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בחזית האש

מעבר לניסיונות החקלאים להגן מפני האש, נמצאים שם 
עבורם לוחמי האש שעושים עבודתם במסירות למנוע מהאש 
להתקדם, וזאת באמצעות המכשור המתאים ובעיקר כוחות 

לעמוד אל מול הלהבות לפעמים עשרות פעמים ביום. 
לשיחה  מתפנה  מערבי,  נגב  מרחב  מפקד  גבאי,  יעקב 
אנחנו  מה  מול  כשקלטנו  הראשוני  "בשלב  ומסביר: 
נוספים,  כוחות  קיבלנו  העפיפונים,  טרור  כל  מתמודדים, 
ופתחנו מוקדי הזנקה קרובים לאזור השריפות וכך נוכל לתת 

מענה טוב יותר לאיומים החדשים. 
"אנחנו מגיעים בממוצע לכ-20-25 אירועים של עפיפוני 
טרור ביום. צריך להבין שכל שריפה זה שריפה, לא מדובר 
על שריפת קוצים, אנחנו מדברים על שריפות יער, על הרבה 
צמתים מרכזיים שנחסמים, זה דברים לא קלים". הוא מתייחס 
גם למקרה של עפיפון הנפץ: "עוד לפני המקרה הזה, הנחתי 

את הלוחמים שלי לא לגעת באביזרים חשודים שנמצאים על 
הרצפה כולל עפיפונים. אז הלוחמים שלי לא נוגעים בזה עוד 

לפני שזה קרה".
להביא  בשטח?  הכוחות  את  להגביר  נאלצתם  •בפועל 

עוד צוותים?
"נכון, אנחנו מתוגברים כל יום. גם תחנה אזורית אשקלון, 
הגבול אחד  על  אנחנו שתי תחנות  נגב המערבי,  וגם תחנת 
יום  כל  מתוגברים  אנחנו  הדרומי.  בצד  ואחד  הצפוני  בצד 
הארץ.  ממרכז  שונים  ממקומות  שמגיעים  כיבוי  צוותי  ב-2 
מחוז ירושלים, מחוש יו"ש, מחוז דן, מחוז מרכז שמביא לנו 

תגבורת כל יום".
באשר לסכנות האזור, אומר גבאי כי "אנחנו לא נמצאים 
תחת איומים של אבנים או חפצים כאלה. כן היינו תחת סיכון 
של פצמ"רים אבל גם אנחנו כמו כל עם ישראל, מקשיבים 
ידיים  ושמים  הרצפה,  על  נשכבים  העורף  פיקוד  להנחיות 
על העורף. כל הצוותים שלי בשטח ממוגנים עם שכפ"צים 
וקסדות, ככה שאנחנו גם קשובים להנחיות פיקוד העורף וגם 

ממוגנים באמצעים נוספים".
"אנחנו מאוד מאוד מקווים שזה תקופה חולפת. אבל אם 
זאת תהיה המציאות והשגרה החדשה שלנו בעוטף אז נצטרך 
שצה"ל  מקווה  מאוד  אני  החדשה.  השגרה  עם  להתמודד 
בסופו של דבר יצליח לשים את ידו על מי שמשגר את אותם 

עפיפוני טרור."
עוד  כשהעפיפון  פניות  מקבלים  הם  לעיתים  לדבריו, 
באוויר והם לא יודעים היכן ייפול וברגע שנופל הם מוזנקים. 
מצב של מרדף אחרי האש.  "כבאי בדרך כלל נכנס למקומות 
שאנשים בורחים ממנו. זה המוטו שלנו, מאיפה שאתה בורח 
אנחנו נכנסים. כבאים מאומנים עוברים השתלמויות, עוברים 
קורסים, יודעים להתמודד במצבי חירום, יודעים לעבוד עם 
עושים  זה  פי  ועל  האש  ההתנהגות  את  לראות  יודעים  אש, 

הערכת מצב ומתחילים לפעול בפעולות כיבוי". 
"אני יכול להגיד שבמשך חודשיים, צוותים של אשקלון, 
הזמן  זה  הגבול.  על  עובדים  מערבי,  נגב  של  צוותים  וגם 
להגיד מילה חמה ללוחמים שלנו, שעושים עבודת קודש, הם 
נלחמים על כל עץ ועץ הרי בסופו של דבר המטרה העיקרית 
שלנו זה להציל חיי אדם ורכוש, וצוותי הכיבוי עושים הכל 

כדי לא לשבש את חיי השגרה הכואבת שיש כרגע בעוטף".

בצומת  תנועה  ניידת  בלילה.   01:00
בהמשך  יצהר.  לישוב  המובילה 
רזיאל  הרב  מזמן  לא  נרצח  הכביש 
מהצומת  מטר  כמאה  הי"ד.  שבח 
בורין.  הכפר  של  התיכון  הספר  בית  עומד 
באותו הבוקר זרקו תלמידיו אבנים על רכבים 

שחלפו בצומת. בנס לא היו פגיעות בגוף. 
יהודית  עוצמה  של  התיעוד  פרויקט  צלמי 
התמונות  את  העבירו  הפורעים,  את  צילמו 
לא  הם  אשליות.  לנו  אין  ולמשטרה.  לצה"ל 
זה  צה"ל  חיילים  על  אבנים  זריקת  ייעצרו. 
יושקעו  שהאנרגיות  עדיף  מעודד,  כמעט 
הפעם  אולי  יותר.  קשים  בפיגועים  ולא  שם 

כשנפגעו רכבי אזרחים יהיה שונה. מי יודע. 
לבצע  בא  לניידת  מחוץ  שעומד  השוטר 
משימה חשובה. כל מי שיוצא ובא בשערי יצהר 
צריך להגיש תעודת זהות. נשאל מאין הוא בא, 
לאן הוא הולך ואם לא ייתן לפניו דין וחשבון, 
בתקנות  הרי  הדו"ח.  את  לשלם  עתיד  הוא 
ברכב,  פח  שצריך  בפירוש  כתוב  התעבורה 
וגם אפוד זוהר. אולי הצמיגים לא תקינים, או 
הקטנצ'יק מאחור הוריד את החגורה כשנרדם. 

השוטר כבר ימצא על מה. 
זכו  לא  מחתונתם  בחזור  וכלות  חתנים  גם 
לחנינה, מי יודע אולי בשמלת כלה היא עשתה 
הניידות  מסתובבות  היום  בשעות  מחיר.  תג 
ישוב  בשביל  התושבים.  את  ובודקות  בישוב, 
בהתעללות  מדובר  רכב  כלי  מ200  פחות  עם 
האחרונים  בחודשים  למה?  כך  וכל  רצינית. 
רבות  בנקודות  ערבים  רכב  כלי  צמיגי  נוקבו 

בארץ בצירוף כתובות גרפיטי שונות. 
כל  יכעסו  קצת  הערבים  שאם  הפראנויה 
השב"כ.  להפעלת  גורמת  יבער,  המזה"ת 
כשהוא מצדו מתוסכל מהעובדה שלא הצליח 
 - אלו  שורות  כתיבת  לשעת  נכון   - ידו  לשים 
על הנערים. מחליטים פשוט לבצע "תג מחיר" 
לגרש  לנו  לגרום  במטרה  יצהר,  תושבי  כלפי 

מפה את הנערים שהשב"כ חושד בהם. 
פאחם  אל  באום  מה,  רק  הגיוני,  נשמע 
בשנים  אחד  תנועה  דו"ח  ניתן  לא  לדוגמא 
שצריך  פשיעה  שם  שאין  לא  וזה  האחרונות. 
המשטרה  בין  הסכמה  פשוט  לחנך.  או  למגר 
לנכבדים המקומיים. בדרום, כשכנופיות פשע 
חברת  כמו  חברות  מאלצות  הבדואי  מהמגזר 
ארץ,  ודרך  ישראל  נתיבי  מקורות,  חשמל, 
לשלם עשרות מיליוני שקלים פרוטקשן בשנה, 
ההמלצה של המשטרה היא לשלם. על אכיפה 

לצרכי חינוך אין בכלל מה לדבר. 
זנגריה בצפון מפיל את חיתתו  הכפר טובא 
על הישובים והקיבוצים באזור. ואם פעם היו 
הפשיעה  היום  "רגילות"  בגניבות  מסתפקים 
הצתות  דבר.  לכל  לטרור  הפכה  החקלאית 
כלים חקלאיים ומתבנים הפכו לדבר שבשגרה, 
את  למוטט  היא  המוצהרת  כשהמטרה 
במדינה.  שורדת  בקושי  ככה  שגם  החקלאות 
חוזרות  פניות  אחרי  הנואשים,  החקלאים 
ונשנות לרשויות, ובהתערבות של חברי כנסת 
ושרים, קיבלו תוספת של שוטרי מג"ב שיעזרו 
לטובא  בכניסה  תנועה  דו"חות  על  לשמור. 

ובתוכה אף אחד לא חלם. 

פשוט  כשאפשר  רחוק,  כך  כל  ללכת  ולמה 
באותו  נזרקו  ממנו  הסמוך  בורין  לכפר  ללכת 
נזרקו  ממנו  מדמא  לכפר  או  אבנים,  הבוקר 
בקבוקי תבערה, או לעיירה חווארה שם נוסעים 
ללא מורא בכביש הראשי עשרות כלי רכב ללא 

לוחיות רישוי כלל? 
את  ייקח  לא  מפקד  שום  הבנתם.  בקיצור 
ומי  תנועה,  דו"ח  בגלל  ירצח  ששוטר  הסיכון 
יהיה אחר כך. לכן העובדה שדווקא  יודע מה 
משטרת  של  החזקה  היד  מופעלת  ביצהר 

ישראל מקוממת כל כך. 
בצלאל  הכנסת  חבר  הוא  לעניין  שנרתם  מי 
בתקשורת.  שנים  או  דבר  שמבין  סמוטריץ' 
כינה את השוטרים שמתנכלים ליצהר "אפסים" 
למחרת,  הופעלה.  המזדעזעים  ומקהלת 
ההתנכלות  הייתה  כבר  הביטוי,  על  כשהתנצל 
ליצהר על סדר היום. וראו פלא. אחרי חודשים 
של  מהביטוי  יומיים  בתוך  התנכלות  של 
למזרח  לחלוטין.  הדו"חות  הופסקו  סמוטריץ' 

התיכון שלום, דרך אגב.

למזרח התיכון שלום
צבי סוכות, עוצמה יהודית

יצהר. צילום: המועצה האיזורית שומרון





לוחצים על הידית הקטנה
בשרותים כשאפשר,

וחוסכים 18 ליטר מים ביום.

מתקלחים 2 דקות 
פחות וחוסכים

40 ל' מים

סוגרים ברז מטפטף
וחוסכים 60 ל' מים ביום

משקים את הגינה
5 דקות פחות וחוסכים

200 ל' מים
)לגינה בשטח 250 מ"ר(

www.water.gov.il אין לנו מים לבזבז!מידע נוסף ודרכים לצריכה נכונה באתר רשות המים

אחרי חמש שנים רצופות של בצורת קשה, ישראל עומדת 
בפתחו של משבר מים חמור. מפלסי המים במקורות הטבעיים 
עלתה  ירדו, צריכת המים הביתית בשנתיים האחרונות 
משמעותית ואפילו המים המותפלים לא מצליחים לכסות את 
החסרים הענקיים שהצטברו ונאמדים בכ-2.5 מיליארד קוב!

מתקני ההתפלה וירידת תעריפי המים, גרמו לכולנו 
להרגיש כי משבר המים מאחורינו - אך המצב רחוק 
מלהיות כזה. זה הזמן לקחת אחריות ולחסוך עכשיו 
במים לפני שיהיה מאוחר מדי. כל ישראל ערבים זה 

לזה ואין לנו מים לבזבז.

חוסכים במים!בגלל הבצורת, למרות ההתפלה

לוקחים טיפה אחריות 
סוגרים את הברז!
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כותב: יצחק לרר
צילומים: עובדה - קשת 12, אמיל סלמאן ועמוס 

בן גרשון, לע״מ

סערה תקשורתית עזה התנהלה בסוף השבוע הקודם ובתחילת 
הנוכחי, וזאת בעקבות ראיון של ראש המוסד לשעבר, תמיר פרדו 
בתחילת  ´עובדה´.  בתוכנית  המוסד  כראש  לעבודתו  שהתייחס 
אודות  רבים  פרטים  נחשפים  האחרונה  לעת  כי  נאמר  הריאיון, 
וזאת  מטהרן,  הגרעין  קלסרי  חילוץ  השאר  ובין  המוסד  פעולות 

העילה בעקבותיה החליט פרדו להתראיין ולספר את סיפורו. 
שלו  הפעולות  אודות  בהרחבה  פרדו  דיבר  הראיון,  בתחילת 
במגוון מישורים, אך בהמשך בחר לבקר את ראש הממשלה נתניהו 
סיפור  באירן,  הכור  לתקיפת  הכנה  האחד,  דברים:  שלושה  על 
התחושה  כי  לציין  גם  בחר  ופרדו  בהרחבה,  ניגע  בו   – האזנות 
שנוצרה כי מי שלא הולך על פי דעותיו של ראש הממשלה, הופך 

ל"בוגד". 
ראש  החשיפה,  פי  על  עובדה,  בתכנית  נחשף  האזנות,  סיפור 
לשיחות  להאזין  כהן,  יורם  דאז  השב"כ  מראש  ביקש  הממשלה 
והרמטכ"ל,  המוסד  ראש  וביניהם  הביטחונית  במערכת  בכירים 
לבסוף  שעלולות  סגורות  מישיבות  הדלפות  למנוע  בכדי  וזאת 
לגרום נזק רב למדינת ישראל. ראש השב"כ כהן, לא נענה לבקשת 
ראש הממשלה בהקשר הזה, ככל הנראה כיוון שפעולה זו נשמרת 

למקרי קיצון. 
משמאל  סערה  התחוללה  הראיון,  שודר  עת  השבוע,  בסוף 
ובוודאי  כדין,  נוהג  לא  כי ראש הממשלה  ומימין. בשמאל טענו 
ניסה  ובימין טענו שנתניהו  קיצוני,  כך  כל  כאשר מדובר במקרה 

ה´לשעברים´,  תופעת  נגד  יצאו  ובכלל  הביטחון  לשלום  לדאוג 
שחושפים שיטות ביטחוניות בפומביות שכזו. 

שראש  "הטענה  לתוכנית:  הגיבה  הממשלה  ראש  לשכת 
ולראש  לרמטכ"ל  האזנות  לבצע  ביקש מראש השב"כ  הממשלה 
המוסד מופרכת לחלוטין. זהו עיוות מוחלט של מאמצים מערכתיים 
שנעשים מעת לעת כדי לשמור על ביטחון מידע בנושאים רגישים 
בעלי חשיבות עליונה לביטחון ישראל. ההחלטה באילו אמצעים 

להשתמש ומול אילו גורמים, נתונה בידי הגורמים המוסמכים". 
קשה  יותר  הרבה  בתגובה  השתמש  נוספת,  בתגובה  למחרת, 
איזו  יש  חדשה,  מרעישה  פרשה  התפוצצה  "אתמול  ועוקצנית: 
את  הנחיתי  טענה שאני  והיא  עובדות  להציג  תוכנית שמתיימרת 
אמר  המוסד",  ולראש  לרמטכ"ל  להאזין  לשעבר  השב"כ  ראש 
נתניהו בסרטון שפרסם בדף הפייסבוק שלו. "יש רק בעיה אחת 
עם זה: זה שקר מוחלט. לא רק אני אומר את זה, גם ראש השב"כ 

לשעבר אומר: זה הבל, זה שקר". 
נתניהו אמר שיחשוף למי הוא באמת "מאזין", ומנה בעוקצנות 
רשימה של אומנים מהארץ ומהעולם. "ועכשיו, אני הולך לספר 
נתניהו,  אמר  יושבים?"  אתם  שלי.  האמיתיות  ההאזנות  על  לכם 
הקריא רשימת זמרים והמשיך "אלה ההאזנות האמיתיות. ועכשיו 
כולנו צריכים לשאול: האם התקשורת תתנצל על השקר הזה? אני 

בספק".
יורם כהן  מה שמחזק את גרסת נתניהו, זה ראש השב"כ דאז, 
להתייחס  כלל  בדרך  נוהג  "איני  דברים:  את  הוא  אף  שהכחיש 
לראש  ממשלה  ראש  בין  המתקיים  המקצועי  לשיח  בתקשורת 
הפרסומים  "אולם,  לתקשורת.  נדירה  בהודעה  כהן  מסר  שב"כ", 
כביכול  לי  שניתנו  הממשלה  ראש  של  הנחיות  אודות  בתקשורת 
של  לטלפונים  ספציפית  להאזין   - השב״כ  כראש  מכהן  בעודי 
הרמטכ"ל גנץ וראש המוסד פרדו - אינם נכונים". על פי הנאמר 

עמד  כי  המלמד  דבר   – להאזין  סירב  דווקא  כהן  יורם  בכתבה, 
בחזית עם נתניהו, והנה כעת הוא מכחיש, אם כי מתנגדי נתניהו 

כבר טוענים שהוא אילץ אותו להכחיש. 

הערבים המאזינים 

עם  פשע  ארגון  זה  "המוסד  כי  פרדו  אומר  הראיון,  בתחילת 
רישיון", את זאת הוא אומר בכוונה להמחיש את פעילות המוסד, 
את  פירשה  לחיזבאללה  המקורבת  ערבית  תקשורת  רשת  אך 
בכותרת  יצאו  הם  ישראלית.  אנטי  תעמולה  ליצור  בכדי  הדברים 
על פיה בכיר במוסד כביכול מודה שהארגון הוא ארגון 

פשע לכל דבר ועניין. 
כחלק מהראיון, חשף פרדו כי אופציה שעמדה בפני 
כן  כמו  באיראן,  להפיכה  להוביל  הייתה  בעבר  המוסד 
סיפר על השימוש של הארגון בדרכונים מזויפים. הדבר 
לנוכח  ענק  בכותרות  לצאת  הערביות  לרשתות  גרם 
החשיפות, ובכך, לארגון הביון הכל כך מוערך בעולם, 

יצא שם של פושעים ושל מדינה שעוסקת בפשע. 
"אני  נתניהו:  השבוע  אמר  הממשלה  ישיבת  בפתח 
ארגון  הוא  פשע.  ארגון  איננו  המוסד   - להבהיר  מבקש 
כנגד  נגד הטרור  מפואר שעושה מלאכת קודש במאבק 
מצדיעים  וכולנו  ישראל,  מדינת  על  אחרים  איומים 
לו". בנוסף ברשתות הערביות, ציטטו ציוץ טוויטר של 
ישראל,  של  הלגיטימציה  את  לערער  במטרה,  הרצוג 
ויוכחו  "גילוייו של תמיר פרדו, במידה  נכתב:  בו  ציוץ 
כנכונים, חמורים ביותר וחייבים להדאיג את כולנו. אני 
קורא לבדיקה דחופה ומיידית של מבקר המדינה לבירור 
הפרשה עד תום ופרסום האמת. כבוד לעבודה עיתונאית 
בזמן  יובא  כזה  שמידע  ראוי  היה  אבל  דיין  אילנה  של 
אמת לועדת המשנה למודיעין ולא לחשיפה תקשורתית 

כעבור שנים".

תמיר ונעלם
ראיון של ראש המוסד לשעבר חולל סערה כפולה • בישראל נזעקו בשמאל לתקוף את נתניהו על הוראה לצותת לבכירי 
מערכת הביטחון, הוראה שהוכחשה על ידי ראש השב"כ • ובעולם גינו את המוסד אחרי שפרדו הדביק לו את הכינוי 

‘ארגון פשע´ וסיפר על השימוש בדרכונים מזויפים

העובדה  על  חולקים  מאוד  שמעט  לי  נדמה 
המוסד,  ראש  לשעבר  פרדו,  תמיר  של  שהופעתו 
וחמורה. מביכה  הייתה  ב"עובדה",  דיין  אילנה   אצל 

היא הייתה מביכה, כי באותה העת שבה הוא מספר שחתר תחת 
הוראת רה"מ המופקד עליו תוך שהוא שיתף מידע סודי ביותר 
לו. להאזין  ביקש  רה"מ  אם  חמור  שזה  אמר  הוא  אחרים,   עם 

אם פרדו הודה שחתר תחת רה"מ, אם פרדו עצמו מספר שאי 
אפשר לסמוך עליו, מה לו כי ילין? הרי זה הכרחי שיושם תחת 
מעקב. אגב, זה היה הכרחי גם אם רה"מ ביקש מעקב ספציפי, 

מה שבכל אופן התברר כמידע מוטעה.
ההופעה הייתה חמורה, כי ראש מוסד מודה שהוא חתר תחת 
"המוסד",  של  סודיות  פעולות  על  מידע  חושף  רה"מ,  הוראת 

מידע בעל פוטנציאל להזיק, ואף מכנה את הארגון בראשו עמד 
כ"ארגון פשע עם רישיון", ובכך מטיל עליו כתם.

מאחר ומדובר בהופעה מביכה וחמורה, השאלה שעולה היא, 
הכיצד זה שתמיר פרדו הביא את עצמו למצב זה?

אם נזכור שלא רק פרדו התראיין ברוח דומה באותה תוכנית, 
אלא גם מאיר דגן ז"ל, שהיה ראש המוסד וסיכל פעולה ישראלית 
מופע  העניק  אובמה,  בממשל  שימוש  באמצעות  אירן  נגד 
שהעניק  הנוכחי,  המפכ"ל  אלשיך,  רוני  וגם  דומה,  שערורייתי 
ראיון מלא חנופה וחצה קווים אדומים כשדיבר נגד רה"מ בעודו 
מכהן כמפכ"ל )ראיון שהיה צריך להביא לפיטוריו המידיים, מה 
שלמרבה הבושה, לא קרה(, הרי שהשאלה הופכת לרחבה יותר: 

מה הביא את שלושת אלה לאותן הופעות מופקרות?

עיתונאי  ביגמן,  עקיבא  שצייץ  בציוץ  אתחיל  התשובה  את 
הופעת  של  לביטול  השמאל  לתגובת  ביחס  היום",  "ישראל 
גרעיני  טיל   :2026 "קיץ  בישראל:  בכדורגל  ארגנטינה  נבחרת 
מוחק את תל אביב, השמאל בפיד: מכה קשה לנתניהו פחחחח".

ג'יברלי  את  לתקוף  במקום  הנקודה:  את  תופס  הזה  הציוץ 
רג'וב ובמקום לבקר את ארגנטינה, השמאל תוקף את ממשלת 
ותקשורתו:  צו השעה מבחינת השמאל  זה  כי  ישראל? מדוע? 

הפלתם של נתניהו ושל הימין היא מעל הכל.
מלחמה  של  במצב  ותקשורתו  השמאל   2015 בחירות  מאז 
על המדינה שנתניהו גנב להם, וקול קורא מגייס את כל בכירי 
המחנה אל המערכה. לתקוף את רעיית רה"מ וילדיו ללא רחם, 

לגייס את המשטרה לפשפש בכל.

נגד נתניהו אין קווים אדומים 
משה איפרגן, אתר ´מידה´

יורם כהןנתניהו

תמיר פרדו
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חיים וייס

צילום: אחיה קליינולד

סערת חוק הגיור: בתחילת השבוע הגיש השר לשעבר משה ניסים את המלצותיו להגשת חוק גיור, 
ידי  שעיקרן העברת סמכויות הגיור מידי הרבנות הראשית לגוף עצמאי והכרה בגיורים שייערכו על 

קהילות יהודיות בחו"ל, כולל רפורמים וקונסרבטיבים.
יו״ר ש״ס ושר הפנים אריה דרעי, שיזם את חוק הגיור המקורי, הגיב בחריפות: ״אני מתנגד באופן 
הממשלה  תקנות  פי  על  היחידי  המוסמך  לדיון.  אפילו  יעלו  ואדאג שלא  אלו  להמלצות  חד משמעי 
להגיש הצעת חוק בנושא הגיור הוא שר הפנים, וברור לגמרי שלא אגיש הצעה זו. אני דורש לחזור 
הרבנות  של  ממלכתי  גיור  רק   - שעיקרה  בממשלה,  ואושרה  שהפצתי  בנושא  החוק  להצעת  מיידית 

הראשית יוכר בישראל״.
רבנים  עשרות  עם  יחד  הראשיים  הרבנים  חירום  לדיון  התכנסו השבוע  לציון  הראשון  בלשכת  גם 
ודיינים מכל הזרמים והמגזרים, בכדי לדון בהמלצות ועדת הגיור של השר משה ניסים. במהלך הפגישה 

חתמו הרבנים על מכתב הקורא לראש הממשלה "לדחות על הסף" את הדו"ח ואת המלצותיו.
יזם את הכינוס: "הכרה בגרים  יוסף אשר  ונשיא בתי הדין הגר"י  בפתח הפגישה אמר הראשל"צ 
בעיתיים מאוד".  כולם אחד אחד  סעיפי החוק,  כל  פרצה חמורה מאוד.  זה  וקונסרבטיבים  רפורמים 
בנוסף תקף בחריפות גם את הרכבה של הועדה שאמורה למנות את דייני הגיור לפי הרפורמה החדשה 
זה כשלעצמו לא שייך בכלל  נציגים רפורמים,  דייני הגיור  זה שמעורבים בוועדה למינוי  ואמר "רק 

ומצריך לדחות את כל המסמך הזה על הסף". 
ונשיא מועצת הרבנות הראשית הגר"ד לאו: "מתווה הגיור  לאחר מכן אמר הרב הראשי לישראל 

זה  ישראל.  ובעם  ישראל  בכרם  פגיעה  הינו  המדובר 
מה  זה  תעודה  יקבלו  אם  שכביכול  אנשים  של  אשליה 
את  ולהביא  להתבוללות  פתח  זה  לגרים.  אותם  שיהפוך 
הרבנות  הקודש,  לארץ  בעולם  שמתקיים  היהדות  חורבן 
הגיור  שעניין  השנים  כל  לאורך  מאמץ  עושה  הראשית 
יהיה אך ורק על פי ההלכה וללא שיקולים זרים. זה עניין 
של עם ישראל כולו שלא יכול להסכים אפילו לרגע אחד 

למציאות כזו".
לרבנים  הראשיים  הרבנים  קראו  הכינוס,  סיום  לקראת 
להצטרף אליהם לחתימה על גילוי הדעת של רבני ישראל, 
הקורא להשאיר את הסמכות לגיור בידי הרבנות הראשית. 
לאו  הגר"ד  ונשיא מועצת הרבנות הראשית  הרב הראשי 
לחתום  מוזמן  ישראל  מסורת  לו  שיקרה  מי  "כל  הוסיף 
בבקשה, הגיור הוא נושא הלכתי ואין לנו שום זכות לשנות 
דבר זה אלא על פי ההלכה המסורה. עמך עמי בתנאי שזה 

אלוקיך אלוקי".
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף: "אני מבקש מכל 

רבני ישראל, מכל החוגים, צריכים לעמוד על המשמר, יש פה הכרה בגיורים לא על פי ההלכה, יש פה 
הכרה בגיורים רפורמים, יש פה פרצה חמורה מאוד. אני מבקש מכל הרבנים לחתום ולהצטרף למחאה  

ושהחוק הזה ייקבר, החוק הזה לא ראוי שיעלה".
הסכנה  את  בדאגה  רואים  ישראל,  רבני  "אנו,  הרבנים:  קוראים  הרבנים,  חתמו  עליו  דעת,  בגילוי 
לאחדותו של העם היהודי כתוצאה מההצעות לרפורמה בגיור הכוללות בתוכן הפקעת הגיור מהרבנות 
הראשית והכרה בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים. אנו, כרבני ישראל דורשים להכיר רק בגיור שנעשה 
על פי הוראות הרבנות הראשית לישראל, אשר יסד הגראי"ה קוק זצ"ל כדי לשמור על אחדות העם 

וקיום תורת ה' כהלכה במדינה, ובסמכותה.
ולקדם באופן מיידי תיקוני  ניסים  וועדת  דו"ח  "אנו קוראים לראש הממשלה לדחות על הסף את 
אנו מבקשים מכל  רפורמיים.  ובגיורים  בגיורים פרטיים  ניסיונות הבג"ץ להכרה  חקיקה שיעצרו את 
חברי הכנסת ומכל השרים לעשות כל שביכולתם על מנת לעצור את הרפורמה בגיור  שעלולה לגרום 
להתבוללות, להתפוררות ולפילוג בתוך העם היהודי, בדומה למה  שמתרחש, לדאבון לב, בקהילות 

רפורמיות וקונסרבטיביות רבות בחו"ל".
מהבחינה  הן  המצב,  בחינת  לאחר  כי  עיתונות’  ל’קו  אומרים  החרדיות  בסיעות  בכירים  גורמים 
שהוגש  החוק  על  שעתבסס  חדש  גיור  חוק  חקיקת  על  הוחלט  הפוליטית,  מהבחינה  והן  המשפטית 
בזמנו על ידי השר דרעי. בימים אלו מכנסים בסיעות החרדיות משפטנים ומומחים לגיור ובזמן הקרוב 

יתכנסו כל הגורמים יחד לדיונים ולגיבוש הצעת חוק חדשה.
מי שחולל את המהומה, משה ניסים, מתייחס להמלצות הוועדה אותן פרסם ביום ראשון בשיחה עם 
'קו עיתונות', וטוען ביחס לגיור הרפורמי כי "למעשה כיום נכנסים לישראל מגוירים רפורמיים באישורו 
של שר הפנים או נציג מטעמו, זאת לאחר פסיקת בג"ץ שהכיר בגיורים של כל הקהילות היהודיות. 
החוק שלי בא לצמצם את גודל הגיורים הרפורמיים, בכך שהוא קבע בחוק מהי קהילה יהודית ומה לא, 
לא יוכל כל אדם להצהיר כי התגייר במערכת גיור יהודית אלא רק מקהילות מוגדרות ומוכרות על ידי 
המדינה". ניסים מוסיף ואומר כי בחוק שלו הוצע ששר הפנים יוכל לפסול גיורים שיראה כניצול לרעה 

ולמטרות שליליות וקובל על כך שבמקום לומר תודה מדברים נגד הצעת החוק שלו.
ניסים מזהיר ואומר כי אם החוק שלו לא יעבור, יינתן פסק דין של בג"ץ שכלל הגיורים הרפורמים 
יוכרו במדינת ישראל, לדבריו, "הפסק הנ"ל קיים, רק הוא מתעכב בגלל בקשתו של ראה"מ. אם חברי 
הכנסת החרדים יתנגדו להמלצות הוועדה שלי הם יהיו אבי אבות מחדירי הרפורמה. את החוק החרדי 
אף אחד לא יאשר, אני פעלתי בשיקול ראש ושכל ישר כדי להציל את מדינת ישראל מגיור רפורמי כדי 

שיהיה על פי ההלכה".
מה לדעתך אביך הראשון לציון זצ"ל היה חושב על המלצות הועדה שלך?

"אין לי צל של ספק כי אבי הרב הראשי ניסים היה תומך בהמלצות הועדה, הבאתי המלצות לפי רוחו 
של אבי זצ"ל, לא רק שלא סתרתי את עמדתו אלא הלכתי לפי רוחו ואפשר לומר כי קיימתי את צוואתו. 
אבי כתב כבר בניצני העלייה מברית המועצות כי יש להכשיר בית דין מיוחד בעניין זה ושתהיה לנו 
הידיעה הברורה כי הם יוכלו לטפל בכל הבעיות הכרוכות בגירות, בזריזות וביעילות ויפה שעה אחת 

קודם".
מנגד, הגאון רבי שמואל אליהו, רבה של צפת, יוצא במתקפה חמורה על המלצות ועדת ניסים לגיור. 
ישראל  וכדעת מאות מרבני  "דעתי כדעת הרבנים הראשיים  עיתונות' אומר הגר"ש:  'קו  בשיחה עם 
שקראו לראש ממשלת ישראל שלא לקבל את המלצות הועדה. הסיבה מכיוון שנושא הגיור הוא נושא 
מאוד מורכב מבחינת ההלכה, מכיוון שבכל דיון הלכתי אתה צריך לדעת מה היה בעבר ובגיור אתה 
צריך לדעת מה היה בעבר וכמובן מה יהיה בעתיד, וזה מחייב את כל הכישרון והיכולות של הרבנים. 
ההיסטוריה היהודית מלאה מטעויות שנעשו בנושאי הגיור ומחיר כבד שילמנו על אותן טעויות, ולכן 

צריך את כוח התורה של הרבנים 
תורני, מכיוון  ולא כדבר  נושא הגיור כאקט טכני  כל  זה הסתכלות על  ניסים  "מה שנעשה בועדת 
כמו  מרכזי,  הכי  הנושא  על  שם  הוא  ואותם  תורנית  הכשרה  שום  להם  שאין  פקידים  הביא  שניסים 

שבמחלקת לב ייקחו פקידים שיקבלו החלטות בנושא רפואת לב..."
מה הבעיות במתווה?

"ישנם פרטים בעייתים ויש את הרוח הכללית. הפרטים הינם גיורי קטינים, הכרה בגיורי הרפורמים 
לידי רשות  הגיור מידי הרבנות  ויש את הרוח הכללית של המתווה שהוא הוצאת תחום  רבים,  ועוד 
ממשלתית, זה חלק ממגמה שבה גורמים בעלי עוצמה במדינה מנסים להפוך את המדינה למדינת כל 
אזרחיה. זה ימשיך בכך שהרפורמים יפנו לבג"ץ ויאמרו 
כי כמו שיש זכות לרבנות הראשית לפקח על הכשרים גם 

הם רוצים הכרה בזכות שלהם על כשרות". 
ואיך נתמודד עם בג"ץ?

"עם כל הכבוד לבג"ץ התחום ההלכתי זה לא התחום 
שלו והוא לא יכול להתערב בנושאים הלכתיים. בג"ץ יכול 
מנכס  שהוא  כמו  הלכתיים  נושאים  לעצמו  לנכס  לנסות 
לעצמו דברים רבים שלא קשורים אליו, אבל בתחום הזה 
הוא לא יצליח מכיוון שישנה שורה מאוד רחבה של רבנים 
מקצה לקצה שאומרים אנו לא מקבלים את הפסיקה הזו. 
אני כרב עיר אם יגיע אליי גר כזה, אני אומר לו אתה לא גר 
ולא יהודי. כל עשרות רבני הערים שחתומים על המסמך 
יעשו כך ולא יכירו בגיורי הממשלה, יש לנו ראה"מ אחראי 

והוא יבין את המשמעות ולא יגרור את המדינה לכאוס".
רבי  הגאון  לשעבר,  הגדול  הרבני  הדין  בית  דיין  גם 
אברהם שרמן, תוקף בחריפות את ההמלצות. בשיחה עם 
מרשם  הן  הועדה  "המלצות  כי  הרב  קובע  עיתונות'  'קו 

להתאבדות לאומית".
"מה שמעצב את דמותו של עם ישראל ככלל וכל יהודי בפרט זוהי תורת ישראל וכאשר באים עם 
על  תיקבע  היהודית  הזהות  כי  וקובעים  המדינה  קום  לאחר  שנה  שבעים  לממשלה  הללו  ההמלצות 
פי ההגדרה של קהילה יהודית מוכרת, כלומר קהילה מבוססת ופעילה בעלת זהות יהודית משותפת 
וידועה, הגדרה של השופט אהרון ברק שבשעתו יחד עם סולברג קבע כי הגיע הזמן ליצור אחדות בין 
הזרמים השונים בעם היהודי... יש לנו כאן הגדרה שמה קובע זהות יהודית? הרפורמים והקונסרבטיבים 

ושאר הזרמים.
"ומה הם הזרמים הללו עליהם דיבר השופט ברק? כל קהילה שקוראת לעצמה יהודית... הרפורמים 
קוראים לעצמם יהודים בזמן שהם עצמם הכניסו לתוך הקהילה בזדון נכרים, ולא רק שהם נשארים נכרים 
בגלל שאינם מקבלים מצוות אלא בית הדין הרפורמי מגייר אותם ש'אל תקבלו מצוות של התורה, אלא 
שלנו הרפורמים'. לכן יש לנו כאן הגדרה שמה קובע מהי זהות יהודית של היהודים במדינת היהודים, 

את זה קובעת הזהות של הרפורמים והקונסרבטיבים ושאר הזרמים היהודיים האחרים.
"הקהילה הרפורמית מגדירה את עצמה כיהודית בזמן שאינם יהודים וכל הקהילה צריכים לעבור גיור 
לכתחילה בגלל שהתערבו בהם נוכרים גמורים, כאן מגיעה ממשלת ישראל בהצהרה פומבית ואומרת 
שזו תהיה מדינה שאיננה מעוצבת על פי תורת ישראל, בקבלת ההמלצות האלה המדינה מבקשת לבוא 

ולהתאבד מבחינה לאומית ולהפוך את מדינת ישראל למדינה של ערב רב.
"אם זה יקרה אנשים לא יוכלו להתחתן כאן, מכיוון שכל אדם שיגיע ויהיה כתוב עליו שהוא יהודי 
יצטרכו לבדוק אחריו וזה יקרע את האחדות של עם ישראל". עוד מוסיף הגר"א שרמן כי "ההמלצה 
לגיורי קטינים הינה המלצה חמורה מאוד ופסיקת רבני צוהר בעניין הנ"ל מנוגדת להלכה והם עצמם 

נקראים כופרים בגלל הפסקים הללו".
לסיום, חושף הרב אנקדוטה היסטורית: "ב2010 העלה ח"כ מישראל ביתנו חוק גיור ממלכתי בו לא 
היה מדובר על הבדלת רשות הגיור מהרבנות, כפי שההצעה החמורה הנוכחית מציעה, ואז עלו ח"כי 
נוסף וביקש  ולדיין  יהדות התורה למרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל והציגו בפניו את החוק. הרב קרא לי 
את ההערות שלנו על החוק. החזרנו לרב ומרן אמר כי יש בחוק עקירה של קודשי ישראל, ודרך החוק 
הזה יוכלו חלילה להיכנס נוכרים בעם ישראל, ומרן הגרי"ש שלח למרן הגר"ע יוסף זצ"ל לבקש את 
דעתו. מרן הגר"ע ראה והורה ליו"ר שס דאז אלי ישי שיודיע לראש הממשלה שאני לא אוכל להשתתף 
בממשלה שעוקרת את קדושת עם ישראל וש"ס תפרוש מן הקואליציה בעקבות חוק שכזה, ואכן החוק 

הוסר".

אחרי המתקפה על המתווה שהגיש משה ניסים, מתכוונים בסיעות החרדיות להגיש חוק מקצועי שיתבסס 
• ניסים ל'קו  • הרבנים הראשיים הובילו מכתב מחאה חריף נגד מתווה ניסים  על הצעתו של השר דרעי 
עיתונות': "פעלתי להציל את המדינה מגיור רפורמי, אבי זצ"ל היה תומך בהמלצות הללו" • הגר"ש אליהו: 
הגרי"ש  מרן  הכרעת  את  חושף  שרמן  הגר"א   • האלה"  בגיורים  נכיר  לא  כאוס.  יהיה  יעבור  המתווה  "אם 

אלישיב זצ"ל וההוראה של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל לאלי ישי

"הרפורמים עצמם צריכים גיור"
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ארבעס
יענקי קצבורג

שערים  בונים  ישראל  בית  בשכונת  מיר  בישיבת 
העבודות  הישיבה,  לבנייני  בכניסה  מיוחדים 
מראה  את  מחדש  יעצבו  העגולים  השערים  החלו, 
מתחם בנייני הישיבה, בשערים החדשים יעברו אלפי 

הלומדים בדרכם להיכלי הישיבה הגדולה בעולם.

ראשי ישיבת 'בני יששכר' בחדרה שבנשיאות הגר"י 
עם  להתייעץ  כסדרן  תמידין  המקפידים  עשורי 
ואורחות  הנהגות  בכל  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
הישיבה, הגיעו למעונו של חבר מועצת גדולי התורה 
וראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול הגרב"ד פוברסקי לקבל 

הדרכה במספר עניינים העומדים על סדר היום.
הדברים  על  הוויתור  זמנים,  על  להקפיד  חייב  עלייה  "בן 
ובזה  לתורה  נפש  למסירות  הנחשבים  דברים  אלו  הקטנים, 
ראשי  בפני  שנשא  הדברים  הגרב"ד.  התבטא  מתברכים", 
נמסרו  כהווייתן  והדברים  עמוק  חותם  הותירו  הישיבה 

לבחורי הישיבה להמשך עליתם בתורה וביר"ש.

שערים  מאה  שכונת  את  אפפה  רבה  התרגשות 
"בית  מוסד  בנות  מאות  כאשר  האחרון,  ג'  ביום 
את  בכבוד  קיבלו  ההנהלה  ובראשם  לפליטות" 
האדמו"ר מויז'ניץ, שהגיע באופן מיוחד לבקר במוסד 
ברחוב בהר"ן, לקבוע מזוזה בשערי האגף המשופץ, והביע 
התפעלותו מהיופי וההדר שהושקע בבנין, הרבי נשא נאום 
עליהן מברכותיו  והאציל  המוסד  לבנות  והדכה  חיזוק  מלא 
הק' ובין דבריו אמר "בהעלותך את הנרות, זה שנות הנעורים 
שאז מתחילים את החיים, זה הזמן שתבנו את העולם שלכם, 
כולן עוברים זמנים קשים, כדי שתהא שלהבת עולה מאליה, 

בת ישראל המתחזקת באמונה אף פעם לא נופלת".
המייסדים  פעלו  בו  תש"כ  בשנת  נוסד  זה  שבנין  יצוין 
עבור  ובית  מחסה  משמש  שכיום  זה  בנין  זצ"ל,  החשובים 
ומכל שכבות הצבור החרדי,  הגילאים  בנות מכל   100 מעל 
יתומות וחסרות בית, שופץ ונבנה מחדש והורחב בפאר והדר 

וביופי.
הנהלת המוסד הרב משה יונה רוזנפלד ובנו הרב חיים אלעזר 

קיבלו את פני הרבי, עשרות קוויטלך שנכתבו ע"י הבנות בו 
בעדם  ויתפלל  שיעתיר  לרבי   נמסרו  ליבן  משאלות  הביעו 

להיוושע במהרה בדבר ישועה ורחמים.

ראש  סגן  בלשכת  הרל"ש  לבן  הברית  בשמחת 
ביום  השתתפו  ארנד,  אליהו  ברק,  בני  עיריית 
אשר,  יעקב  הכנסת  חבר  ווגשל,  באולמי  רביעי 
משה  שמש  בית  עיריית  ראש  סורוצקין,  אליעזר 
בית  סגר"ע  רייך,  יצחק  רכסים  עיריית  ראש  אבוטבול, 
שמש שמואל גרינברג, ח"ע חיפה מיכי אלפר, סגר"ע ביתר 
אבי  בלוי,  מרדכי  הרב  קניבסקי,  אריה  הר"ר  רביץ,  יצחק 
אבוחצירא, האחים בריסק, האחים פרוש, מפקדי המשטרה, 
חברי מועצה של דגל מכל הארץ, חברי עיריית ב"ב ובכירי 
העירייה. האדמו"ר ממודז'יץ שלח בקבוק יין לאבי הבן. הרך 

הנולד נקרא: אהרן יהודה לייב, ע"ש מרן הגראי"ל זצ"ל. 

בתחילת השבוע התקיים מעמד מרגש במיוחד, בו 
הש"ס  את  שברכסים  ישראל'  'נר  בכולל  סיימו 
בעיר  באולם  התקיים  המעמד  הראשונה,  בפעם 
נשר.  בהשתתפות רשימה ארוכה של ראשי ישיבות 
הרב  סגל,  דן  ר'  הצדיק  הגאון  היתר המשגיח  בין  ורבנים,  
יעקב זוננפלד - המרא דאתרא ברכסים הרב ישראל מאיר וייס 
- משגיח  וויסבלום  ישיבת נחלת הלויים, הרב אורי  - ראש 
כפר  ישיבת  ראש   - מן  יהושוע  הרב  הלווים,  נחלת  ישיבת 
חסידים, רב צבי גרינהויז - ראש כולל ישיבת כפר חסידים, 
הרב יחיאל במברגר - רב הקהילה החרדית חיפה, הרב מנחם 
 - ברוידא  עובדיה  הרב  חסידים,  כפר  ישיבת  משגיח   - דוד 
מראשי ישיבת כפר חסידים, הרב עזרא סופר - ראש ישיבת 
רכסים, הרב טוביה בהריר - המרא דאתרא בנשר, הרב נתן 
זוכובסקי - ראש ישיבת גאון יעקב והרב אברהם אלברשטיין, 

בן האדמו"ר מצאנז שהביא עמו את ברכת אביו האדמו"ר.
כולל "נר ישראל", הינו הכולל הגדול בצפון – המכיל מעל 
כן,  יישובי האזור. כמו  ערי  ל-300 אברכים, המגיעים מעל 
לאחרונה הוקם ע"י הכולל מספר כוללי ערב המונה עשרות 
יוכלו לשנן את הנלמד במשך  אברכים במטרה שהאברכים 
עד  שבוע.  סוף  בכל  האברכים  ייבחנו  החומר  על  היום. 
פטירתו, עמד בנשיאות הכולל המשגיח, הגאון הצדיק ר' דב 
יפה זצ"ל ואף באופן קבוע נשא שיחות ווועדים בכולל שהיה 
קרוב אל ליבו מאוד. בנשיאות הכולל עומד הגאון הצדיק ר' 

צבי גרינהויז, שגם מוסר שיחות בקביעות 

אחד המאפיינים של הכולל – במשך כ-15 שנה הכולל שילם 
את המלגות בזמן ללא איחורים, וזאת בהסתמך כמעט באופן 
גורף רק על תרומות מהארץ וכמעט ללא סיוע חיצוני. וזאת 
והרב  לובן  נחום  הרב  בראש  העומדים  של  מסירותם  לאור 
יוסף זלזניק המוסרים נפשם לעניין זה ומנהלי הכולל, עקב 

התרחבות הלומדים, זכו בכולל לחנוך אגף חדש לאחרונה.

בה  ונתקיים  בז'יטומיר,  היהודית  הקהילה  זכתה 
השלישי",  בחודש  תורה  שנתן  המקום  "ברוך 
בחגיגה משולשת ומרגשת, של ספר תורה מיוחד 
חסידות  "תורה,  של  המשולש  החוט  את  המסמל 
- בירת רוסיה, והסתיימה בכפר  וחסד", שהחלה במוסקבה 
אוקראינה.  שבמערב  ז'יטומיר  שליד  אבנר"  "אור  החינוך 
בהשתתפותם של רבנים חשובים, שלוחים נכבדים, תומכים 
יקרים וקהל רב שרקד בעוז ובגיל בשמחה הגדולה, שמערב 
עטרת  חזרה  מאז   - זה  בדור  כמוה  ראתה  טרם  אוקראינה 
מאז  בחזרה,  להאיר  ז'יטומיר  וחסידות  יהדות  תפארת 
שלמה  ר'  הרה"ג  זי"ע  מליובאוויטש  הרבי  שליח  של  בואו 
ווילהלם, המשמש גם כרבה הראשי של כל מערב אוקראינה, 
ורבנים - שלוחים רבים ממלאים את הערים והמחוזות באזור 
יהודי  באלפי  יהודים  חיים  הפחת  של  קודש  בשליחות  זה 

המקום. 
רוסיה  של  הראשי  רבה  של  בהשתתפותו  כשנתיים,  לפני 
הגאון רבי בערל לאזאר, החלו ב"מרכז החסד היהודי - שערי 
צדק" שבמרכז מוסקבה, בכתיבת ספר תורה מהודר, לכבודו 
הידוע  קוגן,  הכהן  יצחק  ר'  הרה"ח  החסד  מרכז  ידיד  של 
בכינוי 'הצדיק מלנינגרד', והמשמש כשליח קודש ורבה של 
בית הכנסת 'בלשוי ברוניא -  - חב"ד' במרכז מוסקבה, כאשר 
רבים מידידי המרכז הנודע בפעילות הגדולה של צדקה וחסד 
- נוטלים חלק בתרומת פרשיות בספר התורה שנכתב במשך 
כשנתיים. וכאשר נודע על הסתלקותו הטראגית של הרה"ח 
קוגן,  הרב  יבלחט"א  ביקש  זצ"ל,  הי"ד  דייטש  מענדל  ר' 
שספר התורה יוקדש לעילוי נשמתו, ויוכנס אל בית הכנסת 
זדים  בידי  דייטש  הרב  נרצח  בו  מהמקום  רחוק  לא  השוכן 

ימ"ש. 
לא פלא אפוא, כי האירוע כולו היה ברגש רב של הכרת הטוב 
בשילוב שמחה של מצווה, כאשר רבים מבני משפחתו של 
הרב דייטש הגיעו במיוחד לקחת חבל בחגיגת הכנסת ספר 
התורה. בכניסה לבית הכנסת החדש, כובד השליח הרב משה 
אסאמן מרבני אוקראינה, בקביעת המזוזה. 'הקפות' עם ספר 
וזמרה,  ברוב שירה  הכנסת  בית  בתוך  נערכו  התורה החדש 
ולאחר מכן התפללו תפילה ראשונה בבית הכנסת החדש - 
תפילת מנחה ולאחמ"כ תפילת ערבית בבית הכנסת הוותיק 

והראשון.
נערכה  גדולה,  סעודת המצווה, בשילוב התוועדות חסידית 
רב,  קהל  בהשתתפות  הכפר',  'מסעדת  של  הגדול  באולם 
הרב  החשובים:  הרבנים  יושבים  השולחן  בראש  כאשר 
שלמה וילהלם - ז'יטומיר, הרב יצחק קוגן - מוסקבה, הרב 
משה שמואל דייטש - ירושלים, הרב משה שמואל אוירכמן 
- קריות, הרב משה אסמן - קייב, הרב זלמן דייטש - פערם, 
אליהו  יוסף  הרב  ז'יטומיר,   - בוקיעט  זלמן  שניאור  הרב 

דייטש, אה"ק ועוד.

השערים החדשים במיר, האדמו"ר מויז'ניץ בבית לפליטות, 
הברית לבנו של אליהו ארנד בווגשל והכנסת ספר תורה על 

סוס ועגלה בז'יטומיר



סימן שטוב לך!

שאת רואה בכל דבר חיוך...
כ

רוצה לקבל את המישרה הטובה בעולם?
את מוזמנת להצטרף אלינו!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

שעות המשמרת  9:30-14:00

 שעות 
מעולות

₪ 35 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח

הן
 כ

לי
גי

077-9978274
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:
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הנוסע המתמיד

בירות   3 שכלל  בזק,  מסע  סיים  הממשלה  ראש 
בירה  בכל  לונדון.  פאריז,  ברלין,  מרכזיות.  אירופאיות 
השמור  ובכבוד  מלא  ממלכתי  בטקס  התקבל  הוא 
קנה  נתניהו  ויוקרה שבנימין  ומנוסים. מעמד  וותיקים  למנהיגים 
בזכות עצמו, תרם לכך משמעותית משך תפקידו כראש  לעצמו 

ממשלת ישראל לאורך זמן וקדנציות. 
כיום, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הינו המנהיג הוותיק 
מצד  החם  החיבוק  החופשי.  המערבי  בעולם  ביותר  והמנוסה 
הממשל האמריקאי הנוכחי, מעצים את היוקרה האישית לה זוכה 
רוה״מ מסביב לעולם. בחודש הבא, מזומנת לבנימין נתניהו עוד 
פגישה מחויכת ומחבקת עם ידידו האישי הנשיא דונאלד טראמפ, 
בוושינגטון הבירה. סאטיריקנים ופרשנים טוענים, שהדרך לליבו 
של מנהיג העולם החופשי ״השריף״, עוברת דרך ראש ממשלת 
ונלקח  נרשם  צוין,  זה  העולם  בבירות  נתניהו.  בנימין  ישראל, 

בחשבון.
הצורך במסעותיו של נתניהו בעולם הרחב, מוסבר במלחמתו 
העיקשת והסיזיפית באיום הגרעין האיראני, וליתר דיוק, בהסכם 
הגרעין האומלל שנחתם עם איראן, ההסכם הרע בוטל חד צדדית 
נתניהו  בנימין  ולמעשה,  בפועל  ארה״ב.  הבכירה,  השותפה  ע״י 
ממסמס את הבידוד הפוליטי והחנק המדיני שמנסים לכפות על 

.BDSישראל גורמים עוינים, בראשות הארגון האנטישמי ה
בנימין נתניהו מציע ומביא באמתחתו למנהיגי העולם ארסנל 
ההיי-טק  פיתוחי  בראשם  שונים.  בתחומים  שת״פ  של  מלא 
והתעשיות הבטחוניות הישראלים, שמדהימים את העולם העיסקי 
והכשרון  החזון  הידע,  על  ונשען  משווק  רוה״מ  והביטחוני. 
שונים,  בתחומים  הישראלים  והפיתוחים  האמצעים  הישראלי, 
כולל חקלאות מודרנית ומתוחכמת, מערכות השקייה ממוחשבות 
פיתוחים  למים,  הצמאות  במדינות  המשחק  כללי  את  שמשנות 
בנושא התפלת מי ים לשתיה, עוד ועוד. בקרב בין המוח-היהודי 

מול כוח-הכסף הערבי, המוח גובר על הכוח.
כעומק  המסעות,  ותכיפות  ״אורך  טוענים  בישראל  ציניקנים 
המסע  ימי  טענה.  של  משמץ  יותר  בזה  יש  החקירות״!  וכמות 
את  פיזית  מעכבים  רוה״מ,  בלשכת  להם  המוקדמות  וההכנות 
היכולת לתאם את יומנו של נתניהו עם צרכי החוקרים והחקירה. 
והרגעות  נשימה  אורך  לו  מספקים  בחו״ל,  שנתניהו  הזמן  פסקי 
נצרכת, בצוק העיתים. מאידך, באם ״אין כלום כי לא היה כלום״, 

התמשכות החקירה לא תורמת.
״דעת הקהל״, כמו כל דבר בישראל מפולגת. ימין, שמאל ומה 
זו ״מצווה-דתית״ להדיח את בנימין נתניהו  שבאמצע. בשמאל, 
וסיוטים  חלומות  בדיות,  שקרים,  חצאי  כשרים.  האמצעים  וכל 
זמינה  קרקע  החקירות,  במלחמת-הקודש.  ונכון,  כשר  הכל 
חלוטות  ברורות,  המסקנות  ואישומים.  חשדות,  לספקולציות, 
לחקירה.  הזימון הראשון  על  הדיו  לפני שייבש  עוד  ומוחלטות, 
נתניהו ״אשם״ מיום היוולדו. הוא נולד בשכונה המתאימה, אך 

לא למשפחה הנכונה.
בימין, החקירות המשפחתיות מתורגמות לרדיפת מחנה הימין, 
בכבוד.  להפסיד  יודעות  ולא  מהשלטון  שהודחו  האליטות  ע״י 
כשהוא  רק  ״משוחק״  הדמוקרטי  המשחק  מאשימים:  בימין 
ואיתרוג.  ״חסינות״  מקבל  נתניהו  בנימין  אחד.  לצד  מתאים 
מחייבת  ומשפחתו,  נתניהו  בבנימין  הנמשכת  אדרבא, המלחמה 
החוק  רשויות  העליון,  המשפט  בבית  בראשית  סדרי  שינוי 

והמשטרה.
״המרכז״ הלא גדול במדינת ישראל מוערך, במקסימום 15/20 
הצלחות  מתנדנדים.  המרכז,  אנשי  קולות  מתלבט.  מנדטים, 

וזהירה,  מבוקרת  בטחונית  התנהלות  לצד  סוחפות,  מדיניות 
מעבירים מצביעים לימין. כשלונות דוחפים אותו לחיק מפלגות 
כולנו,  הגימלאים,  השלישית,  הדרך  המרכז,  מפלגת  מזדמנות. 
עתיד,  וללא  היסטוריה  ללא  מתחלפות,  מפלגות  לוי,   אורלי 
מחאה  להצבעת  רציני  פרמטר  הינה  אישית,  שחיתות  שעה.  חיי 
שלטון  החליפה  נמאסתם״,  ״מושחתים  הסיסמא,  לעומתית. 

בישראל.
בנימין נתניהו, מכיר את העובדות, ועוד יותר את הלכי הרוח 
ומנהלים  ״שולטים״  כיצד  מדויק,  יותר  עוד  הישראלי.  בציבור 
לצרכיך האלקטורליים.  אותה  ורותמים  בישראל  דעת הקהל  את 
אינה משדרת  כלום״,  היה  לא  כי  כלום  ״אין  הסיסמא שמנוגנת, 
באם  גם  עובדה.  וקובעת  ממסמרת  היא  שבדיעבד,  התנצלות 
בסופו של הליך, לא יוגשו כתבי אישום רק בגלל פגמים טכניים 
ו/או קשיים משפטיים להרשעה בטוחה, ולא בגין חפות מוחלטת 
ונסיגה מהאישום, הנחרצות והבוטות של הסיסמא הקליטה, ״אין 
כלום כי לא היה כלום״ התקבעה כמטבע לשון והפכה למנטרה. 
אשף השימוש במדיה, בנימין נתניהו עשה זאת שוב. ביום פקודה 

זה יתורגם למנדטים. זה מה שחשוב.
רוה״מ  וחידושיו.  הגדול  העולם  איש  רהוט,  נתניהו  בנימין 
בזכרונותיו,  ענק.  הוא  אחד,  על  באחד  ה״שמאל-טוק״,  אלוף 
הדמוקרטיה  שכשמנהיג  בהערכה,  מציין  קלינטון  ביל  הנשיא 
נתניהו, בא לפגישת הכרות עם מנהיג העולם  היחידה במזה״ת, 
החופשי, הנשיא הנבחר ביל קלינטון, נתניהו נתן לו את ההרגשה 
המרובות  הנסיעות  התלמיד.  וקלינטון  המורה  נתניהו  שהוא, 
ישראל  בדיברור  האמיתי  לצורך  מעבר  הרחב,  העולם  ברחבי 
וצרכיה, איומי הגרעין האיראני ויצירת קשר עסקי בין התעשיות 
הגלובוס,  ברחבי  וצרכניים,  מתפתחים  לשווקים  הישראליות 
בארץ  כגוליבר  נתניהו,  בנימין  את  הקטנה,  בישראל  מקבעים 

הגמדים. זה לא ערך מוסף! זה הערך המבוקש.
ישראל,  במדינת  ימנית  תקשורת  קיימת  סוף  שסוף  העובדה, 
קמעה  משפרות  רדיו,  תחנות  טלביזיה,  ערוץ  שבועונים,  יומון, 
את פוטנציל קולות הימין בקרב מאגר הקולות המתנדנדים. ברקע 
הימין  ולעומתיות.  ״ביקורת״  רק  לא  נוספים,  קולות  נשמעים 
בתקשורת  היחס  להשיב מלחמה שערה.  ומנסה  יצא מהחפירות 
הינו  ״כאן״,  ממלכתי  ה״כאילו״  בערוץ  ובפרט  כולל  הכללית, 
בלתי סימטרי בעליל, לא רק שלא מפרגן, בוטה, פוגעני, לעומתי, 
עולם  שועי  בקרב  נתניהו  בנימין  נובטים.  שינוי,  של  ניצנים  אך 
וממלכתיות, ללא  נסיון, מקצועיות  והמנהיגים הבולטים, משדר 

תחליף, התקשורת ככפוית שד! נאלצת לומר אמן.
רעייתו  תמיד  כשלצידו  נתניהו  בנימין  רוה״מ  הנוסע המתמיד 
שרה, נמצאים בשליחות העם והאומה בחו״ל, ליבם ואזנם פקוחים 
המשודרים  והנאומים  התמונות  הקהל.  דעת  ולהלכי  לישראל 
הנוהגים  העולם  מנהיגי  מצד  הקרבה  ומחוות  החיבוקים  בלייב, 
נתניהו הילה  יוצרים לבנימין  נתניהו המנוסה,  כבוד רב בבנימין 
הפוטנציאלי  המצביעים  קהל  בקרב  תחליף,  ללא  כמעט  ומעמד 

בישראל רבתי.
נתניהו  שמע  ברלין,  למעט  לונדון,  בפאריז,  האחרון  בביקור 
הנשיא  בעזה.  הדם  ושפך  להרוגים  בקשר  נעימות  לא  אמירות 
תרזה  הדברים.  ובקישור  בביקורת  הגזים  אפי׳  הצרפתי,  מקרון 
נתניהו  הדם!  שפך  של  כללי  באזכור  הסתפקה  הבריטית  מיי 
המנוסה, נתן לדברים לחלוף מעליו, הוא לא ייתן להם לקלקל לו 
את התמונה. בברלין, שת״פ היה מושלם. בנימין נתניהו חזר עם 
אוסף תמונות חדש לאלבום ולתודעה בישראל, זו הייתה המטרה 

והיא הושגה.

‘מלחמת הקודש´ של השמאל הישראלי ונאומים חמוצים של מנהיגי אירופה, לא יקלקלו 
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הבינלאומי של ביבי

עו"ד יצחק שינפלד 



בימין, החקירות 

המשפחתיות מתורגמות 

לרדיפת מחנה הימין, 

ע״י האליטות שהודחו 

מהשלטון ולא יודעות 

להפסיד בכבוד. בימין 

מאשימים: המשחק 

הדמוקרטי ״משוחק״ 

רק כשהוא מתאים לצד 

אחד. בנימין נתניהו 

מקבל ״חסינות״ ואיתרוג. 

אדרבא, המלחמה 

הנמשכת בבנימין נתניהו 

ומשפחתו, מחייבת שינוי 

סדרי בראשית בבית 

המשפט העליון, רשויות 

החוק והמשטרה.

"
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ראש  נעצר  השבוע  שני  ביום 
עיריית חדרה צביקה גנדלמן על ידי 
המשטרה, יחד עם גנדלמן נעצרו עוד 
מקורבים וקבלן מוכר וידוע בעיר, המשטרה 
חושדת שגנדלמן קיבל לכאורה שוחד למימון 
בחירות מאותו קבלן, והוא בתמורה קידם את 

ענייניו של אותו קבלן. 
אותו קבלן, שנעצר כבר בעבר בסיפור אחר 
עם ראש העיר הקודם חיים אביטן, אותו מעצר 
שהיה לפני כמה שנים גם הוא היה מתוקשר 
מאוד, אך לבסוף התיק נסגר מחוסר ראיות. 
אבל חיים אביטן הפסיד את תפקידו כראש 
העיר, והוא הפסיד את התפקיד הזה למרות 
שהיה אהוד מאוד שם, כל זה בגלל החקירות 
והמעצרים, רוצה לומר שחיים אביטן הפסיד 

את תפקידו לשווא. 
זו דוגמא אחת של ראש עיר שהיה טוב 
עבור הציבור שלו והלך הביתה בגלל מעצר 
מתוקשר, שבסוף התברר שאין ולא היה כלום. 
כשחושבים על זה, נשאלת השאלה מה 
בוער למשטרה לעצור ראשי ערים חודשים 
ספורים לפני הבחירות לרשויות המקומיות, 
לא ייתכן שמי שיחליט מי יכהן בכל עיר ועיר 
זוהי איזו תלונה שמגיעה על ראש עיר מסוים. 
אותו הדבר גם במקרה של גנדלמן, אני לא 
בא לסנגר עליו, אבל חזקת החפות מוקמת גם 
לו. מה אם לבסוף ראש העיר יצא מהפרשה 
הזו ללא כלום כמו שהיה במקרה של חיים 
אביטן? מי אז יחזיר אותו לכהן כראש העיר? 

המשטרה? הפרקליטות? 
שלא יהיה ספק, את נגע השחיתות בשלטון 
המקומי צריך לבער, אך יחד עם זאת מישהו 
צריך לעשות סדר בכל הנוגע לחקירות של 
ראשי ערים ונציגי ציבור רגע לפני שהם באים 
ליום הבוחר, זה נכון לגבי גנדלמן וזה נכון גם 
לגבי בית שמש, צפת, נתניה, ועוד ערים בהן 
נמצאים חברי מועצה וראשי רשויות בחקירה, 
שמצד אחד מטרתה לגלות את האמת, ומהצד 
השני גורמת להם לאבד את המשרה שלהם 

בעקבות אותה חקירה. 

המוסר הכפול של לפיד
באותו עניין ממש, בעוד גנדלמן מובל 
כאחרון העבריינים לבית המשפט, הוציא 
יו"ר מפלגת יש עתיד יאיר לפיד הודעה, לפי 
ההודעה של יש עתיד הוא משהה את גנדלמן 
מכל תפקיד במפלגה, וקורא לו גם להשהות 

את עצמו מתפקידו כראש עיר. 
אותו יאיר לפיד שלאחרונה מתברר הבלוף 
הגדול שלו, הוא מאבד מנדטים רבים בסקרים, 
והשאיפה שלו להיות אלטרנטיבה לבנימין 
נתניהו הופכת להיות התמודדות בינו לבין 
אבי גבאי על מי יהיה חזק יותר באופוזיציה. 
בסקרים  שמצבו  שרואה  לפיד  כנראה 
הולך ומידרדר עושה כל מאמץ להחזיר את 
המנדטים אליו, אבל בדרך הוא גם מתנהג 
בצורה לא מוסרית, בצורה לא חברית, כדי 
להוכיח שהוא נקי כפיים הוא מתנער מאדם 
שהיה בשר מבשרה של יש עתיד - עוד טרם 
התבררו העובדות, עוד בטרם אנחנו יודעים 

מה היה שם. 
זה לא נקרא ניקיון כפיים. זה נקרא איבוד 
עשתונות של מי שאך לפני מספר חודשים 
הגיע למספר מנדטים גבוה מאוד. יאיר לפיד 
הוא לא דוגמא ליושר ואמת, כמות הזיגזגים 
שלו שהתגלו בתקופה האחרונה, כמו בנושא 
של טורקיה היא מדהימה, לאיש אין עמדות 
ברורות בשום נושא ועניין, זו הסיבה שכאשר 
הייתה ללפיד תקופה מסוימת שהוא חיזר 
סביב מיקרופונים וראיונות בציבור החרדי 
כדי להבהיר שהוא לא אויב של הציבור החרדי, 
סירבתי אני לראיין אותו ולנהל אתו דיאלוג. 
הוא אדם שכל מה שמעניין אותו זה טובתו 

וטובתו האישית בלבד. 
יסיק לפיד את המסקנות המתבקשות. ייתכן 
והוא איש תקשורת חשוב, בימאי מוכשר ועוד 
כל מה שקשור בזה, אבל לפיד רחוק מאוד 
מלהיות מנהיג בעל עמדות ברורות, לפיד הוא 
אחד שזז לפי מצב הרוח ומזג האוויר, או 
בעצם לפי מצב הרוח של היועצים שלו, לא 

מעבר לזה. 

די למעצרי הראווה
מעצרו המתוקשר של ראש עיריית חדרה מזכיר את 

המקרה של קודמו בתפקיד, שאף הוא איבד את כיסאו רק 
בשל חשדות שלא הבשילו לכדי אשמה • וגם: הצביעות 
של לפיד שמיהר להתנער מגנדלמן עוד בטרם איבד את 

חזקת החפות

"



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

אותו הדבר גם במקרה של גנדלמן, אני לא בא 
לסנגר עליו, אבל חזקת החפות מוקמת גם 
לו. מה אם לבסוף ראש העיר יצא מהפרשה 
הזו ללא כלום כמו שהיה במקרה של חיים 

אביטן? מי אז יחזיר אותו לכהן כראש העיר? 
המשטרה? הפרקליטות? 

יוני ברלינר
מנכ"ל smartnpv התוכנה המתקדמת ביותר

ליועצי משכנתאות. מומחה למימון.

יריב אליאב
מאמן ותומך במנהלים ועסקים

אורן שלו
מרצה ויועץ משכנתאות בכיר

שלום שטיינברג 
כלכלן ושמאי מקרקעין, מנכ‘‘ל מימון חכם

זה לא עוד קורס יעוץ משכנתאות, זו הכשרה במסלול מקיף ואיכותי ביותר, בשיטה רב שלבית ייחודית,
עם לימוד תיאורטי ופרקטיקה מעשית, שיאפשרו לכם מיד בסיום הקורס לצאת לעבוד בתחום.

במקום ללמוד 'בקטנה', בואו להתפרנס בגדול ממקצוע מכובד עם שכר משתלם במיוחד.

משתלמים במשכנתאות

אשדוד  בני ברק  אלעד  חיפה  ירושלים  ביתר   

ללמוד יעוץ
משכנתאות

  לפרטים נוספים ולהרשמה
חייגו עכשיו: 1599-599-777

בס‘‘ד

הבוגרים של ’מפלסים‘ הינם יועצי המשכנתאות המצליחים והמבוקשים ביותר
בוא והצטרף כבר היום לקורס יועצי המשכנתאות המצליח!

ואז הוא הגיע!
’‘הבנק פשוט סירב לתת לנו משכנתא 

וכבר לא ידענו מה לעשות...‘‘

תעודת גמר הקבלה מותנית
בראיון אישי

תוכנה מקצועית
במתנה

מפגשי המשךתוכנית ארצית
והשתלמויות

הקורס יתקיים בבני ברק - הטבה מיוחדת של 500 ₪ הנחה לנרשמים עד סוף החודש!

מספר המקומות מוגבל! 

בליווי סמפונט רעננה
בהרכב מורחב

ובהשתתפות בוגרי, תלמידי ומקהלת
בית הספר המרכזי לחזנות פתח תקוה 

לסיום שנת הלימודים ה-13
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יחזקאל קלאנג

יצחק מאיר הלפגוט

 ישראל רנד 

 יוסי שוורץ 

 מנחם בריסטובסקי 

פסנתר

B I R N A N A

לקידום החזנות
השירה והמורשת היהודית

מאסטרו אלי יפה
ניצוח וניהול מוסיקלי 

אי"ה ביום רביעי י"ד בתמוז תשע"ח 27.6.18 בשעה 20:00  
בהיכל התרבות רחוב המכבים 5 פתח תקוה 

לכרטיסים: האגף לתרבות יהודית 9052455 | היכל התרבות 9125222

קונצרט חזנות

האגף לתרבות יהודית

ולירושלים 



14 כ"ה בסיוון תשע"ח 8/6/18

התגשמות נבואת השוטים

החמוצים בשמאל זכו סוף סוף למנת נחת, סוף 
סוף, הנה הנה, הנבואות שהתנבאו על אחריתו של 
היעדר "הליך מדיני" מתממשות, ולו במעט, ולו 
לרגע, במציאות. קבוצת ספורט מברזיל שהייתה 
אמורה להגיע לארץ, הודיעה על ביטול. הם הורתעו בגלל 
איומים של מוסלמים. ולחמוצים היית האורה, הנה הראיה 
כותרת  עלי  היא  הנה  שהתנבאו,  למרות  שוטים,  שאינם 
ראשית, באדום, בולט, עם תמונה. הצונאמי המדיני בדרך. 

אוי אוי אוי.
לא שהם טועים בעובדות, העובדות הן עובדות, הביטול 
הוא ביטול, אלא שטועים הם בפרופורציות אל מול עובדות 
אחרות שאינן נוחות להם. אחרי תקופה ארוכה של הישגים 
יאמנו,  שלא  הישגים  ישראל,  למדינת  כבירים  מדיניים 

דברים שקשה היה לחלום עליהם לפני שנים ספורות.
ואלה הן עובדות - שגרירויות רבות עוברות לירושלים, 
ידי נשיא ארה"ב, סנקציות  ההסכם עם איראן שבוטל על 
עם  הדוק  בתיאום  מסוריה  איראן  נסיגת  חזרו,  איראן  נגד 
רוסיה. וכל אלה על רקע כלכלה חזקה, מתווה גז שעובד 
ויחסים  ולאירופה,  לירדן  למצרים,  גז  ייצוא  יש  שבזכותו 
ערב שהיו  מדינות  עם  וגם  עם מעצמות  כמותם  היו  שלא 
עוינות. הישגים מדיניים מובהקים ובולטים, והפוך בדיוק 
והיעדרו.  לשלום,  מדיני  הליך  על  החמוצים  מנבואות 
פנתה  שלא  הממשלה  מדיניות  כי  שהוכיחו  הישגים 
ל"הליך מדיני" של ויתורים, דווקא היא שהביאה להישגים 

משמעותיים.
ניתנה  כידוע,  הנבואה,  המקדש  בית  משחרב  אך 
לחמוצים. ואת הישגי ישראל ושלטון הימין, הרי לא יעלו 
עלי כותרת. כי את כישלונם יפרסמו החמוצים רק באילוץ, 
באותיות טל ומטר, בעמוד 17. וכך, פריצות דרך מדיניות 
שקרו, פשוט מוזערו כאילו אינם רלוונטיים. אך סוף סוף, 

זה  בו,  השבוע, כאשר היה משהו שתאם את שרוצים הם 
קיבל כותרות ענק.

זו הבעיה שלהם. לא הנבואה, אלא הפרופורציה. חוסר 
הרצון   - נכון  יותר  או  לטפל,  עיקר  בין  להבחין  היכולת 
העיקר  הרלוונטיות,  משנה  ולא  עיקר.  מהטפל  לעשות 

אפשר להראות בכותרות ענק שצדקו ולו במעט כשניבאו.
מה שחשוב לדעת, זה את הנחת היסוד הבסיסית ביותר 
מדינות  צדק,  שופט  איננו  העולם  בינלאומיים.  ביחסים 
העולם לא בוחרות במי לתמוך בגלל שיקולי מוסר, אלא 
להיות  אינטרס  יש  ולכולם  אינטרסים.  משקללות  פשוט 
שהעולם  הסיבה  זו  והמצליח.  העשיר,  החזק,  של  בצד 
מקיים קשרי מסחר ודיפלומטיה עם מדינות דיקטטוריות, 
– פשוט  ישראל הדמוקרטית  נגד  וזו הסיבה שיצא בעבר 
כי לא הייתה הצד החזק. הנפט היה מרוח על הצד השני 

של הסכסוך.
וזה מה שהשתנה בשנים האחרונות, מעמדה המדיני של 
ישראל השתפר, בגלל השינוי הדרמטי במעמדה הכלכלי. 
כאשר מדינת ישראל הפכה ליצואנית גז, המדינות הרוכשות 
הופכות לתלויות בה. כאשר מדינת ישראל מייצאת סייבר 
לה.  זקוקות  הרוכשות  המדינות  חקלאות,  טכנולוגיות  או 
כאשר הכלכלה בישראל מתפקדת היטב, מדינות מעוניינות 

לסחור עם ישראל.
הכוח הוא שמשפיע, הוא שקובע את טיב ההליך המדיני 
האמיתי שמתנהל על מעמדה של מדינה. לאף מדינה לא 
איכפת מתהליך השלום, כאשר זו לא סוגיה שמקודמת על 
והיום, הן מבינות שעדיף את ישראל  נסיכויות הנפט.  ידי 

בצד שלהן, והסוגיה פשוט ירדה מסדר היום.
את זה החמוצים לא מבינים, וממשיכים לדבוק ב"תהליך 
מדיני" של ויתורים בתור נוסחה לקידום יחסי ישראל עם 
להפנים  צריך  פשוט  ישראל,  של  התחזקותה  עם  העולם. 

לגמרי  נראה  אמיתי  מדיני  ותהליך  במעמדה  שינוי  שיש 
אחרת.

הייבוא והייצוא הם סם החיים של הכלכלה
)בין  המייצרת  איסכור,  חברת  הגישה  השנה  בתחילת 
המדינה  נגד  עתירה  לכבישים,  בטיחות  מעקות  השאר( 
ונגד חברת נתיבי ישראל, לגבי התקנה והחלפה של מעקות 
בטיחות לאורך הכבישים בארץ. לטענתה, היא לא מקבלת 
את הזכות להעדפה של תוצרת ישראלית במכרז. עתירה זו 
מציגה את התפיסה השגויה הנפוצה כי העדפה של תוצרת 
ישראל, מועילה לתעשייה הישראלית. בפועל, אין לאזרחי 
ישראל ולכלכלת ישראל שום תועלת מכך, אך כן יש איבוד 

משאבים לחינם.
חברת איסכור, טוענת כי החלטתה של "נתיבי ישראל" 
שירותי  וגם  טובין  גם  לה  יספק  במכרז  שיבחר  שהזכיין 
אחזקה, יוצרים מצב שבו נתיבי ישראל אינה מחויבת לעמוד 
ישראלית,  לחברה  )העדפה  הארץ  תוצרת  העדפת  בתקנת 
גם אם מחיר העסקה אתה גבוה ב-15% מהמתחרים(. זאת 
משום שתקנות ההעדפה חלות רק על אספקת טובין, ולא על 
שירותי אחזקה. כלומר, כאשר מדובר במכרזים שמנוהלים 
בידי גופים ציבוריים, במקום להיטיב עם חברות ישראליות 
להיווצר  יוכל  מחו"ל,  לחברות  ביחס  יתרון  להן  ולהקנות 
מצב שבו חברה תזכה במכרז בשל יכולתה לספק שירותי 

אחזקה בעוד את הטובין היא מייבאת מחו"ל.
דוגמה  לומר  אפשר  דוגמה,  אלא  איננה  זו  תביעה 
מייצגת, לכך שישנן חברות ישראליות שהתמכרו להעדפה 
המלאכותית לתוצרת ישראל, והן מספקות שירות פחות – 
ישראל  ירוד – למדינת  שלא לדבר על מקרים של שירות 
ולכלכלת ישראל. הרי ממה נפשך, אם החברות הישראליות 
יכולות לתת מוצר טוב במחיר טוב, אין הן זקוקות לקביים 
של העדפה לתוצרת ישראלית. אין זאת אלא שהן נותנות 

רגע לפני שתפתחו שמפניות על ביטול משחק בינלאומי בישראל וכשברקע איומים 
והפחדות לצונאמי מדיני, דוד רוזנטל עושה לכם סדר: מהו המניע האמיתי של 

העולם ביחס ישראל • וגם: ‘תוצרת ישראל’ – לא בכל מחיר

משחרב בית המקדש הנבואה, כידוע, ניתנה לחמוצים. ואת הישגי ישראל ושלטון הימין, 
הרי לא יעלו עלי כותרת. כי את כישלונם יפרסמו החמוצים רק באילוץ, באותיות טל ומטר, 

בעמוד 17. וכך, פריצות דרך מדיניות שקרו, פשוט מוזערו כאילו אינם רלוונטיים

"
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אין שום תועלת לכלכלת ישראל ולאזרחי ישראל מקיומה של תעשייה ישראלית. נהפוך 
הוא, נאלצים האזרחים ליטול על עצמם סיכון בטיחותי, כדי לקיים מפעל שכנראה אינו 

יעיל, או לפחות אינו יעיל כמו המתחרים בחו"ל

"

מוצר טוב פחות, אך מחפשות לחסות תחת המטריה המגנה 
של "תעשייה ישראלית".

לכאורה, יש לך יתרון כלכלי למדינה, זה מועיל לתעשייה. 
אלא, שיש להסתכל לא רק לאן הכסף הולך, אלא גם מאין הוא 
בא. ממי נגרע הכסף, מי נושא בהפסד כדי לקיים את התעשייה 
הישראלית? אלה הם משלמי המיסים, אשר מקבלים שירות 
את  שמנפח  מה  כי  נמצא  משלמים.  שהם  הכסף  עבור  ירוד 
יעילה, זה הפסד מובהק של כלל  התעשייה הישראלית הלא 
בגלל  בכבישים.  בטיחות  מעקות  דנן,  ובמקרה  האזרחים. 
המחיר שצריך לשלם יותר עבור התעשייה הישראלית, וכיון 
להפחית  יהיה  שצריך  כן  אם  נמצא  מוגבל,  הרי  שהתקציב 
במספר הכבישים בהם מותקנים המעקות, וכך לסכן חיי אדם.
ולאזרחי  ישראל  לכלכלת  תועלת  שום  כן שאין  אם  נמצא 
נאלצים  הוא,  נהפוך  ישראלית.  ישראל מקיומה של תעשייה 

האזרחים ליטול על עצמם סיכון בטיחותי, כדי לקיים מפעל 
שכנראה אינו יעיל, או לפחות אינו יעיל כמו המתחרים בחו"ל.
צורך  אין  האם  עליה?  יהא  מה  הישראלית  והתעשייה 
בתעשייה  צורך  אין  כן,  בישראל?  תעשייה  של  בקיומה 
כשלעצמה, יש צורך בתוצר של התעשייה. תעשייה שאיננה 
שמייצרת  תעשייה  גם  צורך.  בה  שאין  ברור  כלום,  מייצרת 
הייתה בישראל תעשייה  צורך. פעם  אין  גם בה  כלום חלקי, 
של יצרני קרח, וגם היה ענף עיסוק מכובד של עגלונים. ברגע 
את  שייתר  והמכונית,  המקרר  כמו  טכנולוגי,  פיתוח  שנוצר 
הצורך בתעשייות אלה, אין שום הצדקה שהן תקבלנה הגנה 
רק בגלל שהן ישראליות. היעלה בדעתכם שמשלמי המיסים 
ישראלים  קרח  ויצרני  עגלונים  של  תעשייה  במיסיהם  יממנו 
שאף אחד לא נדרש לשירותיהם? הרי ברור שזו זריקת כסף 

לפח.

שתחומי  ברגע  והעגלונים,  הקרח  בתעשיית  כמו  ובדיוק 
עיסוק אלה הפכו למיותרים, אנשים לא רכשו מהם, העוסקים 
בהם עברו לעסוק בתחומים אחרים שהם נדרשים ומועילים. 
וכך, נמצאו גם התעשיינים, גם העובדים וגם משלמי המיסים, 
נשכרים ונהנים מתוצר גבוה יותר, איכותי יותר, ובמחיר נמוך 

יותר.
טובים  ממוצרים  ליהנות  לכולנו  מאפשר  מחו"ל  הייבוא 
באיכות זולה, ובמקביל הייבוא מדרבן את הייצוא הישראלי. 
וכך, ייבוא תוצרת חו"ל לא הורס משרות, אלא מייצר משרות 
יוקר המחייה. צריך להפסיק את  במשק, ובמקביל מוזיל את 
ההגנות על תעשייות שאינן תחרותיות, וכך לאפשר לתעשייה 
הישראלית להשתפר, ולרמת החיים של תושבי ישראל לעלות.
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