


2 ה' באייר תשע"ח 20/4/18



3  ה' באייר תשע"ח 20/4/18



4 ה' באייר תשע"ח 20/4/18

בחרנו  שלא  טעות  עשינו  שאומרים:  אנשים  אותי 
לנו תמיכה  יש  יסתיים. מול השקרים  לא  בך, הלכלוך 
אנחנו  בעיר.  שעשינו  המהפכה  את  זוכרים  וכולם  ציבורית 

נחזור ונהפוך את העיר כי אנחנו אוהבים את העיר".

סגן השר להגנת הסביבה ירון מזוז -  
הליכוד

את הזירה המוניציפלית הוא מכיר עוד מזמן כהונתו כחבר 
מועצה ומשנה לראש עיריית קריית ביאליק. לאחרונה, העביר 
ירון מזוז את כתובתו לקריית שמואל הנמצאת בתחומה של 
העיר חיפה, כפי הנראה בכדי לממש את רצונו ולרוץ לראשות 

העיר חיפה.
במידה ויכריז מזוז על ריצה לראשות, מעניין יהיה לראות 
בקשרי  מזוז  עם  הנמצא  כחלון,  משה  האוצר  שר  יעשה  מה 
משפחה. כחלון, תושב חיפה בעצמו, הצהיר לאחרונה בהרמת 
באמירה  לראשות.  יהב  ביונה  תומך  כי  פסח,  בערב  כוסית 
הזאת הפנה כחלון גב ליועצו לשעבר דוד עציוני, שהכריז גם 
הוא על ריצה. בהתאם לכך, לא מן הנמנע כי הפעם יפנה גב 

לידיד שני.

מיקי זוהר - הליכוד
2004 כחבר מועצת העיר  את דרכו הפוליטית החל בשנת 

עד  העיר  ראש  כסגן  שימש  וחצי  שנה  כשבמשך  גת,  קריית 
לפרישתו לזירה הארצית. כיום, מיקי זוהר מכהן כיו"ר ועדת 
ולשוויון  חלוקתי  לצדק  המיוחדת  הוועדה  ויו"ר  הכנסת 
על  שהתמודד  לאחר  בכנסת,  ראשונה  קדנציה  לו  זו  חברתי. 

נציג מחוז הנגב ברשימת הליכוד בהצלחה.
לאחרונה התראיין זוהר לאחד מכלי התקשורת המקומיים 
אותה  את  תביא  שלא  "למה  לשאלה  במענה  גת.  בקריית 
הוא  כי  האחרון,  ענה  גת?"  לקריית  אלינו  גם  לוחמנות 
והעירייה.  העיר  לימין  שעומד  בכך  הזמן  כל  אותה  מביא 
המראיין התעקש והסביר שכוונת שאלתו הייתה, שיביא את 
אותה  להציל  בכדי  לראשות,  שיתמודד  בכך  לוחמנות  אותה 
מהתדרדרות מתמשכת שעלולה להביא לקריסתה. על כך ענה 
זוהר כי "העיר קריית גת חשובה לי מאוד ולכן כל האופציות 

על השולחן, כולל האפשרות להתמודד על ראשות העיר". 
זוהר הוסיף, כי "צריך לזכור שמדובר בהחלטה לא פשוטה, 
זו  ולכן  הארצית  בזירה  מצליח  מאוד  אני  ד'  שברוך  משום 
ולבסוף  חושבים  קצת  עוד  אעשה  זה.  בשלב  קשה  הכרעה 
אחליט מה הכי נכון עבור כלל עם ישראל, בעבור העיר קריית 

גת וגם מה נכון עבורי".

רחל עזריה - כולנו
פעילותה  את  והחלה  כולנו  מפלגת  מייסדי  על  נמנית  היא 

לראשונה  רצה  היא  ב-2008  הירושלמית.  בזירה  הפוליטית 
של  מאוחדת  רשימה  בראש  ועמדה  ירושלים  העיר  למועצת 
סיעות ירושלמים והתעוררות. בחירות לאחר מכן רצה בנפרד 
מסיעת התעוררות ועמדה בראשות סיעת ירושלמים שקבלה 
שני מושבים במועצה. עזריה קבלה את תפקיד סגן ראש העיר 
כאשר שנה וחצי לאחר מכן הצטרפה למפלגתו החדשה של 

משה כחלון והוצבה במקום החמישי.
נגד  במלחמה  עזריה  התבלטה  במועצה,  חברותה  במהלך 
הדרת נשים, כשבגינה אף פוטרה מהקואליציה על ידי ברקת, 
חוק  אכיפת  אי  בשל  העירייה,  נגד  לבג"ץ  עתירתה  בעקבות 

שאוסר הפרדה מגדרית במדרכות.

נחמן שי המחנה - הציוני
במסגרת הקונספט 'מתמודדים במניין איחוד העיר', המחנה 
נציג מטעמה.  גם היא  ידה בצלחת ושלחה  הציוני לא טמנה 
אל בורסת השמות הירושלמית, הצטרף בימים האחרונים גם 
חבר הכנסת נחמן שי ממפלגת העבודה. שי מכהן, מזה שלוש 
קדנציות, כחבר כנסת. תחילה ב'קדימה' ובהמשך ב'עבודה'. 
כך  ולשם  ירושלים  תושב  אינו  שי  ואמסלם,  לאלקין  בדומה 
העיר  אל  ציון  ממבשרת  ביתו  כתובת  את  להעביר  יצטרך 

ירושלים.



""
שמתקדמים  הציבור  נבחרי  מובנת.  הארצית,  וזו  המקומית  זו  הרשויות,  שני  בין  ההדדית  הדרך 
מהרשויות המקומיות למשכן הכנסת – ורבים הם - שואפים לגדול, לחוקק להשפיע ולשנות, ואולי 

אף להגיע למשרדי ממשלה מובילים. 

פישל רוזנפלד

מושב הקיץ של הכנסת צפוי להיפתח בליווי לא מעט רעשי 
ממש  של  פוליטית  לסערה  להפוך  עשויים  מהרה  שעד  רקע 

שתאיים לטלטל את הספינה עד כדי בחירות.
דווקא  'הגרוע מכל' הוא  כי  אם בסיום מושב החורף חשבנו 
'חוק הלאום' )נטול התוכן( שסוכם כי יפתח את מושב הקיץ של 
הכנסת, הבהיר לנו בית המשפט העליון כי מדובר בקליפת שום 

לעומת הסערה האמיתית - פסקת ההתגברות.
דרעי  אריה  הפנים  ושר  נתניהו  הממשלה  שראש  לאחר 
האו"ם,  עם  חדש  הסכם  על  ענק  וחגיגות  תרועה  בקול  הודיעו 
יזכו מחצית מהמסתננים למעמד רשמי בתמורה להעברת  לפיו 
שאר המסתננים למדינות אחרות, נוכחו השניים לגלות כי העם 
לא מתכוון לתת לדבר לעבור בשקט ותוך דעות ספורות נאלצו 
השניים לסגת מההסכם - שנראה היה כי מדובר ב'דבר האבד' 
שמחייב כינוס מסיבת עיתונאים במהלך ימי חול המועד האחרון.

באורח פלא, הסכים שר האוצר משה כחלון, המתנגד המרכזי 
לאותו ההסכם, לחקיקת פסקת התגברות שתאפשר לכנסת לעקוף 
את פסיקותיהם של שופטי העליון באמצעות רוב מיוחד. זאת, 
כשהסיעות  הממשלה  את  לפרק  שאיים  לאחר  ספורים  חודשים 
העליון  החלטת  את  לעקוף  במטרה  זהה  חוק  הציגו  החרדיות 

בנוגע לגיוס חרדים.
השבוע האחרון התאפיין בספינים מכל כיוון. משפטנים, אנשי 
של  לשורה  והתנגדו  העלו  הדרגים  מכל  ופוליטיקאים  מקצוע 

יוזמות לפסקת התגברות והנוסחה הסופית - טרם נמצאה.

לא בכדי מעדיפים חברי הכנסת והשרים החרדים לשתוק בכל 
הנוגע לחקיקה המסעירה, שכן אלה חוששים כי יאשימו אותם 
בכך שהם מנצלים את הפרצה בכדי לעקוף את שופטי העליון 

בכל הנוגע לגיוס חרדים.
כך או כך, לא נראה כי החרדים מתכוונים לאשר חקיקה שכזו 
פסיקות  משלל  להינצל  להם  שתאפשר  מבלי  בעדה  ולהצביע 
אנטי דתיות ובהתחשב בכך שלהעברת חוק שכזו, תהא הנוסחה 
קלילה ככל האפשר, יידרש כל קול להצבעה בעדו - אולי אפילו 

בסיוע אופוזיציוני מהצד.
בכדי.  ולא  תקווה,  מביעים  החרדים  וברחוב  צוהלים  בימין 
תקדימים  פסיקות,  של  שורה  בג"ץ  קבע  האחרונה  בשנה  רק 
משפטיים והחלטות גורליות בענייני דת ומדינה - שהן די והותר 

להוציא אותנו לבחירות לכנסת הבאה.
המרכולים  פתיחת  את  זו  ברשימה  למנות  ניתן  למשל,  כך 
ה'שוויון המגדרי' שמאיים על תעסוקת חרדים,  סוגיית  בשבת, 
הגיוס,  חוק  לרפורמים,  אלטרנטיבית  כשרות  הרפורמי,  הכותל 

פינוי יישובים מעבר לקו הירוק ועוד.
הישיבה  ראש  מרן  של  הוראתו  את  לזכור  ראוי  זה,  ברקע 
שנחשפה  התורה',  'דגל  של  הכנסת  לחברי  אדלשטיין  הגרי"ג 
השבוע על ידי הפרשן הפוליטי עו"ד אבי בלום ב'קו עיתונות', 
חוק  על  נקודתית  התגברות  בפסקת  אופן  בשום  לתמוך  אין  כי 

הגיוס, אלא בחוק התגברות כולל שיקיף נושאים נוספים.
יהיה  לא  זה  הגיוס  חוק  על  רק  "אם פסקת ההתגברות תחול 
לטובה אלא לרעה, כי יאמרו שהחרדים נגד בג"ץ. צריך לתמוך 
בזה רק אם פסקת ההתגברות תהיה כללית על עוד חוקים", נימק 

מרן ראש הישיבה את הוראתו.
כי  הצהיר  בנט  נפתלי  החינוך  שר  היהודי,  הבית  יו"ר  בעוד 
הוצאת  את  שתאפשר  פסקה  של  אפשרית  נוסחה  לכל  יסכים 
חוק  את  כבר  "להעביר  הממשלה  לראש  וקרא  המסתננים 
אשר  גירסה  בכל  נתמוך  אנחנו  ההתגברות.  ופיסקת  המסתננים 
הבלתי  המסתננים  להוצאת  לפעול  כבר  להתחיל  העיקר  יבחר. 
חוקיים מישראל", שותפיו לקואליציה לא ממש מסכימים אתו. 

מתבצר  כן  דווקא  כחלון  משה  כולנו  סיעת  יו"ר  לעומתו, 
בעמדתו ומצהיר שוב ושוב כי יתמוך "בכל פתרון שייתן מענה 
שעל  הגחמות"  "יתר  את  יאפשר  לא  אך  המסתננים",  לבעיית 
לא  "נתניהו  לתקשורת,  בראיון  השבוע  תהה  אף  כחלון  הפרק. 

מבין שהוא לא יהיה ראש ממשלה בלעדיי?"
את  פסקה שתעבור  כל  יהיה  לא  החרדים  בלעדי  כאמור,  אך 
אישור הממשלה והכנסת ברוב בעד. מה גם, שנתניהו חב לימין 
לא מעט 'קבלות' ועבורו אין טוב יותר מאשר 'לחסל' את מעמדם 

של שופטי העליון.
הליכוד,  ממפלגת  הוא  אף  אקוניס,  אופיר  המדע  שר  לדברי 
"ההתנהלות של בית המשפט העליון נוגדת את ערכי הדמוקרטיה. 
אף אחד לא בא לפגוע בו, אבל כשצריך לתקן - נתקן. בלתי נסבל 
שבית המשפט לקח לעצמו גם את סמכויות הרשות המחוקקת 
והרשות המבצעת. הדפוס הזה שכל פעם תמיד יש איום בפירוק 
החברות  אם  הליכוד.  ועל  עליי  רושם  עושה  לא  הממשלה 
ונלך  תתפזר  הכנסת  השותפות,  את  לפרק  יחליטו  בקואליציה 

לבחירות עד 30 ביוני".

לקראת מושב הקיץ: משבר 
פסקת ההתגברות

חוק המסתננים והצורך לעקוף את בג"ץ ולחפש פתרון יצירתי שימנע ממנו להתערב שוב, עשוי להוביל 
 החרדים מקווים לפסקת התגברות כוללת שתפתור את סוגיית חוק הגיוס,  את הממשלה לבחירות 

וכחלון מתעקש להגן על בית המשפט בנושאים שאינם הסתננות



*כולל עמלת מינימום. מבצע הטבה בעמלות מותנה בהפקדת משכורות חודשיות בסכום כולל של 3,000 ₪ ומעלה, וכפוף לתנאים המפורטים בטופס המבצע **האשראי 
כפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה למתן אשראי כלשהו. • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב 
בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.***ההטבות הינן ללקוח בעל חשבון קיים בבנק. ההחזר הכספי יינתן באמצעות קיזוז מהתשלום התקופתי הראשון, בגין החזר ההלוואה. 
במקרה של פירעון הלוואה לפני תום 36 התשלומים הראשונים, סכום ההטבה יהיה חלקי בלבד כמפורט בתנאי המבצע ובמסמכי הבנק. ההטבה תינתן בהלוואות לדיור בלבד 
מכספי הבנק להלוואות של 300,000 ש"ח ומעלה. ההטבה אינה חלה על הלוואות "גישור" ו- "בלון". • המבצע כפוף לתנאים המלאים המפורטים בטופס ההצטרפות למבצע 
• אין כפל מבצעים/הטבות, וההטבות המפורטות בפרסום זה ניתנות לניצול פעם אחת בלבד • ההצטרפות למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק •השירות/המוצר/ההטבות 
המוצעות כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק, וכן להסדרים הנהוגים בבנק • הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת.

מי צריך טובות
עם כאלה
הטבות!

פטור
מעמלות 

* עד 5 שנים

100,000₪

הלוואה עד -

 מתוכם עד 30,000 ₪ 
ללא ריבית**

משכנתא
 תשלום ראשון 

ע״ח הבנק***

pagi.co.il
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אלי רובין

בסוריה,  אסאד  משטר  שביצע  הכימית  התקיפה  לאחר  כשבוע 
במהלך  המשטר,  מורדי  של  האחרון  המעוז   – דומא  העיר  לעבר 
כשמונה  ובריטניה  צרפת  ארה"ב,  במשולב  תקפו  האחרונה  השבת 
מכוני  צבאיים,  בסיסים  בהם:  הסורי,  המשטר  של  נבחרים  יעדים 

מחקר ומתקנים לאחסון נשק כימי בסוריה.
כזכור, במתקפה של משטר אסאד לפני קרוב לשבועיים שבוצעה 
נהרגו עשרות אנשים  נוספים,  וסוגים  כלור  גז  בין היתר באמצעות 
סבלו  מהם  ורבים  החומר  משאיפת  אזרחים  מאלף  למעלה  ונפצעו 

מתופעות חמורות של חנק. 
משטר  כי  ואמרו  לתקיפה  הגיבו  האמריקנית  המדינה  במחלקת 
אסאד ותומכיו חייבים לשאת באחריות. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ 
בהתקפה  מתים  "הרבה  בטוויטר:  האישי  בחשבונו  לתקיפה  הגיב 
כימית בסוריה, ביניהם נשים וילדים. אזור הזוועה הפך לשטח צבאי 
לעולם  נגיש  לבלתי  אותו  שהופך  מה  הסורי,  הצבא  ידי  על  מוקף 
החיצון. הנשיא פוטין, רוסיה ואיראן אחראים לגיבוי של החיה אסד, 

יהיה לזה מחיר גדול".  
ביום ראשון לפני כשבועיים הותקף שדה תעופה צבאי 'טייפור' 
מספר  לפני  הותקף  זה  תעופה  חומס שבסוריה. שדה  לעיר  הסמוך 
חודשים על ידי ישראל, לאחר חדירת המל"ט האיראני שבעקבותיו 
נפל מטוס F16. בעקבות התקיפה, נהרגו כחמישה עשר איש, ביניהם 
אזרחים איראניים. לא ברור עדיין מי עומד מאחורי התקיפה אך כפי 

הנראה ישראל או ארה"ב עומדים מאחוריה.
לפני כשבוע, ביום רביעי, כתב טראמפ: "רוסיה מאיימת להפיל 
יפים  יגיעו,  הם  רוסיה,  התכונני  לסוריה.  שישוגרו  הטילים  את 
וחדשים וחכמים. אל תהיו שותפים לחיה שהורגת בגז את האנשים 

שלה ועוד נהנית מזה". 
בשבת  בוקר  לפנות  כאמור  לבוא.  איחרה  לא  התגובה  ואכן 
האחרונה הותקפו מספר רב של יעדים בסוריה. נשיא ארה"ב דונלד 
הפעולה  על  הודיעו  מיי  תרזה  בריטניה  ממשלת  וראש  טראמפ 

המשותפת לשלוש המדינות – ארה"ב, בריטניה וצרפת.
מטרות  נגד  מדויקות  תקיפות  ביצעה  ארה"ב  כי  אמר,  טראמפ 

בסוריה הקשורות ליכולתו של משטר אסאד להשתמש בנשק כימי. 
במהלך דיון מיוחד במועצת הביטחון של האו"ם, שנערך בהזמנת 
בסוריה  התקיפה  כי  היילי,  ניייקי  ארה"ב  שגרירת  אמרה  רוסיה, 
לתקיפה  בהשוואה  ופרופורציונלית  לגיטימית  מוצדקת,  הייתה 
מוכנה  הברית  "ארצות  לדבריה:  השבוע,  בתחילת  בדומא  הכימית 
לשגר עוד תקיפה נגד סוריה, אם ממשלת סוריה תשתמש שוב בנשק 

כימי". 
המשטר  "אם  שאמר:  הנשיא  עם  דיברה  קודם  כי  סיפרה  היילי 
הסורי ישתמש שוב בגז הרעיל הזה, ארצות הברית מוכנה ומזומנה". 
היילי הוסיפה ש"כאשר הנשיא שלנו מצייר קו אדום, הנשיא שלנו 

אוכף את הקו האדום. המעצמות המערביות יכולות להכות שוב". 
מועצת הביטחון של האו"ם דחתה את ההצעה הרוסית לגנות את 
בריטניה  צרפת,  זו,  להצעה  במקביל  בסוריה.  המשולבת  המתקפה 
וארה"ב הגישו למועצת הביטחון הצעת החלטה הקוראת לבדיקת 
הטענות על שימוש בנשק כימי נגד אזרחים בסוריה. כמו כן קראו 
במדינה  האש  הפסקת  הסכם  לאכיפת  הומניטרי,  ציוד  להעברת 

ולשיחות שלום שיתקיימו בהובלת האו"ם.
שנה  "לפני  ואמר:  לתקיפה  הגיב  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הנשיא  של  בהחלטתו  מלאה  תמיכה  תומכת  שישראל  הבהרתי 
טראמפ להתייצב נגד השימוש וההפצה של נשק כימי. נחישותו של 
הוסיף  נתניהו  בעינן".  נותרו  ישראל  של  ותמיכתה  טראמפ  הנשיא 
ואמר: "הבוקר, בהובלה אמריקנית, ארצות הברית, צרפת ובריטניה 
להצהרות  מוגבלת  אינה  כימי  בנשק  למאבק  שמחויבותן  הוכיחו 

בלבד".  
אחראיים  הבלתי  שמאמציו  ברור  להיות  צריך  אסד  "לנשיא 
הבוטה  התעלמותו  בו,  והשימוש  המונית  להשמדה  נשק  להשגת 
להתבסס  ושלוחותיה  לאיראן  לאפשר  ונכונותו  הבינלאומי  מהדין 

צבאית בסוריה, מסכנים את סוריה", אמר נתניהו.
נשיא  עם  פוטין,  ולדימיר  רוסיה  נשיא  שוחח  התקיפה  לאחר 
טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן ועם נשיא איראן חסן רוחאני. בשיחתו 
להסדרת  המאמצים  את  להגביר  השניים  סיכמו  ארדואן  עם 
אמר  פוטין  רוחאני.  עם  בשיחתו  מכן  לאחר  במדינה.  הסכסוך 
ביחסים  לכאוס  יובילו  בסוריה  נוספות  השיחה שתקיפות  במהלך 

הבינלאומיים.
הכוחות  את  להוציא  מעוניין  טראמפ  דיווח  פי  על  זאת,  עם 
האמריקניים מסוריה, אך טרם נקבע מועד לכך. בהודעת הבית הלבן 
נאמר, כי טראמפ עדיין מוכן להיפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, 
אך פגישה כזו לא מתוכננת בקרוב. העיתון 'וול סטריט ג'ורנל' פרסם 
ומימון  חיילים  שישלחו  ערביות  מדינות  לגייס  מנסה  טראמפ  כי 

לסוריה בכדי להחליף את הכוח האמריקני במדינה. 
כאשר  ישראל,  עם  תואמה  המשולבת  התקיפה  דיווחים  פי  על 
של  תיאום  שיחות  ובריטניה  צרפת  קיימו  התקיפה  שלפני  ביממה 
הדרגים הגבוהים עם ישראל. על פי דיווח בערוץ 10 ביום שישי שוחח 
היועץ לביטחון לאומי מאיר בן-שבת עם מקבילו הצרפתי, היועצים 
לביטחון לאומי של צרפת ובריטניה. דיפלומטים ששוחחו עם ערוץ 
10 אמרו, כי בן שבת אמר למקביליו שישראל תומכת בתקיפה על 
מתקני הנשק הכימי בסוריה, אך עם זאת הדגיש כי מבחינת ישראל 
האיראנית,  היא ההתבססות  בסוריה,  הבעיה האסטרטגית החמורה 

ותקיפת מתקני נשק כימי לא תפתור אותה.
שר האוצר משה כחלון השוהה כעת בפריז נפגש במהלך השבוע 
עם מקבילו הצרפתי ברונו למאר. כחלון אמר, כי "המסר שהעברתם 
בתקיפה בסוריה הוא אפס סובלנות לשימוש בנשק כימי להשמדה 

המונית. זה מסר חשוב לעולם כולו". 
בתוך כך, חברת פרלמנט בכירה במפלגת הלייבור הבריטית דיאן 
אבוט, פרסמה בחשבונה האישי בטוויטר תמונה ערוכה בפוטושופ, 
שמתגלגלת כבר זמן רב ברשת, בה נראה מטוס ישראלי מפציץ אזור 
מגורים בסוריה. בציוץ תקפה את הממשלה בראשות תרזה מיי, בכך 
שלא הביאה את ההחלטה לתקוף בסוריה להצבעה בפרלמנט. חברי 
זו סירבה  וקראו לה להתפטר, אך  גינו את הציוץ  פרלמנט בריטים 

להתנצל.

פישל רוזנפלד, שליח 'קו עיתונות' לפולין

היחסים  את  ובפולין,  בישראל  הציבורי  השיח  את  הפולני  השואה  חוק  זעזע  חודש  לפני  רק 
הדיפלומטיים בין המדינות ואפילו הביא לשליחת משלחת מיוחדת ל'ריכוך' החוק.

אין זה סוד שהאנטישמיות באירופה נמצאת בשיאה ולא פעם מותקפים יהודים, אך נראה שבפולין 
במדינה.  ערים  וכמה  בכמה  הסתובבתי  האחרונים  ביומיים  כאלה.  מאירועים  שאפשר  ככל  נמנעים 
הלבוש החסידי, הדיבור העברי והפאות המסתלסלות לא נתנו לאף אחד לחשוב שאיני יהודי, אך ממש 
לא הותקפתי. להיפך, היו כאלה שניגשו אליי לשוחח על ישראל באנגלית מגומגמת, תוך שהם מביעים 

הערכה למדינה.
בדרכי למצעד החיים באושוויץ, נסיעה שארכה למעלה מארבע שעות, ניסיתי להבין מה המהומה 
סביב החוק השנוי במחלוקת. הפניתי את מבטי לעבר הנהג הפולני ושאלתי אותו מה דעתו על השואה. 
הנהג, שהזדעזע מהשאלה, חשב שאני פוחד שהוא יפגע בי וניסה להוכיח לי שעה ארוכה עד כמה הם 
לא היו חלק מהשואה. "הצלנו כל הזמן יהודים תוך סיכון ממשי לחיינו", אמר. לא לפני ש'הוכיח' לי 

את זה בויקיפדיה.
תוך כדי המצעד, שמתי לב לעוד פרט מעניין. תושבים מקומיים רבים המתגוררים בסמוך למחנה 

ההשמדה הניפו דגלי ישראל והביעו תמיכה במדינה.
שני,  מצד  אך  בשואה.  מעורבותם  את  מכחישים  אחד,  מצד  הפולנים.  רוצים  מה  הבנתי  לא  לרגע 

מכירים בה וזוכרים אותה. כמובן, בצורה חיובית לעם הפולני.
האזכור שנתן כל אחד ואחד בטקס המרגש לחסידי אומות העולם מפולין הסביר את הכל. מצד אחד, 
לא מעוניינים הפולנים בהכחשת השואה. אך מצד שני, מדובר בתמונות קשות שרודפות אותם כבר 

שבעים שנה כשהם מואשמים ברצח עם. 
כעת, הם מנסים להלך בין הטיפות. משל היו רוצח סדרתי שרשויות החוק רודפים אחריו וכל מה 

שביכולתו לעשות הוא לברוח מאור הזרקורים - באמצעות הצגת מצג שווא.
לומר שהחוק מוצדק יהיה שגוי לחלוטין. אבל התמיכה הרבה שקיבלו כאן בני העם היהודי ניכרים 

לטובה. הפולנים פשוט לא מסוגלים להתמודד עם השואה - ובורחים ממנה.
רבות  שבמדינות  בזמן  המקומיים.  הביטחון  כוחות  של  פעילותם  את  לטובה  לציין  המקום  גם  זה 
לקחו  לא  כאן  אימתניים,  טרור  בפיגוע  להתמודד  ונאלצים  באנטישמיות  פעם  לא  מזלזלים  באירופה 
הפולנים סיכונים מיותר. מאות שוטרים נפרסו בכל האזור, עד אשר לא היו שתי מטרים ברצף ללא זוג 

שוטרים מוכנים לכל תרחיש.
בסופו של דבר, עם דבר אחד כולם הסכימו - "לעולם לא עוד". וזה גם מה שהדהד בחלל האוויר 

בתפילת הקדיש המצמררת בסמוך לתאי הגזים.

לפנות בוקר שבת האחרונה תקפו ארה"ב, בריטניה וצרפת שורת יעדים בסוריה המזוהים עם ייצור נשק כימי 
עבור משטר אסאד ⋅ שגרירת ארה"ב באו"ם הבהירה כי אם אסאד ישתמש בנשק כימי שוב – האמריקנים יתקפו 

שוב ⋅  לפי דיווחים, התקיפה תואמה עם ישראל, שאף סייעה באיתור המטרות

בדרך לכאוס: מתיחות בין המעצמות

הפולנים מעדיפים לשכוח - 
בלי אנטישמיות

אומות  חסידי  והבלטת  ישראל  עם  הזדהות  בין  מתחבטים  הפולנים 
העולם, לבין עברם האפל כמדינה בה נרצחו מיליוני יהודים
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כשאת בוחרת במקום עבודה שמעניק לך
הנאה מושלמת וביטחון כלכלי, את יודעת שזה המקסימום 

שאת יכולה לעשות עבור עצמך ועבור משפחתך

הרווח
כולו שלך!
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אצלנו גיוס תרומות הוא חוויה טכנולוגית והעצמה אישית  - תהליך מדויק תוצאה חכמה
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המאמנת האישית רייזי

מחלקה חדשה נפתחת!
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בוני עולם
BONEI OLAM
תמיכה וסיוע לחשוכי ילדים

הבטים פיזיולוגיים ונפשיים
בגיל ההתבגרות

דר' דבורה באומן מאוחדת

הפרעות אכילה – איתור ומניעה
הדיאטנית תמר יובל מאוחדת

מאוחדת עם הפנים לקהילה
הנהלת מחוז ירושלים מאוחדת

הקול שבוקע מהדממה - בוני עולם
הרב א. לבנון - הנהלת בוני עולם
גב' י.ד ברונר  בלווי מיצג מרגש

הכח לשמוח ולצמוח
יהודית אריה

במופע קומדי רווי תובנות 
על הדרך האמיתית לקבל העצמה אישית

מופע רווי תובנות על הדרך 
האמיתית לקבל העצמה אישית

קומדיה בהתבגרות

יהודית אריה

גיל
ההתבגרות?

הגיע הזמן 
לדבר על 

זה!

מאוחדת ו'בוני עולם'
  מזמינים אתכן האמהות
לכנס ערב העוסק
בהעצמה אישית 
מול אתגרי גיל ההתבגרות

יום שני ח' באייר ע"ח
23.4.18  בשעה 20:00
אולמי תמיר, ירושלים

מותנה בהרשמה מראש

03-9491200
סגירת דלתות בשעה 20:15
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ארבעס
יענקי קצבורג

ביוזמת הגאון רבי יהושע אייכנשטיין ראש ישיבת 
את שמות  בתוכו  שיאגד  ארגון  הוקם  אהרון  יד 
בדומה  בארץ,  החרדיות  והבחורות  הבחורים 
יעסוק  החדש  הארגון  בחו"ל,  דומים  לארגונים 
השידוכים  בנושא  ישיבות  לבני  וייעוץ  שידוכים  במציאת 
כי  נודע  ישראל'  ל'כל  לחתונה.  האירוסין  שבין  ובתקופה 
מעוכבי  מאות  שישנם  העובדה  עקב  הוקם  החדש  הארגון 

שידוך במגזר. 

יששכר'  'בני  בישיבת  נפתח  הבעל"ט  קיץ  זמן 
בתחושת  עשורי,  הגר"י  שבנשיאות  בחדרה 
התרוממות גדולה. עשרות תלמידי הישיבה חזרו 
לזמן הקיץ בהשתוקקות, וברצון עז לעמול ולהתייגע 
בהכוונת  בתרא  בבא  מסכת  הישיבתית-  המסכת  בלימוד 

גדולי וטובי הר"מים וראשי הישיבה.
פורה  חורף  זמן  לאחר  הישיבה  לספסלי  חזרו  התלמידים 
הכותרות,  כשגולת  בתרא.  בבא  מסכת  לימוד  של  ומוצלח 
הינה היוזמה הברוכה שהחלה לרקום עור וגידים לזכר מרן 
ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, והיא כתיבת חבורות 
העתיד  תורה  חידושי  בקובץ  הישיבה.  תלמידי  על  תורניות 
ראש  מרן  לפטירת  השנה  לקראת  הדפוס  ממכבש  לצאת 
הישיבה מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, יתפרסמו החבורות 
ותלמידי  ישיבות  ראשי  גדולי  ידי  על  שיבחרו  הנבחרות 
חכמים חשובים, ובהם ישנם חידושי תורה בסוגיות הנלמדות 

בכל עולם הישיבות. 
יש לציין, כי בשנים האחרונות קנתה הישיבה שם של כבוד 
בצמרת עולם הישיבות בכלל ובצפון הארץ בפרט, ובחורים 
רבים מתדפקים על דלתות הישיבה בכדי לזכות ללמוד בין 

כותלי הישיבה.

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי שמואל מרקוביץ', 
מצורע  תזריע  פ'  ערש"ק  ביום שישי  ארצה  שב 
הברית,  בארצות  אחדים  ימים  של  בזק  מביקור 
ישיבת פוניבז'. במהלך הביקור התקבל ראש  למען 
הישיבה במעונם של גדולי ישראל וראשי הישיבות בארה"ב, 
ובהם, הגאון רבי אהרן שכטר ראש ישיבת רבינו חיים ברלין, 
והגאונים  לייקווד,  ישיבת  ראש  קוטלר  מלכיאל  רבי  הגאון 
רבי ירוחם אולשין ורבי דוד שוסטל מראשי ישיבת לייקווד. 
ראש הישיבה הנמצא בשנת האבל על פטירת אמו, התפלל 

את כל התפילות לפני התיבה בהיכל ישיבת לייקווד.

בנו של ראש ישיבת פוניבז' מרן הגרי"ג אדלשטיין, 
ביום  השבוע  עבר  אדלשטיין  יוסף  שמעון  הרב 
מבעיות  סבל  בהם  שנים  אחר  לב,  ניתוח  שלישי 
נקרא  והציבור  בהצלחה  עבר  הניתוח  בליבו,  קשות 

להתפלל עבור רבי שמעון יוסף בן הניא רחל.

גם האדמו"ר מביאלא בני ברק עבר בהצלחה ניתוח 
ראשון  ביום  אושפז  הרבי  השומר,  בתל  לב 
השבוע בבית החולים 'מעיני הישועה' בבני ברק 

הועבר אתמול לבית החולים שיבא בתל השומר. 
הרבי שחש שלא טוב עקב בעיות בליבו, אושפז בבית 
החולים מעיני הישועה בבני ברק ולאחר שעבר סדרת בדיקות 
אשפוז.  להמשך  השומר  בתל  שיבא  החולים  לבית  הועבר 
לאחר התייעצות רפואית אמש הוחלט על ניתוח לב שיעבור 
ובשעה זו עובר הרבי את הניתוח, הגרי"ג אדלשטיין שהגיע 
ביום שני לבקר את בנו הרב שמעון יוסף אדלשטיין שעובר 
ניתוח לב ונכנס לחדרו של הרבי לביקור. החסידים מעתירים 
של  השלמה  ולרפואתו  הניתוח  להצלחת  העת  כל  בתפילה 
האדמו"ר: רבי יעקב מנחם בן שרה רבקה בתוך שאר חולי 

עמו ישראל.

במעמד פתיחת הזמן בישיבת פוניבז' נשא השבוע 
אמר  בדבריו  אדלשטיין,  הגר"ג  מרן  דברים 
לזה  ומחונכים  בתורה,  עוסקים  "כולנו  הגרי"ג 
נדמה  מילדותנו", אמר ראש הישיבה במשאו, "אבל 
שכיון שרגילים בכך לא יודעים להעריך את החשיבות, את 
אומרים  חז"ל  בתורה.  שעוסק  למי  שיש  והמדרגה  המעלה 
כשאדם  עמו.  שרויה  שכינה  בתורה  ועוסק  יושב  כשאדם 
קדוש,  אדם  אחר,  אדם  ונעשה  מתקדש  הוא  תורה  לומד 
וכך מובא בנפש החיים על  וכשמפסיק ללמוד אין קדושה. 
הפסוק עץ חיים היא למחזיקים בה, שכשאדם עוסק בתורה 
הוא מחזיק בעץ החיים וחי חיים נצחיים, וכשמפסיק ללמוד 

הוא מנותק מעץ החיים".
בשביל  הנצרכים  דברים  גם  "יש  הגרי"ג  אמר  "כמובן" 
התורה. אדם צריך מנוחה, וזה הכשר מצוה לצורך התורה, 
וכבר כתב הרמב"ם כי אדם שישן בכוונה לשם שמים, בשביל 
שיוכל לעסוק בתורה ולקיים תרי"ג מצוות, הוא עובד השם 
תורה  תלמוד  התורה.  בעסק  ובפרט  בזה,  ומתקדש  בשינתו 
כנגד כולם, והתורה מקדשת את האדם יותר מכל המצוות". 

"צריכים לדעת את חשיבות התורה, כתוב בחובות הלבבות 
שאדם שמתבגר צריך לחשוב אחרת על כל הדברים שהוא 
להבין  אחרת.  הבנה  עם  אותם  ולעשות  מילדותו,  רגיל 
שבשעת עסק התורה הוא מתקדש, ומוסיף עוד קדושה ועוד 
קדושה. זוהי המדרגה של בן תורה. צריך לנצל את הזמן שלא 
יהיה בטלה, לא להתעניין בדברים בטלים. סקרנות זה דבר 
שלוקח המון זמן, אדם הולך ברחוב ומתעכב סתם על קריאת 
נוגע  זה  וכי  לו,  זה משנה  ומה  לצורך,  דברים בטלים שלא 
לו? הרי באותו הזמן יכול לחשוב מחשבות קדושות בדברי 
תורה, או אפילו פסוקים ממה שאומרים בתפילה, ובזה הוא 

מתקדש".

תקנות חדשות לבית המדרש הגדול גור בירושלים 
מנדל  הרב  גור  לבית  המשב"ק  השבוע  פרסם 
בינקה בהוראת מרן האדמו"ר מגור כמה הוראות 
ספר  הלוקח  הקודש.  ספרי  בכבוד  "להיזהר  לחיזוק 
ובזאת  לארון,  בסיימו  להחזירו  ישתדל  להתפלל  או  ללמוד 
על  תורה,  מרבה  ועוד  הקדושים  הספרים  את  מכבד  הוא 
זמן בחיפוש  יצטרכו לבטל  בידי אחרים, שלא  ידי שמסייע 
השתיה  בגמר  מתבקש  שהוא  כל  משקה  השותה  אחריהם. 
להניח את הכוס המשומשת בסל המיועד לכך, ולא להשאירו 
מקום  מכלל  אחר.  במקום  להניחו  לא  ובפרט  השולחן  על 
מקדש מעט לנהוג בו כבוד, לדבר בנחת עם הזולת, לשמוע 
בקול הממונים על הסדר, גם בזמנים שבהם מתאספים רבים, 
אחד,  כל  עם  טובה  בעין  לנהוג   – דחוק  והמקום  ירבו,  כן 
בכל  כך,  עמו  מתנהגים  השמים  מן  כי  נשכר,  עצמו  והוא 
אלו הדברים יש להתחזק ולהתמיד בכך". על החתום מנדל 

בינקה.

הגיע  בעדני  הגר"ש  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
השבוע למנוחה בצפון והגיע לביקור מיוחד אצל 
בעדני  הגר"ש  טבריה,  בעיר  קוק  דב  רבי  המקובל 

אמר להגר"ד קוק כי אין בית בישראל שאין בו חוזר בתשובה 
ביקר במעונו של  כן  כמו  הזמן שצריך שיבוא המשיח.  וזה 
שהגיע  קוק  הגראי"י  התלמוד  מאור  ר"י  דוד  קוק  הגר"ד 

לשבת גיבוש עם בני ישיבתו בטבריה.

האחרונים  בימים 
ש  ד ח ת ה
הספרים  ארון 
ספר  עם  התורני 
חשיבות,  ורב  ייחודי 
על  משה'  'תורת  הספר 
מכות  סנהדרין,  מסכתות 
כתב  אותו  ספר  וסוטה. 
שמש  בית  עיריית  ראש 
משה אבוטבול, שבמסגרת 
הלימוד שלו עם החברותא 
גבאי  שלמה  רבי  הרה"ג 
אברהם,  תורת  כולל  ראש 
והערות  חידושים  חידש 

בעומקי הסוגיות, ולמרות עיסוקיו הרבים בניהולה של עיר 
ברורה  בצורה  הכתב  על  הדברים  את  העלה  בישראל  ואם 

ומאירת עיניים, והדברים מאירים ומשמחים כל לבב.
את הספר 'תורת משה' החל הרב משה אבוטבול לכתוב לפני 
כ-3 שנים, כאשר כל חידוש וכל סברה מחודשת בירר פעם 
והצטברו  ומאחר  הכתב,  על  אותה  שהעלה  עד  פעם  אחר 
אצלו כבר מאות חידושים ביקש להעלות אותם על שולחן 
מלכים, אך מה שזירז אותו למהר ולהוציא את הספר לאור, 
היה יום השלושים לפטירתו של אחיו הגדול ר' שמעון ז"ל 

שנפטר במיטב שנותיו.
הראשון  של  הנלהבות  בהסכמותיהם  מעוטר  החדש  הספר 
לציון הגאון רבי יצחק יוסף, חבר מועצת חכמי התורה הגאון 
רבי ראובן אלבז ראש ישיבת אור החיים, ורב העיר בית שמש 
כל  בהסכמותיהם  הרבנים  כאשר  ביטון,  שמעון  רבי  הגאון 
של  ואיכותו  חשיבותו  את  נס  על  מעלה  הוא  בסגנונו  אחד 
הספר, ובמיוחד את הדוגמא שניתן להראות מכך שראש עיר 
של עיר גדולה ביותר מקדיש עתותיו לתורה ולומד בעומק 

העיון.

הארגון הליטאי החדש ליעוץ לתקופת השידוכים, ניתוח הלב 
של בן הגרי"ג אדלשטיין והאדמו"ר מביאלא ב"ב, התקנות 
החדשות בבית המדרש גור והחיבור התורני של ראש העיר



בני ברק

יום שני 30/04 ט״ו באייר  | בשעה 19:00 בערב
בהכוון תעסוקתי רח׳ הירדן 31 קומה 4, בני ברק

כנס יזמות נדל"ן
 שוק הנדל"ן – מגמות  עסקאות אקזיט 

   מבוא לתמ"א  38   ניהול משא ומתן אפקטיבי ועוד...

בניהולו של מר ראובן בילסקי 

הכנס יתקיים אי״ה
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יצרנו גולם וקצרנו סופה

הערביות  ״במועצות  החדשות,  בשולי 
מתרעמים ומחבלים בקמפיין שנת ה70 שהופק 
הינם  ישראל  ערביי  ההסברה״.  מרכז  ידי  על 
הערבים המתקדמים והמשכילים ביותר במרחב 
והארצות  והרחוקות,  השכנות  ערב  ארצות  ובכל 
האסלאמיות. עובדה שלא נטען כנגדה, אינה מוכחשת ואינה 
נחשלות,  לבורות,  ערובה  הינו  אסלאמי  שלטון  במחלוקת. 
עוני, אי כיבוד זכויות אזרח בסיסיות, הדרת ודיכוי מגדרים, 
שלטון מתנשא, פטרוני, מדכא מיעוטים ואת מי שלא קרוב 

לשררה. 
הסכם-שלום  במסגרת  שטחים  לחילופי  ההצעות  כל 
ריבונות  ו-או   ישראל, לשלטון  ערביי  ריכוזים של  והעברת 
חליפית-ערבית, נדחות על ידי האזרחים הערבים הישראלים, 
כאן  להם  טוב  ״גזענות״.  לכך  קוראים  הם  ובבוז.  הסף  על 
ואתנו. כל-כך טוב להם, שנציגיהם בכנסת עוסקים ועסוקים 
בעולם.  ודברורה  הפלשתינאית  הבעיה  בפתרון  ורק  אך 
נציגי הטרור החמאסי בכנסת ישראל  הח"כים הערבים, הם 
גרון. חלק מחברי הרשימה המשותפת  ונטיית  ובעזות מצח 
מזדהים ומצדיקים שאהידים, נפגשים ומייצגים טרוריסטים 
מורשעים, מעשה קבע. אפס טיפול ודאגה למגזר ולבוחרים. 
ח״כ מכהן, באסל גאטס הורשע בהברחת אמצעים למעשי 
הידיים,  על  דם  עם  מורשעים  ביטחוניים  לאסירים  טרור 
גאטס את  תוקף פס״ד, העביר באסל  טיעון שקיבל  בהסכם 
הורשע  נפעא,  סעיד  לשעבר  ח״כ  לשנתיים.  לכלא,  מגוריו 
ב״מגע עם סוכן זר״ ונשלח לכלא לשנה וחצי. ח״כ לשעבר 
עזמי-בשארה, העדיף להימלט מהארץ, כדי לא לעמוד לדין. 

אלו רק חלק מנציגיכם בבית הנבחרים, ערביי ישראל.
במדינה  נשארו  הערבים,  רק חלק מהתושבים  היסטוריה. 
חלקם  מנהיגיהם,  קריאת  לאור  ב1948.  שהוקמה  היהודית 
העדיף לברוח ולחכות לשלל הצפוי והמובטח, להתגשמות 
החלום והסיסמה ״איטבח אל יהוד״. החלק שלא שמע בקול 

המנהיגים ונשאר, לא מצטער.
״עם  של  המדומה  המציאות  את  יצר  שברח  החלק 
פלשתינאי״, לכאורה. לא כאן המקום והבמה לדון במדוכה, 
אג׳נדה  היסטריה.  מתוך  ההיסטוריה  עיוות  או  אמת? 
מתוך  עוינים  שמאל  גורמי  ידי  על  שנים  במשך  שטופחה 
ישראל, מתוך אי אמונה בצור ישראל וגואלו ובכדי לסכל את 
אופייה היהודי של ישראל. האמונה בעוול ״שכאילו״ נעשה 
לבורחים, תרבות ״המגיע להם״, יצרה את האבסורד הנוכחי. 
אזרחים שווי זכויות, ללא חובות אזרחיות וחובת הנאמנות. 

ערב  לארצות  החלק שעזב  כמו  ואתנו  פה  החלק שנשאר 
השכנות, גדל והתפתח אך לא נטמע. נשקר את עצמנו באם 
נאמר שערביי ישראל הינם אזרחים שווים לחלוטין, במדינת 
ישראל המציינת יובל 70. ערביי ישראל הינם  אזרחים שווי 
שרות  חליף,  ו-או  הצבאי  השירות  למעט  לחלוטין,  זכויות 
זרע  ניטע  אזרחי שלא מוטל עליהם, שלא בצדק, כאן אולי 

הפורענות וע״כ נרחיב.

ערביי ישראל בוחרים ונבחרים ומקיימים חיים עצמאיים, 
היסוד  זכויות  כל  הדתית.  ואמונתם  חייהם  אורחות  פי  על 
הצמתים  בכל  אותם  פוגש  אתה  ובצדק.  בדין  להם  מוקנות 
ובכל שדרות החיים. מערכת המשפט, בית המשפט העליון, 
כל  חופשיים,  מקצועות  עסקית,  פעילות  הציבורי,  המנגנון 
כולל אפליה מתקנת מוקנית  וכישרונותיו.  יוזמתו  לפי  אחד 
מעמד  יצרנו  הגדולה,  הטעות  כאן  הציבורי.  בשרות  בחוק, 
נאמנות לביטחון,  זכות, ללא חובות בסיסיות של  של בעלי 

למדינה, לשלטון ולסמליו.   
קשות,  לוקה  עדיין  הערבים  ביישובים  הסביבתי  הפיתוח 
אפשרויות המגורים ואפשרויות המחיה והפרנסה מצומצמים 
יחסית. יש להם יותר מ״אשם תורם״. הרבה מאד בגלל חידלון 
יזמות  חיים פטריכיאלית המצמצמת  צורת  מתמשך מצידם, 
בפלשתינאים  העסוקים  ממנהיגיהם  יוזמה  אפס  והצטיינות. 
עצלנות  לי״,  ״מגיע  של  חיים  אורח  הבוחרים.  בקהל  ולא 
מוניציפלית  שחיתות  ולהתאמץ.  להשקיע  רצון  אי  בסיסית, 
מנהיגים  היוצרת  החמולות״  ״שיטת  מובנית,  משפחתית 
הדואגים לביתם ולא לבוחריהם, כמעט כאידיאולוגיה. באם 
וחיכו, ל״סופה של הציונות״  נוסיף, ששנים הם צפו מהצד 
וללא  בקלות,  מפעליה-דירותיה-שדותיה  את  לרשת  כדי 
התאמצות, לא נחטא לאמת. רק לאחר מלחמת ששת הימים 
ב1967 ״נפל האסימון״. היהודים פה, ולהרבה זמן. לחלקם 

יש עוד שביב של תקווה, שלא לעולם. הפיכחון יגיע. 
בן- של  ידו  תנועת  ״פירוש״  על  חלוקים  ההיסטוריונים 

ישב  כש״הזקן״  מספרת:  האגדה  לוד.  כיבוש  בעת  גוריון, 
בג׳יפ וצפה על שיירת הפליטים שנוטשת את לוד, הוא סימן 
בידו ב״קוצר רוח״ בן גוריוני טיפוסי. ישנם שפירשו, חבל! 
אי  כבר  גוריון  בן  את  הלאה.  זירוז!  שהבינו  וישנם  למה? 

אפשר לשאול. מי שהיה נוכח, זכרונו כבר מטושטש.   
לפחות חלק מאבות היישוב דאז, הצטערו, צפו פני עתיד. 
גם מי ששמח והיו כאלו, לא צפו את הבעיה שנוצרה ומאיימת 
ואי- אי-יישוב  בעיית  ישראל.  בארץ  היהודיים  החיים  על 

ומשומרת  המונצחת  בגלותם,  הערביים  הפליטים  היטמעות 
של  הסיוע  ארגוני  ובעזרת  ידי  על  ולדורות,  שנה   70 מזה 

האו״ם. 
בשנים הראשונות למדינת היהודים, הושלט שלטון צבאי 
בריכוזים הערבים עם זכות בחירה לכנסת. כאן נולד החטא 
מוניציפאלי,  בשלטון  התחלף  הצבאי  השלטון  ההיסטורי. 
אזרחי נבחר, עצמאי. למתן הזכויות האזרחיות המלאות, לא 
מקובלות.  מינימאליות  אזרחיות   חובות  אוטומטית  צורפו 
הערבים לא מרגישים חייבים. לדידם הם עדיין שליטי הארץ 

ואנו פולשים זמניים.   
 - להם  ש״מגיע  שטוענים  אלו  זה  הגדולים  הגזענים 
לערבים״ יחס מועדף, כי הם לא יכולים, לא ראויים, כי הם 
״ערבים״. דורשי שלומם ומי שמינה עצמו לאפוטרופוס על 
זכויותיהם, הם ״הגזענים״ האמיתיים. הם לא מסוגלים כי הם 
אזרחיות,  חובות  עליהם  מטילים  היו  לו  מנטליות.  ערבים, 

חובת הנאמנות, שרות אזרחי בקהילה למען הקהילה, החיבור 
שלהם לארץ ולאורחות חייה היה יותר מושכל וסדיר. תרבות 

ה״מגיע לי״, הייתה נעלמת.  
להפרות  בגלוי  עין  החוק, מעלימים  גלוי ששלטונות  סוד 
חוק במגזר הערבי. הבנייה הפרטית, פיראטית לא מפוקחת 
תבעו״ת  מתאר,  תכניות  ומערכתית.  תכנונית  ולא  הנדסית 
לוקה  ארנונה  תשלומי  גביית  המלצה.  לא  אפילו  עירוניות, 
עקיפין  ומיסי  מיסים  העלמות  קיים.  היה  לא  בעבר  קשות, 
הינם תרבות ואורח חיים. אורח חיים עברייני, נסבל בשתיקה 

ע״י רשויות החוק. מחדל מתמשך. 
בחסות התעלמות השלטון המרכזי, מתן שלטון מוניציפאלי 
אוטונומי, מדיניות מוכתבת מלמעלה, של אי השלטת החוק 
ו-או  רצון,  מחוסר  האכיפה,  גורמי  ידי  על  וסימני השלטון, 
את  יצרה  מתאימים,  משאבים  הקצאת  אי  בגין  גם  יכולת, 
הגולם אתו אנו מתמודדים היום. השלטון הישראלי הינו גוף 

לעומתי, רק מגיע, ללא חובה. 
מדינה  ומאיים.  עלינו  עומד  ידינו,  במו  שיצרנו  ״הגולם״ 
מתוקנים,  לחיים  צוהר  הערביים  תושביה  בשביל  שפתחה 
שלא קיימים באף שלטון ערבי אחר, מוקעת וסמליה מבוזים.

הנופלים  עם  להזדהות  נדרש  לא  הערביים  מהאזרחים 
במערכות ישראל, לא דורשים מהם להניף דגל בבית הפרטי, 
וסמליה,  מינימום של הכרת הטוב שלא לבזות את המדינה 

במרחב הציבורי, גם זה לא.
מנהל בית ספר ערבי ישראלי, שהתראיין היום ברדיו ציבורי 
אמר: בשבילנו זה לא יום עצמאות, לנו זה ׳יום הנכבה׳. איש 
חינוך, אבל אידיוט שימושי. באיזו מדינה ערבית היית מקבל 

את התפקיד, באם לא היית בחמולה המתאימה!  
מרכז ההסברה יצא בקמפיין חוצות שמספר את סיפורה של 
המדינה לאורך 70 שנותיה. הישגיה החקלאיים והתעשייתיים, 
והיזמות  ההי-טק  פיתוחי  הטכנולוגית,  ההתקדמות 
העולים  שילוב  בעולם.  ומצליחה  שמשווקת  הישראלית 
והרבדים  המערכות  בכל  העכשווי  ושיתופם  לדורותיהם 
המרכיבים את הפסיפס האנושי המחבר את האזרחים. הישגי 
החינוך, התרבות, הספורט. הרבגוניות והצבעוניות של כלל 
האוכלוסיות לפי ארצות המוצא, המרכיבות את השלם. לולא 
הוציאו התושבים הערביים את עצמם מהכלל, הן היו חלק 

מכובד ובולט.
 ״רשע״ מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא 
לא, ולפי שהוציא עצמו מהכלל, כפר בעיקר. אף אתה הקהה 
את שיניו ואמור לו: אינך שותף לכל זה. השאר בנחשלותך. 

יצרו  לא  ״ידינו  לומר:  נוכל  לא  ידינו.  פרי  זה  ״גולם״ 
גולם זה״. עלינו מוטל להשכיל ולשנות. מאוחר אך אפשרי. 
השלטת  הלימוד.  וספרי  החינוך  תכניות  על  מלאה  שליטה 
החוק ויד קשה עם מפריו. זכויות אזרח לצד חובות אזרחיות. 
רדיפת מסיתים ומדיחים. מתן ביטוי והעדפה למעוניינים, לא 
למחבלים בפוטנציה. הסברה נכונה. בידינו ומחובתנו הדבר.    

עו"ד יצחק שינפלד

ערביי ישראל נהנים ממעמד חריג ומיוחד – שווי זכויות לשאר אזרחי 
ישראל, אבל ללא חובות  נציגיהם מסייעים לטרור, הם עצמם מבזים 

את המדינה וסמליה, ואנחנו ממשיכים לספוג בשקט



הכנס הזה בשבילך!
ערב היכרות של דייל קארנגי   במיוחד למגזר החרדי

מה בערב?
אנוש   יחסי  במיומנויות  להשתמש  כיצד    עצמי  ביטחון  לפתח  כיצד 
מלאת  גישה  להפגין  כיצד    לפעול  אנשים  ולשכנע  אמון  לבנות  כיצד 
ועובדות שמות  לזכירת  מוכחת  בשיטה  להשתמש  כיצד     התלהבות 
כיצד להלהיב את הקהל שלנו  כיצד למזער מתח ודאגה  כיצד לזהות 

הצלחות ולתגמל בהתאם   כיצד להתגבר על פחד מול קהל

הערב יתקיים אי״ה:

פוחד
לדבר
מול 
קהל?
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סוף לאקטיביזם 
הפכה  הזו  הפסקה  ההתגברות.  פסקת 
הטורנדו  מחולל  מסביבה  אשר  למרכז  כעת 
מדובר  הפעם,  אבל  נתניהו.  שיוצר  הפוליטי 
בין  הכוחות  ויחסי  בג"צ  בנושא המהותי. שלטון 
הרשויות, אם נתניהו יביא לשינוי בנושא זה, מדובר בשינוי 
למשילות ושינוי דרמטי לדמוקרטיה. כי המצב כעת הוא, 
שהשולטים בפועל הם לא נבחרי הציבור, ונבחרי הציבור 
נבחרו.  שלשמה  המדיניות  את  לבצע  סמכות  להם  אין 
חוקי המסתננים שנפסלו וחוקי הגיוס שנפסלו, הם דוגמה 

מייצגת. 
שלטונית  החלטה  כל  כמעט  האחרונים,  וחצי  בעשור 
המשפט  בית  ידי  על  מבוטלת  או  מוגבלת  משמעותית 
העליון. שופטי בית המשפט, לא נבחרו על ידי העם אלא 
באמצעות מנגנון בחירה מסורבל אשר בו לשופטים עצמם 
יש אפשרות לבחור שופטים נוספים וכך לשבט את עצמם 
ולהשתלט על הדמוקרטיה בישראל. נוצרה סיטואציה של 
שלטון מיעוט דה פקטו, מיעוט שאיננו נבחר. מיעוט אשר 

גם אין לו אחריות, אך יש לו הרבה מאד סמכות.
נעשה מעט סדר בדברים. העיקרון של מדינה דמוקרטית 
הוא שהעם הוא הריבון, העם אשר נושא במחיר המדיניות 
יש לו גם אפשרות לקבוע אותה. בניגוד לעריץ יחיד, אשר 
יכול למשל לצאת למלחמה כדי לזכות בכיבושים ובשלל, 
ולא הוא. בדמוקרטיה  יישא העם  אך את מחיר המלחמה 
איננה  הדמוקרטיה  זאת,  עם  דברו.  את  לומר  יכול  העם 
להחליט  יכול  יחיד  שעריץ  כפי  בדיוק  הרי  מושלמת, 
החלטות פוגעניות כלפי קבוצות או מיעוטים, כך גם רוב 
גרועות  להחלטות  רוב  ולהשיג  להצביע  יכול  דמוקרטי 
ופוגעניות כלפי מיעוט. לכן, בדמוקרטיה הליברלית קיימת 
אי  בהן  אשר  אדם  לכל  יסוד  זכויות  מעגנת  אשר  חוקה, 

אפשר לפגוע באמצעות חוק. 
החוקים  שאר  אשר  עליונה,  כסמכות  משמשת  החוקה 
חוסים תחתיה ואינם יכולים לסתור אותה. ומי יקבע האם 
חוק סותר את החוקה  או שהוא דווקא מתיישב עמה? זה 
לחוקה(,  משפט  בית  )או  עליון  משפט  בית  של  תפקידו 
גם  כך  אין.  אם  איזון  ישנו  אם  המחוקק  בכוונת  להכריע 
במדינת ישראל, כמדינה דמוקרטית מתקדמת, אמור להיות 
אפשרות  ומונע  הרשויות,  בין  ביחסים  מאזן  אשר  מנגנון 
לעריצות. אך בישראל ישנן כמה בעיות מהותיות אשר אינן 

יכולות לאפשר זאת. 
ראשית, בישראל אין חוקה. עם קום המדינה, האסיפה 
העניין  בסוף  אך  חוקה,  לגבש  אמורה  הייתה  המכוננת 
הסתיים בהחלטה שיחוקקו חוקי יסוד, אשר בסוף יקובצו 
יסוד  חוקי  שני  נחקקו   ,1992 בשנת  רק  חוקה.  לכלל 

מהותיים – חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש 
העיסוק, אשר קיבלו מעמד על חוקי, כזה שלפיו ניתן לבטל 
חקיקה באם היא סותרת לחוקים אלה. דא עקא, חוקי יסוד 
בעד(  הצביעו  כנסת  חברי   32 )רק  קטן  ברוב  עברו  אלה 
ניכר מחברי הכנסת  דיון מסודר. חלק  וללא  ובאופן חפוז 
שתמכו לא הבינו כלל כי מדובר בחוק יסוד. יש פגם מהותי 
הייתה  לא  כלל  המחוקק  שדעת  לחוקים  על  מעמד  במתן 

לתת להם מעמד שכזה. 
למרות חולשתם של חוקי היסוד, ולמרות היותם רחוקים 
מקונצנזוס אלא רק תוצר של רוב פוליטי אקראי, הפך בית 
למחוקק  ברק  אהרון  של  נשיאותו  תחת  העליון  המשפט 
העל של מדינת ישראל. הוא הרחיב מאד את זכות העמידה 
)בעבר, רק אדם אשר נפגע בעצמו מעוולה שלטונית, קמה 
ולבקש סעד. עם הרחבת  הזכות לעתור לבית המשפט  לו 
במה  גם  לעתור  היה  יכול  אחד  כל  כמעט  העמידה,  זכות 
עמותות שמאל מאורגנות  וכך  ישירות(,  אליו  שלא קשור 
החלו להגיש עתירות לבית המשפט העליון כמעט על כך 

החלטה שלטונית שלא הייתה לרוחם. 
גדר ההפרדה,  על מתווה  העליון  בית המשפט  דן  וכך, 
על איחוד משפחות של מחבלים פלשתינאים, בעתירות נגד 
הריסת בתים, נגד מבצעים צבאיים, נגד שיטות לחימה, נגד 
נוהל "החזרה חמה" של מסתננים, נגד גדר בגבול מצרים, 
ימין, הותקפה  ועוד ועוד. כמעט כל החלטה של ממשלת 
בבג"צ על ידי עמותות שמאל. ובג"צ נסחף בכוחו, וסיפח 
אשר  מעולם,  לו  היו  לא  אשר  פקטו  דה  סמכויות  לעצמו 
מדינה  באף  קיימות  לא  ואשר  לו,  להיות  אמורות  לא  גם 
היסוד,  לחוקי  פרשנות  בסיס  על  הכל  בעולם.  דמוקרטית 
אשר תמיד ימצא הפלפול שיראה כיצד החלטת הממשלה 

סותרת את החוק. 
משמעותית,  שלטונית  החלטה  כל  אשר  מצב  נוצר 
ידי  על  נבחרה  אשר  והממשלה  בג"צ.  אישור  את  דורשת 
העם, ואשר עליה מוטלת האחריות להביא ביטחון, אין לה 
סמכות לממש בפועל את מדיניותה. בית המשפט העליון 
הפרת  של  קיצוניים  למקרים  כוחו  על  לשמור  במקום 
זכויות אדם, הפך לשליט ומחליט דומיננטי ברוב הסוגיות 
בית  הפך  מאזנת,  רשות  במקום  היום.  שבסדר  המהותיות 

המשפט לכלי שלטוני של אופוזיציה לא נבחרת.  
במקום הפרדת רשויות, כאשר הרשות השופטת מפקחת 
על הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, הפך בג"צ להיות 
הרשות המרסנת אשר עומדת מעל לכל הרשויות האחרות. 
מצב זה הוא לא דמוקרטי, לא נאור, והוא שלטון של מיעוט 

)עריץ( על הרוב. 
את זה נתניהו הולך לשנות, ופרשת המסתננים משמשת 

כל  העליון  המשפט  בית  פסל  פעמים  שלושה  גבית.  רוח 
מתווה לפתור את הבעיה, והעם דורש פתרון.

מודלים  משני  אחד  להיות  יכול  לעין  הנראה  הפתרון 
מדינות  הבריטי.  והמודל  הקנדי  המודל  בעולם,  הקיימים 
משלנו.  ארוכה  יותר  קצת  דמוקרטית  מסורת  עם  מוכרות 
במודל הבריטי, בית המשפט העליון איננו יכול לפסול חוק, 
אלא הוא יכול רק להסב את תשומת ליבו של המחוקק לכך 
שקיימת סתירה בין החוק לחוקה, ולבקש לתקן את החוק. 
לפסול  המשפט  לבית  מאפשרת  החוקה  הקנדי  במודל 
להתגבר  יכול  הפרלמנט  כי  קובע   33 סעיף  אך  חוקים, 
מוגבלת  חקיקה  באמצעות  המשפט  בית  של  פסיקה  על 
על  בתוקפה  שתעמוד  במפורש  בה  ושיאמר  שנים  לחמש 
אף האמור בחוקה. הרוב הדרוש לחקיקת התגברות בקנדה 

הוא רוב רגיל, ולא רוב מיוחס. 
לא  הם  סמכותניים,  ולא  דיאלוגיים  הם  המודלים  שני 
הפוסק  להיות  הסמכות  את  העליון  המשפט  לבית  נותנים 
האחרון, אלא רק את הסמכות לקיים דיאלוג עם המחוקק, 
ולהראות כי ישנם דברים בחוק הדורשים תיקון. שינוי זה 
העובדה  לאור  ובמיוחד  בישראל,  למשילות  קריטי  הוא 
במקרה  רחבה.  הסכמה  בעלי  חוקים  אינם  היסוד  שחוקי 
דנן, אין לנו צורך להמציא את גלגל הפתרונות מחדש, אלא 

פשוט ללמוד מדמוקרטיות מתקדמות אחרות. 
הטורנדו הפוליטי שנתניהו יוצר הפעם הוא מבחן אמיתי 
שנים  אחרי  הימין.  לשלטון  דרמטי  ומבחן  לדמוקרטיה, 
שמנגנונים משפטיים מעוותים מנעו כל אפשרות לגיטימית 
לאפשר  הזמן  הגיע  העם,  רצון  את  לממש  הממשלה  של 

לדמוקרטיה לומר את דברה. 
 

תרצו או לא, אנחנו חלק

חייל  חרדי,  דרקסלר,  יצחק  נפטר  האחרון,  שבת  ביום 
שריון שנפצע קשה מאד במלחת יום הכיפורים. יש הרבה 
גם אלופים שלא  יש  גיבורי מלחמה שנפטרו באלמוניות, 
נודעו, אך דווקא השיריונר הפצוע מבני ברק, זכה לתהודה 
קשה  שנפצע  ז״ל,  דרקסלר  יצחק  נפטר  "בשבת  לאומית. 
ספג  נלחם  שבו  שהטנק  לאחר  הכיפורים  יום  במלחמת 
פגיעה ישירה של טיל ברמת הגולן", כתב ראש הממשלה 
שהתגייס  "יצחק  שלו.  הפייסבוק  בחשבון  נתניהו  בנימין 
צה״ל  חללי  להנצחת  חייו  את  הקדיש  החרדי,  לנח״ל 
החרדים. הוא הקים משפחה מפוארת והותיר אחריו שישה 
מבקש  אני  ישראל  אזרחי  כל  בשם  רבים.  ונכדים  ילדים 

להשתתף בצער המשפחה."

דוד רוזנטל

כיצד הגענו למצב בו בג"ץ הוא דיקטטור במדינה דמוקרטית ואלו מתווים אפשריים 
כדי לפתור את הבעיה ולהתחיל בפועל את שלטון הימין • וגם: סיפורו של החייל 

החרדי הוא גם סיפורה של החברה כולה

הטורנדו הפוליטי שנתניהו יוצר הפעם הוא מבחן אמיתי לדמוקרטיה, ומבחן דרמטי לשלטון הימין. אחרי שנים 
הזמן  הגיע  העם,  רצון  את  לגיטימית של הממשלה לממש  כל אפשרות  מנעו  שמנגנונים משפטיים מעוותים 

לאפשר לדמוקרטיה לומר את דברה
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 ביום שבת האחרון, נפטר יצחק דרקסלר, חרדי, חייל שריון שנפצע קשה מאד במלחת יום הכיפורים. יש הרבה 
זכה  ברק,  מבני  הפצוע  דווקא השיריונר  אך  נודעו,  אלופים שלא  גם  יש  גיבורי מלחמה שנפטרו באלמוניות, 

לתהודה לאומית

הלווייתו  על  הידיעה  היחיד,  היה  לא  הממשלה  וראש 
התקשורת,  כלי  בכל  בכותרת  עלתה  ברק  מבני  השריונר  של 
בידיעות אחרונות, ישראל היום, ynet, וואלה, וגם באתרים 
החרדיים. מה שעשה בחייו, כפי שמסר את חייו, המשמעות 
שרצה והמסר שקידם המשיכו גם אחרי מותו. אולי לא שמנו 
סיפור  הוא  סיפורו  אשר  אחד  אדם  שיש  פעמים  אבל  לב, 
- יש פה חיבור גדול וחשוב אשר גדול הרבה  החברה כולה 

יותר מסך כל המחלוקות אשר אותן אנו רואים ביום יום. 
יום הזיכרון לשואה ליום  גם העיתוי יש בו משמעות, בין 
הזיכרון לחיילי צה"ל וליום העצמאות, ימים טעונים אשר גם 
תמיד גוררים את השיח של "למה אתם לא עומדים בצפירה", 

ודווקא אדם אחד הביא להסכמה של כולם, מכל העולמות. 
הפצוע שבחייו היווה גשר בין שתי גדות, בין שני עולמות, 
המתגייסים  בין  לציוני,  החרדי  בין  לממלכתי,  היהודי  בין 
ללומדים, ומאז אותם ימים אשר גיוס חרדים היה טריוויאלי 
שלל  בין  איפשהו,  מזו.  זו  התרחקו  הגדות  כי  נראה  משהו, 
יותר  או  הסכמות,  הרבה  בינינו  יש  כי  שכחנו  המחלוקות, 
בעוד  אך  מחלוקות.  מאשר  הסכמות  יותר  הרבה  יש   – נכון 
הן   נמצאים  העת  כל  שמחתנו,  ראש  על  מועלות  המחלוקות 
צורך  אין  אשר  מאליו  מובן  בגדר  הן  ההסכמות  בכותרות, 
כי  עד  נזכר,  אינו  גם  ממילא  נאמר  שאינו  ומכיוון  לאומרו, 
אולי מוקצן  לא, השוני  רק מחלוקת. אבל  הוא שיש  הרושם 

בשיח, אך הוא לא גובר על הזהות. 
פעמים  במפלג,  עוסקים  החשובים  האנשים  שכל  ומרוב 
ופעמים  החדשים,  הפילוג  בגדי  על  שיתמה  קטן  ילד  צריך 
דווקא אנשים אשר חיים את המאחד דווקא מותם מביא לרגע 
מאותו  חלק  כולנו  אנחנו  הכל,  שאחרי  התובנה  חלחול  של 

מארג אחד גדול. 

פגעי שכר המינימום

ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' אבי שמחון, העלה 
הצעה נועזת להעלאת רמת החיים של אזרחי ישראל – להפסיק 
מיידית  יצרה  ההצעה  זרים.  לעובדים  מינימום  שכר  לשלם 
מחאה סוציאליסטית נרחבת, כי ההצעה "תפגע בחלשים". אך 
המציאות היא, שקיומו של שכר מינימום, ובמיוחד לעובדים 

זרים, פוגע חד משמעית ברווחה של כולנו. 
הוא  השלישי  העולם  במדינות  השכר   – הנתונים  ראשית, 
בארץ  הנהוג  המינימום  משכר  שליש  עבור  וגם  מאד,  נמוך 
יסכימו עובדים מנפאל להגיע לישראל. עבורם, מדובר עדיין 
חלופה  וזו  במדינתם,  המקובל  מזה  משמעותי  שכר  בשדרוג 
שמחון  פרופ'  שואל  אלה,  נתונים  לאור  קורצת.  בהחלט 
את  בחוק  מחייבים  אנחנו  מדוע   – המתבקשת  השאלה  את 
עובדי  עבור  שלוש  פי  גבוה  שכר  לשלם  בישראל  הקשישים 
הסיעוד מנפאל? זה אולי משדרג את רמת החיים של העובדים 
הנפאלים מעל ומעבר לכל מה שהם העלו בדעתם, אך זה פוגע 

חד משמעית בקשישים הישראלים. 
ואם נניח לרגע לדיון לגבי שכר המינימום לעובדים זרים, 
גם שכר המינימום לעובדים ישראליים איננו עוזר להם בהכרח 
)דיוק – לא בהכרח. בהחלט יתכנו כאלה שייהנו מכך, בדיוק 
חינם  מתנות  אין  לעולם,  לעולם,  מכך(.  הנפגעים  שיש  כפי 
כל  משלם.  גם  אתה  מקבל,  שאתה  דבר  כל  חקיקה.  מכוח 
הטבה שאנו מקבלים מכוח החוק, אנו אלה המשלמים עליה. 

אנחנו ולא אחרים. ההסבר פשוט, כל אדם הוא גם יצרן וגם 
צרכן. כדי לשדרג את רמת החיים של אדם פי שנים, יש שתי 
בחצי  ההוצאות  הוזלת  או  ההכנסות,  הכפלת   – אפשרויות 
זאת,  לעומת  מקודם(.  כפולה  צריכה  יאפשר  שבפועל  )מה 
כאשר ההכנסה מוכפלת אך בד בבד גם ההוצאות מתייקרות 
למרות  החיים,  ברמת  עליה  שום  אין  אזי  עצמן,  ומכפילות 

שמספרית נראה שההכנסה גדלה כי "יש לי ביד יותר כסף". 
 – המינימום  שכר  העלאת  של  ההשלכות  בדיוק  אלה 
)לחלק(  השכר  את  מעלה  המינימום  העלאת שכר  אחד  מצד 
מהעובדים, אך מצד שני היא מייקרת את עלות העבודה. וכך 
יותר  עם  החלש  הישראלי  העובד  עצמו  מוצא  החודש  בסוף 
עסקים,  במכולת.  יותר  יקרים  מוצרים  עם  אך  בכיס,  כסף 
ובמיוחד עסקים קטנים, הרי לא יספגו את ההפסד שהעלאת 
שכר המינימום משיתה עליהם, אלא יגלגלו את העלויות אל 
אנו  שלהם  עובדים  אותם  גם  הרי  הם  והצרכנים,  הצרכנים. 

דואגים בחקיקה. 
כלפיהם  אשר  ישראלים,  בעובדים  מדובר  כאשר  זה  כל 
מזהירה  אינה  אם התוצאה  גם  סולידריות מצד המחוקק,  יש 
יש  רציונל  איזה  אך  טובה.  היא  בבסיסה  הכוונה  לפחות 
בישראל,  לעבוד  מגיעים  אשר  בסרי-לנקה  לעובדים  בדאגה 
במחיר של פגיעה ברמת החיים של אזרחי ישראל? חוקי שכר 
המינימום אשר נועדו לסייע לחלשים, הם הם אלה הפוגעים 
חברתי  לא  זה  זרים,  לעובדים  המינימום  שכר  ישירות.  בהם 
בחלשים  ובמיוחד  ישראל,  באזרחי  פגיעה  זה  סולידרי,  ולא 

ביותר שבהם. 

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

בית המשפט העליון. צילום: פישל רוזנפלד
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