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רבה של בני ברק: לדמותו של הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל 

כינוס מועצת גדולי התורה של 'דגל'
האדמו"ר באיאן בביקור בצאנז 

ופתיחת הזמן בישיבת חכמי לובלין 
עמ' 14-15

חדשות עולם התורה

כן, זה לא סיסמה

כשאנו באים לבחור, להצביע ולהשפיע, חשוב לנו 
קודם מי היא המפלגה החברתית ביותר, המפלגה 
שיורדת אל העם, קשובה לרחשי הציבור, מבינה ללב 

האנשים, קרובה לקונצנזוס, אכפתית ודאגנית.
הרב בן ציון נורדמן, מוסף שבת



בג"ץ קובע

הצלקת של הפילוג באלעד עלולה לפרק את כל 
האחדות שהייתה בין המפלגות החרדיות בכנסת 
ובממשלה, אחדות שהצליחה להביא הישגים רבים 
כואב  זה  מובנים.  מאוד  בהרבה  החרדית  ליהדות 
נציגי  כלל  על העשייה של  יקרין  הזה  הפילוג  אם 

הציבור החרדי
דוד חכם, עמ’ 13



סיכול ממוקד

מה שהרבה יותר מטריד משליחת רוה״מ לטיפול 
שמתברר,  העובדה  זה  מבהיל,  ואולי  מקצועי, 
שבסביבת ראש הממשלה טרחו מזה שבועות להכין 
ידי  על  באיבו,  הניסיון  את  שתסכל  חוק׳  ׳הצעת 

הגבלת שיקול דעתו של הנשיא בחוק
עו"ד יצחק שיינפלד, עמ’ 10



ש"ס, תני לנו עוף לשבת

כעת  לול,  בעל  הוא  שבעצמו  ועקנין,  יצחק  ח"כ 
ולהעלות את  מעוניין להחזיר את הגלגל לאחור, 
שמפסידים  לחקלאים  סיוע  היא  התואנה  המחירים. 
בגלל המחיר הנמוך. כלומר, כדי שכמה מאות עוסקים 

במלאכה יוכלו להרוויח, הציבור כולו צריך לשלם
דוד רוזנטל, עמ’ 12



חטיפת ספרי תימן
בצל מאבקם של יהודי תימן וחשיפת 

המסמכים על ההתעללות שעברו 
כשהגיעו ארצה, מתברר כי רכוש 

רב נגנב מהם, ובתוכו אלפי ספרים 
וספרי תורה נדירים, שחלקם התגלגלו 

לאוניברסיטאות וסוחרים • המאבק 
הפחות מוכר של יהדות תימן 

/ עמ' 4-6

חאן 
אסטרטגי

/ עמ' 8-9















ירושלים

בית שמש

אשדוד

בני ברק
פתח תקווה

אלעד

חיפה

"התרגיל המסריח" של 2018 
סער ואויב: 

נתניהו סימן את המטרה: החלשתו של השר לשעבר גדעון סער, שצפוי 
לכבוש את המקום הראשון בפריימריז בליכוד • השיטה: האשמה לפיה 
זמם עם הנשיא ריבלין להטיל עליו את הרכבת הממשלה אחרי הבחירות

/ עמ' 10

ביום שלישי ייצאו מאות אלפי מצביעים 
בכל ערי ישראל לבחור את נציגיהם 
לשלטון המקומי • מי נגד מי בערים 

החרדיות, אחרי איזה התמודדויות כדאי 
לעקוב והיכן תיבחן כל מפלגה חרדית • 

'כל ישראל' עושה סדר / עמ' 2-3

בחירות
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בצל מאבקם של יהודי תימן וחשיפת המסמכים על ההתעללות שעברו כשהגיעו ארצה, מתברר כי רכוש רב 
• המאבק  וסוחרים  נדירים, שחלקם התגלגלו לאוניברסיטאות  וספרי תורה  ובתוכו אלפי ספרים  נגנב מהם, 

הפחות מוכר של יהדות תימן 

חטיפת ספרי תימן

ברכת
הכהן

הגדול

שס
התאחדות הספרדים

שומרי תורה

תנועתו של מרן הרב

עובדיה יוסף זצ״ל

אוריאל צייטלין
צילומים: טדי בראונר, דוד אלדן - לע"מ, ויקיפדיה, אתר נצח ישראל

סחר  על  סיפורים   – שמאל  ברגל  דרכה  את  החלה  ישראל  מדינת 
וחטיפת ילדים מתימן והבלקן, סיפורים על משפחות כאובות שעד היום 
לא יודעות היכן נמצא הבן שלהן, שללא ידיעתו עבר למשפחה אחרת, 
משפחה שקיבלה אותו במסגרת הכתם השחור ביותר שקיים על מדינת 
ישראל. כשמתחילים להכין כתבה כזו, נקלעים למערבולת של אין סוף 
אינפורמציה: עדויות ממשפחות, עדויות מאנשים שהיו מעורבים בצד 
השלילי של הסיפור ועוד, וסימן שאלה אחד גדול. מי עשה, למה עשה 
ובעיקר האם ישנו סיכוי אי פעם לזרועות של בני משפחה חבוקים לאחר 

עשרות שנים של נתק. 
שנגזל  הרכוש  עניין  הוא  דובר,  ולא  כמעט  עליהם  הדברים  אחד 
מהעולים. ביום שלישי השבוע, התקיים דיון מיוחד בוועדה המיוחדת 
לחקר היעלמות ילדי תימן והבלקן, ובדיון זה, נחשפו מסמכים באשר 

לטענות על גניבת רכוש. 
יהודי תימן שביקשו לעלות לארץ באמצעות מטוסי הסוכנות היהודית 
היתר  ובין  רכושם,  את  מאחור  להשאיר  התבקשו  ה־50  שנות  בסוף 
עתיקים  עת  כתבי  תורה,  ספרי  ערך,  בעלי  תכשיטים  קדושה,  תשמישי 
ורשומות של היסטוריית הקהילה המקומית. לעולים הובטח כי הרכוש, 
שעליו נרשמו שמות הבעלים לפי מספרים מסודרים, יועבר לארץ דרך 

הים והעולים יוכלו לקבל אותו בחזרה. 
ע"י  היום'  ב'ישראל  נחשפו  וחלקם  בוועדה  שהוצגו  המסכמים  לפי 
שזכו  העולים  היו  בודדים  אך  ארצה  הועבר  אכן  הציוד  אלטמן,  יאיר 
במשך  דרשו  האחרים  אלף(.  כ־40  מתוך  בלבד  )כ־200  בחזרה  לקבלו 
אבד  כי  הוסבר  למקצתם  לקבלו,  זכו  לא  אך  רכושם  את  לקבל  שנים 
ולאחרים כי נשרף במחסן של הסוכנות ביפו. המסמכים מאותן שנים, 
שיוצגו בוועדה בכנסת ושנחשפים כאן, מוכיחים לכאורה כי הרכוש אכן 
לארגון  היהודית,  לסוכנות  הועבר  אך  ארצה,  והגיע  בעליו  לפי  קוטלג 
אבדו  ומאז   - ציבורי  כרכוש  העברית  האוניברסיטה  ולארכיון  הג'וינט 

עקבותיו.
בספר חדש הנקרא "עוז ושלום" בהוצאת מכון מש"ה, חושף המחבר 

בארכיון  שנמצא  נדיר  מכתב  עוזרי  יאיר 
סבו, מרבני ומנהיגי עדת תימן הרב שלום 
עוזרי ז"ל, אשר שימש כרב במושב העולים 
בקרית  קהילה  כמנהיג  מכן  ולאחר  זנוח 
תימן  עולי  לנציג  הממוען  במכתב  אונו. 
עוזרי  הרב  ומקונן  מגולל  הדתות  במשרד 
את  בירושלים  הדתות  משרד  מחוז  לפקיד 
מאורעות אובדן ספרי הקודש שלו ובתוכם 
ספרים נדירים ומתחנן שיתירו לו לחפשם. 
מסוגנן  המכתב  כי  לראות  "ניתן 
רש"י  ובכתב  תכני  בסגנון  צחה  בעברית 
בתימן",  העברי  היד  ככתב  מקובל  שהיה 
מכון  נציג  מנצור  עותניאל  הרב  מספר 
ומשנת  תימן  יהדות  כתבי  לשימור  מש"ה 
הרמב"ם. "אנו נחשפים לא אחת לסיפורים 
חטיפת  עוול  על  המקוננים  הזקנים  מפי 
המדינה  ע"י  שהוכרה  המפורסמת  הילדים 
נשימה  באותה  לציין  ראוי  אך  לאחרונה, 

הילדים.  מחטיפת  פחות  לא  הספרים  חטיפת  את  גם  תימן  זקני  ביכו 
שפה  קשיי  על  העולים  הטענות  למרות  כי  מוכיח  גם  המיוחד  המכתב 
ומנטליות, העולים התימנים שלטו בשפה העברית אולי אף יותר משאר 
למוסדות  בפניה  רכושם  יכולתם להשבת  ככל  וכי עשו  עולי התפוצות 
המציאות  יקר  היה  בתימן  ספר  כי  לציין  חשוב  הרלוונטיים.  המדינה 
ספרי  אובדן  ולכן  דורות  מדורי  בירושה  יקר  אוצר  כעל  עליו  ושמרו 
הקודש היה שבר גדול לאותם עולים. תרבות שימור הספרים עם אהבת 
התורה המפורסמת של זקני תימן הוביל לשימור עותקים יחידים בודדים 

אשר מהווים בסיס לכל העולם ההלכתי והאמוני כיום".
מצא  כי  בוועדה  העיד  כי  ישראל  לכל  מספר  עוזרי,  יאיר  המחבר, 
זכה  לא  ולעולם  שלו  הספרים  אחר  חתר  סבו  כי  שמעידים  מסמכים 
למצוא אותם. אולם, לפני תקופה התקיימה מכירה פומבית ושם הציעו 

למכירה את הספר של סבו המקורי למכירה...
בין המסמכים הרבים אפשר למצוא למשל רשימת רכוש של עולים 
כי  שמוכיח  מה   - ו"לוק"  "לוצה"   - לפחות  ספינות  בשתי  שהגיעו 
הציוד הועבר לארץ והיה באחריות הסוכנות היהודית. מסמכים נוספים 
מעידים על ההתכתבויות בין הרשויות וגורמי הממשלה השונים ועל בני 
המשפחות שהגיעו למשרדי הסוכנות ודרשו חזרה את רכושם. כך למשל 
1950 על ידי חיים צדוק, איש מחלקת הקליטה  נכתב ב־11 בספטמבר 
העלייה  ממחלקת  רפאל  ליצחק  במכתב  בסוכנות,  תימן  עולי  אגף  של 
של הסוכנות היהודית: "מראשית העלייה האחרונה מתימן... באים פעם 
יכולת לקבוע היכן  בפעם עולים ומתאוננים על אובדן חפציהם, מבלי 
נגנבו... באותו פרק זמן, רוכזו בחאשד ובמשרדי הסוכנות בעדן חפצים 
רבים של עולים שלא ניתן להם לקחת אותם, מתוך הבטחה שלא יאונה 

לחפצים כל רע, וכי יגיעו לארץ ישראל...
ביפו  מוצאים במחסן  אנשים המודיעים שהם  מופיעים עתה  "אלינו 
את שקיהם ומזוודותיהם פתוחים, כשחפצים רבים נעלמו מתוכם. פרשה 
זו מחייבת לדעתי חקירה מה קרה עם החפצים בחאשד ובעדן... השבוע 
החוץ  משרד  אנשי  כי  למשל  לי  סופר  במקום  ביפו...  במחסן  ביקרתי 
הבעלים  כאשר  )גם  הערך  ובעלי  החשובים  הקודש  ספרי  את  אוספים 
אינני  המקום.  מן  אותם  ומעבירים  מיוחדים  לארגזים  עליהם(  רשומים 

יודע אם דבר זה מוצדק, שיילקחו ספרים פרטיים".
במכתב שכתב משה שרת, אז שר החוץ, לשר הדתות ב־9 ביולי 1950, 
הוא מתריע כי מדובר באוצר בעל ערך היסטורי ודורש כי יטופל בהתאם: 
")מדובר ב(אונייה )שהגיעה( לחוף אילת ופרקה 300 ספרי תורה מגלות 
תימן... אין לי ספק כי משרד הדתות הוא המוסד היחיד המוסמך לטפל 
התורה  ספרי  בין  שיש  חזקה  ונחלתו.  מנוחתו  אל  ולהביאו  זה  באוצר 

גווילים עתיקי ימים הראויים לשמירה מיוחדת".
הרב  תימן,  יהדות  של  האחרון  הראשי  הרב  של  נכדו  קורח,  מאיר 
עמרם קורח, סיפר ל"ישראל היום" כי כתבי יד עתיקים שעליהם שמר 
הסב ונמסר למשפחתו כי נשרפו במחסן הסוכנות, מצאו את דרכם ללא 
פגע אל ידיו של סוחר עתיקות מירושלים. לאחר 24 שנה הצליח קורח 
לקבל את חלקם בחזרה, ולדיון ביום שלישי בכנסת הוא יגיע עם כתבי 

היד העתיקים. 
"אני זוכר כיצד משפחתי ארזה את הספרים שהיו לאוצר המשפחתי 
בשלושה ארגזים ענקיים", אמר קורח לישראל היום, "הייתי אמנם בן 6 
אך המחזה הזה לא מש מעיניי. כשהגענו לנמל התעופה נאמר לנו שלא 
ויש לשלוח אותם דרך הים. סבא לקח  ניתן לקחת את הארגזים איתנו 
איתו כמה ספרים שהוא כתב בעצמו - אחד מהם 'סערת תימן'. כשהגענו 
לארץ התחלנו לבדוק עם הסוכנות איפה הספרים. בהתחלה דחו אותנו, 
הלאה,  וכך  שבוע  בעוד  לבוא  לנו  אמרו 
ולבסוף נאמר לנו כי פרצה שריפה במחסן 
אפילו  הם  אבדו.  והספרים  הסוכנות  של 

לקחו אותנו לראות את האודים העשנים".
"כל הזמן ידענו, אבל לא היו לנו הוכחות. 
24 שנה לאחר מכן פגשתי מכר בירושלים 
שאמר לי שהוא ראה ספרים ועליהם חתום 
בכתב יד 'משפחת קורח' אצל סוחר עתיקות 
לרכוש  כדי  כביכול  איתו  נפגשתי  בעיר. 
אותם. היו שם עשרות. פתחתי את הראשון 
'עמרם   - סבי  של  היד  כתב  את  וראיתי 
הדבר.  ואותו  השני  את  פותח  אני  קורח'. 
כל הספרים האבודים של משפחתי שסופר 
נמצאים  הסוכנות  של  במחסן  שנשרפו  לנו 
מולי, בפעם הראשונה מאז גיל 6, ללא פגע. 
ואז  משפחתי  של  הספרים  כל  את  אספתי 

שאלתי אותו על המחיר". 
הוא  צעיר?'  כסף, בחור  לך  יש  "'מהיכן 
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בשנים הקרובות, אנחנו בראש סדר היום העירוני. עובדה.

לדרך חדשה!יוצאות

קריית הרצוג ופרדס כץ

בינוי
קידום פיתוח אזורי הבינוי החדשים - שוק פרדס כץ 

ומתחמי המגורים שיביאו תנופה חזקה

חינוך
חיזוק וסיוע למוסדות החינוך, גנים, תלמודי תורה, 

בתי ספר וישיבות בשכונות. בבינוי, רווחה והרחבה 

תשתיות
שיפור ושדרוג התשתיות בשכונה, פיתוח סביבתי 

ושיפור מערך התברואה

קהילות
סיוע מתמיד להתרחבותם וביסוסם של הקהילות 

התורניות בשכונה  

צביון
טיפול חסר פשרות באכיפה וטיפול במסתננים 

גינות
קידום בינוי ופיתוח גינות משחקים בשכונות

שבת
 קידום גשר העירוב בציר ז'בוטינסקי 

בשבת קודש.

מקוואות
 שדרוג ושיפור מקווה הטהרה העירוני 

ברחוב הרב דנגור. 

להוביל תנופה אמיתית
יש נבחרת אחת שיכולה בס"ד!  

שאל אותי", הוא נזכר, "הוא הצביע על אחד הספרים ואמר, 'זה 
10,000 דולר והאחר 20 אלף'". באותו רגע הציג עצמו קורח בפני 
הסוחר והטיח בו כי הוא למעשה שותף לגניבה. "הסוחר התחיל 
לגמגם, אמר לי שהוא קנה אותם, אך סירב לספר לי מי המקור. 
כמה  אבחר  שאני  לפשרה  והגענו  במשטרה,  להתלונן  איימתי 
ספרים ללא תשלום כעירבון עד שתתברר זהותם, וכך קיבלתי לידי 

בחזרה חלק קטן מהספרים שהיו שייכים לסבי".
למשמע  בזלזול  הגיב  היומנאי  אך  למשטרה,  פנה  אכן  קורח 
חשד לעבירה שאירעה 24 שנים מוקדם יותר וסירב אפילו לרשום 
אותה. קורח לא ויתר והגיע עד ליו"ר הסוכנות דאז, פנחס ספיר. 
"דרשתי ממנו להקים ועדת חקירה ושאני אהיה חלק ממנה. הוא 
הרים גבה, שאל אותי במה אני עוסק ואמרתי לו 'מנהל בית ספר'. 
הוא שאל אותי אם אני מרוצה מהעבודה. לא ידעתי אם להתייחס 

לכך כאיום או כפיתוי. 
"המשכתי ואמרתי לספיר, 'אתה יודע שיש לנו פרשה נוספת של 
ילדים שנעלמו, ואחותי גם היא בין הנעלמות. יש פסוק שאומר, 
על  לך  ואוותר  אחותי  את  תחזיר  לך'.  קח  והרכוש  הנפש  לי  'תן 
למנכ"ל  אותי  והעביר  במשרדו  דומם  שם  עמד  ספיר  הספרים. 
הסוכנות דאז משה ריבלין. הוא קרא את המכתב שכתבתי ופשוט 
התנפל עלי. צעק עלי ושאל אם אני יודע מה הם עשו למעננו )עולי 
30 ופניי  תימן( ואיך אנו לא מתביישים. הייתי אז בחור צעיר בן 
החווירו. הוא אמר לי, 'הרבה שנים עברו ואין מה לעשות עכשיו. 

תחזור הביתה בחור צעיר', וכך יצאתי משם במפח נפש. עכשיו 
השוד נחשף והגיע הזמן לחקור". 

יו"ר הועדה, חברת הכנסת נורית קורן, מספרת ל'כל ישראל' 
ביקשתי  ב-2016,  שקרה  מה  "בעצם  מתחילתו:  הסיפור  את 
שיפתחו את כל חומרי החקירה של ועדת כהן קדמי במסגרת 
מהבלקן  המזרח  ועלי  תימן  ילדי  בפרשיית  שלי  הטיפול 
החטופים. אז נפתחו כל חומרי החקירה שהיו חסויים במשך 
70 שנה. הם היו אמורים להיחשף לציבור רק בשנת 2071 )!( 
מסמכים  בו  ויש  המדינה.  ארכיון  נפתח   2016 בדצמבר  ואכן 
רבים, עכשיו אנחנו יושבים וקוראים 400,000 מסמכים שלא 
פורסמו מעולם ואנחנו פותחים כל פעם עוד נושא ועוד נושא. 
בעצם  שזה  הילדים  פרשת  שזה  הראשון  הנושא  את  לנו  היה 
התלונות של המשפחות. כל משפחה ראתה את התיק הספציפי 
מחקרים  שנעשו  הרפואיים,  לנושאים  הגעתי  כך  אחר  שלה. 
רפואיים בילדים חיים וגם בניתוחי גופות. כל המסמכים האלה 

נמצאים בחומרי החקירה של ועדת פרקט. 
עשו  שלא  משניות  כתלונות  שנאספו  מסמכים  יש  "עכשיו 
כלום  עשו  ולא  המסמכים  את  לקחו  פשוט  הם  כלום.  איתם 
היה  המדינה  שלמוסדות  עולה  האלה  ומהמסמכים  בנידון. 
יהודי  של  רכוש  שלקחו  זה  על  ידעה  המדינה  הזה,  בדבר  יד 

זה כלום. עד היום המדינה  תימן שהגיע לארץ אבל לא עשו עם 
לא אמרה, נכון יש לנו רכוש גנב של עולי תימן, רק אתמול בדיון, 
הם אמרו יש לנו כמה ספרים ואנחנו מוכנים להחזירם למי 
400 הספרים שיש ברשותם הם  שיוכיח את בעלותו. מתוך 
אמרו שהיו רק שלוש תביעות בעלות, אחת התקבלה שתיים 

נדחו.
"אתמול דיברתי עם יאיר עוזרי שנתן עדות באותה ועדה, 
והוא אומר לי שהוא יודע על אחד הספרים שנמכרו במכירה 
פומבית, זאת אומרת שהיום אי אפשר כבר לדעת איפה כל 
קושי  יש  נכון.  מיני מקומות.  בכל  זה התפזר  כי  וספר  ספר 
רב להתחקות אחרי אותם ספרים אחרי כל כך הרבה שנים. 
חפצים  שם  שיש  מסוים  מקום  על  יודעים  אנחנו  אם  אבל, 
לי  שיראו  רוצה  ואני  לשם  אגיע  תימן,  לעולי  שקשורים 

שהרכישה נעשתה כדת וכדין". 
נראה שמדובר בכתם הכי גדול של מדינת ישראל, פשע 
שנעשה באופן ממוסד, ועדיין יש כזאת תחושה שמישהו 

מנסה לטייח את כל הסיפור הזה...
השנים  בכל  שהיה  מה  באמת  וזה  איתך,  מסכימה  "אני 

הללו. גם מכיוון שהמשטרה לא קיבלה שום תלונות בעניין. כרגע 
כחברת  שלי  שהתלונה  מאז  לגמרי.  אחר  במקום  נמצאים  אנחנו 
כל  להשתנות.  החלו  הדברים  שנים  שלוש  לפני  הוגשה  כנסת 
הסיפורים על חטיפת ילדים, נושא הרכוש. הייתי חייבת לברר את 
זה. גדלתי בבית תימני, לסבא שלי היו 11 ילדים. לכל ילד הייתה 
כסף.  ועם  מזוודות  הרבה  עם  באו  לעצמך שהם  אז תתאר  חנות, 
סבא  את  פרנס  כלום. אבא שלי  להם  היה  לא  לארץ  באו  וכשהם 

וסבתא כי לא היה להם מה לאכול. 
שאני  אמרתי  לליבי  קרוב  כך  כל  הזה  שהסיפור  מכיוון  "לכן, 
ספרי  על  גם  סיפורים  הללו. שמעתי  הנושאים  את  לבדוק  חייבת 
התורה. ואתמול בוועדה קיבלנו עדות חיה לכך. אנשים התחילו 
לבכות, מדובר בדבר שהוא יקר ובעל ערך רגשי גבוה ביותר. הם 
סיפרו גם על הרב אלשיך שעד יומו האחרון אם היו מזכירים לו 
אמרו  עליהם.  בוכה  פשוט  היה  הוא  ממנו  שנלקחו  הספרים  את 
לכל אותם תימנים שהספרים וספרי התורה שנלקחו מהם נשרפו. 
שנשרפו,  גווילים  אותם  כל  היכן  שתהה  מאדם  מכתב  קיבלתי 
הגווילים, לא  צריך לקבור את  לפי היהדות  מה עשו איתם? הרי 
הייתה שום רגישות לאותם עולים מתימן. היו גם ספרים עתיקים 
בני 800 שנה, משהו פה לא מסתדר שפשוט לקחו ספרים פרטיים, 
כתוב  יאמן  לא  פשוט  שזה  מסמכים  יש  אנשים.  של  פרטי  רכוש 
להם  יש  פרטיים  לאנשים  שייכים  חפצים  שאותם  שלמרות  בהם 
זאת  הלאומית,  בספרייה  אותם  ולשים  אותם  לקחת  צריך  בעלים 

פשוט חוצפה."
ידעה  מפא"י  שממשלת  יודעים  אנחנו  מתמיד,  יותר  "היום 
יכולה  יד ורגל בדברים הללו והיא לא  מהדברים האלה. היה לה 
מזה  ידעו  שהם  לנו  שמראים  מסמכים  בידינו  יש  מזה.  להתעלם 
ציבורי, בתימן  היה שום ספר  לציין שלא  כלום. חשוב  ולא עשו 
ולשם הביאו את  לכל משפחה היה את בית הכנסת הפרטי שלה 
הספרים ולכן אי אפשר להגיד לא ידענו לא ראינו לא שמענו, זה 

פשוט הרצחת וגם ירשת".
האם לכל החומרים יש לכם גישה? 

רובו  קדמי  כהן  ועדת  של  החקירה  חומר  כל  ככה.  נגיד  "בוא 
מקרים  גם  יש  לזה.  גישה  אין  אז  הפרטיות  הגנת  בשל  נחתך 
על  מקשה  וזה  נמחקו  או  הושחתו  אנשים  אותם  של  שהשמות 
שיפתחו  מבקשת  הזמן  כל  שאני  חסויים  חומרים  יש  החקירה. 
אנחנו  הזמן  וכל  לציבור.  ולחשוף  להגיע  באמת  בשביל  בפניי 
ממשיכים למצוא עוד ועוד חומרים. דבר אחד שאני מאוד רוצה 
למצוא זה את הרשימות של הילדים החטופים שלפחות נדע מה 

עלה בגורלם, ואולי גם להתאחד עם משפחתם הביולוגית". 
מהסוכנות היהודית נמסר לישראל היום: "הנושא כאוב וחשוב 
פעולה  לשתף  ממשיכים  ואנו  פעולה  שיתפנו  האמת.  את  לברר 
באופן מלא עם הוועדה. מסרנו את כל המידע הרלוונטי שברשותנו 

ונמשיך לשתף פעולה באופן מלא גם בעתיד, ככל שיידרש". 
מארגון הג׳וינט נמסר כי "בתקופה המדוברת הג׳וינט העולמי 
המתינו  תימן  עולי  שם  בעדן,  המעבר  מחנה  על  אחראי  היה 
לטיסותיהם לעלות ארצה לישראל. באותה העת, הארגון לא פעל 
ולא היה לו תפקיד בקליטת העולים או רכושם.  בתחומי ישראל 
כולל  הציבור,  לרשות  פתוחים  לנושא  הקשורים  המסמכים  כל 
חוקרים והיסטוריונים, העולים עצמם ובני משפחותיהם, כמו גם 
בשנים  מתימן.  העלייה  בחקר  עסקו  אשר  קודמות  בדיקה  ועדות 
בו  אינטרנט  אתר  העולמי  הג׳וינט  ארכיון  העלה  אף  האחרונות 
המסמכים השונים זמינים באופן דיגיטלי. הג׳וינט העולמי ישמח 
לשתף פעולה עם כל מחקר נוסף אשר ינסה לשפוך אור על שאלות 

לא פתורות הנוגעות לעלייה מתימן". 
מהאוניברסיטה העברית לא התקבלה תגובה. 

דן עמיאל, עורך אתר נצח ישראל, פונה לחברי הכנסת לחקור 
כי  לציין  "חשוב  תימן.  עדת  את  ולפצות  הספרים  חטיפת  את 
מכן  לאחר  נמצאו  נעלמו  כי  שנטענו  ספרים  של  רבים  עותקים 
יתכן  לא  נוספים.  ומקומות  באנגליה  ואוניברסיטאות  במוזיאונים 
שמדינת ישראל נתנה לעולים מאירופה כלים לחקר ופיצוי על גזל 
אוצרות התרבות שלהם ובו בזמן פה בארץ ישראל נציגים שליוו 
את העולים שדדו מהם את הספרים העתיקים ומכרו לכל המרבה 
שלהם  התרבות  אוצרות  את  חזרה  דורשים  תימן  יהודי  במחיר. 
ופיצויים שישמשו להנחלת התרבות לדור העתיד", אומר עמיאל.
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המאבק על חאן אל אחמר אינו עוד עימות על קרקעות, ומאחורי הקמתו עומדים בעלי אינטרס אירופיים 
תתקפל  המדינה  האם   • הפלסטינית  המדינה  חלום  את  חוקיים  לא  באמצעים  שמשמרים  ושמאלניים 

לבסוף, או תיצמד לפסיקת בג"ץ ותפנה את ההתנחלות הפלסטינית?

חאן אסטרטגי
יצחק לרר. 

צילומים: ויקיפדיה

בשעות  אושר  הלוחמניות,  ההצהרות  למרות 
הבדואי- הכפר  פינוי  א'  יום  של  הצהריים  אחר 
פלסטיני חאן אל אחמר: הקבינט אישר בישיבתו 
לדחות את פינוי הכפר בכמה שבועות עד מיצוי 
המשא ומתן לפינוי בהסכמה. השרים שקד ובנט 
ליברמן,  אביגדור  הביטחון  שר  נגד.  הצביעו 
שהתנגד בתוקף לדחייה - הצביע בעד ההחלטה 

בקבינט.
ראש  החליט  כאשר  השבוע,  בתחילת 
הממשלה בנימין נתניהו לדחות את פינוי את חאן 
אל-אחמר, הוא נשאל בנוגע לנושא ואמר: "חאן 
משפט.  בית  של  החלטה  זאת  יפונה,  אחמר  אל 
לי  אין  תתבצע.  גם  והיא  שלנו  המדיניות  זאת 
כוונה לדחות את זה עד להודעה חדשה, בניגוד 

לפרסומים, אלא למועד קצוב". 
הבדואי-פלסטיני  הכפר  פינוי  דחיית  בעקבות 
הבלתי חוקי, ועל רקע ההתנגדות לכך בממשלה, 
ששר  לאחר  המדיני-ביטחוני.  הקבינט  כונס 
הביטחון אביגדור ליברמן הודיע כי הוא מתנגד 
בנט:  נפתלי  היהודי  הבית  יו"ר  אמר  לדחייה, 
בלתי  בבנייה  יפונה.  מדובר  אחמר  אל  "חאן 
חוק  בבג"ץ.  במדינת  אושרה  שהריסתה  חוקית 
הבינלאומית  הקהילה  אם  גם  החוק  את  אוכפים 
תוודא  היהודי  הבית  ומאיימת.  מפלגת  מתנגדת 

שאכן כך יקרה".
בתחילת החודש שעבר דחה בג"ץ את עתירות 
פינויים.  נגד  אל-אחמר  חאן  קהילת  תושבי 
"מתגובת המשיבים עולה כי קיים חשש של ממש 
להפרות סדר המוניות ואלימות בעת ביצוע צווי 
מתושבי  שאינם  שוהים  מצד  במיוחד  ההריסה, 
החברתיות  ברשתות  קריאות  ונוכח  המקום, 
נגד  אלים,  באופן  אף  ולמחות,  למקום  להגיע 
חנן  השופט  אז  כתב  ההריסה",  צווי  מימוש 
מלצר בפסק הדין. "אין לנו אלא להביע תקווה 
כי הצווים יבוצעו בדרכי שלום, ללא התנגדות 
של  מסודר  פינוי  גם  שיתאפשר  כך  פיזית, 

התכולה בכל מבנה".
מגיע  הנה  כי  נראה  היה  ההחלטה  ואחרי 
ארוכות,  סאגה  שנות  אחרי  המיוחל  הפינוי 
ראש  כאמור,  בעלילה:  טוויסט  פתאום  אבל 
להגיע  ינסו  כי  במפתיע,  הודיע  הממשלה 

לפתרונות בדרכים עדינות יותר. 

סיפורו של מאחז

פלסטיני  בדואי  מאחז  על  מדובר  בעצם 
אדומים,  מעלה  באזור  שהתיישב  חוקי  בלתי 
מעל כביש 1, כביש ירושלים ים המלח. מדובר 

על סיפור ישן שמתחיל אי שם בשנות השמונים. 
בכמה  ביטוי  לידי  בא  הזה  המאחז  ההם  בימים 
שבתקופת  נודד  שבט  נודדים.  ואוהלים  פחונים 
המרעה נמצא במקום למספר חודשים ואחר כך 
שנות  בסוף  מפנה  קיבל  הזה  הדבר  מתקפלים. 

ה-90 כאשר תכנית סאלם פאייד יצאה לדרך. 
פאייד היה ראש הממשלה הפלסטיני ובשילוב 
על  להשתלט  איך  תוכנית  הכין  אירופי  מימון 
הבינו  שהפלסטינים  מכך  נבע  הרעיון   .c שטחי 
שאת שטחי A וB הם לא יקבלו, ובשביל להגשים 
את החלום שלהם, מדינה פלסטינאית, הגו רעיון 
איך הם ישלטו על כמה שיותר משטחי C. התכנון 
מאוד  מיקוד  היה   C שטחי  בתוך  מפורט,  היה 
מכל  חשיבות  יש  מיקומים  לאיזה  מדויק  מאוד 
שטחים  אסטרטגית,  סיבה  זה  אם  סיבות.  מיני 

שולטים, או שטחים שעוצרים רצף ישראלי.
בתוך הדבר הזה אחד השטחים הכי חשובים 
אם  בעצם  הדומם.  המסדרון  שנקרא  מה  זה 
במרכז,  יושבת  ירושלים  אז  המפה,  על  נסתכל 
והשומרון  בנימין  כל  כלומר   - ושומרון  יהודה 
חברון  הר  ודרום  עציון  גוש  כל  אליה,  צפונה 
אבן  של  סוג  היא  ירושלים  וכך  ממנה,  דרומה 
יש  אז  פלסטינים  מאחזים  רצף  יהיה  אם  דרך. 
אין  רצף  אין  ואם  פלסטינית  למדינה  היתכנות 
סיכוי למדינה פלסטינית. וזה דבר שהוא בהחלט 
משמעותי. ולכן כל המאבק על השטח שמסביב 
מקומות  אלו  יהודה  מדבר  ועד  לירושלים 
שהפלסטינים בסיוע אירופי משקיעים במקומות 
הללו מאות מיליונים כי הם מבינים את החשיבות 

ברצף מאחזים פלסטיני.

הוראת
שר

התורה
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פה  בונה  האירופי  האיחוד  אגב:  )הערת 
למעלה מאלף מבנים, פחונים כאלה אבל ברמה 
כבישים,  סלילת  כולל  תשתיות,  כולל  גבוהה 

הנחת מקורות מים וחשמל( 
חאן אל אחמר, מעבר לזה שיש לו ישוב שהוא 
לא חוקי במובן הפשוט של המילה, הוא גם יושב 
והסוגיה המשפטית  על שטח של כפר אדומים. 
היבשה אומרת שבעצם תושבי כפר אדומים פנו 
למנהל האזרחי לפני 10 שנים וביקשו - תאכפו 
חוקיים.  הלא  המבנים  את  ותהרסו  החוק  את 
כפר  הביצוע,  עם  התמהמה  שהמנהל  אחרי 

אדומים ביקשו מבג"ץ לאכוף את החוק. 
"רק שתבין כמה טלטולים עברנו עם הבג"ץ", 
הזה  "הבג"ץ  בסמוך.  שגר  שורשן  אביחי  אומר 
חודשיים  לפני  10 שנים הסתיים  לפני  שהתחיל 
אחרי עוד עתירה ועוד עתירה ומה יוצא בסוף? 
פסק דין חלוד שאומר שעל המדינה לאכוף את 
זה  חוקי,  בלתי  ישוב  אותו  את  ולפנות  החוק 

הכל".
"בתחילת המשפט המדינה השקיעה סכום של 
כמה עשרות מיליונים בהכנת כפר חילופי שייתן 
מענה ל100 האנשים שם. הבנייה התחילה באזור 
היותר  לא באזור העירוני אלא באזור  דיף,  אבו 
כפרי. המדינה השקיעה שם ברמות הכי גבוהות. 
בנו להם מגרשים, תאורה, כבישים, באמת משהו 
אם  עכשיו  להם.  לגמרי מהפחונים שהיה  הפוך 
באמת מה שהיה מעניין את החבר'ה הפלסטינים 
היו באים הפלסטינים  לזכויות אדם,  זה הדאגה 
שהביאו  ההצעה  את  תקבלו  לכו  להם  ואומרים 
כי  יתחרטו  שהישראלים  לפני  ותברחו  לכם 
קיבלתם פה פינוק. מגרשים אתכם מזבל ונותנים 
לכם משהו מדהים. וזה רק מראה שיש פה משהו 

גדול יותר ממה שחושבים. 
"עוד משהו שמראה את הצביעות זה שלא רק 
פה  קיבלתם  זה  על  לכו  להם  אומרים  לא  שהם 
משהו בהרבה יותר טוב מהזבל הזה שאתם חיים 
להישאר  אותם  משכנעים  בעצם  הם  כרגע,  בו 
זה  המאחז  של  שפינוי  מבינים  הם  כי  במקום, 
והן  התודעה  מבחינת  גדולה  מאוד  משמעות 
מבחינה משפטית. עכשיו אם זה מצליח בצורה 
כאלה  עתירות  עוד  שיהיו  בוודאי  אז  משפטית 
מצד ארגונים ישראלים וזה סוג של פתיחת חלון 

לארגונים שנאבקים במאחזים הבלתי חוקיים".
בתחילת השבוע אומר ראש הממשלה שיפנו 
אותם ואז הוא משנה את דעתו, מה בעצם הטיעון 

שמחזיק בו ראש הממשלה?
המשפט  שבמהלך  זה  מבינים  שאנחנו  "מה 

כך  על  דובר  הבדואים.  עם  לפשרה  להגיע  ניסו 
והם כמובן התנגדו לכך. אבל  יתפנו מרצון  הם 
וקרב הם באים  עכשיו שהם מבינים שזה הולך 
ואומרים שהם מסכימים לכך. אבל התנאי שלהם 
וזה תנאי מגוחך והזוי שהמדינה בכלל ממשיכה 
ל700  מרצון  יתפנו  בעצם  שהם  בזה,  לדון 
בדיחה.  זאת  היום.  נמצאים  שהם  מאיפה  מטר 
שלנו  מהמאהל  מטר   700 ואומרים  באים  הם 

מוכנים  אנחנו  פלסטיני,  של  פרטי  שטח  יש 
להתפנות ברצון אם תפנו אותנו לשם. עכשיו 
נמצאים  שהם  מאיפה  מטר   700 אותם  לפנות 
היום זה פשוט בדיחה. זה בעצם אותו הרעיון 
להשתלט  ולנסות  הישראלי  הרצף  את  להרוס 

על שטחים."
יכול  יעזור?  לא  זה  700 מטר  יזוזו  הם  אם 

להיות שזה מתווה שכן אפשר ללכת עליו?
בג"ץ  יש  שמע,  כלום.  עושה  לא  זה  "לא, 
להם  בנתה  גם  המדינה  שטחים,  שהכשיר 
יגורו  לא  שהם  כדי  זמניים.  כאלה  קרוונים 
בית  בזיון  א':  זה  הזה  והדבר  במגרשים. 
משהו.  קבע  כבר  המשפט  בית  כי  המשפט 
דבר נוסף יש פה חוק ליהודים וחוק לערבים. 
שכל  האבות,  בנתיב  דומה  סיפור  כשהיה  כי 
יותר  יכול להסתיים בדרך הרבה  הסיפור היה 
הניסיונות  כל  את  שם  פסל  הבג"ץ   - פשוטה 
לנסות ולעשות את זה בצורה יפה. ופה בג"ץ 
אומר משהו אבל בגלל שזה פלסטינים אז הכל 
מותר. פתאום בית המשפט הוא לא שומר הסף 

של הדמוקרטיה. 
הסיפור  את  מבינים  כולם  נוסף  "דבר 
אותם  משאיר  שזה  יותר  הרחב  האסטרטגי 
אמרו  כבר  המשפט  במהלך  הרי  הם  במרחב. 
מוסא.  נבי  לאזור  להתפנות  מוכנים  אנחנו   -
המלח  ים  בין  באמצע,  בדיוק  זה  מוסא  נבי 
לירושלים. והממשלה והמדינה התנגדו, אחת 
רוצים  שלא  שאמרו  בגלל  היא  לכך  הסיבות 
ירושלים  בין  חדשה  פלסטינית  נקודה  להקים 
במזרח  יריחו  ליד  שתהיו  או  זה  המלח.  לים 
שגם ככה פלסטינית או שנדביק אתכם למערב, 
פלסטינית.  היא  ככה  שגם  ירושלים,  למזרח 
אבל אנחנו לא נבוא וניצור נקודה פלסטינאית 

חדשה".
"לכן לבוא ולדון על זה עוד הפעם זה בעצם 
לפתוח את אותו הסיפור שנגענו בו. היינו שם 
את  לנו  הציעו  הם  כאשר  שנים  ארבע  לפני 
הרעיון של נבי מוסא. אחת הסיבות שזה נדחה 
חוץ מזה שזה שטח של צה"ל והצבא מתאמן 

ועכשיו  עכשיו  שאמרתי  ממה  חלק  גם  זה  שם 
לבוא ולדון על זה מהתתחלה זה פשוט מגוחך, 

זה בדיחה".
יכול להיות שהאינטרס הימני זה לבוא ולהגיד 
ופוסק  בא  היה  בג"ץ  אם  כלומר  ההפך,  בדיוק 
אחרת - כנגד הפינוי, לימין היה תקדים למקרים 

כמו 'נתיב האבות'...
יודעים  כולם  כל  קודם  הסיפור.  לא  "זה 
גם  הזה.  הדבר  כל  עם  ראש  מקל  בג"ץ  שהיום 
לבג"ץ הזה לקח לנו המון שנים. דבר שני יש את 
זאת אומרת אם  זכות לאומית.  זכות הפרט מול 
אתה בא ואומר לי שנפגעה כאן זכות הפרט של 

מישהו שבין אם בתמימות או לא משנה באיזה 
כוונה הוא התיישב פה בטעות, בוא ונראה איך 
אנחנו פותרים את הבעיה שלו ושיהיה לו קורת 
זכות  שנקרא  הזה  הדבר  את  גם  יש  אבל  גג. 
צד  באיזה  היא  שלי  השאלה  עכשיו  לאומית, 
נמצא  הוא  האם  הישראלי.  המשפט  בית  נמצא 
בצד של האזרח הישראלי או של זה הפלסטיני? 
לערבים?  יהודים  בין  בבג"ץ  שוויון  יש  האם 
את  מנהל  באמת  בג"ץ  אם  ניטרלי?  בג"ץ  האם 
האינטרס של מדינת ישראל ואם הבג"ץ משרת 
ישראל  מדינת  של  האינטרס  את  טובה  בצורה 
אז אני לא רואה פה שום צורך לעשות שיווין", 

 נאמנים
למנהיגי הדור!!!

ונשמע!נעשה
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אלי רובין

בליכוד,  העולה  הכוכב  אחרי  שעקב  מי 
השר   - הליכוד  לרשימת  מחוץ  דיוק  ליתר  או 
לשעבר והבכיר גדעון סער, ראה איך בחודשים 
האחרונים הוא דואג בכל אירוע ביטחוני כזה או 
אחר, ולא רק, לתת גיבוי מלא לראש הממשלה 
את  קבר  בעצם  כך  ידי  כשעל  נתניהו,  בנימין 
את  להזיז  שרוצה  ככזה  לו,  שצוירה  התדמית 
נתניהו מכיסאו במטרה  בנימין  ראש הממשלה 

להיכנס תחתיו.
אחרי  שעקב  אחד  עוד  שהיה  מסתבר  אך 
ביום  מדי.   יותר  ואולי  סער,  של  התנהגותו 
ראש  כי  היום’,  ב’ישראל  פורסם  רביעי 
נתניהו החליט ברגע האחרון  הממשלה בנימין 
בשל  הבחירות  הקדמת  של  מהרעיון  לסגת 
נשיא  ולפיהן  בסביבתו  שהתקבלו  אינדיקציות 
להטיל  מתכוון  לא  ריבלין,  ראובן  המדינה, 
לאחר  הממשלה,  הרכבת  מלאכת  את  עליו 
את  תקבל  והליכוד  של  במקרה  גם  הבחירות, 
מירב המנדטים, אלא לתת את זה לח"כ שיהיה 
קואליציה.  להרכיב  הסיכויים  מירב  את  לו 
בהתאם לכך, נתניהו החליט לעקב את הקדמת 
להתגבר  אפשר  איך  לראות  מנת  על  הבחירות, 
על בעיה זו ואולי אף באמצעות שינוי חקיקתי.

על פי הפרסום, גורם בליכוד המקורב לנשיא 
ריבלין, שוחח בימים האחרונים עם חבר וחברת 
המהלך,  את  בפניהם  והציג  מהליכוד  כנסת 
במידה  פעולה  לשתף  מהם  מבקש  שהוא  תוך 
והדבר ייצא לפועל. בכיר נוסף שנחשף למהלך 
הזמנים",  כל  של  המסריח  "התרגיל  זאת  כינה 
"הם  פוטש.  ניסיון  זה  בכיר  אותו  כשלדברי 
יודעים שאת נתניהו אי אפשר להחליף בבחירות 
להזיז  בדעתם  שעולה  דרך  כל  מנסים  הם  אז 

אותו ממקומו", אמר.
שמי  היא  הקואליציה,  הרכבת  משמעות 
אכן  והוא  הקואליציה  הרכבת  עליו  שמוטל 
מצליח במשימה, הוא ראש הממשלה הבא. מי 
שמטיל, כאמור, את מלאכת ההרכבה על אחד 
קודם  שנועץ  המדינה,  נשיא  הוא  מהח"כים 
בבחירות  שנבחרו  הסיעות  ראשי  כלל  עם  לכן 
חבר  שאותו  קובע  לא  כשהחוק  לכך,  שקדמו 
המפלגה  ראש  להיות  חייב  שמרכיב  כנסת 

הגדולה ביותר ואף לא ראש מפלגה.
בליכוד  הבכיר  כי  פורסם  היום,  בהמשך 
שפעל בקרב הח"כים לגייסם למען המהלך נגד 
הלוטש  סער,  גדעון  לשעבר  השר  זהו  נתניהו, 
במהלך  הממשלה.  לראשות  כאמור,  עיניים, 
מסיבת יום הולדת שנערכה לנתניהו בביתו, הוא 
לכולם  נתן  שמו  הזכרת  ומלבד  סער  את  תקף 

להבין כי מדובר בו. 
לשעבר  ששר  יודע  שאני  שבועות  כמה  "זה 
בליכוד מדבר עם גורמים בקואליציה ורקח איזה 
תרגיל חתרני, שאני אביא את הליכוד לניצחון 
סוחף בבחירות ואחר כך ידאגו שאני לא אהיה 
הליכוד,  בוחרי  לרצון  בניגוד  ממשלה,  ראש 
לדמוקרטיה",  בניגוד  הציבור,  לרצון  בניגוד 
יחד  "אני מסתובב בארץ  והוסיף:  נתניהו  אמר 
אתכם ואני רואה את התמיכה האדירה בנו. בי, 
מאז  כמותה  זוכר  לא  שאני  תמיכה  ברעייתי, 
נועד  שנכנסתי לפוליטיקה, לכן מלכתחילה זה 
לכישלון, כי הציבור לא נותן לדבר כזה לקרות, 
אבל זה כן חשף פרצה בחוק ואנחנו נחשוב מה 

לעשות עם זה".
בחשבון  לפרסומים  הגיב  עצמו  סער  גדען 

איני  כלל  "בדרך  וכתב:  שלו  האישי  הטוויטר 
שאין  ובפרט  הזויות  לטענות  להתייחס  נוהג 
ולומר  הדברים  מאחורי  להתייצב  שמוכן  אדם 
אני  שורבב  ששמי  מאחר  אבל  בקולו,  אותם 
לדברים  שחר  אין  ברורה:  הכי  בצורה  מודיע 
שפורסמו. הם מופרכים לחלוטין. מטרידה אותי 
ראש  של  אוזנו  על  שלוחש  מי  שיש  המחשבה 
מוסיף,  כשהוא  זה",  מסוג  הבלים  הממשלה 
"נמתין בכיליון עיניים לבדל של ראיה לאישוש 

תיאוריית הקונספירציה המגוחכת".
גם בבית הנשיא הכחישו את הדיווח ואמרו: 
"קראנו לעומק את הדברים אך התקשינו למצוא 
מידע של ממש מלבד תיאור מפורט של פרנויה 
אפילו  או  מוחשי  צעד  שום  על  נשענת  שאינה 
את  כידוע,  במציאות.  שהתרחשו  מחשבה 
בידי  להשאיר  יש  שכאלה  בתופעות  הטיפול 

אנשי מקצוע שאינם דוברים".
אמש, יום חמישי, פורסם כישר בליכוד אמר 
פוטש  לעשות  "ניסה  הוא  כי  סער,  גדעון  על 
לרשימת  בת  סיעת  להקים  ביקש  הוא  בליכוד. 
שנאמנים  כנסת  חברי  ולמנות  בכנסת  הליכוד 
להקים  ממשלה  מנתניהו  מונעים  שהיו  לו, 
ומביאים להחלפתו". לדברי השר, "הדבר ידוע 
רשימה של  יש  בליכוד.  וחברים  בכירים  בקרב 
בין  היו  מהם אף  שרבים   - סער  של  מועמדים 
עוזריו. החשש של נתניהו היה ממשי ומוצדק. 
ראש  עצמו  מוצא  היה  לא  הוא  הקריטי  ברגע 

הממשלה".
כי  סער  גדעון  אמש  אמר  לגל"צ  בראיון 
"ראש הממשלה בנימין נתניהו בחר לטפול עליי 
עלילה שקרית. מה שקרה פה זה דבר חמור, זו 
נטול  מתוקשר.  שדה  משפט  אדום.  קו  חציית 
"נתניהו  סער,  לדברי  עובדות".  נטול  ראיות, 
שטובת  ומזימות  רעות  חורשי  באנשים  מוקף 
שהוא  לי  צר  מהם.  רחוקות  והליכוד  המדינה 
בחר במודע בדרך הזאת, זו לא טובת הליכוד, 

זה פוגע בתנועה, זה מזרים רעל לעורקיה". 
ראיות  להציג  לנתניהו  קרא  הוא  בנוסף 
"אדוני  ואמר:  מדבריו  בו  לחזור  או  לטענה 
ראש הממשלה, עד כאן. אני הודעתי לפני שנה 
לא  ודבר  ציבורית  לפעילות  חזרתי  על  וחצי 
הערכים  על  ולהיאבק  מלהמשיך  אותי  ירתיע 
וכזב,  שקר  הכל  מאמין.  אני  בהם  והעקרונות 
כאן  יש  החלטה,  כאן  שיש  לי  מראה  זה  אבל 
תזמון. אולי אני איום למי שמתנגד לדרכו של 

הליכוד".
מהליכוד  ח"כים  בקרב  נוספות  תגובות 
נתניהו  בטענת  ספק  הטילו  כשחלקם  נשמעו, 
להיות.  יכול  כזה  האמינו שדבר  דווקא  וחלקם 
חבר הכנסת יהודה גליק שיבח את סער וכתב, 
כי הוא "איש ישר והגון, בעל חזון ודרך, איש 
הליכוד,  לערכי  עמוק  מחובר  ושורשי,  ערכי 
תרם רבות להנהגת הליכוד בעבר, בעזרת השם 
בקרוב ישוב ועוד יתרום רבות לליכוד ולהנהגת 

המדינה".
הציוני  מהמחנה  כבל  איתן  הכנסת  חבר 
למועדון!  בואך  ברוך  יקירי,  "גדעון  כתב: 
זה  והסתה  שנאה  שווא,  שהאשמות  חשבתם 
רק  מול השמאל. עכשיו גם אתם מבינים שזו 
למרותו  סר  שלא  מי  כל  אחרי  ורדיפה  פרנויה 
רק אצלך.  ומי אמר  יסתיים  זה לא  של הקיסר. 
רק  זה  פנימיות  ומלחמות  חיסולים  שסכינים, 

בשמאל?"

סער,  גדעון  לשעבר  השר  של  החלשתו  המטרה:  את  סימן  נתניהו 
השיטה:   • בליכוד  בפריימריז  הראשון  המקום  את  לכבוש  שצפוי 
הרכבת  את  עליו  להטיל  ריבלין  הנשיא  עם  זמם  לפיה  האשמה 

הממשלה אחרי הבחירות

סער ואויב: 

"התרגיל המסריח" 
של 2018

ג' בחשוון תשע"ט 12/10/18 12

פרנויה או מזימה מתוחכמת - 
לה שותפים בית הנשיא והטוען 
לשעבר  השר  בעתיד,  לכתר 
גדעון סער שמסומן כמתחרה פוטנציאלי 
ליום שאחרי עידן נתניהו. כבוד הנשיא 
לא הסתתר ולא התנצל, הוא האשים את 
נתניהו בפרנויה, ושלח את רוה״מ לטיפול 
פסיכיאטרי דחוף. הטוען לכתר, גדעון סער, 
מתריס בקול רם וברור - באם יש לך הוכחות 

׳תוכיח׳, ולא תתנצל. 
בסביבות רוה״מ מאשימים בגלוי את 
אישית,  רוה״מ  בקונספירציה.  הנשיא 
לשעבר  בכיר  ״שר  על  ודיבר  התראיין 
בליכוד, שמדבר עם גורמים קואליציוניים 
ומנסה לרקוח תרגיל חתרני, לאחר שאביא 
את הליכוד לניצחון סוחף בבחירות הבאות, 
ידאגו בשיתוף הנשיא שאני לא אבחר ע״י 
הנשיא ריבלין כמועמד סיעות הקואליציה 
הנוכחית להרכבת הממשלה״. הסיבה, 
השונות  הסיעות  ראשי  הודעות מטעם 
וכחלון, שהינם מוכנים  ובראשם לפיד 
להצטרף לממשלת ליכוד, ובלבד שלא 

תהיה בראשותי בגלל החקירות.
הנשיא שעל פי החוק הנוכחי הדבר מוטל 
לשיקול דעתו הבלעדי, יטיל את מלאכת 
ההרכבה, על גדעון סער, שיחזור לרשימת 
הליכוד לכנסת הבאה. ההגדרות הבוטות 
שנתניהו בחר, קנוניה, מזימה, תרגיל חתרני, 
מזימת המאה! לא פחות. בית הנשיא הגיב 
בתגובה חסרת תקדים, פרנויה! הם שלחו 
את נתניהו ל״טיפול מקצועי״ והכחישו כל 
׳מחשבה׳ בנושא. ה״דם הרע״ בין האישים 

שוב תוסס ורותח. 
גדעון סער שבהופעותיו הפומביות נותן 
גיבוי מוחלט לרוה״מ, פרסם הודעה: "נמתין 
בכיליון עיניים לבדל של ראיה, לאישוש 
תיאוריית הקונספירציה המגוחכת״. לדבריו 
הוא חורג ממנהגו, שלא להגיב על טענות 
הזויות. בפרט שאין אדם שמוכן לעמוד 
בקולו ובעצמו ולטעון אותן. הכל מרחף 

באוויר וב״כאילו״, לדברי גדעון סער.
הקונספירציה נראית מגוחכת, טיפשית 
שלנשיא  ברור  לא  בכלל  מעשית.  ולא 
יש את שיקול הדעת הנטען, גם אם כן, 
מי ולמה ישתפו פעולה? הליכוד וסיעות 
הקואליציה, למעט כחלון, אחוזים זה בזה, 
בכדי לא להיות תלויים זה לצד זה. הימין לא 
מוותר על החרדים בכדי להיכנס לחופה עם 
לפיד. כחלון הינו החוליה החלשה, שעדיין 
שרדה ודווקא עם נתניהו וסוג של עצמאות 
שנתניהו אפשר לו, לא סביר שמשה כחלון 
יעשה ׳הימור פוליטי׳ עם עתיד לא ברור. 
מה שהרבה יותר מטריד משליחת רוה״מ 
לטיפול מקצועי, ואולי מבהיל, זה העובדה 
שמתברר, שבסביבת ראש הממשלה טרחו 
מזה שבועות להכין ׳הצעת חוק׳ שתסכל 
את הניסיון באיבו, על ידי הגבלת שיקול 
דעתו של הנשיא בחוק! מראש, בקדנציה 
הנוכחית. ה׳סנשו פנשה׳ של רוה״מ ח״כ 

דויד אמסלם, הכין הצעת חוק שקובעת 
׳הנשיא יחויב להטיל את הרכבת הממשלה 
על ״המועמד״ שקיבל את מספר המנדטים 
הגדול ביותר בבחירות׳. אתמול ח״כ אמסלם 

הודיע: שהוא מקדם את הצעת החוק.
הווי אומר: זו לא מזימה שהתגלתה! 
זהו מהלך מתוכנן, לא ברור, למה ומדוע. 
את מי זה משרת? ומה העיתוי שנבחר? מה 
שברור, זהו ״סיכול מכוון״ שנעשה לעבר 
׳יורש בפוטנציה׳ גדעון סער, שלפחות כעת 
ועתה, לא מאיים על מעמד ראש הממשלה. 

אז פרנויה, כבר אמרנו? 
בראש  תומכות  הקואליציה,  סיעות 
את  שמאבד  ליברמן  איווט  הממשלה, 
פוטנציאל בוחריו, מחפש אג׳נדות לטפס 
עליהם, בהחלט ייתכן שיבקש שריון ועתיד 
ברשימת הליכוד, ״פוטש״ בראשות גדעון 
סער לא בא בחשבון מבחינתו. החרדים 
הינם שותפים פוטנציאליים לגדעון סער, 
רק לעתיד לבוא. החרדים לא יחברו ללפיד 
וכחלון בכדי להמליך את גדעון סער, במקום 
בנימין נתניהו! הזוי לחלוטין. נפתלי בנט, 
טוען לכתר הראשות מטעם עצמו, לא יצמיח 
מועמד מתחרה, שיסכל את כוונותיו. בנט 
בונה עצמו ליום שאחרי נתניהו, בינתיים 

תיק הביטחון, משאת חייו.  
מה שמדאיג, זה איכות ורמת  האנשים 
ויועצים, ליד אזנו של ראש  שלוחשים 
מפילות  אחיתופל״  ״עצות  הממשלה. 
של  היסטוריה  יש  לנתניהו  ממלכות. 
תגובות היסטריות, דווקא משך השנים 
והניסיון העמיד את ראש הממשלה , במצב 
של ׳המבוגר האחראי׳ בסביבה. גם מול 
תגובות מתלהמות ומטופשות של אהוד-
ברק ש״מאבד את זה״! נתניהו ממשיך 
לשתוק בקור רוח מלגלג. מה קרה עכשיו 
שהוא נזעק? העובדה שגדעון סער ׳יורש׳ 
פוטנציאלי! מאיימת על נתניהו? ואולי 
התגובות ההיסטריות, הינם מהבית בבלפור, 

ולאו דווקא מראש הממשלה אישית?  
נתניהו נפל למלכודת דבש שכנראה 
הוכנה לו, ע״י אוהביו ומקורביו! שלא 
מתגלים כ׳מאורי ישראל׳ לשם ולתפארת, 
בלשון המעטה. ״אמור לי מי חבריך, ואדע 

מי אתה״.  חבל. 

סיכול ממוקד
אף בר דעת לא קונה את תיאוריית הקונספירציה של 
נתניהו נגד סער, שנראית יותר כמלכודת דבש שהכינו 

מקורבי ראש הממשלה, שכבר הכינו חוק מתאים 
לטרפד את כוחו של הנשיא ריבלין 
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ש"ס, תני לנו עוף לשבת

"אמא, הבטחת לנו עוף לשבת!" קוראות המודעות 
החרדי,  במגזר  חלשות  למשפחות  תרומות  לעידוד 
אך בזמן שמודעות אלה מתפרסמות פועל חבר כנסת 
יצחק וקנין מש"ס להעלות את מחיר העופות בישראל. זאת 
הוא עושה באמצעות הצעת חוק להכניס את ענף גידול העוף 
למאכל לקרטל, שוק מתוכנן. התוצאה הישירה של זה תהיה 
ישראל.  אזרחי  של  המחיה  ביוקר  ועלייה  מחירים,  עליית 

הסובלים העיקריים – המשפחות העניות. 
קצת רקע, בעבר שוק העוף למאכל היה מתוכנן ולא תחרותי, 
כמו עוד ענפים חקלאיים, ומחיר העוף היה גבוה. כמה גבוה? 
כחמישים אחוזים יותר ממחירו היום. לפני זה, כעשור אחורה, 
יותר.  עוד  נמוך  היה  העוף  מחיר  מתוכנן,  היה  לפני שהענף 
תכנון שוק הפטם הופסק בסופו של דבר בלחץ משרד האוצר, 
והחקלאים קיבלו פיצוי מהמדינה. כלומר, החקלאים קיבלו 

תמורה עבור הפסקת הקרטל, והורדת המחירים לציבור. 
מעוניין  כעת  לול,  בעל  הוא  שבעצמו  ועקנין,  יצחק  ח"כ 
להחזיר את הגלגל לאחור, ולהעלות את המחירים. התואנה 
היא סיוע לחקלאים שמפסידים בגלל המחיר הנמוך. כלומר, 
הציבור  להרוויח,  יוכלו  במלאכה  עוסקים  מאות  כדי שכמה 

כולו צריך לשלם. 
במשק.  בקורה  להביט  אפשר  הקרטל,  נזקי  את  להבין  כדי 
ישנם היום שני קרטלים חקלאיים בחוק, שוק הביצים למאכל 
ושוק החלב. השוואה בינלאומית מלמדת כי מחירי הביצים 
כפול  בארץ  החלב  מחיר  מאוד.  גבוהים  בישראל  והחלב 
של  המשמעות  תהיה  מה  להבין  אפשר  באירופה.  ממחירו 
החזרת הקרטל לתחום הפטם – לאמא יהיה עוד יותר קשה 
להביא עוף לשבת. השכבות החלשות בישראל, הן שיצטרכו 

לשאת על גבן כמה מאות מגדלי פטם לא יעילים. 
אכן  ומסובך.  זה קשה, מסוכן  לעסוק בתחום החקלאות  כן, 
כאלה  או  כפיהם,  מעמל  מרוויחים  שלא  חקלאים  ישנם 
שמרוויחים ובקושי שורדים. זו מציאות שאכן קשה עד מאד 
לחקלאים, במיוחד כאלה שהיו רווחיים ובעלי מעמד בעבר. 
עם זאת, בשוק מתקדם הרבה עסקים פושטים רגל מידי יום, 
ואף אחד בממשלה לא נחלץ לעזרתם, ובצדק. מי שלא יעיל, 

חשוב שיעבור לעסוק במה שהוא תועלתי. 
ההתפתחות הטכנולוגית הופכת הרבה עסקים ומפעלים ללא 
רלוונטיים, אלה שלא עומדים בתחרות המתקדמת אין טעם 
לסייע להם להמשיך במה שהם עושים בצורה לא יעילה. כן 
צריך לסייע להם לעבור להשתלב בתחומים אחרים, בהם הם 
בכך  נמצא  העתיד  לכולם.  ומועילים  יצרניים  להיות  יכולים 
אחר  יד  במשלח  זמנו,  שעבר  יד  משלח  מחליפים  שאנשים 

בלולים  נמצא  העתיד  החקלאי,  בתחום  גם  יצרניים.  הם  בו 
את  לשמר  טעם  אין  ויעילים.  טכנולוגית  מתקדמים  גדולים, 
הן לא משיאות למשק תועלת  שיטות החקלאות הישנה אם 
לעומת החלופות. ואכן, האוצר מציע לבעלי הלולים הטבות 
בהתייעלות  או  מקצועית,  הסבה  מהתחום,  לפרישה  וסיוע 
ולמקסימום  המחיה  ביוקר  לירידה  להביא  הדרך  זו  הלול. 

רווחה לאזרחי ישראל. 
כי  אליה,  מודעות  שתהיה  שחשוב  ציבורית  סוגיה  זוהי 
תוצאה  הוא  המחיה  יוקר  מעצמו.  קורה  לא  המחיה  יוקר 
חשבון  על  הטבות  לעצמם  לסדר  שמנסים  אינטרסנטים  של 
הציבור, ועבור זה רותמים חברי כנסת שכנראה לא מבינים את 
המשמעות לשוק בכללו ואת ההשפעה על השכבות החלשות. 
חשוב לעצור טעויות כאלה בזמן, ולא לחכות שלעניים יהיה 

קשה עוד יותר. 

כחלון נכנע לקבוצות לחץ 
על חשבון הציבור

במעמד  כחלון  האוצר  שר  של  התמונה  את  השבוע  ראיתם 
החתימה על הסכם להעלאת שכר השוטרים? אז התמונה היא 
המשך של קמפיין הבחירות שלו. מחלק הכסף הגדול, מראה 
עצמו בפעולה. נשאר רק לתמוה מיהם הבוחרים שמתרשמים 

מזה. כי הציבור הוא זה שמשלם. 
חישבו רגע, איך זה לקנות מתנה לעצמכם? טוב, מניח שזה 
נחשב חביב ומשעשע. פעמים בדיחה לצחוק ממנה. איך זה 
ריבית  ועם  בתשלומים  גבוה,  במחיר  לעצמכם  מתנה  לקנות 
טיפשי.  זה  בדיחה,  לא  זו  משעשע,  לא  כבר  זה  גבוהה? 
תתפלאו )ואולי כבר לא(, אבל יש אנשים שלא כועסים כאשר 
מופרז  במחיר  חשבונם,  על  מתנות  להם  קונים  פוליטיקאים 
ובריבית נשך. שלא לדבר על מצב של חלוקת מתנות לקבוצת 
קורה  זה  חשבונכם.  על  הוא  התשלום  כאשר  אינטרסנטים, 
הרבה בשנת הבחירות, כאשר הפוליטיקאים רוצים להיראות 

כמיטיבים עם הציבור. 
ולשמור  גם כחלון בשבוע האחרון, במקום לנהל מאבק  כך 
דורש.  לכל  אותה  מחלק  פשוט  הוא  הציבורית,  הקופה  על 
שכרם  את  ולהעלות  השוטרים,  לדרישות  בגאון  נכנע  הוא 
ללא סיבה ראויה. את המחיר הגבוה והריבית הרצחנית, כולנו 
הולכים לשלם. זה הולך לעלות למעלה מ-20 מיליארד שקל 
מהקופה הציבורית בשנים הבאות. הכסף יבוא מקיצוץ רוחבי 

פחות  חינוך,  פחות  אומר  זה  הממשלה,  משרדי  בתקציבי 
השוטרים  עם  הצטלם  כחלון  העיקר  הכל.  פחות  בריאות, 
כחיזוק  נראה  זה  שבינינו  ולתמימים  החתימה,  במעמד 
למערכת. התמונה אמורה לסייע לפופולאריות של השר, אשר 
המחיר  שאת  רק  חבל  דורש.  לכל  לתת  כספים  לו  יש  תמיד 

אנחנו נשלם, ובריבית גבוהה. 
הכניעה של שר האוצר באה בלא שום גיבוי מהדרג המקצועי 
פשוט  הם  אז  הזו,  המופקרת  להחלטה  התנגדו  הם  משרדו, 
מודרו. בלי מנכ"ל, בלי ממונה על תקציבים, בלי יועץ משפטי 
ובלי ממונה על השכר, כחלון עשה על דעת עצמו מה שהוא 
רוצה בכספי ציבור. הדרג המקצועי מזהיר הפריצה תקציבית 

חסרת אחריות? אז פשוט נדלג עליהם. 
השוטרים דרשו להעלות את שכרם, בתואנה כי ישנה החלטת 
ממשלה ישנה להשוות את שכרם לשכר אנשי הקבע בצה"ל. 
שכרם של אנשי הקבע בצה"ל הועלה לפני שנים רבות, בגלל 
קיצוצים בכוח האדם שיצרו "היעדר ביטחון תעסוקתי". כדי 
היעדר הביטחון, שכרם הועלה.  על  לפצות את אנשי הקבע 
כעת מגיעים לאבסורד, במשטרה ובשב"ס לא היו פיטורים, 
כלומר אצלם ה"ביטחון התעסוקתי" נשמר, ואי לכך גם לא 
תוך  אבל,  תעסוקתי.  ביטחון  היעדר  על  פיצוי  להם  מגיע 
הם  שגם  דרשו  הם  שכרם,  את  להקביל  בהחלטה  היתלות 

יקבלו העלאה. 
נמצאים  לא  כבר  כנראה  הזה,  למחדל  שאחראים  האנשים 
שיוצרת  שכר  העלאת  אחריות.  עליו  לקחת  כדי  בתפקיד 
תקדים רוחבי, זה דבר שצריך להיזהר ממנו בכל משא ומתן 
האות  זה  אחת,  לקבוצה  שנכנעים  ברגע  לחץ.  קבוצות  עם 
לכל האחרות להעלות דרישות. דרישות כספיות קשה לסגור 
בסכומים קטנים, כי ברגע שהחומסים מזהים כי שומר הקופה 
חלש, הם מערימים בדרישות. בהיעדר שר אוצר חזק, הציבור 

הרחב )והחלש( נותר ללא הגנה. 
עם  בתמונה  מחייכים  הפוליטיקאים  את  רואים  אתם  כאשר 
נציגי קבוצות לחץ, תדעו שניתנה פה למישהו מתנה גדולה 
המיסים  בכספי  לשלם  שהולכים  אלה  אתם  חשבונכם.  על 
שלכם, את המחיר של התמונה הזו. אתם אלה שלא תקבלו 
על  שמר  לא  חייכן  מישהו  שלכם,  למיסים  ראויה  תמורה 
לפוליטיקאים  קרדיט  לתת  תמיד  תזכרו  שלכם.  האינטרסים 
שנלחמים נגד קבוצות לחץ ולא נותנים להם כלום, וככל שהם 
מפגינים יותר ומשמיצים יותר את הפוליטיקאי ה"לא נחמד" 
זה אומר שהוא עובד קשה יותר עבורכם. כי מתנות לחזקים 

על חשבונכם, זו לא הבדיחה שאתם צוחקים ממנה.



ש"ס פועלת להגדיל את יוקר המחייה ולפגוע בשכבות החלשות – באמצעות חקיקה 
שתכניס את שוק העופות לקרטל ותפגע ישירות בנזקקים • וגם: הכניעה של שר 

האוצר לקבוצות לחץ על חשבון הקופה של כולנו 

ח"כ יצחק ועקנין, שבעצמו הוא בעל לול, כעת מעוניין להחזיר את הגלגל לאחור, 
ולהעלות את המחירים. התואנה היא סיוע לחקלאים שמפסידים בגלל המחיר הנמוך. 
כלומר, כדי שכמה מאות עוסקים במלאכה יוכלו להרוויח, הציבור כולו צריך לשלם. 

"
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החלטת בית המשפט העליון לפסול את מועמדם 
של מרנן ורבנן גדולי ישראל הרב יצחק פינדרוס 
רק משום פרשנות של זוטי דברים היא התערבות 

בוטה בהליך הדמוקרטי. 
פסיקת הבג"ץ בעניין העיר אלעד היא לא חריגה. זהו 
המשך ישיר להתערבות בית המשפט העליון בכל נושא 
ועניין. הגבלת כוחו של בית המשפט העליון כפי שקורא מאז 
ומתמיד השר יריב לוין מהליכוד הינה הכרחית יותר מתמיד. 
על הקמפיין של ש"ס ודגל התורה להרצת מועמדותו 
של יצחק פינדרוס לראשות העיר אלעד נשפכו עד עכשיו 
מאות אלפי שקלים, בין אם היה מנצח את ישראל פרוש 
)אני מעריך שאם היה מתמודד עד הסוף, פינדרוס היה מנצח 
ב60 אחוז מול 40 לפרוש( ובין אם לא. מדובר במועמד 
שאמור לייצג את רוב תושבי העיר ואף אם רק את מחציתם. 
הפסילה שלו מעבירה מסר מאוד ברור לכולם. הכנסת 
יכולה להמשיך ולחוקק חוקים, הממשלה יכולה להמשיך 
ולהעביר החלטות, אך בסופו של דבר מי שיקבע באמת 
מה נכון ומה לא, כולל בהליך דמוקרטי של בחירות - זה 

בית המשפט העליון. 
בעניין זה כבר כתבתי בעבר ואני כותב שוב, שלטון הימין 
כשל כישלון מוחלט בכל הנוגע להתנהלותו מול הגבלת 
כוחו של בית המשפט העליון. נכון, שרת המשפטים איילת 
שקד עשתה עבודה יוצאת מן הכלל, מינתה הרבה מאוד 
שופטים, אבל עדיין, לא הצליחו שרי הימין והליכוד בעיקר 

לעשות סדר בבלאגן. 
בית המשפט העליון קובע את עניין המרכולים בשבת, 
קבע את המצב בסוגיית הכותל הרפורמי, קבע את חוק 
ההסדרה, קובע בעצם על כל דבר ועניין הקשור להחלטות 
הכנסת והממשלה. אם בתקופה של שלוש השנים האחרונות 
בהן כיהנה ממשלת הימין היציבה ביותר שהייתה כאן מאז 
הקמת המדינה, אם גם במהלך כל שלוש השנים הללו לא 
הצליחו שרי הימין לשנות את המצב הזה מול בג"ץ, כנראה 

שלא יצליחו יותר. 
פעם הם מספקים תירוץ שזה בגלל משה כחלון המגן של 

בית המשפט העליון ופעם זה תירוץ אחר. בשורה התחתונה 
הכישלון שלהם בא פעם אחר פעם בכל עניין כשיש התנגשות 
עם החלטות בית המשפט העליון. שרי הימין עולים להגיב 
בחריפות להחלטות בתקשורת, עוברים כמה ימים ושום 

פעולה לא נעשית בנושא. 
לעניין אלעד עצמה, טוב יעשה הרב ישראל פרוש אם 
הוא עצמו יצטרף לבקשה לדחות את מועד הבחירות, כי 
הרי בכל מצב, אם הוא ינצח למרות דחיית הבחירות, אזי 
זה הוא רצון התושבים והוא יזכה בצדק לחמש שנים של 
שקט בעיר, ואם הוא יפסיד את ראשות העיר - הוא יוכל 
לומר תמיד שהוא מקבל עליו את גזר דין הבוחר ולא הוא 

זה שמנע בחירות דמוקרטיות בעיר. 
הצלקת של הפילוג באלעד עלולה לפרק את כל האחדות 
שהייתה בין המפלגות החרדיות בכנסת ובממשלה, אחדות 
שהצליחה להביא הישגים רבים ליהדות החרדית בהרבה 
מאוד מובנים. זה כואב אם הפילוג הזה יקרין על העשייה של 
כלל נציגי הציבור החרדי, יש לציבור החרדי מספיק אויבים 
מבחוץ שאיתם הוא צריך להתמודד, לא צריך גם בעיות 
מבית. ישכילו כל נציגי הציבור החרדי להתעשת, לשים יום 
אחרי הבחירות את הכל מאחוריהם ולשוב לשתף פעולה 
למען כלל הציבור החרדי ששלח אותם לייצג אותו נאמנה. 

ירושלים כמדגם אמת 

בואו נדבר על ש"ס והעיר ירושלים, ירושלים דווקא מכל 
הארץ תיתן אינדיקציה אמיתית האם הסקרים המנבאים 
שחורות לש"ס לקראת הבחירות לכנסת, האם הם באמת 
לא יודעים לדגום את ש"ס או שמא הסקרים מנבאים את 

הלך הרוח. 
לש"ס יש היום חמישה נציגים במועצת העיר ירושלים, 
הסקרים המקומיים שנערכו בחודשים האחרונים בעיר 
מלמדים על כך שש"ס אמורה להיחלש משמעותית שם. לא 

בכדי בחר יו"ר ש"ס השר הרב אריה דרעי לנהל את מטה 
הבחירות בירושלים. הוא מבין וגם יודע, הוא יודע שהיה 
וש"ס תכריע את הסקרים והסוקרים )אני מעריך שכך יהיה, 
תרשמו: ש"ס תקבל חמישה מנדטים פלוס בירושלים(, אם 
כך בעצם יהיה הרי שדרעי יכול ללכת רגוע יותר לבחירות 
לכנסת, כי בירושלים זה מדגם מייצג לכל רחבי הארץ, היא 
עיר מעורבת של חרדים, דתיים, מסורתיים, ובקיצור מדגם 

מייצג לש"ס הארצית. 

לאורם נלך כאיש אחד

ביום שלישי הקרוב מבחן הדעת תורה המדובר יקרה 
בפועל. זהו זמן אמת שבו נדע האם החברה החרדית ממשיכה 
בגאווה לנהור וללכת אחרי דעת תורה, או שחלילה אנחנו 
בהתפרקות. כל אדם חרדי, אשכנזי, ספרדי, ליטאי או חסיד. 

מצווה ללכת אחרי רבניו. 
יש את מועצת גדולי התורה של דגל התורה, אגודת 
ישראל. יש את מועצת החכמים של ש"ס, כל אחד מאתנו 
צריך ללכת בדעת רבותיו. לבטל כל שיקול או רצון אישי. 
כי אנחנו אנשים חרדים, לנו אין את הפריבילגיה הזו של 
לעשות מה שבא לנו. כמו שאנחנו לא יכולים לאכול כל 
אוכל שאנחנו רוצים, לסעוד באיזה מסעדה שאנחנו רוצים, 
לעשות עוד הרבה דברים שאנו רוצים נגד דעת תורה, כך 

אנחנו צריכים להתייחס לעניין שנקרא בחירות. 
אל לנו להתייחס למלעיזים שאומרים עלינו כציבור חרדי 
שאנו מובלים כמו כבשים. אנחנו צריכים להיות גאים בכך 
שאנחנו שומעים לדעת תורה. זכרו! יום שלישי הקרוב 
בקלפי, אותו מקום שאיש אינו רואה אותנו ומה אנחנו 
מצביעים, נזכור כולם, איש איש בקלפי שלו, שיש לנו 
תורה אחת, דעה אחת וקידוש השם אחד גדול. אנו שומעים 
לגדולי התורה, איש איש ורבו שלו, על פי התורה אשר 

יורוך. לאורם נלך כולנו ביום שלישי הקרוב כאיש אחד.

בג"ץ קובע
החלטת בג”ץ בסוגיית אלעד והתערבותו האנטי דמוקרטית מזכירים שוב את חריפות הבעיה 

ששלטון הימין לא מצליח לפתור • הסיבה בגללה שם דרעי את משקלו בעיקר בירושלים 
ותזכורת – בשלישי הקרוב המבחן של כולנו



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

הצלקת של הפילוג באלעד עלולה לפרק את כל האחדות שהייתה בין המפלגות 
החרדיות בכנסת ובממשלה, אחדות שהצליחה להביא הישגים רבים ליהדות 
החרדית בהרבה מאוד מובנים. זה כואב אם הפילוג הזה יקרין על העשייה של 

כלל נציגי הציבור החרדי, יש לציבור החרדי מספיק אויבים מבחוץ שאיתם 
הוא צריך להתמודד, לא צריך גם בעיות מבית. ישכילו כל נציגי הציבור החרדי 
להתעשת, לשים יום אחרי הבחירות את הכל מאחוריהם ולשוב לשתף פעולה 

למען כלל הציבור החרדי ששלח אותם לייצג אותו נאמנה. 

"
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מסע התעלות בראשות האדמו"ר מאנוגוואר מודיעין 
עילית בשבת פרשת לך-לך בז'יטומיר שבאוקראינה 

האדמו"ר מבאיאן בביקור בבית האדמו"ר מצאנז 

שמחת השבע ברכות לבת הגר"ז 
כהן ראש ישיבת היכל מאיר וראש 

ארגון הדברות עם בן הגר"ד 
ברדוגו חבר ביה"ד ירושלים 
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צילומים:
אברמי ברגר, יוחנן לוסטיג,

שמואל דריי, יעקב לדרמן

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

מעמד חנוכת 'בית הגפן' של ארגון השידוכים בראשותו של הגאון רבי חיים שמרלר

הגאב"ד הגרח"מ וואזנר בפתיחת זמן חורף בישיבת חכמי לובלין בבני ברק 

כינוס מועצת גדולי 
התורה של 'דגל 
התורה' בבני ברק
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