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חיים וייס

בנושא  להכריע  ישראל  ממשלת  תיאלץ  הקרובים  בשבועות 
מסקנותיה  את  תגיש  הצה"לית  הועדה  הגיוס,  חוק  של  הנפיץ 
כדי  הנושא  את  בחקיקה  להעביר  תצטרך  החרדית  והנציגות 
בני  של  במעמדם  לפגוע  מאשתקד  בג"ץ  מהחלטת  למנוע 

הישיבות. 
איפה והיכן אוחזים הדברים, מי נגד מי, ומה צפוי לנו? 'כל 

ישראל' עושה לכם סדר.
מעמדם  להסדרת  החוק  פי  על  כיום:  החוקי  המצב  ראשית, 
של בני הישיבות כפי שהוא היום, כל בחור ואברך אשר חשקה 
נפשם ללמוד תורה מגיעים ללשכת, הגיוס מצהירים על כך כי 
צבאי.  משירות  שנה  למשך  דיחוי  ומקבלים  אומנותם  תורתם 
ביעדים  ינסה לעמוד  2023 צה"ל  גם אומר שעד  הנוכחי  החוק 

שנקבעו בחוק.
לפני כחצי שנה בית המשפט קבע כי החוק הזה איננו שוויוני, 
כמו כן בג"ץ הזכיר בפסיקתו כי כיום לא עומדים ביעדים ודרש 

מהממשלה להציג חוק גיוס חדש עד לחודש אלול הנוכחי.
חוק הגיוס החדש: החוק של חבר הכנסת יואב בן צור מש"ס 
לעבור  צריך  ועוד  החורף  מושב  בסוף  טרומית  בקריאה  עבר 
בשלוש קריאות בשביל להיכנס לתוקפו. בעיקרו החוק לא שונה 
ממה שהכרנו עד היום וכל מי שירצה לשבת וללמוד יוכל לשבת 
שהציב  לבעיות  גם  מענה  נותן  החוק  אבל  הלאה,  גם  וללמוד 
בג"ץ, כמו כן החוק אומר כי בכל שנה הממשלה תגדיר את יעדי 
הגיוס ובאם החרדים לא יעמדו ביעדים הללו הממשלה תצטרך 
לחוקק חוק גיוס חדש, אך גם לחרדים יהיה גלגל הצלה במקרה 
כזה והוא יהיה שינוי היעדים בוועדת חוץ ובטחון, ואם שם הם 
לא יצליחו - אז הם יוכלו להביא את הצעתם להפחתת היעדים 

במליאת הכנסת. 
ועדה מיוחדת לחוק הגיוס: במקביל, שר הביטחון אביגדור 
צריכה  אשר  מיוחדת  מקצועית  וועדה  במשרדו  הקים  ליברמן 
בוועדה  שהם  כפי  הגיוס,  חוק  לגבי  מסקנותיה  את  למסור 
)יצוין כי בוועדה לא חבר אף לא גורם  חושבים שצריך להיות 

חרדי אחד(.
הוועדה עדיין לא סיימה את דיוניה אבל ממה שדלף, צפויות 
תמליץ  הוועדה  כי  פורסם  למשל  כך  בעייתיות,  המלצות  גם 
אשר  בחור  כל  אחר  ולבדוק  הישיבות  להיכלי  בלשים  לשלוח 

מצהיר כי תורתו אומנותו כי באמת כך היא המציאות.
הסעיף הזה צפוי להתנגדותן של הסיעות החרדיות בגלל שלא 
ייתכן שכל בחור יחשוש לצאת לברית של אחיין שלו כי אולי 
המלצות  על  לשבת  צפויים  עוד  החרדים  לכן  בלשים...  יגיעו 

הוועדה ולמסור את הסתייגויותיהם.
הקווים האדומים: הקו האדום של הסיעות החרדיות הוא שכל 
ראשי  כך  על  בנחת,  זאת  לעשות  יוכל  תורה  ללמוד  שחפץ  מי 

המפלגות החרדיות אינם מוכנים לנהל משא ומתן וחברי הוועדה 
יודעים זאת. 

מה  כי  אדום  קו  הציב  ליברמן  איווט  הביטחון  שר  מנגד, 
ליברמן,  לדברי  שיעשו.  מה  זה  תחליט  המקצועית  שהוועדה 
זה מה שיהיה חוק  "מה שהוועדה של משרד הביטחון תחליט 
הגיוס המתוקן, גיוס זה דבר יותר מדי חשוב מכדי שפוליטיקאים 

יתעסקו אתו". 
האם אנו צריכים לחשוש מפיצוץ בין הצדדים לאחר שהתבצרו 

בעמדותיהם?
צדדי הקואליציה  אנו מקבלים מכל  אותה  הגורפת  התשובה 
מעוניינים  הצדדים  כל  וכי  כזה  לקרע  בכלל  חשש  שאין  היא 
לעבוד בשיתוף פעולה מלא על מנת להגיע להבנות, ולא להיפך.
בשלוש  לעבור  יוכל  החוק  האם  היא  הגדולה  השאלה  אבל 
כפי  הכנסת,  של  הנוכחי  הקיץ  מושב  במהלך  עוד  קריאות 
שלחו  אשר  וגפני,  ליצמן  החרדים  הכנסת  חברי  של  דרישתם 
חוק  כי  דורשים  הם  ובו  כשבוע  לפני  הממשלה  לראש  מכתב 

הגיוס יעבור בשלוש קריאות עד סוף המושב הנוכחי.
עיתונות'  ב'קו  השבוע  חריפה  ביקורת  נמתחה  זה  מכתב  על 
על ידי שר הפנים ויו"ר ש"ס אריה דרעי, שאמר כי לא הוצע לו 
לחתום אבל גם אם היה מוצע לא היה חותם על כך, משום שאין 

צורך בלחץ תקשורתי מיותר בנושא זה.
לפני  עד  הקואליציה  יו"ר  שהיה  מי  ביטן,  דוד  הכנסת  חבר 
אפשרי  יהיה  לא  כי  אתנו  בשיחה  אומר  חודשים,  כשמונה 
להעביר את חוק הגיוס בשלוש קריאות במהלך המושב הנוכחי 
ואם החרדים ירצו להגיע בשל כך למשבר קואליציוני יהיה להם 

קל מאוד להגיע למצב הזה. 
"אין  כי  לנו  גורמים בכירים בסיעות החרדיות אומרים  מנגד 
וכי  ביטן  של  לדבריו  מכירים  הם  אותה  המציאות  בין  קשר 
שורר אמון מלא בין חברי הכנסת החרדים לבין חברי הוועדה 
המקצועית במשרד הביטחון, וחברי הסיעות החרדיות בטוחים 
יוכל לעבור בשלוש קריאות עוד במהלך  שחוק הגיוס המתוקן 

המושב הנוכחי".
הגיוס  חוק  על  )שני(  השבוע  התבטא  ליברמן  הביטחון  שר 
ואמר כי ישנה התקדמות בוועדה המיוחדת אותה הקים במשרד 
ראשי  עם  התקדמות  יש  וכי  מוכנה  כבר  והטיוטה  הביטחון 

הסיעות החרדיות. 
יצא  תקדימי  מהלך  הישיבות.  לוועד  הישג  נרשם  כך,  בתוך 
ראשון',  ל'צו  בדרום הארץ שזומנו  הישיבות  תלמידי  בו  לדרך 
יתייצבו במבנה עירוני כדי להסדיר את מעמד 'תורתו אומנותו' 
ולא יצטרכו להגיע ללשכות הגיוס. השבוע, בני ישיבות מנתיבות, 
שם   - בנתיבות  עירוני  למבנה  במרוכז  הגיעו  ואופקים,  תפרח 
לאזורים  להתרחב  אמורה  מתכונת  אותה  מעמדם.  את  הסדירו 
נוספים ככל שיחלוף הזמן, מה שעשוי למשוך את השטיח מתחת 

לטענות הפלג שלא להתייצב בלשכת הגיוס.

אוריאל צייטלין

אושרה בקבינט ההצעה של השרה שקד ושל ראש הממשלה על 
בכנסת  שעבר  בחודש  שאושר  החוק  מלחמה.  לפתיחת  ההחלטה 
הממשלה  אישור  ללא  למלחמה  יציאה  לקבוע  לקבינט  מאפשר 
ואילו ראש הממשלה ביקש להוסיף כי בנסיבות קיצוניות הוא ושר 
הביטחון יוכלו להחליט לבדם על מהלך כזה, אך בעקבות הביקורת 
שלפיה  המקורית,  לגרסה  להחזירו  הוחלט  המהלך  על  שנמתחה 

הגוף המוסמך לכך יהיה הקבינט. 
של  רוב  נדרש  להצעה  הביטחוני.  המצב  רקע  על  אושר  החוק 
גם  החוק  הצעת  מתנגדים.   41 לעומת  תמכו   62 ואכן  ח"כים,   61
יציאה למלחמה ללא אישור  מאפשרת לקבינט להכריז בעצמו על 
הממשלה. על פי התיקון שאושר, את ההחלטה לצאת למלחמה או 

למבצע צבאי רחב היקף יקבלו שרי הקבינט. סעיף שקרא לאפשר 
לראש הממשלה ולשר הביטחון לקבל את ההחלטה בעצמם במקרים 
חריגים לא אושר בוועדת החוץ והביטחון, אך לבסוף אושר בכנסת. 

כעת, כאמור, שונה הנוסח. 
יו״ר העבודה והמחנה הציוני, אבי גבאי, הגיב על החלטת הקבינט 
לבטל את הסמכות שניתנה לרה״מ ושר הביטחון להכריז מלחמה 
לבדם: ״טוב שהקבינט החליט לבטל את החוק המסוכן שמראש לא 
היה צריך להיות חלק מספר החוקים שלנו. כפי שחזרתי ואמרתי, לא 
יתכן שנתניהו והאיש שהוא עצמו הגדיר כ״לא כשיר להיות אפילו 
פרשן צבאי״ יחליטו ביניהם על יציאה למלחמה. אני שב ומתחייב 

לבטל את כל החוקים המופרכים שהממשלה הזו אישרה".
שר הביטחון לשעבר ח״כ עמיר פרץ אמר כי: ״החלטת הקבינט 
נכונה. אני שמח שהביקורת שהשמענו עשתה את עבודתה. העברת 

ההחלטה על יציאה למלחמה על ידי הקבינט במקום הממשלה היא 
נכונה ומידתית, אך העברת ההחלטה לידי פורום של שניים בלבד 
הייתה שגויה וחסרת אחריות.  החלטות גורליות על יציאה למלחמה 
שביקש  כפי  שניים,  ידי  ועל  ולא  ראש  בכובד  להתקבל  צריכות 

נתניהו לקבוע״. 
והביטחון:  החוץ  ועדת  חבר  שטרן,  אלעזר  )במיל'(  אלוף  ח"כ 
"טוב שהקבינט התעשת והחזיר לעצמו את הסמכות החשובה של 

החלטה על יציאה למלחמה."
שר הביטחון והרמטכ״ל לשעבר משה )בוגי( יעלון הגיב: ״אין 
החלטה הדומה בהשלכותיה הלאומיות כהחלטה לצאת למלחמה. 
הניסיון להסמיך שני אנשים לקבל החלטה מסוג זה היה ניסיון נואל 
וחסר אחריות שנבע משכרון כח והיבריס. הזיגזוג הזה של ביבי - 

מתקבל בברכה...״

הישורת האחרונה: מה יעלה 
בגורל חוק הגיוס?

עבר בחוק: הקבינט יוכל לצאת למלחמה

במפלגות החרדיות משוכנעים שישלימו את החקיקה במושב הקיץ, שר הביטחון מצהיר כי ייצמד להמלצות הוועדה נטולת 
החרדים שמינה ויו"ר הקואליציה לשעבר טוען כי החוק לא יושלם במועד הנדרש  וגם: החשש מבלשים בישיבות, לעומת 

מהלך תקדימי של ביטול ההתייצבות בלשכות הגיוס

ברוב של 62 חברי כנסת עברה חקיקה שתאפשר לקבינט להחליט על יציאה למלחמה  הסעיף שמאפשר 
לראש ממשלה ושר ביטחון לקבל החלטה כזו לבדם – הוסר לבסוף

את  לבצר  והחובה  הזכות  בחלקי  נפלה  האחרון  החורף  במושב 
מעמדם של לומדי התורה, בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, באמצעות 
הגשת חוק הגיוס, או יותר נכון לכנותו חוק להסדרת מעמדם של לומדי 
כי בשבועות  כולי תקווה  התורה. אמנם המלאכה טרם הושלמה, אך 
הקרובים נזכה להשלים את מלאכת הקודש, לשמר ולשמור את עולם 

התורה ועמלי התורה. 
רבים שלא זכו לטעום טעמה של תורה, ולצערי אף כאלה שמכירים 
בחשיבות לימוד התורה, לא תמיד מצליחים להבין "מפני מה לומדי 
התורה פטורים משירות צבאי או לאומי", היכן הסולידריות שלנו עם 
החברה הישראלית אשר מיטב בניה מעניקים את ימי עלומיהם למען 

הגנת העם והארץ? היכן היא תרומתנו למדינה לעם ולארץ?
על חוק הסדרת  בימת הכנסת בעת ההצבעה  בנאום שנשאתי מעל 
מעמדם של לומדי התורה, הצגתי את השאלה, מה היה קורה לו לא 
היו לומדי תורה. לו במשך אלפי שנות גלות מאז חורבן בית שני כשעם 
ישראל נפוץ לכל עבר, למרוקו, לתימן, לפולין וגרמניה, ליוון ותוניסיה, 
לומדי התורה לא היו מעתיקים את השמועה, לא היו מתייגעים בתורה 

ומתלהטים אחריה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. 
האם אז מישהו מאתנו אחרי אלפי שנות גלות ורדיפות, היה זוכר את 
התנ"ך, את ציון וירושלים? איזה סיכוי היה שהעם היהודי מכל קצוות 
תבל היה מתכנס דווקא לכאן לארץ ישראל, לירושלים, כעם אחד תחת 

ארץ אחת תורה אחת ושפה אחת. 
לבוא היום לאלה שבזכותם אנחנו כאן, שבזכותם העם היהודי שמר 
על ייחודו וזכה לשוב לארצו ומולדתו ולשאול היכן תרומתם למדינה, 
דומה למי ששואל את מי שבנה את ארמון המלוכה במו ידיו, מתחזק 
היכן  המלוכה,  משמר  על  נמנה  אינו  אך  תיקון  הדרוש  את  ומתקן 

תרומתו למלכות.
נחיצותם  את  הבינו  המדינה  הקמת  בעת  כבר  המדינה  קברניטי 
וחשיבותם של לומדי התורה, גם הם הבינו שקיומנו כאן הוא בזכות 
עולם התורה ועולם הישיבות שבכל דור ודור. לא בכדי ראש הממשלה 
הראשון פטר את לומדי התורה משירות צבאי. ולא בכדי ראשי ממשלה, 
רמטכ"לים ואנשי ביטחון נהגו לפקוד את ביתו של מורנו ורבנו אביר 
הרועים מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל ולבקש ממנו עצה ותושייה, תפילה 
וברכה לפני כל מבצע או פעילות צבאית. שהרי התורה מגנא ומצלא, 

"כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה".

"בני התורה הם 
חוד החנית בהגנת 

העם והארץ" 

ח"כ יואב בן צור



בואו להיות שותפים
בעבודה מאתגרת

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מגייסת סוקרים/ות לאיסוף נתונים טלפוני 

המשפיעים על עיצוב פני המדינה

דרושים/ות סוקרי/ות טלפון
העבודה בירושלים
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אוריאל צייטלין

אחרי שהנשיא טראמפ ביטל את הסכם הגרעין בצורה בועטת 
ובלתי מתפשרת, הודיע השבוע ביום ב' מזכיר המדינה פומפאו, על 
הדרישות מצד ארצות הברית שרק כשאיראן תתחייב עליהן יוכלו 
להוביל להסכם חדש שיסדיר את הבעיות בצורה מקובלת ומתוקנת. 
הנשיא טראמפ עצמו התבטא בעבר ואמר שכדאי לאיראן להביא 
הסכם חדש או "שיקרה משהו", כעת, עם פרסום רשימת הדרישות 
הבסיסית למדי אבל בלתי מתפשרת, מחריף טראמפ את המאבק 

באיראן וגרורותיה אל מול עמדת אירופה. 
את  ישנה  לא  המשטר  אם  יגדל  רק  הסנקציות  של  "הכאב 
המסלול הלא מקובל והמזיק שהוא בחר לעצמו ולעם האיראני", 
הצהיר פומפאו, "עד שנסיים, אלו יהיו הסנקציות החזקות ביותר 

בהיסטוריה", הבטיח. 
האיראנים  על  כי  המדינה  מזכיר  קבע  הגרעין,  נושא  מלבד 
להפסיק את מעורבותם בסכסוכים ברחבי המזרח התיכון, ובכלל 
זה בסוריה, בתימן, בלבנון ובאפגניסטן. "רשימת הדרישות נראית 
של  המאסיבי  ההיקף  את  מייצגת  פשוט  היא  אבל  ארוכה,  אולי 
את  יוצרת  לא  "אמריקה  נימק,  איראן",  של  הזדונית  ההתנהגות 

הצורך לשינוי בהתנהגות - איראן עשתה זאת". 
הנוכחית  מדיניותה  המשך  מפני  טהרן  את  הזהיר  גם  פומפאו 
זרועותיה של איראן ברחבי העולם.  'תחסל' את  כי ארה"ב  ואמר 
"הדרישות שלנו אינן חסרות היגיון. ותרו על תוכנית הגרעין שלכם. 
אם האיראנים יבחרו לשוב לאחור ולחדש את העשרת האורניום, 
כי  והתחייב  המדינה  מזכיר  אמר  לזה."  גם  להגיב  מוכנים  אנחנו 
יהיה  לא  "לאיראן  כי  הגישה החדשה של ממשל טראמפ תבטיח 
לחץ  "תיישם  ארה"ב  וכי  פעם",  אי  גרעינית,  לפצצה  נתיב  שום 

כלכלי חסר תקדים" כדי להשיב את איראן לשולחן המשא ומתן.
מזכיר המדינה הביע תקווה כי מדינות נוספות יצטרפו לארה"ב 
גלובלית  תגובה  יניע  "האינטרס המשותף  וכי  בדרישות החדשות 

לנותנת החסות הגדולה בעולם לטרור". במקביל לאיומים ולחבילת 
הסנקציות ההיסטורית, פומפאו הבטיח לטהרן תמורה נאה במקרה 
משמעותיים"  "שינויים  ותבצע  הממשל  דרישות  את  שתקבל 

בהתנהגותה. 
"משיושגו השינויים האלה, נהיה מוכנים להפסיק את המרכיבים 
העיקריים בכל הסנקציות שלנו נגד המשטר. נשמח לכונן מחדש 
מוכנים  אנחנו  איראן.  עם  מלאים  ומסחריים  דיפלומטיים  יחסים 
אכן  איראן  ואם  מתקדמת,  בטכנולוגיה  להחזיק  לאיראן  לאפשר 
לתמוך  גם  מוכנים  אנחנו  הזה,  האסטרטגי  השינוי  את  תנקוט 
בכלכלה  האיראנית  הכלכלה  של  מחדש  ובשילוב  במודרניזציה 

העולמית", אמר. 
לא  אבל  עמה,  על  להגן  איראן  של  בזכותה  מכירים  "אנחנו 
המדינה.  מזכיר  הוסיף  העולם",  אזרחי  את  המסכנות  בפעולותיה 
לא קרא באופן מפורש להחלפת השלטון בטהרן, אך  הוא אמנם 
המשטר.  למתנגדי  ובייחוד  האיראני  לעם  ברורה  רמיזה  שלח 
"בסופו של יום, העם האיראני יקבל את ההחלטה באשר להנהגה 
שלו, אם הם יקבלו החלטה במהירות זה יהיה נהדר. אם הם יחליטו 
לא לעשות זאת אנחנו נמשיך בדרכנו עד אשר נשיג את המטרות 

שהצבנו". 
"המדיניות  בירושלים.  רבה  להערכה  זכה  פומפאו  של  נאומו 
על  וגם  בזה,  צורך  אין  העשרה,  אפס  נכונה:  טראמפ  הנשיא  של 
איראן לצאת מסוריה", אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו, "אנחנו 
הקהילה  לכל  קוראים  ואנחנו  הנכונה  המדיניות  שזו  מאמינים 
שרוצה  מי  ארה"ב.  של  הזאת  לעמדה  להצטרף  הבינלאומית 
ביטחון,  להבטיח  שרוצה  ומי  האיראנית,  התוקפנות  את  להפסיק 
בעמדה  ויתמוך  לאיראן  שיתנגד   - השלום  את  לקדם  שרוצה  ומי 

האמריקנית. כך עושה ישראל." 
שלא במפתיע, התגובות בטהרן לנאום היו שונות ב-180 מעלות. 
נשיא איראן חסן רוחאני הגיב בביטול מוחלט לדברי פומפאו ותקף 
את עצם הדברים. "מי שמך להחליט עבור איראן ושאר העולם?" 
אמר, "העולם היום לא מקבל את אמריקה כגורם המחליט 
עבורו, העידן הזה חלף לו מהעולם, המדינות של היום הן 
עצמאיות. אנחנו נמשיך לצעוד בנתיב שלנו שמקבל את 

תמיכת העם האיראני." 
שר החוץ האיראני מוחמד ג'וואד זריף, ששלשום קרא 
"הדיפלומטיה  הצטרף.  ההסכם",  את  "להציל  לאירופה 
האמריקנית היא רק חזרה להרגלים הישנים: בשל היותה 
שבויה באשליות ודפוסי מדיניות כושלים, שמוכתבים על 
ידי גופים אינטרסנטיים מושחתים, היא חוזרת על אותן 
בחירות שגויות שיניבו את אותם פירות באושים", כתב 
תמשיך  מצידה,  "איראן,  שלו,  הטוויטר  בחשבון  זריף 
לעבוד עם השותפים האחרים כדי למצוא פתרונות לעידן 

שלאחר יציאת ארה"ב מההסכם". 
רויטרס  הידיעות  לסוכנות  אמר  במשטר  גורם  ואילו 
כי הנאום "מוכיח כי ארה"ב חותרת לערער את היציבות 
במדינה ולהביא למשטר חדש. אמריקה רוצה ללחוץ על 
איראן כדי שתיכנע ותקבל את הדרישות הבלתי חוקיות 
כי  ברור  באופן  מלמדים  פומפאו  שנשא  הדברים  שלה; 

וושינגטון רוצה להביא להפלת המשטר".
בתוך כך, ככל שמתהדק הקשר בין ישראל לבת בריתה 
ארה"ב, האירופיים פחות אוהבים את הקשר הזה שמוביל 
לדוגמא,  אירופיות.  למדינות  בייחס  קיצונית  עמדה 
גורם  של  ציטוט  השבוע  חשפה  וייס  דנה  העיתונאית 
משמעותי באירופה שאומר כך: "טראמפ לא יהיה נשיא 
לנצח - כמו שאף אחד לא תיאר לעצמו שמורשת אובמה 

תימחק כל כך מהר, זה יכול לקרות גם לצד השני". 
עוד הוסיף הבכיר כי "לא כדאי לכם לזלזל באירופה - 
תסתכלו על המספרים: אנחנו עדיין שותפי הסחר הגדולים 
שלכם. אתם לא מבינים שאנחנו נתונים ללחץ גדול מצד 

דעת הקהל נגד ישראל".  אותו בכיר ביקר בישראל לאחרונה וכעת 
ואמרה  הוסיפה  וייס  האחרונים.  מהאירועים  נוחות  אי  מציג  הוא 
שקראה  בבריטניה,  התקבלה  הזה  ללחץ  "דוגמא  כי  ב'חדשות' 
האירועים  תלויה בעקבות  ובלתי  בדיקה עצמאית  לקיים  לישראל 
בעזה בשבוע שעבר. בישראל זה גרם להרמת גבה, אבל מבחינת 
הממשל הבריטי זה היה הרע במיעוטו מול הדרישות של המערכת 

הפוליטית ודעת הקהל שציפתה לצעדים הרבה יותר חמורים". 
טראמפ,  עם  ביחד   - ברורה  מאד  הישראלית  הבחירה  בינתיים 
באירופה,  מחובק  האיראני  החוץ  שר  שבו  ביום  השאר.  כל  מול 

אפשר להניח שזה לא ישתנה בקרוב.

ארה"ב דורשת מאיראן: די לטרור
רשימת הדרישות שהציג מזכיר המדינה כתנאי לחידוש הסכם הגרעין, כוללות הפסקת כל הליך שנוגע 
לפיתוח גרעיני באופן מוחלט, אך לא רק • האיראנים נדרשים להפסיק את מעורבותם בסוריה, באפגניסטן, 
מברכים,  בישראל   • לטרור  ולסייע  לממן  ולהפסיק  ישראל  בהשמדת  לאיים  להפסיק  ובעיראק,  בתימן 

באיראן תוקפים בחריפות ובאירופה מתלבטים

12 הדרישות 
האמריקאיות

שהיו  הצבאיים  ההיבטים  על  מלא  דו"ח  למסור  לתוכנית הגרעין ולנטוש באופן קבוע ובר וידוא כל עיסוק • 
בהיבטים אלו.

המים  כור  את  לסגור  אורניום,  להעשיר  להפסיק  הכבדים ולעולם לא לעבד מחדש פלוטוניום.• 
לכל  מותנית  ובלתי  מלאה  גישה  לסבא"א  להעניק   

האתרים ברחבי המדינה.
 

לחדול מהפצת טילים בליסטיים ולעצור את פעולות 
הניסוי והפיתוח הקשורות לטילים בעלי יכולת גרעינית. • 

המוחזקים  האמריקנים  האזרחים  כל  את  לשחרר 
 
שותפות • של  האזרחים  את  גם  כמו  שווא,  בהאשמות 

ארה"ב.

התיכון,  במזרח  טרור  בארגוני  מתמיכה  לחדול 
 
לרבות חיזבאללה, חמאס והג'יהאד האסלאמי.•

של המיליציות השיעיות במדינה.• לכבד את הריבונות של עיראק ולאפשר את הפירוק 
 

החות'ים  למורדים  צבאית  תמיכה  להעניק  להפסיק 
בתימן ולעזור בקידום פתרון פוליטי למשבר במדינה.• 

 
להסיג את כל הכוחות הנמצאים תחת פיקודה של  איראן בסוריה.• 

אחרים  טרור  ובארגוני  בטליבאן  לתמוך  להפסיק 
באפגניסטן ובאזור, ולהפסיק להעניק מקלט ללוחמי אל-• 

קאעידה.
 

לתמוך  המהפכה  משמרות  של  קודס  מכוח  למנוע 
במחבלים ובגורמים עוינים.• 

שכנותיה,  כלפי  המאיימת  מההתנהגות  לחדול  ובכלל זאת לחדול לאיים בהשמדת ישראל.• 
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ארון דגם 707
ספריות

ארון שירות

שולחן מחשב

ארון

שידות

ארון נעליים

ארון

סט 5 מדפים כתר פלסטיק

מייבש כביסה כתר פלסטיק

זוג מוטות כביסה

תיק אכסון לגג הרכב

שולחן כתר מזוודה

מתקן אמבטיה לתינוק

סט מצעים יחיד

צידנית על גלגלים

כיסא מתקפל איכותי

תיק צידנית

תיק נייד איכותי

אוהל חוף פתוח

הגיעו מוצרי קייץ

מבחר אוהלים ענק

אבוב ענק + ידיות

סירה זוגית

מחצלת מבודדת

משאבת רגל 

דשא סינטטי

משקפות שחיה אופטיות

מאוורר עמוד ''16

מאוורר קיר ''16

מאוורר תעשייתי ''20

מאוורר קליפס ''7

מטקה (קוטל יתושים)

תיק לתפילין

אופניBMX בסידן

אופניי הילוכים בסידן

כדורגל איכותי

רולרבליידס

קטלן יתושים "מוסקיטר"

קורקינט לילדים

מנשא לרכב 

מחלקת אופניים ענקית 
במחירים  אביזרים   +

הזולים ביותר!

שולחן + ספריה

ארון

ספריה

ארון דלת אחת

ספריה 

כוורת

מידה 184
רוחב 31
עובי 46

אינטקס
גלגל ים קטן לילדים

Semicom - HY
5 להבים 

אחריות לשנה

Semicom - HY
3 ב - 1 עמוד + תליה + רצפתי

אחריות לשנה

Semicom - HY

Semicom - HY
אחריות לשנה

Semicom - HY
הפעלה ע"י חוטים 

לצידוד ימין ושמאל - ניתוק
אחריות לשנה

115X192CM

2X1.5 מטר

2 מטר רוחב
10 מ"מ

גדול

קטן

AA מופעל על סוללות*

לבית/לרכב

כל המידות
מ- '18-'12

21 הילוכי שימנו
20'-24'

מעצור V איכותי

גלגלי סיליקון

יציב במיוחד

ל-3 זוגות אופניים

גובה: 184 ס"מ
רוחב: 80 ס"מ

עומק: 39.5 ס"מ
צבעים: 

מייפל, אלון

גובה: 185 ס"מ
רוחב: 60 ס"מ
עומק: 30 ס"מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

גובה: 184 ס"מ
רוחב: 41.5 ס"מ
עומק: 39.5 ס"מ

צבעים: 
מייפל

גובה: 180 ס"מ
רוחב: 60 ס"מ
עומק: 24 ס"מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

גובה: 83 ס"מ
רוחב: 120 ס"מ
עומק: 31 ס"מ

גובה: 161 ס"מ
רוחב: 120 ס"מ
עומק: 31 ס"מ

גובה: 184 ס"מ
רוחב: 158.5 ס"מ
עומק: 52.5 ס"מ

צבעים: אלון, פשתן

גובה: 180
רוחב: 80
עומק: 30

גובה: 184
רוחב: 180
עומק: 52

גובה: 124
רוחב: 90
עומק: 41

גובה: 82
רוחב: 108
עומק: 45

גובה: 184
רוחב: 80
עומק: 40

גובה: 87
רוחב: 1.20

עומק: 40

דגם 703

דגם 612

דגם 700

דגם 610

6 תאים

12 תאים

6 תאים12 תאים

הנחות ענק 
על מגוון נברשות

גובה: 145.5 ס"מ
רוחב: 120 ס"מ
עומק: 60 ס"מ

צבעים: 
אלון

דגם 613

4 דלתות
2 מגירות

דגם 611

דגם 404

דגם 204

דגם 606

דגם 376

דגמים 124, 125, 126

דגם 702

2 תאים
3 תאים
4 תאים

משאבה חשמלית משולבת

מבצעי קיץ קריר ורענן 
מתחיל ב-

תאורה
עודפי מלאי 

הנחה 30%/10%

W2*8
אחריות לשנה

רק- ₪220

רק- ₪480

רק- ₪420

רק- ₪520

₪220
₪300
₪370
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לא תאמינו אבל היו זמנים שבהם, למי שסבל מטחורים 
חיצוניים המליצו על טיפול בעזרת עשן של מדורה שחוזקה 
שיטה  פיתח  ממש  הרמב"ם  מרפא.  צמחי  של  זרעים  עם 
הטיפול  את  ליצור  כדי  מיוחדים,  כלים  שכללה  מורכבת, 
משחה  לרקוח  גם  נהוג  היה  שנים  באותן  עשן.  בעזרת 
שהורכבה מעירבוב של חלמון ביצה עם דונג דבורים והרב 
חיים ויטאל, ממקובלי צפת, המליץ בחיבורו על טבילה במי 
מגלעיני  שנטחנה  אבקה  בהם  שעורבבו  חמימים,  אמבט 

אפרסקים עם אזוב שבושל במים ועוד. 
על  לבעיית הטחורים מבוסס  היום הטיפול המומלץ  גם 
צמחי מרפא, אבל הדרך היא כבר מפוקחת, סטרילית ויעילה 

באופן מדעי ומוכח.
טחורים הם ורידים בולטים המופיעים בדופן פי הטבעת, 
וגורמים   )rectum( החלחולת  של  התחתון  בחלק  או 
משאות  סחיבת  ממושכת,  ישיבה  ודימום.  גרד  לכאבים, 
לגרום  יכולים  בגיל,  העלייה  פשוט  או  קבע,  כדרך  כבדים 
עודף  עם  לאנשים  גם  אופייני  המצב  הבעיה.  של  להופעה 
משקל, לנשים בתקופת ההריון ולמי שסובלים משילשולים 

או עצירויות. 
ורידים  של  ונפיחות  למתיחה  נוספות  אפשרות  סיבות 
לאיברים  שגורמת  רבה  עייפות  הן:  הטבעת  פי  באיזור 
פנימיים לצנוח; פעילות גופנית מאומצת; מתח, לחץ תוך 
לב. אי־ספיקת  וגם  הקאות  או  רבים  שיעולים  בגלל   בטני 

הרפואה  בחוכמת  נעזרת   TTM בשם  ישראלית  חברה 

כדי  מרפא,  פעילות מצמחי  בתמציות  ומשתמשת  העתיקה 
של  הפעילות  את  לשפר  וכדי  ברקמות  הפגיעה  על  להקל 

מערכת העיכול כך שבעיית הטחורים תיפסק.

  נלחמים בזיהום

 TTM הנטורופתית הראשית בחברת M.Sc אלינה זקס
מוצרי  את  שרקחה  ומרצה  מטפלת  קלינית,  הרבליסטית   ,
החברה, מסבירה על שיטת הטיפול, "צמחים רבים נחקרים 
מהמחקרים  מובילות.  באוניברסיטאות  האחרונות  בשנים 
צמחי  מדעית.  להוכחה  העממית ניתנת  שהחוכמה  עולה 
כיום  בעולם  גדולים  מחקרים  של  במרכזם  נמצאים  מרפא 
וניתן להגיע בעזרתם לפריצות דרך, שיוכלו למנוע ולהקל 

על מחלות רבות.
TTM כללנו קרם צמחי למריחה חיצונית  "בערכה של 
צמחיות  וכמוסות  הפצוע  האיזור  את  ומרגיע  שמחטא 
התהליכים  והורדת  העיכול  מערכת  בהנעת  שממוקדות 

הדלקתיים בגוף".
באלו צמחים השתמשתם?

תהליכים  ומעכב  גירוי  שמרגיע  מרפא  צמח  "הממליס- 
יוצר שכבת הגנה שיעילה  דלקתיים. החומר הפעיל בצמח 
הקופטיס  את  גם  שילבנו  והרעלנים.  המזהמים  מרבית  נגד 
דימום  שעוצר  מחטאת  תכונה  בעל  מרפא  צמח    - הסיני  
אגוז  מקליפת  תמצית  שילבנו  כן  כמו  נפיחות.  ומפחית 

שחור שמכילה חומרים המכווצים את כלי דם ומזרזים את 
פינוי הרעלים מהגוף וגם אכילאה אלף העלה - צמח מרפא 
דלקת  ומפחית  מחטא  רקמות,  של  התחדשות  שמעודד 

ונפיחות".
איך משיגים את המוצרים?

יועץ מקצועי  עם  ומשוחחים  "בשלב הראשון מטלפנים 
ומתחילים  אחד  לכל  מתאים  לא  הטיפול   .TTM מטעם  
שנלקחות,  תרופות  הרפואי,  הרקע  לגבי  מפורט  בתשאול 

רגישוית ועוד. 
"אם יש התאמה, היועץ מתאים מינונים ומוצרים בהתאם 
לצורך והם מגיעים עם שליח עד הבית כחלק מהשירות. ואז 
מלווים  אנחנו  מגיע השלב השלישי: אחרי קבלת הערכה, 
נכונה  התקדמות  לוודא  כדי  שוטף  באופן  המטופל  את 
גם  אנחנו  לצורך.  בהתאם  מינונים  לשנות  או  התהליך  של 
דלקתיות  שמורידה  מתאימה  לתזונה  המלצות  מספקים 

ומסייעת לעיכול".
כאב  תהססו.  אל  הטבעת?  פי  באיזור  מכאבים  סובלים 
היווצרות  על  גם  להצביע  עלול  טחורים  ידי  על  הנגרם  עז 
קריש דם בתוך הטחורים וזהו מצב מסוכן הדורש התערבות 

ניתוחית.
במקום לחכות לרגע האחרון, חייגו: 1-700-556-700

 natural.ttmisrael.com  או חפשו ברשת
רפואה שלמה

אל תסבלו, תטפלו
כאבים,  על  להקלה  מרפא  צמחי 
עממית  חוכמה  הכירו  ניסיתם?  כבר 

ומסורתית שגייסה את המדע לצידה
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ארבעס
יענקי קצבורג

יהודי  האחרון  בשבוע  קיבלו  גדולה  בהתרגשות 
המיוחד  החיזוק  מסע  על  הידיעה,  את  ארה”ב 
לארה”ב, שיערוך הגר”מ שטרנבוך ראב”ד בד”צ 
ביקר  לא  בהן  בדיוק  שנה  עשרים  לאחר  ירושלים, 

בארה”ב.
נגידי  ידי  על  הראב”ד  של  לפתחו  עלתה  הנסיעה  הצעת 
של  למעונו  עלו  כאשר  חודשים,  כמה  לפני  כבר  סאטמר 
הראב”ד לבקשו שייאות לנסוע למסע חיזוק מיוחד לישיבות 

בארה”ב,  והכוללים 
של  הכותרת  כשבגולת 
לשאת  יבוא  הביקור 
ב”כינוס  קדשו  מדברות 
רבבות  של  הכללי” 
שייערך  סאטמאר,  חסידי 
סיון  בכ’  בארה”ב 

הבעל”ט.
האדמו”ר  כי  נודע 
שוחח  מסאטמר  מהר”א 
דרך  ימים  מספר  לפני 
הראב”ד,  עם  הטלפון 
משא  את  לשאת  והזמינו 

רבבות  של  הכללי”  “כינוס   – ההיסטורי  בכינוס  הכבוד 
חסידי סאטמאר במשנתו של האדמו”ר בעל ה”דברי יואל” 

מסאטמר זי”ע.
ספק  ללא  יהיה  המרומם,  הביקור  של  השיא  מרגעי  אחד 
ב”שיעור כללי” בהיכל ישיבת לייקווד, כאשר על פי בקשתו 
האישית של הגאון רבי מלכיאל קוטלר, ניאות הגר”מ למסור 
“שיעור כללי” בהיכל ישיבת לייקווד, על הסוגיא הנלמדת 
כעת בישיבה – סוגיא דהוצאה במסכת שבת, כשבסופו של 
מדברותיו  יישא  ואף  וחיזוק,  מוסר  בדברי  יעורר  השיעור 

בענייני השעה ובעיות התקופה.
סיון,  י”ד   – הבעל”ט  שני  ביום  הנראה  כפי  יחל  הביקור 
ויסתיים ביום שני שלאחריו – כ”א סיון, כשהראב”ד ישוב 
למעונו שבירושלים – לרגל חתונת נכדתו בת לחתנו הג”ר 

יששכר שרייבר שתיערך בירושלים ביום שלישי כ”ב סיון.
של  לכבודה  שלטים  הופצו  יורק  בניו  החרדיים  בריכוזים 
תורה הנושאים כרזות שונים כמו, “הנה מלכך בא”, “יהדות 
ונושא  התורה  גאון  פני  לקבל  תפארתך,  בגדי  לבשי  הגולה 
לך”,  יוסיפו  חיים  ושנות  ימים  “אורך  בטהרתה”,  דגלה 

וכדומה.

חסידים  רבבות  בפני  החג  נעילת  דרשת  במהלך 
לסוגיית  מסאטמר  מהר”א  האדמו”ר  התייחס 
לירושלים  האמריקאית  השגרירות  העברת 
נאומו  את  ותקף  החרדי  הציבור  בקרב  והשמחה 
של ראש הממשלה בנימין נתניהו, “ראש מדינת הכופרים” 

כלשונו.
האדמו”ר פתח בפסוק מעשרת הדברות “אנוכי ה’ ... אשר 
הוציאך מארץ מצרים”, ואמר כי כמו שבאותם ימים הגאולה 
הגיעה רק על ידי הקדוש ברוך הוא כך גם כיום עלינו לצפות 

לגאולה האמיתית.
בהצלחת  שנהנה  מי  כי  אמר  משה’  ה’ויואל  בעל  “דודי 
ביאת  בשמחת  לראות  יזכה  ולא  ממש  כופר  הוא  הציונים 
המשיח וכמו שבעבודה זרה מבטלים אותה על ידי קביעת שם 
גנאי כך גם פה צריך לדבר בגנאי הציונות”, אמר האדמו”ר.

“מי  כי  נתניהו  הממשלה  ראש  את  ותקף  המשיך  האדמו”ר 
בביאת  בכפירה  שדיבר  הכופרים  ראש  נאום  את  ששמע 
קריעה  לקרוע  צריך  היה  י”כ(  בשגרירות.  )בנאומו  המשיח 
ומלכות  בשם  ראש  בגילוי  בירך  כשהוא  ובמיוחד  בבגדו 
יש  בו?  ברכת שהחיינו לבטלה. האם אלו שישבו שם מחו 
בו  וראו  צופים בהם  כלים טכנולוגים שונים שאנשים  היום 
את נאומו, אך שם אפשר לראות גם את הדרשות השבועיות 

של האפיפיור. צריך לדעת שזו אותה עבודה זרה”.
האדמו”ר הוסיף בדבריו כי “הראו לי שיש בעיתונים החרדים 
ניסים למדינה הציונית  זה חודש של  הציונים שחודש אייר 
הם כותבים כך היה בתש”ח, ובתשכ”ז וכך גם היום. כולם 
זוכרים מה דודי הקדוש עשה אז כשהיה חי. אני לא בא לתקן 
את העולם אבל אני רוצה שהתלמידים שלנו יבררו מה אמר.
“בושה שבבתי הכנסיות שנקראים על שמו הטהור מדברים 
בשמחה ובהנאה על מה שאירע ולכן אני מבקש מכל אחד 
להגיע לכינוס הגדול בכ’ סיון לחזור ולשנן את מה שדודי 

הרבי זצ”ל הנחיל לנו חסידי סאטמר”.

ינון אזולאי מש”ס שמונה לטפל בכל הנושא  ח”כ 
של בני הישיבות והצבא מטעם התנועה הספרדית, 
נועד השבוע במשרדי וועד הישיבות לפגישה עם 

יו”ר הוועד הגאון רבי חיים אהרן קאופמן.
תורתו  נושא חוק  הייתה ללמוד לעומק את  מטרת הפגישה 
אומנותו, לאחר שמונה לשמש ככתובת לפניות ציבור מטעם 
זה  ובכלל  הספרדי  התורה  מעולם  המגיעות  ש”ס,  סיעת 

הישיבות לבעלי תשובה.
ישיבות  בני  יציאת  לעניין  החוק  הוראות  נידונו  בפגישה 
בו  תשרי,  וחגי  הבא  הזמנים  בין  תקופת  לקראת  לחו”ל 
והקפדה  זהירות  מחייב  הדבר  כאשר  לחו”ל  יוצאים  רבים 
על הוראות החוק. כמו כן נידונו בפגישה סוגיות הקשורות 
עולם  לכלל  הנוגע  נושא  חדשים,  לימוד  במוסדות  להכרה 
בשנים  מבורך  ושגשוג  פריחה  החווה  הספרדי  הישיבות 

האחרונות.

שעבר  בשבוע  התקיימו  ונעלים  מרוממים  מעמדים 
רבי  הגאון  לציון  הראשון  בראשות   גת,  בקרית 
יצחק יוסף. את ביקורו פתח הראשון לציון בהיכל 
הכינוס  נערך  שם  אידית’,  ‘היכל  העירוני  התרבות 
מאות  התכנסו  בו  שבת’,  הלכות  ‘חידון  הארצי  השנתי 
תלמידים מכל רחבי הארץ, כאשר השנה נערך הכנס בקרית 
גת, בסיוע אגף חינוך חרדי בעיריית קרית גת, שבראשות ר’ 

משה ביטון הי’’ו והמתנ’’ס העירוני בעיר.
הראשל’’צ נשא דברי חיזוק בפני מאות התלמידים, במעלת 
ובפרט  רבן,  בית  של  תינוקות  של  התורה  לימוד  וחשיבות 
יזכו  יותר  מתקדם  בשלב  כאשר  למעשה,  הלכה  בלימוד 
ללמוד את ההלכות בעיון, בשורשיהם ויסודותיהם, במעמד 
השתתף אף רב העיר הרה’’ג ר’ משה הבלין ויו’’ר הידברות 

הרה’’ג ר’ זמיר כהן, את האירוע הנעים בתזמורתו הזמר ר’ 
מור אלקיים.

‘אמת  במוסדות  מיוחד  לביקור  לציון  הראשון  פנה  משם 
ושלום’ בעיר שבראשות הרה’’ג מרדכי בן מנחם, הרב שלום 
אביטל והרב שמואל שריקי. בשעה היעודה הופיע הראשון 
לרגליו  פרוס  אדום  שטיח  כאשר  המוסדות,  בשערי  לציון 
והתלמידים הרבים, יחד עם הוריהם לצד המלמדים, המורים, 
הצוות והמנהלים, מקבלים את פניו ונושאים בידיהם דגלים 

מיוחדים לכבודה של תורה, לקול שירה אדירה.

נערך  התורה  שר  מרן  בראשות  היסטורי  מעמד 
אבן  הנחת  בירושלים,  שאול’  ‘גבעת  בשכונת 
עילית  מודיעין  בעיר  מדרשות  בתי  לג’  הפינה 
שיכללו ישיבה קטנה ישיבה גדולה, וכולל אברכים 
לע”נ אשת חבר הרבנית בת שבע ע”ה, תחת המוסדות 
‘תפארת ישראל’ שבנשיאות מרן שר התורה הגר”ח ועומדים 

בראשות תלמידו הגרי”מ דרוק. 
כמידי חג נוהג מרן שר התורה שליט”א לעלות לכותל המערבי 
שריד בית מקדשינו, בעבר נהג מרן לפקוד את בית חמיו מרן 
התווסף  האחרונות  בשנים  אלישיב,  הגרי”ש  הדור  פוסק 

למסע ביקור בבית 
דרוק  הגרי”מ 
למקורבו  שנחשב 
מרן  של  ותלמידו 
רבות,  שנים  כבר 
כעת בונה הגרי”מ 
קריית  את  דרוק 
בעיר  הישיבה 
מודיעין  התורה 
קמפוס  עילית, 
ג’  שיכלול  ענק 
מדרשות,  בתי 
לצעירים’  ‘ישיבה 
גדולה’  ‘ישיבה 

וכולל אברכים ענק שכל כך נצרך בעיר עם גדילתה של העיר 
והפיכתה למעצמה של תורה.

בישיבת אור ברוך בירושלים חוגגים 40 שנה ליסוד 
ידי  על  רב  בעמל  נוסדה  אשר  הישיבה  והקמת 
ראש  זצ”ל  טולידנו  גבריאל  רבי  הגדול  הגאון 
הישיבה, ויבלח”א אחיו הגה”צ רבי מיכאל טולידנו 
מתוכה  והוציאה  ברוך  אור  ישיבת  זכתה  הישיבה.  נשיא 
בעולם  פאר  כיום  המכהנים  גדולים  ת”ח  חשובים  בוגרים 
יתקיים  זו  חשובה  בישיבה  תורה  שנות   40 לציון  התורה. 
גדולי  לדורותיה במעמד  הישיבה  בוגרי  לכבוד  בוגרים  כנס 
תורה  ספר  יוכנס  זה  ביום  כן  כמו  הישיבות.  וראשי  ישראל 
מהודר שנכתב על ידי בוגרי הישיבה וידידיה לעילוי נשמת 
טולידנו  גבריאל  רבי  הגאון  והאהוב  הנערץ  הישיבה  ראש 
זצ”ל. ראש ישיבת אור ברוך הגאון רבי רפאל ברוך טולידנו 
אות בספר  וכיבדם בכתיבת  ישראל  גדולי  ביקר בביתם של 

התורה.

הלו”ז המלא מביקורו הצפוי של הגר”מ שטרנבוך בארה”ב 
נחשף לראשונה, הראשון לציון ביקר בקרית גת, ביקור מרן 
הגר”ח בכותל המערבי ובישיבת תפארת ישראל בירושלים 

וח”כ ינון אזולאי הגיע להתייעצות בבית ועד הישיבות



 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

  MSM & כורכומין

MSM & כורכומין

לראשונה! שילוב מנצח

TTM חדש מבית 

הפורמולה היחידה המשלבת ריכוז גבוה של 
כורכומין עם המינרל האורגני המבוקש

· יעיל להקלה על בעיות מעיים כמו עצירות, 

  מעי רגיז ואלרגיות למזון 

· מענה לבעיות עור כמו פסוריאזיס ואקנה 

· הקלה על כאבי דלקת מפרקים.

נשמח לפרט ולייעץ: 1-700-556-700. 
משלוח עד הבית
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הנשיא  התוצאה,  במבחן 
האמריקאי דונלד טראמפ מקיים 
את הבטחותיו. טראמפ לא דוחה 
דברים. השגרירות האמריקאית נפתחה 
בירושלים. הסכם הגרעין עם איראן, בוטל 
חד צדדית. חברות ענק באירופה ההמומה, 
בניגוד  גם  ברירה,  קו בדלית  מיישרות 
לעמדת ממשלותיהם, מחשש להחרמה 

והסתבכות עם השוק האמריקאי הענק. 
וגחמותיו,  רק הרודן הצפון קוריאני 
מעיבים על החגיגה המתמשכת והסיכוי 
לנשיא האמריקאי.  נובל לשלום  לפרס 

חלומו ותקוותו של הנשיא טראמפ. 
12 התנאים שקצב טראמפ לאיראן, בכדי 
לחזור לשולחן המו״מ, משנים את התמונה 
מעשית. לראשונה מתייחס ממשל אמריקאי 
לאיומים שאיראן מפריחה לכל כיוון ובפרט 
כלפי השמדת ישראל, ומעורבותה של 
איראן, בכל סכסוך קונבנציונלי באזור. 
חד  סף  כדרישת  דורש  טראמפ  ממשל 

משמעית, הפסקת מדיניות האיומים. 
המוסכמות  להגבלות  מעבר  בנוסף, 
הגרעין, ממשל  פעילות  פיתוח  בנושא 
דורש הסכמה איראנית מראש  טראמפ 
להגבלה משמעותית ודרמטית בכל נושאי 
פיתוח טילים לטווח ארוך חוצי אוקיינוס, 
טווח הגעה פיזית לישראל והחוף המערבי 

בארה״ב.
מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו 
התכבד להכריז על 12 דרישות הסף של 
הממשל האמריקאי מאיראן, ובהן הוצאת 
כל הכוחות האיראניים מסוריה, הפסקת 
התמיכה בחיזבאללה והפסקת האיומים 
לפגוע בישראל ולקרוא להשמדתה. מייק 
פומפאו הוסיף והודיע, כי מעתה תפעיל 
וושינגטון לחץ כלכלי חסר תקדים על טהרן 
וכשהסנקציות יוטלו במלוא עוצמתן, איראן 
תתקשה לשרוד כלכלית. עוד אמר פומפאו 
כי הסנקציות יוחרפו באם איראן לא תשנה 

את דרכה ומיידית.
החדש,  המדינה  מזכיר  של  נאומו 
מהווה שינוי דרך אסטרטגי. לא עוד מו״מ 
מצומצם להגבלת פעילות פיתוח הגרעין 
האיראני. הנשיא טראמפ דורש, קביעה 
ברורה מראש שאיראן מוכנה להתפרק 
ממדיניות ההתערבות שלה בכל סכסוכי 
האזור, תימן, סוריה, לבנון, עיראק, סעודיה 

וכמובן ישראל.                 
קוריאני  הצפון  הרודן  עם  הפגישה 
בסינגפור הייתה צריכה להיות גולת הכותרת 

של ההצלחות המדיניות ודיפלומטית היד 
הקשה שמנחיל ממשל טראמפ לעולם, 
און  ג׳ונג  קים  העולמי החדש.  כשוטר 
הצעיר והלא מאוזן, שומע, קורא ורואה, 
תיכונית,  הים  בזירה  את ההתפתחויות 
ובחצי האי הערבי. מפנים, אך לא מבין. 
בדרך העריצים, אביו וסבו, הוא ״חושב״ 
להתחכם, להחזיק את המקל משני צדדיו. 
אצל הנשיא ג׳ימי קרטר האידיוט, זה 
הצליח. הצפון קוריאנים קיבלו את הכסף 
הגדול, נרגעו לזמן קצוב, והמשיכו את 
פרויקט הגרעין בחשאי. לנשיא ג׳ימי קרטר 
הספיקו התמונות וההבטחות. לקדנציה 
שניה קרטר לא נבחר. גם בממשל הנשיא 
ביל קלינטון הממשלה הצפון קוריאנית 
היתלה. פטירתו המוקדמת של אביו של 
קים ג׳ונג און טרפה את הקלפים באמצע 
הסיכומים וההסכמות שלא הגיעו לסיכום 
מעשי. בתחילה הרודן הצעיר נראה ידידותי 

למערב, הכל השתנה בחטף. 
דונלד טראמפ נחוש. הוא יוריד את הצפון 
קוריאנים על הברכיים. טראמפ היה מוכן 
לעשות זאת בדרך מכובדת, חולקת כבוד. 
הנשיא האמריקאי הסכים לנסוע לסינגפור 
הרחוקה בשביל לפגוש ולכבד את העריץ 
הצעיר לעיני העולם כולו. בעולם העסקים 
התוצאה קובעת. לשם כך, טראמפ שינה את 
סגנון דיבורו כלפי הרודן הינוקא. לא עוד 
איש הטילים הקטן, מנהיג לגיטימי, מכובד, 
הראוי לפגישה עם מלך העולם. לקים הצעיר 
קפץ הפיוז! את הכיבוד האמריקאי הוא 

העריך כחולשה וכמבוא לסחטנות. 
תרגיל צבאי מתוכנן מראש של צבאות 
דרום קוריאה וארה״ב, היה הסיבה לשינוי 

הגישה המפויסת מצד צפון קוריאה. 
טראמפ לא נבהל, התרגיל הצבאי לא 
בוטל, גם באם הפגישה בסינגפור תתאחר, 
ולא תתקיים ביוני  השנה לא יקרה כלום. או 
שתהיה פגישה והסכמות או שיהיו סנקציות 
שיזחילו אפיים את הרודן הצעיר. את פרס 
נובל לשלום טראמפ רוצה, זה לא חייב 
לקרוא השנה. גם בשנה הבאה זה טוב. 
באם קים ג׳ונג און יעמוד בין טראמפ לפרס 

היוקרתי! זה יעלה לו ביוקר.
בינתיים התמיכה במשאלי דעת הקהל 
בארה״ב בנשיא האמריקאי המכהן, גוברת, 
כבר היה כדאי. סיסמת הבחירות לקדנציה 
השנייה, ממשיכים לשמור על ארה״ב גדולה 

וחזקה, אקטואלית ומעשית.  

בין איראן לקוריאה
הנשיא האמריקאי לא יאפשר לרודן הצעיר מצפון 

קוריאה לחצוץ בינו ובין פרס נובל  ובינתיים, 
הדרישות מאיראן מהוות שינוי אסטרטגי, לא עוד מו"מ 

מצומצם – אלא נטישה מוחלטת של הטרור

נאומו של מזכיר המדינה החדש, מהווה שינוי דרך אסטרטגי. 
לא עוד מו״מ מצומצם להגבלת פעילות פיתוח הגרעין האיראני. 

הנשיא טראמפ דורש, קביעה ברורה מראש שאיראן מוכנה 
להתפרק ממדיניות ההתערבות שלה בכל סכסוכי האזור, 

תימן, סוריה, לבנון, עיראק, סעודיה וכמובן ישראל.

"



עו"ד יצחק שינפלד  

שומרים על העיניים שלך

עד מספרים 2/6 מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

מרכז רימון )רייסדור(, בן שטח 10, טל': 03-9063333

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

 מסגרת
 תקציב
 לחופשה
 משפחתית
 לא תמצא
אצלנו

רק לחברי
מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף אלעד

בסניפי בני ברק ההטבה ניתנת רק למבוטחי מכבי
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האחרון,  ראשון  יום  הזמן: 
האירוע: הפגנה של ערביי ישראל 
בחיפה, הפגנה לא לגיטימית, לא 
חוקית ולא מוסרית. גיס חמישי אני קורא 
לאותם אלו שמזדהים עם מחבלים שניסו 
לפרוץ את הגדר בגבול רצועת עזה ונורו, 
הם נורו בגלל שהם מסכנים את בטחונם של 
אזרחי ישראל, וצה”ל, הצבא המוסרי ביותר 

בעולם, פעל נכון. 
הגינויים בעולם לא מעניינים ולא אמורים 
לעניין אותנו כשיש סכנה מיידית על ידי אותם 
מחבלים, צה”ל יורה וצריך לירות כדי לפגוע, 
לכן לדעתי המשטרה לא הייתה צריכה לתת 
לאותם מפגינים פורעי חוק להפגין בחיפה 

ולהזדהות עם טרוריסטים.
מכאן אני רוצה להמשיך ולשים את האצבע 
על נקודה שאמורה להטריד את כל אזרחי 
ישראל באשר הם, באותו אירוע פורסם ותועד 
מעצרו המתוקשר של פעיל בולט במגזר 

הערבי, ג׳עפר פרח.
פרח מוכר היטב לרבים, בעיקר בשמאל, הוא 
מוכר היטב כאזרח שומר חוק וכשהוא נראה 
עצור עם רגל בריאה לחלוטין ואז מובל לדיון 
בהארכת מעצרו, ושם הוא מספר שבמהלך 
הישיבה שלו בחדר ההמתנה במשטרה הגיע 

שוטר ובעט בו ושבר את רגלו - זה מטריד.
צריך להבין, אזרח שהוא עצור במשטרה, 
נתון באותו זמן לחסדיהם של אותם סוהרים או 
שוטרים הממונים להשגיח עליו פן יימלט או 
חוששים לשלומו, אזרח כשהוא עצור לא אמור 
לסבול אלימות כלשהי ובוודאי לא שבירת רגל 
על ידי שוטר שאמון לשמור על שלטון החוק.

זה מטריד כי מפעם לפעם אנחנו שומעים 
על מעצרים כשאותו אזרח עצור נתון לאלימות 
שאחר כך נבדקת על ידי מח”ש, זה לא מספיק. 
אזרח כשהוא עצור צריך להיות מתועד בכל 
מקום, גם בחדר ההמתנה, שם לכאורה אותו 
שוטר בעט ברגלו של פרח, כי היום זה הוא 

ומחר זה כל אחד אחר.
על  הגיבוי  כל  את  לקבל  על המשטרה 
שמירת שלטון החוק, אבל צריך גם שיהיה 
אפס סובלנות כלפי כל שוטר - יהיה מי שיהיה 
- שינהג באלימות לכאורה באזרחים חסרי ישע 
כשהם כבולים בידיהם וברגליהם, ואני מקווה 
שנושא זה של פרח לא יטואטא מתחת לשטיח 
ובאמת מח”ש ינהלו חקירה בעניינו ואחת 
ולתמיד גם יתחילו לדאוג לזכויות המינימליות 

של העצורים באשר הם.
במדינה יהודית ודמוקרטית כבוד האדם 
אמור להיות בראש סדר העדיפויות, לא פחות.

סערת השגריר

בשעות אלו, כשהטור נכתב, מתחוללת לה 

מיני סערה מזרח תיכונית חדשה. השגריר 
דיויד פרידמן התארח השבוע בבני ברק עיר 
התורה והחסידות, במהלך הביקור שלו הגישו 
לו תמונה של ירושלים ללא הכיפה של הר 
הבית ובמקומה מופיע איור מתוכנן של בית 

המקדש שיבנה במהרה בימינו. 
את התמונה המדוברת הגישו לו ראשי 
ארגון אחיה, כשאת הענקת התמונה צילם 
ותיעד העיתונאי החרדי ישראל כהן. תוך 
שעות אחדות מרגע פרסום התמונה, העולם 
המוסלמי והרשת רעשו וגעשו, מאחר ויש 
כאן פגיעה ברגשותיהם של המוסלמים בכל 

הנוגע להר הבית.
ביקורת רבה נמתחת בין היתר על ישראל 
כהן ועל האתר שבו הוא עובד שבחרו לפרסם 
את התמונה הזו למרות הרגישות שבדבר. איני 
נכנס לשיקוליו של האתר או ידידי ישראל כהן 
לפרסם את התמונה הזו בכל זאת, אבל כן כדאי 
לנצל את ההזדמנות לשים דגש על נקודה 
כואבת: בהרבה מאוד הזדמנויות נקראים לא 
אחת אנשי התקשורת החרדים )מה שמכונה 
הברנז’ה( למפגשים סגורים עם אישיות בכירה 
מהארץ ומחו”ל. למפגשים מהסוג הזה ישנם 
קודים ברורים, כמו למשל שתיעוד יוצא רק 
באישור, או שאין להקליט או לצטט דברים 

שנאמרו במהלך המפגש.
לרוב, העיתונאים החרדים יכולים לסמן 
וי גדול על כך שהם מכבדים את מארחיהם 
בבקשות מעין אלו, יש דברים שלא עושים, 
העיתונאים החרדים עולים פי כמה למשל 
העיתונאים  מול  שלהם  האמינות  ברמת 
הדת”לים, כמו מקרה שזכור לנו לא מזמן, בו 
כינוס שערך יו”ר הכנסת ח”כ יולי אדלשטיין 
עם עיתונאים במגזר הדתי לאומי ודברים 
שאמר באותו מפגש סגור על ראש הממשלה 
בנימין נתניהו כמעט ועלו לו ביוקר בקריירה 
הפוליטית שלו, וייתכן שיולי אדלשטיין עוד 
ישלם מחיר פוליטי כבד בעתיד בגלל אותם 
דברים, שלא היו אמורים לצאת החוצה, וזו 

רק דוגמא אחת.
של  הסגורים  המפגשים  זאת,  לעומת 
אישים בכירים עם בכירי העיתונות החרדית 
מעולם לא יצאו החוצה )גילוי נאות: בחלק 
גדול ממפגשים אלו השתתפתי, ובחלקם גם 
חשבתי לעצמי אוי ואבוי אם הדברים של כמה 
וכמה מאותם אישים ייצאו החוצה(, בכירי 
העיתונות החרדית תמיד ידעו לכבד ולשמור 
על כללי נימוס ושמירת הדברים הנאמרים 

בחדר לאוזניהם בלבד.
המקרה המצער הזה עם שגריר ארה”ב 
בישראל דיוויד פרידמן, הוא לא תעודת כבוד 
עבורנו, מה גם שאותו שגריר הוא ידיד אמת 
של ישראל בממשל וגם ידיד אמת של הציבור 
החרדי. מצער מאוד כבר אמרתי אבל זה לא 
סוף הסיפור, עלינו להפיק את הלקחים כדי 
שמקרים מעין אלו לא יקרו שוב, למען כבודנו 

וכבוד הציבור החרדי אותו כולנו מייצגים.
שבת שלום.

אפס סובלנות
המקרה בו ערבי חיפאי טוען שהוכה במעצר, חייב להדליק 
נורות אדומות ולזכות לטיפול ממח"ש, אחרת כולנו עשויים 
לסבול יום אחד • וגם: סערת השגריר ותמונת הר הבית, 

והלקחים שעל התקשורת החרדית להפיק
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אין רפורמה

חמישי  ביום  עיתונאים  במסיבת  שבוע,  לפני 
עיתונאית”  כ”קבורה  הידוע  זמן  הצהרים,  אחר 
ממילא(,  סגורים  כבר  מהעיתונים  שחלק  )כיון 
יצאו שר האוצר, שר התשתיות ויו”ר ההסתדרות למסיבת 
החשמל.  בחברת  הרפורמה  על  להכריז  כדי  עיתונאים 
רפורמה שכבר למעלה מעשרים שנה מנסים לקדם. רפורמה 

זה נשמע מצוין, אך התוצאה בשטח היא גרועה מאד. 
הפציע  כשהוא  טוב,  התחיל  דווקא  כחלון  האוצר  שר 
בימיו  עוד  התקשורת,  במשרד  בפעילותו  הארצית  בזירה 
בתחום  רחבה  לרפורמה  להביא  הצליח  הוא  בליכוד, 
אחד  וכל  חזק,  אוליגופול  בו  שהתקיים  תחום  הסלולר. 
מאתנו שילם את המחיר בכל חודש. חשבון סלולר ממוצע 
היה כ-300 שקלים, ובאופן אישי אני זוכר גם חשבונות של 
אלפי שקלים. אבל האוליגופול של שלושת חברות הסלולר 
והיום חשבון  לציבור,  נקי  רווח  היה  וזה  נשבר,  הגדולות 
סלולר ממוצע הוא כ-60 שקלים. לפיכך, כאשר כחלון נכנס 

למשרד האוצר, התקווה הייתה גדולה. 
וועדי  ובהם  גדולים,  מונופולים  יש  ישראל  במדינת 
שנים  במשך  עכבות.  וחסרי  דורסניים  כוחניים,  עובדים 
של  הדורסנות  מחיר  את  בישראל  הציבור  משלם  רבות 
נהנה  ממנה  ניכר  חלק  אשר  פריווילגית,  עובדים  קבוצת 
מאבטלה “סמויה”. לפי דו”ח מבקר המדינה משנת 2014, 
מיותרים  עובדים  כ-2,500  לבדה  החשמל  בחברת  יש 
ותמונת  גדל.  רק  המספר  שמאז  להניח  וסביר  לחלוטין, 
מצב דומה יש בנמלים, במערכת החינוך, ובמגזר הציבורי 

בכללו. 
כולנו משלמים  לכולנו.  כסף,  מאד  הרבה  עולנו  זה  כל 
יכולנו  גרוע.  שירות  ומקבלים  שירות,  עבור  כסף  הרבה 
לקבל מוצרים ציבוריים ושירותים טובים בהרבה ובעלויות 
פחותות בהרבה, אבל הפריווילגים לא הולכים לוותר על 
האוצר,  למשרד  הגיע  כחלון  הרפורמות  איש  וכאשר  זה. 
התחושה הייתה שהנה הולך להיות שינוי. אבל שר האוצר 

כחלון נכנע מהר. 
שאז  הסלולר,  חברות  עם  להתמודד  ידע  כחלון 
העובדים בהן לא היו מאוגדים, אך הוא נסוג מכל רפורמה 
בשליטת  עובדים  וועדי  בהם  במונופולים  מדובר  כאשר 
חברת  במונופול  כעת  שקרה  מה  בדיוק  זה  ההסתדרות. 
כי  “רפורמה”  של  בקולות  יוצא  הוא  אמנם  החשמל. 

זה נשמע טוב, אך בפועל אין כאן שינוי אמיתי,  רפורמה 
חשבון  על  והחזקים  לשמנים  תופינים  חלוקת  שוב  אלא 
ביקורת  להצניע  מנסים  גם  לכן  רפורמה.  אויס  הציבור. 
יהיה סיפק  ציבורית, מציגים את ה”רפורמה” ברגע שלא 
בידי הציבור להבין איך הולכים לעשוק אותו. כחלון שידע 
לדבר גבוהה גבוהה על רפורמות, הפך לעושה דברם של 

וועדי העובדים. ואתם, הציבור, הולכים לשלם על זה. 
חמישה ארגונים אזרחיים, פנו השבוע במכתב גלוי לשר 
מכתבם  הרפורמה,  את  מחדש  לשקול  לו  וקראו  האוצר, 
ולמעשה עדיף שלא תהיה  מפרט את הכשלים ברפורמה, 
כפי  לרפורמה  ההצעה  את  להעביר  מאשר  “רפורמה” 
שהוא כעת. על המכתב חתומים “פורום קהלת”, “התנועה 
לאיכות השלטון”, “בצדק”, “התנועה הליברלית החדשה” 

ועוד.
הרפורמה  האוצר,  שר  “מכובדנו  כותבים:  הם  וכך 
בעצמך:  הגדרת  שאתה  ביעדים  עומדת  לא  הנוכחית 
ולהעביר  הייצור  במקטע  התחרות  את  להגביר  הבטחת 
את המשק לייצור פרטי – אולם, ההיתר לחברת החשמל 
לבניית שתי תחנות כוח נוספות יוביל להמשך השליטה של 
חברת החשמל במקטע הייצור לפחות עד שנת 2054 ויחבל 
באפשרות של יצרנים פרטיים להתחרות בה, באופן שפוגע 

בצרכנים.
אולם,   – והחלוקה  הבטחת לפתח את מקטעי ההולכה 
הרפורמה המוצעת אינה כוללת שום מרכיבים שידרבנו את 
פיתוח הרשת ותחת זאת כוללת הגבלות קשות על חופש 
תורמת  הייתה  העיסוק של מתחרים אפשריים שפעילותם 

לפיתוח הרשת.
הבטחת להגביר את התחרות באספקת החשמל לצרכנים 
הפרטיים – אולם, חברת החשמל תמשיך לשמש כמונופול 
האחראי על התקנת וקריאת המונים ולהחזיק את כל המידע 

הנוגע לצרכנים, גם ביחס לצרכנים של מתחריה.
בנוסף, הרפורמה תורגש היטב בכיסו של הציבור כשכל 
משפחה תשלם “מס רפורמה” בגובה ממוצע של כ-3,000 
₪ למשך שמונה שנים. חובה לתקן ולשפר את הרפורמה 
הקיים  הגרוע  המצב  שאפילו  כיוון  הנוכחית,  בתצורתה 

עדיף לציבור שבעתיים מאשר הרפורמה המוצעת.
לבריונות  פרס  היא  כעת  ידכם  על  המוצעת  הרפורמה 
על  וויתור  הציבור.  חשבון  על  הפועלים  מעטים  של 

הזדמנות ליצירת תקדים בדבר זכות השביתה של עובדים 
משמעות  בעלי   במקטעים  ובפרט  ממשלתיות,  בחברות 
כהתנגדות  בנמלים  השביתות  )דוגמת  למשק  אסטרטגיות 
לפתיחה לתחרות(.  ניסיון העבר מלמד שקיים סיכוי גבוה 
העובדים  של  כוחם  בעוד  תתבצע,  לא  כלל  שהרפורמה 
אחרי  הרפורמה  של  עתידי  מהלך  כל  ולטרפד  לשבות 
שיקבלו את מבוקשם עומד איתן. צרכני החשמל, והדורות 

הבאים, לא צריכים לשלם את מחיר הבריונות.
מראית  באמצעות  הציבור,  של  עמדתו  חשובה  כאן 
לקבל  והוועדים  הפוליטיקאים  מנסים  “רפורמה”  עין של 
שאין  להבהיר  הציבור  של  חובתו  כאן  ציבורי.  קרדיט 
ועוד  אותו,  שעושקים  בזמן  להריע,  או  לתמוך  בכוונתו 
ציבורי. הציבור מעוניין  דיון  ולמנוע  זאת  מנסים להסתיר 
לקבל שירות ציבורי טוב, ולשלם עליו מחיר סביר. הציבור 
רוצה את כחלון של רפורמת הסלולר, ולא את כחלון עושה 

דברם של היושבים על השאלטר. איפה אתה, כחלון?

חוק הספרים בטל

אבל גם דברים טובים קרו השבוע, כמו למשל ביטולו 
רגב  מירי  השרה  המפורסם.  הספרים”  “חוק  של  הסופי 
הסעיפים  שני  את  לבטל  החלטתה  על  השבוע  הודיעה 
את  שהכניס  חוק  וכך,  הספרים.  בחוק  שנותרו  האחרונים 
שוק הספרים בישראל לסחרור, נגוז ונעלם. הציבור ניצח, 

והאינטרסנטים הפסידו.  
לכך  ולהביא  הספרים,  שוק  את  להסדיר  בא  החוק 
שהסופרים ירוויחו יותר ולא רשתות השיווק. התוצאה של 
החוק בפועל הייתה, שפשוט מחירי הספרים עלו בחדות, 
הציבור קנה פחות ספרים, ורוב סופרי הביכורים הפסידו. 
התחרות בשוק פחתה, והחוק הפך את הספר למוצר פחות 

נגיש לציבור הרחב.
השרה מירי רגב מינתה ועדה מקצועית בראשות מנכ”ל 
משרדה מר יוסי שרעבי, במטרה לבחון את ההשלכות של 
חוק הסופרים שחוקק בהוראת שעה בשנת 2014. בעקבות 

הדיבורים היפים על רפורמה בחברת החשמל, מסתירים מחדל ציבורי בו אנחנו 
מממנים אלפי עובדים מיותרים ומשלמים יותר • גם הירידה במחירי הדיור 

וירטואלית, לכחלון אסור רק שהבלון הזה יתפוצץ לפני הבחירות • ובדברים 
הטובים שקרו השבוע – ביטול חוק הספרים

במדינת ישראל יש מונופולים גדולים, ובהם וועדי עובדים כוחניים, דורסניים 
וחסרי עכבות. במשך שנים רבות משלם הציבור בישראל את מחיר הדורסנות של 

קבוצת עובדים פריווילגית, אשר חלק ניכר ממנה נהנה מאבטלה “סמויה”

"
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זה אפילו רווחי למדינה, 
כאשר כמחצית ממחיר 

הדירה הוא למעשה מיסים. 
הביורוקרטיה חונקת את 
תחום הנדל”ן, וקרקעות 
שיוצאות לשוק היום עד 

שיסיימו את הליכי התכנון 
והבניה ויקבלו את כל 

האישורים ושהבניין יעמוד 
על תילו – יעבור כ-13 

שנה. לכן, כדי להגדיל את 
ההיצע, צריך להביא לשינוי 

ולזירוז ההליכים

ולהחזיר  החוק  את  לבטל  השרה  החליטה  הועדה,  המלצות 
בסופרי  תמיכה  של  מנגנון  מיסוד  תוך  לשוק  התחרות  את 
ביכורים. החוק בוטל למעט שני סעיפים שנותרו בו כהוראת 
הטילו  הסעיפים  הקרוב.  בחודש  פג  שתקפם  לשנתיים  שעה 
מגבלות על הרשתות הגדולות בדבר תעדוף מכירת ספרים של 

ההוצאות המחזיקות ברשתות אלה. 
השבוע, לאחר קבלת התייחסויות מקצועיות לתזכיר ולאחר 
כליל  לבטל  השרה  החליטה  במשרד,  שבוצע  למידה  תהליך 
השרה  בו.  שנותרו  הסעיפים  שני  אותם  לרבות  החוק,  את 
סבורה שיש לתת בעת הזו לשוק לפעול במסגרת של תחרות  

חופשית ומלאה. 
שוק הספרים חוזר להיות חופשי, התחרות “הפראית” בין 
הרשתות רק מועילה לצרכנים ובסופו של דבר גם לסופרים. 
גם אם הרווח לכל ספר קטן, אבל כיון שרוכשים יותר ספרים 
אז סך הרווח עולה. אז כן, גם מיני “רפורמות” שהן קטנות, 
הן לא עושות כותרות, אבל הן הולכות להועיל הרבה לציבור. 

מחירי הדירות 
לא באמת ירדו

לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  נתוני  התפרסמו  השבוע 
וזו כבר  ירד ב-0.2 אחוז,  לפיהם מדד מחירי הדירות הארצי 
מגמה של מספר חודשים רצופים של ירידות. שר האוצר משה 
בלתי  שזה  אמרו  כולם  “בהתחלה  הנתונים  על  אמר  כחלון 
על  להשפיע  שאפשר  סיכוי  שום  ואין  בוער  השוק  אפשרי, 
מחירי הדיור - אבל עשינו את זה. אין כאן הצלחה שלי או של 

זו הצלחה של הזוגות הצעירים שאחרי כל כך  מישהו אחר. 
הרבה שנים יוכלו להגיע לדירה משלהם.”

שר האוצר נשמע מרוצה, ההבטחות שלו לטיפול במחירי 
הדירות נושאות פרי ברגע קריטי, אחרי שלוש שנים בתפקיד 
מחירי  בפיקציה.  שמדובר  היא  האמת  אך  בחירות,  ולקראת 
הדירות לא באמת ירדו, ובטח שלא בשיעור הראוי של מחיר 
באחיזת  מדובר  למשתכן.  במחיר  שהושקע  המיליארדים 

עיניים רחבת היקף ובעלויות גבוהות. 
גבוה  לו  שהביקוש  סימן  למוצר,  גבוה  מחיר  יש  כאשר 
בהרבה מההיצע. כדי להוריד את מחירו, אפשר להגדיל את 
ההיצע, או לנסות לרסן את הביקוש. כך גם במחירי הנדל”ן 
בישראל, הטיפול היעיל ביותר להורדת המחירים, זה פשוט 
אם  ההיצע.  את  ולהגדיל  קרקעות,  ועוד  עוד  לשוק  להוציא 
לייצר  פשוט  צריך  בישראל,  דירה  לרכוש  מעוניינים  הרבה 

כמה שיותר דירות. 
הדירה  ממחיר  כמחצית  כאשר  למדינה,  רווחי  אפילו  זה 
הוא למעשה מיסים. הביורוקרטיה חונקת את תחום הנדל”ן, 
וקרקעות שיוצאות לשוק היום עד שיסיימו את הליכי התכנון 
והבניה ויקבלו את כל האישורים ושהבניין יעמוד על תילו – 
יעבור כ-13 שנה. לכן, כדי להגדיל את ההיצע, צריך להביא 

לשינוי ולזירוז ההליכים. 
אבל, בהנהגתו של שר האוצר כחלון, המדיניות היא הפוכה 
– שום טיפול משמעותי בצד ההיצע )כלומר, יש טיפול, אבל 
הוא לא משמעותי(, אלא תקיפה של המשקיעים כדי להוציאם 
מן השוק, בד בבד עם הגרלות מחיר למשתכן. שתי הפעולות 
יש להן עלויות רבות. המשקיעים הקטנים נוטלים את כספם, 
ועוברים להשקיע בחו”ל. הפסד נטו למדינה. והגרלות מחיר 

למשתכן עולות ממון רב, אך מעוותות את השוק. 
הביאה  השוק  מן  המשקיעים  שהוצאת  הוא  האבסורד 
מציע  האוצר  משרד  כעת  אז  השכירות,  במחירי  לעלייה 

לשוק  להיכנס  שירצו  כדי  גדולים  למשקיעים  סובסידיות 
והתשואות  במיוחד,  הדירות להשכרה. שוק שאיננו משתלם 
המשקיעים  את  להוציא  כדי  שילמנו  כלומר,  נמוכות.  בו 
את  להכניס  כדי  שוב  משלמים  וכעת  השוק,  מן  הקטנים 
אותה  את  לקבל  כדי  פעמיים,  שילמנו  הגדולים.  המשקיעים 

התוצאה, ובתוספת עליית מחירים.  
במחירי  ירידה  יוצרת  לא  היא  למשתכן,  מחיר  ותכנית 
המדינה  פשוט  אלא  ירדו,  באמת  לא  המחירים  כי  הדירות, 
הן  ההגרלות,  באמצעות  שמשווקות  הדירות  אותם.  משלמת 
למעשה סבסוד ישיר של המדינה בעלות של מיליארדים. ואם 
המדינה מוציאה כסף רב כל כך, ראוי לוודא שאכן התמורה 
שמקבלים הזוכים הולמת את ההשקעה. בפועל, חלק ניכר מן 
ההגרלות, בעיקר בפריפריה, המחיר בפועל איננו נמוך בצורה 
נמוך משמעותית.  משמעותית מן השוק, אך סטנדרט הבניה 
משך  לגבי  ומיוחד  וודאות,  אי  הרבה  יש  המרכז,  באזור  גם 
הבניה, כך שכלל לא ברור שהמחיר בסוף שווה את ההמתנה 

)לתקופת המתנה יש עלויות, של שכירות במקביל(. 
הגרלות מחיר למשתכן הביאו לכך שהביקוש לא ירד, אלא 
שיושהה. פשוט, אלפי הזוכים בהגרלות ממתינים לראות במה 
הזכיה  אחרי  רק  אלא  דירה,  לבחור  לא שאפשר  )זה  זכו  הם 
מגלים במה זכיתם(, ובמקביל להם גם מאות האלפים שנרשמו 
ובינתיים  ההגרלה,  תוצאות  את  לראות  ממתינים  להגרלות 
משתהים מלרכוש דירה. וכך, יש פחות קונים בשוק, אך לא 
מדובר בריסון הביקוש, אלא רק בביקוש כבוש שיתפרץ בבוא 

העת. 
ועבורה המדינה  זו השהייה.  ירידת מחירים,  זו לא באמת 
לשר  שנותר  כל  מיסים.  באיבוד  רבים  מיליארדים  משלמת 
האוצר לוודא, זה שהבלון לא יתפוצץ לפני הבחירות. כי לא 

מדובר, אלא רק בבלון בלבד. 
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