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שרובם  פרטים,  המון  של  תולדה  היא  נתניהו  בנימין  שהשיג  התוצאה 
שיחקו לידיו של נתניהו, בין אם הוא יזם אותם, ובין אם המציאות שיחקה 
הוא  אבל  נחיתות,  בעמדת  הקמפיין  את  התחיל  נתניהו  כידוע,  לטובתו. 

השכיל צעד אחר צעד לשנות את המציאות.
בתחילת הקמפיין הדברים שיחקו לטובת גנץ. ציבורים רבים, וביניהם גם 
נגדו.  נתניהו תם בעיקר בגלל ההאשמות  ליכוד, האמינו שזמנו של  תומכי 
החסינות  נושא  המשפטי.  בנושא  בכותרות  עמוסה  היתה  הקמפיין  תחילת 
לוותר  והחליט  לחסינות  יזכה  שלא  נתניהו  הבין  כלשהו  בשלב  נפח.  תפס 
ובחר  נתניהו  את  לעקוץ  כנראה  רצה  לממשלה  המשפטי  היועץ  עליה. 
יממה  דווקא  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית  האישום  כתב  את  להגיש 
נמצא  הממשלה  ראש  כאשר  בוושינגטון,  נתניהו  של  הגדול  ההישג  לאחר 
עדיין בארה"ב. מנדלבליט רצה לקלל, אך יצא מברך, משום שהידיעה על 
בכותרות  נבלעה   – מהדורות  פותחת  ברגיל,  שהיתה,  האישום  כתב  הגשת 
היותר  מרעישות בדבר עיסקת המאה. כנראה שהיועץ המשפטי פספס בענין 
התקשורתי. אם היה נוהג כאדם מתחשב ולא היה מנסה לעקוץ את נתניהו 

כשהוא בחו"ל – הוא היה זוכה לכותרות שמנות יותר.
עצם הגשת כתב האישום היתה אמורה לשחק בגדול לטובת כחול לבן, 
אבל לאורך כל הקמפיין נתניהו ניצל את היותו ראש ממשלה כדי לייצר סדר 
יום שידחוק את הנושא המשפטי מקידמת הבימה.  וכמובן שהיו גם אירועים  
משמעותיים שהיטו את סדר היום. היו אירועים בטחוניים בעיקר מול עזה, 
כולל טילים שנחתו בישובי הדרום, והדבר המרכזי ביותר – סכנת הקורונה. 
פתאום הפכנו ממדינה שיש לה ראש ממשלה עם שלושה אישומים – למדינת 

ישראל הרגילה הטרודה בעניני בטחון, בריאות וכדומה. 
כחול לבן נגררו אחרי הליכוד. כך למשל היה בנושא תוכנית המאה של 
טראמפ שגנץ אמר שהוא רוצה לאשרה בכנסת, וזאת כדי לשדר לימין. לכחול 
לבן היתה אסטרטגיה נכונה, לדעתי, והיא לתקוף את נתניהו בבטן הרכב – 
ראש ממשלה עם אישומים פליליים. הבעיה היתה שהם לא היכו בנושא הזה 
במלוא העוצמה, וגם זנחו אותו לעיתים כדי לענות לנושאים אקטואליים כמו 
השיגורים בדרום )אין לכחול לבן מה לחפש בשדרות ובאשקלון, ושום טיל 
שנוחת שם לא ישנה את הצבעת התושבים(. מה שכחול לבן היתה צריכה 
לעשות זה לקחת את הנושא הפלילי ולהכות בו חזק עוד ועוד ועוד. נכון, 
שכל אחד מראשי כחול לבן אמר  בראיונות שאין להצביע לנתניהו בהיותו 

נאשם בפלילים. אבל, משפט אחד אינו קמפיין. 
לכחול לבן היתה בוננזה ביד: כתב האישום נגד נתניהו, ובו עשרות ומאות 
היו צריכים להתייחס לכתב  פרטים על התנהלותו של ראש הממשלה. הם 
האישום הזה ופרטיו כאל תנ"ך וכל יום לקרוא ממנו פסוק אחד משמעותי 
כל  עניין  כך, משמרים  עם הבוחרים.  בכל אמצעי התקשורת  אותו  ולהפיץ 
מערכת  לכל  להספיק  שיכול  חומר  מספיק  האישום  בכתב  ויש  יום מחדש. 

הבחירות. 
רק  נמצא  לא  שהעולם  להבין  כדי  בחירות  מערכות  שתי  לקח  לנתניהו 
סער  לגדעון  תודה  חייב  נתניהו  לשטח.  לרדת  חייב  הוא  ולכן  בפייסבוק, 
שכפה עליו לנהל פריימריס על ראשות המפלגה. נתניהו, שלא רצה להשאיר 
דבר ליד המקרה ורצה לנצח בפער גדול – פצח בקמפיין חרוץ מעיר לעיר 
75%, אבל זה לא  ומסניף ליכודי אחד לאחר. הוא ניצח את סער ברוב של 
בכנסים  התאהב  הוא  פתאום  את השטח,  גילה  נתניהו  פתאום  העיקר.  היה 
בערים השונות, פתאום הוא נפגש עם הבוחרים. התוצאה היתה התלהבות 
של  ההצבעה  אחוז  בבחירות.  ביטוי  לידי  שבאו  הליכודיות  בערים  רבה 
הליכודניקים נמוך בדרך כלל מהממוצע הארצי והפעם הפער צומצם מאד. 
שני קהלים הביאו בבחירות האלה יותר מצביעים מאשר כרגיל – הערבים 

והליכודניקים. שניהם יצאו נשכרים מכך והגדילו את כוחם.
אחרי שקשרנו כתרים לראש הממשלה נתניהו יש לראות איך ההישג הזה 
יתורגם להקמת ממשלה. יתרונו של נתניהו הוא בכך שהעם מאס מבחירות 
ורבים בעם מוכנים לקבל היום שינויי עמדות של הפוליטיקאים. אף אחד לא 
מוכן למערכת בחירות רביעית, ולכן גם אם הפוליטיקאים הבטיחו שלא ילכו 
זה עם זה  - הרי שגם אם ישנו את דעתם – זה יתקבל בהבנה. הדבר הפשוט 
זה לא קרה. בלילה  61 מנדטים.  יקבלו  ומחנה הימין  ביותר היה שהליכוד 
60. המציאות  יהיו  59 מנדטים זה בטוח, ואולי  הבחירות היתה תחושה ש 
עדיין   – הקמפיין  של  גדול  הישג  מנדטים.   58 על  נעצר  הימין  שגוש  היא 
ב-5  קריטי.  הוא  ל-59  מנדטים   58 בין  הפער  פוליטית.  מבחינה  בעייתי 
מנדטים – הימין יכול היה, אולי לעשות קואליציה עם עמיר פרץ ועם אורלי 
לוי אבקסיס. ב 58 מנדטים זה לא מספיק. ליברמן טרק את הדלת סופית )?...( 
לישיבה עם מחנה הימין, כאשר אמר שיתמוך בהצעת חוק שתמנע מח"כ עם 
כתב אישום לכהן כראש ממשלה. ליברמן החליט לסלק את נתניהו מהזירה 

הפוליטית בכל מחיר, והוא עכשיו גם מבצע.
נותר  לא  זה.  את  מבינים  כולם  לממשלה שתמשול.  זקוקה  המדינה  זהו, 
שלהם  הקמפיין  הצהרות  על  קצת  יוותרו  הפוליטיקאים  שגם  לקוות  אלא 

ויאותו להיכנס לממשלה תחת נתניהו, למרות שנשבעו שלא יעשו כן.

לפנינו.  עודנו  ניצח במערכה. הפלונטר הפוליטי  לא  ניצח בקרב, אך  ללא ספק ראש הממשלה 
נגמר.  3 מנדטים, מה ששוב מעלה את השאלה שהכניסה אותנו לסיוט בלתי  לגוש הימין חסרים 
איך? איך תקום ממשלה בהנחה ותקום. לפני הכל, הסיבה לניצחונו של נתניהו בקרב היא העובדה 
כי הערכה הייתה שמפלגת הליכוד בראשות נתניהו לא תצליח להביא כמות מנדטים שתעקוף את 
המפלגה המקבילה מעברו השני של הגוש ועוד בפער גדול כ”כ. בני גנץ, חטף טלטלה לא פשוטה 

שעוד ייתכן ותגרום לו לאבד את עתידו הפוליטי בהנחה והיה אמור להיות עתיד כזה.
אך ביום רביעי בערב וועדת הבחירות פרסמה את נתוני ההצבעה לאחר ספירת 99.9% מקולות 
הבוחרים, מהן עולה כי הליכוד עומד על 36 מנדטים, כחול לבן על 33 מנדטים, הרשימה המשותפת 
15, ש"ס 9, יהדות התורה 7, העבודה-גשר-מרצ 7, ישראל ביתנו 7, ימינה 6. לגוש הימין-חרדים 
יש 58 מנדטים בלבד, לעומת 62 לגוש השמאל מרכז הכולל את ישראל ביתנו והרשימה המשותפת. 
המשותפת  הרשימה   ,1,217,101 לבן  כחול  קולות,   1,349,171 הביא  הליכוד  לקולות,  בחלוקה 
ביתנו  ישראל   ,267,362 העבודה-גשר-מרצ   ,273,900 התורה  יהדות   ,352,443 ש"ס   ,577,355
262,840, ימינה עם 240,162 קולות, עוצמה יהודית זרקה לפח 19,334 קולות. סך הכל נספרו – 

4,602,297 קולות.
לנוכח כך, המערכה כאמור לא הושלמה. לפנינו ימים של מו”מ שאין לדעת איזו תוצאה יניבו 
3 מנדטים חסרים כעת להשלמת הניצחון. האפשרות הראשונה היא למצוא שלושה עריקים  כלל. 
ממחנה השמאל מרכז. האופציה השנייה היא ממשלת אחדות שתאלץ למי מהמפלגות לשבור את 
המילה של עצמם, שכן העקרונות שהציבו המפלגות השונות, אינן עולות בקנה אחד עם אופציית 
שעודנה  האפשרות  היא   – הדברים  את  לשמוע  שקשה  כמה  עד   – השלישית  האפשרות  אחדות. 
עומדת והיא בחירות רביעיות. למרות הכל, הפעם ישנו סיכוי רב יותר לממשלת אחדות מהפעמים 

הקודמות.
בפעמים הקודמות, גנץ וליברמן היו בעמדת כוח חשובה ומשמעותית, הפעם הם חוו מכה לא 
פשוטה והם יודעים שבחירות נוספות עלולים לעשות להם רע יותר מבחינה תמיכה הציבורית ולכן 
לקבל  מוכן  יהיה  לא  הישראלי  הציבור  בנוסף,  ויתפשרו.  ציבורי  למבחן  שוב  ללכת  שלא  ישמחו 
בחירות נוספות והפוליטיקאים יודעים ומבינים את זה. נתון נוסף וחשוב שנכנס הוא מדהים: ייתכן 
ונגיף הקורונה, הוא זה שבסופו של דבר יגרום להליכה לממשלת אחדות. אם ישראל תיכנס למצב 
בסיסיות  סמכויות  עם  יציבה  לממשלה  חובה  יש  נורמטיבית,  בצורה  לתפקד  בכדי  לאומי,  חרום 

והנתון הזה יכול להוות סולם מצוין למי מהפוליטיקאים שמעוניין לרדת מהעץ.
ומשפטו  האישום  כתבי  לנוכח  ע”י  הממשלה  הרכבת  שאלת  והיא  נוספת  בעיה  ישנה  לנתניהו 
של  הביניים  בתקופת  להעביר  לנסות  החליטו  לבן  בכחול  הזה,  בהקשר  ימים.  כמה  בעוד  יתחיל 

המשא ומתן הקואליציוני חוק שימנע מאדם עם כתב אישום לכהן כראש ממשלה )חוק נתניהו(. 
לדברי גורמים בכחול לבן, אין כרגע אפילו טיוטה של הצעת חוק בנושא, ולא ברור אם בכלל 
ובליכוד  בימין  לחץ  לייצר  עשוי  הוא  המהלך,  שיקודם  במידה  במהלך.  תומכת  המפלגה  צמרת 
להחלפתו של נתניהו במטרה להקים ממשלת אחדות של הליכוד וכחול לבן ללא נתניהו. גורמים 
בכחול לבן אמרו כי "אנחנו ממתינים לתוצאות האמת הסופיות כדי להחליט על המשך דרכנו ולראות 
מה אפשרויות הפעולה. כל האופציות על השולחן אבל טרם התקבלו החלטות". חבר הכנסת עפר 
שלח, מבכירי כחול לבן, אמר בריאיון ל'ווינט' כי בכוונתם לצאת ב"כל מהלך כולל, כולל מהלך 

פרלמנטרי", שימנע מנתניהו לכהן בראשות הממשלה.
לדברי שלח, "אנחנו רצינו את המהלך החוקי הזה עוד בכנסת הקודמת, אבל זה לא התאפשר כי 
ליברמן לא הלך איתנו על הדבר הזה. אם ליברמן ילך ואם יהיה לנו רוב – נעשה את זה". שלח הוסיף 
כי אין לו צורך להיות "מתואם" עם הרשימה המשותפת. "אני יודע בדיוק איפה הרשימה המשותפת 

עומדת, בגוש החוסם לנתניהו", אמר שלח. 
לחקיקת  כרגע  היתכנות  אין  כי  הבהיר  ינון,  איל  עו"ד  לכנסת,  היועץ המשפטי  הדברים,  לאחר 
וועדות  הכנסת  מליאת  "ככלל,  ממשלה:  להרכיב  נתניהו  בנימין  הממשלה  מראש  שתמנע  חוק 
הכנסת אינן נוהגות להתכנס בשבועיים שבין הבחירות ובין מועד כינוסה של הכנסת החדשה; אשר 
לחקיקה פרטית – היא כלל אינה אפשרית בתקופה זו", נמסר מטעמו במענה לפניות כתבים. בנוסף, 
התעוררה התנגדות לחוק גם בגוש השמאל. ח"כ עמר בר-לב אמר בתגובה ליוזמה לחקיקת חוק 
נגד נתניהו כי "זאת לא הדרך להחליף את נתניהו". לדבריו, "נאבקתי נגד חוקים פרסונליים כשהם 
הועילו לנתניהו, ואני מתנגד ליוזמה לחוקק חוק פרסונלי נגדו. זאת לא הדרך להחליף את נתניהו. 

הדרך היחידה היא הקמת ממשלת מיעוט בראשות גנץ, בתמיכת המשותפת וליברמן".

ליברמן טרק 
את הדלת

ניצחון ללא הכרעה

לוחות זמנים להקמת הממשלה 
לאחר  הנשיא  בבית  ייערכו  נבחר,  מועמד  על  הממשלה  הרכבת  מלאכת  הטלת  לקראת  ההתייעצויות 
ועדת הבחירות  יו"ר  ידי  ויימסרו לנשיא המדינה על  וסופיות,  יהיו ברורות, רשמיות  שתוצאות הבחירות 
המרכזית, שופט בית המשפט העליון ניל הנדל, בתום שמונה ימים מיום הבחירות בהתאם לקבוע בחוק )על 
פי סעיף 11 לחוק-יסוד: הכנסת(. על פי לוחות הזמנים עתיד השופט להעביר לנשיא את התוצאות בי"ד אדר 
תש"פ. לרשות הנשיא עומדים שבעה ימים לקיום התייעצויות וקבלת החלטה וזאת לא יאוחר מכ"א אדר 
תש"ף. יצוין כי ייתכן שההטלה תערך עוד בטרם ימלאו שבעת הימים. בבית הנשיא מציינים כי גם הפעם 

יועברו ההתייעצויות בשידור חי מבית הנשיא ובשקיפות מלאה אל הציבור.
בבית הנשיא פרסמו את לוחות הזמנים עד הרכבת הממשלה )אם תוקם(: בי"ד אדר )פורים(, העברת 
עם  התייעצויות  לקיום  אפשריים  ימים  אדר,  י"ד-כ"א  בין  המדינה.  לנשיא  הרשמיות  הבחירות  תוצאות 
הסיעות בבית הנשיא. כ"א אדר, המועד האחרון על פי חוק להטלת מלאכת הרכבת הממשלה על מועמד 

שהסכים לכך.
לחבר הכנסת עליו הטיל הנשיא את מלאכת הרכבת הממשלה, נתונים 28 ימים להרכבת הממשלה מיום 
ההטלה. הנשיא רשאי להאריך את התקופה עד 14 ימים. אם עברה התקופה שניתנה לחבר הכנסת ולא עלה 
בידו להרכיב ממשלה, או שהודיע ח"כ לנשיא שאין בידו להרכיב ממשלה, או שהוצגה ממשלה והכנסת 
דחתה את הבקשה להביע בה אמון, עומדות בפני הנשיא שתי אפשרויות שעליו לממש בתוך שלושה ימים. 
האפשרות הראשונה היא להטיל את הרכבת הממשלה על ח"כ אחר שהודיע לנשיא שהוא מוכן לקבל עליו 
להודיע  היא  נוספת  להרכבת הממשלה. אפשרות  ימים   28 יהיו  זה  ולח"כ  הרכבת הממשלה  את מלאכת 

ליושב ראש הכנסת שאינו רואה אפשרות להרכבת ממשלה.

רוני רימון

אוריאל צייטלין



ב״ה

 הוא לא
התחפש

תרמו למתנות לאביונים ופדיון שבויים

₪ 35,000₪ 36,000₪ 30,000
ליווי משפטיתמיכה רגשיתהוצאות מזון

₪ 43,200₪ 21,000₪ 18,000
מדריכי התאקלמותאבטחה וביטחוןשכירת דירת מסתור

 גיבורי יד לאחים, עושים הכל כדי להציל אותו, את אימו ואת אחיו.
אבל החילוץ הוא רק ההתחלה!

יד לאחים מוביל את המאבק המשפטי היקר על גורל הילדים, דירות מסתור, 
טיפול פסיכולוגי, ליווי עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, כלכלה למחיית הניצולים ועוד. 

תלמידי חכמים 
 
יעתירו עבורכם 
 

בשעה 18:00)י"ב באדר(מסירת שמות עד יום ראשון שמשון מאוסטרופולי הי"דעל ציון המקובל האלוקי רבי ביום תענית אסתר

גדולי הרבנים קבעו ״יד לאחים מקיימים מצוות פדיון שבויים״ "אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים" )רמב״ם(

עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר • התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 • יד לאחים: ת.ד. 551 ב”ב. ח-ן בנק הדואר 44-22-440 • ח-ן בנק דיסקונט )11( סניף 139 ח-ן 579955

1-800-620-640
יד לאחים- לא מוותרים על אף יהודי

www.yadlachim.co.il :מסירת שמות ותרומות גם באתר יד לאחים
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אוריאל צייטלין והדס קאהן

צילום:קובי גדעון / לע"מ, דוברות מד”א

קורונה כאן. כן, ממש פה בישראל מתפשטת אט אט המגיפה 
שגורמת לכולנו לפאניקה בלתי נגמרת. 15 חולים. אחד ועוד אחד 
יום אנו מתבשרים על עוד נדבקים בקרב תושבי המדינה.  ובכל 
מן  אחד  לכל  יש  אבל  לעולם,  בהשוואה  נמוך  המספר  אומנם 
החולים פוטנציאל רב להדבקה המונית. כך למשל אזרח המדינה 
ששב מאיטליה, הדביק את רעייתו, הלך לעבודה בחנות הפיראט 
את  הדביק  הוא  כמנהל.  משמש  הוא  שם  יהודה,  באור  האדום 
אחת העובדות ולפחות שני לקוחות. אחת מהלקוחות היא מנהלת 
בית ספר. בתחילה היא לא ידעה שהיא חולה, כיוון שבשבועיים 
הראשונים הווירוס אינו מפציע ואינו מראה תסמינים. כעת היא 
חולה, אבל אינה יודעת. יום בימים שלאחר מכן, היא הלכה אל 
בית הספר, שם היא הסתובבה בין הצוות הלימודי ובין התלמידים 
– אלפים במספר. כעת כל אחד מהם עלול לשאת עליו את הנגיף 

ולהדביק עוד. 
תלמיד  הוא  בחנות,  שהיה  נוסף  לקוח  ההתחלה.  רק  זה  אבל 
בית ספר שגם הוא נדבק ללא ידיעתו והמשיך ללכת לבית הספר, 
לצפות  בת”א  ענק  לאצטדיון  הלך  ובנוסף  חברים  עם  לשחק 
כל  לכן  נוספים.  שהדביק  ייתן  העת,  כל  שעתיים.  של  במשחק 
הפוטנציאל  נוספים.  חולים  מאות  אחריו  להביא  עלול  חולה 
משחק  אותו  אחרי  אישית.  מעט  קטנה  דוגמה  הנה  עצום.  הוא 
באצטדיון, הגיע אחד מהנוכחים שם לסעוד עם כותב השורות. 
לשמחתי, הוא ישב במרחק רב מאותו חולה ואין חשש כי נדבק, 
אבל אם היה יושב קרוב יותר, ייתכן והיה נדבק ואף מדביק את 
עבדכם. בימים שלאחר מכן, קיימתי כמה ישיבות עבודה, נפגשתי 
חלילה  עלולים  היו  שונה,  מעט  שבמציאות  ורבים  אנשים  עם 
להידבק גם הם. לא באנו לדבר עלי, אלא על העובדה כי הנגיף 

חמקמק ויכול בכמה ימים להדביק אלפים.

נוקשה  בידוד  על  החליטה  ישראל  מדינת  אלו,  סיבות  בגלל 
לכל מי שבעל פוטנציאל רב להידבק. קרוב ל-100,000 בני אדם 
בישראל כבר בבידוד ועוד רבים כנראה ייכנסו בימים הקרובים, 
6000 בני אדם שהגיעו ממדינות  נכנסים לישראל  יום  שכן בכל 
נגיף הקורנה חזק במיוחד. הבידוד הזה, הוא יסוד צמצום  בהם 
שם  היו  לא  יום   12 לפני  עד  איטליה.  את  לדוגמה  קחו  הנגיף. 
אגב,  מתים.   100  – מ  למעלה  סופרים  הם  היום  ואילו  חולים 
החולים הישראלים, הם פרי הנגיף מאיטליה. הערכה אומרת כי 
הנגיף בארץ זו, קטלני ודומיננטי יותר מכל מדינה אחרת למעט 
סין ואיראן. כלומר, איטליה היו היא המוקד המרכזי להתפשטות 
גבולות  ישנם  ובאירופה  אירופית  מדינה  היא  איטליה  הקורונה. 
ללא  למדינה  ממדינה  לעבור  שאפשר  כלומר,  רבים.  פתוחים 

מאמץ, מה שבעצם באופן וודאי גורם לעוד התפרצויות.
עקב כך, בישראל כבר היום שוקלים לצמצם תחבורה ציבורית 
בכמה  בפרט  אנשים  של  גבוהה  ריכוז  ישנו  בהן  וסיטואציות 

אזורים שונים ברחבי הארץ. 

 נמסטה

תתחילו להתרגל, מעתה אין ללחוץ ידיים זה לזה, אלא לאמץ 
מישהו  לברך  המסורתית  הדרך  בה  ההודית  האלטרנטיבה  את 
לשלום בהודו היא לקרב את שתי כפות הידיים )כמו בתפילה(, 
בישר  הדברים  את  קלה.  קידה  כדי  תוך  )שלום(  נמסטה  ולומר 
שורות  ועל  כך  על  רביעי  ביום  שהודיע  נתניהו  הממשלה  ראש 
צעדים שיינקטו בישראל בשל התפשטות הנגיף. בין היתר ישראל 
ואוסטריה  ספרד  שווייץ,  גרמניה,  מצרפת,  מהשבים  תדרוש 
נתניהו אף קרא לציבור להימנע מלחיצת  להיכנס לבידוד ביתי. 
על  יאסור  משרדו  על  הודיע  ליצמן  יעקוב  הבריאות  שר  ידיים. 
קיום אירועים של יותר מ-5,000 בני אדם. משמעות ההנחייה היא 

הקורונה בישראל
משרד הבריאות מגביר את המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה הקטלני והורה לבאים מחמש מדינות נוספות 
ביבשת אירופה להסתגר בבתיהם • תיירת שהגיעה מארצות הברית והתגלתה כחולה בנגיף הקורונה - טיילה 

באזורים רבים ברחבי ירושלים

למעלה מחמישים אלף ישראלים שוהים בבידוד מוחלט 

יעקב ליצמן ומשה בר סימן טוב חותמים על הנחיות

המשך בעמוד 12



50 מ�מ

העונג
 הוא לתת משהו

שאני הכי אשמח לקבל

פלטינום הקפה הבא שלך

 להתענג על קפה עשיר, איכותי וארומטי
פלטינום. 100% קפה ערביקה מברזיל
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שלא יתקיימו אירועי פורים המוניים השנה.
נתניהו  אמר  הבריאות,  במשרד  שנערכה  עיתונאים  במסיבת 
כך  לזה  קוראים  לא  עולמית.  מגפה  של  בעיצומה  "אנחנו  כי 
השנים  במאה  ביותר  מהמסוכנות  שהיא  ייתכן  האמת.  זו  אבל 
מכל  ביותר  הטוב  במצב  נמצאת  ישראל  אבל  האחרונות, 
המדינות האחרות. אנחנו נמצאים כך, כי הנחיתי על היערכות 
יתר ולא חסר. נאלצנו לנקוט באמצעים נוקשים מאוד כדי להאט 
את קצב התפשטות המחלה בישראל וכך קרה. אני נותן דוגמה 
אחת וחשובה- צריך להקפיד הקפדה אדירה על היגיינה אישית. 
זה אומר לעשות דבר שהוא נגד האופי שלנו ונגד הטבע שלנו, 
נגד המנהג שלנו ללחוץ ידיים. פשוט להפסיק ללחוץ ידיים כפי 
להימנע  הדרך  את  תמצאו  שלום.  להגיד  אפשר  עושה.  שאני 
מלחיצות יד ומדברים אחרים שיבקשו מכם משרד הבריאות". 
הציע   – הקרוב  בזמן  ידיים  מלחיצת  להימנע  שהמליץ  נתניהו 

כאמור לאמץ את ברכת השלום ההודית "נמסטה".
אחרי ראש הממשלה דיבר שר הבריאות יעקב ליצמן והודיע 
וכנסים  איש,  ל-5,000  מעל  של  אירועים  יתאפשרו  לא  כי 
על  לשמור  זה  "היסוד  יבוטלו.  בארץ  שמתוכננים  בינלאומיים 
 5000 מעל  של  התכנסויות  נמנע  מציג.  הבריאות  שמשרד  מה 
איש. מתברר שחלק גדול מהאנשים שהיו באיטליה לא דיווחו 
איפה היו. לא נהסס מכלום, גם אם זה לא פופולרי, גם להחמיר 
ספרד  צרפת,  שוויץ,  מגרמניה,  לחוזרים  ההנחיה  מה שצריך". 
מי  על  גם  תקפה  ימים,   14 למשך  לבידוד  להיכנס  ואוסטריה 
שחזר בשבועיים האחרונים מאותן המדינות. עד חצות צפויות 
לנחות בישראל חמש טיסות מצרפת, שבע טיסות מגרמניה, שתי 
משוויץ.  אחת  וטיסה  מאוסטריה  טיסות  ארבע  מספרד,  טיסות 
נכון לעכשיו, מספר המדינות שהנוסעים שחוזרים מהן נאלצים 

להיכנס לבידוד עומד על 13.
מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב אמר בהצהרה כי, 

"אנחנו יודעים לגבי כל אחד מה-15 ממי נדבק ומתי, מבחינה 
זאת המצב טוב. החשוב כרגע הוא להיות מהירים. אנחנו עושים 
פה פי 4 יותר בדיקות מארה"ב, כדי לצמצם פוטנציאל ההדבקה 
וזה  וגדלים  הולכים  במספרים  הבידודים  אנשים,  אותם  של 
נראה נטל אבל האלטרנטיבה תהיה גרועה יותר". בין הצעדים 
הבריאות  מערכת  עובדי  על  יאסור  הבריאות  משרד  החדשים 
הזאת  המערכת  הצורך  שבעת  מצב  למנוע  כדי  לחו"ל,  לנסוע 
תוכל לתפקד כראוי. "אנחנו נעשה הכול כשהאירוע הזה יגמר 
יום אחד – יגידו שישראל היא בין המדינות שהתמודדו איתו הכי 
טוב", אמר מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב. לדבריו, 
"אנחנו רואים שמדינות שלא עושות את הצעדים שאנחנו עושים 

מגיעות למצב שהן נוקטות בצעדים יותר קשים".
בנימין  הממשלה  ראש  קיים  העיתונאים  מסיבת  קודם 
נתניהו דיון בראשותו בנושא המשך היערכות לנגיף הקורונה, 
הבריאות  במשרד  ליצמן,  יעקב  הבריאות  שר  בהשתתפות 
שבת,  בן  מאיר  המל"ל  ראש  גם  השתתפו  בדיון  בירושלים. 
הבריאות  משרד  מנכ"ל  פרץ,  רונן  רה"מ  משרד  מנכ"ל  מ"מ 
מנכ"ל  באב"ד,  שי  האוצר  משרד  מנכ"ל  טוב,  סימן  בר  משה 
נוספים. "אני סיימתי  וגורמים  רשות האוכלוסין, מנכ"ל מד"א 
נוסף  דיון  המקצועי,  והצוות  הבריאות  שר  עם  יחד  עכשיו, 
לגבי הטיפול שלנו במשבר הקורונה. אני אומר "משבר" אבל 
צריך להבין, אנחנו בעיצומה של מגפה עולמית", אמר נתניהו. 
"לא קוראים לזה כך, אבל זו האמת וצריך להגיד אותה. ייתכן 
במאה  שהיו  הללו  המגפות  של  ביותר  המסוכנות  מן  שהיא 
השנים האחרונות. אבל ישראל נמצאת במצב הטוב ביותר מכל 

המדינות האחרות, יחד עם עוד 2-3 מדינות במערב".
הזאת  הדוגמה  חשובה,  אחת  דוגמה  לכם  לתת  רוצה  "אני 
קצב  מאוד,  מתקדמת  מדינה  שהיא  איטליה,  איטליה.  היא 
ההתפשטות בה הוא גדול מאוד, ואני חייב להגיד שיש שם קצב 

תמותה של בין ארבעה לחמישה אחוז, וקצב של מקרים קשים 
זו איטליה והיא מדינה מתקדמת. כשהנחנו  של כעשרה אחוז. 
14 ימים,  את כל מי ששב מאיטליה להיכנס לבידוד עצמי של 

צפינו את פני הדברים".
בעקבות ההנחיות החדשות למניעת התפשטות נגיף הקורונה 
צפויים  הכתבה(  לצד  במסגרת  במלואן  )המופיעות  בישראל 
עשרות אלפי ישראלים להיכנס לבידוד ביתי למשך 14 יום. בין 
בשבועיים  ששבו  הישראלים  מהאזרחים  דורשת  ישראל  היתר 
להיכנס  ואוסטריה  ספרד  שווייץ,  גרמניה,  מצרפת,  האחרונים 
 50 בין  הבריאות,  במשרד  ההערכות  פי  על  ביתי.  לבידוד 
למשך  הוא  הבידוד  בבידוד.  לשהות  ידרשו  איש  אלף  ל-100 
היעד. למשל: אם אדם  עזיבתו של האדם מארץ  מיום  יום   14
בלבד  ימים   8 בבידוד  חייב  מגרמניה,  שעבר  שישי  ביום  חזר 
)עד ה-12 למרץ(.  לאור ההנחיות המחמירות העלולות להביא 
נזק משמעותי לכלכלה הישראלית, משרד האוצר פנה היום אל 
המועצה לביטחון לאומי )מל"ל( בדרישה לרכך את הצעדים, על 
מנת למנוע נזק כלכלי למשק. בתגובה לטענות האוצר אמר ראש 
המל"ל, מאיר בן שבת, כי "היעד שאותו אנחנו מבקשים להשיג, 
הוא האטת קצב ההתפשטות. כל יום שאנחנו מצליחים מצמצם 
את הפגיעה בשגרת החיים, ממתן את ההשפעות על המשק. לכן 
חשובה התגייסות של כולנו". בן שבת הבהיר כי המצב בישראל 
נקיטת  לפני  בחשבון  הובאו  השיקולים  "כלל  וכי  בשליטה, 
למרות  שונים".  בתחומים  להשפעות  ערים  אנחנו  הצעדים. 
הכלכליים  השיקולים  כי  וטענו  ביקורת  מתחו  באוצר  דבריו, 
נלקחו בחשבון עד כה. "הערכות משרד הבריאות לטיפול  לא 
שהשיקולים  ברגע  שקלים.  מיליוני  במאות  נאמדת  בקורונה 
שקולה",  יותר  החלטה  מקבלים  לחשבון  נכנסים  הכלכליים 

אמרו במשרד האוצר.
התפרצות  עם  להתמודדות  נערכים  הסוהר  בתי  בשירות  גם 
לחיטוי  ציוד  לצד  מיגון  ציוד  רכשו  בשב"ס  הקורונה,  נגיף 
נוסף.  ציוד מיגון  ונערכים לרכש מסיבי של  ואגפים  של תאים 
הן  הוכנו  והדרכה  התגוננות  ושילוט  סרטונים  הסברה,  חומרי 
בשב"ס  כי  פורסם  ב'וואלה'  לסגל.  והן  האסירים  לאוכלוסיית 
לבני  אסירים  בין  והמפגשים  הפתוחים  הביקורים  את  יבטלו 
משפחותיהם יעשו באמצעות מחיצות. נכון לעכשיו, אף אסיר 

לא נדבק בנגיף.

הנחיות משרד הבריאות: איסור לקיום כנסים בינלאומיים 
בינלאומיים  מכינוסים  השבים  ישראל  תושבי  בישראל, 
בהתכנסויות  השתתפות  איסור  בבידוד,  יחויבו  בחו"ל 
מעל 100 איש לאנשים שחזרו מכל יעד בחו"ל, המלצה 

לאסור באופן גורף יציאות עובדים לחו"ל ועוד

ספרד  שוויץ,  גרמניה,  מצרפת,  השבים  ישראלים   .1
ההחלטה  יום,   14 למשך  בית  בבידוד  יחויבו  אוסטריה 

רטרואקטיבית מיום עזיבת היעד.

2. זרים ממדינות אלו לא יוכלו להיכנס לישראל, אלא עם 
יכנס  זו  החלטה  ישום  בית.  לבידוד  מוכחת  יכולת  יציגו 

לתוקף בימים הקרובים.

3. איסור גורף לקיום כנסים בינלאומיים בישראל.

בחו״ל–  בינלאומיים  מכינוסים  השבים  ישראל  תושבי   .4
יחויבו בבידוד בית 14 יום.

5. עובדי מערכת הבריאות – איסור גורף לצאת לחו"ל.

מעל  והתקהלויות  המוניים  אירועים  לקיים  איסור  חל   .6
5,000 איש.

איש,   100 מעל  בהתכנסויות  השתתפות  איסור  חל   .7
לאנשים שחזרו מכל יעד בחו"ל ב-14 הימים האחרונים.

גורף  באופן  לאסור  המדינה  שירות  לנציב  המלצה   .8
יציאות עובדים לחו"ל.

כרוניות  רקע  מחלות  ולבעלי  ומעלה   60 לבני  המלצה   .9
נשימתיות  מחלות  דם,  לחץ  יתר  סכרת,  לב,  מחלות  כגון 
או דיכוי חיסוני, להימנע מהתקהלויות וממגע עם אנשים 
אנשים  או  תסמינים  בעלי  או  בחו"ל  יעד  מכל  ששבו 

החשודים כחולים.

)ב-14  לבנון  סוריה,  עיראק,  באיראן,  תיירים ששהו    .10
יום האחרונים( לא יורשו להיכנס.

על  יתרה  הקפדה  להקפיד  ממליץ  הבריאות  משרד   .11
היגיינה ולהימנע מלחיצות ידיים.

הנחיות משרד הבריאות

ראש הממשלה וראש ממשלת הודו ודי מדגימים לנו 'נמסטה'
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ופלים ועוגיות מן

ליהנות כמו שאהבנו מז
במינון אחראי ומאוזן

 מן, מותג הופלים והעוגיות שעליו כולנו גדלנו, מציג 
 אריזות עדכניות ומזמין אתכם להמשיך וליהנות מהטעם האהוב, 

תוך שימת לב למינון נכון ותזונה מאוזנת.





פרווה

משלוח מנות ואוראו
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