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אלי רובין

ש"ס  בתנועת  שקיימו  רבו'  פני  'הקבלת  טרם  ספורות  שעות 
ביום שני דחוה"מ פסח, התייצב שר הפנים ויו"ר ש"ס אריה דרעי 
למסיבת עיתונאים משותפת יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. 
ונציבות  ישראל  מדינת  של  המשותף  המתווה  את  הציגו  השניים 
השוהים  האפריקנים  המסתננים  לסוגיית  בנוגע  לפליטים,  האו"ם 
קרות  רגליים  נתניהו  קיבל  מכן,  לאחר  ספורות  שעות  בישראל. 
והכריז על השהיית ההסכם שהוצג זה מכבר, כשבהמשך הכריז על 

ביטולו באופן סופי. 
שנות  באמצע  החלה  לישראל  מאפריקה  האזרחים  הסתננות 
הגבול  חציית  משמעותית.  התופעה  התעצמה  וב-2007  התשעים 
חדרו  ממנה  למצרים,  ישראל  בין  בנוי  גבול  בהעדר  התאפשרה 
והשלטונות  מאחר  למצרים,  מלהחזירם  נמנעה  המדינה  לישראל. 

שם סירבו להתחייב שלא יחזירום לארצות מוצאם.
בכדי למגר את תופעת המסתננים, ישראל הקימה את גדר הגבול 
2012. במקביל,  בינה לבין מצרים ובנייתה הסתיימה בשלהי שנת 
כשבמקביל  הסתננות,  למניעת  לחוק  התיקונים  את  יזמו  בישראל 

בנו את 'מתקן חולות', שנבנה בסמוך לבית הסוהר 'קציעות' 
שבנגב. 

קבוצתית'  'הגנה  של  מעמד  הממשלה  העניקה  בתחילה 
אך  לארצם,  חזרה  מגירושם  ונמנעה  האפריקנים  למסתננים 
ניסתה להוציאם בדרכים שונות, אשר חלק מהם נפסלו בבג"ץ. 
לקראת סוף 2017 הוחלט להציב בפני המסתננים מאריתריאה 
וסודן אפשרות לעבור למדינה שלישית, או לחילופין להיכנס 

לכלא 'סהרונים'.  
המדינה   2018 בתחילת  שלילית,  הגירה  לעודד  במטרה 
סוף  עד  שיצאו  למסתננים  דולר   3,500 של  מענק  הבטיחה 

חודש מרץ, כשמיד לאחר מכן תיושם התוכנית.
המסתננים  על  לאסור  המדינה  באפריל 2008 החליטה 
בוטלה  בהמשך  אך  לגדרה,  חדרה  בין  הארץ  במרכז  לשהות 
ההחלטה. בפרק הזמן שעד ליישום חוק ההסתננות ב-2012, 
וסביבתה,  אביב  בתל  מושבם  את  קבעו  מהמסתננים  רבים 
כאשר על פי הערכות, באזור התגוררו  15,000מסתננים. רובם 

בדרום תל אביב, חלקם בבני ברק, בת ים ופתח תקוה. 
בתחילת 2012 אושר בכנסת תיקון לחוק למניעת הסתננות. 
עיקר התיקון, שעניינו ההליכים המנהליים לטיפול במסתננים 
והחזקתם במשמורת, נקבע לשלוש שנים עד לשנת 2015, זאת 

שייכנסו  שמסתננים  הוחלט  כשלהבא  השפעתו,  את  לבחון  בכדי 
לישראל, יישארו במשמורת בכלא 'סהרונים' ולא ישוחררו בדרום 

תל אביב, כפי שהיה עד אז. 
כשנה וחצי לאחר מכן קבע בג"ץ כי החוק איננו חוקתי. בעקבות 
כך, בדצמבר 2013 אישרה הכנסת תיקון נוסף לחוק במקום החוק 
שבוטל ולפיו, יינתן לשים במשמורת למשך שנה מסתננים שחדרו 
לכלא  בסמוך  חולות'  'מתקן  על הקמת  הוחלט  לישראל. במקביל 
של  בתחומיה  נמצאו  שכבר  למסתננים  ייעדו  אותו  'קציעות', 
רווחה  בריאות,  תנאי מחיה, שירותי  סופקו להם  המדינה. במתקן 
ודמי כיס של 500 שקלים בחודש. המסתננים יכלו לצאת מהמתקן, 
מהשוהים  חלק  ביום.  פעמים  שלוש  נוכחות  לחתום  הוצרכו  אך 
שנטשו את המתקן בצאתם לצעדה לכיוון ירושלים, הוחזרו לכלא 
מסתננים  חולות  למתקן  זומנו  השנים  במהלך  כן,   כמו  סהרונים. 

ששהו בישראל, שאשרת השהייה שלהם פגה. 
בספטמבר 2014 פסל בג"צ תיקון זה, בעקבות עתירה שהוגשה. 
בדחייה נטען, כי גם חוק זה אינו חוקתי ובג"צ הורה על סגירת מתקן 
2014 הכנסת אישרה חוק המגביל  חולות. בתגובה לכך, בדצמבר 
חודשים.   20 של  לתקופה  חולות  במתקן  המסתננים  החזקת  את 
בנוסף החוק החדש קבע כי חובת ההתייצבות תרד משלוש פעמים 
את  בג"צ  קיצר  נוספת  עתירה  בעקבות  בלבד.  אחת  לפעם  ביום 
בהתאם  בלבד.  חודשים  ל-12  במתקן  להחזקה  המרבית  התקופה 
לכך קבע, כי מסתננים השוהים במתקן ביום מתן פסק הדין ומלאו 

אדר  חודש  בשלהי  לחופשי.  ישוחררו  במתקן,  חודשים   12 להם 
האחרון, כחלק מתכנית הוצאת המסתננים שקבעה הממשלה, נסגר 

מתקן חולות לאלתר.
מהגרים  בכפייה  לגרש  הוחלט  בו  שגובש,  הקודם  המתווה 
למדינות שלישיות, נתקל בקשיים משפטיים ומדיניים מצד מדינות 
אלו - ככל הנראה בגלל לחץ של ארגוני שמאל – והמדינה נאלצה 
להגיע להבנות חדשות ומרוככות יותר, שאף אושרו על ידי היועץ 
המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, במטרה להבטיח את יציאתם 

של מהגרים אלו. 
התחייבה  לפליטים  האו"ם  נציבות  שהוצגו,  ההבנות  במסגרת 
באמצעות  שלישיות  למדינות  אלו  אוכלוסיות  ליציאת  לפעול 
ישראל  הסדרים עם מדינות מערביות שונות, כשבמקביל במדינת 
התחייבו להסדיר את מעמד חלק מהאוכלוסיות שיישארו בתחומי 
המדינה. על פי ההבנות, באו"ם התחייבו לדאוג להגירה שלילית 
שנים,  חמש  בתוך  המדינה  מתחומי  מסתננים   16,250 לפחות  של 
ואילו בישראל התחייבו להסדיר למשך חמש השנים הקרובות את 
לשלושה  חולק  המקורי  המתווה  שיישארו.  האוכלוסיות  מעמד 
שלבים ועתיד היה להתפרש על פני חמש שנים. בנוסף, הוחלט על 
תל  דרום  שכונת  שיקום  בתכנית  שתעסוק  מיוחדת  מנהלת  הקמת 

כשהחברים  יצחקי,  אביגדור  לעמוד  אמור  היה  כשבראשה  אביב, 
כן, במסגרת  עיריית תל אביב. כמו  ונציגי  נציגי השכונות  בה הם 
האוכלוסיות  של  יותר  ומאוזנת  רחבה  פריסה  על  סוכם  ההבנות 

העתידות להישאר בישראל.  
ח"כים  מצד  ביקורת  להישמע  החלה  ההבנות  פרסום  עם  מיד 
ושרים ומצד תושבי דרום תל אביב ולא רק. שר האוצר משה כחלון 
אמר, כי שמע "לראשונה על ההחלטה לסגת מהחלטת הממשלה 
על הוצאת המסתננים". לדבריו: "היקף המסתננים שיקבלו מעמד 
הממשלה  על  הדעת.  על  מתקבל  ובלתי  גדול  זמנית  תושבות  של 
כי  אמר  בנט  נפתלי  החינוך  שר  מחדש".  מסלול  ולחשב  להתכנס 
"מתן מעמד ל-16,000 מסתננים בישראל יהפוך את ישראל לגן עדן 
למסתננים". גדעון סער אמר, כי "ההסכם מקרין חולשה, ויתור על 

הריבונות ועידוד להגירה בלתי חוקית לישראל". 
ספורות  שעות  ותוך  פעולתה  את  עשתה  ההסכם  על  הביקורת 
יקרים,  "ידידים  ההבנות.  השעיית  על  הכריז  נתניהו  הצגתה,  מאז 
מאמציו  את  וגולל  נתניהו  כתב  תמיד",  כמו  אליכם  קשוב  אני 
ללא  גם  מסתננים,  אליהם  לגרש  בכדי  רואנדה,  ממשלת  מול 
להוציא  לנו  שנותרה  היחידה  החוקית  הדרך  "זו  הסכמתם: 
מסתננים ללא הסכמתם, לאחר ששאר המהלכים נפסלו משפטית. 
הגירוש אליה. בשבועות  והתחלנו בפעולת  לכך  רואנדה הסכימה 
לישראל  החדשה  הקרן  של  רואנדה  על  אדיר  בלחץ  האחרונים, 

וסירבה  מההסכם  התקפלה  רואנדה  האירופי.  באיחוד  וגורמים 
לחתור  החלטתי  זה  במצב  בכפייה.  שהוצאו  מסתננים  לקלוט 
להסכם חדש שיאפשר בכל זאת את המשך הוצאת המסתננים. עם 
זאת, אני קשוב אליכם, ובראש ובראשונה לתושבי דרום תל אביב. 
נציגי  ועם  דרעי  אריה  הפנים  שר  עם  יחד  להיפגש  החלטתי  לכן 
ההסכם,  יישום  את  משעה  אני  בינתיים  בבוקר.  מחר  התושבים 
 ולאחר שאפגש עם הנציגים אביא את ההסכם לבחינה מחודשת".

לאחר חצי יממה הודיע נתניהו כי החליט לבטל את הסכם ההבנות: 
"מדי שנה אני מקבל אלפי החלטות שמיטיבות עם מדינת ישראל 
ועם אזרחי ישראל. מעת לעת מתקבלת החלטה שיש צורך לשקול 
אותה מחדש. שמעתי בקשב רב הערות רבות על ההסכם. בעקבות 
והחסרונות,  היתרונות  של  מחודש  מאזן  שערכתי  ולאחר  זאת, 
החלטתי לבטל את ההסכם. למרות המגבלות המשפטיות והקשיים 
ונערמים, נמשיך לפעול בנחישות למצות  הבינלאומיים שהולכים 
את כל האפשרויות העומדות לרשותנו להוצאת המסתננים. במקביל 
נמשיך לחפש פתרונות נוספים". עם זאת ציין נתניהו, כי "ההחלטה 
על הקמת המנהלת לשיקום דרום תל אביב תישאר בתוקף. המנהלת 
נציגי השכונות בדרום  תתחיל את פעולתה בזמן הקרוב, בשיתוף 

תל אביב".

פסקת ההתגברות

ובתוך כל הסאגה, לאחר שהודיע על ביטול ההסכם באופן 
מנת  על  בג"צ',  'עוקף  חוק  להעביר  החליט  נתניהו  סופי, 
באופן  והרחקתם.  חולות  במתקן  מסתננים  כליאת  לאפשר 
לכל  שהתנגד  כחלון,  משה  השר  הדמוקרטיה  אביר  מפתיע, 
אורך הקדנציה לתמוך ב'פסקת ההתגברות', כגון בחוק הגיוס, 
פסקת  את  לחוקק  יאפשר  כי  והודיע  נתניהו  ליוזמת  נענה 

ההתגברות )עוקף בג"צ( באופן מיידי.
הכביש  כסלילת  כחלון,  בהצהרת  ראו  החרדיות  במפלגות 
לקראת חוק הגיוס החדש האמור להיחקק לאחר שנפסל על 

ידי בג"צ. 
שלשום  שהתקיימה  הקואליציה  ראשי  ישיבת  במהלך 
)רביעי( דרש בנט מנתניהו להעביר את פסקת ההתגברות עוד 
באותו יום: "בואו נכנס ועדת שרים לחקיקה כבר היום אחר 
הצהריים, כדי לאשר את פסקת ההתגברות הרחבה. הגיע הזמן 
לעבור ממילים למעשים. אני חושש שאם לא נהיה נחושים זה 

יהיה מסר שגוי למסתננים ולעולם". 
נתניהו סירב ואמר כי הוא רוצה להעביר את פסקת ההתגברות 
במודל הבריטי ולא רק נקודתית למסתננים. שר האוצר משה כחלון, 
שעד עכשיו סירב לתמוך בפסקה זו, בכדי לא לערער את כוחו של 
בית המשפט, נעדר מישיבת ראשי מפלגות הקואליציה, אך הבהיר 
נושא  נקודתית לטובת  כולנו תתמוך בפסקת התגברות  כי מפלגת 

המסתננים, המצריך טיפול בדחיפות.
במפלגות החרדיות ניעורה תקווה כי במקרה וכחלון אכן יתמוך 
בפסקת ההתגברות, גם אם באופן נקודתי בלבד בנושא המסתננים, 
הוא ירשה לעצמו לעשות זאת גם בהמשך בנושא חוק הגיוס. מנגד, 
יש החוששים שדווקא עקשנות נתניהו לחוק התגברות מלא במודל 
יגרור  משמעותית,  בצורה  בג"ץ  סמכויות  את  שיגביל  הבריטי, 
את כחלון להתנגד ולהפיל את הממשלה. כאשר הליכה לבחירות 
מוקדמות עשויה לעכב את תיקון חוק הגיוס ולסבך רבבות בחורי 

ישיבות.
מסתננים  אלף  משישים  למעלה  של  חדירה  נרשמה  היום  עד 
 2017 לישראל. על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה בספטמבר 
ילדים שנולדו  כולל  לא  רשומים,  37,885 מסתננים  בישראל  שהו 
מרצונם  חזרו  מהמסתננים  רבים  השנים  במהלך  בישראל.  להם 
אף  וחלקם  ואוגנדה  רואנדה  כמו  שלישיות  למדינות   - לאפריקה 
אף  מהם  כמה  נוספות.  אפריקאיות  ומדינות  השנהב  לחוף  גורשו 

הצליחו להגר מישראל למדינות באירופה.

מתגברים 
על המסתננים

למרות פסילות חוזרות ונשנות של בג"ץ והמתווה שבוטל על ידי ראש הממשלה, מסתמן באופק 
פתרון לבעיית המסתננים – העברת פסקת התגברות שתמנע מבג"ץ להתערב  באופן חריג, שר 

האוצר מוכן לתמוך בפסקה, תמיכה שעשויה להשליך גם על תיקון חוק הגיוס

צילום: ויקיפדיה
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את  לבטל  החליט  המדינה  שנשיא  לאחר 
רוב ההגבלות שחלו על האסיר לשעבר וראש 
לאחרונה  אולמרט,  אהוד  בדימוס  הממשלה 
הגיש האחרון בקשה למחיקת הקלון והרישום 

הפלילי בגינו.
כזכור, אולמרט ריצה 16 חודשי מאסר בגין 
חודשים  תשעה  ולפני  שביצע  שוחד  עבירות 

שוחרר מהכלא לאחר ניכוי שליש מעונשו. 
ישראל,  למדינת  ה70  חגיגות  לקראת  כעת, 
ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא  צפוי  שבמסגרתן 
להיענות בחיוב לבקשות חנינה שיוגשו, מנסה 
הממשלה  ראש  השלישית  בפעם  מזלו  את 
לשעבר. באם בקשתו תענה בחיוב והקלון אותו 
לחזור  אולמרט  יוכל  מעליו,  יוסר  נושא  הוא 
ראשות  על  שוב  ולהתמודד  הפוליטית  לזירה 

הממשלה.
מדוברות בית הנשיא הגיבו לבקשה ואמרו: 
אולמרט  אהוד  של  מטעמו  חנינה  "בקשת 
הועברה היום אל בית הנשיא, בבקשה לביטול 
של  המחיקה  ותקופת  ההתיישנות  תקופת 
הועברה  הבקשה  בעניינו.  הפלילי  הרישום 
לטיפול הגורמים הרלוונטיים ולאחר שיועברו 
תובא  הנדרשות,  המשפטיות  הדעת  חוות 

הבקשה להחלטת הנשיא כמקובל".
המשפטי  היועץ  רמז  הבקשה  בעקבות 
מתנגד  הוא  כי  מנדלבליט,  אביחי  לממשלה 
כי  אמר  האחרון  הקלון.  הסרת  של  לבקשה 
בתפקידים  מלכהן  שמונע  מוסרי  "פגם  זה 

ציבוריים". 
ח"כים  כמה  היו  הפוליטית  במערכת  גם 
אורן  הכנסת  חבר  לבקשה.  שהגיבו  בודדים 
עצמאות,  שנות  שבעים  "לכבוד  כי  אמר,  חזן 
בכוונת הנשיא לחון עבריינים שפגעו במדינה 
ובביטחונה – קל וחומר יש לעשות זאת כלפי 

מי שדווקא תרם לא מעט לביטחון המדינה". 
חבר  לסייעה,  ועמיתו  הקואליציה  יו"ר 
הראיונות  באחד  אמר  אמסלם  דודי  הכנסת 
שהעניק כי גם הוא תומך בבקשה: "הוא שילם 
את המחיר וצריך להסתכל גם על הזכויות שלו 
לעם ישראל. המזל הוא שאני לא נשיא המדינה 

ואני לא צריך להכריע בסוגיה."
מהמחנה  רוזנטל  מיקי  הכנסת  חבר  מנגד 
הציוני תקף את הבקשה: "עוד עבריין מורשע 
השוחד  נוטל  הפשע.  לזירת  לחזור  שמבקש 
גם  לאחרונה  חזר  לפוליטיקה,  שחזר  האחרון 
לחדר החקירות. פוליטיקאי הנושא קלון, אסור 

שיחזור לזירה הציבורית לעולם". 
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מפלגת  יו"ר  שיגר  האחרון  השבוע  במהלך 
קורבין  לג'רמי  מכתב  גבאי,  אבי  העבודה, 
הודיע  ובו  באנגליה,  הלייבור  מפלגת  מנהיג 
את  משעה  הישראלית  העבודה  מפלגת  כי  לו 

היחסים עמו.
יום  את  בישראל  מציינים  אנו  אלו  "בימים 
לפנות  לנכון  מוצא  אני  והגבורה,  השואה 
והפעולות  ההתבטאויות  נוכח  בדאגה,  אליך 
מפלגת  כמנהיג  מאפשר,  שהנך  האנטישמיות 
יום  את  ציין  גבאי  בבריטניה".   הלייבור 
אנו  "בו  יום  הוא  זה  יום  כי  וכתב  השואה 
המדרש  מבית  הזוועות  את  ומזכירים  זוכרים 
האנטישמי באירופה, ואת מחויבותנו להיאבק 
וצורה,  סוג  מכל  אנטישמיות  תופעות  ולבלום 

ובכל מקום בעולם".
"למרות קיומם של תחומי פעילות רבים בהם 
מפלגותינו יכולות להמשיך ולשתף פעולה, אנו 
מנהיג  עמך,  הקשר  לשימור  להסכים  נוכל  לא 
ממלא  אינך  אתה  כאשר  הלייבור,  מפלגת 
אנטישמיות  תופעות  בבלימת  תפקידך  את 
הציבוריות  להצהרותיך  בנוסף  זאת  בסביבתך, 
הנושאות מטען של שנאה כלפי המדיניות של 
של  הביטחון  לשימור  נוגע  שעיקרן  ישראל, 

אזרחי ישראל ופעילותם של חיילי צבא ההגנה 
קואליציה  בין  מחלוקת  אין  עליהן   – לישראל 
חצית  זו  בפעילותך  בישראל.  לאופוזיציה 
מדיניות  על  לגיטימית  ביקורת  בין  מסוכן  קו 
לשמה.  אנטישמיות  לבין  ישראל  ממשלת 
השעיית  על  בזאת  לך  מודיע  אני  זאת,  נוכח 
קשרי העבודה שבין מפלגת העבודה בישראל 
ללשכת יושב ראש מפלגת הלייבור בבריטניה. 
של  הכנסת  חברי  את  הנחיתי  לכך,  בהתאם 
על  המפלגה  מוסדות  ואת  העבודה  מפלגת 

השעיית קשרי העבודה עמך". 
קשרי  כי  גבאי  מציין  במכתבו  זאת  עם 
להמשיך  יכולים  המפלגות  שתי  בין  העבודה 
"מפלגת  היו"ר:  עם  היחסים  השעיית  אף  על 
העבודה הישראלית ומפלגת הלייבור הבריטית 
שנים  מזה  וידידותי  היסטורי  קשר  מקיימות 
פעילותם  את  ומוקירים  זוכרים  אנו  ארוכות. 
ובראון,  בלייר  וילסון,  הממשלות  ראשי  של 
וטיפחו  קידמו  אשר  הלייבור,  מפלגת  מנהיגי 
הישראלית,  העבודה  מפלגת  עם  הקשרים  את 
היהודיות  הקהילות  ועם  ישראל  מדינת  עם 
בבריטניה, זאת לצד פעילות ענפה של ביקורים 
ממפלגת  פרלמנט  חברי  בין  פעולה  ושיתופי 
העבודה  ממפלגת  כנסת  חברי  לבין  הלייבור 

בישראל".
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לאחר רגיעה במלחמה הפנימית במדינה, בסוף השבוע האחרון 
עשרות אזרחים נהרגו בעיר דומא שבסוריה – המעוז האחרון של 

המורדים, בהתקפה של כוחות צבא אסד.
מספר ההרוגים עומד על כ-150 איש והתקיפה בוצעה באמצעות 
דיווחים,  פי  על  האזרחים.  נחנקו  שמהם  נוספים,  וסוגים  כלור  גז 
כפי הנראה בהתקפה אף נעשה שימוש בנשק כימי ובין היתר בגז 
העצבים סארין. גורמי אופוזיציה דיווחו כי מטוסים הנחילו חביות 
עם חומרים כימיים על העיר ותושביה. מנגד, כלי תקשורת סוריים 

הכחישו את הדיווח לפיו כוחות אסד השתמשו בנשק כימי. 
בנוסף להרוגים, למעלה מאלף אזרחים נפגעו משאיפת החומר 

הכימי וסובלים מתופעות חמורות של חנק. 
משטר  כי  ואמרו  לתקיפה  הגיבו  האמריקנית  המדינה  במחלקת 
אסד ותומכיו חייבים לשאת באחריות. כמו כן ביקורת נשמעה כלפי 
רוסיה, שתומכת במשטר ונושאת באחריות למתקפות אכזריות אלו. 
בהמשך הגיב לתקיפה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עצמו. טראמפ 
כימית  בהתקפה  מתים  "הרבה  בטוויטר:  האישי  בחשבונו  צייץ 
בסוריה, ביניהם נשים וילדים. אזור הזוועה הפך לשטח צבאי מוקף 
על ידי הצבא הסורי, מה שהופך אותו לבלתי נגיש לעולם החיצון. 
הנשיא פוטין, רוסיה ואיראן אחראים לגיבוי של החיה אסד, יהיה 

לזה מחיר גדול".  
יומיים לאחר התקיפה משרד החוץ הישראלי פרסם גינוי רשמי 
לתקיפה. "ישראל מגנה בחריפות את התקיפה בנשק כימי על ידי 
סוריה במזרח רוטה ב-14 באפריל", נכתב בהודעה. "המשטר הסורי 
ממשיך לבצע פשעים נגד האנושות תוך שימוש באמצעי אסור זה".

עוד נכתב, כי "התקיפה האחרונה מצטרפת לעשרות מקרי הפעלת 
להתפרק  אסד  התחייב  מאז  המשטר,  ידי  על  כימי  לחימה  חומר 
יכולות  להחזיק  בבירור שסוריה ממשיכה  ומראה  מיכולותיו אלה 
מפרה  סוריה  בכך  חדשות.  יכולות  לייצר  ואף  קטלניות  כימיות 
הבינלאומית  הקהילה  ואת החלטות  התחייבויותיה  את  גסה  ברגל 

בסוגיה".
'טייפור'  צבאי  תעופה  שדה  הותקף  בלילה  ראשון  ביום 
לפני  הותקף  זה  תעופה  שדה  שבסוריה.  חומס  לעיר  הסמוך 
האיראני  המל"ט  חדירת  לאחר  ישראל,  ידי  על  חודשים  מספר 
למקום,  שנורו  הטילים  בעקבות   .F16 מטוס  נפל  שבעקבותיו 
איראניים.  אזרחים  ביניהם  איש,  עשר  כחמישה  נהרגו 
טילים.   מספר  ליירט  הצליחו  ההגנה  מערכות   במקביל, 

נכון לעכשיו לא ברור מי עומד מאחורי התקיפה, אך כפי המסתמן 
מיהרו  בארה"ב  מאחוריה.  עומדים  ארה"ב  או  ישראל  כי  נראה 
להכחיש את המיוחס לה וטענו כי "ארה"ב לא ביצעה שום תקיפה 

ברוסיה  שם.  הנעשה  אחר  עוקבים  הם  כי  אם  בסוריה",  אווירית 
מאשימים כי "שני מטוסי קרב ישראלים ביצעו את התקיפה". גורם 
נגד  הישראלית  "התוקפנות  ואמר:  ישראל  את  סורי האשים  צבאי 
מספר  ששיגרו   F-15 מטוסי  באמצעות  בוצעה  האוויר  חיל  בסיס 

טילים". 
ביום רביעי כתב נשיא ארה"ב 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".  בהמשך הוסיף טראמפ לתקוף את רוסיה 
וציין כי "היחסים עם רוסיה הם הגרועים ביותר אי פעם, אפילו יותר 
מאשר במלחמה הקרה", טראמפ אף הוסיף כי אין שום סיבה לכך, 

מאחר ו"רוסיה זקוקה לנו כלכלית".
דוברת משרד החוץ הרוסי הגיבה גם היא לאיומי ארה"ב: "טילים 
חוקית".  ממשלה  על  לא  טרוריסטים,  על  לעוף  צריכים  חכמים 
הדוברת מריה זכרובה כתבה כי הטילים ה'חכמים' אליהם התייחס 
אדמת  על  כימי  בנשק  שימוש  שנעשה  לכך  ראיות  יהרסו  טראמפ 
סוריה. "אולי זוהי המטרה המקורית של תקיפה אמריקאית באמצעות 
'טילים חכמים' בסוריה? לטאטא מתחת לשטיח את הפרובוקציה 
 הזאת?" הוסיפה, כשהיא מנסה לגלגל את האשמה בחזרה לארה"ב.

נשיא  כי  וטען  טראמפ,  לאיומי  הגיב  סוריה  של  החוץ  משרד  גם 
ארה"ב משתמש ב"המצאות ושקרים" כתירוץ לתקוף בשטח סוריה.

אולמרט הגיש בקשה 
למחיקת הקלון 

גבאי לקורבין: 
"אנטישמי"

טראמפ מאיים: "רוסיה, 
הטילים החכמים יבואו"

הממשלה  ראש  שוחד,  עבירות  בגין  עונשו  ריצוי  לאחר 
לשעבר אהוד אולמרט הגיש בקשת חנינה להסרת הקלון 
  אותו הוא נושא, כך שיתאפשר לו לחזור לזירה הפוליטית
כתגובה לבקשה: היועץ המשפטי תקף את אולמרט ואמר 

כי "זה פגם מוסרי שמונע מלכהן בתפקידים ציבוריים"

יו"ר המחנה הציוני במכתב חריף למנהיג מפלגת הלייבור 
תופעות  בבלימת  תפקידך  את  ממלא  "אינך  באנגליה: 
אנטישמיות בסביבתך, זאת בנוסף להצהרותיך הציבוריות 

הנושאות מטען של שנאה כלפי המדיניות של ישראל"

בעקבות הודעת רוסיה כי תיירט טילים בשמי רוסיה, איים נשיא ארה"ב כי יתקוף את אסאד וצבאו  בהמשך ציין טראמפ כי 
המצב בין ארה"ב ורוסיה הוא "הגרוע ביותר אי פעם"  מוקדם יותר הותקף בסיס איראני בסוריה, ככל הנראה על ידי ישראל



שומרות על השבתקפלניסטיות
 

של אמא

 באגף היולדות של קפלן
תרגישי שבת מנוחה

 ארוחות השבת החגיגיות למהדרין, שיבוץ החדרים לפי בקשתך* 
מצב שבת בדלתות המחלקות והתחשבות מקסימלית בצרכייך בשבת, 

מעניקים לך אווירה שבתית חמה ומפנקת.
*ככל שיתאפשר

מחכה לבשורות טובות?
 אשת הקשר שלנו תשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה! 

חייגי עכשיו ליהודית 050-4150290 





אימון אישי
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ארבעס
יענקי קצבורג

התאחדות  בפסח:  לגוי  שנמכרה  הבירה  סערת 
הרבנים דארה"ב וקנדה פרסמה  אזהרה לציבור, 
וידועות  רבות  מחברות  בירה  לרכוש  אין  לפיה 
לימי  לגוי  נמכרה  שהבירה  למרות  זאת  באמריקה, 
את  המשווק  והמתווך  מאחר  היא  לאיסור  הסיבה  הפסח. 
הבירה לחנויות הינו יהודי שאינו שומר תורה ומצוות ועל כן 
אסור לקנות את הבירה עד לחג השבועות, זאת בשל החשש 
שמדובר בחמץ שעבר על הפסח שלא נמכר כהלכה. במקביל 
פרסמה התאחדות הרבנים רשימה של חברות בירה שמותר 
לסערה  גרמה  המודעה  כל חשש.  ללא  מוצריהן  את  לרכוש 
גדולה בציבור החרדי שכן רבים לא הקפידו עד היום לבדוק 

את מקור החברה ועשויים חלילה להיכשל.
מקורביו של המשווק היהודי טוענים כי הוא מכר את החמץ 
לרב מכשרות ok ועל כן ניתן לסמוך על כך ולצרוך ללא כל 
פקפוק. מנגד, בהתאחדות הרבנים כותבים כי "יהודי חופשי 
)חילוני( שאינו שומר פסח רח"ל שמכר חמצו לנוכרי ועושה 
כלום  מועילה  המכירה  אין  עם החמץ שמכר  בפסח  סחורה 

וכך מורים בעלי ההוראה".

כיצד  לציבור  חשף  מסאטמר  מהר"א  האדמו"ר 
הדברים  את  החינוך,  גזירת  בארה"ב  בוטלה 
לציבור  לספר  "חייבים  החג:  במהלך  הרבי  אמר 
ידע על הגזירה  את חסדי השם דברים שהציבור לא 
הנוראה שריחפה על ראש היהדות החרדית בניו יורק וב"ה 
אז רוב ניסים הפלית בלילה בליל התקדש החג נגיעה הישועה 
הגדולה שאלמלא הישועה היו צריכים לגזור תענית ולעורר 
רחמי שמים מרובים על מה שנאספו הני רשעי ישראל ששנו 
ופירשו ונקבצו יחד לסגור את כל המוסדות היהודיות במדינת 

ניו יורק וזה לא היה רחוק מסגירת כל המוסדות.
"לפני כמה חודשים הגיע אלי הרב חיים דוד צוויבל עסקן 
מה  אותו  ושאלתי  בארה"ב,  ישראל  אגודת  ומראשי  גדול 
סופר  יעקב  הרב  את  לקחת  לי  הציע  והוא  לעשות  אפשר 
במקום  הצליח  שכבר  יואל  בקרית  כאן  העסקנים  מגדולי 
שהרבה לא הצליחו להעביר חוקים ואכן הכניסו אותו לסוד 

העניינים והוא הציע לי ללכת בדרך הזה.
"התקשרתי למנהל המוסדות שלנו בבורו פארק הרב אהרן 
שמחה,  ר'  הסנטור  עם  אלי  שיבוא  ממנו  וביקשתי  וועלץ 
את  לו  והסברנו  וישבנו  הגיעו  הם  כסליו  חודש  בתחילת 
מרץ  חודש  ובסוף  שהיות  החליטו  ואז  העניינים,  חשיבות 
להיות  צריך  וזה   2019 לשנת  התקציב  את  להעביר  חייבים 
לפני ה1 באפריל ולכן מושל ניו יורק ענדרו קומאו שם על זה 
כל כוחו וכבודו ואז יקום הסנטור ר' שמחה ולא ייתן לתקציב 
היהודי  חינוך  לעבור עד שיעבירו את החוק החדש להצלת 

בניו יורק וזה היה סוד שמור במשך 4 חודשים. 
"ביום חמישי האחרון, ממש כמה שעות לפני ההצבעה על 
על  מצביע  לא  שהוא  הודיע  שמחה  ר'  הסנטור  התקציב, 
התקציב עד שיעבירו את החוק החדש ואז התחילה מהומה 
עבדו  באסמבלי  והמחוקקים  לאסמבלי,  הסנט  בין  גדולה 
קשה נגד הכל. בליל שישי האחרון ליל בדיקת חמץ יצאתי 
לאוהל הקדוש בבית העלמין כאן וידעתי שאם לא עכשיו כל 
החינוך היהודי בסכנת כליה. התחננתי שם שאלו שבנו את 
המוסדות הגדולים כאן יעמדו לצדו של הסנטור היחידי מול 

הלחצים הכבדים".
לי  והבטיח  אלי  התקשר  בכבודו  פגע  שזה  יורק  ניו  "מושל 
שזה יעבור מיד אחרי התקציב והוא מבטיח שלא יהיה שום 
בעיות לחינוך היהודי ורק שאני ישחרר את הסנטור ר' שמחה 
כן להעביר את התקציב לפני ה1 לאפריל, אבל אני אמרתי לו 
שאם לא עכשיו זה לא יהיה, יקימו עוד וועדה ועוד וועדה 
ויסחבו את זה, אני מוכן לוותר על הכסף אבל לא על חינוך 

הילדים וזה חייב לעבור עכשיו לפני התקציב.
"הסנטור ר' שמחה יהודי שומר תורה ומצות ישב באולבני 

ואנחנו עומדים בערב החג והוא רצה לחזור לביתו לבדיקת 
חמץ ולהכנות לקראת החג אמרתי לר' שמחה כל העתיד של 

כלל ישראל בניו יורק תלוי בך".
"וככה זה היה עד ממש לפני כניסת החג, ובליל השימורים 
זה עבר גם בסנט וגם באסמבלי וגם עבר בחתימה של המושל 
דבר  שום  יכלול  ולא  הילדים  עם  ילמדו  לימודים   4 שרק 
העומדים ברומו של עולם, אם כי הם כן הכניסו כמה מילים 
שלא לטובתנו אבל את זה אפשר לשנות, וברוך השם שונאי 
היהודי  והחינוך  הישועה  ולנו  גדולה  מפלה  נחלו  ישראל 
דבריו  את  הרבי  סיים  ניצל",  רבן  בית  של  תינוקת  לרבבות 

המרגשים.

העיר החרדית מודיעין עילית נוסדה לפני 28 שנים 
והוכרזה כעיר לפני עשור אך רק כעת מונה בעיר 
רב אחראי לרישום נישואין שייתן מענה כה נצרך 
הרב  הוא  ההחלטה  את  שהוביל  מי  העיר.  לתושבי 
הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו, וזאת לאור פניות רבות 
שקיבל מתושבי העיר. התושבים התלוננו בפני הרב הראשי 
כי הם נאלצים לנדוד לערים אחרות בכדי להירשם לנישואין 

והדבר מהווה טרחה גדולה ומיותרת. 
בפני  להביא  צורך  יש  כי  לאו  הגר"ד  החליט  כך  בעקבות 

הרבנות  מועצת 
הנושא  את  הראשית 
וזאת בכדי לתת מענה 
לכלל תושבי מודיעין 
רישום  בנושא  עילית 
בעיר.  הנישואין 
בירורים  לאחר  ואכן, 
מועצת  אישרה 
הראשית  הרבנות 
הרב  את  להסמיך 
תושב  זלץ,  חיים 
מודיעין עילית שהינו 
לדיינות,  כושר  בעל 
נישואין.  רושם  לרב 
לסיומה  תבוא  בכך, 
המיותרת  הטרחה 
תושבי  על  שהוטלה 
העיר במשך שנים כה 

רבות.

ירושלים על כל שכונותיה לבשה חג, לקראת מעמד 
שמחת חג מרכזית והקבלת פני רבו ברגל למרן 
מרנן  בהשתתפות  קניבסקי,  הגר"ח  התורה  שר 
ורבנן חברי מועצת גדולי התורה, ראשי ישיבות, רבני 
התורה"  "דגל  תנועת  ראשי  וכן  בעיר,  והקהילות  השכונות 

ונציגיה ורבבות בית ישראל שבאו להקביל פני מרן.
הסמוכים  הרחובות  הושחרו  המעמד  קודם  ארוכה  שעה 
לצומת רמות פולין. המונים-המונים נהרו בהתרגשות לעבר 

המיקום המרכזי של המעמד, אשר בהתארגנות מהירה ע"י 
התאגדות הקהילות בירושלים וארגון בני הישיבות, הוכשר 

לקליטת ההמונים.
את המעמד האדיר פיארו מרנן גדולי ישראל חברי מועצגה"ת 
רב"מ  הגאון  שיינר,  ר"י  הגאון  בראשם  הישיבות,  וראשי 
סגל  ר"ד  הצדיק  הגאון  המשגיח  כהן,  ר"ד  הגאון  אזרחי, 

ועשרות ראשי ישיבות ורבני שכונות.
נכנסו למעונו של מרן שר התורה  ימי החג  כן במהלך  כמו 
ברחוב רשב"ם בבני ברק גדולי תורה, רבנים ראשי ישיבות 

לצד חברי כנסת ואישי ציבור רבים.

מסע היסטורי לקנדה. מרן האדמו״ר מבעלזא צפוי 
לקראת  שבבלגיה  בקנדה  היסטורי  למסע  לצאת 
האדמו״ר  בעומר.  ל״ג  ולרגל  אמור  פרשת  שבת 
בראשות  העסקנים  למשלחת  חיובי  באופן  השיב 
הרה״ח ר׳ יעקב שפירא ור׳ משה אלכסנדר עקשטיין והודיע 
שיגיע לביקור בקהילה לרכל חנוכת המוסדות. מדובר באירוע 

מרגש והיסטורי 
הרבי  שכן 
ממעט  מבעלזא 
לצאת מן הארץ 
חשיבות  ורואה 
בחיזוק  רבה 
הקהילה  בני 
בחו״ל. עם זאת 
ישראל"  ל"כל 
האישור  את  כי 
למסע  הסופי 
טרם  הרבי 
למרות  נתן 
ההכנות  זאת 
אך  בשיאם, 
והמסע  יתכן 
ברגע  יבוטל 

האחרון.

כיצד  חשף  מסאטמר  הרבי  הברית,  בארצות  הבירה  סערת 
הפסח  וחג  לקנדה  מבעלזא  הרבי  מסע  חינוך,  גזירת  מנע 

אצל מרן שר התורה הגר"ח
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עידן השריף

גנרל יודע, אפקט ההפתעה, הוא חצי מהניצחון. 
ונחשב  העבר  במלחמות  שהופק  לקח-על  זהו 
אחרי.  כבר  ואולי  בסכנה  נמצא  לחימה,  כתורת 
אפקט טראמפ, כהוכחה ליכולת לא מותנית, בזמן 
דונאלד- והפופולרי.  העכשווי  הדיבור  זה  ורצון.  בכוח,  או 

טראמפ וממשלו עובדים אחרת. 
של  והציוצים  ההצהרות  בשלל  שבוי  האמריקאי  הממשל 
העליון  המפקד  הוא  הנבחר  הנשיא  בארה"ב,  העליון.  המפקד 
של הצבא. כששורות אלו נכתבות, המלחמה עדיין בכותרות ולא 

בשטח. והשאלה רק, מתי? היכן? וכמה?
המחייב,  התואר  את  ארה"ב  לנשיא  מחזיר  דונאלד-טראמפ, 
המעצמה  ההיסטורית,  לגדולתה  ארה"ב  ואת  העולמי,  השריף 
בקול  במפגיע.  טראמפית,  הפעולה  ודרך  הסגנון  אחת.  מספר 
ארה"ב  מביכים.  לעיתים  תכופים,  בציוצים  מדון,  וברוב 
לכלכלה  טוב  גם  זה  טראמפ.  של  חלילו  לפי  לימין  מתיישרת 
חלוש  אך  זועק,  השמאל  המושרשת.  האמריקאית  וללאומיות 
בעליל. המיעוטים הם לא קהל היעד של המפלגה הרפובליקאית, 
טיפוח  הכלכלה,  מחיזוק  מורווחים  יצאו  עוד  אישית,  וטראמפ 

התעשיות הצבאיות, הקיטון באבטלה וטיפוח משק העובדים. 
ההתקפה הכימית הנפשעת של ממשל אסאד, מחייבת תגובת 
מחץ אמריקאית. האגו הטראמפי לא יכול שלא להגיב. ההתקפה 
שנעשתה  סורי-איראני  בסיס  על  האווירית-ישראלית)?( 
בה  ובמבוכה  בהיסוס  וביודעין,  בציניות  השתמשה  למחרת, 
זו  בשטח.  קיימת  לא  הכאילו  ואיראן  סוריה-הכימית  נתפשות 
ניצול הזדמנויות חכם, כשהאויב שקוע בבוץ  לא תגובה, אלא 
כדי  יחטפו  שחבריו  נוח  לפוטין  שגם  מתברר,  מלהגיב.  ומנוע 
שיהיו זקוקים להגנתו. רוסיה של פוטין מחתה, אך לא איימה, 
לא שרפה גשרים וקשרים. הכל היה מחושב מראש. על הציוד 

החדש שכעת נדרש, איראן תשלם.   
טוען:  היהודית  המסורת  את  שמכבד  טראמפ  דונאלד 
במחתרת בא הגנב. גנב בא במחתרת. שריף מגיע בצהרי היום, 
לאחר משלוח התרעות ואזהרות. בסמכותו ובכוחו, הוא מפעיל 
ומיישם את החוק ועונשיו. בציוציו טראמפ הכריח תגובה ללא 
יכולת הכלה. התגובה חייבת להיות כואבת, התרעתית, כוחנית, 

מפגינה אמונה בצדקת הדרך ומידתית.  
החלטה  הצעת  על  הביטחון  במועצת  הרוסי  הווטו  הטלת 
האמריקאים.  את  הרתיחה  האו"ם,  של  חקירה  וועדת  להקמת 
וועדת חקירה או"מית מסורסת, שתמרח, לא האיום הרוסי  גם 
ליירט את הטילים האמריקאים ולפגוע בכלי השילוח, מתגחך. 
יגיעו,  הטילים  רוסיה,  תתכוננו  מיידית:  צייץ  אישית  טראמפ 
והמבצעיות  הידע  להבדל  בוטה  רמז  וחכמים.  חדשים  יפים, 
הטכניות- יכולותיה  וחזקה,  גרעינית  אכן  רוסיה  המדינות.  בין 

צבאיות מפגרות דורותיים אחרי האמריקאים.  
השאלה שמרחפת היא מי ימצמץ ראשון, מתי ואיך. במשבר 
הטילים במפרץ קובה ב1962, מצמץ ניקיטה חרושצ׳וב המנהיג 
הסובייטי, ראשון. ברית המועצות האימתנית הסיגה את הטילים 
הגרעינים ממערב קובה חד צדדית. התמורה האמריקאית שלא 
לפלוש לקובה, הייתה לפרוטוקול בלבד. הנשיא האמריקאי ג׳ון 
קנדי התכונן ללכת עד הסוף וקנה את עולמו. לימים התפרסם, 
שגורמי צבא עדכנו את חרושצ׳וב מראש, שהוא מאיים באקדח 

לא טעון.  
את  דחף  מי  בחלל,  מרחפת  ולא  להישאל  שצריכה  השאלה 
לכל  בניגוד  זו.  לשטות  כתיקונם,  בימים  השקול  אסאד  הנשיא 
התחזיות והפרשנים המומחים, המצב בחזיתות לקראת הכרעה 
ברורה, ולטובתו. הרוסים שומרים על עורפו ונותנים לו מטריה 
מסייעת  תומכת,  איראן,  והשפל.  הצבוע  בעולם  דיפלומטית 
בכוח אדם וכלי מלחמה ומממנת. ארה"ב לא מגיבה ולא פעילה, 
הפצצה  במחי  בלעדית.  לרוסיה  מופקרת  שהזירה  היה  נדמה 
זוטרות,  והאסטרטגית  הטאקטית  שחשיבותה  אחת,  כימית 
למרכז  חזרו  הלאומנית  וארה"ב  המתוסכל,  העולמי  השריף 
סיפק  אסאד  לארה"ב,  יש  מוכחות  מבצעיות  יכולות  הזירה. 
לארה"ב  סיבה, הצדקה, והסכמה כלל מערבית. דונאלד טראמפ 

הפך עצמו למנהיג העולם המערבי, והשוטר העולמי. 
באם אצטרך לקחת הימור, רוסיה לא תגיב בחריפות. הנשיא 
פוטין מודע לרוסיה הנחיתית. פוטין מנהיג חזק ואמיץ, הכלים 
שברשותו, לא מספיקים. בפועל בשטח, ספינות רוסיות עוזבות 
את הרציפים, בסיסים וטילים מפונים למקומות מסתור. סוריה 
מתגוננים  אדמתה  שעל  חברותיה,  של  הצבאיים  והכוחות 
לא  הספיגה.  את  למזער  מתכוננים  ראש,  מורידים  ומתמגנים. 
נערכים להתקפת נגד חוזרת. העוצמה ובעיקר מחויבות התגובה 
האמריקאית, הינם סימן דרך, אך לא הסנונית שמבשרת את בוא 

האביב. 
רוסיה עדיין לא מאבדת את ההגמוניה במדינות חסותה, לא 
לא  פוטין  אסאד.  שלטון  את  מפקירה  ולא  סוריה  את  נוטשת 
מוותר, הוא יוותר בקרב אחד, אך לא ייכנע במלחמה ולא ישפיל 
ראש. התקפה כימית נחשבת פשע מלחמה, על פי כל קריטריון 
והינה בניגוד גמור לכל האמנות והבריתות אליהם רוסיה שותפה 

כל  מצד  בהתאם  הולמת  תגובה  המחייבת  פעולה  וחתומה. 
העולם החופשי. זו שבירת-כלים היסטרית ולא בפעם הראשונה, 
מצד ממשל אסאד. רוסיה ואיראן עדיין בשלב הכחשת המציאות 
לא  הן  כימית  התקפה  בפועל  ובוצעה  הייתה  שאכן  המוכחת, 
מתווכחות, על צידוק תגובה הולמת, ואם ובעליל. הבדל מהותי 

וקובע.  
המשמעות הישירה לדידה של ישראל. השוטר העולמי לוקח 
את הרסן לידיו, שמי סוריה פתוחים, איראן פגיעה, רוסיה מכירה 
את מקומה. העולם החדש על פי טראמפ שונה, זה טוב ליהודים. 
יכולות ביצוע והסכם הגרעין  עוד קצת לחץ אמריקאי והוכחת 
עם איראן יפתח ולבקשת טהרן. כצעד מחושב המקדים תקיפה 
בעזה,  החמאס  עצמם  על  שכופים  העצמי  הריסון  אמריקאית. 
החופשית  היד  ישירות.  יוצא  פועל  הינם  בלבנון,  החיזבאללה 
על ההדק בעזה, הינה תוצאה ישירה למשוואה החדשה ומערכת 

הכוחות המתפתחת.
אישית לבנימין נתניהו המיודד עם טראמפ, זוהי זריקת מרץ 
אפשר  ובאם  הכוח,  מדיניות  בקלפי.  עצומה  עזרה  מוראלית, 
הביטחון  שר  ושל  שלו  לאג׳נדה  מתאימה  כוח,  יותר  בעוד 
באירופה  שנשבה  והרוח  אובמה  ממשל  ליברמן.  איווט  שלו 
בעקבותיו, חיבלו וסיכלו מראש, כמעט כל יוזמות כוחניות מצד 
ישראל, לשינוי המצב בשטחים ומניעת הדרדרות ברצועת עזה. 
וכנראה  שנאלצת,  החופשית  ואירופה  הטראמפית  המדיניות 
לשטחה,  הערבית  ההגירה  בגין  האיום  בעקבות  רצון,  בהרבה 
הממשל  עם  מקילים  ידיו,  את  ולחזק  טראמפ  עם  להסכים 
לימין,  חותר  גבאי  אבי  במודה.  היום  ימין  הנוכחי.  הישראלי 
יאיר לפיד מציג עצמו כימין, איווט ליברמן עשה היישר לימין. 

העולם צועד ימינה.   

עו"ד יצחק שינפלד

הגישה של טראמפ שונה מכל טקטיקת הפתעה קרבית שהכרנו, המפקד 
העליון של ארה"ב מודיע מראש ובקול היכן יפציץ  האם פוטין יתקפל 

וכיצד ישפיעו השלכות העימות העולמי על ישראל?
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על תמריצים ומסתננים

במהלך חול המועד חווינו מיני דרמה פוליטית, 
כאשר ראש הממשלה הציג מתווה חדש להסדרת 
בהרחקתם  חלק  מאפריקה,  המסתננים  עניין 
ציבורי.  לחץ  מחמת  בו  וחזר  בהסדרתם,  וחלק 
אך מאחורי העניין הציבורי-פוליטי, יש כאן סוגיה כלכלית 
זה  בכלכלה,  תלויה  מאפריקה  המסתננים  בעיית  מובהקת. 
החלופי שהוצג  במתווה  הבעיה  תמריצים.  סיפור של  הכל 
הייתה התמריצים. תמיד חפשו את התמריצים. מיד נסביר. 

פעולה,  של  המיידית  בתוצאה  מתמקדים  האנשים  רוב 
להם  ואשר  שנוצרים,  לתמריצים  הדעת  את  נותנים  ואינם 
השלכות ארוכות טווח. וכשל זה גם מתורגם לרוב למדיניות 
את  לציבור  מספקים  הפוליטיקאים  כאשר  ציבורית, 
השטויות קצרות הטווח שניתן לראות בהן תוצאות מיידיות, 

על חשבון הצרות של הטווח הארוך.
עדים  היו  האנשים  רוב  מניח  שאני  פשוטה  דוגמה 
בקולניות  מנדנד  הזאטוט  הסופר  באמצע  לשכמותה: 
לו  יסופק  שלא  עד  להירגע  מוכן  ולא  דומע,  דרמטית, 
יפסיק  אכן  הוא  מבוקשו,  יסופק  באם  סוכריה/צעצוע. 
והמבטים  לבטח,  ישררו  והשלווה  והשקט  הדרמה  את 
המוטרדים והנוקבים של הרוכשים ושבים סביב יסובו חזרה 
לקטשופ מופחת הקלוריות ולשוקולד השוויצרי בשלושים 
אחוז הנחה. אך באם אכן זו תהיה התוצאה, נוצר לזאטוט 
תמריץ לייצר דרמות קולניות מעתה ועד בגרות, בכל פעם 
שתעלה בו איזה דודא לגלידה או מסטיק. הפתרון של הכאן 
ועכשיו, הוא אביו, הורו ומולידו של הפרובלמה של השנים 

הקרובות.
חינוכית  ומשנה  בראשו  עיניו  אשר  הורה  זאת,  לעומת 
יהיה בו אורך הרוח לספוג את המבטים של הברנש  בידו, 
בשלושים  השוקולד  עם  וההוא  הקטשופ  שליד  בדיאטה 
של  שלוותם  בגזלת  אומר  בלא  יואשם  אמנם  הנחה.  אחוז 
קולני  טרוריסט  שחרור  על  פושעת  וברשלנות  הבריות 
עד",  "אושר  או  לוי,  רמי  של  התרבותי  הציבורי  במרחב 
או "ברכל", אך בטווח הארוך הבעיה תיגמר כאן. הזאטוט 
ילמד שדרמות לא מתגמלות, ואין כל טעם לייצר אותן. אין 

לו שום תמריץ לייצר מהומות נוספות.
הקטשופ  עם  הברנש  מוחשי,  הוא  הקצר  הטווח  אמנם 
על  ומאשימים  נוקבים  מבטיהם  השוקולד,  עם  וההוא 
חוויית הקניות השמימית שנגזלה מהם, בשעה שכל עשרות 
הברנשים העתידים לבא אי פעם באינטראקציה אקראית עם 
הזאטוט הגדל ולחלוק עמו מרחב משותף במרכז קניות, ולא 
להיטרד מהפגנת מורת רוח קולניות, כל אלה אינם מוחשיים 
ומבטיהם לעולם לא יופנו לאות תודה. אך לא קשה להבין 

שיהיו הרבה כאלה.
ככה זה, הטווח הקצר הוא מוחשי, בעוד הטווח הארוך, 
המשמעותי, הוא אמורפי ולכאורה תיאורטי. אך הוא בעל 
המשקל, והוא שישפיע לטווח ארוך על איכות החיים הן של 
הזאטוט, הן של ההורה, והן של הבאים העתידיים בשערי 
וזה, מורי ורבותי, תוצאות מיידיות  רמי לוי. או אושר עד. 
מול תמריצים. וזה גם הסיפור שמאחורי מקרה המסתננים. 

כלל  אשר  רוה"מ,  ידי  על  שהוצג  החילופי  המתווה 
והסדרת  מהמסתננים  חלק  של  אירופה  למדינות  הרחקה 

מעמדם של חלקם בארץ, אמנם היה פותר את הבעיה בטווח 
לכל  תמריץ  יוצר  היה  הארוך,  בטווח  מנגד,  אך  הקצר, 
אפריקה להסתנן לישראל. ישראל הייתה הופכת להיות שער 
הכניסה לאירופה, ההסתננות הייתה הופכת להיות משתלמת 
מעתה ואילך. ממה נמשך, ימצא את עצמו מגג'ומבו הסודני 
משתלם  לעצמו,  חושב  חרטום  במרכז  מובטל  שיושב 
להסתנן לישראל – או שכעבור תקופה מעמדי יוסדר שם, או 
שאורחק לאירופה. כך או כך, מדובר בחלופה העדיפה על 
הוא  המיידי,  הטווח  וכך, הפתרון של  בחרטום.  פני המצב 
זה שייצור תמריך לכל אפריקה להגר לישראל בניגוד לחוק. 
למול זאת, במצב הנוכחי, ללא מתווה מוסדר להרחקה, 
אמנם ישנה בעיה עם נוכחותם של המסתננים והעלויות שהם 
להסתננות  התמריץ  אך  הציבורית,  המערכת  על  משיתים 
כמו  האחרות,  לחלופות  בהשוואה  אטרקטיבי  איננו  ארצה 
הפיקדון,  חוק  עם  הנוכחי,  במצב  לאירופה.  ישר  הסתננות 
תמריצים  מתקיימים  חוקית,  בלתי  העסקה  נגד  והאכיפה 
ישראל  את  עזבו  החולפת  בשנה  ואכן  ישראל,  את  לעזוב 
מרצון כ-3000 מסתננים. ומה שיותר חשוב – כל העוזבים 

מספרים בכל אפריקה כי אין טעם להסתנן לישראל. 
החדש  מהמתווה  בו  לחזור  רוה"מ  שקיבל  ההחלטה 
הייתה נכונה מאד גם פוליטית וגם כלכלית, וזו דווקא דוגמה 
למצב בו הציבור הבין אינטואיטיבית כי הפתרון של הטווח 
הקצר, הוא הבעיה של הטווח הארוך. הלוואי והבנה זו תאיר 
חברתיות- בסוגיות  גם  בישראל  הציבורית  המדיניות  את 

כלכליות נוספות.
על  הטווח  ארוכי  התמריצים  להשפעות  נוספת  דוגמה 
השונות.  הרווחה  קצבאות  מדיניות  היא  ציבורית,  מדיניות 
מצבן  מהמדינה,  קצבאות  תקבלנה  אשר  עניות  משפחות 
החומרי ישתפר. אבל, התוצאה בכל המקרים שנוסו הייתה 
דווקא לא צמצום של העוני, אלא הרחבה משמעותית שלו. 
במקום לצמצם את מספר העניים, מספרם רק גדל בעקבות 
הפוך  פועלים  הטווח  ארוכי  התמריצים  שוב,  הקצבאות. 

מהתוצאות בטווח הקצר. 
אפשרויות  יותר  להן  יש  עניות  המיידי, משפחות  בטווח 
לרכוש מוצרים, אך התמריצים הופכים את העוני למשתלם. 
ידי המדינה מזכה  על  כעני  כי הגדרה  רואים  הרבה אנשים 
כך,  כל  נורא  אינו  העוני  כי  למסקנה  ומגיעים  בהכנסות, 
הוא אפילו משתלם יותר מאשר עבודות דחק. וכך, עוזבים 
אנשים את עבודותיהם, ועוברים להתפרנס מן המדינה. יותר 
אנשים מוכנים להיות עניים, ומוותרים על מאמצים שיכולים 
להוציא אותם מעוני. התוצאה היא בכייה לדורות שנוצרת 

בגלל כוונות טובות. 
מתפרנסת  אשר  יום  קשת  משפחה  בין  דרמטי  פער  יש 
בשוק, לבין משפחה הנסמכת על שולחן הממשלה. משפחות 
המתפרנסות מקצבאות הנטייה ברוב המקרים היא להעביר 
את מנטליות העוני לדור הבא, וכך, במקום שהילדים יעלו 
בשיטות  לדבוק  ממשיכים  הם  הסוציו-אקונומי,  במדרג 
העוני של הוריהם. פעמים רבות קבלת הקצבאות מבוססת 
על קומבינות שונות, למשל אי הצהרה על הכנסות ועבודה 
בשחור, כדי להישאר זכאים לקצבה. והעניים במקום לפעול 
נחיתותם,  את  לשמר  כדי  פועלים  מצבם,  את  לשפר  כדי 

שאילולי היא לא יהיו זכאים לקצבה. 
בטווח הארוך, נמצאת המדינה פוגעת באזרחיה ומתמרצת 
תוצאות  מן  בדיוק  הפוך  הכלכלי.  מצבם  את  להרע  אותם 
ראותו.  בקוצר  המחוקק  כיוון  אליהן  אשר  הקצר  הטווח 
את התמיכה בעניים צריך להשאיר בידי הקהילה, הקהילה 
יודעת לזהות את הנצרכים באמת, ולתת במידה שלא תהפוך 
את העוני למשתלם ורצוי. פעולה חשובה שאנשים יכולים 
לעשות ביעילות, הופכת להרסנית כאשר היא נעשית על ידי 

המדינה. כי מדינה מתחשבת לרוב רק בטווח הקצר. 

קופות חולים בפריפריה
רוב  כי  מראה  שהתפרסם  הבריאות  משרד  של  דו"ח 
המעברים בין קופות החולים, קורים ביישובים חלשים. 53% 
ביישובים  התרחשו   2017 בשנת  הקופות  בין  מהמעברים 
המסקנה   .)10 )מתוך   1-3 הסוציו-אקונומיים  מהאשכולות 
השירות  מן  הרצון  שביעות  שאי  היא  מכך  שהסיקו  שהיו 
הרפואי בפריפריה היא גדולה בהרבה מן המרכז, כתוצאה 
מכך שהשירות בפרפריה ירוד. מסקנה זו חפוזה מידי, גם אם 

אינה מופרכת לחלוטין. 
לרמה  יגיעו  לא  בה  השירותים  לעולם  פריפריה  ראשית, 
שירות.  לכל  הדבר  ונכון  במרכז,  שירותים  של  ולנגישות 
משתלם לפתוח מכולת בבני ברק ולהפעיל אותה בכל שעות 
היום, ולא ממש משתלם לפתוח מכולת ביישוב כפרי בדרום 
בן 200 משפחות, ובטח שלא להפעיל אותה כל שעות היום. 
העובדה  מן  אלא  הפריפריה,  של  מ"קיפוח"  נובע  זה  אין 
איפה  שירותים  לספק  יותר  ומשתלם  יותר  שקל  הפשוטה 
בתל  המוקם  רפואי  מרכז  גם  כך  אנשים.  הרבה  שמרוכזים 
אביב, הוא יהיה נגיש להרבה מאד אנשים, כמו גם לרופאים 
היא  המתבקשת  והתוצאה  אחרים,  שירותים  ולנותני 
שהשירותים הניתנים שם הם נגישים יותר, זמינים יותר, וגם 
איכותיים יותר. הפריפריה איננה "מקופחת", אלא זו דרכה 
של פריפריה – מי שבא לגור במושב, לוקח בחשבון מטבע 
הדברים שלא יוכל לקנות סיגריות בין שתים לארבע או אחרי 
שבע בערב, פשוט כי אין מכולת או קיוסק פתוחים בשעות 
אלה. כך גם אין קניונים הומים, אין מרכזי קניות סואנים ואין 

שירותים רפואיים נגישים כמו במרכז. 
על  הפריפריה  בחשבון,  לקחת  שצריך  נוספת  ונקודה 
אשר  המאכערים,  בתופעת  גם  מאופיינת  השונים,  מגזריה 
מתוגמלים במיוחד כדי לקחת קבוצות של מאות ואף אלפי 
איש, ולהעביר אותם בבת אחת מקופה לקופה. זה לא בגלל 
שביעות  בגלל  יותר  אלא  הלקוחות,  של  רצון  שביעות  אי 

הרצון של המאכער ושל חשבון הבנק שלו. 
מושלם,  הוא  בפריפריה  שהשירות  כאן  לומר  באתי  לא 
פשוט אי אפשר להסיק מסקנה מן הנתונים, ואלה שהסיקו 
אפשר  תמיד  לא  וכן,  מידי.  חפוזות  בהחלט  הן  מסקנות 
"להשקיע בפריפריה" וזה גם לא בהכרח נבון מצד המדינה 
לבצע השקעות כאלה. עדיף פעמים רבות להשקיע בנגישות 
למרכז )רכבות, כבישים( כדי להנגיש את הזמינות שלו גם 

לאלה שגרים רחוק יותר. 

דוד רוזנטל

  החלטות מדיניות חייבות להתבסס על ההשלכות ארוכות הטווח ועל תמריצים שייווצרו
הסדר שהיה מעביר את המסתננים לאירופה, רק היה מעודד את חבריהם במדינות המוצא 

באפריקה להצטרף אליהם ולעשות את הדרך לישראל

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה



הידעת?

סודוקו

טיפים לירידה במשקל!

המשחק שלפניכם, מורכב מתשעה ריבועים 3×3.

הקשורים  מושגים  מופיע  מהמשבצות  בחלק 
יתרת  את  להשלים  יש  בריא.  חיים  לאורח 
לא  ואיזור  שורה  טור,  שבאותו  כך  המשבצות 
בהצלחה  אחת.  מפעם  יותר  מושג  אותו  יופיע 

ושתהיו בריאים!

מנגנון  את  בוחן  באחרונה  שפורסם  מחקר 
השפעת מוצרי החלב בוויסות משק השומן. הנה 

כמה עובדות:

הגברת  על  השפעה  החלב  לחלבוני   - שובע 
הרגשת השובע.

קלוריות - ללקטוז )סוכר החלב( אינדקס גליקמי 
נמוך שהוכח כמעלה תחושת שובע ותורם לירידה 

בצריכת הקלורית.

צריכת סידן נמוכה בזמן דיאטה מוגבלת  סידן - 
קלוריות, מגבירה את התיאבון. תאכלו מוצרי חלב!   

שלגונים בריאים כחטיף לקיץ 
או כארוחת ארבע מכיוון שהם 

מכילים יוגורט, סירופ תמרים 
ופירות -"אוכל מזין שילדים 

אוהבים".

אופן ההכנה

⋅ מכניסים לבלנדר שני מיכלי 
יוגורט )או לבן(, 2 כפות סילאן/

דבש, כוס פירות טריים )לפי 

הטעם( שנחתכו לקוביות 
והוקפאו.

⋅ טוחנים. 
⋅ מחלקים לכוסיות קטנות 

ועוטפים בניילון נצמד. 

 ⋅ נועצים במרכז מקל ארטיק 
שניתן לקנות בכל חנות חומרי 

יצירה.

נשנוש 
שלגוני 
יוגורט 
ופירות

מתכון

לא תאמינו מה מסייע להרזיה

פריסה - הקפדה על ארוחות קטנות ומסודרות במשך היום, תורמת 
להעלאת חילוף החומרים ולשמירה על רמת סוכר תקינה בדם.

מגבירה  נוזלים  של  מספקת  שתייה  על  הקפדה   - בששון  מים 
את חילוף החומרים ומעניקה תחושת שובע ובכך מסייעת בירידה 

ובשמירה על המשקל. 

ועכשיו לישון! - שעות שינה מועטות מידיי מובילות לרמת לפטין 
גורמת לרעב מוגבר, אכילת  גבוהה בדם, אשר  גרלין  ורמת  נמוכה 

יתר, ירידה בחילוף החומרים והשמנה. אז לא עדיף לישון?!

החלבונים תורמים לתחושת שובע לאורך זמן  חלבון? בתאבון! - 
על ידי האטת קצב התרוקנות הקיבה.

מוצרי חלב - לבריאות!

גבינהירקותחלב

גבינה יוגורט
ירקותחלבצהובה

חלבהליכהגבינהמים

גבינה יוגורט
מיםפירותצהובה

לבןירקות

ירקותיוגורטחלבלבן

גבינה פירותגבינה
יוגורטצהובה

מיםפירותגבינהלבן

גבינה 
לבןהליכהצהובה

רוצים להרגיש טוב יותר ולחיות 
חיים בריאים ורזים יותר? תתחילו 

לשתות ולצרוך מוצרי חלב ⋅ 
מחקרים קליניים עדכניים טוענים 
כי השילוב הייחודי של סידן בתוך 

מרכיבי התזונה הנוספים בחלב, גורם 
להאצה בחילוף החומרים ומשפר 

את יכולת הגוף לשרוף שומנים
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