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דודי פרץ

קיום  על  השבוע,  שני  ביום  המשפט  בית  הורה  מפתיע  בצעד 
האירוע של הפלג המשיחי בחב"ד 'משיח בכיכר' בכיכר רבין, חרף 
שהאירוע  כך  על  שמחו  בישראל,  הנשים  שדולת  של  ההתנגדות 

נערך בהפרדה. 
הסיפור החל כאשר 'שדולת הנשים בישראל' פנתה לעיריית תל 
אביב ולעורכת הדין דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי, שממונה 
מטעם הממשלה על מיגור ההפרדה המגדרית, בדרישה למנוע את 

ההפרדה באירוע. 
בחב"ד,  המשיחי  הפלג  היה  בעניין  המשפט  לבית  שפנה  מי 
לאחר שראש העיר חולדאי קבע שלא תתאפשר ההפרדה המגדרית. 
"עירנו תל אביב-יפו, בה הוקראה מגילת העצמאות, הייתה תמיד 
ושוויון  שוויון  האדם,  זכויות  על  לשמירה  הקשור  בכל  חלוצה 
מדינת  של  ערכיה  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  החלטה  בפרט.  מגדרי 
ישראל, החותרת לשוויון זכויות, תוך ביעור התופעה החמורה של 

הדרת נשים מהמרחב הציבורי", אמר חולדאי. 
אך על אף ההתנגדויות, סגן נשיא בית המשפט המחוזי השופט 
ועתירות,  וויכוחים  של  ארוכים  ימים  אחרי  קבע  ורדי,  קובי 
ביקורת  מתח  ואף  מלאה  הפרדה  עם  כמתוכנן  יתקיים  שהאירוע 
שימוע  לעשות  שהחליט  חולדאי,  רון  תל-אביב  עיריית  ראש  על 
תל-אביב  במרכז  חוק  פי  שעל  ראשונה  בפעם  מדובר  העניין.  על 

מתקיימת הפרדה מגדרית. 
נקודת המבט של  לראות את  ישכילו  לקוות שכל הצדדים  "יש 
שונים  זרמים  ובין  התרבויות  בין  המגשר  גשר  ולבנות  השני  הצד 
מחיצות  או  חיץ,  למנוע  כולם  ויפעלו  בציבור  שונות  ודעות 

פנימיות", כתב השופט ורדי בהחלטתו. 

תגובות מעורבות

בית  "פסיקת  כי  לדברים  הגיב  )ש"ס(  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 
פסיקה  היא  בהפרדה,  אביב  בתל  האירוע  את  לאשר  המשפט 
שכופים  הנפש  יפי  של  ולהתחסדות  לצביעות  גבול  יש  מבורכת. 

עלינו כפיה חילונית".
חברו לסיעה ח"כ ינון אזולאי הגיב אף הוא ואמר: ״חולדאי קיבל 
התקדימית  שבפסיקתו  המשפט,  מבית  בדמוקרטיה  שיעור  היום 

קבע שאין מקום לכפייה חילונית בעיר תל אביב״.
ראש העיר חולדאי הודיע לאחר החלטת בית המשפט, כי יכבד 
את החלטת בית המשפט, אך ימשיך לעמוד על כך שלא יתקיימו 
עוד אירועים בהפרדה מגדרית בעיר. "בכך מסמנים קו אדום בנוגע 
אך  מהעירייה,  נמסר  הציבורי",  במרחב  מגדרית  והדרה  לאפליה 
בד בבד הם הבהירו שמעתה ואילך לא תתאפשר הפרדה מגדרית 

בשטחה המוניציפאלי. 
עו"ד חגי קלעי, עו"ד גלי זינגר, עו"ד מרים זלקינד ועו"ד אוהד 
רוזן, שייצגו את ארגוני הנשים, מסרו בתגובה: "עיריית תל אביב 
שההפרדה  הנשים,  ארגוני  של  העקרונית  ההעמדה  את  קיבלה 
המגדרית אסורה במרחב הציבורי ועל כך יש לברך. חשוב להבהיר 
היא  הציבוריים,  בשטחים  מגדר  או  מין  בסיס  על  הפרדה  שכל 
נבחן  לא  כך שנושא ההפרדה  על  אנו מצרים  ואסורה.  חוקית  לא 
האישור  על  הסתמך  ציבור  בהן  הסיבות  ושנוצרו  מלכתחילה 
שניתן להקמת המחיצה, שחייבו את קיום האירוע בפועל, חרף אי 

החוקיות שדבקה בו". עורכי הדין אף ניסו לרכך את רוע הפסיקה 
שנשים  היא  הסופית  התוצאה  כי  לזכור  חשוב  זאת,  "עם  ואמרו: 
וגברים יהיו רשאים להשתתף באירוע בכל דרך שיבחרו ובכל מקום 

ברחבת כיכר רבין".

התפרצות ומחאה

נשים שהגיעו  עשרות  התפרצויות של  נרשמו  האירוע  בתחילת 
בשביל למחות על ההפרדה המגדרית באירוע. המשטרה, בחסות 

המתפרעות  הנשים  את  בכוח  הדפו  המחוזי,  המשפט  בית  פסיקת 
באשמת הפרה לסדר הציבורי. 

לדברי המשתתפים באירוע, מדובר היה בנשים בודדות שדרשו 
בתוקף לעמוד באזור שהוגדר לגברים. במהלך מחאת הנשים אף 
נפגעו מספר בני אדם באורח קל מחבלות ופציעות קלות. פצועה 
בסייעתא  מזה,  וחוץ  בה  הטיפול  להמשך  לביה"ח  פונתה  אחת 

דשמיא, האירוע עבר ללא תקלות.
האירוע נפתח באמירת הפרק השנתי ופרקי תפילה ועמד בסימן 
אמונה, שמחה וגאולה. לאחר מכן פצחה התזמורת בניצוחו של בני 

חב"ד  ניגוני  של  מיוחד  מוזיקלי  בקטע  לאופר 
להיכנס  האירוע  למשתתפי  שגרמו  שמחים, 

לאווירה מיוחדת ושמחה.
בבקשה  המנחה  פתח  האירוע  בתחילת 
מהקהל לכבד את האירוע בצורה הראויה: "אנו 
לפרובוקציות  להיגרר  לא  מהקהל  מבקשים 
מעמד  נערך  מכן  לאחר  מיותרים".  ואירועים 
המרכזית  להתוועדות  הרבי  של  מכתבו  קריאת 
של י"ב בתמוז, שנקרא על ידי המשפיע ושליח 
מספר  נאמו  מכן  לאחר  ציק.  חיים  הרב  הרבי 
הרבי  שליח  אושקי,  דוד  הרב  ביניהם  רבנים, 

בשכונת רמת אביב.
של  הזמר  גדולי  השרביט  את  לקחו  מכאן 
זילבר,  אריאל  קהאן,  מיילך  החרדי,  הציבור 
מנדי ג'רופי, אבי בן ישראל, שסחפו את הציבור 
אל תוך הלילה, עם שירים ומחרוזות שחדרו אל 
חווה  לא  כזה  שמחזה  להגיד  אפשר  הנשמה. 

כיכר רבין הרבה זמן.
ידי הפלג המשיחי בחב"ד  האירוע נערך על 
הרבי  פני  קבלת  כעין  להוות  בעצם  ונועד 
המשיח, מה שנוגד את  דעת רוב חסידי חב"ד. 
אם  לא  הוא  שהסיפור  מסביר,  בחסידות  גורם 
היה הפרדה או לא, אלא העניין הוא שהסיסמא 
הזאת של "משיח בכיכר", פוגעת ומחללת את 
מגדולי  שהיה  מלובביץ,  הרבי  של  וזכרו  שמו 
ישראל  לעם  שקמו  והמשפיעים  המנהיגים 
הכנס  שיוזמי  לדעת  "צריך  האחרונים  בדורות 
מייצגים  אינם  בכיכר',  'משיח  הסיסמא  והוגי 

את תנועת חב"ד העולמית", אמר.  

המרחב הציבורי שייך לכולם 

אל תחליטו בשבילי

מיכל גרא מרגליות, מנכ"לית שדולת הנשים בישראל

יעל מזרחי

ביום שני האחרון התקיים בכיכר רבין בתל אביב אירוע "משיח 
בית  והחלטת  תקשורתית  סערה  אחרי  חב"ד,  ביוזמת  בכיכר" 

משפט לאפשר לקיים את האירוע עם מחיצה. 
בפרסום לאירוע נכתב כי לנשים יישמרו "מקומות מיוחדים" 
ולו שם של אישה אחת שאמורה להשתתף על  בקהל, ולא צוין 
הבמה. נכון, זה מופע במימון פרטי. אבל הפרדה מגדרית במרחב 
לחוק  והחריגים  פרטית,  כשהיא  גם  חוקית,  לא  היא  הציבורי 

מצומצמים מאוד ואירוע חב"ד לא נופל בגדרם. 
זה לא רק עניין חוקי. הפקת מופע מעין זה בכיכר רבין, מרחב 
הבמה  על  נשים  ללא  העיר,  תושבי  לכל  ששייך  מרכזי  ציבורי 
הפרדה  נשים.  ומפלה  השוויון  בערך  פוגעת  מגדרית,  ובהפרדה 
מגדרית מסמנת נשים קודם כל כנשים, וחוסמת אותן ככאלה, בלי 

לבחון למה הן מסוגלות, שואפות או רוצות. 
כשבוע לפני המופע קיבלה עיריית תל אביב-יפו החלטה לא 
הנשים  פניית שדולת  בעקבות  באירוע,  מגדרית  הפרדה  לאפשר 
התקבלה  שההחלטה  הודיע  חולדאי,  רון  העיר,  ראש  בישראל. 
בשל מחויבות העירייה לשמירה על זכויות האדם, שוויון ככלל 
זאת  ישראל.  מדינת  של  לערכיה  בהתאם  בפרט,  מגדרי  ושוויון 
מחויבות שמייצרת מקום ואפשרות לכל אחד ואחת, ללא תלות 
במינם. מחויבות שמבטיחה שנשים יוכלו לשהות בכל מקום בו 

תחפוצנה במרחב הציבורי. 
החברה החרדית, כמו כל חברה אחרת, לא עשויה מקשה אחת. 
נובעים  בישראל,  מגדרית  והפרדה  נשים  הדרת  מופעי  התרבות 
מהקצנה. לפני 20 שנה היו דמויות נשיות רבות מאוירות בספרי 
הילדים, כחלק בלתי נפרד מהם. כפיית נורמות הפרדה דרקוניות 
הנורמות  עם  קו  ליישר  כולה  החרדית  החברה  את  מאלצת 
גברים  בין  ביותר, שמבקשות להפריד באופן מוחלט  הקיצוניות 

ונשים בכל מישורי החיים. 
נגד  למחות  כדי  שני  ביום  לכיכר  שהגיעו  הנשים  עשרות 
המחיצה,  שלמרות  ורדי  השופט  להחלטת  ובהתאם  המחיצה, 
כל הציבור - גברים ונשים - יוכלו לנוע בחופשיות בכל הרחבה, 
אמרו בשפה פשוטה: אנחנו כאן. יש לנו נוכחות, קול והשפעה. 

"לכו תבלו מחר באירוע של חב"ד בכיכר, כי הוא האירוע האחרון שיתקיים בתל 
אביב עם מחיצה", כך אמרה מי שדוגלת בפלורליזם ושוויון, בחופש הדת והחירות 

הציבורית, בדמוקרטיה ובליברליות. בלי שמות. מירב מיכאלי. 
מירב מיכאלי ושדולת הנשים יודעות טוב ממני מה אני רוצה ומה טוב בשבילי.

ומהפרדה  הגברים,  מעזרת  הדרתי  על  עבורי  שלהן  ה'מאבק'  מאד  מרגש  באמת 
מגדרית באקדמיה ובמרחב הציבורי.

בשם הליברליות והפמיניזם הן אומרות לי 'שבי בבית, אל תלמדי ואל תצאי לעבוד, 
אנחנו גם לא מרשות לך לרקוד, בהפרדה. אנחנו יודעות מה טוב בשבילך'.

ואני רק רוצה לרקוד ולשאול את חברותיי הנאורות: איפה הייתן כשהשיתו עליי 
גזרות כלכליות? איפה אתן באפליית השכר לנשים חרדיות בעלות תואר  ילדיי  ועל 
יצאתן להפגין עבורי בגזירות  זהה לזה של מקבילתן הלא חרדית? למה לא  אקדמי 
לעבוד  לצאת  וכשרציתי  הלידה  בדמי  כשפגעו  הרעב"  שנות  "תום  בטרם  עוד  לפיד 

וצמצמו וקצצו בצהרונים, למה קולכן לא נשמע? אהה?
שבעתי מסמנטיקות ומסיסמאות, ושמות משפחה ארוכים של נשים מעייפים אותי, 

אל תדאגו לי. אני שמחה ומאושרת, בהדרתי.
אין לי שום ענין  ורצון וחלום להיות חזנה או אושפיזה או חברת כנסת.

ואלייך מדינת תל אביב: מעבר לכפיות טובה לחסידות חב"ד שכולה חסד ונתינה 
בכל העולם, חב"ד שמקבלת את בנייך ובנותייך בכל נקודה בגלובוס מהודו ועד ניו 
נפגשים עם שליחי  ילדייך שבטיול אחרי הצבא  או מגדרי,  זילנד, ללא הבדל מגזרי 
חב"ד בלילות הסדר, במצוקה או סתם כי התגעגעו למרק עוף עם שקדי מרק של אוסם. 
את  הפסקה.  ללא  מכילה,  את  כוולם  את  עלייך,  מתפלאת  אני  אביב,  תל  באמת 
התמהונים  את  העצבניים  והזהבים  והגרבוזים  החצרונים  כל  ואת  הזרים,  העובדים 
ואת הטבעונים ואת כל העולם הערבי המוסלמי והנוצרי ונשותיהם. את כל ההפגנות 

והמצעדים והחד גדיא.
אז גם חרדים. בסדר?

תודה. 

ימות המשיח
לאפשר  בחב"ד  המשיחי  הפלג  בדרישת  תמך  המשפט  בית 
העיר  ראש  של  להצהרתו  בניגוד  אביב,  בתל  באירוע  הפרדה 
לא  המשתתפים  אך  התפרצויות  נרשמו  האירוע  במהלך   •

התייחסו אליהן • ואיך מתייחסים בחב"ד הרשמית לאירוע?
צילום: יניב יצחק



שט
שטפנ

רבא
לא 

לו
הי

שמות לתפילה עד יום ראשון
ניתן להעביר 

בשעה 19:00 לתפילת 40 יום 
המסוגלת ביותר

תחבורה
לציון הצדיק 
ביום ההילולא

אירועים
יום שלישי

א תמוז 3.7.17 אור לכ”

יום רביעי 
ב תמוז 4.7.17 כ”

לקיום צוואתו הקדושה:
שיומשך הבתי תורה

“
 והבתי תפילה והבתי חסד“
1700-55-18-18כאשר היה באמנה אותו בחי חיותו.

שי 
שלי

יום 
 סעודת ההילולא

שינו 
תיערך בהיכל בית מדר

שעה: 20:30
ש”ל 13 בני ברק  ב

רח’ מהר
שות כ״ק מרן

ברא

האדמו״ר מסדיגורה
שי ציבור 

שליט”א אדמו”רים רבנים ואי
שזכו לראות 

שט 
שטפנ

וזקני חסידי 
ולהתברך מפי בעל ההילולא זיע”א

הכנסת אורחים
במתחם הציון

במהלך כל שעות יום ההילולא יופעל מערך
הכנסת אורחים ע״י ‘מוסדות שטפנשט’ בארה׳׳ק

האהל ממוקם ברחוב אבני זכרון
 פינת רח’ עליית הנוער סמוך ונראה לציון הקדוש

כמו כן סודרה משאית השתיה הקבועה
 של הרב שלמה רובין בשיתוף 
‘מוסדות שטפנשט’ להשקות 

צמאי חסדיך

התפילה הקבועה
שי

שי
בליל 

כמידי יום חמישי תיערך תפילת רבים בציון
המצוינת של הצדיק משטפנשט בבית

העלמין נחלת יצחק גבעתיים
שעה 21:00 

מתחיל ב
שעה 22:00

ומסתיים ב
מעמד המחבר בין שלומי אמוני ישראל לבין

 אחב’’י העם שבשדות המתחזקים ומתקרבים 
לאבינו שבשמים מכוחו של אותו צדיק בעל 

ההילולא והאדמו״ר

התפילות
שיבה

 בי
 על קברו

שעות ההילולא ניתן יהיה
שך כל 

במ
ללמוד ולהתפלל בהיכל הממוזג

של הישיבה על קברו
רחוב רמב”ם 1 גבעתיים

תיקון חצות
ההילולא

התפילה המיוחדת בחצות מוצאי
ש

ההילולא ע״י הציון הקדו
במהלך כל יום ההילולא יערכו תפילות על ידי 
שליט״א. ביום רביעי כ״א תמוז תערך 

רבנים 
שראל מעמד קבלת 

שועת עם י
תפילת רבים  לי

שות הרבניֿם
שמים ברא

עול מלכות 

שליט”א הרב בצרי 
המקובל 

והאדמו״ר רבי יחיאל אבוחצירה שליט”א

ק
בני בר

ם
שלי

ירו
מודיעין עילית

נתיבות חסד 03-5787676
שא דרך

מסלול: מתחנת גן ור
מים 

מגדל ה
ש עד 

חזון אי
שיר לציון הצדיק

שם י
מ

ו

שראל 
מסיעי י

052-715-0652
יציאה: מתחנת האבן ברח׳ שמואל הנביא

שי
שלי

יום 
שרות רצוף משעה 7:00 בערב עד השעה 11:30 

בלילה

יום רביעי
בשעות: 9:15 - 2:00 בצהרים

ומהשעה 3:30 - 7:00 בערב רצוף!
מרחוב שמואל הנביא 79

בתחנת האבן ליד סדיגורא
תחבורה לתחנה בשמואל הנביא 71,72,3,56 

אין הרשמה באים ונוסעים

הסעות דרכינו / רוט
052-7662780 / 054-8410942

יציאה מככר השבטים 

שי
שלי

יום 
בשעה: 20:30

יום רביעי
בשעה: 11:00, 17:00, 18:00

הרשמה מראש חובה

עד
אל

הסעות דרכינו / רוט
052-7662780 / 054-8410942

בתחנה מיציאה מהעיר

שי
שלי

יום 
בשעה: 21:00 

יום רביעי
בשעה: 17:30

הרשמה מראש חובה

ת
תר עילי

בי
הסעות דרכינו / רוט

052-7662780 / 054-8410942
מסלול:  על הציר הראשי

B ו - A  של גבעה
לפי מוקדים של קו 139

שי
שלי

יום 
בשעה: 19:30

יום רביעי
בשעה: 10:00, 16:00, 17:00

הרשמה מראש חובה

ש
מ

ש
ת 

בי
הסעות דרכינו / רוט

052-7662780 / 054-8410942
מסלול: רמה א’ - רח’ הקישון

רמה ב’ - לאורך רח’ נהר הירדן
קריה - רח’ בן קסמא 

 חפציבה - חפץ חיים רח’ בן איש חי

שי
שלי

יום 
בשעה: 20:15
יום רביעי

בשעה: 10:45, 16:45, 17:45

הרשמה מראש חובה

ה
פ

חי
שבת אחים

הסעות 
הרב שלמה 052-7640001

משכונת הדר נווה שאנן

שי
שלי

יום 
בשעה: 18:30

יום רביעי
בשעה: 16:00

הרשמה מראש חובה

שדוד
א

הסעות אברמוביץ
08-8010702 /3 

תחנות לפי קו 350

שי-כ’ תמוז
שלי

יום 
בשעה: 17:00

א תמוז יום רביעי-כ”
בשעה: 13:00 17:00 18:00

הרשמה מראש חובה

ה
תני

נ
אהרן: 050-4141201

יציאה:
1. ממטרו ]ויצמן[

2. ויצמן פינת ששת הימים
3. פלאפל יעל לפי

שי
שלי

יום 
בשעה: 19:30
יום רביעי

בשעה: 17:30

הרשמה מראש חובה

שי
שלי

יום 
הלוך: 19:00-24:00

חזור: 01:00 - 20:00 כל 20 דקות
יום רביעי 

הלוך: בשעה 09:00-15:00
 כל 30 דקות 

 ומשעה 15:00-19:00 כל 15 דקות 
חזור: מהשעה 10:00 
אחרון מהציון 21:00

שאר אזורי הארץ: 03-5790303
לתחבורה מ

הסעודה
בבני ברק

הסעודה
בפתח תקוה

00:00
חצות זמן 
המסוגל

הקהל
הרחב

 מוזמן 

יום רביעי
יומא דהילולא רבא

סעודת הילולא
המרכזית

שלמה”
תיערך באולמי “היכל 

שעה 19:30
רח’ ז’בוטינסקי 110 ב

שתתפות רבנים ומקובלים
בה

ש
וקהל עם קוד

שת כרטיסים: 03-5790303
לרכי

>
>

עצמה
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חיים וייס

יו"ר האופוזיציה ח"כ בוז'י הרצוג נבחר בתחילת השבוע לכהן 
כיו"ר "הסוכנות היהודית העולמית", הרצוג יחל בתפקידו בתחילת 
מה  האופוזיציה,  ומראשות  מהכנסת  יתפטר  גם  אז  הבא,  החודש 

שלא מנע מקרב הירושה על תפקיד יו"ר האופוזיציה לפרוץ. 
יו"ר  בתפקיד  שתכהן  מי  כי  נראה  השורות  כתיבת  לשעת  נכון 
האופוזיציה הבא, זו ככל הנראה חברת הכנסת ציפי ליבני, העומדת 
בראשות "התנועה". ליבני התבטאה בפירוש על כך שהיא דורשת 
כתבים  לשאלות  ובמענה  השבוע  בתחילת  לעצמה  התפקיד  את 
אמרה כי מינויה כראשת האופוזיציה במקומו של הרצוג הינו תנאי 

הכרחי להמשך השותפות בין התנועה לבין מפלגת העבודה. 
חדה  כך  כל  הדרישה  כי  מסבירים  ליבני  בסביבתה של  גורמים 
הרצוג  לבין  בינה  שנחתם  הרוטציה  שבהסכם  מכיוון  וברורה, 
יו"ר  בתפקיד  ברוטציה  יכהנו  הם  הפסד  של  במקרה  גם  כי  סוכם 
כך  זאת בעקבות  לא מומש  זה  והסיבה שעד עכשיו  האופוזיציה, 
שיומיים לפני מועד הבחירות הודיע הרצוג בהסכמה עם ליבני כי 
בכירים  אומרים  כך  עכשיו,  אך  הרוטציה,  הסכם  את  מבטל  הוא 
בסביבתה של ליבני, אנו נמצאים במצב שגבאי אינו מכהן כחבר 
כנסת ומכיוון שכך הוא אינו יכול לכהן כיו"ר אופוזיציה ולכן ברור 

שהתפקיד הנ"ל צריך לעבור לליבני.
האם גבאי ינסה לסדר באמצעות חקיקה או שינוי תקנון אפשרות 
בה יוכל לכהן כיו"ר אופוזיציה בו בזמן שאיננו חבר כנסת? במהלך 
השבוע פרסם עמית סגל, הפרשן הפוליטי של חברת "החדשות", 
גורמים  עם  ומתן  במשא  נמצאים  גבאי  של  בסביבתו  גורמים  כי 
בכירים בסביבתו של ראה"מ וזאת בכדי לאפשר לגבאי לכהן כיו"ר 

אופוזיציה למרות שאיננו חבר כנסת. 
אותו מה  ושאלנו  הציוני  בכיר מאוד במחנה  גורם  עם  שוחחנו 
גורם  אותו  לנו  אומר  בתשובה  יקרה,  אכן  כזה  שמהלך  הסיכויים 
בכיר במפלגה כי אין שום סיכוי שדבר כזה יקרה ושראש הממשלה 
לא  נתניהו  לדבריו,  אופוזיציה.  כיו"ר  לכהן  אפשרות  לגבאי  ייתן 
והוא מעדיף שגבאי  גבאי  הפנימיות של  מעוניין בפתרון הבעיות 
יתרסק אל תוך עצמו מבחינה אלקטורלית ומבחינת המעמד שהשיג 
במפלגה, לכן הוא אומר כי בוודאות זה לא יקרה וגבאי לא יכהן 

כיו"ר אופוזיציה.
את  תוקפים  הציוני  במחנה  כנסת  חברי  וכמה  כמה  במקביל, 
המהלכים אותם אבי גבאי רצה להעביר השבוע בועידת המפלגה, 

שנדחתה בעקבות פסיקת בית המשפט. 
המצב בועידת מפלגת העבודה עד היום היה שבשביל להתמנות 
בחירות  מקיימים  הארץ  רחבי  בכל  המפלגה  סניפי  ועידה,  כחבר 
פנימיות והם אלו שקובעים מי יהיו חברי הועידה. לחברי הועידה 
הללו יש את הכוח לכנס את ועידת המפלגה והם אלו שמאשרים את 

ומחזיקים  המפלגה  של  השוטפת  התנהלותה 
בידיהם כוח רב, יש בכוחם להדיח יושב ראש 
מכהן וכמו כן הם אלו שקובעים מתי יתבצעו 
גם  והם  המפלגה  לראשות  פנימיות  בחירות 

אלו שמאשרים את תקציבי המפלגה ועוד. 
צריכה  הייתה  "העבודה"  מפלגת  ועידת 
להתכנס בתחילת השבוע, כאשר על סדר יומה 
של הועידה היה סעיף אשר קומם רבים מחברי 
הכנסת ומתפקדי המפלגה. יו"ר המפלגה אבי 
מבקש  הוא  בה  החלטה  להעביר  ביקש  גבאי 
שקוימו  הבחירות  תוצאות  כלל  את  לבטל 
בסניפי המפלגה ולתת חברות אוטומטית לכל 
מי שנרשם בשביל לכהן כחבר ועידה, וכל זה 

ללא צורך בבחירות שעורכים הסניפים. 
קשה  מחלוקת  עורר  הנ"ל  הסעיף  כצפוי, 
חברים  עתרו  כך  ובעקבות  המפלגה,  בתוך 
מנת  על  המשפט  לבית  במפלגה  בכירים 
להוציא צו מניעה לקיום הועידה. בית המשפט 
נענה לבקשה והוציא צו מניעה לקיום הועידה 

עד שגבאי יעביר את החלטתו למוסד לבירור עתירות של מפלגת 
העבודה - שם יחליטו האם ההצעה אותה הוא מנסה להעביר הינה 

חוקית.
עוזה,  במלוא  התעוררה  לגבאי  הפנימית  האופוזיציה  בינתיים, 
ח"כ איתן כבל תקף במילים חריפות את התנהלותו של גבאי ואמר 
כי המהלכים אותם מנסה להעביר גבאי פוגעים במפלגה כמפלגה 

דמוקרטית והופכים אותה למפלגה של איש אחד. 

חבר  הכנסת  יו"ר  סגן  מזכ"ל המפלגה,  לאחרונה  עד  מי שהיה 
הכנסת חיליק בר, שוחח עם 'כל ישראל' וסיפר על הצעת הפשרה 

אותה הוא הציע, כדלקמן:
חברי  לכלל  כשבועיים,  לעוד  המועמדות  הגשת  פתיחת   .1

המפלגה. כל מי שיירשם בשבועיים אלו יאושר כציר לועידה.
)״תיקון  המפלגה  יו״ר  של  האישיים  הצירופים  הליך  ביטול   .2
עיוותים״(. התיקון ייעשה ממילא במהלך השבועיים הנוספים של 

הגשת המועמדות.
שנרשמו  הצירים  ספר  ייבחן  ההרשמה,  מועד  סיום  לאחר   .3
הצירים מאזורי הפריפריה  היחסי של  לגבי החלק  בדיקה  ותעשה 
צמצום  של  נוסף  להליך  אפשרות  עם  הארץ,  ממרכז  אלו  למול 
)ככל הנדרש(  כן תעשה המפלגה  הפערים הללו ככל שיהיו. כמן 
וותיקים  לנשים,  הייצוג  בהבטחת  עמידה  שיבטיחו  השלמות  גם 
וצעירים ובהתאם לאחוז הבטחת הייצוג הנדרש לפי חוקת המפלגה
מספר  החדשה,  המפלגה  ועידת  של  החריג  גודלה  בשל   .4
ישיבת  לקיים  בכדי  שיידרשו  החברים  חתימות 

ועדה שלא מן המניין יעמוד על כ-500
ולשכת  מרכז  ייבחרו  הועידה  בחירת  לאחר   .5
המפלגה שיהיו גופים מצומצמים ופרקטיים יותר. 
הצעה  הינה  שהצעתו  סבור  הוא  כי  אומר  בר 

טובה והוגנת לכל הצדדים ולמפלגה.

מאמין  הוא  האם  בר  הכנסת  חבר  את  שאלנו 
שהצעת הפשרה שלו תתקבל, ובר אומר כי עשרה 
על  חתומים  כבר  העבודה  ממפלגת  כנסת  חברי 
המתפקדים  של  רובם  וכן  הזו  הפשרה  הצעת 
במידה  כי  בר  מעריך  ולכן  הזה,  במהלך  תומכים 
תעבור  היא  המפלגה  לועידת  תעלה  וההצעה 

בסבירות גבוהה. 
האם היו"ר אבי גבאי הביע תמיכה במהלך? 

"גבאי לא הודיע פומבית על התנגדות למתווה 
את  לשאול  מציע  אני  התמיכה  ולעניין  הפשרה, 

גבאי בעצמו". 
איך אתה מתכונן להעביר את ההצעה? 

"אני מאוד מכבד את בית המשפט ואת המוסד 

לבירור עתירות של המפלגה. מיד כשבית המשפט והמוסד לבירור 
עתירות יחליטו על קיום הועידה, אעלה את הצעתי להצבעה ואני 

בטוח כי הצעתי תתקבל ברוב קולות".
המחנה  ברשימת  בתור  הבא  מהכנסת,  יפרוש  והרצוג  במידה 
מקומו.  על  להיכנס  שאמור  טיבייב  רוברט  הינו  לכנסת  הציוני 
ובמפלגת העבודה,  'ישראל ביתנו'  כיהן כח"כ ב'קדימה',  טיבייב 
טיבייב  כי  כשהתברר  למפלגה,  מבוכה  התעוררה  שהשבוע  אלא 
פרש מחברותו במפלגת העבודה לפני כחצי שנה ואף התבטא כי 
והולך  נשאר ברשימה  הוא  מנגד,  הציוני,  היה מצביע למחנה  לא 
מיד לאחר התפטרותו של  כנסת מטעם המפלגה  להתמנות כחבר 

הרצוג לטובת כהונתו כיו"ר הסוכנות.

המחנה הנשאר לפליטה
קרבות אגו ועימותים פנימיים במחנה הציוני: יו”ר התנועה ציפי 

יו”ר  אך  הרצוג,  שמפנה  האופוזיציה  ראשות  את  דורשת  לבני 

המפלגה אבי גבאי מנסה להעביר תיקון שיעניק לו את התפקיד 

המשפט,  לבית  הגיע  הועידה  חברי  סמכות  על  פנימי  עימות   •
מגבש  בר  חיליק  ח”כ  כשבתווך,  כבל  ח”כ  ידי  על  הותקף  וגבאי 

פשרה • ובינתיים מתברר כי הח”כ החדש – כבר פרש מהמפלגה 

השבוע התעוררה מבוכה 

למפלגה, כשהתברר כי 

טיבייב פרש מחברותו 

במפלגת העבודה לפני כחצי 

שנה ואף התבטא כי לא 

היה מצביע למחנה הציוני, 

מנגד, הוא נשאר ברשימה 

והולך להתמנות כחבר כנסת 

מטעם המפלגה מיד לאחר 

התפטרותו של הרצוג לטובת 

כהונתו כיו"ר הסוכנות

"
אבי גבאי. צילום: פישל רוזנפלד

ח"כ חיליק בר



מודעה בני ברק – עיתון גדול איי 3 לדעתי.
2מבצעים:

2 משפחתיות ושתייה ב99 ₪ - קוד קופון 996080
משפחתית + מיוחדת ב120 ₪ - 556062

 
הכי חשוב במודעה – סמל בד"ץ במרכז העמוד גדול מאוד.

כתובת בני ברק
פלאח – משלוחים חינם לכל בני ברק!

שעות פתיחה
א-ה – 11:00-23:59

ו' – 11:00 ועד שעתיים לפני כניסת בשבת
ש'- שעה לאחר יציאת השבת ועד 23:59

התמונות להמחשה בלבד. תקף בסניף בני ברק בלבד. בתוקף עד 1.9.19. מינימום הזמנה למשלוח 65 ש"ח. ט.ל.ח.

 משלוחים חינם! • כשר למהדרין • ז'בוטינסקי 2 )פינת בן גוריון( בני ברק

פיצה 
משפחתית

₪ 45 
רק ב-

בקנייה במקום

קוד קופון: 000000

2 פיצות 
משפחתיות

+ שתייה

₪ 99 
רק ב-

משלוח חינם

קוד קופון: 996080

פיצה 
משפחתית

+ פיצה מיוחדת

₪ 120 
רק ב-

משלוח חינם

קוד קופון: 556062

ק!
בר

ני 
 ב

כל
ם ל

חינ

משלוחים 

שעות פתיחה
א-ה – 11:00-23:59

ו' – 11:00 ועד שעתיים לפני כניסת בשבת
ש'- שעה לאחר יציאת השבת ועד 23:59
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אריה לוין 

פרקליטות המדינה הגישה בשבוע האחרון כתב אישום כנגד אשת 
ראש הממשלה שרה נתניהו, זאת על מרמה והפרת אמונים וקבלת 
הממשלה.  ראש  מעונות  בפרשת  מחמירות  בנסיבות  במרמה  דבר 
לפי כתב האישום, הורתה נתניהו לעובדי מעון בית ראש הממשלה 
להזמין ארוחות ממסעדות שף בשווי של כ-360 אלף ש"ח, בתקופה 
על  האוסרים  לנהלים  בניגוד   ,2013 למרץ   2010 ספטמבר  שבין 
לצד  מבשלת.  במעון  ומועסקת  במידה  מבחוץ  ארוחות  הזמנת 
נתניהו מואשם גם עזרא סיידוף, בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות 

מחמירות, מרמה והפרת אמונים ועבירות שונות של זיוף. 
משפטה של שרה נתניהו ייפתח בעוד כשלושה שבועות.

המידע המדובר הושג בחלקו בעקבות החתימה עם ניר חפץ על 
וואלה-בזק, ולאחר שהתברר כי בידיו  הסכם "עד מדינה" בפרשת 
כעת,  זה.  בתיק  נתניהו  שרה  נגד  החשדות  את  המחזק  נוסף  מידע 
התברר כי עדותו במשטרה של חפץ הכריחה למעשה את פרקליטות 
המידע החדש  בעקבות  נתניהו  לשרה  נוסף  לערוך שימוע  המדינה 
מבקשת  הפרקליטות  הציבורית,  הרגישות  לאור  בעניינה.  שהושג 
שהמשפט בעניינה יידון בפני הרכב של שלושה שופטים ולא בפני 

שופט יחיד.
פרקליטיה ניסו להדוף את טענות כתב האישום ולהגיע לפשרות 
הגיעו  לא  אך  מהקופה,  שנלקחו  כספים  להשיב  כגון  זה,  בנושא 

להסכמות שיסגרו את הפרשה.
ראש הממשלה  טענות אשת  את  לקבל  בחרה שלא  הפרקליטות 
לפיהם לא הייתה בבית בזמן התרחשו הדברים: "המעון התנהל על 
פי הנחיותיה ובפיקוחה של הנאשמת. הנאשמת בחרה עובדים במעון 
ועל פי החלטתה הופסקה עבודתם. הנאשמת קבעה לעובדי המעון 
משימות ומטלות, ועקבה באופן צמוד אחר ביצוען. עובדי המעון 
נדרשו לדווח ולקבל אישור מהנאשמת להיעדרויות מהעבודה. בין 
היתר, הנאשמת הנחתה את הנאשם ואת אבות הבית במעון באשר 

למצרכים ולשירותים שהיא מבקשת שיסופקו לה על ידי המשרד. 
סופקו  לא  או  סופקו,  לא  והשירותים  המצרכים  כאשר  "לעתים, 
את  ויסדיר  שישיג  בנאשם  הנאשמת  הפצירה  רצונה,  לשביעות 
אספקת השירות או המוצר המבוקש, זאת גם במקרים בהם ידעה כי 
הדבר אינו כלול בהוצאות המאושרות על ידי המשרד ואף במקרים 
שירות  אותו  למימון  הצדקה  אין  כי  לנאשמת  הסביר  הנאשם  בהם 
של  בסופו  להלן,  המתוארים  במקרים  המשרד.  ידי  על  מוצר  או 
של  האמורות  בקשותיה  אחר  הנאשם  מילא  הסבריו,  ולמרות  דבר 
הנאשמת וגרם לכך שהשירות או המוצר יסופקו על חשבון המשרד, 

שלא כדין", נטען בכתב האישום.
בפרשת  לאישום  הממשלה  ראש  רעיית  של  מטעמה  בתגובה 
ובעולם  בישראל  ראשונה  "פעם  הדין:  עורכי  כתבו  המעונות 
שמעמידים לדין רעיית מנהיג על אוכל בחמגשיות. לא היו פה שום 
מרמה והפרת אמונים או קבלת דבר במרמה או כל עבירה שהיא. 
את  הכירה  לא  כלל  ציבור,  עובדת  שאינה  הממשלה  ראש  רעיית 
הנהלים ויצאה דוברת אמת בבדיקת פוליגרף כשנשאלה בעניין זה. 
רעיית ראש הממשלה היא לא זו שהזמינה את המזון והחמגשיות, 
הודה  שהוא  כפי  נפתלי,  מני  המדינה  עד  לשעבר,  הבית  אב  אלא 

בעצמו בבית המשפט בהרצליה".
עוד נטען בתגובה הרשמית: "משפחת נתניהו היא לא זו שצרכה 
לרבות  אחרים,  רבים  אנשים  אלא  והחמגשיות,  המזון  עיקר  את 
מהארץ  רשמיים  אורחים  אירוח  גם  כולל  הסכום  הבית.  עובדי 
שאמורות  מנהיגים  עם  דיפלומטיות  ארוחות  לרבות  ומהעולם, 
הגברת  על  'הלבישו'  אותן  ושגם  אחר,  מתקציב  ממומנות  להיות 
נתניהו. אבל האבסורד הגדול ביותר בכתב האישום נובע מכך שהוא 
מתבסס על נוהל בלתי חוקי, שגם מי שכתב אותו מודה שהוא בלתי 
חסרי  פקידים  שלושה  ידי  על  בחטף  נכתב  המבשלת  נוהל  חוקי. 
ימים בלבד  נתניהו, חמישה  סמכות, במיוחד עבור ראש הממשלה 

לפני כניסתו לתפקיד ראש הממשלה במרס 2009".
לא  לפיו  שווא,  מצג  לייצר  נתניהו  נהגה  האישום,  כתב  פי  על 
עובדות מבשלות בבית, ועל כן, על פי החוק, מזמינים אוכל מבחוץ 
הועסקו  200 ₪ לאדם. כאמור, במקביל  כמות של  על  עולה  שלא 

של  תקנים  על  ושובצו  "מיקוד",  כח-אדם  חברת  ידי  על  מבשלות 
שמדובר  כוזב  מצג  המשרד  כלפי  שיצר  באופן  ניקיון,  עובדות 
בעובדת ניקיון נוספת. המבשלות אושרו על ידי הנאשמת לתפקיד 
המעון  במטבח  בפועל  עבדו  העסקתן,  שהחלה  ולאחר  מבשלות, 
בבישול. בכל מהלך התקופה הרלוונטית, מדי יום ביומו למעט ימים 

יוצאים מן הכלל בהם נעדרו מעבודתן.
הארוחות במעון הוכנו על ידי המבשלות, וזאת בהתאם לתפריט 
במעון,  עת  אותה  שעבדה  למבשלת  הנאשמת  שנתנה  ולהנחיות 
מזכירותיה.  ובין באמצעות  בין באמצעות אב-הבית  בין במישרין, 
לצורך בישול הארוחות במעון, נרכשו על ידי המשרד מוצרי מכולת 
ככל הנדרש בלא מגבלה תקציבית. חרף העובדה שבמעון הועסקו 
כך  מזון מבושל ממסעדות,  להזמין  היה  ניתן  לא  כן  ועל  מבשלות 
להזמין שפים  הורתה  לעת  כן מעת  כמו   .2009 נוהל משנת  פי  על 
התארחו  בהן  לארוחות  האוכל  את  יבשלו  שאלה  כדי  ממסעדות 
במעון אורחים פרטיים של בני המשפחה, זאת כאמור כפי שמופיע 
בכתב אישום הכולל עוד סעיפים רבים ומפורטים אודות הפרשייה 

שמעסיקה את מדינת ישראל בימים אלה.
נפתלי, לשעבר אב הבית  בתוך כך, השבוע הוצת רכבו של מני 
בני  של  מעשיהם  כנגד  קמפיין  שהרים  ומי  הממשלה  ראש  במעון 
משפחת נתניהו. עוד לא ברור מי הצית את רכבו, אך החשד מיד נפל 
על תומכי נתניהו, הם מצדם הפנו את החשד חזרה אל מני נפתלי. 
לדברי תומכי נתניהו, שכר הביטוח, יחד עם כך ששמו עלה לכותרות 
ויחד עם העבודה שלמעשה הוא הופך את תומכי נתניהו הרדיקליים 

לעבריינים, מביאים למסקנה שגם הוא עלול להיות הגורם בעניין. 

”תתכונן ותתעד הכל”

בתחילת השבוע חשף כתב המשפט של חברת החדשות גיא פלג, 
עולים  ובין השאר  בבית  הנעשה  על  אור  מעט  הקלטות ששופכות 
מתמיהים  ונהלים  סטנדרטיים  ממש  לא  מנהגים  הקלטות,  מאותן 
יועץ  אז  חפץ,  ניר  הם  הבאה  בהקלטה  הצדדים  בבלפור.  מהבית 
התקשורת של משפחת נתניהו, עם יוסי שטראוס, חשב משרד ראש 
הממשלה בשעתו. בהקלטות נשמעים השניים משוחחים בין היתר 

על כך שאשת רה"מ שרה נתניהו מאלצת עובדים לשלם עבורה.
ניר תשמע, אתה נראה לי הבן-אדם הרציונלי היחידי  שטראוס: 
בסביבה הארגונית הזו. יש כאן את עזרא סיידוף, הוא רוצה לרצות 
אותם. הוא יוצר משברים ופותר אותם. יש כאלה אנשים בכל סביבה 
שזאת שיטת העבודה שלהם. איך הוא עושה את זה? הוא הולך לנתן 

אשל, שלא משנה מה דעתי עליו אבל לא נוחה, בלשון המעטה.
נתן אשל, כל  חפץ: בוא, אני אתן לך את הדברים על השולחן. 
דבר שהוא אומר לי להגיד לתקשורת, אני בודק אותו אלף פעם. הוא 

פשוט משקר בלי שום בעיה. 
שטראוס: אני אספר לך את כל הסיטואציה. בא עזרא סיידוף לנתן 
הוא  דקים.  והכי  פרימיטיביים  הכי  בנימים  להם  נוגע  וממש  אשל 
ויוסי שטראוס  וההוא היה ככה,  וזה היה ככה  זה היה ככה  אומר, 
ופותר  משברים  יוצר  והוא  זה,  את  מאשר  ולא  זה  את  מאשר  לא 
אותם, ועל ידי כך הוא מאדיר את שמו. הוא יוצר מתחים סביב ראש 
הממשלה, והוא פקיד שדוחף את המשפחה להוצאות, שאם הוא לא 

היה מעלה – זה לא היה קורה.
חפץ: מוכר לי הכול. לא חידשת לי כלום. 

שטראוס: אני בשנה וחצי האחרונות אמרתי לו, תשמע עזרא אין 
לי עניין לבוא מול ביבי ישירות. מול שרה ישירות. לך אתה לפרונט, 
אני מאחורה, אני אגבה אותך. עד שבחודש וחצי האחרונים הבנתי 

שהוא עושה לי נזק ענק. 
הטובים  האנשים  מציאות:  היפוך  שיש  זה  שקורה  מה  חפץ: 
המשפטית(,  היועצת  )פרגו-ברנע,  שלומית  זה  עליהם  ששומרים 
ואתה והם מציגים אתכם הפוך. שמו אותך פה על הקופה של משרד 
ראש הממשלה, אתה צריך לשמור עליה לפי הכללים. לעשות את 

שלך ביושר... לא למצמץ.
גברת  בעיניי.  מוזרים  נורא  נורא  דברים  כמה  כאן  יש  שטראוס: 
מזומן.  כסף  לעזרא  נתתי  הברית,  בארצות  נמצאת  למשל  נתניהו 
אמרתי לו, איפה הכסף? הוא רק למטרה אחת. אם ראש הממשלה 

ורעייתו במסגרת הביקור בחו"ל הולכים למסעדה ואוכלים – רק אז 
תשלם עם הכסף הזה. זה הכול. אתה לא קונה כריות ואתה לא קונה 

סדינים ואתה לא קונה מתנות, שום דבר. 
חפץ: כמה כסף נתת לו?

שטראוס: אני נותן לו כל פעם סכום שמספיק לו, 1,500–2,000 
דולר. אגב, כשראש הממשלה היה במוסקבה קיבלנו רק על המיניבר, 

על איזה יומיים או שלושה, 6,000 דולר. 
חפץ: אבל זה בסדר, מותר לו, לא?

שטראוס: כן. נכון שמותר לו, אבל צריכים גם איזושהי סבירות 
מסוימת. 

חפץ: קיבלת חשבון של כריות?
כאלה,  דברים  מיני  וכל  תבלינים  פה  קנתה  היא  לא,  שטראוס: 

ונורא כעסתי על עזרא.
חפץ: יוסי, אתה חייב לקחת בחשבון, החיים הם לא תמיד בחירה 
אתה  רעה.  לפחות  רעה  בין  אלא  לרעה,  טובה  אלטרנטיבה  בין 
צריך להניח, עכשיו, שיש סיכוי מאוד מאוד מאוד גבוה, להערכתי 
95%, שהסיפורים האלה ייגמרו כמו שעזרא היה איתו פעם קודמת 
)במשטרה(. אתה תשב ותצטרך לתת תשובות. לכן, מהרגע שאתה 
יוצא מהחדר הזה אתה מתכונן ליום הזה. תתעד את הפעילות שלך, 
לא  עצמך  את  תמצא  שאתה  פנים  בשום  אסור  ישר.  אדם  אתה  כי 
ואולי קצת על שלומית )פרגו- ינסו להפיל עליך דברים  מוכן. הם 

ברנע(. יש לך את המשפחה שלך, את הבריאות שלך ואת השם שלך. 
אל תאבד אותם. 

שטראוס: עד כדי כך? 
חפץ: יש הרבה דברים שאתה יודע ואני לא, אבל יש גם דברים 
שאני יודע אבל אתה לא יודע. עכשיו, אתה צריך לחשוב מה תגיד 
יוסי,  אז,  שעות.  עשרות  ייקח  וזה  אותך  ישאלו  כי  היום,  בבוא 

תחשוב על זה. 
שטראוס: מה אתה אומר על נתן, ניר?

פרשת החמגשיות: על רקע העמדה לדין – הקלטות נוספות נחשפות
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד אשת ראש הממשלה, בטענה כי הזמינה ארוחות מבושלות וארוחות שף במקביל להעסקת מבשלת במעון ראש הממשלה • תגובת נתניהו: "פעם ראשונה בישראל ובעולם 
שמעמידים לדין רעיית מנהיג על אוכל בחמגשיות. כתב האישום מתבסס על נוהל בלתי חוקי" • על רקע זה, נחשפות הקלטות נוספות של ניר חפץ ובכירים במשרד • בין השאר, טענות על ניקוי יבש בסכומים 

מופרזים, אריזה בפצפצים והוצאות מיניבר

יוסי, אתה חייב לקחת בחשבון, 
בחירה  תמיד  לא  הם  החיים 
לרעה,  טובה  אלטרנטיבה  בין 
רעה.  לפחות  רעה  בין  אלא 
אתה צריך להניח, עכשיו, שיש 
סיכוי מאוד מאוד מאוד גבוה, 
שהסיפורים   ,95% להערכתי 
האלה ייגמרו כמו שעזרא היה 
איתו פעם קודמת )במשטרה(. 
לתת  ותצטרך  תשב  אתה 
שאתה  מהרגע  לכן,  תשובות. 
יוצא מהחדר הזה אתה מתכונן 
ליום הזה. תתעד את הפעילות 

שלך, כי אתה אדם ישר 

"
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פרשת החמגשיות: על רקע העמדה לדין – הקלטות נוספות נחשפות
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד אשת ראש הממשלה, בטענה כי הזמינה ארוחות מבושלות וארוחות שף במקביל להעסקת מבשלת במעון ראש הממשלה • תגובת נתניהו: "פעם ראשונה בישראל ובעולם 
שמעמידים לדין רעיית מנהיג על אוכל בחמגשיות. כתב האישום מתבסס על נוהל בלתי חוקי" • על רקע זה, נחשפות הקלטות נוספות של ניר חפץ ובכירים במשרד • בין השאר, טענות על ניקוי יבש בסכומים 

מופרזים, אריזה בפצפצים והוצאות מיניבר

חפץ: שתיזהר מאוד.
שטראוס: הדבר החמור ביותר – שאשת ראש הממשלה מאלצת 
אנשים לשלם מכספם עבור כל מיני דברים. למשל, את העוזר הזה 
של עזרא סיידוף. באו אליי עם החשבוניות ואמרתי להם: תקשיבו, 

זאת הפעם האחרונה שאני משלם לך, אתה לא אמור לשלם מכיסך
חפץ: זה בטח כמה עשרות שקלים. 

שטראוס: כל דבר הם קונים לה, תראה, במיוחד עזרא מפעיל את 
כל הצוות של המשרד, שזה דבר מטורף בעיניי. והם רצים וקונים 
לה כל מיני דברים. זה פשוט לא להאמין. זה אנשים שאין להם כסף. 

מסכנים. 
חפץ: זה דברים קטנים לבית.

שטראוס: אני לא רוצה להיות שוטר.  
יוסי, כשזה יתפרץ, אי-אפשר יהיה לעצור פה את  חפץ: תראה, 
יהיה מרוח על  זה  ייחקרו,  כל האנשים האלה  כי  השיטפון, למה? 
כל העיתונים, ואני לא יודע איך זה ייגמר. אם אני הייתי יודע באופן 
מפורש על משהו שאני יודע שהוא פלילי, אז מיד באותה שנייה אני 
יכול  לא  אני  שציבורית  לי  שברור  דברים  רואה  אני  אבל  מתפטר. 
אני עוד לא ראיתי משהו שהוא ממש פלילי,  להגן עליהם כדובר. 
על  חותם  אתה  ממני,  להבדיל  אתה,  זה  לך שמחר  אומר  אני  אבל 

מסמכים. שמור על עצמך.
חפץ: יש עוד מישהי שמתנהגת לא בסדר בנושאים האלה. שמה 
עדנה חלבני )מתאמת הנסיעות במשרד ראש הממשלה(. עכשיו, מה 
שקורה זה שעדנה ועזרא שם, אבל זה בעיקר עדנה כי היא נוסעת, 
היא משחקת עם החשבונות של המלון. מה זאת אומרת? היא אומרת 
להם תעלו לי ב-20 דולר את החדר ואז היא בולעת כל מיני הוצאות 
אחרות. אתה, למשל, לא רואה את הנתונים של הכביסה. אני יודע 
שיש לה מזוודות כביסה שהיא מביאה מהארץ, אבל זה לא מופיע 
בחשבונות. סימן שעדנה בולעת את זה. נתן )אשל( בעצמו סיפר לי 

שהמלון משחק עם המחירים של החדרים.
מטעמו של ראש הממשלה נמסר: "הכל שקרים, כולל שקר המיני 
בר. בחדרו של ראש הממשלה בדרך כלל אין מיני בר אלא בקבוקי 
כלל  חדרי  את  חייבו  רבות  פעמים  מזה,  חוץ  בלבד.  וסודה  מים 
המשלחת על חשבון החדר של ראש הממשלה. מעולם לא הייתה 
נבדקת  הייתה  היא  הייתה,  ולו  הממשלה  ראש  של  כזאת  הזמנה 

במסרקות ברזל כבר ב-2010. 
"די לקרוא את דבריו של יועץ התקשורת לשעבר כדי להבין עד 
כמה ההכפשות הללו נגד שרה נתניהו מרושעות ומשוללות יסוד. כך 
הוא כתב במסרון ששלח לשרה נתניהו ב-5 בנובמבר 2017: 'שרה 
אהובה, יום הולדת שמח ושתדעי בשנים הקרובות תיקון גדול לעוול 
הענק והבלתי נתפש שנגרם לך. אני חש שהרווחתי חברה מדהימה 
רגישה,  חכמה,  כאישה  אודותיך  הצדק  את  במהרה  לחגוג  ומקווה 

חזקה ומשכילה, שכל עם ישראל ידע את האמת הזאת."

פצפצים וכביסות

הקלטות נוספות שנחשפו השבוע ע"י גיא פלג, מעידות לכאורה 
היועצת  עם  שלו  שיחות  של  הן  ההקלטות   - דומים  נהלים  על 
המשפטית של משרד ראש הממשלה ב-17 השנים האחרונות, עו"ד 
שלומית פרגו ברנע, ובהן נחשפו היבטים נוספים בהתנהלות במעון 
בקיסריה.  נתניהו  הזוג  בני  של  ובבית  הממשלה  ראש  של  הרשמי 
על  שהושתו  הפרטי  הבית  על  בהוצאות  השאר  בין  עסקה  השיחה 

קופת המדינה:  
עו"ד פרגו ברנע: אני רוצה לגלגל את האחריות ממני. שיהודה 
)וינשטיין, לשעבר היועמ"ש( יגיד שדין קיסריה כדין בלפור. שייקח 
לא,  נגיד  אנחנו  אלינו בקשה,  לא חוכמה שתגיע  זו  את האחריות. 
והוא יגיד כן. אני לא רוצה. אני רוצה לפעול לפי ההנחיות שלו. הוא 

היועץ המשפטי לממשלה.
חפץ: כבר אמרת את זה ליהודה )וינשטיין(?

עו"ד פרגו ברנע: אמרתי את זה גם לנתן )אשל(, אני רוצה שהיועץ 
ינחה אותי איך לפעול, שיהודה יגיד "דין קיסריה כדין בלפור". יופי, 
אז הכול יהיה מאוד פשוט. מה זה המשחק הכפול הזה? אני צריכה 

להתעמת עם ראש הממשלה?
חפץ מדגיש בפניה שלמעשים עלולה להיות משמעות פלילית:

של  הסיפור  דבר  של  בסופו  אחר.  דבר  להגיד  רוצה  אני  חפץ: 
קיסריה במאה אחוז יהיה ביאח"ה, ולכן את חייבת לדעת שאת תהיי 
אני  מאחוריהם.  לעמוד  יכולה  שאת  דברים  תאמרי  ואת  ביאח"ה, 

ממש אומר לך שתשמרי כל ניירת וכל דבר שאת עושה.
הייתי ביאח"ה.  כי כבר  לי,  עו"ד פרגו ברנע: טוב שאתה אומר 

לידיעתך, הייתי ביאח"ה בסיפור של המתנות.
חפץ: בקדנציה הקודמת?

עו"ד פרגו ברנע: כן. נתתי שם עדות... יישרתי את ההדורים עם 
דוד שמרון כשהם נכנסו.

עו"ד פרגו ברנע: הם רוצים לסדר את כל החצר )בקיסריה( לפי 
תוכנית אדריכלית שהם בנו לעצמם. אז אנחנו אומרים "כן, מה... 

לא?"
חפץ: היה כזה דבר?
עו"ד פרגו ברנע: כן.

חפץ: מה זה רצו לעצב את החצר מחדש?
עו"ד פרגו ברנע: הם מעצבים את החצר, יש תוכנית.

חפץ: משרד ראש הממשלה משלם על זה?
שהמשרד  רוצים  הם  הדמיה,  עם  תוכנית  יש  ברנע:  פרגו  עו"ד 
אנחנו  הביטחון.  מעבודות  כתוצאה  נזקים  שיש  אמרו  הם  ישלם. 
המצב  את  נחזיר  אנחנו  פגע,  שהביטחון  מה  בסדר.  אומרים, 
להחזיר. למשל,  צריך  סביר מה  באופן  נראה  בואו  לקדמותו, אבל 
רוצים עץ שיסתיר עמוד, או הגבהת החומה, או שצריך להסתיר את 
החומה שהוגבה, אבל הכול צריך לעשות בהיגיון. אבל עכשיו צריך 
התומכים,  את  וצריך  המטפסים,  ואת  העציצים,  ואת  האדמה,  את 
וצריך כל מיני סוגי מילוי, ויש את ההדמיה איך תיראה החצר שלהם. 

למה אנחנו צריכים להשתתף? בלענו את זה.
חפץ: כמה כסף אושר לזה?
עו"ד פרגו ברנע: לא זוכרת.

חפץ: נדמה לי שהבקשה הייתה למאות אלפים.
עו"ד פרגו ברנע: עשרות אלפים.

חפץ: נתן )אשל( שם כל הזמן בעבודות. בחודשים האחרונים הוא 
דירה של שרה  להם  והראה  בגבעתיים  דירות  עם מתווכי  מסתובב 
ומכר לה אותה. כדי שלא יזהו שהוא ראש לשכת ראש הממשלה, 

הוא היה הולך עם האוטו של אשתו.
חפץ: שרה אובססיבית לכל מיני פרטים ישנים. יש את הארונות 
 60 שעולה  מפלסטיק  כזה  לבן  פעם.  של  הישנים  האלו  אמבטיה 
את  ושולחים  פצפצים,  עם  בניילון  זה  את  שמים  אורזים,  שקל. 

העובדים מפה להביא.
זה בדיוק אותו סיפור כמו שהיה עם  עו"ד פרגו ברנע: תקשיב, 
המתנות, והייתי במשטרה. אמרו לי, הדברים שתפסו שם זה כף חול 

מפלסטיק של ילד.

חפץ: ארוזה.
עו"ד פרגו ברנע: ארוז שלוש פעמים בפצפץ.

חפץ: גיל )שפר( פשוט פתח כי הוא היה סקרן, והוא חטף שוק.
עו"ד פרגו ברנע: מי מממן את הדברים האלו?

חפץ: מה זה מי מממן?
עו"ד פרגו ברנע: את האריזות...

חפץ: זה הכול עושים הוא והוא... גיל טוען שנתן )אשל( בעצמו 
ארז את זה, נתן )אשל(, פיזית.

עו"ד פרגו ברנע: נו ניר, גיל אומר? אני במו עיניי ראיתי את נתן 
את  ומנקים  בקיסריה  עומדים  עיניי,  במו  )סיידוף(,  ועזרא  )אשל( 

המזגן.
עו"ד פרגו ברנע: יש כל הזמן אחזקה שוטפת בשירות שמצטברת 
הייתה  'תראו  )אשל(  ולנתן  לאייל  אמרתי  אני  כסף.  מאוד  להרבה 
פנייה של עיתונאי שרצה לדעת מה ההוצאות של בית ראש הממשלה 

בקיסריה'. הצלחנו למרוח אותו.
חפץ: זה היה )איתמר( אייכנר.

יכול  זה  למחרת  אבל  אותו,  למרוח  הצלחנו  ברנע:  פרגו  עו"ד 
שלא  הממשלה  ראש  על  לשמור  צריכים  אנחנו  פעם.  עוד  להגיע 
מחר  עצמנו.  על  גם  לשמור  צריכים  ואנחנו  האלה  בדברים  יסתבך 

יבואו וישאלו איך אישרנו דברים כאלה. 
נורא גדולים בנושא הכסף. את נתת לי רק  חפץ: יש שם סודות 
ידעתי  אבל  מרקל(,  של  התה  )קנקן  המתנות  בנושא  אחת  דוגמה 
שהיו הרבה מקרים של מתנות שהגיעו ישירות לבלפור. אני חושב 
כדי  תרגילים  מיני  כל  עושה  היא  בחו"ל  המלונות  שבחשבונות 
להסתיר כל מיני הוצאות. עדנה )חלבני, מתאמת הנסיעות( סיפרה 
לי שבכל נסיעה מגיעות לפחות 5-4 מזוודות לניקוי יבש, ואני אומר 

לך שפשוט עיתונאים שאלו אותי ובדקתי בחשבונות.
עו"ד פרגו ברנע: איך זה לא יוצא?

ובדקתי  בחשבונות,  שבדקתי  לעיתונאים  אומר  אני  כי  חפץ: 
אומרים  והם  דרכם,  שעוברים  החשבונות  שזה  החוץ,  משרד  עם 
שהאקסטרות מאוד מאוד קטנות. אבל בוודאות בכל נסיעה יש 5-4 

מזוודות ניקוי יבש.
עו"ד פרגו ברנע: מותר להם להביא מזוודות כדי לשלוח כביסה?

חפץ: מותר להם שירותי כביסה בחו"ל.
להביא  ציבור,  בכספי  לרעה  שימוש  זה  אבל  ברנע:  פרגו  עו"ד 

כביסה שלא משתמשים בה שם, רק כדי להביא אותה לניקוי.
)ראש הסגל(,  גיל שפר  לי  הנסיעות אמר  חפץ: תקשיבי, באחת 
"הגיעו שמונה מזוודות לניקוי יבש". עכשיו שתביני, יש פה תקציב 
לניקוי יבש במכבסה שהוא לא ממש מוגבל. לפי מה ששפר אומר, 

היא פשוט אוהבת את הריח.
סיפרה  הנסיעות(  מתאמת  )חלבני,  עדנה  מה  יודעת  את  חפץ: 

פעם?
עו"ד פרגו ברנע: נו?

חפץ: שנתן )אשל( שלח אותה בניו אורלינס למלון, להגיד למנהלי 
המלון שיש לשרה בדיוק יום הולדת, והיא מאוד תשמח שייתנו לה 
מתנה. אבל מה? הם רצו לכוון אותם שהיא תקבל קרמים, דברים של 
קוסמטיקה. נתן אמר למנהלת המלון, "אל תביאו לה פרחים, כי היא 
אלרגית לפרחים", וזה שטויות כי הבית בבלפור מלא בפרחים. אמר 
גם לא שוקולדים כי היא לא אוכלת אותם. אז אמרו "מה כן?" אמרו 
שהיא מאוד אוהבת קרמים. היא קיבלה סלסלה ענקית של קרמים 

מהמלון, עדנה סיפרה לי בגאווה.
עו"ד פרגו ברנע: אתה יודע שזו מתנה אסורה... אני מרגישה שיש 
פה בעיות שחורגות מהבעיות שאנחנו בדרך כלל פגשנו. דיברתי עם 
יהודה )וינשטיין, היועמ"ש לשעבר( ואמרתי לו. הוא אמר לי: "מה 
יהודה, אתה לא  ותדברי איתו". אמרתי,  לכי לרה"מ  זאת אומרת? 
מבין איפה אני חיה. אם אני הולכת לראש הממשלה, יום למוחרת 
דברים  לשמוע  מוכן  לא  הוא  מאוד.  חשדני  הוא  במשרד.  לא  אני 
כאלו. הוא אומר "אז מה את עושה?" אמרתי, תראה, בדרך כלל אני 

מונעת את הדברים האלו, עשינו נוהל עבודה. 
מטעמו של ראש הממשלה נמסר בתגובה לאלה ההקלטות: "עד 
עכשיו התעסקתם באוכל וחמגשיות וכעת עברתם לרכילות שקרית 
גיבוב כזה של  וניקוי מזגנים. עוד לא שמענו  על אריזה בפצפצים 

רכילות שקרית שאין לה שום קשר לאמת".

גדולים  נורא  סודות  שם  יש 
בנושא הכסף. את נתת לי רק 
המתנות,  בנושא  אחת  דוגמה 
הרבה  שהיו  ידעתי  אבל 
שהגיעו  מתנות  של  מקרים 
חושב  אני  לבלפור.  ישירות 
בחו"ל  המלונות  שבחשבונות 
תרגילים  מיני  כל  עושה  היא 

כדי להסתיר כל מיני הוצאות

"
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ארבעס
יענקי קצבורג

שנבנה  חדש  טהרה  מקווה  חנוכת  חגגו  בלוד 
בשיתוף עמותת אורם בראשות הנגיד אייל משיח. 
גם חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש  הגיע  למעמד 
בו  החולים  מבית  לצאת  ממקורביו  שביקש  בעדני 
אושפז בשל שושנה ברגלו, בכדי להשתתף בחנוכת המקווה 
בכדי להראות חביבות וחשיבות מצוות הטהרה, הראשל"צ 
של  רבה  אדרי  הגר"פ  עמאר,  הגרש"מ  ירושלים  של  ורבה 
גבעתיים, אישי ציבור שר הפנים אריה דרעי, שר הדתות דוד 

אזולאי, ר"ע לוד יאיר רביבו ועוד.

כוללי  ראש  כהן,  הלוי  ליבר  מרדכי  רבי  המקובל 
'רינה של תורה', חיתן את בתו. בחתונה השתתפו 
ישיבות,  ראשי  רבנים,  אדמו"רים,  של  שורה 
ומעריצים  תלמידים  ומאות  ציבור  אישי  משפיעים, 
על  נתיבותיהם.  ומאיר  דרכם  מורה  את  במקובל  הרואים 
זמר  לצד  'יחד',  מקהלת  הופקדה  והריקודים  השמחה 
החתונות פנחס פולק, בליווי תזמורתו של רפי שטיין. בסיום 
הלילה,  תוך  אל  מיוחד  שישי  ליל  'זיץ'  נערך  הריקודים, 
את  גדש  אשר  העצום  לקהל  מדברותיו  נושא  כשהגה"צ 

האולם. 

בחלדודנא,  השנתית  לחופשה  יציאתו  לקראת 
החסידים  לאלפי  שיחה  מויז'ניץ  האדמו"ר  מסר 
בביהמ"ד הגדול בקרית ויז'ניץ בבני ברק, שהועברה 

גם בשידור טלפוני לריכוזי החצר בעולם.  
הגיוס:  חוק  מתווה  לסוגיית  האדמו"ר  התייחס  בדבריו, 
התורה  גדולי  מועצת  התכנסה  שבוע  שלפני  לכולם  "ידוע 
בעיה"ק ירושלים לדון בעניין חוק הגיוס. ההחלטה שיצאה 
ואם צריך,   - ונחרצת, שעלינו להתנגד לחוק  הייתה ברורה 
גם נפרוש מהקואליציה. ד' יעזור שנוכל לעשות מה שצריך 
היו  ה'מועצת'  התכנסה  מאז  פנים,  כל  על  בפרץ.  ולעמוד 

לעורר  שביקשו  בנדון,  ישראל  מגדולי  שליחים  כמה  אצלי 
את הציבור בפעולות על מנת שהחוק לא יצא לפועל. 

דעתי  פנים  כל  על  עדיין,  בזה  לדון  שרוצים  ישנם  "אמנם 
ברורה שהחוק הזה שרוצים שיהיה, אסור לנו לתת לזה יד 
לשינוי.  ניתנת  ואינה  ברורה  דעתי  בתוקף.  להתנגד  ועלינו 
אשר על כן חושב אני שעתה, ביומא דהילולא של בעל ה'אור 
החיים' הקדוש זי"ע, היה ראוי שיצאו הציבור להתפלל על 
הציון בעד ישועות הכלל והפרט ובעד ביטול מזימת החוק. 
הכלל  לישועות  כמקום  ידוע  הקדוש  שהציון  סיפר  כאן 
וכנודע שבשנת תש"ג קיימו עצרת שם בימי הרת עולם. כי 
המצב לא פשוט כלל וכלל, אך מבקש אני אישית מכל חסידי 
תפילה,  לעצרת  חמישי  ביום  יחד  להתאסף  בארץ  ויז'ניץ 

לבקש רחמי שמים מרובים  לביטול רוע הגזירה".

השבוע  המריאו  מויז'ניץ  האדמו"רים  האחים 
האדמו"ר  טיסה.  באותה  שניהם  לאנגליה, 
שם  לחלדודנא  נחיתתו  עם  פרש  ויז'ניץ  מקריית 
ויז'ניץ  ממרכז  האדמו"ר  ואחיו  למנוחה.  ישהה 
הטיסה  בשוויץ.  לנוח  יצא  טרם  בלונדון  במוסדותיו  ביקר 

המשותפת לא תוכננה מראש ולא נעשתה בתיאום.

ר  צ ח ב
ש  ד ו ק ה
פרמישלאן 
ו  מ י י ק
של  מגבית  קמפיין 
לטובת  שעות  ל"ב 
השוטפות  העלויות 
טרם  המוסדות.  של 
החסידים  צאת 
נשא  למגבית, 
האדמו"ר  בפניהם 
כשהוא  דברים 
הצעות  על  מספר 
שהגיעו  לתרומות 
ונדחו  שולחנו  אל 
וה'עסקנים'  מאחר 
לקבל  ביקשו 

למוסדות  שמגיע  כסף  "אין  לתרומות:  בתמורה  אחוזים 
ואינו הולך למוסדות, בלי פשעטלעך. פעם ניסו לשדל אותי 
על  מסתכלים  שכאשר  לפני  וטענו  לעסקנים,  אחוזים  לתת 
זה בראש פתוח מבינים שזה ידרבן וזה יגדיל את ההכנסות 
של המוסדות, אמרתי להם יישר כח והנני מוותר על הכסף 
למוסדות, איני רוצה שיכנס למוסדות ממון באופן שקורין 

העולם 'עם קומבינות'. 
"כל מי שנותן כסף לפרמישלאן נותנה כיון שהקדוש ברוך 
פעם  אף  שלנו.  הנפשות  בין  קישר  הסיבות  כל  מסבב  הוא 

על  נבנה  שיש  מה  כל  כסף,  לאסוף  לארץ  לחוץ  יצאתי  לא 
ידי אנשים שהקדוש ברוך הוא שלחם לכאן ונתחברו עמי, 
או שאני אהיה  להיות שותפים שלי  זכות  והרגישו לעצמם 

שותף שלהם".
שעה  ש"ח,   1.800.000 על  עמד  לקמפיין,  שהוצב  היעד 
חדש:  רף  הציב  והאדמו"ר  הסכום  גויס  המועד  תום  לפני 
2.100.000 בתוספת של שעתיים לקמפיין - אם תהיתם, גם 
ביעד זה עמדו החסידים והם גייסו למעלה 2.200.000 ש"ח. 
אבי האדמו"ר, האדמו"ר  הילולת  תום המגבית, החלה  עם 

רבי דוד משה מקרעטשניף זצ"ל.

ווסט-גייט  יוסף צימבאל, רב שכונת שכונת  הרב 
מכתב  שיגר  גרז'י,  שבניו  בלייקווד  החרדית 
ילדים  שכמה  לאחר  ברק,  בבני  ישראל  לגדולי 
דווי  ערש  על  נמצאות  נשים  ומספר  נחלו  בקהילה 
פורסם  כך  לפני הקב"ה.  להתחזק  לדעת במה  והוא מבקש 

השבוע ב'בחדרי חרדים'. 
וגם  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  למרן  גם  נשלח  המכתב 
השיבו  ושניהם  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש  למרן 
שנתלתה  במודעה  המדרש.  בבית  נתלו  ותשובותיהם  לרב 
הדור  לגדולי  מכתב  שלח  הרב  כי  נכתב,  המדרש  בבית 
הלשון  בשמירת  שנתחזק  יעץ  אדלשטיין  והגרי"ג  בארץ 
ובלימוד התורה והגר"ח קנייבסקי יעץ ללמוד מסכת חולין. 
מנת  על  חולין  במסכת  דפים  עצמם  על  לקחו  הקהילה  בני 

לסיימה, לרפואתם השלימה של כל החולים בשכונה.

אלפים רבים של נערי מדרשיות מתחזקים הגיעו 
היכל  באצטדיון  שהתקיים  מיוחד,  חיזוק  לכנס 
הטוטו בחולון. את הכנס ארגנה תנועת ׳אל המעיין׳ 
בראשות המנכ״ל משה אילוז לרגל ציון עשור שנים 

לייסוד מדרשיות אל המעיין. 
יו״ר ש״ס השר אריה דרעי שיזם את הכינוס, התרגש מאד 
באים  מהם  רבים  אשר  המתחזקים,  הנערים  אלפי  לנוכח 
מבתים שאינם שומרי תו"מ כלל ובאים בכל יום למדרשיות 
אל המעיין כדי ללמוד תורה ויהדות. בעמדו על הבמה, החל 
לעבדך באמת״  ליבנו  ״וטהר  הנערים  עם  לשיר  דרעי  השר 

ונענה בשירה סוחפת ומרוממת.
השר דרעי העלה את דמותו של האב המייסד של תנועת אל 
המעיין, הלא הוא מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק״ל אשר ילדי 
הקירוב היה לנגד עיניו תמיד. "כל גדולי ישראל היו צמאים 
לשמוע את השיעורים שלו בהלכה, ממה היה מתרגש? היה 
בקריית  או  בנתניה,  כשהיינו  הערב,  היום  ראית  לי,  אומר 
שמונה, או בדימונה, או באילת, כשעשיתי קבלת עול מלכות 
שמים ראית את הנערים עם הקוקו והעגילים כיצד הם שמים 
את היד על הראש וצועקים 'שמע ישראל' בהתלהבות, היה 
מתייפח בבכי ואומר: אשריי שזכיתי לכך! ומרן היה אומר 
לי, אתה תראה שמהניצוץ הזה של הנערים תצא אש גדולה, 
גדולים. כל  יצאו תלמידי חכמים  ה׳ מהנערים הללו  וברוך 
 30 הרבנים והמחנכים שלכם היום הם אותם נערים שלפני 

שנה!״

בדנייפר שבאוקראינה נישאה בת הרב משה וובר 
רשת  ומנכ"ל  בדנייפרופטרובסק  חב"ד  שליח 
כולל תורה. עם בנו של הרב יוסף יצחק פיאקרסקי 
השתתפו  החתונה  בשמחת  אביב.  בתל  חב"ד  שליח 
התזמורת  ועל  הרבי,  של  ושלוחים  העולם  מרחבי  רבנים 

בחתונה הגיע מהארץ הזמר נמואל הרוש ודני אבידני.

האחים  מקווה,  לחנוכת  החולים  מבית  הגיע  בעדני  הגר"ש 
מויז'ניץ המריאו באותה טיסה לאנגליה, בפרמישלאן עמדו 
ביעד שהציב האדמו"ר למגבית ובניו ג'רזי התייעצו עם גדולי 

ישראל כיצד להתחזק

צילום: דוד זר
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אני ואפסי עוד

ְוַאְפִסי עוֹד,  "ֲאִני  מילון עברי-עברי. מקרא: 
ֹלא ֵאֵׁשב ַאְלָמָנה ְוֹלא ֵאַדע ְׁשכוֹל" )ישעיהו מ״ז 
אין  עצמית:  וחשיבות  גאווה  של  ביטוי  ח׳(. 

עוד מבלעדי - אין מי שישווה לי.
השאלה המהותית והקובעת תמיד היא - מי בראש? 
והחשבונות  הקלפים  את  ומטרילה  טורפת  זו  שאלה 
בפוליטיקה הישראלית על כל גווניה, צבעיה, פילוגיה 
הוא  בציון  היושב  והעם  ״טובת-המדינה״  וסיעותיה. 
מושג שנשכח, נעלם. הסיסמא החדשה - נראות במקום 

מהות.
דחה,  הרחיק,  דחק,  נתניהו  בנימין  רוה״מ  בליכוד 
״מאן-דאמר״,  שהיה  מי  כל  פוטנציאלי.  מתמודד  כל 
בעל עצמאות רעיונית וחשיבה עצמאית, ונוצר צל צלו 
של חשש שיסכן ו-או יאפיל על ההנהגה והבכורה של 
הנסיך לבית נתניהו כבר אינו. רשימת הלשעברים ואלו 
שולחן  ליד  הנוכחים-נפקדים.  מרשימת  גדולה  שהיו, 
ומוכנים  מקומם  את  שמכירים  אלו  שרדו,  הממשלה 
מוצהרים  ״יס-מאנים״  או,  בשקט,  ולהבליג  לבלוע 
כשיעלון  יעלון.  בוגי  הוא  המופרשים  אחרון  בלבד. 
התחיל לדבר על העתיד הוא הודח, הוזז. יעלון הבין את 

הרמז ה״דק כמותנו של פיל ממוצע״, פרש והתאדה. 
הנבחר  היו״ר  המחנ״צ.  העבודה-האבודה,  במפלגת 
אבי-גבאי, לא הצליח להתרומם ולסחוב על כתפיו את 
משא המפלגה ההיסטורית. העבר מרשים, ההווה קיים, 
מדאיגים  סימנים  עם  בערפל  לוט  העתיד  בקושי.  אבל 
של קריסה רבתית והיעלמות מהבימה וזירת ההכרעות. 
חסר  בשפל  נתונה  ח"כים   24 לה  יש  שכיום  המפלגה 
תקדים בסקרים. לעיתים מספר חד ספרתי. גבאי רוצה 

אך לא יכול.
הפתרון על פניו הוא הרמטכ״ל לשעבר בני-גנץ. גנץ 
עדיין ״מנוע״ מפאת חוק הצינון, שמסתיים לגביו בעוד 
״גבר״  מספיק  לא  אבי-גבאי  הנוכחי  היו״ר  חודשיים. 
במעלה.  השני  האדם  ולהיות  המפתחות  את  להניח 
בסגנון מפא"יניקי טיפוסי, שאבד עליו הכלח זה עידן 
ומעופש,  דלוח  תבשיל  במסתרים  רוקחים  ועידנים, 
קרה,  לא  עוד  הישראלית,  הפוליטית  במדמנה  שגם 
היו״ר אבי-גבאי נשאר ראש המפלגה-האבודה וראשון 
המועמד  הוא  גנץ  בני  במיל.  אלוף  רב  אך  ברשימה, 

לראשות הממשלה. הבנתם? אני לא. 
העבודה  מפלגת  וקונסטלציה,  סיטואציה  בשום 
הקרובה.  בקדנציה  השלטון  בהגה  להחזיק  הולכת  לא 
להישג  ייחשב  זה  גם  זוטרים,  חצי  שותפים  מקסימום 
גבאי  ואבי  מנדטים  לקושש  גנץ  לבני  קוראים  גדול. 
בני-גנץ  הבכיר,  לתיק  המפלגה  ומועמד  היו״ר  יישאר 

יבנה עצמו ויתכונן לסיבוב הבא, לאחר הדחתו הצפויה 
של אבי-גבאי, מפלגה שוחטת מנהיגיה.

היו״ר המודח בוז'י הרצוג, אירגן לעצמו מצנח זהב, 
מחדל  היהודית.  הסוכנות  ליו״ר  פה-אחד  כשנבחר 
מועמד  הציג  שלא  נתניהו,  בנימין  של  פוליטי  ארגוני 
מטעמו בזמן. או, עוד ״התחשבנות״ פנים ליכודית ואי 
פרגון לחברים בסגנון נתניהו קלאסי. התפקיד הנחשק 
פתוח,  הוצאות  ח-ן  עתק,  משכורת  ללשעברים.  מצוין 
אחריות  עם  העולם  לכל  ראשונות  במחלקות  נסיעות 
יו״ר  תפקיד  כלום.  כמעט  הדרישות,  מינימאלית. 
כבוד,  קצת  למעט  מתוכן,  ריק  שכמעט  האופוזיציה 

מתפנה ב1 לאוגוסט, מועד פרישת הרצוג מהכנסת. 
הסיעה גועשת, רועשת ומתפצלת. ציפי ליבני מספר 
מהסיעה  סופית  פורשת  שכנראה  ברשימה,  שתיים 
המשותפת, דורשת את התפקיד לעצמה. שלי יחימוביץ, 
מגיע  שהתפקיד  בטוחה  גבאי,  של  הראשית  התומכת 
גבאי  אבי  העבודה.  מפלגת  של  ח״כ  כבכירת  לה, 
ההזוי, מנסה ״לארגן״ הצעת חוק זריזה, שתאפשר גם 
למי שאינו ח״כ לכהן בתפקיד. בכדי לחסום את ליבני 
הפוך״,  על  ״בהפוך  הליכודניקים.  של  נפשם  שנואת 

בליכוד עוד עלולים לתמוך בחוק הפרסונאלי. 
לפיד  יאיר  של  הפרטית  מפלגתו  ביש-עתיד, 
הדמוקרט, מטיף המוסר הצדקני, דאג לפיד לעגן בתקנון 
וראשון  ראש  ״מונרך״,  לפיד  יאיר  שהוא,  הדמוקרטי, 
והמחליט  הבוחר  הוא  קטני״  זו  אף  זו  ״לא  ולדורות. 
לפיד  ולרשויות.  לכנסת  ברשימה  יהיה  מי  הבלעדי, 
מנהל מגעים צפופים עם ביטחוניסטים לשעבר. התנאי 
הבכיר.  לתפקיד  וראשון  בראש  אני  והחשוב,  הראשון 
לכן המו״מ עם יעלון תקוע, עם אלופים במיל. רציניים 
השלטון  החלפת  לא  אומר,  הווי  מתקדם.  לא  אחרים, 

חשובה, אלא המיקום של יאיר, זה מה שחשוב. 
לא תמיד זה היה כך. פעם חשבו אחרת. מנחם בגין 
לממשלת  כבוד  אחר  הוזמנו  גח״ל,  ראשי  ספיר  ויוסף 
לוי אשכול, שהקדים ומינה את הרמטכ״ל לשעבר משה 
דיין לשר ביטחון, ערב מלחמת ששת הימים, במסגרת 
מי  חשבון  עשו  לא  המצב.  לרגל  חירום״,  ״ממשלת 
לפי  הייצוג  ויחסי  הכוחות  יחסי  את  בדקו  או  בראש, 
הייתה  והמדינה  העם  טובת  הסיעות.  של  ח״כ  מספר 

השיקול העליון. 
מנחם בגין מינה את משה דיין לשר החוץ בממשלתו 
של  החוץ  ליחסי  יעזור  שזה  ״חשב״  כי  הראשונה, 

ישראל, שמחליפה לראשונה שלטון. 
במלחמת יום הכיפורים, הרמטכ״ל דאז, דויד אלעזר-

לנצח  בר-לב,  חיים  לשעבר  הרמטכ״ל  את  הזמין  דדו, 

גונן- שמואל  הפיקוד  אלוף  הדרום.  פיקוד  את  ולנהל 
גורדיש, אף לא ערער, טובת העם והמדינה. השר חיים 
האיטי,  בדיבורו  שהתפרסם  והשקול,  הרגוע  בר-לב 
וכיהן באותה תקופה כשר המסו״ת, הרגיע את קרבות 
שרון  אריק  האלופים  על  השתלט  בפיקוד,  הגנרלים 

ואברהם אדן, מפקדי הגייסות וניצח על המערכה. 
יכול הוא לא היסס  כשמנחם בגין הרגיש שהוא לא 
לפרוש ומיד. כשיצחק שמיר איש הימין, הבין שטובת 
לאומית  אחדות  ממשלת  מחייבים  והמדינה  העם 
ורוטציה בתפקיד רוה״מ, למרות שהיה ביכולתו להרכיב 
והתחלק עם שמעון פרס  ממשלה צרה, הוא לא היסס 
בכהונה הרמה. זו הייתה ליגה אחרת. ״המהות״, טובת 

המדינה, הייתה לפני ״הנראות״ של מי בראש. 
אישי.  הכל  הקיימת,  הגלריה  עם  ועכשיו,  היום 
נדחק  הכל  האמיתית.  הדאגה  זו  לפני,  ומי  בראש  מי 
עצמם  מדירים  והמוכשרים,  הטובים  האנשים  מפניה. 

מפוליטיקה. אלו שהיו, ניסו, נכוו ופרשו. 
הפריימריז.  חלקית בשיטת  מוסברת  החולה'  'הרעה 
הכי  לא  זה  מסדרת.  ועדה  הייתה  השיטה  בעבר 
את  שהנחו  השיקולים  הטובים.  נבחרו  אך  דמוקרטי, 
חברי הועדה המסדרת היו, כשרון, אופי, יכולות וייצוג 
הולם למגזרים, עדות וחוגים. נציגי פריפריה ודמויות. 

אישים  וספר,  רוח  אישי  מגוונת,  הייתה  הרשימה 
תלוי  כשאתה  הפריימריז,  בשיטת  ומעלה.  משכמם 
אתה  אנונימיים,  חלקם  מצביעים,  לאלפי  בהיכרותך 
וכותרות,  פרסום  רודף  פופוליסט  צעקן  להיות  חייב 
בהתאם.  הבחירה  ולהיבחר.  לבלוט  להצליח,  בכדי 
להרבה טובים ומוכשרים, שהיו מכבדים את הרשימה 

והמפלגה, זה לא מתאים. התוצאות בהתאם. 
נובמבר  אי״ה  הבאות,  לבחירות  שקודמת  בשנה 
חדשים  שיאים  שוברים  והצעקנות  הפופוליזם   ,2019
דיין  דין,  ללא  להתבלטות  ורצון  בערות  טמטום,  של 
וחשבון. לח״כ שהסיכוי שלה לחזור ולהיבחר ברשימה 
לסערת  לסיכוי  דומה  העבודה,  מפלגת  של  המצומקת 
חופתם  ערב  כלות  הדרכת  מפריע  באוגוסט  שלג 
טובה  שאינה  לחברתה  הראשית.  הרבנות  מטעם 
רוע  של  שיאים  בת״א.  השבת  צופרי  מפריעים  ממנה, 
ניסיונות  ממנו,  נובטת  ישראל  שדת  מה  לכל  ושנאה 
בשביל  הכל  בראשית.  סדרי  ושינוי  בידול  להכתבה, 
אלוקי הרייטינג, שבב פרסומת, בדל כותרת. ומי שיגיד 
הבלטת  האני  ההדרת  אינה  אישית  אינה  שהמטרה  לי 

העצמי אינו אלא טועה. פני הכלב כפני הדור. 

תם עידן המנהיגים שגם חושבים על טובת הכלל, השאלה היחידה שניצבת בפני 
הפוליטיקאים היא שאלת שימור הכיסא והתפקיד • נתניהו מקצץ יורשים, במחנ"צ 

חרב איש ברעהו ולפיד שומר על הדיקטטורה הפנימית

עו"ד יצחק שינפלד 





הקיץ כאן וזה

מעולה!
מליות מעולות, למגוון 
קינוחי קיץ מרעננים 

ולהעשרת גלידות ביתיות
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לא צריך שוויון

לא  ולעולם  שוויון,  היה  לא  מעולם  שוויון.  אין  שווים.  אינם  האדם  בני 
יהיה שוויון. כשם שאין שוויון בין בני אדם, כך גם אין שוויון בין אומות, וגם 
אין שוויון בין תרבויות. אני מניח שיש אנשים שהצהרה זו תכה אותם בהלם, 
הרי כל העת מפמפמים על ערך השוויון. אז הגיעה העת לעסוק במיתוס, וגם 
זה גם  זו המציאות, שאין שוויון. אבל לא רק שזו המציאות, אלא  להפריך אותו. אז 

המצב התקין מוסרית. 
אליהם  מתייחסים  איננו  לעולם  שווים,  היו  הם  אילו  וגם  שווים.  אינם  האדם  בני 
כשווים. אדם לעולם יעדיף את בני משפחתו, ו"יפלה" את אלו שאינם בני משפחתו. 
אדם יתייחס בחיבה לבני קהילתו, לבני עמו, או אפילו לזרים בעלי תחביבים דומים 

לשלו, על פני כאלה שנמצאים במעגלים רחוקים יותר. 
לא רק שאנשים שונים מהותית, אלא אנו גם פועלים ביודעים בהתאם לאי השוויון 
הזה. יש אנשים גבוהים, יש אנשים יפים, יש אנשים חכמים. ולכל שוני, יש השלכות. 
לא זו אף זו, אנו יודעים להעריך אנשים ששונים בצורה קיצונית, אנשים מוכנים לשלם 
כסף כדי להיכנס להופעה של אברהם פריד או איצ'ה מאיר הלפגוט, דווקא בגלל שהם 
שונים בקולם משאר האנשים. אנשים מכבדים רבנים ואנשי הגות, בגלל שהם שונים 

מאד ביכולותיהם השכליות. 
וכשם שיש אנשים שרחוקים מן השוויון ומן הממוצע מבחינה חיובית, כך גם יש 
מעלותיהם  את  יש  )ולהם  אחר  במקום  אותם  העמיד  המובנה  השוויון  שאי  אנשים 

שלהם(. 
כשם שבני האדם אינם שווים, כך גם המשפחות אינן שוות. יש משפחות מוצלחות 
השוויון  אי  שנכון  וכפי  בירושה.  או  בתורשה  עובר  והעניין  מסוימים,  במאפיינים 
גדולות – לאומים, גם הם אינם שווים. היהודים  וקבוצות, כך גם בקבוצות  בפרטים 
ידועים כחכמים, סוחרים )וכן, גם נוכלים(, וחלשים פיזית, השוודים ידועים כחסונים, 
גבוהים ובלונדינים, הסינים מלוכסנים וחרוצים, והאפריקנים כקלי רגליים. כמובן, יש 
יהודים טיפשים ומצטיינים בספורט, יש שוודים נמוכים ויש שחורים איטיים בריצה. 

אבל, סטטיסטית, הסטריאוטיפ נכון )כמו הרבה סטריאוטיפים(. 
כשם שאנשים אינם שווים, וכשם שעמים אינם שווים, כך גם תרבויות אינן שוות. 
ותרבותי  חברתי  כלכלי,  לשגשוג  בהן  שהחזיקו  העמים  את  שהביאו  תרבויות  יש 

)ולא בהכרח הם באים יחדיו, יתכן שגשוג תרבותי בלא שגשוג כלכלי, אך לרוב יש 
מתאם ביניהם(, ויש תרבויות שהן מפגרות והביאו את העמים המחזיקים בהן לדלות 

ולשטחיות. 
פוליטיקלי  לא  אולי  זה  מפגרת.  היא  נאורה.  אינה  שוות"  התרבויות  "כל  האמירה 
קורקט )ובתרגום חופשי – "לא יפה לומר לאנשים בפנים"( לומר לאנשים שהם באים 
מתרבות מפגרת או שהמסורת העממית שלהם לא ממש מביאה להישגים תרבותיים או 
חומריים, אך זו המציאות העובדתית. כן, יש תרבויות נחשלות, יש תרבויות מפגרות, 

יש תרבויות שטחיות. 
אי השוויון ביכולות, גם בא לידי ביטוי באי שווין במשאבים, בין פרטים ובין קבוצות 
ועמים. וגם בכך אין כל בעיה. כל אחד אמור להשתמש ביתרונו היחסי – ולכל אחד יש 

איזשהו יתרון – כדי להצליח כלכלית. 
והסטרא אחרא מאי קסבר? דורשי השוויון הכלכלי מתבססים על הנחת יסוד אחת: 
משחק סכום אפס. מה שמגיע לאחד, נלקח מאחר. כלומר, אם יש אדם עשיר, זה אומר 
שבגללו יש עניים, כי מהם הוא לקח. אם יש אומות עשירות, זה כי הם לקחו מהעניות. 
ולהיפך – לא יתכן עושר, בלי ייווצר עוני. יש סך משאבים נתון בעולם, ואם מישהו 
לוקח יותר מחלקו, זה אומר שהאחרים יאלצו להסתפק בפחות, וזה בעיניהם לא צודק. 

גם בעיני זה לא צודק. 
פשוט, הנחת יסוד זו, חסרת כל יסוד במציאות, וממילא גם אי הצדק איננו מתקיים. 

המציאות היא שנקודת המוצא של האדם היא עוני. מחסור. היעדר משאבים. 
כשאדם נולד, לא נולדים במקביל לו המשאבים הדרושים לקיומו )סמארטפון, דירה, 
רכב(. הטבע איננו מספק את צרכי האדם, ובטח לא בסטנדרט הנפוץ היום. האדם נולד 
עני, והאדם צריך לייצר את המשאבים הנדרשים לו. כאשר הוא מייצר, הוא לא גורע 

במאומה מאחרים שאינם מייצרים. 
אם אני כעת מגיע לאי בודד, בונה לבד בית, מנגר רהיטים, שואב נפט, ומייצר שאר 
טובין עד כדי הגעה לרמת חיים סבירה, אין זה גורע מאנשים אחרים באפריקה שאינם 
יודעים לייצר דברים אלה. העושר שלי אינו על חשבונם, ואין שום הצדקה שחלק ממנו 
יגיע אליהם, כי נוצר "אי שוויון" בינינו. כך גם אדם שמייצר מוצר חדש ומרוויח ממון, 

זה לא בגלל שהוא נוטל מאחרים. נהפוך הוא – הוא מייצר ערך לאחרים.  
יש  וכך  כציוויליזציה,  בירושה,  עובר  ועמים  משפחות  יחידים,  של  עושר  וכמובן, 
אומות עשירות מאד, ויש אומות מפגרות. אלה לא עשירות בגלל ניצול אלה, ולאלה 

אין שום מחויבות כלפי אלה. 
יצרני ברמה גבוהה, לא הופכת אותו למחויב כלפי לוי  היכולת של שמעון להיות 
היצרני פחות. היצרנות של שמעון, לא הגיעה על חשבון לוי. העוני היחסי של לוי, הוא 

לא בגלל היצרנות של שמעון. 
מטבע הדברים, אנשים לא חיים לבד. אדם שהתעשר, ירצה להנחיל את העושר גם 
למשפחתו. אדם שגילה דרך לייצר ערך, לרוב ימצא עניין רב לשתף בזה את הקהילה 
שלו. גם כי הוא מרגיש קירבה, אך גם כי הוא מפיק תועלת. טבע הבריות הוא לסייע 
לקרובים להם, ולאחר מכן לסייע לקרובים פחות, ורק בסוף להגיע לרחוקים, אם יש.  

לכן, יש הרבה דברים חברתיים שצריך לשנות וגם אפשר לשנות, אך השוויון לא הוא 
היעד שאליו יש לשאוף. כאשר ישנם אנשים עניים, בהחלט צריך לעזור להם. בהחלט 
יש ערך בסיוע לאנשים שנקלעו למצוקה, או שבאו מתרבויות פחות מפותחות )הפכתי 
לפוליטיקלי קורקט(, וגם בחירתם של האנשים לעזור תהיה בהתאם למעגל הקרבה. 
אנשים יעזרו קודם כל לבני משפחה, לאחר מכן לקהילה, ולאחר מכן לבני העם. כך 
נכון, וזאת אין צורך לשנות. והכי חשוב - הסיבה העומדת בבסיס הסיוע איננה השוויון 

או היעדרו, אלא פשוט עזרה לבני אדם. 

המפתח  היא  שונים  שכולנו  ההבנה  ומגוחכים,  מיותרים  השוויון  למען  המאבקים 
האמיתי להצלחה האישית והכלכלית של כל אחד • וגם: למה 'כאוס' בשוק החלב 

הוא דווקא מהלך מבורך לצרכן

מטבע הדברים, אנשים לא חיים לבד. אדם 
שהתעשר, ירצה להנחיל את העושר גם למשפחתו. 
אדם שגילה דרך לייצר ערך, לרוב ימצא עניין רב 
לשתף בזה את הקהילה שלו. גם כי הוא מרגיש 
קירבה, אך גם כי הוא מפיק תועלת. טבע הבריות 
הוא לסייע לקרובים להם, ולאחר מכן לסייע 
לקרובים פחות, ורק בסוף להגיע לרחוקים, אם יש

"
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בשווקים החופשיים, הצרכן 
קובע את המחיר, את האיכות 
ואת הכמות. אדם יכול לרכוש 

מחשב זול, או שלושה מחשבים, 
או מחשב אחד יקר ועם ביצועים 

גבוהים. הוא מקבל את ההחלטה, 
ולא פוליטיקאי. אם הצרכנים לא 
ירכשו מחשבים יקרים, הספקים 

יתאימו את עצמם לביקוש. 
לעומת זאת, בשוק מתוכנן, 

לצרכנים אין השפעה, לכל היותר 
הם יכולים להימנע מלצרוך 

חלב. בעצם, הם לא ממש יכולים 
להימנע. הם קהל שבוי

" הולך להיות כאוס מצוין 
בשוק החלב

מהמחיר  ב-130%)!(  גבוהים  בישראל  החלב  מחירי 
את  ולהוריד  העיוות  את  לתקן  וכדי   ,OECD-ה במדינות 
השבוע  הגישה  לכלכלה  הלאומית  המועצה  המחייה  יוקר 
במשק  התכנון  את  לבטל  הממשלה,  לראש  המלצתה  את 
יו"ר  דותן,  אביתר  חופשית.  לתחרות  אותו  ולפתוח  החלב 
אמר  ובתגובתו  להחלטה  מתנגד  הבקר,  מגדלי  התאחדות 
מבטיחים  מחיר  ומנגנון  תכנון  רק  כאוס.  יש  תכנון  "בלי 

כמות, איכות ומחיר הוגן". נשמע מפחיד, הכאוס הזה. 
תכנון שוק נשמע כמו עניין חיובי, כידוע הרי בלי תכנון 
יש בלגן. שוק החלב בישראל מתוכנן ממסד עד טפחות, לא 
כל אחד יכול לפתוח רפת, אלא יש לקבל לכך אישור. יש 
מכסות חלב לכל בעל רפת, אסור לייצר חלב מעבר למכסה, 
וכך לא יתכנו עודפים. ידוע מראש באיזה מחיר המחלבות 
רוכשות את החלב, והמחיר בו נמכר החלב לצרכן גם הוא 
מפוקח ונקבע על ידי הממשלה. הייבוא מחו"ל של מוצרים 
זולים אינו משתלם, בגלל חומות מכס גבוהות. שוק מסודר 
ומוסדר. אז איפה הבעיה - איך אחרי כל התכנון הנפלא הזה 

?OECD-מחירי החלב בישראל כפולים ממדינות ה
בו  אשר  אחר  נוזלי  לשוק  מבט  נעיף  הבה  זאת,  לעומת 
יש כאוס – שוק המשקאות הקלים. אין שום תכנון מרכזי 
כך  היוצר,  ביד  כחומר  יעשה.  כרצונו  יצרן  כל  בתחום, 
כל  מרסס.  וברצונו  מקציף  ברצותו  המגזז,  ביד  הקולה 
באיזה  ולמכור  משקאות  לייצר  לשוק,  להיכנס  יכול  אחד 
מחיר שירצה ולמי שירצה. כל צרכן יכול למצוא משקאות 
קלים במבחר גדול בכל מרכול, ומעולם לא שמענו לא על 
מחסור במשקאות, לא על עודף במשקאות וגם לא על עליית 

מחירים מפתיעה. והמחיר, הפתעה – נגיש לכל כיס. אז איך 
זה עובד בלי תכנון? למה דווקא הכאוס מביא למבחר גדול 

ולמחיר נמוך?
אשר  ושינויים,  התפתחויות  יש  תחום,  בכל  כמעט 
פיתוחים  ומתייעלים.  הייצור משתנים  אופני  מהן  כתוצאה 
ויעילים,  חדשים  שחקנים  לענף  מכניסים  טכנולוגיים 
למשל,  יותר.  נמוך  ובמחיר  יותר  טוב  לייצר  יודעים  אשר 
דגמים  רואים  אנו  שנה  מידי  והטלפונים,  המצלמות  בשוק 
מוצר  יש  כאשר  זאת,  לעומת  יותר.  וזולים  יותר  חדשים 
שלא  קובעת  וגם  קבוע,  מחיר  לו  קובעת  הממשלה  אשר 
עניין להתייעל.  אין  ליצרנים  יכנסו שחקנים חדשים לענף, 
הפוליטיקאים,  מול  שלהם  האינטרסים  הוא  עניינם  עיקר 
לטובתם.  השוק  את  ויסדרו  הקיים  המצב  את  שישמרו  כך 
האינטרס שלהם הוא שהמחיר יהיה גבוה )ממש בימים אלה 
מתקיים מסע שתדלנות כדי ששר האוצר יאשר להעלות את 
ביוקר.  משלמים  פשוט  והצרכנים,  לצרכן(,  החלב  מחיר 
וכך, לגבי שווקים "מוסדרים" מתקיימים כחזון נפרץ דיונים 
בכנסת על גובה המכסות, החלוקות, המחירים ועוד. זה לא 

עסקים, זה פוליטיקה. 
את  המחיר,  את  קובע  הצרכן  החופשיים,  בשווקים 
או  זול,  מחשב  לרכוש  יכול  אדם  הכמות.  ואת  האיכות 
שלושה מחשבים, או מחשב אחד יקר ועם ביצועים גבוהים. 
הוא מקבל את ההחלטה, ולא פוליטיקאי. אם הצרכנים לא 
ירכשו מחשבים יקרים, הספקים יתאימו את עצמם לביקוש. 
לכל  השפעה,  אין  לצרכנים  מתוכנן,  בשוק  זאת,  לעומת 
היותר הם יכולים להימנע מלצרוך חלב. בעצם, הם לא ממש 

יכולים להימנע. הם קהל שבוי. 
אחרי שנים רבות בהן אזרחי ישראל משלמים את מחיר 
התכנון, המועצה הלאומית לכלכלה מעוניינת להפסיק את 
 – התחרות  מיתרונות  ליהנות  לתושבים  ולתת  האבסורד, 
מחיר יותר נמוך, מבחר יותר גדול, ואי תלות באינטרסנטים 
שיהיה  הזמן  הגיע  בצדק.   שלא  להרוויח  מעוניינים  אשר 
גם  איכות,  ומשפר  כזה שמוזיל מחירים  חזק,  כאוס  כאוס, 

בשוק החלב.

duzir1@gmail.com :דוד רוזנטל / הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה. לשאלות והערות

כולם שווים? לא תמיד זה אפשרי
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