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האש  הפסקת  הופרה  השבוע,  רביעי  ביום  ערב  לעת 
שהחזיקה מיום שישי בלילה, בתקרית חמורה בה צלפים ירו 
בהתגודדות  החל  האירוע  בינוני.  אותו  ופצעו  צה"ל  בחייל 
של  סיור  כוח  באזור.  הפגנה  והתחלת  לגדר  בסמוך  צעירים 
צה"ל שהגיע לאזור, נתקל בירי צלפים שכאמור פצעו חייל. 

ישראל הגיבה על ידי תקיפת צה"ל באמצעות טנקים שבע 
עמדות צבאיות של ארגון הטרור חמאס לאורך רצועת עזה 
בתגובה לירי מחבלים לעבר כוח צה"ל בדרום רצועת עזה. 
על פי משרד הבריאות העזתי, יש שלושה הרוגים בתקיפות, 

ולפחות אחד מהם משתייך לכוחות ארגון הטרור.
בסוף  שהרג  הירי  ממקום  מטר  כ–400  התקיים  האירוע 
השבוע הקודם את אביב לוי הי"ד. הערכה בשלב זה כי חמאס 
לא התכוון ליזום את האירוע, אך ירי של צלף סורר, הוא זה 
שיגורי  שני  זוהו  הערב  במהלך  הזו.  לסיטואציה  את  שגרר 
פצמ"רים לעבר שטח ישראל שנפלו בשטחים פתוחים וללא 

נפגעים.
דובר חמאס גינה את המתקפה הישראלית והבטיח לנקום 
והתקיפה  הישראלית  ההסלמה  "היקף  הפעילים.  הרג  על 
המכוונת של פעילים מעידים על הכוונה להרוג", אמר הדובר. 

"ההתנגדות לא תוותר על חובתה להגיב על התוקפנות". 
הזרוע  ובהודעת  לאיום  הצטרפו  האסלאמי  בג'יהאד  גם 
יעבור  לא  ישראל  היום  שביצעה  "הפשע  נמסר:  הצבאית 
ללא תגובה. אנו שבים ומדגישים את היצמדותנו למשוואה 
תישמט  לא  הזאת  המשוואה  בתקיפה.  תיענה  תקיפה   -

מהשיקולים שלנו".

גדולה  מאוד  מעורבות  יש  כי  גדלה,  היא  גם  ייקרו 
וגם ברמת  של כלי מלחמה שם, גם ברמת הטילים 

המטוסים". 
דבוש מדגיש שמה שמעסיק את ישראל הוא העניין האיראני 
מסבב  לסגת  לישראל  גורם  לעיתים  שגם  הגדול  החשש  וזה 
העניין  זה  ישראל  את  שמעסיק  "מה  בדרום:  רחב  לחימה 
האיראני, כי ההבנה בישראל עוד מאז שפרצו המהומות בתוך 
סוריה ב–2011 שאסד לא רוצה להתעסק עם ישראל, כי יש לו 
את העניינים שלו בתוך המדינה, מה שכן מטריד את ישראל 
זה שאיראן ניצלה את החולשה של אסד, באה ונתנה לו גיבוי, 
בעצם  והתחילה  שלה,  מיליציה  כוחות  בעיקר  באמצעות 
להתבסס בתוך סוריה המשמעות של זה מבחינת ישראל היא 
הרסנית, כי איראן נמצאת עם 'פרוקסי' כבר בלבנון וגם בעזה 
ועכשיו היא מתבססת גם בסוריה, והדבר הזה יוצר טבעת חנק 

על ישראל. 
נשק  כלי  באמצעות  להתבסס  תמשיך  איראן  באמת  "אם 
מתקדמים, וטכנולוגיות מתקדמות שהיא תביא איתה לאזור - 
בעיקר אנחנו מדברים פה על דיוק של טילים וכטב"מים, הדבר 
הזה יכול להפר את האיזון באזור. כי היום לצורך העניין, אין 
הם  אם  אבל  גבוהות,  מאוד  מאוד  דיוק  יכולות  לחיזבאללה 
יגיעו גם לסוריה ובסופו של דבר גם ללבנון, הדבר הזה יכול 

להפר את העליונות של ישראל במרחב ולגרום בעתיד אקט 
שומעים  אנחנו  לכן  אצלנו.  גדולים  מאוד  ולנזקים  מלחמתי, 
מידי פעם על תקיפות שמיועדות בעיקר נגד תקיפות כאלה". 

מידי  האחרונים,  בחודשיים  רוסיה.  על  לדבר  עוברים  אנו 
האיראנים  על  לחץ  תפעיל  רוסיה  שלפיו  דיווח  לו  צץ  פעם, 
לצאת משטחי סוריה. דבוש מסביר כי לרוסיה יש עניין משותף 
שרוסיה  מכיוון  מהאזור,  האיראנים  את  להוציא  ישראל  עם 
רוצה בלעדיות על מה שנשאר מסוריה ואין לה אינטרס לחלוק 
עם מעצמה נוספת את הרכוש שנשאר שם, ועל פי דבוש, לכן 
האינטרס  כי  ישראל  עם  משותפים  צעדים  רואים  גם  אנחנו 

משותף. 
ישראל  עניין הפליטים.  היא  הזו,  בגזרה  נוסף שקיים  דבר 
מאזורי  שבורחים  לפליטים  מזון  במשלוחי  רבות  מסייעת 
שצבא  כיוון  ברירה,  להם  נותר  שלא  נראה  כעת  הלחימה. 
להיכנס  יאלצו  הם  שם  הגבולות,  אל  אותם  דוחק  סוריה 
למדינות השכנות וישראל ביניהם, או לקוות שאסד לא יטבח 
בהם. הם נמצאים בשטח שהינו שטח ביניים – לא של ישראל 
ולא של סוריה, ועל כן ייתכן שאסד לא יזיק להם, אבל ישנם 

סיכויים סבירים שאסד כן יחליט לטבוח בהם. 
למרות שרק בשבוע שעבר ישראל העבירה פליטים לירדן 
לשטחה  תכניס  ישראל  האם  השאלה  עולה  ישראל,  דרך 
פליטים. כל זה עונה 
נחרצות:  דבוש 
משמעית  חד  "לא. 
לא  לפחות  לא. 
בממשלה הנוכחית. 
הנוכחית  הממשלה 
בתוקף  מתנגדת 
של  להכנסה 
לשטח  פליטים 
לא  אני  ישראל. 
כזה  תרחיש  רואה 
לא  לפחות  קורה 
הממשלה  ראש  אם 
ושר  נתניהו  הוא 
הוא  הביטחון 
והממשלה  ליברמן 
הנוכחי  במרכיבה 
דבר  תאפשר  לא 

כזה".

בכירים  תשמעו  בקרובים,  גם  וכנראה  האחרונים  'בימים 
הפרות  נסבול  "לא  הבא:  המשפט  את  ואומרים  חוזרים 
הסכם  אותו  הוא  מה  מ-1974".  הכוחות  הפרדת  הסכם  של 
משמעותי שלמעשה מגן על היציבות הישראלית? הנה סיפורו 

של ההסכם: 
כשנכנסה הפסקת האש לתוקף, בתום מלחמת יום הכיפורים, 
שלפני  הישראלית  הגולן  רמת  שטח  בכל  ישראל  החזיקה 
במלחמה.  שנכבשה  סוריה  בשטח  המובלעת  ואת  המלחמה 
כעשרים  היה  רוחבה  הגולן,  צפון  מול  הייתה  המובלעת 
סורים  כפרים  כללה  היא  קמ"ר.  כ-400  ושטחה  קילומטרים, 
היה  המובלעת  חוד  החרמון.  שיא  את  וגם  געש  תילי  רבים, 

במרחק של כארבעים קילומטרים מדמשק.
האש,  תקריות  נמשכו  לתוקף  האש  הפסקת  כניסת  למרות 
שהחריפו עד למצב של מלחמת התשה בין הצדדים. ההתשה 
נמשכה לכל אורך תקופת המשא ומתן בין המדינות, וגברה בכל 

פעם שהשיחות נקלעו למשבר.
המשא ומתן להסדר נפתח בעקבות החלטה 339 של מועצת 
הביטחון של האו"ם, אולם כבר בתחילתו נחשפו פערים לגבי 
פרוצדורות הדיונים, שמנעו את המשך השיחות. לאחר שנחתם 
הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים בינואר 1974 גברה 

ההתשה בחזית הגולן.
כתנאי לפתיחת המשא ומתן דרשה ישראל לקבל את רשימת 
השבויים הישראלים בסוריה, וביקשה שיורשו לקבל ביקורים 
של הצלב האדום. סוריה סירבה לדרישות אלה ודרשה תמורה 
שימש  והנעדרים  השבויים  נושא  בעבורם.  טריטוריאלית 
כאמצעי הלחץ העיקרי של הסורים על ישראל. בהיעדר רשימת 
השבויים לא ידעו מי מהחיילים הנעדרים שבוי ומי נפל בקרבות.
שר החוץ האמריקאי, הנרי קיסינג'ר, יצא למסע דילוגים בין 
כי  בספריו  העיד  )קיסינג'ר   1974 בפברואר  ודמשק  ירושלים 

החליט לתווך בעקבות לחצים שהפעילו נשיא מצרים סאדאת 
ושליט סעודיה, שרצו לסיים סופית את מלחמת יום הכיפורים 
עם  מדמשק  קיסינג'ר  שב  בפברואר  ב-27  הנפט(.  משבר  ואת 
שהעיר  לסורים  שנמסרה  הבטחה  )בעקבות  השבויים  רשימת 
קוניטרה תימסר לידיהם(, ואז החל רשמית המשא ומתן בשיטת 

הדילוגים.
במקביל לפתיחת המשא ומתן גברה מאוד ההתשה ובחודשים 
מרץ-מאי אירעו למעלה מאלף תקריות ובכללן הפגזות כבדות 
צה"ל  כוחות  על  פוסקות  בלתי  הפגזות  הגולן,  יישובי  על 
אורך  לכל  על השליטה בחרמון.  וקרבות של ממש  במובלעת 
מלא,  בהיקף  למלחמה  יהפכו  שהקרבות  חשש  היה  התקופה 
ולכן עוכב שחרורן של יחידות מילואים שהיו מגויסות חודשים 
דרשו  הסורים  נוסף(.  סורי  לחץ  כאמצעי  ששימש  )דבר  רבים 
לקבל הישג טריטוריאלי )בדומה למצרים(, אך ישראל לא יכלה 

להסכים לנסיגות גדולות בגולן כמו בסיני.
בסופו של דבר ישראל הסכימה לסגת מכל השטחים שכבשה 
במלחמה, ומשטחים בהיקף של כ-25 קמ"ר בצדו הישראלי של 
"הקו הסגול" )קו הפסקת האש של 1967(. בתמורה, הוקם אזור 
חיץ בהיקף של כ-235 קמ"ר בניהול אונדו"ף בצדו הסורי של 
הקו. לפי עדויות של המשתתפים במשא ומתן, התנהל מיקוח 
ב-31  בז'נבה  ההסכם  עד שנחתם  ביותר  הקטנים  הפרטים  על 
האש(.  הפסקת  לאחר  חודשים  משבעה  )למעלה   1974 במאי 
המשא ומתן לווה באי הבנות רבות שגרמו למשברים ובעקיפין 
לתקריות אש, למשל כשישראל הסכימה להעביר את קוניטרה 
לשליטה סורית, פירשו הסורים את קוניטרה ככל אזור פתחת 
שישראל  בעוד  הסמוכים,  ובנטל  אביטל  הרי  כולל  קוניטרה, 
התכוונה רק לשטח העיר. כן לווה המשא ומתן בהפעלת לחץ 

אמריקאי על ישראל.
חדש  פרק  פותחת  סוריה  בדרום  לשליטה  אסד  צבא  חזרת 
להסכם  מתייחסים  ורוסיה  ישראל  מנהיגי  הגולן.  רמת  בגבול 
סביבת  הביטחונית.  להסדרה  כבסיס  מ-1974  הכוחות  הפרדת 
מימוש  על  המופקד  האו"ם,  של  אנדו"ף  כוח  של  המשימה, 
ההסכם, השתנתה לחלוטין מימי הקמתו, והוא נדרש להתאמות 
משמעותיות באופני פעולתו נוכח אתגריה. את תרחיש התנגשות 
עיניו  כשלנגד  למנוע,  ההסכם  שנועד  הסדירים,  הצבאות 
מלחמת יום הכיפורים, צפוי להחליף מודל חיזבאללה בלבנון, 
מדיניות  גם  למאפייניו.  יוניפי"ל  במענה  החמורים  והפערים 
ישראל מאותגרת, והיערכותה למציאות החדשה צריכה לכלול 
מעורבות מדינית-ביטחונית פעילה בעיצוב הסביבה, ובכלל זה 
בהשפעה על יכולתו ופעילותו של אנדו"ף, לשם מיצוי תרומתו 
ולתקשורת  ההומניטארי  למצב  בגבול,  לביטחון  האפשרית 

משופרת בין ירושלים לדמשק.

הסכם הפרדת הכוחות

ובינתיים, הדרום שוב בוער 



משרד התיירות מזמין אתכם לצאת בבין הזמנים ולטייל במגוון אתרים משודרגים ומרעננים ברחבי הארץ

 יוצאים לטייל עם המשפחה
 מרעננים את בין הזמנים

מחפשים מעיין להתרענן בו? פינת מים קטנה וקסומה 
בדרום רמת הגולן מחכה לכם במרחק הליכה מהכביש. צל 

עצי תאנה, זרימת מי מעיין צוננים, ובריכה משופצת באחד 
מהמעיינות המרעננים של הגולן.

לפרטים: 04-6962885

מיצג הללוי-החופי ים המלח המשודרגיםעין פיק

החוף הנפרד בים המלח – במיוחד בשבילכם!
הסגולות הבריאותיות, הנוף המרהיב והאווירה

הייחודית מחכים לכם במקום הנמוך בעולם
בחוף הנפרד המשודרג והמשוכלל.

לפרטים: מרכז מידע תיירות ים המלח – 3977*

בליבה של ירושלים, צאו למסע מרהיב ביופיו אל קורות 
עמנו בימי שיבת ציון ועולי בבל, בירושלים הקמה לתחיה 

לאחר החורבן הראשון.
לפרטים: 6033*
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חיים וייס

עם סיום מושב הקיץ של הכנסת, פנינו לראשי הסיעות בשורת 
בן  יואב  ח"כ  סיעת ש"ס,  יו"ר  ראשון המשיבים,  סיכום.  שאלות 
צור פותח: "היה לנו מושב גדוש עשייה חברתית וחקיקה, המשכנו 
תיקנו  ש"ס,  סיעת  ללשכות  שהגיעו  רבות  ציבור  בפניות  לטפל 

עוולות ונערכנו לבחירות ברשויות 
ש"ס  סיעת  כן,  כמו  המקומיות. 
העדיפויות  סדר  לראש  העלתה 
מעמדם  הסדר  בחוק  הטיפול  את 
לשינוי  הובילה  התורה,  עמלי  של 
לימוד  ערך  כלפי  הציבורי  השיח 
שומרת  להיות  והמשיכה  התורה, 
המבסס  היהודי,  הצביון  של  הסף 

את קיומנו".  
מה מצבה של הממשלה כרגע?

"אנחנו נמצאים בממשלה יציבה 
שבזכות המעורבות של סיעת ש"ס 
הרב  הפנים  שר  של  בהנהגתו 
עם  להתמודד  יודעת  דרעי,  אריה 
הידברות  של  במדיניות  מחלוקות 
תוך שמירה על ערכיה. הגיע הזמן 
שממשלה בישראל תשלים קדנציה 
הבסיסית  המחויבות  זוהי  מלאה, 
בנו  בחר  לא  הציבור  הרי  שלנו, 
כל  לקלפי  אותו  שנריץ  בשביל 

שנתיים". 
שאתם  הישגים  לציין  תוכל 

הבאתם במושב האחרון?

הסדר  חוק  בגיבוש  משמעותי  באופן  התקדמנו  "לשמחתי 
מעמדם של לומדי התורה, יצרנו שינוי היסטורי ביחס של ממשלת 
ישראל לעמלי התורה, שינוי שבע"ה ישפיע על כלל הציבור. אני 
מאמין כי בסופו של הליך רוב הציבור יכיר בערך לימוד התורה, 
ספגו  והרדיפה שהבחורים שלנו  החינם  את שנאת  למנוע  נצליח 
וסופגים על בשרם. מעבר לכך, המשכנו לטפל בפניות ציבור רבות 
תיקוני  הובלנו  ללשכות,  שהגיעו 
כלכליים,  בנושאים חברתיים  חקיקה 
שינינו את הסעיפים הבעייתיים בחוק 

הלאום".
מה החוקים המרכזיים שתרצו לקדם 

במושב הבא?
לסיים  נרצה  ובראשונה  "בראש 
של  מעמדם  הסדר  חוק  גיבוש  את 
אשר  בחורינו,  טובי  התורה,  עמלי 
למען  וזמנם  מרצם  את  מקדישים 
וחיזוק הצביון  קיומו של עם ישראל 
שבע"ה  החוק  ארצנו.  של  היהודי 
יתגבש יוביל לתיקון היסטורי ובטווח 

הרחוק לאיחוד עם ישראל". 
הממשלה תצלח את מושב החורף?

"כל עוד לא יהיו ניסיונות מכוונים 
בהסכם  לפגוע  חקיקה  של  במסווה 
הקואליציוני, אני לא רואה מניעה לכך 
בהצלחה  לכהן  תמשיך  שהממשלה 
הסיעות  כלל  החורף,  במושב  גם 
רוצות להשלים כהונה מלאה ולעמוד 
מעבר  לציבור.  שניתנו  בהבטחות 
לבחירות  שהליכה  חושב  אני  לכך, 
ללא סיבה ערכית מוצדקת היא פשע 
הציבור  של  גבו  על  הנופלת  כלכלי, 

הישראלי". 
מרוצים  הכי  אתם  סיעה  מאיזו 

בקואליציה?
תביט  אבל  מעניינת,  "שאלה 
בהיסטוריה של הסיעה שלנו, לשמחתי 
ש"ס יודעת להוביל הידברות עם כלל 
שומרים  אנחנו  הקואליציה,  סיעות 
על גישה עניינית, ממלכתית ומכבדת 
במשכן עם כל אדם שרוצה בטובת עם 

ישראל". 
מתי יתקיימו הבחירות?

ישראל  שממשלת  מעריך  "אני 
כפי  המלאה,  כהונתה  את  תשלים 
אנטי  חקיקה  תהייה  לא  אם  שאמרתי 
תאריך  הממשלה  קואליציונית, 
הישגים  תביא  ובע"ה  ימיה  את 

משמעותיים לציבור".

"מקווה להישאר 
בתפקיד"

ח"כ  הציוני,  המחנה  סיעת  יו"ר 
כל המושב  "קודם  פותח:  יואל חסון 
בעצם  מנומנמת,  מאוד  בצורה  החל 
לרגע  הכל  דחתה  הקואליציה 
האחרון ואת כל החוקים שרצו לקדם 
אבל  הדרך,  לסוף  דחו  בקואליציה 
בסוף המושב היה כאן סוג של מצבור 
של חוקים קיצוניים ובעייתיים, חוקים 
דמותה  את  מסכנים  בעינינו  אשר 
אנחנו  בו  באופן  ישראל  מדינת  של 

בסופו  אבל  להיראות,  צריכה  שדמותה  מאמינים  הציוני  במחנה 
של דבר אנחנו מסכמים את המושב בהצלחה מבחינתנו. אמנם לא 
הצלחנו למנוע את כל החוקים הרעים מלעבור במליאה, אבל כן 
הצלחנו למנוע חוקים כמו חוק היועמ"שים של השרה שקד ועוד, 
ובשאר החוקים ניהלנו מלחמה בכנסת בכדי להעלותם לסדר היום 

הציבורי".
כאלטרנטיבה  מצטיירים  לא  אתם  בסקרים,  לפחות  כרגע, 

שלטונית...
כרגע  נכון  קצרים  בתהליכים  ולא  ארוכים  בתהליכים  "מדובר 
אנו  בו  במקום  נמצאים  לא  ואנו  המפה  על  נמצאים  לא  אנחנו 
ומאמינים שאנחנו צריכים להיות, אבל אני מאמין שזה  חושבים 
תהליך ואני מאמין שהפעולות אותם אנו עושים יביאו את הציבור 
שתומך בעמדתנו להבנה שהם צריכים להתרכז במחנה הציוני ולא 
לפלג את הכוחות. אני מאמין שהציבור יבין גם בגלל ההתנהגות 
של יש עתיד בחודשים האחרונים, שאם הם רוצים לבוא ולהשפיע 
הם  השלטון  את  ולהחליף  הממשלה  ראש  פה  יהיה  מי  באמת 
צריכים להצביע למחנ"צ, אבל אם הם רוצים לקבוע מי יהיה שר 

החוץ בממשלה הבאה של נתניהו שיצביעו ליש עתיד".
דבר נוסף עליו מצביע חסון, כי ברוב נתוני הסקרים ישנו גרעין 
מהציבור  ו"הם  דעה  מביעים  שאינם  אחוזים  ל30  קרוב  גדול, 
של  השותפות  המשך  שלאחר  ויודע  מאמין  אני  לנו.  המקורב 
של  ומינויה  הציוני  המחנה  במסגרת  העבודה  סיעת  עם  התנועה 
ציפי ליבני כראשת האופוזיציה והנאמנות המוחלטת באבי גבאי 
יחזור למחנה  אז כלל הציבור הזה  נעשה,  וכלל המהלכים שעוד 

הציוני".
למי תיתן צל"ש על המושב האחרון?

"הציון לשבח אותו אני חייב להעניק הוא לחברי הכנסת שלנו 
מן  יוצאת  עבודה  ובמליאה,  בוועדות  משמעותית  עבודה  על  זה 
הכלל". חסון מדגיש כי הוא בעיקר נותן ציון לשבח לחברי הכנסת 
מירי  של  הקולנוע  חוק  את  הפילו  מבריקה  פרלמנטרית  שבצורה 

רגב ומדובר בהישג משמעותי.
את  תשנה  האופוזיציה  כראשת  ליבני  ציפי  של  מינוייה  האם 

המפה?
"דבר ראשון כן, דבר שני אני מאמין שהחיבור שציפי מובילה 
את האופוזיציה בכנסת ובציבור ואבי גבאי הוא המועמד לראשות 
הממשלה מטעם המחנה הציוני, זה בא ואומר לקהל שלנו תחזרו 
הביתה ותדעו כי הכתובת להחלפת השלטון נמצאת אצלנו במחנה 
הציוני. אני מאמין כי השינוי במפלגה ייצור חזרה הביתה של כלל 

מצביעי המחנה הציוני שזלגו החוצה מהמפלגה".
הוא  פנימיים  הסכמים  מתוקף  כי  טוענים  יונה  יוסי  בסביבת 

מסכמים מושב
ראשי הסיעות בכנסת מסכמים את הקיץ הלוהט שחלף ונערכים למושב החורף • יו"ר סיעת ש"ס ח"כ 
יואב בן צור: "הממשלה תשלים את כהונתה, ואנחנו נסיים את גיבוש הסדר מעמד בני הישיבות" • יו"ר 
סיעת המחנה הציוני ח"כ יואל חסון: "אם רוצים לקבוע מי יהיה שר החוץ הבא של נתניהו, שיצביעו 

ללפיד" • וגם: עיתונאי 'הארץ' חיים לוינסון מנתח את המושב האחרון • חלק א'

ח"כ יואב בן צור: "כל עוד לא יהיו 
ניסיונות מכוונים במסווה של 

חקיקה לפגוע בהסכם הקואליציוני, 
אני לא רואה מניעה לכך 

שהממשלה תמשיך לכהן בהצלחה 
גם במושב החורף, כלל הסיעות 

רוצות להשלים כהונה מלאה 
ולעמוד בהבטחות שניתנו לציבור. 

מעבר לכך, אני חושב שהליכה 
לבחירות ללא סיבה ערכית מוצדקת 

היא פשע כלכלי, הנופלת על גבו 
של הציבור הישראלי"

ח"כ יואל חסון: "אני מאמין 
שהחיבור שציפי מובילה את 
האופוזיציה בכנסת ובציבור 

ואבי גבאי הוא המועמד 
לראשות הממשלה מטעם 

המחנה הציוני, זה בא ואומר 
לקהל שלנו תחזרו הביתה 

ותדעו כי הכתובת להחלפת 
השלטון נמצאת אצלנו 

במחנה הציוני. אני מאמין כי 
השינוי במפלגה ייצור חזרה 

הביתה של כלל מצביעי 
המחנה הציוני שזלגו החוצה 

מהמפלגה"

פרויקט 

מיוחד
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צריך לקבל את תפקיד יו"ר הסיעה, 
מנגד אנשי גבאי מתדרכים כי הינם 
בירן  הכנסת  בחברת  מעוניינים 
על  לוותר  מתכוון  אתה  לתפקיד, 

תפקידך?
"עדיין אין החלטה בעניין הזה, לא 
לי  אין  היו שום סיכומים ומעבר לכך 
מה להוסיף. אני מקווה מאוד שאשאר 
חולקים  שאין  חושב  אני  בתפקיד, 
מעולה  בצורה  שתפקדתי  כך  על 
מדגיש  זאת  עם  יחד  הסיעה".  כיו"ר 
פוליטי  נמצאים בעולם  "אנו  כי  חסון 
מושב  בתחילת  יהיה  מה  בברור  ונדע 

החורף".

"לא מבין מה ישראל 
ביתנו עושה בכנסת"

ופרשן  עיתונאי  לוינסון,  חיים 
הקיץ  מושב  את  מסכם  'הארץ', 

מנקודת מבטו.
האם ראש הממשלה והליכוד צריכים 

להיות מרוצים?
"ראש הממשלה נתניהו יכול להיות 
הייתה להמשיך  מרוצה, המטרה שלו 
לשמר את הממשלה ובזה הוא הצליח. 
החולף   המושב  את  סגר  הוא  בנוסף, 
בו  לפגוע  יכולים  אשר  חוקים  ללא 

בעתיד מבחינה אלקטורלית".
החרדיות  המפלגות  ראשי  האם 

מרוצים?
ם  י ד ר ח ה "
להיות  יכולים 
מאוכזבים  מאוד 
הקיץ,  ממושב 
חוק הלאום שעבר 
קריאות  בשלוש 
המושב  בסוף 
הוא אחד החוקים 
ביותר  החילוניים 
בכנסת  שעברו 
בתולדות  ובכלל 
ישראל.  מדינת 
הנ"ל  בחוק  אין 
התייחסות  אף 
או  מסורת  לדת, 

תורה". 
מדוע  כן  אם 
החרדים  לדעתך 
לעבור  לזה  נתנו 

כך?
ם  י ד ר ח ה "
להתעלם  העדיפו 
הזה  מהחוק 
שהם  מכיוון 
חשבו שהחוק לא 
בסוף  אבל  יעבור 
עבר,  כן  החוק 
החרדים  ובנוסף 
בחוק  סחרו  לא 
מבחינה  הזה 

שחוק  כך  על  תמורה  קיבלו  ולא  פוליטית 
הלאום כן יאושר, כמו למשל חוק הגיוס שלא 

אושר בשלושה קריאות בסופו של דבר".
יאושר בשלוש קריאות  לדעתך חוק הגיוס 

במושב הבא?
הבריאות  שר  סגן  מה  מלדעת  "קטונתי 

יעקב ליצמן חושב".
רק בגלל ליצמן החוק לא עבר?

"ברור שכך".
לסכם  יכולה  'כולנו'  מפלגת  לדעתך  איך 

את המושב? 
המדינה  שתקציב  בעובדה  "בהתחשב 
כבר עבר בסך הכללי היה להם מושב בסדר 
בו הם יכלו לקדם את הדברים שלהם, סיעת 
לחיוב  לא  גדולות  כותרות  עשתה  לא  כולנו 
ולא לשלילה, בסך הכללי הם יכולים להיות 

מרוצים".
ואיך הבית היהודי מסכמים את המושב?

"סיעת הבית היהודי צריכים לצאת מאוד 
התחיל  המושב  החולף,  מהנושב  מאוכזבים 

הבטחות  עם 
הממשלה  של 
את  להם  שתעביר 
ההתגברות  פסקת 
חלק  בעצם  שהיא 
שלהם  מהאג'נדה 
דבר  של  ובסופו 
ההתגברות  פסקת 
לא  עברה'  לא 
התרשמתי שבסיעת 
היהודי  הבית 
נאבקו  כך  כל 
והתאבדו על החוק 
הבית  ולכן  הזה 
צריכים  היהודי 
מאוכזבים  לצאת 

מהמושב הזה".
ואיך סיעת ישראל 

ביתנו?
ביתנו  "ישראל 
לא  מפלגה  הינה 
אינני  רלוונטית, 
יודע מה הם עושים 
הם  האם  בכנסת, 
חוק  איזה  העבירו 
משמעותי? כלום".

שר  ומבחינת 
ליברמן  הביטחון 

עצמו?
"שום כלום ושום דבר".

ומה מצבה של סיעת יש עתיד?
מאוכזבים  לצאת  צריכים  עתיד  "יש 
כן  כמו  בסקרים,  יורדים  הם  הזה,  מהמושב 
הסיפור של הזיג זג בנושא הגיוס שבהתחלה 
ולאחר מכן על התנגדות  הודיעו על תמיכה 
האם  יודע  שאינני  בשטות  מדובר  לחוק, 

הציבור קנה את השטות שלהם".
מה דעתך על המחנה הציוני?

יצטרכו  הם  טוב,  לא  "האופוזיציה במצב 
לציבור  יגיעו  איתו  הנכון  המסר  את  לחפש 

במושב הבא. מינוי לבני לא ישנה כלום".
מתי לדעתך יתקיימו בחירות?

יחפש  לא  הממשלה  ראש  מרץ.  "בחודש 
לבחירות,  ייצא  הוא  אתו  מיוחד  משהו 
כך  בנובמבר  להתקיים  אמורות  הבחירות 
נתניהו  דרמטית.  איננה  הבחירות  שהקדמת 
ייצא  כבר  הוא  אתו  טריק  איזה  ימצא 

לבחירות, לא משהו בומבסטי".

חיים לוינסון: "סיעת 
הבית היהודי צריכים 

לצאת מאוד מאוכזבים 
מהנושב החולף, המושב 
התחיל עם הבטחות של 
הממשלה שתעביר להם 
את פסקת ההתגברות 

שהיא בעצם חלק 
מהאג'נדה שלהם 

ובסופו של דבר פסקת 
ההתגברות לא עברה' 

לא התרשמתי שבסיעת 
הבית היהודי כל כך 

נאבקו והתאבדו על החוק 
הזה ולכן הבית היהודי 

צריכים לצאת מאוכזבים 
מהמושב הזה".

מגוון חוויות ואטרקציות 
באתר החרמון

בואו לגלות את החרמון
גם בקיץ

*הסיורים מתקיימים פעמיים ביום בשעות 11:00, 13:00 | משך הסיור כשעה וחצי | יש להגיע עם נעלי הליכה נוחות 
ולבוש חם | היציאה לסיורים מהקפיטריה בתחנה העליונה | יש להגיע חצי שעה לפני היציאה לסיור | זמן נסיעה 
ברכבל כ-15 דקות לכל כיוון | משך ושעות הסיורים ניתנים לשינויים | השימוש במתקנים כרוך בתשלום ובהתאם 

להוראות הבטיחות באתר | הפעילויות יתקיימו בהתאם לתנאי מזג האוויר | ט.ל.ח.

רכבל המעפיל אל פסגת החרמון )2040 מ'( 
 וצופה לעבר הגולן, הגליל, עמק החולה

והרי לבנון.

נסיעת שטח אתגרית בקרטינג תלת גלגלי 
ייחודי בארץ בעל יכולת עבירות גבוהה 

בשטח.

אבובי קיץ - גלישה מהנה לכל המשפחה
על גבי אבובים במורד ההר.

מזחלות אקסטרים הנעות על מסילה 
בשליטת הגולש בין נופי החרמון הפראיים.

מסלולי הליכה רגליים לכל המשפחה וסיורים 
מרעננים בפסגת החרמון ללא תשלום.

Sky Rider - רכבל ההרים הראשון
מסוגו בישראל.

מתקן ישיבה תלוי מעל לקרקע ונע במעגלים. 

חדש!
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אלי כהן

התכנסה  בערב  ברביעי  מוניציפאלית:  דרמה 
הנהלת דגל התורה לדיון נוקב בעקבות הכרזתה 
של מזכירות אגודת ישראל בירושלים על ריצתו 
יוסי דייטש לראשות העיר, הכרזה  הצפויה של 

שפורסמה לראשונה ב'קו עיתונות'.
בישיבה סוערת בהשתתפות חברי הכנסת של 
עלו  ההנהלה,  ונציגי  התנועה  רבני  המפלגה, 
טענות חריפות על השותפות עם אגודת ישראל, 
על  זעמו  הכנסת  ״חברי  הנוכחים,  אחד  לדברי 
בנושאי  כבר  כי  טענו  הם  אגודה,  התנהלות 
באופן  טיפסה  ישראל  אגודת  והגיוס,  השבת 
בלתי אחראי בעליל על עצים ונכנסה למלכודות 
נכנסת  הייתה  לא  לעולם  אחראית  שמפלגה 
אליהם, ובכל פעם הייתה זו דגל התורה שנכנסה 
בעל כורחה לתפקיד המבוגר האחראי והמתווך 

שיפתור את הבעיה״.
להוביל  רצון  "מרוב  גורם,  אותו  לדברי 
מגזימה  ישראל  אגודת  רלוונטיים,  ולהיראות 
שהתקבלו  ההחלטות  לפעם,  מפעם  ומקצינה 
לא  בצורה  נעשו  ביותר  הרגישים  בנושאים 
פעם  שבכל  היא  ועובדה  יעילה,  ולא  חכמה 

מחדש 'אגודה' התקפלה וחזרה בה״.
הקש ששבר את גב הגמל, לדברי המשתתפים 
לראשות  ריצה  על  ההכרזה  הייתה  בישיבה, 
העיר, ״יש כאן שני חלקים״, מסביר אחד מחברי 
הכנסת של 'דגל התורה' בשיחה עם 'כל ישראל', 
״קודם כל אנחנו לגמרי לא משוכנעים בהיתכנות 
כבדת  שאלה  זו  העיר,  לראשות  חרדי  למועמד 
וצריך לקחת בחשבון את הלחץ העצום  משקל 
שיהיה על חלק מהמתמודדים החילוניים לפרוש 
כדי לא לחבל בסיכוי החילוני, אם נתייצב בסוף 
עלולים  אנחנו  אחד  מוביל  חילוני  מועמד  מול 
אנטי  מועמד  הראש  על  לקבל  ושוב  להפסיד 
שיזכור שלא התייצבנו לצדו, עשר שנות ברקת 

הספיקו כלימוד לקח״.
אם  ״גם  ומסביר,  הח״כ  ממשיך  ״שנית״, 
יוחלט להציב מועמד, מי אמר שזה מגיע לאגודת 
ישראל? מה פתאום? לפי כל מדד נתון הליטאים 
רוב מוחץ, גם אחרי שמפחיתים  בירושלים הם 
על  שנוותר  בעולם  סיבה  שום  אין  הפלג,  את 
העיר, ובוודאי לא באופן של הכרזה חד צדדית 

על מועמדות בלי תיאום מוקדם אתנו״.

חשוב לציין כי גם סגן שר החינוך מאיר פרוש 
וגם המועמד עצמו יוסי דייטש הבהירו בשלישי 
כדי  התורה,  לדגל  יפנו  כל  ראשית  כי  בערב 
ריצה  על  פנימית  להסכמה  ולהגיע  מו״מ  לנהל 
מאוחדת לראשות. אך נראה כי ל'דגל' הדברים 

לא מספיקים.
דרמטית  אחד,  פה  שהתקבלה  ההחלטה 
ישראל  גדולי  כי  נודע  ישראל'  ול'כל  במיוחד, 
הערים  בכל  נפרדת  ריצה  אותה:  מגבים 
לשתי  יש  בהן  כאלה  כלומר  הרלוונטיות, 
המפלגות נוכחות משמעותית. בין השאר מדובר 
חיפה  צפת,  אלעד,  ביתר,  ברק,  בני  בירושלים, 

ועוד.
לאחר פרסום המידע ברביעי בערב באתר 'כל 
נאמן'  'יתד  גם  יצא  עיתונות',  'קו  מבית  הזמן' 
בעמוד  דרמטית,  בהכרזה  חמישי  יום  בבוקר 
פורסמה  התורה'  'דגל  ביטאון  של  הראשון 
תמונה מישיבת ההנהלה ונכתב כי ״הנהלת דגל 
המוניציפאלית  המחלקה  את  הנחתה  התורה 
דגל  של  עצמאית  להליכה  אפשרות  לבחון 

התורה בבחירות לרשויות המקומיות״.
עם זאת, בעיתון וכמו גם בשיחות עם בכירי 
'דגל התורה', הם מסבירים כי לא מדובר בהכרזת 
מלחמה אלא במטרה הפוכה. ״ההליכה הנפרדת 
היא למען השלום, כך נוכל סוף סוף לדעת כמה 
כל  ויסתיימו  באמת,  שווה  אחד  כל  אחוזים 
שהליכה  ידוע  ובנוסף,  העתידיים,  הוויכוחים 
הזדהות  יוצרת  היא  כי  קולות  ממקסמת  נפרדת 

ואמביציה יתירה אצל הפעילים״.
וכיצד מקבלים את הדברים במפלגה האחות, 
ל'קו  מגיב  במפלגה  בכיר  ישראל?  אגודת 
עיתונות' כי ״מוקדם בשלב הזה לדעת עד כמה 
בעיתון  אפילו  בכוונותיה,  רצינית  התורה  דגל 
שלהם עצמם הם לא העזו להכריז על כך ממש 
לא  הם  אפשרות'.  לבחון  ש'הנחו  לכתוב  ורק 

רציניים״.
יותר  אנחנו  ״אדרבה,  גורם,  אותו  לדברי 
מנשמח להתמודד עצמאית, אולי אחת ולתמיד 
ובניין  מניין  רוב  היא  כאילו  דגל  של  הבועה 
בפרצוף.  לה  תתפוצץ  החרדית  היהדות  של 
הארציות  לבחירות  שנגיע  בפעם הבאה  לפחות 
יגיעו בדגל בכפיפות קומה ובהכנעה ויבינו את 

מקומם האמיתי ואת חלקם בציבור״.

בישיבת הנהלת 'דגל' זעמו על סדרת צעדים עצמאית של 'אגודה' 
והוחלט לרוץ בנפרד ברשויות המקומיות • ח״כ ב'דגל' ל'כל ישראל': 
מגזימה  ישראל  אגודת  רלוונטיים,  ולהיראות  להוביל  רצון  ״מרוב 
בעליל  אחראי  בלתי  באופן  טיפסה  היא  לפעם.  מפעם  ומקצינה 
״אולי אחת  ב'אגודה' מגיב:  גורם   • ונכנסה למלכודות״  על עצים 
ולתמיד הבועה של דגל תתפוצץ לה בפרצוף. לפחות בפעם הבאה 

שנגיע לבחירות הארציות יגיעו בדגל בכפיפות קומה ובהכנעה״

דגל מכריזה: 
נפרדים מ 'אגודה' - 

למען השלום

המפץ האשכנזי

רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

בס״ד

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943



אדמות בישראל
! ל בקרקע ן שלך מתחי הנדל“

פרויקט לב המטרופולין בנתניה

"התכנית אושרה פה אחד בוועדה 

לתיכנון ובניה בעיריית נתניה"

לקרקע פרטית בטאבו לבניה רוויה
שווי דירה 2.000.000 ש”ח

*9807

הכספים 
בנאמנות 

במשרד עו”ד 
המוביל בתחום

)אתר עיריית נתניה(

שלב ג'
נותרו יחידות 

אחרונות

בס"ד

להשקעה בטוחה בלב העיר נתניה
הזדמנות אחרונה

הקרקע אינה זמינה לבניה מיידית
וזו ההזדמנות שלכם להרויח!

 
 

 

 

 

כפר נוער לבנות מבית רוח הגולן ע"ר
איילת השחר
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ארבעס
יענקי קצבורג

של  החודשית  הבד"צ  ישיבת  נדיר  באורח 
"העדה החרדית" התקיימה בביתו של האדמו"ר 
מטשאקווא, אשר בגלל חולשתו נמנע ממנו להגיע 
הביד"צ  חברי  דנו  ארוכה  שעה  הביד"צ,  ללשכת 
חג  לקראת  ובהכנות  הפרק  על  העומדים  כשרות  בענייני 
כיו"ר  משמש  מטשאקווא  הרבי  הבעל"ט,  תשע"ט  הפסח 

וועד הכשרות של העדה החרדית.

ראב"ד  לנכד  בברית  שני  ביום  השתתפו  מאות 
טבריה הגרא"ד אוירבך בן בכור לחתנו הרב אריה 
פישר. השמחה התקיימה בבית הכנסת "אור תורה" 
בהשתתפות קהל רב מטבריה ומחוצה לה. בסנדקאות 
של  בכיסא  אוירבעך,  דב  אברהם  רבי  הגאון  הסבא  כובד 
אליהו ואמירת י"ג מידות כובד הגאון הצדיק רבי דב הכהן 
התקיימה  הסעודה  וורנר.  הרב  הגאון  כובד  בברכות  קוק, 
מאות  נדיר  באורח  השתתפו  בשמחה  קונטיננטל.  באולמי 
רבות ובין ההיתר נצפו רבה של טבריה הגר"צ בוחבוט ורבה 
קראו:  שאלתם  אם  הנולד  לרך  פרנקל.  הגרס"מ  יבנאל  של 

שמואל, על שם הדוד מרן הגר"ש זצ"ל.

כהן  רפאל  הרב  בטבריה:  לנופשים  מיוחד  מסר 
להעביר  מבקש  בטבריה  כשרות  מחלקת  יו"ר 
בימים  לנפוש  המגיעות  החרדיות  למשפחות  מסר 
וקונה.  גדול שמגיע  ציבור  על  אלו בטבריה, "מדובר 
יהיו  בחנות  הצוות  כי  דרישה  ובו  בחנויות  פתק  להשאיר 
לבושות בלבוש צנוע. תקופת הקיץ מצריכה זהירות בעניינים 
אלו. בנוסף יש להיכנס רק לחנויות שבכשרות מהדרין ולא 
גם  כן  כמו  תעודות.  ללא  "כשר"  של  שלטים  על  לסמוך 
בבילויים לא להשתמש בשירות של מחללי שבת. לברר עם 
המוכר או בעל הדוכן האם הוא שומר שבת. בכך נקדש שם 

שמים" אומר הרב רפאל כהן ל"כל ישראל".

ת  ו ב ק ע ב
ד  ר מ ה
ת  ב י ש י ב
חברון שהחל 
כתבה  בעקבות 
העיתונאי  שפרסם 
בכאן  וייס  עקיבא 
בחורי  על   11
ישיבה המתאמנים 
כושר,  בחדר 
הסתיימה  הסאגה 
שדווח  כמו 
ישראל"  ב"כל 
שהבחורים  בכך 
הוחזרו.  שסולקו 
)רביעי(  שלשום 
ראשי  שלחו 
לכל  הישיבה 

להיבחן  להם  קוראים  הם  בו  מיוחד,  מכתב  א׳  וועד  בחורי 
יוכלו לשוב  מחדש - כאשר ללא מבחן וראיון מחודש, לא 

לספסל הלימודים לשנה הבאה לוועד שני.
"כאשר ראינו בבלע את הקודש כשלהוותנו הורמה יד בבית 
המדרש  בית  וביטול  דברים  תורה  ביטול  בנוראות  מדרשנו 
ובחילול השם נורא ואיום. ברי לנו כי רק מיעוט שהסיתו גררו 
את הציבור אך חילול ה׳ ובפגיעה בישיבה הקדושה ובצורתה 
אותנו  מחייבים  ארץ  מצוקי  רבותינו  לנו  כיסודות שהנחילו 
להביע את כאבנו וצערנו חובה על כל אחד ואחד לתקן את 
אשר עוות ולדאוג לקידוש שם שמיים ולהרמת כבוד התורה 
אשר חולל וכבוד הישיבה אשר נרמס. וביותר דווה לבנו על 
ומרדו ברבותיהם  זה מכבר לישיבה  נכנסו  כי בחורים אשר 

וביטלו תורה דרבים דבר אשר מזעזע כל לב".
"לפיכך", כתבו ראשי הישיבה, "הננו להודיע כי כל בני וועד 
א׳ המתעתדים לעלות לוועד שני עליהם לעבור תהליך קבלה 
לשוב  יוכלו  לא  מחדש  להתקבל  ובלי  לישיבה  מחודשת 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  דברי  את  מצרפים  והננו  לישיבה. 

קנייבסקי על הדברים החמורים שנעשו בישיבה".
בסיום המכתב באופן נדיר הוסיף מרן הגר"ח קנייבסקי בכתב 
ידו: "הדברים חמורים מאד והרבה גופי תורה חיללו רח"ל 
וצריך תיקון גדול וכבר אמרו חז"ל החולק על ישיבתו של 
רבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל יה"ר שנזכה לתקן את 

אשר עוותו ולראות בבניין בית הבחירה בב"א".
על המכתב חתמו פה אחד ראשי הישיבה הגאונים הגדולים 
כץ  שלמה  רבי  פרבשטיין,  מרדכי  משה  רבי  כהן,  דוד  רבי 

והרב יוסף חברוני.

בשעות  הברית:  בארצות  התורה  בעולם  דאגה 
ראובן  רבי  הגאון  נפצעו  שני  יום  של  הלילה 
ובנו של מרן  פיינשטיין ראש ישיבת סטטן איילנד 
ורעייתו  זצ"ל  פיינשטיין  משה  רבי  הגדול  הגאון 
קשות  שנפגע  ברכב  היו  השניים  דרכים.  בתאונת  הרבנית 
בתאונה ופונו על ידי כוחות ההצלה לבית חולים סמוך. הרב 
קשות. בשעות  ומחבלות  פנימיים  מדימומים  סבלו  ורעייתו 
הלילה דיווחו בני המשפחה כי בחסדי שמיים, לאחר טיפול 
וישהה  החולים  מבית  הישיבה  ראש  מוצלח, שוחרר  רפואי 
להמשך מנוחה והחלמה בביתו. אך הרבנית עדיין מאושפזת 
שמה  ומסובך.  מורכב  ניתוח  הלילה  בשעות  שעברה  לאחר 

לתפילה הרבנית חוה שרה בת איטה דבורה תליט"א.

ע  ו ב ש ה
ם  ו י ב
י  ש י ל ש
יו"ר  הגיעו 
ועדת הכספים ח"כ 
ויו"ר  גפני  משה 
ח"כ  המדע  ועדת 
אורי מקלב לביקור 
בקייטנת  מיוחד 
מציון"  "עזר 
נוער  בקרית 

יו"ר  צ'ולק,  חנניה  הרב  את  בדבריו  שיבח  גפני  בירושלים. 
הארגון, וכן את מנהלת הקייטנות הגברת קוסובר על פעילות 
הערכתי  את  מביע  "אני  המיוחדים.  הילדים  למען  החסד 
הגדולה למתנדבות שעושות מלאכת קודש ולרבנית קוסובר. 
לעצמם,  דואגים  ככה  אנשים  שבהם  בימים  נמצאים  אנחנו 
נוסעים לחופש. בכלל, החיים היום מתנהלים שכל אחד דואג 

לעצמו וכאן הכל מתבסס על נתינה לאחרים".

למנוחה  מגור  האדמו"ר  מרן  שוהה  אלו,  בימים 
אברהם  הרה"ח  לשעבר  הכנסת  חבר  של  בביתו 
ברחוב  המפורסם  בבית  ז"ל,  שפירא  )מוניה(  יוסף 
אשפוזה  למקום  בסמיכות  וזאת  אביב.  בתל  שטריקר 
ניתוח.  לאחר  באיכילוב  המאושפזת  תליט״א  הרבנית  של 

הימים  באחד 
השבוע, הגיע 
מגור  הרבי 
בר  לשמחת 
ה  ו ו צ מ ה
של  לנכדו 
ר'  הנגיד 
יצחק שפירא, 
ימה  שהתקי

בבית המדרש סאדיגורא ברח' פנקס בת"א. בתוך כך השבוע 
נולד נכד לאדמו"ר מגור, בן לבנו הרב דוד אלתר.

ף  ו ס ב
השבוע 
ר  ב ע ש
ה  מ י י ק ת ה
וגן  בית  בשכונת 
בירושלים שמחת 
של  לבנו  הברית 
הדתות  שר  יועץ 
של  ומקורבו 
הגר״י  הראש״ל 

יוסף הרב דוד עמר. בשמחה השתתפו עשרות רבני ערים מכל 
מועצת  חבר  אלבז  ראובן  רבי  הגאון  כובד  בברכות  הארץ, 
חכמי התורה. הרך הנולד נקרא יצחק על שמו של הראשון 
היתר:  בין  נצפו  עוד  יוסף שהשתתף בשמחה.  הגר״י  לציון 
יו״ר ש״ס אריה דרעי, וחברי הכנסת של התנועה, המועמדים 
ראש  דייטש,  ויוסי  ליאון  משה  ירושלים  עיריית  לראשות 
עיריית בית שמש משה אבוטבול, אבי אבוחצירא רל״ש שר 

הביטחון, ועשרות אנשי תקשורת ומשפיעים.

ביום שישי ערב שבת פרשת דברים ערב תשעה באב, 
שולמית  הרבנית  עולמים  למנוחת  ונטמנה  נפטרה 
שמעון  רבי  הגדול  להגאון  חבר  אשת  ע"ה,  דיסקין 
ובעל  תורה  קול  ישיבת  מראשי  זצ"ל,  דיסקין  משה 
מרן  גיסה,  בהוראת  והרמב"ם.  הש"ס  על  המלך'  ה'משאת 
ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, נערכה ההלוויה לפני שבת 
שם  המנוחות,  להר  שמגר  ההלוויות  מבית   ,18:45 בשעה 

נטמנה לצד בעלה הגדול זצ"ל.
83 שנה לאביה הרב אברהם פולק ז"ל  הרבנית נולדה לפני 
ולאמה מרת יענטא זלדה )לבית פינס(, נצר להגר"א זיע"א. 
מיכל  רבי  הגאון  אצל  וגדלה  מהוריה  צעיר  בגיל  התייתמה 

שלפוברסקי ואצל דודה הגאון רבי שמחה שפירא זצ״ל.
הגר״ג  ראש  מרן  האבלים  לניחום  הגיעו  האחרונים  בימים 
הגרמ"י  זוכובסקי,  הגר"נ  פוברסקי,  הגרב"ד  אדלשטיין, 
שלזינגר, הגרמ"מ פרבשטיין, הגר"א גרבוז, הגר"י שרייבר, 
הגרג"י לוי, הגר"ש פוברסקי, הגרב"ש דויטש, הגרא"נ גרבוז, 
הגר"מ  הראב"ד  ולדנברג,  הגר"י  בורודיאנסקי,  הגרב"צ 
שטרנבוך, הגר"א חדש, הגר"י אזרחי, הגר"ב ויסבקר, הגר"י 
מקופיטשניץ.  והאדמו"ר  אפרתי  הגר"י  ברלין,  הגר"ז  הקר, 
יצחק  המועצה  חברי  מקלב,  ח"כ  הציבור  אישי  גם  כמו 

פינדרוס וישראל קלרמן ויהושע פולק.

הישיבה החודשית של העדה החרדית בבית היו״ר החולה, 
האדמו״ר  מחודש,  מבחן  יעברו  בחברון  א'  שיעור  תלמידי 
מגור בתל אביב וגדולי ישראל בניחום אבלים אצל משפחת 

הרבנית דיסקין ע״ה



לידידנו היקרים, ולמשפחתם הנכבדה
ברכת מזל טוב חמה ולבבית

ראש וראשון לכל דבר שבקדושה

יהי רצון שתזכו 
לראות נחת מכל יוצאי חלציכם

ורב נחת יהודי

בהערכה רבה 
מתפללי, לומדי ובאי בית המדרש

הרב  נתנאל נחום שליט"א
מיסד בית המדרש 

 לרגל ארוסי בנו
החתן החשוב

הב"ח משה נחום נ"י 
מבחירי ישיבת "באר יצחק" טלזסטון
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חוזרים להרתיע

לו  אסור  העוטף  בגזרת  ששורר  היחסי  השקט 
למרעום,  רק  מחכה  הנפץ  חומר  חבית  להטעות. 
משבת  הנוכחי  השקט  סבב  להתפוצץ.  בכדי 
לב,  לדאבון  הישראלית.  ההרתעה  בשיקום  מוסבר  שעברה, 
לנצל את הסיטואציה  צריך למות! בכדי  היה  ישראלי  חייל 
הייתה  ולא  שהתפוגגה  הישראלית,  ההרתעה  את  ולשקם 
שבעליל  למרות  הגולן,  בשמי  הסורי  המטוס  הפלת  קיימת. 
הטייס טעה בניווט, תיקן מסלול, הסתובב והיה בדרכו חזרה 

הביתה, היא היבט נוסף, לשיקום כוח ההרתעה הישראלי. 
כיעילה  עצמה  את  מוכיחה  השתגע״,  הבית  ״בעל  שיטת 
טקטיקה  מדיניות,  ולא  אסטרטגיה  לא  זו  רבים.  במצבים 
אמריקאית  מטריה  שיש  ובתנאי  לנסיבות  בהתאם  מצוינת 
מתגובותיו  ״המפוחדת״  אירופה  מצד  שבדיעבד  והסכמה 

הלא צפויות של המלך דונאלד הראשון. 
בעבר הלא רחוק אותה ארה״ב, אך של ברק חוסיין אובמה 
התגובה  יכולת  את  ״סירסו״  מופגנת,  אירופאית  ועוינות 
הישראלית, אפס הרתעה שעלתה בדם בנינו! ולא רק בדמים 
המדיניות  הייתה  ״הכלה״  ברירה,  בדלית  כלכלים.  ונזקים 

המובילה, עד לפיצוץ הבלתי נמנע מדי מספר שנים.
4 שנים כמעט- הגלגל חזר על עצמו בדייקנות מפליאה. 

שקט מתוח ואז, עמוד ענן, עופרת יצוקה, צוק איתן, למלחמה 
המטרות  השתנו,  השמות  שם,  נקבע  לא  עדיין  הבאה-בתור 
לא הושגו, הקזת הדם ההדדית לא שינתה את התיקו, שימרה 
תושבי  נמשכה,  עזה  תושבי  מצוקת  בשלטון,  החמאס  את 
לחיות  המשיכו  הסמוכים  העירוניים  והיישובים  העוטף 

בחרדה יומיומית.    
עזה, לא מפילה את השלטון  המצוקה הקשה של תושבי 
החמאסי. החמאס יודע לתעל ולהסיט את הזעם כלפי האויב 
כושלת  וכשליט,  כחזק  בעולם  המוצגת  ׳ישראל׳  הציוני. 
שהמשאבים  העובדה  עמדתה.  והצגת  ההסברה  במאמצי 
המוזרמים על ידי מדינות העולם, מנוצלים לחפירת מנהרות 
התקפה, ייצור רקטות, טילים וחומרי נפץ, לא מוצגת באמצעי 

התקשורת העולמים. 
המועברים  והברזל  המלט  הבניין,  שחומרי  המציאות 
מנהרות  של  קרקעית  תת  לבניה  מופנים  הרצועה,  לשיקום 
לתהודה  זכתה  לא  דיור,  פתרונות  של  עילית  לבניה  ולא 
והבנה. בתקשורת העולמית וגם בתקשורת הרדיקלית העוינת 
 F 15הישראלית, הצטלם הטנק הישראלי המאיים ומטוס ה
הצולל אנכית, מול הנער הפלשתינאי חשוף החזה. כישלון 

קולוסאלי של ההסברה הישראלית לדורותיה.  
ולצדו  הטראמפ״  ״עידן  בארה״ב,  השלטון  חילופי 
מדינות  מול  ״מראה״  העמידו  היילי,  ניקי  באו״ם  השגרירה 
עוין  נשאר  באו״ם  המוסלמי-ערבי  הגוש  החופשי.  העולם 
אוטומטית. בעבר הלא רחוק, ניתן היה להעביר במליאה כל 

החלטה הזויה מול ישראל. לו הייתה נדרשת, המליאה הייתה 
מצביעה על כך, שישראל שינתה את מהלך השמש ממערב 

למזרח! וברוב קולות מסיבי.
מדיניות ארה״ב באו״ם, הובילה השבוע לראשונה להצבעה 
אימצה העצרת   ,58:62 ברוב של   דופן בהיסטוריה,  יוצאת 
הכללית את ההצעה לגנות ״גם״ את החמאס עקב האירועים 
ברצועת עזה, אך נשיא העצרת פסל את התוצאה ההיסטורית, 

יותר.  גדול  רוב  שדרוש  טכני  בנימוק 
״רק״  גינו  מדינות   120 ובמקביל:  מאחר 
שגרירת  התנגדו.   8 כשרק  ישראל,  את 
ארה״ב ניקי היילי לא ויתרה ונשאה נאום 
צרוף ומכונן, שלא נעם לאוזניים מערביות 
ודמוקרטיות: "לתקוף את ישראל - ספורט 
באו״ם  אש״ף  שנציג  פלא  לא  מועדף". 
ישראלית  יותר  היילי  שניקי  בנאומו,  טען 

מנציגי ישראל.   
דרום  אירופה,  העולם,  שאר  בפועל 
ב״ניווט  החלו  ואפריקה,  אמריקה 
מחודש״. הכסף הערבי איבד מזוהרו כשזה 
כרוך בהפניית כתף צוננת ולעיתים זעם לא 
מאיימת  ניקי-היילי  בוושינגטון.  מבוקר, 
מדיניותה  עם  קו  יישר  מי שלא  במפורש, 
הבינלאומית של ארה״ב - שלא יבוא לקבל 
וכסף. בעולם הדיפלומטיה  עזרה, תמיכה 

השפל! כסף יענה את הכל. 
בגיבוי נשיאותי אמריקאי ישיר, מתוככי 
האמירות  עם  בבית-הלבן.  הסגלגל  החדר 
השגרירה  של  משמעיות  והחד  הנוקבות 
מייק-פומפאו  עם  באו״ם,  האמריקאית 
האמריקאי  החוץ  ושר  המדינה  כמזכיר 
ורדיקאלי  נלהב  ישראל  תומך  שהינו 
הממשל  ראשי  ותגובותיו,  במדיניותו 
והצמרת בישראל, ״משוחררים״, כפי שלא 
״ההכלה״,  מדיניות  ועידנים.  עידן  היו 
של  למדיניות  להתחלף  הזדמנות  חיפשה 
הרתעה, ו״בעל הבית השתגע״. ההזדמנות 
חיי  ב״קרבן״,  כרוכה  הייתה  שנקרתה, 

הכואבת  המכה  והמידית,  המוחצת  התגובה  ישראלי.  חייל 
לראשי  הבהירה  החמאס,  ובסיסי  מוצבי  על  שהונחתה 

החמאס בדרך! כואבת ופוגענית, כללי המשחק השתנו. 
הסיטואציה יצרה את המציאות. ריכוז כוחות בצד הישראלי 
וכיבוש  ביתור  את  ״לתרגל  של,  מראש  מתוכנן  תרגיל  עקב 
הרצועה״ העצים את ההרגשה אצל ראשי החמאס, שהסיפור 
נגמר! הפעם, ישראל מתכוונת ברצינות, למוטט את שלטון 

ובנוסף  ובמקביל  קרקעית  כניסה  ידי  על  ברצועה  החמאס 
ראשי  הישראלי.  העורף  סיכון  במחיר  גם  אווירית,  כתישה 
לגורלם  דאגו  אישית,  מאוימים  להרגיש  שהחלו  החמאס 
השתלטו  ומשם  קרקעיים,  התת  לבונקרים  רצו  אצו  האישי, 
על כל הפלגים הסוררים וכפו הפסקת אש חד צדדית, למרות 

התגובה הישראלית הלא מידתית.
השתנתה.  הדרומי  בגבול  המשוואה  להיום,  מהיום 
״הרתעה בכל מחיר ולא משנה 
וכל  בלון-אש  כל  המחיר״. 
עפיפון-נפץ הפכו לכלי חבלה 
ירי  המחייב  והתקפי,  מאיים 
מצד  לפגוע,  במטרה  מניעתי 
לתגובה,  תגובה  כל  צה״ל. 
משנה  ולא  הרצועה,  מכיוון 
ג’יהאד  סורר,  פלג  זה  באם 
של  רשמי  כוח  או  איסלאמי 
לתגובה  ״זוכה״  החמאס, 
תקיפת  מוחצת,  ישראלית 
עמדות-חמאסיות  בסיסים, 
וסמלי שלטון, במטרה ברורה, 

לערערו!
ובראשם  הרצועה  מנהיגי 
יחיא סינוואר המנהיג הצבאי, 
החלו לדאוג, שצווארם יישאר 
מראשם.  יופרד  ולא  צמוד 
אוהבים  בעזה  המנהיגים 
שאהידים! אך לא ״מתנדבים״ 
שאהידים.  להיות  מרצון, 
חיסולים  הפנימו,  ברצועה 
כל  יהיה השלב הבא.  אישיים 
הביטחון  במועצת  מעשי  דיון 
מיידי.  אמריקאי  לווטו  יזכה 

שינוי כיוון ושינוי אווירה. 
הישראלית  המדיניות 
הנוכחית, חוזרת לכללי העבר 
חוסכת  ״הרתעה  שהתמוססו! 
זו  הייתה  שנים  מלחמה״. 
עצמה  את  שהוכיחה  ומוחלטת,  מובילה  ישראלית  מדיניות 
תחת  החותר  בישראל  הרדיקאלי  השמאל  למעשה.  הלכה 
שנכשל!  הרדיקאל  אובמבה  של  ארה״ב  המדינה,  יסודות 
ובעיקר  והמתאסלמת,  הצבועה  אירופה  של  העורף  הפניית 
את  שינו  הדרך,  בצדקת  והאמונה  העצמי  החוסן  איבוד 
המדיניות. ישראל החליטה לחזור לעצמה, בינתיים זה נראה 

מבטיח וטוב.   

בגיבוי בינלאומי בחסות טראמפ, מחזירה ישראל את ההרתעה בגבול הדרום, עם אפקט תגובה 
מיידית • לפעמים גישת 'בעל הבית השתגע' מוכיחה את עצמה, כך גם בגבול הסורי

המצוקה הקשה של תושבי 
עזה, לא מפילה את השלטון 

החמאסי. החמאס יודע 
לתעל ולהסיט את הזעם 

כלפי האויב הציוני. ׳ישראל׳ 
המוצגת בעולם כחזק 

וכשליט, כושלת במאמצי 
ההסברה והצגת עמדתה. 

העובדה שהמשאבים 
המוזרמים על ידי מדינות 
העולם, מנוצלים לחפירת 

מנהרות התקפה, ייצור 
רקטות, טילים וחומרי 

נפץ, לא מוצגת באמצעי 
התקשורת העולמים

עו"ד יצחק שינפלד 
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לפני מספר חודשים, כשעוד הכל היה מעורפל 
ולא היה נראה שירוץ מועמד חרדי בירושלים, 
כתבתי כאן בטור הזה שמשה ליאון יהיה ככל 
הנראה ראש העיר הבא, היום אני חוזר בי. חוזר 
בי, אבל עדיין נותן לליאון סיכוי, אמנם לא גדול, קטן ונמוך 

משמעותית, אבל עדיין הכל פתוח. 
הכרזתו השבוע של הרב יוסי דייטש על הריצה לראשות 
העיר ירושלים משנה את התמונה כולה. הכדור כעת נמצא 

במגרשן של דגל התורה וש"ס. 
מנגד, תמיכתו של ראש הממשלה השבוע בשר זאב אלקין, 
שבאה במקביל לחוסר תמיכה כלכלית בו, הרי זה כמו לתת 
לבן אדם מכונית חדשה ונוצצת אבל בלי דלק ולבקש ממנו 
לנסוע במהירות... נכון, זה יחזק את אלקין ללא ספק, אבל 
הודעת תמיכה כזו ללא מימון ממפלגת האם היא לא ממש 
יעילה. עם זאת, אלקין מסתמן לעת עתה כמועמד המוביל 
במגזר הכללי, שככל הנראה יעלה אם וכאשר לסיבוב שני 

מול יוסי דייטש או מול משה ליאון. 
אמר אצלי לא מזמן יו"ר ש"ס השר דרעי, כששאלתי 
אותו על מועמד לראשות העיר, ש'לא משנה מי, אבל העיקר 
שכל הציבור החרדי יתלכד סביב מועמד אחד ולא יעשו את 
הטעויות שעשו בעבר'. אמירתו זו של דרעי אם הייתה נכונה 
אז - יכולה להיות נכונה גם היום. זה לא אמור ממש לעודד 
את משה ליאון, אלא להיפך, כי במידה ודגל התורה תחליט 
להצטרף לתמיכה ביוסי דייטש הסיפור נגמר מבחינת ליאון, 
רק אם דגל התורה תחליט ללכת יד ביד בציר משותף עם 
ש"ס ולהמשיך לתמוך במשה ליאון ולרוץ אתו עד הסוף 

זה יגדיל את סיכוייו. 
ליאון או דייטש, מי מהם שיקבל יותר קולות במגזר הלא 
חרדי, יעלה לסיבוב השני מול אלקין, אין ספק שבסיבוב 
השני המועמד שיקבל את תמיכת כל המפלגות החרדיות 
ייקח את הקופה. זה לא מה שהיה בסיבוב הקודם של ליאון 
מול ניר ברקת, שזכה לתמיכה חזקה הרבה יותר מאלקין, 
לברקת הייתה גם תמיכה של חלקים מסוימים בתוך הציבור 

החרדי ולכן הוא זכה. 
לסיכומו של דבר, הריצה של יוסי דייטש השבוע מקטינה 
את סיכוייו של משה ליאון להגיע לכיכר ספרא, אבל הסיפור 
לא נגמר, הכל פתוח. הכל תלוי עכשיו עד כמה הציר בין 
ש"ס לדגל התורה חזק. אותו ציר שיש לו השלכות רבות 
לגבי ערים נוספות ברחבי הארץ ולכן הכל יילקח בחשבון. 

ריח של מהפך בבת ים

העיר בת ים ידעה בשנים האחרונות פריחה ושגשוג, 

רבות בגלל הישגיו של ראש העיר הקודם לחיאני. לחיאני 
היה ראש עיר כל יכול, שם דבר בעיר. אדם שתושבי העיר 
בת ים הלכו אחריו גם כשהסתבך ברמה הפלילית. עובדה, 
כשהתקיימו הבחירות לראשות העיר אחרי שלחיאני נאלץ 
להתפטר בגלל פרשיותיו, ניצח אז מועמדו יוסי בכר בנקל. 
אבל בכר אינו לחיאני. אפילו שלחיאני עדיין תומך בו, 
התמיכה בבכר נשחקת משמעותית. לפני מספר חודשים 
החליט להתמודד איש מוכשר וראוי, צביקה ברוט, לראשות 
העיר. )גילוי נאות: אינני מכיר את ברוט אישית, ומעולם 
לא נפגשתי עמו( ברוט בא עם רזומה עשיר, עם יחסי אנוש 
מדהימים, כל מי ששוחחתי איתו על צביקה ברוט מסביר לי 
עד כמה הוא פרס לתושבי העיר בת ים. גם ראשי הליכוד 

הגיעו לפני שבועיים לכנס תמיכה בו. 
מהשיחות שלי עם אנשיו של ברוט בבת ים אני מתרשם 
שהרוח נושבת לכיוונו. ייתכן ונראה שם בניצחונו ולו מסיבה 
אחת, יש לו רזומה ויכולות עשייה גבוהות יותר מבכר, את 
תושבי העיר מעניין מי ייתן להם שרות טוב יותר ופחות מי 

מריץ את אותו מועמד. 
לרפי ברנס וש"ס המקומית כמו גם יתר הקהילות החרדיות 
בעיר, תינתן אפשרות שניה לזהות את רוח המהפך בבת ים, 
לזהות את זה מוקדם ולסגור על תמיכה בברוט במקומו של 
בכר, אחרי הכל חשוב ללכת עם מי שעשוי לנצח ולהכריע 
את הבחירות, במקום להסתכן ולהישאר באופוזיציה כמו 

שקרה להם כבר בבחירות הקודמות. 

אלנתן יכול

השבוע הכריז נתן אלנתן, יו"ר רשימת ש"ס בעיר תל 
אביב, על התמודדותו לראשות העיר. רבים הרימו גבה 
ובצדק - מה ירוויח מזה אלנתן, מה ירוויח הציבור הדתי 
והמסורתי מכך? הרי ההתמודדות שלו נראית חסרת כל סיכוי. 
צריך לצלול לנתונים כדי להבין עד כמה המהלך של 
אלנתן הוא מהלך נכון, צודק וחכם. בבחירות הקודמות ניצח 
רון חולדאי עם 53% שהם 70,000 קול, מול ניצן הורביץ 
שקיבל 38% שהם באזור ה50,000 קולות, עוד 11,000 
קולות קיבל אהרון מדואל. אם מנתחים את התוצאה הזו 

אלנתן יכול להכריע את הבחירות הקרובות. 
מול חולדאי מתמודדים הפעם סגנו אסף זמיר, סתיו שפיר 
ומיטל להבי, וכנראה שיהיו מתמודדים נוספים. כשמנתחים 
את התוצאות הללו וצפי והערכה שש"ס בתל אביב שרצה 
הפעם בנפרד תקבל יותר מ10,000 קולות, מקבלים תוצאה 
מדהימה - ייתכן וריצתו של אלנתן תגרום לכך שיהיה סיבוב 
שני בתל אביב, הוא יביא לכל הפחות כעשרים אלף קול, 

אותם קולות שהכריעו בבחירות הקודמות את הבחירות. 
צריך לזכור שגם הצעירים הפעם אינם תומכים בחולדאי, 
אלו שבמערכת הבחירות הקודמת הביאו לחולדאי עשרה 
אחוזים מתוך אותם 53 אחוז בהם זכה, מה שמותיר אותו 
עם 43% בלבד, נוריד מזה את אותם שבעה אחוזים לפחות 
שיביא אלנתן מקולות המסורתיים ומצביעי ש"ס, והנה אנחנו 
מגיעים לתוצאה שאומרת שיהיה סיבוב שני בתל אביב. 
סיבוב שני מול חולדאי בעצם יגרום לכך שאלנתן יכריע את 
הבחירות... אלו הנתונים והם לא פחות ממדהימים עבור 

העיר החילונית של ישראל. 

מי כעמך ישראל

השבוע, בצום תשעה באב הנדחה, התרגשתי מאוד. ריגש 
אותי בעיקר לראות את התמונות היוצאות מרחבת הכותל 
המערבי. בתמונות ובסרטונים הללו רואים את עם ישראל 
בתפארתו. עומדים זה לצד זה חרדים, דתיים, חילונים, שעות 
ארוכות עם פסוקי זמרה, עם שירי רגש ונשמה, ובעיקר 
תפילות וקינות על חורבן בית המקדש. במקום הזה אין 

הבדל לאיזה זרם אתה שייך. 
לראות את המוני עמך בית ישראל שם, זה לראות את עם 
ישראל בתפארתו, להתרגש ולבכות. לבכות על חורבן בית 
המקדש. אבל גם ובהחלט נקודה למחשבה שלמעט כמה 
צדיקים בסדום )כתבים חרדים ודתיים העובדים בתקשורת 
הכללית( המביאים את מה שקורה שם בכותל בדקה או 
דקה וחצי זמן שידור שניתנו להם על ידי עורכים ומפיקים 
שאומרים לעצמם - בוא נתייחס לזה קצת כי אין ברירה, 
אי אפשר להתעלם מזה לגמרי... לצערי, זה לא בא לידי 
ביטוי מספיק, כמו עוד הרבה דברים גדולים וחשובים 

שקורים בעם הזה. 
התקשורת )הכללית( ברובה עדיין נשלטת על ידי קבוצת 
מיעוט שמכתיבה את סדר היום, קובעת מה ישמעו ויראו 
אזרחי ישראל, מנסה גם לקבוע מה נחשוב, למרות שבשנים 
האחרונות היא פחות מצליחה, יש לקוות שתמונת המצב 
הזאת בתקשורת הישראלית תשתנה בשנים הקרובות לטובה, 
שיינתן ביטוי לכולם גם בשעות הפריים טיים ולא יסתפקו 
בלזרוק עצם או שתיים בשעות נישה שאיש לא שומע, לא 

רואה ולא צופה. 
לציבור בישראל מגיעה תקשורת אחרת. מגיע לציבור 
בישראל להיחשף גם לדברים האמיתיים שקורים ולא באים 
כמעט לידי ביטוי בגלל קבוצה קטנה ששולטת היום ברוב 

מערכות התקשורת המרכזיות. 

הכל פתוח 
הקלפים נטרפו במערכת הבחירות הירושלמית, על ש”ס בבת ים לזהות מוקדם את הסיכוי למהפך בראשות 
העיר והאפשרות של אלנתן להשפיע על סיבוב שני בתל אביב • וגם: על הרגעים המרגשים מהכותל שלא 

הראו לכם



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

הריצה של יוסי דייטש השבוע מקטינה את סיכוייו של משה ליאון להגיע לכיכר 
ספרא, אבל הסיפור לא נגמר, הכל פתוח. הכל תלוי עכשיו עד כמה הציר בין 
ש"ס לדגל התורה חזק. אותו ציר שיש לו השלכות רבות לגבי ערים נוספות 

ברחבי הארץ ולכן הכל יילקח בחשבון

"
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לזרוק את המשקיפים

משהו קורה בתחום המדיני, והרוחות המנשבות 
והזדמנויות  היסטורית.  הזדמנות  של  הן  בינתיים 
צריך רק לדעת לנצל. טראמפ הקפיא באחרונה את 
המימון האמריקני לסוכנות לפליטים פלשתינאים אונר"א, 
אשר כל תפקידה הסתכם בשימור הפליטים הערבים במצב 
על  הפליטים"  "בעיית  את  להותיר  כדי  אומלל,  פליטות 
כנה. הקפאת המימון הביאה לפיטורים נרחבים בעזה, וזו 
הזדמנות שחשוב לנצל. יתכן שהשלום פשוט יבוא מאליו 

מחר, אם רק נפרק את הגורמים המונעים אותו היום. 
עשרות  העולם  רחש  השנייה,  העולם  מלחמת  אחרי 
מיליוני פליטים שנעקרו מארצות מוצאם. רק עשור לאחר 
התאקלמו  כולם  הם  באירופה,  פליטים  היו  לא  כבר  מכן 
במקומם, אין עוד מקרה בעולם שפליטים נשארים פליטים 
התקדים  בישראל,  אבל  שנים.  עשרות  של  רב  זמן  למשך 

המוזר הזה קיים גם קיים, פורח ומתרחב והולך. 
לא רק שהפליטים ההיסטוריים נחשבים "פליטים" אחרי 
נכדיהם  בניהם,  גם  אלא  להשתקם,  שיכלו  כך  כל  רב  זמן 
בירושה,  פליטים  כפליטים.  נחשבים  אחריהם  וניניהם 
בעיית  אונר"א,  של  התקצוב  אופן  בגלל  בישראל.  רק  זה 

הפליטים הערבים רק הולכת ומתרחבת עם השנים. 
תיפסק,  ישראלית  האנטי  שהחגיגה  מסתמן  כעת  אבל 
טראמפ הבין שיש כאן אבסורד, ושארה"ב מממנת אותו, 
היסטורית  הזדמנות  זו  לתקן.  ממר  הוא  כאלה  וטעויות 
שחשוב לנצל. השלום הופך פתאום לריאלי. לא יהיה צורך 
לפתור את בעיית הפליטים, היא פשוט תיעלם מעצמה, כפי 

שקרה בכל העולם. 
לפלשתינאים  הייחודית  הפליטים  סוכנות  רק  לא 
מצלמות  צילומי  התפרסמו  השבוע  באבסורד,  מתקיימת 
אבטחה, בהם נראה משקיף מצוות המשקיפים הבינלאומי 
TIPH של האו"ם בחברון, אשר מנקב את צמיגי מכוניתו 
תפקיד  בעיניכם,  קלה  תהי  אל  העיר.  תושב  יהודי  של 
המשקיפים הוא להיות ניטרליים, לא לנקוט בצד, אלא רק 
לתעד את ההתרחשות, ולדווח על כך לכך לשני הצדדים. 
השבוע ה"נייטרליות" התפרצה במלא עוזה, בתקיפה של 

רכוש יהודים. 
מועצת יש"ע הוציאו מסמך המסביר את הרקע לארגון 
המשקיפים ומעמדו בחברון, ואת האבסורד אשר בהמשך 

נוכחותם. 

הנוכחות  )מאנגלית:   TIPH של  המשקיפים  צוות 
הבינלאומית הזמנית בחברון( הוצב לראשונה בעיר חברון 
דנמרק,  המדינות  מנציגי  מורכב  הצוות   .1994 במאי  כבר 
ותפקידו   וטורקיה,  שווייץ  שוודיה,  נורבגיה,  איטליה, 
של  הפרות  על  לדווח  וגם  חברון  הסכם  יישום  על  לפקח 
והן  הישראלי  לצד  הן  הבינלאומי,  המשפט  ושל  ההסכם 

לצד הערבי. 
בחברון תפקידם הוא אזרחי בלבד. הם מסתובבים בשני 
לרשות הפלסטינית  ומדווחים  בנעשה  צופים  העיר,  חלקי 
נאסר  זה  צוות  על  אספו.  שהם  הממצאים  על  ולישראל 
להתערב במחלוקות או תקריות בחברון והוא אמור להיות 

ניטרלי ולבצע את תפקידו בצורה ישרה. 
אלא  פקטו,  דה  רק  לא  בפועל,  שקורה  מה  זה  לא  אך 
 TIPH של  הרשמי  האינטרנט  אתר  לפי  יורה.  דה  אפילו 
את  "לחזק  שמטרתו  כארגון  עצמם  רואים  הם  כי  עולה 
מזכר  פי  ועל  בחברון"  הפלסטינים  של  הביטחון  תחושת 
מופלה  ויחס  סימטריות  חוסר  עולה  להקמתו  ההבנות 
למען  לפעול  נדרשים  הם  חברון.  ערביי  עבור  לטובה 
העמקת השלום ולסייע לשיפור רווחת תושבי חברון – רק 

כלפי האוכלוסייה הפלסטינית בעיר. 
אשר  שונים  אירועים  מופיעים  גם  האינטרנט  באתר 
התנדבויות,  כגון  הערבים,  העיר  תושבי  לטובת  נעשים 
ספר  בתי  שיפוץ  חברתיים,  בפרויקטים  תמיכה  תרומות, 
עם  קרובים  וביחסים  פעולה  בשיתוף  פועלים  הם  ועוד. 
ראש עיריית חברון תייסר אבו-סנינא, המחבל שביצע את 
הפיגוע הקשה בבית הדסה בה נרצחו ששה תלמידי ישיבה, 
שלאחר בחירתו התגאה והתפאר בביצוע הרצח. בפברואר 
2018 הודה אבו-סנינא לאנשי הארגון על "חיזוק הנוכחות 
לציין שאין  מיותר  בעיר חברון".  נקודה  בכל  הפלסטינית 
שיפוץ  או  תמיכה  התנדבות,  שכולל  דומה  אירוע  שום 

מוסדות לישראלים הגרים בישוב היהודי בחברון. 
בתקשורת.  גם  עולה  הארגון  של  המעוותת  הראייה 
בפברואר 2004 דיווח עיתון ‘הארץ’ על התבטאות חמורה 
של ראש TIPH הפורש שאמר על ישראל שהיא מבצעת 
טיהור אתני בחברון. בכתבה מ-2007, מתאר הכתב יונתן 
פיין, שהצטרף לסיור יחד עם המשקיפים באזור בית הדסה, 
כי  את המקרה הבא: "אוסינג )אחת המשקיפות( הבחינה 
בן  ילד  עם  החייל  משתעשע  השמירה  מעמדות  באחת 

הצבא  כי  תקין,  לא  ‘זה  הסמוך.  היהודי  מהיישוב  תשע 
כזה פוגע  ומקרה  ניטרלי,  ולהיות  אמור לשמור על הסדר 
בתחושת הביטחון של הפלשתינים’, היא מסבירה תוך כדי 

צילום העמדה".
ידינו  במו  שאנחנו  מסתבר  העיקרי,  לאבסורד  וכעת 
 TIPH לארגון  התופעה.  של  קיומה  המשך  מאפשרים 
דרושה הסכמה של שני הצדדים, אשר חותמים בכל שלשה 
חודשים על הארכת פעילות הארגון. באם אחד הצדדים לא 
אוטומטי,  באופן  כמעט  נחתם  שכיום  ההסכם,  על  חותם 

הארגון חדל מעבודתו. 
זו הזדמנות פוליטית ומדינית שחשוב יהיה לנצל אותה. 
תואמת  צדדיים  החד  המשקיפים  של  פעילותם  הפסקת 
אבסורדים,  לקיים  להפסיק  ארה"ב,  של  מדיניותה  את 
הסכסוך.  של  המשכו  את  המזינים  הגורמים  את  ולהפסיק 
את  לא  גם  השלום,  את  מביאים  אינם   TIPH משקיפי 
כאן,  פעילותם  את  להפסיק  הזמן  הגיע  האובייקטיביות. 

והיום אפילו טראמפ יעריך זאת. 

למה צריך את מעורבות 
הממשלה?

)שאחד  זוג  חיתן  קונסרבטיבי  רבאיי  האחרון,  בשבוע 
מהם כנראה פסול חיתון(, ונקרא לתשאול במשטרה, כיון 
העורך  רב  כל  המחייב  הנישואין  רישום  חוק  על  שעבר 
בולטות  קיבלה  החקירה  ברבנות.  זאת  לרשום  נישואין 
השאלה  את  ועוררה  רחבה,  ציבורית  וביקורת  תקשורתית 
עניין  האם אכן ראוי שהמדינה תפעיל מערכת אכיפה על 
של  ההחלטה  מרחב  בתוך  למעשה  שהוא  אישי,  מעמד 
אז  מי לתחתן,  קובעת לאדם עם  הרי לא המדינה  הפרט? 

מה מקומה לאסור על החלטה אישית?
ראשית, קוריוז מרתק בעניין החוק – אותו חוק שמתוקפו 
‘יש  נקרא הרבאי לתשאול, עבר בכנסת באמצעות קולות 
לחוק  התנגדו  ביתנו.  וישראל  העבודה  התנועה,  עתיד’, 
טפח  שהחוק  נראה  היום,  והנה  התורה.  ויהדות  ש"ס   –
למחוקקיו על פניהם. זה הכשל הראשון של כל מעורבות 

כדי להביא שלום, צריך להפסיק את הגורמים המזינים אותו, בהם למשל צוות המשקיפים של TIPH שנמצא על 
תקן ניטרלי כביכול, אבל מסייע לטרור הפלסטיני • עכשיו, כשהנשיא טראמפ לצדנו ומקפיא את הסיוע לאונר"א – 

זו הזדמנות לחסל את סוגיית הפליטים

לא רק סוכנות הפליטים הייחודית לפלשתינאים מתקיימת באבסורד, השבוע התפרסמו צילומי מצלמות אבטחה, 
בהם נראה משקיף מצוות המשקיפים הבינלאומי TIPH של האו"ם בחברון, אשר מנקב את צמיגי מכוניתו של 

יהודי תושב העיר

"
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מעורבות המדינה צריכה להיות מוגבלת ככל האפשר, בגלל שהמדינה בכל פעולתה יש אי יעילות מובנית. הסיבה לכך 
היא שכאשר הממשלה, שזה אומר פוליטיקאים נבחרים ופקידים לא נבחרים, מנהלים כסף של מישהו אחר, הציבור, אזי 

לאף פוליטיקאי ולאף פקיד אין את מידת האחריות הנדרשת כדי לעשות שימוש אופטימלי בכסף זה

"

ממשלה – התוצאות הלא צפויות. המחוקק מכוון ומנסח חוק 
למטרה אחת, ובסוף בפועל התוצאה שונה לחלוטין משחשב. 
המדינה,  מקומה של  את  להסביר  הזדמנות חשובה  זו  אך 
מתי יש צורך בהתערבותה, מתי זו מיותרת ומתי היא פוגענית. 
שתהפוך  סכנה  בה  יש  תמיד  וסמכות  סמכות,  היא  מדינה 
אלא  בכוחה של המדינה,  אין מקום לשימוש  לכן,  לרודנית. 
מצליחים  לא  החופשי,  השוק  עצמם,  האזרחים  בו  במקום 
לייצר צורך ציבורי חשוב. ותמיד יש צרכים ציבוריים שקשה 

לגבש סביבם הסכמה רחבה. 
למשל, מערכת כיפת ברזל, שתמנע מהטילים בעזה ובלבנון 
לנחות על ראשי תושבי מדינת ישראל. אין ספק שמערכת זו 
יוכלו  זו גם יקרה מכדי שאנשים  היא צורך ציבורי, ומערכת 
של  אחת  מערכת  להפעיל  כדי  עצמאי.  באופן  אותה  לרכוש 
כיפת ברזל, צריך לגבש הרבה מאד אנשים שישלמו מכספם, 
כי שאפשר יהיה לכסות את העלויות. יחד עם זאת, אם יהיו 
אנשים שיתחמקו מלשלם, עדיין הם יקבלו תועלת ממערכת 
ביטחונית שאנשים אחרים משלמים עליה. כאן תפקידה של 
המדינה לספק את השירות הזה, ואת העלויות לגבות מכולם 
באמצעות מיסים. כך גם מערכת המשפט, מערכת כיבוי האש, 

המשטרה ועוד. 
תיאורטית, באותה המידה המדינה גם יכולה לגבות מיסים, 
ולספק לכולם סנדויצ’ונים עם סלמון לארוחת בוקר, דג עם 
חסה  עם  דיאטטית  ירקות  וצלחת  צהרים,  לארוחת  צ’יפס 
לארוחת ערב. אך לא, את זה המדינה אין שום צורך שתעשה, 

יכולים באופן חופשי לבחור מה לאכול, מתי, ממי  האנשים 
לקנות וכמה לשלם על זה. את שירות התזונה אין שום צורך 
לעצמו,  יוצר  אחד  שכל  שירות  זה  אלא  תספק,  שהממשלה 

ובאופן אותו הוא מוצא לנכון. 
את התערבות המדינה צריך רק במקרים בהם נדרש שירות 
חשוב, ושאינו יכול להיות מסופק על ידי השוק החופשי. באם 

השוק מספק את צרכיו, אסור לה למדינה להתערב. 
האפשר,  ככל  מוגבלת  להיות  צריכה  המדינה  מעורבות 
יעילות מובנית. הסיבה  בגלל שהמדינה בכל פעולתה יש אי 
לכך היא שכאשר הממשלה, שזה אומר פוליטיקאים נבחרים 
ופקידים לא נבחרים, מנהלים כסף של מישהו אחר, הציבור, 
האחריות  מידת  את  אין  פקיד  ולאף  פוליטיקאי  לאף  אזי 
הנדרשת כדי לעשות שימוש אופטימלי בכסף זה. הפקיד לא 
יהיה מוצלח,  ירוויח שום דבר אם השירות המסופק לציבור 
במידה  גרוע  יהיה  לא  שהוא  זה  לדאוג  צריך  שהוא  מה  וכל 
כזו שתביא עליו ביקורת נרחבת. הפוליטיקאים מודעים לכך 
שלרוב הציבור לא באמת מבין מה ההחלטה הנדרשת, ואפשר 
לקבל החלטות גרועות העיקר שהן מצטלמות טוב. וכך, נמצא 
באיכות  דבר,  של  בסופו  לציבור  שמסופק  הציבורי  המוצר 

ירודה מאד. 
זולה(  הלא  כי  )אם  הקטנה  הבעיה  זו  היעילות  אי  אך 
אוסף  היא  יותר  החמורה  הבעיה  הממשלה,  מעורבות  של 
להפוך  תמיד  ויכולות  המערכת,  בידי  שנצברות  הסמכויות 
מה  דבר  לעשות  סמכות  לפקיד  מעניקים  כאשר  לרודניות. 

שהוא  מאד  יתכן  והכוח,  הסמכות  לא  שקמה  מרגע  חשוב, 
יעשה בהם שימוש במקרים נוספים. ואם לא הוא, אזי פקיד 
כוח  על  חזקה   – להשחית  דרכו  וכוח  אותו.  שיחליף  אחרי 
נוצרה  בתחילה  הסמכות  לרעה.  שימוש  בו  ייעשה  שבסוף 
שהכוח  ערובה  אינה  הטובה  הכוונה  אך  טובה,  כוונה  מתוך 

יהיה מוגבל רק למטרות טובות. 
עסק  לכל  ברור  תמריץ  יש  זאת,  לעומת  החופשי,  בשוק 
לספק את השירות הכי טוב לצרכן, אחרת הוא ילך למתחרה. 
לבעל העסק יש תמריץ ברור לתקן טעויות, וכך למנוע מעצמו 
הפסדים. הצרכן החופשי יש לו אפשרות בחירה, והוא יבחר 
לקיים עסקה עם מי שמציע לו את הדיל המשתלם ביותר. וכך, 

מערכת השוק נמצאת משפרת את עצמה באופן תמידי.  
שהממשלה  סיבה  יש  באמת  האם  דת,  לשירותי  ונחזור 
היא זו שצריכה לספק שירות זה? וכי לא כול בוגרי הישיבות 
החרדיות נישאו באמצעות רב שאיננו מוסמך על ידי הרבנות? 
)אתם מכירים ראש ישיבה שנרשם ברבנות לצורך העניין?(. 
אתם  וכי  הרבנות,  של  הממלכתית  הכשרות  מערכת  גם 
מכירים חרדים שסומכים על כשרות זו? במקרים אלה, השוק 
החופשי מצליח לספק את צרכי הדת בצורה איכותית הרבה 
יותר, ופוגענית הרבה פחות. לכן, דווקא כדי לאפשר לשומרי 
המצוות לקבל שירות איכותית יותר, חשוב לנתק את הזיקה 

והמעורבות של המדינה בכל נושאי הדת.  
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