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אוריאל צייטלין

הברית  ארצות  יחסי  נראים  כך  ישראל,  במדינת  הבחירות  כמו 
וצפון קוריאה: יום אחד נדמה כי בחירות הן מידיות ויום לאחר מכן 
חודשים,  כמה  לפני  הבחירות.  אופציית  את  שקוברת  פשרה  צצה 
מנהיג  און,  ג'ונג  קים  לבין  טראמפ  הנשיא  בין  הדברים  חילופי 
היה  בפתח.  שלישית  עולם  מלחמת  כי  העידו  הצפונית,  קוריאה 

נדמה כי בין שני 'גאוני העולם' הללו, 
במקום  לא  אחת  מילה  עוד  מספיק 
מלחמה  תפרוץ  והנה  מהם  אחד  של 
הצדדים  משני  רבים  הרוגים  שתדע 
המנהיגים  צדדים(.  משני  יותר  )ואולי 
שלא יודעים להגיש חשבון לאיש, היו 

מובילים לאנדרלמוסיה קשה. 
מנהיג  פנה  הקודם,  השבוע  בסוף 
ג'ונג  קים  הרודן  הצפונית,  קוריאה 
להתפייס.  בבקשה  היריב  אל  און, 
שקודם  מצדו  הודיע  טראמפ  הנשיא 
להפסיק  הצפונית  קוריאה  נדרשת  כל 
מכן  לאחר  ורק  הטילים  ניסויי  את 
שחידד  לאחר  מיד  לדבר.  מה  על  יש 
להתרברב  יצא  מצדו,  התנאים  את 
כי  באומרו  הברית  ארצות  אזרחי  מול 
מהלך של הסכם שלום יביא לביטחון 
שייחס  וכמובן  הברית,  ארצות  אזרחי 
השאלה  שלו.  למדיניות  הקרדיט  את 
שמיד נשאלה, האם אולי הרודן הצפון 
ואין  זמן  להרוויח  מחפש  קוריאני 

ברצונו להגיע להסכם אמת? 
ג'ונג  קים  סדר:  נעשה  בואו  אז 
דרום  עם  השלום  צעדי  את  החל  און 
הוא  כי  והודיע  מזמן  לא  קוריאה 
מעוניין בשלום, דבר שמעיד כי ברצונו 

אכן להוביל קו של פיוס עם המערב. 
הנקודה המעניינת יותר היא שהרודן 
גרעיני,  טיל  הכנת  גמר  סף  על  נמצא 
שזהו גם חזונו של אביו. אז מה יש לו 

להפסיד? 
ובכן, מצבה הכלכלי של קוריאה הצפונית, בכי רע. המדינה אינה 
רדומה  שם  הכלכלה  התנהגותה.  בשל  העולם  מדינות  עם  סוחרת 
לחלוטין, כך שייתכן ולנסות לייצר מסחר זה הצעד הכמעט טבעי 
טראמפ  דונאלד  הנשיא  ידי  על  מאוים  הוא  כן,  כמו  הרודן.  מצד 
בהקשר של ניסויי הטילים. המצב של קוריאה הצפונית ממש לא 
אותו  שמוביל  מה  זה  וכנראה  זה  את  יודע  קים  היבט,  בכל  טוב 
כי לאחר כמה עשורים, הרודן  לניסיון הזה. רק אל תחשבו לרגע 

הופך לשפוי יותר.
אינן  כוונות הרדון  וכאשר  מה הסיכויים למהלך של שלום אם 
מן השפה ולחוץ? מן הסתם, במצבה הרע של קוריאה, היא תשמח 
לראות את אלפי חיילי ארצות הברית הנמצאים בסמוך לגבולותיה, 
ארצות  של  הדרישה  הברית.  ארצות  אל  חזרה  דרכם  את  עושים 
של  הגרעין  מתקני  על  מצדה  פיקוח  תהיה  כזה,  לצעד  הברית 

קוריאה.
תרצה  לא  כנראה  והיא  באזור  ברית  בנות  יש  הברית  לארצות 
על  בשליטה  מחזיק  הרודן  האזור.  יציבות  על  משמירה  לסגת 
נתיניו האומללים, בזכות ההרתעה והכוח הלא מבוטל של קוריאה 
ולכן  שלהם  היתרונות  על  יוותרו  הצדדים  כי  נראה  לא  הצפונית. 
הצהרות  בין  המרחק  כי  השמחה,  צהלות  עם  לחכות  כדאי  אולי 
בעלמא לביצוע בפועל עדיין רב, אך אסור לבטל אותם כי כנראה 
ואינטרסים  עניין  יש  ולרובם  יצטרפו למהלך הזה  נוספים  גורמים 

להשקיט את הסכסוך ולחתור לחיים משותפים. 
סכסוך  הוא  הצפונית  קוריאה  לבין  הברית  ארצות  בין  הסכסוך 

האחרונה.  במאה  ביותר  הידועים  הסכסוכים  אחד  נושן.  ישן 
ב-1994, בזמן כהונתו של הנשיא ביל קלינטון, הגיעו כבר למצב 
בו הסכם שלום בין המעצמות כמעט נחתם, אך לבסוף זה התפוצץ 
והוביל לעוד 24 שנות איבה בין המדינות, עד ליום זה. בקרוב נדע 
האם אנחנו ניצבים בפני סוף הסכסוך, או שכדאי להמתין עוד 24 

שנים שכאלו.

מדיניות פיטורים

הנשיא טראמפ, ידוע כחובב פיטורים של אלה שלא מתאימים 
להשקפת עולמו. השבוע פיטר טראמפ במפתיע את מזכיר המדינה 
של ארה"ב, רקס טילרסון. את דבר הפיטורים קיבל רקס טילרסון 
באמצעות הרשת החברתית טוויטר. טראמפ הודה לרקס טילרסון 
עבודה  יעשה  "פומפאו  כי  באומרו  בתפקיד,  כיהן  בו  הזמן  על 
נהדרת". כמו כן הודיע כי ג'ינה הספל תחליף את פומפאו בתפקיד 

ראש ה-CIA ותהיה לאשה הראשונה שנבחרה לכך.
בהמשך כתב טראמפ, כי את החלטה על פיטוריו של טילרסון 
קיבל בעצמו. טראמפ הוסיף, כי "טילרסון יהיה עכשיו שמח יותר. 
עם  הגרעין  להסכם  הגישה  כולל  דברים,  על  מסכימים  לא  אנחנו 

איראן, שמדובר בהסכם איום. טילרסון חשב שההסכם בסדר".
טילרסון עצמו לא ידע מדבר הפיטורין, אלא כאמור באמצעות 
ציוץ בטוויטר ודרך התקשורת האמריקנית. על פי פרסומים שונים, 
כבר ביום שישי האחרון, ביקש ממנו הנשיא להתפטר, אך טילרסון 
הגיעו  עם  מיד  הנשיא  עם  ייפגש  כנראה  טילרסון  לו.  נשמע  לא 

מאפריקה, שם הוא שוהה. 
בהודעתו של טראמפ ניתן להבין ממנו כי נושא הפרישה מהסכם 
שכן  הפיטורין,  בעת  טראמפ  של  בפניו  שעומד  זה  הוא  הגרעין, 
טילרסון התבטא כמה פעמים כי הסכם הגרעין הוא טוב. אך ישנו 
מניע נוסף לפיטורין שלו והוא קשור בנושא הקודם עליו דיברנו: 
טילרסון לא הסכים עם המדיניות הקשוחה של טראמפ כלפי צפון 

קוריאה לפני כמה חודשים. את זה היה ניתן ללמוד בקלות מאופן 
דבריו. 

מבחני  שני  עם  לפניו  עומד  טראמפ  של  כהונתו  שיא  כעת, 
להישגים  יביא  טראמפ  אם  קוריאה.  וצפון  איראן  דרמטיים:  חוץ 
משמעותיים בשני הנושאים האמורים, הוא עשוי להבטיח לעצמו 

כהונה שניה בתפקיד הנשיא. 
סגורות  ובשיחות  מכבר  זה  ידועים  היו  השניים  בין  המשברים 
'אדיוט'. הנשיא הסכים לעצמו  כינה את הנשיא טראמפ  טילרסון 
להשאיר את טילרסון בתפקיד למרות 
מדיניותו  על  חלק  ושוב  ששוב 
כעת,  אך  חוץ,  בענייני  טראמפ  של 
של  הכהונה  בשיא  מדובר  כאשר 
טראמפ, הוא לא יכול להתקיים יחד 
ומתוקף  חוץ  בענייני  מדובר  אתו. 
בנושא.  מתערב  היה  הוא  תפקידו, 
אגב, הנשיא הרחיק את טילרסון אט 
השאר  ובין  מדיניות  מהחלטות  אט 
פלסטין- ושאלת  התיכון  מהמזרח 

הנשיא  של  האינטרס  ולצד  ישראל. 
האינטרס  הללו,  בפיטורים  טראמפ 

הישראלי מובהק גם הוא. 
לקח  שמלכתחילה  הסיבה 
מאחר  לתפקיד,  טילרסון  את  הנשיא 
מצליח  עסקים  איש  היה  וטילרסון 
שמכיר  במי  ראה  וטראמפ  בעברו 
יסתדר  שגם  כמי  העסקים  עולם  את 
כי  וחשב  הדיפלומטי  בעולם  היטב 
למהלכים  אתו  שילך  זה  הוא  דווקא 

משותפים. אך כעת הדרך תמה. 
מייק  טילרסון,  את  שימשיך  מי 
ה כראש  כה  עד  שכיהן  פומפאו 

בנושא  ביותר  תקיף  פומפאו,   .CIA
אירן, תומך בביטול ההסכם עם אירן, 
באירן  מבצעית  בתקיפה  תמך  בעבר 
ומה שאומר יותר מהכל – בכל נושא 
במאי  טראמפ.  במדיניות  תמך  לרוב 
ג'ונג  קים  עם  יישב  כאשר  הקרוב, 
און ובאותו החודש גם יצטרך לדון בנושא אירן, הנשיא צריך לצדו 
דווקא את מייק פומפאו. על כן טילרסון מצטרף לעוד כ-34 בעלי 

תפקידים שפיטר הנשיא מתחילת כהונתו – קצת יותר משנה. 

בהכנת הכתבה סייע אלי רובין

טראמפ מציג: צפון קוריאה 
אין, טילרסון אאוט

באמצעות ציוץ ברשת הטוויטר, פיטר נשיא ארה"ב את מזכיר המדינה רקס טילרסון • מנגד, הפשרה בזירה הצפון 
קוריאנית - קים ג'ונג און הצהיר כי הוא מעוניין בשלום וייפגש עם טראמפ • כתב 'כל ישראל' עושה סדר

כמו שני משוגעים

הקוריאני,  יריבו  את  לעצבן  טראמפ  הנשיא  דאג  כאשר 
מתנגדיו טענו כי הוא מוביל את האזור למלחמה שלא יהיה 
של  האיומים  בעקבות  בפועל,  בכבוד.  ממנה  לצאת  ניתן 

הנשיא, קיבל הרודן קצת שכל וירד מהעץ. 
הייתה  אכן  אם  בגדול.  טעו  לא  טראמפ  של  מתנגדיו  אך 
מסתיימת  הייתה  לא  שהיא  להניח  סביר  מלחמה,  מתפתחת 
שהתקיפות  ידע  לא  טראמפ  המעטה.  בלשון  טובה,  בצורה 
לכך  יוביל  זה  כי  הניח  הוא  כזו,  להתקפלות  תוביל  שלו 
שהמנהיג הצפון קוריאני יוריד פרופיל, אבל הרבה יותר מכך 
קרה: מגיע רודן עיקש ופשוט מבקש במהלך מפתיע שלום. 

התקיפות בהחלת הייתה שחקן מרכזי פה, אבל יותר מזה 
זה הנקמה הגדולה ביותר לשפויים שחושבים ששני משוגעים 

לא יכולים לעשות מה שהרבה חכמים עשו לפניהם. 



בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קרטון בשר 
קומפקטי

ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה
רבע טלה

מוגבל ל-2 קרטונים

100% בשר כ-0% שומן

100% בשר ממרעה טבעי
שחיטה מקומית

אשפר, מבינים בבשר.

פילה סלומון נורבגי
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כנפייםירכיים

לק"גלק"ג 2990990

קפוא טרי

מחלקת עופות
בכשרות בד"ץ העדה החרדית

הפסח הזה באשפר - חוסכים בקניה, נהנים משירות הקצבים המומחים, 
וגם... נכנסים להגרלת "המקפיא המלא"

4990לק"ג

3590לק"ג

קפוא

חגיגת בשרים

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

חזה
צוואר

כתף

שריר
פילה 
מדומה

3390
2990

4790

4990

4990

קפוא

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

מצה 
שמורה

קמח 
מצה

בקניית 3 יחי'בקניית 3 יחי'

מצה  קמח 

ליחי' 6390ליחי' 1990

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

קרטון כנפיים

790לק"ג

בראשות מרן ראש הישיבהקפוא
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

חוסכים בקניה, נהנים משירות הקצבים המומחים, 

מחיר כזה 
עוד לא 

היה!

פקנטי/חריף
המבורגר/קבב

1790בקניית 2 יחי'

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

ליחי'

קונים לפסח באשפר

מתנת 
אפיקומן

המקפיא המלא

+ זכות קניה באשפר בסך: 1000 ש"ח

'אשפר' מאחלת לכל בית ישראל

חג פסח כשר ושמח

ונכנסים להגרלה על 2 מקפיאים

בקנייה מעל 200 ש"ח
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גיוס החרדים! זאת  צה"ל לא עומד ביעדי 
השורה המסכמת לפרק שמוקדש לגיוס חרדים 
לצה"ל בדו"ח מבקר המדינה, שפורסם בסוף 

השבוע על ידי מבקר המדינה יוסף שפירא. 
המתגייסים  מספר  אומנם  הדו"ח,  פי  על 
החרדיים הולך וגדל, אך ישנו פער בין מספר 
הציבה.  שהממשלה  היעד  לבין  המתגייסים 
בשנת 2013, היו חסרים כ-28 חיילים חרדים 
 ,2016 ואילו בשנה  כדי להשלים את היעדים 
היו חסרים כבר כ–350 מתגייסים כדי לעמוד 

ביעדים. 
כי  המדינה  מבקר  מציין  הדו"ח  בהמשך 
צוות  הממשלה  הקימה   ,2016 שנת  במהלך 
כי  ונקבע  הגיוס,  ביעדי  העמידה  לקידום 
לתוכנית  החלטה  הצעת  יגבש  הביטחון  שר 
העמידה באותם היעדים ויגיש אותה לאישור 
ממועד  יום  בארבעים  בתוך  הממשלה 
הגיש  המציאות  שבמבחן  אלא  ההחלטה. 
ממועד  חודשים  כעשרה  לאחר  רק  אותה 

ההחלטה. 
הביטחון  למשרד  העיר  המדינה  מבקר 
עלולה  בפער  הגידול  "מגמת  כי  ולצה"ל 
הגורמים  אם  הקרובות  בשנים  גם  להימשך 
הרלוונטיים לא יפעלו כנדרש לקידום לעמידה 

ביעדי הגיוס". 
כזכור, המשבר הפוליטי שהסתיים זה עתה, 
החל בעקבות גיבוש צוות שיקדם גיוס חרדים 
לצה"ל ע"י השר ליברמן ללא תיאום עם ראש 
המדינה  מבקר  בדו"ח  והממשלה.  הממשלה 
השר  כלפי  היישר  המופנות  טענות  ישנם 
ליברמן בדיוק באותו נושא עליו התעקש. כך 
בניסיון  ורק  אך  פעל  לא  ליברמן  כי  שנדמה 
ולזכותו  בקלפי,  חרדיים  אנטי  קולות  לגרוף 

ייאמר שהוא נדרש לנושא זה על ידי המבקר.

שימוש לקוי בפקודת 
חניבעל

מבקר  שדו"ח  הראשונה  הפעם  לא  היא  זו 

אלא  איתן,  צוק  במצבע  מתעסק  המדינה 
היא   - חניבעל  לנוהל  הפרק  הוקדש  שהפעם 
הפקודה האמורה למנוע חטיפתו של חייל או 

אזרח בעת שנקלע לתרחיש חטיפה. 
להשתמש  הלוחמים  נדרשו  איתן  בצוק 
גולדין  הדר  סרן  חטיפת  בעת  זו,  בפקודה 
מנהרות,  באיתור  עסוק  שהיה  צוות  הי"ד. 
נקלע לעימות עם מחבלים של ארגון החמאס, 
המחבלים הרגו שלושה מחברי הצוות וחטפו 

את גולדין ובהמשך גם הוא נהרג. 
בהתייעצות עם הדרגים בשטח ועד למפקד 
מפנים  במסגרתו  הנוהל  אותו  מופעל  בדרום, 
אש כבדה בניסיון למנוע את החטיפה. באותו 
ומאות  פלסטינים  עשרות  נהרגו  האירוע 
נפצעו, ועד היום מרחף סימן שאלה עד כמה 

הייתה מידתית האש באותו אירוע. 
חניבעל  נוהל  המדינה:  מבקר  בדיקת  לפי 
בעבר אמר כי ניתן לנסות למנוע את החטיפה 
לנוהל,  תיקון  בנוסח  החטוף.  חיי  במחיר  גם 
חטיפת  את  למנוע  לנסות  צריך  כי  נרשם 
החייל או האזרח, אך לא במחיר חייו. הנוסח 
המתוקן היה תקף בזמן צוק איתן רק בפיקוד 
דרום, אבל לא נוסח מחדש בפיקוד עזה. כעת 
ייבדק האם ההליך הבירוקרטי של הנוהל היה 
ראוי או מוטעה בזמן החטיפה. לבסוף בוטלה 

ההנחיה של נוהל חניבעל.

סחבת בעניינם של נכי 
צה"ל

בהמשך לדו"ח שמתייחס להתנהלות צה"ל 
ביקורת  מעבירים  פרמטרים,  וכמה  בכמה 
במשרד מבקר המדינה על הטיפול בנכי צה"ל. 
בדו"ח  שצוינו  הליקויים  הדו"ח,  פי  על 
הליקויים  ונשארו  התייעלו  אינם  הקודם, 
כי  המבקר  מציין  ובנוסף  הבעיות.  באותם 

משכי הטיפול בתביעות נכי צה"ל התארכו. 
באותו  בדו"ח  נכתב  עוד 
שביעות  מסקר  כי  ההקשר, 
נכי  בקרב  שנערך  רצון 
הוועדות  תהליך  על  צה"ל 
חוסר  עלה  הרפואיות, 
ההליך  מן  רצון  שביעות 
נכי  זוכים  אליו  ומהיחס 
עסק  בו  נוסף  בפרק  צה"ל. 
כי  עלה  המבקר,  דו"ח 
בודדים  בחיילים  הטיפול 
מחסור  השאר:  בין  לקוי. 
מספקים  דיור  בפתרונות 
ובעיות  בודדים  לחיילים 
במעגל  השתלבות  בתוכנית 

העבודה לאחר שחרורם.

אריה שטרן

הממשלה  ראש  השבוע  שמוציא  חדש  בספר 
מלתקוף  נמנע  לא  הוא  אולמרט,  אוהד  לשעבר 
ואישים  נתניהו, אהוד ברק  נתניהו, משפחת  את 
ועד  הקריירה  במהלך  בדרכו  שעמדו  נוספים 

לסיומה המר בריצוי עונש מאסר. 
ראשון"  "בגוף  שנקרא  הספר  מתוך  קטעים 
אתמול  פורסמו  ספרים,  ידיעות  בהוצאת  ויוצא 
מהם:  כמה  הנה  אחרונות',  ב'ידיעות  )חמישי( 
"מדי יום מתברר כי הרשת שביבי טווה משחיתה 
ניצול  על  מדבר  אינני  טובות.  חלקות  ועוד  עוד 
מהילדים  אחד  לכל  לסדר  מנת  על  המעמד 
שררה  סממני  ועוד  צמודה  מכונית  ראש,  שומר 
כאלה  יהיו  אם  וספק  בעבר,  כמוהם  נודעו  שלא 
לנתניהו  שמוקדש  בקטע  מתייחס  בעתיד". 
את  רואים  אנחנו  לבקרים  "חדשות  ומוסיף: 
היקף ומגוון ההוצאות של המשפחה הזו, על שני 
בירושלים  עזה  ברחוב  שלה,  הפרטיים  הבתים 
כמותן  היו  שלא  להוצאות  בנוסף  ובקיסריה, 

מעולם במעון הרשמי ברחוב בלפור. 
בסטנדרטים  הזלזול  הנהנתנות,  "הבזבוז, 
זועקים   — ואיפוק  צניעות  של  מינימליים 
נוכח  וכאפס  כאין  הם  אלה  וכל  לשמיים. 
נכון  הזוג.  בני  שקיבלו  המתנות  על  הגילויים 
מעשירי  הזוג  בני  שדרשו  המתנות  על  יותר, 
בתל־אביב  פרטית  דירה  הייתה  לנו  גם  העולם. 
ונהגנו לשהות בה  כאשר הייתי ראש הממשלה, 
לפעמים. אינני חושב שהוצא על תחזוקתה סכום 
כהונתי.  תקופת  בכל  שקלים  ל־5,000  המתקרב 
קיבל  ולא  מעולם  ביקש  לא  מילדיי  אחד  אף 
בזכות תפקידיי שום סיוע, תמיכה, ליווי או גיבוי 
מצהיר  בחו"ל",  או  בארץ  ממשלתי,  גורם  של 

אולמרט.

על שרה נתניהו כותב אולמרט: "היא מספרת 
מדי פעם על תרומתה המקצועית המהוללת בתור 
פסיכולוגית לילדי ירושלים. מאחר שאני אישרתי 
כך  על  יודע  ואני  בעירייה,  לעבודה  קבלתה  את 
לא מעט, אני מעדיף לא לחשוף דברים מביכים. 
ירושלים,  ילדי  של  הטוב  אוַמר שלמזלם  אם  די 

הגברת נתניהו אינה מופיעה כמעט לעבודתה"
הקטעים:  באחד  מספר  הוא  ברק,  אהוד  על 
להצטרף  ביקש  הוא   ,2006 בחירות  "לקראת 
אותו  שאצרף  התחנן  ממש  פנה,  הוא  לקדימה. 
שהוא  ברור  היה  ה־20.  במקום  אפילו  לרשימה, 
מחפש בסיס חדש שממנו ינסה להמריא. שקלתי 
את פנייתו, אך התברר לי כי צירופו יפגע בתנועה 
החדשה בשל דעת הקהל, שלא שכחה לברק את 

כישלונו המדהים כראש ממשלה".
בבית   10 באגף  לחיים  גם  מתייחס  אולמרט 
הכלא ומספר: "לפני השינה, מתישהו בסביבות 
קוביית  אחד  לכל  נותן  דנקנר  דני  בלילה,  אחת 
איש  איש  מתכנסים  ואנחנו  מריר,  שוקולד 
אפשרות  ואין  ב-20:30,  ננעל  האגף  במיטתו. 
החדרים  דלתות  הקטנה.  לחצר  אפילו  לצאת 
אנחנו  בבוקר   6:00 ועד  ב-22:00,  ננעלות 
זה,  זה בחברת  בחדר,  סגורים בחדרים. שלושה 
הסוהרים  והטלוויזיה.  העיתונים  הספרים,  עם 
שלא  ומוודאים  בבוקר,  ב-6:00  אותנו  מעירים 
נמלטנו מהחדרים ולא נפחנו את נשמתנו בלילה.
בשלב  הבוס.  הוא  דני  תורנויות.  לנו  "יש 
מוקדם הוא מונה ליו"ר האגף. הוא כופר במעמד 
הזה, אך בפועל מרותו מתקבלת באהבה ובכבוד. 
כשיש תורנות - אני שם. אינני רוצה להיות חריג. 
כשצריך לשטוף מסדרון ותורי הגיע - אני שוטף. 
כשצריך לחתוך ירקות לסלט דק, אני עושה את 
ובלי  טובות  בלי  מכולם.  אחד  יכולתי.  מיטב 

הטבות".
נושא מרתק נוסף הוא מלחמת לבנון השנייה, 
כשלים  מעט  לא  "היו  וניהל:  הוביל  אותה 
ב־14  בכנסת  בנאומי  השנייה.  לבנון  במלחמת 
באוגוסט, היום בו נכנסה הפסקת האש לתוקפה, 
אני  עליי.   — הכישלונות  'כל  ואמרתי:  עמדתי 
לא  תמרנתי,  לא  זולתי.  אחר  אחד  אף  אחראי. 
התייפייפתי, לא עשיתי מניפולציות, לא הטלתי 
אף  האשמתי  לא  התקרבנתי,  לא  באיש,  דופי 
אחד מחברי ממשלתי באחריות לדבר. אני הייתי 

האחראי אז — ומאז. 
הפעולה  התחילה  המלחמה  סיום  עם  "מיד 
הקונספירטיבית של נתניהו וחבריו. ביבי, בעזרת 
מימון  בעזרת  נוספים,  ימין  וגורמי  בנט  נפתלי 
נדיב מחו"ל, הפכו את המלחמה לכלי בניסיונם 
ידי  על  היתר  בין  הממשלה,  להפלת  להביא 
'הפגנות אנשי מילואים'. ולא רק. שלושה זוגות 
הורים שכולים, חברי מרכז הליכוד, הפגינו נגדי 
ודרבן",  הסית  ביבי  אותם  גם  המלחמה.  אחרי 

מאשים ראש הממשלה לשעבר את מחליפו.
שפורסמו  נוספים  וציטוטים  הנ"ל  הציטוטים 
בבוקר יום חמישי בידיעות אחרונות, נכתבו בעת 
שריצה את עונשו בכלא מעשיהו ומתפרסמים זה 

עתה. 

דו"ח המבקר: לא 
עומדים ביעדי הגיוס

בגוף ראשון: 
אולמרט נגד נתניהו

מבקר המדינה עוסק בדו"ח שפרסם השבוע 
וגדל  הולך  פער  ומציג  הגיוס,  חוק  בנושא 
למספר  החרדי  במגזר  הגיוס  יעדי  בין 
ביקורת  בדו"ח:  עוד    בפועל  המתגייסים 
על  והערות  חניבעל  בנוהל  השימוש  על 

הסחבת בטיפול בנכי צה"ל

לשעבר  הממשלה  ראש  של  מספרו  קטעים 
ראש  על  אישיות  מתקפות  ובהם  נחשפים 
הממשלה המכהן בנימין נתניהו ורעייתו וכמו 
סיפורים  בספר:  עוד    ברק  אהוד  על  גם 
מנקודת  וסיכום  שריצה  המאסר  מתקופת 

מבטו למלחמת לבנון השנייה

אולמרט. צילום: ויקיפדיה





סגן מנהל מחוז מרכז הרב משה כהן

לא צריך כתבה בשביל לדעת את זה. כל תושב בני ברקי 
בשנתיים  מובילה  שמאוחדת  המהפך  את  היטב  מרגיש 
התחומים.  בכל  שמתבטאת  מהפכה  בעיר.  האחרונות 
הבני ברקים יודעים לזהות איכות, מה שהפך את 'מאוחדת' 
לקופה עם כמות המצטרפים הגדולה ביותר בשנת 2017 

מבין כלל הקופות בעיר. 

בין פורים לפסח, בעיצומם של ימי העומס, תפסנו לשיחה 
קצרה את סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת ומי שמנהל 
את 'פרויקט בני ברק' ומוביל את המהפך, הרב משה כהן, 
שמספר לנו על כל מה שהתחולל בעיר בכמעט שנתיים 
והתכניות  הפרויקטים  מה  מגלה  ובעיקר  האחרונות, 

שמכינים במאוחדת. 

תפרט לנו מעט על המהפך והרחבת 
הפעילות והשירותים שהובלתם? 

שנעשו  ביותר  והמסייעים  הבולטים  הדברים  "אחד 
שנחתם  ההסכם  הוא  החולפת  בשנה  התושבים  לטובת 
אחד  כל  הישועה'.  'מעייני  הרפואי  למרכז  'מאוחדת'  בין 
להגיע  תור,  לקבוע  יכול  ברק,  בבני  מאוחדת  ממבוטחי 
ל'מעייני הישועה' ולקבל את כל השירותים שבית החולים 
מציע במרפאות החוץ, רופאים מומחים, המכונים השונים, 
רבים,  שירותים  ועוד  אם-אר-איי  סי-טי,  רנטגן,  צילומי 
ישנה  החולים  בבית  הבירוקרטיה.  בכל  להסתבך  מבלי 
מזכירה של מאוחדת שיושבת, ומטפלת בכל הפרוצדורה 

והמסמכים השונים, כמו טופס 17 וכדומה. 

"מהפכת השירותים, מתבטאת בשני מישורים מרכזיים: 
השירותים  והרחבת  ועיבוי  חדשים  מוקדים  פתיחת 
מומחים  רופאים  של  בתוספת  וכן  הקיימות,  במרפאות 

בתחומים שונים שהצטרפו לקופה בבני ברק. 

מיוחד  מוקד  שיר',  'מרום  במרפאת  הוקם  למשל  כך 
לרפואת נשים שנותן מענה למגוון רחב של בעיות, בכל 

יום בין השעות 18:00 ועד 00:00 וכן בימי שישי בשעות 
תשלום.  ללא  כמובן  זאת  וכל  שבת,  ובמוצאי  הבוקר 
השירות הזה מתווסף למוקד הערב וסוף השבוע שפועל 
במרפאת ויז'ניץ ונותן מענה למקרים ה"רגילים" ובנוסף 

להסכם של 'מאוחדת' עם מרכז טרם בעיר. 

שירות נוסף שנפתח ב'מרום שיר', הוא מרכז להתפתחות 
שקשורים  הדברים  לכל  נרחב  מענה  ניתן  שם  הילד, 

בהתפתחות הילד, הן באבחון והן בטיפול. 

גם בקרית הרצוג נפתחה מרפאה גדולה יותר, עם מגוון 
בית מרקחת של הקופה.  לצד  זאת  רחב של שירותים, 
מיוחד  ויש מרכז  פיזיותרפיה,  נפתח מרכז  עזרא  ברחוב 
לפגים ועוד דברים רבים שנצטרך גיליון שלם בכדי לפרט 

אותם". 

מה עוד מתכננים ב'מאוחדת' לרווחת 
המבוטחים? 

"הפרויקט הגדול הבא, שכבר נמצא ממש בשלבי סיום, זו 
המרפאה החדשה שתפתח ב'מתחם אוסם'. כהן מגלה 
הפסח.  חג  לאחר  מיד  ה'  בעזרת  יפתח  המקום  כי  לנו 
במוקד החדש ינתן מענה נרחב לכל מה שקשור ברפואת 
בכל  מיוחדים  ויועצים  רופאים  עם  ובהתפתחותם,  ילדים 
הנושאים הללו, זאת לצד רופאי המשפחה ויתר השירותים 

לכלל ציבור המבוטחים. 

בית  יפתח  אוסם  במתחם  החדשה  במרפאה  "בנוסף, 
לרווחת  וארוכות,  נוחות  פתיחה  בשעות  גדול,  מרקחת 

מבוטחי מאוחדת בכל האזור כולו". 

אחד הדברים הבולטים במאוחדת, זה 
הקשר עם הקהילה, כיצד זה קורה?

החיבור  על  מאוד  גדול  דגש  שמים  במאוחדת  "אכן, 

לקהילה והתאמת כלל השירותים לציבור החרדי. "צריך 
החרדי  לציבור  מותאמים  עצמם  הצוותים  שגם  להבין, 
הרופאות  הרופאים,  בקרב  גם  בעצמם,  חרדים  וברובם 
מבני  שכולם  השונות  המרפאות  מנהלי  גם  והאחיות. 
ויז'ניץ',  מרפאת  מנהל  ויינר  יצחק  הרב  החרדי:  הציבור 
הגב' יפית שבת מנהלת המרפאה ברחוב ירושלים, הגב' 
נתנלי  הגב'  שיר,  מרום  מרפאת  מנהלת  הרברט  שיפי 
שהם מנהלת מרפאת אבני נזר וגב' ורדית צדוק מנהלת 
המרפאה בקריית הרצוג, וכמובן הצוות האדמיניסטרטיבי 

שמגיע כמעט כולו מקרב המגזר. 

ברק  בבני  המרפאות  מנהלת  מנצחת  כולם  "על 
הגב' מלכי רוזנטל, שהייתה המנהלת החרדית הראשונה 
בקופה  נמצאת  שנה  מ-18  למעלה  וכבר  במאוחדת, 
במגוון תפקידים ובכולם עושה חיל, שמונתה לנהל בפועל 
את כל חמשת המרפאות בעיר ואת שיתוף הפעולה עם 

'מעייני הישועה'. 

בקהילות  קהילות  קשרי  מנהלי  הוספנו  לכך,  "בנוסף 
והגב'  ויזל  הרב  צישנסקי,  נתי  הרב  את  בעיר,  השונות 
ואנחנו מתכננים להוסיף עוד מנהלים  זילברפרב,  מינדי 
בחיזוק  צורך  מזהים  שאנו  ובמקומות  בקהילות  כאלו 

החיבור". 

יש לכם גם קשר חזק עם הרבנים, תרחיב 
על כך?

בקשר  עומדים  ב'מאוחדת'  לקהילה,  מהחיבור  "כחלק 
בפן  רק  לא  העיר.  ורבני  הקהילות  רבני  עם  הדוק 
ועומדים  ושואלים,  מתייעצים  אנחנו  שכמובן  ההלכתי, 
הנושאים  בכל  הוראה  ומורי  הלכה  פוסקי  עם  בקשר 
בציבור  השירותים.  ברמת  גם  אלא  והלכה,  רפואה  של 
וגם  הנושאים,  בכל  הרב  עם  רבות  מתייעצים  החרדי 
בנושאים הרפואיים, מה שמביא לכך שהרבנים מודעים 

על  ולשמוע  לדעת  רוצים  כשאנחנו  ולכן  הצרכים,  לכל 
הצרכים, כפי שהם מגיעים מהשטח, אנו מתייעצים בין 
הדברים  את  בפנינו  שמביאים  הרבנים,  עם  גם  היתר 
ספציפיים  מקרים  כשיש  גם  יום.  מדי  אליהם  שמגיעים 
שצריך לטפל ולעזור, הרבנים פונים אלינו ואנו משתדלים 

לתת את המענה בצורה הטובה ביותר". 

של  כנסים  קבוע  באופן  מארגנים  אנחנו  זאת,  "לצד 
שכולם  הסטנדרטים  בתחומים  רק  לא  ורופאים,  רבנים 
עושים, כמו רפואת נשים וכדומה, אלא במגוון רחב מאוד 
בין הרבנים  אישית  והיכרות  יוצר קשר  וזה  נושאים,  של 
והרופאים. לאחרונה עשינו כנס עם ראשי 'צבר רפואה', 
שזה גוף שנותן שירותי רפואה ובית חולים בבית יחד עם 
וכן  הללו  בנושאים  שעוסקים  ברק  בבני  הרבנים  גדולי 

הרופאים שלנו".  

"אני רוצה לומר", מוסיף הרב כהן, "שהחיבור הזה מביא 
בסופו של דבר לא רק לשירות יותר טוב, אלא גם לרפואה 
טוב  ויודעים  מכירים  הצדדים  ששני  טובה,  יותר  הרבה 
שמרוויח  ומי  וההלכתי,  הרפואי  הצדדים,  כל  את  יותר 

מכך הם המטופלים". 

מלבד השירותים הרפואיים "הרגילים" מה 
עוד אתם נותנים למובטחים?

כיום  ביותר  והחשובים  המרכזיים  הנושאים  "אחד 
ברפואה, זה מה שמכונה רפואה מניעתית, כלומר למנוע 
מאז  מאוחדת  מגיעות.  הן  שחלילה  לפני  המחלות  את 
מפעילים  אנו  כיום  בתחום.  נחשונית  הייתה  ומעולם 
מגוון רחב של סדנאות ופעילויות שמטרתם היא מניעת 
מחלות, כמו סדנאות לטיפול בגיל הרך והתפתחות הילד 
בהקדם,  בהן  ולטפל  בעיות  מוקדם  בשלב  לזהות  בכדי 
כושר  יתר,  בהשמנת  לטיפול  מעישון,  לגמילה  סדנאות 
מגוון רחב של ספקי שירותים,  עובדים עם  גופני, שאנו 

מקומות  לנו  יש  וכדומה,  התעמלות  מכוני  כושר,  חדרי 
רבים בבני ברק שיש לנו איתם שיתוף פעולה, והמבוטחים 
שלנו יכולים פשוט ללכת לאותם מקומות לשלם סכומים 
ממגוון  ליהנות  הקופות,  מבין  ביותר  הנמוכים  סמליים, 

הדברים שהם מעניקים ולשמור על בריאותם". 

כדוגמת  המודעות,  והגברת  העלאת  את  גם  כולל  "זה 
לגילוי  בדיקות  או  נוספים,  וחיסונים  לשפעת  חיסונים 
מוקדם של מחלות שונות. גם כאן עבדנו יחד עם הרבנים, 
ולהתחסן,  ללכת  שחייבים  והודעות  מכתבים  שפרסמו 
לגילוי  והבדיקות  החיסונים  נושא  כל  את  מעודדים  והם 
מגלים  שאם  יודעים,  כולם  היום  מחלות.  של  מוקדם 
במקרים  כפשוטו  חיים  הצלת  זה  בזמן,  כאלה  דברים 
ומניעת סבל  והסביבה  וגם הצלה של המשפחה  רבים, 
רב, בכך שמגלים ועוצרים את המחלה כבר בתחילתה". 

מה הדבר המרכזי שקרה שהוביל לכל 
המהפך המבורך הזה? 

"הדבר המרכזי שקרה הוא שכל הדברים הללו שדיברנו 
קרה  זה  כל  מרוכזת.   בצורה  הגיעו  בהרחבה,  עליהם 
וורמברנד,  זאב  מאוחדת  מנכ"ל  של  ההכרזה  במסגרת 
אותו,  להוביל  הזכות  לי  שיש  ברק'  בני  'פרויקט  על 
וההבנה שבני ברק אינה שונה מריכוזים חרדים אחרים, 
חרדים  וריכוזים  אשדוד  שמש,  בית  שבירושלים,  וכמו 
נוספים אנחנו הקופה המובילה בציבור החרדי, כך צריך 
להכרזה  הזאת, שהובילה  ברק. ההבנה  בבני  גם  להיות 
המדוברת של מנכ"ל הקופה, הביאה לעיר את כל חבילת 
ועוד  חלקה  את  רק  ממש  שהצגנו  הגדולה,  השירותים 
רבות אפשר לדבר והתושבים גם ירגישו את זה בעצמם 

בהמשך. 

דולדמן,  דורית  הגב'  החדשה,  מרכז  מחוז  מנהלת  גם 
בני  שפרויקט  הצהירה  לתפקידה,  לאחרונה  שנכנסה 

התגייסות  ישנה  ובאמת  אישי,  באופן  לה  חשוב  ברק 
גדולה של כל הכוחות והגורמים ב'מאוחדת' בכדי להזניק 
כל  ואת התוצאות  בבני ברק  את רמת השירותים שלנו 

אחד רואה ומרגיש". 

20 שנה  נזכר בתקופות רחוקות. "לפני בערך  הרב כהן 
ברק  בבני  לנו  היה  לא  כמעט  ל'מאוחדת',  שהצטרפתי 
כלום, הייתה רק מרפאה אחת של מאוחדת. מאז בנינו 
מאז  ועכשיו  השנים,  עם  והתרחבנו  ועוד  עוד  והוספנו 
ההכרזה ב-2016 על פרויקט מנכ"ל של בני ברק. זה נתן 
דחיפה אדירה לכל הפעילות ופשוט הזניק אותה בצורה 

דרמטית". 

לסיכום, מה היעד והחזון שלך ושל 
'מאוחדת'?

"אנחנו מובילים קו ברור: לא מתפשרים בכל מה שקשור 
הפרויקט  כמנהל  ואני  מאוחדת  חולים  קופת  לבריאות. 
גם  הבריאות,  נושא  כל  את  להוביל  נמשיך  ברק,  בבני 
בטיפול ובשירות וגם בנושא של מניעת מחלות. נמשיך 
לפתח ולהרחיב את השירותים לפי צרכי התושבים בכל 
מגוון  לכל  נותנים  שאנחנו  המענה  את  להגדיל  מקום, 
החם  הקשר  את  ולבסס  להעמיק  והבעיות.  הדברים 
והחזק עם הציבור החרדי בכל החוגים והקהילות ולהוסיף 
עוד ועוד דברים לרווחת המבוטחים שלנו, שיוכלו לקבל 
בצורה הטובה והנוחה ביותר את כל השירותים והטיפולים 

ולשמור על בריאותם ובריאות המשפחה. 

אני בטוח שהציבור ימשיך לתת בנו אמון ולהראות שהוא 
יודע לזהות ולהעריך רפואה איכותית עם תודעת שירות 

גבוהה, ובעזרת ה' נקווה שכולם יהיו בריאים".

בהצלחה, רק בריאות. 

ברק בבני
מאוחדת של

כל בני ברקי שתשאלו, יגיד לכם 
שמשהו טוב מאוד קורה במאוחדת 

בבני ברק – השירותים הורחבו, 
רופאים נוספו ומרפאות חדשות 

מוקמות, זאת בנוסף להסכם 
המיוחד עם 'מעייני הישועה'

 התוצאה: מספר המבוטחים 
מזנק ו'מאוחדת' מובילה במספר 

המצטרפים החדשים  ישבנו 
לשיחה קצרה עם מי שאחראי 
למהפך, סגן מנהל מחוז מרכז 

במאוחדת הרב משה כהן, שמפרט 
את השידרוג ומגלה את התכניות 

והיעדים  לבריאות

מנכ״ל מאוחדת עם מנהלי שרות לקוחות במאוחדת בבני ברק בטקס פתיחת מרכז להתפתחות הילד במרום 
שיר בעיר.

המונים מתושבי ב״ב בטקס ההשקה של שיתוף 
הפעולה בין מאוחדת למעייני הישועה

הנהלת מאוחדת מתברכת בבית מרן שר התורה הגר״ח קניבסקי



סגן מנהל מחוז מרכז הרב משה כהן

לא צריך כתבה בשביל לדעת את זה. כל תושב בני ברקי 
בשנתיים  מובילה  שמאוחדת  המהפך  את  היטב  מרגיש 
התחומים.  בכל  שמתבטאת  מהפכה  בעיר.  האחרונות 
הבני ברקים יודעים לזהות איכות, מה שהפך את 'מאוחדת' 
לקופה עם כמות המצטרפים הגדולה ביותר בשנת 2017 

מבין כלל הקופות בעיר. 

בין פורים לפסח, בעיצומם של ימי העומס, תפסנו לשיחה 
קצרה את סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת ומי שמנהל 
את 'פרויקט בני ברק' ומוביל את המהפך, הרב משה כהן, 
שמספר לנו על כל מה שהתחולל בעיר בכמעט שנתיים 
והתכניות  הפרויקטים  מה  מגלה  ובעיקר  האחרונות, 

שמכינים במאוחדת. 

תפרט לנו מעט על המהפך והרחבת 
הפעילות והשירותים שהובלתם? 

שנעשו  ביותר  והמסייעים  הבולטים  הדברים  "אחד 
שנחתם  ההסכם  הוא  החולפת  בשנה  התושבים  לטובת 
אחד  כל  הישועה'.  'מעייני  הרפואי  למרכז  'מאוחדת'  בין 
להגיע  תור,  לקבוע  יכול  ברק,  בבני  מאוחדת  ממבוטחי 
ל'מעייני הישועה' ולקבל את כל השירותים שבית החולים 
מציע במרפאות החוץ, רופאים מומחים, המכונים השונים, 
רבים,  שירותים  ועוד  אם-אר-איי  סי-טי,  רנטגן,  צילומי 
ישנה  החולים  בבית  הבירוקרטיה.  בכל  להסתבך  מבלי 
מזכירה של מאוחדת שיושבת, ומטפלת בכל הפרוצדורה 

והמסמכים השונים, כמו טופס 17 וכדומה. 

"מהפכת השירותים, מתבטאת בשני מישורים מרכזיים: 
השירותים  והרחבת  ועיבוי  חדשים  מוקדים  פתיחת 
מומחים  רופאים  של  בתוספת  וכן  הקיימות,  במרפאות 

בתחומים שונים שהצטרפו לקופה בבני ברק. 

מיוחד  מוקד  שיר',  'מרום  במרפאת  הוקם  למשל  כך 
לרפואת נשים שנותן מענה למגוון רחב של בעיות, בכל 

יום בין השעות 18:00 ועד 00:00 וכן בימי שישי בשעות 
תשלום.  ללא  כמובן  זאת  וכל  שבת,  ובמוצאי  הבוקר 
השירות הזה מתווסף למוקד הערב וסוף השבוע שפועל 
במרפאת ויז'ניץ ונותן מענה למקרים ה"רגילים" ובנוסף 

להסכם של 'מאוחדת' עם מרכז טרם בעיר. 

שירות נוסף שנפתח ב'מרום שיר', הוא מרכז להתפתחות 
שקשורים  הדברים  לכל  נרחב  מענה  ניתן  שם  הילד, 

בהתפתחות הילד, הן באבחון והן בטיפול. 

גם בקרית הרצוג נפתחה מרפאה גדולה יותר, עם מגוון 
בית מרקחת של הקופה.  לצד  זאת  רחב של שירותים, 
מיוחד  ויש מרכז  פיזיותרפיה,  נפתח מרכז  עזרא  ברחוב 
לפגים ועוד דברים רבים שנצטרך גיליון שלם בכדי לפרט 

אותם". 

מה עוד מתכננים ב'מאוחדת' לרווחת 
המבוטחים? 

"הפרויקט הגדול הבא, שכבר נמצא ממש בשלבי סיום, זו 
המרפאה החדשה שתפתח ב'מתחם אוסם'. כהן מגלה 
הפסח.  חג  לאחר  מיד  ה'  בעזרת  יפתח  המקום  כי  לנו 
במוקד החדש ינתן מענה נרחב לכל מה שקשור ברפואת 
בכל  מיוחדים  ויועצים  רופאים  עם  ובהתפתחותם,  ילדים 
הנושאים הללו, זאת לצד רופאי המשפחה ויתר השירותים 

לכלל ציבור המבוטחים. 

בית  יפתח  אוסם  במתחם  החדשה  במרפאה  "בנוסף, 
לרווחת  וארוכות,  נוחות  פתיחה  בשעות  גדול,  מרקחת 

מבוטחי מאוחדת בכל האזור כולו". 

אחד הדברים הבולטים במאוחדת, זה 
הקשר עם הקהילה, כיצד זה קורה?

החיבור  על  מאוד  גדול  דגש  שמים  במאוחדת  "אכן, 

לקהילה והתאמת כלל השירותים לציבור החרדי. "צריך 
החרדי  לציבור  מותאמים  עצמם  הצוותים  שגם  להבין, 
הרופאות  הרופאים,  בקרב  גם  בעצמם,  חרדים  וברובם 
מבני  שכולם  השונות  המרפאות  מנהלי  גם  והאחיות. 
ויז'ניץ',  מרפאת  מנהל  ויינר  יצחק  הרב  החרדי:  הציבור 
הגב' יפית שבת מנהלת המרפאה ברחוב ירושלים, הגב' 
נתנלי  הגב'  שיר,  מרום  מרפאת  מנהלת  הרברט  שיפי 
שהם מנהלת מרפאת אבני נזר וגב' ורדית צדוק מנהלת 
המרפאה בקריית הרצוג, וכמובן הצוות האדמיניסטרטיבי 

שמגיע כמעט כולו מקרב המגזר. 

ברק  בבני  המרפאות  מנהלת  מנצחת  כולם  "על 
הגב' מלכי רוזנטל, שהייתה המנהלת החרדית הראשונה 
בקופה  נמצאת  שנה  מ-18  למעלה  וכבר  במאוחדת, 
במגוון תפקידים ובכולם עושה חיל, שמונתה לנהל בפועל 
את כל חמשת המרפאות בעיר ואת שיתוף הפעולה עם 

'מעייני הישועה'. 

בקהילות  קהילות  קשרי  מנהלי  הוספנו  לכך,  "בנוסף 
והגב'  ויזל  הרב  צישנסקי,  נתי  הרב  את  בעיר,  השונות 
ואנחנו מתכננים להוסיף עוד מנהלים  זילברפרב,  מינדי 
בחיזוק  צורך  מזהים  שאנו  ובמקומות  בקהילות  כאלו 

החיבור". 

יש לכם גם קשר חזק עם הרבנים, תרחיב 
על כך?

בקשר  עומדים  ב'מאוחדת'  לקהילה,  מהחיבור  "כחלק 
בפן  רק  לא  העיר.  ורבני  הקהילות  רבני  עם  הדוק 
ועומדים  ושואלים,  מתייעצים  אנחנו  שכמובן  ההלכתי, 
הנושאים  בכל  הוראה  ומורי  הלכה  פוסקי  עם  בקשר 
בציבור  השירותים.  ברמת  גם  אלא  והלכה,  רפואה  של 
וגם  הנושאים,  בכל  הרב  עם  רבות  מתייעצים  החרדי 
בנושאים הרפואיים, מה שמביא לכך שהרבנים מודעים 

על  ולשמוע  לדעת  רוצים  כשאנחנו  ולכן  הצרכים,  לכל 
הצרכים, כפי שהם מגיעים מהשטח, אנו מתייעצים בין 
הדברים  את  בפנינו  שמביאים  הרבנים,  עם  גם  היתר 
ספציפיים  מקרים  כשיש  גם  יום.  מדי  אליהם  שמגיעים 
שצריך לטפל ולעזור, הרבנים פונים אלינו ואנו משתדלים 

לתת את המענה בצורה הטובה ביותר". 

של  כנסים  קבוע  באופן  מארגנים  אנחנו  זאת,  "לצד 
שכולם  הסטנדרטים  בתחומים  רק  לא  ורופאים,  רבנים 
עושים, כמו רפואת נשים וכדומה, אלא במגוון רחב מאוד 
בין הרבנים  אישית  והיכרות  יוצר קשר  וזה  נושאים,  של 
והרופאים. לאחרונה עשינו כנס עם ראשי 'צבר רפואה', 
שזה גוף שנותן שירותי רפואה ובית חולים בבית יחד עם 
וכן  הללו  בנושאים  שעוסקים  ברק  בבני  הרבנים  גדולי 

הרופאים שלנו".  

"אני רוצה לומר", מוסיף הרב כהן, "שהחיבור הזה מביא 
בסופו של דבר לא רק לשירות יותר טוב, אלא גם לרפואה 
טוב  ויודעים  מכירים  הצדדים  ששני  טובה,  יותר  הרבה 
שמרוויח  ומי  וההלכתי,  הרפואי  הצדדים,  כל  את  יותר 

מכך הם המטופלים". 

מלבד השירותים הרפואיים "הרגילים" מה 
עוד אתם נותנים למובטחים?

כיום  ביותר  והחשובים  המרכזיים  הנושאים  "אחד 
ברפואה, זה מה שמכונה רפואה מניעתית, כלומר למנוע 
מאז  מאוחדת  מגיעות.  הן  שחלילה  לפני  המחלות  את 
מפעילים  אנו  כיום  בתחום.  נחשונית  הייתה  ומעולם 
מגוון רחב של סדנאות ופעילויות שמטרתם היא מניעת 
מחלות, כמו סדנאות לטיפול בגיל הרך והתפתחות הילד 
בהקדם,  בהן  ולטפל  בעיות  מוקדם  בשלב  לזהות  בכדי 
כושר  יתר,  בהשמנת  לטיפול  מעישון,  לגמילה  סדנאות 
מגוון רחב של ספקי שירותים,  עובדים עם  גופני, שאנו 

מקומות  לנו  יש  וכדומה,  התעמלות  מכוני  כושר,  חדרי 
רבים בבני ברק שיש לנו איתם שיתוף פעולה, והמבוטחים 
שלנו יכולים פשוט ללכת לאותם מקומות לשלם סכומים 
ממגוון  ליהנות  הקופות,  מבין  ביותר  הנמוכים  סמליים, 

הדברים שהם מעניקים ולשמור על בריאותם". 

כדוגמת  המודעות,  והגברת  העלאת  את  גם  כולל  "זה 
לגילוי  בדיקות  או  נוספים,  וחיסונים  לשפעת  חיסונים 
מוקדם של מחלות שונות. גם כאן עבדנו יחד עם הרבנים, 
ולהתחסן,  ללכת  שחייבים  והודעות  מכתבים  שפרסמו 
לגילוי  והבדיקות  החיסונים  נושא  כל  את  מעודדים  והם 
מגלים  שאם  יודעים,  כולם  היום  מחלות.  של  מוקדם 
במקרים  כפשוטו  חיים  הצלת  זה  בזמן,  כאלה  דברים 
ומניעת סבל  והסביבה  וגם הצלה של המשפחה  רבים, 
רב, בכך שמגלים ועוצרים את המחלה כבר בתחילתה". 

מה הדבר המרכזי שקרה שהוביל לכל 
המהפך המבורך הזה? 

"הדבר המרכזי שקרה הוא שכל הדברים הללו שדיברנו 
קרה  זה  כל  מרוכזת.   בצורה  הגיעו  בהרחבה,  עליהם 
וורמברנד,  זאב  מאוחדת  מנכ"ל  של  ההכרזה  במסגרת 
אותו,  להוביל  הזכות  לי  שיש  ברק'  בני  'פרויקט  על 
וההבנה שבני ברק אינה שונה מריכוזים חרדים אחרים, 
חרדים  וריכוזים  אשדוד  שמש,  בית  שבירושלים,  וכמו 
נוספים אנחנו הקופה המובילה בציבור החרדי, כך צריך 
להכרזה  הזאת, שהובילה  ברק. ההבנה  בבני  גם  להיות 
המדוברת של מנכ"ל הקופה, הביאה לעיר את כל חבילת 
ועוד  חלקה  את  רק  ממש  שהצגנו  הגדולה,  השירותים 
רבות אפשר לדבר והתושבים גם ירגישו את זה בעצמם 

בהמשך. 

דולדמן,  דורית  הגב'  החדשה,  מרכז  מחוז  מנהלת  גם 
בני  שפרויקט  הצהירה  לתפקידה,  לאחרונה  שנכנסה 

התגייסות  ישנה  ובאמת  אישי,  באופן  לה  חשוב  ברק 
גדולה של כל הכוחות והגורמים ב'מאוחדת' בכדי להזניק 
כל  ואת התוצאות  בבני ברק  את רמת השירותים שלנו 

אחד רואה ומרגיש". 

20 שנה  נזכר בתקופות רחוקות. "לפני בערך  הרב כהן 
ברק  בבני  לנו  היה  לא  כמעט  ל'מאוחדת',  שהצטרפתי 
כלום, הייתה רק מרפאה אחת של מאוחדת. מאז בנינו 
מאז  ועכשיו  השנים,  עם  והתרחבנו  ועוד  עוד  והוספנו 
ההכרזה ב-2016 על פרויקט מנכ"ל של בני ברק. זה נתן 
דחיפה אדירה לכל הפעילות ופשוט הזניק אותה בצורה 

דרמטית". 

לסיכום, מה היעד והחזון שלך ושל 
'מאוחדת'?

"אנחנו מובילים קו ברור: לא מתפשרים בכל מה שקשור 
הפרויקט  כמנהל  ואני  מאוחדת  חולים  קופת  לבריאות. 
גם  הבריאות,  נושא  כל  את  להוביל  נמשיך  ברק,  בבני 
בטיפול ובשירות וגם בנושא של מניעת מחלות. נמשיך 
לפתח ולהרחיב את השירותים לפי צרכי התושבים בכל 
מגוון  לכל  נותנים  שאנחנו  המענה  את  להגדיל  מקום, 
החם  הקשר  את  ולבסס  להעמיק  והבעיות.  הדברים 
והחזק עם הציבור החרדי בכל החוגים והקהילות ולהוסיף 
עוד ועוד דברים לרווחת המבוטחים שלנו, שיוכלו לקבל 
בצורה הטובה והנוחה ביותר את כל השירותים והטיפולים 

ולשמור על בריאותם ובריאות המשפחה. 

אני בטוח שהציבור ימשיך לתת בנו אמון ולהראות שהוא 
יודע לזהות ולהעריך רפואה איכותית עם תודעת שירות 

גבוהה, ובעזרת ה' נקווה שכולם יהיו בריאים".

בהצלחה, רק בריאות. 

ברק בבני
מאוחדת של

כל בני ברקי שתשאלו, יגיד לכם 
שמשהו טוב מאוד קורה במאוחדת 

בבני ברק – השירותים הורחבו, 
רופאים נוספו ומרפאות חדשות 

מוקמות, זאת בנוסף להסכם 
המיוחד עם 'מעייני הישועה'

 התוצאה: מספר המבוטחים 
מזנק ו'מאוחדת' מובילה במספר 

המצטרפים החדשים  ישבנו 
לשיחה קצרה עם מי שאחראי 
למהפך, סגן מנהל מחוז מרכז 

במאוחדת הרב משה כהן, שמפרט 
את השידרוג ומגלה את התכניות 

והיעדים  לבריאות

מנכ״ל מאוחדת עם מנהלי שרות לקוחות במאוחדת בבני ברק בטקס פתיחת מרכז להתפתחות הילד במרום 
שיר בעיר.

המונים מתושבי ב״ב בטקס ההשקה של שיתוף 
הפעולה בין מאוחדת למעייני הישועה

הנהלת מאוחדת מתברכת בבית מרן שר התורה הגר״ח קניבסקי
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ארבעס
יענקי קצבורג

גדולי האדמו"רים פתחו ביום רביעי את יום "גיוס 
שלישי  ביום  שהתחיל  ויז'ניץ  של  ההמונים" 
בלילה,   23:00 בשעה  )חמישי(,  אמש  והסתיים 
מיליון  לגייס חמישה  ויז'ניץ  במהלכו מקווים חסידי 
החדשני  הקמפיין  המונים.  לגיוס  מבצע  באמצעות  שקלים 
פילנתרופים  קבוצת  במסגרתה  ה"מאצ'ינג"  בשיטת  התנהל 

תרומה  כל  להכפיל  התחייבו  ולחסידות  לרבי  שמקורבים 
תהיה  תורם  כל  של  שתרומה  כך  ההתרמה,  ביום  שתיכנס 
שווה פי 2. אבל כדי להשיג את סכום ההכפלה, על החסידות 

להביא סכום של 2,500,000 שקלים מהציבור. 
את  הפילנתרופים  התנו  ביעד  העמידה  את  להבטיח  כדי 
תרומתם בכך שהקמפיין יהיה בנוי בשיטת הכל או כלום, על 
פיו על החסידות להשיג תוך יום אחד את כל סכום הקמפיין, 
לתורמים.  מוחזר  הכסף  וכל  נכשל  הקמפיין  ולא,  ובמידה 
בצעד נדיר בציבור החרדי יתנהל הקמפיין באמצעות התרמה 
דיגיטלית, בה כל אדם תורם את תרומתו ויכול לראות אותה 
ההתרמה  יום  להצלחת  חי.  בשידור  ומוכפלת  מתעדכנת 
הקימו בויז'ניץ מטות וחפ"קים ב-12 ריכוזי החסידות בארץ 
למען  אישי  יעד  עצמה  על  לוקחת  קהילה  כשכל  ובעולם, 

הצלחת הקמפיין.
באקט מרגש של איחוד הלבבות נפתח הקמפיין עם תרומתם 
וסקווירא,  סאטמאר  מבעלזא,  הגיסים  האדמו"רים  של 
שהרימו תרומה מכובדת להצלחת הקמפיין, כצעד שמתפרש 
גם  ולתרום  הדדית  ערבות  להראות  לחסידים  כקריאה 

למוסדות מחוץ לקהילה.

יוסף ברובע  השבוע פרצה שריפה בישיבת פורת 
מחקירה  כי  נודע  בהמשך  בירושלים.  היהודי 
ירושלים  אזורית  תחנה  והצלה  כבאות  חוקרי  של 
ריתוך  עבודות  בעקבות  החלה  השריפה,  כי  עולה, 
אשר  גיצים  נוצרו  אלו,  מעבודות  כתוצאה  ברזל.  וחיתוך 
המדרש  בית  אולם  אל  במבנה  העליונה  מהקומה  נפלו 
במהירות  התפשטה  האש  ומשם  וילונות  הציתו  בישיבה, 
יצאה  קצר  זמן  ובתוך  הישיבה  של  הלימוד  ספרי  לספריית 
נלכדו  במבנה,  השריפה  מהתפתחות  כתוצאה  משליטה. 
מהשריפה.  שנפלט  הכבד  בעשן  בישיבה  מהתלמידים  חלק 
למקום,  שהגיעו  האש  לוחמי  עיתונות'  ב'קו  שדווח  כפי 
חילצו ופינו את הלכודים, ביצעו כיבוי של הלהבות שאיימו 
לכלות את הבניין, ובכך מנעו פגיעה בנפש ונזק גדול לבניין 

הישיבה.

יצא  סולובייצ'יק  הגרא"י  בריסק  ישיבת  ראש 
בשפת  חומש  שיעור  במהלך  חריפה  בהתקפה 
היידיש תוך שהוא מדגיש "כשם שמצווה לומר דבר 
הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע, אבל 
מגיעים בטענות מחו"ל על הנעשה בארץ ישראל? ה"עידית" 
של אמריקה הוא כמו ה"זיבורית" של ארץ ישראל, בכל דבר 
הם פחות חזקים מבני ארץ ישראל, בלימודי חול מצוי שם הן 
ישיבות קטנות עם לימודי חול, והן בישיבות גדולות לומדים 

לימודים אקדמאיים בשעות הערב, בנושא האקדמיה לבנות, 
בארצות הברית בשידוך כולם מחפשים רק בחורה עם תואר, 
ואם אין לה תואר היא לא שווה, פה ב"ה האברכים יושבים 
ולומדים שנים אחרי החתונה ושם אחרי שלש שנים כמעט 
כולם יוצאים לעבוד, ואז גם לא רואים בכלל שהם היו פעם 
בני ישיבות בהנהגה ובלבוש. אם הבחורים האמריקאים היו 
נשארים בארצות הברית ולא באים לארץ ישראל המצב פה 
עוררו  הדברים  בהרבה",  טוב  היה  רוחנית  מבחינה  בארץ 

סערה גדולה בישיבת בריסק שרבים מתלמידיה בני חו"ל. 

חבר  לנין  מצווה  הבר  שמחת  התקיימה  השבוע 
המועצת ורבה של רמת אלחנן הגר"י זילברשטיין, 
קוק  הכהן  דב  רבי  המקובל  להגאון  משותף  נכד 
בית המדרש  יוסף אפרתי ראש  רבי  והגאון  מטבריה 
רבנים  לצד  הסבים  השתתפו  בשמחה  והתיישבות,  להלכה 
דיינים וראשי ישיבות, בלט בהשתתפותו הראשון לציון רבי 

שלמה משה עמאר רבה של ירושלים. 
ביום,  יום  מדי  הרבים  את  ומזכה  שזוכה  אישה  כך,  בתוך 
ועצה בנושא  וביקשה ברכה  דיברה השבוע עם הגר"ד קוק 

את  מזכת הרבים שאלה  אותה  סוף השיחה  לקראת  מסוים, 
למען  לעשות  אפשר  מה  הרב  כב'  מעניינת:  שאלה  הרב 
הגאולה ולזרז את המשיח? הגר"ד השיב 'תגידי לנשים מה 
שיותר ברכות השחר בכוונה, ולהתחזק בכוונת המאה ברכות 
שביום, ולדאוג שיענו אמן על הברכות, שכל אישה שמברכת 
תדגיש את הברכה ושיעשו מזה עסק', והוסיף הרב ואמר – 
שיענו  אותנו  לסובבים  לקרוא  צריך  ברכה  מברכים  'כאשר 
לא  וזה  אמן.  עליה  בלי שיענו  ברכה  אמן, חבל שתתפספס 
דומה אם שנים עונים אמן על הברכה, לעשרה שעונים אמן 

על הברכה'.

ינון  הנכנס  הח״כ  ובנו  אזולאי  דוד  הדתות  שר 
אזולאי הגיעו ביום רביעי בצהרים לעיר העתיקה 
בכדי לקבל את ׳ברכת הדרך׳ ממרן נשיא המועצת 
בירך  לפני שהושבע בכנסת. מרן  הגר"ש כהן שעות 
איתנה  בבריאות  אזולאי  דוד  השר   - היוצא  המשמר  את 
ח״כ  בנו   - הנכנס  המשמר  ואת  במהרה,  שלמה  ורפואה 
ציבור  כשליח  לשמש  ״תזכה  הצלחה  בברכת  אזולאי  ינון 
הורה  אף  הגר"ש  כבוד שמיים״.  ולהרבות  ישראל  כלל  של 
לח״כ הנכנס ליטול על עצמו ׳משימת קודש׳ ולשמש בכנסת 

כנציגם של בני הישיבות.

לרגל חתונת תלמיד ישיבת פוניבז' הבחור החשוב 
רו"מ  קוטלר  שרגא  הרב  של  בנו  קוטלר  אהרן 
ישיבת לייקווד, הגיע הגאון רבי שמואל מרקוביץ' 
לביקור בזק בארה"ב, במהלכו נשא מדברותיו בהיכלי 
הגר"ש  לזכר  שנערכו  המספד  ובעצרות  הגדולים  החורה 
אויערבאך זצ"ל. ראש הישיבה מסר שיעור כללי בהיכלה של 
ישיבת לייקווד, בסוגיית צרת סוטה במסכת יבמות הנלמדת 
בישיבת לייקווד, בהשתתפות אלפים מבני ואברכי הישיבה, 
אריה  רבי  הגדולים:  הגאונים  הישיבה  ראשי  ובראשם 
ורבי  דוד שוסטאל  רבי  ירוחם אלשין,  רבי  מלכיאל קוטלר, 

ישראל ניומן.

הגדולה  המספד  בעצרת  המרכזי  המשא  את  נשא  כן  כמו 
שהתקיימה בישיבת רבינו חיים ברלין בפלטבוש, שבראשות 
הגאון הגדול רבי אהרן שכטר, בהשתתפות מאות ובראשם 
אלי'  רבי  קוטלר,  מלכיאל  רבי  שכטר,  אהרן  רבי  הגאונים: 
בער ווכטפויגל ורבי אשר קלמנוביץ' ראש ישיבת מיר. בסיום 
הביקור הקצר שערך יומיים בלבד, שב ראש הישיבה ארצה.

צור  בן  יואב  הכנסת  חבר  לבת  החתונה  בשמחת 
מש"ס השתתפו בתחילת השבוע לפני שהסתיים 
המשבר הקואליציוני ובשיא המתח פוליטי, הגר"ש 
בעדני, הגר"ר אלבז, הגר"ש שטינמן, הגרי"ד גרוסמן, 
אב  הספיק  החופה  לפני  דקות  ציבור,  ואישי  ח"כים  שרים 
הכלה להתראיין לתקשורת על מתווה הפשרה שהציע בחוק 
הגיוס, בהמשך נצפה ח"כ גפני בשיחה על המשבר עם ח"כ 

דוד ביטן. 

הדברים החריפים של ר"י בריסק הגרא"י סולובייצ'יק נגד עסקני 
ארה"ב, הסיבה לשריפה בפורת יוסף, המקובל הגר"ד קוק מגלה 
מה יביא את המשיח, הגיסים האדמו"רים נרתמו להתרמת הבזק 

של ויז'ניץ והח"כ החדש ביקר עם אביו אצל נשיא המועצת



השרוף שבתנור?עם השומן קשה לך להתמודד

מה הבעיה?
קחו סנו פורטה פלוס

סנו פורטה פלוס מנקה לכלוך קשה ושומן שרוף מתנורים, תבניות, סירים ועוד
חדש! פורטה פלוס ג'ל מרוכז - ללא ריח חריף לניקוי שומן ולכלוך שרוף.
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כניעת נתניהו

ממשלת נתניהו שרדה את המשבר הקשה ביותר 
בקדנציה הנמשכת. רוה״מ אישית רצה בחירות, זו 
עובדה. הקדמת הבחירות, הייתה משרתת נאמנה 
את רצונותיו, וודאי את רצון עורכי דינו הנאמנים. 
דומה  אינו  חקירות.  דוחה  בחירות,  טרום  מערבולת 
ראש ממשלה שזוכה מחדש לאמון הציבור למרות, ואולי בגלל, 
עודף חקירות, לראש ממשלה בשלהי קדנציה רצופת חשדות, 
אם?  אישום,  לכתבי  הבשילו  לא  שעדיין  והאשמות,  חקירות 

ובכלל. 
בנימין נתניהו משך להקדמת הבחירות, שותפיו כחלון, דרעי, 
גפני, הסבירו לו את עובדות החיים, ניתן לקיים ממשלה חליפית 
בוז׳י  הנוכחית, עם ראש אחר. הכאילו מגעים עם  עוד בכנסת 

איווט  התיישר,  נתניהו  פרי.  נשאו  הרצוג, 
הספינה  צצו,  הסדקים  מפרשים,  קיפל 

ממשיכה לשוט במים הסוערים.   
ברגע האמת איווט ליברמן סיפק לנתניהו 
סקר  המגמה.  לשינוי  הפלטפורמה  את 
שהתפלגה  לוי  אורלי  שח״כ  קבע   2 ערוץ 
ל5  זוכה  ליברמן,  של  ביתנו״  מ״ישראל 
מנדטים וליברמן מדשדש סביב ה4 מנדטים 
בלבד. סקר נוסף של ערוץ 10 קבע שמפלגת 
האם בראשות מר ביטחון, מגרדת את אחוז 
לחשוש  התחיל  הביטחון  שר  החסימה. 
מילה״,  זו  ״מילה  הפוליטי,  גורלו  מעתיד 
חשש  איווט  ספרנו.  בבית  תמיד  לא  אבל 
להישאר ללא ביטחון, וללא מפלגה, הרבה 
מילים היו משורבטות על ההימור שכשל.     
לליברמן,  נתניהו  בין  הנפש  שיחת 

התנהלה בערך כך,
איווט: ביבי, הציעו לי הקמת קואליציה 
הכל  יעשה  בוז׳י  בראשותך,  שלא  חליפית 

כדי לשרוד, ולהרחיק את עידן אבי גבאי.
אותך, אתה  אורלי מאגפת  איווט,  ביבי: 
נשאר עם מילה, וללא מפלגה. אני הסיכוי 

שלך לשרידות בעתיד. 
איווט: מה אתה מציע? 

ביבי: למשוך זמן, נחפש מוצא של כבוד, 
חוק  נגד  תצביעו  תישבר.  לא  ה״מילה״ 

הגיוס, אבל תישארו איתי בממשלה. 
איווט: אני כבר לא ח״כ, התפטרתי במסגרת החוק הנורווגי. 
נגד,  להצביע  חייבת  היא  לנדבר,  סופה  השרה  עם  עושים  מה 
אותה  לפטר  חייב  אתה  נגדה,  שמצביעה  ממשלה  כחברת 

אוטומטית. מה יהיה? 
ביבי: יהיה פתרון, המשפטנים ימצאו. כשרוצים מוצאים.  

איווט: בקיצור, אתה מציע לי להצביע נגד ולהישאר בעד! 
מתאים לי. אתה בטוח שיש לך רוב בלעדי אצבעות החברל'ך 

שלי?   
ישתתפו  לא  הם  הערבים,  עם  מסתדרים  וגפני  ליצמן  ביבי: 

בהצבעות, ״חוק המואזין״ שוב ידחה לזמן בלתי מוגבל. 
ניסיונות חקיקה דתיים עד  יהיו עוד  איווט: שיתחייבו שלא 
שלי,  היחיד  האלקטורלי  הסיכוי  אותי.  הורג  זה  המושב,  סוף 

להתמקם בימין החילוני, שונא דת ודתיים. 
ביבי: אוכל לדרוש זאת מהחרדים, גם הם רועדים מהקדמת 
הבחירות, אישור תקציב 2019 חשוב להם מאד, בתנאי שאנו 

חתומים וסגורים עד סוף הקדנציה. אוקטובר 2019. 
איווט: רגע, אני מתייעץ עם עצמי ומחליט לומר לך כן, בשם 

כל אצבעות הסיעה. 

איש  לעזור  חייבים  השני,  את  אחד  מבינים  אנחנו  ביבי: 
לרעהו. 

איווט: ״מילה זו מילה״. 
הדברים  תוכן  שזה  ספק  אין  אבל  מדויקים,  לא  הציטוטים 
שהוחלפו בשיחה בין האישים ואלו המסקנות שהתקבלו. איווט 
 2 ערוץ  פיהם. סקרי  ופועלים על  נתניהו מכורים לסקרים  כמו 
סביב  בלבד,  מנדטים  ל4  ביתנו  ישראל  את  10 שדרדרו  וערוץ 
אחוז החסימה, הדליקו את ליברמן, ציננו את להטו, הסבירו לו 
שההתלהמות נגד חרדים לא מתורגמת לפחות בינתיים לקולות 

משמעותיים בקלפי, ואיפשרו את הפשרה המתבקשת. 
אותם סקרים בדיוק, אישרו לנתניהו את המגמה המסתמנת. 
הטבעיים.  שותפיו  חשבון  על  אך  משמעותית,  הליכוד  חיזוק 

חלשים  שותפים  עם  גדול,  אחד  ליכוד  גדל.  לא  הסה״כ 
יעברו  כשלא  ימין״  ״קולות  לאבד  אמור  שחלקם  ומתוסכלים, 
את אחוז החסימה, לא בטוח שהינו מתכון בריא לעתיד. שלושת 
המנדטים שאיבד אלי ישי, היו מאפשרים חיים קלים לקואליציה 

הנוכחית, גם ללא איווט ליברמן. 
כשגונבו השמועות לאוזנו של רוה״מ, שהמחנה הציוני עדיין 
בראשות בוז׳י הרצוג וציפי ליבני, שנחתך דרמטית בכל הסקרים, 
בראשות  שלא  חליפית  קואליציה  לכל  אצבעותיו   24 את  ייתן 
נתניהו, גם נתניהו החל להזיע. מתוך 24 הח"כים המכהנים כיום 
צופים  הסקרים  הבאה.  בקדנציה  שישה  אולי  ישרדו  במחנ״צ, 
למחנ״צ 12/13 ח"כים מקסימום. בחלק מהסקרים המספר חד 
ספרתי. ליו״ר הנבחר אבי גבאי יש סמכות למנות 6, הוא מתכונן 
להצניח אישים וגנרלים, לראשות הרשימה. הח"כים המכהנים, 

לא יתנו את צווארם מרצון, לעץ התלייה.
בנימין נתניהו הבין שהוא יכול להתפטר ולפזר את ממשלתו, 
אך פיזור הכנסת והקדמת הבחירות, לא בדיוק בידו. יש סיכוי 
רב שהנשיא ייתן צ’אנס לח״כ אחר, )ראש ממשלה חייב להיות 
ח״כ מהמניין( להקים קואליציה חליפית. ראש הממשלה בנימין 

האסיר  בתוך ממשלתו.  מרצון,  אסיר שלא  להיות  הפך  נתניהו 
מרחוב בלפור. 

הבאה  שהממשלה  ויודעים  מבינים  החרדיות  במפלגות 
אין  יותר,  זו.  כמו  וטובה״,  ״נוחה  להיות  יכולה  במקסימום, 
מצב, ״פחות״ אפשרי. הרבה פחות, לא רחוק מהדמיון. באם זה 
יהיה נתניהו, זו תהיה קדנציה אחרונה, כמעט בהחלט. נתניהו 
כיום מתקרב ל-70. בסוף הקדנציה הבאה הוא יהיה בן 70 פלוס. 
אך  נוספת,  קואליציות  הקמת  מאימת  משוחרר  נתניהו  בנימין 
מעוניין להטביע את חותמו וזכרו, יכול להיות ״רע ליהודים״. 
בקלות הוא יחבור ללפיד ואולי אבי גבאי וימכור את החרדים 
סיכוי  הקודמת.  בקדנציה  קרה  כבר  זה  זוכר,  שלא  מי  בזול. 
לחקיקה דתית, גם בממשלת ימין-חרדים, כשנתניהו לא מאוים, 
ל2019,  הצפוי  התקציב  מאידך,  אפסי.  הוא 
על  עדיף  ביד,  אחד  תפוח  לחרדים.  מצוין 

חלומות, שחיש קל יכולים להפוך לסיוטים. 
הסיכוי הסביר לפתרון משבר ״חוק הגיוס״, 
כשהחרדים  הנוכחית,  בקדנציה  דווקא  זה 
העתיד  הממשלה.  של  תיכון  בריח  מהווים 
יסתיים  הקרוב  בספטמבר  מובטח.  לא  ממש 
המועד שקבע בג״ץ לחקיקה חדשה. העברתו 
טרומית,  בקריאה  החדש  הגיוס  החוק  של 
לבקש  לממשלה  הצורך  במידת  תאפשר 
סביר  סיכוי  ישנו  בקלות.  שתינתן  הארכה, 
בגרסתו  החדש  החוק  את  גם  יפסול  שהבג״ץ 
בכל  היועמ״ש.  מאמין  לפחות  כך  החרדית, 

מקרה תינתן לממשלה ארכה נוספת לתיקון. 
יהודים מאמינים, שמה שניתן לדחות למחר, 
ימות,  הפריץ  אולי  למחרתיים.  לדחות  עדיף 
ייסתם.  הכלא  בור  ואולי  ימות,  הכלב  אולי 
שופטי  בקרב  הפרסונאליים  השינויים  הליך 
פריו  את  ייתן  שקד,  השרה  בתקופת  בג״ץ 
ההתגברות,  פסקת  חקיקת  תהליך.  בסופו של 
זו  הבאה  בממשלה  הפרק.  על  עומדת  תמיד 
לא  הדתיים-חרדים,  של  הסף  דרישת  תהיה 
שיוכל  במעמד  אז  יהיה  כחלון  שהשר  בטוח 
להכתיב התנגדות סוחפת. איווט ליברמן באם 

יהיה רלוונטי, יתמוך. 
נכנע  נתניהו  סוף,  אינו  שממש  לסיכום 
לקואליציה שלו, שלא חפצה בבחירות מוקדמות. העובדה שעל 
להיבחר  חייבים  הנוכחים  הכנסת  חברי  רוב  הליכוד,  חוקת  פי 
המשוריינים  במקומות  או  במחוזות,  ולא  המרכזית  ברשימה 
למיעוטים, נשים, גורמת להתנגדות חריפה להקדמת הבחירות 
בקרב הח"כים המכהנים, חלקם יצפו בדיוני המליאה בקדנציה 
הבאה, בערוץ הכנסת ושידורי החדשות. בנוסף לרוב רובם של 
ח"כי המחנ״צ. העתיד הפרלמנטרי של הח"כים חברי סיעת יש 
עתיד של לפיד, תלויים במוצא פיו וגחמותיו של 'הגרנליסימו 
יאיר' בוגר השבועון ״במחנה״. על פיו ורצונו יישק דבר. העבר 
נעים.  לא  הקודמים,  ועיסוקיהם  לביתם  חזרו  שחלק  מלמד, 

לכולם נעים וחמים במצב הנוכחי.  
הולך  ברווז,  כמו  נראה  זה  אם  לומר:  אוהב  נתניהו  בנימין 
הח"כים  כשמרבית  ברווז...   זה  ברווז,  כמו  נשמע  ברווז,  כמו 
בשביל  ״פועלים״  להישאר,  רוצים  שהם  ״מראים״  המכהנים 
נשארים.  הם   - להישאר  רוצים  שהם  ״מדברים״  להישאר, 
הפרק,  על  כרגע  עומדת  שלא  הבחירות  הקדמת  באפיזודת 
נתניהו כבר לא יוכל לומר: ״אין כלום כי לא היה כלום״, היה גם 

היה, נתניהו רצה. מאד רצה. גם נתניהו הכיר במגבלות הכוח.

עו"ד יצחק שינפלד

שותפיו  ידי  על  חושק  אז  אבל  מכולם,  יותר  בחירות  רצה  הממשלה  ראש 
לקואליציה, ואפילו על ידי האופוזיציה • רוב הח"כים ילכו הביתה וזה ממש 

לא מתאים להם, לא עכשיו



חייגו עכשיו:

לצורך קבלת המידע יש לומר את שם התרופה 
והמערכת תענה את התשובה המבוקשת

מוקד כללית לבירור
כשרות תרופות לפסח 

בשיתוף ועד הכשרות שע״י הבד״צ העדה החרדית

מוקד קולי
ממוחשב 
24 שעות
ביממה
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אופוזיציה מחבקת
שבוע פוליטי סוער למדי עבר על מדינת ישראל, 
נמנעו  וברגע האחרון  לפני רגע על סף בחירות 
היה  דווקא  שנתניהו  שנראה  למרות  הבחירות, 
הגיעו  הקואליציוניות  השותפות  בהם.  מעוניין 
להסכמות חיש מהר, אך מה שמפתיע זו דווקא ההסכמה 
כדי  הכל  עשתה  העבודה  מפלגת   – באופוזיציה  שנוצרה 
האופוזיציה  מנהיג  אך  אבסורד,  נשמע  בחירות.  למנוע 
עשה הכל כדי להמשיך את שלטון נתניהו. ראש ממשלה 
ממשלה,  כראש  לכהן  שימשיך  רוצה  שלו  שהאופוזיציה 
במה  נמצא  אשר  נתניהו,  מאד.  חזק  ממשלה  ראש  הוא 
כעת  נמצא   – שלו  השפל  רגעי  להיות  אמור  שלכאורה 

בשיא כוחו הפוליטי. עפרא לפומיה של השמאל.  
לא לחינם ראשי השמאל הישראלי מפחדים מבחירות, 
גם הם רואים את הסקרים ואת הנסיקה של נתניהו. במקביל 
לפיד  יאיר  דווקא  השמאל.  של  וההתכווצות  לדשדוש 
הם  המסורתי.  השמאל  קולות  את  ולוקח  משהו  מתחזק 
רואים את הנתונים טופחים על פניהם, כל הפעולות שעשו 
כדי להביא להמעטת כוחו של הימין, מסייעות בסוף לחזק 

את נתניהו. 
זה  וכל  ההאשמות,  הביקורות,  החקירות,  ההכפשות, 
דווקא פועל הפוך בדיוק. כמו שוער הבועט לאחור, כמו 
נהג מרוץ שנוסע ברוורס, כמו שואב מים אשר שופך מים 
נתניהו.  את  להפיל  השמאל  תכניות  כל  כך  לבאר,  חזרה 
בשמאל  שם  מישהו  לקוי,  שם  הפוליטי  בהיגיון  משהו 
צריך לעשות חושבים. אך לא רק את ההיגיון הפוליטי זנח 

השמאל, אלא גם את ערכיו. 
מוסדות  על  לערער  תמיד  בא  מודרני  הפוסט  השמאל 
כדי  אך  בשררה,  לפקפק  בשלטון,  ספק  להטיל  הכוח, 
"אמון  פתאום   – הכל  שוכח  השמאל  נתניהו  את  להפיל 
הציבור בגורמי האכיפה" הפך לעמוד האש הפרוגרסיבי, 
"אמון הציבור בשומרי הסף" הפך פתאום לדגל. השמאל 
אשר אמור להטיל ספק, מנסה לייצר סימני קריאה בניגוד 
נתניהו,  את  להחליש  בניסיון  עצמו.  שלו  לאידיאולוגיה 

השמאל מחליש את עצמו, ודווקא נתניהו עולה כפורח. 
אבל אם בשחיתות עסקינן, במקום לטפול זוטות לנתניהו, 
השחיתות  קיימת  איפה  הדעת  את  לתת  באמת  חשוב 
ובמיוחד על איזו קרקע צומחת שחיתות. שחיתות נמצאת 
איפה שיש מעורבות של מדינה, שם נוצרת הביורוקרטיה, 

"להיטיב  הרגולציה שאמורה  ובחסות  הפקידות,  הסחבת, 
עם הציבור" או "לשמור על הציבור" שם פורחת הפגיעה 

הגדולה ביותר בציבור. 
דבר  כל  המדינה,  לפעילות  אינהרנטית  היא  השחיתות 
או  כזו  ברמה  שחיתות  בו  תקום  בו  מעורבת  שהמדינה 
אחרת. כמובן, לא הכל מושחת, ממש לא, אך אחוז מסוים 
יהיה מושחת. כדי להמעיט את השחיתות אין שום  תמיד 
פתרון זולת צמצום מעורבות המדינה. כך למשל במערכת 
בראש  חוגגים  והבזבזת  המקורביזם  הממשלתית,  החינוך 
וגדל, אך התוצאות נשארות  חוצות. תקציב החינוך הולך 
מדובר  תמיד  לא  אם  גם  מחפירים.  במקומות  לדשדש 
יש תמיד את השחיתות  בשחיתות מובהקת בניגוד לחוק, 
החוקית – של פקידים ועובדים אשר מעמיסים לכיסם עוד 
ועוד, אך לא באמת משרתים את הציבור כתמורה לאגרה. 

מדינת כל פקידיה וועדיה – היא מדינת כל מושחתיה. 
עמה.  השחיתות  יצאה  המדינה,  יצאה  ממנו  תחום  כל 
הפרטי  בשוק  דרסטית,  נמוכה  השחיתות  הפרטי  בשוק 
אדם דואג לעסקיו והוא דואג לממונו. כך הוא יכול לספק 
שירות טוב יותר ללקוחותיו, ובמחיר טוב יותר. במקום בו 
יש יעילות, אליו תתקשה להגיע השחיתות. ולזה, אם אתם 
דואגים מהשחיתות – לזה אתם צריכים לשאוף. להפריט, 

להפריט, להפריט, כמה שיותר, וכמה שיותר מהר. 

מה פתאום עכשיו תקציב 2019?

שכחלון  מכך  נוצרה,  האחרונה  הפוליטית  הסערה  כל 
לוחץ בכוח להעביר כעת את תקציב 2019, שמא שאלתם 
את עצמכם, מה דחוף לו לעומד בראש הקופה הציבורית 
לרוץ שנה קדימה? הרי רק עכשיו התחלנו את שנת 2018, 
מה לו לייצר כעת בלאגן אשר ניתן לדחות אותו בחצי שנה 
החשובים  הכללים  אחד  בגלל  קרה  זה  כל  ובכן  לפחות? 

ביותר שיצר נתניהו במגזר הציבורי – הנומרטור. 
לו משמעות  יש  חוק אשר  כל  כי  קובע  הנומרטור  כלל 
שישמש  התקציבי  המקור  על  להצביע  צריך  תקציבית, 
את החוק. אם בעבר שרים וחברי כנסת חוקקו חוקים ורק 
בסוף השנה קופת המדינה גילתה את התוצאות, הרי שכלל 

מקור  לה  אין  אם  חקיקה  לקדם  מאפשר  לא  הנומרטור 
קיבלתם.  הציבורית?  בקופה  סדר  רציתם  מוגדר.  תקציבי 
חברי הכנסת והשרים הנוקטים הרבה בפופוליזם חקיקתי, 
הוצאות  מיצירת  אותם  עוצר  אשר  בלם  גילו  פתאום 

ציבוריות. וכך התנגש שר האוצר כחלון בנומרטור. 
כחלון מבזבז הרבה מאד כספי ציבור, חלק ניכר מהם על 
קמפיין הבחירות שלו שנקרא "מחיר למשתכן", ועוד כל 
מיני "נטו כחלון" למיניהם. גם השנה רצה כחלון להמשיך 
במעצור  חסום  עצמו  את  מצא  אך  הציבורי,  בקמפיין 

האחריות – מיודענו הנומרטור. 
את  כעת  להעביר  אלא  ברירה  לו  הייתה  לא  זה,  עבור 
תקציב 2019, ובו לעגן את ההוצאות שהוא רוצה להוציא 
כעת. שאלתם את עצמכם מאיפה מחלק כחלון את המתנות 
יצא  זה  חשבונכם.  על  זה  תשובה,  קיבלתם  לציבור? 
מתקציב המדינה הבא. כחלון לא רק מחלק מתנות, אלא 
עליכם  להשית  ובדרכו  עלותם.  את  ממכם  גובה  גם  הוא 
הוצאות, בדרך בלי כוונה גם נוצר המשבר שכמעט הביא 

לבחירות. 

זה הזמן לרפורמות כלכליות

ללמד  כדי  בהם  יש  סיבותיה  הפוליטית  הסערה  סוג 
הדברים  על  גם  אלא  הסערה  במוקד  הקורה  על  רק  לא 
שבוער,  במה  עסוקים  תמיד  אנשים  לה.  מחוצה  שנותרו 
האחרונה  הפוליטית  הסערה  מעיינות  ראש  על  וכאשר 
נמצא נושא ה"שוויון בנטל", אין זאת אלא שמצבנו טוב. 
רחוקים  אלה  ומשברים,  כלכלה  ושלום,  מלחמה  נושאי 
רק לעסוק אלא אפילו  נשאר לעסוק בקטנות, לא  מאתנו, 
שפל  עם  יחד  כלכלית  גאות  של  תקופות  משברים.  לייצר 
באירועים ביטחוניים, זו הזדמנות לעשות תיקונים כלכליים 
רק  לא  שההזדמנות  נראה  ובינתיים  נדרשים,  וחברתיים 
שלא מנוצלת - אלא כעת נזרעים גם זרעי פורענות להבא. 

השבוע פרסם ארגון ה- OECDדו"ח דו שנתי, המנתח 
נעבור  טוב.  מצבנו  בכותרת:  נתחיל  ישראל.  כלכלת  את 
לכותרת המשנה: עדיין יש לפנינו לא מעט אתגרים ובעיות. 
מסגור כללי: המצב אופטימי, אך אל תתפתו להתבסם. אם 

דוד רוזנטל

באופן משעשע דווקא האופוזיציה נלחצה מהרעיון שתידרש להתמודד עם ראש 
הממשלה בקלפי • וגם: תהיתם למה כחלון לחוץ להעביר את תקציב 2019 כבר 

עכשיו? יש לו סיבה טובה, על חשבונכם, כמובן

נתניהו.  של  הנסיקה  ואת  הסקרים  את  רואים  הם  גם  מבחירות,  מפחדים  הישראלי  השמאל  ראשי  לחינם  לא 
במקביל לדשדוש וההתכווצות של השמאל. דווקא יאיר לפיד מתחזק משהו ולוקח את קולות השמאל המסורתי. 
הם רואים את הנתונים טופחים על פניהם, כל הפעולות שעשו כדי להביא להמעטת כוחו של הימין, מסייעות 

בסוף לחזק את נתניהו

"
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 במצב דומה נתונה מדינת ישראל, המצב כעת הוא טוב, אך צריך להתכונן לבאות ויש גם יש אתגרים והוצאות 
אליהן צריך להיערך. אך בניגוד למר בוזגלונסון, מר כחלון מעדיף "חופשות פסח" עכשיו, ובעתיד המבול, או מן 
מן השמים. מר כחלון מכביר בהוצאות גדולות מהקופה הציבורית כעת, כדי ליצור אווירה ציבורית טובה, ובכך 

יוצר את הנזקים של העשור הבא

"

לא תעשו מה שצריך, הצרות יבואו מהר ובצרורות.  
שנת  מאז  בישראל  הממוצעת  הצמיחה  לפרטים,  ונעבור 
2012 עומדת על 3.3% ושומרת על פער חיובי מעל ממוצע 
החוב  של  )גודלו  החוב-תוצר  יחס  לחיוב  צוין   .OECD-ה
הממשלתי יחסית לתוצר הלאומי(, אשר מצוי כבר היום ברמה 
נמוכה מהממוצע של מדינות הארגון, מוסיף גם כן לרדת. לצד 
הצמיחה הכלכלית החזקה, רמת האבטלה נמוכה היסטורית, 
של  ברווחה  לשיפור  ותרם  הכלכלית  לרווחה  התורם  נתון 
האוכלוסיות החלשות במדינה. כל זה לא קרה במקרה, אלא 
האחרונות,  בשנים  )יחסית(  אחראית  מדיניות  של  תוצר  זה 
ופירות של מדיניות אמיצה בעבר שקידמה רפורמות חשובות. 
הכלכלה  של  הטוב  מצבה  את  הדו"ח  מייחס  היתר,  בין 
שיושמו  מוצלחות  מבניות  רפורמות  של  לשורה  הישראלית 
גל  קליטת   ,'90 ה-  בשנות  האחרונים:  בעשורים  במדינה 
העלייה הגדול מבריה"מ לשעבר, עידוד השקעות בענף ההי-
הקצבאות  צמצום  ה-2000,  שנות  ובתחילת  המתהווה,  טק 
אלה  כל  העבודה.  בשוק  להשתתפות  התמריצים  והגדלת 
מאליה.  מובנת  איננה  והיא  הנוכחית,  הגאות  לנקודת  הביאו 

ממנה אפשר עוד לעלות הרבה, אך אפשר גם לרדת.  
השוררים  הטובים  הכלכליים  התנאים  כי  מדגיש  הדו"ח 
בישראל כיום מהווים הזדמנות טובה ליישומן של רפורמות 
עם  בהתמודדות  יסייעו  אשר  נוספות  הכרחיות  מבניות 

כי משרד  נראה  האתגרים הניצבים בפני הכלכלה המקומית. 
 ,oecd-האוצר תחת הנהגת כחלון, איננו פועל לפי המלצות ה

ואיננו נוהג באופן אחראי. 
תכירו את משפחת בוזגלונסון, משפחה ברוכת ילדים אשר 
החודש  את  מכסים  טוב.  הוא  לעכשיו  נכון  הכלכלי  מצבה 
ומעבר לכך, יש אפילו אפשרות לממן חופשת פסח בהונגריה 
יצטרכו  הגוזלים  עשור  בעוד  אבל,  בדיוטי-פרי.  קניות  עם 
הוצאות,  דירות,  חתונות,  לממן  צורך  ויהיה  מהקן  לפרוח 
בחישוב פשוט קל לראות שמדובר בכמה מיליונים. מיליונים 
אלה לא יצמחו על עצים, ולא ירדו מן השמים. מר בוזגלונסון, 
אשר עיניו בראשו מעדיף לוותר כעת על פסח בהונגריה, כדי 
להכין את הקרקע לעשור הבא. מר בוזגלונסון מרגיש אחריות, 
הוא יודע שהדירה שהוא עצמו גר בה, ומצבו הכלכלי השפיר 
של  מחושבת  התנהלות  של  תוצאה  הם  מזהיר(  לא  אם  )גם 
איתן,  בסיס  לילדיהם  שיהיה  כדי  מפיהם  חסכו  אשר  הוריו, 

ולכן כך נוהג גם הוא. 
טוב,  הוא  כעת  המצב  ישראל,  מדינת  נתונה  דומה  במצב 
אך צריך להתכונן לבאות ויש גם יש אתגרים והוצאות אליהן 
צריך להיערך. אך בניגוד למר בוזגלונסון, מר כחלון מעדיף 
השמים.  מן  מן  או  המבול,  ובעתיד  עכשיו,  פסח"  "חופשות 
מר כחלון מכביר בהוצאות גדולות מהקופה הציבורית כעת, 
כדי ליצור אווירה ציבורית טובה, ובכך יוצר את הנזקים של 

העשור הבא. 
כך למשל, דו"ח ה-oecd מתייחס להגדלת התמיכה הצפויה 
 0.3%( ש"ח  מיליארד  כ-4  של  בסכום  הנכים,  באוכלוסיית 
מהתוצר(, ומצביע על כך שגם לפני אישור הגדלת התמיכה, 
הגבוה  נתון  בישראל,  מהתוצר  בכ-1.4%  הסתכמה  העלות 
 OECD-על 1% מהתוצר. ה העומד   OECD-מהממוצע ב
מזהיר כי מהניסיון שהצטבר בקרב המדינות המפותחות, צעד 
שלילי  באופן  ויתמרץ  לקצבאות  בביקוש  לעלייה  יגרום  זה 
השתלבות בשוק התעסוקה בקרב האוכלוסיות החלשות. אבל 
כחלון רוצה להיות חברתי עכשיו. כך גם ההוצאות הגדולות 
על הגרלות מחיר למשתכן, על נטו תעשייה, נטו כחלון – כל 

אלה הם הצרות של העשור הבא. 
להתכונן  ביותר  הטוב  הזמן  הם  הכלכליים  הגאות  זמני 
לאתגרים עתידיים, הזמן הטוב ביותר למנוע משברים ואסונות 
את  שייצר  מה  זה  היום,  רפורמות  קורים.  שהם  לפני  הוא 
היום  והוצאות  ובזבוז  הבא,  העשור  של  וההצלחה  הצמיחה 
גאות,  בזמן  הבא.  העשור  של  המשבר  את  שמייצר  מה  זה 
כעת  מאד.  קשות  הן  משבר  ובשעת  כואבות,  לא  הרפורמות 
זה הזמן לדרוש משר האוצר – תן לנו נטו אחריות! זה הזמן 

לרפורמות מבניות. 

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה
duzir1@gmail.com :לשאלות והערות פנו אלי במייל

כחלון חותם עם נתניהו על הסכם גג. צילום: קובי גדעון, לע"מ
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