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אוריאל צייטלין
צילומים: חב"ד אינפו, פנחס וייסמן

שלו.  החנית  חוד  את  הישיבות  בבחורי  רואה  התורה  עולם 
בחורים שמתנזרים מן העולם הזה לטובת חיים רוחניים. לא תמיד 
זה קל, בהתחשב בעובדה שהיום הכל נגיש וההקרבה היא הקרבה 
אמתית. עם זאת, בחורי הישיבות נהנים מיחס מאוד מוערך בכלל 

המגזר החרדי. 
השאלה המסקרנת בימים אלה, כיצד בני הישיבות מנצלים את 
החופשה הקצרה של שלושה שבועות בלבד. שהרי בחופשת בין 
יותר משבוע  לא  להם  מותירים  החגים  ופסח,  סוכות  הזמנים של 
אחד לחופש אמיתי. החגים לרוב הם מאוד משפחתיים והבחורים 
המשפחה,  ללא  לעשות  רוצים  שהיו  לדברים  חופשיים  פחות 

ובימים שלפני החג - מעסיקים אותם בהכנות לחג. 
זאת  היא  אב,  חודש  של  הזמנים  בין  הזו,  הקצרה  החופשה 
הם  בה  קדימה,  שנה  לכמעט  הכוחות  את  להם  לתת  שאמורה 

מקסימום יתפנקו על צלחת צ'ולנט בליל שישי פעם ב...

עת לעבוד

"אני עובד", עונה לנו בקצרה בצמד מילים משה, בחור ישיבה 
שמנצל את זמן החופשה בכדי לממן את עצמו להמשך השנה. הוא 

מספר כי בנוסף הוא יוצא עם משפחתו לנופש. 
אז בואו נדבר על תופעת העובדים: לא הרבה בחורים עובדים 
בימי בין הזמנים, אבל אלה שעושים זאת, מרוויחים מעט מאוד. 
לעיתים מדובר בעבודות פיזיות תמורת תשלום יחסי והוגן, אבל 
זאת,  למימון שנה שלמה. אלה שעושים  לא מספיק  בוודאי שזה 

למעשה מוותרים על החופשה לטובת עבודה. 
בחור ישיבה נוסף בשם נפתלי מספר לנו, שחופשה גם היא יכולה 
'בומבסטי'  טיול  להיות  חייב  "לא  עבודה.  באמצעות  להתבטא 
בשביל ליהנות. אני כל השנה יושב על הספסל ולומד, המסלול נע 
בין בית מדרש, חדר האוכל ומשם לחדר. פתאום אני מגיע ומרים 
ברזלים, מתאמץ רץ ומוציא מרץ של שנה שלמה. זה דבר נהדר". 

בישיבה  בשיפוצים  עובד  משוחחים,  אנו  אתו  הבחור  נפתלי, 
משה  גם  החופשה.  עבורו  מתנהלת  כיצד  ומתאר  לומד  הוא  בה 
וגם בחור הישיבה השני מסכימים אתנו שרוב בני הישיבות בכלל 
עסוקים בטיולים עם חבריהם לספסל הלימודים וגיבוש מהישיבות 

הקטנות. 

עת לנפוש

הישיבות  בני  אליהם  המרכזיים  היעדים  אלו   – וצפת  טבריה 
נוסעים בכדי לנפוש, כך יצא לנו משיחות עם הרבה מהם. הסיבה 
כנרת,  מירון,   המוזכרים.  ליעדים  הקרובים  באתרים  טמונה  לכך 
הישיבות  בני  שרוב  מה  זה  באזור.  רבים  הליכה  ומסלולי  גולן 

עושים, כך על פי הבדיקה שערכנו. 
פגשנו  עכשיו  שרק  בחורים  עם  מלשבת  נהדר  יותר  דבר  "אין 
אותם ולהחליף חוויות על הישיבה", מתאר לנו חיים, נופש בצפת 

שבדמים מרובים משלם יחד עם חבריו על דירונת בעיר הפופולרית 
הזו לנופשים. פתאום אתרים שלא תמיד מלאים בחרדים, הופכים 
למקום מפגש מקורי של בני הישיבות. חלקם יוצאים השכם בבוקר 
בכדי להניח את כף רגלם על עוד פיסה מארץ ישראל ובמהלך היום 

יצעדו בשבילי ישראל.
חלקם פשוט יטיילו ויתפללו בקברי צדיקים. אליהו, בחור ישיבה 
החופשה:  בזמן  חבריו  עם  עושה  הוא  במה  אותנו  משתף  נוסף, 
גם,  תנסה   – הטבע  בחיק  גמרא  לומדים  כנרת,  נהרות,  "טבריה, 
זה גישמאק – מתבודדים ומדברים עם הקב"ה, ישנים ביום וערים 
בלילה, וגואה", הוא מגולל במהירות מסחררת את הדברים שהוא 

מספיק לעשות בשלושה שבועות. 
את ההמלצה ללמוד בטבע, בוודאי שננסה, אך משהו לא ברור 
לי: מה זה "גואה"? גואה היא מדינה קטנה בהודו למיטב ידיעתי... 
אך הוא מסביר: "יש חנות נרגילות שנקראת גואה. אנחנו הולכים 
ארבעה-חמישה בחורים ויושבים לעשן נרגילה. אנחנו יושבים על 
היצירתיות  מפתיעה  שש-בש".  ומשחקים  מעשנים  נמוך,  שולחן 
ששמורה לאנשים מבוגרים שיושבים סביב נרגילה ומשחקים שש 

– בש להנאתם בתקופת הפנסיה. 
שיוצאים  בחורים  של  תופעה  ישנה  האם  לברר  מנסה  אני 
למקומות לא ראויים בתקופת בין הזמנים. "אני לא מכיר. תראה, 
גם בחור שיוצא בתקופה זו למקומות לא טובים, זה כי הוא בחור 
בעייתי. הוא יוצא כנראה גם באמצע הזמן, אז השאלה לא נכונה 
מיסודה. אם תשאל אם יש בחורים שכללית יוצאים למקומות לא 
הידוע  פי  ועל  לא משפיעים  מיעוט. הם  כנראה שכן. הם  טובים, 
לי אי אפשר לקרוא לזה תופעה. בסביבה איכותית, הם כנראה לא 
יהיו מחוברים חברתית – כי מי יסכים לצאת איתם נניח לטבריה?"  
בחור ישיבה מחברון מוסיף לנו על דבריו של הנ"ל, שאם כבר 
בחורי ישיבה שהולכים למקומות לא טובים, עושים את זה דווקא 
באמצע הזמן, כי בבין הזמנים עסוקים בטיולים ובעצם בין הזמנים 
תמיד  לא  בחורים שהם  אותם  השנה,  באמצע  דווקא  הוא  עבורם 

הראויים, יש להם הרבה זמן, אבל כאמור אלה שוליים ממש.

עת לטוס

הופתענו במהלך הכנת הכתבה, לשמוע במהלך שיחות רבות על 
תופעה חדשה ומעניינת – בחורי ישיבה שטסים לחו"ל. 

בחור מסוים סותר את העובדות שהעלנו לעיל וטוען שמסלולי 
"לכל  בצפון.  החברים  עם  זמן"  "שריפת  לטובת  דעכו  ההליכה 
אבל  למשפחה,  שמוקדש  הזה  השבוע  הזמן,  את  יש  משפחה 
החברים  עם  יוצאים  ההליכה.  מסלולי  של  התופעה  את  אין  כבר 
שקיימת  מציין  הוא  בצימרים",  או  בדירות  הזמן  את  ומעבירים 

תופעה של טיסות לחו"ל. 
בחורים  קבוצת  לפרטים:  אותנו  מכניס  נוסף,  בחור  יהודה, 
מתארגנים על דעת עצמם וטסים לחו"ל לשבוע, בדרך כלל ליעדים 
מאוד זולים - שם הם יוצאים לאתרים לטייל בהם. ומה הישיבות 
זאת  אם  אבל  זה,  את  אוהבים  לא  בוודאי  "הם  זה?  על  אומרות 
הוא  עין",  להם  שיעלימו  כנראה  בשקט,  שיוצאים  קטנה  קבוצה 

מסביר. 
הוא  אלה  שברגעים  לנו  מודיע  השיחה  תחילת  כבר  שמואל, 
יעד טוב לטוס עם חברים. "תראה, אין לנו כוונה לשבור  מחפש 
הפשוט  החישוב  אבל  הגיוניות.  מאוד  הכל  בסך  שהם  מוסכמות 
לי מחופשה  זול  יותר  זה  אומר שאם אני טס לרודוס עם חברים, 
זה  600 שקל –  בארץ. לקעמפ של הישיבה אני משלם בסביבות 
למה שאמשיך  ימים,  ארבעה  ביוון  איתו  להיות  יכול  סכום שאני 

לשלם?" הוא טוען בלהט. 
לשאלה האם לראשי ישיבות יש שליטה במצב, שמואל עונה כי 
"כי קודם כל זו תופעה ישנה, רק היא מתפתחת בשנה זו ובשנה 
שעברה לממדים שווים התייחסות. לראשי ישיבות אין הרבה מה 
לעשות בעניין, כי זה באמת לא תופעה בעייתית כי בחורים שאנחנו 
מדברים עליהם, באמת לא עושים שטויות, אז לאסור את המותר?" 
בבית  הצבא  "מבחינת  הישיבות:  ראשי  עבור  טיפ  גם  לו  ויש 
הזמנים מותר לטוס לחו"ל )ראוי לבדוק, ישנם קריטריונים מסוימים 
א.צ(, שיעבירו את הסמכות לראשי הישיבות ורק הם ייקבעו למי 

לכל זמן ועת
פרויקט מיוחד: מה עושים בחורי הישיבות ב'בין הזמנים'? • עת לעבוד: 

בחורים שמנצלים את חודש אב להגדלת קופת החיסכון האישית 
• עת לנפוש: בחורים ש'מתארגנים' עם חברים על דירה בצפון או 

טיול מרתק • עת לטוס: התופעה החדשה שמתפתחת למורת רוחם 
של ראשי הישיבות – טיסות ליעדי נופש מוזלים • עת לשבות: אלה 
שפשוט מעדיפים 'לא לעשות כלום', ועושים את זה לפעמים אפילו 

בישיבה עצמה • ועת ללמוד: אחרונים חביבים, שממשיכים לשקוד על 
תלמודם במסגרת 'ישיבות בין הזמנים' 
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הוא  הישיבות",  וועד  ולא  לא  ולמי  לטוס  מותר 
וכאשר  שאם  לתהליך  מסייע  ולמעשה  אומר 

דווקא יהיה זה שימנע ממנו לטוס עם חבריו...
חרדים  בחדרי  עיתונאי  פרבר,  יענקי  עם  זה  בהקשר  שוחחנו 
ומתעסק רבות בעניינים חינוכיים, ושאלנו אותו בהקשר זה: "תלוי 
עם מי ולאן. בעיקרון אין בעיה ואפילו לדעתי בארץ יותר בעייתי. כי 
בחו"ל יותר נזהרים. ודבר נוסף, שבארץ יותר מתמצאים בשטויות 

ויודעים היכן לחפש אותם". 

עת לשבות

תופעה נוספת שעולה, היא תופעת השובתים. תופעה של בחורים 
מחויב  אני  השנה  "כל  שיטה.  גם  להם  ויש  כלום  עושים  לא  של 
לזמנים, לסדרים ולשיעורים. היום מתחיל בלילה. הסיידר מסתיים 
ב–11, להתארגן לשינה לוקח חצי שעה, נותרת לי שעה עד שאני 
הולך לישון בשביל שאצליח לקום בבוקר. הסדר יום די צפוף ואם 

אני צריך מנוחה, זה בין הזמנים. 
ללכת  לזמנים.  להיות מחויב  לא  זה פשוט  צריך  "כל מה שאני 
ולא לעשות כלום.  רוצה  רוצה, לקום מתי שאני  לישון מתי שאני 
אני נמצא בבית, מסתובב ואוכל, משחק ובגדול לא משהו מוגדר. 
ההורים שלי מן הסתם מצפים שאני אסייע במלכות הבית, אבל אני 
מסביר להם שאו שאני פה לא עושה כלום, או יוצא עם חברים. כך 
או כך, אני לא עוזר. כמובן שבמידת הצורך, בשעת לחץ אני אתן את 
כל כולי, אבל בשגרת החופש, אני אתמקד בזה. ההורים מבינים", 
מתאר בפנינו בצלאל. בתחילה נדמה היה שמדובר בתופעה ייחודית 
שמאפיינת בודדים, לא משהו שמסמן תופעה נרחבת, אבל התברר 

לנו שישנם עוד בחורים רבים שנוהגים כך.
התופעה היותר מעניינת כשדבר כזה קורה בישיבות. ישיבות לא 
מעטות, בהן קבוצת בחורים נשארת בישיבה לימי בין הזמנים, או 
לפחות בחלק מן הימים. אין סדרים בישיבות, אין חדר אוכל, אבל 
חשמל למזגן צונן, תאורה, יש גם יש. "אנחנו קמים בשעות שלנו, 
הולכים לישון בשעות שלנו, אנחנו נמצאים עם החברים הקרובים, 
משחקים משחקי חברה, שומעים שירים וכל היום שלנו". אומר לנו 
וגם דואג להכניס אותנו לפסיכולוגיה  אלעזר, בחור ישיבה שובת 
יותר: "זה גם בריא לנו לנפש. מבחינת בחורים מסוימים,  עמוקה 
זה עול.  זה עול. הם אוהבים את הישיבה ומחוברים, אבל  ישיבה 
ואנחנו  נוחים  יותר  בהקשרים  גם  הישיבה  את  לפגוש  צריך  בחור 

יותר מחוברים לישיבה בצורה כזו". 
לעומתו בחור אחר מבקר את התופעה: "אם יש משהו שבחור 
לשכוח  לחלוטין.  מהישיבה.  להתנתק  זה  בחופש,  לעשות  צריך 
כמו  חוזרים  ובחורים  ניתוק  של  שבועות  שלושה  קיימת.  שהיא 
יכול לחלוק על בחורים שזה עוזר להם,  חדשים לישיבה. אני לא 

אני כופר ברעיון שזה דווקא מועיל". 
החופשה.  במהלך  יום  סדר  גם  מתקיים  בודדות  בישיבות  אגב, 
הבולטת שבהם, היא ישיבת רש"י: בישיבה אין בין הזמנים, במשך 
כל ימות השנה, למעט חג הפסח. הבחורים לא מתלוננים על הנוהל 
הישיבה  אל  מאוד  מחוברים  שהם  כיוון  נהנים  הם  ולהפך,  הזה, 
לקעמפ  הבחורים  יוצאים  זאת  במקום  הישבה.  הווי  אל  ובעיקר 
הבחורים  שוהים  הראשון  בשבוע  כשבועיים,  שנמשך  ייחודי 
במלון מוזל אותו שוכרת הישיבה, בשבוע השני שוהים התלמידים 

משקעות  בתוכניות  מלווה  הדבר  הירדן.  גדות  על  הנפרסת  בזולה 
ומעניינות. כמי שלמד בישיבה זו, אפשר להעיד שמדובר בציפייה 
מתמשכת כל השנה לימים אלה. בישיבות נוספות ישנם קעמפים, 

אבל זה לא נחשב לסדר רשמי של הישיבה. 

עת ללמוד

בבין  הלימוד  ומאפייני  הזמנים  בין  ישיבות  על  לברר  ניסינו 
שדיברנו  הבחורים  מרבית  מעניינת:  תמונה  עלתה  שם  הזמנים, 
איתם, לא מכירים בחורים שלומדים בישיבות בין הזמנים, למרות 
אחוז.  במאה  מייצג  בהכרח  שלא  מדגם  על  מדברים  אנחנו  זאת, 
מאוד  כמשהו  כנראה  אבל  בהחלט,  קיימות  הזמנים  בין  ישיבות 

שולי. 
ישיבה אתו שוחחנו, מסביר את התופעה: "תראה,  יאיר, בחור 
ישיבות בין הזמנים זה דבר מאוד חדש. בתקופה של האבות שלנו 
זה לא היה קיים בכלל. ניסו להכניס כזה דבר שהוא בתשלום, אבל 
הולכים  שכן  בחורים  ויש  ישיבות  יש  תפס.  לא  פשוט  זה  בפועל 

ללמוד במסגרות כאלה, אבל מאוד בודדים", הוא אומר. 
יותר  הרבה  לראות  "אפשר  מעניינת:  פרשנות  גם  נותן  גם  יאיר 
הזמנים,  בין  בישיבות  ולומדים  יושבים  קטנות  מישיבות  בחורים 
באופן כללי, אצל הבחורים הישיבות הגדולות, זה לא תפס. הסיבה 

מישיבות  ישיבות  שבחורי  בעובדה  טמונה  לכך 
הזמן,  באמצע  חופשיות  ליותר  רגילים  גדולות, 
ממש  לא  ואנחנו  שעות  להם  סופרים  ופתאום 
מתחברים לזה. מה שמעניין שעל דעת עצמם בחורי 

ישיבות יוצאים ללמוד ללא פיקוח כזו או אחר". 
של  דבריו  את  לנו  מאשרים  בחורים  ועוד  עוד 
נתנאל  בשם  אחד  בחור  לבסוף  מצאנו  אבל  יאיר, 
מאוד  עמדה  לו  ויש  הזמנים  בין  בישיבת  שלומד 
נחרצת ובלתי ניתנת לערעור: "בן תורה אמור להגות 
הסף  את  לו  יש  בחור  כל  כוחותיו.  סף  עד  בתורה 
שלו. אני יכול להניח שלא דיברת עם נוער שוליים 
בכתבה, אלא עם בחורים שמכירים את מהות ערך 
הלימוד, ולכן אני בטוח שבחור שלא מסוגל לשבת 
וללמוד בבין הזמנים, הוא באמת לא מסוגל. תטריד 
אותו המחשבה בזמן אלול, 'למה לא ניצלתי את ימי 
בין הזמנים?' לכן אין פה שאלה של ערכיות כלפי 
ללמוד  בהכרח  הולכים  שלא  תורה  בני  רוב  אותו 
בבין הזמנים ואגב, אפילו ראשי הישיבות מצדדים 
בחופשה שנקראת בין הזמנים. אני כן מסוגל לשבת 
וללמוד כמוני יש עוד עשרות אלפים, אבל לא כולם 
בין  ישיבות  של  במסגרות  דווקא  זה  את  עושים 
כי  מסכים  גם  הוא  ולמעשה  אומר  הוא  הזמנים", 
בחורים לא לומדים במסגרת המסגרות הממוסדות. 

השאלה המסקרנת בימים אלה, 
כיצד בני הישיבות מנצלים את 
החופשה הקצרה של שלושה 
שבועות בלבד. שהרי בחופשת בין 
הזמנים של סוכות ופסח, החגים 
מותירים להם לא יותר משבוע 
אחד לחופש אמיתי. החגים לרוב 
הם מאוד משפחתיים והבחורים 
פחות חופשיים לדברים שהיו 
רוצים לעשות ללא המשפחה, 
ובימים שלפני החג - מעסיקים 
אותם בהכנות לחג
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דוד פרץ

מדובר  הפעם  באשדוד,  החרדי  לציבור  בעיות  מתעוררות  שוב 
בחוף הנפרד בעיר. החוף עצמו עמד בעבר במחלוקת לגבי כשירותו 
גם מגדולי המחמירים,  קיבל חותמת  ולאחרונה  לציבור,  הרוחנית 
אלא שאז החלה נהירת אלפי אנשים אל החוף ומכל קצוות הארץ 

עטו על המציאה. 
ביכולתה  שאין  קטנה  רצועה  היא  החוף  שרצועת  היא  הבעיה 
להכיל כמות כזו של אנשים, והתמונות שהגיעו מהחוף, מלמדות 
טיפת  בלי  השני,  בתוך  אחד  אנשים,  אלפי  נוראה,  צפיפות  על 

פרטיות שמגיעה לאדם שהולך לנפוש בחוף הים. 
שלא  עצמה,  אשדוד  מתושבי  תגובות  גם  הגיעו  התמונות  עם 
עיר  באשדוד,  הנפרד  החוף  נראה  "ככה  הזה:  למצב  רגילים 
בעלת רצועת חוף ענקית, ואוכלוסייה חרדית ודתית, שמונה יותר 
משלושים אחוזים״, מאשים אחד התושבים בראיון ל'כיכר השבת' 
מאשר  שלו  בקמפיין  יותר  כנראה  עסוק  פה  העיר  "ראש  השבוע, 

לתת שירות לתושבים הדתיים והחרדים״. 
תושב אחר בעיר מוסיף: "אני מתבייש לבוא לחוף הזה ולהצטופף 
בעיר  כאן  יש  מים.  מקצת  ליהנות  לזכות  כדי  אדם,  בני  אלפי  עם 
והדתיים שמהווים שליש מהאוכלוסייה,  ולנו החרדים  10 חופים, 
לא מגיע לנו חוף נורמלי. ראש העיר יחיאל לסרי, הפקיע לנו לפני 
גדולה מהחוף לטובת הגולשים, הגיע הזמן  שמונה שנים, רצועה 
ויתנו לאנשים קצת מקום לנשום, חרדים  שיחזירו לנו את הגזלה, 

הם גם בני אדם". 
שהוקם  מאז  הנפרד,  "החוף  בתגובה:  נמסר  אשדוד  מעיריית 
במקומו הנוכחי מלפני מספר שנים ועד היום נשאר באותם המידות, 
נהפוך הוא, החוף מקבל שירות ברמה הכי גבוהה בארץ! בהשוואה 
לחופים נפרדים אחרים. אנו עומדים בקשר רציף עם כל החסידויות 

והציבור הרחב לצורך מתן שירותי חוף ברמה גבוהה, ובדגש על כל 
נושאי הצניעות״.

"להלן מספר דוגמאות:
1. הרחבת מתחם החניה החיצוני ומתן סידורי החניה להסדרה.

בו  מתרחצים   45 של  לכמות  חדש,  מלתחות  מתחם  בניית   .2
זמנית.

3. הרחבת המחיצה בים לשיפור ההפרדה למתרחצים. 
4. מעבר לימי הפרדה לנשים וגברים.

נשים  לימי  ובניקיון, בהתאמה  קבלן במרפאות  עובדי  5.קביעת 
וגברים.)חובשות ועובדות ניקיון לימי נשים(
6. תגבור מצילים משמעותי בימי העומס.

שמשיות  כיסאות,  שירותי  למתן  החופיקס,  פרויקט  פתיחת   .  7
הרחב  הציבור  כיס.  לכל  שווים  במחירים  והכל  קיוסק  כולל  וכו', 

מפרגן ומעריך את הפעילות ורמת השירות.

אכזבה בימית

לא רק באשדוד הציבור החרדי מרגיש זלזול, גם בפארק המים 
החרדי,  לציבור  פעמי  חד  באופן  השבוע  שנפתח  אלפיים  ימית 
תיעוד  הגיע  העיתון  חריפות של המבלים. למערכת  עולות טענות 
לא  מראות  ומשפילה,  מביישת  בצורה  נדחקים  אנשים  אלפי  של 

הגיוניים בעליל.
אם חרדית, תושבת בני ברק, שעובדת במשך כל השנה ורצתה 
יום אחד של נופש, מתארת בפנינו את מה שעבר עליה ביום נופש, 
שנהפך ליום של סיוט: "נרגשות הגענו לפארק המים ימית 2,000, 
לבלות  כדי  מהעבודה,  חופש  יום  לקחתי  אני  גם  רבות  נשים  כמו 
עם הילדות, אני אמנם הגעתי ברכבי אבל נשים רבות אחרות הגיעו 
ציבורית  תחבורה  ואין  היות  רחוקות,  מערים  אוטובוסים  בכמה 

ישירה לאתר מערים חרדיות. 
"האתר נפתח בשעה תשע, אבל כבר מ9 היו בתור מאות נשים על 
בנותיהן ותינוקותיהן בהמתנה, מתברר שהחוויה המובטחת כללה 
3 תורים: בידוק, קופות וכניסה, למה 3 תורים? ככה. העניין הוא, 
שהתור הראשון שהיה לבידוק, היה הראשון להבהיר שכשמדובר 
בחרדים – אפשר לזלזל בהם. לדברי הנהלת הפארק, נכנסו 5,000 
צריכות  היו  וכולן  הכניסה,  בשעת  להגיע  כוונו  כולן  לאתר,  בנות 
לעבור דרך מעבר צר בין 2 מאבטחים שבדקו את התיקים. שום סדר 

לא היה בתור הזה מצד המארגנים. 
"למותר לציין שכזו מסה של אנשים עם ילדים, תינוקות ועגלות 
בחום הנורא ששרר, יוצרת מציאות בלתי אפשרית, ההמתנה בתור 
לחות,  חום,  דבר,  אותו  השני  בתור  וגם  כשעה,  הייתה  הראשון 
וניגרת זעה, צעקות,  צפיפות נוראה, כולנו דבוקה אנושית צפופה 
התעלפויות. לאחר 40 דקות, שנראו כמו ארבעים שנה, הגענו לראש 
התור, ובדיוק אז, בצעקות, מבקשים לזוז אחורה, אבל מי יכול לזוז 
כשמפולת אנושית מאיימת לקרות בכל רגע, ואז ההכרזה הפשוט 
אכזרית: 'אין יותר כניסה לאתר', לא משנה כמה שילמת, לא משנה 
מאיפה הגעת, אפילו אם הילדות שלך בפנים - את לא נכנסת. מאות 
נשים מאוכזבות נאלצו ללכת כלעומת שבאו, באכזבה, ומפח נפש, 

אחרי מה שעברו, אומרים להם ללכת״.
"אני לא מאשימה את המאבטחים ועובדי הפארק, הם עבדו מאד 
קשה. הטענה היא כלפי ההנהלה, שאפשרה להזמין כל-כך הרבה 
כרטיסים  מוכרים  למה  ולא התארגנה בהתאם.  אחד,  ביום  אנשים 
אם אין מקום? איך נותנים לאנשים להיסחב, ואז אומרים להם לא? 
אנחנו אמנם חרדים, גם אנחנו יודעים ליהנות, אבל לא בכל מחיר״.

2000, אך אלה  ימית  את הדברים הכואבים הצגנו בפני הנהלת 
בחרו שלא להגיב להאשמות החמורות נגדם. נקווה שמחזות אלה 

לא יחזרו על עצמם, וכל אזרח ינפוש בנחת ובשלווה כראוי.  

יוסי גיטלר

אותו?"  "הכרת 
הגאון  מרן  שאל 
רבי דוב לנדו ראש 
סלבדוקא,  ישיבת 
ש"ס  יו"ר  את 
אריה  הפנים  שר 
בהלווייתו  דרעי, 
הגאון  החפוזה של 
וינברג  אריה  רבי 
עם  שנערכה 
של  חמה  דמדומי 
ואתחנן,  פ'  שבת 
רחוב  בשיפולי 
בבני  איש  חזון 

ממקימי  היה  "הוא  תמה.  הוא  בנים'?"  'לב  ממקימי  "אתה  ברק. 
עד  ידע.  לא  אחד  אף  זה  את  צפויה.  הלא  התשובה  באה  ש"ס", 
נמוגו ערפילי הטשטוש שפיזר הגאון הנסתר  השבוע. עם פטירתו 
מהפכת  את  ולחולל  לזהות  הראשון  שהיה  והאיש,  דמותו.  סביב 

עולם התשובה ותנועת ש"ס העולמית, נגלה במלוא הדרו.
המנוח זצ"ל, נולד בפולין בט"ז חשון תרצ"ב לאביו רבי אברהם 
יהושע העשיל וינברג האדמו"ר מסלונים - תל אביב זצ"ל שחיבר 
את ספר האנציקלופדיה 'באהלי יששכר'. והיה גיסו של האדמו"ר 
מרן בעל ה'בית ישראל' מגור זצ"ל, ומצאצאי האדמו"ר בעל ה'דברי 
שמואל' מסלונים זצ"ל. אחיו היה רבי שמואל וינברג ז"ל לשעבר 

ראש עיריית ב"ב מטעם תנועת 'פועלי אגודת ישראל'.
בהגיעו לפרקו, נישא לרעייתו שתחי' בתו של הרב הלל ליברמן 
ז"ל מייסד בית הספר 'בית יעקב' הראשון בירושלים. בחייו הקים 
את ישיבת 'לב בנים' בירושלים לבעלי תשובה, והיה מראשי תנועת 
התשובה ואף שימש כראש ישיבה באופקים. הוא נודע כגאון גדול 
וחיבר ספרים רבים. ורבים שיחרו לשמוע את דרשותיו המפורסמות. 

זצ"ל  יוסף  הגר"ע  למרן  היתר  בין  ישראל  לגדולי  מקורב  היה 
ונמנה על  בזמן הקמתה של תנועת ש"ס, שהעריצו וחיבבו מאוד, 
ומאלו שדחפו את אריה דרעי להקמתה. ההכרות  מקימי התנועה, 
בין השניים התחילה בימיו של דרעי כאברך צעיר, שמסר שיעורים 
בכולל 'לב בנים', מתוך היכרות עם הרב משה וינברג, בנו של הגאון 
רבי אריה זצ"ל, שהציע לידידו אריה דרעי את המשרה במוסדותיו 

של אביו.
ור'  וינברג  משה  ר'  בניו  שני  מבורך:  ישרים  דור  אחריו  הותיר 
חסידות  מרבני  ויכלדר  אלי  רבי  וחתניו:  וינברג.  דוד  שמואל 

סטריקוב, רבי יצחק זאב הורביץ ורבי מיכאל פריינד.
מסע הלווייתו נערך ביום שישי ערב שבת קודש ואתחנן - נחמו, 
ברק,  בבני  מאיר  זכרון  שבת'  'שומרי  החיים  בבית   17:30 בשעה 
שם ייטמן לצד קברו של אביו, האדמו"ר מסלונים תל אביב זצ"ל, 
הטמון סמוך למרן בעל ה'חזון איש' זצ"ל ומרן בעל ה'שבט הלוי' 

זצ"ל.
יהא מליץ יושר על כל עם ישראל

הסלונימע'ר שהקים את ש"ס
בן של הרבי מסלונים, אחיין של האדמו"ר מגור, אח של ראש העיר והמייסד האלמוני של תנועת ש"ס • חייו 

הסודיים של הגאון רבי אריה וינברג ראש מוסדות 'לב בנים' נחשפים

לב האריה

באשדוד ובימית - חרדים שווים פחות
החוף הקטן באשדוד צר מלהכיל את אלפי המתרחצים, אך בעירייה מתעקשים וטוענים כי הוא טוב יותר משאר החופים הנפרדים 

• ובפארק המים שפתח את שעריו למגזר החרדי, מתלוננים הנופשים על סיוט בלתי נגמר, עומס ואכזבה

 התמונה באדיבות בחדרי חרדים



לשלב רחוק וקרוב
זו מומחיות

שומרים על העיניים שלך

עינית - מולטי איכות  מולטי אחריות  מולטי מומחיות

מולטיפוקל זה ענין למומחים

ירושלים ישעיהו 2, טל': 02-5002050, קניון רב שפע, שמגר 16, טל': 072-2750706
טל':  ,10 זוהר  נחל  שמש  בית   |  1-700-70-66-61 טל':   ,4 לנדאו  ברק  בני 

מרכז  אלעד   |  072-27507071 טל׳:  הירדן  נהר  הרמה  לב  קניון  חדש!   02-9918111
02-5800884 9, טל':  הר"ן  ביתר עילית   |  03-9063333 10, טל':  )רייסדור(, בן שטח  רימון 

* בכפוף למרשם ולבדיקת אופטומטריסטהסדרים עם קופות החולים

רוכשים משקפי מולטי פוקל
של חברת רודנשטוק

ג'ונסון & ג'ונסון במתנה!*מולטי פוקל יומיות של אקיוביו ומקבלים 30 זוגות עדשות מגע 

במולטי מבצע!ג׳ונסון & ג׳ונסון ועינית
עדשות מתקדמות 

מהמותגים המובילים בעולם
התאמה מושלמת וחיתוך 

מדויק של העדשות
 סימון 

אופטימלי 

לא הסתגלת - לא שילמת!
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ארבעס
יענקי קצבורג

בחורי ועד א' בישיבת חברון בגבעת מרדכי עברו 
השבוע באורח נדיר שלא זכור מאז קום הישיבה  
- מבחן כניסה מחודש לישיבה וזאת בעקבות המרד 
הגדול שהתרחש בישיבה בסוף זמן הקיץ.  הבחורים 
בישיבת  אלול  בזמן  ללמוד  ימשיכו  לא  וחלקם  ראיון  עברו 
קניבסקי שיגר מכתב  הגר״ח  כזכור מרן שר התורה  חברון. 

להורים בכתב ידו המעניק גיבוי לראשי הישיבה.

ניתוח  השבוע  עבר  מסקווירא  האדמו״ר  כ״ק 
קטרקט באחת מעיניו על מנת לשפר את ראייתו. 
הניתוח התבצע בבית החולים קולומביה שבמנהטן 
על ידי רופא מומחה שמטפל בנושאי קררקט בעיניים. 
לפני תקופה עבר הרבי ניתוח בעין השנייה שהצליח, בסיעתא 
דשמיא, וכעת טופל הרבי בעינו השנייה. בהודעה שהוציאו 
חברי בית הדין נכתב: ״הננו בזה להודיע לכל אנ״ש כי לאור 
הניתוח שעובר כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א על העיניים למחר 
ביום הרביעי, על כן יאמרו כל המניינים אחר תפלת שחרית 
לרפואתו  שלאחריו,  רצון'  והיהי  שבתהלים  רביעי  ספר 
אדמו״ר  מרן  כ״ק  ראשינו  עטרת  של  והמהירה  השלימה 
תפלתנו,  את  וברצון  ברחמים  יקבל  ברחמיו  וה'  שליט״א. 

וישלח לנו רפואות וישועות בכלל ובפרט אכי״ר״.

מועצת  נשיא  כהן  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן 
חכמי התורה שהה השבוע למנוחה בעיר טבריה. 
עלו  בה  הנופשים  וציבור  העיר  מתושבי  מאות 
להתברך. כמידי שנה בימי בין הזמנים מגיע מרן נשיא 
המועצת חכם שלום כהן בלוויית בני משפחתו לעיר טבריה 

ושוהה במשך מספר ימים לצורך מנוחה. 
בשיכון  דרלי  דוד  הר״ר  של  בדירתו  שהה  כהן  הגר״ש  מרן 
ד׳ בעיר שם הגה ועסק בתורה במשך כל היום, כאשר מאות 
ישיבות  בני  גם  כמו  בעיר  הנופשים  וציבור  העיר  מתושבי 
השוהים בקעמפים בגליל עלו להתפלל במחיצתו ולהתברך 
העיר  רב  נצפו  והתייעצות  לברכה  הנכנסים  בין  קדשו.  מפי 
הגרמ״צ בוחבוט, בכירי העיר ופרנסיה, ונציגי ש״ס בטבריה 
כהן  מרן חכם שלום  יצא  בצפון,  והסביבה. במהלך שהותו 
להעתיר  בגליל  הקדושים  התנאים  לציון  שנה  מידי  כמנהגו 

בתפילה על כלל ישראל. 
ישהה  שם  מירון  ליישוב  מרן  יצא  )שישי(  היום  כי  יצוין, 
בימים  במירון  שהה  כן  כמו  השבת.  לאחר  עד  למנוחה 
ירושלים  יקירי  האחרונים הגאון הגדול רבי יהודה כהן ר״י 
שבת  לכבוד  הדסים  לקטוף  הגיע  אמש  ישיבתו.  בני  עם 

במושב מירון.

#ביום שלישי הסתיים הטיפול הרפואי אותו עבר האדמו״ר 
מויז'ניץ בבית החולים במנצ'סטר. הטיפול בליבו של הרבי 
והוא צפוי להישאר לתקופה קצרה של  היה מתוכנן מראש 
הנופש  למקום  ימשיך  מכן  כשלאחר  והחלמה,  התאוששות 
בעיירת הקיט חלדודנא שם הוא ישהה בשבועות הקרובים. 
בשעת  רבה.  בהצלחה  ב״ה  עבר  הטיפול  הרופאים,  לדברי 
פרקי  אמירת  לצד  תפילות  אלפים  נשאו  הרפואי  הטיפול 

תהילים לרפואת רבי ישראל בן אסתר לאה לרפו״ש.

ואלי  גרוזמן  מנדי  העיתונאים  השמיעו  השבוע 
מורשת  בכאן  ביתאן״  ״מנדי  בתכניתם  ביתאן 
ישיבת  ראש  רימר,  בנימין  רבי  הגאון  של  הקלטה 
זצ״ל,  אלישיב  הגרי״ש  מרן  של  וחתנו  מלך  קרית 

המספר על ההתוועדות עם הרבי מליובאוויטש בה נכח ועל 
קשריו עם הרבי. ההקלטה נלקחה מתוך שיחה שמסר אתמול 
‘ירחי כלה' שנערך בסמוך  הרב רימר בכפר חב״ד, באירוע 

ליום היארצייט של אביו של הרבי, שחל בכ' אב.
אלישיב  הרב  מרן  של  חתנו  הוא  רימר  בנימין  רבי   הגאון 
ישיבת  וראש  קנייבסקי  הגר״ח  מרן  גיסו לשעבר של  זצ״ל, 
‘קרית מלך'. הדברים שאמר חושפים את קשר ההערכה הרב 
בינו לבין הרבי, אך מצביעים לכאורה גם על שינוי במגמת 
נהוגה  שהייתה  לחב״ד,  הליטאים  בין  והפירוד  ההתרחקות 

עשרות שנים עקב המחלוקת העזה בימי חייו של הרב שך.
‘ירחי  התורני  במעמד  להשתתף  הגיע  רימר  הגר״ב  כאמור, 
יום  לכבוד  חב״ד  בכפר  המרכזית  בהישיבה  שנערך  כלה' 
לוי  רבי  המקובל  מליובאוויטש,  הרבי  של  לאביו  ההילולא 
בשבת  מהרבי  ששמע  ווארט  ואמר  זי״ע  שניאורסון  יצחק 

פרשת נח. 

אנחת רווחה בישיבת בית מדרש עליון בבני ברק: 
לאחר תקופה ארוכה של אי וודאות וחשש מפני 
ביטול היתר הבניה להיכל בית המדרש של הישיבה 
לאור תביעה קנטרנית של אחת מתושבות האזור דחו 

הערכאות השונות את התביעה והבנייה תימשך כסדרה.
מתברר כי לפני מספר שנים עתרה אחת התושבות בשכונה 
כנגד תכניות הבנייה וההרחבה של ישיבת בית מדרש עליון 
שהפכה לאחת הישיבות המובילות והידועות בעולם התורה 
התביעה  פתחה.  על  שנה  מידי  מתדפקים  תלמידים  ומאות 
התנהלה בערכאות שונות בהם בית משפט המחוזי בתל אביב 
וכן בבית המשפט העליון ונדחתה, כאשר את הישיבה ייצגה 

עו״ד שושנה גלס.
וועדת הערר המחוזית  סופי  ימים דחתה באופן  לפני מספר 
המדרש  בית  וכעת  הקנטרנית  התביעה  את  ובנייה  לתכנון 
הסופי  ההיתר  ניתן  האחרונה  בתקופה  המתוכנן.  כפי  יבנה 
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בבני ברק עבור תלמידי הישיבה.
באיחור  הוגש  הערעור  כי  מבהירים  המקומית  בוועדה 
ובשיהוי ומכל מקום אין כל סטיה מהוראות התב״ע.  חברי 
הוועדה קבעו כי ״נחה דעתינו כי אין המדובר בהיתר שנפלה 
בו אי חוקיות בולטת אשר מצדיקה את תוצאת מרחיקת לכת 
והפוגענית של ביטול היתר הבנייה עליו הסתמכו המשיבות 

בתום לב״.

כי  התבטא  קנייבסקי  חיים  רבי  התורה  שר  מרן 
ט'  בשבת  כשבועיים,  לפני  בשבת  נולד  המשיח 
באב, וכי הגאולה עתידה להתרחש בכל רגע. דבריו 
של הגר״ח הפכו לשיחת היום בכלי התקשורת ברחבי 

העולם.
על פי הדיווח בעיתון דיילי סטאר הבריטי, הגר״ח קנייבסקי 
רגע.  בכל  להתרחש  עתידה  היא  כי  ואמר  לגאולה  התייחס 
הגאולה מוכנה ומזומנת והמשיח נמצא בפתח, עורר מרן שר 
התורה את מקורביו. הגר״ח ציטט את דברי הגמרא במסכת 
ברכות תלמוד ירושלמי וכן את מדרש רבה על מגילת איכה 

בהם נאמר כי ביום החורבן תשעה באב נולד המשיח.
אף שנחרב המקדש, מכל  כי  בזה  לומר  רצו  ״נראה שחז״ל 
ועובר  בתוכינו  וחי  נמצא  והמשיח  קיימת  הגאולה  מקום 
לגוף אחר בכל דור ודור, מצוטט רבי חיים קנייבסקי בעיתון 
כי הנה הגאולה מוכנה  ״זו בשורה שאין להתייאש,  הידוע. 

וכשנזכה, נגאל מייד בקרוב״, הוסיף הגר״ח.
על פי הדיווח בדיילי סטאר שר התורה מסביר כי הרדיפות 
ללומדי התורה בדורנו הם סימן נוסף לביאת המשיח. לדברי 
רבי חיים, המשיח יבוא בהיסח הדעת כדברי הרמב״ם וכפי 

שכולנו מקווים שיקרה בקרוב ממש.

הניתוחים של האדמו״רים מויז'ניץ וסקווירא עברו בהצלחה, 
בחורי ישיבת חברון עברו מבחן מחודש, מרן חכם שלום כהן 

בטבריה והגר״ב רימר בכפר חב״ד

צילום: נתאי אבל – חב״ד און ליין.
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הימים הם ימי בן הזמנים, חופשת הקיץ שבה 
כולם יוצאים לכל מקום אפשרי המתאים לנו 
כציבור חרדי. יוצאים לחופי הים, בתי המלון, 
בריכות, פארקים ומתחמים - כדי להתאוורר לקראת זמן 
אלול. לא פעם, אני רואה תמונות של הצפיפות הבלתי נסבלת 
בחופים הנפרדים )נתניה, בת ים, הרצליה( ושואל את עצמי 
למה זה ככה? בפרט כשממול יש לציבור הכללי במדינת 
ישראל כמה וכמה חופים, אותם חופים בתקופה הזו יחסית 
ריקים, הציבור החילוני יותר נוסע לחו"ל, החופשה שלו 
היא ארוכה )חודשיים מול שלושה שבועות בלבד בציבור 

החרדי( ובלי כל קשר - גם לנו מגיע. 
הצפיפות הבלתי נסבלת של כל כך הרבה אנשים ברצועת 
חוף צרה נפרדת צריכה להיפסק. יואילו נא נציגי הציבור 

שלנו בכנסת ובממשלה לדאוג 
לרווחתו של הציבור ששלח 
אותם. למה למשל שלא יהיו 
באותם ערים שהזכרתי למעלה 
כמה וכמה חופים עבור הציבור 

החרדי? 
על  מעידה  הזו  הצפיפות 
יראי  החרדי  שהציבור  כך 
לו  אין  רוצה לנפוש אבל  ה׳ 
פעילותו  אפשרויות.  ממש 
במסגרת  דרעי  השר  של 
לרווחתם  הפריפריה  משרד 
באירועים  הישיבות  בני  של 
ובפעילויות ראויה לכל שבח. 
מקומות רבים ואירועים גדולים 
שבעבר הציבור החרדי יכול 
היה רק לחלום עליהם, היום 
קורים בזכותו. הקרדיט שלו. 
מאז נכנס למשרד הזה אנחנו 
רואים שחל שיפור משמעותי 
בכל הנוגע לרווחתם של ציבור 

בני הישיבות ולא רק. 
השבוע הנחיתי מופע ענק של הזמר אברהם פריד בעיר 
עכו, היו שם אלפים באירוע עצמו, ועוד אלפים שנותרו 
בחוץ, חשבתי לעצמי באותו ערב, מי חלם פעם שבעיר כמו 
עכו יגיעו אלפי בני תורה ובני משפחותיהם וייהנו ממופע 
שאינו נופל ברמת ההפקה שלו מכל הפקה של מופע גדול 
אחר בארץ, זה קורה כאמור בזכות הפעילות של השר דרעי 

בנושא במשרד הפריפריה. 
אבל את זה אני מניח לרגע בצד, ומדבר יותר על בעיית 
הצפיפות בחופים במהלך כל שלושת השבועות הללו, ניתן 

ואפשר לשנות, צריך לתת את הדעת בנושא כדי שכבר בשנה 
הבאה יוכשרו עוד ועוד חופי רחצה נפרדים, לפחות לפרק 
הזמן שבו הציבור רוצה לנפוש לפי כללי ההלכה אבל אין 
לו ממש איפה, ולכן הוא נאלץ להצטופף בתנאים לא תנאים 
כמעט אחד על השני במקום קטן שהוקצה לו בחוף הים. 

זה יכול להשתנות. גם לנו מגיע. 

נתניהו וחוק הלאום

התנהלותו של ראש הממשלה מול משבר חוק הלאום 
והדרוזים צריכה להילמד בבתי ספר לפוליטיקה. לפי איך 

שזה נראה כרגע גם את המשבר והדרמה הגדולה שניסתה 
התקשורת ליצור, גם את זה ראש הממשלה נתניהו יפתור. 
שוב פעם אנחנו עדים לכך שיש מי שגורם להעצים כל 
דבר שיכול ועלול להחליש את נתניהו מול דברים אחרים 
שמשום מה נעלמים לעמודים האחרונים בעיתונים ולכתבות 

אחרונות בתוכניות השונות. 
כל מה שיכול ועלול לגרום להיחלשותו של נתניהו צובר 
תאוצה, אלפי מילים והמון זמן מסך שנשרפים על כלום, 

כאילו הפעם זה מה שיפיל אותו, אבל מי שראה את הסקרים 
האחרונים מבין שהציבור כבר אינו טיפש, לא קונה את מה 
שהתקשורת מנסה להכתיב לו, חוסר האמון של הציבור 
בישראל בתקשורת הכללית שובר בכל פעם את השיאים 
מחדש, זה תמיד היה ויישאר ביבי והעם אל מול התקשורת. 

הצלילה של גבאי

כמי שעוקב אחרי מהלכיו של יו"ר מפלגת העבודה אבי 
גבאי אני לא יכול להתעלם ממסקנה אחת והיא שגבאי 
פשוט איבד את זה. כל ההתנהלות שלו מלמדת על דבר אחד 
וזה חוסר מנהיגות. זה הרי דבר ידוע 
שמפלגת העבודה זו מפלגה אוכלת 
ראשיה, אבל במקרה של גבאי יש גם 
סיבה, לא סיבה אחת אלא המון סיבות. 
פרמטר  בכל  כושלת  התנהלותו 
אפשרי, המהירות שבה חרץ את גורלו 
של ברושי, שעוד יכולה גם לעלות לו 
בכסף )300,000 שקל בכתב התביעה(, 
ייתכן ועד שיהיה פסק הדין בעניין 
זה גבאי כבר לא יהיה יו"ר מפלגת 

העבודה. 
אם בתחילת דרכו חשבתי שזקני 
לו לטפס  יתנו  מפלגת העבודה לא 
גבוה בגלל שהוא מזרחי בין היתר, 
הפעם אני חושב שהוא נותן להם את 
כל הסיבות שרק אפשר. הספיק השבוע 
גם לקרוא את קרב הציוצים שלו עם שר 
הביטחון אביגדור ליברמן, קרב ציוצים 
שמחזק את הטענה שהאיש אינו יכול 
להיות מנהיג. אני מנסה לדמיין את 
ראש הממשלה נתניהו בקרב ציוצים 
כזה, או אפילו את לפיד או את בנט, 

ועדיין זה לא נמוך עד כדי כך. 
כנראה שגורלו של אבי גבאי במפלגת העבודה כבר 
נחרץ. גם ההסכם שלו עם ציפי לבני לשילובה של התנועה 
במפלגת העבודה בבחירות הבאות, גם זה אינו מרים אותו 
בסקרים, ייתכן ואבי גבאי שהינו אדם חביב ואיש ניהול 
מוצלח מאוד, אבל להנהיג מפלגה, ועוד מפלגה כמפלגת 
העבודה הוא אינו מתאים, עכשיו כל שניתן הוא לראות 
כמה זמן ובאיזו דרך הוא ימצא את עצמו מודח מהנהגת 

מפלגת העבודה. 

גם לנו מגיע
העובדה שלציבור החרדי יש כל כך מעט חופים מותאמים אומרת דרשני ודורשת טיפול, כבר לשנה הבאה • 
וגם: משבר הדרוזים מוכיח שוב את יכולות ההישרדות של נתניהו, ומנגד, נראה כי גורלו של אבי גבאי נחרץ



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

התנהלותו של ראש הממשלה מול משבר חוק הלאום והדרוזים צריכה להילמד 
בבתי ספר לפוליטיקה. לפי איך שזה נראה כרגע גם את המשבר והדרמה 
הגדולה שניסתה התקשורת ליצור, גם את זה ראש הממשלה נתניהו יפתור.

"

ממרפסת המלון בים המלח, כאן נכתב הטור



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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הזגזג של איווט

במינון  לבעור.  ממשיך  הדרום 
ב״עצימות  לזה  קראו  פעם  מופחת, 
יותר  הצה"ליות  התגובות  נמוכה״. 
אקטיביות מבעבר הקרוב, שינוי מדיניות שלא 
מבשר את האביב. ירי הרתעתי, בדרך כלל שלא 
נסוג  ולא  מוותר  לא  החמאס  לפגוע.  מנת  על 
ממלחמת העפיפונים, בלוני התבערה, המאבק 
הפלשתינאי  והעניין  המצור  והצפת  הגדר  על 
בעולם. המינון  נבחר בקפידה, לא למות! אך 

גם לא לתת לחיות.
הנזקים הכספיים בעוטף וסביבותיו, נסבלים 
מיציאה  זולים  יותר  הרבה  ממשלתית,  ברמה 
הם  ולתושבים  לחקלאים  מקיף.  צבאי  למבצע 
לחקלאות  לחי,  הנזקים  בעליל.  נסבלים  בלתי 
ולצומח, לאקולוגיה והסביבה, אסוניים. שיקום 
הפארקים והיערות שנפגעו אנושות, אם וכאשר, 

ייקח שנים רבות. ״השחור״ ייראה בעיניים! 
הייתה  הסיטואציה  שבוע/שבועיים,  לפני 
תחילה,  בכוונה  שלא  שליטה  מאיבוד  כפסע 
התלקחות שלא מרצון. התוצאה הייתה מחייבת 
מבצע נוסף, מלחמה. תחילתה בכתישה מסיבית 
המשוואה  סופג.  הישראלי  העורף  מהאוויר, 
לאלוקי  רק  ומפה,  קרקעית  כניסה  שווה, 
 - צ'ולנט  כמו  זה  מלחמה  שליטה.  המלחמות 

אתה יודע מה אתה מכניס, לא מה יוצא.
זה מתחיל בתהלוכות השיבה בימי ו׳, המאבק 
התקשורת  לאמצעי  מיועד  הגדר  על  הסיזיפי 
אופרטיבית.  מטרה  כל  ללא  הבינלאומיים, 
הפגנות  לפיזור  אמצעים  הישראלית,  התגובה 
שמנסים  אלו  כלפי  הצורך,  פי  על  מבוקר  וירי 
לחצות או להזיק לגדר. פציעה, פגיעה, חלל/ים, 
ומתלקחת,  ניצתה  והאש  התלהמות  לוויה/ות, 
ניזונת ממדורת השנאה. ראשי המודיעין המצרי 
ושליח האו״ם לאזור, ממהרים לתווך ולהרגיע, 
הושגה  הצליח,  זה  עד-היום  הבא.  השבוע  עד 
עוממים  נשארו  הגחלים  המדורה,  על  שליטה 
סבב  כל  מובטחת!  לא  ההצלחה  ולוחשים. 

מוסיף שמן, מקדם את המלחמה הגדולה.  
השאלה שמנסרת בחלל, ״עד מתי״? מי, או 
מה יביאו לשינוי בשטח ובתפיסה האסטרטגית. 
כל הטקטיקות נוסו ונכשלו. האם חייבים מבצע 
צבאי נרחב? האם מבצע מוגבל יספיק? ואולי, 
מיטוט החמאס והחזרת הרשות לשלטון יהווה 
את הפתרון הרצוי? הכל דיבורים. החמאס מותח 
את החבל, לא עד כדי קריעה! כולם משחקים 
את  ומשלמים  סובלים  התושבים  העצבים.  על 
המחיר. קריעה משמעותה ״סוף״ עידן החמאס, 

את המשוואה הזו, ראשי החמאס הפנימו. 
של  הסבלנות  מתוחים.  העצבים  בישראל 
פקעה.  המחיר,  את  שמשלמים  העוטף  תושבי 
הלחץ הציבורי מכתיב שדרוג בתגובות ופעולה 
צה״ל  מקרוב.  קרוב  יותר  הפיצוץ  יזומה. 
מובטח.  האמריקאי,  הגיבוי  גבוהה,  במוכנות 
האחרון,  ברגע  ״להתלקחות״.  מוכן  היה  הכל 
הושעתה התגובה המוחצת ונמנע המבצע. את 

הסיבה ״חשף״ השר ארדן, כנראה מבלי משים. 
מתחת לפני השטח, ״מתבשל״ הסכם רב שנתי, 
בתיווך מצרי. במשך התהליך, שני הצדדים ״לא 

מגזימים״. עצימות נמוכה. 
ישנם  חלוקות.  הדעות  ישראל  בממשלת 
החמאס,  של  סופי  מיטוט  ודורשים,  שתובעים 
זה  הזדמנויות  ניצול  ויראו״.  ישמעו  ״למען 
ולצדו  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש  נקרא. 
קו  את  מובילים  ליברמן  איווט  הביטחון  שר 
אפשרי,  זה  באם  שנתי,  רב  והסדר  ״ההכלה״ 

שניהם עדיין מאמינים שאפשר!
עדיפה  שהסדרה  לשיטתו,  נאמן  נתניהו 
אותו,  לימד  האישי  הניסיון  מלחמה.  על 
איך  לא  נכנסים...  איך  יודעים  שלמלחמה 
החדשה,  בתחפושת  ליברמן  איווט  יוצאים. 
המתונה והממלכתית, בונה את עצמו כ״יורש״ 
״ממלכתיות״  נתניהו.  עידן  לאחר  האופטימלי, 
מי  של  העדכנית  הסיסמא  זו  דעת,  ושיקול 
שעות!   48 בתוך  הנייה  את  לחסל  שהבטיח 
העכשווית.  הפוליטית  המפה  את  קורא  איווט 
לכנסת נבחרים עם סיסמאות קיצוניות, לראשות 
כל  זיקית,  ושונה.  אחרת  מדיניות  זו  ממשלה 

האמצעים כשרים למטרה.   
לליברמן  ביטחון,  כשר  איווט  דומה  אינו 
הבחירות.  במערכת  מתלהם,  קולות  כמקושש 
בתפקיד שר הביטחון שינה איווט ליברמן צורה, 
משלמים  כנראה  המחיר  את  והתנהגות.  אפיון 
בעוטף-עזה. איווט ליברמן מכוון גבוה. בערב 
הבחירות הקודמות לכנסת, ליברמן חבר ״לגוש 
מהימין  מנדטים   5 גניבת  גם  נתניהו״.  לא  רק 
וצירופם לגוש הלעומתי, לא עזרו. בנימין נתניהו 
כי  השכיל  כשליברמן  יציבה.  ממשלה  הרכיב 
נתניהו עובדה מוגמרת, וכנראה הימין בשלטון 
לטווח ארוך, הוחל בשלב השני. סילוקו של שר 
ממשלת  בסיס  והרחבת  בוגי-יעלון  הביטחון 
נתניהו עם איווט ליברמן. השונאים המושבעים, 
״כדאיניקיות״  הפוליטיקה,  נפלאות  השלימו. 

כהשקפת עולם.  
׳הפנים׳,  כמו אחרים וטובים, איווט ליברמן 
עוברת  לראשות,  הדרך  לעין,  הנראה  שבטווח 
רק בימין, ולא בימין הקיצוני. ה״ווייז״ הודיע, 
החלפת מסלול, החל ניווט מחדש. שינוי הכיוון, 
הדרך והתגובות ה״איווטיות״, היו מתבקשות. 
האם איווט של היום הינו זאב בעור של כבש? 
או שליברמן תמיד ״היה״ כבש בעור של זאב? 

המבחן עוד לפנינו! 
ובימין,  בליכוד  בפוטנציה  ״היורשים״ 
איווט  ליברמן.  איווט  של  בעתידו  מזלזלים 
לפי  פלטפורמות  שמחליף  ה״קפצן״  ליברמן 
הצורך והשעה, כבר לא בשר מבשרנו. לנתניהו 
זה מצוין, השדרוג, הקידום האיווטי, לא בונה 
ומקדם מחליף/יורש/מתחרה על ההנהגה מתוך 
המפלגה. להבדיל מבוגי-יעלון שהחל לכשכש 
בזנב, ולהראות ניצנים של עצמאות מנהיגותית, 

מוקדם מדי. 

חכם  איש  מנוסה,  פרלמנטר  ליברמן,  איווט 
וחושב ובעיקר אסטרטג פוליטי מתוחכם, קורא 
עתידו  את  לחשב  ויודע  הפוליטית  המפה  את 
הקיצוני  הימין  על  בונה  לא  הוא  הפוליטי. 
כחיילים נאמנים, הוא לא מתכנן על נפתלי בנט 
ואיילת שקד ועתודותיהם. דור הכיפות הסרוגות 
הרחק מימינו. שדרת ההנהגה ביהודה ושומרון, 
ראשי ההתיישבות וקבלני הקולות המסורתיים, 
לא יהיו לשירותו ביום פקודה. אצלם הוא נשרף 
ולא קיים. בתפקידו הנוכחי כשר ביטחון, הוא 
לגישור,  ניתנת  בלתי  דרך  כברת  מהם  התרחק 

הם לעומתיים.
מרכז- המרכז,  על  חזק  בונה  ליברמן  איווט 

שמאל ואפילו שמאל מתון. אליהם הוא משדר, 
אליהם הוא מתכוונן. זהו איווט ליברמן החדש 
המשתנות.  לנסיבות  עצמו  מתאים  והעכשווי, 
הפלטפורמה  הם  וחשבונותיו,  אמונתו  פי  על 
איש  איווט,  הוא,  רק  לראשות,  אותו  שתביא 
הבמה  למרכז  להחזירם  יכול  הימין-המפוכח, 
השידור  תחנת  למה  סיבה  עוד  העשייה.  ונטל 
ברוח  פוגענית  בעליל,  המיותרת  ״גלי-צה״ל״, 
הצה"לית ושמאלנית בהכרה, ספינת הדגל של 

השמאל והבית של השמאלנים, לא נסגרת. 
בכל  ומיואשים.  נואשים  הפוליטי  במרכז 
המחוזקת  העבודה  ומפלגת  ללפיד  הסקרים, 
פחות  מנדטים  מספר  ביחד,  ליבני,  בציפי 
היהודי,  הבית  שבתווך,  המפלגות  מלליכוד. 
לליכוד  נאמנות  ש״ס,  התורה,  יהדות  כולנו, 
ה״כוכבת״  לוי  אורלי  ח״כ  נתניהו.  ולבנימין 
הצפים,  והקולות  הבחירות  מערכת  של  הבאה 
׳תתאים עצמה׳ לממשלה  הודיעה: שהיא  כבר 
בראשות נתניהו. השוקת יבשה. איווט ליברמן 
ופוזל  ימין-רך  המדבר  ממלכתי,  מעודן, 
והמרכז- מהימין  קולות  מביא  אך  שמאלה, 

ימין, יכול להיות שובר שיוויון ומביא המהפך. 
קולות  מאגר  אין  מרכז-שמאל  לליברמן 
לקושש! לליברמן ממלכתי, מתון אך ימין, יש 

מאגר קולות המחפש כיוון ומנהיג. 
השורות  קטן,  לא  פוליטי  טאקטיקן  נתניהו, 
אליו,  יאמץ  הוא  דבר.  חידשו  לא  האחרונות 
לליכוד, את איווט עם מינימום שיריונים. תחת 
נתניהו, ליברמן יהיה גנרל! ללא אצבעות בכנסת 
שיאפשרו מהפך. כשר ביטחון בקדנציה נוספת, 
והאישיות  התזה  את  לבנות  ימשיך  ליברמן 
יאלצו  בשמאל  נתניהו.  שאחרי  ליום  החדשה, 

לחכות לעידן ללא נתניהו, בכדי לחזור. 
תושבי העוטף משלמים בינתיים את המחיר 
של ההתחשבנויות הפוליטיות. המגרש הפוליטי 
בפוליטיקה,  וכמו  המדיניות.  את  מכתיב 
פגז  משלהם,  וקצב  דינמיקה  יש  לאירועים 
המשוואה  שנופלת,  רקטה  שפוגע,  ירי  טועה, 
משתנה והכל שביר, נפיץ. ׳הסדרה״ פתרון רב 
שנתי ללא מבצע צבאי והצמד נתניהו/ליברמן 
מככבים! מלחמונת, נפגעים והקלפים נטרפים 

מחדש.

שר הביטחון הבין שאין לו מה לבנות על הימין או הדתיים לאומיים והוא מכוון למרכז-
'הכלה' של טרור  – מצב של  • התוצאה המצערת עבור תושבי עוטף עזה  שמאל 

מתמשך, שעשוי להתלקח בכל רגע

עו"ד יצחק שינפלד 



נתניהו נאמן 
לשיטתו, שהסדרה 

עדיפה על 
מלחמה. הניסיון 

האישי לימד אותו, 
שלמלחמה יודעים 

איך נכנסים... לא 
איך יוצאים. איווט 

ליברמן בתחפושת 
החדשה, המתונה 

והממלכתית, בונה 
את עצמו כ״יורש״ 

האופטימלי, לאחר 
עידן נתניהו. 

״ממלכתיות״ ושיקול 
דעת, זו הסיסמא 
העדכנית של מי 
שהבטיח לחסל 

את הנייה בתוך 48 
שעות! 

"



בני
פרידמן
במופע
קיץ

יום ראשון כ"ד אב 5.8.18

בהיכל התרבות רח' המכבים 5,פ"ת

בשעה 20:00 סגירת דלתות בשעה 20:30

הישיבה נפרדת

הזמר
ישי לפידות

הזמר והיוצר
מאיר גרין

ובקופת ההיכל )באשראי( 03-9125222רח' אחד העם 31 קומה 3 03-9112002/48ניתן להשיג באגף לחינוך ותרבות תורניים

 כרטיסים
במחיר

₪ 30

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

הישגים מדומים

בתחילת השבוע פרסום שר האוצר כחלון מודעת 
שער בעיתון “ישראל היום”, אשר בה הוא פירט 
רשימה של הישגים שהוא מייחס לעצמו. כדרכו 
של פוליטיקאי, הרבה מהדברים אינם מדויקים - חלק אינם 
)מעט(  את  ואינני מבטל  הישג.  אינם  כלל  וחלק  הישג שלו, 
ההישגים שיש לו. אבל, מה שצד את עיני זה דווקא מה שלא 
היה במודעה – לא היה שום אזכור או ציון למאבק של כחלון 
במשקיעי הנדל”ן, ולא על הפרויקטים להשכרה ארוכת טווח 
בכישלון  מדובר  בכדי,  ולא  קידם.  שכחלון  המדינה  במימון 
מהדהד, שאפילו פוליטיקאי בקיא ורגיל מתקשה להציג אותו 

כהישג. 
ולאלה ששכחו, תקציר של פעולות כחלון בעניין – בתחילת 
הקדנציה כדי להוזיל את מחירי הדיור, כחלון הכריז מלחמה 
אותם  להוציא   – המטרה  בנדל”ן.  הקטנים  המשקיעים  על 
מנדל”ן,  הכנסות  על  המיסוי  הגדלת   – האמצעי  מהשוק. 
המשקיעים  שלישית.  דירה  על  המיסוי  עמד  החץ  ובראש 
אכן צמצמו פעילות בישראל, רוב משקיעי הנדל”ן הקטנים 
עברו להשקיע בחו”ל. ליציאתם מהשוק יש השלכות קשות, 
את  למשוך  דווקא  מאמצים  עושות  רבות  מדינות  בכדי  לא 

המשקיעים אליהן.  
 – לציבור  חשוב  שירות  מספקים  הקטנים  הנדל”ן  משקיעי 
מחירי  אבל  תופתעו,  אולי  זול.  ובמחיר  לשכירות  זמין  דיור 
הדירה.  למחיר  יחסית  מאד  נמוכים  הם  בארץ  השכירות 
בעוד בארה”ב ובמדינות שונות באירופה התשואה על הנכס 
משכירות עומדת בין 7-9 אחוזים, בארץ התשואה על דירה 
הערך  אומר,  הווה  בלבד.  אחוזים  כשני  היא  הארץ  במרכז 
הוא  חשבונם,  על  לשוכרים,  נותנים  הנדל”ן  שמשקיעי 
משמעותי. מחיר השכירות במקרים רבים הוא כמחצית ואף 
שליש ממחיר המשכנתא, נכון, עבור רבים זה עדיין לא מחיר 
זו  דירה  רכישת  של  השוק  למחיר  בהשוואה  אך  בכיס,  נוח 

הזדמנות מעולה.  
הדירות  היצע  מהשוק,  הנדל”ן  משקיעי  של  יציאתם  עם 
כדי  לעלות.  החלו  השכירות  ומחירי  הצטמצם  לשכירות 
לחפות על זה, מיהר כחלון לעודד ולסבסד באמצעות הנחות 
מס קרנות בורסאיות כדי שיכנסו לתוך שוק הנדל”ן, ויציעו 
בידו  בולט,  האבסורד  טווח.  ארוכת  להשכרה  דירות  לשוק 
האחת מוציא כחלון מהשוק את המשקיעים הקטנים שסיפקו 
האחרת  ובידו  מעורבות ממשלתית,  כל  בלא  לציבור  שירות 
משקיעים  להכניס  כדי  הציבורית  מהקופה  כסף  מוציא  הוא 
ולא  תסעוד  לא  נפשך,  ממה  בדיוק.  השוק  לאותו  גדולים 
תכסוף, גם תועיל לשוק וגם תחסוך כסף לציבור, אבל כנראה 

הצורך “לעשות משהו” גובר על ההיגיון. 
כעת מתברר כי אחרי כל הנחות המס, הפרויקטים לשכירות 
“אביב  פרוייקט  למשל,  מהדהד.  כישלון  הם  טווח  ארוכת 
להשכרה  המוצעות  דירות  כשמונים  השרון,  ברמת  שלי” 

הדירה  למעלה משנה. שכר  זה  ריקות  עומדות  טווח  ארוכת 
בהם הוא בערך כמחיר השוק, אך ישנה התחייבות של החברה 
כי שכר הדירה לא יעלה במשך כל תקופת השכירות, אלא רק 
בהצמדה למדד. זו נשמעת עסקה לא רעה בכלל, אך הצרכנים 
מצביעים ברגליים. קמפיין פרסום ומבצע “חבר מביא חבר”, 

לא שינו את התוצאה.  
ארוכת  ששכירות  יתכן  ברורה,  מסקנה  להסיק  מוקדם  עדיין 
של  מהיתרון  שחלק  כיון  בשוק,  מבוקש  מוצר  לא  זה  טווח 
שדווקא  פעמים  הניידות.  אפשרות  זה  בשכירות  מגורים 
להחליף  יכולים  צעירים  זוגות  למשל,  לנטל.  היא  הקביעות 
דירה לעיתים תכופות, בהתאם להצעות עבודה שהם מקבלים, 
ההיי-טק,  בתחום  ובמיוחד   – התעסוקה  שוק  כידוע,  היום, 
רב,  לזמן  להשתקע  המעוניינים  אלה  במיוחד.  תזזיתי  הוא 
כנראה, עושים מאמץ נוטלים משכנתא ורוכשים דירה. בעוד 
בחו”ל שכירות ארוכת טווח יש לה ביקוש רב, יתכן שהשוק 
אפשר  המוצר.  את  מספיק  להכיר  למד  לא  עדיין  בישראל 
התוצאה  אך  התופעה,  את  להבין  ולנסות  השערות  להעלות 

בינתיים היא – פארסה. 
לאור התוצאות, ואחרי הפגיעה במשקיעים והגדלת ההוצאה 
נשמטה  טווח  ארוכת  לשכירות  הדגל  תכנית  הציבורית, 
ממודעת ההישגים של כחלון. טוב שהוא הבין שכדאי להצניע 
טעויות, ולא התמיד בהם לאורך זמן. חבל שאת מחיר הטעות 
משלם לא הפוליטיקאי אלא הציבור. וככל שהציבור יבין טוב 
יותר את האבסורד שהפוליטיקאים מבצעים, כך ידע לגבות 

את המחיר בקלפי בצורה נוקבת יותר. 

מה כן נחשב הישג 
כלכלי-חברתי?

גם העלאת שכר  עוד במודעת ההישגים של כחלון מצוינים 
הורדת  הנכים,  לקצבאות   ₪ מיליארד   4.3 הוספת  החיילים, 
מחירי הצהרונים, הורדת מחיר התחבורה הציבורית, הגדלת 
סל התרופות, טיפולי שיניים בחינם, הגדלת הפנסיה לעולים 
סבסוד  הציבורי,  בדיור  דירות  אלפי  רכישת  שואה,  וניצולי 

צהרונים, העלאת שכר המורים ועוד. 
המשותף לכל אלה הוא שלא מדובר כלל בהישג, או לחילופין 
שהגדרת הישג היא קצת מוזרה. פשוט אין זו חוכמה להגדיל 
את ההוצאה הציבורית, ולפזר כסף על סעיפים כאלה ואחרים. 
על  “תחשבו  השבוע,  מואב  עמר  פרופ’  זאת  שהגדיר  וכמו 
אבא שחוזר הביתה ומדבר עם בני משפחתו: כשעשיתי קניות 
היום בסופר קניתי גם צעצוע ואני מבקש מחיאות כפיים על 
ההישג שלי. הגדלתי את המינוס ויש לנו צעצוע חדש. עכשיו 

בהחלט יתכן שילדים קטנים או דבילים גדולים יתרשמו”.

להוציא כסף זו לא חוכמה, זה קל. יש גם בוחרים שלא מבינים 
שהם עצמם אלה שישלמו את המחיר. הישג אמיתי לכלכלה 
הישראלית זה כאשר שר האוצר מצליח לבצע שינוי מבני או 
השירות  את  תייעל  וגם  המדינה  הוצאות  שתצמצם  רפורמה 
הלחץ,  בקבוצות  במאבק  תמיד  כרוך  אמיתי  הישג  לאזרח. 
אשר נהנות מאי היעילות הקיימת. הרפורמה בחברת החשמל 
ובנמלים זה כיון נכון, אך הביצוע הוא מאד חלקי, מאד חלש, 
מאד מהוסס, והוא יועיל לאזרח רק בעוד שנים רבות. בטח 
לא היום. רפורמת הנמלים לא מאוזכרת במודעה של כחלון. 

חברת החשמל היא מונופול, היא גובה מחיר גבוה מהצרכנים, 
ותנאי השכר של העובדים אבסורדית ומפורסמת. ברפורמה 
הנוכחית שעברה, סוכם בה על פרישה של מעט מידי עובדים 
מיותרים, והפיצוי שהם קיבלו גדול מידי. את המחיר משלם 
כמובן הציבור. זו רפורמה שאפשר וצריך היה לעשות אותה 
בצורה טובה יותר. אבל כחלון נמנע מהישג אמיתי, הוא לא 
העובדים  של  החזקה  הלחץ  בקבוצת  למאבק  ראשו  הכניס 

וההסתדרות. 
תפקיד  במקור,  אבסורד.  מתקיים  בישראל  העבודה  בחוקי 
העובדים  של  המיקוח  כוח  את  להגדיל  היה  העובדים  וועד 
וועד  של  תפקידו  כיום,  החזק.  המעסיק  מול  אל  החלשים, 
עובדים הוא לשמור על כוחם ושכרם של עובדים חזקים מאד 
מול  אל  28 אלף שקלים בחברת חשמל(,  )שכר ממוצע של 
וועד  החזקים,  את  שמממנים  הם  החלשים  החלש.  הציבור 
עובדים לתפארת. זה מצב ששר אוצר שדואג לאזרחי ישראל 
דבר  שם  כחלון  של  במודעה  רשום  לא  אבל  לשנות,  צריך 

בנוגע להסדרת השביתות במגזר הציבורי. נאדה. 
גם בנמלים, כוחם של וועדי העובדים גדול מאד בגלל היכולת 
שלהם להסב נזקים עצומים לציבור, וכתוצאה מכך הם השיגו 
מקבילה  עבודה  לכל  פרופורציונאליים  בלתי  שכר  תנאי 
במשק. עלויות השכר לא יורדות לעובדים מן השמים, אלא 
אזרחי ישראל הם שמשלמים אותם, ומקבלים בתמורה שירות 
גבוהים  הם  לעובדים  הפיצויים  בנמלים  הרפורמה  גם  גרוע. 
אזרחי  עבור  מידי  מעט  להיאבק  מוכן  היה  כחלון  כי  מידי, 

ישראל. 
זה לא הישג, וגם אין בזה שום אלמנט חברתי, כאשר מגדילים 
גרעון  ויוצרים  הנכים,  קצבאות  את  מיליארד  ב-4.3  את 
אקטוארי בביטוח הלאומי. מסתבר שחובות צריך לשלם, ומי 
שישלם את נדיבותו של כחלון כלפי הנכים לא יהיה כחלון 

ולא המשפחה של כחלון, אלא משלם המיסים – כולנו. 
את  ישפר  אשר  שינוי  זה  חברתית  כלכלית  במדיניות  הישג 
השירות לאזרח, ויצמצם עלויות שיצריכו פחות מיסוי. בשביל 
גדולות  במודעות  צורך  יהיה  לא  ולא,  להיאבק,  צריך  זה 
ידאגו  יקרה, קבוצות הלחץ הנצלניות  בעיתונים. ברגע שזה 
ליצור פרסום כזה, שהציבור כולו יבין מי נלחם בשבילו ומי 

נגדו. לשם שר אוצר רציני צריך לשאוף. 



שר האוצר פצח בקמפיין עם רשימת ההישגים שלו, אבל דאג להשמיט את מה שלא הסתדר כל 
כך • מאידך, חלק מההישגים ברשימה לא מרשימים, בלשון המעטה



אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

רק 99,000 ₪  

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

בס״ד

הזדמנות אחרונה להשקעה בטוחה
בעיר הנדל"ן המובילה

לאור הביקוש איתרנו עבורכם 
יחידות קרקע נוספות:

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943
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