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אוריאל צייטלין 
צילום: חיים גולדברג - כיכר השבת

ביום שלישי,  הבית שנשרף השבוע  את  הצבע השחור שמכסה 
בין  גינזבורג  צבי  כי  בהרבה,  השחורה  העובדה  את  מסגיר  אינו 
השנתיים, יישאר לנצח בן שנתיים וכך גם אחותו אפרת בת החמש. 
  21:15 לשעה  בסמוך  החל  גינזבורג,  משפחת  בבית  הקשה  הערב 
עם  לאירוע של שריפה  הצלה'  'צוות  מד"א  מתנדבי  הוזעקו  אז   -

לכודים ברחוב כנסת מרדכי בביתר עילית.
מד"א  של  ופרמדיקים  חובשים  האירוע  במהלך 
צדק  החולים שערי  לבית  ופינו  רפואי  טיפול  העניקו 
במצב   22 כבן  צעיר  בהם:  עשן,  משאיפת  נפגעים   4
בינוני, אישה כבת 35 ושני ילדות כבנות 7 ו-9 במצב 
קל. 8 אנשים נוספים ששהו במקום נבדקו ע"י צוותי 

מד"א ולא נזקקו לטיפול או פינוי.
התמונות הקשות של שכנים עוברים מחלון לחלון, 
את  משקף  אותם,  גם  תכלה  לא  האש  שחלילה  בכדי 
שהאש  ברגע  הקטנים  הילדים  שחוו  האימה  רגעי 
הרכים  הילדים  הלווית  לא שרדו.  הם  סביבם.  הייתה 
משפחתית  בנוכחות  ביתר  בעיר  רביעי  ביום  נערכה 
תקשורתי.  סיקור  ללא  ולבקשת המשפחה  מצומצמת 
"הם לא מסוגלים לדבר", אומר לנו מכר קרוב באשר 

להוריו ההמומים.  
הם  מרומים,  לגנזי  נלקחו  אשר  הקטנים  הילדים 
העיר  תושב  גינזבורג,  יהושע  ראובן  הרב  של  בנים 
ובוגר ישיבת 'אור ישראל', בנו של הגאון רבי שלמה 
בית   - יהודה'  'הרי  בישיבת  כר"מ  המשמש  גינזבורג 
המשגיח  מרן  של  ונכדו  מאיר,  בית  במושב  מאיר 
מפוניבז' הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל. 
אמם היא דבורה, בתו של הרב נתן דוד שפירא, ממוסד 
'אורחות  תורה  בתלמוד  כגננת  המשמשת  קוק,  הרב 

חיים'.
מאות בני משפחה ומכרים ליוו את הפעוטות, בני 
וחמש, בדרכם האחרונה שיצאה מבית הלוויות  שנה 

שמגר בירושלים.
נשא  הילדים,  אבי  גינזבורג,  יהושע  ראובן  הרב 
הספד מצמרר. בין היתר אמר האב בקול שבור: "'עלה 
אין מה לדבר בכלל.  יש לדבר,  המוות בחלוננו'. מה 
כתוב בחז"ל שכל מה שעושה הקב"ה, הכל לטובה. 
בפסוק במגילת רות כתוב שנעמי אמרה 'אל תקראנה 
לי נעמי, קראנה לי מרה'. אנחנו מלווים ילדים קטנים, 

תינוקות של בית רבן, שלא טעמו טעם חטא".
"'שמע ישראל', אלו היו המלים האחרונות שלהם 
אתמול", הוסיף האב השכול, לקול בכיים של מאות 
המלווים. "זה הפסוק היחיד שצבי ידע להגיד. 'קראנה 
לי מרה', זה מר, מאוד מר. כתוב 'משפטך תהום רבה'. 
משפטי ה' זה תהום רבה, אבל לא חשבתי שבבת אחת 

אפשר ליפול לשתי תהומות".
עיתונות:  לקו  אומר  שוחחנו  עמו  המשפחה  מכר 
במשפחה  מדובר  יודע.  לא  פשוט  מכיר  שלא  "מי 
ויראת  תורה  של  בית  עילית.  שבביתר  מהחשובות 
שמים. אני מאז האירוע ועד עכשיו לא מצליח לעכל 
את האירוע. אני מנסה לדמיין מה עובר לרב גינזבורג 
בראש". הוא מספר כי עוד לא יצא לו לשוחח עם בני 
המשפחה. "אם האש פגעה באנשים כל כך מיוחדים, 

ללא הספק הקב"ה מרמז לנו – לעם ישראל משהו".
רובינשטיין  מאיר  הרב  עילית,  ביתר  עיריית  ראש 
שוחח עם 'כל ישראל' מיד בתום האירוע והוא אומר: 
הוא  שבביתר"  הנפלאות  המשפחות  באחת  "מדובר 
מוסיף כי העיר אבלה לנוכח האירוע הקשה והמצער 
הזה. "אין לי מילים". עוד הוא מוסיף לנו, כי לא ידע 
לאחר  ורק  קשה  כך  כל  באירוע  מדובר  כי  מהתחלה 
המתאים  הצוות  את  לשלוח  נאלץ  הוא  לו,  שנודע 

מטעם העירייה בכדי לבשר למשפחה. 
כבר  שנשרפו  מהבתים  חלק  הגיליון,  סגירת  עם 
אודות  וזאת  הבתים  את  לחדש  במטרה  צבועים 
בנושא  הכפפה  את  שהסירו  התושבים  להתנדבות 

ניתן לראות  כאוב זה ונחלצו לעזרת המשפחה. בתיעוד מהמקום, 
כי בשעות הקטנות של הלילה, מספר לא מבוטל של אנשים, עסקו 
השאר  ובין  לראות  שניתן  הזוועה  מראות  אחרי  הבית  בחידוש 
צעצועי הילדים הרכים שרופים. כמו כן, הופץ סרטון של עם פנייה 

נרגשת של ההורים לעם ישראל שיסייע במה שיוכל. מצמרר.
הקהילה  רב  ממחלוקת.  שיחדל  הציבור  מן  ביקשו  העיר  רבני 
הליטאית בעיר, אליה משתייכת משפחת גינזבורג, הגאון רבי משה 
זרע  ממש,  תורה  בני  של  במשפחה  "מדובר  כי  אומר  אדלר,  דוד 
זצוק"ל,  לווינשטיין  יחזקאל  רבי  קודש צאצאיו של מרן המשגיח 

זהו אסון ציבורי. אם בארזים נפלה שלהבת, התביעה על כולנו.

"אנחנו תחת הזעזוע הכבד, מתו עדיין מונח לפניו. אנו לא יודעים 
להגיד יותר מזה, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם, אין לנו 
את הכלים כעת להכיל את האסון הכבד. אך זאת אנו יודעים שזה 
ולא חלילה על הפרט  ואחד  גדול, התביעה היא לכל אחד  מחייב 

ובוודאי יביא להתעוררות גדולה".
רב קהילת 'אחדות ישראל' בביתר, הגאון רבי בנימין חותה, אמר 
ל"כיכר השבת" כי "יש להתחזק בנושא אהבת חינם, בפרט בימים 
בחירות  במערכות  זכורני  חינם.  ושנאת  למחלוקת  המועדים  אלו, 
יודעים  לא  אנחנו  בעיר.  התרחשו  אסונות  כמה  אז  שגם  קודמות 

חשבונות שמים אבל יותר מרמז משמים ודאי יש כאן".

"המראה היה קשה"
ראש צוות שהגיע ראשון לזירה, עמיחי יואב מספר 
עשן  של  גדולה  כמות  זיהינו  לזירה  שהגענו  "כבר  כי 
המבנה  אל  חדרנו  הכניסה,  ומדלת  הנפלט מהחלונות 
זעקו  כשהשכנים  לכודים  ולאיתור  סריקות  לביצוע 
לביצוע  חדרו  נוספים  צוותים  נעדרים,  ילדים  שישנם 
במצב  נפגעים  שני  זוהו  שבמהלכם  הכיבוי  פעולות 

אנוש ששהו בחדר הילדים".
פאראמדיק מד"א דרור עיני סיפר: "זה אירוע עצוב 
כוחות  עם  למקום  הגענו  קשה,  היה  המראה  מאוד, 
ואופנועי  אמבולנסים  נמרץ  טיפול  בניידת  גדולים 
 2 יוצא מדירה בקומה מינוס  מד"א, ראינו עשן סמיך 
ומחדר המדרגות. בחוץ הייתה המולה, דיירים חולצו 
ע"י עוברי אורח וע"י כוחות הכיבוי. חילצו אלינו 12 
ילדים ובוגרים מהם 4 ששאפו עשן, הענקנו להם טיפול 
רפואי ראשוני בשטח, אחד מהם צעיר כבן 22 שסבל 
מקוצר נשמה ומצבו הוגדר בינוני אישה כבת 35 ושתי 
פינינו אותם  9 במצב קל ובהמשך  ו-   7 ילדות כבנות 
לבית החולים שערי צדק, 8 אנשים ששהו במקום וחשו 

ברע נבדקו ולא נזקקו לפינוי".
שימי זונשיין, מתנדב 'צוות הצלה' בזירת האירוע, 
שפרצו  בלהבות  הבחנתי  למקום  הגעתי  "עם  מוסיף: 
לעזרה  זעקות  נשמעו  מהדירה  מגורים.  בבניין  מבית 
קצר  זמן  כעבור  הנפגעים.  את  לחלץ  ניסו  ואזרחים 
נפגעים  מספר  שחילצו  כב"ה  צוותי  למקום  הגיעו 
הצלה'  ו'צוות  מד"א  מתנדבי  לטיפול  שהועברו 

בפיקודו של הפארמדיק דרור עיני".
אלעזר רוט, חובש באיחוד הצלה, סיפר: "כשהגעתי 
לזירה יחד עם חובשים נוספים שהיו בסמיכות למקום 
מדובר  הדירה.  מחלון  שעולות  בלהבות  נתקלנו 
בטרגדיה קשה – למרבה הצער פעוט וילד נוסף שהיו 
לכודים בדירה אותרו ללא רוח חיים. צוותי כיבוי פעלו 
בזירה לחילוץ הלכודים. מרבית הלכודים חולצו במצב 
קל ובינוני ופונו לבית החולים כשהם סובלים מבעיות 

נשימה עקב שאיפת עשן".
עילית:  ביתר  צוות  זק״א  מתנדב  ראובן  ראובן 
"טרגדיה בעיר. קיבלתי הודעה ממוקד זק״א על שריפה 
מחלונות  עשן  יצא  לזירה  כשהגעתי  בעיר.  בדירה 
במאמצים  היו  האש  לוחמי  מגורים.  שבבנין  הדירה 
האסון,  גודל  את  לתאר  אין  השריפה.  על  להשתלט 
כשלוחמי האש עדכנו אותנו על שני הילדים תינוק כבן 
צוות  זק״א  מתנדבי  חיים.  רוח  ללא   5 כבן  וילד  שנה 
ביתר עילית נמצאים בזירה כדי לטפל בגופות הילדים 

ואיסוף הממצאים בזירה הקשה". 
כתיבת  בעת  ברור  טרם  השריפה  להצתת  הגורם 

הידיעה ונחקר על ידי המשטרה וכב"ה.
אגף  צוותי  כי  להודיע  ביקשה  עילית,  ביתר  עיריית 
העירייה  של  ופסיכולוגים  סוציאליים  עובדים  רווחה, 
נמצאים  וצוותו  העיר  ראש  במשפחה.  לטפל  הוזעקו 
במקום מתחילת האירוע ומרכזים את הטיפול העירוני 
באסון. עוד הוסיפו מהעירייה כי "עיריית ביתר עילית 
יחד עם כל תושבי העיר – המומים, אבלים ומזועזעים 
על פטירתם הטראגית של שני הילדים הקטנים – אפרת 
גינזבורג, שנספו בשריפה הערב בביתם   )2( וצבי   )4(

בביתר עילית".
תהא נשמתם צרורה בצרור החיים.

שאלי שרופה באש
שפרצה  בשריפה  נספו  וארבע,  שנתיים  בני  גינזבורג,  ואפרת  צבי  עילית:  בביתר  אסון 
בביתם • אבי הילדים ספד: "'שמע ישראל', אלו היו המלים האחרונות שלהם אתמול, זה 
הפסוק היחיד שצבי ידע להגיד" • מכר: "מדובר במשפחה מהחשובות שבביתר עילית. בית 
של תורה ויראת שמים" • רב הקהילה הגאון רבי משה דוד אדלר: "זהו אסון ציבורי. אם 
• ראש העיר מאיר רובינשטיין: "בתחילה לא  בארזים נפלה שלהבת, התביעה על כולנו" 

ידענו את גודל האסון. מדובר באחת המשפחות הנפלאות שבביתר"



אלטמן מציגה:

6505
לייעוץ עם

המומחים חייגו:

 Comfort ברזל
ברזל ללא פשרות

פרנטל מולטי ויטמין
באיכות ללא פשרות

נוח לעיכול
טעים במיוחד

מתמוסס בקלות בפה

מולטי ויטמין לנשים בתקופת טרום הלידה
מכיל הרכב אופטימאלי וברזל קל לעיכול

היחיד עם 220 מק"ג יוד

פטנט 
חדשני

לספיגת 
ברזל

הפרנטל 
המתקדם
 בישראל

שאלה בנושאי כשרות?
התקשרו לרב לוינגר מבד״ץ מאור הכשרות

058 - 7000472

להשיג  קנייה   בכל  אחד  שובר  לממש  ניתן   
בבתי הטבע ובתי המרקחת הפרטיים  אין כפל 
מבצעים והנחות  החזר ההנחה לקמעונאי יינתן 
עד  בתוקף  מפורטת  קופה  חשבונית  בצרוף  רק 
31.12.2018 כ״ג טבת תשע''ט או עד גמר המלאי, 

ט.ל.ח.

קופון הנחה 
בסך 10 ₪

Comfort על ברזל 
ופרנטל מולטי ויטמין

בתקופת טרום הלידה עשי לך כלל:

אל תתפשרי על
ברזל ופרנטל
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אוריאל צייטלין. 
צילום: מתוך אתר צה"ל

מחבלים  בתי  של  ארוכה  רשימה  עיתונות':  ב'קו  לפרסום  רבים  הדים 
שאומנם נמדדו אך לא נהרסו. דרישות ח"כים, מכתבי משפחות שכולות, 
זעם ברשת ועוד –נוצרו בעקבות הפרסום השבוע באתר 'כל הזמן' מבית 
'קו עיתונות', אך נתחיל מתחילה: מדינת ישראל בשנים האחרונות מנסה 
לעבור מטקטיקה אל אסטרטגיה. כלומר, במקום לנסות למנוע את הפיגוע 

הבא, לנסות למנוע יוזמות לפיגועים שעוד לא נולדו. 
תמנע  מחבלים,  בתי  שהריסת  למסקנה  הגיעו  ארוכים,  דיונים  אחרי 
בעתיד ממחבלים שמוכנים לשלם מחיר עצמי, לגרום למשפחתם גם לשלם 
מקום  לחפש  נאלץ  שלהם,  המבוגר  שהאבא  לדעת  רוצים  לא  הם  מחיר. 
לינה. יותר מהכל, כבר היום רואים משפחות מחבלים שמסתייגות ממעשי 
ממשפחתו  מקבל  לא  מחבל  מאליו.  מובן  היה  לא  שבעבר  מה   – בניהם 

גיבוי לפני המעשה.
השאלה, האם באמת בתי המחבלים נהרסים?

לאחר פיגועים רח"ל, צה"ל מוציא בגאווה תצלומים של חיילים מודדים 
את הבתים בכדי להרוס אותם כשתגיע החלטה מהדרג המדיני. אבל כעת 
100 שמות בתי מחבלים )מעודכנת לתאריך  אנו מפרסמים רשימה בעלת 
)במסגרת  היום  עד  נהרסו  שלא  בתים  למצוא  תוכלו  שם   ,)2018.08.28
לצד הכתבה(. טווח התאריכים ברשימה זו משנת 2015 ועד לשנת 2017. 
כלומר כמעט 4 שנים שבתים מסוימים לא נהרסו. לעיתים מדובר בגרירת 
לא  זה  עניין  שלא,  או  בכוונה  אבל  מלמעלה,  בהחלטה  ולעיתים  רגליים 

נאכף במלואו.

"לפעול להחזרת ההרתעה"
והתייחס  זה  בעניין  הקורה  לעובי  נכנס  החינוך  שר  הפרסום,  לאחר 
והתבטא מספר פעמים באשר לפרסום 'כל הזמן', על העובדה כי 102 בתי 
התכנית  הצגת  בכנס  השבוע  בתחילת  ואומר  תילם  על  עומדים  מחבלים 
המדינית של INSS: "הבית של רוצחי ארי פולד ז״ל, רונן לוברסקי ז״ל, 
רוצחי  של  בתים   102 עומדים.  כולם   – ז״ל  חסנו  אשר  ז״ל,  וייסמן  ינאי 

ישראל עומדים. צריך להרוס אותם."
עוד הוסיף השר: ״אני חושב שאנחנו צריכים לעשות תיקון משמעותי 
מדברים  ההרתעה,  את  ולחזק  ישראל  של  הביטחונית  במדיניות  ומהיר 
יומיומי  באופן  חודרים  האחרונים  בחודשים  אסטרטגיים.  עד  טקטיים 
עשרות מחבלים מעזה, כולל היום, מניחים מטענים ויוצאים חזרה הביתה 

בשלום. מה הייתי עושה שונה? הייתי נותן הוראה להרוג אותם״.
)ראו  ברקן  התעשייה  באזור  השבוע  שאירע  לפיגוע  התייחס  השר 
כתבה נפרדת( ואמר: ״אתמול התרחש רצח נתעב של שני ישראלים. החל 
מהראשון בנובמבר המשפחה של הרוצח תקבל כ–15,000 ש״ח בחודש. 
זה. צריך להרוס את הבית, צריך לעבור מדיבורים על  צריך להפסיק את 
הרתעה ליצירת הרתעה ואני מתכוון להמשיך לפעול להחזרת ההרתעה על 

ידי פעולות מובהקות וברורות״.
יתומת פיגוע, לשר בנט.  יונית מליחי,  במקביל, פנתה באמצע השבוע 
אמה, לבנה מליחי השם יקום דמה, נרצחה לפני שנתיים בפיגוע ירי שהתנהל 
בפנייתה  העיר.  מזרח  תושב  בידי מחבל  בירושלים  שונות  זירות  בשלוש 
הזמן',  ב'כל  כאן  שפורסמה  בלעדית  לידיעה  שהתייחס  בנט  נפתלי  לשר 
שנרצחה  הי"ד,  ז"ל  מליחי  לבנה  של  בתה  "אני  בנט:  לשר  יונית  כותבת 
התחמושת.  בגבעת  בפיגוע  )למניינם-9/10/2016(  שנתיים  לפני  בדיוק 
בתי המחבלים  בנושא ההרתעה-הריסת  לידיעתי הדברים שאמרת  הובאו 
והריגתם. דיברת על 102 בתים של רוצחי ישראל שעדיין עומדים על תילם.

ז"ל הי"ד  "הובאה לידיעתי העובדה שלמחבל שרצח את אימי היקרה 
 102 בין  נמנה  השני  הבית  נהרס.  מהם  אחד  רק  מה  ומשום  בתים   2 היו 
הבתים עליהם דיברת. אני מבקשת ממך בכל לשון של בקשה, תעזור לי 

להרוס את הבית שלו!", פונה בתחנונים לשר בנט.
גם התקשורת הכללית עסקה בשבוע האחרון באותה רשימה.

שי גליק, מנכ"ל 'בצלמו' מסר בעקבות הדברים לקו עיתונות: "הרס בתי 
חרף  ובמחבלים.  בטרור  למאבק  ביותר  חשוב  הרתעתי  כלי  זהו  מחבלים 
זאת צה"ל נמנע מלהרוס עשרות ומאות בתי מחבלים למרות שמדד אותם 
במטרה להרסם. דו"ח ועדת שני שבדק 
את  להרוס  שהחובה  קבע  הנושא  את 
הפיגוע  לאחר  מיד  זה  המחבלים  בתי 
כך שישנו אפקט הרתעה. לצערנו עד 
בתים  הרס  לא  מעולם!  צה"ל  היום 
כל  אחרי.  הרבה  אלא  לפיגוע.  סמוך 
בית שלא נהרס או שנהרס אחרי הרבה 
זמן מהווה פרס לטרור. אנחנו דורשים 
העניין  על  הממונה  הביטחון  משר 
המחבלים  בתי  כל  את  מיידית  להרוס 
שהוצאו  או  נהרסו  וטרם  שנמדדו 
מסיבות  נהרסו  וטרם  הריסה  צווי 
ביורוקרטיות ואחרות. במאבק בטרור 

לא מנצחים בבג"ץ אלא בשטח".

חשיפת 'קו עיתונות' כי 102 בתי מחבלים טרם נהרסו – חוללה סערה פוליטית • שר החינוך דורש לבצע את הענישה בהקדם, יתומת 
טרור במכתב אישי ומנכ"ל 'בצלמו' מצהיר "כל מקרה כזה הוא פרס לטרור" • תחקיר 'קו עיתונות'

הרס בתי מחבלים – רק בכאילו

בתים שנמדדו אך טרם הוצא להם צו הריסה 
עונשית – נכון ליום 28.08.2018

פיגוע מיום 2017.11.17 בית משפ' קראג'ה בחלחול, נפת חברון
כמייל  משפ'  בית  שמרלינג  ראובן  נהרג  בו   2017.10.4 מיום  פיגוע 

בקבאטיה, נפת ג'נין
פיגוע מיום 2017.2.9 בית משפ' אבו מאזן בכפר ביתא, נפת שכם

פיגוע מיום 2016.10.9 בו נהרגו לבנה מליחי ויוסף קירמה בית משפ' 
אבו סביח בא-ראם, ירושלים המזרחית

פיגוע מיום 2016.6.30 בית משפ' אבו סאלח בטולכרם
2016.7.1 בו נהרג מיכאל מרק בית משפ' פקיה בדורא,  פיגוע מיום 

נפת חברון
פיגוע מיום 2015.10.20 בו נהרג אברהם אשר חסנו בית משפ' טיטי 

בא-ד'אהרייה נפת חברון
פיגוע מיום 2016.3.17 בית משפ' תואבתה בבית פג'אר, נפת בית לחם

בית  נפת  פג'אר,  בבית  טקאטקה  משפ'  בית   2016.3.17 מיום  פיגוע 
לחם

פיגוע מיום 2016.3.11 בית משפ' אקרע בקבלאן, נפת שכם
ירושלים  עקב,  בכפר  חרוב  אבו  משפ'  בית   2016.3.9 מיום  פיגוע 

המזרחית
פיגוע מיום 2016.3.8 בית משפ' רדאד באלזאוויה, נפת טולכרם

פיגוע מיום 2016.2.26 בית משפ' חאמד באלעיזרייה, נפת בית לחם
פיגוע מיום 2016.2.24 בו נהרג אליאב גלמן בית משפ' עמרו בכפר 

מג'ד, נפת חברון
פיגוע מיום 2016.2.18 בו נהרג ינאי טוביה ויסמן בית משפ' רימאווי 

בביתוניא, נפת רמאללה
פיגוע מיום 2016.2.18 בו נהרג ינאי טוביה ויסמן בית משפ' צבאח 

בביתוניא, נפת רמאללה
פיגוע מיום 2016.1.31 בית משפ' סכרי בג'מאעין, נפת שכם

פיגוע מליל 2015.9.13 בו נהרג אלכסנדר לבלוביץ' בית משפ' עיסא 
בצור באהר, ירושלים המזרחית

פיגוע מיום 2016.1.18 בית משפ' שעלאן בהנדזה, נפת בית לחם
ניסיון פיגוע מיום 2016.1.11 בית משפ' אשקר בצידה, נפת טולכרם

ניסיון פיגוע מיום 2016.1.9 בית משפ' מוחמד בג'דידה, נפת ג'נין
פיגוע מיום 2015.12.31 בית משפ' בזור בראבא, נפת ג'נין

ירושלים  עקב,  בכפר  קנייבי  משפ'  בית   2015.10.30 מיום  פיגוע 
המזרחית

פיגוע מיום 2015.12.26 בית משפ' ג'אבי בשכם
פיגוע מיום 2015.12.27 בית משפ' קומפוז באלעיזרייה, נפת בית לחם

במחנה  ג'ואלה  אבו  משפ'  בית   2015.12.24 מיום  פיגוע  ניסיון 
הפליטים קלנדיה, נפת רמאללה

פיגוע מיום 2015.12.15 בית משפ' אלחדידי בבית לקיא, נפת רמאללה
פיגוע מיום 2015.12.18 בית משפ' עיאד בסילוואד, נפת רמאללה

פיגוע מיום 2015.12.19 בית משפ' בשאראת בטמון, נפת ג'נין
פיגוע מיום 2015.12.14 בית משפ' חסונה בחברון

ניסיון פיגוע מיום 2015.12.13 בית משפ' אלבאכרי בחברון
נפת  סאמת,  בדיר  חרוב  משפ'  בית   2015.12.11 מיום  פיגוע  ניסיון 

חברון
פיגוע מיום 2015.10.23 בית משפ' גנימאת בצוריף, נפת חברון

נפת  אלגרביה,  בלובן  סאלם  משפ'  בית   2015.12.10 מיום  פיגוע 
רמאללה

פיגוע מיום 2015.12.9 בית משפ' מסאוודה בחברון
ניסיון פיגוע מיום 2015.11.5 בית משפ' שריף בחברון

פיגוע מיום 2015.12.4 בית משפ' פאנון בחברון
ירושלים  חנינא,  בבית  סכאפי  משפ'  בית   2015.12.6 מיום  פיגוע 

המזרחית
פיגוע מיום 2015.12.4 בית משפ' אל-ברגותי בעאבוד, נפת רמאללה
פיגוע מיום 2015.10.30 בית משפ' אלנעסאן באלמע'יר, נפת רמאללה

פיגוע מיום 2015.12.4 בית משפ' חמאד בסילוואד, נפת רמאללה
פיגוע מיום 2015.12.3 בית משפ' ערידה באבו דיס, ירושלים המזרחית

פיגוע מיום 2015.12.3 בית משפ' רדאד בסידא, נפת טולכרם
ניסיון פיגוע מיום 2015.12.1 בית משפ' חטיב בבית לחם

פיגוע מיום 2015.11.21 בית משפ' טרדה בתפוח, נפת חברון
ניסיון פיגוע מיום 2015.11.6 בית משפ' א-שעראווי בחברון

2015.10.1 בו נהרגו נעמה ואיתם הנקין בית משפ' אבו  פיגוע מיום 
זהרה בשכם

ניסיון פיגוע מיום 2015.12.1 בית משפ' חסונה בשכם
פיגוע מיום 2015.11.29 בית משפ' אלטרדה בתפוח, נפת חברון

פיגוע מיום 2015.11.8 בית משפ' חמאמרה בבית לחם
פיגוע מיום 2015.11.2 בית משפ' אלטרדה בתפוח, נפת חברון

ניסיון פיגוע מיום 2015.10.26 בית משפ' אלאטראש בחברון
ניסיון פיגוע מיום 2015.10.25 בית משפ' ארשיד בחברון

פיגוע מיום 2015.11.29 בית משפ' צלאח בשכם
אל  הפליטים  במחנה  שובכי  משפ'  בית   2015.11.25 מיום  פיגוע 

פוואר, נפת חברון
פיגוע מיום 2015.11.27 בית משפ' זעאקיק בבית ּאומר, נפת חברון

פיגוע מיום 2015.11.27 בית משפ' חסיב ברמאללה
משפ'  בית  ליטמן  ונתנאל  יעקב  נהרגו  בו   2015.11.13 מיום  פיגוע 

מטאוע בחברון
פיגוע מיום 2015.11.1 בית משפ' ג'עברי בחברון

פיגוע מיום 2015.10.27 בית משפ' אבו שחאדם בחברון
פיגוע מיום 2015.10.20 בית משפ' ח' אלג'עברי בחברון

2015.11.23 בו נהרג זיו מזרחי בית משפ' טהא בקטנה,  פיגוע מיום 
נפת רמאללה

פיגוע מיום 2015.10.27 בית משפ' קדסי בחברון
פיגוע מיום 2015.11.22 בו נהרגה הדר בוכריס בית משפ' אל תואבתה 

בבית פג'אר, נפת בית לחם
פיגוע מיום 2015.10.26 בית משפ' תלגי בסעיר, נפת חברון

פיגוע מיום 2015.11.6 בית משפ' מנאסרה בּ ַבני נעים, נפת חברון
פיגוע מיום 2015.10.25 בית משפ' שלאודה בסעיר, נפת חברון

ירושלים  חנינא,  בבית  בקיר  משפ'  בית   2015.10.12 מיום  פיגוע 
המזרחית

פיגוע מיום 2015.10.11 בית משפ' ג'עבאס בג'בל מוכבר, ירושלים 
המזרחית

אלעמוד,  בראס  שעבאן  אבו  משפ'  בית   2015.10.14 מיום  פיגוע 
ירושלים המזרחית

פיגוע מיום 2015.11.10 בית משפ' עלקם במחנה הפליטים שועאפט, 
ירושלים המזרחית

פיגוע מיום 2015.10.12 בית משפ' שאהין בביר נבלא, נפת רמאללה
פיגוע מיום 2015.10.17 בית משפ' אלפקיה בקטנה, נפת רמאללה

פיגוע מיום 2015.10.25 בית משפ' חדיר בכפר ביתא, נפת שכם
פיגוע מיום 2015.10.22 בית משפ' גנימאת בצוריף, נפת חברון

פיגוע מיום 2015.10.16 בית משפחת אלעואודה בדורא, נפת חברון
פיגוע מיום 2015.10.20 בית משפ' אלעמלה בבית אולא, נפת חברון

פיגוע מיום 2015.10.22 בית משפ' אלחיח בצוריף, נפת חברון
פיגוע מיום 2015.10.17 בית משפ' עסילה בחברון

פיגוע מיום 2015.10.20 בית משפ' אלג'עברי בחברון
ניסיון פיגוע מיום 2015.10.14 בית משפ' סידר בחברון

ניסיון פיגוע מיום 2015.9.22 בית משפחת השלמון בחברון
פיגוע מיום 2015.10.29 בית משפ' מוחתסב בחברון

פיגוע מיום 2015.10.28 בית משפ' אבו אלפלאת בחברון
ניסיון פיגוע מיום 2015.10.28 בית משפ' עבידו בחברון

פיגוע מיום 2015.10.20 בית משפ' מסאלמה בבית עווא, נפת חברון
ניסיון פיגוע מיום 2015.10.29 בית משפ' סידר בחברון

ירושלים  גזאלה בכפר עקב,  2015.10.8 בית משפ' אבו  מיום  פיגוע 
המזרחית

מוכבר,  בג'בל  עויסאת  משפ'  בית   2015.10.17 מיום  פיגוע  ניסיון 
ירושלים המזרחית

פיגוע מיום 2015.10.17 בית משפ' נתשה בחברון
ניסיון פיגוע מיום 2015.10.17 בית משפ' קוואסמה בחברון

פיגוע מיום 2015.10.9 בית משפ' טראירה בביתוניא, נפת רמאללה
ירושלים  עקב,  בכפר  דוויק  משפ'  בית   2015.10.13 מיום  פיגוע 

המזרחית
מוכבר,  בג'בל  חטיב  משפ'  בית   2015.10.12 מיום  פיגוע  ניסיון 

ירושלים המזרחית
ירושלים  חנינא,  בבית  מהאני  משפ'  בית   2015.10.12 מיום  פיגוע 

המזרחית
ירושלים  חנינא,  בבית  מהאניה  משפ'  בית   2015.10.12 מיום  פיגוע 

המזרחית
ירושלים  עקב,  בכפר  בדראן  משפ'  בית   2015.10.11 מיום  פיגוע 

המזרחית
פיגוע מיום 2015.10.4 בית משפ' עלון בעיסאוויה, ירושלים המזרחית

פיגוע מיום 2015.10.12 בית משפ' א-שיח בקטנה, נפת רמאללה
פיגוע מיום 2015.10.7 בית משפ' אלג'ונדי ביטא, נפת חברון

פיגוע מיום 2015.10.9 בית משפ' אלג'עברי בחברון

בעקבות 

'קו עיתונות'



 אגד מודה לך 
 שלא שכחת 

ף את הרב קו ְלַתֵקּ

שכוייח
מוטי!

טוב שההגה בידיים של אגד

egged.co.il*2800
מרכז שירות לקוחות

ף וסע לשלום ַתֵקּ
 כשאתם מתקפים את הרב קו, אתם מסייעים לנו לשפר את השירות. 
הזמנים  לוחות  את  לדייק  לנו  מסייע  בזכותכם  שנצבר  המידע 
וקו. קו  בכל  הנסיעות  תדירות  את  הצורך  במידת   ולהגביר 
כך נוכל להמשיך ולהעניק שירות מצוין, תודה על שיתוף הפעולה!
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יהודה פרנקל
צילום: ויקיפדיה

דרמה מדינית גדולה במשמעותה בארה"ב התחוללה השבוע: 
שגרירת ארה"ב באו"ם ניקי היילי מתפטרת מתפקידה בסוף השנה 
שהיילי  טראמפ  אמר  הלבן  בבית  לתקשורת  בהצהרה  הנוכחית. 
וביקשה ממנו לפרוש מהתפקיד  פנתה אליו כבר לפני חצי שנה 

בסוף השנה. 
היילי,  על  טראמפ  אמר  דופן",  יוצאת  עבודה  עשתה  "היא 
"ביחד פתרנו הרבה בעיות". הנשיא הוסיף שהוא מקווה שהיילי 
תחזור לעבוד בממשל האמריקני בתפקיד אחר. "חשוב להבין מתי 
הזמן לזוז הצידה", אמרה היילי על התפטרותה. "זו הייתה ברכה 
להגיע לאו"ם עם שכפ"ץ מדי יום ולהגן על אמריקה", סיכמה את 

תקופתה כשגרירה. 
לה  אין  שכרגע  ואמרה  לפרישתה  הסיבה  את  ציינה  לא  היילי 
לנשיאות  לרוץ  מתכוונת  שהיא  הכחישה  היא  להמשך.  תכניות 
בהצהרה  טראמפ.  של  בקמפיין  תשתתף  שהיא  ואמרה  ב-2020, 
כשגרירה.  שנתיים  כמעט  של  תקופה  היילי  סיכמה  הלבן  בבית 
מה  את  אוהבות  לא  מדינות  אולי  ארה"ב.  את  מכבדים  "עכשיו 
שאנחנו עושים, אבל הן מכבדות את מה שאנחנו עושים. ארה"ב 
שהעסיקו  לנושאים  התייחסה  היא  היילי.  אמרה  חזקה",  שוב 
היילי  האו"ם".  של  האנטי-ישראלית  ה"הטיה  השאר  בין  אותה, 
השגרירות  בהעברת  ואומץ  עוצמה  גילה  ש"הנשיא  אמרה 
לירושלים. הוא הוכיח לעולם ש'אנחנו נשים את השגרירות שלנו 

במקום שאנחנו רוצים שהשגרירות תהיה'".
אתר  פרסם  המפתיעה  התפטרותה  על  הראשוני  הדיווח  את 
שהיילי  לאתר  אמרו  אמריקנים  גורמים  בארה"ב.  חדשות 
נפגשה עם טראמפ בשבוע שעבר בבית הלבן ושוחחה איתו על 
התפטרותה. החלטתה לעזוב את התפקיד הפתיעה גורמים בכירים 
בממשל האמריקני, בהם מזכיר המדינה מייק פומפאו והיועץ ג'ון 
בולטון. בחודש שעבר כתבה היילי מאמר בוושינגטון פוסט ובו 
גאה  ציינה שהיא  – אך  סיפרה על המחלוקות שלה עם טראמפ 
לעבוד איתו. "אני גאה לשרת את הממשל הזה, ותומכת נלהבת 
של רוב החלטותיו והדרך שבה צועדת המדינה. עם זאת אני לא 

מסכימה עם הנשיא על הכול".
היילי מונתה לתפקיד השגרירה בנובמבר 2016, ומינויה אושר 
לנשיא.  טראמפ  של  השבעתו  אחרי  ימים  ארבעה   ,2017 בינואר 
היא  במהרה  חוץ.  במדיניות  ניסיון  ללא  לתפקיד  הגיעה  היילי 
מדיניות  את  באו"ם  וקידמה  טראמפ  בממשל  בולט  לקול  הפכה 
האמריקני  בסיוע  קיצוץ  ובעד  איראן  נגד   – הנשיא  של  החוץ 

לארגון. 
ישראל.  של  גדולה  תומכת  היילי  הייתה  באו"ם  בתפקידה 
השגרירה הייתה שותפה לביקורת הקשה של הנשיא טראמפ על 
מוסדות האו"ם, וההחלטות שהתקבלו בארגון נגד ישראל. המוסד 
היה  וטראמפ  מהיילי  ביותר  הקשה  הביקורת  את  שספג  באו"ם 
מועצת זכויות האדם, שממנו פרשה ארה"ב השנה. "הגוף צבוע, 

מועצת זכויות האדם לא ראויה לשמה", אמרה היילי. 

המערכת הפוליטית נפרדת
"אני מודה לשגרירה ניקי היילי שהובילה מאבק חסר פשרות 
נגד הצביעות של האו"ם ולמען האמת והצדק של מדינתנו. דרך 
צלחה", כך כתב אחרי ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר שנודע 
התפטרותה  על  הודיעה  היילי  ניקי  באו"ם,  ארה"ב  שגרירת  כי 

מהתפקיד.
היילי!  ניקי  לך  "תודה  מסר:  דנון  דני  באו"ם  ישראל  שגריר 
תודה שייצגת את הערכים  תודה שעמדת על האמת ללא מורא, 
המשותפים לישראל וארה"ב. תודה על הגיבוי שהענקת למדינת 
על  תודה  באו״ם.  ישראל  של  במעמדה  לשינוי  שהוביל  ישראל 
בכל מקום שתהיי תמשיכי  והדרך המשותפת.  החברות הקרובה 

להיות חברה אמיתית של מדינת ישראל".
היילי:  לשגרירה  הוא  אף  הודה  אורן  מייקל  ח"כ  השר  סגן 
היילי  ניקי  השגרירה  של  התפטרותה  על  שמעתי  רב  "בצער 
שעשתה חיל למען ארה"ב, ישראל והעולם הנאור אל מול כוחות 
לה  ומאחל  תמיד  אותה  יעריך  בישראל  העם  באו"ם.  האופל 

הצלחה בהמשך הדרך".
יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, הגיב אף הוא להתפטרות: "ניקי 
היילי היא מגדלור באו״ם. ההתייצבות שלה למען מדינת ישראל 
אמיצה וללא תנאים גם בימים קשים. תודה היילי, יש לך מקום 

אצלנו".
נשיא המדינה ראובן ריבלין התייחס להודעה על סיום תפקידה 
של שגרירת ארצות הברית באו"ם ניקי היילי: "אני מבקש להודות 
לניקי היילי, שגרירה של אמת, מעומק ליבנו ובשם אזרחי ישראל 
היילי הציגה עמדה בלתי מתפשרת בכל הקשור לעמדות  כולם. 
ארה״ב בנושאי המזרח התיכון וישראל, והגנה על זכותנו הברורה 
באמירותיה  היילי,  הובילה  אחת  לא  אזרחנו.  בטחון  על  לשמור 
הישירות, הסרה של המסכה הצינית מעל פני תהליכים שהובלו 
באו״ם ובארגונים בינלאומיים. אני מודה לגברת היילי על אומץ 
ליבה ועל כהונה שתיזכר כנקודת מפנה ביחסה של ארצות הברית 
כלפי הארגונים הבינלאומיים ובאשר ליחס המפלה אשר לא אחת 
נוקטים ארגונים אלה נגד מדינת ישראל. אנו נמשיך לראות בניקי 
הבא  בביקורה  הנשיא  בבית  פניה  את  לקבל  ונשמח  אמת  ידידת 

בישראל".
ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, אמר: "על עמידתך האמיצה 
והנחושה לצידה של ישראל וערכי האמת והצדק. עם ישראל לא 

היה יכול לבקש ידידה טובה ורהוטה ממך".

מי את ניקי?
הדרומית.  שבקרוליינה  במברג  בעיירה  נולדה   46 בת  היילי, 
כונתה  היא  מילדותה  אך  ראנדווה,  נימראטה  הוא  המקורי  שמה 
הם  וראג',  אג'יט  הוריה,  קטנה".  "ילדה  שפירושו  "ניקי", 
הוא  אביה  מפנג'אב.  הברית  לארצות  שהיגרו  הודים-סיקים, 
ביולוג, שלמד באוניברסיטה החקלאית של פנג'אב, קיבל מלגה 
את  עשה  שם  שבקנדה,  הבריטית,  קולומביה  לאוניברסיטת 
הדוקטורט שלו ולאחר מכן עבר לארצות הברית וכיהן כפרופסור 
לביולוגיה בקולג' מקומי בקרוליינה הדרומית. אמה, בעלת תואר 
שני בחינוך הקימה עסק משפחתי בתחום המתנות. יש להיילי שני 

אחים ואחות.
באוניברסיטת  בחשבונאות,  ראשון  תואר  סיימה  ב-1994 
חשבון  כרואת  כך  אחר  עבדה  הדרומית.  שבקרוליינה  קלמסון 
כספים  כסמנכ"לית  כיהנה  ובהמשך  בשפכים  טיפול  בחברת 
אותה  להצמיח  וסייעה  בטקסטיל  העוסקת  המשפחתית,  בחברה 

ולהפכה למשגשגת.

ישראל נפרדת מאחת מידידותיה הגדולות ביותר בשנים האחרונות - שגרירת ארה"ב באו"ם ניקי היילי 
שהודיעה על סיום תפקידה בסוף השנה • בישראל מיהרו לשבח ולפרגן, ובארה"ב תוהים מי ייכנס לנעליה 

• הכירו: כך הגיעה בתם של זוג מהגרים הודיים לצמרת השלטון האמריקאית

בהצלחה, ניקי
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את ההחלטה להיכנס לתחום הפוליטי קיבלה 
הילרי  שנשאה  נאום  בעקבות  ב-2003,  היילי 
קלינטון, בו ציינה קלינטון כי אנשים רבים יגידו 
שאת  מה  אך  להצליח,  יכולה  לא  את  מדוע  לך 
שלך  לבך  לרחשי  להקשיב  זה  לעשות  צריכה 
ולפעול לפיהם. זהו הדבר הנכון לעשות. עם זאת, 
מודל החיקוי שלה, לדבריה, איננו קלינטון אלא 
תאצ'ר,  מרגרט  לשעבר  בריטניה  ממשלת  ראש 
שדגלה כמו היילי בהורדת מסים, הקטנת הוצאות 
וממשלה מצומצמת ככל האפשר, עם התערבות 

מעטה ככל הניתן בחיי הפרט.
על  לראשונה  היילי  התמודדה  ב-2004 
למושב  הרפובליקנית  המפלגה  מועמדות מטעם 
של  הנבחרים  לבית  בבחירות  לקסינגטון  מחוז 
קרוליינה הדרומית. המחוז הוא מחוז רפובליקני 
המקדימות  הבחירות  מערכת  ולכן  כלל  בדרך 
היא  הרפובליקנית  המפלגה  של  הפנימיות 
שהייתה החשובה. בסיבוב הראשון של הבחירות 
הללו, המועמד הרפובליקני המכהן זכה ב-42% 
עם  השני  למקום  מגיעה  היילי  בעוד  מהקולות 
של  מוחלט  ברוב  שזכה  מועמד  בהיעדר   .40%
הקולות נערך במפלגה סיבוב שני, אליו עלו רק 
שני הראשונים מהסיבוב הראשון ובו היא זכתה 
שתפש  מי  את  בכך  הדיחה  היא   .45%  -  55%
 29 במשך  המדינתי,  הנבחרים  בבית  זה  מושב 

בהצלחה, ניקי

אני מאמין!
        כי אלו הם הנושאים האקוטיים 

                                לירושלים ולתושביה.
נפשיר את הקפאת הבניה. 

תכניות דיור לזוגות צעירים בירושלים נתקעו בעקבות 
לחצים פוליטיים. הגיע הזמן לשחרר אותן

השקעה במערכת החינוך. 
הגיע הזמן להציב את תלמידי מערכת החינוך 

בירושלים בראש סדרי העדיפויות של העיר

 להצעיד את ירושלים קדימה. 
לירושלים לא חסרים מנועי צמיחה. 

הגיע הזמן להפעיל אותם

מחזירים את היופי לירושלים. 
רק רפורמה מקיפה באגף התברואה 

תביא לשיפור מצב הניקיון ברחובות העיר

נפתח אלפי מקומות עבודה חדשים. 
נשמור על הצעירים בירושלים ונמשוך את 

המעסיקים הגדולים

דיור

תעסוקה

חינוך

ניקיון העיר

פיתוח

אבחר לעמוד בראשות העיר ירושלים

אני מאמין כי בעז"ה, בעזרתכם,
בכוחה של האחדות שתנצח 

יוסי דייטש
דייטשיוסי

ירושליםלראשות העיר

ללא  וזכתה  התמודדה  מכן  לאחר  שנים. 
והפכה  עצמן  הכלליות  בבחירות  מתחרים 
לאמריקאית הראשונה ממוצא הודי, שזכתה 
נבחרה  היא  קרוליינה.  בדרום  בבחירות 
ב-2006  נוספות,  פעמיים  המדינתי  לקונגרס 
 2010 עד   2006 בשנים  כאשר  וב-2008, 

כיהנה כמצליפת סיעת הרוב.
במהלך שש שנות כהונתה בבית הנבחרים 
שמרניים  ברעיונות  היילי  תמכה  המדינתי 
בעד  למשל  הייתה  השאר  בין  כלל.  בדרך 
התוצאות  לפי  גם  למורים,  משכורות  מתן 
הוותק  לפי  רק  ולא  תלמידיהם  שהשיגו 
הפנסיה     בזכויות  מסוימת  הקטנה  בתפקיד, 
של המחוקקים, הגבלות על מהגרים והגירה 
בלתי  מהגרים  על  ובעיקר  הברית,  לארצות 

חוקיים והעסקתם ועוד.
בבחירות  התמודדה   2010 בנובמבר 
וזכתה  הדרומית  קרוליינה  מושל  לתפקיד 
החלה  המצביעים.  מקולות   51% של  ברוב 
והייתה   2011 בינואר  ב-12  בתפקיד  לכהן 
בכך האישה הראשונה בתפקיד זה במדינתה 
שכיהנו  המושלים  מבין  ביותר  והצעירה 
ב-2012  כולה.  הברית  בארצות  עת  אותה 
 Can’t  - שלה  האוטוביוגרפיה  את  כתבה 
 Is Not an Option: My American
Story )"לא יכולה" אינה אופציה: הסיפור 
בהוצאת  לאור  שיצאה  שלי(,  האמריקני 
לתקופת  נבחרה   2014 בנובמבר  סנטינל. 

כהונה שנייה.
מסיבת  תנועת  של  בתמיכתם  זכתה  היילי 
הבחירות  במהלך  פיילין  שרה  ושל  התה 
במהלך  רומני  מיט  של  ובתמיכתו  ב-2010 
הבחירות ב-2014. בשתי מערכות הבחירות 
יריביה  מצד  גזעניות  הערות  עם  התמודדה 

ותומכיהם.
בחקיקה  היילי  תמכה  שמרנית  כמושלת 
להטלת הגבלות על הפלות במדינה וכתומכת 
שקרוליינה  לכך  הביאה  מושבעת  ישראל 
הדרומית הייתה המדינה הראשונה בארצות 
החוק   .BDS-ה נגד  חוק  שהעבירה  הברית 
להתקשר  ציבורים  גופים  על  אוסר  המדובר 
יכלול  החוזה  אם  אלא  עסקיים,  גופים  עם 
להחרים  עסקיים  גופים  אותם  על  איסור 

ישויות שלמדינה יש סחר חופשי עימם.
 )2015( בעקבות פיגוע הירי בצ'ארלסטון 
הדרומית,  הקהל  דעת  כנגד  לכאורה  פעלה, 
הממשל  מבניין  הקונפדרציה  דגל  להסרת 
אושר  מכן  לאחר  חודש  קרוליינה.  בדרום 
ברוב  המדינה  של  המחוקקים  בבית  הדבר 
נבחרה לשאת  היילי  של מעל שני שלישים. 
של  האומה  מצב  לנאום  התגובה  נאום  את 
ב-2016.  אובמה  ברק  הברית  ארצות  נשיא 
של  הכלכלית  מדיניותו  את  ביקרה  בנאום 

את  הממשלה,  הוצאות  התרחבות  אובמה, 
הרפורמה שנעשתה בשירותי הבריאות אותה 
הגדירה כאסון, ציינה כי יש להגן על החוקה 
התיקון השני  על  גם  זה  ובכלל  האמריקאית 
וכן  נשק,  לשאת  האזרחים  בזכות  העוסק 
בציינה  איראן  עם  הגרעין  הסכם  את  ביקרה 
להסכמים  להגיע  הברית  ארצות  על  כי 
וימחו  בישראל  יחגגו  אותם  בינלאומיים 

כלפיהם באיראן ולא להפך.
ב-23 בנובמבר 2016 הכריז הנשיא הנבחר 
דונלד טראמפ כי היא המועמדת שבחר לכהן 
כשגרירה באומות המאוחדות. מינויה אושר 
 96 של  ברוב  בסנאט   2017 בינואר  ב-24 
ולמחרת הושבעה  4 מתנגדים,  מול  תומכים 
הברית  ארצות  נשיא  סגן  ידי  על  לתפקיד 
מייק פנס. היילי היא פרו-ישראלית בדעותיה 
כשגרירה  פעילותה  שבמסגרת  והצהירה 
הארגון  של  הבוטה  בהטיה  תיאבק  באו"ם 

נגד ישראל.
מאז מינויה, גינתה בחריפות מספר פעולות 
ואף  ישראל,  כנגד  האו"ם  של  והתבטאויות 
המשך  את  תשקול  הברית  שארצות  איימה 
נגד  האפליה  אם  לאו"ם  הכלכלי  הסיוע 
ישראל תימשך. היא טרפדה את המינוי של 
לשעבר  הפלסטינית  הרשות  ממשלת  ראש 
עזרה  ללוב,  האו"ם  לשליח  פיאד  סלאם 
לגנוז דו"ח של האו"ם שהאשים את ישראל 
באפרטהייד, וגרמה בכך גם להתפטרותה של 

תת-מזכ"ל האו"ם האחראית לאותו דו"ח. 
של  המיוחד  המושב  את  החרימה  היא 
אדם,  לזכויות  המאוחדות  האומות  מועצת 
המתנהל מדי שנה כנגד ישראל. היילי הגנה 
הברית,  ארצות  של  ירושלים  הכרזת  על 
שמכירה רשמית בירושלים כעיר הבירה של 
מדינת ישראל, ותיארה אותה כ"מימוש רצון 
להחלטת  התנגדה  היא  האמריקאי".  העם 
את  לגנות  האו"ם  של  הכללית  העצרת 
במדינות  והתרתה  הברית  ארצות  החלטת 
שארצות הברית תראה הצבעה בעד החלטת 
ריבונית והבעת  הגינוי כביקורת על החלטה 
זלזול בארצות הברית, דבר שיהיה לו מחיר 
כלכלי בדמות קיצוץ הסיוע הכספי למדינות 
עצמו.  ולאו"ם  ההחלטה  בעד  שמצביעות 
היילי  ובתגובה  גדול  ברוב  עברה  ההחלטה 
מתקציב  תקצץ  הברית  ארצות  כי  הודיעה 

האו"ם 285 מיליון דולר. 
מחלקת  עם  יחד  הובילה   2018 ביוני 
הברית  ארצות  של  פרישתה  את  המדינה 
אדם  לזכויות  המאוחדות  האומות  ממועצת 
הפרת  של  מוקד  היא  שהמועצה  בציינה 
זכויות אדם והטיה פוליטית המכוונת בעיקר 

נגד ישראל. 
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duzir1@gmail.com :דוד רוזנטל / הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה. לשאלות והערות

ההישג של היילי

השבוע  הודיעה  היילי,  ניקי  באו"ם,  ארה"ב  שגרירת 
תקופת  אישיות.  מסיבות  מתפקידה  התפטרותה  על 
כהונתה באו"ם הייתה שינוי כיוון במדיניות החוץ של 
ארה"ב, אשר בזכות פעילותה קיבלה בחזרה את המעמד )והכבוד( 
הראוי לה בתפקידה העולמי. ממעצמה אפטית עם מדיניות חוץ 
נגררת של תקופת אובאמה, עברה ארה"ב למדיניות של הכתבת 
סדר יום עולמי, וקידום ערכים אמריקאיים של דמוקרטיה וחירות. 

ובכלל זה, גם מעמדה המדיני של ישראל שודרג. 
מדינות  של  אוטומטי  בלוק  באו"ם  שלט  שנים,  עשרות  במשך 
ערביות ומדינות קומוניסטיות, אשר התנגד למדינת ישראל באופן 
אוטומטי בכל הצבעה. האו"ם קיבל החלטות הזויות נגד ישראל, 
שבוטלה  החלטה  כגזענות.  הציונות  של  ההגדרה  זה  ובכלל 
רוסיה הקומוניסטית  ויתורי אוסלו.  בהמשך כשוחד לישראל על 
קרסה, אבל הבלוק האוטומטי נגד ישראל נשאר. מעמדה המדיני 
של ישראל באו"ם היה נחשב למקופח אוטומטית, אבל מדיניות 

החוץ של טראמפ וניקי היילי הביאו לשינוי. 
היילי הגיעה לתפקידה ללא ניסיון קודם בדיפלומטיה, אך הפליאה 
למחלקת  כפוף  באו"ם  האמריקאי  השגריר  כלל,  בדרך  לעשות. 
המדינה, אבל היילי התנתה את קבלת התפקיד בכך שהיא תהיה 
בשולחן  כיסא  היא  הדבר  משמעות  הנשיא.  של  מהקבינט  חלק 
הדיונים החשובים ביותר של הממשל, וקו פתוח לטראמפ. היילי 
וכחברה  שצריך,  מתי  אותו  לפגוש  או  לנשיא  להתקשר  יכלה 

בקבינט היא הייתה בוושינגטון לפחות פעם בשבוע.
במהלכים  לתמוך  אחרות  ממדינות  מתפשרת  הבלתי  בדרישתה 
של ארצות הברית באו"ם, ובנכונות לגעת בנושאים שהיו טאבו 
בעבר כמו מימון סוכנות הפליטים אונר"א ומימון האו"ם עצמו, 
הוכיחה היילי שהאו"ם לא חייב להיות קרקס בו הרודנים חוגגים 

בזמן שהמדינות השפויות יושבות חסרות אונים. 
היילי עשתה שירות גדול מאד לדמוקרטיה, והוכיחה שמה רואים 
מכאן הוא מה שרואים משם. ההיגיון הפשוט והאמת לא נזרקים 
לפח ברגע שנכנסים לאו"ם או לחיים הפוליטיים בכלל. בתקופתה, 
ארה"ב הפסיקה להיות גורם אשר מממן את האו"ם אך לא משפיע 
עליו, אלא היא התנתה את המימון האמריקאי ועשתה בו שימוש 

כדי להשפיע. כפי הכלל הפשוט – בעל המאה הוא בעל הדעה. 
המדיניות של טראמפ לא שונה מהיילי, אחרי הכל הוא זה שמינה 
אותה לתפקיד, ולא בכדי. לכן, סביר להניח שגם המינוי הבא שלו 
ונקווה שאכן כך יהיה. למרות שאומרים  לתפקיד זה יהיה ראוי, 
היילי  לניקי  שהתחליף  מאד  נקווה  תחליף,  לו  שאין  אדם  שאין 
יהיה כזה שיוכל למלא את נעליה הגדולות. מדינת ישראל חייבת 

לה הרבה, והעולם החופשי חייב לה הרבה מאד. 

שר אוצר, זו אחריות לומר "אין לי" 

פעם ראשונה בתקופת כהונתו של משה כחלון כשר אוצר, אשר 
באחריות.  תפקידו  את  לבצע  אלא  ברירה  לו  תהיה  לא  כנראה 

המדינה  בהכנסות  ירידה  על  מדאיגים  נתונים  פורסמו  השבוע 
חודש  נתוני  בעקבות  התקציבי.  בגירעון  דרמטי  וזינוק  ממסים 
החודש  כבר  לזנק  המצטבר  התקציבי  הגירעון  צפוי  ספטמבר, 
ליותר מ-3.3% תוצר, פריצה של יעד הגירעון התקציבי העומד על 
2.9%. זינוק של כמעט אחוז שלם בגירעון, שעמד בחודש הקודם 
על 2.5% תוצר. נראה כי הגענו אל הנקודה בה שאר האוצר יצטרך 

לומר לציבור "אין לי כסף לחלק". זה תפקידו. 
עמידה ביעדי הגירעון זהו אחד הפרמטרים החשובים אשר בהן 
פריצת  הכלכלה.  של  חוסנה  את  בוחנות  האשראי  דירוג  חברות 
בכלכלה,  שולטת  לא  שהממשלה  המעיד  צעד  זהו  הגרעון  יעד 
ויהיו לו השלכות על דירוג האשראי. דירוג האשראי משפיע על 
שהמדינה,  )ככל  חובותיה  על  משלמת  שהמדינה  הריבית  אחוז 
ככל לווה, נחשבת ליותר אמינה, כך הריבית שהיא נדרשת לשלם 

נמוכה יותר(. 
במדינה אשר התשלום השנתי רק עבור הריבית על חובותיה עומד 
על למעלה מ-39 מיליארד ₪, יותר מתקציב משרד הבריאות כולו, 
גבוהות מאד.  יש עלויות  כזה של פריצת מסגרת התקציב  לצעד 
הדרכים  משתי  אחת  על  להכריע  יצטרך  כחלון  האוצר  שר  כעת 

למנוע גירעון – להעלות מיסים או לצמצם הוצאות. 
שר האוצר נמצא במלכוד, כי עד עתה הוא התנהל במדיניות של 
"יש לי כסף לחלק", ובד בבד גם מציג עצמו כמי שנלחם ביוקר 
המחיה. מחד הוא הגדיל את ההוצאה הממשלתית, נתן יותר כסף 
לנכים, הוציא כחמש מיליארד שקלים על מבצעי מחיר למשתכן, 
הגדיל את שכר המינימום, ונענה לדרישות השכר חסרות האחריות 
של ההסתדרות. מאידך גיסא, הוא צריך להילחם ביוקר המחייה, 
שתי  במשק.  מחירים  להורדת  שתביא  תחרותיות  ליותר  ולהביא 

מטרות אלה סותרות זו את זו. 
בדיוק כפי שלאנשים לא גדל כסף על עצים, כך גם לממשלה אין 
את  להתאים  אילוץ  ישנו  כסף,  עצי  בהיעדר  קסומים.  כסף  עצי 
ההוצאות להכנסות. אי אפשר להוציא מהקופה יותר כסף משיש 
בה. אפשר לקחת הלוואות, אבל על הלוואות צריך לשלם. המדינה 
כדי למלא את קופתה, צריכה לגבות מהאזרחים כספים באמצעות 
מיסים. הגדלת המיסוי מגדילה את יוקר המחייה, ופוגעת בפעילות 

העסקית. לכן, צעד זה סותר את היעד המוצהר של שר האוצר. 
כמבוגר  להתנהל  צריך  האוצר  ששר  הנקודה  אל  הגענו  כעת, 
אחראי. לומר לכל מי שמבקש כספים מהממשלה, ולא משנה כמה 
חשובות יהיו דרישותיו, שפשוט אין. לומר "אין לי" זה היכולת 
זאת, הוא  יודע לומר  כי אם אינו  החשובה ביותר של שר אוצר. 

מעמיד את כלכלת ישראל בסיכון. 
לזכותו של שר האוצר הקודם, יאיר לפיד, יש לומר כי הוא עשה 
כדי  ופעל  קיצוץ  ביצע  הוא  בתקציב,  גרעון  התגלה  כאשר  זאת. 
כל  חיפש  אשר  בפוליטיקאי  שמדובר  למרות  הדרדרות.  למנוע 
דירות(,  על  אפס  מע"מ  )למשל  פומפוזיים  דברים  לבצע  העת 
תהיה אחראית. שלא  כך שהמדיניות  על  עמד  הוא  בשעת מבחן 
לדבר על שר האוצר נתניהו, לפי עשור וחצי, אשר ביצע קיצוצי 
ישראל.  כלכלת  והציל את  פופולאריים,  לא  ומאד  ענק דרמטיים 
לקמפיין  כסף  אין  שכעת  יבין  הנוכחי  האוצר  שר  שגם  נקווה 

בחירות פופוליסטי, וכעת צריך לומר "אין לי". 



כהונתה של ניקי היילי כשגרירת ארה"ב באו"ם הייתה נקודת ציון במעמדה הבינלאומי של 
מדינת ישראל, כעת, עם לכתה, נותר לקוות שמחליפה יוכל להיכנס לנעליים הגדולות 

שהותירה • וגם: שר האוצר חייב לדעת גם לסרב לחלוקת כספי מדינה

במשך עשרות שנים, שלט 
באו"ם בלוק אוטומטי של 

מדינות ערביות ומדינות 
קומוניסטיות, אשר התנגד 

למדינת ישראל באופן 
אוטומטי בכל הצבעה. 
האו"ם קיבל החלטות 

הזויות נגד ישראל, ובכלל 
זה ההגדרה של הציונות 

כגזענות. החלטה שבוטלה 
בהמשך כשוחד לישראל 

על ויתורי אוסלו. רוסיה 
הקומוניסטית קרסה, אבל 

הבלוק האוטומטי נגד 
ישראל נשאר. מעמדה 

המדיני של ישראל באו"ם 
היה נחשב למקופח 

אוטומטית, אבל מדיניות 
החוץ של טראמפ וניקי 

היילי הביאו לשינוי

"



ערש"ק פרשת נח 
שבת "יביע אומר"
ידרוש בן קבלת שבת לערבית

הרה"ג אליה תודה שליט"א
רב ק"ק "חזון יוסף" 
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משקפיים בחינם לחברי:

1599-555-280 בני ברק: ר’ עקיבא 89 | ירושלים:  כנפי נשרים 66, נחום 10 | בית שמש: נהר הירדן 36 |
 ביתר: מרכז מסחרי חיים זקן | נתיבות: רח’ ירושלים 62 | אשדוד: רבי יוסי בר חלפתא 1 

מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות | מכבי: בני ברק, בית שמש, ירושלים- נחום 10, אשדוד | כללית: ירושלים - כנפי נשרים
לחברי מאוחדת שיא, כללית פלטינום ומכבי זהב עד גיל 18 ולחברי מכבי שלי מעל גיל 18 50% הנחה | עדשות cr 156 | אנטי רפלקס \נגד שריטות | חוסם קרינת מחשב uv| עד מספר 6\ צילינדר 2  

שוםקנו:
דבר או או 

וקבלו: משקפיים בחינם!

מנהל/ת תיקי לקוחות

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור

ניסיון במכירות - חובה
יכולת ניהול משא ומתן

נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
יחסי אנוש מצויינים - חובה

העבודה כוללת:

דרישות:

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל

!דרוש/ה 
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כולם רוצים

ייפתח  ה20  הכנסת  של  החורף  מושב 
בשבוע הבא בשעטו״מ. רוה״מ לא ינצל את 
פיזור  על  להודיע  בכדי  החגיגית  הפתיחה 
החורף  הסיכויים שבמושב  מרבית  הכנסת, 
תאריך  וייקבע  פיזורה  על  יוכרז  עלינו,  המתרגש 

מוסכם לבחירות לכנסת ה21. 
הכנסת הנוכחית תשלים 4 שנים. הישג לממשלה 
בראשות בנימין נתניהו. הכנסות הקודמות התפזרו 
הרבה לפני. בגלל ההתפזרות המוקדמת של הכנסת 
ה19, אופטימלית יכולה הכנסת הנוכחית להמשיך 
זה  רוצה.  מאד  נתניהו  בנימין   .2019 נובמבר  עד 
לא?  למה  ובעצם  משילות,  חוזק,  יציבות,  משדר 
מה שהיה הוא שיהיה, עם מעט שינויים קוסמטיים 

קלים. מפץ ו-או מהפך לא צפויים. 
גוש הימין ישמור על גודלו ובכירותו עם נדידות 
בתוך הגוש. גוש השמאל המורכב ממר״צ והרשימה 
המשותפת הערבית די קשיח. המשחק והספק הוא 
בעיקר במפלגות המרכז-שמאל. מי בראש? גבאי או 
יאיר לפיד? כיצד תשפיע הצטרפותו, אם בכלל, של 
הרמטכ״ל לשעבר בני גנץ! ואולי מפלגה עצמאית 
החברתית  הפלטפורמה  את  שתספח  בראשותו, 
חברתיים  אישים  עם  לוי,  אורלי  ח״כ  שבונה 

מוכרים? מה יעשה בוגי יעלון? כאן כל השאלות.
של  חברתית  מפלגה  בראשות  לוי  אורלי  ח״כ 
יכולה לחבור לקואליציית  4/5/6 מנדטים בהחלט 
לשתף  ישמחו  בליכוד  משמעותית.  ולחזקה  הימין 
פעולה עם מפלגה בראשות בני גנץ שתעביר קולות 
שכזה,  מקרה  בכל  למרכז/מרכז.  שמאל,  מהמרכז 
מפלגת  פוליטית.  מחוסלים  לפיד  ויאיר  גבאי  אבי 
העבודה מתמחה בחיסול בכירים כושלים. קדנציה 
שלישית של יאיר לפיד בספסלי האופוזיציה, תחסל 

את העתיד של ״יש-עתיד״. 
המפסידים  יהיו  החרדים  הפוך׳  על  ב׳הפוך 
עצמו  ימצא  לפיד  שבה  סיטואציה,  של  הגדולים 
יחבור  יאיר-לפיד  משמימה.  באופוזיציה  שוב 
חוץ/אוצר/ כשר  מחיר,  בכל  הימין  לקואליציית 

יהיה חייב להישאר  חינוך מחק את המיותר. לפיד 
על הגלגל בכדי לשרוד פוליטית. בנימין נתניהו לא 
יזרוק את החרדים מהשותפות, אך גם לא יהיה תלוי 

בהם. מכאן, כל ספקולציה אפשרית. 
נזכיר, בנימין נתניהו, מתבגר. הוא כבר לא חושב 
הממשלה  את  הבאות.  והקדנציות  ההמשך  על 
הבאה בנימין נתניהו מסיים סביבות גיל 74. מתאים 
לו לאמץ את יאיר לפיד, להכריז על קדנציה שבה 
יתוקנו כל העוולות. חוק הגיוס, חוק הגיור, רחבת 
המיינסטרים  של  אוהד  לחיבוק  ולהיכנס  הכותל... 
בתקשורת. את ההגנה הקואליציונית יכולים לספק 

יאיר לפיד וגמדיו.   
מפלגה  תלויה  מגובשת,  הנוכחית  הקואליציה 
ברעותה, אין סיבה אמיתית שהיא תפרק את עצמה 
לדעת. חוץ ממפלגת השלטון, הליכוד, לאף מפלגה 
משמעותית.  לא  וודאי  להתחזק.  אמיתי  סיכוי  אין 
כולם ישמחו לחתום על ההרכב הנוכחי. רק סוגיית 
על  מאיים  הגיוס  חוק  קרי  בנטל״  לשוויון  ״החוק 
הבג״ץ  שקצב  הזמן  פרק  הקואליציה.  שלמות 
לא  החרדים  ואז?  יום,  מ60  פחות  בעוד  יסתיים 
יכולים להתפשר! ליברמן לא יכול לוותר! לכאורה 

כאוס. 
סוגיה נוספת המאיימת על שלימות הקואליציה, 
הגשת  על  יוחלט  וכאשר  אם  רוה״מ.  חקירות  היא 
הזמן  וככל שעובר  רחוק  אישום, מה שעדיין  כתב 
לא צפוי. השר משה כחלון מ׳כולנו׳, הכריז בבירור, 
נתניהו  בנימין  כהונת  המשך  את  יאפשר  שלא 
סיעות  שאר  עם  צווארו.  על  מוטל  שכתב-אישום 
ויסתמן  במידה  להסתדר.  יכול  נתניהו  הקואליציה 
עדיף  נתניהו  לבנימין  אישום,  כתב  הגשת  על 
בחירות  אחרי  להיות  ומעשית  משפטית  פוליטית, 
לאמון  מחדש  שזכה  חדש,  גוש  בראשות  חדשות. 
אישום  לכתב  והחששות  החדשות  למרות  הבוחר, 
ממשלה  ראש  דומה  אינו  הגוש.  מנהיג  נגד  פלילי 
בבירור  שקיבל  ממשלה  לראש  כהונתו,  בשלהי 
החשדות  ענן  למרות  מהציבור,  מחודש  אמון 
שמעיבים עליו במשך כהונתו הפעילה, התמשכות 

ואורך החקירות לאורך השנים.  
קולני,  צעקני,  צבעוני,  יהיה  הבא  הכנסת  מושב 
יהיה  אישית.  להתבלטות  וניסיונות  גימיקים  המון 
באם  גם  וחיפוש המאחד.  מקונצנזוס  חוץ  הכל  בו 
החורף  במושב  כבר  עצמה  את  תפזר  לא  הכנסת 
האחרונה  בישורת  בחירות.  בשנת  אנחנו  הקרוב, 
2019, מועד הבחירות המיועד. ח״כ  נובמבר  לפני 
במרכז  מי  מחודשת,  לבחירה  עומדים  הנוכחיים, 
ומי  והוותיקות  המסודרות  במפלגות  המפלגה, 
לפיד/כחלון/ אצל  המפלגה!  של  בעל-הבית  אצל 

ליברמן. רוצים להתבלט, לבלוט ולקבל ייחוד. 
הישרדות  בעיית  יש  עצמן  מהמפלגות  לחלק 
מיצוב  היבדלות,  קולניות,  שיכתיב,  דבר  רצינית. 
מחודש לרוב קיצוני, וניסיון נואש לקרוץ לבוחרים 
פוטנציאליים. איווט ליברמן על סף אחוז החסימה, 
לא ברור באם על הצד החיובי או השלילי! ׳כולנו׳ 
של  משמעותי  מספר  לאבד  הולכת  כחלון  של 
מנדטים לטובת מפלגת הטרנד הנוכחי. על משבצת 
לוי  אורלי  ח״כ  עכשיו,  יתחרו  הטרנד׳  ׳מפלגת 
החברתית, שכבר נוכחת ויותר בסקרים. רא״ל מיל 
בוגי  לוי.  אורלי  ח״כ  עם  ואולי  עצמאית,  גנץ  בני 

מאגר  על  קשה  תחרות  הסתדר,  לא  עדיין  יעלון 
קולות מצומצם אבל בהחלט קיים.   

נפתלי  השר  הוא  לדאוג,  מה  לו  שאין  היחיד 
בנט. בנט הפנים שנתניהו ממשיך לפחות לקדנציה 
נוספת, את חלומותיו להנהגה בנט ידחה בקדנציה. 
בנט נטש את הרעיון לפלג את הבית-היהודי ולתת 
ל׳תקומה׳ של השר אריאל, ח״כ סמוטריץ ומועלם 
חדשים  לקהלים  לקרוץ  בכדי  לבד,  להתמודד 
מתונים. בנט יחדד את נושא אנחנו ׳שכפ״צ הימין 
אובדים  בנים  להחזיר  ינסה  הוא  הממשלה׳.  של 
הביתה, תוך הבטחה ברורה שהוא שותף לממשלת 

נתניהו, אחראי על אגף הימין.  
מתנדנדת,  ש״ס  שמח.  החרדיות  במפלגות  גם 
הבחירות המוניציפאליות ילמדו על השטח, כוחו, 
כמותו, עוצמתו, והדבקות במנהיג המיתולוגי הרב 
שלא  דור  בקרוב,  מרן,  עידן  לאחר  דרעי,  אריה 
לשרוד,  מנסה  ישי,  אלי  של  ׳יחד׳  מרן.  את  הכיר 
בתמיכתו של הרב מזוז, מה שלא הספיק להכניסה 
לכנסת הנוכחית. אך היא מאיימת על מגבלת אחוז 

החסימה של ש״ס. 
ישראל במספר  דגל התורה לאגודת  בין  הפירוד 
מחלוקת  על  קהה,  באצבע  ומראה  מלמדת  ערים, 
וכנראה  עתידית על הרכב הרשימה לכנסת הבאה, 
החשש  בעבר  פילוג.  כדי  עד  בראש!  מי  על  גם 
׳הכריח׳  קרחים,  יישארו  הניצים  ששני  המוצדק, 
את דיבוק החברים. הפעם נשמעות זמירות חדשות. 
על  ׳לסמוך׳  ישראל  באגודת  יכלו  בעבר  באם 
ההנהגה הרוחנית של דגה״ת שלא תיתן למחלוקת 
להתפרץ שוב, הפעם חל שינוי דרמטי ולא לטובת 

השלום והאחווה.
דגל- עם  לגוש  לחבור  תשמח  המוחלשת,  ש״ס 

מהמישור  בחלק  עושים  כבר  שהם  כפי  התורה, 
באגודת  ברירה,  בדלית  לכתחילה.  המוניציפאלי 
ישראל יהיו חייבים לחבור לאנשי הפלג הירושלמי, 
לא  אלקטורלי  כוח  שהינם  הוכיחו  שכבר 
זוטא  מידה  קנה  יהיו  לרשויות  הבחירות  מבוטל. 
מבחן  של  תחילתו  ומעין  לשינויים  להסתברויות, 

כוח עתידי. 
טוב  ערבים  חרדים,  דתיים,  חילונים,  לכולם, 
להמשיך בכוח האינרציה עד נובמבר 2019. בינתיים 
לאיווט  הגיוס.  חוק  היא  הבעיה  ויפנימו.  ישכילו 
הוא עלול להישאר  יש המון מה להפסיד,  ליברמן 
בבית ולהפוך לשורה בספרי ההיסטוריה! מאידך, 
זה הבידול היחיד של ליברמן לבסיס מצביעיו. אני, 
איווט ליברמן, פיזרתי את הקואליציה בגלל סוגיית 
גיוס בני הישיבות. במה יבחר ליברמן? בקרוב נדע.

לכל המפלגות עדיף למשוך זמן ככל שניתן עם הקואליציה הנוכחית, אבל 
המציאות מובילה אותם לבחירות מוקדמות • לחרדים יש רק מה להפסיד, 

אם נתניהו יבחר לחבק מחדש את לפיד, אם ליברמן יתעקש בנושא הגיוס ואם 
מפלגות מרכז חדשות ישלטו בהרכב הקואליציה

עו"ד יצחק שינפלד 





13 ג' בחשוון תשע"ט 12/10/18

כינס השבוע ראש  נדירה  עיתונאים  מסיבת 
הממשלה בנימין נתניהו, שאם תרצו הוא סמל 
להיחלשותה של התקשרות בשנים האחרונות, 
ראש הממשלה הפתיע השבוע את העיתונאים וביקש מהם 
שישאלו אותו שאלות, כמה שהם רוצים, על מה שהם רוצים. 
ראש הממשלה הביך את העיתונאים שהיו שם במקום. 
הם לא חשבו ולא חלמו שאי פעם יוכלו לשאול את ראש 

הממשלה שאלות. 
בנימין נתניהו, שבכל תקופת כהונתו זוכה לביקורת רבה 
על כך שהוא אינו משתף פעולה עם התקשורת, עומד לפניהם 
ואומר להם תשאלו מה שאתם רוצים. צריך רק להסיק מסקנה 

אחת והיא שיהיו בחירות בקרוב מאוד. 
נתניהו, כבר במשך שנים שלא קם לו מחליף או אדם 
שיכול לסכן את מעמדו, לא מימין וגם לא משמאל. אפילו 
בני גנץ הרמטכ"ל לשעבר אינו מסכן את מעמדו של ראש 
הממשלה. צריך לחבר לכך את ישיבת ראשי הקואליציה 
השבוע. התחושה היא שראש הממשלה לא ממש עושה 
מאמץ לפתור את משבר הגיוס, לא ממש מתאמץ להנמיך 
את גובה הלהבות בין שר הביטחון ליברמן לשר החינוך 
נפתלי בנט. כל אלו מתחברים למסקנת הבחירות. בחירות, 
שהמועד שלהן אמור להיות בנובמבר 2019 והן תוקדמנה 
ככל הנראה לחודשי החורף הקרוב. אלו יהיו בחירות שבהם 
כולם אמורים לחשוש, כולם כן, חוץ מאדם אחד, תנחשו, 

טוב... קוראים לו בנימין נתניהו. 
לפי כל הסקרים ומדד התגובות בקרב הציבור, הליכוד 
בראשותו של ראש הממשלה ינצח בהליכה, מה שנקרא, יש 
הטוענים שאף יתחזק משמעותית מעבר למספר המנדטים 
שיש לליכוד היום. הכוננות של ראשי המפלגות החרדיות 
צריכה להיות משתי סיבות. 1. הפילוגים עכשיו בבחירות 

לרשויות המקומיות עלולים להוביל גם לפילוגים בבחירות 
לכנסת, מה שעלול לסכן את מספר המנדטים שיקבלו ביהדות 
התורה. בש"ס המצב הוא קצת יותר טוב, אמנם הסקרים 
מעניקים לה חמישה מנדטים, אבל כל אחד שמבין את העסק 
יודע שבסוף ש"ס תספק את הסחורה, היא תביא את אותם 
שבעה מנדטים. אבל הדם הרע שיש כרגע בין כל המפלגות 

החרדיות עלול לסכן את כולם, חד משמעית.  
2. ראשי המפלגות החרדיות צריכים להרים עיניים לאופציה 
שראש הממשלה יקים את ממשלתו בפעם הבאה בלעדיהם. 
נכון, הוא כבר עשה זאת בעבר עם לפיד ובנט ואחר כך 
הצטער על כך, מבטיח שלא יעשה את הטעות הזו שוב. 
אבל בפוליטיקה כמו בפוליטיקה הכל אפשרי, אם יבין ראש 
הממשלה שכדאי לו להקים ממשלה עם בני גנץ ומפלגת 
העבודה יחד, אפילו עם יאיר לפיד הוא לא יהסס. בסוף 
השיקול שלו יהיה מה מבטיח את שלטונו, אין כאן לא 
ערכים ולא אידיאולוגיה, בסוף לכל פוליטיקאי, כולל את 
ראש הממשלה, יש את האינטרס הפוליטי שלו וזה הדבר 

היחיד שנלקח בחשבון. 

אני היום ילדתיך

השבוע חגגנו רעייתי ואני את שמחת בר המצווה לבני 
הבכור אברהם. אורחים רבים הגיעו לכבד, אנשי ציבור, חברי 

כנסת ושרים, ומרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף. 
בדרשתו של מרן ביקש הרב מהבן שלי, תשאף תמיד 
להצליח ולהיות הטוב ביותר בישיבה, בלימוד התורה. 
חשבתי כל הנסיעה עד לאולם, מה אני בעצם רוצה מהבן 

היקר שלי שהערב זה הערב שלו. חודשים של התארגנות 
הכנה והתרגשות מתנקזים לכמה שעות של ערב אחד. ערב 

אחד שבו כולם מגיעים לכבד. 
ואז צריך לזכור את העיקר, כולנו כהורים לילדים רוצים 
לרוות מהם נחת. משקיעים את כל כוחנו ותפילותינו רק 
על דבר אחד. שיגדלו לתורה ומצוות ומעשים טובים. בדור 
שבו כולנו רואים את המצב בחוץ שהוא דור שונה לחלוטין 
ממה שאני גדלתי עליו )ולא, לא, אני לא כזה מבוגר( אבל 
עדיין מדובר בדור שבו כולנו צריכים לעשות את הכל על 

מנת שדור ההמשך יגדל ברוח ישראל סבא. 
אני רוצה לברך אותך בני )בפעם הראשונה השבוע אתן 
לו לקרוא את הטור שלי(, לברך אותך אברהם יקירי שתגדל 
לתפארת בעם ישראל, אין לי שמחה גדולה יותר אם כך 
יהיה, כל ההשקעה בך מאז שנולדת ועד היום היא רק עבור 
דבר אחד - שתגדל עם יראת שמיים, תורה, מצוות ומעשים 
טובים. בני היקר מזל טוב אוהב אותך מכל ליבי ומאחל לך 

את כל ההצלחה בדרך שלך. 

בחירות לפנינו
הפתיחות המפתיעה שגילה נתניהו בפני כלי התקשורת, יחד עם ההבנה שהוא היחיד שאין לו מה להפסיד 
וחוסר הניסיון שלו לפשר בין ליצמן לליברמן בסוגיית חוק הגיוס – מלמדים שמערכת הבחירות תוקדם ככל 

הנראה • שני האתגרים שניצבים לפתחן של המפלגות החרדיות

נתניהו, כבר במשך שנים שלא 
קם לו מחליף או אדם שיכול 

לסכן את מעמדו, לא מימין 
וגם לא משמאל. אפילו בני גנץ 

הרמטכ"ל לשעבר אינו מסכן 
את מעמדו של ראש הממשלה. 

צריך לחבר לכך את ישיבת ראשי 
הקואליציה השבוע. התחושה היא 
שראש הממשלה לא ממש עושה 

מאמץ לפתור את משבר הגיוס, 
לא ממש מתאמץ להנמיך את 
גובה הלהבות בין שר הביטחון 

ליברמן לשר החינוך נפתלי בנט. 
כל אלו מתחברים למסקנת 

הבחירות



חכם מה הוא אומר / דוד חכם



ג' בחשון תשע"ט 1412/10/18

מראות מהילולת שמעון הצדיק זיע"א 

שמחת הבר מצווה לנין מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי 
הסבא מרן הגר''ח קניבסקי בשמחהבן לנכדו ונאמן ביתו הרב אריה קניבסקי יו"ר "ארחות יושר" 

הגר''י זילברשטיין בשמחה

הגר''ד לנדו בשמחה

הגרמ''צ ברגמן בשמחה

הגרש''מ עמאר בשמחה

הגר''י שיינר בשמחה

חתן הבר מצווה באמירת הדרשה

הגרמ''ה הירש בשמחה

מתנת תלמידי ישיבת פוניבז' הלומדים 
בארגון ארחות יושר לרב אריה קניבסקי

הגאון רבי שניאור דייטש ראש ישיבת 
אנשי מעמד נואם בסעודת ההילולא

בסעודת ההילולא שעל ידי חסדי יוסף



15 ג' בחשון תשע"ט 12/10/18

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

צילומים:
אברמי ברגר, יוחנן לוסטיג,

שמואל דריי, יעקב לדרמן

בשיחה

מאות בני הישיבה בשיחה

הגרב"ד פוברסקי ר"י פוניבז' בשיחת 
חיזוק בישיבת 'שערי שמועות' 

הגאון רבי שלמה אלישיב זצ''ל

המיטה

הגאון רבי שלמה אלישיב זצ"ל בנו בכורו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל - למנוחות 

הגר''ע אויערבך מספידהגר''מ אלישיב בלוויההגרב''צ קוק והגר''ד וייס בלוויה

הגר''ב רימר מספידהמקובל רבי יעקב עדסהקהל בלוויה בשמגר

בברכת המזון הקהל בהילולא בלחיים

האדמו''ר מסערט ויז'ניץ בהילולא בתפילה בציון

בדברות קודשבחלוקת כוס של ברכהבסעודת ההילולא
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