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במועצת  אחד  פה  התקבל  שההסכם  מזכירים  "אנחנו 
הביטחון של האו"ם במסגרת החלטה 2231. אנחנו קוראים 
ולנהוג  ההסכם  לתנאי  מחויבים  להישאר  הצדדים  לכל 
באחריות", הכריזו מנהיגי גרמניה, בריטניה וצרפת בהכרזה 

משותפת ונדירה.
הישארותה  כי  ואמר  הוסיף  מקרון,  עמנואל  צרפת,  נשיא 
של איראן לא גרעינית מוטלת בספק בשל החלטת טראמפ. 
יותר  רחב  הסכם  על  לעבוד  ימשיך  הוא  כי  הוסיף  מקרון 
והיציבות  הטילים  תוכנית  הגרעינית,  הפעילות  את  שיכלול 

המזרח התיכון.
לפרוש  טראמפ  של  להחלטתו  בצער  הגיבה  רוסיה  גם 
משוללות  טראמפ  הנשיא  של  הגרעין. "טענותיו  מהסכם 
כל בסיס, איראן מילאה את תנאי ההסכם בקפידה", הודיע 
משרד החוץ הרוסי. "מוסקבה פתוחה למשא ומתן עם שאר 

המדינות בהסכם, ותמשיך להעמיק את היחסים עם איראן".
גם באיחוד האירופי הביעו את מורת רוחם מהמהלך של 
אמרה  מוגריני,  פדריקה  האיחוד,  של  החוץ  שרת  טראמפ. 
כי היא מצפה מהקהילה הבינלאומית להמשיך ביישומו של 

ההסכם למרות הצעד האמריקאי.
מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, אמר כי הוא מודאג מאוד 
עם  הגרעין  מהסכם  לפרוש  האמריקני  הנשיא  מהחלטת 
בהסכם  המעורבים  הצדדים  שאר  לכל  קרא  גוטרש  איראן. 

הגרעין לקיים את ההתחייבויות שלהם בצורה מלאה.
כי  אמר  ארדואן  טאים  רג'פ  טורקיה  נשיא  של  דוברו 
החלטת הנשיא האמריקני לצאת באופן חד-צדדי תיצור "אי 

יציבות ועימותים חדשים".
נשיא ארצות הברית לשעבר, ברק אובמה, מסר כי החלטת 
מוטעית  היא  איראן  עם  הגרעין  מהסכם  לפרוש  טראמפ 
ו"טעות איומה". גם מזכיר המדינה האמריקני לשעבר, ג'ון 
קרי, אמר כי הפרישה מהסכם הגרעין "מבודדת את ארצות 
ישראל  את  ומעמידה  האירופאיות  בריתה  מבעלות  הברית 

בפני סכנה גדולה".
של  נאומו  לאחר  אמר  רוחאני,  חסן  עצמו,  איראן  נשיא 
טראמפ כי ארה"ב מעולם לא עמדה בהתחייבויותיה בהסכם 
הגרעין עם איראן. הוא הוסיף כי כעת יש זמן קצר לדון עם 
כנו.  על  ההסכם  את  להשאיר  כדי  החתומות  המעצמות  יתר 
שר החוץ האיראני אמר: "בתגובה להפרות החוזרות ונשנות 
של ארה"ב והפרישה הבלתי חוקית מהסכם הגרעין, אעמוד 
בראש מאמץ דיפלומטי לבחון אם הישארות בהסכם הגרעין 

תיטיב עם איראן. התוצאה תקבע את תגובתנו".
טראמפ,  של  החלטתו  על  זעמו  בטהרן  פרלמנט  חברי 
ובוקר לאחר מכן הציתו את דגל ארצות הברית ואת הנוסח 
"החלטת  ציינה:  האיראנית  הגרעין. התקשורת  הסכם  של 
טראמפ היא לא חוקית, לא לגיטימית וחותרת תחת הסכמים 

בין-לאומיים".
מנגד, כצפוי, ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, הודה 
לו  נכונה,  "החלטה  הגרעין:  מהסכם  פרישתו  על  לטראמפ 
היה הסכם הגרעין של איראן נשאר על כנו, תוך כמה שנים 
בשביל  אורניום  מספיק  להעשיר  לאיראן  מאפשר  היה  הוא 
לייצר ארסנל של פצצות גרעין. ההסכם הזה הזרים לאיראן 

מיליארדי דולרים ומימן מכונת מלחמה במזרח התיכון".
של  החלטתו  על  בירכה  סעודיה  גם  במפתיע, 
טראמפ: "תומכים בהחלטת ארה"ב לעזוב את הסכם הגרעין 
כדי  ההסכם  מן  שצברה  ההון  את  ניצלה  איראן  איראן.  עם 

להגביר את תוקפנותה", מסרו הסעודים.
של  פרישתו  לאחר  הגיב  מפתיע,  לא  כמה  טיבי,  ח"כ 
טראמפ באופן מקומם במיוחד: "העולם כולו מחויב להסכם 
וישראל  ורק שתי מדינות עם נשק השמדה המונית, ארה"ב 
ההסכם  על  ישמרו  אירופה  שמדינות  מקווה  לו.  מתנגדות 

ויחזקו אותו כדי לשמור על השלום העולמי".
שר הביטחון אביגדור ליברמן הגיב גם הוא זמן קצר לאחר 
הערב  אמר  החופשי  העולם  "מנהיג  כי  ואמר  טראמפ  דברי 
איראן  כאן!  עד  ונחרץ:  ברור  בקול  האייתוללות  למשטר 
ומוות בכל העולם.  ומממנת טרור  דיקטטורה התומכת  היא 
איראן בעצמה היא ישות טרוריסטית השואפת לנשק גרעיני. 
זהו צעד מנהיגותי אמיץ שבסופו נפול ייפול המשטר האיום 

והאכזר הזה". 

רוחות מלחמה

איראנים בסוריה,  נשק  נמשכות הפצצות מאגרי  בינתיים, 
מדובר  חיזבאללה.  הטרור  ארגון  לוחמי  נמצאים  בו  במחוז 
בעניין של לא יותר מחצי שנה, אז מתחילים להגיע שמועות 

כי מליציות איראניות מתקרבות אל הגבול הישראלי ומנסות 
להתבסס כאן. אותן מיליציות שפעלו בסוריה לאורך השנים 

האחרונות. 
שעה קלה קודם הכרזת הנשיא, הורו בישראל על פתיחת 
ערים  ובנוסף,  ביטחוני,  איום  בשל  הגולן  ברמת  מקלטים 
נוספות בצפון הודיעו על פתיחת מקלטים, על אף שלא נדרשו 
לכך. במקביל, נערך גיוס מילואים במתכונת מצומצמת ביותר 

והוכרז על הגברת כוננות מצד צה"ל. 
שיירת  בהם  טרור,  יעדי  תקף  צה"ל  ההתקפי:  במישור 
במתקפת  ישראלים,  ביעדים  לפגוע  שנועדו  צבאיים  רכבים 
מנע שעלתה לאויבינו בחייהם של 15 לוחמי טרור מסוכנים 

לפחות, ובכך נמנעה תקיפה. 
על  דיווחים  אינספור  לאחר  בערב,  רביעי  ביום  אולם 
ירו  עפד"ז,  ותקיפות  החמה  הגזרה  לאורך  שחגים  מטוסים 
האיראנים מסוריה לא פחות מ–20 טילים לעבר קו המוצבים 
שבקדמת רמת הגולן, את כולם כיפת ברזל יירטה בהצלחה 
סף  אך  נפגעים,  ללא  הסתיימה  המתקפה  שמיים  ובחסדי 
המתח, עלה לאחר שנשמעו אזעקות ברמת הגולן, והתושבים 

נאלצו להיכנס למרחבים מוגנים בזמן שצה"ל מכה באויב. 
חריפה,  ישראלית  תגובה  נרשמה  בלילה  ברביעי  כבר 
עפד"ז,  סוריה.  ברחבי  איראניים  מתקנים  בעשרות  שפגעה 
המקיפה  במתקפה  השתתפו  ישראלים  מטוסים  עשרות 

שפגעה דרמטית ביכולותיה של איראן.
ההגנה  משרד  את  שציטטה  רוסית  ידיעות  סוכנות  לפי 
טילים   60 לפחות  ירו  ישראלים  מטוסים   28 במוסקבה 
קרקע- טילי  היו  מהטילים   10 כאשר  המדוברת,  במתקפה 
קרקע. ממרכז המעקב הסורי טענו כי יש "לפחות 23 הרוגים 

בתקיפות הישראליות בלילה".
רוסיה וצרפת קראו בבוקר שלאחר התקיפה לכל הצדדים 
המעורבים להימנע מהסלמה. מלשכתו של הנשיא הצרפתי 
האירוע  כל  לאורך  עודכן  "הנשיא  נמסר:  מקרון  עמנואל 
צוין  עוד  להימנע מהתדרדרות במצב".  לצדדים  קורא  והוא 
אנגלה  גרמניה  קנצלרית  עם  ישוחח  הוא  היום  בהמשך  כי 
מרקל על ההתפתחויות. בגרמניה הגיבו גם ואמרו: "מדובר 

בפרובוקציה".
הגיב:  בוגדנוב  מיכאל  החוץ  שר  סגן  במקביל, 
לפעול  וצריך  מדאיגות  מאוד  האחרונות  "ההתפתחויות 
למנוע הסלמה. רוסיה במגעים עם גורמים ישראלים ואיראנים 

להביא לרגיעה". 
ערן זינגר, ראש הדסק הערבי ב'כאן' מסכם בשיחה עם 'כל 
העימות  בפתחו של  אנו  כרגע,  נראה  שזה  "כפי  כי  ישראל' 

הצבאי הראשון בין ישראל למדינה אסלמית לא-ערבית".

שבוע רגיש

בינתיים, דווקא המתיחות בדרום ירדה מהכותרות, כזכור, 
לפני חודש דובר בכלל על סבב לחימה צפוי בדרום. זה כלל 
איש  לחיסול  ועד  מנהרות  השמדת  כמו  אירועים  של  אוסף 
חמאס במלזיה, שהובילו כמעט למבצע דרומי, ואילו עכשיו 

הדרום לא זוכה להתעניינות הראויה. 
האמת היא, שאין באמת רגיעה משמעותית מדרום, אלא 
יותר.  עליו  שומעים  אנו  ולכן  יותר  בוער  מצפון  שהמצב 
טרור העפיפונים, עימותים והרוגים – עדיין קורים בין עזה 
לא  לראשונה  שישי,  ביום  בשבוע שעבר  אגב,  עזה.  לעוטף 
בהיקף  ירידה  מגמת  מסמן  הדבר  האם  בגבול.  הרוגים  היו 
שבשבוע  רק  אולי,  האירועים?  הכחדת  לקראת  העימותים 
הקרוב נופל עלינו רצף האירועים ה'מפחיד' שעליו מדברים 
בתקופה האחרונה כימים לא פשוטים: ביום ראשון השבוע, 
חל 'יום ירושלים', למחרת - העברת שגרירות ארה"ב לבירה, 

העברת   - שלמחרת  וביום  הנכבה',  'יום  מכן  לאחר  יום 
יום שישי  סוגר  ואת השבוע  לירושלים  גוואטמלה  שגרירות 
מגמת  על  להכריז  מוקדם  כן,  ועל  הרמדאן.  של  הראשון 

חיובית בהקשר זה. 
השעה  אלו:  טרופים  ימים  במרוצת  נשכחות  מעט  נזכיר 
בין  20:00 בערב, הפכה מזמן לשעת ההודעות הדרמטיות. 
שהגיעה  והידיעה  הקלסרים  נאום  ביבי,  המלצות  השאר, 
אפשרית  מתגובה  חשש  על  הצבאיים  לכתבים  השבוע 
בתוככי  שתגיע  בתגובה  מדובר  בישראל.  איראן  של 
ופעילי  איראנים  לוחמים  הינם  הפועלים,  והגורמים  סוריה 
בסוריה  כבר  קיימים  התגובה,  ממרכיבי  חלק  חיזבאללה. 
מערכת  הערכות  פי  על  כך  לסוריה.  בדרכו  מהנשק  וחלק 

הביטחון שפורסמו בתחילת השבוע. 
בפגיעה  ולא  צבאיות  מטרות  בתקיפת  מדובר  כי  הערכה 
באזרחים, ועל כן העורף נמצא במצב שגרה – שגרה מתוחה, 
נכון לזמן ההודעה. כאמור לאחר מכן, אותה שגרה הופרה - 
זאת בתגובה על התקיפה המיוחסת לישראל בתחילת שבוע 
שעבר, אז נהרגו לפחות 11 איראנים בתקיפת טילים. הערכות 
בשיאן  כבר  המהפכה  משמרות  כי  השבוע  ראשון  ביום  היו 
את  להסוות  ינסו  הם  וכי  לנקמה  מהלך  לאותו  ההכנות  של 

שייכותם לתקיפה.  
הממשלה  ראש  התייחס  השבוע,  הליכוד  סיעת  בישיבת 
למצב הביטחוני מצפון, בהודעה שאולי רומזת על המתרחש: 
נגדנו  האיראנית  התוקפנות  את  לבלום  נחושים  “אנחנו 
באיבה, גם אם הדבר יהיה כרוך במאבק. עדיף עכשיו מאשר 
אחר כך. אומות שלא היו מוכנות לפעול בזמן נגד תוקפנות 
רצחנית נגדן, שילמו אחר כך מחירים כבדים בהרבה. איננו 

רוצים בהסלמה, אבל אנחנו ערוכים לכל תרחיש". 
לסוריה  מעביר  איראן  של  המהפכה  משמרות  “ארגון 
בחודשים האחרונים נשק מתקדם כדי לפגוע בנו, הן בחזית 
קרקע-קרקע,  טילי  התקפיים,  מל"טים  כולל  בעורף.  והן 
האוויר",  חיל  מטוסי  על  שיאיימו  איראניות  נ"מ  ומערכות 

אמר נתניהו. 
ניתן לפרש מהציטוט, כי ההודעה מיועדת לנשיא הרוסי, 
מעורב  והוא  רביעי  ביום  השבוע  נתניהו  נפגש  איתו  פוטין, 
הסורים,  על  השפעה  ובעל  בסוריה,  בנעשה  בולטת  בצורה 
האיראנים ובעקיפין גם על חיזבאללה. מטרת פרסום הערכת 
מערכת הביטחון, היא גם להעביר מסר לאיראנים כי ישראל 

יודעת מהנעשה והמתוכנן על ידי איראן ושלוחיה. 
הזה  בשלב  מעוניינת  לא  איראן  כי  היא  בישראל  ההבנה 
האירוע  על  כנקמה  נקודתית  בתקיפה  אלא  נרחב,  בעימות 
איראן,  עם  מלחמה  אופציית  כי,  אם  שלפניו.  וזה  האחרון 
עוד  לא  אם  הקרובות,  בשנים  נמנע  בלתי  כמשהו  נראית 
בזמן  יקרה  הדבר  אכן,  אם  כי  מקווים  בישראל  השנה... 
של  עוצמתה  מלוא  את  להציב  שצפוי  טראמפ,  של  כהונתו 

ארה"ב לצד ישראל.
לסיום, ביום שני השבוע, תיפתח סוף סוף שגרירות ארצות 
הברית בירושלים. אחרי שנים של דחיות ודיווחים מאכזבים, 
העברה  על  חודשים  מספר  לפני  הברית  בארצות  הודיעו 
התאריך  ובהמשך  השנה,  העצמאות  ליום  שתוכננה  צפויה 
מאירועי  לאחד  בעיצומן  ההכנות  השבוע.  שני  ליום  נדחה 
הדגל שמבשרים הישג ישראלי מדיני ותמונות שלטי הדרכה 

אל המקום, כבר הוצבו במקומם בגאווה. 
שעמד  משהו   – לטקס  יגיע  לא  טראמפ  הנשיא  זאת,  עם 
ירושלים  על  הכרזתו  אחרי  שאלה.  בסימן  האחרון  בחודש 
כבירת ישראל וכעת פתיחת השגרירות בירושלים, התעוררה 
ציפייה לביקור שני של הנשיא בארץ, ואף הוא עצמו הביע 
רצון במסיבת עיתונאים להגיע ולגזור את הסרט, אך הביקור 
בוטל ככל הנראה מחמת המורכבות הביטחונית והלוגיסטית 

הנדרשת.



אדוארד
אלופים בחיסכון
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ט. מוצרי חלב 
במחירים 

מוזלים
שעות פתיחה: א'-ד': 7:00-22:00, ה': 7:00-23:00, ו': 6:00-15:30

 www.edaardsons.co.il .רח' המכבים )מנחם בגין( 37, שוק פרדס כץ, ב"ב
שירות משלוחים  03-5790460, פקס: 03-6169933

 &1790  &1990  &18 90

 &1490

שמפו/ מרכך
הוואי

שקית חלב 
תנובה

ב-

ב-  &790

 &10 &10 &30 2 ב-4 ב-4 ב-

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי טיטולים חוגלה

2 ב-95& 3 ב-30& 

ב-

תרכיז תפוחים
100% טבעי

מארז קרלו

שמן קנולה
טעמן
בד"ץ העד"ח

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

חלב בקרטון
תנובה /גד

טיטולים

250 גרם

ב-

 &100 3ב-

ארטיק קרנ'צ/טילון 
גדול/ מגנום

 &10

פנטזיה

3 ב-20& 

 &3490

 &25

 &40

3 ב-

3 ב-

 &10 ב-

2 ב-

2 ב-

2 ב- 3 ב-

ב-

2 ב-

 &10

2 ב-10& 2 ב-10& 

400-500 גר'

גבינה צפתית 

 &10

 &50

 &30

 &10

 &10  &12

 &10

 &10

7ב-

2 ב-

4ב-

 &20  &10 &20  &30

קוטג' תנובה/ סקי

3 ב-10& 

גד / פיראוס

מוצרי 
השבוע גבינה צהובה

גבינת תנובה

 &2790
ב-

 &590
ב-

גבינה תנובה/ סקי בורקס גבינה /
בצק עלים

זוגלובק/ 
ציפור השרון

גבינה בטעמים

חברים יקרים! שבועות זה אנחנו!!

שניצל תירס / נקניקיות
 זוגלובק 2 ק"ג

פסטות ויליפוד
400 גרם

חומוס אחלה
750 גרם
בקניית זוג

1.600-1.800

נייר טואלט
40 גלילים

גבינת תנובה 
850 גרם
בקניית זוג

קורנפלקס תלמה

 &30 &20 3 ב-2 ב-

גבינת תנובה 
500 גרם

שמנת מתוקה
 תנובה / יטבתה 

 &8 90

 &490

פילה סלמון 
)נורבגי(

&4990
ב-

מארז טישו 
שישיה

&590
ב-

דג פילה
אמנון )מושט(

50& קילו 2 ב-

אגמי
ימים ד' - ו' פתי בר / הדר

מטרנה

2 ב- 2 ב-3 ב- 2 ב-

תנובה / נעם

שישיית סודה

גם פרוס

גלידת נסטלה
/ שטראוס טיטולים האגיס

שוקו בטעמים
תנובה / יטבתה
1 ליטר

סלטי מיקי
200 גרם

אינסטנט 
פודינג

שמנת/ שמנית תנובה

מארזי דנונה 
טבעי/ מתיקות

בולגרית פיראוס / גד

מארזי יופלה 
פירות

8 ב-

6 ב-

 &10

 &10

קרלו קצפת

 &100

בלינצ'ס גבינה

מארזי יופלה 
טבעי / מתיקות 6 קילו

3990& ב-

אבקת כביסה אריאל

4 ב-
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חיים וייס

מאושרים  התבטאו  הזדון",  ממשלת  חוקי  את  למחוק  "הצלחנו 
לפיד  יאיר  בנטל של  הנציגים החרדים, מעט אחרי שחוק השוויון 

נפל, וחוק גיוס חדש נחקק במקומו.
אנחת רווחה פשטה גם במטות המאבק לגירוש המסתננים, לאחר 
שהכנסת העבירה בשלוש קריאות את "חוק המסתננים". אבל כל זה 

במציאות מדומה, בה הכנסת מחזיקה בידיה את הכוח.
עמלים  החרדיות  כזה שבסיעות  הוא  הנוכחית, המצב  במציאות 
זמן רב על חוק גיוס חדש, כזה שיצלח את מבחן בג"ץ, ואילו במטות 
המאבק למען תושבי דרום ת"א לא יושבים רגועים, אלא מקיימים 
בכל שני וחמישי הפגנות ומסיבות עיתונאים דחופות, בניסיון לצאת 

מהפלונטר המשפטי.
בג"ץ  בה  למציאות  הגענו  כי  והחליטו  המפלגות  ראשי  ישבו 
כזה  ומצב  יחד,  גם  והמבצעת"  ל"רשות המחוקקת  הופך  לטענתם 
אינו בא בחשבון, וצריכים לעשות סוף למציאות. כך הגיעה לעולם 
ההתגברות"  פסקת  "חוק 
של ח"כ בצלאל סמוטריץ' 
שאושר  היהודי(,  )הבית 
ראשון  ביום  להצבעה 

האחרון בוועדת השרים. 
"כל  כי  אומר  החוק 
ברוב  יעבור  אשר  חוק 
לא  כנסת  חברי   61 של 
ידי  על  להיפסל  יוכל 
מאליו  מובן  בג"ץ", 
מחלוקות  עורר  שהחוק 
הללו  חריפות,  פוליטיות 
טוענים כי מדובר בפגיעה 
בית  בסמכויות  מסוכנת 
והללו  העליון,  המשפט 
כי מדובר בתיקון  טוענים 
הפרדת  של  נורמלי  מצב 
המהלך  האם  הרשויות. 
מסוכן  באמת  הנ"ל 
הסיכויים  ומה  מעוותת?  מציאות  הוא מתקן  או שמא  לדמוקרטיה 

שלו לעבור? יצאנו לבדוק.

התנגדות של אי הבנה

כדי לרדת לשורש העניין ולהבין מה היא פסקת ההתגברות, פנינו 
בית  ראש  דיסקין,  אברהם  פרופסור  של  דעתו  את  לשמוע  תחילה 
הספר למנהל, ממשל ומשפט מהמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

מהי פסקת ההתגברות?
"בהצעה שהונחה על שולחן ועדת השרים לענייני חקיקה מדובר 
בסעיף בחוק יסוד המאפשר לפרלמנט הישראלי לתת תוקף לחקיקה 
של הכנסת שלדעת בית המשפט איננה חוקתית ולכן בית המשפט 
את  לחוקק  תוכל  שהכנסת  אומרת  ההתגברות  פסקת  אותה.  פסל 

החוק שנפסל ללא שינוי עם רוב של 61 חברי כנסת".
חוקי  את  לפסול  הסמכות  לבג"ץ  בה  למציאות  הגענו  איך 

הכנסת?
חופש  יסוד  חוק  ב-1995  חוקקה  שהכנסת  חוקים  שני  "ישנם 
וחירותו. החוק המרכזי שנותן את  יסוד כבוד האדם  וחוק  העיסוק 
וחירותו,  האדם  כבוד  יסוד  חוק  הוא  חוקים  לפסול  לבג"ץ  הכוח 
בקנה  עולה  הוא  באם  רק  חוק  לחוקק  אומר שאפשר  הנ"ל   החוק 
נועד   .2 ישראל.  מדינת  של  ערכיה   .1 תנאים:  שלושה  עם  אחד 
בזכויות  חמורה  במידה  פוגע  אינו  החוק   .3 ראויה.  תכלית  למען 
ולזכויות המנוסחות  והפרשנות לתנאים  אדם, כאשר שיקול הדעת 
כי  )יצוין  השופטים  בידי  נתון  האלה  היסוד  חוקי  בשני  בעמימות 
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, התקבל ברוב של 32 קולות מול 21 

מתנגדים והוא הבסיס המקובל ביותר לפסילת חוקים בישראל(". 
במדינות  חוקים  פוסל  המשפט  בית  בהם  תקדימים  יש  האם 

העולם?
'חוקה',  אין  מדינות  בעולם  דמוקרטיות  מדינות  בשלוש  "רק 
בריטניה  את  כדוגמה  לקחת  ואפשר  וישראל,  ניו-זילנד  בריטניה 
יכול להצביע על חוק מסוים ולומר  שבה אין חוקה ובית המשפט 
את  לפסול  יכול  לא  הוא  צורה  בשום  אבל  חוקתי,  איננו  שהוא 

החוק. ההסדר הבריטי הוא הסבת תשומת הלב של הפרלמנט. אם 
לה  שגם  ישראל  במדינת  כנו.  על  נותר  החוק  מתעלם,  הפרלמנט 
חוקים  לבטל  המשפט  בית  בסמכות  לבריטניה,  בדומה  חוקה,  אין 
והוא משתמש בסמכות הזו יותר מבכל מדינה אחרת בעולם – כולל 

מדינות שיש בהן חוקה". 
בצורה  מתנהל  הישראלי  המשפט  בית  דיסקין,  פרופסור  לדברי 
בוטה נגד החוק, כך שאי אפשר לדעת האם הוא יבטל גם את פסקת 
פסיקות  את  מביא  הוא  החוק  נגד  להתנהלות  וכדוגמה  ההתגברות 
בג"ץ שאומרות כי נבחר ציבור שמוגש נגדו כתב אישום הוא באופן 
אוטומטי מושעה מתפקידו, אף על פי שישנם חוקים לגבי כל נבחר 
המשפט  בית  סופית.  הרשעה  לאחר  רק  השעיה  שקובעים  ציבור 
קבע כמה פעמים ההיפך - בניגוד מפורש לחוקים הללו, ולכן אין 
אפשרות לדעת האם בית המשפט ייטול את החוק לידיו ויבטל גם 

את פסקת ההתגברות.
באם מדינת ישראל היא היחידה בעולם בה בית המשפט יכול 
סיעות  של  חמורה  כך  כל  התנגדות  ישנה  מדוע  חוקים  לבטל 

האופוזיציה?
חוקים  לבטל  אפשר  חוקה  יש  שבהן  אחרות  במדינות  "גם 
חלק  מוגבל.  באפשרות  השימוש  אבל  החוקה,  את  שסותרים 
של  הבנה  ומאי  ידיעה  מאי  נובע  ההתגברות  לפסקת  מההתנגדות 
מי  כי  פוליטית,  סיבה  היא  להתנגדויות  העיקרית  הסיבה  הנושא, 
שרוצה לשאת חן בעיני עיתון 'הארץ' ובעיני בוחרים שאינם ימניים, 
מביעים את התנגדותם לחוק. ופועלים מתוך אינטרסים פוליטיים, 

לעיתים צרים".
ומי יגן על זכויות המיעוט?

ערבי  לשחרר  המשפט  בית  של  פסיקה  ישנה  כי  מסביר  דיסקין 
שהסתיימה  לפני  עוד   ,1948 בשנת  כבר  הרשויות  ידי  על  שנעצר 
בסדרה  הפרט  זכויות  על  הגן  המשפט  בית  העצמאות.  מלחמת 
צורך  היה  לא  כך  ולשם  החמישים  בשנות  בג"צים  של  מפוארת 
בסמכויות הקיצוניות שלקח לעצמו במסגרת "המהפכה החוקתית". 

עשוי להוביל לבחירות

אלירן טל, הפרשן הפוליטי והמדיני של ערוץ 20, מציג את נקודת 
מבטו להתעוררות הנושא עכשיו: "אין ויכוח על פסקת ההתגברות, 
יש ויכוח על המספרים ועל היקף החוק, שר האוצר מעוניין בחוק 
להוביל פסקת התגברות  בנט החליט  ונפתלי  רק למסתננים  שנוגע 
מורחבת של רוב של 61 חברי כנסת, מה שעורר ויכוח בקואליציה 
וסדק ביציבותה. כחלון מצדו עומד על רגליו האחוריות ואומר אני 
מוכן לכל פתרון בנוגע למסתננים, אבל לא אתן לקיצוניים - קרי בנט 
- להוביל את החוק. בנט מצדו אומר 'אני רוצה להעביר את החוק 

בלוח הזמנים שלי ולא של נתניהו וכחלון'". 
טל מוסיף ואומר שהוא לא יתפלא אם יתברר שהתנגדותו העזה 

של כחלון מגיעה ממהלך משותף שלו ושל נתניהו נגד בנט.
האם נתניהו אינו רוצה שהחוק יעלה לועדת שרים בכדי להגיע 
הקרדיט  את  להעניק  רוצה  אינו  שמא  או  כחלון  עם  להסכמות 

לנפתלי בנט?
שמדובר  בגלל  גם  ההתגברות  פסקת  את  רוצה  אינו  "נתניהו 
בשמרן וגם בגלל מצבו המשפטי, הוא לא רוצה להרגיז את נשיאת 

בית המשפט העליון ובנוסף ראש הממשלה איננו רוצה לתת קרדיט 
הכנסת.  למליאת  הזה  החוק  את  שהביא  כמי  לבנט  הזה  בנושא 
בנוסף, יש ניסיונות מאחורי הקלעים של השר לוין להגיע להסכמות, 
וכמו כן ההיתכנות במצב הנוכחי להעביר את החוק היא אפסית ואין 
רוב בקואליציה. לא מן הנמנע שראש הממשלה לאחר שובו מחו"ל 
יזמן את השרים כחלון ובנט וידרוש או להגיע להסכמות או שילכו 

לבחירות".
פעל  הוא  האם  החוק,  בעד  שרים  בוועדת  הצביע  גלנט  השר 

במוצהר נגד כחלון?
"גלנט לא קיבל הוראה מכחלון להצביע נגד הפסקה והצביע לפי 
צו מצפונו. כמו כן יש לזכור כי השרים אלי כהן ואכרם חסון, גם הם 

חברי מפלגתו של כחלון, התבטאו בעבר בעד פסקת ההתגברות".
האם בנט ילך עד הסוף?

"בנט כבר הלך עד הסוף עם החוק, הוא העלה את החוק בוועדת 
שרים נגד רצונו של ראש הממשלה והוא לא רוצה להיכנע לנתניהו, 
גם בגלל מצבו הפנים מפלגתי וגם כי הוא לא רוצה לתת את הקרדיט 

המלא לנתניהו".
אז אנחנו בדרך לבחירות?

טל אומר כי ודאי שבנט איננו רוצה להצטייר כמי שמפרק ממשלת 
לדבריו,  הממשלה.  ראש  יכריע  מה  לראות  רק  לנו  נותר  לכן  ימין 
ראש הממשלה עדיין מנסה להגיע לפתרון עם הפליטים בדרום ת"א 
ויוציא את הרוח  יכופף את בנט  זאת הוא  יצליח לעשות  ואם הוא 

והצלצולים מהחוק.

לא רוצים להילחם בבג"צ

לפסקת  התייחסותו  את  פותח  )ש"ס(  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 
פסקת  של  בנושא  לפרטים  להיכנס  רוצה  לא  "אני  ההתגברות: 
ההתגברות על נוסחותיה השונות, בסופו של יום אין לנו שום כוונה 
למען  להילחם  ונחרצת  אמיתית  כוונה  כן  לנו  יש  בבג"ץ,  להילחם 
ציבור בני התורה ששלח אותנו בכל הכלים והאמצעים. כאשר תגיע 
הנוסחה המוסכמת בין סיעות הקואליציה נבדוק האם היא מסייעת 

גם לנו לשמור על הדברים החשובים לנו.
יילחמו על העברת החוק שימנע  למה שהסיעות החרדיות לא 

מבג"ץ לבטל שוב ושוב את חוק הגיוס?
שבני  מנת  על  האמצעים  בכל  פועלות  התורה  ויהדות  "ש"ס 
הישיבות והאברכים יוכלו לשבת בנחת באהלה של תורה ולשקוד 
איננו  רק  לקואליציה  פועלים פחות מחברינו  לא  אנו  על תלמודם, 
יש  וחמישי.  שני  בכל  לתקשורת  הודעות  בהוצאת  צורך  רואים 
על  לשקוד  יוכלו  והאברכים  הישיבות  שבני  והיא  אחת  מטרה  לנו 
תלמודם בנחת ובשלווה, הדרך פחות מעניינת אותנו. איננו רוצים 
להילחם בבג"ץ, אנו רוצים רק דבר אחד והוא להסדיר את מעמד 
משרד  תעבור,  לא  ההתגברות  פסקת  ואם  בארה"ק,  התורה  לומדי 
מעמדם  את  מסדירים  איך  תשובות  לנו  להעניק  יצטרך  הביטחון 

החוקי של בני הישיבות והאברכים.
"צריך לזכור נקודה אחת מאד חשובה, הציבור החרדי היום לא 
קוו  הסטטוס  שמירת  על  נאבק  אלא  דברים.  ולשנות  להילחם  בא 
העליון  הערך  היא  התורה  עולם  שמירת  לנו.  החשובים  בנושאים 

ונעשה הכל ע"מ שהוא ימשיך לפרוח ולגדול". מלכיאלי. צילום: שלומי כהן

פרופ' אברהם דיסקין

פסקת ההתגברות היא סלע המחלוקת במושב הקיץ הנוכחי של הכנסת, בנט וכחלון מתקוטטים ונתניהו 
עשוי לפרק בעקבותיה את הממשלה  מה היא בעצם פסקת ההתגברות? האם היא נדרשת בעוד מדינות? 
מה יעשה ראש הממשלה? ולמה החרדים לא מעוניינים להוביל מאבק בבג"ץ?  כתב 'כל ישראל' שוחח 

עם פרופ' אברהם דיסקין, הפרשן אלירן טל וח"כ מיכאל מלכיאלי וחזר עם כל התשובות 

פסקת המחלוקת

הפרשן אלירן טל



מסעדת החצר. לגלות עולם חדש של טעמים מוכרים, 
בנגיעות ייחודיות של שף הבית

יום חמישי ושישי ו'-ז' בניסן (22-23/03)
יריד אוכל ענק לקראת שבת הגדול

עשרות תבשילים ייחודים של שף 'החצר',
מנות פתיחה מגוונות, סלטים ועוד - אל תפספסו!

כשרות בחצר חנות 'כל הקפואים' | טלפון. 03-69-59-329
מהודרת
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רחוב רבי עקיבא 50 בני ברק

מסעדת החצר. לגלות עולם חדש של טעמים מוכרים, 
בנגיעות ייחודיות של שף הבית

יום חמישי ושישי ו'-ז' בניסן (22-23/03)
יריד אוכל ענק לקראת שבת הגדול

עשרות תבשילים ייחודים של שף 'החצר',
מנות פתיחה מגוונות, סלטים ועוד - אל תפספסו!

כשרות בחצר חנות 'כל הקפואים' | טלפון. 03-69-59-329
מהודרת

וכשרות
איכות,

טריות,
שפע,

בשר | עופות | דגים | סלטים | קפואים | אוכל מוכן
רחוב רבי עקיבא 50 בני ברק טל: 03-6196874

חדש!!!
לתושבי פתח תקוה ואלעד והסביבה 

משלוחים עד הבית!

של עופות הודו ובשר  מפורקים וארוזים 
צמודה ובהשגחה  הלקוח  דרישת  לפי 






מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264
להזמנות: נדב - 050-6907276



לאנשים שיודעים לחסוך

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

הן
 כ

לי
גי

ששש
שששש
ששש.....

אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(
 אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'

בית שמש: רח' שפת אמת 32
ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

בני ברק: רח' יהודה הלוי 25 פינת רבי עקיבא
ירושלים: בית התאומים, כנפי נשרים 15 גבעת שאול

מודיעין עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד

03-5045000

טל' רב קווי
זה שווה לישיא החשמל והמיזוגלסניפי הרשת המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

מקרר גדול

החל מ: ₪2190

ל-6136
חודשים ₪

החל מ:

כולל משמרת השבת
תנור בילד אין 

+ כיריים

החל מ: ₪1090

ל-3136
חודשים ₪

החל מ:

כל מוצרי החשמל במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

מבחר חבילות מוצרי חשמל במחירים ללא מתחרים!

רוצים ליהנות משקט נפשי?
רק בשיא החשמל והמיזוג תוכלו לרכוש מזגן איכותי המותאם עבורכם

ולדעת שאתם בידיים טובות עם ההתקנה האמינה והבטוחה ביותר לאורך שנים

שיא השקט!

החל מ-1090 ₪

3058 ₪

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪
במחירים

הכי זולים!
ל-36 חודשים

₪

מבחר מזגן לסלוןמזגן לחדר שינה
מזגני 
תדיראן

החל מ-

החל מ-

התקנה יהודית איכותית במחירים מיוחדים ואחריות כפולה!

תנור משולב 
דו תאי מהדרין

החל מ: ₪1690

ל-4736
חודשים ₪

החל מ:

מכונת כביסה
7 ק"ג

לדוגמא ממחירי הכאסח!

במחירים
הכי זולים!

מזגני
טורנדו

7 שנות
אחריות מלאה

החל מ: ₪1290

ל-3636
חודשים

החל מ:

5 שנים של 
אחריות מלאה

₪
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ארבעס
יענקי קצבורג

חברי בית דין רבני ביתר עילית, בראשות הראב"ד 
הגאון רבי צבי ברוורמן, עלו השבוע בליווי סגן 
ראש העיר יצחק רביץ למעונו של מרן שר התורה 
הוראות  ליטול ממנו  כדי  קנייבסקי,  חיים  רבי  הגאון 
לענייניה הרוחניים של העיר. לאחר דיון ממושך, צירף מרן 
הגר"ח את חתימתו למכתב מיוחד, שבעבר חתמו עליו מרנן 
וראש  זצוק"ל  אלישיב  שלום  יוסף  רבי  הגאון  הדור  פוסק 

הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל.
ברחבי  לרבנים  ההוראה  ישראל  מגדולי  יצאה  זה  במכתב 
למוסדות  לקבל  אין  כי  ולדאוג  המשמר  על  לעמוד  הארץ 
שאיננו  אינטרנט  בביתם  מפעילים  שהוריהם  ילדים  החינוך 
כשראו מוגן. "לפעמים אף בלא כוונה אפשר להגיע למקומות 
הוראתם  את  הרבנים  הסבירו  ביותר,  הפסולים  הגרועים 
יכולים  ואף מבוגר  נער  הברורה, "בהסתכלות ארעית אחת, 
לרדת מכל דרגתם ביראת שמים, שמענו על עובדות נוראות, 
זה  ירדו מיהדותם, ושטן  יקרים  נהרסו, אברכים  אשר בתים 

מבחין  אינו 
גדולים  בין 
ם  י נ ט ק ל
אנשים  ובין 
לנשים, באם 
שמי  ייוודע 
הבית  מבני 
ש  מ ת ש מ
נטרנט  באי

מבית  הילד  את  לסלק  אפשר  עראי,  באופן  אפילו  פרוץ, 
החינוך".

בבית החולים  לבדיקות  הגר"ח  מרן  הגיע  כך השבוע  בתוך 
מעיני הישועה ולאחר הבדיקות שב למעונו ברשב"ם ולסדר 
יומו הרגיל, הציבור נקרא להתפלל עבור רבינו שמריהו יוסף 

חיים בן פעשא מרים. 

מעמד מרומם התקיים השבוע במעונו של מרן ראש 
הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, לרגל סיום 
"ארחות  ישיבת  על-ידי בחורי  נזיקין שנלמד  סדר 
בישיבה  שנמסר  היומי  בדף  מיוחד  בשיעור  תורה" 
מידי יום בשעות בין הסדרים על ידי הרב מאיר קניגסהפר, 
ראש  חתנו  בהשתתפות  התקיים  המעמד  הישיבה.  בוגר 
הישיבה, הגאון רבי איתמר גרבוז. לאחר סיום מסכת הוריות 

נזיקין  וסדר 
מגיד  ע"י 
השיעור זכו 
י  פ ת ת ש מ
ר  ו ע י ש ה
ע  ו מ ש ל
ש  א ר מ
ה  ב י ש י ה
חיזוק  דברי 

מיוחדים במעלת התורה וקדושתה, ואושרם ורוממותם של 
עמלי התורה.

נוסד והתקיים בעידוד מרן ראש הישיבה הגראי"ל  השיעור 
הזמן  ניצול  חשיבות  בגודל  התבטא  אשר  זצוק"ל,  שטינמן 
ועוד בידיעת התורה כמו שמוטל על כל אחד  להספיק עוד 
כי  יצוין,  לזה.  שזוכה  מי  ואשרי  הש"ס,  ידיעת  חיוב  ואחד 
ראש  מרן  כאשר  במעונו  נערך  יבמות  מסכת  על  הסיום 
הישיבה זצוק"ל, האריך בחשיבות השיעור, ושמח ושר יחד 
עם בני החבורה בשמחה לגומרה של תורה "אשרי מי שעמלו 
בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו". כמו כן, זכו הלומדים והסיום 
הקודם על סדר נשים נערך במעונו של מרן הגר"ח קניבסקי 
אשר שיבח מאד את ניצול הזמן של תלמידי הישיבה להספיק 

ולקנות עוד ידיעות בש"ס.

של  הלווייתו 
ר'  הנגיד 
קליין  מנדי 
מקליבלנד  ז"ל 
שנפטר  שבארה"ב, 
באופן   65 בגיל 

פתאומי, יצאה מאתר קברה של רחל אמנו בבית לחם, וזאת 
בעקבות תרומות בסכומי עתק שתרם לקבר בחייו.

ר  " ו מ ד א ה
חזר  מבעלזא 
ממסע  השבוע 
בקנדה  ממושך 
בימי  ובאוקראינה, 
האדמו"ר  של  שהותו 
מבעלזא  הרבנית  בקנדה, 
חיזוק  למסע  יצאה 
ובבית  החינוך  במוסדות 
החסידות  של  יעקב 
בנוסף,  במונטריאול.  
העסקנים.  בבתי  ביקרה 
הביקורים  אחד  במהלך 

מילדי  עשרות  כמה  עם  הרבנית  של  טיש  מעין  התקיים 
החסידות כשבראש השולחן באורח נדיר יושבת הרבנית.

בפעם ה-73, ציינה רוסיה את סיום מלחמת העולם 
על  האדום  הצבא  בניצחון  שהסתיימה  השנייה, 
למלחמה  הקץ  בא  ובכך  הנאצית,  גרמניה  צבא 
העקובה מדם שגבתה את חייהם של מיליוני אזרחים 
רבים  יהודים  בהם  לשעבר,  המועצות  ברית  במדינות 

הי"ד.
שבמרכז  האדומה  בכיכר  והמרשים  הענק  הצבאי  במצעד 
מר  רוסיה,  נשיא  לצד  לראשונה  השתתף  הבירה,  מוסקבה 
וכן  נתניהו;  בנימין  מר  הממשלה  ראש  גם  פוטין,  ולדימיר 
של  לצדו  גורבצ'וב,  מיכאל  לשעבר  המועצות  ברית  נשיא 

רבה הראשי של 
הגאון  רוסיה, 
בערל  רבי 
כאשר  לאזאר, 
ערך  לכן  קודם 
תפילת 'קל מלא 
לזכר  רחמים' 
מיליוני  ששת 
ם  י ד ו ה י ה

שנעקדו על קידוש השם הי"ד, ובהתאם לכללי הטקס ברוסיה 
הניח זר זהב לזיכרון הנספים, בשם כל העם היהודי ברוסיה.

בדבריו אמר הגר"ב לאזאר: "הניצחון האמיתי הוא בהענקת 
והוסיף:  הצעיר",  לדור  ואמיתי  מושקע  איכותי,  חינוך 
"בלבנו תמיד נודה ללוחמים המסורים, אשר מסרו את עצמם 
יהודים  של  קבוצה  זה".  בתאריך  לקיצה  והביאו  במלחמה, 
"וטרנים" - ותיקי המלחמה, שעדיין חיים בדורנו, התלוו אל 
הרב בטקס, לאחר שהשתתפו קודם לכן בטקס מיוחד שנערך 

בעבורם ב"מרכז החסד היהודי - שערי צדק". 
"מרכז החסד היהודי" מעניק עזרה קבועה במשך כל השנה, 
במזון וברפואה לאלפי נזקקים יהודים, בהם וטרנים וניצולי 
'יום הניצחון', חולקו השנה סלי  שואה רבים מאוד. לכבוד 
תלמידי  באמצעות  הוטרנים,  לכל  וחשובים  מכובדים  מזון 

המוסדות שנסעו לבקר אישית כל אחד מהם בביתו.
היהודים, פתח  הייחודי למענם של הלוחמים  את הפרויקט 
אישי שערך  בביקור  לאזאר,  הגר"ב  רוסיה  רבה של  אישית 
'מארינה  שכונת  יליד  ווידרמן,  יעקב  בשם  יהודי  אצל 

רושצ'ה', אשר קיבל את הרב עם ראשי מרכז החסד היהודי 
 ,93 בגיל  וזכה להניח לראשונה תפילין  גדולה,  בהתרגשות 

ואף נקבע מזוזה בפתח דירתו.
צילום: לוי נאזרוב

אלפים מתושבי העיר צפת ואורחים נהרו אתמול 
ערב ל"ג בעומר להדלקה המרכזית של המחלקה 
לתרבות תורנית ברחבת הסאריה בעיר צפת. בטקס 
הדלקת המדורה לכבודו של התנא האלוקי רבי שמעון 
מגדל  מוסדות  וראש  העמק  מגדל  רבה של  כובד  יוחאי  בר 
וסגנו  שוחט  אילן  העירייה  ראש  לצד  גרוסמן,  הגרי"ד  אור 
נהוראי לחיאני. ביציקת השמן למדורה כובדו בכירי העירייה 
המופע  להצלחת  רבות  סייעו  אשר  צפת  משטרת  ומפקדי 
וההדלקה. לאחר מכן פצחו המכובדים בריקוד סוער לכבוד 
חיליק  הקלרינט  אמן  בליווי  יוחאי,  בר  רבי שמעון  הילולת 

פרנק וענק הזמר מנדי ג'רופי.
בדבריו עמד הגרי"ד גרוסמן על חשיבות הפצת אור היהדות, 
ובדיוק כמו הדלקת המדורה המפיצה אור כך צריך להרבות 
נדיר  באופן  מכן  לאחר  אור".  ותורה  מצוה  נר  "כי  תורה 
אלפי  בליווי  בשירה  ופצח  הפודיום  על  גרוסמן  הרב  עד 

המשתתפים.
אחריו נשא דברים ראש העירייה מר אילן שוחט, שסיפר על 
השתלשלות ההדלקה המסורתית, ממקום קטן ברחבת השוק 
נטלו  בה  השנה  שהתקיימה  הענק  להופעת  ועד  העירוני, 
חלק ענקי הזמר החסידי. "זה מגיע לתושבי העיר, שיקבלו 

הופעות תרבות ופנאי, כמו לכל הציבורים השונים".
לאחר מכן התקיימה הופעה מלאה של גדול הזמר החסידי 
יידל ורדיגר, ולוותה בדואטים מרגשים  מרדכי בן דוד ובנו 
עם מנדי ג'רופי והקלרינט הנודע חיליק פרנק. בליווי תזמורת 

המנגנים ומקהלת בעלי המנגנים.
ש  י א
התקשורת 
גדסי  איתי 
ה  ח נ ה ש
האירוע  את 
בפני  חשף 
את  הקהל 
ה  ד ב ו ע ה
הפעם  שזו 

ובן  בן דוד מופיע בעיר הקודש צפת,  הראשונה בה מרדכי 
דוד הקדיש לקהל שיר מיוחד לכבוד המאורע.

לחיאני  נהוראי  העיר  ראש  סגן  הודה  הענק  הופעת  בסיום 
לכל המשתתפים, וערך הגרלת ענק על שלל פרסים, רחפנים, 
לתרבות  המחלקה  לצוות  והודה  ועוד.  קורקינט,  אופניים, 
גליל  נגב  לפיתוח  למשרד  וגשל,  שלום  ולמפיק  תורנית, 
בראשותו של יו"ר ש"ס אריה דרעי ולתנועת אל המעיין על 

שנטלו חלק במימון האירוע.

הוקמה המצבה על קברו של הנגיד הרב משה רייך ז"ל 
המצבה  נוף,  מהר 
נכתבה  המיוחדת 
האדמו"ר  עם  בעצה 
נכתב  ועליה  מצאנז 
הרבים,  את  וזיכה  זכה  "משה 
תורה  להחזקת  עצמו  מסר 
שר  ומאודו,  ליבו  בכל  וחסד 
ונגיד בישראל על הכלל והפרט 
נטה חסדו, הפליא בהארת פניו 
לכל אדם היו עניים בני ביתו, 
רבבות פיזר ברוחב ליבו, ולא 

החזיק טובה לעצמו".

רבני ביתר אצל מרן שר התורה הגר"ח, הלוויית הנגיד מקבר 
ב'ארחות  מסכם  סיום  מבעלזא,  הרבנית  של  הטיש  רחל, 

תורה' ונוסח מצבת הנגיד הר"ר משה רייך ז"ל
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שרה נתניהו בסרטון פייק ניוז
חדש: "אין תקציב 

לצלחות במעון ראש 
הממשלה, הגשנו מנות 

אחרונות בנעליים"

ראה"מ יפן לביבי: 
"כל הכבוד לשרה, איזו 
הגשה מקורית. ממש 

אישה נעלה"

ח"כ מוזס: 
"לא הודיעו לנו בזמן"

השר אורי אריאל: 
"לא הייתי ער לזה"

ח"כ מקלב יוזם: 
משרד התחבורה יוציא 
עדכון על "זמני כניסת 

ויציאת השבת לצד 
זמני עבודות הרכבת"

נבדקת האפשרות 
שצופרי השבת ישמשו 

גם כשעון מעורר

עיריית תל אביב פתחה 
מקלטים ציבוריים 
לרווחת התושבים:

 שעה ראשונה 20 ש"ח

 כל רבע שעה נוספת 

7 ש"ח

המנה שהוגשה תירוצי הח"כים לחילולי השבת

לראה"מ יפן בנעליים

המצב הבטחוני
אלאור אזריה השתחרר

מתקפת ברד

כחלון: "אם פסקת ההתגברות תעבור אף תייר לא יגיע לארץ", יאיר לפיד: "מתכוון להגיע בכל מקרה"

fake@kav-itonut.co.il  |  עורכת: ללי שרלין  |  משתתפים:  יענקי קצבורג,  שושי הלר,  שמעון ליברטי

ד, סגן ראש השבכ מגיב לדיווח: 
"חשאיות זה א ב שלנו. קראנו 
לחברה ל כדי שיחשבו שאנחנו 

בית ספר לנהיגה. 
מ, נ ו-ס זה רק הסוואה כדי 
שאנשים לא ישימו עלינו ע 

ויהיה להם פתחון פ. מעבר לזה 
כל הדיווחים הם ש ק ר ומי 

שמפרסם דברים כאלה מוכיח 
שהוא לא כזה צ, וזה ח בל 

יכופר, ב-ת׳ תעשה לך מלחמה"

נתניהו: "טראמפ הקריא את 
הנאום באנגלית מושלמת"

< הטילים של איראן 
הגיעו לתל אביב אך 

לא מצאו חנייה

< בנתניה מזהירים: 
אם איראן תתקוף, 

יהיה לה עסק איתנו

"הישראלים 
האלה והנאומים 
הארוכים שלהם"

"ביטול ההסכם 
מבורך, זהו צעד 
אמיץ של הנשיא 

טראמפ"

"הברד מצוין 
לחקלאות ומסייע 

למשבר המים"

"שחרור אזריה 
משמח ומעודד 
חיילים אחרים 

לפעול נגד הטרור"

"בדקתי ולפי 
החוק צריך לעדכן 
שלושה ימים לפני. 

מתנצל"

"ביטול 
ההסכם מסוכן, 

אני מאבד 
מנדטים"

"הברד מזיק 
לחקלאות ופוגע 
בכלכלת ישראל"

"שחרור אזריה 
מסוכן ומעודד 
חיילים אחרים 

לפעולות פזיזות"

תעלומה: מדו"ח המבקר 
עולה כי המדינה מחזיקה 

בבעלותה  בחברה המכונה ל' 
שאת שמה אסור לפרסם. חברת 

ל' מחזיקה בחברות מ' נ' וס' 
שגם את שמן אסור לפרסם

)מתוך העיתונות(

אלאור אזריה מכריז על הקמת מפלגת "יורה יורה"

חשש במערכת הבטחון: אחרי הברד תגיע מכת חושך

במשפחת אזריה 
מתלוננים: אלאור שוחרר 

באיחור של 11 דקות
מחבלים יקרים, 

אלאור אזריה שוחרר
משרד הביטחון




דיווחים על אזעקה 
בקיסריה, התושבים 

נכנסו לכספות...

"עלי פעם זרקו 
נעל, לו לפחות 

הגישו יפה"
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השריף הגיע

נעשה.  זה   -  It’s done אומרים  באנגלית 
טיפוסי,  טראמפי  באיחור  האמריקאי  הנשיא 
חד  פורשת  ארה״ב  והחליט.  פסוקו  את  פסק 
לידידותיה  קוראת  הגרעין,  מהסכם  צדדית 
העוקץ.  כאן  ו......  כמוה,  לנהוג  המערבי  בעולם 
נגד  הסנקציות  חידוש  על  מיידית  חותם  טראמפ  דונאלד 
 90 60 עד  איראן בצורתן החמורה ביותר. הווי אומר, בתוך 
- אירופה חייבת לבחור, עסקים עם איראן המתגרענת,  יום 
או איבוד מערכת הסחר ההדדי, עם מנהיגת העולם החופשי, 

ארה״ב של אמריקה. 
שלשום טראמפ הודיע, וכבר אתמול חזר לאיים: ״איראן 
חייבת לחזור למו״מ או שמשהו חמור יקרה״. המסר לטהראן, 
לא פחות לאזנים אירופאיות שחשבו, ידבר, ינאם, יתמוסס. 
יהיה בומבסטי,  זה  יקרה״,  לא אצל ה״שריף״. כשה״משהו 

כמו הנשיא האמריקאי.   
על הפרק עסקאות ענק. עסקת חידוש צי המטוסים האיראני 
האזרחיים ב40 מיליארד דולר. 110 מטוסים חדשים הוזמנו 
ולפחות  עסקה שהתחילה,  מאיירבוס.  ו100  בואינג  מחברת 
לפני  הרבה  להסתיים  חייבת  האמריקאית  בואינג  של  בצד 
וצרפת,  לאנגליה  המשותפת  איירבוס  חברת  האספקה.  גמר 
החצי השני של עסקת המיליארדים, לא תיקח סיכון לריב עם 

ארה״ב וגרורותיה.  
הגרמניות  הרכב  וחברות  הגרמנית  סימנס  הענק  חברת 
והאירופאיות שהזדרזו לחתום חוזי ענק עם טהרן - בבעיה. 
שעומד  בפרט  יד.  במחי  האמריקאי  השוק  על  מוותרים  לא 
התעשיות  את  לעודד  ש״מת״  קצר,  פתיל  עם  נשיא  בראש, 
בארה״ב. בפרט את תעשיית הרכב, שנחלשה מאד. בדטרויט, 
בירת תעשיית הרכב האמריקאי הולכים לקרוא כיכר על שם 

דונאלד טראמפ ולהנציחו כ״יקיר העיר״.   
תרזה מיי מנהיגת בריטניה, לא הזדרזה להצטרף לעמיתיה 
מצרפת וגרמניה ושאר מדינות האיחוד האירופאי שהודיעו, 
שמבחינתם הסכם הגרעין וביטול הסנקציות על איראן תקף. 
להודעת האיחוד  מיי שלא הצטרפה  תרזה  הגב'  דוברה של 
עם  עליו  נדון  שעוד  נושא  זה  להגיב:  הסכים  האירופאי, 
משותפת  שפה  יש  מיי  לגב'  כלל  בדרך  מאירופה.  עמיתנו 
מתקרב,  ה״ברקזיט״  עידן  האמריקאי.  הנשיא  עם  והבנה 
האירופאי.  מהאיחוד  מתנתקת  בריטניה  שנה  בעוד  בדיוק 
חשבון  על  ארה״ב,  עם  בריטי  שת״פ  מבטיחה  ההתנתקות 
ומקרון  ולמרות האיחוד האירופאי. אנג׳לה מרקל מגרמניה 

מצרפת מובילים את החזית הנגדית, יהיה מעניין. 
מערכת הבנקאות העולמית מובלת ומונהגת על ידי ארה״ב. 
וושינגטון כופפה את שוויץ האליטיסטית שלא חברה באף 
לא  אותה. שוויץ  לחייב  או  להגביל  בינלאומי שיכול  ארגון 
על  כפתה  ארה״ב  זאת,  למרות  ומוסדותיו.  באו״ם  חברה 
שוויץ ושאר בירות הכספים את דרישותיה האולטימטיביות, 
לגילוי וחשיפה של כל הח-ן החסויים מזה דורות. יתר על כן, 
דולרים  מיליוני  במאות  העולם  ברחבי  בנקים  קנסה  ארה״ב 

ולהמשיך  לשלם  העדיפו  הבנקים  אסורה,  פעילות  עקב 
למעט  החופשי,  הכלכלי  העולם  כל  להתווכח.  ולא  פעילות 
ודרישותיה.  לארה״ב  התכופפו  וסינגפור,  קונג  הונג  סין, 

מערכת הבנקאות הגרמנית קצת פחות. 
סנקציות אמריקאיות על הבנק המרכזי של איראן והחרמת 
הכלכלה  את  ידרדרו  האיראנית,  והסחר  הבנקאות  מערכת 
בטהראן ואיראן רבתי שנות דור. המטבע האיראני הטומאן, 
התמוטט השבוע. מרמות של 41/42 אלף לדולר. הוא התחזק 

הוא  אתמול  ב2013,  הסנקציות  הורדת  לאחר  אלף  ל36/35 
המזון,  למחירי  קטסטרופה  לדולר.  טומאן   75.000 ב  נסחר 

הדלקים, חלקי חילוף, כל מה שצריך האזרח הקטן.   
אישר,  דיפרטמנט  הסטייט  דובר  חוגגים.  בישראל 
שבשבועיים האחרונים המגעים והתיאומים עם ישראל, היו 
על בסיס יומיומי קבוע. זוכרים את הפאתטיות של הפרשנים 
להרע, שפירשנו את הנזק הבלתי הפיך שגורם נתניהו ליחסי 
יאיר  של  התקיף  הנאום  ולצחוק.  להיזכר  ישראל-ארה״ב? 
השאלה  נזק...  גורם  אתה  זה.  את  איבדת  ביבי,  לפיד:  ג׳ל 
שעדיין  המנדטים    18 הם  ומי  היכן?  הפרק,  שעל  היחידה 
ניתנים ל״יש-עתיד״? ה״לפיד״ עומעם, רציונלית הוא חייב 

להיכבות. 
את  מתחזקת  ולימין,  נתניהו  לבנימין  האישית  השנאה 
עצמה, ללא הגיון, שכל וביקורת עצמית מינימלית. הפרשנים, 
זרזירי התקשורת, קבוצת ידיעות אחרונות ו״הארץ״, לעולם 
או  המדינה  את  להחליף  צריך  טועה.  המציאות  טועים,  לא 
את המצביעים הברברים. בישראל זה לא מצליח להם, העם 
בוגד! עכשיו הם מנסים בארה״ב. חסידי האדמו״ר אובמבה, 
לא סולחים להילרי שהפסידה. היחיד שקם ואמר: כשמגיע, 

ישר  אמון,  איש  יעלון״.  ״בוגי  זה  כפיים!  לנתניהו  ומגיע 
דרך ונקי כפיים. לכן הוא לא מתאים למדמנת הבאושים של 

הפוליטיקה הישראלית.
סיסמת הבידוד המדיני שכופה בנימין נתניהו על ישראל, 
האוויר  חיל  הפצצת  למחרת  בדיחת-קרש.  לא  אפילו  היא 
מנהיג  ליד  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  עומד  בסוריה, 
פאטה- לא  במוסקבה.  צבאי  מצעד  וסוקר  פוטין  רוסיה, 

אחד  צדיק  יתנצל,  אחד  שפרשן  נושמת.  מציאות  מורגנה, 
מצטרפות  וגואטמלה  פרגוואי  שגרירויות  אין.  בסדום 
כוונתם  על  הודיעו  כבר  הבירה. אחרות  בירושלים  לארה״ב 
לעשות זאת. ראשי מדינות ונשיאים עומדים בתור, להתקבל 
לא  ברנע  נחום  מנותק.  עדיין  אברמוביץ  אמנון  בירושלים. 
ושמפניה,  סיגרים  עלויות  בודק  כספית  בן  זמנית,  מחובר 
סימה קדמון לא מעודכנת. ב״הארץ״ זו בכלל מדינה אחרת. 

כשאין מילה טובה כשמגיע! היחס למילה הרעה בהתאם.  
להעריך  יודע  פוטין  במוסקבה.  בחום  התקבל  נתניהו 
איראנים  בסיסים  מפציצה  כשישראל  בפועל,  מנהיגות. 
בסוריה, היא עושה רק טוב לתעשיית הנשק הרוסית. טהרן 
ישראל  במוסקבה.  מתקדמות  מערכות  לרכוש  רצה  אצה 
מקבלת  הרוסית  הכלכלה  חלילה.  וחוזר  אותם  מפציצה 
את  עושה  שישראל  נוח  לפוטין  חדשות.  והזמנות  תמרוץ 
שאירופה  מהמיליארדים  מכובד  חלק  בסוריה!  העבודה 
מזרימה לטהראן, מגיעים בסופו של עניין למוסקבה. הזחילה 
לידי  משחקת  הרוסית,  ההגמוניה  אחר  האיראנית-סורית 
הרוסים. איראן מוחלשת, סוריה התלויה בגרונה במוסקבה, 

טובות לפוטין ולקרמלין. 
הנשיא האמריקאי השאיר מוצא. הוא לא סגר את השערים. 
אליו.  להגיע  אפשר  לדעתו  משופר.  הסכם  מחפש  הוא 
יפחדו  הכבוד,  על  ימחלו  שבטהרן  מאמינים  בוושינגטון 
מנשוא,  קשה  כלכלי  רקע  על  שתגיע  עממית  מהתקוממות 
וינסו להגיע להסדר חדש בתיווך אירופאי. דונאלד טראמפ 
זאת  הוכיח  הוא  נדיב.  מנצח  להיות  יודע  מאחרים  בשונה 
צפון  למנהיג  כיום  חולק  שהוא  והמחמאות  בקופלמנטים 
קוריאה קים ג׳ונג און. בעבר הקרוב הוא היה ״איש הטילים״, 

היום הוא מנהיג, שטראמפ טס לפגוש אישית, ובסינגפור. 
מפציץ  איראן,  עם  הגרעין  מהסכם  פרש  טראמפ  דונאלד 
בסוריה כעונש על שימוש בנשק כימי, נותן חסות למדיניות 
אך  בסוריה,  שוטפות  ישראליות  ולהפצצות  בעזה  ישראל 
מכוון לצפון קוריאה. בפיונג׳יאנג הבירה, יושב לו השליט, 
המלך הכל יכול, מי שהכריז על עצמו 'בן האלים', בארמונו 
הינם  השחורות  הנקודות  וחושב,  לשמיים  מביט  המפואר, 
או  הרעבים?  עמי  בני  ידי  על  כורסמו  לא  שעדיין  ציפורים 
טיפש!  לא  און  ג׳ונג  קים  אלי?  בדרכם  מטוסים אמריקאים 
זה לא אובמבה, זה השריף! המדיניות הטראמפית מצדיקה 
את עצמה. אירופה האנטישמית, עסוקה בעצמה ובבעיותיה 
המאיימות על זהותה. ההתעוררות וההתפכחות יגיעו, ייתכן 

ומאוחר מדי.  

עו"ד יצחק שינפלד

טראמפ הוכיח שוב שמדובר במנהיג של ממש, ההיפך הגמור מקודמו 
נוטה  ובריטניה  קשה,  דילמה  בפני  ניצבת  אירופה  עכשיו    הרכיכה 
מההפצצות  נהנה  פוטין  גם  תטעו,  ואל    לאמריקאים  להצטרף 

הישראליות בסוריה, שתורמות בעקיפין לכלכלה ולתעשייה הרוסית

צילום: ויקיפדיה
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הספינים,  הדיבורים,  ההכנות, 
לקראת  והפילוגים  החיבורים 
הבחירות לרשויות המקומיות בעוד 
מספר חודשים עולים שלב. בהנחה 
והבחירות יתקיימו במועדן הקבוע בחוק, סביר 
להניח שבשבועות הקרובים עניין הבחירות 
ברשויות המקומיות יצבור תאוצה ויתפוס את 

סדר היום במגזר. 
אבהיר ואומר בתחילת הטור הזה, קטונתי 
מלתת עצות לראשי המפלגות החרדיות איך 
לנהוג בכל עיר ועיר, זה נתון להחלטתן של 
מועצות חכמי וגדולי התורה בש"ס וביהדות 
התורה, אך בכל זאת, הקו המנחה שצריך להיות 
לראשי המפלגות החרדיות הוא איחוד בכמה 

שיותר ערים, כמה שרק ניתן.  
אסביר גם למה, הבחירות ברשויות המקומיות 
ובמיוחד לראשי הערים הם כבר מזמן בהחלטת 
התושבים בכל עיר עיר מי יטפל בעיר טוב 
יותר, אבל לרשימות החרדיות בכל עיר ועיר 
ובפרט בערים המעורבות הן החלטות כבדות 
משקל, יש השלכות כבדות ומרחיקות לכת 
לתוצאה סופית במספר המושבים במועצת 

עיר שרובה חילונית. 
מעיון מעמיק שעשיתי בתוצאות הבחירות 
המקומיות הקודמות גיליתי נתון מדהים, אם 
היו מתאחדים, בערים רבות הנציגות החרדיות 
יכלה להיות עם תוספת כוח של עוד 30/35 
מושבים במועצות העיר השונות, תוספת כוח 
שתקנה לנציגות החרדית מעבר לתפקידים רבי 
משמעות, עוד תקציבים לפעילות תורנית, עוד 
הקצאות לבתי כנסת ומקוואות, עוד תלמודי 
תורה ובתי ספר, השפעה רצינית על ישוב העיר 
מבחינת האוכלוסייה החרדית, לא אתן כאן 
משל אבל ברור לי שעם עוד ועוד נציגים חרדים 

באותן ערים היה אפשר להשיג יותר. 
מכאן המסקנה שלי שעל דרעי גפני ליצמן 
ופרוש מוטלת המשימה החשובה הזו עכשיו. 
לקחת כל עיר ועיר, לרדת לעומקן של דברים 
ולנסות לאחד רשימות בכמה שיותר מקומות, 
כדי שתהיה תוצאה טובה יותר בכל עיר ובכל 

מקום. 

מלחמות הקרדיטים

כתבתי על כך לפני מספר חודשים, מפסקת 
ההתגברות הזו לא יצא כלום מעבר לכותרות 

של בנט-שקד-ביבי. 
ראינו זאת השבוע, שום דבר לא מעשי, 
ההתקוטטויות הבלתי נגמרות בתוך הנגמ"ש לא 
עושות טוב לפסקת ההתגברות, אני חושב שלא 
כחלון הוא המכשול לסדר ברשויות ולהפרדתן, 
הצורך האובססיבי להחריד של נפתלי בנט 
ואיילת שקד ליחצן את עצמם בלי בושה בכל 
דבר הקשור לימין מול שלטון החוק ובמקרה 

הזה מול בג"ץ הוא בעוכריהם. 
אני באמת חושב שיותר ממה שהשניים 
האלו, כלומר בנט ושקד מועילים הם מזיקים, 
תוך שימוש בלתי פוסק בכתבי החצר שלהם 
הפזורים בכל מרחב התקשורת הישראלית הם 
אלו שגורמים נזק, אם היה רוצה נפתלי בנט 
באמת להעביר את פיסקת ההתגברות, היה 
יכול להואיל בטובו ולנהל דיון ענייני מול ראש 
הממשלה והנוגעים בדבר בשקט וביסודיות, ולא 

כמו מה שראינו השבוע מול עינינו.  
כמו שכתבתי לפני מספר חודשים, הימין 
אינו יודע למשול ומפסקת ההתגברות לא יצא 
כלום חוץ ממלחמת אגו וקרדיטים בתקשורת 
ובעניין הזה צריך לומר לבנט די לירי בנגמ"ש. 

השבת והאחריות
 

השבוע ביום ראשון הגשתי את המהדורה 
המרכזית בקול חי )במקומו של ידידי אבי מימרן 
שמגיש באותו יום תכנית מיוחדת(, בראיון 
עם חבר הכנסת הרב משה גפני שאלתי אותו 
על התחרות הספורטיבית שהתקיימה בשבת 
האחרונה תוך כדי חילול שבת המוני של אלפי 

שוטרים. 
הרב גפני ענה לי באותו ראיון שהוא מחה 
נמרצות על כך אבל גם לא תמיד הממשלה יכולה 
לעשות עוד הרבה מעבר, מאחר ומדובר בארגון 
שנתון בידיים פרטיות. אני חושב שהסבר זה 
פלוס הבטחה שהוא ליצמן ודרעי קיבלו שזה 
לא יקרה פעם נוספת, בהחלט מניח את הדעת. 
חילול שבת הוא חילול שבת, ובחומרתו 
אין בכלל ספק, אבל התועלת בעקבות מה 
שהובטח לנציגים החרדים גדולה. יש לקוות 
שזכות שמירת השבת והדאגה של הנציגים 
החרדים לקדושתה של השבת תשמור על כל 

עם ישראל. שבת שלום. 

תתאחדו, לפחות 
ברשויות

דוד חכם
חכם מה הוא אומר

איחוד של המפלגות החרדיות בערים השונות לרשימות 
משותפות, יחזק את הכוח החרדי הכללי בעשרות נציגים, 

והמשמעות שלהם בשטח תהיה עצומה  וגם: מאבקי 
הקרדיטים והירי של בנט בתוך הנגמ"ש נמשכים

מעיון מעמיק שעשיתי בתוצאות הבחירות המקומיות 
הקודמות גיליתי נתון מדהים, אם היו מתאחדים, בערים 
רבות הנציגות החרדיות יכלה להיות עם תוספת כוח של 

עוד 30/35 מושבים במועצות העיר השונות, תוספת 
כוח שתקנה לנציגות החרדית מעבר לתפקידים רבי 

משמעות, עוד תקציבים לפעילות תורנית, עוד הקצאות 
לבתי כנסת ומקוואות, עוד תלמודי תורה ובתי ספר

"

אשפר, מבינים בבשר.

שבועות באשפר
יומיים רצופים על איכות לא מתפשרים

100%
בשר

ללא הזרקת מים | ללא תוספת פוספטים | ללא חומר מרכך | ללא צבעי מאכל

לשירותכם: מחלקת עופות טריים וקפואים בכשרות בד"ץ עדה החרדית

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

בראשות מרן ראש הישיבהאשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה מעצב/ת ארט 
דירקטור/ית 

לניהול סטודיו והפקה
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הפסיקו לתכנן

העולם  של  היום  סדר  את  מאתגרת  איראן 
משהו.  קורה  היום  לעבר,  ובניגוד  החופשי, 
את  לעצור  כדי  מתגייסות  וארה”ב  ישראל 
פייסנות  הסכמי  אחר  לנהות  ובמקום  איראן, 
הסכם  את  ביטל  טראמפ  הנשיא  איום.  קולות  משמיעות 
הכניעה של אובאמה, ומביא לסנקציות חדשות על איראן. 
מדיניות תקיפה של הנשיא כבר הניבה תוצאות מרשימות 
פייסנות  של  שנים  הרבה  אחרי  אשר  קוריאה,  צפון  עם 
אמריקנית מול איומים קוריאניים, פתאום נכונה לדבר על 
שלום והתפרקות מגרעין. נראה כי בפעם הראשונה מדינות 

דמוקרטיות התגברו על “חוק הקטסטרופה”. 
יש  כאשר   - הדמוקרטיות  במדינות  המובנה  כשל  זהו 
איום קיומי, או שיש משבר כלכלי, הציבור מוכן לשלם את 
המחיר, גם אם זו התגייסות למלחמה על כל הכרוך בכך, 
או הידוק החגורה כדי לתת כתף להבראה כלכלית ולמנוע 
אסון. דא עקא, שאת המחיר מוכן הציבור לשאת רק כאשר 

יש קטסטרופה משמעותית וגלויה לעין העומדת מנגד. 
עם זאת, פוליטיקאים רבים רואים את הנולד הרבה לפני 
עוד קטן,  כדור השלג כאשר הוא  רואים את  הציבור, הם 
אך הם מפחדים לנקוט בפעולה בה הציבור יידרש לשלם 
מחיר בשעה שאינו מבין עבור מה. למרות שבתחילת הדרך 
הקטסטרופה קלה בהרבה, משברים קל למנוע לפני שהם 
צוברים משקל, אך אפילו זאת יתקשו הפוליטיקאים לבצע, 

מחשש שהציבור לא יפרש את הסיטואציה נכון. 
יתירה מזו, יכול להיתפס הדבר בציבור כאילו ההנהגה 
היא שיצרה את הבעיה במו ידיה - בעצם הכרזת המלחמה 
תיתפס  רפורמה  על  ההכרזה  שעצם  או  מלחמה,  נוצרה 
כאילו היא זו שיצרה את המשבר הכלכלי. עובדה, הרי לא 
הייתה שום בעיה, וכעת משהצפתם אותה - נהייתה. נחמיה 
זאת בשם  עליכם”, מכנה  יעבדו  שטרסלר בספרו “ושלא 

“חוק הקטסטרופה”. 
וכך, הרפורמות הכלכליות הגדולות קרו רק כאשר היינו 
הכלכלי  במשבר  כך  לאומית.  רגל  פשיטת  של  ספה  על 
ערב  גם  כך  אינפלציה מרקיעת שחקים,  עם   ,1985 בשנת 
לרפורמות  הביאה  אשר   ,2003 בשנת  פירעון  חדלות 

כלכליות וקיצוצי קצבאות דרסטיים. ואם בתחום המדיני, 
למלחמה יצאנו, רק כאשר האויב התדפק בשער, או שכבר 
רק  טייסינו  יצאו  הימים  ששת  למלחמת  אקטיבית.  פלש 
רצונו  על  טיראן,  מיצרי  סגירת  על  הכריז  שנאצר  אחרי 
כאשר  רק  מסיבי.  כוחות  בגיוס  והחל  ישראל  בהשמדת 
תחושת החירום בישראל הייתה מעל ומעבר, החל מבצע 
“סדין אדום” בתקיפת שדות התעופה של ארצות ערב. ערב 
מודיעין  דו”חות  היו  כבר  כאשר  הכיפורים,  יום  מלחמת 
והערכות ברורות על הכנות למלחמה של המצרים, נמנעה 
עד  המתינה  אלא  נגד,  למתקפת  מיציאה  המדינה  הנהגת 

שהמצרים יתקפו, ורק אז החלו בגיוס מילואים. 
בתחילת  המערב  מדינות  היו  גם  כך  אצלנו,  רק  לא  זה 
שנות השלושים מול גרמניה הנאצית. באותן שנים, צבאה 
צרפת  מאד.  וחלש  מאד  קטן  היה  הנאצית  גרמניה  של 
לבדה או אנגליה יכלו לכבוש את גרמניה בקלות, ולהפיל 
את השלטון הנאצי. אך הן לא עשו זאת, כי הנהגת מדינה 
דמוקרטית לא תכריז על מלחמה מיוזמתה כאשר הציבור 
לא יבין. הן היו נתפסות בציבור כמחרחרות מלחמה, מול 
אפשר  כך,  בדורסנותן.  לעמוד  יכולה  שלא  חלשה  מדינה 
העולם הדמוקרטי לגרמניה להתעצם, לצבור כוח ומעמד, 
תוצאותיה  אשר  ותוקפנית  אגרסיבית  מדיניות  לבצע 
כאשר  האנושית.  בהיסטוריה  עולם  לדיראון  רשומות 
מידי,  מאוחר  היה  זה  למלחמה,  המערב  מדינות  התגייסו 
המחיר היה גבוה לאין ערוך מהמחיר שהיה נדרש אילו היו 

נוקטות פעולה בזמן. 
את המשברים קל למנוע כשהם בתחילת דרכם, אך קשה 
אומץ  עם  הנהגה  דרושה  לציבור.  בכך  הצורך  את  לשווק 
ציבורי, כדי לחסוך מהציבור מחירים כבדים עשרות מונים 
להביא  נכונים  וטראמפ  נתניהו  כי  נראה  כיום,  בעתיד. 
נראית  מובהקת  קטסטרופה  אין  שעדיין  למרות  לפעולה, 
לעין. איראן עדיין לא בשערינו, אך המדיניות כלפיה היא 

ריאלית ורואה את הנולד. 
יהיה  חשוב  איראן,  מול  נוהגים  וטראמפ  שנתניהו  כפי 
לנהוג גם בתחום הכלכלי. יש אתגרים שקל יחסית לעמוד 
צריך  עתידיות.  קטסטרופות  למנוע  וכך  זה,  בשלב  בהם 

להעלות את גיל הפרישה לפנסיה, בגלל העלייה בתוחלת 
צריך  הציבורי,  המגזר  את  דרסטית  לצמצם  צריך  החיים. 
על  הגנה  כל  ולבטל  חופשי  לייבוא  השוק  את  לפתוח 
החינוך  מערכת  את  להפריט  צריך  מקומית,  תעשייה 
לנו  יש  יחסית,  טוב  היום  הכלכלית  מצבנו  הממלכתית. 
משאבים להתמודד עם אתגרים, וזה הזמן לעשות זאת גם 
אם הציבור לא לגמרי מבין זאת עדיין. בואו נזהה את “חוק 

הקטסטרופה” עוד בהתהוותו, וננסה לתקן עצמנו בזמן. 

החקלאות הישראלית פוגעת 
בישראל

החלב בישראל יקר, יקר מאד. חלק מהמוצרים מחירם 
בשעה  בה  אירופה.  מדינות  לעומת  מכפול  יותר  בישראל 
שהפרה הישראלית מניבה הכי הרבה חלב, לכאורה הישג 
אמצעי  פר  חלב  )יותר  עלויות  להוזלת  להביא  שאמור 
ייצור(, המציאות היא שאנחנו משלמים יותר מידי. כל זה 
תוצאה של מדיניות גרועה, אשר פוגעת בצרכנים בישראל 
החלב,  משק  תכנון  מדיניות   – בחקלאים  גם  ופוגעת 

באמצעות חוק החלב. 
משק החלב בישראל מתוכנן מן המסד ועד הטפחות – 
יהיו  מי רשאי לייצר, כמה כל מחלבה רשאית לייצר ומה 
עלויות הייצור. במקביל, גם יש חסמי ייבוא באמצעות מכס 
גבוה, על מי שירצה לייבא חלב ומוצריו ממדינות אחרות. 
בלגן,  יש  תכנון  בלי  טוב, שהרי  נשמעת  “תכנון”  המילה 
שוק  שתכנון  היא  הכלכלית  המציאות  אלא,  סדר.  חוסר 
זו הדרך היעילה ביותר להעלות מחירים, ולפגוע באיכות 
וגם  יותר,  משלם  הצרכן  גם   – תכנון  של  בסופו  הייצור. 

החקלאי מרוויח פחות. כולם מפסידים. 
שורו וראו, האם קרה לכם פעם שרציתם לרכוש מוצר 
לקנות  אפשרות  מצאתם  לא  אך  כדורי,  עט  למשל  פעוט, 

דוד רוזנטל

תכנון השוק באופן מלאכותי והתערבות הממשלה גורמת לכך ששוק החקלאות 
הישראלי רק מזיק לכלכלה הישראלית • וגם: התערבות טראמפ ונתניהו למניעת 
מקבלי  בפני  הניצבת  הדילמה  את  לנו  ממחישה  באיראן  עתידית  קטסטרופה 

ההחלטות, והאומץ הנדרש מהן – גם כשמדובר בנושאים כלכליים

באותן שנים, צבאה של גרמניה הנאצית היה קטן מאד וחלש מאד. צרפת לבדה או אנגליה יכלו לכבוש 
את גרמניה בקלות, ולהפיל את השלטון הנאצי. אך הן לא עשו זאת, כי הנהגת מדינה דמוקרטית לא 

תכריז על מלחמה מיוזמתה כאשר הציבור לא יבין

"
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התכנון, לעומת זאת, אינו יודע לייצר שיתופי פעולה יעילים, אלא מגביה עלויות לכולם. היד הנעלמה 
פועלת באופן יעיל, אך התכנון כושל כמעט בכל המקרים בהם הוא נוסה. אך דווקא בישראל, תכנוני 

שוק עדיין מתקיימים בגאון, וכולנו משלמים עליהם מחירים כבדים

"

אותו? או אפילו מוצר יקר, מחשב נייד למשל, וכי קרה לכם 
שרציתם לרכוש ולא מצאתם? או מצלמה או נייר דפדפת, כל 
אף   – פלא  ראו  אך  להשגה,  וקלים  נפוצים  האלה  המוצרים 
איננו  המחשבים  שוק  האלה.  השווקים  את  מתכנן  לא  אחד 
מתוכנן, שוק המצלמות, שוק הדפדפות, אין שום יד מכוונת 
המנהלת השוק, ויחד עם זה – או יותר נכון בדיוק בגלל זה – 
השוק עובד נפלא! יש זמינות של סחורות, יש טווח רחב של 

מחירים, והמחיר הממוצע שווה לכל נפש. 
זוהי היד הנעלמה המפורסמת אותה תיאר הכלכלן הסקוטי 
שמישהו  בלא  המקצועי  בתחומו  פועל  אדם  כל  סמית,  אדם 
ינחה אותו, והוא עושה זאת עבור תועלתו האישית, אך שילוב 
כל המאמצים של האנשים כולם, פועל יחדיו ליצירת שווקים 
תוססים בהם צרכיו של הציבור נמלאים. הדייג דג דגים לא 
כי מישהו הנחה אותו לכך, אלא כי הוא רוצה להרוויח כסף 
למחייתו. את הדגים רוכש ממנו הקמעונאי, לא מדאגתו לדייג 
ממכירת  להרוויח  רוצה  הוא  כי  אלא  לציבור,  מדאגתו  ולא 
מדאגתו  לא  מהקמעוני  הדג  את  רוכש  הטבח  בשוק.  הדגים 
לקמעונאי והדייג, אלא כי הוא רוצה להרוויח כסף ממכירתו 
שנכנס  ראובן  והברנש  הייחודי.  בסגנונו  מבושל  כשהוא 
עושה  דייאט,  וקולה  צ’יפס  עם  מטוגן  דג  לאכול  למסעדה 
זאת לא מדאגתו לטבח, לדייג או למגדל הצ’יפס, אלא פשוט 
כי הוא רעב ומוכן לשלם כסף עבור דגים עשויים היטב בלא 

תכנן את שרשרת  לא  אף אחד  אותם בעצמו.  לטגן  שיצטרך 
הייצור והאספקה הזו, אך היא עובדת נפלא. כאילו יד נעלמה 
כדי  פעולה,  בשיתוף  לפעול  אנשים  הרבה  כך  כל  מכוונת 

שבסוף ראובן יוכל ליהנות מדג עם צ’יפס. 
שונים  מוצרים  לרכוש  יכול  מאתנו  אחד  כל  בדיוק  כך 
ובמחירים שונים ובזמינות מיידית, היד הנעלמה מכוונת את 
מאמין,  אדם  היה  הסקוטי  סמית  אדם  אגב,  היטב.  הכלכלה 
שרצה  כיון  אך  האלוקית”,  “היד  התופעה  את  כינה  והוא 
שאינה  בלשון  נקט  המדע,  אנשי  דעת  על  יתקבלו  שדבריו 

אמונית. 
פעולה  שיתופי  לייצר  יודע  אינו  זאת,  לעומת  התכנון, 
פועלת  הנעלמה  היד  לכולם.  עלויות  מגביה  אלא  יעילים, 
באופן יעיל, אך התכנון כושל כמעט בכל המקרים בהם הוא 
נוסה. אך דווקא בישראל, תכנוני שוק עדיין מתקיימים בגאון, 

וכולנו משלמים עליהם מחירים כבדים. 
גם  החלב.  מועצת  ידי  על  מתוכנן  בישראל,  החלב  משק 
ושניהם עדות  ידי מועצת הביצים.  משק הביצים מתוכנן על 
לכישלון מפואר של השיטה. פי שנים מהמחיר באירופה אנו 
משלמים. לא רק משלמים, אלא כפי שגם עולה מדו”ח מבקר 
של  בינלאומיים  סחר  הסכמי  גם  השבוע,  שפורסם  המדינה 

ישראל עומדים בסיכון בגלל מדיניות גרועה זו. 
האירופי,  האיחוד  עם  חופשי  סחר  הסכמי  יש  לישראל 

ובמסגר הסכמי הסחר נקבע כי המסחר צריך להיות הוגן. סחר 
חופשי משמע שאין מכסים ו”הגנות” אחרות על יצור מקומי. 
תכנון  קשיים.  ובלי  חופשים  בצורה  ולייבא  לייצר  ניתן  אלא 
שוק החלב והביצים בישראל מביא לחוסר יעילות ולמחירים 
וכדי למנוע  הייבוא למשתלם מאד,  גבוהים, מה שהופך את 
ייבוא  על  גבוה  מכס  מטילה  המדינה  החקלאים  בלחץ  זאת 
מוצרי חלב. מכס הוא פגיעה בהסכמי הסחר, והסכמים אלה 

אילו יפגעו זו תהיה פגיעה מהותית במדינה. 
על  החרם   ,bds-ה בתופעת  נלחמת  ישראל  מדינת  בעוד 
פגיעה  מאפשרת  עצמה  שהמדינה  הרי  מישראל,  מוצרים 
בדיוק באותו אופן. פגיעה בסחר הבינלאומי עם ישראל, זהו 
זו  פגיעה  לספוג  אבסורדי  זה  ויהיה  מאד,  חריף  כלכלי  נזק 
כדי להמשיך לשמר מערכת “תכנון” גרועה אשר רק פוגעת 
בכולנו. מחיר כפול אנו משלמים, גם שוק מתוכנן וגם פגיעה 

בסחר הבינלאומי. 
לחלוטין את התכנון תחומי  ולבטל  הזמן להתעשת,  הגיע 
מועצת  את  לבטל  החלב,  מועצת  את  לבטל  החקלאות, 
הביצים, או לפחות לפרוק אותן לחלוטין מכל סמכות תכנון. 
פחות,  לשלם  לצרכנים  מגיע  יותר,  להרוויח  לחקלאים  מגיע 

ובלי שעסקני וועדות תכנון ירוויחו על חשבון כולנו. 

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