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ארי קלמן

בתום מאבק ממושך וחרף התנגדותו של יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, שר החינוך נפתלי בנט 
פרסם בתחילת השבוע את טיוטת התקנות לביטוח אברכים.

כזכור, מדובר ברפורמה שיוזם סגן שר האוצר יצחק כהן, שנהפכה לסוגיה שנויה במחלוקת לאורך 
שנים רבות, כאשר סגן שר האוצר איציק כהן מש"ס תמך וקידם את הנושא בכל הזדמנות, ואילו יו"ר 

ועדת הכספים ח"כ משה גפני התנגד.
התנגדותו של גפני הייתה עקרונית רק כאשר מדובר בתקציב שיבוא מתוך תקציב הכוללים הנוכחי. 

לעומת זאת, במידה ויושג תקציב חיצוני עבור כך - גפני הבהיר כי יסיר את התנגדותו.
שוב  הנושא  עלה  כאשר  התקציב,  דיוני  לקראת 
כתב  בה  חריפה  הודעה  גפני  פרסם  כהן,  ידי  על 
ילך  לאן  האברכים  עבור  להחליט  אפשר  "אי  כי 
הכסף החלקי שהם מקבלים. אם מישהו מהם רוצה 
האוצר  ופקידי  זכותו,  לילדים,  לחלב  המלגה  את 
ככל  חשוב  לביטוח  ילך  שהוא  עבורם  יחליטו  לא 
שיהיה. אסור להסכים בשום אופן למדרון החלקלק 

הזה שסופו מי ישורנו".
ניצחון  נרשם  רבות,  שנים  אלא שהשבוע, אחרי 
מגיעה  הסוגיה  הנראה  פי  ועל  גפני,  מול  לכהן 
לישורת האחרונה, לאחר פרסום טיוטת התקנות על 

ידי שר החינוך נפתלי בנט.
גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  כך,  למרות 
השיב אש על פרסום התקנות על ידי השר בנט ותקף 
"ה'קול  כי  נמסר  גפני  של  מלשכתו  המהלך.  את 
לאברכים,  הביטוח  בנושא  הבוקר  שפורסם  קורא' 
הממשלה  משרדי  של  חמורה  התערבות  הוא 
בתקציב הישיבות. לראשונה, מתכננים לקחת כסף 
מתוך תקציב הישיבות, דבר שלא היה מאז ומעולם. 

ח"כ הרב גפני מתנגד לכך מכל וכל".

הישיבות  תקציב  מתוך  ייקחו  ומחר  חשוב,  לביטוח  תקציב  ייקחו  "היום  כי  בלשכתו  הוסיפו  עוד 
למאה נושאים אחרים, אין לאפשר פגיעה בתקציב האברכים, וכל יוזמה חשובה ככל שתהיה, צריכה 

לבוא בתקציב תוספתי, ובלי לגעת בתקציב הישיבות".
פוליטיקאים  של  התערבותם  כי  מיצר  "אני  ואמר:  גפני  חה״כ  לדברי  השיב  מנגד  כהן  השר  סגן 
ואינטרסנטיים שונים חברו יחד בכדי ללחום ללא הצלחה בתוכנית זו. ובכך נוספו ב-8 שנים האחרונות 
בתוכנית  להיכלל  ספק  וללא  בהחלט  שיכלו  כלכלית  ללא משענת  ויתומים  אלמנות  של  עשרות  עוד 

זאת".
כמו כן פרסמה לשכתו של סגן שר האוצר מכתב רבנים בו חתומים חברי המועצת הספרדית וכמו גם 
הגר"י זילברשטיין מהמועצת של דגל התורה לצד רבני דגל נוספים בהם, הגאון רבי יגאל רוזן, הגאון 
רבי שמחה הכהן קוק ורבנים נוספים המזוהים עם דגל ועם חה״כ גפני בו קראו לחברי הכנסת לפעול 

למען קידום יוזמתו של כהן.
"באנו לעודד, ולבקש ולקדם הצעה זו שכל אברך 'אשר 
ובהפרשה חודשית  יוכל בתשלום  וירצה להצטרף  יחפוץ' 
של 15 ₪ להקים פוליסת 'ביטוח חיים' והיא תהיה פוליסת 

ביטוח לכל דבר".
במכתב כאמור קוראים הרבנים לנציגים בכנסת "לקדם 
יתומים  עיניהם של  נאיר את  בזכותו  אר  זה,  מהלך חשוב 

ואלמנות".
ההחלטה  כי  ציין,  כהן  של  לשכתו  שפרסמה  בהודעה 
להצטרף לפוליסה זו הינה נתונה להחלטתו העצמאית של 

כל אברך. 'ירצה יצטרף, לא ירצה לא יצטרף'.
ישנה  כאילו  ושגויים  שונים  "לפרסומים  כי  נאמר  עוד 
והם  שחר,  כל  אין  הכוללים  בתקציב  פגיעה  שהיא  איזה 

נובעים מאינטרסים פולטים שונים".
זכינו בשעה טובה להשלים  "ב"ה  כי  הוסיף  כהן עצמו 
זצוק"ל  ישראל  גדולי  עי'  עלינו  שהוטלה  המשימה  את 
זאת  בהזדמנות  האברכים.  ציבור  לרווחת  ושיבדלחט"א 
חשוב לי להודות מקרב לב ליו"ר התנועה השר הרב אריה 
דרעי ולשר החינוך מר נפתלי בנט שתמכו בתוכנית ולרבים 

וטובים שעודדו, תמכו וחיזקו״.

ארי קלמן

הקרב על ההר: חודש לטקס חגיגות יום העצמאות, שהשנה יסמנו 
70 שנה להקמת המדינה וצפויים לזכות בסיקור נרחב ומקיף, ונראה 
כי הטקס מביא לעימות חריף בתוך הליכוד, עימות שמאחוריו עומדת 
שרת התרבות והספורט מירי רגב, הממונה על הטקס ודוחפת לכך 
נתניהו בטקס  בנימין  ראש הממשלה  ינאם  שבשונה משאר השנים 
המשואות בהר הרצל, בניגוד לנהלים הנוהגים במשך שנים ולפיהם 

יו״ר הכנסת הוא זה שמנהל את הטקס והוא הנואם המרכזי בו.
לטקס  להגיע  שלא  מאיים  אדלשטיין,  יולי  הכנסת,  שיו״ר  אלא 

אם תכניותיה של רגב יישאו פרי. בשיחה סגורה שהתקיימה השבוע 
עם מרכז ההסברה, המפיק את הטקס, אמר אדלשטיין כי אם הוא 
הוא  אז  הרצל,  בהר  הטקס  את  שנה,  בכל  כמו  ייצגו,  לא  והכנסת 

ומשמר הכנסת לא יוכלו להגיע.
אדלשטיין  הכנסת  יו״ר  את  רגב  תקפה  האולטימטום  בעקבות 
לא  זה  הכבוד  ובכל  שלו  פרטית  נחלה  אינו  הרצל  "הר  כי  ואמרה 
טקס אישי והעניינים האישיים צריכים לרדת מסדר היום. גם משמר 

הכנסת איננו המשמר המלכותי של אדלשטיין".
אדלשטיין לא נשאר חייב והשיב לה כי "טקס הדלקת המשואות 
הוא טקס של כל אזרחיה של מדינת ישראל ולכן הכנסת, שמייצגת 

ביטוי  לכך  לתת  שיכולה  היחידה  הרשות  היא  העם,  חלקי  כל  את 
וכך נהוג מקום המדינה. טקס הדלקת המשואות הוא אחד המסורות 
הערכים  באחד  יחבל   - בו  שייפגע  ומי  שלנו  והמאחדות  היפות 

הישראלים הכי יפים ומרגשים שיש לנו".
כזכור לפני כחצי שנה הנושא עלה לכותרות כאשר רגב ביקשה 
כי ראש הממשלה נתניהו ינאם בטקס אך האפשרות נשללה מסיבות 
ביטחוניות כאשר הבינו שהכנות לבואו של נתניהו יפגעו במשפחות 
עלולות  וההכנות  הזיכרון  ביום  הרצל  בהר  שנמצאות  השכולות 
לפגוע בהן. אך כעת נראה כי השרה רגב מעלה את האפשרות שוב.

ניצחון לאיציק כהן: 
ביטוח האברכים יוצא לדרך

הקרב על ההר: עימות בין 
רגב לאדלשטיין

מכתב רבנים נגד גפני וטיוטת תקנות לביטוח אברכים - כך ניצח 
וועדת הכספים ח"כ  יו"ר  סגן שר האוצר איציק כהן מש"ס את 

משה גפני במאבק על ביטוח האברכים  כל הפרטים

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין הציב אולטימטום לשרת התרבות מירי רגב, לפיו יחרים את הטקס המוסרתי ביום 
העצמאות בהר הרצל אם ראה״מ ינאם בו    רגב השיבה כי אדלשטיין ״הופך את הטקס הממלכתי להתנצחות 

אישית וקטנונית"  אדלשטיין לא נשאר חייב והגיב: "צר לי ששרת התרבות מנסה לפגוע בטקס״



תמיד תצאו בזול.

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות
 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

 חסד, זה פשוט!
מגוון מוצרים מהודרים לפסח שיעשו לכם שמחת חג

תצא
בזול

לחפש בשר משובח לסעודות חג הפסח. 
תיכנס ליש חסד, תגלה אינסוף אפשרויות 
של בשר איכותי, משובח ומובחר במיוחד במגוון כשרויות 

יום  עונג  לך  שיעניק  מהודרות, 
טוב אמיתי בסעודות החג, תעשה 
תצא הפעם  שגם  ותגלה  חשבון 

בשם ה' נעשה ונצליח!
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 אריה לוין

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע שלשום )ג'( בשעות הערב 
לבית החולים הדסה עין־כרם בירושלים כשהוא סובל מחום גבוה 

ושיעול כתוצאה מדלקת בדרכי הנשימה. 
נתניהו בן ה־68 הגיע לבית החולים ברכב השרד ולא באמבולנס. 
ברקוביץ',  הרמן  צבי  ד"ר  הממשלה,  ראש  של  האישי  רופאו 
העריך כי ראש הממשלה לא השלים את תקופת המנוחה הדרושה 
החמירו.  הסימפטומים  כן  ועל  הקודמת,  ממחלתו  עוד  להחלמה 
בעקבות כך, החליט ד"ר ברקוביץ' שראש הממשלה יפונה לבית 

החולים על מנת לבצע מספר בדיקות. 
הדיווח  פי  ועל  רנטגן,  בדיקות  לנתניהו  ערכו  החולים  בבית 
תחילה  החליטו  הרופאים  תקינות.  נמצאו  הבדיקות  תוצאות 
סדרת  ולבצע  ולהמשיך  לאשפוז  הממשלה  ראש  את  להשאיר 
בדיקות מקיפה בבוקר. אך לאחר שקיבל עירוי נוזלים ועבר צילום 
רנטגן בבית החולים חל שיפור במצבו והרופאים החליטו לשחררו 

למנוחה במהלך הלילה. 
נתניהו פונה לבית החולים עם צוות מצומצם שכולל את אנשי 
ורופאו האישי. על פי הדיווח, בני משפחתו לא  מערך האבטחה 

הגיעו לבית החולים והתעדכנו על מצבו מרחוק. 
בכנס  ראש הממשלה  עוד השתתף  הבוקר,  לכן, בשעות  קודם 
של משרד הבריאות בהיכל התרבות בתל אביב ודיבר על הישגי 

מערכת הבריאות בישראל. 
כזכור, לפני כשבועיים חש נתניהו שלא בטוב, ולאחר סדרה של 
בדיקות קבע רופאו האישי כי מדובר בדלקת גרון וחום, והנחה את 
נתניהו לנוח בביתו ולקבל טיפול תרופתי. בשבוע שעבר בוטלה 
חקירת נתניהו במסגרת פרשת בזק בשל דלקת הגרון והחום שמהם 

סבל, והוא ביטל את השתתפותו בכמה אירועים נוספים.
לאחר  קצר  זמן  בטוויטר  צייץ  ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר 
"לראש ממשלתנו  לבית החולים:  נתניהו  פינויו של  על  ההודעה 
ישראל חשוב  עם  ולכל  לי  לך החלמה מהירה.  אני מאחל  היקר, 
שתשב עם משפחתך היקרה לסדר פסח בריא ושלם, שתאכל הרבה 

חרוסת ואף טיפה מרור. בריאות!" 
החלמה  איחולי  אמש  שלח  גבאי  אבי  הציוני  המחנה  יו"ר  גם 
עם  בביתו,  סדר  לערוך  שיישב  הממשלה  לראש  "מאחל  וכתב: 

משפחתו ובבריאות שלמה". 
מהדסה עין־כרם נמסר אמש כי “ראש הממשלה בנימין נתניהו 
עבר סדרת בדיקות בביה”ח הדסה עין כרם, בליווי רופאו האישי 
רופאי ביה”ח, ד”ר אלון הרשקו,  ובטיפולם של  ד”ר ברקוביץ’, 
פרופ’ אלון מוזס וד”ר אשר שלמון. רה”מ נתניהו הגיע לביה”ח 
עקב חום גבוה ושיעול. רה”מ סיים את סדרת הבדיקות וישוחרר 
הלילה לביתו. הבדיקות מעידות על מחלה ויראלית קלה של דרכי 
וטיפול  מנוחה  על  לרה”מ  הרופאים המליצו  העליונות.  הנשימה 

תרופתי”. 

זמן קצר לאחר שחרורו מבית החולים, צייץ נתניהו בטוויטר: 
"תודה לכולכם על הדאגה. אני בדרכי הביתה, בטוח שקצת מנוחה 

ומרק חם יסדרו את העניינים. לילה טוב". 
את  הסעיר  בנושא,  שעסק  יניב  אלדד  של  נוסף  ציוץ  מנגד, 
הרשת: "ראש הממשלה בהתקף חרדה בפעם השנייה בשבועיים: 
כמו בשבוע שהסתגר בבית ״מחום״ אחרי שהתמוטטה קומבינת 
ועכשיו אחרי אתמול במשטרה  עד מדינה.  וחפץ חתם  הבחירות 
״חום שיעול״  ועל שרה השמיים. כשיש  יאיר  ועל  עליו  כשנפלו 
בניסיון  מיד".  נבצרות  חולים.  בית  לא  ולמיטה.  נורופן  לוקחים 

לצייר כאילו ראש הממשלה עושה עצמו חולה לצרכיו האישים. 
לאחר מאות תגובות זועמות, כתב יניב ציוץ מקומם נוסף: "אתם 
יכולים ״להזדעזע״ כמה שאתם רוצים: במקום לדרוש לקבל דיווח 
לבית  מובהל  ממשלה  ראש  דמוקרטית:  במדינה  כמו  ומיד  מלא 
משטרה  חקירת  אחרי  יום  ושיעול?  חום  בגלל  בלילה?  חולים 
חובתכם  ראיות?  השמדת  על  בנו  ושל  אשתו  ושל  שלו  דרמטית 
לדרוש לדעת. תקשורת פח. או בשלוש מילים: כולכם ערוץ 20".

יצויין כי בעקבות מחלתו נדחה אירוע החתימה על הסכם הגג 
מצבו  בשל  ונדחה  שעבר  שלישי  ביום  להתקיים  שנועד  באלעד, 
הרפואי של נתניהו ליום חמישי השבוע, ועתה נדחה שוב בעקבות 

האשפוז שלשום.

 אריה לוין

ועוברי  שכנים  מפי  הזעקות  נשמעו  קפצי!"  קפצי!  "קפצי! 
אורח אל עבר הילדה שבקומה השמינית. הקומה שמתחתיה בערה 
את  האופף  הכבד  בעשן  שחשה  השמונה  בת  והילדה  בלהבות, 

הבית, יצאה אל המרפסת בתקווה לשאוף מעט אוויר זך. 
אינו מקום מפלט  זה  גם  כי  כאשר הגיעה אל המרפסת, הבינה 
ראוי. היא עברה מעבר לסורגים ושם בעידוד שכניה קפצה באומץ 
רב אל הקומה השישית, שם אחזו אנשים בשמיכה והיא נפגעה רק 

קל בפניה, כאשר הקפיצה למעשה הצילה את חייה. 
אולם בצל הנס והצלת חיי הילדה, אירע גם אסון כבד ומעיק: 
בשריפה השבוע נספתה שרה שפדוב ז"ל, בת שנתיים. אחיה זלמן 
אסף  החולים  בבית  והרופאים  מאוד  קשה  נפצע  ה-4  בן  שניאור 
אח  גם  קל  באורח  נפגעו  באירוע  חייו.  על  נאבקים  עדיין  הרופא 
נוסף של השניים, בן חצי שנה, ואותה אחות בת שמונה שתועדה 
קופצת מאימת השריפה. כל הילדים בני משפחה חרדית בת שמונה 

נפשות מבאר שבע 
בשטח  הבדיקה  תוצאות  כי  אמר  פרץ,  אלי  נגב,  מרחב  מפקד 
הועברו למשטרה. לדבריו, לא נמצא כשל במערכת החשמל וכמו 

כן לא נמצאה תקלה בגז. כמו כן הוא הוסיף כי לא נמצא אובייקט 
שגרם לשרפה, וניתן להסיק כי מדובר בגורם אנושי שגרם לשריפה 

הנוראה הזו.
"פרסום תוצאות חקירת שריפת הבית, מתאריך 25/3/18, ברחוב 
"מרגע  כב"ה:  דוברות  בהודעת  נאמר  שבע",  בבאר  אלעזר  דוד 
סיום כיבוי השריפה בדירה, הוקם צוות חקירה בראשותו של מפקד 
מרחב נגב, טפסר אלי פרץ לבדיקת נסיבות פרוץ הדליקה, ומסקנתו 

היא שהשריפה פרצה בשל הגורם האנושי".
דוד  ברחוב  בבניין  השביעית  בקומה  בדירה  פרצה  השריפה 
בסלון,  היה  השריפה  מוקד  כי  עלה  ראשונית  בחקירה  אלעזר. 
או  השקעים  באחד  היה  השריפה  מקור  כי  חשד  נבדק  ובתחילה 
במזגן. עם זאת, במקביל נבדקה האפשרות שהיא נגרמה ממשחק 

באש.
רס"ר אהרון מלקה, מפקד צוות בתחנת כיבוי באר שבע, הגיע 
המשמרת  "מפקד  כך:  אחר  קלה  שעה  וסיפר  הדליקה  למקום 
והיו  נכנסנו לאחד מחדרי השינה  ביקש לעלות לקומה האחרונה. 
שתי מיטות ילדים. באחת מהן מצאנו ילדה קטנה ובסריקה נוספת 
השתמשנו  אז  אפסית,  ראות  הייתה  למיטה.  מתחת  ילד  מצאנו 

בפנסים ובחוש המישוש ואיתרנו אותם".

חובש בכיר במד"א ירון בראל סיפר: "עוד בדרך למקום האירוע 
ראיתי עשן סמיך ואת הלהבות שיוצאות מהדירה. בכניסה לבניין 
ראינו אישה כבת 30 וילדה כבת 10, שתיהן היו בהכרה עם סימני 
מנפילה  כתוצאה  בפנים  מחבלה  גם  סבלה  והילדה  עשן  שאיפת 

בזמן המנוסה. 
הכיבוי  וכוחות  בבית  תינוקת  שיש  הזמן  כל  צעקה  "האישה 
שנכנסו לדירה הבוערת חילצו אלינו פעוטה כבת 3 מחוסרת הכרה, 
ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני בשטח 

וביצענו בה פעולות החייאה כשמצבה אנוש", סיפר החובש.
שקפצה  הילדה  את  שתפסו  מהאנשים  אחד  היה  פרץ,  רועי 
מהדירה הבוערת. "עברתי באזור. ראיתי את השריפה, ראיתי שאין 
להיכנס  ניסיתי  לבניין.  ונכנסנו  הדלת  את  שברנו  הצלה.  כוחות 
לדירה בקומה שביעית אבל לא הייתה אופציה. התקרה קרסה והיו 
את  ראינו  למרפסת,  יצאנו  שישית,  לקומה  נכנסנו  להבות.  הרבה 
הילדה וביקשנו ממנה לקפוץ אלינו לסדין. היא קפצה וירדה ויצאה 

בריאה ושלמה. היה המון לחץ. הרבה עשן. הצלחנו לפעול".
בן  זלמן  שניאור  לתפילה:  קשה  באורח  הפצוע  הילד  של  שמו 

ז'וסלין שלומית.

בשעת ליל: נתניהו 
אושפז בהדסה

אסון בבאר שבע: בת שנתיים 
נספתה בשריפה

ראש הממשלה הובהל לבית החולים עם חום גבוה ושיעול, אך לאחר שקיבל 

עירוי נוזלים השתפר מצבו והוא שוחרר לביתו  איש השמאל אלדד יניב 

טען כי מדובר במחלה מדומה בשביל לחמוק מחקירות וספג ביקורת נוקבת 

 בעקבות המחלה, נדחתה שוב החתימה על הסכם הגג באלעד

משפחה חרדית מבאר שבע שביתה עלה בלהבות שכלה את בתה 
שרה שפדוב ז"ל בת השנתיים, ובנה שניאור זלמן בן ה-4 נלחם על 
מהקומה  לקפוץ  ניצלה כששוכנעה  ה-8  בת    בבית החולים  חייו 

השמינית לקומה השישית, שם ספגה מכה קלה אך חייה ניצלו 
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זה הזמן לערוך סדר!

לדברים של אז, צריך לדאוג היום
הירשוביץ פתרונות. חושבים על העתיד מהיום

חטיבת הביטוח והחטיבה הפיננסית
מאחלת ללקוחותינו ולכל בית ישראל:

פסח כשר, שמח ובטוח!

ריכוז וסקירה מלאה של כל תיקי הביטוח והפיננסים שברשותך
כמה זה עולה לך        היכן יש ”כפל ביטוח“        המלצות ליעול וחיסכון בכל תיק

הכוונה אודות פוליסות ותכניות מיותרות        חשיפת כספים חבויים

שירות חדש בהירשוביץ

> רק אז הבנתי שהביטוח הרפואי לא בתוקף. > רק אז גיליתי שאין לי 
צד ג‘. > רק אז גיליתי שלא הפרישו לי לפנסיה. > רק אז שנייה לפני 
התביעה גיליתי שהביטוח של העסק לא חודש. > כשיצאתי לפנסיה, 
רק אז קלטתי שמה שהפרשתי, פשוט אפסי. > רק אז, אחרי שמונה 

שנים של חיסכון בבנק, הבנתי שלא הרווחתי כלום.

“זכוכית מגדלת“



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 אנו במאוחדת נמשיך להוביל, לחדש ולשדרג,
כדי שאתם תוכלו ליהנות משירותי בריאות 5 כוכבים!

מתאים לי 
מאוחדת

בריאות ללא פשרות
מתאים לי מאוחדת
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ארבעס
יענקי קצבורג

הפסח  חג  לקראת  הגדולה  ההיערכות  הושלמה 
סדרי  מאות  עריכת  ובראשה  ברוסיה,  הבעל"ט 
פסח ציבוריים לכל דכפין בכל הקהילות היהודיות 
במשך  אין  בהן  לקהילות  ברוסיה.  הפזורות  הרבות 
השנה רב ושליח קבוע, יוצאים בימים אלו בטיסות וברכבות 
של  הכנה  לאחר  במוסקבה,  אשר  חב"ד  ישיבות   4 תלמידי 
בישיבות,  שנערכו  לדוגמה  פסח  בסדרי  והשתתפות  לימוד 
בכדי להקל על עורכי הסדרים להתמודד עם כל המכלול של 
ההכנות ועריכת הסדרים עצמם בשני לילי חג הסדר, ובנוסף, 

עריכת מנייני תפילה ומסירת שיעורי תורה וחסידות. 
בשינוע  חודשים  מספר  לפני  החלו  החג  לקראת  ההכנות 
באמצעות  הקהילות,  לכל  ויין  מצות  כשר,  מזון  של  טונות 
אגף הלוגיסטיקה של "איגוד הקהילות היהודיות ברוסיה", 
העומד בקשר רצוף במשך כל השנה כולה עם כל הקהילות 
רבה של  לחגים.  ורבנים  קדושה  בשליחת תשמישי  הרבות, 
רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר הגיע אישית למאפיית המצות, 
לעקוב אחר ההידורים, יחד עם רב מערכת הכשרות הרב יוסף 
יצחק מרזל, ויו"ר מערכת הכשרות הרב יוסף וורזוב. אפיית 
כשרים  מזון  מצרכי  של  גדול  מגוון  אל  מצטרפת  המצות 
לפסח, שמיוצרים ומשווקים ברוסיה ואלפי יהודים רוכשים 

אותם בימים אלו בחנויות רבות לממכר מזון כשר.

תלמידי ישיבת 'בני יששכר' בחדרה יצאו לימי בין 
הזמנים של פסח מתוך תחושה עילאית ורוממות 
חורף  זמן  כל  בתורה  לעמול  שזכו  לאחר  גדולה, 
הזמן  סיום  מעמד  בסיום  גדולה.  ובהתמדה  ביגיעה 
השבוע ביום א', יצאו תלמידי הישיבה יחד עם רבני הישיבה 
לברך את ברכת האילנות ברוב עם ובציבור גדול מחוץ לעיר 

חדרה. 
מספר  במשך  חלק  נטלו  הישיבה  תלמידי  לכן,  קודם  עוד 
שעות בדיון הלכתי נרחב שנערך בישיבה בשאלות הלכתיות 
על  הברכה  את  מברכים  האם   - האילנות  לברכת  הקשורות 
פירות מורכבים. וכן, בכניסה לחורשים שלא ברשות, ובעניין 
שנערכה  גדולה  דאורייתא  ריתחא  לאחר  ניכר.  שלא  היזק 
בסוגיות האלו, ביקשו תלמידי הישיבה להמשיך וללבן את 
תורניות  חבורות  ולהכין  הזמנים  בין  בימי  הללו  הסוגיות 

ולמדניות בעניין.

במכתב  בפסח:  האלקטרוניות  הסיגריות  שאלת 
על  נתבקשו  כי  נכתב  הפוסקים"  "לשכת  מטעם 
כדלהלן:  מכתבו,  את  לפרסם  סירוטה  הגר"מ  ידי 
למילוי  לנוזל  בקשר  אנשים  הרבה  ע"י  "נשאלתי 
סיגריות אלקטרוניות בנוגע לכשרותו לחג הפסח הבעל"ט, 

דעתי  להבהיר  הנני  כן  על 
בירור,  לאחר  בעניין, 
על  העניין  ומיצוי  ליבון 
התברר  לכך  המומחים  ידי 
גדול  שבחלק  ספק  כל  מעל 
חשש  בהם  יש  מהמרכיבים 
בדקתי  גם  חמץ,  תערובת 
מקרוב  הנושא  את  אישית 
נפסל  זה  שאין  לי  והוברר 
מאכילת כלב, ויש שטועמים 
ונהנים  מלכתחילה  אותו 
דעתי  ע"כ  הטעם.  מגוף 
שחלילה  בנושא,  ברורה 
בהם  מלהשתמש  וחלילה 

כשרים  הם  אשר  כאלה  היום  להשיג  שיש  ובפרט  בפסח, 
למהדרין מן המהדרין לחג, וודאי ובוודאי שאין שום היתר 
לירא ה' להשתמש עם אלו אשר לא הוברר כשרותם ונקיותם 

מהחששות החמורים הנ"ל".
שאלה מעניינת נוספת שעלתה בשנים האחרונות על הפרק, 
חסידי  רב  גרינברגר  ישראל  הרב  שמסר  בדרשה  הוכרעה. 
ויז'ניץ באלעד בליל שבת הגדול בבית המדרש "אבי עזרי" 
בפתח תקווה, ציין הרב כי לא מספיק לצחצח שיניים בערב 
חג הפסח כדי לנקות את החמץ וכי צריך גם להגעיל את הפה. 
במים  הפה  את  למלאות  צריך  הצחצוח  לאחר  הרב,  לדברי 

רותחים - עד כמה שכל אחד יכול לסבול - ולפלוט החוצה.
זמן  סוף  לפני  שעות   24 זאת,  מלבד  כי  וציין  הוסיף  הרב 
קרי,  חם.  חמץ  שהוא  דבר  כל  לאכול  אסור  חמץ,  אכילת 
אסור לאכול לחם עם מרק רותח, ב-24 שעות שקודם לסוף 
זמן אכילת חמץ. אם כי, ציין הרב, אפשר לאכול את הלחם 
בנפרד ואת המרק בנפרד, אך ביחד - אסור. הרב גרינברגר 
הוסיף והדגיש כי לכן אסור לאכול עוגיה או כל דבר חמץ 
ביחד עם קפה רותח או עם כוס תה. הסיבה היא שהחום גורם 
לחמץ להיבלע בשיניים, מה שגורם לקושי לבערו לאחר מכן.

בישיבת  האחרון  השבוע  בסוף  פרצה  ענק  שריפת 
מפריז,  ק"מ  כ-70  הממוקמת  בצרפת,  יוסף  בית 
בבנין  שלם.  בנין  וכילתה  אדירים  לנזקים  גרמה 
עת  באותה  שהו  הנזק,  מרבית  את  שספג  המרכזי, 

עשרות אברכים ובני משפחותיהם, שניצלו בנס.

האירוע החל מעט אחרי חצות ליל שישי, כשאחד האברכים 
כל  את  להוציא  מיהר  כך  ובעקבות  שריפה  של  ריח  הרגיש 
הדיירים מהבניין. לא חלפו אלא דקות ספורות, והבנין כולו 

עלה בלהבות.
מכונת  של  השאריות  את  "אפילו  סיפר:  האברכים  אחד 

את  אפילו  אכלה  האש  רואים.  לא  אנחנו  והמקרר  הכביסה 
הרכוש,  הזיכרונות,  הבגדים,  כל  על  לדבר  שלא  הברזלים, 
עם  יצאנו  הכול.  פשוט  נשרף,  הכול  הילדים.  של  התמונות 
האברכים  אחד  טוב,  יום  יעקב  הרב  וזהו".  לרחוב  פיג'מה 
בישיבה  גר  הוא  שבה  הדירה  כי  מספר  בקהילה,  הוותיקים 
מזה 11 שנה, נשרפה כליל. לא נותר לו דבר מהדירה, וכמוהו 

שאר האברכים מכל הדירות הנוספות בבנין הקהילה.
כניסה  צו איסור  יש כעת  כיבוי האש המקומי,  לפי הוראות 
לבנין, מאחר והוא בסכנת קריסה. מומחים שהגיעו למקום, 
של  כזו  בעוצמה  נתקלו  לא  הם  כי  אמרו  הנזק,  את  לאמוד 
הרס וחורבן כתוצאה משריפה, וכי העובדה שהצליחו לחלץ 
את כל בני המשפחות בדקות ספורות, בשעת לילה מאוחרת, 

בלתי ניתנת להסבר.
האירוע גרם לזעזוע בקהילה היהודית ברחבי צרפת, ש'בית 
יוסף' היא אחת הישיבות הנחשבות בה, ואנשים רבים מיהרו 
למצוא לאברכים דירות חלופיות, לקראת חג הפסח המתקרב.

'כסא  ישיבת  ראש  מאזוז  מאיר  רבי  הגדול  הגאון 
רחמים' בבני ברק עבר ביום ראשון האחרון טיפול 
רפואי על ידי טובי הרופאים בארץ בבית החולים 
כי  ומתפללים,  התלמידים  מקווים  כעת,  בלינסון.  
רבי  הגאון  של  הבריאותי  מצבו  הוטב  אכן  הטיפול  לאחר 
רופאים  אצל  הרב  ביקר  האחרונה  בתקופה  מאזוז.  מאיר 
להמשיך  נקרא  הציבור  הישועה.  מעיני  בביה"ח  ואף  רבים 
הגאון הרב מאיר  והמהירה של  לרפואתו השלמה  להתפלל 
בן כמסאנה בתוך שאר חולי עמו ישראל, בלילה שבין שני 
בבית מדרשו,  הגר"מ  לרפואת  כרת  תיקון  לשלישי התקיים 
עשרות למדו כל הלילה לרפואתו בראשות הגאון רבי אליהו 

מאדאר מרבני ישיבת כיסא רחמים.

סיגט  אב"ד  בנו  את  שיגר  מסאטמר  האדמו"ר 
הטהור'  'שקל  לחלוקת  בישראל  בזק  לביקור 
ביום  בירושלים.  סאטמר  בשיכון  השבוע  שנערך 
למנהלי  חלוקה  התקיימה  הצהריים  אחר  רביעי 
ובראשות  ישראל  גדולי  בראשות  תורה  ותלמודי  המוסדות 
הגאב"ד והבד"צ של העדה החרדית, ובערב התקיימה חלוקה 
לאלפי אברכי הכוללים על טהרת הקודש. כמו כן הגיע לסיור 

בחלוקה של הרב אפרים שטרן לעניי ירושלים לחג הפסח.

הרבי  של  הולדתו  ליום  בסמיכות  שנה  כמידי 
מליובאוויטש ב-י״א ניסן נערך בבנייני האומה בר 
ובת מצווה לילדים יתומים יחד עם משפחותיהם 
הרב  בהנהלת  חב״ד׳  ׳כולל  החסד  מרכז  בארגון 

שלום דוכמן.

הסיגריות  שאלת  מאזוז,  הגר"מ  לרפואת  כרת  תיקון 
'להגעיל' גם את  האלקטרוניות בפסח, ההכרעה ההלכתית 
ובן הרבי מסאטמאר  ונס הצלה בצרפת  הפה, שריפת ענק 

מבקר בארץ.



 אבל כולם 
יירדו עם קולון

 101 כתמים 
לא ייכנסו במודעה אחת

אבקת כביסה/ג'ל כביסה של קולון, 

מנקים 101 כתמים
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זמן חירותנו

חג הפסח, חג החרות. ״חרות״ על שום מה? 
משעבוד,  עבדים  מבית  הקב״ה  שהוציאם  על 
לגאולה בארץ הבחירה המובטחת לאבותיהם. 
ועדיין היו צריכים ל40 שנה במדבר, ושכל הדור 
יכנס  ולא  אבותיו  אל  ייאסף  והניצול,  השעבוד  דור  ההוא, 

לארץ, בכדי לשרש מתוכם את כבלי והרגלי השעבוד. 
לאחר מראה ההוד של ״והנה הסנה בער באש והסנה איננו 
אכל״ משה רבינו מתדיין עם הקב״ה ואומר: ״מי אנכי כי אלך 
וכי אוציא את בני ישראל ממצרים?״ והתשובה:  אל פרעה 
״כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך, בהוציאך את 

על  האלוהים  את  תעבדון  ממצרים  העם 
ההר הזה״! 

השאלה,  ממין  לא  התשובה  לכאורה, 
מעלתי.  מה  אנוכי?  מי  שואל  משה 
התשובה  לו  אוציא.  כיצד  אוציא?  וכי 
אהיה  ״כי  ומסתיימת,  מתחילה  הייתה 
יהיה  הקב״ה  ברורה,  תשובה  יש  עמך״, 
לא  האות״,  לך  ״וזה  התוספת  אתו. 
״אות״  מבקש  משה  לחלוטין.  מובנת 
ישראל,  לבני  להראות  לעכשיו,  סימן, 
ממצרים  העם  את  ״בהוציאך  והתשובה: 
הזה״.  ההר  על  האלוהים  את  תעבדון 
יצא  שהעם  לאחר  מעשה,  לאחר  ״אות״ 
משה  בעתיד?  רק  ממצרים,  מהשעבוד 

רבינו צריך אות לעם העבדים, לעכשיו.
ממצרים  ייצא  השם   בעזרת  כשהעם 
על  האלוקים  את  ״לעבוד  למצב,  ויגיע 
העם  אותות!  צריך  לא  כבר  הזה״,  ההר 

כבר יצא ממצרים.  
ספקות,  היה  לא  רבינו  למשה  ואולם, 
ולימינו.  אתו  הקב״ה  ואיך?  כיצד? 
להוציא  בעיות  אין  לימינך,  כשהקב״ה 
שאלה  הייתה  למשה  ממצרים.  העם  את 

אחת, כיצד הופכים עם של עבדים, לאומה חופשית, ריבונית, 
בארצה שלה? זו הבעיה שמתחבט בה המנהיג.

עונה לו הקב״ה: ״בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את 
פיזית ממצרים.  יצא  הזה״. עם-העבדים,  על ההר  האלוהים 
על  ישתנה  פה, העם  יהיה  הלאומי,  השינוי המנטלי השינוי 
ההר הזה. קבלת-התורה, עולה ומצוותיה, ייצרו את השינוי 
היו צריכים ל40 שנה  ועדיין  והיחיד.  והתמורה בטבע העם 
להגיע  בכדי  ההוא״ של השעבוד,  הדור  כל  ו״מות  במדבר, 

מעומק השעבוד המנטלי, לגאולה ועצמאות.   
העצמאית  ישראל  למדינת  ה70  יובל  את  נסמן  השנה 
והריבונית. מארצות פזורינו, מהגולה הרצחנית חזרנו. לרוב 
בעל כורחנו, לארץ מכורתנו, ארץ האבות. 70 שנה סוערות, 
ורצופות מלחמות וקורבנות. קברנו את מיטב  עקובות מדם 
האדמה  רגבי  עבור  ודמעות  יזע,  בדם,  שילמנו  הנוער, 
ששייכים לנו מבראשית. אל המנוחה והנחלה לא הגענו, לא 

שלא ניסינו.
בכאב,  וויתרנו,  ויתרנו  אויבינו,  שכנינו,  עם  המו״מ  בכל 

בדיעבד, לכלל הסכם לא הגענו. הם רוצים אותנו בים ועמוק, 
עד אז, מלחמה. הפכנו שממה לגן פורח, מדבר לארץ נושבת. 
מעצמת  מתקדמת,  מפותחת,  ארץ  ה21   המאה  של  ישראל 
הערבים  הינם  ישראל  ערביי  לגויים.  אור  ויצוא,  הייטק 
המדינות   25 בכל  אחיהם,  כל  מבין  ביותר,  המתקדמים 
הערביות חברות הליגה הערבית, חילופי שטחים שבמהלכם 
בבוז  ידם  על  נדחים  הערביים,  אחיהם  לשלטון  יועברו  הם 

ועל הסף. לדידם זו גזענות, אבסורד. 
היה  ״אוסלו״  אסון  בעצמנו.  האמון  את  איבדנו  אט  אט 
הדרך,  בצדקת  באמונה,  הנסיגה  החלה  שממנה  הפסגה, 
קיבלנו.  לא  תמורה  נשברו,  המיתוסים  וכאשר.  אם  ביכולת 

בעבר, אצל בן גוריון, לוי אשכול, גולדה מאיר, יצחק רבין, 
מנחם בגין, יצחק שמיר, רעיון 2 מדינות היה מוקצה מחמת 
שנקבצה  הפליטה  לשארית  המסוכן  עוועים  רעיון  מיאוס. 
כ״תורה  זאת  מוכר  העכשווי,  הליכוד  מנהיג  היום,  הלום. 
לימין  נחשב  ״הכופר״,  אין,  שבלעדיה  מוסכמה  מסיני״. 

קיצון.
אריק שרון, פינה חבלי ארץ ללא תמורה, ״כעומק החקירה 
אהוד  פרס,  יורשיו, שמעון  הדרך.  את  ופתח  הנסיגה״  גודל 
ברק ואהוד אולמרט בעיקר, ״התפרקו״ כמעט מהכל, ועדיין 
הפרטנר לא הסכים, לא מסכים ולא יסכים. העולם המערבי, 
אירופה וארה״ב, הריחו את החולשה וחוסר האמונה בצדקת 
ולסחוט  דרישות  להעמיד  והחלו  הישראלי,  בצד  הדרך 
ויתורים. מה שפעם היה ״לא ולא״! הפך להיות ״לא״ רפה, 
מדינת  לאיטם.  התמסמסו  התנאים  גם  ובתנאי,  כן  ולמעשה 

ישראל הפכה לשק החבטות של העולם המערבי.  
והפרו- לידתן  מערש  האנטישמיות  אירופה  מדינות 
אירופה  לכתחילה.  ל״ערביסטיות״  בגלוי  הפכו  אסלאמיות, 
הערבי  הפאן  מדינות  עם  חד-צדדי  באופן  פעולה  שיתפה 

האו״ם.  מוסדות  ובפרט  כולל  הבינלאומיים,  המוסדות  בכל 
ארה״ב נשארה התומכת האחרונה והמשמעותית לצד ישראל. 
ממשל אובמה, יצר את השינוי לרעה. לראשונה, גם במועצת 
ווטו-אמריקאי  גב.  לישראל  היה  לא  האו״ם  של  הביטחון 
היה  לא  ובמדיניותה,  בישראל  ולפגוע  להצר  בניסיונות 
השמאל  בלחץ  ונשברה.  נלחצה  הרשמית  ישראל  אופציה. 
והמרכז-שמאל, בנימין נתניהו וממשלותיו, החלו בוויתורים. 
עידן אובמה חלף, פגעיו מרובים. גלגל ההיסטוריה ממשיך 

להסתובב. 
לר׳ זושע מאניפולי מיוחסת אמרה חסידית ידועה, ״כל זמן 
שהגלגל מסתובב, גם כשאתה הכי למטה, 
העיקר  למעלה,  הכי  שתעלה  סיכוי  יש 
ההיסטוריה  גלגל  התנועה״.  על  לשמור 
לתהומות  אובמה  חוסיין  ברק  את  גלגל 
טראמפ  דונאלד  את  והעלה  הנשייה 
רוצה  שישראל  ממה  יותר  לשלטון. 
לעצמה, הממשל האמריקאי החדש רוצה 
״ציונים״  יותר  וממשלו  טראמפ  עבורה. 
ציון  אוהבי  בוודאי  ישראלים,  מהרבה 

וירושלים.
שר הביטחון לשעבר שאול מופז סיפר 
טראמפ  של  החדש  שהמועמד  השבוע, 
ג׳ון  לאומי  לביטחון  היועץ  לתפקיד 
והשפם, בתפקידו הקודם  בולטון, האיש 
לתקוף  בו  הפציר  באו״ם,  ארה״ב  שגריר 

באיראן.  
את  מעביר  טראמפ  דונאלד  הנשיא 
השגרירות האמריקאית לירושלים, בניגוד 
טראמפ  ישראלים.  הרבה  של  לדעתם 
הסיוע  סוכנות  אונר״א  בתקציבי  קיצץ 
לקצץ  ומאיים  פלשתינאים,  לפליטים 
ברשות,  האמריקאים  התמיכה  בתקציבי 
באם מדיניות התמיכה במחבלים ומשפחותיהם לא תשתנה 
ובאם לא יחול שינוי משמעותי בספרי הלימוד. מה שישראל 

לא מעיזה, טראמפ מבצע. 
הצפוני,  ובגבול  בעזה  חופשית  יד  ישראל,  לממשלת 
לשמור על בטחונה של ישראל ולשקם את ההרתעה הנדרשת. 
אירופה מחרה אחריה ומיישרת קו. הגינויים האוטומטים לכל 
פעולה ישראלית, גם כתגובה לפעולות טרור, נעלמו ונאלמו. 
אירופה מלקקת את פצעיה, שלה, מהאיום המוסלמי המאיים 

על רחובותיה והבטחון האישי של התושבים. 
בעצמו,  הישראלי  הביטחון  את  משקם  טראמפ  ממשל 
אישית,  דונאלד-טראמפ  הנשיא  הדרך.  ובצדקת  ביכולותיו 
מהרבה  ״ישראלים״  יותר  הינם  היילי,  ניקי  לאו״מ  נציגתו 
ישראלים. זה הזמן לצאת לחירות, לחזור לעוצמות, להאמין 
בצדקת הדרך, לא להתייפייף ולעשות אך ורק מה שטוב לנו 
ועבורנו. הרכב הצוות הנוכחי בבית הלבן, טוב לישראל. כל 
וראוי  רצוי  הנוכחי,  הממשל  ועם  היום  לעשות  שניתן  מה 
ובהקדם. הגלגל מסתובב. מה שלמעלה, יורד. חג פסח כשר 

ושמח, חג החירות.   

עו"ד יצחק שינפלד

שלום  והסכמי  עצמית  שנאה  של  מדינית,  הידרדרות  של  שנים  אחרי 
אוהד  אמריקני  לממשל  זוכים  ואנחנו  שוב  מסתובב  הגלגל  כושלים, 

ו'ציוני' במיוחד • היבט אקטואלי בהגדה של פסח
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מחיר הסוציאליזם
עקרונות  את  ביותר  העוין  הוא  החרדי  מגזר 
הסוציאליזם - מדינת הרווחה, כך על פי סקרים 
ביצירת  מצטיין  החרדי  המגזר  שנעשו.  שונים 
מוסדות קהילתיים אשר יספקו את צרכי הציבור, 
עם  נמנעת  בלתי  התנגשות  יוצרת  המדינה  ומעורבות 
היה חשדני,  כלפי המדינה תמיד  היחס  מוסדות הקהילה. 
הכללי  בציבור  אך  מעוקצך.  ולא  מדובשך  לא  בבחינת 
עדיין נפוצים רעיונות של מדינת רווחה, פשוט כי אנשים 

לא מודעים למחיר של הסוציאליזם, והמחיר הוא גבוה. 
המדינה   – קוסם  נשמע  הרווחה  מדינת  רעיון  פניו,  על 
ללימודים,  בכבוד,  לקיום  למגורים,  אחד  לכל  דואגת 
כל  את  לי  לספק  ידאג  אחר  שמישהו  רע  מה  לעבודה, 
ועוד  בחינם,  דברים  לו  שמבטיחים  אדם  כל  הזה?  הטוב 
אלא  מתנות?  לקבל  שיסרב  מדוע  שכאלה,  יקרים  דברים 
ומציאות לחוד, בפועל למדינת הרווחה  שהבטחות לחוד 
אלא   – אחרים  על  מושתות  לא  אשר  עצומות  עלויות  יש 
אנחנו אלה שמשלמים את מחיר הרווחה. משלמים הרבה 
יותר ממה שאנחנו מקבלים. כדי לקיים את מדינת הרווחה, 

נדרשת פגיעה ברווחה של כל אחד ואחד ואתנו. 
מדינה לעולם איננה נותנת בלא שהיא לוקחת. מדינה לא 
מייצרת ערך, אלא מדינה גובה מס ממה שאנחנו מייצרים. 
כל שירות שכל אחד מאתנו מקבל מהמדינה, הוא משלם 
עליו כסף. ברוב מוחלט של המקרים, התשלום הוא גבוה, 
והתמורה היא ירודה. גם ברמות השכר הנמוכות, אשר בהן 
תשלומי המס לא גבוהים, ולכאורה מדובר בכספי מיסים 
של אחרים ולא שלי, גם שם יש עלויות, אלא שאלו עלויות 
הוצאות  עם  יחד  פוטנציאליות  הכנסות  איבוד   – סמויות 

גבוהות. 
כל אדם הוא גם יצרן וגם צרכן. כל אחד מאתנו יש לו 
הכנסות, אך גם יש לו הוצאות. כדי להגדיל את רמת החיים, 
יש שתי אפשרויות – או להגדיל את השכר או להוריד את 
יוקר המחיה. כאשר המדינה מטילה מס על עסקים או על 
ויגלגלו  מחירים  יעלו  שהם  לכך  גורם  זה  אחרים,  אנשים 
)לפחות חלק( את העלות לצרכן. וכך, כולנו, ללא יוצא מן 

הכלל, משלמים את מחיר הרווחה.  
יתירה מזו, כאשר המדינה מעורבת בכלכלה, היא יוצרת 
סטגנציה )קיפאון( של הכלכלה. כלכלה מתקדמת משפרת 
את רמת החיים, כלכלה קפואה גורמת לכך שנדשדש בזמן 
שמדינות אחרות מתקדמות. כאשר המדינה מכבידה ידה, 
לאט,  מתפתחת  טכנולוגיה  לאט,  יותר  מתפתחים  עסקים 
וועדי עובדים מונעים פיטורים של עובדים מיותרים, וכל 
וכאשר  יעילים  לא  כסף. כאשר מפעלים  לכולנו  עולה  זה 
ולא  עובדים  שוכרות  לא  גם  הן  מתפתחות,  לא  חברות 

מעלות שכר. כל זה מהווה איבוד הכנסה פוטנציאלית. 
נוסף לכך, מעורבות של המדינה במתן שירותי רווחה, 
מביא לפירוק מוסדות קהילתיים. במקום שהקהילה תיטול 
אחריות, שכל אחד ואחד ייטול אחריות על הקורה סביבו, 
שאנשים  היכן  הפתרונות.  את  לספק  מתיימרת  המדינה 
סומכים על המדינה, שם אין מעורבות ואחריות אישית. זה 

הפוך לכל עקרון של ערבות הדדית. 
החרדים באופן מסורתי חשדנים, ובצדק, לכנות כוונתו 
של השלטון. המדינה יודעת לקחת, היא יודעת לפגוע, אך 
לתת היא נותנת מעט מאד. עדיף שהמדינה לא תעזור ולא 
תתערב, הקהילה החרדית התקיימה לפני המדינה ותמשיך 
יגיע  להתקיים ולשגשג למרות המדינה. השגשוג הכלכלי 
כאשר יותר ויותר אנשים יבינו את מחירה הגבוה של מדינת 
הרווחה – הפגיעה בחירות והפגיעה בשגשוג. כדי לייצר 
מדינת  ממסדים  וכאשר  רווחה,  מדינת  צריך  לא  רווחה, 

רווחה זה בהכרח פוגע ברווחה של כולנו.  

ירידה ביוקר המחיה

ישראל  מדינת  של  שמצבה  למרות  כלכלית,  מבחינה 
לנו  יש  יחסית לרוב המדינות המפותחות, עדיין  הוא טוב 
הרבה מה לשפר. המשק שנוסד על אדנים סוציאליסטיים 
ומאובנים, לא ביום אחד יזקוף קומה. אבל, ישנם שינויים 
ואת  וחשוב לתת להם את הדגש,  חיוביים חשובים מאד, 

הקרדיט למי שמקדם אותם. 
לפי נתוני ה-OECD, מחירי המזון בישראל ירדו ב-5% 
משקפת  בישראל  במחירים  הירידה  האחרונות,  בשנתיים 
בממוצע  המזון  במחירי  לעלייה  ביחס  הפוכה  מגמה 
במדינות ה-OECD. הירידה מגיעה למרות העלייה בשכר 
השנתיים  )במהלך  בשנה  מ-3%  ביותר  בישראל  הריאלי 
האחרונות(. עם זאת, עדיין מחירי המזון בישראל גבוהים 
בכ-19% ביחס לממוצע במדינות ה-OECD. אמרנו הרי 

שיש מה לשפר. 
כי  ואמר  הנתונים  את  כהן הסביר  אלי  הכלכלה  שר 
מדיניות הממשלה  עדות להצלחת  הם   OECD-נתוני ה"
במלחמה ביוקר המחיה ולמגוון הפעולות שבוצעו על-ידי 
ברגולציה,  הקלה  והתעשייה.  הכלכלה  ומשרד  הממשלה 
הורדת מסים ומכסים, פתיחת השוק ליבוא מקביל, שבירת 
מהצעדים  חלק  הם  חסמים  ושחרור  בתקינה  המונופול 
שננקטו בשנה האחרונה על-ידי המשרד, ומטרתם להמשיך 
את המגמה באופן שיגדיל את מגוון המוצרים, ישפר את 

התחרות וימשיך להוביל להורדת מחירים".

פועל  והתעשייה  הכלכלה  "משרד  כהן:  הוסיף  עוד 
בכלל  מונופולים  לשבירת  רגולציה,  להפחתת  בנחישות 
את  להפחית  במטרה  בפרט,  הבלעדיים  היבואנים  ולמול 
יוקר המחיה. לא הגעתי להיות שר הכלכלה והתעשייה רק 
בשביל לפתוח מפעלים חדשים אלא גם כדי לקדם מהלכים 
שיאפשרו לציבור בישראל לרכוש במחיר הוגן ולהתפרנס 
תעסוקה  מקורות  ליצירת  אחד  מצד  פועלים  אנו  בכבוד. 
איכותיים ולשמור השפל ברמת האבטלה - ומן הצד השני 

מקדמים מהלכים נחושים להורדת יוקר המחיה".
"בין המהלכים שננקטו נזכיר את פתיחת מכון התקנים 
לתחרות, מה שאמור להקל על היבואנים בעלות התקינה 
לצד ביטול של מאות תקנים מקומיים מיותרים. עוד הוגדלו 
המכסות ליבוא בשר ומוצרי גבינה לישראל, הורדת מכסים 
על מוצרי צריכה ומזון שלא מיוצרים בישראל, הורדת מס 

החברות ועוד". שפתיים ישק. 
משרד הכלכלה מספק דוגמה לירידה במחירי הבשר עם 
פתיחת מכסי יבוא. לפי נתוני המשרד, בשנת 2014 נפתח 
שוק בשר הבקר הטרי ליבוא, ועל-פי נתוני הכלכלן הראשי 
באוצר, המהלך הוביל לירידת מחירים של בין 7% ל-17% 

בבשר הבקר הטרי.
"כפיים",  כזה  הישג  על  אומרת  הייתה  התרבות  שרת 
את  להוריד  קל  לא  בהישג.  באמת  מדובר  ציניות  ובלי 
יוקר המחיה. כפי שכבר כתבנו בטורים קודמים, יש הרבה 
אינטרסנטים שמרוויחים מהמצב הקיים, ועושים הכל כדי 
למנוע רפורמות ולמנוע שינויים. אפשר לבקר את הממשלה 
על כך שהיא לא עושה מספיק מהר את הרפורמות לפתיחת 
השוק לתחרות, אך בהחלט ובהחלט בגזרה הזו של משרד 
נאות  תוצאות  גם  יש  ולעשייה  עשייה,  ישנה  הכלכלה 

שאותן מרגישים כלל אזרחי ישראל. 

מעלת הרעיונות הקיצוניים

היא מוצגת  היום אצל עמוד הקלון,  עומדת  הקיצוניות 
הקיצוניים  תמיד  הם  הנאשמים  חברתי.  פגע  לכל  כסיבה 
קיצוניים  אמרו,  קיצוניים  פגעו,  קיצונים  הקיצוניות.  או 
לחיוב.  שלא  מקוטלגים  אלה  כל  ואוטומטית  הפגינו, 
קיצוניים,  ימנים  קיצוניים,  שמאלנים  קיצוניים,  דתיים 
לאומנים קיצוניים, כולם נדרשים לגנאי. המתינות לעומתה 
משתמעת כדרך הישר, המתונים הם הרציניים ועמדותיהם 

ראיונות למשקל. וזה, גבירותי ורבותי, טעות.
אין יתרון מובנה במתינות, ואין בעיה מובנית בקיצוניות. 
זו, שלא תטעו לומר שהקיצוניות והמתינות הן  זו אף  לא 

דוד רוזנטל

שאנחנו  ממה  מס  גובה  מדינה  אלא  ערך,  מייצרת  לא  מדינה  לוקחת.  שהיא  בלא  נותנת  איננה  לעולם  מדינה 
מייצרים. כל שירות שכל אחד מאתנו מקבל מהמדינה, הוא משלם עליו כסף. ברוב מוחלט של המקרים, התשלום 

הוא גבוה, והתמורה היא ירודה

"

מדינת הרווחה פוגעת בכולנו, כי כל שקל שהיא משלמת לרווחה - מגיע מהכיס שלנו, 
• וגם: אל תבוזו לרעיונות קיצוניים, הם אלו שישנו את העולם  ומנוצל בחוסר יעילות 

לטוב ולמוטב, וההישג החלקי של שר הכלכלה במאבק ביוקר המחיה
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הקיצוניות עומדת היום אצל עמוד הקלון, היא מוצגת כסיבה לכל פגע חברתי. הנאשמים הם תמיד הקיצוניים 
לחיוב.  שלא  מקוטלגים  אלה  כל  ואוטומטית  הפגינו,  קיצוניים  אמרו,  קיצוניים  פגעו,  קיצונים  הקיצוניות.  או 
דתיים קיצוניים, שמאלנים קיצוניים, ימנים קיצוניים, לאומנים קיצוניים, כולם נדרשים לגנאי. המתינות לעומתה 

משתמעת כדרך הישר, המתונים הם הרציניים ועמדותיהם ראיונות למשקל. וזה, גבירותי ורבותי, טעות

"

שוות משקל – אלא המתינות נחותה מן הקיצוניות. 
ראשית, קיצוניות מהי? דעה קיצונית היא דעה אשר שונה 
מן הדעה המקובלת. ה"מקובלות" של רעיון לא מהווה בשום 
צורה הוכחה לנכונותו או למוסריותו. רוב ואף קונצנזוס יכול 
להחזיק ברעיונות שגויים, רעים, אכזריים או טיפשיים. אילו 
רוב מוכיח נכונות, אזי הנצרות היא הדת הנכונה )מספרית, זו 
הדת הנפוצה ביותר בעולם(, והעולם בכלל הוא שטוח )רוב 
מאד  הרבה  ההיסטוריה  לאורך  בעבר(.  חשבה  כך  האנושות 
טעויות היו פופולאריות לאורך זמן, והרבה מעשי זוועה היו 

מקובלים.   
רעיון,  של  פופולאריות  כי  הבריות  מניחים  בשטחיותם, 
יש בה כדי להוכיח כי אינו שגוי. והנחת יסוד זו חסרת יסוד. 
להיות  יכול  אכן  העוילם  לכלום.  ראיה  איננה  פופולאריות 
גוילם )כמובן, לא בהכרח(. אנשים מתרשמים ממראה עיניים, 
שהרבה  העובדה  שטוח.  הוא  הרי  העולם  עיניים  ובמראה 
אנשים מקבלים את אותו רושם שגוי, לא הופכת אותו ל-לא 

שגוי. 
עובדה שחשוב לדעת – ביטוי של רעיונות לא מקובלים, זה 
מעשה שאיננו מתגמל חברתית, בלשון המעטה. אנשים אשר 
יש להם דעות שונות, ובמיוחד שונות באופן מהותי, יעדיפו 
לרוב שלא להביע אותן אלא "להחזיק בבטן". אנשים יצביעו 
לביבי או לש"ס, אך לא יספרו בעבודה על ההצבעה שלהם. 
אנשים יביעו בנינוחות דעות אשר קל יהיה לגייס הסכמה להן 

מהסביבה, או לפחות הן לא חריגות בצורה משמעותית. בני 
אדם הם נורמטיביים מטבעם, והבעת דעה חריגה, ובמיוחד עם 
חריגה באופן קיצוני, דורשת אומץ או מוטיבציה מיוחדת או 
יכולת לשכנוע אשר תוביל גם אחרים לאמץ דעה זו ולהפכה 

לנורמה. לרוב, מדובר על שילוב כלשהו של שלושתם.  
מחשבות  תפיסות,  יש  הנורמטיביים  האדם  בני  לרוב 
ועמדות כבושות, אשר אינם נותנים להן פומביות, כיון שהם 
מעדיפים לתחזק תדמית "מתונה" אשר מקובלת על הסביבה. 
חוסר  או  פשרה   – השתיים  מן  אחת  אלא  איננה  המתינות, 
מרכז  )מפלגת  מנוגדים  רעיונות  בין  אינטלקטואלית  הכרעה 
דעה  כבישת  לחילופין,  או  צד(.  לאף  קיצוני  לא  אני  סטייל, 

אמתית והצגת עמדות "פושרות" כלפי חוץ. 
התפיסות  את  לתקף  כדי  בה  אין  המצויה  שהנורמה  כיון 
אדם  כאשר  כמוסבר,  כמוסריות,  או  כנכונות  המקובלות 
ובלתי מקובל בעליל,  "קיצוני"  ברעיון  או מוסר  מזהה אמת 
רק  ברבים.  זה  רעיון  שיפיץ  ולאנושות  לחברה  רב  ערך  יש 
דמיינו איפה הייתה האנושות היום אילולי האנשים שערערו 
אילולי  היינו  איפה  והמקובלים,  ה"מתונים"  הרעיונות  על 
רדיקלית ביקע את פרדיגמת הבצלים  רבינו בקיצוניות  משה 
התעקש  גלילאו  אילולי  היינו  איפה  העבדות,  של  והשומים 
על נוע תנוע, איפה היינו אילולי החזון איש והעגלה הריקה, 
אילולי איינשטיין המרחב והזמן, ואילולי כמעט כל המנהיגים 
הגדולים, ההוגים והמדענים, אשר התעקשו על האמת שלהם. 

נכנעים לדחף לנורמטיביות עם  רק דמיינו מה היה אילו היו 
הסביבה. 

אינם  המובעים  הקיצוניים  הרעיונות  המקרים,  ברוב 
להיחשב  וגם  הרעיון  להביע  כדי  הוא,  נהפוך  קפריזיים. 
נורמטיבי, הקיצוניים יחשבו פעמיים ויותר על עמדתם וינמקו 
יותר מרוב מוחלט של  יותר ועמקנית  אותה בצורה איכותית 
האנשים. הם ינסו להאיר את עיני כולם שהעולם איננו שטוח, 

למרות שהוא נראה כזה. 
הרודנות,  את  בקיצוניות  מזהים  שאנשים  שגוי  זיהוי  ישנו 
קיצוניותו  ותוצאות  קיצוני  היה  אכן  הוא  היטלר,  נאצים, 
עובדות  שתי  מול  המאזניים  על  לשים  יש  זה  את  ידועות. 

פשוטות:
1. כפי שקיצוניות יכולה גם להרע, כך גם המתינות. הרבה 
רוע נעשה במסגרת ה"מתינות" המקובלת. הרבה מעשי עוולה 
היו בגדר נורמה בעבר. כך שאין בקיצוניות יותר רוע מאשר 
בנורמטיביות. 2. קיצוניים )כאמור( רבים היו שהביאו לקדמה 

ולהתפתחות. 
רעיונות  בהתפתחות  לחברה  שיש  החשיבות  בגלל  לכן, 
הקיצוניות  אשר  הטיעון  איכות  בגלל  מדעית,  והתקדמות 
באופן כמעט אינהרנטי נושאת בקרבה, לא רק שאסור לפסול 
דעות קיצוניות רק בגלל קיטלוגן כ"קיצוניות", אלא יש לתת 

לדעות קיצוניות משקל גדול יותר מאשר דעות "מתונות". 
גבירותי ורבותי, טעות

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

אלי כהן במפעל בדימונה, דוגמה לשבירת מחירים
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