיים  לוי-אבקסיס  הודעת  מאז 
ואף  להודעותיו  עונה  אינה  והיא  פרץ,  עמיר  ח"כ  העבודה 
כבר  שהיא  מוכיחה  שלה  "ההתנהגות  איתו.  לשוחח  מסרבת 

סגורה בליכוד", אמר בכיר במפלגה. 
גורמים בליכוד טענו כי במהלך היה מעורב גם ג'קי לוי, אחיה 

של אורלי ואיש הליכוד, שעמו התנהלו מספר שיחות בנושא. 
ליו"ר המפלגה  היא מכה קשה  לוי-אבקסיס  הודעתה של ח"כ 
ח"כ עמיר פרץ. השניים היו נחשבים מקורבים ומתואמים מאוד 
וצעדו יחד כברת דרך ארוכה ועמוסת מוקשים. בכירים בעבודה-
העבודה  יו"ר  את  עדכנה  לא  לוי-אבקסיס  כי  אמרו  גשר-מרצ 

מראש, והוסיפו: "פרץ מרגיש נבגד. הוא בהלם ממנה".
עמיר פרץ לא הזכיר את לוי-אבקסיס בהודעה שפרסם לאחר 
הדרמה שחוללה, והדגיש כי לא יצטרף לממשלה צרה בראשות 

נתניהו.
אין  ההתפתחויות  שלמרות  להבהיר  לי  "חשוב  לדבריו, 
נתניהו  בראשות  צרה  ימין  ממשלת  להקמת  יד  לתת  בכוונתי 
הבחירות  לפני  עוד  האידאולוגית.  עולמי  תפיסת  את  שנוגדת 
הצגתי את הדרך היחידה להקים ממשלה ולהחליף את נתניהו 

ואת המדיניות של נתניהו ואנחנו מחויבים לדרך הזאת. 
אני  המפלגות.  בכל  קשיים  עימם  מביאים  ההכרעה  "רגעי 
עושה את כל הנדרש על מנת להתגבר עליהם ולהמשיך לפעול 
התחייבנו  עליה  הממשלה  את  ישראל  לאזרחי  להעניק  כדי 
לשינוי  שתביא  חדשה  ממשלה  צריכה  ישראל  הבחירות.  לפני 
צריך  טובים,  פחות  ברגעים  גם  גנץ.  של  בראשותו  המדיניות 

להמשיך להאמין ולפעול וזה בדיוק מה שאעשה".
מקורבי פרץ אמרו כי יו"ר העבודה פועל להשארת אורלי לוי 
ברשימה ולתמיכתה בבני גנץ. "אני מנסה להחזיק את אורלי", 
אמר בשיחות עם גורמים פוליטיים. עם זאת, בכירים בכחול לבן 

אמרו כי "היא כבר בדרך לליכוד".
יצויין כי ימים ספורים טרם נערכו הבחירות הכריז עמיר פרץ 
כי יש לו הבנות עם כחול לבן על הקמת ממשלת מיעוט בתמיכה 
של הרשימה המשותפת. לוי אבקסיס, שהיתה שותפה לדברים 

האלה, לא הביעה התנגדות או הסתייגות מהתוכנית.
"היא  לוי-אבקסיס  של  ההודעה  כי  טוענים  בעבודה  בכירים 
שראה  פרץ  עמיר  המפלגה  ליו"ר  מאוד  קשה  פוליטית  מכה 
לצאת  מעדיפה  היא  האמת  ברגע  ואילו  אמיתית  שותפה  בה 

ממשלת  להקמת  בתוכניות  גלגלים  ולתקוע  הפוכות  בהכרזות 
מיעוט – שעמיר פרץ היה התומך המרכזי שלה".

בתוך כך, שוטרים הוצבו מחוץ לביתה של יו"ר גשר, לאחר 
שהתלוננה לקצין הכנסת כי מספר הטלפון שלה פורסם ברשת 
והיא מותקפת באלפי הודעות ושיחות - כולל איומים מפורשים 

לפגיעה בה ובילדיה.
לוי  החליטה  מדוע  השערות  העלו  הפוליטית  במערכת 
מיעוט  ממשלת  הקמת  נגד  דרמטית  בהודעה  לצאת  אבקסיס 
דווקא עכשיו. רק לפני הבחירות נשאלה לגבי האפשרות להקמת 
 - המשותפת  הרשימה  של  חיצונית  בתמיכה  מיעוט  ממשלת 

והשיבה: "אין לי בעיה שהם יתמכו מבחוץ".
אם למישהו היה נראה שבחירות שלישיות תבואנה להכרעה 
סופית על עתיד פני הפוליטיקה הישראלית, הימים שבאו לאחר 
סגירת הקלפיות הביאו להתפכחות כואבת. גוש הימין לא השיג 
את מטרתו עם ממשלת 61 מנדטים, וגנץ רחוק אף הוא מהצגת 
לשפר  מנסים  המפה  על  השחקנים  כל  שלטונית.  אלטרנטיבה 
עמדות, לקראת פגישות ההמלצה בבית הנשיא, כשעיקר הקרב 

מתנהל על דעת הקהל.
אם  ספק  ארוכה,  שתיקה  על  שמרו  לבן'  'כחול  בגזרת 
מהתאוששות מתוצאות הבחירות, ספק אם מחוסר ההחלטיות 
מהלכים  להתניע  החלו  ראשון,  ביום  רק  דרכם.  את  שמלווה 
ממשלת  הקמת  כוונותיהם:  רצינות  על  שמלמדים  פוליטיים, 
כתבי  עם  ח"כ  על  האוסר  חוק  העברת  הפחות  לכל  או  מיעוט 

אישום להרכיב ממשלה.
האור הירוק למהלך ניתן על ידי יו"ר 'ישראל ביתנו', שהטיל 
חוקים.  שני  לקידום  הוחלט  הסיעה  "בישיבת  הפצצה:  את 
קדנציות,  לשתי  ממשלה  ראש  כהונת  המגביל  חוק   – הראשון 
להיות  אישום  כתב  נגדו  שעומד  מח"כ  המונע  חוק   – השני 
מועמד להרכבת הממשלה". המשמעות ברורה: ליברמן מצטרף 

לצד של 'כחול לבן' וייתן את ידו להדחת נתניהו.
דרישה  ב...  ליברמן  של  להכרעה  הגיבו  'הליכוד'  במפלגת 

מיעוט בסימן שאלה
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לפתוח נגדו בחקירה פלילית "בשל מעורבותו לכאורה בפרשת 
'ישראל ביתנו' כפי שעולה מעדויות שנשמעו במהלך המשפט 
המתנהל בנדון. עוד דורש הליכוד לבדוק ובמידת הצורך לחקור 
את נסיבות פגישתם של שני בניו של ח"כ ליברמן עם היזם משה 
הביטחון  משרד  הסיר  לאחריה  סמוך  אשר  במוסקבה  ישעיהו 
התנגדותו  את  ליברמן  אביגדור  דאז  הביטחון  שר  בראשות 
משינוי סיווג הקרקע שבבעלותו של מר ישעיהו משטח המוגדר 
כשטח אש לשטח שניתן לבנות בו. הליכוד דורש לבדוק לאלתר 
לעיל".  ההתנגדות  הסרת  ובין  הפגישה  בין  קשר  קיים  האם 
מחייכים  פרצופים  של  סמיילים  ושיגר  בשעשוע  הגיב  ליברמן 

כתגובה להאשמות הליכוד נגדו.
ליברמן הלך צעד קדימה כשפרסם את רשימת תנאי הסף של 
 70% של  מינימום  הכנסת   .1 לקואליציה:  להצטרפות  מפלגתו 
משכר המינימום במשק לכל הגמלאים החיים מהבטחת הכנסה 
ומקצבת זקנה. 2. העברת כל הסמכויות בנושא תחבורה ציבורית 
ופתיחת עסקים בשבת לשלטון המקומי. 3. חוק גיוס בני ישיבות 
בנוסח שאושר בקריאה ראשונה בכנסת ה-20. 4. חוק נישואים 
אזרחיים. 5. גיור על-ידי רבני עיר, כך שכל רב עיר יוכל להקים 

בית דין ולגייר.
תוך שעות ספורות קיבל יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ את הבקשות 

וצייץ: "מוסכם, חייבים להתקדם".
ליברמן  בין  הקלטות   12 בחדשות  נחשפו  שבת  במוצאי 
למקורביו, השופכות אור על מניעיו. "נתניהו חצה כל קו אדום. 
ב-2019 הוגשו 7 תלונות נגדי ונגד ילדי במשטרה, בפרקליטות 
וברשויות המס. חמש מהן הוגשו באנונימיות, ושתיים נוספות 
זה  יצחק. ברור לי שמאחורי כל  יואב  ידי העיתונאי  הוגשו על 
עומד נתניהו ומקורבו עו"ד עמית חדד, באמצעות החוקר הפרטי 
רפי ויצמן. בקודים שלי, זה חטא שאין עליו סליחה ומחילה, גם 
לא ביום כיפור. כדאי להפסיק לשלוח לי שליחי ליכוד, המחשבה 
שאשב עם נתניהו לא תקרה", כך צוטט ליברמן. בליכוד הכחישו 

ואיימו לתבוע.
כדי לממש את תכניתם להחלפת נתניהו, זקוקים 'כחול לבן' 
לתמיכה של ליברמן מצד אחד ו'הרשימה המשותפת' מצד שני, 
למספר מהלכים: המלצת כולם בפני הנשיא על בני גנץ כמועמד 
להרכבת ממשלה, קבלת שליטה בוועדת המסדרת, החלפת יו"ר 
הכנסת, והעברת חוק נגד כהונת ראש ממשלה עם כתבי אישום. 
על פי הפרסום של יקי אדמקר ב'וואלה', ליברמן נתן אור ירוק 
גם להחלפת יולי אדלשטיין בח"כ מאיר כהן מכחול לבן, צעד 

ממנו הוא נמנע בסבבים הקודמים.
הדרך להצלחת המהלך עוברת בתמיכת 'הרשימה המשותפת', 
שלא  הבחירות  הבטחת  את  בכך  להפר  יצטרכו  לבן'  ו'כחול 
עודה  איימן  'המשותפת'  יו"ר  צורה.  בשום  עליהם  להישען 
מהדה- גנץ  של  ברורה  התנערות  תמיכתו  עבור  לקבל  מצפה 
את  ספר  שלא  בכך  רשימתו,  את  מעביר  שנתניהו  לגיטימציה 
בנוסף,  שנגדו.  בגוש  שנמצאים  הח"כים  במניין  קולותיהם 

צפויים במשותפת לדרוש את ביטול חוק קמיניץ וחוק הלאום.
מי שנחשבים לחוליה החלשה ב'כחול לבן' הם ח"כי רשימתו 
של בוגי יעלון, צביקה האוזר ויועז הנדל, אנשי ימין מובהקים, 
שהתנגדו נחרצות לכל שיתוף פעולה עם 'המשותפת'. בראשית 
השבוע פורסם ב'הארץ' כי יעלון קיבל החלטה לתמוך בהישענות 
על 'המשותפת', בתנאי ששלושת חברי בל"ד הקיצונית לא יהיו 

חלק מהחבילה. טרם ברור האם חברי מפלגתו יקבלו את עמדתו.

מכין את דעת הקהל

דעת הקהל  ומכין את  זמן  לא מבזבז  נתניהו  ראש הממשלה 
להתנגדות לממשלת מיעוט בהישענות על 'המשותפת'. נתניהו 
בכנסת  נאמנות  לכנס  הבלוק  חברי  כל  את  לכנס  כבר  הספיק 
הטיעון  לתומכיו.  תקווה  מפתח  וירטואלי  תמיכה  כנס  ולשדר 
על  בהישענותו  הבחירות,  את  לגנוב  מנסה  גנץ  נתניהו:  של 
מהתמודדות,  אותו  שיפסול  חוק  להעביר  ובניסיון  המשותפת 

בניגוד לאמון שקיבל ממצביעיו.
לאחר שצייר על לוח את מספר התומכים בו – כשהוא מוחק 
לא  הוא  כי  נתניהו  – הבהיר  15 ח"כי הרשימה המשותפת  את 
הולך לשום מקום, כשהוא רומז גם על יו"ר האופוזיציה: "אני 
נשאר.  אני  מקום.  לשום  הולך  לא  אני   - לכם  להבטיח  רוצה 
הציבור יתחשבן היטב עם מי שיפר את הבטחותיו. בשעה שהם 
 - הבוחר  רצון  נגד  לפח  העקרונות שלהם  את  וזורקים  פועלים 

אנחנו ממשיכים לפעול למען המדינה, למען כל המדינה".
לדברי נתניהו, "הם כל הזמן מסיתים עלינו שאנחנו מסיתים. 
אוסף שקרים ציניים. בשעה שהם פועלים כך אני דואג למדינה. 

אנו פועלים ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית".

הצעד של אורלי לוי-אבקסיס היה מתבקש. ההיסטוריה לא 
היתה סולחת לה, אילו היא, שבאה מבית ליכודי ונותרה עם 
נותנת את ידה  כמה ערכים שינקה בבית אבא, היתה חלילה 
להקמת ממשלה שנשענת על תומכי טרור ואשר חלק מחבריה 

אף מהללים רוצחים מתועבים.
לה  שיעמוד  פוליטי  אומץ  מעט  לא  טמון  שלה  במהלך 
בעתיד, במיוחד לאור העובדה שכפי הנראה הדיבורים אודות 
ראשי  משים,  מבלי  סרק.  שיחות  אלא  אינן  מיעוט  ממשלת 
כחול לבן יורים לעצמם ברגל וקוברים את האפשרות שלהם 

לכונן ממשלה יציבה בעתיד הנראה לעין.
מיוחד  יוקדש פרק  נתניהו,  בנימין  הימים של  דברי  בספר 
אשר  השמאל,  ובמפלגות  הימין  במחנה  שונים,  לגורמים 
הציבו את אישיותו מעל לקווי האידיאולוגיה והביעו נכונות 
איבתם  או  אהבתם  בגלל  רק  עולמם  תפיסת  על  להתפשר 

לנתניהו האיש.
מהזווית הימנית ניתן למצוא לא מעטים שדוגלים בהשקפת 
שעל  כל  על  שיזדעקו  כאלו  מכך,  המשתמע  כל  על  הימין 
שיועבר לידי הפלסטינים וירעישו  עולמות כשיתפתח תהליך 
מדיני, אך במקרה ומי שישא באחריות הוא מושא הערצתם – 

נתניהו, או אז הכל מתגמד וקדוש יאמרו כל פעולה שיבצע.
לקולות  זכה  אשר  הפוליטי,  המנהיג  אחר  צועדים  אלה 
שבבסיס  מסוימות  אג'נדות  לקדם  בכדי  הבורחים 
למטרה  הפך  השנים  ברבות  כי  עד  השמרנית  האידיאולוגיה 
בפני עצמה ובאפשרותו לפעולה כאוות נפשו ומבלי להתחשב 
בדעת הקהל של מצביעיו. למזלנו, נתניהו נותר נאמן לדרכו 
הימין,  מחנה  למדיניות  נצמד  האחרונים  בחודשים  ולפחות 
כך שנושא הנאמנות לאדם על חשבון הקו האידיאולוגי טרם 

עמד למבחן.
בצד השני של המתרס המצב חמור בהרבה. ערכי השמאל 
אחד  ערך  לטובת  מכבר  זה  מקומם  את  פינו  כבר  הישראלי 
ויחיד. כזה שעליו יקום ויפול כל דבר. משימה שלשמה יזנחו 
כל דבר שהיה מבחינתם לסדין אדום ולמענה יסכימו לשלב 

זרועות עם הגרועים שבאויביהם.
ניחשתם נכון: "רק לא ביבי", זו הסיסמא היחידה שמחברת 
למרבה האירוניה בין חלקיה השונים, המנוגדים והקוטביים 
את  אחת  גג  קורת  תחת  שמאכלס  הנאור"  "המחנה  של 
"השהיד  ואחמד  ליברמן  למחבלים"  מוות  "עונש  אביגדור 

הוא שיא התפארת" טיבי.
רוצחי  שמהללת  הקיצונית  בל"ד  ממפלגת  יזבק  היבא 
מדובר  ולא  צבא,  יוצאי  עם  משותפת  שפה  מוצאת  יהודים, 
באנשי ארגון 'שוברים שתיקה' שהפנו עורף לצור מחצבתם 
בראשי  אלא  הבזויים,  האנטישמים  לאחרוני  נשמתם  ומכרו 
המטה הכללי לשעבר, גנרלים עטורי תהילה בצה"ל עד לפני 
את  להוריד  המטרה  עומדת  עיניהם  שלנגד  קצרה,  תקופה 
נתניהו מכיסאו ובדרך לשם מקריבים את הערכים המקודשים 

ביותר בעיניהם.
הסוגיה הפרסונלית ששמה בנימין נתניהו הצליחה להקים 
מפלגה בישראל, שבבחירות האחרונות הפכה לשנייה בגודלה 
ובשעת כתיבת השורות מתיימרת להרכיב ממשלת כלאיים עם 
נתניהו  והכל בחסות השנאה העיוורת לבנימין  תומכי טרור, 
והאמונה היוקדת כי הוא הצרה הגדולה של מדינת ישראל וכל 

רעה חולה בארץ מתרחשת רק בגללו.
ביבי"  לא  "רק  מחנה  אנשי  של  צעדיהם  את  כשבוחנים 
קשה שלא להשתומם מהמחיר העצום שהללו מוכנים לשלם 

נלאה להדיח את שנוא נפשם. אולם  תמורת המאמץ הבלתי 
בעוד בקרב אנשי 'כחול לבן' זו אינה אלא שנאת חינם, עבור 
אביגדור ליברמן מדובר ברגש נקמה בוער לשלם לרה"מ על 

מעלליו כביכול.
ליברמן חדור מוטיבציה לרסק את נתניהו ולשם כך בועט 
בפוליטיקה  ארוכה  דרך  כברת  עמו  שהלכו  רבים  ביהודים 
איווט סבור בביטחון מלא שנתניהו שאף  ובחיים האישיים. 
להושיב אותו מאחורי סורג ובריח ומרגע שהשתכנע בזה הוא 

דוהר כמו חיה פצועה לתהום.
7 תלונות נגדי  "נתניהו חצה כל קו אדום. ב-2019 הוגשו 
ונגד ילדיי במשטרה בפרקליטות וברשויות המס. 5 אנונימיות 
כל  שמאחורי  לי  ברור  יצחק.  יואב  העיתונאי  ידי  על  ו-2 
המהלך הזה עומד נתניהו ומקורבו עו"ד עמית חדד באמצעות 
החוקר הפרטי רפי ויצמן", אמר ליברמן ל"מקורביו", שם קוד 

לסוד גלוי שנשמר בחשאיות ודלף החוצה במקרה. 
על מנת להצדיק את מהלכיו ההזויים, טען ליברמן באותן 
"שיחות סגורות" שהגיעו אך במקרה לידיהם של עיתונאים, 
ומחילה  סליחה  עליו  שאין  בחטא  מדובר  שלי  "בקודים  כי 
גם לא ביום כיפור. כדאי להפסיק לשלוח לי שליחים מטעם 
חסרת  אשליה  היא  נתניהו  עם  שאשב  המחשבה   - הליכוד 

סיכוי".
לשגוי  נכון  בין  לרע,  טוב  בין  מבחין  איננו  כבר  ליברמן 
אחרת  או  כזו  בצורה  שעשוי  דבר  כל  לשקר.  אמת  ובין 
לגרום לנתניהו להיפלט מחוץ לשדה הפוליטי, ראוי בעיניו. 
ישראל,  יקריב את כל מי שנקרה בדרכו. מסורת  על המזבח 
חלק  רק  הוא  "המשיחי",  החרדי  והמגזר  הקדושה  התורה 

במשחק המכוער של איווט.

אומץ פוליטי
שניאור ובר
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והבהלה בהתאם. עד כה התגלו  כאן במלוא העוצמה  הקורונה 
100 חולים. אומנם המספר נמוך בהשוואה לעולם, אבל  בישראל 

יש לכל אחד מן החולים פוטנציאל רב להדבקה המונית. 
רעייתו,  את  הדביק  מאיטליה,  ששב  המדינה  אזרח  למשל  כך 
הלך לעבודה בחנות הפיראט האדום באור יהודה, שם הוא משמש 

כמנהל. 
אחת  לקוחות.  שני  ולפחות  העובדות  אחת  את  הדביק  הוא 
שהיא  ידעה  לא  היא  בתחילה  ספר.  בית  מנהלת  היא  מהלקוחות 
ואינו  מפציע  אינו  הווירוס  הראשונים  שבשבועיים  כיוון  חולה, 
מראה תסמינים. כעת היא חולה, אבל אינה יודעת. בימים שלאחר 
הצוות  בין  הסתובבה  היא  שם  הספר,  בית  אל  הלכה  היא  מכן, 
הלימודי ובין התלמידים – אלפים במספר. כעת כל אחד מהם עלול 

לשאת עליו את הנגיף ולהדביק נוספים.
את  לבלום  במטרה  הצעדים  את  החמירו  הבריאות  במשרד 
המשך התפשטות המגיפה ומטרת ההנחיות החדשות היא להקטין 
אישית  היגיינה  על  ההקפדה  על  נוסף  ההידבקות.  פוטנציאל  את 
וסביבתית, יש להקפיד על הימנעות מצפיפות והתקהלויות, הדגישו 

במשרד הבריאות.
הניתן מהתקהלויות של  ככל  נדרש הציבור להימנע  כך למשל, 
קבוצת אנשים במרחב אחד. אם מקיימים אותן – בהרכב מצומצם 

ככל הניתן ובכל מקרה, לא יותר מ-100 איש. 
קיום  לאפשר  במטרה  החרגות  ייקבעו  ההנחיה  מורכבות  לאור 
שגרה תקינה בחיים בישראל. קיום אירועים פרטיים כגון חתונות, 

בר מצוות ושמחות - עד 100 איש. 
משרד הבריאות ידון עם המל״ג על פתיחת שנת הלימודים באופן 

שיתקיים באמצעות למידה מרחוק ולא בלמידה פרונטלית.
מוסדות  )למעט  החינוך  מוסדות  השורות,  כתיבת  לשעת  נכון 
בהתאם  לפעול  להמשיך  יכולים  עבודה  ומקומות  אקדמיים( 

להוראות משרד הבריאות והמשרדים הרלבנטיים.
זאת ועוד, צוותי בריאות המטפל בחולים – התכנסות רק למטרות 

עבודה ובקבוצות שלא יעלו על 15 איש. 
באחריות חנויות, קניונים ומרכזי קניות – למנוע צפיפות ולווסת 
שמירת  על  להקפיד  הציבור  ועל  נתון  ברגע  המבקרים  עומס  את 

מרחק סביר בין אנשים.
במשרד הבריאות הודיעו כי כחלק מהיערכות לשלבים הבאים, 

על המעסיקים להיערך ולהגדיל ככל הניתן לעבודה מרחוק.
צעדים נוספים עליהם הכריזו: על אנשים עם חום של 38 מעלות 
להישאר  בנשימה(  קושי  או  )שיעול  נשימתיים  ותסמינים  ומעלה 
בבית עד יומיים לאחר ירידת החום וזאת ללא קשר לבדיקת קורונה 

ולפעול כמקובל.
משותפות  בהצהרות  הופיע  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ומנכ"ל  בן-שבת  המל"ל  ר'  ליצמן,  הבריאות  שר  עם  לתקשורת 
עם  ההתמודדות  אופן  את  ותיאר  טוב  סימן  בר  הבריאות  משרד 

התפשטות הקורונה.
המדינות,  כל  את  פוקדת  היא  עולמית,  מגפה  “זו  אמר,  נתניהו 
יותר.  יותר, לפעמים קלה  היא פוקדת אותן בצורה קשה או קשה 
יותר מרוב המדינות, אנחנו נקטנו באמצעים  בישראל מצבנו טוב 
הוא משמעותי,  גדול,  הוא  נקטו. אבל האתגר  לא  רבות  שמדינות 
לכל המדינות - אתגר בריאותי, אתגר לחיים, אתגר כלכלי ואתגר 

בינלאומי גדול מאוד.
על  האחראית  בירקס,  דברה  ד"ר  עם  גם  היום  שוחחתי  "אני 
שלנו,  ההתארגנות  את  שיבחה  היא  בארה''ב,  במגפה  המלחמה 
והיא מדברת עם הרבה מדינות. שוחחתי גם עם ראש ממשלת הודו, 
ואנחנו  גם בקווי האספקה  נרנדרה מודי. אנחנו הרי תלויים  ידידי 
עובדים עם המדינות השונות, אנחנו מקיימים את המגעים האלה 

כל הזמן. 
מסיבת  לכן  קודם  קיימנו  הכלכלי  האתגר  עם  להתמודד  “כדי 

עיתונאים, לא אחזור עליה. התייעצתי עם שר האוצר ועם נגיד בנק 
שקל.  מיליארד   10 של  סיוע  חבילת  והצענו  אחרים  ועם  ישראל 
עוד  הוספנו  לעסקים,  שנתנו  שקל  מיליארד  ארבעה  כל,  קודם 
ארבעה מיליארד, זה שמונה מיליארד. מיליארד למערכת הבריאות 
שהיא מאותגרת וזקוקה לאמצעים, כדי שהיא לא תגביל את עצמה 
ודברים  ועוד מיליארד לצרכים מיוחדים כמו משטרה  בדבר הזה, 

נוספים שהם חשובים לנו, לא אפרט את כולם.
יותר, אפילו טוב מאוד גם בגלל  “המשק הישראלי במצב טוב 
אחרת  מילה  זו   - חוב-תוצר  יחס  נמוכה,  אבטלה  גבוהה,  צמיחה 
להגיד שאנחנו יכולים לשלם את החובות שלנו. מערכת פיננסית, 
מילה אחרת להגיד שהבנקים מאוד איתנים ויציבים. ישראל נכנסת 
למשבר הזה במצב כלכלי מצויין ואלה הצעדים הראשונים שנקטנו, 
וכנראה  נצטרך,  ואם  הקורונה.  לנפגעי  כלכלית  ראשונה  עזרה 

נצטרך, ניתן עוד ויש לנו ממה לתת ולהעניק. זה הנושא הראשון.
“עכשיו אני מגיע לנושא השני, שאולי הוא הנושא הראשון, וזה 
הבריאות,  שר  ידידי  עם  מתמדת  בהתייעצות  אני  הבריאות.  נושא 
הרב ליצמן, ועם אנשי משרדו וכמובן עם היועץ לביטחון לאומי, כי 
אנחנו צריכים לשלב הרבה מערכות בעניין הזה. אני חושב שצריך 
להבין שהמשבר הזה, ועמדו על כך, הוא שונה במהותו. הוא שונה 
במהותו ממשברים אחרים. במשברים אחרים, אם זה התקפות טרור 

חיצוני  באיום  לטפל  כדי  הכל  עושים  אנחנו  מלחמה,  אפילו  או 
ולשנות ככל המעט את שגרת החיים הפנימית. במשבר הזה, אחרי 
שטיפלנו במעטפת החיצונית וסגרנו, או צמצמנו והידקנו מאוד, את 
המעטפת החיצונית של המדינה, אנחנו נאלצים עכשיו לשנות את 
שגרת החיים הפנימית, כדי להתמודד עם המשבר הזה של הנגיף 

שרוצה לתקוף אותנו מן החוץ.
החיים  שגרת  את  לשנות  ישראל,  אזרחי  מכם,  מבקש  “אני 
שלכם כדי להתמודד עם איום חיצוני. בפירוש לשנות. זה לא קל, 
זה מחייב אותנו בהרבה שינויים כדוגמת דבר שאנחנו הישראלים 
ללחוץ  אוהבים  אנחנו  להתחבק,  אוהבים  אנחנו  לעשות,  אוהבים 

ידיים, אוהבים לנשק. אין. 
"אני כבר עמדתי על שינויים מסוימים שאנחנו צריכים לעשות, 
קודם כל, להימנע מלחיצת ידיים, לרחוץ את הידיים, אנחנו ניתן על 
זה גם הנחיות שוב, פעם אחר פעם, לשמור על ההיגיינה האישית. 

"אני רוצה שתראו גם מה המשמעות של לשים מטפחת או טישו 
מעל הפנים. תראי בבקשה, הנה מה שקורה כאשר מישהו מתעטש. 
זה מעביר את המחלה, אלה רסיסי הרוק, ולכן הדבר הפשוט ביותר 
זה פשוט לקחת טישו. אני סוחב טישו כל הזמן, ולעשות את הדבר 
הזה: להתעטש או להשתעל לתוך טישו. אתם לא צריכים מסכות, 
אנחנו  כי  מאוד  גדול  שינוי  עושה  וזה  זה  את  תעשו  מספיק.  זה 

צריכים להגן אחד על השני, ואני תכף אגע בזה בהמשך. 

100 חולי קורונה בישראל

מגפת
הקורונה

צילום: דוברות בית חולים השרון
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נתניהו הוסיף, "כלומר, זה הדבר הראשון, לשמור על היגיינה, 
גם ברחיצת ידיים, גם בלחיצת ידיים, גם בשימוש במטפחות, כדי 
וגם  הללו,  הרוק  רסיסי  של  התפזרות  והתעטשות  בשיעול  למנוע 

כשאתם נוגעים בפנים ככל שניתן. זה הדבר הראשון. 
התנהגותי,  בשינוי  היום  עושים  שאנחנו  השני  "הדבר  לדבריו, 
ההתקהלות.  את  להגביל  זה   - שלכם  העזרה  את  מבקשים  אנחנו 
אנחנו מבקשים: אם אין צורך בכנסים, אם אין צורך באירועים אל 
תקיימו אותם ואל תלכו אליהם. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. 
אנחנו בפנדמיה, במגיפה עולמית. ואני מבקש מכם, מדינות אחרות 
שלא נקטו בצעדים בהם אנחנו נקטנו נמצאות במדרון מאוד קשה. 
לעשות  צריך  אבל  טוב,  במקום  המדינה  על  שומרים  "אנחנו 
שינויים התנהגותיים כדי שנמשיך לשמור על עצמנו במקום טוב 
זה  את  מגבילים  אנחנו  להתקהל,  לא  יחד.  המשבר  את  ולעבור 

באופן מלאכותי על מקומות סגורים על מאה איש. 
"יהיו החרגות לצורכי ביטחון ולצורכי ציבור אחרים, ולצורכי 
זה,  את  נחריג  אנחנו  נושאים.  עוד  גם  אבל  וכולי,  צבא  בריאות, 
זה חשוב. אבל צריך להבין  זה בצורה מסודרת,  נוציא את  אנחנו 
שאנחנו נכנסים למשמעת אחרת. ואם אתה כבר מגיע למקום שיש 
להצטופף,  לא  כדי  הכל  תעשו  להצטופף.  לא  תשתדל   - קהל  בו 

ושוב - לשמור על ההיגיינה.
רה"מ אמר כי "אנחנו נודיע מה נעשה עם שנת הלימודים, אנחנו 
אנחנו   - האוניברסיטאית  הלימודים  שנת  לגבי  חושבים  בפירוש 
אחרים  שיקולים  כאן  יש  הספר  בתי  לגבי  דחייתה.  את  שוקלים 
שנובעים גם מאופי המחלה ומתוחלת המחלה, על כך אנחנו נדון. 
ברגע זה אין שינוי, ואני מניח שמנכ''ל משרד הבריאות ידווח על 
כך. יש כאן שאלות של מדידת החום, ואבחון אנשים באופן כללי 
הערב,  כאן  שיעלו  דברים  ועוד  בזמן  הדברים  את  לתפוס  לנסות 
על מרחק, לשמור  להתקהל, לשמור  לא  הוא  אבל הדבר המרכזי 

על היגיינה. 
"אני קורא לזה בריאות הציבור, אבל זה לא נכון. זו לא שאלה 
מחלה.  יקבל  כאן  מישהו  אם  שאלה  לא  זו  הציבור,  בריאות  של 
20 או בגילים כאלה, לא  30 או  אם מישהו יקבל מחלה והוא בן 
יקרה לו כלום. בסבירות גדולה. הוא פשוט יהיה קצת חולה, אולי, 
אם הוא ירגיש את זה בכלל, והוא יבריא. אבל הבעיה שלנו היא 
ידי שינוי ההתנהגות הזו,  שאם לא נמנע את ההתפשטות הזו על 
והדברים האחרים שאנחנו החלטנו עליהם - והם החלטות קשות, 
אנחנו נדביק את המבוגרים, והמבוגרים נמצאים בסכנה הרבה יותר 

גדולה. וכאן אנחנו מדברים על שמירה על החיים.
החיים  על  מדבר  אני  הציבור  בריאות  על  מדבר  כשאני  "לכן, 
שלכם  האבא  של  החיים  על  מדבר  אני  ישראל,  אזרחי  שלכם, 
ושל הסבא שלכם. ואני מגייס את הצעירים היום כדי לשמור על 
כל  של  החיים  בשגרת  והקרבה  שינוי  מחייב  זה  ולכן  המבוגרים. 

אחד ואחד מאיתנו. 
ולשמור  כדי לשמור על אבא  זה  "אני מבקש מכם לעשות את 

על סבא וסבתא. יהיה לנו יותר קשה לפני שיהיה לנו יותר קל, אני 
שאנחנו  מאמין  אני  אבל  מתפתח,  זה  קורה,  זה  לכם.  אומר  כבר 
יותר  מתפקדים  שאנחנו  עובדה  הזה.  המשבר  על  לגבור  יכולים 
המדיניות  ובזכות  בזכותכם  וזה  העולם,  מדינות  מכל  כמעט  טוב 
מגלים  שאתם  העצמית  המשמעת  ובזכות  בה,  נוקטים  שאנחנו 
אזרחי ישראל. אז בעזרת השם ובשיתוף פעולה של כולנו, אנחנו 

נתגבר על המשבר הזה".
מדינת ישראל החליטה על בידוד נוקשה לכל מי שבעל פוטנציאל 
רב להידבק. קרוב ל-100,000 בני אדם בישראל כבר בבידוד ועוד 
רבים כנראה ייכנסו בימים הקרובים, שכן בכל יום נכנסים לישראל 
6000 בני אדם שהגיעו ממדינות בהן נגיף הקורונה נפוץ במיוחד. 

הבידוד הוא יסוד צמצום הנגיף. 
קחו לדוגמה את איטליה. עד לפני כשלושה שבועות יום לא היו 
ואילו היום הם סופרים למעלה ממאה בני אדם שמת  שם חולים 
זו,  בארץ  הנגיף  כי  אומרת  הערכה  בנגיף.  מהידבקות  כתוצאה 
קטלני ודומיננטי יותר מכל מדינה אחרת למעט סין ואיראן. כלומר, 
איטליה היום היא המוקד המרכזי להתפשטות הקורונה באירופה, 

בשל העובדה שזו מדינה אירופית עם גבולות פתוחים רבים.
לפיה  הפנים,  שר  החלטת  לתוקפה  נכנסה   20:00 בשעה  אמש 

זר  זאת,  זרים מכל העולם. עם  לישראל של  כניסה  עוד  תותר  לא 
אשר יוכיח יכולת ומקום לבידוד בן 14 יום תבחן כניסתו. הוכחת 

הבידוד תיעשה בנציגות ישראל במקום שהייתו.
חריגה זו אינה חלה על מי שנכלל בהחלטות הקודמות ולא יוכלו 
איטליה,  תאילנד,  קוריאה,  דרום  סין,  מ:  המגיעים  זרים  להכנס 

מקאו, סינגפור, הונג קונג, יפן ומצרים.
כן לא תותר כניסת תיירים המגיעים במסגרת תיירות מרפא מכל 

מדינה בעולם.
בתוך כך, בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמועצה לביטחון 
הדיור  ובתי  אבות  לבתי  והרווחה  העבודה  משרד  הורה  לאומי 

המוגן, להימנע לחלוטין מהכנסת אורחים בשעריהם.
מחוץ  להתקיים  צריכים  משפחה  ובני  מבקרים  עם  מפגשים 
ולא  בבידוד  נמצא  לא  עצמו  שהמבקר  ובתנאי  המסגרת  לשערי 

נחשף בעצמו לאנשים שנמצאים בבידוד.
הרווחה  עובדי  לכל  שנשלח  מנכ"ל  כחוזר  פורסמו  ההנחיות 
הקורונה  נגיף  התפשטות  למניעת  המשרד  מדיניות  ומאגד  בארץ 

והגנה על השוהים במסגרותיו ומקבלי השירותים בקהילה.
לוודא  כי הנהלת בתי האבות צריכה  קובעות ההנחיות  כן  כמו 
שספקים ייכנסו רק לאחר שנבדק כי איש מהם או מבני משפחתם 

אינו חייב בבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות.
ואמר:  להנחיות  התייחס  אקוניס  אופיר  והרווחה,  העבודה  שר 
וכדי  הגילאים  בכל  המשפחה  בני  בריאות  בריאותכם,  "למען 
שישראל תתמודד באחריות ובנחישות בנגיף המתפשט - נא יישמו 

את ההוראות".
לאפשרות  גם  מתייחסות  והרווחה  העבודה  משרד  הנחיות 

שלמרות כל אמצעי הזהירות אחד הדיירים יהיה חייב בבידוד.
במקרה כזה מונחים בתי האבות להקצות אזור למבודדים שבו 
אנשי  עם  או  האחרים  הדיירים  עם  מגע  ללא  הדייר  לשהות  יוכל 
על  יתרה  הקפדה  להקפיד  צוותי המסגרות  הונחו  כן  כמו  הצוות. 

כללי ההיגיינה שפרסם משרד הבריאות.
בנוסף לבתי האבות ובתי הדיור המוגן הונחו גם המסגרות החוץ 
ביתיות של המשרד, להכין מתחמי בידוד למקרה שדיירים ייאלצו 

לשהות בבידוד ואין להם עורף משפחתי.
אם אין אפשרות לתחום אזור מבודד, על המסגרת לפנות למשרד 
ואז תישקל האפשרות להעביר את הדייר הזקוק לבידוד למסגרת 

קליטה ייעודית.
גם המסגרות החוץ ביתיות לאנשים עם מוגבלות אשר נמצאים 
בסיכון גבוה יותר להידבקות, הונחו לצמצם ככל הניתן ביקור של 
של  ההיגיינה  הנחיות  על  יתרה  הקפדה  ולהקפיד  מבחוץ  אנשים 

משרד הבריאות.

מגפת
הקורונה

« המשך מעמ' 4

« המשך בעמ' 8



ש!
חד

ש! 
חד

ש! 
חד

ש! 
חד

ש! 
חד

ש!
חד

ש! 
חד

ש! 
חד

ש! 
חד

ש! 
חד

לרגל הפתיחה
מחירים מחשמלים!!!

44 ליטר

תנור 
קונסטרוקטה 

פירוליטי

מכונת 
כביסה 

בוש

5



י"ז אדר תש"פ 13/3/20 8

נגיפי קורונה הינם משפחה גדולה של נגיפים הידועים כגורמים 
למחלות בבעלי חיים ועלולים לגרום לתחלואה גם בבני אדם. 

הם קיבלו את שמם עקב הדמיון שלהם במיקרוסקופ אלקטרוני 
לכתר )קורונה בלטינית(.

השונים  הנגיפים  בין  משתנה  אדם  בבני  הפגיעה  חומרת 
במשפחה ונעה ממחלה קלה כגון הצטננות, למחלות עם הסתמנות 
קלינית קשה, הפוגעות בריאות וגורמות לאי ספיקה רב מערכתית.
נגיף קורונה החדש לא זוהה בעבר כגורם למחלה בבני אדם. 

במהלך דצמבר 2019 הוא החל לגרום לצבר תחלואה בדלקת 
מכן  ולאחר  סין,  במרכז  חוביי  במחוז  אשר  ווהאן  בעיר  ריאות 
תוארה התפשטות של התחלואה לכל המחוזות בסין וכן למקומות 

אחרים בעולם. 
נגיף  אדם,  בבני  למחלה  גורמים  אשר  קורונה  נגיפי  כל  מבין 
2003/4, הוא הדומה  ה-SARS אשר גרם למחלה קשה בשנים 

ביותר לנגיף מבחינת הרכבו הגנטי.
הרוב המכריע של החולים הראשונים באירוע עבדו או ביקרו 
בשוק בעלי חיים ופירות ים בווהאן. מכאן עלתה הסברה כי הנגיף 
עבר מבעלי חיים לאדם, אך עד כה לא זוהה בוודאות איזה בעל 

חיים. 
מופרש  הנגיף  לאדם.  מאדם  הנגיף  של  ההעברה  קיימת  כעת 
שיעול  או  עיטוש  בעת  בעיקר  חולה  אדם  של  הנשימה  מדרכי 
הטיפות הניתזות יכולות להישאף על ידי אנשים אחרים או לנחות 
יגעו במשטחים  מכן  קצר לאחר  זמן  אנשים אשר  על משטחים. 
עלולים  עצמם  של  בעיניים  או  באף  בפה,  יגעו  ובהמשך  אלה 
להידבק. טרם הוברר עד כמה המחלה מדבקת, אך בשלב זה נראה 
אפשרית  השפעת.  נגיף  של  לזו  לפחות  דומה  ההדבקה  רמת  כי 

הדבקה מחולים אשר התסמינים שלהם קלים ביותר.
מפתחים  אינם  הקורונה  בנגיף  הנדבקים  מן  משמעותי  חלק 
של  לאלו  דומים  המחלה  סימני  החולים  בקרב  כלל.  תסמינים 
בין  קלינית  בבדיקה  להבדיל  לרוב  ניתן  לא  למעשה,  שפעת. 

הדבקה בנגיף קורונה לבין מחלות נשימתיות רבות אחרות. 
התסמינים השכיחים ביותר הם חום, עייפות ושיעול יבש. אחד 
מכל שישה חולים  יפתח מחלה קשה שתתבטא בקשיי נשימה. 
סכרת  או  לב  מחלת  דוגמת  כרוניות  במחלות  חולים  מבוגרים, 
לפתח  יותר  נוטים  החיסון  במערכת  מפגיעה  הסובלים  ואנשים 
להוביל  עלולה  המחלה  ביותר  החמורים  במקרים  קשה.  מחלה 
ספיקת  לאי  חמורה,  נשימתית  לתסמונת  קשה,  ריאות  לדלקת 

כליות ואף למוות. 
שיעור התמותה מהמחלה מוערך בכ-2% מהחולים, אך מאחר 
התמותה  שיעור  כי  להניח  ניתן  תסמינים  מפתחים  אינם  ורבים 

מבין הנדבקים הוא נמוך יותר אף כי עדיין מוקדם מכדי לאמוד 
אותו.

אבחנת המחלה נעשית באמצעות בדיקה מעבדתית המתבצעת 
מדגימה של הפרשות מדרכי הנשימה. 

מופנים לבדיקה אבחנתית רק אנשים החשודים לחשיפה בנגיף 
המפתחים סימנים קליניים מתאימים. דגימה נשלחת רק באישור 

של רופאי מחוזות משרד הבריאות.
אין טיפול ספציפי למחלת נגיף קורונה. עיקר הטיפול בחולה 

הינו תומך וניתן על סמך מצבו הקליני של המטופל.
לא קיים חיסון נגד הנגיף. מספר קבוצות ברחבי העולם מנסות 

לפתח חיסון אך אין לצפות לחיסון יעיל בתקופה הקרובה.
ממחלות  הסובלים  לאילו  ובפרט  הקשישה,  לאוכלוסייה 
המגעים  את  לצמצם  מומלץ  חיסון חלשה,  ולבעלי מערכת  רקע 

החברתיים במידת האפשר, תוך שמירה על שגרת חיים פעילה.
להימנע  בהתכנסויות,  להשתתף  לא  מומלץ  ומעלה   60 לבני 
עם  ממגע  ולהימנע  בחו"ל  יעד  מכל  ששבו  אנשים  עם  ממגע 
למחלת  כחשודים  המוגדרים  כאלה  או  תסמינים  בעלי  אנשים 

הקורונה.
נדרשים  נשימתיים  מתסמינים  או  מחום  הסובלים  אנשים 

להימנע ממגע עם קשישים.
ומוסדות  חולים  בבתי  מביקורים  להימנע  מומלץ  ככלל, 
מקרבה  בלבד  אחד  במבקר  ולהסתפק  הקשישה  לאוכלוסייה 
מרובים  מבקרים  של  כניסה  למנוע  הונחו  המוסדות  ראשונה. 

לטובת שמירה על בריאות הדיירים.
יש להימנע ככל האפשר מכניסה לעיר בית לחם והעיירות בית 
ג'אלה ובית סאחור. מי ששהה במקומות אלה במהלך 14 הימים 
ימים מהשהייה   14 האחרונים נדרש להיכנס לבידוד בית למשל 

האחרונה.
להימנע  יש  החוץ  ומשרד  הבריאות  משרד  המלצות  פי  על 
איטליה.  או  מצרים  הדרומית  קוריאה  היבשתית,  לסין  מנסיעה 

בנוסף, יש לשקול נחיצות נסיעות לחו"ל באופן כללי.
אם בכל זאת הוחלט לנסוע, יש להקפיד הקפדה יתרה על כללי 
ההיגיינה הנ"ל בזמן השהייה. כמו כן מומלץ להימנע ממגע עם 
בע"ח חיים או מתים, ומשהייה בשווקי בעלי חיים וגם להימנע 

משהיה בלתי-הכרחית במוסדות בריאות.
בכל מקרה,  עקב הדינמיות של המצב מומלץ להתעדכן באופן 
שוטף בדיווחים על מצב התחלואה באזור אליו נוסעים, ובהנחיות 

משרד הבריאות, משרד החוץ והשלטונות המקומיים בכל יעד.
להיכנס  יש  במחלה  מאומת  חולה  עם  הדוק  מגע  במקרה של 
הבריאות  למשרד  כך  על  ולדווח  ההנחיות  פי  על  בית  לבידוד 

הטלפוני  המוקד  או  מקוון  טופס  באמצעות  חוק  פי  על  כמחויב 
לרופא  טלפונית  לפנות  יש  במקביל    .*5400 הבריאות"  "קול 
שהוחלט  אילו  להתייעצות.  החולים  קופת  למוקד  או  המטפל 
לגביהם שאכן היו במגע הדוק נדרשים לפעול לפי אותן הנחיות 

המומלצות לחוזרים מ סין היבשתית )ראה טבלה לעיל(.
נגיף קורונה החדש כתוצאה ממגע  הסכנה להדבקות במחלת 
ניתן  זניחה.  הינה  בריא שהיה במגע עם חולה מאומת  עם אדם 

להמשיך בשגרת החיים ואין כל צורך להיכנס לבידוד בית. 
היעילות של מסכה לצורך הגנה בפני הדבקות בנגיף קורונה 

החדש הינה מוגבלת, בשימוש ממושך היא מתבלה או נרטבת. 
אין כל המלצה לעטות מסכה באופן שגרתי על מנת להתגונן 
ממחלות של מערכת הנשימה כולל זו הנגרמת על ידי נגיף קורונה 

החדש, אלא רק אם ניתנת המלצה ספציפית מאיש צוות רפואי. 
מי שכן אמורים לעטות מסיכה הם אילו המפתחים תסמינים 
למנוע  מנת  על  )וזאת  קורונה  כחולי  מאובחנים  או  וחשודים 
העברה של המחלה לאחרים( וכן אילו שבאים במגע או מטפלים 

בחולים חשודים או מאומתים )על מנת להגן על עצמם(.
מועברים  אינם  קורונה  נגיפי  יום,  כ הקיים  המידע  פי  על 
המחלה  העברת  על  דווח  ולא  מזון,  או  מזון  אריזות  באמצעות 

בדרך זו.
בעת  טובים  היגיינה  נהלי  על  להקפיד  תמיד  חשוב  זאת,  עם 
לעיתים  ומשטחים  ידיים  שטיפת  המזון:  בהכנת  או  הטיפול 
קרובות, הפרדה בין בשר נא ומאכלים אחרים בישול מלא וקירור 

מזון מיידי.
מדיניות משרד הבריאות בשלב זה היא "הכלה", קרי, מניעת 
נדבקים  בידוד  הכוללת  החדש  קורונה  בנגיף  מקומית  הדבקה 
משתתפים.  רבות  התקהלויות  קיום  של  והגבלה  וחשודים 
במקביל, המשרד ממשיך במדיניות של "מניעה", כלומר הפחתת 
המליץ  לכך  בהתאם  לישראל.  נוספים  חולים  להגעת  הסיכון 
משרד הבריאות על צעדים להגבלת הכניסה לישראל למי שאינו 
להיכנס  מותר  למי  בשאלה  )כמפורט  ישראל  אזרח  או  תושב 
מי  לכל  בית  בידוד  על  הורה  בנוסף, משרד הבריאות  לישראל(. 

שנכנס לישראל מכל מקום בחו"ל, למשך 14 ימים.
בקשר  נמצא  מתחילתו,  האירוע  אחר  עוקב  הבריאות  משרד 
עם ארגון הבריאות העולמי ועם רשויות בריאות בעולם,  הוציא 
עם  להתמודדות  הרחב  ולציבור  הבריאות  למערכת  הנחיות 
הגעה אפשרית של הנגיף לישראל, ומעדכן אותן בהתאם למידע 
לזהות  ערוכה  הבריאות  מערכת  והנגיף.  המחלה  על  המצטבר 

מקרים חשודים, לבודד אותם, לאבחן אותם ולטפל בהם.

השבים לישראל מכל יעד בעולם, נדרשים להיכנס לבידוד ביתי 
למשך 14 ימים ממועד חזרתם לישראל.

שיעול,  מעלות,   38 מעל  חום  של  תסמינים  ומופיעים  במידה 
 101 קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, יש להתקשר למוקד 
של מד"א להמשך בירור רפואי ולא להגיע למרפאת קופת החולים 

ולא לחדר מיון.
מי שהגיעו לישראל ב-14 הימים האחרונים, ומפתחים תסמינים 
של חום מעל 38 מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי 
אחר, נדרשים להיכנס לבידוד ביתי באופן מידי ולהתקשר למוקד 
קופת  ולא להגיע למרפאת  רפואי  בירור  101 של מד"א להמשך 

החולים ולא לחדר מיון.
הוראה זו מרחיבה את בידוד בית לשבים מאוסטריה, איטליה, 
אנדורה, גרמניה, הונג קונג, יפן, מצרים, מקאו, סין, סינגפור, סן 
מרינו, ספרד, צרפת, קוריאה הדרומית, שוויץ או תאילנד שהיתה 

בתוקף עד כה.

מגפת
הקורונה

 מידע לחוזרים מחו"ל« המשך מעמ' 6

הפרטים מאחורי הנגיף המסוכן

« המשך בעמ' 10
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בשיתוף  מצב  הערכות  העת  בכל  מבצעים  התחבורה  במשרד 
גורמי המקצוע במשרד הבריאות ובמשרד ראש הממשלה. ביממה 
האוטובוס  נהגי  בין  המגע  את  ולצמצם  לנסות  הוחלט  האחרונה 
התחבורה  משתמשי  ציבור  בריאות  על  לשמור  מנת  על  לנוסעים, 

הציבורית.  
ציבורית  לתחבורה  הארצית  וברשות  במשרד,  המקצוע  גורמי 
ומנכ"לית  סמוטריץ'  בצלאל  חה"כ  התחבורה,  שר  בתיאום  הנחו 
המשרד, קרן טרנר, את מפעילי התחבורה הציבורית כיצד הנהגים 

בשירות התחבורה הציבורית צריכים לנהוג בימים אלו. 
במכתב ששלח מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, אמיר 
אסרף, הובהרו הכללים הנוגעים לנהגים, ובהם החלטה על ביטול 
המושבים  שורת  ההחלטה,  פי  על  הנהג.  בקרבת  נוסעים  ישיבת 
יישאר  הראשונה בכל אוטובוס )המקום שיועד לכוחות הביטחון( 

ריק על מנת ליצור חיץ בין הנוסעים לנהג במהלך הנסיעה. 
על מנת למנוע צפיפות באוטובוסים, לא תתאפשר הסעת נוסעים 
הנהג  יבקש  העירוניים  בקווים  הבינעירוניים.  בקווים  בעמידה 
מהנוסעים לעמוד מהשורה השנייה על מנת לצמצם מגע קרוב לנהג. 
הראשות  ראש  המליץ  הנהגים  של  ההגיינה  שמירת  לטובת 
למפעילי התחבורה לחלק לנהגים תכשירי חיטוי דוגמת אלכו-ג'ל. 
בנוסף הונחו הנהגים לפתוח את חלונות האוטובוס ככל הניתן על 

מנת לאוורר את האוטובוסים. 
בהתאם  וייבדק  כך  על  לדווח  יידרש  בטוב,  חש  שאינו  נהג 

להנחיות משרד הבריאות לכלל הציבור, בטרם יישוב לנהוג. 
אולם  כסדרה,  לפעול  אלו  בימים  תמשיך  הציבורית  התחבורה 
במשרד התחבורה נערכים לאפשרות של מחסור חמור בכח אדם. 
תוכניות  שתי  להעביר  התבקשו  הציבורית  התחבורה  מפעילי 
אחוזים   10 של  צימצום  על  מתבססת  האחת  לחירום  תפעוליות 
במצבת הנהגים, והשנייה במקרה של צמצום ב-25 אחוזים במצבת 

הנהגים. 
בוחנים כל העת מול המל"ל  "מאז החל משבר הקורונה אנחנו 
שר  אמר  התחבורה"  תחום  על  השלכותיו  את  הבריאות  ומשרד 
את  למזער  כדי  הכל  "נעשה  והוסיף,  סמוטריץ'  בצלאל  התחבורה 
קצב ההדבקה של הנגיף. יש לנו אחריות כבדה על הכתפיים ואנחנו 
מראשית  הרצינות  במלוא  והמזעור  המניעה  לצעדי  מתייחסים 
ההתפרצות. ייתכן ותהיה חוסר נעימות זמנית אך אל מול הצעדים 
בניהול  להתנהל  שנכון  ספק  לנו  אין  אדם  חיי  הצלת  שמטרתם 
לחברות  המשרד,  להנהלת  להודות  מבקש  אני  מחמיר.  סיכונים 
ובמיוחד  ועובדיה,  ישראל  רכבת  להנהלת  לנהגים  המפעילות, 
לרשות שדות התעופה שעומדת בחזית ההיערכות והמענה בשערי 

המדינה מהיום הראשון".
על פי החלטת גורמי המקצוע נקבע כי תתאפשר נסיעה ברכבת 
והקרקע  האוויר  וצוותי  התעופה  נמל  לעובדי  רק  נתב"ג  מתחנת 
עובד.  תג  הצגת  באמצעות  שיזוהו  הזרות,  החברות  נציגי  ובהם 
בנוסף תתאפשר נסיעה ברכבת לנוסעי טיסות הפנים בלבד.  זיהויים 
יתאפשר באמצעות כרטיסי הטיסה שבידיהם. הצגת כרטיס הטיסה 
תתאפשר  לא  הכרטיס  ובלעדי  לרכבת,  לעלייה  הכרחי  תנאי  היא 

נסיעה ברכבת.  

צוותי הביטחון של הרכבת יהיו אחראים על 
התחבורה,  משרד  החדשים.  הנהלים  אכיפת 
ורכבת  ציבורית  לתחבורה  הארצית  הרשות 
להוראות  להישמע  לציבור  קוראים  ישראל 
שלא  בבידוד  להיות  שנדרש  וממי  הפקחים, 
מנת  על  הציבורית,  בתחבורה  נסיעות  לבצע 

שלא לסכן את כלל הציבור.  
ישראל  משטרת  של  הבכיר  הפיקוד  סגל 
מוטי  ניצב  המשטרה,  מפכ"ל  מ"מ  בראשות 
כהן, ערך ישיבת הערכת מצב בנושא התפרצות 

נגיף הקורונה בישראל.
למנכ"ל  המשנה  השתתפו  בה  בישיבה 

משרד הבריאות, נציגי המל"ל ורח"ל, הוצגה תמונת המצב העדכנית 
בנוגע להתפרצות הנגיף, מדיניות וההיערכות הלאומית, ההיערכות 

שבוצעה עד כה ועקרונות להמשך ההיערכות.
את  המפכ״ל  מ"מ  סיכם  המקצועיים  הגורמים  התייחסות  בתום 
מירב  את  ומשקיעה  נערכת  "המשטרה  כי  ואמר  המצב  הערכת 
התרחישים.  לכלל  מיטבי  מענה  למתן  והמשאבים  המאמצים 

להעסיק  וצפוי  הארגון  של  מרכזי  עדיפות  בסדר  נמצא  זה  נושא 
אותנו בשבועות ובחודשים הקרובים".

בנושא התמודדות האוכלוסייה אמר ניצב כהן כי ״מדובר בציבור 
קשוב  הציבור  כי  ניכר  כה  ועד  לבידוד  להיכנס  שנדרש  נורמטיבי 
הוסיף  עוד  ציבורית"  אחריות  ומגלה  הבריאות  משרד  להנחיות 

והדגיש כי "משמעת אזרחית מצילה חיים״.
המבצעית,  ההיערכות  והמשך  המצב  הערכות  של  קיומן  לצד 
פתחה משטרת ישראל בחקירה בעקבות הפצת הודעות כזב )"פייק 
ניוז"( הנוגעות להתפשטות נגיף הקורונה, החקירה מתנהלת ביחידת 
הסייבר בלהב 433. בפרסום והפצת הודעות שקריות מאין אלה אנו 
עדים לעיוות המציאות ולהצגת תמונה שגויה שיש בהם כדי לגרום  

בתקופה רגישה זו לבהלה בקרב כלל ציבור האזרחים. 
מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תפעל במקצועיות ובנחישות 
מתוך כוונה למצות את החקירה כלפי כל מי שייבחר להפיץ הודעות 
אנו קוראים  לזרוע בהלה בקרב הציבור הרחב.  שקריות שיש בהן 
על  מוחלט  איסור  חל  ובאחריות.  באיפוק  לנהוג  הציבור,  לכלל 
רק  מופצות  הודעות רשמיות  ניוז".  "פייק  הודעות  ושרשור  הפצה 

על ידי הגורמים המוסמכים לכך ובאתר משרד הבריאות".
בתקופה האחרונה פנו למשרד להגנת הסביבה אזרחים ורשויות 
בטיפול  גם  לסייע  מורשים  מדבירים  אם  בירור  לצורך  מקומיות, 
כנגד נגיף קורונה החדש. כמו-כן, פנה ארגון המדבירים למשרד כדי 

לקבל הנחיות לביצוע פעולות חיטוי באמצעות מדבירים מורשים.
המשרד להגנת הסביבה מדגיש, כי פעולות חיטוי וניקוי - בפרט 
הדברה  נחשבות  אינן   - תברואיים  מזיקים  שאינם  גורמים  כנגד 

תברואית, ואינן נכללות במסגרת רישיון מדביר.
מההשתלמויות  או  מההכשרה,  חלק  אינן  אף  אלה  פעולות 

הנדרשות ממדביר בעל רישיון.
הדברה  בציוד  משימוש  להימנע  יש  כי  המשרד  מזהיר  בנוסף, 
ייעודי לפעולות ניקוי וחיטוי, מחשש לשאריות של חומרי הדברה 

בציוד.

מגפת
הקורונה
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על רקע האיסור על התכנסויות של למעלה ממאה איש במקום 
בבני  ויז'ניץ  חסידות  בחצר  הוחלט  הקורונה,  נגיף  בעקבות  אחד 
לתפילות  ברק  בבני  בקריה  הגדול  המדרש  בית  את  לסגור  ברק 

וטישים - עד להודעה חדשה. 
שקודם  שבת  השבת  להיות  אמורה  הייתה  החסידות  בחצר 
היארצייט של הרבי הקודם, הרבי בעל ה'ישועות משה' זצ"ל. אולם 
בתום האסיפה בה השתתפו ראשי החסידות והגבאים הוחלט כי בית 

המדרש יהיה סגור וכי לא יתקיימו תפילות ולא סעודה שלישית.
במקום התפילות בבית המדרש יתקיימו עשרות מניניים בבתים. 
)אסיפת מרעים ושבת אחים( בליל שבת  ייערכו באטע'ס  כן,  כמו 
בבתי החסידים. כך גם התכנסויות בכל השטיבלא'ך של החסידות 

בשאר רחבי הארץ - יצומצמו ל-100 בלבד. 
לא  דבר.  כל  על  הבריאות  ממשרד  אישור  לבקש  הורה  הרבי 
הרבי  סעודת ההילולא של  לגבי  גם  כך  רשות.  ללא  כלום  לעשות 

הישועות משה זצ"ל, שתתקיים בכ' אדר בשבוע הבא. 
דפסחא  קמחא  למגביות  שלו  השליחים  כל  את  ביטל  גם  הרבי 
דפסחא  הקמחא  לחלוקת  כסף  לגייס  שנה  כמידי  שנסעו  בחו"ל, 

השנתית. 
אמור  שהיה  הטיש  את  ביטלו  באיאן  חסידות  בחצר  כך,  בתוך 
להיערך לרגל הילולת ה'פחד יצחק' מבאיאן זצ"ל בשבת הקרובה 
במלכי  הגדול  ובקלויז  משפחתו.  בני  עם  בשטיבל  הרבי  יתפלל 
ישראל יהיו שני מניינים, אחד בקלויז למעלה ואחד בהיכל הישיבה.
בר  להיערך שמחת  אמורה  הייתה  ויז'ניץ,  מרכז  חסידות  בחצר 
חיים  רבי  הרה"צ  לבנו  בן  מויז'ניץ,  האדמו"ר  לנכדו של  המצווה 
מאיר הגר, השמחה שהייתה אמורה להיערך באוהל הגדול בחצר 

בית המדרש 'מרכז חסידי ויז'ניץ' ברחוב עזרא בבני ברק נדחתה. 
השמחה נדחתה לאחר חג השבועות, ומדובר בדחייה שניה של 
השמחה, לאחר שהרבי אושפז בבית החולים בערב פורים והשמחה 

הייתה אמורה להיערך ביום ראשון האחרון. 
לבתיהם  לשוב  חו"ל,  תושבי  הישיבה  לבחורי  הורה  אף  הרבי 
מוקדם מהרגיל, עוד לפני סוף הזמן והוא ידאג אישית להעביר להם 

מצות לשמירה לביתם.
יצוין כי למרות שעבר ביום ראשון צנתור בלבו. הרבי ערך טיש 
במוצאי פורים במשך כחמש שעות וכך גם הערב טיש לרגל שושן 
פורים שנמשך למעלה מ-5 שעות, כשהרבי אף קם לעיתים ורוקד 

במלוא המרץ לכבוד חג השמחה.
בקרב  הקרובה  בשבת  לשבות  אמור  היה  ממודז'יץ  האדמו"ר 

קהל חסידיו בעיר אשדוד, אולם בעקבות 
התפשטות הנגיף הודיע אמש האדמו"ר 

כי השבת תדחה למועד אחר. 
ביטלו  ביפו  ביטשקוב  חסידות  בחצר 
שהיה  תורה  ספר  הכנסת  מעמד  את 
יום  לכבוד  הבא  בשבוע  להיערך  אמור 
מביטשקוב  האדמו"ר  של  היארצייט 

זצ"ל.
הקהל  קבלת  בוטל  הנגיף  בעקבות 
קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  בבית 
כולל תפילות שיהיו  עד להודעה חדשה 

במנין מצומצם.
רוזנברג  הגר"ש  של  מדרשו  בבית 
בהם  שבת  ליל  מנייני  כי  בשמו  פורסם 
ביהמ"ד 'בית אריה' מלא בציבור יפוצל 

המניין המרכזי לבית שני ולחדרים הנוספים. הגבאים יפקחו שלא 
יהיה יותר מ-100 איש. 

תלמידי המכינה לישיבה קטנה של תלמוד תורה קרלין סטולין 
בעיר מודיעין עילית, נאלצים להיכנס לבידוד ביתי עד ליום רביעי 

כ"ב באדר בשעה 15:00.
בהודעה שנשלחה מטעם הנהלת תלמוד התורה להורי התלמידים 
נמסר: "היות ובשבוע שעבר ביום ח' אדר תש"פ תלמידי המכינה 
תיירים  קבוצת  שהו  ובמקום  דוד,  לעיר  לטיול  יצאו  לישיב"ק 

שחלקם חלו בנגיף ה"קורונה".

הבריאות  ממשרד  הוראה  התקבלה  כך  "עקב 
בית.  בבידוד  להיות  צריכים  הנ"ל  שהתלמידים 
ההוראות  לכל  להישמע  חובה  כולנו  על  מוטלת 

של משרד הבריאות".
חשש  בשל  הארץ,  ברחבי  המבודדים  אלפי 
חג  במהלך  לבד  נשארו  לא  הקורונה,  מנגיף 
חב"ד,  צעירי  של  תקדים  חסר  במבצע  הפורים. 
זיכו חסידי חב"ד את המבודדים, וקראו להם את 

המגילה ואף העניקו להם משלוח מנות.
נערכה  המשלוח  והענקת  המגילה  קריאת 
הנחיות  שנתן  הבריאות  עם משרד  מלא  בתיאום 
על מרחק  כך, למשל, שמרו החסידים  קפדניות. 

של שתי מטר מהמבודדים במהלך הקריאה.
איך אותרו המבודדים? בתחילת השבוע השיק 
את  להם  והציע  למבודדים  חם  קו  חב"ד  צעירי 
חב"ד  חסידי  לכלל   8 צו  הוצא  הפניות,  מבול  בעקבות  השירות. 
ותלמידי הישיבות, שהסתערו על הכתובות ולא השאירו אף מבודד 

מאחור.
שחשו  ונשים,  גברים  מבודדים,  ביותר.  מרגשות  היו  התגובות 
בצער גדול מהמצב שנכפה עליהם, לא מצאו את המילים להודות 

כל המחווה המרגשת שכולה קירוב לבבות ונתינה.
חסידי חב"ד ערכו את המבצע, שעודנו בעיצומו, מדימונה ועד 
בני  גם  המבודד,  לצד  אביב.  לתל  ועד  המלח  ים  מאיזור  אילת. 

המשפחות הצטרפו לקריאת המגילה.

הקורונה בציבור החרדי

מגפת
הקורונה
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הנחיות הרב הראשי
מצד  ישראל  אזרחי  על  והמגבלות  ההנחיות  החמרת  בצל 
רבו  ה'קורונה',  נגיף  התפשטות  בעקבות  הבריאות  משרד 
השאלות ההלכתיות מצדם של שומרי התורה והמצוות, כיצד יש 
לנהוג בתפילה בבית הכנסת, בלימוד התורה, בטבילה במקווה 

או בהשתתפות בחתונות.
לאו,  דוד  רבי  הגאון  ביה"ד,  לישראל ונשיא  הראשי  הרב 
יום של שומרי התורה  גיבש שורת הנחיות הנוגעות לחיי היום 
והמצוות ומדגיש כי "ההנחיות הללו מחייבות גם על פי ההלכה! 
יותר  אף  זולתו  את  יזיק  שלא  עצמו  על  לשמור  מחויב  האדם 
מלשמור עצמו שלא יוזק. וירוס הקורונה יכול לעבור גם מאדם 
בריא לגמרי לאדם אחר ולסכן את זולתו. הדבר מחייב הקפדה 

מוחלטת על הוראות שנתנו גם אם הן קשות ומכבידות".

בתי כנסת
בהתאם להנחיית גורמי המקצוע להגביל את מספר המתכנסים 
למספר  הכנסת  בבתי  המניינים  את  לחלק  חובה  איש,  למאה 

מניינים שכל אחד מהם ימנה עד מאה איש.
בו  שאין  למרות  הכנסת  בבית  רבה  צפיפות  וקיימת  במידה 

מאה איש יש להתחלק לכמה מניינים.
כיאות,  מאווררים  להיות  חייבים  המדרש  ובתי  הכנסת  בתי 

בהתאם להנחיית גורמי המקצוע.
חובה על גבאי בתי הכנסת להקפיד ולשמור על היגיינה מרבית 

בכל מרחב בתי הכנסת. כולל אמצעי חיטוי ראויים.
אדם שנמצא בבידוד או מי שהוא בסיכון גבוה, יתפלל בביתו 

וישתדל לכוון את זמן תפילתו לשעה שהציבור מתפלל.

שיעורי תורה
או  מניין  לבטל  אין  לפיכך  להימשך,  חייבת  החיים  שגרת 
שיעורי תורה )אם לא שהדבר נקבע ע"י האחראים על בריאות 

הציבור(.

ישיבות ומוסדות לימוד
ממשיכים  החינוך  מוסדות  הבריאות,  משרד  הוראות  פי  על 
תורה  ללמוד  ממשיכים  הישיבות  בעולם  וכן  כרגיל.  עתה  לעת 
ביתר שאת, כח התורה וקול התורה יעמוד לכלל ישראל ולעולם 

כולו לזכות, זאת עד אשר ינתנו הנחיות אחרות.

טבילה במקוואות
יש לקיים אורח חיים ושגרה בנושא טהרת הבית ואין מקום 
לחשוש. אשה שעפ"י ההנחיות אמורה להיות בבידוד תפעל כפי 

המתחייב ממצבה.

חתונות
אין לדחות חופה בשל המצב הנוכחי, עדיף לערוך אותה עם 
קהל מועט מאשר לדחותה. מה גם שאיננו יודעים מתי יתאפשר 

לקיים את השמחה ברוב עם.

ביקור חולים
מצות ביקור חולים חשובה, אבל יש להימנע מלקיימה במצב 
זה וגם לא לבקר בבתי מבוגרים מחשש העברת המחלה. יחד עם 
זאת יש למצוא את הדרך כיצד ניתן לסייע לאותם בודדים שאין 

מי שרואה את מצוקתם.
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גנרלים צבועים, בטח לא כחול לבן

כך נפלו גיבורים
עו”ד נתן רוזנבלט

תא"ל )מיל'( צביקה פוגל

על דעת הקהל 

אצל  קבועה  נורמה  זו  הבטחות  להפר 
פוליטיקאים, בעיקר בתקופת בחירות. אם לומר 
את האמת, גם לנו כיף לפעמים לחיות באשליות. 
'נחסל את החמאס' או 'נוריד את מחירי הדירות' 
או 'נקל את נטל המיסים' אלה הבטחות שרובנו 
יודעים כי הם חלק ממסע בחירות שאולי מעיד על 
סדר עדיפויות אבל לא בהכרח על יכולת מימוש. 
ההצהרה של כחול לבן כי לא נשב עם המפלגה 
'המשותפת' ולא נישען על תמיכתה זו לא הבטחה 
רב  משקל  אחריה  שיש  אמירה  זו  התחייבות,  זו 
לשעבר,  רמטכ"לים  אמת.  ואמירת  אמינות  של 
אני מאוד מוטרד מזה ששיקרתם, אבל, אני כועס 
עשרות מונים בשל העובדה כי מעתה ואילך לא 

אוכל להאמין לכם.
״אני מזהה פה תהליכים מעוררי חלחלה״ אמר 
לפני ארבע שנים סגן הרמטכ״ל, האלוף יאיר גולן, 
בטכס יום השואה והגבורה בעודו לובש את מדי 
בחליפה  לבוש  כשהוא  היום,  צה"ל.  של  הייצוג 
'כחול  רמטכ״לים  שלושה  עם  יחד  ״מרץ״,  של 
לבן', מיסדו קוקפיט חדש של גנרלים המובילים 
תהליך מסוכן ומפחיד, ומתכוונים לקבל תמיכה 
החלטות  לקבלת  תהליך  ולנהל  שלטוני,  וגיבוי 

טרור  שמעודדים  אנשים  עם  לעתידנו  מכריעות 
להתקיים  ישראל  של  בזכותה  מכירים  ושאינם 

כמדינה יהודית ודמוקרטית. 
ותהליכים  אירועים  של  בעיצומם  אנחנו 
קריטיים. מדינת ישראל חייבת להגן על עצמה לא 
רק מפני אויבנו שמחוץ אלא גם מאלה המנצלים 
רבי  שלושת  מבפנים.  לפגיעה  הדמוקרטיה  את 
שכחו  כבר  בקריה,  המגדל  ממרומי  האלופים, 
 18 בני  ונערות  נערים  כשאצלנו  כי  כנראה 
גבולותיה  על  להגן  ומתגייסים  אמונים  נשבעים 
של המדינה, הילדים של אחמד טיבי, איימן עודה 
מדינת  על  וחולמים  עתידם  את  בונים  וחבריהם, 
פלסטין שתבנה על חורבותיה של מדינת ישראל. 
כי  זוכרים  לא  כבר  לשעבר  הרמטכ"לים 
בעיניים  דמעות  עם  דום  עומדים  כשאנחנו 
"המשותפת"  חברי  יקירנו,  לזכר  הזיכרון  בימי 
זכות  את  לפועל  להוציא  איך  לתכנן  ממשיכים 
הדגל  ומתמיד  מאז  מכאן.  אותנו  לגרש  השיבה, 
מגביהים  הם  לבן.  כחול  בצבעי  היה  לא  שלהם 
לבן  אדום,  שחור,  בצבעי  הדגל  את  ומניפים 

וירוק, זו הזהות האמיתית שלהם. 
לראש  הרמטכ"לים  של  האישית  השנאה 

הממשלה נתניהו, המשלבת יהירות צבאית ואגו 
מפלגות  המלכדת  עצמית,  מחשיבות  מנופח 
ישראל,  עם  את  העוכרות  מפלגות  עם  ציוניות 
היא נגיף מהסוג המסוכן ביותר. זה לא ״קורונה״, 
מדינת  של  לחיסולה  להביא  שעלול  חיידק  זה 
שמתיימרים  גנרלים  מתנהגים  לא  כך  ישראל. 
להנהיג מדינה, זה לא מה שמצופה מרבי אלופים 
הנאמנים.  אזרחיה  ואת  ארצם  את  שאוהבים 
שלושה  ודווקא   לציניות,  סוף  אין  כי  מסתבר 
רמטכ"לים ושלושה שרי ביטחון לשעבר, מוכנים 

לפגוע בביטחון המדינה בעבור נזיד שלטוני. 
הולכים  יקרים,  רמטכ"לים  שאתם,  לפני  רגע 
עתידה של המדינה  ומוסרים את  הנשיא  למשכן 
בעבר  בשארה  עזמי  כמו  אנשים  של  בידיהם 
יצביעו  איך  לנחש  תנסו  בהווה,  יזבק  והיבא 
או  הביטחון,  תקציב  על  "המשותפת"  חברי 
שלכם  הקואליציה  תתנהל  איך  לדמיין  תנסו 
להילחם  ונכדנו  ילדנו  את  לשלוח מחר  כשתרצו 
זו  אויבנו.  ושאר  החיזבאללה,  החמאס,  נגד 
רבות  הצבעות  אלה  פעמית,  חד  הצבעה  לא 
לא  אני  ישראל.  בארץ  היהודי  לעתידנו  הנוגעות 
החלטות  לקבל  מתכוונים  שאתם  להאמין  רוצה 

הנוגעות לביטחוננו שלא ברוב יהודי. המחשבה 
על כך מעוררת בי חלחלה.

לידיעתכם,  הקוקפיט,  חברי  בכירים,  מפקדים 
כשהאי- הזו,  בעת  במיוחד  אחרת.  דרך  גם  יש 

להשקיע  במקום  פינה,  בכל  נמצאת  ודאות 
של  אווירה  וביצירת  אישית  בהסתה  בשנאה, 
מלחמת אזרחים, שתפו פעולה ותכננו יחד עם כל 
המפלגות הציוניות איך לגרום למפלגות אחרות 
חלק  להיות  שלהם  הבוחרים  ציבור  את  להוביל 

ממרקם אזרחי ישראלי שלם. 
מבחינתי, שלא ישירו את התקווה אבל יעמדו 
ויכבדו את הדגל. שלא יתגייסו לצבא אבל יבצעו 
הגורל.  בשותפות  חלק  וייקחו  לאומי  שרות 
שיקראו לעצמם ישראלים ולא פלסטינים. כשזה 
כי כל מי שמצביע, משפיע באופן  יתרחש, אדע 
כך,  לא  זמן שזה  כל  עתיד משותף.  על  לגיטימי 
זו  לקול שלי!  הקול שלהם חוקי אבל לא שווה 
את  עלינו  להפיל  שמנסה  למי  לומר  גזענות  לא 
אם  גם   – האמת  זו  לגיטימי,  לא  הוא  כי  ביתנו, 

היא כואבת.

הפוליטי  מהפלונטר  היציאה  על  תילים  תילי  לכתוב  אפשר 
ובכן,  לכאן?  הגענו  איך  קודם  נברר  הבה  אבל  אליו,  שנקלענו 
בשיחה עם ידידי עו"ד יוסטמן, חבר ועדת הבחירות מטעם יהדות 
תורת  את  שמבין  שלנו  במחנה  הבודדים  האנשים  ואחד  התורה, 
למנדט  קולות  אלפי  אך מספר  חסרו  כי  הבנתי,  המנדטים,  חלוקת 
השמיני, מה שהיה משנה לחלוטין את המפה הפוליטית, ואם עוד 
עדות  של  המניין  את  גם  מקבלים  היינו  לש"ס,  קולות  אלפי  כמה 
המזרח. מה שהיה פותר לחלוטין את הבעיה עד סוף הקדנציה או 

המשפט - המוקדם מביניהם.  
יקר  יהודי  פינדרוס,  של  חשבונו  על  הבדיחות  כל  אחרי  אז 
שמוסר נפשו לציבור עשרות שנים, צריך לבדוק, איך נפלו גיבורים. 
על  אלא  אחר  או  זה  איש  של  פרנסתו  על  אינן  הללו  הבחירות  כי 
הפרנסה של כולנו. ובדיוק כמו בקורונה, הן משפיעות על כל אחד, 
במישרין או בעקיפין. דוגמא קטנה: זיכני הקב"ה לעמוד בראשות 
הנהלת כולל זה 22 שנים. בחודשים האחרונים ירדה המילגה בכמה 
מאות שקלים. אם פינדרוס ובוסו )העשירי של ש"ס( היו בפנים, זה 

לא היה קורה. רק בגלל כמה אלפי קולות חסרים הם לא שם. 
ביהדות התורה חוגגים את העלייה ב5000 קולות. אבל זה מזכיר 
את חגיגות הימין, שחוגגים תבוסה כניצחון. אם ניקח בחשבון את 
בן  הצעירים שהתווספו בחצי שנה, את עשרות אלפי הקולות של 

גביר שחלקן חזרו לג, ואת אלפי הקולות החדשים ביו"ש ובחב"ד, 
אז התוצאה היא ירידה עצומה במספר הקולות. ולא חסרו כאמור 

יותר מכמה אלפי קולות. והשאלה היא: מרור זה על שום מה?
בעיתונים המפלגתיים כמובן יאשימו את האחרים בכישלון. אבל 
מנקודת  הדברים  את  להעלות  אשתדל  חופשיה,  זו  ואכסניה  היות 
קבוצות  מישורים:  בשני  האשמה  את  לחפש  צריך  לדעתי  ראותי. 
לגבי  רק  הינו  האמור  כי  מראש  אדגיש  העזרה.  והפסקת  דחויות, 

יהדות התורה:
רבות  הן  נכון, שמרגישות דחויות,  יותר  או  הקבוצות הדחויות, 
מידי. לא ניכנס כאן לפירוט. אבל כל אחד יודע בערך למי הכוונה: 
להצביע,  הלכו  לא  קולות  אלף  כעשרים  ישנם  הליטאי  בציבור 
של  הקדושה  בשיטה  שהיה  מי  אידיאולוגיים.  משיקולים  רק  ולא 
סאטמאר כל ימיו, ברור שחייב להמשיך בה. אבל מי שלא היה בה, 
ובמוניציפאליות הוכיח שיש לו עשרות אלפי קולות, אסור לגרום לו 
להרגיש שדעתו לא נחשבת. גם אם המחיר הוא שחלילה ח"כ אחד 

מדגל התורה יהיה כפוף לרבנים אחרים בנוסח אשכנז.
כך גם באגודת ישראל: ידוע על אלפי חסידים שהצביעו הפעם 
קולות  באלפי  כך  בשל  ירדה  אשר  לג'.  במקום  אחרות  למפלגות 
בירושלים לבדה. בשאר מדינות המלך מה עשו. שום חסידות לא 
אוהבת שבאים אליהם רק בערב הבחירות ומבקשים את ההצבעה, 

בעוד כל השנה לוחמים נגדה. יש צורך לתת ביטוי שווה לכל חוג 
בהתאם לגודלו, ולא בהתאם לגודל החוג המתחרה.

כי  הפוטנציאלים,  המצביעים  של  התחושה  היא  השני,  העניין 
עשרים  לי  זה  בחירות.  בערב  רק  בהם  מתעניינים  התורה  ביהדות 
אותו  על  להעיד  ויכולני  עילית,  במודיעין  ציבורי  כעסקן  שנים 
הח"כים  כל  בחירות:  ערב  מידי  עצמו  על  שחוזר  קבוע  ריטואל 
מגיעים למפגש חירום, וכל הקדנציה כלום. )אגב, בסיבוב האחרון 
אפילו את זה לא טרחו לעשות - עוד סיבה למה אנחנו כאן( העזתי 
פניי בכינוס האחרון ושאלתי מדוע אינם באים כל השנה. לא חשוב 

מה ענו, אלא חשוב לדעת שכמובן המשיכו בנוהג זה. 
שנה  בכל  מקבלת  התורה  יהדות  תם:  שאלת  לשאול  ברצוני 
הבוחרים.  עם  לקשר  לדאוג  מנת  על  שנה,  בכל  שקלים  מיליוני 
מספיק כסף בשביל לשכור משרדים בכל יישוב חרדי ולאייש אותם 
בתמידות. מישהו יודע להיכן הולך הכסף, מלבד כמובן לעיתונים 
חש  באמת  לא  שהציבור  נתפלא  בל  אז  והמקורבים?  המפלגתיים 
כידוע  רק מכורח המצוות, אשר  להצביע  הולך  הכרת הטוב, אלא 

לאו להינות ניתנו. 
לפתוח  נוספים,  חוגים  לקרב  המצב:  את  לשנות  עדיין  אפשר 
הבאה  ובפעם  לציבור.  שיעזרו  חסד  ומרכזי  סניפים  מיידי  באופן 

נוכל לדבר על מניין אשכנזי לצד המניין הספרדי, אמן.

השנאה האישית של הרמטכ"לים לראש הממשלה נתניהו, המשלבת יהירות צבאית ואגו מנופח מחשיבות 
עצמית, המלכדת מפלגות ציוניות עם מפלגות העוכרות את עם ישראל, היא נגיף מהסוג המסוכן ביותר.

ברצוני לשאול שאלת תם: יהדות התורה מקבלת בכל שנה מיליוני שקלים בכל שנה, על מנת לדאוג לקשר עם הבוחרים. 
מספיק כסף בשביל לשכור משרדים בכל יישוב חרדי ולאייש אותם בתמידות.  מישהו יודע להיכן הולך הכסף?

"

"
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מכבדים את מרשמי כל קופות החולים

 ז'בוטינסקי 7, טל: 077-8882550
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