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ארי קלמן

 ״כל ההישגים שלי ושל חבריי לא שווים כקליפת השום אם לא נסדיר את חוק הגיוס״, אמר השבוע 
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן ובכך נראה כי פתח את קמפיין הבחירות של יהדות התורה לשנת 2018.

רביעי שעבר  ביום  אין,  פתרון  כי  ונראה  הממשלה  את  להעסיק  הגיוס׳  ׳משבר  החל  מאז  שבוע 
נקראו חברי הכנסת החרדים יחד עם השרים יריב לוין וזאב אלקין ללשכת ראש הממשלה לפגישה 
לילית. “ראש הממשלה שאל אותנו אם אנחנו רוצים בחירות״ הזכיר ליצמן בסדרת ראיונות שהעניק 
לשלל כלי תקשורת במהלך השבוע החולף, ״אמרנו לא שלא! הוא אמר שהוא גם לא רוצה בחירות״ 

והוחלט להקים צוות שיגבש פתרון.
אלא שבינתיים במוצאי השבת יצא ראה”מ נתניהו לביקור מדיני לארה״ב ומאז נותק כל קשר עם 
מפלגתו, השרים הממונים יריב לוין וזאב אלקין לא קיימו פגישות ולטענת השר ליצמן ״לא שמענו 

מהם מאז יום רביעי בלילה״.
לא  גם  אבל  בחירות  רוצים  לא  "אנחנו  כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  השבוע  הבהיר  גם  ליצמן 
חוששים מהן. מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל הורתה לנו בכתב שלא לקחת סיכון להפקיר 
את בני הישיבות ולא להצביע בעד התקציב לפני שיאושר חוק גיוס מתוקן. צריך להבין בעוד דד ליין 
תקציב זה בסוף דצמבר, דד ליין בג"צ גיוס זה ספטמבר. ההתעקשות של כחלון לאשר כבר עכשיו 

תקציב ל2019 לא ברורה. מה בוער עכשיו דווקא".
לטענת סגן השר ליצמן, "אנו לא רוצים בחירות ולדעתנו גם ראש הממשלה לא רוצה אך אנו לא 
חוששים מבחירות. לכן ההוראה שקיבלנו ברורה ולא נוכל לשנותה. הצבנו לליכוד פתרון בדמות 
חוק יסוד לימוד תורה אך הם פסלו אותו, בבקשה שיציגו לנו מתווה חלופי שאנו יכולים לחיות אתו 
כדי לאשר חוק מתוקן. אם אין מספיק זמן, אז יש לדחות את התקציב למס׳ חודשים ובינתיים נאשר 

את החוק ונתמוך אחר כך בתקציב".
כמו  מעוניין,  ״אני  בקואליציה:  לשותפיו  אולטימטום  הציב  הממשלה  ראש  יורק  מניו  מנגד, 
שרציתי תמיד, להמשיך עם ממשלה יציבה עד סוף ימיה בנובמבר 2019. בגלל זה הבאנו את התקציב 
מה  זה  הקואליציוניים:  לשותפים  ״אמרתי  והוסיף:  נתניהו  אמר  2019״,  לשנת  עכשיו  מלכתחילה 
שאני מבקש עכשיו לעשות, להביא הצעת חוק עם הסכמה רחבה ביותר, שתהיה מקובלת על היועץ 
המשפטי, שתעבור ביותר מהרוב הרגיל, אבל גם לקבל התחייבות מכל השותפות שאנחנו ממשיכים 
יחד עד סוף 2019. אני לא מעוניין בפתרון של לכדרר את הכדור הזה לעוד כמה שבועות ולמצוא את 

עצמנו במשבר. פתרון מלא מקובל עליי".
"אחרת נצטרך ללכת לבחירות", הבהיר נתניהו. "אני לא מעוניין בזה. עם רצון טוב אפשר להגיע 
עכשיו.  אותה  שתיארתי  כפי  רחבה  הסכמה  לאותה  להגיע  כולם  את  מחייב  זה  אבל  הזה,  לפתרון 
לצמרות  טיפסו  שלי  מהחברים  כמה  אקליפטוס,  עצי  לנו  יש  האקליפטוס.  חורשת  לזה  קורא  אני 
כי מדינת  נכון,  יש פתרון, כפי שאני תיארתי אותו, פתרון  וצריך פשוט לרדת מהעץ.  האקליפטוס 
ישראל לא צריכה ללכת לבחירות כל שלושה חודשים. צריך להחליט - או שמגיעים להסכם שמושך 
- או שנאלץ ללכת  עד הסוף בצורה מסודרת עם פתרון לחוק הזה, פתרון רחב עם הסכמה רחבה 

לבחירות. יש פתרון אם יש רצון טוב. צריך לרדת מצמרות העצים".

ממתינים לנתניהו

נרשמה  הערב  בשעות  רביעי  ביום  מיד,  נבלמו  שנעשו  הניסיונות  כל  בערב,  שלישי  ליום  נכון 
התקדמות קלה כאשר נוסח שניסח השר לשעבר אריאל אטיאס בכפוף לאישורו של היועץ המשפטי 
לממשלה הונח על שולחן ראשי המפלגות, היה נראה כי המשבר בדרך לפתרון, אלא שאז הבהירו 
יעבור במתכונתו הנוכחית בקריאה שנייה ושלישית, סיעת  וחוק הגיוס  בישראל ביתנו כי ״במידה 
ישראל ביתנו תפרוש מהקואליציה״. יו״ר סיעת ישראל ביתנו חה״כ רוברט אילטוב אמר בכנס שדרות 
״אנחנו לא מוכנים להתפשר בנושאים הנוגעים לביטחון המדינה. כל אזרח צריך לתרום את תרומתו 

למדינה, בין אם בשירות צבאי ובין אם בשירות לאומי״.
נכון לשעת כתיבת השורות במפלגות החרדיות מבהירים כי מוכנית להתפשר על העברת החוק גם 
בקריאה טרומית עוד קודם התקציב, מלבד ליצמן שמצהיר כי ישאל את גדולי ישראל ברגע שיהיה 

נוסח האם להתפשר על קריאה טרומית בלבד - ונכון לעכשיו גם את זה אין.
כאמור, ביום רביעי השבוע ניסו חברי הכנסת גפני ומקלב להגיע לסיכום על נוסח יחד עם השר 

לשעבר אריאל אטיאס אך נראה כי לא מצאו דבר שיוסכם על כלל שותפי הקואליציה.
אני  כל השותפות הקואליציוניות,  עם  ״בשיחות האינטנסיביות שאני מקיים  כי  דרעי אמר  השר 
משוכנע שמשבר חוק הגיוס פתיר. יתרה מכך: אפשר לפתור אותו באופן מיידי״, לדבריו, ״הציבור 
לא יסלח למי שיוביל כעת את המדינה לבחירות מיותרות ויפרק את ממשלת הימין החברתית ביותר 

שכיהנה בישראל״
בקואליציה ממתינים לחזרתו של נתניהו מארה״ב היום כדי לראות מה מטרתו האם בכוונתו ללכת 

לבחירות כפי שמעריכים בכירי הליכוד. או שמא לפתור את המשבר.
במפלגות החרדיות מעבירים את הכדור דווקא למגרשו של שר האוצר משה כחלון עם דרישה 

לדחות את התקציב לקיץ כדי שיוכלו להעביר את החוק בניחותא.
נציין כי ההזדמנות האחרונה לעלות את חוק הגיוס קודם התקציב היא השבוע, אלא אם כן יאריכו 
בין  כבר  כי  היא  לסיכומים, ההערכה  יגיעו  לא  ראשון  ביום  את המושב בשבוע. מה שאומר שאם 

שבועות לסוכות עם ישראל ילך לקלפי.

ארי קלמן

בעוד פחות מחודש נקרא בהגדה של פסח על ארבעה בנים, השבוע מצאנו 
בנוגע  חישובים  ועורכים  הכנסת  במסדרונות  ואנה  אנה  משוטטים  אותם 

למשבר הגיוס, איש איש וטעמו. 
חכם מה הוא אומר? אני קורא באדיקות את הסקרים, ורק השבוע קיבלתי 
עוד כמה בלתי מחמיאים, בהם מפלגתי מתנדנדת על גבול אחוז החסימה. 
חותם  עצמי  את  שאמצא  קלוש  סיכוי  אפילו  יש  אם  ושלום,  חס  בחירות? 
אבטלה יחד עם אלי ישי, אני צריך לפחות עוד שנה 'לשקם את עצמי'. ומיד 

עם סיום חקירתי אצא במסע לאלתר פתרון.
רשע מה הוא אומר? יאיר לפיד עוקף אותי בסקרים. הישגים? תזכירו לי 
מה זה. אני יודע לדבר, ״מילה זו מילה״, תחזרו אלי עוד 48 שעות ותשאלו 
את איסמעיל הנייה. הסכמים קואליציוניים? מתוקף תפקידי יש דברים שאני 

לא זוכר, והעיקר, החוק חייב לבוא דרך משרד הביטחון, וגם המנדטים. 
תם מה אומר? הוא ממש לא תם אבל השר לשעבר אומר לעצמו, אצא 
למאבק, כולם ייגררו בעקבותיי ונביא הישג לעם ישראל. למעשה, לא כולם 
נגררו עדיין. על עץ גבוה נתפסתי וגפני ודרעי יטפסו תכף, אולי. אבל זה לא 
ינשרו  לו למטה כאשר כל הענפים  ימתינו  ולא בטוח שהשניים  קרה עדיין 

והמכה תהיה כואבת.
ֲעבּור ֶזה ָעָשׂה  יוֹם ַההּוא ֵלאמֹר: ַבּ ְדָתּ למצביעיך ַבּ ושאינו רוצה לפתור? ְוִהַגּ

לִי ְבּצֵאתִי מחדרי החקירות, היישר לקלפי.

ליצ-מאן דפליג

שבוע גורלי 
בדרך לקלפי

לבחירות  הדרך  כי  ונדמה  בקואליציה  המשבר  פרץ  מאז  שבוע 
קרובה מאי פעם  החרדים טוענים: ״לא מנסים להציע פשרות" 
 בליכוד שותקים ומעריכים: ״נתניהו מעוניין בבחירות״  בכולנו 
מתבצרים: "תקציב עד סוף המושב"  ובישראל ביתנו מאיימים: 

"אם החוק יעבור בקריאה שניה ושלישית נפרוש"
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ברוך ברגמן

 20 קזחסטן  רפובליקת  תציין  הקרוב  בקיץ 
עיר  את  להעתיק  ההיסטורית  להחלטה  שנה 
הבירה מאלמטה לעיר אסטנה בשורת אירועים 

חגיגיים. 
קזחסטן  נשיא  הזמין  האירועים  לקראת 
נזרבייב את רודיק קודויארוב, במאי  נורסולטן 
סרטים דוקומונטריים בעל שם עולמי מרוסיה, 
בניסיון  חלקה  ועל  קזחסטן  על  סרט  להפיק 

להשכין שלום בעולם. 
האחרונים  בשבועות  טס  קודויארוב 
מדינות  עשרות  בין  הקזחי  הנשיא  בשליחות 
אירופה, אסיה וארה"ב ומראיין נשיאים, ראשי 

ממשלה ומנהיגים דתיים שביקרו בקזחסטן.
אתמול )שני( הגיע קודויארוב, מלווה בצוות 
הוא  בישראל.  שעות  ל-24  ומפיקים,  צלמים 

הרבנות  לבית  הנשיא  בשליחות  הגיע 
נציג  עם  יחד  בירושלים,  הראשית 
את  ראיין  בישראל,  קזחסטן  שגרירות 
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף – 
ומשם עלה על מטוס והמשיך ליעד הבא 

– ראיון עם ראש ממשלת בלגיה.
במהלך השיחה בירך הגר"י יוסף את 
החגיגות  לרגל  האזרחים  ואת  הנשיא 
והרחיב על חשיבות השלום בין הדתות 
התרשמותו  על  נשאל  הוא  והמדינות. 
והמדינות  הדתות  מקונגרס  האישית 
ועל  הקזחי  הנשיא  ביוזמת  השתתף  בו 
שאינה  במדינה  הגבוהה  הביטחון  רמת 
בבניין  לא  אפילו  מאבטחים  מצריכה 

השגרירות הישראלית.
נזרבייב  לנשיא  לציון  הראשון  קרא  בדבריו 
אביב  מתל  השגרירות  העברת  את  לשקול 
לירושלים כפי שעושה ארה"ב. "אני מברך את 
אבל  שלום,  על  נזרבייב  הנשיא  של  הדיבורים 
ספק  ואין  למעשים  מדיבורים  גם  לעבור  צריך 
שהוא ישמח להעביר את השגרירות לירושלים, 

עיר של שלום", חתם הראשון לציון.
כזכור, לפני כשנתיים השתתף הראשון לציון 
בקזחסטן  והמדינות  הדתות  מנהיגי  בקונגרס 
בו הוא חבר לצד שורת מנהיגי דתות ומדינות. 
בתקשורת  שצוטט  הצעדים',  'שלושת  בנאום 
הקזחית והבינלאומית, סיפר לעשרות המנהיגים 
על המנהג היהודי לפסוע בטרם בקשת 'עושה 
שלום במרומיו'. נשיא קזחסטן ניגש לרב והודה 
נרגשות על הדברים, ומאז נוצר קשר של ידידות 

בין הראשון לציון והנשיא.

ארי קלמן

אחרי פריימריז ארוך ומייגע, בחרו הקהילות 
ישראל  אגודת  רשימת  את  בצפת  החסידיות 
לעיר צפת והעומד בראשה. מי שנבחר לראשות 
בקדנציה  שכיהן  גלבך  נחמן  הוא  הרשימה 

האחרונה בתפקיד מחזיק תיק חינוך חרדי.
בעיר  החסידויות  כלל  השתתפו  בפריימריז 
בהן צאנז, ביאלה, ברסלב, אמשינוב, נדבורנא 
קהל  סדיגורא,  ויז'ניץ,  סערט  לעלוב,  צפת, 
וקהילת  טוב  הבעל שם  היכל  קהילת  חסידים, 

מאור חיים.
רוח  משב  על  מבשרות  הפריימריז  תוצאות 
החסידית  הסיעה  בהן  שנים  לאחר  בעיר  חדש 
לפני  מאוחדת.  לא  לבחירות  והלכה  התפצלה 
החסידית  הרשימה  התפצלה  אף  שנים  כחמש 
כלל  כעת,  התורה.  דגל  עם  הלך  ממנה  וחלק 
החסידויות כולל צאנז ולעלוב שהלכו בבחירות 
לביתן הטבעי  דגל התורה שבו  עם  האחרונות 

ובחרו בגלבך לראשות הרשימה.
בני  עיריית  וראש  ישראל  אגודת  מזכ"ל 
אגודת  כי  אמש  הודיע  זייברט  חנוך  ברק 
ישראל מתייצבת מאחורי המועמדים שייבחרו 

בפריימריז והם יהיו נציגי המפלגה.
מהווה  לא  גלבך  של  בחירתו 
שבמהלך  לאחר  בעיר  הפתעה 
לעיר  הביא  האחרונה  הקדנציה 
עשרות  לבניית  שקל  מיליון  מאה 
החרדי,  לציבור  חדשות  כיתות 
אף  נבנתה  שלא  שנה   26 לאחר 
איחד  במקביל  זה.  לציבור  כיתה 
החצרות  בין  השורות  את  גלבך 
לתקציבים  ודאג  החסידיות 

והקצאות עבור כולם.
ההכרזה  לאחר  שנשא  בנאום 
זה  כי  גלבך  אמר  התוצאות  על 
שנקרתה  האחדות  על  לברך  הרגע 
של  עשור  אחרי  צפת  בעיר  היום 

היום  זכיתי  ה'  "ברוך  ומחלוקות.  פילוגים 
ישראל  אגודת  רשימת  ראש  לתפקיד  להיבחר 
למועצת העיר  צפת לאחר תהליך ארוך ומפרך 
של שיקום היחסים בין הקבוצות השונות בעיר. 
היום אנחנו יכולים להגיד שתם עידן הפילוגים, 
כל  היום  מאוחדת.  הלא  והריצה  ההשמצות 
ההישג  אחרי  מכאן,  מאוחדים.  החסידים 
לדגל  קורא  אני  העיר,  של  החסידי  באיחוד 
יהדות  שתהיה  כדי  לאחדות  להצטרף  התורה 
התורה מושלמת ומאוחדת יחד עם כל הזרמים 

והקהילות האחרות בעיר".  
גם  לפנות  בכוונתו  כי  גלבך  אמר  בנוסף 
"אני  בעיר.  חב"ד  ולחסידות  שס  לתנועת 
אחדות  לייצר  ולנסות  איתם  לשבת  מתכוון 
לציבור החרדי  יחד איתם שתשיג  יותר  גדולה 
מהקדנציה  ההישגים  את  ותכפיל  המיטב  את 

האחרונה". 
את  שיזם  פרוש  מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
הפריימריז הגיע לברך על תוצאות הבוחר ואמר 
ניתן להשיג הכל. גם ראש עיריית  כי באחדות 
עיריית  וראש  רובינשטיין  מאיר  עלית  ביתר 
הניצחון  על  לברך  הגיעו  פרוש  ישראל  אלעד 

ולאחל לגלבך הצלחה בתפקידו.

ארי קלמן

"אני רוצה לדבר על הטוב, הרע והיפהפה", אמר ראש הממשלה 
במוצאי  הברית  לארצות  המריא  נתניהו  איפא"ק.  בוועידת  נתניהו 
גם  במהלכה  אישית,  לשיחה  טראמפ  הנשיא  עם  נפגש  שם  שבת, 
נאמר על ידי הנשיא כי ייתכן ויגיע לטקס פתיחת השגרירות ביום 

העצמאות הקרוב בירושלים. 
ראש הממשלה התלוצץ עם הקהל שבא לשמוע אותו ואמר: "אני 
היום.  איתנו  כאן  שנמצאים  הסטודנטים  ל-4,000  להודות  מבקש 
4,000 סטודנטים – תודה על שהברזתם משיעורים כדי להיות כאן. 
אם מישהו מכם צריך פתק, גשו אליי אחר כך, התור מתחיל בחוץ". 
המקום  זהו  כי  ונדמה  קואליציוני,  ומשבר  חקירות  בישראל 
וחוזר  כפיים  במחיאות  שמתקבל  נתניהו,  עבור  ביותר  האידיאלי 
הטובים  הדברים  כל  הוא  "הטוב  'הטוב':   היא  ישראל  כי  ואומר 
שאנחנו עושים בישראל ושעוזרים להפוך את העולם למקום טוב 
לעולל  מנסים  אפלים  שכוחות  הרעים  הדברים  הוא  הרע  יותר. 

לישראל ולעולם. אני מדבר ספציפית על איראן".
אזורנו.  את  אופפת  האפלה  היום:  עושה  שאיראן  מה  "הנה 
איראן בונה אימפריה תוקפנית: איראן, עיראק, סוריה, לבנון, עזה, 
איראן חותרת להקים בסיסים צבאיים  עוד בדרך. כעת  ויש  תימן. 
לטרטוס  טהראן  את  שיחבר  קרקעי  גשר  לבנות  בסוריה,  קבועים 
ולים התיכון, ובנוסף להעברת הצבא שלה, חיל האוויר והים שלה 
פועלת  היא  יותר,  מקרוב  ישראל  את  לתקוף  שיוכלו  כדי  לסוריה 
לבנות מפעלים לייצור טילים מדויקים בסוריה ולבנון נגד ישראל. 
אני לא אאפשר לזה לקרות. אנו לא נאפשר לזה לקרות. חובה עלינו 

לעצור את איראן, ואנו נעצור את איראן. 
הניסיון  על  המספרת  אסתר  מגילת  את  קראנו  שעבר  "בשבוע 
להשמיד את העם היהודי. הם נכשלו אז. הם ייכשלו היום. לעולם 
לא נאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני. לא עכשיו, לא בעוד עשור, 
עם  ישלים  לא  שלו  שהממשל  הבהיר  טראמפ  הנשיא  לא.  לעולם 
לא  לעולם  הוא  שגם  הבהיר  הוא  באזור.  האיראנית  התוקפנות 
ישלים עם איראן גרעינית. זאת המדיניות הנכונה. אני מצדיע לנשיא 
טראמפ על כך. והנשיא גם הבהיר שאם הכשלים הפטאליים בהסכם 

הסנקציות.  את  וישיב  להסכם  עורף  יפנה  הוא  יתוקנו,  לא  הגרעין 
ישראל תעמוד לצדה של אמריקה, וכמוה גם מדינות רבות אחרות 

באזור". 
נתניהו התייחס גם למצב הפנימי המתוח באיראן: "שעה שאנו 
לזכור תמיד את העם  עלינו  איראן,  מתמודדים עם תוקפנותה של 
האיראני האמיץ. הוא סובל. התקוות שלהם, האומץ שלהם. נשים 
נכלאות על הסרת החיג'אבים שלהן. סטודנטים מעונים ונורים על 

כך שקראו לחופש. אנו ניצבים יחד עם אלה באיראן". 
לאחר המשך סבב הפגישות של נתניהו, הוא צפוי לשוב לישראל 
מדינית  מבחינת  מוצלחת  הייתה  הנסיעה  כי  נראה  שישי.  ביום 
ובעיקר לנתניהו, שעם בואו לישראל ייאלץ להיכנס לעובי הקורה 
לפתור את משבר הגיוס והתקציב, או להחליט על הליכה לבחירות.

בתוך כך, גואטמלה הודיעה בתחילת השבוע כי גם היא תעביר 
לקראת חגיגות יום העצמאות את השגרירות לירושלים. ח"כ יוסף 
ג׳בארין )הרשימה המשותפת( כתב לשגרירה בישראל כי "העברת 

השגרירות לירושלים מנוגדת למשפט הבינלאומי".

במאי רוסי מפורסם מראיין בימים אלו עשרות נשיאים, 
הגיע  הוא    העולם  ברחבי  ומנהיגים  ממשלה  ראשי 
לביקור בזק בישראל וראיין את הראשל"צ הגר"י יוסף 

בשליחות נשיא קזחסטן 

הראשון לציון ביקש מהנשיא:
 להעביר את שגרירות

 קזחסטן לירושלים

פריימריז בצפת: גלבך 
במקום הראשון

מול 18,000 מריעים: נתניהו 
תקף את איראן

ביקור נתניהו בארה"ב: הנשיא טראמפ הודיע כי ייתכן ויבוא לישראל 
ראש    בירושלים  לחנוך את השגרירות החדשה  וחצי  כחודש  בעוד 
הממשלה בנאום באיפא"ק: נעצור את אירן  נשיא גואטמלה הודיע 

על העברת השגרירות
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להתחיל בגלל העיכול  להמשיך בגלל ההתפתחות

אמא של יוסי מספרת:
יוסי שלי סבל מאוד מקשיים בעיכול ובכה 

המון. היום, אחרי שגיליתי את סימילאק, יוסי 
הוא תינוק רגוע ושמח הרבה יותר.

אמא של מוישי מספרת:
מוישי מפתיע בהתקדמות שלו. הוא כבר זוחל 
על ארבע! זה לא דבר מובן מאליו, ונראה לי 

שלסימילאק יש חלק גדול בכך

היחיד עם אומגה 3 ו–6 בכל השלבים 
המסייעים להתפתחות המח של התינוק

היחיד ללא שמן דקל ועם פרהביוטיקה* 
התינוק  של  קל  בעיכול  לתמיכה 

צוות המומחים של סימילאק המורכב מדיאטניות
ישמח לענות על שאלות בנושא תזונת תינוקות 1-800-65-65-01



יאיר שטיינר  

תבוסה לעיריית ביתר עילית והעומד בראשה מאיר רובינשטיין 
במאבקם מול ההורים לילדים המיוחדים בביתר עילית. בתגובת 
המדינה לבג"צ שהוגשה בערב פורים קובעת המדינה כי ההורים 
את  לתקצב  החובה  חלה  עילית  ביתר  עיריית  על  וכי  צודקים 
יעמוד  והצלחה  רווח  עילית.  בביתר  המיוחד  החינוך  תלמידי 

לילדי החינוך המיוחד ממקום אחר. 
כזכור כ-50 עותרים לילדים בעלי נכויות שונות בחינוך מיוחד 
עתרו לבג"צ נגד עיריית ביתר עילית, בדרישה לחייב את העירייה 
להעביר את התקציבים המיועדים לטיפול בילדים בחינוך מיוחד, 

אותם היא מסרבת להעביר במלואם משנת תשע"ג. 
לכל אורך השנים טענה העירייה - שגם הוציאה את הילדים 
היא  כי   – ופרוצים  קרוואנים מעופשים  ממבנה מסודר למתחם 
איננה מחויבת בתשלום אגרות חוץ. מנהל אגף החינוך בעירייה 
הרב  המוסד  מנהל  על  במפורש  איים  אף  קורנבליט  יהודה  מר 
אלחנן וייסנשטרן כי במידה וידרוש את הכסף המגיע על פי חוק 
שתלמידי  היא  המוסד. המשמעות  את  לסגור  העירייה  תפעל   –
יום ללמוד  יידרשו לנסוע מידי  החינוך המיוחד החסידי בביתר 

בערים אחרות.

עיריית ביתר עילית לא תחזיק 
מוסדות חינוך 

בשיחה של מנהל אגף החינוך מר יהודה קורנבליט עם מנהל 
המוסד אמר קורנבליט, בין השאר, את הדברים הבאים:

"מוסד שהוא חושב שהוא יתוקצב על חשבון העירייה גם אם 
חוקית חייבים לו – הוא לא יהיה. זאת אומרת )כאן מציין שם של 
מוסד אחר בעיר לחינוך מיוחד( כבר כמעט מחוסל... ואין יותר 

המשך...הוא לא יתקיים".  
"אני אומר לך בפירוש 'יחי ראובן' ו'תפארת התורה' )מוסדות 
העיר  ראש  חרדי(  )ממלכתי  לממ"ח  ללכת  רצו  רגילים(  חינוך 

אמר להם "אני לא יתן לכם". 
)ראו הדברים בהרחבה במסגרת( 

 
תקדימים  ולאור  העירייה  נגד  לבג"צ  ההורים  אולם משעתרו 
לטעון  יכולה  איננה  היא  כי  העירייה  הבינה  ברורים  משפטיים 
כי היא איננה חויבת לתקצב את החינוך המיוחד ועל כן מיהרה 

המיוחד.  החינוך  ילדי  של  גבם  על  ציני  משפטי  תרגיל  לבצע 
העירייה מיהרה והעבירה לכלל המוסדות לחינוך המיוחד בעיר 
החוב  כל  את  שילמה  כי  בבג"צ  לטעון  ומיהרה  מהחוב   15%
במלואו. כמובן שטענה זו היא שיקרית אולם בג"צ אינו דן אלא 
גובה  אודות  ויכוח  בהם  שיש  בשאלות  ולא  עקרוניות  בשאלות 
סכום החוב. מה שאומר שההורים והמוסד יידרשו אולי להגיש 

עתירה חדשה לביהמ"ש המחוזי בירושלים. 

תשובת משרד החינוך לבג"צ: ההורים 
צודקים 

בג"צ  שופטי  כי  תקווה  מביאים  עדיין  ההורים  זאת,  עם  יחד 
הציני  התרגיל  את  יקנו  ולא  העירייה  של  למלכודת  יפלו  לא 
ההורים  תקוותם של  בית המשפט.  זילות בשופטי  כדי  בו  שיש 
מתחזקת במיוחד לאור תגובת משרד החינוך שנמסרה באמצעות 
את  לחלוטין  המדינה  מצדיקה  ובה  לבג"צ  המדינה  פרקליטות 
עמדת ההורים בדבר חובתה העקרונית של העירייה לתקצב את 

המוסדות לחינוך המיוחד בעיר.    
בתגובת המדינה לבג"צ נכתבו בין השאר הדברים הבאים: 

בכל  לשאת  עילית  ביתר  עיריית  על  החינוך,  משרד  "לעמדת 
אותם התשלומים הנובעים מחוק חינוך מיוחד ובהתאם לקבוע 
בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך הרלוונטיים, ביחס לתלמידי חינוך 

מיוחד תושבי ביתר עילית.
הספר  בית  החינוך,  שבמשרד  המערכת  לנתוני  "בהתאם 
נותן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים הסובלים מפיגור קל, 
אוטיזם, הפרעות התנהגות, הפרעות רגשיות וליקויי למידה. נכון 
לשנת הלימודים הנוכחית – תשע"ח, מאושרות לבית הספר 12 

כיתות חינוך מיוחד, בטווח כיתות ב'-י"ב

הארי  בחלק  משתתף  החינוך  משרד  כי  יובהר,  זה  "בהקשר 
של תקצוב תלמידי חינוך מיוחד. כך, מתקצב המשרד בתי ספר 
ביחס  הן  דומה  בהיקף  מיוחד  לחינוך  רשמיים  שאינם  מוכרים 
רשמיים  ספר  לבתי  ביחס  והן  רגיל,  לחינוך  רשמיים  ספר  לבתי 

לחינוך מיוחד.
שולחת  המקומית  הרשות  בו  מקום  החינוך,  משרד  "לעמדת 
מיוחד למוסד מוכר שאינו רשמי המצוי בבעלות  חינוך  תלמיד 
פרטית, דומה הדבר לשליחתו של התלמיד למוסד הפועל ברשות 

מקומית אחרת.

חינוך  תלמידי  עילית,  ביתר  עירית  שלחה  בו  מקום  "לפיכך, 
רשמי  שאינו  המוכר  במעמד  מיוחד  לחינוך  ספר  לבתי  מיוחד, 
הפועלים בתחומיה, ובשל העדר מוסד חינוך מיוחד רשמי אחר 
בתחומה שיכול לתת מענה חינוכי לתלמידים אלו, עליה לשאת 
היא  כאילו  המנכ"ל,  בחוזרי  הקבועים  התשלומים  אותם  בכל 

שלחה את אותם התלמידים ללמוד ברשות מקומית אחרת.
משרד  עמדת  בעתירה,  המבוקש  העיקרי  לסעד  הנוגע  "בכל 
עילית  ביתר  עיריית  על  חלה  במישור המשפטי  כי  היא  החינוך 
חובה לשלם את הוצאות קיום המוסד בגין תלמידים תושבי ביתר 
עילית הלומדים בבית הספר שבבעלות העמותה, בהתאם לקבוע 

בחוזרי מנכ"ל". 

ההורים שיגרו מכתב לראש העיר 
שבחר להתעלם 

ועד  בין  וחצי  כשנתיים  שנמשכו  ההידברות  ניסיונות  למרות 
ההורים לראש העיר ואנשיו ללא שום תוחלת, פנו בשבוע שעבר 
נציגי ההורים במכתב לראש העיר מאיר רובינשטיין עם העתק 
במטרה  להידברות  בהצעה  פרוש,  מאיר  הרב  החינוך  שר  לסגן 

להביא את המשבר לידי סיימו.  
במכתבם כתבו ההורים בין השאר את הדברים הבאים: 

חסד,  ימי  שהם  הבעל"ט,  הפורים  ימי  ערב  אנו  "נמצאים 
אחדות ופיוס. על כן ובהמשך למכתבים קודמים שנשלחו אליך 
ועד  את  לכנס  בבקשה  נוספת  פעם  אליך  פונים  אנו  נענו,  ולא 
ישיר כדי לנסות להסדיר את  והנהלת המוסד לדו-שיח  ההורים 

המדינה לבג"צ: "עיריית ביתר עילית מחויבת 
בהעברת התקציבים לחינוך המיוחד"

משרד החינוך בתשובתו לבג"ץ מצדיק את עתירת ההורים לבג"צ בדרישה לחייב את העירייה להעביר את 
התקציבים אותם היא מסרבת להעביר משנת תשע"ג  ההורים שיגרו מכתב לראש העיר מאיר רובינשטיין "כולנו 

  מאיר רובינשטיין בחר להתעלם  "יודעים שבסוף העירייה תחויב לשלם בא נעשה את זה בדרך מוסרית ומכובדת
רבנים בביתר עילית: "מאיר רובינשטיין מחולל מחלוקות מיותרות בעיר - הפעם על גבם של ילדי החינוך המיוחד" 

מ

עקב
מ

רווח והצלה יעמוד לילדים המיוחדים ממקום אחר:

מכתב ההורים. רובינשטיין בחר להתעלם. 

משרד החינוך קובע: ההורים צודקים



אם  גם  כסף  לעירייה  שיעלה  "מוסד 
חוקית חייבים לו – לא יהיה פה!" 

אני  למו"מ.  אופציות  עכשיו  לי  "אין 
והמאזנים  הבנקים  על  לך  לענות  יודע  לא 
שאומר  מהלך  להוביל  מנסה  אני  שלך. 
המנהלים  אם  חדשה,  לדרך  יוצאים  רבותי 
לבית  תלכו  לא  אם  טוב  פעולה  משתפים 
לשני.  אחד  השערות  את  ותמרטו  המשפט 
זה לא כסף שלי ואני לא שומר על הקופה 
לא  נוח  להם  היה  מבחינתם,  הציבורית. 

לשלם בכלל אגרות חוץ...".
הרב  המוסד  מנהל  של  לשאלה  במענה 
אלחנן וייסנשטרן "מה אומר לבנק שדורש 
שקל  מיליון  של  חוב  נעלם  איפה  מאזנים, 

של העירייה" השיב מנהל אגף החינוך: 
"אל תגיד לבנק. מי אמר שנעלם? תגיד 
שעדיין יש חוב. תגיד לבנק כל החיים, מה 
אכפת לי מה תגיד לבנק. אני ביקשתי ממך 
תגיד  לך?  חייבים  לא  שכבר  לבנק  להגיד 

שחייבים לך!. 
על  יתוקצב  שהוא  חושב  שהוא  "מוסד 

חשבון העירייה גם אם חוקית חייבים לו – 
הוא לא יהיה. זאת אומרת )כאן מציין שם 
כבר  מיוחד(  לחינוך  בעיר  אחר  מוסד  של 
כמעט מחוסל... ואין יותר המשך...הוא לא 

יתקיים".  
)מוסדות  התורה'  ו'תפארת  ראובן'  'יחי 
לממ"ח  ללכת  רצו  בעיר(  רגילים  חינוך 
)ממלכתי חרדי( ראש העיר אמר להם "אני 

לא יתן לכם". 
"אז מה תגיד? אתה תלך תוציא את כל 
את  משפטית  תנצח  משפטית,  בדרך  החוב 
משנה  לא  הלאה...  יקרה  מה  נו  העירייה, 
איזה יועץ משפטי ואיזה בית משפט יחליט. 
על  העירייה  את  לחייב  יכול  המשפט  בית 
חוב קדום, אבל פה זה מסתיים, למחרת זה 

מסתיים...".
ברירות.  שתי  לך  שאין  חושב  "אני 
ללכת  להתבזות,  זה  השניה  הברירה 
לשום  להגיע  ולא  ופתלתל  עיקש  במסלול 

מקום בסוף"

לקט פנינים מפי מנהל אגף החינוך 
בעיריית ביתר עילית יהודה קורנבליט:

בהם  מתמודדים,  אנו  עמם  האמתיות  הבעיות 
ע"פ  כמתחייב  המיוחד  החינוך  ילדי  תקצוב 

ההיגיון וע"פ החוק.
פסיקת  רקע  על  היתר  בין  באה  זו  "פניה 
בג"ץ בית עקשטיין נ' עיריית פרדס-חנה )מיום 
19 לחודש( הקובע כי על הרשויות לשלם את 
אגרות החוץ בגין ילדי החינוך המיוחד, ואשר 
יש בו להשליך על הנדון דידן. כל זאת מתוך 
וליישב  המחלוקת  המשך  את  למנוע  מטרה 
להזדקק  מבלי  שלום  בדרכי  הדברים  את 
בביהמ"ש.  מיותרות  והתכתשויות  לדיונים 
לשלם,  תחויב  העירייה  שבסוף  יודעים  כולנו 
מוסרית  בדרך  זה  את  ונעשה  בא  בבקשה  אז 

ומכובדת ככל הניתן. 
עד  לנכון  מצאת  שלא  כך  על  מצרים  "אנו 
הנהלת  ו/או  ההורים  ועד  את  להזמין  עכשיו 
המוסד לדו-שיח ישיר בנושא הנוגע לעשרות 
רבות של ילדים נכים תושבי ביתר עילית ואשר 
הטיפול  על  ואמון  אחראי  להיות  אמור  אתה 
בהם. אין לנו את הזכות לשתוק לנוכח העוול 
בחברה  להשתלב  מילדינו  ההזדמנות  ומניעת 

באופן נורמטיבי ומקסימאלי".
כהרגלו  בחר  העיר  ראש  הצער,  למרבה 
ולא  ומהמכתב  מההורים  לחלוטין  להתעלם 
החינוך  שר  סגן  גם  ההפתעה  למרבה  הגיב. 

החליט שלא להגיב. 

 אבנים נזרקו על חוקרת 

ילדי  של  ההתנכלויות  נמשכים  כך  ובתוך 
במבנה  העירייה  ע"י  ששוכנו  הרגיל  החינוך 
זריקות  המיוחד.  החינוך  לילדי  כולו  שנועד 
וגידופים  קללות  גם  כמו  נמשכות,  האבנים 
זו  היתה  שעבר  בשבוע  שמשות.  ושבירת 
חוקרת נוער במשרד הרווחה שנחשפה לזוועה 
ואבנים  מיוחד  לחינוך  בחיידר  שביקרה  בעת 

נזרקו עליה ע"י ילדי החינוך הרגיל.
במכתב ששיגרה למנהל החינוכי של המוסד 
הרב יוסף זלפריינד, כותבת חוקרת הנוער את 

הדברים הבאים: 
"הנדון: אירוע חמור בשטח סמוך למסגרת 
החינוך "לב החינוך". שמי הדס נמיר, חוקרת 
למסגרתך  הגעתי  הרווחה  במשרד  ילדים 
מתוקף תפקידי בהמתנה לפתיחת שער אחורי 
שלושה  אליהו"  "אדרת  בי"ס  בחצר  שנמצא 
ילדים כבני 10 יידו לעברי )לעבר ראשי( אבנים 
בגודל בינוני. גם לאחר שביקשתי שיחדלו אלה 
לא פסקה. צילמתי אותם במכשיר הנייד הפרטי 
שלי על מנת להציג בפני צוות ההנהלה... אני 
פונה אליך בבקשה להעביר הלאה את הנושא 

ע"מ שיטופל בהקדם ובחומרה הראויה...". 

רבנים בביתר: מאיר 
רובינשטיין מחולל מחלוקות 
מגדירים  עילית  בביתר  רבנים  כך,  ובתוך 
את ראש העיר מאיר רובינשטיין כמי שמחולל 
מיותרות  מחלוקות  כהונתו  שנות  כל  לאורך 
בביתר עילית. אלא שהפעם הוא בוחר לעשות 

זאת על גבם של ילדים נכים מיוחדים. 
כי  להפנים  העת  הגיע  כי  אומרים  הרבנים 
במחלוקות  ימשכו  בתפקידו  האיש  עוד  כל 
בוחל  אינו  האיש  כי  ומתברר  מאחר  בעיר, 
באמצעים כדי לפגוע ולהטריד את מי עומדים 
באוכלוסייה  גם כאשר מדובר  זכויותיהם,  על 
המיוחד  החינוך  ילדי   - בעיר  ביותר  החלשה 
זכאים  הכול  לדברי  אשר  בעיר,  החסידי 
לזכויותיהם בדין. מאיר רובינשטיין אינו חומל 
על הילדים ודורס ורומס את זכויותיהם ואת כל 

מי שעומד בדרכו ואינו מציית לגחמותיו. 
תושבי  עצומת  כי  תקווה  מביעים  הרבנים 
וחכמי  גדולי  מועצות  לחברי  עילית  ביתר 
התורה וראשי הסיעות החרדיות שתצא לפועל 
בקרוב – יביאו להחלטה על העמדת אדם אשר 
השלום היא נר לרגליו ושאינו מתנהל בגאווה 

ואגו כלפי התושבים.
יחד עם זאת אמרו חברי ועד ההורים במוסד 
שרובינשטיין  מקווים  "אנו  מיוחד:  לחינוך 
יתעשת, יעשה תשובה, ימלא את חובתו כראש 
העיר, יבקש סליחה מההורים, מהילדים ומכלל 
כהונתו  בתקופת  ממנו  שנפגעו  ביתר  תושבי 
נסלח  כי  מבטיחים  אנו  מנגד,  העיר.  כראש 
לו על הכול ונשוב לתמוך בו כפי שעשינו עד 

לחודשים האחרונים".  

רווח והצלה יעמוד לילדים המיוחדים ממקום אחר:

אבנים לראש. אבנים נזרקו לעבר חוקרת הנוער

הכינוס התורני השביעי יוקדש השנה
לקּולות וחומרות בכשרות החלב
יתקיים אי"ה ביום שני, ג׳ ניסן תשע"ח

 )19 במרץ( במלון פרימה פאלאס
)בעבר מלון המרכז(,  רח' פינס 4, ירושלים

בד״צ ועדת מהדרין

שעת פתיחה: 9:30 בבוקר | שעת סיום: 3:00 אחר-הצהריים

בתוכנית:
דברי פתיחה:

הרב זאב וייטמן, רב תנובה:
עיקר וטפל בכשרות מוצרי חלב  

שיעורי פתיחה: 
חומרות במהדרין תנובה:

הגאון הרב מרדכי גרוס, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין
חליבה בשבת:

הגאון הרב יעקב מאיר שטרן, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין
הטכנולוגיה בשרות הכשרות:

הגאון הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל 
ניתוחי פרות והשפעתם על כשרות הפרה והחלב:

הגאון הרב גדעון בן משה, אב"ד בית הוראה מרכזי "יורו משפטיך" 
ואב"ד ממונות רבנות ירושלים 

הגבלות הלכתיות על הרופאים הוטרינרים: 
ד"ר גבי קניגסוולד, הרופא הראשי של החקלאית

שבת ברפת מהדרין:
הגאון הרב דוב לנדאו, חבר בד"צ ועדת מהדרין

אמינות מערכות בקרה ומצלמות:
מר אבי שטרית, מנהל ביטחון ואבטחת מידע

הכשרת מפעלים בחו"ל:
הגאון הרב אברהם י. הורוויץ, חבר בד"צ ועדת מהדרין

הרב יוסף מרדכי זילבר, יועץ חומרי גלם בד"צ ועדת מהדרין
הנאה ממעשה שבת:

הרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה ורב מרכז לב,
רב אלון שבות דרום

לקראת הכינוס - ניתן לשלוח שאלות הלכתיות לחברי בד״צ ועדת מהדרין 
Bdz.tnuva@tnuva.co.il :בפקס: 03-6133699 או בדוא"ל

השאלות ייענו ע"י חברי הבד"צ במהלך הכנס.

אישורי השתתפות:
טלפון: 03-6133555 בימים א׳–ה׳ בין השעות: 16:00 - 10:00

tnuvakashrut@gmail.com :פקס: 03-6133699 | מייל

הציבור מוזמן

שו"ת הלכתי עם חברי בד"צ ועדת מהדרין, הרבנים הגאונים:
יושבי הראש: הגאון הרב מרדכי גרוס, הגאון הרב יעקב מאיר שטרן

חברי הועדה: הגאון הרב עמרם אדרעי, הגאון הרב אברהם י. הורוויץ,
הגאון רבי דוב לנדאו, הגאון רבי פנחס לייבוש פדווא,

הרב זאב וייטמן, רב תנובה, הרב יוסף מרדכי זילבר.
דברי פתיחה:  הרב אברהם שלזינגר, מפקח בד״צ ועדת מהדרין

מנחה: אהרן וולקן, בד"צ ועדת מהדרין
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ארבעס
יענקי קצבורג

באר  ישיבת  ראש  של  לבנו  מצווה  הבר  בשמחת 
רבי  הגאון  ונכד  כהן  חנוך  רבי  הגאון  התלמוד 

כהן  יהודה 
ה  מ י י ק ת ה ש
באולם  השבוע 
השתתפו  הישיבה, 
והרב  לציון  הראשון 
יצחק  הרב  הראשי 
יוסף, המשגיח הגאון 
סגל,   דן  רבי  הצדיק 
ומורי  ועשרות רבנים 

הוראה.

נראה  מאוד  מרגש  מחזה  שנים:  של  כמסורת 
בישיבת 'בני יששכר' בחדרה שבנשיאות הגר"י 
המגילה  קריאת  לאחר  מיד  פורים  בליל  עשורי 
הישיבה  תלמידי  עשרות  הצום,  אחר  של  וטעימה 
התייצבו בבית המדרש לעמול בתורה בסדר המיוחד. 
קולות הנגינה והשירה והמולת הרחוב לא חדרו כלל לבית 
כבעיצומו  נשמעו  דאורייתא',  'הריתחא  וקולות  המדרש, 
של סדר א' בתחילת זמן חורף. הבחורים שקדו על לימודם 
בהוויות אביי ורבא בהתעלמות עצומה ובתענית דיבור, עד 
מצוות  והתחלת  הלימוד  סדר  סיום  על  המודיעה  הדפיקה 

היום של פורים.

מירושלים  הקדישא  חברות  ועובדות  עובדי   150
והסביבה התאספו לאירוע ההוקרה וההתחזקות 
השנתי לרגל יום ז' באדר - יום פטירתו של משה 

ו  נ י ב ר
נהגו  בו  יום  ע"ה. 
הקדישא  חברות 
נפש  וחשבון  צום 
זו  נערך  האירוע   .
החמישית  השנה 
הנהלת  ביוזמת 
מועצת בתי העלמין 
בכדי  ירושלים, 
ולהכיר  להוקיר 

על  בירושלים  הקדישא  חברות  כלל  לעובדי  וטובה  תודה 
ובמשפחותיהם,  בנפטרים  בטיפול  ומסירותם  עבודתם 
במעמד הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו, מנכ"ל משרד 
מועצת  מנהל  הורוביץ  הלל  הרב  פלוס.  עודד  עו"ד  הדתות 
עו"ד  הדתות  משרד  למנכ"ל  הודה  ירושלים  העלמין  בתי 
עודד פלוס על תמיכתו כל ימות השנה בפעילות מועצת בתי 
בתי  מועצת  פעילות  על  סקירה  למשתתפים  ונתן  העלמין 

העלמין בכל המישורים.

רבנים ואישי ציבור השתתפו השבוע )שני( בחתונת 
בתו של הרב בן ציון )בנצי( נורדמן, יו"ר יהדות 
ויהדות,  מדעים  מוסדות  ומנכ"ל  בחדרה  התורה 
שנערכה באחוזת וגשל בבני ברק, עם החתן אלחנן 
בין  עליון.  מדרש  בית  ישיבת  מבחירי  קצבורג,  משה 
חברי  שרים,  ראשיים,  רבנים  ישיבות,  ראשי  המשתתפים: 
ורכזי  העצמאי  החינוך  ראשי  חדרה,  עיריית  צמרת  כנסת, 

ביניהם  לאחים.  לב 
דוד  רבי  הגאון  הרה"ר 
מוסדות  נשיא  לאו, 
של  ורבה  אור  מגדל 
הגאון  העמק  מגדל 
גרוסמן,  דוד  יצחק  רבי 
'בית  ישיבת  ראש 
מדרש עליון' הגאון רבי 

ירחמיאל אונגרישר, רב הכותל 
הגאון  הקדושים  והמקומות 
רבי שמואל רבינוביץ, הרבנים 
הראשים לחדרה הגר"ש ביטון 
והגר"ש ורנר, הגר"נ שוהם רב 
המועצה האזורית חוף השרון, 
המועצה  רב  וייס  הגר"א 
הרב  חפר,  עמק  האזורית 

הדתות,  במשרד  ורבנים  נישואין  אגף  ראש  סאמין  חזקיהו 
הגאון רבי זמיר כהן ורב מרכז תל אביב הרב אריה לוין.

התיירות  שר  אדלשטין,  יולי  הכנסת  יו"ר  השתתפו  כן  כמו 
יריב לוין, השר לשעבר גדעון סער, השר לשמירת הסביבה 
זאב אלקין, יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, ח"כ יעקב 
לב  מנכ"ל  בוקר,  נאוה  ח"כ  מלכיאלי,  מיכאל  ח"כ  אשר, 
לאחים והחינוך העצמאי הרב אליעזר סורוצקין, הרב מרדכי 
יעקב  תורה  אורחות  ישיבות  מנהל  כרמל,  מנחם  קרליץ, 
וירז'בינסקי, יו"ר קרן וולפסון הרב אברהם גרינבוים, מנהל 
רשת הגנים הרב ישראל גולומב, יו"ר קרן נתיבות משה הרב 

צבי בוימל, הרב רפי מנת מנכ"ל 'שארית ישראל'.
שמוליק  בכר,  יוסי  ד"ר  דיסקונט  בנק  יו"ר  השתתפו  עוד 
מ"מ  בוסו  אוריאל  שמש,  בית  עיריית  ראש  מ"מ  גרינברג 
משה  נתניה  עירית  ראש  סגן  תקווה,  פתח  עיריית  ראש 
אוסדיטשר,  עו"ד משה  עמר,  דוד  הדתות  יועץ שר  לחובר, 
היועץ האסטרטגי אברהם קרויזר, מנכ"ל חברא קדישא ת"א 

אברהם מנלה, אישי ציבור ואנשי תקשורת.

העסקן  של  לביתו  הפורים  ביום  הוזעק  אמבולנס 
רפואי  לטיפול  אותו  ופינה  ערבליך  יוסי  הרפואי 
לאחר  זאת  הישועה"  "מעייני  הרפואה  בבית 
שדלת מקלחת נפלה עליו והוא סבל מחתכים בידיו 
ורגליו, במעייני הישועה תפרו לו את החתכים וחבשו אותו, 
בחורי ישיבה שהתדפקו על דלת ביתו בפורים נאלצו לחזור 
לשוב  וצפוי  חולים  מבית  שוחרר  ערבליך  שבאו,  כלעומת 

בקרוב למנהטן לצורך טיפול בתיק רפואי מסובך.

חיים  רבי  הגאון  של  לביתו  עלה  הפורים,  ביום 
תלמיד  שלמה'  'עטרת  ישיבת  ראש  פיינשטיין 
האברך  מנות,  משלוח  להעניק  ספר,  קרית  תושב 
חיתן את בתו השבוע, ובהיותו שתוי סיפר בפני ראש 
שרוי  הוא  בה  הכלכלית  המצוקה  את  הגר"ח  הישיבה 
לקראת החתונה, תוך כדי דיבור עם האברך, נכנס לבית תושב 
ארה"ב השוהה בארץ, הידוע בקרבתו להגר"ח, תיכף לאחר 
נתינת השלום לראש הישיבה, פנה אליו הגר"ח ואמר לו, כי 
הנה היהודי היושב ממולך מן העבר השני של השולחן, עומד 
וזקוק בדחיפות  כל  והוא חסר  לחתן את בתו בשבוע הבא, 
לעזרה וסיוע. נענה הגביר כי כל סכום שיאמר ראש הישיבה 
הוא מקבל על עצמו. מיד המליץ הגר"ח שייתן לו סכום של 
מאה אלף דולר, ובשכר זה יזכה הגביר לישועה גדולה בזאת 
דולר  צ'קים, כתב מאה אלף  פנקס  השנה, מיד שלף הגביר 
לאביונים  מתנות  חובת  ידי  ויצא   2018 במרץ  ה-1  לתאריך 

"בו ביום" בהידור.

אצל  לביקור  השבוע  הגיע  ברלנד  אליעזר  הרב 
האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא בנהריה, זאת הפעם 
לדברי  השניים,  בין  מפגש  שהתקיים  הראשונה 
של  עוזרו  את  שיבח  האדמו"ר  ברלנד  הרב  מקורבי 

כי  ואמר  בזאסון  נתן  ר'  הרב 
"המחובר לטהור טהור".

החרדית  העדה  ראב"ד 
שטרנבוך  הגר"מ 
השבוע  רביעי  ביום  הגיע 

צאנז  בקרית  מצות"  "היימישע  במאפיית  מצות  לאפיית 
בנתניה, לפני כן הגיע לביקור אצל האדמו"ר מצאנז והשניים 

שוחחו בדברי תורה וענייני השעה.

חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה השוהה 
האדמו"ר  של  במעונו  השבוע  ביקר  בארה"ב 

ועדכן  מסקווירא 
במשבר  אותו 
חוק  על  הקואליציוני 
השבוע  בתחילת  הגיוס. 
רבו מרן  אייכלר אצל  ביקר 
שהביע  מבעלזא  האדמו"ר 
של  מאופציה  רוח  מורת 

בחירות.

העניק  ביאליסטוצקי  צבי  הרב  גור  חסידות  איש 
ביום פורים דמוקפים 
מיוחד  מנות  משלוח 
מגור,  האדמו"ר  למרן 
את  ניהל  ביאליסטוצקי  הרב 
הקהילה  למען  המאבקים 
החרדית בעיר ערד, ואחראי לכך 
שבית הכנסת המרכזי בערד עבר 
לשליטת חסידי גור, הנושא של 
צרכי הקהילה בערד כידוע מאוד 
מגור,  הרבי  של  לליבו  קרוב 

משלוח המנות היה בדמות עוגת ענק ועליה מודפס בתמונה 
כל הישגיו לטובת הקהילה הגוראית בערד.

נשיא  במקסיקו:  המועצת  נשיא  של  החיזוק  מסע 
חכם  הישיבה  ראש  מרן  התורה  חכמי  מועצת 
דוד"  "מגן  התורה   במוסדות  ביקר  כהן  שלום 
שיחת  ונשא  במקסיקו  תורה"  ו"כתר  החיים"  "אור 
חיזוק בפני מאות תלמידי הישיבה ותלמוד התורה, מרן נשיא 

מכתת  המועצת 
ברחבי  רגליו  את 
לחיזוק  מקסיקו 
ת  ו ל י ה ק ה
בין  היהודיות. 
היתר נשא דברים 
חיזוק  בכנסי 
השונות  בקהילות 
ביקורים  וערך 
התורה.  במוסדות 

התלמידים קיבלו את פני מרן ראש הישיבה בשירת ימים על 
ימי מלך. ולאחר מכן שמעו ממנו שיחת חיזוק על חשיבות 
לימוד התורה. נשיא המועצת חיזק את התלמידים וסיפר על 
רבי שמעון בר יוחאי שהחל ללמוד תורה וניסה מספר פעמים 

עד שהפך לתנא. 
"אם תתמידו בעסק התורה הקב"ה יפתח את ליבכם ומוחכם 
ללימוד התורה" אמר נשיא המועצת. בהמשך ביקר מרן גם 
בלימוד  הבנות  את  וחיזק  תורה"  "כתר  לבנות  הספר  בבית 
הימים  באחד  הצניעות.  גדרי  על  ובשמירה  שבת  הלכות 
התפלל מרן נשיא המועצת בבית הכנסת ״שר לשמחה״ של 
התפילה  לאחר  שיחה  נשא  שם  סיני"  )הר(  "מונטה  קהילת 
ההלכה  לימוד  על  להקפיד  הצורך  על  ועורר  הציבור  בפני 
בכל  הלכות  השונה  "כל  הפסוק  דברי  את  וחידד  יום,  בכל 
יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא". מרן חיזק בדבריו את 
רבני הקהילות במקסיקו סיטי, את הרב שלמה טוויל רבה של 
קהילת מגן דוד, והרב אברהם טובל רב קהילת "הר סיני" על 
הפצת היהדות וחיזוק הקהילות במשך כל ימות השנה. ועמד 

בדבריו על תפקידו של רב הקהילה בתפוצות.

מתנות לאביונים "בו ביום": מאה אלף דולר לאברך בתיווך 
המועצת  נשיא  מרן  של  החיזוק  מסע  פיינשטיין,  הגר"ח 
הגר"ש כהן במקסיקו, העוגה לרבי מגור, סדר הלימוד בליל 

פורים, העסקן הרפואי שנפצע וח"כ אייכלר בסקווירא
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אין בו חפץ

ייאוש  שום  ״אין  הברסלבית  האמירה 
ובסיס  עליון  עקרון  מהווה  כלל״  בעולם 
בנימין  הממשלה  ראש  של  למפעלותיו  איתן 
עליו,  כשסוגרים  מתייאש!  לא  נתניהו  נתניהו. 
נתניהו  אדרנלין,  פרצי  מרץ,  בהתקפי  נתקף  הוא 
חד ומחודד במצבי לחץ. מנצל כל שבב הזדמנות לטובתו, 
אלוף-עולם  דרכו.  ומסתער  בשנייה  הבקיע  את  מזהה 

לצרכיו  אותו,  שמתעבת  התקשורת  ברתימת 
משטה  אותה,  הופך  מלגלג,  מתקיף,  ולמרותו. 
בה, ורק בסוף התקשורת והתקשורתנים מגלים, 
ובהם  בתקשורת  השתמש  שוב  נפשם,  ששנוא 
ליבם  למגינת  המערכה,  את  לנצח  העיתונאים, 

ולדאבונם. חוכא ואטלולא. 
מפיגור  ובעבר.  האחרונות  בבחירות  היה  כך 
וייאוש  מאשפתות  בסקרים,  וקבוע  מתמשך 
ניצחון  של  תוצאה  הבחירות,  במטות  טוטאלי 
שתולה  שקרית,  ידיעה  ניצל  נתניהו  סוחף. 
 - יודע  ההיסטוריה  שר  רק  מדומיינת,  או 
הקלפיות  על  צובאים  הערבים  ״המצביעים 
ארגוני שמאל״  ידי  על  באוטובוסים הממומנים 
ומכאן, העלילה מקבל  תפנית. הליכוד 'שותה' 
ליברמן,  היהודי, ש״ס,  את המנדטים של הבית 
גם  ומכרסם  ישי,  אלי  של  'יחד'  את  מחסל 
למפלגה  הופכת  'הליכוד  כחלון.  של  ב'כולנו' 

את  להרכיב  נקרא  שוב  נתניהו  בנימין  ביותר,  הגדולה 
הקואליציה. הקוסם עשה זאת שוב.  

מופלאים.  הישרדות  וכוח  שרידות  יצר  נתניהו  לבנימין 
חסידית  אמרה  כלל״!  בעולם  ייאוש  ״אין  מוותר,  לא  הוא 
מפורסמת קובעת: ״ייאוש - שלא מדעת״, רק כשאין דעת, יש 
ייאוש! לנתניהו אי אפשר לקחת את ״הדעת״. סחיט, לחיץ, 
המטרה  המטרה.  את  משרת  כשזה  רק  לחץ!  במצבי  נכנע 
עד  המנחה.  הקו  זה  זו המשנה,  כל האמצעים.  את  מקדשת 
מול  בבחירות  אחד  כישלון  למעט  הצליח.  תמיד  זה  עכשיו 
אהוד ברק, על רקע מלחמת לבנון. בנימין נתניהו וינר אמיתי, 

ההצלחה נדבקת אליו, הרבה מאד בזכותו. 
נאיביות  או  מובנית,  מטיפשות  נובעת  יתר״  ״אופטימיות 
בשתיהן,  לוקה  ולא  חשוד  לא  נתניהו  בנימין  ושרלטנות. 
הכרת  על  המבוססת  מריאליות  נובעת,  שלו  האופטימיות 
ב״עדי  האולטימטיבי  הצורך  לאשורן.  והעובדות  המציאות 
ולצדן  חשדות  כשיש  הראיות.  חולשת  את  מוכיח  מדינה״ 
מדינה  עדי  בעדי-מדינה.  הצורך  מתבטל  והוכחות,  ראיות 

בסיטונאות, גורמים ל״מדינה שלמה לגחך״. 
חפץ,  ניר  פילבר,  שלמה  הראשון,  המדינה  עד  הרו,  ארי 
שלושה מארבעת עדי המדינה, היו מבאי ביתו ומקורביו של 
המתוזמנות,  ההדלפות  פי  על  גם  לכאורה,  הממשלה.  ראש 
שלושתם עשו עסק מצוין, לעצמם. לחוקרים ולחקירה הרבה 
פחות. לו ארי-הרו ושלמה פילבר היו מספקים את הסחורה, 
לא היה ״חפץ״ בניר חפץ. חפץ עצמו, מזמר על סיטואציות 

הזויות ככל שהן נראות, באם הן בכלל קרו במציאות, הן רק 
אפיזודות, לקשור אותן לשוחד והרשעה, זה פשוט הזוי.   

דעתו  שיקול  הציבור,  רוב  ידי  על  נבחר  ממשלה  ראש 
מכריע ועליון. זכותו להתייעץ עם מי שליבו חפץ. גם באם 
מה  אירע  בכלל  ואם  של'  'בנו  או  של'  'אשתו  הוא  הטייטל 
חובתך  הזוי,  לאירוע  רואה-שותף  אתה  לקרות.  צריך  שלא 
הציבורית לפרסם. הציבור ישקול ויכלכל את דרכו והצבעתו 

בבחירות הבאות. לטענת ניר חפץ, עקב האפיזודות ההזויות 
את  מלדברר   17 באוקטובר  פרש  הוא  להן,  עד  היה  שהוא 
ראש הממשלה ו....קפץ לדברר את הגברת והבן, יוצרי ההזיה 
והפוגעים בביטחון המדינה, לדברי עד המדינה. באם זה לא 
עניין  בסופו של  היה מצחיק.  זה  ועל חשבוננו,  ועצוב  הזוי 
מישהו ייצא ״נלעג״. חוששני שהחוקרים הלהוטים, ישלמו 
את המחיר והביזיון. ניר-חפץ שיטה בהם ובגדול. הוא האכיל 

אותם ״לוקשים״, החוקרים חשבו שזו עוגת שמנת. 
יש  חפץ  ולניר  מנוסה,  מעו״ד  ייעוץ  שמקבל  עד-מדינה 
כזה - לא ״מוכר״ את הסחורה מראש, ואז מתיישב לדון על 
התנאים והמחיר. הוא מפזר ערפילים ורמזים, כמו בשידוך, 
שמה  את  מוסר  לא  אך  ומעלותיה,  הכלה  על  מספר  הוא 
לא  עדיין  אך  המקח,  בשבח  מכבירים  במו״מ  וכתובתה. 

מעמידים אותו למבחן התוצאה. 
שנועד  משפיל,  במעצר  ביותר  ארוך  זמן  ישב  חפץ  ניר 
לשבור. במעצר הארוך לא היה כל צורך, לצרכי החקירה. את 
לא  הראשון, חפץ  ביום  קיבל  הוא  לשת״פ  המגונה  ההצעה 
הולך  שחפץ  ידעו  חוקריו  הפשפשים.  את  שרד  הוא  נשבר. 
יום לאחר חקירת נתניהו בפורים דפרזין. רגע לפני  הביתה, 
חפץ.  של  תנאיו״  ״כל  את  קיבלו  החוקרים  אז  רק  הייאוש, 
ייאוש החוקרים הוליד עסקה מצוינת  ממה שנראה ונשמע: 
לניר חפץ. הרבה מלל, סיפורי צבע, אפיזודות הזויות, מעט 
תוכן מעשי מפליל. בשפה המקצועית, ראיות נסיבתיות, לא 

אקדח מעשן.  

הידוע  את  ככרוכיה  ואצווח  חוצות  כרוכל  אחזור  לא 
נדרשות  פלילי,  בהליך  להרשיע  ״בכדי  לכל,  ומפורסם 
בכדי  בנוסף,  הפלילי.  במשפט  א׳  כלל  מוחלטות״.  ראיות 
או  מעטפות  להיות  חייבות   - ה'שוחד'  בעבירת  להרשיע 
חייבת  השולחן.  על  ברורה,  הנאה  טובת  מינימום,  מזומן, 
ושווה.  ישירה  הנאה  טובת  התשלום,  עבור  תמורה  להיות 
ועדיין לא די בכך, חייב להיות נותן ומקבל, ואשמת שניהם 
הפלילית״  ״כוונה  של  יסוד  להיות  חייב  בנוסף  שווה. 
מראש, ו״קשר סיבתי״ - קש״ס, מתחילה ועד סוף. קשר 
חברתי-חברותי המתפתח לידי מתן תמורה עתידית, אינו 

״קש״ס-פלילי״, המאפשר ומצדיק, הרשעה פלילית. 
העמדה  ב״אי  הסתיימו  אולמרט,  אהוד  פרשיות  רוב 
ב״פיאסקו״  או  אשמה,  חוסר  מהדהד,  זיכוי  לדין״, 
חקירתי. רק כשהיו מעטפות מזומן על השולחן, וחבילות 
מזומן בכספת המשרדית, אולמרט הורשע בעבירה שיש 
עדת  גם  בפועל.  מאסר  עונש  וריצה  נידון  קלון,  עמה 
המופחת.  עונשה  את  ריצתה  אולמרט  בפרשת  המדינה 
על  רק  והורשע  נידון  הירשזון,  אברהם  לשעבר  השר 
הפרטיים! אקדח  והופקדו בחשבונותיו  צ’קים שעברו 
מעשן! איש ציבור עוד לא הורשע על שיקול דעת מכור 

וסיפורים, הזויים ככל שהיו.  
נתניהו. לצד האופי  בנימין  סוד האופטימיות של  זה 
מסריח,  זה  באם  גם  לאשורן.  העובדות  ידיעת  החזק, 
לכלל  הסבירות,  במתחם  ונקרא  נראה  לא  טוב,  נשמע  לא 
פליליות שיש עמה קלון, זה לא מגיע. שיקול דעתו של ראש 
ממשלה אכן מכריע בעניינים של מדיניות וביטחון. במדינה 
מתוקנת וישראל מדינת חוק וביורוקרטיה לדוגמא, לצערנו, 
יכול לחלק מתנות והטבות, גם באם הוא  ראש ממשלה לא 
וועדות  מקצועיים,  גורמים  ישנם  ומעוניין.  רוצה  מאד  מאד 
ותתי וועדות, שיושבים על המדוכה. גם באם ראש הממשלה 
לבזק,  עניין בפרשת ההטבות  דעתו, בסופו של  ״גילה״ את 
לרוח  ״כיוונו  באם  גם  מקצועיים.  גורמים  וקבעו  החליטו 
לא  עוד  אפשרי.  בלתי  שוחד,  שלהוכיח  הרי  המפקד״, 
״הזכרנו״ שאין בדל של הוכחה, שהתמורה, אתר החדשות 
בדיקות  אדרבא,  ומשפחתו.  לנתניהו  חסד  נטה  ״וואלה״ 
מדוקדקות שנעשו בדיעבד ולאחר מעשה, מוכיחות באותות 

ובמופתים, הפוך. היכן התמורה? 
״אלף עדי מדינה לא יצליחו להרשיע בראיות נסיבתיות״, 
בהליך פלילי במדינת ישראל. מה שכן, להמאיס את החיים 
קהל  דעת  פיקטיביות,  כותרות  פייק-ניוז,  לייצר  לחשודים, 
וכדאי  נתניהו  עידן  שתם  סוחפת  ציבורית  הרגשה  עוינת, 
לאחרים  יגרמו  שאולי  רעיונות  המוביל,  לקטר  להצטרף 
המעשן  האקדח  את  לספק  ובכך  הפה,  את  לפתוח  ונוספים 
המצופה לחוקרים שמגששים עדיין באפילה, זה כן. לפחות 
איש אחד ״יודע״ - בנימין נתניהו, כשהוא מסתכל במראה, 
רק הוא יודע באם הוא מביט בפני נאשם בפוטנציה, או קורבן 

בפוטנציה. בעתיד נדע.  

עו"ד יצחק שינפלד

ניר חפץ לא תספיק להאשים את נתניהו בשוחד, וספק  ככל שזה נראה, עדותו של 
אם יש בה ממש מעבר לסיפורי רכילות  זכותו של ראש ממשלה להתייעץ עם בני 

משפחתו וחובתו להחליט, וכפי שזה נראה, הוא ימשיך כך בעתיד הקרוב

ניר חפץ עם נתניהו. צילום: חיים צח, לע"מ
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נתניהו רק מתחזק

ברגע  מוזר  אולי  נתניהו,  של  השבוע  זה 
שאין  המסקנה  זו  אך  כך,  לחשוב  הראשון 
מנוס מלהתכנס אליה. אחרי שבוע של חקירות 
חתם  מהם  אחד  עוד  בסוף  אשר  מקורביו,  של 
כדי  יצאה מכליה  כרגיל  והעיתונות  מדינה,  עד  על הסכם 
נתניהו  חותם  את השבוע  והקולות,  הכותרות  את  למקסם 
נתניהו  כי  מראים  הקהל  דעת  סקרי  העליונה.  על  כשידו 
רק חזק יותר. התופעה נראית לרגע קשה להסבר, אך היא 

דווקא פשוטה משנראה ברגע הראשון. 
ביום שלישי, נתניהו נאם בכנס אייפאק בארה"ב, נאום 
שבמדינת  והיפה  הרע,  הטוב,  של  ניתוח  מאד.  מרשים 
ישראל, ועל יחסיה עם ארצות הברית. במהלכו, הקהל עמד 
על רגליו והריע שוב ושוב. הוא פירט את חוזקה הצבאי של 
ואת הקשר החזק עם ארה"ב. על מעמדה  ישראל,  מדינת 
הכלכלי של המדינה, אשר מתבססת על תחום צומח ועולה 
נרקמים  אשר  המדיניים,  היחסים  על  וגם  הטכנולוגיה.   –
ומתחזקים עם מדינות אשר עד השנים האחרונות לא ביקר 
בהן אף ראש ממשלה ישראלי. אבל גם על הרע – לישראל 
יש איומים. יש טרור, יש את איראן, יש את מממני הטרור 
גבוה  אנשים שמקבלים שכר  יש  כן,  הפלסטינית.  ברשות 
על כך שרצחו יהודים, שכר שמשולם על ידי הרשות. על 
הכלכליות  החזקות  באמצעות  להתגבר,  צריך  האיומים 

והצבאיות. 
בהגשה  מרשים  בתוכנו,  מרשים  מרשים,  היה  הנאום 
שמנה  ההישגים  שאת  בכך  מרשים  וגם  הכריזמטית, 
נתניהו הוא עצמו חתום על חלק נכבד מהם. מה שמרשים 
יועץ  שבו  ביום  בו  נשא  הוא  הנאום  שאת  זה  פחות,  לא 
מכירים  כולנו  מדינה.  עד  הסכם  על  חתם  התקשורת שלו 
את נתניהו הנואם, אכן רטוריקן בחסד, כולנו מכירים את 
נתניהו שר האוצר, ומכירים גם את נתניהו ראש הממשלה 
)אחרי הכל, הוא כבר כמעט עשור אתנו בתפקיד זה(, אך 
הרי  ברזל.  כאיש  נתניהו  את  הכיר  לא  אחד  אף  כי  דומה 
מחזיק  הוא  והנה  מזיע,  שהוא  לחיץ,  שהוא  עליו  אמרו 
מעמד בלחצים שאנשים חזקים במיוחד היו קורסים בהם. 
עד  הכרנו  נתניהו שלא  לראות  היה  בנאום השבוע אפשר 

היום. 
מתגבש  הימין  מחנה  לביבי,  מחמיאים  הסקרים  וגם 
סביבו ביתר שאת, למרות הפרסומים ולמרות עדי המדינה. 

ואיך  הכובע  את  לאכול  איך  ידעו  לא  השמאל  פרשני 
להסביר את התופעה, האם זה בגלל עדריות, או בגלל נקמה 
ולא  זה  ולא  זה,  לא  ובכן,  לשחיתות.  חיבה  או  באליטות 
זה. הימין מגובש סביב נתניהו בצורה מאד רציונלית, וזה 

אפילו פשוט להסבר. 
הצבעתם  דפוס  את  לשנות  הימין  למצביעי  לגרום  כדי 
בעקבות החשדות לשחיתות, צריך לעמוד בשלושה תנאים 
פשוטים: א. להראות שהשחיתות זו הסוגיה המשמעותית 
ביותר, ודי בה כדי להדיח מנהיג מצליח. ב. להראות שאכן 
הוא מושחת. ג. להראות שיש אלטרנטיבה מושחתת פחות. 
מתקיימים  לא  ושלושתם  והגיוניים.  פשוטים  תנאים 

במקרה של נתניהו. 
שחיתות  האם   – לאחת  אחת  אלה  נקודות  ונבחן  הבה 
היא אכן אבן הבוחן הראשונה במעלה? הרי אותם אנשי 
שמאל שהיום הם "אבירי שחיתות", הרי הם הם שתמכו 
את  קידמו  אלה  כאשר  מושחתים,  שמאל  מנהיגי  ואתרגו 
במקרה  כך  שרון,  אריק  במקרה  כך  השמאל.  מדיניות 
אהוד אולמרט, אנשי השמאל הם הם שהעדיפו לגונן על 
מושחתים, העיקר שיקדמו את האינטרס הפוליטי המתאים 
הימין  מצביעי  כאשר  בעיניהם  מוזר  מה  כן,  אם  להם. 
מעלה  שהשמאל  השחיתות"  "שערוריית  את  קונים  אינם 
מעניינת  באמת  לא  השמאל  את  הרי  שמחתו?  ראש  על 
השחיתות, אלא הפוליטיקה. ברצונו מעלים עין משחיתות 
וברצונו מעלה לראש המדרגה. לכן, שמעון הספר משדרות 
שמצביע לנתניהו לא קונה את זה, הוא מבין שזה סך הכל 

ניסיון לגנוב את השלטון בשחיתות. 
אך גם אילו השחיתות היא אכן עניין להפיל עליו מנהיג, 
האם נתניהו אכן מושחת? משהו בכל הסיפורים כאן נראה 
 42 של  הון  בעל  מאד,  אמיד  אדם  הוא  נתניהו  מפוקפק. 
מיליון שקלים על פי הפרסומים, אז הגיוני בעיניכם שייקח 
הון  שבעל  למה  וגלידות?  שמפניות  סיגרים,  של  שוחד 
זוטות? אפעס, לא  יטרח להסתכן ולעבור על החוק עבור 

נשמע הגיוני. 
מושחתים  האחרים  האם  היה,  מושחת  אילו  גם  אך 
החוק  הצעת  את  שקידמה  זו  היא  לבני,  ציפי  הרי  פחות? 
תוך  המשפטי,  היועץ  לעמדת  בניגוד  היום  ישראל  נגד 
שהיא מתבססת על חוות דעת שקיבלה מנוני מוזס, וכמובן 
אפילו  היא  אך  בידיעות,  סיקור מפנק  על השירות  קיבלה 

לא נחקרת. היא האלטרנטיבה? או שרי יש עתיד שהעבירו 
מיליונים מכספי ציבור בלא מכרז לעסקות תוכן שיווקי עם 
ידיעות אחרונות, וכמובן הם ומפלגתם וגם העומד בראשה 
קיבלו סיקור מפנק, האם הם אלטרנטיבה פחות מושחתת? 
או הרצוג, אשר שמר על זכות השתיקה בפרשת העמותות, 
ואך בקושי נמלט מכתב אישום. או עמיר פרץ והתפקדויות 
הארגזים שלו. או אבי גבאי, אשר מעמדת הרגולטור החליף 
צד ועבר לנהל את בזק בימי המונופול העליזים, וגם בילה 
בחדרי חקירה. או אלדד יניב, אשר בעצמו סיפר על פשעיו 
להפרת  וקוראת  אלימה  שלו  הרטוריקה  היום  וגם  בעבר, 
חוק, אילו רק זה מה שיועיל להפיל את נתניהו. האם הם 
אלטרנטיבה? אז אם כבר מושחתים, עדיף את המושחתים 
שמביאים לישראל הישגים בביטחון, בכלכלה ובמדיניות 
חוץ, מאשר המושחתים שרוצים להביא עלינו אוסלו נוסף. 
על אחת כמה וכמה כאשר נתניהו לא מושחת, וסוגיית 
השחיתות היא אך שולית בחשיבותה, ואין שום אלטרנטיבה 
שהיא נקיית כפיים - שאין סיבה להחליף בעליה את הסוס 
בנחישות  הישראלית  העגלה  את  שסוחב  והיעיל  הוותיק 
להצלחה מדינית וכלכלית. מעמדה של מדינת ישראל היום 
זה לא דבר מובן מאליו, ומגיע לו לנתניהו קרדיט על כך. 

הימין מבין את זה, והשמאל רק מדשדש בשחיתות. 
###חוק הגיוס והעלויות של צבא החובה 

הגיוס  והגיוס,  החרדים  הסיפור,  באותו  אנו  ושוב 
תורה,  לימוד  משתמטים,  לא  משתמטים,  כן  והחרדים, 
ערך עליון, שוויון בנטל. לא ברור מה עשינו בפוליטיקה 
בשני העשורים האחרונים, אם שוב ושוב הנושא הזה עולה 
ועולה כאילו לא עלה אך אתמול. טיפשות זה לעשות שוב 
ושוב את אותה הפעולה ולחשוב שהפעם התוצאה תהיה 
אנו  הציבורית  בזירה  כי  ונראה  איינשטיין,  אמר  שונה, 

פועלים בטיפשות גמורה. 
סוגיית השוויון בנטל לא תיעלם, היא קיימת, היא מציקה 
להרבה אנשים, והם לא הולכים להיעלם מחר או לשנות את 
דעתם מקצה לקצה. כל פתרון פוליטי כפי שנקטו נציגינו 
עד היום הוא קצר מועד, ומחרחר מדון. זכרו, מאבק פוליטי 
אינו חף מעלויות, גם ניצחון פוליטי יש לו עלויות. ניצחון 
בסוגיה  השני  הצד  עמדת  את  שרומס  כזה  בכוח,  פוליטי 
שהיא משמעותית עבורו – וסוגיית הגיוס היא כזו – מייצר 
הרבה מאד שנאה. בינתיים את השנאה הצלחנו לייצר, אך 

דוד רוזנטל

מהחקירות,  פוליטית  ייחלש  הממשלה  שראש  כדי  נדרשים  רכיבים  שלושה 
שלושתם לא קיימים  וגם: סוגיית השוויון בנטל לא תיפתר, אלא אם נעלים את 

הנטל וצה"ל יהפוך לצבא מקצועי
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אך גם אילו השחיתות 
היא אכן עניין להפיל 

עליו מנהיג, האם 
נתניהו אכן מושחת? 
משהו בכל הסיפורים 
כאן נראה מפוקפק. 

נתניהו הוא אדם אמיד 
מאד, בעל הון של 42 
מיליון שקלים על פי 
הפרסומים, אז הגיוני 
בעיניכם שייקח שוחד 
של סיגרים, שמפניות 
וגלידות? למה שבעל 

הון יטרח להסתכן 
ולעבור על החוק עבור 

זוטות? אפעס, לא 
נשמע הגיוני. 

"

"

"

"

לקינו.  גם  שילמנו  גם  הגיוס.  סוגיית  את  לפתור  הצלחנו  לא 
אולי הגיעה העת לבחון כיוונים אחרים. 

חקיקה איננה פתרון, היה את חוק טל שנפסל על ידי בג"צ, 
שמקודם  החוק  וגם  בג"צ,  ידי  על  נפסל  המעודכן  החוק  גם 
באגרסיביות כעת גם הוא ייפסל, אותה הטעות שוב ושוב, וכך 

גם תהיה התוצאה. והשנאה. 
לא, אין כאן מקום לפשרה, כי עבור החרדים מדובר בעניין 
בעקבות  או  בג"צ  שבעקבות  חושב  לא  אחד  אף  עקרוני, 
חקיקה אנטי חרדית, פתאום כל החרדים יעמדו בתור בבקו"ם. 
מקום  שאין  אידיאלים,  והתנגשות  ערכים  התנגשות  כאן  יש 

לצפות להוריד את אחד הצדדים מעמדתו. 
יש רק פתרון אחד, אם לא מצליחים לייצר שוויון, אז צריך 
התשתית  הוא  העם  לצבע  החובה  גיוס  הנטל.  את  לצמצם 
יושבת הבעיה, בהיעדרה הבעיה לא קיימת. למדינת  שעליה 
ישראל יש צרכים ביטחוניים גדולים, עבור צרכים אלה צריך 
הכרח  שום  אין  אך  אדם,  כוח  מעט  לא  עם  גדול  צבא  גם 

שהצבא יהיה "צבא העם", לפחות לא בחלקו הגדול. 
ה'אויב' של החרדים הוא לא השוויון וגם לא הנטל, אלא 
צבא העם. כדי לקיים את "צבא העם" צריך את מנגנון גיוס 
החובה, ואז אנו מגיעים לסוגיית השוויון. אילו היה כאן צבא 

הוא  להם  האנשים  שירותיהם של  את  צבא ששוכר  מקצועי, 
של  בעיה  אין  וממילא  ובחירה  מרצון  היה  הגיוס  אזי  זקוק, 
שוויון. בדיוק כפי שהמשטרה מגייסת שוטרים בתשלום ולא 
בגיוס חובה, בדיוק כפי שמערך הכבאות מגייס אנשים בשכר 
ולא בגיוס חובה, כך חשוב שגם צה"ל יעבור למודל מקצועי 

אשר מתגמל כהוגן את המשרתים בו. 
מעטים  לא  צבאיים  מומחים  אפשרי?  מקצועי  צבא  האם 
וכל שאני מדבר  )קטונתי, אינני מבין בביטחון,  דוגלים בכך 
אין אני אלא נתלה באילנות ביטחוניים שזו עמדתם(. גם אם 
נסכים שאי אפשר להפוך את כל צה"ל לצבא מקצועי באופן 
מיידי, בהחלט אפשר יהיה להפריט לפחות חלק ממנו. כך, גם 

אם לא נפתור את מלוא הבעיה, לפחות נצמצם אותה. 
 – הבעיה  בצמצום  למקד  צריך  הפוליטיים  המאמצים  את 
העלאת שכר המשרתים וצמצום שירות החובה. ככל שהשכר 
גבוה יותר והשירות הוא על בסיס וולונטרי, כך בעיית השוויון 

בנטל תיעלם מעצמה. 
ולגבי העלויות, אכן תגמול המשרתים עולה הון. אם היום 
אחזקה של חייל לא קרבי עולה לצה"ל פחות מאלף שקלים 
את  תזנק.  עלותו  שכר  יקבל  חייל  אותו  שאם  הרי  לחודש, 
המחיר של צבא מקצועי אנו רואים בעין, מה שאין אנו רואים 

זה את המחיר של צבא העם, והוא עולה למשק הישראלי הון 
רב. 

הוא  גלוי  סוד  רבים,  מיותרים  חיילים  מחזיק  העם  צבא 
יכול  הצבא  גבוהה.  היא  בצה"ל  סמויה  ה)לא(  שהאבטלה 
נמוכה,  היא  עבורו  הישירה  העלות  כי  לעצמו  זאת  לאפשר 
וגם יש בכך צורך כי שחרור חיילים מיותרים ייצור אי שוויון 
אך  זול,  זה  צה"ל  עבור  אמנם  לשרת.  שיישארו  אלה  כלפי 
לעבוד  היה  שיכול  צעיר  כל  יקר.  זה  הישראלי  המשק  עבור 
ולהשתכר אפילו שכר מינימום, אך כעת הוא כבול באבטלה 
משלם  צה"ל  אמנם  למשק.  תוצר  איבוד  זה  לצה"ל,  סמויה 
5,300 לפחות )בהנחה  רק אלף, אך המשק הישראלי מפסיק 

שהיה עובד במשרה מלאה(. זה מה שלא רואים בעין. 
את  לשבר  אלא  באתי  ולא  פשטני,  הוא  כאן  החישוב 
האוזן, יש הרבה משתנים שצריך עוד להוסיף למשוואה כדי 
שהחישוב יהיה מדויק, אך השורה התחתונה היא – צבא העם 

הוא ממש לא זול. ממש לא. רק שלא רואים זאת בעין. 
להגיע  להיות  צריכה  הפוליטיקאים החרדים  השאיפה של 
והעלאת  החובה  שירות  קיצור   – הנטל  צמצום  של  לפתרון 
שכר המשרתים. ובסופו של דבר, המחיר יכול להיות דווקא 

תועלת גדולה למשק הישראלי ולכלכלה הישראלית.

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

השאיפה של הפוליטיקאים החרדים צריכה להיות להגיע לפתרון של צמצום הנטל – קיצור 
שירות החובה והעלאת שכר המשרתים. ובסופו של דבר, המחיר יכול להיות דווקא תועלת 

גדולה למשק הישראלי ולכלכלה הישראלית.

 צילום: אוהד צויגנברג
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