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 אוריאל צייטלין  

עוברת   2020 בחירות  מערכת  דמדומים,  תקופת  אחרי 
הקמפיינים  השטח,  את  חורשים  המועמדים  גבוה.  להילוך 
עולים לתקשורת, האסטרטגים בוחרים את הצעדים האחרונים 
שייטיבו עצם, והמצביעים? נותרו להם עוד כשלושה שבועות 

להתלבט, עד שיגיעו לפתח הקלפי. להלן תמונת מצב נוכחית:
בתוארו  גם  המוכר  נתניהו,  הממשלה  ראש   – הליכוד 
'הקמפיינר מספר 1', לוקח את העניינים לידיו. אחרי שנדד בין 
יוצא   – אוגנדה  ונופי  פוטין במוסקבה  הלבן, מעונו של  הבית 
נתניהו לחרוש את השטח, בניסיון להעיר את הקהל המנומנם. 
מחוץ  המצביעים  מאגר  את  להגדיל  הסיכוי  כי  שהבין  לאחר 
עיקר  את  נתניהו  מרכז  קלוש,  הקשיחים  תומכיו  למחוזות 

מאמציו להגדלת אחוזי ההצבעה במעוזי הליכוד.

בכל ערב, פוקד נתניהו כמה ערים סמוכות, בכנסים מאורגנים 
הבחירות  כי  טוען  מדגים,  מלהיב,  במיטבו.  הוא  למופת. 
את  מסביר  ישראל,  בתולדות  ביותר  החשובות  הן  הנוכחיות 
ה'סכנה' מניצחון בני גנץ, אותו כינה "חמוד, אבל לא מנהיג". 
אך גם איש בלתי נלאה כמותו לא חסין מפני חולשות, ובכינוסים 

האחרונים הסתייע בכיסא והתגבר על גרון צרוד.
בכנסים בולטת נוכחותם של בני העדה האתיופית, קהל יעד 
לשעבר  ח"כ  הם  הבמה  על  שמככבים  מי  למטרה.  סימן  אותו 
יברקן, שכזכור ערק מ'כחול  גדי  וח"כ לשעבר  נגוסה,  אברהם 
לבן' לליכוד, ערב סגירת הרשימות. בישיבת הממשלה השבוע, 
אזהרות  חרף  לישראל,  פלאשמורה  בני   398 העלאת  אושרה 
חירום  לא מדובר בצעד  כי  וגורמי המקצוע, שטענו  היועמ"ש 
שנחוץ לבצע בממשלת מעבר. ההחלטה התקבלה ונתניהו מיהר 

למנף אותה בכינוסיו.
וחוץ  בכנסת,  לישיבה  סיעתו  חברי  את  כינס השבוע  נתניהו 

על  טרוניות  גם  קיבל  הגיגיו המוכרים,  את  בפניהם  מלהשמיע 
אליו  להצטרף  להם  הציע  הוא  בתגובה  מהקמפיין.  דחיקתם 
עליו:  להשפיע  רשימתו  חברי  הצליחו  אחד  בדבר  לכינוסים. 
רשאים  והם  הוסר,   – הח"כים  על  שהוטל  הראיונות'  'עוצר 

לשוחח עם התקשורת כאוות נפשם.
בין  'הליכוד', בעיקר  בין בכירי  ניטש קרב  מאחורי הקלעים 
השרים מירי רגב וישראל כץ, שאמונים על מטה הבחירות. כץ 
בלט בהיעדרו מישיבת הסיעה. בכיר אחר, הלא הוא ניר ברקת, 
נקרא  הוא  כי  שהבין  לאחר  בארה"ב  ביקורו  את  השבוע  קטע 
מקדם  שהוא  יוזמה  האוצר,  תיק  את  לקבל  מנת  על  לנתניהו 
קולות  למשוך  נועד  הצפוי  מינוי  הפרסום,  פי  על  רב.  בלהט 
שנתניהו  לגלות  כדי  רק  בישראל  נחת  ברקת  הרך".  מ"הימין 
והשר  בליכוד  בכירים  בלחץ  זאת  המינוי,  את  מחדש  שוקל 

המכהן משה כחלון.
הציונות  אנשי  הם  עיניים  אליו  לוטש  שנתניהו  נוסף  קהל 

שבועיים לפתיחת הקלפיות: הקמפיינרים מזהים סימני עייפות וייאוש בקרב המצביעים 
ומתמקדים בניסיון להעיר את הרחוב • נתניהו מאמץ את הגישה שנקט בפריימריז לליכוד 

ומספק מופעי בידור מרשימים בכנסי הבחירות • ראשי 'ימינה' נודדים בין בתי הכנסת בשיחות 
שכנוע • ביהדות התורה נפתח מטה מיוחד לציבור הכיפות הסרוגות

הקרב על השטח 
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'אי  והסכמי  המוחלטת  נאמנותם  למרות  הדתית. 
את  ושואב  מתאפק  לא  נתניהו  הדדיים,  לוחמה' 
קולותיהם. הוא מגיע למעוזי הציונות דתית, בכנסים 
מסביר ברורות כי קול אליהם לא בהכרח יגיע לימין, 
ובהודעות לא רשמיות מאשים את יו"ר 'ימינה' נפתלי 

בנט בברית עם גנץ.
מבכירי  סיוע  כוללת  בנט  של  ראשו  על  ההליכה 
כי  בגל"צ  טען  ארדן  גלעד  השר  למשל  כך  הליכוד. 
הוא מנסה לתפוס  אז  לציבור  להציע  "אין מה  לבנט 
יואב גלנט – שראה  נתניהו". השר  טרמפ על הישגי 
"בנט  כי  טען   – הביטחון  לשר  מועמד  עצמו  את 

ילדותי, לוקה בהבנת המצב".
מביכות,  חדשות  עם  בליכוד  התמודדו  השבוע 
מאגר   – 'אלקטור'  אפליקציית  כי  שנחשף  לאחר 
אישיים  נתנונים  מוזנים  ואליו  נעזרים  הם  בו  מידע 
משתמש  לכל  מאפשרת   – ישראל  אזרחי  כל  של 
דלפו.  למעשה  הנתונים  וכל  למידע,  חשוף  להיות 
מדובר בכשל משמעותי ולכאורה לא חוקי, ואף הביא 
לפתיחת חקירה של הרשות להגנת הפרטיות במשרד 

המשפטים.
השיח  הסטת  על  להתגבר  שהצליחו  לאחר   – לבן  כחול 
ב'כחול  מנסים  ישראל,  של  המדיניים  וענייניה  המאה  לתכנית 
לבן' לשלוט על המסרים עם קמפיין חדש שהשיקו על מערכת 
נתניהו",  של   5,000 תיק  את  אחשוף  ב-8:00  "מחר  הבחירות. 
נתניהו,  של  המשפטיים  מתיקיו  בהשאלה  בטוויטר,  גנץ  צייץ 
ובכך ניתן האות לקמפיין על כשלי מערכת הבריאות, במרכזם, 
כך נטען, מתים מדי שנה 5,000 אנשים מזיהומים בבתי חולים. 
שקלים  מיליארד   12 של  הקצאה  היא  המרכזית  ההבטחה 

למערכת הבריאות, בממשלה בראשותו.
כנסי הבחירות של גנץ פחות מצועצעים משל יריבו נתניהו, אך 
גם בהם נרשמת נוכחות יפה ודילוג בין ערי ישראל. במפגשים, 
אותם מרכזים אנשי השטח שבכל עיר, נותן גנץ נאום בן כרבע 

שעה, ולאחר מכן הציבור מוזמן לשאול, והוא משיב ישירות.
'כחול  ח"כי  בקשת  לפי  הכנסת  מליאת  התכנסה  שני,  ביום 

לבן', לדיון במצב הביטחוני המידרדר בדרום. נתניהו נעדר, אך 
מי שהגיע להגיב מטעם הממשלה היה שר הביטחון נפתלי בנט. 
לאחר שסיימו את נאומיהם, ורגע לפני שבנט עלה להשיב, בחרו 
משם  ביקורת.  נגדם  שגרר  צעד  המליאה,  את  לעזוב  הח"כים 
המשיכו כל חברי 'כחול לבן' באוטובוס לסיור בעוטף עזה, שם 

נפגשו עם ראשי המועצות ועם תושבים.
כל  את  לגבש  מנסים  הדתית  הציונות  בפדרציית   – ימינה 
חלקיהם לכדי קמפיין סדור. מלבד תחושת המיאוס של חלקים 
ערב  שנעשו  הפוליטיים  המהלכים  בשל  מצביעיהם  מציבור 
כל  כמעט  של  ניסיון  עם  'ימינה'  מתמודדת  הרשימות,  סגירת 
שחקן פוליטי לנגוס בהם, מנתניהו דרך מטה הסרוגים של 'כחול 

לבן' ועד מטה הציונות דתית של 'יהדות התורה'.
אחד הנשקים המסורתיים שנשלף: כנסים בבתי כנסת בשבת. 
הציונות  מריכוזי  באחד  שבת  מדי  מתמקמים  הרשימה  ח"כי 

דתית ונודדים בין בתי הכנסת בשיחות שכנוע.
כנסת  בבית  בנט  של  מדבריו  שהגיעה  הדלפה 
סערה. כשנשאל  עוררה  בגבעת שמואל,  נרננה'  'לכו 
החרדיות,  המפלגות  עם  הפוליטיות  הבריתות  על 
אומרים:  החרדים  קל,  נורא  זה  "איתם  בנט:  אמר 
לי את הכסף, ואתה עכשיו, אתה רוצה מדינה  תביא 
רוצה  לא  פלסטינית. אתה  מדינה  פלסטינית? תעשה 
מדינה פלסטינית? אל תעשה מדינה פלסטינית. אתה 
מלחמת  כזה,  מהלך  או  כזה  מהלך  בכלכלה  רוצה 

לבנון השנייה? הם אומרים תביא לי את הכסף".
הדברים, שנחשפו ב'זמן ישראל', נתקלו בביקורת 
ציבורית נרחבת, אך באורח פלא, נציגי הציבור החרדי 
בחרו שלא להגיב לדברים שהוטחו בהם. מאוחר יותר 
כי  הקביעה  לצד  התנצלות  הודעת  ב'ימינה'  הוציאו 

האמירה עוותה והוצאה מהקשרה.
הוברמן,  חגי  העיתונאי  של  ספרו  השקת  באירוע 
על  לב,  בגילוי  שקד  איילת  הכנסת  חברת  סיפרה 
המניעים שהביאו שאותה להיכנס לפוליטיקה: "לפני 
ההתנתקות,  נגד  בליכוד  פעילה  הייתי  ההתנתקות 
בתקופת המפקד בליכוד של שרון. בהתנתקות עצמה 
שישמור  לבעלי  אמרתי  תקופה  באותה  לידה.  בחופשת  הייתי 
על הילד כי אני הולכת להיות שב"חית כדי לראות. עמדתי על 
הריסות הישובים ומאז זה הדרייב שלי להיכנס לפוליטיקה כדי 
של  גדולה  מחויבות  רואה  אני  לכן  שוב.  יקרה  לא  כזה  שדבר 
המפלגה שלי שלא תהיינה שוב נסיגות ולקדם את ההכרה שלעם 

ישראל יש את הזכות ההיסטורית על כל מדינת ישראל".
העבודה גשר מר"צ – "תינתן הצהרה חשובה", הובטח לבאי 
מסיבת העיתונאים שכינסה ביום ראשון מפלגת איחוד השמאל 
ראשי  הודיעו  החשובה  בהצהרה  אביב.  תל  העבודה,  במטה 
בממשלה  לקבל  עומדים  שהם  התפקידים  סדרת  על  המפלגה 
הבאה: ניצן הורוביץ שר החינוך והתרבות, אורלי לוי-אבקסיס 
תהיה שרת הבריאות. ומה עם עמיר פרץ? "אני אשרת את עם 
ישראל בתיק חברתי כלכלי בכיר שאת תוכנו נבנה לקראת הקמת 

הממשלה החדשה", אמר.

רענן  מיקרופון  כל  החולף  בשבוע  איישו  הליכוד  אנשי 
את  להכשיר  התמוהה  בג"צ  החלטת  על  ושבר  שוד  וזעקו 
התמודדותה של ח"כ היבא יזבק, שהיללה מחבלים וכינתה 
אותם 'שהידים'. אותם חברי כנסת קבלו על חוסר הצדק בו 
נוקטים פעם אחר פעם שופטי בית המשפט העליון, אך נראה 
היה שהללו שכחו שבמשך שנות שלטון הליכוד הארוכות, 
למרות הכוח העצום שהיה נתון בידם, הם מעולם לא ערכו 

ניקוי אורוות במערכת המשפט.
היא  הליכוד  ממשלת  דווקא  לאחור,  במבט  להיפך, 
ובמסגרת  בג"צ  במתחם  שהתבצעו  עוולות  שטשטשה 
המינויים לתפקידים הקשורים למערכת הזו, שרי המשפטים 
לנורמה  שהפך  האבסורדי  המצב  את  הנציחו  לדורותיהם 

המקובלת בעולם המשפט בישראל.
בענין  המקוממת  בהחלטה  בלטה  בג"צ  של  הצביעות 
יזבק. בדיקת המצדדים בעד ונגד פסילתה בבג"צ מעלה נתון 
את  בעייתי  באור  מעמיד  בהחלט  אך  מפתיע,  אינו  שאמנם 
אלו  על  נמנים  יזבק  בפסילת  התומכים  השופטים.  קביעות 
ליברלים  הם  המתנגדים  בעוד  'שמרנים',  הנחשבים  מהם 
בעיני עצמם, שמכירים את פתקי מרצ והרשימה המשותפת 

מקרוב.
אי אפשר להתעלם מהעובדה שמי שהעניק חותמת כשרות 
אביחי  הוא  השופטים,  התערבו  בטרם  עוד  ח"כית,  לאותה 
מראש  שקיבל  למינוי  הודות  לתפקיד  זכה  אשר  מנדלבליט 

ממשלת הימין – נתניהו.
בדומה לשופטי העליון, חוות דעתו הכשירה את התמודדות 
אות  הטילה  היועמ"ש  הדעת של  חוות  אחר,  במקרה  יזבק. 
קלון על מרזל, בן-ארי וגופשטיין מרשימת עוצמה יהודית. 
שפתיים  לזות  למנוע  קל  מאמץ  ולו  עשה  לא  מנדלבליט 
והותיר רושם כמי שנוקט בצעדים דומים לאלה של חבורת 

שופטי העליון, אליה הוא משתוקק להצטרף בכל מאודו.
לשבח הליכוד ניתן לציין את פעילותו הראויה לשבח של 
שר המשפטים אמיר אוחנה. באיחור גדול, ואולי בעטיין של 
התסבוכות המשפטיות של נתניהו, נזכרו במפלגת השלטון 
זרקור  להפנות  האחרון  בעשור  בהגה  שאוחזת  הימנית 
למזימות שמתבצעות במחשכים ולהציב אדם כמותו בחזית 

המאבק.
לנוכח  הפרקליטות  אנשי  שנקטו  הילדותיים  המהלכים 
נדירה  עדות  הם  המדינה,  פרקליט  מקום  המינוי של ממלא 
המשרדים  באחד  הפקידים  את  שמאפיין  הנקמני  לאופי 

שמשפיעים על חיי הפרט והכלל בצורה משמעותית.
את סימני העייפות בציבור הרחב לקראת הבחירות הקרבות 
ניתן לזהות ממרחקים. ההרגשה היא שהמשחק מכור ולפתק 
אותו נטיל בקלפי, אין כל משמעות. כאשר הביצה הפוליטית 
הופכת טובענית יותר ויותר, העניין בו אנו מוצאים בבחירות 
לכנסת המינים נעלם והוא נותר נחלת חסרי מעש מן הרחוב.

אם בכל זאת יש מאיתנו כאלו החפצים למצוא סיבה כדי 

הגדולה  הזכות  מלבד  הקלפי,  אל  לצאת  עצמם  להטריח 
יורונו,  אשר  ככל  ולעשות  ישראל  גדולי  להוראת  להישמע 
הרי שלפנינו הכרעה חשובה, כזו שעומדת למבחן במערכת 

הבחירות הקרובה.
שכרון הכח שגלום בין אנשי 'אכיפת החוק' עשוי חלילה 
לגבור אילו ממשלת ישראל הבאה תהיה בראשות כחול לבן. 
האחרונים לבטח יעשו יד אחת עם הפקידים במטרה להתיר 

את הרסנים האחרונים שבולמים אותם להתפרע.
המשפט  מערכת  עבודת  לגבי  המוכרות  האמרות  אחת 
אולי  היתה  זו  אמרה  לאט".  טוחנות  הצדק  ש"טחנות  היא 
מוכיחה  המציאות  שכיום  מכיוון  הרחוק,  לעבר  רלוונטית 

שלא פעם, הצדק לעולם לא יוצא משם.
הימין  שלטון  על  המוצדק  הזעם  את  נניח  אחד  לרגע 
שהעדיף שנים ארוכות לנוח על זרי דפנה ולא לטפל בבעיה 
השינוי  את  לחולל  נוסף  אחד  צ'אנס  להם  וניתן  המהותית, 
הסכנה  את  תחמיר  שמאל  שממשלת  מפני  ולו  המתבקש, 

עשרת מונים.
בידי  הזו  המערכת  על  שעובר  התהליך  אולי  כי  התקווה 
שר המשפטים הנוכחי, יחולל שינוי מהותי ויגרום לה לחתור 
למשפט צדק, כזה שאינו מפלה בין דם יהודי לנוכרי, שאינו 
מבחין בין איש ימין מהגבעות לאיש שמאל מצפון תל אביב, 
על  ולהשפיע  מאמץ  שוב  לעשות  אותנו  תשכנע  וזו  ייתכן 

תוצאות הבחירות.

שעה גורלית
שניאור ובר
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אוריאל צייטלין
צילום: אתר האינטרנט הרשמי של החמאס, ויקיפדיה

"אנחנו מכינים לחמאס את הפתעת חייו - אם הם לא יתעשתו 
זמן  זה רק שאלה של  גם את הבלונים  יפסיקו  ולא  עם הרקטות 
עד שנפעיל אותה", כך הבטיח השבוע בראיון ל'ערוץ 20' רה"מ 
עומדת  הטרור  לארגון  מתמשכת  כניעה  של  התדמית  נתניהו. 
לקחו  בחמאס  כי  נראה  מהבטחות,  ששבענו  ולמרות  לרועץ  לו 

ברצינות את האיומים.
תושבי הדרום סובלים מזה תקופה משיגורי בלוני נפץ ורקטות 
היו שטח  לעבר שכונות המגורים שלהם. חצרות הבתים שפעם 
משחק לילדים בכדור, הפכו שוממים בשל החשש שפתאום ינחת 
לו בלון נפץ וחלילה יסכן את הילדים ולא רק. אזעקות צבע אדום, 
הפכו לתדירות בשעות הערב, כמעט כמו שעון מעורר שמשמיע 
את קולו כל יום באופן קבוע. אולם למרות המצב העגום והקשה, 
אי אפשר שלא להתייחס לכך שאין כמעט עימותים על הגדר ואין 
כמעט ימי לחימה אגרסיביים כפי שראיינו עד לפני כמה חודשים. 
"הסדרה", זאת הייתה מילת הקסם שגרמה לשקט ברצועה, למעט 
הדין.  איתו  שנעשה  אל-עטא  אבו  בהאא  ששיגר  טילים  אותם 
ישראל תעניק הטבות  כללה תהליך במסגרתו  ההסדרה למעשה 
לתושבי הרצועה ובתמורה חמאס יחדל מירי רקטות וככה מצאנו 

את עצמנו בסוג של רגיעה.
מטוסי  לילה  ובכל  האחרונים  בשבועות  התנפץ  משהו  אבל 
והשיגורים.  הירי  בשל  ברצועה  תוקפים  עצמם  מוצאים  צה"ל 
השקט אט אט התפוגג. בדיוק בשביל זה הגיעה משלחת מצרית 
לרצועת עזה. תפקידם לנסות להחזיר את השקט בין ישראל ובין 
אירועים  קורה רצף  ובשלב הזה  ארגון הטרור חמאס כמתווכים 
מנהיג החמאס  סינוואר,  יחיא  ליבנו:  את תשומת  מעניין שתפס 
ברצועת עזה אינו מפיע במפגש המדובר עם המשלחת המצרית. 

על פי העיתון אל אחבאר הלבנוני, הסיבה לכך היא חשש של 
הזו,  התקרית  אחרי  שעות  כמה  אותו.  תחסל  שישראל  סינוואר 
מכינים  "אנחנו  אומר   20 בערוץ  בראיון  נתניהו  הממשלה  ראש 
לחמאס את הפתעת חייו". לא עוברות עוד כמה שעות והעיתון 
אל-ערבי אל-ג'דיד מדווח מפי מקורות בעזה כי חמאס והג'יהאד 

האסלאמי הפלשתיני, העלו כוננות לרמה הגבוהה ביותר, והורו 
למינימום  להפחית  הארגונים  של  הצבאיות  בזרועות  לפעילים 
האירועים  שלושת  פתוחים.  ובמרחבים  בציבור  הופעותיהם  את 
התרחשו בין ערב יום שלישי לבוקר יום רביעי ולנוכח כך נגזרת 
השאלה האם יחיא סינוואר בדרך להיות המחוסל הבא? אי אפשר 
לדעת. אבל אפשר בהחלט להבין את הפחד שלו מחיסול. איש 
צדיק הוא לא ולכאורה הוא אי שם בראש רשימת החיסולים של 

ישראל. בואו ונכיר אותו לעומק.

רוצח המשת"פים

את השם "יחיא סינוואר" שמענו לראשונה כאדם בעל משמעות 
את  הכירו  קודם  עוד  שליט.  בעסקת   2011 בשנת  שנים   9 לפני 
שמו, אך בעסקת שליט נפלה התובנה עד כמה הוא בעל השפעה. 
אז אסיר בישראל. כאשר עסקת שליט עמדה  עד  סינוואר,  יחיא 
אלו  לאסירים  שמבשר  שמי  התברר  פתאום  הפועל,  אל  לצאת 
אסירים ישוחררו ואיזה לא, הוא סינוואר. כמובן שגם הוא שוחרר 
במסגרת העסקה. הסיבה שהוא זה סיפר להאסירים, היא שבמשך 
תקופתו בכלא הישראלי, צבר אהדה רבה בקרב האסירים והפך 
להיות מנהיג האסירים ובתור מנהיג אסירים, הוא האיש להכריז 

מי יכנס לרשימת השחרור ומי לא.
האיש,  של  ההנהגה  יכולת  ניכרה  ברור  באופן  אז  כאמור, 
אחמד  השייח'  לגדולות:  קודם  אותו  שסימן  מי  כבר  היה  אבל 
בתחילת  ימים  באותם  ארגון חמאס.  ומנהיגו של  מייסדו  יאסין, 
שנות ה-,80 סינוואר היה יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה 
כריזמטי  בחור  מולו  וראה  בו  ניתקל  יאסין  בעזה.  לאסלאם 
ותוקפנותי מאוד, יחד עם חשיבה מחוץ לקופסה. יאסין התלהב 
סינוואר  של  התוקפנות  אדוק.  קשר  איתו  ליצור  והחל  ממנו 
המזוהמות  ידיו  את  ללכלך  להתחיל  לו  גרמה  ליאסין,  והקרבה 
בדם. יהודים ופלסטינים כאחד. העיקר לרצוח. מאז דבק בו השם 

"הקצב מחאן יונס". 
נחשון  של  חטיפותיהם  תכנון  לו,  המיוחסות  הפעולות  בין 
וקסמן, אבי סספורטס ואילן סעדון הי"ד. פעילות נוספת עבורה 
עם  פעולה  ששיתפו  פלסטינים  רצח   – בישראל  ונכלא  נשפט 

ישראל. סינוואר הקים את מנגנון "אל מג'ד", שפעל כנגד משתפי 
פעולה ברצועה, מין ארגון שב"כ עזתי. הוא לא הסתפק בניהול 
זכה  ידיו לרציחת משתפי הפעולה, ואף  הארגון, אלא פעל במו 
ידיו.  במו  שרצח  המשת"פים   12 שם  על  ה-12",  "איש  לכינוי 
לא  נתן  בעצמו  יאסין  שואלים?  אתם  לרצוח  אישור  לו  נתן  מי 
בחקירה  שיודו  פלסטינים  לרצוח  האסלם  דין  ע"פ  הסמכות  את 
שסינוואר  מי  כל  פלא  באורח  אך  ישראל,  עם  פעולה  ששיתפו 
עצר, גם הודה ב'פשע' והוצא להורג. לצד אהבה שלו לדם ולהרג, 
הוא היה בעל כישרון פוליטי חד במיוחד ותמיד ידע ליצור את 
בו  ולראות  אותו  להעריץ  סובביו  לכל  וגרם  הנכונים  הקשרים 

לוחם משופשף בעל חוכמה פוליטית. 
ולגרום  אותו  לדכדך  התיל  לגדרות  נתן  לא  הוא  כאמור  אבל 
חושיו  את  הפעיל  הוא  להיפך.  אלא  הטרור,  דרך  את  לזנוח  לו 
הכריזמטיים ואת עוצמתו והתחיל לשאת בשם המדובר מנהיגם 
מנהיג  רק  היה  לא  סינוואר  הישראלי.  בכלא  חמאס  אסירי  של 
של  והתלבטויות  לשאלות  הכתובת  היה  אף  אלא  חמאס,  אסירי 
הנהגת החמאס ברצועה שראו בו איש בעל יכולת לקבל החלטות. 
כאשר אסיר נחשד בשיתוף פעולה עם השב"ס, סינוואר היה מורה 
גהינום.  מדורי  אותו  ולהעביר  בו  להתעלל  האחרים  לאסירים 
אחד  איש  היה  אחר,  הוא  כזה  אסיר  לגבי  שאלה  נוצרה  כאשר 

שקיבל החלטה איך לנהוג. סינוואר, בשלב זה מנהיג של ממש.
יותר  ולא  פחות  שלא  מי  הייתה  ישראל  ענשו,  ריצוי  בזמן 
קרה כאשר  זה  חייו של המנהיג העתידי של חמאס.  את  הצילה 
גילו רופאים גידול במוחו של סינוואר שכאן בבית חולים ישראלי 
הוציאו אותו בניתוח מורכב ובכך נתנו לו עוד שנות חיות אותם 
ינצל לטרור רצחני. קצינת מודיעין בשב"ס באותם ימים סיפרה כי 
זאת הפעם הראשונה שסינוואר הקשוח גילה סימני שבר. "הוא 
שלו  שהמשפחה  ממש,  בדמעות  בוכה  שהוא  כדי  תוך  לי  אמר 
דואגת לו וכי הוא לא יודע מה יקרה לו", סיפרה הקצינה. אגב, 
אנשי שב"ס נוספים שפגשו אותו, סיפרו על איש מרשים, לבבי 
ומדבר לעניין, אך גם אלים כשיש צורך בכך. כאשר הגיעה ההצעה 
לעסקת שליט, סינוואר התנגד אליה וטען כי היא לא מספיק טובה 
וניסה לשכנע את שאר האסירים שלא לקבל את העסקה למרות 
שידע שבמסגרתה הוא ישוחרר בעצמו. השב"ס הבין עם מי יש לו 
עסק ושלח אותו לבידוד בכדי שלא יוכל להשפיע על התהליכים. 
לבסוף ההצעה התקבלה והוא שוחרר אחרי 22 שנים בכלא יחד 

עם אלפי האסירים תמורת גלעד שליט.

הקצנת החמאס

יחיא סינוואר מגיע לרצועת עזה אחרי אותם שנים בכלא וכעת 
רוצה להיות בצמרת החמאס.  סינוואר  עניו מטרה חדשה:  לנגד 
העבודה לשם כך לא הייתה קשה לו, משום שהוא היה ממייסדי 
הזרוע הצבאית של הארגון טרם כניסתו לכלא. כחלוץ של הארגון 
סוג  עזה.  ברצועת  כבוד  של  ליחס  זכה  הוא  האסירים,  וכמנהיג 
כי  נזכיר  אך  מכולם.  טוב  יותר  העבודה  את  שמכיר  אליל  של 
ולא  קטן  היה  עדיין  הארגון  בארגון,  פעיל  היה  שסינוואר  מתי 
משמעותי במיוחד, אולם כאשר שוחרר, היה הארגון ענק בגודלו 
והריבון על רצועת עזה והעבודה האחרונה יצרה אצלו חשש שלא 

יצליח לטפס לצמרת כי השטח שונה בהרבה ממה שהיה קודם. 
אבל למזלו של סינוואר, הוא היה מוערך מספיק בכדי להיות 
הזרוע  בין  כמקשר  לשמש  החל  והוא  גבוה  במקום  להתמקם 
המדינית של חמאס לצבאית. כלומר, כאשר הדרג המדיני מקבל 
של  סוג  הוא.  זה  הצבאי  לדרג  אותה  להעביר  הממונה  החלטה, 
השטח  את  אהב  שהוא  מכיוון  לו  התאים  התפקיד  ביטחון.  שר 
ללשכה  בדיוק  מותאם  הפוליטי  ראשו  וגם  הצבא  פעולות  ואת 

המדינית. 
עבורו:  משמעותית  מטרה  ימים  באותם  לעצמו  שם  סינוואר 

ראש הנחש 
הפתעת  את  לחמאס  "מכינים  נתניהו  של  האיום  לאחר 
שעשוי  הטרור  ארגון  מנהיג  אחר  להתחקות  יצאנו  חייו", 
• מתברר: הוא  להיפגע בסבב הלחימה הבא מול ישראל 
ומתמצא  הישראלית  התקשורת  אחר  באדיקות  עוקב 

במידה רבה בפוליטיקה • פרופיל

המשך בעמוד 10 



לב העיר
המשרד שלך

בלב הפועם של בני ברק!

F8
קומת משרדים 

מפוארים 
להשכרה החל 

מ-20 מ'

www.btc-office.co.il | *2371 | 079-300-2290 | ר' עקיבא 86, בני ברק | BTC לב העיר

משרדים להשכרה:

*2371

קומת המשרדים F8 במגדל "לב העיר" בני ברק מציעה משרדים להשכרה. לא כמעט, לא ליד, אלא במיקום הטוב ביותר בעיר!
קרוב ללקוחות, לעובדים, לצרכים שלך. קרוב לבית, לתחבורה, לבנק,לדואר ולכל מה שעסק צריך.

מהיום המשרד שלך - בלב הפועם של בני ברק!



י"ט שבט תש"פ 14/2/20 10

אפשר  כיצד  לבדוק  מחיר  בכל  מבחינתו  חמאס.  אסירי  שחרור 
אומרות שהוא אחראי  אגב, השמועות  לשחרר אסירים מהכלא. 
לכך שעדיין לא שוחררו הישראלים המוחזקים ברצועת עזה, שכן 
הוא מאמין שככל שיעבור הזמן חמאס תקבל עליהם מחיר גבוה 
יותר וכאן ניתן להסיק ששחרור שלהם לא יהיה במסגרת הסדרה, 

אלא רק במסגרת הסכם בו ישוחררו מחבלים. 
אגב, כבר בעת שחרור היה ניתן להבחין שהוא שם לו לדגל את 
עניין שחרור האסירים. אז באותם ימים בחרו בו כמנהיג האסירים 
שם  אדם,  בני   200,000 מול  למשוחררים  הפנים  בקבלת  לנאום 
עניין האסירים: "אנחנו מרגישים שהשארנו את  כבר העלה את 
א-דין  עז  מגדודי  מאחור,  רבים  אסירים  השארנו  מאחור,  לבנו 
וגדודי אל קודס", אמר לקהל המשולב. "הותרנו את  אל-קסאם 
מחמוד עיסא, הותרנו את חסן סלאמה. אני קורא למנהיגי פלגי 
ההתנגדות ולגדודי עז א-דין אל-קסאם שייקחו על עצמם לשחרר 
את כל האסירים בקרוב. אני קורא למי שיש לו יכולת שישתתף 
בכך". סינוואר אף שלהב את ההמונים תחת הקריאה "ברוח ודם 
נפדה אותך אסיר". וכך החל לשמר מדיניות בעזה לפיה שחרור 
אסירים מעל הכל ורק בעסקאות ענק ללא פשרות. כפי שאמרנו 
מבחינתו  משתלמת  מספיק  לא  הייתה  שליט  עסקת  גם  קודם, 

והחזון שלו שחרור הרבה יותר מחבלים. זה האיש.
מנהיג  הודח   ,13/02/17 בתאריך  בדיוק  ויום  שנתיים  לפני 
לא  שחמאס  כך  בעקבות  הנייה  איסמעיל  דאז  ברצועה  החמאס 
הצליחה ליצור קשרים מדיניים עם ארצות כמו מצרים וטורקיה 
ובחמאס לא היו שבעי רצון מהתנהלותו ובבחירות פנימיות נבחר 
ימים  באותם  אמר  להנייה",  נתגעגע  עוד  "אנחנו  סינוואר.  יחיא 
ירון בלום בכיר לשעבר בשב"כ וההצטרף לקולות פרשנים ואנשי 
ביטחון שטענו כי יחיא סינוואר קיצוני בהרבה מכל מה שהכרנו 
עד לאותם ימים וישנה סיבה לדאגה. עם כי אמרו אחרים שהוא גם 

איש שמסוגל לשבת ולנסות להגיע להסדרה עם ישראל. "באותה 
היד בא הוא יכול להנחית אגרוף, הוא גם יכול ללחוץ יד", אומר 
לנו גורם. כאשר נכנס לתפקיד שם לעצמו למטרה חטיפת חיילים, 
חיזוק הקשרים עם איראן וכן חטיפת חיילים ואזרחים. בקשירת 
הקשר עם איראן הצליח סינוואר במידה רבה, אך בעניין חטיפת 

חיילים ואזרחים, ב"ה הוא נכשל.
בוקעי,  דוד  ד"ר  החמאס,  למנהיג  סינוואר  נבחר  בהם  בימים 
מרצה לאסלאם באוניברסיטת חיפה, תקף בחריפות רבה בראיון 
"אם  אותו:  שטיפחה  ישראל  של  ההתנהלות  את  ישראל'  ל'כל 
לא היה שומר על קשר עם ההנהגה בעזה, הוא לא היה בעמדת 
כוח. בתי הכלא בישראל, הם מחד בית מלון ליצורים הנאלחים 
ולטיפוח  חברה  לחינוך,  ביותר  הטובה  החממה  ומאידך,  הללו, 
מאוד  טוב  יודעים  הם  הטרור.  ארגוני  הנהגת  של  הבא  הדור 
שבעסקה כזו או אחרת מדינת ישראל המטומטמת, ואני מדגיש 
'המטומטמת', תשחרר אותם. המדינה ריפאה אותו מהסרטן, הוא 
הרי  זה?  על  טובה  לנו  מכיר  מישהו  לישראל?  רבה  תודה  יגיד 

אנחנו מוגדרים מדינת אפרטהייד בעולם!", הוא אמר.
יחיא סינוואר יושב בתפקיד הגבוה ביותר ברצועה ומבחינתו 
מבין  הוא  שאז  אלא  ברצועה,  המצב  את  להקצין  להתחיל  אז 
ברצועה  התושבים  מיליוני  בהחזקת  שישנה  האחריות  גודל  את 
ופתאום הוא מבין שהוא אחראי לגורל חייהם. מה שרואים מכאן 
מתחיל  והוא  סינוואר  שחווה  התחושה  זאת  משם,  רואים  לא 
על  הממורמרים  עזה  תושבי  את  להרגיע  בכדי  פתרונות  לחפש 
נוצצת:  המצאה  עולה  סינוואר  של  במוחו  ואז  חמאס.  הנהגת 
צעדות השיבה. צעדות השיבה הן אותם הפגנות מוכרות מהגדר 
בהן אלפי פלסטינים מדי שבוע במשך שבועות רבים מתעמתים 
עם כוחות צה"ל ומסכנים את ביטחונם, ירי בלוני תבערה ולשם 
כך הוא מקים את יחידת הבלונים ומפעם לפעם ירי צלפים לעבר 

חיילים.
המטרה שלו בכך, להפנות את הטענות על מצוקת התושבים 
העזתים לישראל ולא לארגון החמאס ובכך למעשה הוא מוריד 
להסדרה  להגיע  לישראל  לגרום  ובנוסף  האחריות  את  מעצמו 
שבמסגרתה ישראל תכניס כסף לחמאס וכן הקלות משמעותיות 
בכל  עזה.  לרצועת  סחורות  והכנסת  הדייג  אזורי  הגדלת  כמו 
שבוע הקפיד סינוואר בעצמו להגיע להפגנות על הגדר ולעיתים 
הוא  ואסטרטגית,  מתוחכמת  בצורה  המפגינים.  בפני  לנאום  אף 
הצליח לגרום לתושבים לחשוב שישראל היא הבעיה ולא חמאס. 
חשב  הוא  אם  שספק  משמעותית  הצלחה  נחל  הוא  זה  בעניין 

שתהיה כה מוצלחת. 
לצד זאת, סינוואר אט אט הופך למתון בהרבה יותר. סינוואר 
התקיף של הכלא הוא לא הסינוואר שאנחנו מכירים עכשיו וגם 
לעזוב את מאחורי הקלעים  רוצה  "אני לפעמים  זאת.  יודע  הוא 
ורוצה מאוד להוריד את החליפה הזאת שהלבישו אותי בה בעל 
סינוואר.  תקופה  לפני  אמר  הפוליטית",  העבודה  בשביל  כורחי 
הערכה היא שהוא באמת לא נהנה בתפקיד שניתן לו. הוא היה 
בטוח כי הוא עומד להיות בעל סמכות שתגרור את החמאס לקיצון 
ותוביל מלחמות והרג ובמקום זאת הוא יושב ומטפל בבעיות של 

אזרחים כמו ראש עיר. לא עבודה הולמת עבור טרוריסט. 
את  הוכיחו  השיבה  צעדות  בה  תקופה  לאחר  כך,  על  נוסף 
עצמן, חזרו תושבי עזה להפגין נגד חמאס ברחובות. אז יעצו לו 
ולבחון מה מציק  עם התושבים  ולדבר  אל השטח  לרדת  עוזריו 
להם. סינוואר אמר שזה רעיון מעולה שאפשר לעשות אותו אחרי 
הוא  ואכן  מפגינים  עם  שיח  אין  כלומר,  המפגינים.  את  שנהרוג 
עצר את ההפגנות בצורה אלימה. אגב, הוא עצמו גדל בבית עני 
להיות  היה  יכול  הזה  הנתון  העניים,  מצרכי  מתעלם  הוא  והיום 
עדות לרוע שלו, אך למה צריכים עדויות כשאנחנו יודעים שהוא 

רצח בידיו באכזריות רבה בני אדם?

מכיר את ישראל

בואו נשאל לרגע עד כמה הוא מכיר את ישראל? וכן, האיש 
בנוסף  שנים.  לפני  למד  השפה  את  חלקה.  בצורה  עברית  יודע 
על  שניים  או  דבר  אותו  לימדה  הישראלי  בכלא  שלו  השהות 
ישראל. הוא עוקב באדיקות אחר התקשורת הישראלית ומתמצא 
הנראה,  ככל  הישראלית.  ובאקטואליה  בפוליטיקה  רבה  במידה 

אין מישהו בחמאס שמכיר את ישראל כפי שסינוואר מכיר. 
להיכרות שלו צדדים רעים וצדדים טובים. הצדדים הרעים הם 
שהוא מכיר את השפה והתרבות הישראלית ויודע כיצד מתקבלות 
מאזן  את  מכיר  שהוא  הוא,  החיובי  הצד  בישראל.  החלטות 
הכוחות ויודע שישראל חזקה ממנו בהרבה וזה מרסן אותו מאוד. 
הסיבה  זו  בהסלמה,  מעוניין  איננו  חמאס  אומר  הידוע  המשפט 
לכך שסינוואר יודע טוב מאוד מה מחיר ההסלמה. כעת, הוא מצד 
היא  שישראל  העת  כל  להזכיר  ומקפיד  האש  את  נוצר  לא  אחד 
אויב, אבל שומר על אש נמוכה שלא תגרור למלחמה ואף יהיה 
ניתן לדבר על הסדרה. גם בכל סבבי הלחימה אותם הוביל כנגד 
לא  בכדי  מיממה  יותר  לא  אחרי  תמיד  אותם  סיים  הוא  ישראל, 
להיגרר למלחמה. הוא מותח את החבל כמה שיותר בידיעה שיום 
לסכן  אף  ואולי  מלחמה  שתגרור  טעות  לעשות  עלול  הוא  אחד 

את חייו.
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החיתול היחיד עם כריות ספיגה רכות 
וכיס פנימי ייחודי למניעת נזילות 

להגנה על עור התינוק

אתם עושים תמיד את הכי טוב שלכם
בהשראתכם, יצרנו את החיתול הכי טוב שלנו

מלידה ועד גמילה

מידה 
ייחודית 

לשבועיים 
הראשונים!





טעים להכיר!
כל מה שצריך כדי להקפיץ

את הטעם של המנה,

נמצא ברוטב אחד!

במינימום זמןמקסימום ארוחה

רשימת המצרכים )4 מנות(
1/2 חבילת נודלס אטריות ביצים רחבות אסם 

5 כפות רוטב אסייתי למוקפץ אסם
2 כפות שמן

2 כפות שומשום
1 בצל חתוך לרצועות דקות

1 פלפל אדום חתוך לרצועות
1 פלפל צהוב חתוך לרצועות

200 גרם בשר בקר חתוך לרצועות דקות

ציוד נדרש: 
ווק או מחבת רחבה

הכנה )20 דקות(
מבשלים את אטריות הביצים לפי ההוראות שעל 

גב האריזה ומסננים.
במחבת רחבה, או ווק, מוזגים שמן, שומשום, 

פלפלים ובצל, מטגנים כ- 3 דקות.
מוסיפים את רצועות הסינטה, מטגנים כ- 5 

דקות, מוסיפים רוטב אסייתי למוקפץ ואטריות. 
מערבבים ומגישים חם.

ים
יצ

 ב
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אט

ר ו

מוקפץ נודלס בק





₪

!CERTIFIED-ימי מכירות מטורפים ב
מגוון רכבים מיד ראשונה פרטית באחריות יבואן

ELAS 16-22.2

שברולט אורלנדו 2017

75,900 מ-

מחיר מחירון 103,000 ₪

שברולט טראוורס 2017

134,900 החל מ-

₪

מחיר מחירון 144,400 ₪

שברולט אקווינוקס 2018

1,390 מ-

₪

לחודש ללא מקדמה

CERTIFIED פתח תקווה | שמשון 12  | 03-9284466
כל המחירים כוללים מע"מ. מחיר המחירון הוא מחירי הרכבים לפי מחירון "לוי יצחק" לרכבים שברולט אורלנדו 2017 ושברולט טראוורס 2017 מבעלות פרטית ללא שקלול תוספות והפחתות. עסקה לדגם 
שברולט אקווינוקס מחירון משוכלל 130,500 ש"ח. עסקת המימון ל- 60 תשלומים עבור מחיר הרכב ותשלום נדחה בסך 46,675 ש"ח. ריבית של פריים 2.5+. עמלות הקמת ההלוואה כוללות עמלת רישום 
שעבוד 800 ₪, סכומי העסקה עשויים להשתנות עם שינויים בריבית הפריים והמע"מ. בכפוף לאישור ותנאי הגורם המממן )בנק איגוד(. מינימום1 יחידות במלאי. המבצע בתוקף עד ה-22/02/20 או עד גמר 
המלאי, לפי המוקדם. לא כולל כפל מבצעים והנחות. התמונה להמחשה בלבד.המחירים עשויים להשתנות בהתאם לנתוני הרכבים הספציפיים. כפוף לתנאי התקנון. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל 

.UMI עת. העסקה תתבצע ע"י חברת דן ליס-א-קאר 1988 )טרייד אין( בע"מ מקבוצת
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