זעם על פרסומים רשמיים של חוגים ידועים בחו"ל
במאמרים פוגעים במרנן ורבנן שליט"א חברי מועצגה"ת

אין לומד תורה שהתייצב במועד שיושב במעצר ^ צוות מיוחד של ועד הישיבות ונציגי יהדות התורה מטפל בלומדי התורה שלא התייצבו או שהו בחו"ל ^
ההסדר לדחיית לומדי התורה משירות צבאי התבסס במשך השנים בגלל ההקפדה שהאישורים ניתנים רק לאלה שתורתם אומנותם ^ העמדת פנים על כך שיש

אדמו"רים וראשי ישיבות "בעלי דרגה עילאית יותר" שרק להם חשובה כל נפש יהודית גובלת בעזות וחוצפה
זעם רב וסלידה הובעו בקרב
בני היהדות החרדית הנאמנה
באר"י עם היוודע היקף הפרסומים
והמאמרים המודפסים בחו"ל ע"י
חוגים רשמיים ,שבהם משולבים
השמצות ופגיעות קשות נגד מרנן
בס"ד | יום ראשון פר' בהעלותך י' בסיון תשע"ז |  4יוני | גליון  | 2560שנה ט' | המחיר בא"י 5.00 :ש"ח ורבנן שליט"א חברי מועצות גדולי
דף היומי :בבלי  -בבא בתרא קלג | ירושלמי  -נזיר כא | חובות הלבבות :חשבון הנפש הי' )היראה( התורה בארה"ק) .בעתון המודפס

העתון של היהדות הנאמנה

בחו"ל בשם 'דער איד' נכתבו דברי
בלע וסרה של ממש במועצות
גדולי התורה ובגדולי וחכמי התו־
רה וגדולי האדמור"ים  -זצוק"ל
ויבדלחט"א .ראה מסגרת(.
כפי שנמסר ,הרקע לפרסו־
מים פוגעים אלה ,נעוץ בנסיונות
להכין דעת קהל ,במסגרת הכנות

נמשכים ההישגים המדיניים בעקבות ביקורו של טראמפ בסעודיה

דיווח :קטאר נערכת לגרש משטחה אנשי
חמאס בשל לחץ כבד שמפעילה ארה"ב
לפי הדיווח ,אנשי חמאס המופקדים על תיאום הקשר עם הנהגת הארגון ביהודה ושומרון מתבקשים לעזוב את קטאר בהקדם ^
רשימת המגורשים גובשה על ידי המודיעין הישראלי ^ לא ברור אם חאלד משעל נכלל גם הוא ברשימת המגורשים

מאת יעקב א .לוסטיגמן
כלי תקשורת ערביים דיווחו
בסוף השבוע ,כי קטאר החלה
להיערך לגירושם של אנשי חמאס
משטחה .בשלב זה אמורים להיות
מגורשים רק אנשי חמאס העוס־
קים בתיאום עם הנהגת הארגון
ברצועת עזה ,כך על פי הדיווחים.
עוד נמסר ,כי ממשלת קטאר הת־
נצלה על הצעד ,והבהירה כי היא
עושה זאת רק בגלל שמופעלים
עליה לחצים כבדים מצד "גורמים
חיצוניים".
ההערכה היא כי הלחץ הכבד
מופעל על קטאר מצד ארה"ב,
לאחר שנשיא ארה"ב דונלד
טראמפ כלל את חאמס בשורה
אחת עם ארגוני הטרור חיזבללה
ודאע"ש .דבריו אלו גררו ביקורת

לא ברור האם גם מנהיג חמאס יגורש .מנהיג חמאס חלאד משעל מציג את אמנת הארגון במשרדי הארגון בקטאר

חריפה מצד הנהגת חמאס ביהודה
ושומרון ,שטענה כי ציון שמו של
הארגון יחד עם ארגוני טרור מו־
בהקים ,מלמד על הנטיה הברורה

של טראמפ לצד של ישראל בס־ שהועברו לקטאר ,ככל הנראה
על ידי ארה"ב ,גובשו על ידי
כסוך בינה ובין העם הפלסטיני.
בעיתון הלבנוני 'אל מיאדין' המודיעין הישראלי .זאת ,לאחר
דווח כי שמותיהם של המגורשים ששמות אלו עלו פעמים רבות

השבוע :המדינה צפויה לאשר בניה ביו"ש
ועדת התכנון העליונה של המנהל האזרחי תתכנס כדי לאשר בניית אלפי יחידות דיור ביהודה ושומרון,
לראשונה מאז כניסת הנשיא טראמפ לתפקיד
מאת מרדכי גולדמן
ועדת התכנון העליונה של
המנהל האזרחי תתכנס השבוע
לשני דיונים שבהם יאושרו
תכניות לבניה של יותר מ־2,600
יחידות דיור ברחבי יהודה ושו־
מרון .מדובר באישורים לבניה
שיינתנו לראשונה מאז כניסתו
של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ
לבית הלבן.

על פי הדיווח ,חברי הוועדה
ידונו בימים שלישי ורביעי בשו־
רה של תכניות בניה שהוקפאו
עד כה .התכניות כוללות בניה
גם ביישובים הנמצאים מחוץ
למה שמכונה 'גושי התיישבות',
כמו למשל בתפוח.
מעריכים
בירושלים
שאישורי הבניה לא יגררו ביקו־
רת מצד וושינגטון ,בשל העוב־
דה שבין לשכת ראש הממשלה

לממשל טראמפ מתקיימת היד־
ברות סביב מדיניות הבניה של
ישראל ביהודה ושומרון.
בתחילת השבוע שעבר
התייחס ראש הממשלה בנימין
נתניהו ליחסים עם ארצות הב־
רית על רקע ביקורו של טראמפ
בישראל" ,אין לנו צ'ק פתוח
במישור המדיני .אנחנו מדינה
ריבונית ,יכולים להחליט הרבה
דברים ולהצהיר הרבה דברים,

אבל מבחינת הסכמה אמריקנית
לא הייתי מפליג למחוזות הללו",
אמר.
בישיבת סיעת הליכוד הד־
גיש נתניהו ,כי "נכון שיש יחס חם
והבנה רבה לעמדות שלנו ,אבל
זה לא נכון שיש לנו צ'ק פתוח
וזה רחוק מלהיות המציאות.
לכן אנחנו נדרשים לפעול כאן
בתבונה רבה וגם באחריות".
המשך בעמ' ב

בחקירותיהם של אסירים בטחו־
ניים העצורים בכלא הישראלי.
קטאר נחשבת לפטרוניתו
העיקרית של ארגון חמאס ,וב־
שטחה פועל גם מנהיג הלשכה
המדינית של חמאס ,חאלד מש־
על .זאת ,על אף שקטאר נחשבת
לבת ברית של ארה"ב ,ובשטחה
פעילים בסיסי צבא אמריקאים
שנועדו בין היתר להגן עליה
מפני התוקפנות האיראנית ומפני
איומים אזוריים אחרים.
בשנים האחרונות התמודדה
קטאר עם פגיעה במעמדה בעולם
הערבי ,בין היתר בשל העובדה
שהיא היתה הגורם שיזם ועודד
סדרה של הפיכות שלטוניות
בעולם בערבי ,במסגרת מה
שמכונה 'אביב העמים הערבי'.
זאת ,באמצעות רשת 'אל ג'זירה'
שבבעלותה ,הנחשבת לרשת
המשפיעה ביותר בעולם הערבי.
קטאר נחשבת גם לתומ־
המשך בעמ' ב

מאת כתב 'המבשר'
בכיר הרשות הפלסטינית
ג'יבריל רג'וב אומר שהכותל
המערבי צריך להיות תחת רי־
בונות ישראלית" .אנחנו מבינים
שהכותל שטראמפ ביקר בו זה
מקום קדוש ליהודים ובסופו של
דבר זה חייב להיות תחת ריבונות
יהודית" ,אמר רג'וב בראיון לערוץ
השני" .אין לנו שום ויכוח על זה.
ברור – זה מקום קדוש ליהודים".
רג'וב קשר בין הריבונות בכו־
תל לשאלת הריבונות בהר הבית.
"הר הבית הוא שלנו ,הוא לא
שלכם ואני חושב שאתם תפסיקו
לדבר ככה .זה הסטטוס קוו מאז
 ,1967מה שקבע משה דיין ,ושנינו
צריכים לכוון אליו .אבל אם אתם

רוצים לעשות פיצוץ אז תגידו 'זה
שלנו ,זה שלנו" ,אמר.
סוגיית הריבונות בכותל על־
תה סביב ביקורו של דונלד טרא־
מפ בכותל בחודש שעבר – ביקור
ראשון של נשיא אמריקאי מכהן
במקום .לקראת הגעת טראמפ,
צוות הקונסוליה האמריקאית
בירושלים סירב לדון עם נציגי
לשכת ראש הממשלה נתניהו על
סידורי התקשורת במקום ,בטענה
שלישראל אין שם סמכות .הבית
הלבן התנער לאחר מכן מדברי
הדיפלומטים.
"טראמפ הוא הזדמנות לנו ול־
צד הישראלי .הוא בא עם כוונות
ברורות לעסקה האולטימטיבית
ולשים קץ לסבל של שני העמים"
אמר רג'וב" .אני חושב שזו יוזמה
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מאת כתב 'המבשר'
בכירי ועסקני שכונת מאה
שערים בירושלים דורשים בתוקף
מהגורמים הרלוונטיים לחקור את

המצב כמו שהוא ,לא כמו שמחנך
אותם ביבי .מה זה רחבעם זאבי,
הוא היה גיבור? ויש רחוב על
שמו .אנחנו גאים בהיסטוריה
שלנו כמו שאתם גם כן .אל תמ־
שיכו לדבר שטויות :אנחנו מד־
ברים על שלום ומאמינים בשלום
ורודפים שלום".
רג'וב נשאל שוב על ההסתה
ברש"פ ועל טרור הסכינים ,והוא
אמר "אנחנו תחת כיבוש ,מה אתם
מצפים? תגידו ברוך ה' שעכשיו
עם טראמפ יש תקוה שהכיבוש
שלכם ייגמר .מה אתם מצפים
מהאנשים? שנחנך את ילדינו לא־
חווה בינם לבין הכיבוש? אני לא
מרמה אף אחד ,יש עכשיו תקוה".

ההתפרעות הברוטאלית של שו־
טרי ובלשי משטרת ירושלים ביום
שישי האחרון ,כשערכו מעצרים
והכו באכזריות רבה מבוגרים
וילדים עד זוב דם .לדברי העסק־
נים ,רובם נקלעו למקום ולא היו
מעורבים.
לדברי העסקנים ,בשבועות
האחרונים מעוררת המשטרה
פרובוקציות יזומות ומיותרות
כשמכניסה בכוונה תחילה
בשעות עמוסות ביותר בלשים
לובשי מדי צה"ל לתוככי הסמ־
טאות הצרות של השכונה ,בכוונה
תחילה להסעיר את הרוחות
ולגרום להתפרצויות זעם של
קטינים .בלשי משטרה נערכים
במקום מבעוד מועד ומבצעים
מעצרים.
ביום שישי האחרון ,שעות
אחדות לפני כניסת השבת כשה־
שכונה כולה מתכוננת לקראת
שבת ,והסמטאות עמוסות בהמוני
תושבים הממהרים לדרכם ,ראתה
משטרת ירושלים לנכון להפר את
ההכנות ולהכניס את השכונה
כולה לתוהו ובהו ולסבל חסר
תקדים.
כפי שמדווחים בכאב בכירי

דיווח בלבנון" :נעצר מרגל שחיפש מידע על רון ארד"
אזרח עיראקי שהיגר ללבנון נעצר לאחר שריגל לטובת ישראל ופעל בין היתר לחפש מידע על רון ארד

חיים זאב ברים

ב"ר בן ציון הי"ו
ישיבת תפארת ישראל  -רוז'ין
ירושלים

מאורשים

נחמי גבירץ

ב"ר שבתי הי"ו
סמינר הישן ביתר
ביתר עילית

בס"ד ,אור לח' בסיון תשע"ז

מאת סופרנו הצבאי
העיתון הלבנוני 'אלאחבאר'
דיווח בסוף השבוע כי מנגנון
הבטחון הכללי בלבנון תפס לפני
כחודש וחצי סוכן ישראלי ממוצא
עיראקי ,שהתבקש בין היתר
לאסוף מידע על גורלו של הנווט
הישראלי רון ארד שנפל בשבי
בתשמ"ו.
החשוד בריגול העונה לשם
מרווין בן י.י .נעצר באזור א־סב־
תיה שממזרח לביירות .שבועיים
לפני שנעצר ,כך דווח ,התבקש
על־ידי אדם בשם "אילן נסים"

צרים שמטרתם לפגוע ב"רשתות
חתרניות בלבנון" .לפי הדיווח,
המעצר חשף מוסד בטחוני־צבאי
שנקרא " "TASA ELITEשאותו
מנהלים "קצינים ישראלים" מחבל
כורדיסטן בעיראק .על פי הדיווח
מטרת המוסד להפעיל מבצעים
במדינות ערביות ,ובהן סוריה,
עיראק ולבנון ,תחת הכותרת של
"מאבק בטרור" ו"מדינות תומכות
טרור" .החשוד נעצר לפני חודש
וחצי באזור א־סבתיה שממזרח
לבירה ביירות .מוצאו במחוז
דהוכ שבצפון עיראק.
במהלך חקירתו עלה כי מרווין

נתניהו ממריא לליבריה:
"ישראל חוזרת לאפריקה"
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ראש הממשלה המריא אמש לביקור בליבריה שבמערב אפריקה" .פרק נוסף
בנסיון לשבור את הרוב האוטומטי נגד ישראל באו"ם"
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שבמערב אפריקה ,בהזמנת
מאת מרדכי גולדמן
הארגון הכלכלי של מדינות מערב
ראש הממשלה בנימין נתניהו אפריקה .זו הפעם הראשונה שמ־
המריא אמש לביקור בליבריה נהיג מדינה מחוץ לאפריקה מוזמן
לדבר בפני הארגון.
נתניהו אמר כי "ביקור זה
הוא המשך ישיר למהלך שאני
מוביל לחזרת ישראל לאפריקה.
זהו המשך ישיר לביקור ההיס־
טורי שקיימתי לפני כשנה למ־

זרח אפריקה ,בו פגשתי  7ראשי
~
מדינות .בליבריה אפגש עם כ־10
מנהיגים ממדינות מרכז ומערב


~
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שפנה אליו במטרה לאסוף מידע
על מקום קבורתו של רון ארד.
"נסים" שפנה אל החשוד מרווין
בן י.י .לפני כחצי שנה ,גם הציע
לו לאסוף מידע על חיזבללה,
צבא לבנון ,הצבא הסורי ולגייס
סוכנים בלבנון ובעיראק .הוא
פנה אליו לאחר שראה את פר־
סומיו נגד ערבים ומוסלמים .לפי
הדיווח ,מרווין חשש תחילה מפני
מעצר ועונש ,אך השתכנע לאחר
מכן להעביר את המידע למפעילו
הישראלי.
מרווין נעצר בידי מנגנון הב־
טחון הכללי במסגרת סדרת מע־
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המשך בעמ' ב

דברי בלע במאמרים רשמיים
שהתפרסמו בימים האחרונים
)תרגום מאידיש(
"...בסוף תשל"ז כשבגין עלה לשלטון הרי חכמי האגודה ,המנהיגים הרוחניים ואנשי המפלגה אימצו
את הרעיון שעם אדם כמו בגין שמשדר מסורתיות מותר לשבת בממשלה"...
***
"...מאז שחוק הגיוס קיבל בחודש כסלו תשע"ו ,את התמיכה של חברי הכנסת החרדיים לפי ההוראה
שהם קיבלו מהמנהיגים שלהם מועצות גדולי התורה זה הביא עד היום לשמד של אלפי בחורים ואב־
רכים ,חללי צה"ל צבא השמד"...
***
"...זה לא ייאמן איך שהמנהיגים של המפלגות החרדיות הרהיבו עוז לעצמם לדון בדיני נפשות יש־
ראל ,להפקיר לשמד ולהריגה בצבא אלפי נפשות מאלה המכונים "חלשים" "נחשלים" כמעשי עמלק"...
***
"...הכאב עוד יותר גדול כאשר המנהיגים של המפלגות החרדיות עוזרים לרשעים לחסום כל מידע
לעולם היהודי על גזירות השמד ,הם מכחישים את העובדות הידועות על הגזירות לעולם היהודים
ובעתונים החרדיים מונעים פרסום כל מידע על הגזירה ,החסידים והתלמידים שלהם ומפלגותיהם
מאמינים בעדויות שקר שבכלל אין גזירת שמד .וגם המנהיגים בחוץ לארץ שיש להם קשרים עם
המנהיגים של המפלגות החרדיות .עוזרים לחפות על עושי רשעה"...
***
"...הרבה מנהיגים מהחוגים החרדיים בארץ ישראל ובחוץ לארץ ,מרשים לעצמם היום שלא לה־
שתלב במחאות הבלתי מפלגתיות של היהדות החרדית ,אפילו על גזירות השמד הגרועות ,מכיון שהם
פשוט מפחדים שזה יזיק להם בציבור הכללי שמסונוור מהתאוה למדינה יהודית ,והם מפחדים שלא
יקבלו מהם כסף בשביל קהילותיהם ומוסדותיהם ,ובגלל זה הם סוגרים לעצמם את הפה"...

לדברי העסקנים המשטרה מעוררת פעם אחר פעם פרובוקציה מיותרת בשיא העומס ומכניסה בלשים לובשי מדי צה"ל כדי להתסיס
ולהסעיר את הרוחות ^ ביום שישי האחרון הגדישו את הסאה כשערכו מעצרים והכו מבוגרים וילדים עד זוב דם בברוטאליות חסרת
תקדים ^ בית המשפט בירושלים מתח ביקורת על המשטרה ושחרר את כל העצורים לפני כניסת השבת

בכיר הפתח' אמר כי הוא מכיר בכך שהמקום הקדוש ליהדות יישאר בידי ישראל אך הוויכוח על הר הבית יכול להביא לפיצוץ ^ עוד
אמר" :אנחנו רודפים שלום .יש הסתה אצלנו ואצלכם .מה זה רחבעם זאבי ,הוא היה גיבור?"
חסרת תקדים ושנינו צריכים לד־
עת איך להתייחס ,אבל זה תלוי
בשני הצדדים – האם הוא יכול
להגיד לישראלים? האם ההנהגה
הפלסטינית יכולה לעשת את
זה?" .במסר לישראלים אמר
רג'וב" ,יש לכם פרטנר בצד הפ־
לסטיני כדי ללכת לפיוס היסטורי
בין שני עמים ,שתי מדינות לשני
עמים ,אנחנו צריכים לעשות את
זה היום ולא מחר".
על החלטת טראמפ לעכב
העברת השגרירות לירושלים
אמר" ,אני חושב שזה מסר לשני
הצדדים .לימין הישראלי שט־
ראמפ אינו בכיס שלהם וגם לנו,
שיש תקוה והוא הולך בכיוון על

ובעצם מאז קום המדינה.
קביעה זו ,מוסיפים אותם
גורמים ,כוללת את כל לומדי
התורה שתורתם אומנותם ,ללא
הבדל של חוג ,קהילה ו/או עדה,
ואין כל בדל של אמת באותן
שמועות שגורמים אינטרסנטים
מנסים להפיץ ,על פיהן יש כבי־
כול מידה של איפה ואיפה ח"ו,
בקבלת טופסי דחיית שירות ,בין
בני קהילה אחת לבני עדה אחרת.
אולם ,אין זה סוד ,הוסיפו
אותם גורמים ,שמתקופת חודש
אב תשע"ב ,כאשר בוטל 'חוק טל'
וכל הליכי ההתייצבות של לומדי
התורה נדחו ,ובמקביל לכך בעק־
בות הקמת ממשלת לפיד בשנת
תשע"ג וההכנות של ממשלה זו

בכירי ועסקני שכונת מאה שערים דורשים לחקור את
ההתפרעות הברוטאלית של המשטרה בערב שבת בשכונה

ג'יבריל רג'וב" :הפלסטינים מבינים שהכותל יישאר בריבונות יהודית"
מנת לעשות את העסקה שאליה
הוא מכוון.
"מאז ההשבעה היה ברור
שהוא מבין את הסכסוך והפתרון
צריך להיות פוליטי .הוא אמר
לאבו מאזן שהוא רוצה לעשות
את העסקה ,לשים קץ לסבל של
שני העמים .מאמינים שהאיש
שונה לגמרי מהאחרים".
רג'וב הכחיש את הדיווחים
ולפיהם טראמפ נזף באבו מאזן
בפגישתם בשבוע שעבר על רקע
ההסתה נגד יהודים ברשות הפל־
סטינית" ,קודם כל זה שקר וכזב.
אנחנו לא מחנכים את ילדינו כך
– יש הסתה אצלנו ואצלכם .אני
מקווה שהישראלים יבינו את

ארגוניות לקראת עצרת מחאה
והפגנה ,שמנסים חוגים מסויימים
בארה"ב לארגן בעוד מספר ימים,
לצורך שמירה – לפי דבריהם –
על ציבור בני הישיבות משלטונות
הגיוס.
כידוע ,לפני למעלה משנ־
תיים ,לאחר הבחירות לכנסת,
ניהלה יהדות התורה מו"מ מפרך
ובמהלך  14פגישות עבודה ,דרשו
הנציגים להחזיר את הסמכות
לשר הבטחון לתת דיחויים מגיוס
ללומדי תורה .בסיום המו"מ הנ־
חוש ,אכן נחתם הסכם קואליציוני
שבו הליכוד התחייב שלא יכפו
על תלמידי הישיבות והכוללים
לשרת בצבא ,כל עוד תורתם
אומנותם.
כזכור ,טרם חתימת ההסכם
הקואליציוני ,דנו בהרחבה במו־
עצות גדולי וחכמי התורה אודות
הסכם זה ,ובהסכמת מרנן ורבנן
שליט"א חתמו נציגי יהדות התו־
רה וש"ס על ההסכם הקואליציוני.
לאור ההסכם הקואליציוני
ולאור פעילות שקדמה לכך
שבמהלכה פעלו נציגי יהדות
התורה בכנסת בשיתוף עם מזכירי
מועצות גדולי התורה מול משרד
הבטחון וגורמי הצבא המוסמכים,
שבעקבותיה הובטחו תנאים והס־
דרים למועדים של התייצבות בני
הישיבות בלשכות הגיוס באופן
המבטיח מקסימום של תנאים
נאותים וסבירים להימצאותם
של לומדי התורה בלשכות לה־
תייצבות לצורך דיחוי ,התקבלה
ההוראה ,החד משמעית של
ההנהגה הרוחנית ,המכוונת את
בני הישיבות ,להישמע לדרישות
להתייצבות למיון ,רישום וקבלת
דיחוי.
יצויין שבתקופה הזו של יותר
משנתיים ,אכן מופעלים מועדי
ההתייצבות – בתיאום עם 'ועד
הישיבות' – לשביעות רצון ראשי
הישיבות שליט"א והמשפיעים

הרוחניים שליט"א ,תוך הפע־
לת שיטת רישום במינימום של
זמן ,ויצירת תנאים שמאפשרים
ללומדי התורה שתורתם אומ־
נותם ,לסיים במהירות את הליך
ההתייצבות.
ידוע ,קובעים הגורמים המו־
סמכים שעוסקים בנושא ,ואין
עוררין על עובדה מוצקה זו ,שכל
לומדי התורה שתורתם אומנותם
אשר נענו והתייצבו במועד שנק־
בע להם תוך הצגת המסמכים הר־
לוונטיים הנדרשים להגיש בעת
ההתייצבות ,מקבלים מהצבא את
אישור הדיחוי השנתי משירות
כלשהו ,ללא עיכוב וללא הפרעה,
תוך דרישה להתייצבות שנתית
מחודשת כפי שנהוג מקדמת דנא,

לחקיקת חוק גיוס פוגע ומתריס
כתחליף לחוק טל – החוק שכא־
מור בוטל בהוראת בג"צ ,רשויות
הצבא לא הקפידו על הצורך
במתן אישורי יציאה לחו"ל ,ועקב
כך מספר גדול של לומדי תורה,
שהו בחו"ל תקופות ממושכות,
ובעקבות זאת איבדו את מעמדם
כבני ישיבות מול שלטונות הגיוס.
בנוסף לכך ,העובדה שבשנים
תשע"ב – תשע"ה היו דרישות
שונות על אופי ההתייצבות בלש־
כות הגיוס ,ובעקבות כך היו רבים
שלא הקפידו ולא נשמעו לפניות
הרשויות להסדיר את מעמדם
ומשום כך הללו לא התייצבו ,וזה
גרם לכך שמאות איבדו את מעמ־

אפריקה".
במהלך הביקור יחתום ראש
הממשלה על הסכמים משותפים
שיחזקו את יחסי החוץ של יש־
ראל מול יבשת אפריקה" .ביקורי
הקרוב בליבריה הוא פרק נוסף
בנסיון לשבור את הרוב האוטו־
מטי נגד ישראל באו"ם ,שנשען
על  54מדינות אפריקה .זהו מסע
ארוך שיקח שנים ואנו צועדים גם
בו בבטחה .ובינתיים – ישראל
חוזרת לאפריקה ובגדול! שבוע
טוב" ,אמר נתניהו.

היה פעיל בשש השנים האחרונות
בכוחות הפשמרגה הכורדיים
הנהנים משיתוף פעולה צבאי עם
ישראל .בנוסף ,הוא טען שגויס
לאחר שנכנס ללבנון באופן חוקי
עם בני משפחתו לפני שלוש
שנים .בחקירתו ,ציין כי את המי־
דע הוא העביר באמצעות חשבון
מיוחד שפתח ברשת .לבטחון
הכללי בלבנון התברר כי "אילן
נסים" הוא זה שמנהל את המוסד
הבטחוני בקרב הכורדים.

ועסקני השכונה ,המשטרה ערכה
מעצרים באכזריות קשה ,ובין
השאר תקפה ללא עוול בכפם אנ־
שים מבוגרים שיצאו מבית המד־
רש תולדות אהרן .בין העצורים
היו אנשים מבוגרים ,ממכובדי
הקהילה ובראשם ראש הכולל
הגאון רבי מאיר דוב שטיינברגר,
הגאון רבי נחום משה היימליך,
הרב שמואל שישא מראשי
הנהלת המוסדות ועוד מנכבדי
הקהילה .כמו כן הכו ופצעו את
המחנך המבוגר הרב אברהם יעקב
שטיינברגר מנהל רוחני בתלמוד
תורה ,את הרב דוד אליהו ווייס
מזקני הקהילה ,וכן את ר' הערשל
משי זהב ,ואנשים נוספים שעברו
במקום ולא היו מעורבים כלל
במהומות.
בתיעודים שנשלחו למערכת
נראו מראות קשים של השוטרים
המתנפלים על הציבור שהביע את
מחאתו על הפרובוקציות היזומות
שחוזרות על עצמן מדי ערב חג

ושבת .תופעה שלא למותר לציין,
כבר גונתה על ידי שופט בירוש־
לים.
בין השאר נראית קבוצה של
מספר שוטרים שתופסים נער כבן
 13שאפו זב דם ממכות שקיבל,
כשלמרות מצבו ,אחד השוטרים
מטיח אותו לרצפה ,דורך על
ראשו ,ולאחר מכן סוחב אותו בצ־
ווארון חולצתו תוך שהנער נאנק
מכאבים .אז מתברר כי בהטחה
לרצפה הוא גרם לו לדימום נוסף
מעורפו.
בתיעוד אחר נראה עצור
כפות על הרצפה ,ואף אינו מתנגד
למעצר .ולפתע אחת מקבוצת
השוטרים מתקרבת ותוקפת אותו
בבעיטות ללא כל סיבה הגיונית.
"אסור לעבור על זה בשתי־
קה" ,אומר אחד התושבים" ,רבים
מהמקום אינם שבעי רצון מהתו־
פעה של תקיפת חיילים במדים
בשכונה ,אבל הפרובוקציות שה־
משטרה יוצרת במכוון ,תוך שהיא

מתסיסה את האווירה בשכונה הן
דבר שאסור שיחזור על עצמו.
לקחת שכונה שלמה ולמרר את
חיי תושביה ,תוך גרימת שנאה
ומחלוקת וחילול ד' .זה פשע בל
יכופר".
בתוך כך ,בית המשפט בירו־
שלים מתח ביקורת על המשטרה
ושחרר את כל העצורים לפני
כניסת השבת .השופט העיר כי
בהתאם להוראות הדין ,בית
המשפט פתוח רק עד שעתיים
לפני כניסת השבת או החג בלבד.
השופט הוסיף ונזף במשטרה על
כך שבערב חג השבועות ,כבר ני־
תנה החלטה בבית משפט זה המ־
תייחסת למצב דברים מעין זה ,וכי
"בית המשפט גילה דעתו באותה
החלטה אודות התנהלות זו שיש
בה כדי לפגוע בניהול הליך הוגן
בפרט כשמדובר בשאלת חירות",
לשון השופט .בשל השעה החליט
השופט שלא לדון בענין וכל הע־
צורים שוחררו לביתם.

מועצת הבטחון של האו"ם הרחיבה את
הסנקציות המוטלות על קוריאה הצפונית
מאת יעקב א .לוסטיגמן
בעקבות שיגורי הטילים
הבליסטיים בתקופה האחרונה
על ידי צבא קוריאה הצפו־
נית ,הרחיבה מועצת הבטחון
של האו"ם את הסנקציות
המוטלות על המדינה הקומו־
ניסטית המבודדת ,והוסיפו
את שמותיהם של  18אנשים
וארגונים מהמדינה לרשימה
השחורה של גופים ואנשים
שחל עליהם איסור לנהל קש־
רי מסחר עם מדינות וחברות
ברחבי העולם.

ההחלטה להטיל סנקציות
נוספות על קוריאה הצפונית
התאפשרה לאחר שסין ורו־
סיה הודיעו כי לא יטילו ווטו
על הצעת ההחלטה במועצת
הבטחון .במשך שנים נוהגות
שתי המעצמות להגן על קו־
ריאה הצפונית מפני החלטות
של מועצת הבטחון ,ורק לע־
תים נדירות ,לאחר שקוריאה
הצפונית מבצעת פרובוקציות
באופן מוגזם גם לדעת הרוסים
והסינים ,יכולה מועצת הבטחון
להרחיב את הסנקציות המוט־
לות עליה.

עם זאת ,להטלת הסנקציות
לא צפויה השלכה מעשית
כלשהי ,שכן גם בלאו הכי
קוריאה הצפונית היא המדינה
המבודדת ביותר בעולם ,וב־
משך שנים היחסים בינה ובין
הקהילה הבינלאומית נשמרים
באופן מינימלי .ההערכה היא
שהמדינה היחידה שיכולה לה־
חליט אם לשבור את התנגדותה
של קוריאה הצפונית באמצעות
מצור מוחלט או לא ,היא סין
החולקת איתה גבול שמשמש
כמעבר המרכזי מקוריאה הצ־
פונית ואליה.

השר ארדן בפגישה עם עיתונאים
בארה"ב :מצפים לסיקור הוגן

השר גלעד ארדן קיים תדרוך למערכות סי.אן.אן ו'וול סטריט ג'ורנל'" ,התקשורת הזרה היא גורם מכריע
בדעת הקהל העולמית"
מאת מרדכי גולדמן
השר לבטחון הפנים ולנו־
שאים אסטרטגיים גלעד ארדן
החל את ביקורו בסוף השבוע בניו
יורק בתדרוך למערכות סי.אן.
אן ו'וול סטריט ג'ורנל' שם פגש
עורכים וכתבים בכירים .ארדן
סקר בשיחות את המאבק של
ישראל עם טרור היחידים בעידן
ההסתה ברשתות החברתיות
ואת הצעדים שנעשו על מנת
לבלום את גל הטרור כמו הוצאת
הארגונים המסיתים מחוץ לחוק
ועוד.
בנוסף השר ארדן פרש את

מפת הדרכים שלו למאבק בטרור
הכוללת הקמת קואליציה בינ"ל
יחד עם מדינות ערב שתלחם
בטרור .הנקודות המרכזיות ,לד־
ברי ארדן ,הן מניעת הפעילות
וגיוס הכספים של ארגוני הטרור
המוכרזים ,מלחמה משותפת
בהסתה לטרור ,יצירת כללים
חדשים שיבטיחו כי חברות
הרשת ייקחו אחריות ויפעלו
באופן יזום כדי להסיר תכנים
מסיתים ,שיתוף מידע וטכנולו־
גיות חדשניות על מנת לאפשר
סיכולם של פיגועי טרור ונטרול
של מחבלים.
עוד אמר השר ארדן כי יש־

ראל מוכנה למלא תפקיד מוביל
בקואליציה ולשתף בידע ובנסיון
האדיר שצברה" .בסופו של דבר,
הרחבת השת"פ בין ישראל למדי־
נות ערב וצמצום הטרור וההסתה,
יכולים ליצור את התנאים לקידום
שלום בר־קיימא עם הפלסטינים",
אמר.
במשך המפגש השר ארדן סי־
פק דוגמאות בהן התקשורת הזרה
מספקת מידע שגוי על אירועים
שמתרחשים בארץ וביקש מהעו־
רכים לתת את כל תשומת הלב כך
שישראל והאירועים המתרחשים
בה יסוקרו באופן אובייקטיבי,
ומקצועי.

ארדן אמר כי ישראל לא
תשלים עם סיקור מעוות שנו־
בע לעיתים מלחצים ואיומים
שמפעילים ארגונים כמו חמאס
על הצוות בשטח כיוון שאופן
סיקור כזה פוגע בבטחון אזרחנו
ונותן רוח גבית לטרור" .ישראל
היא מוקד משיכה לסיקור מכל
העולם ,חשוב לדרוש שהמדיות
הזרות שמתווכות את המידע
לעולם יעשו זאת באופן הוגן
ואובייקטיבי .שמחתי על ההז־
דמנות לפרוש בפני ה־סי.אן.אן
וה'וול סטריט ג'ורנל' את התכנית
שלי לקואליציה אזורית נגד הט־
רור" ,אמר.

