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יצחק לרר

צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

נשיא צרפת מנואל מקרון התעמת עם שוטרי 
שנמצאת  לכנסייה  בכניסה  ישראל  משטרת 
בשליטה צרפתית במהלך ביקורו בעיר העתיקה 

בירושלים.
מכירים  "כולם  השוטרים:  על  צעק  הנשיא   
שאתם  מה  את  אוהב  לא  אני  הנהלים.  את 
עושים, צאו החוצה. אף אחד לא התכוון לעשות 
צרפת  נשיא  למעשה  אחד".  לאף  פרובוקציה 
אל  איתו  להיכנס  רצו  שהשוטרים  כך  על  זעם 
הכנסייה ותקף אותם מילולית בחריפות. מקרון 
פנה למאבטח הראשי מטעם היחידה לאבטחת 
וביקש מכולם לצאת: "עשיתם  אישים בשב"כ 
את  תכבדו  בבקשה,  בעיר.  נפלאה  עבודה 
הנהלים שנהוגים במשך מאות שנים. בבקשה". 

ניסה  אישים  לאבטחת  היחידה  חוליית  ראש 
להרגיע את הנשיא הצרפתי.

לנוכח  המומים  היו  הישראלים  השוטרים 
התווכחו  ולא  הצרפתי  הנשיא  של  התנהגותו 
ומקרון  יצאו,  השוטרים  דבר  של  בסופו  איתו. 
מאבטחיו.  עם  רק  לכנסייה  נכנס  נסער  שהיה 
קבוע  באופן  מוצבים  ירושלים  שוטרי  כי  יצוין 

בכנסייה ולא ברור לאיזה נוהל מקרון התכוון. 
בתגובה  נמסר  והשב"כ  המשטרה  מדוברות 
שירות  הצהריים  בשעות  "היום  לאירוע: 
את  איבטחו  ישראל  ומשטרת  הכללי  הביטחון 
בעיר  ביקורו  בעת  מקרון  עמנואל  צרפת  נשיא 
העתיקה בירושלים. בעת הגעתם לכנסיית סנט 
גורמי  בין  שיח  התנהל  העתיקה,  שבעיר  אנה 
בדבר  הצרפתיים  המאבטחים  לבין  האבטחה 
נשיא  הנשיא.  עם  יחד  הכנסייה  לתוך  הכניסה 
צרפת ביקש מהכוח לכבד את הכללים הנהוגים 
במקום, ובהתאם לתיאום שבוצע מראש לצורך 

ואנשיו  צרפת  נשיא  את  ליוו  האבטחה,  סידורי 
הביטחון  שירות  ואיש  שוטר  הכנסייה  בתוך 
וצוותו  ההדורים  את  יישרו  צאתו,  עם  הכללי. 
לחץ  הנשיא  האירוע,  על  התנצל  הנשיא  של 
בעיר  בביקורו  והמשיך  הכוחות  של  ידם  את 
הדרושים  והאמצעים  הכוחות  בליווי  העתיקה 
דרג  רמת  כאישיות  ביטחונו  על  לצורך שמירה 

המבקרת בישראל".
לפי התקשורת בצרפת שגם שם כצפוי סיקרו 
לכנסיית  בכניסה  פרץ  העימות  התקרית,  את 
צרפתי  שטח  העתיקה,  שבעיר  אנה  סנטה 
ישראלים,  וגורמים  שוטרים  נכנסים  לא  שאליו 
בניסיון של הישראלים ללוות את מקרון  ועסק 
לתוך הכנסייה. העיתון "לה מונד" ציין בידיעה 
הראשית באתר שלו, שהוקדשה לביקור מקרון 
בישראל, כי מאבטחים ישראלים נכנסו לכנסייה 
של  האבטחה  כוח  ידי  על  ממנה  סולקו  ואז 
הנשיא, מה שהיה הרקע לדברים החריפים של 

הנשיא שחש כי השוטרים והמאבטחים מנסים 
להיכנס איתו לתוך המקום. 

נזכיר זו אינה הפעם הראשונה שנשיא צרפת 
זכור  הישראלים.  הביטחון  כוחות  עם  מתעמת 
צרפת  נשיא  של  המפורסם  ביקורו  במיוחד 
אנשי  עם  התעמת  שבו  שיראק,  ז'אק  לשעבר, 
אזרחי  מפני  עליו  שהגנו  הישראלים  הביטחון 
ואיים  ידו  את  ללחוץ  שניסו  ירושלים  מזרח 
לשוחח  לו  יאפשרו  לא  אם  ישראל  את  לעזוב 
איתם. שגריר ישראל דאז בצרפת אבי פזנר טען 
כי ש"שיראק תיכנן דרמה עם ישראל כדי לשאת 
החשיב  שהוא  הערבית  הקהל  דעת  בעיני  חן 
הייתה  לא  שיראק  של  ושההתפרצות  כך",  כל 
את  שיראק  קטע  התקרית,  לאחר  ספונטנית. 
ביקורו במזרח ירושלים וחזר בהפגנתיות למלון. 
התנצלות  דרש  בארץ,  ביקורו  להמשך  כתנאי 
שסירב  נתניהו  בנימין  דאז,  הממשלה  מראש 

ואמר כי “אם הוא רוצה להסתלק, שילך".

זעם צרפתי
תקרית חריגה נרשמה השבוע, כשנשיא צרפת מקרון התפרץ על שוטרים וקרא לעברם: "אני לא אוהב את מה שאתם עושים, צאו החוצה. 

אף אחד לא התכוון לעשות פרובוקציה לאף אחד"

תקרית מביכה: נשיא צרפת השתלח וזעם על שוטרים ואנשי שב"כ

 אוריאל צייטלין 

לא  לבן,  כחול  בישראל  הגדולה  למפלגה 
מן  באופן מפתיע אחד  אולם  קטגורים.  חסרים 
אלה,  בימים  המפלגה  של  הגדולים  הקטגורים 
הוא סגן ראש השב"כ לשעבר יצחק אילן שעד 
ימים אחדים היה מועמד מטעם המפלגה  לפני 
ואף  למפלגה  יצביע  לא  כי  מצהיר  עתה  ואילו 

קורא לציבור שלא לעשות כן. 
נובעת מכך  הסיבה לתקיפות הגדולה מצדו, 
גנץ.  בני  המפלגה  יו"ר  ע"י  נבגד  חש  שהוא 
דרישה  בפניו  הוצבה  מה  זמן  לפני  לדבריו, 
 ,45 למקום  שירד  או  אפשרויות.  שתי  בעלת 
אילן  כי  נסביר  רק  המפלגה.  את  שיעזוב  הוא 
משה  של  תל"ם  למפלגת  כשנה  לפני  חבר 
ברשימה  לבן.  כחול  הקמת  טרם  יעלון,  )בוגי( 
המאוחדת הוצב במקום ה-39 והלא-ריאלי )גם 

לדבריו(. 
לעשירייה  לרדת  גנץ,  ע"י  ממנו  נדרש  כעת, 
הרביעית זאת לטובת שיריון אישה במקום זה. 
היא  ככה,  גם  נעימה  שלא  החריפה  הדרישה 
את  אילן  יצחק  עזב  בגינה  היחידה  הטענה  לא 
לשיחות  לו  עונה  אינו  גנץ  לדבריו,  המפלגה. 
את  לו  להגיד  מוכן  ואינו  ולמסרונים  טלפון 

עמיתי  עם  בשיחה  ראויה.  בצורה  הדברים 
העיתונאי שניאור ובר ל'כל ישראל' הוא מכנה 
את ההתנהגות של ההנהגה "ביריונית", לדבריו, 
ייתכן שראש מפלגה המתיימר להיות ראש  לא 
ממשלה מתנהג כמו "ראש מאפיה", כך כלשונו 

בשיחה שקיימנו איתו.

שיום  בכך  תרגיל  לו  נעשה  כי  מסביר  הוא 
שירד  שאו  לו  הודיעו  הרשימות,  הגשת  לפני 
למקום 45 או שיעזוב את המפלגה ולדבריו "זו 
לבן".  וכחול  גנץ  לבני  הסיבה שאסור להצביע 
במקרה  מדובר  כי  ולומר  עליו  להקשות  ניסינו 
פרטי שלכאורה אינו אמור להשליך על הכלל. 
"זה  כי  זו הוא אומר בתקיפות  במענה לשאלה 
מקרה פרטי שמעיד ומשליך על הכלל. אם הוא 
בעיניים  לי  להביט  יודע  ולא  ככה  אליי  מתנהג 
ולהגיד לי מה הסיבה לזריקתי מהרשימה אם לא 
אעבור למקום 45, הוא לא יכול להיות מנהיג!". 
בכחול לבן מסרבים להגיב בימים האחרונים על 
יצחק אילן שזה לא  לנו  זה אומר  ועל  התקרית 

אמור להיות סוד מדינה. 
ולמה  זה  את  עשה  הוא  למה  מושג  לי  "אין 
את  לפרסם  מוכן  אני  להגיב.  כ"כ מפחדים  הם 
המספר שלי שיחדרו לי לסלולרי ויראו את כל 
התנהלות שלי מולו", הוא אומר כשכוונתו לכך 
לו.  שניתן  לאולטימטום  קדם  לא  דבר  ששום 
כי היא אפשר לתת את  ואומר  כאמור הוא שב 
ומוסיף  כזו  בצורה  שמתנהג  לאדם  המנהיגות 
בכחול  שלו  התקופה  שלאורך  בשיחה  לנו 
נעשים  דברים  עוד מקרים בהם  ראה  הוא  לבן, 
מסרב  אך  בסיסית,  מוסריות  ובחוסר  בשרירות 

לחשוף סיפורים ספציפיים באומרו כי "הסיפור 
הזה מספיק משמעותי ואין צורך להוסיף". 

בייחסי  היו  אילן,  ויצחק  לבן  כחול  יו"ר 
חברות קרובים בעת ששירתו את מדינת ישראל 
כל אחד בתפקידו ובעיקר באינתיפאדה השנייה 
בגזרה,  בכירים  בתפקידים  היום  השניים  אז 
דבר  בצה"ל,  וזה  הכללי  הביטחון  בשירות  זה 

שמעצים את הפגיעה עוד יותר.
נציין כי יצחק אילן, סגן יו"ר השב"כ לשעבר, 
אדם עתיר זכויות ששירת את המדינה במשך 31 
שנה במסירות אין סופית וסיכן את עצמו פעמים 
רבות לטובת ביטחון אזרחי ישראל. כמי שנתן 
מעצמו כה רבות, מן הסתם מאחוריו סט ערכים 
משמעותי שהיה תורם רבות מבית המחוקקים. 
כי הוא מאוד רצה  לנו  בהקשר הזה הוא אומר 
להיות ח"כ ומאוד רצה להשפיע על הפוליטיקה 
"לא  לדבריו,  עולמו.  השקפת  ע"פ  כמחוקק 
מדובר בי, אלא בערכים שאני מייצג". בבחירות 
הבאות הוא לא מתמודד באף מפלגה ואומר לנו 
יעשה  הוא  מה  יודע  לא  עוד  שהוא  מפורשות 
ביום הבוחר אך לעת עתה הוא לא יצביע לכחול 
להצביע  שלא  לאחרים  כאמור  קורא  ואף  לבן 

למפלגה שכזו.

סגן ראש השב"כ לשעבר: 
"אסור להצביע לבני גנץ"

"אם הוא מתנהג אליי ככה ולא יודע להביט לי בעיניים ולהגיד לי מה הסיבה לזריקתי מהרשימה, הוא לא יכול להיות מנהיג", מאשים סגן 
ראש השב"כ לשעבר ואיש 'חוסן לישראל' יצחק אילן בראיון זועם ל'כל ישראל'

יצחק אילן יורה לכל עבר בראיון ל'כל ישראל'

יצחק אילן



 טעים כמו קרלו
בטעם כדורי שוקולד?

 בא לי להתגלגל 
למקום טעים...

טעם שמעלה בי חיוך!
חדש מקרלו: מעדן חלב    

בטעם כדורי שוקולד



כ"ז טבת תש"פ 24/1/20 6

אוריאל צייטלין והדס קהאן 
צילום: אורן אהרוני חדשות כאן11

אין מילים לתאר את יופייה של ארץ ישראל. מדבריות, נחלים, 
חופים ונופים. כך גם יש לנו נכס ייחודי משלנו – ים המלח. הערים 
המודרניות לצד הערים העתיקות, גם הם דבר מדהים לעין בפני 

עצמו. 
אם נרצה, יש בתוך ארץ ישראל הקטנטנה, המון ארצות נופים 
מגיעים  העולם  מכל  הצבעים.  מכל  אחת  במדינה  משולבים 
לישראל לחזות בנופיה הקסומים וכך גם תושבי הארץ שמטיילים 
בכל הזדמנות אפשרית. ימי בין הזמנים, חופשים ושבתונים כגון 
לטיול  לצאת  חודשים  כמה  בכל  הזדמנות  לנו  שנותנות  בחירות 

טבעי ומרענן. 
הרבה השתכנעו מהשיר "קום והתהלך בארץ בתרמיל ובמקל" 
המטיילים   – מאיתנו  אחד  אף  אך  להתהלך,  יצאו  ובעקבותיו 
הסיבה  המלח.  ים  שבאזור  "הסודי"  בנהר  ביקר  לא  השגרתיים 
שאף אחד מאיתנו לא ביקר שם, היא כיוון שהוא נחשף השבוע 

לראשונה בכתבה ששודרה בכאן חדשות. 
מדובר במקרה תקדימי, בו נחשף אתר טבע בסדר גודל שכזה 
אין מטייל שידע על הדבר הזה עד  ידעו עליו קודם. כלום.  ולא 

השבוע, למרות שכמה אנשים בודדים ידעו ועליהם נרחיב מיד.
אך קודם כל אזהרה חשובה: הלמדנים שכבר מתפלפלים בינם 
לבין עצמם ומצטטים את הגמרא הידוע שאומרת כי "כל המהלך 
- מובטח לו שהוא בן העולם הבא",  ארבע אמות בארץ ישראל 
שיכולים  וצוקים  בולענים  במוקשים,  מלא  המקום  לדעת,  חשוב 
את  למצוא  עלול  עצמו,  דעת  על  לשם  שיצא  מי  באחת.  לקרוס 
מותו. אז נזכיר לכם דברי גמרא אחרת האומרת כי "סכנתא חמירא 

מאיסורא". 
ישראל ברדוגו, צלם מסוקים ידוע שהטבע הוא חייו, הגדיר זאת 
במילותיו: "מעולם לא חשבתי לנחות שם, מדובר באזור בולענים 

ומוקשים ובקיצור פחד אלוקים".
כי  מ'כאן חדשות'  אהרוני  אורן  העיתונאי  ובכן, השבוע חשף 
באזור ים המלח זורם נהר ענק באורך קילומטרים רבים והוא זורם 
והוא דומה בצורתו  בתוך קניון חצוב בעומק של 20-30 מטרים 
נהר הקולורדו  וידוע של  גדול  )קניון  קניון  לגרנד  באופן מפליא 

באריזונה א.ו(. 
המים שם זורמים בכל השנה וכמעט אין איש שיודע מה זורם 
בתוכו. רוב אנשים בטוחים כי מדובר באזור של בוץ שאין בו שום 
דבר, אבל השבוע נחשפנו כולם לאחד מאתרי הטבע המדהימים 

ביופיים בארץ ישראל. 
"זהו המקום הכי יפה בכל ארץ ישראל. מצוקים ובולענים לצד 
נהר זורם ומתפתל", אומר ל'כל ישראל' העיתונאי אורן אהרוני מי 

שחשף השבוע בתקשורת את הנהר ואת האזור. 
בשיחה שקיימנו עם אהרוני, הוא חושף לנו כיצד הוא בעצמו 
נהר  על  לי  שסיפר  הגיאולוג  אליי  "התקשר  המקום:  אל  נחשף 
שזורם באמצע המדבר ואף אחד לא מכיר. כמו כל אחד ששמע 
את הסיפור, היו לי המון סימני שאלה, חשבתי שהוא לא נורמלי, 
בטח לא רציתי לספר סיפור שלא קיים, והיו לי המון תהיות איך 

להתקדם". 
ראיתי  ואז  מהמקום,  צילומים  זה  שביקשתי  הראשון  "הדבר 
משהו מדהים – לא ידעתי איפה זה, אם זה נמצא בכלל בישראל", 
"הדבר  וממשיך:  לו  שהיו  התהיות  על  אהרוני  אורן  לנו  מספר 
טוען  שהוא  הגורמים  כל  עם  ולדבר  ללכת  זה  שביקשתי  השני 
לגורמים  לפנות  רציתי  לא  אני בעצמי  שלא מכירים את המקום. 
כי חששתי שאם אפנה בשלב הזה אז זה ידלוף במקום אחר. אחרי 
יום אני שומע את כל רשויות הטבע בישראל נדהמים 'לא ידענו, 

זה לא יכול להיות'. אז הבנתי שיש משהו שחייב התייחסות". 
כאן המקום לציין כי בעקבות חשיפת כאן חדשות, הודו ארגוני 
הטבע והרשויות שהם לא ידעו על קיומו של הנהר, ולא הכירו את 
ממשיך  העיתונאי  במקום.  הגיאולוגיות  התופעות  ואת  העוצמה 
ומספר לנו על השלב השני – לאחר שהתרשם מדברי הגיאולוג, 
חמישי  ביו  עשה,  באמת  וכך  המקום  אל  פיזית  להגיע  רצה  הוא 
בכדי  המקום  אל  נוסף  וצלם  הגיאולוג  עם  יחד  יצא  הוא  שעבר, 
לראות בעצמו. הוא מתאר לנו כי מדובר בהליכה של קילומטרים. 
ואילו המד של הצלם  כי מדובר ב-28 ק"מ  "המד שלי הראה 
הראה 23 ק"מ, אז נניח שזאת הליכה של 25 ק"מ. מדובר בהליכה 
השטח  תוואי  כי  וגם  וירידות  בעליות  מדובר  כי  גם  קשה  מאוד 
ייחודיות  טבע  תופעות  זה  שם,  שראינו  מה  פשוט.  לא  מאוד 
לעולם, לא רק לישראל. דברים מטריפים ראינו שם", הוא אומר 

בהתלהבות מופגנת. 
נכון  זה  למקום!  תגיעו  אל   – לכולם  להזכיר  צריך  "כמובן, 
שהוא הכי יפה, אבל בינתיים תסתפקו בתמונות. פעם לא היה שם 
שדה מוקשים, אלא זרם שם ים המלח. אבל ברגע שהים התייבש 
בין היתר בגלל מפעלי ים המלח הירדנים והישראלים, נחל ערבה 
שזרם בין הבריכות סחף איתו מוקשים מאזור ים המלח. ראינו את 
זה, נכנסנו בזהירות וידענו במדויק איפה יש מוקשים ואיפה לא".

מפעלי  של  הטיפולי  בשטח  שהמקום  היא  הבעיה  לדבריו, 
אלא  פרטי,  בשטח  מדובר  לא  כי  להדגיש,  לו  חשוב  המלח.  ים 
הריבונות  מבחינת  גם  מחלוקת  עליו  ואין  ישראל  מדינת  של 
לשם  נכנסים  לא  אולם  הישראלית, 
בגלל הסכנות הרבות וגם כי מפעלי ים 

המלח עובדים במקום. 
"למחרת  ומגולל:  ממשיך  הוא 
התקשרתי לרשויות ולארגוני הסביבה 
והם  הזה  המקום  זה  מה  להבין  בכדי 
באמת לא הכירו את המקום, הנהר ואת 
והבנתי  עליהם  מדבר  שאני  התופעות 
כי  לי  נאמר  בנוסף  סודי,  באמת  שזה 
זכר  גם המפות והמסמכים לא מראים 
לעניין הזה ואז הבנתי שהמקום מוסתר 

בכוונה תחילה מעיני הרשויות"

האם סודי ולמה?
נשאל  המקום,  את  מסתירים  למה  השאלה  על  שנענה  לפני 
שאלה מהותית עוד יותר: האם בכלל מסתירים את המקום? וכן 
'ווינט'  כדוגמת  שונים  באתרים  התפרסמו  הכתבה  שידור  לאחר 
מומחים  הביאו  בכתבות  סודי.  אינו  כלל  המקום  כי  ו'הארץ', 
זמן. כך  ידוע במשך מאוד הרבה  כי המקום  וגיאולוגים שסיפרו 
למשל חוקרי המכון הגיאולוגי, החוקרים את אזור ים המלח על 
שפע התופעות הגיאולוגיות שבו, מכירים את התופעה וחוקרים 

אותה מזה עשרות שנים. 
המכון  "חוקרי  הבהרה:  פרסמו  הם  שלהם  הפייסבוק  בדף 
המלח  ודלתת  הערבה  נחל  של  זה  מקטע  בהתפתחות  עוסקים 
בשפכו מאז סוף שנות ה-80'. המחקר פורסם במאמרים ובמספר 
כלומר  ובעולם".  בארץ  וציבוריים  מקצועיים  כנסים  של  רב 

לדבריהם, הנהר כלל אינו סודי. 
מכל  הוסתר  "הנהר  חדשות':  'כאן  עיתונאי  לנו  משיב  כך  על 
ידעו על  לא  הוועדות. כששאלתי את החברה להגנת הטבע, הם 
לכן  התופעות.  את  הכירו  לא  הרלוונטיים  הגורמים  וכל  המקום 
אבל  ומפעלים  גיאולוגים  יש  נכון,  סודי.  שהוא  אומרים  אנחנו 
על  לפקח  אמורות  שהיו  מהרשויות  הוסתר  הוא  כי  סודי  הנהר 

השטח". 
נשמעים  עצמה  שבכתבה  כיוון  הזה,  הטיעון  עם  להסכים  קל 
אנשי רשויות שאינם מודיעים ומופתעים למשמע אותם עובדות 
ובכתבה עצמה אומר אהרוני כי חוקרים אכן חוקרים את המקום. 
"איש מארגוני הסביבה לא היה שם. לא הארגונים הירוקים וגם לא 
אנשי המשרד להגנת הסביבה וכך גם יתר מהארגונים הקשורים", 

נאמר בכתבה.
המלח  ים  מפעלי  ומהרשויות:  מאיתנו  שמסתירים  הסיבה  וזו 
החלו בעבודות שטח במקום שהמשמעות שלהן – הריסת הטבע 

לצרכים שלהם. 
שנקראים  חציבות  ישנם  במקום  כיצד  לראות  אפשר  היום  גם 
ידעו  אם  כי  מסתירים  ולכן  המקום  את  שיחריב  מלח  קציר 
הארגונים הירוקים והמשרדים להגנת הסביבה, הם לא יתנו להרוס 

בצורה כה בוטה את הטבע. 
הציבור,  "לטובת  היא  החשיפה  מאחורי  שעומדת  המטרה 
לטובת עם ישראל. אמנם יש לנו מעט מאוד שטח שאפשר לטייל 
מעיני  מוסתר  שהוא  מקום  פה  יש  הנה  אבל  ממנו,  ולהנות  בו 
המלח",  ים  מפעלי  של  הזיכיון  שטח  בתוך  נמצא  והוא  הציבור 

מסביר אהרוני.
אינטרס  יש  עולמית.  חשיבות  בעל  הוא  גיאולוגית  "מבחינה 
ציבורי עליון להכיר את המקום ולדעת שהוא קיים וכמובן לשמור 
עליו. חשוב שהציבור, הגופים והמוסדות ידעו שהוא קיים. מטרה 
נוספת היא כמובן שהרשויות ינקו את השטח מהסכנות שנמצאות 

בו כדי שכולנו נוכל להנות מהפלא הנהדר הזה". 
אם לסכם, העיתונאי אורן אהרוני חשף השבוע נהר מדהים לצד 
נפתולים, מלח בצבע ורד וגבישי מלח המעוצבים בצורה שכמעט 
ואין כמוה בעולם. אגב אהרוני מסביר כי המים בחלקם מוחזרים 
מבריכות האידוי של המפעלים וחלקם מנביעות ומי תהום בנהר 
הזה. בין השאר אפשר לראות נביעה בצבע שחור לגביה הסביר 
שוהה במקום כי ייתכן ומדובר בנביעה של אספלט ובתורה כתוב 
"בארות  יש  השידים  עמק  שנקרא  הדרומי  בחלקו  המלח  שבים 
בארות חמר" וחמר זה אספלט וייתכן ואלה בארות האספלט. אם 
הרי  בטיחותית,  בצורה  במקום  לשהות  למטיילים  יותר  בהמשך 

שיפתח לו אתר טבע מהיפים בעולם וגם אולי תגלית תנ"כית.

נהר באמצע המדבר
• חוקרים במכון הגיאולוגי  וחשיבותו  ים המלח מעורר פולמוס רחב סביב חשאיותו  נהר סודי שהתגלה השבוע באזור 
טוענים שמדובר בתופעה המוכרת להם עשרות שנים • לעומתם, חושף הנהר – אורן אהרוני טוען בראיון ל'כל ישראל': "היו 

לי המון תהיות איך להתקדם" ומזהיר – "נכון שהוא הכי יפה, אבל בינתיים תסתפקו בתמונות" • נהרא נהרא ופשטיה

כך נחשף נהר חדש וסודי: "המקום הכי יפה בישראל"



לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בכפוף לתקנון. האיסוף עד י״ט בשבט תש״פ )14.2.20(.

כפית קטנה 
מצווה

גדולה!
כבר 21 שנה

כפית קטנה ועוד כפית קטנה, הופכות למצווה גדולה. 
כבר יותר משני עשורים, מטרנה בשיתוף חסדי נעמי 
תורמים למשפחות נזקקות, במבצע איסוף הכפיות.

אוספים יחד:

ככל שתשלחו יותר כפיות ואריזות –
מטרנה תתרום יותר ממוצריה עבור משפחות נזקקות!

מביאים לניידות / לתיבות "חסדי נעמי"
 או שולחים ל-"חסדי נעמי",

רח' בר יוחאי 10, בני ברק 5155310, 
עבור מטרנה מצווה 21 

אוספים כפיות תחליפי חלב מטרנה 
או אריזות דייסות מטרנה

 | 03-677-77-77naomi.org.il

שנההכפית היחידה שמזכה במצווה כבר21מטרנה מצווה



כ"ז טבת תש"פ 24/1/20 8

אוריאל צייטלין
צילום: אלעד מלכה

אחת מהסערות השבוע המעניינות ביותר, הייתה פרשיית סיפוח 
בקעת הירדן ולהחיל ריבונות ישראלית עליה. למעשה, כבר בערב 
הבחירות הקודמות, הצהיר נתניהו כי לאחר הקמת הממשלה, הוא 
יעביר בממשלה את סיפוח הבקעה. הסיבות שהנושא היה מעניין 
במיוחד בשבוע הנוכחי, נוכח השאלה האם גנץ ומפלגת כחול לבן 
תומכים בסיפוח, או שמא הם נגד, שכן שני סוגי ההצהרות נשמעו 

מגנץ. 
טרם  עוד  הסיפוח  את  יקדם  הממשלה  ראש  האם  כך,  על  נוסף 
הוא  ב',  מועד  בחירות  בערב  שכן  השבוע?  שדווח  כפי  הבחירות 
הבקעה.  את  יספח  הוא  ה-22,  הממשלה  הקמת  לאחר  כי  הצהיר 
בחירות.  מערכת  לעוד  ויצאנו  קמה  לא  כזו  ממשלה  כזכור,  אולם 
המעניין הוא, שנתניהו כלל לא היה צריך להקים אז את הממשלה 
ממשלת  באותה  כבר  הצבעה  זה  צריך  היה  שהוא  ומה  המדוברת 
מעבר. ניתן להניח כי הוא לא סיפח את הבקעה למרות שחוקית היה 
יכול, כי הוא פשוט איננו מעוניין לספח את בקעת הירדן וכי מדובר 
בספין פוליטי ואולי גם הפעם המקרה דומה. שאלה נוספת, האם 
בתנאים  כנראה שרק  הסיפוח?  את  לנתניהו  יאשר  טראמפ  ממשל 

ממסוימים.
למעשה הכל התחיל בתחילת השבוע, אז יו"ר האיחוד הלאומי 
השר בצלאל סמוטריץ' ניסה לאתגר את נתניהו מימין ושיגר מכתב 
המליאה  כינוס  את  לנצל  בבקשה  נתניהו  בנימין  הממשלה  לראש 
בשבוע הבא לאישור החלטת ממשלה על החלת ריבונות על בקעת 
הירדן. נזכיר כי השבוע הודיע יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין על 
כינוס מליאת הכנסת בעקבות דרישת כחול לבן להצבעה על הקמת 

וועדת הכנסת שתדון בחסינות ראש הממשלה. 
שאפשר  חושבים  לבן  וכחול  ביתנו  "ישראל  סמוטריץ',  לדברי 
לקבל החלטות חשובות ועקרוניות בזמן ממשלת מעבר. אני בעד. 
הירדן  בקעת  על  הריבונות  אלא מהות. החלת  פוליטיקה  לא  אבל 
היא אחד הצעדים הציוניים החשובים שעומדים על סדר היום ואם 
כחול לבן קורצת לימין ניתן לה הזדמנות להוכיח את זה". כלומר, 
סמוטריץ' מבקש לנצל את המליאה שתתכנס בכדי לספח את בקעת 
לדון  מעבר  לממשלת  מותר  אם  כי  סמוטריץ'  טוען  בנוסף  הירדן. 
שניתן  הרי  ביתנו,  ובישראל  לבן  בכחול  שאומרים  כפי  בחסינות 

לדון גם בסיפוח. 
יום בלבד לאחר בקשתו של סמוטריץ', הנהגת כחול לבן ביקרה 
בסיפוח  לתמוך  כוונתם  על  הצהיר  גנץ  בני  והיו"ר  הירדן  בעמק 
ח"כ  לבן  כחול  יו"ר  קטנה:  הסתייגות  עם  אולם  הירדן,  בקעת 
הריבונות  להחלת  נפעל  אנחנו  "לאחר הבחירות  כי,  אמר  גנץ  בני 

עם  ובתיאום  מוסכם  לאומי  במהלך  זאת  נעשה  הירדן,  בקעת  על 
אזורית  במועצה  בסיור  אמר  הדברים  את  הבינלאומית",  הקהילה 
כחול  הנהגת  חבר  עם  יחד  הירדן  בבקעת  המלח  ים  צפון  מגילות 
הכנסת  וחברי  כהן  אריה  המועצה  ראש  יעלון,  )בוגי(  משה  לבן, 

אורנה ברביבאי, יועז הנדל ואלון שוסטר. 
גנץ מצהיר כי הם בעד סיפוח שכזה, אך בניגוד לשר  למעשה, 
ובמשאל  הבחירות  טרם  זאת  לעשות  שרוצה  סמוטריץ'  בצלאל 
מלא  ובתיאום  הבחירות  לאחר  רק  יתמוך  כי  אומר  גנץ  במליאה, 
עם הקהילה הבין לאומית. גנץ הוסיף כי, "עד אז נדאג לפתח את 
המרחב הזה. זה הביקור השני אולי השלישי שלנו בבקעת הירדן 
ואנחנו חוזרים וקובעים שבקעת הירדן היא חומת המגן המזרחית 
על  בעבר  שדנו  ממשלות  עתידי.  תרחיש  בכל  ישראל  מדינת  של 
להחזיר אותה עשו טעות אסטרטגית בטחונית חמורה. אנחנו רואים 

את חבל הארץ הזה כחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל". 
מכל  ביקורות  החלו  כאשר  מכן,  לאחר  שעות  כמה  אולם 
מאגף  עצמה  המפלגה  בתוך  ואף  לבן  לכחול  משמאל  המפלגות 
השמאלי כדוגמת ח"כ יעל גרמן שהצהירה כי סיפוח לא עומד על 
חזר  גם  ובעקיפין  אלה  מאמירות  גם  להסתייג  גנץ  הספיק  הפרק, 
בו, כאשר כתב גנץ בקבוצת ווטסאפ לחברי הכנסת שלו:  "חיזרו 
ולא  צדדי  חד  סיפוח  לבין  בינם  אין  היטב  להם  והקשיבו  לדבריי 
כלום". המשמעות כפי המשתמע שהוא מתנגד לסיפוח במתכונת 
לבן  בכחול  הנוכחית  הבחירות  במערכת  נרצה,  אם  המדוברת. 
המפלגה  את  לצייר  בניסיון  מבוטל  ובלתי  רב  מאמץ  משקיעים 
גורם  הזה,  הניסיון  אליהם.  הרך  הימין  את  לסחוב  ובכך  כימנית 

להצהרות ימניות ושמאלניות, תמיכות והסתייגויות.
אז מה היה לנו כאן? סמוטריץ' ניסה לאתגר את נתניהו בדרישה 
להעלות לדיון את נושא הסיפוח כבר בשבוע הבא ואמר שזה הוא 
מבחן בעבור כחול לבן. במקום שנתניהו יאותגר, מנהיגי כחול לבן 
הצהירו שהם בעד רעיון הסיפוח והספיקו לחזור בהם ויצרו מבוכה 

מסוימת לעצמם.
מן  הדברים  על  צפה  הרגע  אותו  שעד  נתניהו,  הממשלה  ראש 
ראש  מלאה:  ריבונות  על  ולהצהיר  המצב  את  למנף  החליט  הצד, 
הממשלה בנימין נתניהו הגיב להצהרת יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ 
כי בכוונתו להחיל ריבונות על בקעת הירדן לאחר הבחירות: "בני 
גנץ, אני שמח שסוף סוף החלטת לתמוך ביוזמה שלי להחלת החוק 
לתמיכה  מצפה  אני  המלח.  ים  וצפון  הירדן  בקעת  על  הישראלי 
מאוד  בקרוב  הזה.  ההיסטורי  במהלך  כחול-לבן  ושל  מלאה שלך 

אעמיד אותך במבחן הזה". 
אם  הבחירות  לאחרי  לחכות  "למה  נתניהו:  אמר  יותר  מוקדם 
אפשר להחיל ריבונות על בקעת הירדן כבר עכשיו בהסכמה רחבה 
בכנסת? בני גנץ, אני מצפה לתשובתך עוד הערב, אלא אם אחמד 
טיבי שם לך וטו". גנץ כתב בתגובה בטוויטר: "ביבי. קודם נדון 

בחסינות ואח״כ ננהל את החלת הריבונות". עוד הוסיף, "נתניהו, 
במקום סיפוח אתה מתעסק שנים בטיוח. נסה פעם אחת לא לשקר 
וקח טיפ: אתה יכול להחיל את החוק הישראלי על הבקעה בהחלטת 

ממשלה תוך שעתיים, בלי שום דיון בכנסת. נראה אותך".
באותו הערב, שוב העצים את המבוכה באירוע השקת הקמפיין 
את  נחיל  הקרוב  "בזמן  הממשלה:  ראש  אמר  שם  הליכוד  של 
הריבונות הישראלית על בקעת הירדן וצפון ים המלח ללא דיחוי 
יישוב ולא נפנה אף אחד.  ובלי שום וטו של טיבי. לא נעקור אף 
נחיל את החוק הישראלי על כל ההתיישבות, בלי יוצא מן הכלל. 
נביא הסכמי שלום היסטורים עם עוד מדינות ערביות, נבלום את 
ידידנו הגדול טראמפ פועל  ונביא הסכם הגנה עם ארה"ב.  איראן 
אין  לבן  לכחול  לו.  הכבוד  כל  איראן.  מול  ובעוצמה  בנחישות 
הישגים ואין להם מה להציע. חשוב לשאול אותם – מה הם יעשו 
עם החלת החוק הישראלי על בקעת הירדן? תלוי את מי אתה שואל 
אבל  הריבונות.  להחלת  שלי  בהצעה  תומך  שהוא  אמר  גנץ  שם. 
בתוך כמה שעות הוא חזר בו. אולי קיבל טלפון מטיבי או גרמן, 
או אולי מלפיד שגם סייר בבקעה ואמר: 'לא מוציא מכלל אפשרות 
פינוי בקעת הירדן ופינוי יישובים למען השלום'. אחד אומר שהוא 

בעד ואחד נגד. קוראים לזה כן ולא".
צריך להשים לב כי נתניהו אמר כי "בקרוב נחיל ריבונות", אך 
לא אמר כי זה יהיה בשבוע הבא. ייתכן והסיבה לכך טמונה במתן 

אישור של האמריקאים 
כאמור  הוא  משליטה,  שיצא  הפוליטי  הספין  של  הנוסף  הצד 
'בכאן  דווח  בבוקר  רביעי  ביום  כזכור,  לסיפוח.  מטראמפ  אישור 
בנימין  הממשלה  שראש  אומרים  בליכוד  בכירים  כי  חדשות' 
נתניהו ואנשי לשכתו פנו לבית הלבן כדי לקבל אור ירוק להמשיך 
בקידום מהלך של החלת ריבונות ישראלית על בקעת הירדן כבר 
נתניהו  מדוע  הסיבה  גם  זו  בכירים,  אותם  לדברי  הבחירות,  לפני 
לא הכריז שבכוונתו להביא בשבוע הבא את נושא החלת הריבונות 
להצבעה בכנסת, ויעשה זאת במידה ויקבל את אישור הבית הלבן. 
לביצוע  מתנגד  טראמפ  ממשל  כי  פורסם  מכן,  לאחר  שעות  כמה 
מהלכים חד-צדדיים מצד ישראל, בהם סיפוח בקעת הירדן, לפני 
הלבן  בבית  בכירים  אמרו  כך  האמריקנית.  השלום  תכנית  הצגת 
ל'חדשות 13'. לדבריהם: "ארצות הברית הבהירה את התנהגותה, 

וממשלת ישראל מודעת לכך לחלוטין".
בתוך כך, שליח האו"ם למזרח התיכון, ניקולאי מלאדנוב, גינה 
את ההצהרות של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושל יו"ר כחול לבן 
"סיפוח של  ואמר:  הירדן  בבקעת  הריבונות  בדבר החלת  גנץ  בני 
חלק או כל אזור C בגדה המערבית, אם ייושם, יביא למכה הרסנית 
לפוטנציאל לקדם את המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים, לקידום 

השלום האזורי ולפתרון שתי המדינות".

בקעה במחלוקת
 סמוטריץ' ניסה לאתגר את נתניהו בדרישה להעלות לדיון את נושא הסיפוח כבר בשבוע הבא. 

במקום שנתניהו יאותגר, מנהיגי כחול לבן הצהירו שהם בעד רעיון הסיפוח, הספיקו לחזור בהם 
ויצרו מבוכה לעצמם



ברגעים 
המרגשים 

של החיים

מגוון פמוטי הצורפים  

2890₪
החל
מ- 

המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, תוקף המבצע  15.1-29.2 / עד גמר המלאי, *מגש מצופה כסף טהור מתנה בקניית פמוטים החל מ-2890 ש״ח, 
מגש במתנה מהדגמים המשתתפים במבצע: RC01 | 51864-RC00-51864, אין כפל מבצעים והנחות, בכפוף לתקנון, ט.ל.ח

מגש יוקרתי 
במתנה*

ם י ט ו מ פ ג  ו ז ת  י י נ ק ב



כ"ז טבת תש"פ 24/1/20 10

מנחם הירשמן
צילומים: קובי גדעון, לע"מ

למעלה מ-45 נשיאים, ראשי ממשלה, נציגים של בתי מלוכה 
וראשי פרלמנט מאירופה, צפון אמריקה ואוסטרליה משתתפים, 
בהזמנת נשיא המדינה, בפורום השואה העולמי החמישי "זוכרים 

את השואה, נלחמים באנטישמיות".
נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, נשיא צרפת, עמנואל מקרון, נשיא 
גרמניה, פרנק-וולטר שטיינמאייר, נשיא איטליה, סרג'יו מטרלה 
מהמנהיגים  חלק  רק  הם  בלן  ון-דר  אלכסנדר  אוסטריה,  ונשיא 

שנחתו לכבוד האירוע בנמל התעופה בן-גוריון.
האירוע מתקיים על רקע העלייה באירועי האנטישמיות בעולם, 
לקראת ציון יום השנה ה-75 לשחרור אושוויץ ויום הזיכרון הבין-

לאומי לקורבנות השואה.
מקרון,  עמנואל  צרפת  נשיא  עם  נתניהו  נפגש  רביעי  ביום 
במסגרת ארוחת בוקר. נתניהו קרא לנשיא מקרון להצטרף ללחץ 
ולסנקציות נגד איראן, בעקבות צעדיה בתחום הגרעין ופעולותיה 

התוקפניות באזור.
ראש הממשלה שוחח עם הנשיא על המצב בלבנון ועל פרויקט 
עם  דן  נתניהו  בנוסף,  חיזבאללה.  של  המדויקים  הטילים  ייצור 

מקרון בהתרחשויות בלוב לאור המעורבות הטורקית במדינה. 
אסטרטגי,  דיאלוג  כינון  על  החליטו  והנשיא  הממשלה  ראש 
כדי להמשיך לחזק את שיתוף הפעולה בין המדינות וכדי להשיג 

את היעדים גם ביחס לסוגיות האזוריות. 
להצטרף  בקשתה  על  צרפת  נשיא  את  בירך  הממשלה  ראש 
שעוסק  ישראל,  בשיתוף  בקהיר,  שהוקם  האזורי  הגז  לפורום 
בשיתוף פעולה בתחום הגז הטבעי האזורי ובייצוא הגז מישראל. 
נתניהו אמר בתום הפגישה עם מקרון כי "הפגישה הזאת הקיפה 
הרבה מאוד נושאים - איראן, עיראק, סוריה, לבנון, טורקיה, לוב 

ועוד כמה נושאים". 
ישראל  בין  אסטרטגי  דיאלוג  לכונן  סיכמנו  "אנחנו  לדבריו, 
מול  אל  פעולה  לשתף  להמשיך  לנו  לאפשר  כדי  לצרפת, 
החוץ  במדיניות  מאוד  חשוב  שינוי  זה  המשותפים.  האינטרסים 
של ישראל, זה יכול לסייע לנו למען דברים שהם חשובים מאוד 

לביטחון המדינה". 
רה"מ הוסיף, "שיבחתי את עמנואל מקרון על עמידתו האיתנה 
כאן  בביקורו  גם  למשל,  ביטוי,  לידי  שבאה  האנטישמיות  נגד 
שרה  של  הרוצח  של  בעניינו  לטפל  גם  לו  קראתי  בירושלים. 
בצרפת,  יהודים  שרצח  רוצח  של  להסגרתו  לפעול  וגם  חלימי, 
שנמצא כעת ברמאללה וצריך להסגיר אותו לצרפת. הוא הבטיח 

לבדוק את שני הדברים הללו".
להשתתף  שהוזמנו  מהעולם,  ומנהיגים  מדינות  ראשי  כ-50 
בפורום השואה העולמי החמישי שלחו, לבקשת מארגני הפורום, 
צעדים  ולנקיטת  השואה  לזיכרון  התחייבות  הכוללות  איגרות 
היסטורי  בספר  אוגדו  האיגרות  הגוברת.  באנטישמיות  למאבק 

שכותרתו "זוכרים את השואה, נלחמים  באנטישמיות".
הספר, שהופק לקראת פורום השואה העולמי החמישי, הוענק 

למנהיגים ולאורחים שהשתתפו באירוע.
בספר ניתן למצוא איגרות מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, 
נשיא אלבניה, איליר מטה, מלך בלגיה הוד מלכותו המלך פיליפ, 
נשיא ליטא גיטנאס נאוסדה, מלך הולנד הוד מלכותו המלך וילם-

האו"ם  ומזכ"ל  זלנסקי,  וולדימיר  אוקראינה   נשיא  אלכסנדר, 
אנטוניו גוטרס.

השואה  זיכרון  שימור  של  הפוטנציאל  את  ממחיש  זה  "ספר 
לעיוות   - ונחרץ  ברור  מסר  מעביר  הוא  נחושה.  פעולה  ונקיטת 
מקום  ובכל  עת  בכל  לגיטימי  מקום  אין  ולאנטישמיות  השואה 
שלו  אבנר  ושם,  יד  יו"ר  ידי  על  לספר  בהקדמה  נכתב  בעולם" 

ונשיא קרן פורום השואה עולמי, ד"ר משה קנטור.
השואה  זיכרון  שימור  באופן  התמקדו  מהמנהיגים  רבים 
למנוע  מנת  על  צעדים  לנקוט  והצורך  ראש  כבדת  כפעולה 

אנטישמיות ופעולות שנאה אחרות.
ערנות מתמשכת  הגדולה שבאמצעות  תקוותי  את  מביע  "אני 
התקופות  אחת  במהלך  שבוצע  הצדק  אי  משמעותי,  וחינוך 
כתב  האדמה",  פני  מעל  יימחק  בתולדותינו,  ביותר  החשוכות 

האפיפיור.
הפורענות  להפסקת  נחוצים  ומחקר  חינוך  שואה,  "זיכרון 

מדי",  יותר  שוב  שמתפשטת  והשנאה  שבאנטישמיות 
כתב ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו. 

הנאצי  המשטר  בידי  יהודים  מיליון  שישה  "רצח 
זכויות  של  איטית  בשחיקה  החל  והאנטישמי  האכזרי 
לזמן  להתיר  יכולים  איננו  אפליה.  של  ובנורמליזציה 
לזוועות  לאפשר  שלא  נחישותנו  את  להפחית  שחולף 
כאלה להתרחש שוב. יש להוקיע ולגנות אפליה, שנאה 

ואלימות כלפי יהודים בכל מקום בו הם נמצאים".
מספיקות  אינן  לבדן  שמילים  היטב  יודעים  "אנו 
כתב  מקיף",  וחינוך  זיכרון  מתמשכת,  פעילות  ונדרשת 
המתחשבת  שלי,  "המדינה  השישי.  פליפה  ספרד  מלך 
הוליסטית,  גישה  נקטה  בכך,  הכרוכה  במורכבות 
חינוכיים,  אכיפתיים,  אמצעים  הכוללת  רב-תחומית 

הסברתיים ולאומיים".

ג'ון  דיוויד  אוסטרליה  של  העמים  חבר  של  הכללי  המושל 
להילחם  במחויבותה  איתנה  נותרה  "אוסטרליה  כי  כתב  הארלי 
בפגעי הגזענות והאנטישמיות בנות זמננו. מטעם חבר העמים של 

אוסטרליה אני נודר נדר לזכור את השואה".
"זיכרון השואה ומלחמת העולם השנייה חייבים לשמש אזהרה 
עבורנו ועבור צאצאינו", כתב נשיא הרפובליקה של פולין אנדז'יי 
דודה. "חובתנו לעשות כל שביכולתנו בכדי להבטיח שסיוט כזה 

לעולם לא יקרה שוב".
שצריך  בחיסון  הפעילים  המרכיבים  הנם  ואחריות  "זיכרון 
להינתן כדי לנטרל את נגיף האדישות המסוכן, המאיים להדביק 
את  והמאפשר  דמוקרטיות,  חברות  של  החיות  הרקמות  את 
מטארלה.  סרג'יו  איטליה  נשיא  כתב  אנטישמיות",  התפשטות 

"שתיקה תמיד משרתת את התוקף ולעולם לא את הקורבן".
נשיא המדינה, ראובן ריבלין, יחד עם מנהיגי העולם אשר נענו 
של  "הסטורי  פרויקט  של  דיגיטלי  בקמפיין  השתתפו  להזמנתו 
יהודייה שנרצחה  ילדה  אווה", המספר את סיפורה האמיתי של 
במחנה ההשמדה ארבעה חודשים לפני שחרורו ושזכה לחשיפה 

בין לאומית חסרת תקדים. 
המנהיגים ישלחו לחשבון של אווה ברשתות החברתיות הודעה 
בה הם מתחייבים לילדי העולם כי לעולם לא עוד. בין המנהיגים 
המגיעים לישראל בהזמנת הנשיא ריבלין ואשר עתידים להשתתף 
פרנק  גרמניה,  ונשיא  פוטין,  ולדימיר  רוסיה,  נשיא  גם  בקמפיין 

וולטר שטינמאייר.
התחבורה  ומפעילי  ציבורית  לתחבורה  הארצית  הרשות 
הציבורית בשיתוף תכנית אב לתחבורה ומשטרת ישראל נערכו 
נציגי המשלחות. בעקבות ביקורים של אישים רמי דרג  לביקור 
נסגרו לתנועה למשך הביקור מספר רחובות, התחבורה הציבורית 

באותם רחובות הוסטה לרחובות מקבילים. 
בנוסף נסגרו בעיר רחובות וכבישים ראשיים בהתאם לתנועת 

השיירות של ראשי המדינות, והורגשו עומסי תנועה. 

פסגה נדירה בירושלים
פורום השואה העולמי החמישי מארח עשרות נשיאים, ראשי ממשלה, נציגים של בתי מלוכה וראשי פרלמנט ממדינות 
שונות בעולם • נתניהו קרא לנשיא מקרון להצטרף ללחץ ולסנקציות נגד איראן • "זיכרון השואה ומלחמת העולם השנייה 

חייבים לשמש אזהרה עבורנו", כתב נשיא פולין 

מנהיגי העולם עלו לישראל ברכבת אווירת לציון שחרור מחנה אושוויץ

בתפקיד הצלם: נשיא צרפת
רגע משעשע נרשם כשנשיא צרפת עמנואל מקרון חשף את 
כשרון הצילום שלו. זה קרה בתום פגישתו עם נשיא המדינה 
ראובן ריבלין, מקרון הבחין בעומס המבקרים ונטל לידיו את 

המצלמה.
ריבלין תיאר את האירוע החריג: "כשרכבת אווירית נוחתת 
יצא  ידידי נשיא צרפת  בירושלים, גם מפגשים כאלה קורים. 

הנשיא  לפגישתנו.  הגיע  קפריסין  נשיא  וידידי  מפגישתנו, 
מקרון חזה בנו בעומס העבודה הדיפלומטית, והחליט להגיש 

עזרה בתחום התיעוד". 
ציין  צילום",  כישרון  גם  חבוי  צרפת  שבנשיא  גילינו  "כך 

ריבלין.



פריגת במגוון משקאות  פרי משובחים! הפרות העסיסיים, הטעמים החיוחדים

פריגת במגוון משקאות  פרי משובחים! הפירות העסיסיים, הטעמים המיוחדים
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יעקב טובול

לפי הכרעת היועץ המשפטי לכנסת, ללא הקמת ועדת הכנסת 
מוסמכת  לא  )הוועדה המסדרת  לדון בבקשת החסינות  ניתן  לא 
כיום,  גם  כנסת  ועדת  להקים  חוקית  מניעה  אין  זאת,  עם  לכך(. 
לאחר פיזור הכנסת, ככל שיהיה רוב לכך בוועדה המסדרת. יש 
לציין שהחוק מחייב את הכנסת לדון בבקשת החסינות בהקדם 
האפשרי. כמו כן, בבג"ץ תלויה ועומדת עתירה שמבקשת לחייב 

את הקמת הוועדה באופן מיידי.

בין ועדת ההסכמות לוועדה 
המסדרת, לוועדת הכנסת

פרופ' יובל שני וד"ר עמיר פוקס מהמכון הישראלי לדמוקרטיה 
מסבירים כי בדרך כלל, לאחר פיזור הכנסת ישנו נוהג לפיו לא 
נעשים מהלכים כמו הקמת ועדות וכינוסן ללא אישור ב-"ועדת 
לאחר  הגדולות.   הסיעות  ראשי  עומדים  בראשה  ההסכמות", 
המסדרת,  בוועדה  החלטה  התקבלה  הנוכחית,  הכנסת  פיזור 
הוועדה  לפיה  לכנסת  היועמ"ש  להמלצת  בהתאם   ,)15.12.19(
וועדת הכנסת )ככל שתוקם( "רשאיות לקיים ישיבות  המסדרת, 
חוות  לאחר שקיבל  הכנסת,  יו"ר  באישור  בעניינים שבסמכותן, 

דעת מהיועץ המשפטי לכנסת". 
ועדת  להקמת  ההסכמות  ועדת  באישור  צורך  שאין  מכאן 
הכנסת, אך נדרש אישור יושב ראש הכנסת. ניתן לפרש את נוסח 
חוות  את  לקבל  ככלל,  הכנסת,  יו"ר  על  שלפיו  ככזה  ההחלטה 
דעתו של יועמ"ש הכנסת, ואם לא יעשה זאת, ייתכן שניתן יהיה 

לעתור לבג"ץ כנגד סבירות החלטתו לסרב לכך.

מדוע, בדרך כלל, יש צורך באישור 
ועדת ההסכמות לחקיקה או דיונים 

בוועדות בכנסת שפוזרה?
בזמן  לחלוטין  כמעט  מופסקת  בכנסת  הוועדות  עבודת  רוב 
עובדות  לקבע  שנועדו  "מחטפים"  למנוע  כדי  הבחירות,  פגרת 
בתקופה  אחרים  ודיונים  חקיקה  לכן  בחירות.  לקראת  בשטח 
האופוזיציה  בין  הסכמה  עליהם  שיש  בנושאים  רק  נעשים  זו 

והקואליציה.

בעד ונגד הקמת ועדת הכנסת 
לעניין החסינות

היות והחוק מחייב את הכנסת לדון בבקשת החסינות בהקדם 
האפשרי, חובה ליצור את התנאים לקיום הדיון. במידה ולא תוקם 
הבחירות  לאחרי  עד  יידחה  שהתהליך  תהיה  התוצאה  הוועדה, 
ולהקמת ממשלה- חצי שנה לפחות. בכך תהיה פגיעה בשלטון 
החוק, משום שהחסינות הדיונית היא חריג לכלל שכל אדם כפוף 

לחוק וכי יש לאכוף את החוק בהקדם האפשרי.
מנגד, ניתן לטעון כי יש טעם לפגם בעריכת דיון כזה בתקופת 
ולהפוך  ענייני  פחות  הרבה  להיות  עלול  שהוא  משום  בחירות, 
לזירה של תעמולת בחירות. כמו כן, יש שאלה של נפקות הדיון, 
שכן במידה ותינתן חסינות, היא תפקע מיד עם השבעת הכנסת 
וייאלץ ממילא לדון בה מחדש  החדשה בעוד שלושה חודשים, 
בכנסת הבאה. עם זאת, יש לציין שבמידה ותתכנס וועדת הכנסת 

ויוחלט שלא תינתן חסינות, תהיה זו החלטה סופית.
בסופו של דבר, אנו חייבים לזכור שזהו מצב מיוחד ומורכב. 
יידע  ומי  רצופה,  שלישית  בחירות  מערכת  בפני  עומדים  אנו 
דיון  קיום  מאפשרת  שאינה  תוצאה  בסדרה.  האחרונה  זוהי  אם 
אותנו  להביא  עלולה  שלישיות,  בחירות  ערב  בוודאי  בחסינות, 
אך  כנסת,  חברי  בשני  מדובר  )בינתיים  הכנסת  שחברי  למצב 
את  במקביל  וימנעו  חסינות  בקשות  יבקשו  נוספים(  עוד  ייתכנו 
הקמת ועדת הכנסת ובכך ישתמשו בכנסת כבעיר מקלט – וזאת 
מבלי שניתן לעשות דבר בכדי לדון בבקשת חסינותם. אנו סבורים 

להביא  מפורשות  שביקש  המחוקק,  כוונת  של  סיכול  בכך  שיש 
למצב שבו אין חסינות אוטומטית שיש להסירה אלא ההפך.

כיצד מתנהל הדיון - האם ניתן 
להביא עדים וראיות?

החסינות  לקביעת  באשר  הכנסת  בוועדת  בדיון  הדין  סדרי 
רשאי  הכנסת  חבר  לפיהם,  הכנסת.  לתקנון   116 בסעיף  נקבעו 
לציין  יש  אחר.  כנסת  חבר  או  דין  עורך  ידי  על  מיוצג  להיות 
כנסת  חבר  רק  הכנסת,  בוועדות  רגילות  להצבעות  בניגוד  כי 
כן,  כמו  בהן.  להצביע  רשאי  הוועדה  ישיבות  בכל  שהשתתף 
משום שחברי הכנסת אמורים להפעיל את שיקול דעתם באופן 
אישי, שכן מדובר בהליך מעין שיפוטי, נקבע מפורשות בתקנון 

שלא תהיה התייעצות סיעתית בישיבות אלה.
מטעמו.  עדים  להביא  יכול  הכנסת  חבר  כי  בסעיף  נקבע  לא 
מעיון במקרה האחרון בו ביקש ח"כ חסינות )ח"כ סעיד נאפע( 
הגיון, משום  יש בכך  ראיות.  כי לא היה הליך של הבאת  עולה 
שהכנסת אינה מומחית בהערכת מהימנות של עדים, ואין אפשרות 
אמיתית לערוך חקירה ראשית וחקירה נגדית במהלך דיון בכנסת.  
סביר יהיה לאפשר לחבר הכנסת להביא ראיות בצורת מסמכים 
או תצהירים, אך נראה שהפיכת הכנסת לבית משפט של ממש, 
בו יעידו שורה של עדים, סותרת את כוונת המחוקק בקשר לדיון 
החסינות. כן יתאפשר לעורכי הדין של מבקש החסינות להציג את 
טענותיהם, ליועמ"ש להשיב לטענות אלה, וכן יתאפשר לחברי 

הכנסת לשאול שאלות את הצדדים.
באשר ללוחות הזמנים ומספר הישיבות, כמו בכל הנוגע לדיוני 
ועדות הכנסת אין מספר קבוע של דיונים שהוקצו לכך. מצד אחד, 
יהיה לאפשר,  סביר  אך  ובמהירות,  ביעילות  לקיימם  מובן שיש 
ישיבות,  מספר  לאורך  מספיק,  ארוך  זמן  הוגן,  ההליך  למען 
בכדי לאפשר לחבר הכנסת המבקש חסינות לשטוח את טענותיו 

ביסודיות, וכן ליועץ המשפטי להשיב להם בצורה מלאה.

מנחם הירשמן

בתום דיון לעניין נזקי מזג האוויר, קראה ועדת הכספים לקדם 
חקיקה לקביעת פיצויים בגין אסון טבע, וכן לפיצוי מידי להפעלת 
עסקים בנהריה. יו"ר הוועדה הודיע כי יפנה לרה"מ לעניין הכרזת 

אסון טבע
לעניין  דיון  קיימה  גפני  משה  ח"כ  בראשות  הכספים,  ועדת 
עלתה  הדיון  במהלך  האחרונים.  בשבועות  האוויר  מזג  פגעי 

קריאה מצד חברי כנסת שונים להכריז על אסון טבע.

בפוליסת  מי שמכוסה  כי  ההון  שוק  רשות  נציג  ציין  בתגובה 
ביטוח מתאימה, מכוסה לעניין כך: "הורנו לחברות הביטוח לתת 
גודל  לנו סדר  יש  תעדוף לתביעות הנוגעות לפגעי מזג האוויר, 
חברות  של  כרגע  ההערכה  הביטוח.  לחברות  פניות   4,500 של 

הביטוח היא של נזקים בהיקף של כ-130 מיליון ₪".
 סגן נציב כבאות והצלה, שמעון בן נר: "העובדים שלנו עושים 
בהקמה  גוף  אנחנו  בפעילתנו,  ממשיכים  אנחנו  אדירה,  עבודה 
המערכות  לקריסת  המתנו  לא  אותנו.  משתק  הפוליטי  והמצב 
שלנו, התרענו מראש שיש צורך לרכוש מערכת שליטה בדומה 

למערכת של מד"א. לראיה המערכת שלהם היחידה שלא קרסה. 
אנחנו זקוקים ל-30 מיליון ₪, יש צורך במערכות נוספות".

 בתום הדיון, ציין יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, כי יפנה לרה"מ 
לעניין הכרזת אסון טבע, זאת על מנת לסייע לפיצוי לחקלאים. 
פיצויים  לעיגון  חקיקה  לקידום  תפעל  כי  הוועדה  ציינה  בנוסף 
קווי  לאיחוד  יפעל  כי  עוד  ציין  הוועדה  ויו"ר  טבע,  אסון  בגין 
חברות ההצלה. עוד קראה הוועדה בתום הדיון, להקציב מידית 
כתוצאה  קשות  שנפגעו  בנהריה  עסקים  להכשרת   ₪ מיליון   11

ממזג האוויר.

מנחם הירשמן

מודיעיני-מבצעי  הישג  על  הממשלה  ראש  פרס  טקס  במהלך 
סיכל  הארגון  כי  ארגמן  נדב  השב"כ,  ראש  חשף   2019 לשנת 
במהלך השנה החולפת למעלה מ-560 פיגועים משמעותיים, בהם 
10 פיגועי התאבדות, ארבעה פיגועי חטיפה ויותר מ-300 פיגועי 
ירי. " השנה החולפת הייתה שנה גדושה באתגרים ביטחוניים בכל 

הזירות בהן אנו פועלים", אמר ארגמן.
ואמר  הארגון  אנשי  את  שיבת  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
מודה  ואני  שלכם  הפעילות  בזכות  ניצלו  ישראלים  "מאות  כי 
לכם על כך. מספר התיירים הנכנסים לישראל בשנים האחרונות 
זאת  קורה.  היה  לא  זה  שלכם,  הפעילות  אלמלא  ב-50%.  עלה 

אינדיקציה לתחושת הביטחון. אתם דואגים גם לחיים עצמם וגם 
במדינה  שמבקר  מי  כל  ושל  ישראל  אזרחי  של  החיים  לאיכות 
הלב  של  משולב  מאמץ  שמחייב  מאוד  גדול  הישג  זהו  שלנו. 

והשכל".
נתניהו הוסיף, "אני יכול לספור על כף היד את מספר המדינות 
מדינות  עם  במגעים  אנחנו  איתנו.  פעולה  שיתוף  רוצות  שלא 
שונות שפעם כלל לא היינו חולמים שישתפו איתנו פעולה, אבל 
רבות מהן היום עושות זאת. כולם רוצים את שיתוף הפעולה עם 
מבצעית  כלכלית,  מדינית,  בפריחה  אנחנו  הישראלי.  המודיעין 

וצבאית שאין לה תקדים". 
שהוא   - האיראני  האיום  על  להתגבר  זה  הגדול  היעד  "בסוף 
 - טרור  של  איום  וגם  גרעיני  איום  גם  קונבנציונאלי,  איום  גם 
להתגבר עליו כפי שהתגברנו על האיום הגדול של הפן-ערביזם. 

אנחנו יכולים לעשות זאת, הוכחנו זאת. הנחישות שלנו להיאבק 
חזקה  יותר  הרבה  להיות  חייבת  אויבינו  את  ולמגר  עתידנו  על 

משלהם", אמר ראש הממשלה.
כלל  "מתוך  כי  להם  ואמר  בפרס  לזוכים  פנה  השב"כ  ראש 
העשייה, מכלל ההישגים, היינו צריכים לבחור את אלה הראויים 
לציון מיוחד. והבחירה לא הייתה קלה. העשייה המיוחדת שעליה 
אתם זוכים בהוקרה היום לא הייתה יכול לקרות ללא הנחישות 

והשאיפה למצוינות הטבועות בכם".
מרכיב  גם  בתוכה  מכילה  "המצוינות  כי  ארגמן  אמר  עוד 
מחוץ  לחשוב  מאין,  יש  ליצור  היכולת  ויצירתיות.  חדשנות  של 
מטורף  נראה  הוא  אם  גם  ברעיון,  להאמין  המוכר,  לגבולות 
בהתחלה, ולא להרפות נוכח הקשיים שמערימה הדרך. גם במבחן 

הזה עמדתם בהצלחה, והוכחתם לכולנו שהשמים הם הגבול".

המחסום בפני דוכן הנאשמים

נזקי הסופה: כ-130 מיליון ש"ח

לא ינום ולא יישן שומר ישראל

גושי הימין והשמאל מתגוששים סביב בקשת החסינות של נתניהו וחותרים להשיג תמונת ניצחון לפני יום הבוחר • עושים סדר: 
מהם השיקולים להקמת ועדת הכנסת לעניין החסינות; האם אפשר להתקדם עם דיוני החסינות ללא הקמת ועדת הכנסת וכיצד 

צפוי להתנהל הדיון מבחינת עדים וראיות?

בחסדי שמים: למעלה מ-560 פיגועים משמעותיים נמנעו בשנה האחרונה • ראש השב"כ חשף את הנתונים המלאים סביב פעילות 
הארגון • נתניהו: "בסוף היעד הגדול זה להתגבר על האיום האיראני"
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על דעת הקהל 

צרפת נגד ישראל 
ביום רביעי האחרון הגיע נשיא צרפת עמנואל מקרון לביקור בכנסיית 
סנטה אנה ברובע המוסלמי בסמוך לשער האריות. בכניסה לכנסייה נוצרה 
תקרית כאשר הנשיא מקרון סירב לאפשר לשוטרים הישראלים שאבטחו 
אותו להיכנס עמו לכנסייה. בתקשורת הצרפתית חגגו על האירוע והשוו 
אותו לביקורו ב-1996 של נשיא צרפת דאז, ז'אק שיראק, בו צעק הנשיא 
שיראק על מאבטחיו הישראלים שהוא לא מוכן כי יהיו אנשים חמושים 
בכנסייה ולכן הוא מסרב להיכנס אליה כל עוד הם מאבטחים אותו שם. 

2020. כנסיית סנטה אנה  1996 לשנת  אך הרבה גם השתנה בין שנת 
ממשטרת  מאבטחיו  את  להכניס  מקרון  הנשיא  סירב  כאמור  שאליה 
 "DMU ישראל היא לא מקום פולחן תמים. ארגון המתנדבים "פרויקט
חושף כי בשטח הכנסייה, הנחשב כשטח בחסות ממשלת צרפת, נמצא 
בסיס פעילותם של פעילי BDS  אנטי ישראלים ואף לעיתים אנטישמיים. 
ביותר הפועל במקום תחת חסות הקונסוליה הצרפתית  הארגון הבולט 
בראשי  הידוע  ובישראל"  בפלסטין  האקומנית  הליווי  "תוכנית  הוא 

.EAPPI התיבות
הוא ארגון שאינו רשום בישראל, השייך למועצת הכנסיות   EAPPI  
לאלפיים  קרוב   2002 שנת  מאז  הכשיר  הארגון   .-WCCה העולמית 
פעילים  אותם  של  המוחלט  רובם  בישראל.  לפעול  שנשלחו  פעילים 
עוסקים  למעשה  אך  תמימים,  לתיירים  התחזות  תוך  לארץ  נכנסו 
חיכוך  באזורי  הביטחון  כוחות  פעילות  של  בתיעוד  בעיקר  "התיירים" 
ביהודה, שומרון ובירושלים, וכמו כן באיסוף מידע המופיע לאחר מכן 
בדו”חות של האו”ם והאיחוד האירופי נגד ישראל. הארגון זוכה למימון 
נדיב מממשלות אירופה וארגונים כנסייתיים וכאמור פועל בארץ משטח 

צרפתי.
EAPPI את תפקידם.  גם לאחר שהותם בישראל לא מסיימים פעילי 
לאחר חזרתם לארצם הם מובילים קמפיינים של BDS, מנסים להשפיע 
על מקבלי ההחלטות ואף מנהלים לוחמה משפטית נגד ישראל, לעתים 

תוך שימוש בתעמולה אנטישמית. 
ממשלת  מסתבכת  האחרונות  בשנים   ,1996 משנת  השתנה  הרבה  כן 
צרפת, משרד החוץ הצרפתי והקונסוליה הצרפתית בישראל בפרט, שוב 
2014 חשף ארגון "הבריגדה  ישראל. בשנת  נגד מדינת  ושוב בפעילות 
 BDSהיהודית" כי פעילים צרפתים אנטי ישראלים נעזרים דרך ארגון ה
הצרפתי AFPS )שאליו נגיע בהמשך( בקונסוליה הצרפתית כדי להיכנס 
ה נשיא  בין  פרטיות  היהודית" חשפה התכתבויות  "הבריגדה  לישראל. 

AFPS דאז תאופיק תחני לפעילים אנטי ישראלים בהם מייעץ להם תחני 
כיצד להיעזר בקונסוליה להיכנס לישראל. 

במרץ 2018 נחשף כי רומן פרנק, עובד הקונסוליה הצרפתית, הבריח 
נשק מרצועת עזה לשטחי יהודה ושומרון תוך כדי שהוא מנצל לשם כך 
את חסינותו הדיפלומטית מפני בדיקה במעברים. פרנק הספיק להבריח 

כלי נשק רבים לפני שנתפס.
 NGO ביולי 2019 חשף ארגון "הבריגדה היהודית" באמצעות ארגון
 BDSכי משרד החוץ הצרפתי העביר כספים דרך ארגון ה  MONITOR
חבר  נבחר  שלניהולה  ירושלים  העיר  במזרח  לקייטנה   AFPS הצרפתי 
בעקבות  גול.  דאוד  פעמים  מספר  נעצר  שאף  העממית  החזית  ארגון 
פרסום הפרשה הוחלף דאוד גול אך במקומו מונתה תומכת טרור נוספת 

שרה קראין.
ארגון AFPS ראוי לאזכור בפני עצמו. הארגון שמאגד בתוכו ארגוני 
מספר  עם  פעולה  בשיתוף  עובד  צרפת  רחבי  בכל  הפועלים  רבים  בת 
עיריות בצרפת ואף בהנהלתו נמצא חסן חמני סגן ראש עיריית נונטייר. 
במאבק  הקשורים  חקלאים  פרויקטים  של  רב  מספר  מממן  הארגון 
להפריע  שמטרתו  זיתים  מטע  מימון  לדוגמא  ישראל.  נגד  הקרקעות 

לתוואי גדר הביטחון. 
לאחרונה  היו  אף  טולון  אן  וסגניתו  הלבורן  ברטרנד  הארגון  נשיא 
בבקעה  סלעית  חוות  על  בהתקפה  באוקטובר  והשתתפו  בישראל 
החווה  בעל  את  וזרים  ישראלים  ערבים,  פעילים  עשרות  התקיפו  בה 
ומשפחתו. הפעילים תקפו פיסית את בעל החווה וגיסתו ואין לדעת איך 
האירוע היה מסתיים אילולי הגעת הצבא באותו הרגע. אשתו של נשיא 
נוספים אך  יחד עם פעילים  נעצרה באירוע  הAFPS שליוותה אותו אף 

שוחררה בלחץ השגרירויות הזרות.
נקבעה  אנה,  סנטה  בכנסיית  התקרית  למחרת  ביום  כי  לציין  מעניין 
פגישה למקרון עם נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן שכתב את התזה 

שלו על הכחשת השואה. 
ישראל.  מדינת  נגד  לפעילות  ושוב  שוב  נקשרת  צרפת  ממשלת 
הממשלה ממשיכה לתת מחסה יום יומי לאותם פעילים. יש ללחוץ על 
אותם  ולהוציא  פעילים  אותם  של  החגיגה  את  להפסיק  צרפת  ממשלת 
יד  ומצד שני לתת  נגד אנטישמיות  ניתן מצד אחד לדבר  מתחומה, לא 

לאנטישמיות. 
איו"ש  רחבי  בכל  הפועל  מתנדבים  ארגון  הוא   DMU פרויקט 
זרים המגיעים לארץ בהתחזות  וניטור אנרכיסטים  וירושלים לתיעוד 

לתיירים.

והמלכים,  הנשיאים  ממצעד  להתרגש  צריך  לא 
שהואילו בטובם להגיע לארוחת ערב יוקרתית לכבוד 
השואה. את כמויות הצביעות שיותירו בירושלים  לא 
ניתן יהיה לנקות גם אם בסוף כן יגיע השלג המיוחל.

בראש המשלחת ולדימיר פוטין, אביר הדמוקרטיה, 
שהקדיש את מיטב שנותיו,  על מנת לשרת את מורשת 
סטאלין,  האיש שהרג יותר רוסים מאשר היטלר.  וגם 
אם לא השמיד בכוונה את העם היהודי, גרם לניתוקו 
לליברמנים  יהודים  מיליוני  והפיכת  ממורשתו,  בכח 
וקושנירים. כך גם נשיאי איטליה, צרפת, ועוד מדינות 
רבות אשר שיתפו פעולה עם הגרמנים, ועכשיו באים 
אוקראינה  נשיא  כביכול.  הגרמנים  חטא  על  ללקות 
ינאם בפאתוס על הפשע שביצעה גרמניה על אדמתו, 
לא  מדינתו,  יהודי  מיליון  שלושת  כי  יזכיר,  לא  אך 
ויזום,  הדוק  מלא  פעולה  שיתוף  בלי  להירצח,  יכלו 
של האוקראינים עצמם. טוב עשה נשיא פולין, שלא 

הגיע לכאן בכדי לחזור על אותה בדיחה עצובה. 
גיסיה  אשר  האנגלית,  מלכותה  הוד  למשל,  הנה   
שבעים  במשך  מוצהרים,  כנאצים  מפורסמים  היו 
שנות מלכותה לא מצאה פנאי לבקר פעם אחת בארץ, 
אותה סירבה לשחרר לעם היהודי. היא הייתה המלכה 
יום  דבר  חרב,  פליטי  על  ירו  חייליה  כאשר  בפועל, 
והעלו  אבותיהם,  לארץ  להיכנס  יוכלו  שלא  ביומו, 
אחיהם.  על  להגן  שהעזו  יהודיים  בחורים  לגרדום 
לברוח  שש  אשר  בנה,  את  שולחת  היא  זאת  תחת 
גם  כך  בביתו.  שמתחוללים  מהביזיונות  ימים  לכמה 
שאר המלכים והנשיאים, אשר רובם מייצגים עם או 
הגרמנים,  עם  פעולה  שיתפו  ברובם  אשר  משפחה, 

בששון ובשמחה. 
יחד"  נועדו  מלכים  הנה  "כי  בתהילים  הפסוק  על 
שהמלכים  לאחר  כי  )ברמז(,  במקום  המפרשים  יש 
היהודי  העם  את  להשמיד  ינסו  ומגוג  גוג  במלחמת 
ללא הצלחה, הם יעלו לירושלים ביחד, וינסו להבין 
אותם  כאן:  שקורה  מה  בדיוק  זה  שרדה.  ציון  כיצד 
ככל  לעשות  ניסו  וקודמיהם,  והם  ורוזנים,  מלכים 
באים  ועכשיו  יצליחו,  שהגרמנים  מנת  על  האפשר 

לראות מה הם לא לגמרי הצליחו. 
להרוס  לא בשביל  החגיגה?  את  אני מקלקל  למה 
פני  על  במסעיי  כי  אלא  החורפי.  רוח  המצב  את 
ההתייחסות  את  רבות  פעמים  ראיתי  הארץ,  כדור 
עד  באהדה  מדובר  לממשלתם.  במקום  החרדים  של 
כדי סגידה. סוג של הערצת שולי המחנה החרדי את 
ביבי כאן. נדהמתי לשמוע מושגים שעוקלו, עד כדי 
ש"הם" הכוונה ליהודי ארץ ישראל, ו"אנחנו" הכוונה 
לממשלת המדינה בה הם חיים. מילא כאשר הדברים 
אבל  משוגע  עדיין  טראמפ,  של  באמריקה  קורים 
זה קורה בכל מקום  אפשר להבין את ההזדהות, אך 

ובכל זמן, וזה מסוכן. 
של  הכנסת  בית  ליד  באנטוורפן,  היהודי  ברובע 
"רבי לייבוש" )אדמו"רם של כל יהודי אירופה, איש 
קדוש מגדולי דורנו(, מוצבת אנדרטה לזכר היהודים 
שנלקחו ממקום זה לארץ צלמוות. המלווה המקומי 
שלי, תיאר לי בהתרגשות עד כמה העם הבלגי "שלנו" 
הוא  ישראל.  ארץ  יהודיי  כלומר,  "אתכם"  אוהב 
בזמן  עוללות המלך האהוב "שלו"  על  כלל  ידע  לא 
השואה, כאשר מסר על מגש של כסף, הרבה כסף, את 
יהודי ארצו לנאצים.  לאחר המלחמה נאלץ להתפטר 
לאחר שנודע עד כמה שיתף פעולה עימם. אך הוא זה 
אשר גידל על ברכיו את נכדו ממלא מקומו, שהגיע 

השבוע לכינוס הצבוע בירושלים.  
בין  יהודים,  עלינו לזכור בכל מקום שבו נמצאים 
אם מכבדים אותם ובין אם רודפים בגלוי: הם כולם 
הם  מה  משנה  ולא  מידה.  באותה  אותנו  "אוהבים" 
אומרים באנגלית, גרמנית, או צרפתית. את האמת מה 
שהם חושבים עלינו הם בכל מקרה לא אומרים.  עד 

ביאת המשיח, היהודים בכל מקום יהיו בגלות.

יותר מ-70 מדינות מרכינות ראש לזכרם של 6 מיליון 
הצבא   , הגרמנים  הנאצים  ידי  על  שהושמדו  היהודים 
שלהם  פעולה  ומשתפי  הגרמני,  הגסטאפו  הגרמני, 

מאירופה, במלחמת העולם השניה.
שהיה  מרכזי  הכי  בטקס  ישתתפו  מדינות   70 ראשי 
בישראל מאז הקמתה, בירושלים , בירת מדינת היהודים, 

לכבוד 75 שנים לניצחון על הנאצים, במאי 1945.
הברית,  ארצות  ממשלות  ראשי  הגיעו  לישראל 
בריטניה, גרמניה צרפת ורוסיה, בעלי הברית שהכריעו 
ממחנות  יהודים  מיליוני  ושיחררו  הנאצי  הצורר  את 

ההשמדה.
המעצמה הכי מרכזית שתרמה לניצחון על הנאצים, 
זאת  ובדרך  ההשמדה,  ממחנות  היהודים  לשחרור 
להקמת הבית היהודי בארץ ישראל הינו ברית המועצות 

, וביניהם רוסיה.
והדומיננטי  המכריע  הגורם  הוא  האדום  הצבא 

בניצחון הגדול על גרמניה.
המועצות  ברית  של  ואזרחים  חיילים  מיליון   20
העולם  במלחמת  נפשם  את  וחירפו  נהרגו  הושמדו 

השניה.
רבים מהם היו חיילים ואזרחים יהודים, אזרחי ברית 

המועצות.
יהודים  דגולים,  ומצביאים  קצינים  היו  מהם  רבים 
על  האדום  הצבא  של  לניצחון  מכרעת  תרומה  שתרמו 

גרמניה הנאצית.
מתואמים  ורוסיה  ישראל  האחרונות  שנים  בחמש 
בשת״פ ברמה אסטרטגית וביטחונית וחלוקת אינטרסים 

באיזור, והכול בידיעת האמריקאים.
בזמן הנשיא אובמה זה היה מהלך בניגוד למדיניותו 
הכול  טראמפ  הנשיא  שנבחר  מאז  באזור.  ולעמדתו 

בעידודו ובאישורו.
פוטין  לנשיא  מקורב  הכי  האיש  הוא  נתניהו 
מהמנהיגים המערביים, וגם לנשיא טראמפ, וזה מבליט 
את מנהיגותו כראש מעצמה אזורית ביטחונית וכלכלית 

במזרח התיכון.
ישראל  מדינת  של  מעמדה  את  הרים  נתניה  בנימין 
בגלל  נדרשת,  אסטרטגיה  של  נכון  בפיענוח  בעולם 
והנגשת  האזור  והבנת  וביטחוניות  מדיניות  יוזמות 

ההבנות למנהיגי העולם.
עוצמה בטחונית שמתורגמת לעוצמה כלכלית וביחד 
הינו  נתניהו  העולם.  מנהיגי  בעיני  מדינית  לעוצמה 
המערביים  המנהיגים  כלל  מעל  ראש  שבולט  מנהיג 
ארצות  נשיאי  של  מעורער  בלתי  לאמון  וזוכה  בעולם, 

הברית ורוסיה, הודו וגרמניה, ברזיל ואוקראינה ועוד.
הנשיא פוטין השקיע את כל יוקרתו, משאבי מדינתו 
רוסיה, חיילים וטייסים של צבא רוסיה בכלל , לטובת 
העזרה והמעורבות במלחמה בסוריה. מאוד חשובה לו 
שהוא  אסטרטגיה  לטובת  התוצאה  ותרגום  התוצאה, 
מוביל מחוץ לרוסיה כמעצמה משפיעה בהווה ובעתיד.

בנימין נתניהו הוא האיש שהמציא את הרעיון מחוץ 
לקופסה, לשיתוף פעולה עם הרוסים בניגוד מה שהיה 
המהלך  את  שמוביל  דור,  שנות  מזה  ומוקצה  אסור 
רבה,  ובהצלחה  רוסיה,  עם  פעולה  לשיתוף  המובהק 
ובהתמדה ולשביעות רצון רוסיה ישראל וארצות הברית.

ישראל  בין  אסטרטגי  פעולה  ששיתוף  לזכור  יש 
ורוסיה ובהסכמת ארצות הברית פתח עידן חדש ביחסים 

בין מדינות מערב ומזרח.
חוסך  הרוסים  עם  פעולה  ששיתוף  לציין  חובה 

לישראל חיי חיילים רבים וגם לרוסים.
ישראל מתחילה לייצא גז לאירופה ממאגר לווייתן , 
וזה חופף את הלקוחות של רוסיה ומפריע לרוסיה להיות 
המעצמה היחידה שמוכרת גז לאירופה. ישראל תצטרך 
ושפה משותפת למול הרוסים, לחלוקת  למצוא הבנות 

השוק , הלקוחות, והאינטרסים המשותפים באיזור.
ידי  על  סולימאני  קסאם  המחבלים  רב  חיסול 
האמריקאים ) ובשיתוף ישראל , כפי שמדווחים מקורות 
זרים( יוצרת תמונת מצב חדשה, וזמן להערכת ולשינוי 

אסטרטגי למול אירן.
פוטין:  עם  נתניהו  שידון  ביותר  הבולט  הנושא  זה 

אירן, אירן, אירן.

נשיאים וגשם, 
ורוח אין 

מחוץ לקופסה
יחיעם איילעו"ד נתן רוזנבלטאל״מ )במיל'( אפרים מיכאלי



הפרדה מוחלטת בין נשים לגברים יש להגיע בלבוש צנוע      

רב העיר
 הרה״ג פנחס כהן שליט"א

 האדמו"ר 
 רבי פנחס אביחצירא שליט״א

אורח הכבוד שר הפנים הפריפריה הנגב והגליל הרב אריה דרעי שליט״א

ראש העירייה מר יחיאל  זוהר

הרב הראשי לישראל - הרשל״צ הרה״ג יצחק יוסף שליט״א

הרב הראשי של ירושלים - הרשל״צ הרה״ג שלמה משה עמאר שליט״א

במעמד בנו וממשיך דרכו
כ״ק האדמו"ר רבי ברוך אביחצירא שליט״א

בציונו הקדוש בעיר נתיבות

שתתקיים אי״ה ביום רביעי
ג׳ שבט התש"פ - 29.1.20 בשעה 16:30

הופעה מרגשת לכבודו של צדיק

הנחיה: אלעד כהן

משה לוק והתזמורת האנדלוסית
יהודה מלכא   להקת פרחי ירושלים 

זיע"א

עיריית נתיבות

רבינו ישרא
אביחצירא
סידנא בבא 

סאי 

הציבור הרחב מוזמן
להשתתף בהילולת

מו״ר האדמו״ר הקדוש והטהור

לבקשת המשטרה הציבור הרחב מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית "אוטובוסים - ורכבת ישראל"
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