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משה לובשיץ

חוזרת  שוב  בעולם,  מידבקות  הכי  מהמחלות  אחת  חצבת, 
לכותרות. מאז הגילוי הראשון של חולים במחלה בישראל ופרוץ 
המגפה - הגיע מספרם ל-1,401. מהנתונים עולה כי ירושלים היא 
העיר שמובילה בפער נרחב משאר הערים במספר מקרי ההידבקות, 
להיום  נכון  הבריאות.  משרד  השבוע  שחושף  מספרים  פי  על  כך 
העיר  אחריה  החרדי.  מהמגזר  רובם  בבירה,  חצבת  חולי   838 יש 
הצפונית צפת עם 219 מקרים ואחר כך תל אביב ופתח תקווה עם 
89 חולים. בהמשך הרשימה ניתן להבחין גם בעיר רמלה עם 34 
מקרי הידבקות במחלה, עכו עם 28 מקרים ואחריהן עפולה ובאר 

שבע עם 19 מקרים.
מספר החולים בארץ מאז גילוי המחלה קפץ משמעותית. בחודש 
מרץ האחרון עמד מספר החולים על שבעה בלבד, אך כעבור חודש 
ועלה ל-30.  בלבד הוכפל ביותר מפי ארבע מספרם של המקרים 
בחודש יוני חלה קפיצה נוספת ומספר החולים בחצבת הגיע ל-73. 
בספטמבר כבר נספרו במשרד הבריאות 321 מקרי הידבקות ואילו 
בחודש החולף דווח כבר על 735 חולים. על פי משרד הבריאות, 
בשבוע שעבר מאז תחילת נובמבר התווספו ארבעה מקרים נוספים. 
באשר לגילאי החולים, עד גיל חצי שנה אותרו 61 חולים, עד גיל 
שנה 138 ובין הגילאים 1-4 נרשמו 392 מקרים. בגילאים 5-9 דווח 
על 295 חולים, בין הגילאים 10-19 אותרו 181 ובגילאי 60 ומעלה 

נרשמו 12 מקרי הידבקות בלבד.
הנתונים מתפרסמים על רקע התפרצות החצבת ולאחר שהשבוע 
משרד  מנכ"ל  בראשות  חירום  ישיבת  הבריאות  במשרד  קיימו 
הבריאות משה בר סימן-טוב ונציגי קופות החולים. הבכירים דנו 
הדיון  במהלך  המחלה.  עם  הבריאות  מערכת  התמודדות  בהמשך 
הציג בר סימן-טוב את שורת הצעדים לבלימת התפרצות החצבת. 
בין היתר הוחלט על מבצע חיסונים נרחב בירושלים הכולל פתיחת 
בערב.   20:00 ועד  בבוקר   8:00 החל מהשעה  חלב  טיפת  תחנות 
כמו כן, ביום שישי התחנות יהיו פתוחות בין השעות 8:00-12:00 

בשבועיים הקרובים.
חלב  טיפת  מתחנות  באחת  פתע  לביקור  הגיע  טוב  סימן  בר 
שנמשך  החיסונים  מבצע  תפעול  את  לבחון  מנת  על  בירושלים 
משעות  מחסן  בתחנה  המתוגבר  האחיות  צוות  העיר.  בשכונות 
עשרות  הגיעו  ביקורו  במהלך  כאשר  הערב,  שעות  ועד  הבוקר 
שנמצא  האחיות  לצוות  הודה  טוב  סימן  בר  להתחסן.  משפחות 
בחזית המאבק והעשייה: "האחיות כאן הן דוגמא ומופת לנתינה 
קהל  עם  רבות  בשעות  פועלות  הן  ראוי,  ציבורי  רפואה  ושירות 

מבקרים רב ועושות זאת במקצועיות ומנהיגות''.
המבצע מתקיים בתיאום עם קופות החולים והגורמים העירוניים 
בתחנות: בני ברית, רמות ג', סורוצקין, גבעת שאול, רמת אשכול, 
רוממה, נווה יעקב, סנהדריה, רמת שלמה, מעלות דפנה, בית שמש 
היורה, בית שמש עדן, בית שמש מרגלית, ביתר עילית גפן וביתר 
לחיסון  ייעודיות  ניידות  יתוגברו  המבצע  במסגרת  הדס.  עילית 
האוכלוסייה, של חברת ''נטלי'', הניידות מסתובבות בתוך שכונות 
מטרה, על מנת לחסן בתוך השכונות עצמן. נציגי המשרד יסיירו 

היום במוקדים שונים בעיר על מנת לאמוד את מבצע החיסונים.
במחוז  אחיות  תקני  תוספת  יאייש  הבריאות  משרד  כן,  כמו 
וסטודנטיות  סטודנטים  בהם  נוסף,  אדם  בכוח  ויתגבר  ירושלים 
נמסר  עוד  נמוך.  התחסנות  שיעור  יש  בהן  קהילות  לסיעוד, 
מהמשרד, כי כניסת מבקרים לא מחוסנים למחלקות רגישות בבתי 
החולים תוגבל. מדובר במחלקת פגים, טיפול נמרץ, אונקולוגיה, 

והמטו-אונקולוגיה. 
בכוונת המשרד גם לבחון הגבלת כניסות למוסדות חינוך למי 
דנו  בישיבת החירום  לסכן את האוכלוסייה.  ועלול  שאינו מחוסן 
בהקדמת החיסון למניעת חצבת לגיל תשעה חודשים והחליטו שלא 
להוריד את גיל החיסון ולהשאירו כפי שהוא בגיל שנה. ההחלטה 
התקבלה מפאת יעילות החיסון המוגבלת בגיל הזה והצורך לחזור 
עליו בגיל שנה. זאת למעט מוקדי התפרצות ספציפיים שייקבעו 

בהתאם לשיקול הדעת של רופאי המחוזות במשרד הבריאות.

מי את החצבת?

מחלת החצבת נחשבת למסוכנת בשל הסיכון הגבוה לסיבוכים, 
העלולים להיות קטלניים. אחד מכל אלף ילדים חולים עלול למות 
כתוצאה ממנה. הסיכון גבוה יותר אצל ילדים מתחת לגיל חמש, 

אצל מבוגרים מעל גיל 20, ובחולים בעלי מערכת חיסון ירודה. 

אירעו  מהמקרים  מ-90%  יותר  כי  מציינים  הבריאות  במשרד 
''מדובר  התחסנה.  שלא  אוכלוסייה  עם  ומגע  אי-התחסנות  בגלל 
במחלה שהודברה וכמעט נעלמה מהמפה, ופתאום שבה'', אמרה 
המשמעותית  ''הסיבה  לדבריה,  החולים.  מקופות  באחת  בכירה 
רקע  על  אי התחסנות,  מגמת  היא  הבלעדית,  לא  אם  לכך,  ביותר 

אמונה או אידיאולוגיה''. 
מדרכי  הפרשות  באמצעות  לאדם  מאדם  מועברת  המחלה 
חצבת,  נגד  חיסון  שקיים  אף  חולה.  אדם  עם  ובמגע  הנשימה 
התפרצויות  כמה  אירעו  האחרון  בעשור  יחסית.  שכיחה  המחלה 
בעיקר   - ו־2008   2007 בשנים  ביותר  הגדולה   - בישראל  חצבת 
בקרב ילדים לא מחוסנים בעדה החרדית. בשנים 2011 ו־2012 היו 
בארץ התפרצויות ממוקדות בקרב אוכלוסיות שלא חוסנו - בעיקר 

פליטים שהגיעו מאפריקה ועובדים ממדינות מסוימות באסיה. 
לבקרת  האירופי  )המרכז   ECDCה־ הודיע   2018 באוגוסט 
נדבקו   2018 לאוקטובר   2018 ינואר  בין  כי  ולמניעתן(  מחלות 
מתו  מהם  ו־33  ילדים,  אלף  מ־42  יותר  אירופה  ברחבי  במחלה 
חדה  עלייה  נרשמה  בישראל  גם  המחלה.  מסיבוכי  כתוצאה 
כי מאז תחילת 2018  ומשרד הבריאות פרסם  בתחלואה בחצבת, 
תושבים  מ־700  יותר  במחלה  חלו   2018 באוקטובר   11 ועד 
ו־9 חולים בלבד בכל  33 חולים בכל 2017  בישראל. זאת לעומת 
בארץ  החצבת  התפרצות  את  מייחסים  הבריאות  במשרד   .2016
שבאו  לאנשים  מחוסנות  לא  אוכלוסיות  לחשיפת   - היתר  בין   -

מאירופה ונדבקו שם במחלה.
מהאנשים   90% בקלות:  בה  להידבק  שניתן  במחלה  מדובר 
יידבקו  נגוע,  אדם  עם  הבית  באותו  הנמצאים  מחוסנים,  שאינם 
לפני  ימים  מארבעה  החל  מדבקים  במחלה  החולים  במחלה. 
הופעת הפריחה האופיינית למחלה ועד ארבעה ימים לאחר הופעת 
שנמצאים  אנשים  מהדבקה.  להימנע  מאוד  קשה  לכן  הפריחה. 
בסיכון הם כל מי שלא חוסנו או לא חלו במחלה. אנשים שסובלים 
או  אף שחוסנו  לחלות  עלולים  החיסון  מדיכוי חמור של מערכת 

שחלו בעבר.
ואלה התחושות כאשר נפגעים ממחלת החצבת תקופת הדגירה 
נמשכת בממוצע כ־14 יום )בין 6 ימים ל־21 ימים(. תסמיני החצבת 
בקיצור:  וחום.  העיניים  בלחמיות  גירוי  נזלת,  שיעול,  כוללים 
שמדובר  כך  על  המצביע  העיקרי  התסמין  "בוכות".  הריריות  כל 
בחצבת הוא פריחה מפושטת על כל הגוף. הפריחה הזאת מתחילה 
נגזר  המחלה  של  שמה  והגפיים.  הגב  לכיוון  ומתפשטת  בפנים 
יש  והצפופים של החצב.  לפרחיו הקטנים  הפריחה  מהדמיון של 
לציין שהפריחה מופיעה גם בריריות: בתוך הפה ובתוך העפעפיים.

בזמן  סיבוכים  כי  מסתבר  מסוכן,  בנגיף  מדובר  האם  ולשאלה 
בכשליש  ומתרחשים  מאוד  נפוצים  לאחריה  או  החצבת  מחלת 
מהמקרים. המחלה עלולה להסתבך לדלקת אוזניים, לשלשולים, 
לדלקת בקרניות העיניים, לדלקת ריאות ולסיבוכים נדירים נוספים 
למחלה יש חיסון ומומלץ להתחסן בכדי לא להגיע למצבי קשים 

שלא נדע.

חיסון בהלכה

אינם  מהחרדים  חלק  במסגרתה  החרדי,  במגזר  בעיה  ישנה 
מספר  לפנינו  בעיות.  להביא  שעלול  דבר   – להתחסן  הולכים 

ציטוטים מרבנים שמחזקים את הצורך להתחסן.
א . הגאון רבי משה שטרנבוך, ראב"ד העדה החרדית: חייב האב 
לחסן את ילדיו בזריזות מכיוון שמועיל להסיר את הסכנה לפי רוב 
דעות. ולכן האב הוא לא בעלים על ילדיו למנוע מהם את החיסון, 
וגם עלול להיות חב לאחרינא שאם ילדיו לא יחוסנו בגללו , הם 

עלולים להדביק אחרים ולסכנם.
זילברשטיין:  הגר"י  ה'מועצת'  וחבר  אלחנן  רמת  של  רבה  ב. 
יש להתחסן לפי דרישות משרד הבריאות המקצועיות לפעמים זה 
יו"ד של"ו  חב לאחרינא שלא ידבקו אחרים נאמר בשולחן ערוך 
פיקוח  ובכלל  היא  ומצוה  לרפאות  לרופא  רשות  התורה  נתנה   –
נפש הוא , ואם מונע עצמו הרי זה שופך דמים ובלבד שיהא ליבו 
להקב"ה(  )הכוונה  ממנו  הרפואה  שאמיתות  וידעו  עכ"ל  לשמים 

ולא יכוון שהכל תלוי בסם)הכוונה בתרופה( יד אברהם שם.
ג. הגרמ"ש קליין: חייבים לחסן נגד חצבת ומי שלא מחסן מלבד 

שגורם נזק לילדיו הוא גם חב לאחרים.
ד. הגר"ש בעדני: יש חובה לחסן כנגד החצבת בזריזות ובזמנים 
שקבעו בכפיפות להוראת משרד הבריאות והמומחים בתחום, יש 

בזה גם חב לאחרינא מאד כי יכולים להדביק אחרים ולסכנם.
נגד  החיסון  המומחים  לדעת  רוזנברג:  שריאל  רבי  הגאון  ה. 
חצבת  כנגד  הילדים  את  לחסן  יש  כן  ועל  ונחוץ  חשוב  חצבת 

במהירות כמו שמחסנים אותם בשאר החיסונים.

אזהרה: חרדים 
חשופים יותר לחצבת



בשעה טובה, במזל וברכה,

ל  קר
דפים עו
נ פ ת ח ה!

מוזמנים לבוא ולהנות ממבצעים 
הפתיחה לרגל  דופן  יוצאי 

*המבצעים לזמן מוגבל, הרשת רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת.

רש"י 5, בני ברק.
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למרות הניסיון לקיים עצרת זיכרון לראש הממשלה רבין בנימה של פיוס בין המחנות, הפכה העצרת לבמה 
אופוזיציונית • השר הנגבי התקבל בקריאות בוז, לפיד ספג שריקות ומנהיגי האופוזיציה התמקדו במתקפה 

אישית על ראש הממשלה נתניהו

ואם הימין ואשמאילה  
אריה לוין

האלפים  התכנסות  מהות  הייתה  זאת   - והסתה  פילוג  נגד 
23 שנה עברו מאז הערב  בכיכר רבין במוצאי השבת האחרונה. 
הדרמטי והעצוב, בו לעיני רבים נרצח ראש הממשלה דאז יצחק 
ישראל  מדינת  של  דמותה  את  עיצב  ספק  ללא  ואשר  ז"ל,  רבין 
לשנים הבאות. רמת הפילוג בין שמאל לימין הפכה להיות הרבה 
יותר מורגשת וכמעט אין דיון שאותו רצח לא עולה בו. כמעט 
חצי יובל מאז ועדיין אי אפשר לנהל דיון ענייני. רצח של ראש 
ממשלה, אינו דבר של מה בכך וזו הסיבה שגובה הלהבות מסרב 

להנמיך עם השנים. 
זו  היא  הימין,  מצד  ימים  באותם  ההסתה  כי  חש  השמאל 
כל  מאשים  השמאל  כי  חש  הימין  שני,  מצד  לרצח.  שהובילה 
ימני באשר הוא ברצח ובכך למעשה מסית נגדם כל העת. בלהט 
אחד  צעד  זה  את  לקחו  שבצדדים  שהקיצוניים  נדמה  הדברים 

קדימה ולעיתים תוך כדי הסתה נאמרות מילים חריפות מאוד. 
כבר שנים שאנו מורגלים לכך שכביכול רק לשמאל בישראל 
מאוד  רוח  עם  לזכרו  הכנסים  ולרוב  רבין  את  לזכור  מותר 
קיים  בדרכנו  ארגון  המתון",  "הרוב  הכותרת  תחת  שמאלנית. 
של  העיקרית  המטרה  המארגנים  ולפי  רבין  יצחק  לזכר  עצרת 

העצרת – התנגדות לפילוג ולהסתה בישראל

'בוז'

מימין  רבין.  בכיכר  אלפים  התאספו  האחרונה  במוצש"ק 
ומשמאל, כאשר מהות העצרת, כאמור להפסיק את הפילוג. אבל 

האם אכן הצליחו לשמר את המטרה הנעלה בעת העצרת? 
בקריאות  והתקבל  בעצרת  לנאום  עלה  מהליכוד  הנגבי  השר 
בוז של אלפים. "הרגשתי שהייתי מזנק על הרוצח", אמר הנגבי. 
"ההסתה והאלימות חייבים להידחות על הסף. המכנה המשותף 
וריסון.  איפוק   - בפנינו  אחת  דרך  רק  דיקטטורה.  נגד   - לכולנו 
כי "החשוב  זכרו של רבין ברוך". השר הוסיף לאחר מכן  יהיה 
שהקול של מחנה הימין נשמע כאן. לא מוכנים להפקיר את העצב 
על רצח ראש הממשלה למחנה אחד. אני לא מתנצל על המאבק 
שניהלתי. הניסיון לייחס לחצי עם את הרצח לא הצליח. ניהלנו 

מאבק פוליטי".
"אי  ההמונים:  בעצרת  אמרה  זנדברג,  תמר  ח"כ  מרצ,  יו"ר 
אפשר להתעלם מהעובדה שמה שהיו ב-1995 שוליים קיצוניים, 
של  וממומנת,  מאורגנת  המרכזית,  העבודה  תכנית  היום  הם 
הממשלה. כשנתניהו רכב על נמר ההסתה ב-95', הוא חשב אולי 
שיוכל לשלוט בו. אולי לא היה לו אכפת. אבל היום, היום, הוא 
כנוע,  השלום  מחנה  את  להשאיר  מרכזי  לכלי  ההסתה  את  הפך 
הרצח  שמורשת  לוודא  כדי  בה  משתמש  הוא  מרוסק.  נשלט, 
תישאר על כנה – כלומר שמורשת השלום תישאר עמוק בקבר. 
שמאלנים בוגדים וערבים באוטובוסים – זו לא רק הדרך להיבחר 
לעוד קדנציה. זו השיטה לקבור את השלום ואת השוויון. על זה 

צריך לדבר היום". 

נשפך  הזו  "בכיכר  יו"ר האופוזיציה, אמרה:  לבני,  ציפי  ח"כ 
דמו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין שביקש למנוע שפיכות 
דמים. הוא נרצח בגלל השלום וזהו רצח פוליטי. נקודה. אני כאן 
לא רק כדי לזכור את המנהיג ששילם בחייו על השלום אלא גם 
כדי להבהיר שאף אחד לא יהפוך את הדרך שלנו לבגידה. ועכשיו 
רבותי, ההיסטוריה חוזרת. מספיק לקרוא את הפוסטים של ראש 
ממשלת ישראל, לראות את הסרטונים, להקשיב לנאומים, לקרוא 
את הטוקבקים האלימים שהרוח הרעה הזאת מובילה איתם. זאת 
אחרת.  שחושב  מי   כל  את  למדינה  וסכנה  בבגידה  שמאשימה 

אנחנו אומרים ש
 יו"ר יש עתיד יאיר לפיד התקבל באירוע במשרוקיות וצופרים 
על ידי מאות מהמשתתפים. על רקע ההפרעות אמר: "רצח רבין 
לא היה רק רצח. האקדח הזה שוב כאן. דווקא בגלל שאני לא 
בשמאל - אני מזהיר שהממשלה הזו מובילה בנתיב מסוכן. לא 
ולא כל השמאל אשם בפיגועים. אסור  רבין  כל הימין רצח את 
ובית  המשטרה  את  להכפיש  דברים,  לעוות  שקרים,  להפיץ 

המשפט העליון  גם אסור לעשות שימוש בשואה". 
לפיד הוסיף: "רוב אזרחי ישראל לא רוצים לחיות תחת הסתה. 
זמן אני  רוצים לחיות ביחד. לראשונה אחרי  רוב אזרחי ישראל 
מלא תקווה יותר ויותר רוצים לשנות. אני פוגש אותם בכל הארץ. 

השינוי הוא מורשת רבין". 
יו"ר המחנה הציוני אבי גבאי אמר למשתתפי העצרת כי "לא 
זכיתם להכיר ראש ממשלה שהיה אכפת לו, שהעמיד את הביטחון 
לפני הכל ולא חשש ליתום על שלום. ההנהגה שלנו היום מפלגת. 
לכעוס.  לכם  מותר  לדירה.  סיכוי  רואים  לא  דור הצעירים,  אתם 
להורים כואב לתת דמי כיס לילד בן 35". יו"ר המחנ"צ הוסיף: 
"רבין בחר בשלום ונלחם בחמאס, נתניהו ויתר על השלום ונכנע 
לחמאס. אצל רבין לא היה צורך ב-200 משכורות לדירה, רבין 
לא  הצעירים  הזה. אתם  הגז המושחת  למתווה  יד  נותן  היה  לא 
לבד. מסביבכם רבים מכל העדות ומכל הארץ. אנחנו במאבק על 

החברה שלנו, מאבק על הדמוקרטיה".
כל  את  לרתום  מנסים  "אנו  כי  אמר  ריכטר  קובי  דרכנו  יו"ר 
שכל  לעצרת  לפעול  פעלנו  האחרונים  בחודשים  בעם.  החלקים 
את מקומו. משוליה השונים של החברה  בנו  למצוא  יוכל  אחד 
את  לשנות  חייבים  והסתה.  שנאה  נחשולי  היום  גם  מגיחים 
השיח, חייבים לשנות כיוון. רצח רבין הוא אסוננו. לא אסונו של 
מחנה אחד. תשמעו זה את זה. הסירו לערב אחד את המחיצות 

המפרידות".
חלק נרחב מהימין חושב כי העצרת אינה מגשימה את היעוד 
מזיקים  בעצרת,  המשתתפים  קיצוניים  קולות  ולעיתים  שלה 
כי  שבת,  במוצאי  הרושם  נוצר  בהחלט  שלה.  ולמטרה  לעצרת 
כנגד  להסית  שמטרתה  ועניין  דבר  לכל  שמאל  בעצרת  מדובר 
הימין וראש הממשלה – דבריו שאינו משקף את כוונת המארגנים. 

אפשר גם אחרת 
/ פולי ברונשטיין

תודתנו לעשרות האלפים שמילאו את הכיכר במוצ"ש, 
יחד  שהתקבצו  וקשישים,  בוגרים  נוער,  בני  משפחות, 
סביב הזיכרון מליל הרצח הנורא של רה"מ יצחק רבין ז"ל. 
לזכור  כדי  בהמוניהם  שהגיעו  וישראליות  ישראלים 
מורשתו  ישראל,  למדינת  ואהבתו  תרומתו  את  רבין,  את 
בכיכר  להירצחו. ההמונים שהתייצבו  וההסתה שהובילה 
לשפל  שוב  נגיע  שלא  בכדי  מסר:  להעביר  כדי  הגיעו 
כזה, אסור לנו לאפשר למחלוקות בינינו להפוך לשנאה. 
דווקא במועד זה בשנה, יום חשבון הנפש של הדמוקרטיה 
שונות  דעות  להשמיע  שאפשרה  במה  יצרנו  הישראלית, 

והראתה שאפשר גם אחרת. 
החברה  כל  של  מכונן  אתוס  להיות  יכול  הרצח  זיכרון 
הישראלית, שכל מי ששותף לתחושה שרצח ראש ממשלה 
על ידי יהודי הוא אסון - יכול וצריך להיות שותף לו. אנחנו 
ועוצמתית  מרגשת  עצרת  להעמיד  שהצלחנו  בכך  גאים 
ראוי  בו  האופן  על  וחשוב,  סוער  דיון  לעורר  ולצידה 

שאנחנו כחברה נזכור את רצח רה"מ רבין.
לא נשלה את עצמנו, לצד המילים המנחמות והמאחדות, 
בינינו  שנפערו  העמוקים  הפצעים  טעון.  ערב  גם  זה  היה 
שיסוי  של  תוצאה  בישראל,  המחנות  בין  האמון  וחוסר 
מסוימים  בחלקים  יתאחו.  בקלות  לא  מתמשכים,  ופילוג 
אפשר  צעקה.  קול  קמה  הנאומים,  מן  בחלק  בכיכר, 
להסתכל עליה כאל צעקת התרסה מבישה ואפשר להסתכל 
וישראליות  ישראלים  של  אמיתית  כאב  צעקת  כאל  עליה 

שאוהבים את ישראל ורוצים בטובתה. 
בממשלה  היחיד  כשהיה  אומץ  הפגין  הנגבי  צחי  השר 
שנענה להזמנתנו להופיע בכיכר, ואנחנו רוצים להודות לו 
והשריקות שנשמעו  הצעקות  חרף  הבמה  על  עמידתו  על 
בקדמת הבמה. המשימה שלקחנו על עצמנו בעת הזו אינה 
נוקב  הישראלית  החברה  של  עתידה  על  השיח  פשוטה. 
ומקוטב מתמיד. דווקא בעת זו חשוב להזכיר לכולנו את 
המשותף  הסיפור  את  הישראלים.  לרוב  המשותף  המכנה 
לחזק  להתארגן,  הזמן  הגיע  מתמיד,  יותר  היום  שלנו. 

ולהגביר את קולו של הרוב המתון.

הכותבת הינה מנכ"לית 'דרכנו'



רש"י 5, בני ברק

ם י ע צ ב מ
יוצאי דופן לרגל הפתיחה  4₪ ב-300

חולצות 100% כותנה

חליפות גוסטו פלטינום 
70-100% צמר

400₪

במקום 1600 ₪

מכנס נוסף

80₪

במקום 140  ₪
חליפות שחור חלק סלים

240₪

במקום 590  ₪

₪החל מ- 2 ב-100

סוודרים

₪החל מ- 4 ב-100

עניבות | חפתים | חולצות | חגורות

)ניתן לשלב(
₪החל מ- 60

מעילים

₪החל מ- 180

מעילים ארוכים

עניבה יוקרתית/חפתים ב-10 ש״ח

על כל קניה מעל 100 ₪

מתנה
 OHHA חולצות

במחירים
שאסור לפרסם!

בשעה טובה, במזל וברכה,

חנות קרל עודפים נפתחה!

המבצעים לזמן מוגבל.  *
הרשת רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת.  **
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משה אברהמי

הכוללת  והמערכה  פורסמו  הבחירות  שתוצאות  אחרי  רגע 
גבוהה.  שני  סיבוב  לכוננות  ירושלים  עברה   – קיצה  אל  באה 
בעוד בסיבוב הראשון המערכה הסבוכה כללה חמישה מועמדים 
ואינספור מפלגות למועצת העיר, הרי שכעת, הזרקורים מופנים 
לשני שחקנים בלבד: משה ליאון ועופר ברקוביץ', המועמדים 
שקיבלו את מירב הקולות ויתחרו ביניהם ראש בראש על תפקיד 

ראש עיריית ירושלים.
נתוני הבחירות למועצה, חוסה ברובו  הציבור החרדי, שלפי 
אחידה  בחזית  ניצב  התורה',  ו'דגל  ש"ס  מפלגות  תחת  הגדול 
שר  מלכתחילה.  תמכו  בו  ליאון,  משה  של  מועמדותו  לטובת 
התורה מרן הגר"ח קנייבסקי התגייס למערכה ומרן חכם שלום 
מהקמפיין  גדול  חלק  ליאון.  למצביעי  ברכותיו  את  כפל  כהן 
החרדיות,  המפלגות  ממשרדי  בכלל  מתנהל  ליאון  לטובת 
בהכתרת  מושלם  שלהם  הפוליטי  המהלך  את  לראות  שרוצות 

ראש העיר שהם קידמו.
בתחילת  חירום  כינוס  נערך  השני,  הבחירות  סיבוב  לקראת 
השבוע במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, את המשא 
אזרחי,  מרדכי  ברוך  רבי  הגאון  נשא  המערכה  ודבר  המרכזי 
ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצגה"ת, אשר עורר על כך 
יהושע  רבי  כן נשא דברים הגאון  נמצאים בשעת חירום.  שאנו 

אייכנשטיין, ראש ישיבת "יד אהרן".
בכינוס החירום נטלו חלק ראשי המטות ופעילים מרכזיים מכל 
שכונות ירושלים וכן ראשי מטות שפות זרות ועוד, בהשתתפות 
אליעזר  ירושלים  בעיריית  התורה"  "דגל  יו"ר  התנועה,  נציגי 
ראוכברגר וחברי מועצת העיר ישראל קלרמן, דוד בלומנשטוק 

ואלחנן גרוסבוים.
שמו  ונתקדש  ב"ה  "זכינו  בדבריו,  שאמר  אזרחי  הגרב"מ 
על  ומכאן,  הקודש.  עיר  בירושלים  האחרונות  בבחירות  יתברך 
ולהפעיל  לפעול  הקריאה  יוצאת  התורה,  שר  מרן  של  שולחנו 
אם  ירושלים.  עיריית  לראשות  ליאון  משה  של  בחירתו  למען 
ייבחר ראש העירייה לא כפי שהכריעו גדולי ישראל, הרי זה גרוע 
לפני  בבחירות  מה שעבדנו  וכל  מותניים  לשנס  צריך  מאד.  עד 
בבחירות  יותר  הרבה  לעשות  ויש  כהקדמה  רק  הוא  ימים  כמה 
נושא  כאן  יש  חירום.  נמצאים בשעת  אנחנו  העירייה.  לראשות 
ישראל  גדולי  דבר.  לכל  ומעבר  מעל  שהוא  התורה  כבוד  של 
הנצרך  דבר  כל  לעשות  ויש  ליאון  עבור משה  להצביע  הכריעו 

למען זאת".
בבחירת  ח"ו  שתהיה  "ההשפעה  כי  זעק  אייכנשטיין  הגר"י 
ישראל  קדשי  על  נוראה  השפעה  היא  מהשמאל,  עירייה  ראש 

בירושלים בפרט והשפעה שלילית על כל ארץ ישראל. יש כאן 
גם נושא של כבוד התורה והכפיפות להכרעת גדולי ישראל".

הכינוס נחתם בדברי הוראתו וברכתו של מרן שר התורה, אשר 
נאמרו על-ידי מקורבו הגאון רבי אליהו מן, מראשי ישיבת 'אור 
ישראל': "ב"ה היה כבוד שמים וכבוד התורה בכל ארץ ישראל 
ועל כולם בירושלים עיר הקודש, אבל עיקר המערכה לפנינו על 
קדוש  חוב  ישראל.  תפארת  והמקדש  הקודש  עיר  ומהות  צביון 
להתעורר בכל הכוחות להצביע עבור משה ליאון וכל אחד ואחד 
שיש לו זכות הצבעה חייב להצביע ולפעול יותר מיכולתו עבור 
משה ליאון. והקב"ה משלם שכר גדול על קידוש השם וחלילה 

חס ושלום אם יהיה להיפך". 
הרב מן הוסיף וציין כי "בירך מרן לכל המסייע, בבנים ובנות 
ההולכים בדרך השם. והוסיף מרן, שאפשר להוסיף בזה בקשה 
מריבונו של עולם, המתחיל במצווה אומרים לו גמור, ומבקשים 
אנו שיתקדש שם שמים ונראה את ירושלים בתפארתה, ותחזינה 

עינינו בשובך לציון ברחמים".

דילמה חסידית

הנעלם הגדול הוא הציבור החסידי, שנותר עם שלושה נציגים 
נוטים  ישראל'  'אגודת  שבכירי  בזמן  העיר.  במועצת  בלבד 
המועמד  סביב  ולהתלכד  השברים  את  לאסוף  נזקים,  למזער 
וקיים  בדילמה,  עודנו  החסידי  שהשטח  הרי  החרדי,  הרוב  של 
דעת  על  הצבעת מחאה  להצביע  עשויים  רבים  חשש שצעירים 
עצמם, גם אם יהיה הדבר בניגוד להוראת האדמו"רים, וכמו גם 

שחלקים נרחבים יפגינו אדישות ויישארו בבית.
הכנסת  חברי  נתנו  פומביים,  ובראיונות  פנימיות  בשיחות 
ביטוי לתחושתם, כשמצד  מוזס  ומנחם אליעזר  אייכלר  ישראל 
ומאידך, הביעו הבנה  ליאון  נחרצות להתלכד סביב  אחד קראו 
תמיכה  הערכה,  פי  על  מצביעיהם.  בציבור  הכללית  למגמה 
פומבית על תמיכה בעופר ברקוביץ לא תצא מאף קהילה חסידית 

מרכזית.
השמונה'  'ועדת  של  פגישה  התקיימה  רביעי  ביום  בנוסף, 
ליאון.  למשה  ישראל  אגודת  בין  המו"מ  המשך  את  שאישרה 
עם כתיבת השורות )בבוקר יום חמישי( גוברת ההערכה כי כבר 
במועמדות  תמיכה  על  ישראל  באגודת  יחתמו  השבוע  בסוף 

ליאון לראשות העיר.
הנקמנות,  על  יגבר  ובש"ס מצפים שההיגיון  ובזמן שב'דגל' 
לזכות  ומנסים  זמן  מבזבזים  לא  ברקוביץ  עופר  של  בסביבתו 
מתנהלים  הקלעים  מאחורי  החסידי.  בציבור  קולות  במאגר 
מגעים עם נציגי קהילות חסידיות ובראיונות לתקשורת, מבטיח 

ברקוביץ לדאוג לציבור החסידי. זאת למרות מיתוגו של ברקוביץ' 
כמועמד שמזוהה עם הרחבת חילולי השבת בעיר ובמאבקיו נגד 
הציבור החרדי. ביום שני, נחנך מטה בחירות חרדי לטובת עופר 

ברקוביץ', כשבמקום נצפו עשרות צעירים חרדיים.

מה אומרים הפוליטיקאים

לב  על  המועמדים  צמד  מתחרים  החרדית,  הזירה  ומלבד 
הפוליטיקאים  הגושים,  ראשי  תמיכת  על  ובעיקר  המצביעים 
אחורה  צעד  לקח  שדווקא  מי  העיר.  במועצת  הסיעות  וראשי 
מהמועמדים,  מי  באי  תמיכה  להביע  בכוונתו  אין  כי  והודיע 
למועמדים  הצלחה  שאיחל  אלקין,  זאב  והמתמודד  השר  היה 
ולתושבים, שיעשו את הבחירה הנכונה, והבטיח לעבוד עם כל 

מי שיבחר, מתפקידו כשר לענייני ירושלים.
מועמדת לראשות לשעבר )מי זוכר( חברת הכנסת רחל עזריה, 
ומר  קשה  יריב  לשעבר  ברקוביץ',  בעופר  תמיכתה  על  הודיעה 
המקורית  תמיכתה  בין  מה  להסביר  ניסתה  בהודעתה  שלה. 
באלקין לבין תמיכתה המעודכנת בברקוביץ: "הסיבוב הזה הולך 
שסיכוייו  באלקין  תמכנו  ולכן  מראש  זאת  ידענו  קשה,  להיות 
לנצח בסיבוב השני היו גבוהים יותר. אך כעת, בהינתן התוצאה, 
הוא  ברקוביץ',  לעופר  להצביע  הירושלמי  לציבור  קוראת  אני 
אותנו  שמעניין  מה  לירושלמים.  בערכיו  קרוב  הכי  המועמד 
לירושלים  שנכון  מה  הוא  ברקוביץ'  עופר  וכרגע  ירושלים  זה 

וירושלים היא תמיד מעל הכל".
מי שמיהרו להתייצב לצדו של משה ליאון היו בכירי מפלגת 
היטב  ומודעת  רבות  שנים  משה  את  מכירה  "אני  'הליכוד'. 
ירושלים  את  להצעיד  לו  יסייעו  ספק  ללא  אשר  שלו  ליכולות 
נוספים כיאה לעיר הבירה שלנו", אמרה השרה מירי  להישגים 
ליאון  משה  הלאומי  המחנה  באיש  לתמוך  קורא  "אני  רגב. 
לחברי  וקורא  ירושלים  העיר  לראשות  בבחירות  השני  בסיבוב 
גדעון  לשעבר  השר  אמר  מועמדותו",  סביב  להתלכד  בליכוד 
סער. לתמיכה הצטרפו גם השרים לוין והנגבי וחברי הכנסת דוד 

ביטן ודוד אמסלם.
כולו  הימין  כאשר  דרמטי,  מפנה  נרשם  השבוע  סוף  לקראת 
התייצב רשמית לצד ליאון, זה התחיל באריה קינג שחתם הסכם 
עם ליאון, ולאחריו גם הבית היהודי בראשות חגית משה. לכך 
הצטרפה הודעת תמיכה של הליכוד בירושלים ושל סגנית ראש 
העיר היוצאת יעל ענתבי, ולסיום, ראש העיר המכהן ניר ברקת 

שעובר לליכוד הארצית הודיע אף הוא על תמיכה בליאון.

4 ימים לסיבוב השני: ליאון או ברקוביץ?
ביום שלישי, יצעדו תושבי ירושלים לקלפיות בשנית, ויבחרו ראש עיר חדש • מה יעשו החסידים, להיכן ילכו קולות הדתיים 
לאומיים, ובמי תומכים הפוליטיקאים? • הבית היהודי, הליכוד וענתבי הודיעו על תמיכה במשה ליאון וחתמו עמו הסכמים • 

לתמיכה מצטרפים גם ראש העיר היוצא ניר ברקת והשרים לוין, הנגבי, רגב וקרא

במוצאי  ז"ל  רבין  ליצחק  הזיכרון  עצרת 
השבת האחרונה, הפכה חיש מהר למפגן שנאה 
משרוקיות.  צפצוף  לקול  והסתיימה  והסתה 
הדומייה  את  שהחליף  במיוחד,  רעשני  צפצוף 
מבכירי  אחד  זכר  עם  להתייחד  כדי  ההכרחית 
בניה של האומה. במקום לעסוק במורשת הצבר 
יפה הבלורית והתואר, לוחם הפלמ"ח, רמטכ"ל 
וראש  הימים  בששת  הגאולה  במלחמת  צה"ל 
למכשיר  הזיכרון  עצרת   הפכה  נבחר,  ממשלה 
פוליטית  עצרת  והנהגתו.  הימין  נגד  ניגוח 
עד  שרמסה  ומתנשאת,  סקטוריאלית  עלובה,  
דק את מורשת רבין. השמאל ניכס את המורשת 
לעצמו כאילו יצחק רבין היה מראשי מרצ, חבר  
"בצלם", תומך ב"שלום עכשיו" ואוהד הרשימה 
המשותפת. חזונו,  דמותו ופועלו בחייו, והדרך 
עוצבו  למותו,   גרם  עמיר  יגאל  שבה  הנוראה 

מחדש כדי לשרת נרטיבים, שהיו זרים לו.
נוסף  ביטוי  היא  בכיכר  השמאל  עצרת 
המדרש  מבית  חברתי,  הרס  של  לטכנולוגיה 
של תועמלן השמאל הרדיקלי מינצנברג, שהיה 
הראשון להקים ולקיים מועדוני תמימים, ארגוני 
הישראלי  השמאל  בכי.  ועצרות  סולידריות 
המיואש מנסה לפעול באותן שיטות המעודדות  

פצעים  פתיחת  חברתיים,  שסעים  פלגנות, 
שאירועי  מאוד  חבל  קרעים.  והרחבת  עמוקים 

הזיכרון לרבין משרתים את טכנולוגיית ההרס.
השמאל הישראלי מצוי בשפל כבר כארבעה 
מהנהגה  במהירות  מתרחק   הציבור  עשורים. 
למפלגה,  ממפלגה  שעוברת  אופורטוניסטית, 
לה.  שאין  סחורה  מוכרת  פעם  אחר  ופעם 
כאשר ראש מפלגת שמאל מכונה  על ידי כמה 
מעמיתיו "תאונת עבודה", לא נותר אלא לקושש 
אהדה וקולות בעצרת פוליטית, שמנסה לנגן על 
ממשלה  ראש  מזמן.  שנקרעו   ישנים  מיתרים 
מעורר  לצייץ,  מרבה  שהתקשורת  לשעבר 
אמת  אין  דרך,  אין  חזון,  אין  רחמים.  של  סוג  
ובנסיבות אלה כל שנותר הוא להשתמש ברצח 
חוזר   שידור  קטנים.  פוליטיים  לצרכים  הנורא 

של השימוש שנעשה ברצח ארלוזורוב לפני 
ומתמעט  הולך  בעצרת  המשתתפים  מספר 
תהפוך  היא  ספורות  שנים  בתוך  לשנה.  משנה 
ישראל  אזרחי  רוב  מצומצם.  משפחתי  לאירוע 
בעצרת  הציני  השימוש  את  מזמן  קלטו  כבר 
צמרת  אמני  גם  ממנה.  רגליהם  את  ומדירים 
מרומה   שחש  הקהל  את  להביא  יצליחו  לא 
ח"כ  או  שר  כל  בזיכרון.  הנואל  מהשימוש 

בהשתתפותו  חמורה   טעות  עושה  מהימין 
בעצרת זיכרון שכזו. במקום להעריך את הרצון 
הטוב, ההופעה בעצרת נתפסת כהתנצלות הימין 
על מעשה שהוא לא ביצע, וגוררת תגובות קשות 
ומעליבות. אין שום סיבה לתת לאנשי השמאל 

את ההנאה ולשחק לידיהם הצבועות.
שרבין  נזכיר  ההיסטורי  הזיכרון  למען  רק 
היה זה שאמר כי האגודה  לזכויות האזרח היא 
פלשתינית  שמדינה  חמאס",  לזכויות  "האגודה 
המזרח  בלב  סרטן  תהיה  לירדן  ישראל  בין 
ייקח  הוא  מדינה,  לעראפת   ניתן  ואם  התיכון, 

איתו גם את המדינה שלנו.
רבין  יצחק  של  המפורסמות  האמירות  אחת 
חלומות  רק  לי  יש  נכסים,  לי  "אין  היתה:  ז"ל 
להוריש לדורות הבאים עולם טוב יותר, מפויס  
הרבה  זה  אין  בו.  לחיות  שנעים  עולם   - יותר 

מדי".
זכרו,  את  לקדש  רוצים  רבין  של  אוהביו  אם 
להכניס אותו למורשת ההיסטורית היהודית בת 
אלפי שנים, כדאי שיאמצו את צוואתו הרוחנית 
המקיימות  הדבק  שאריות  את  להרוס  ויפסיקו 

אותנו, בעם אחד ובמולדת האחת.

הטור באדיבות 'ישראל היום'

שמאל בלי אמת / חיים שיין
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 מ"מ מנהל אגף 
נשים ויולדות

אנחנו כאן. שיבא יולדות

 בהחלטה החשובה של בחירת מרכז רפואי לקראת הלידה, 
את הולכת על הכי בטוח.

 אגף נשים ויולדות בשיבא – תל השומר מזמין אותך ליהנות
מחוויית לידה מקצועית ונעימה, מהצוות הרפואי הבכיר ביותר, 

וממקצוענות רפואית ללא פשרות אשר יעניקו לך בס"ד לידה בטוחה.
 בשיבא, כמרכז הגדול בארץ ניתן לקבל מענה מיידי לכל סיטואציה

רפואית מורכבת.
 האגף לנשים ויולדות בשיבא פועל תחת הכוונתו ההלכתית של

הרה"ג ר' צבי פורת שליט"א ומציע לך תנאים לשמירת שבת כהלכתה 
וארוחות טריות ומגוונות בכשרות בד"צ העדה החרדית. 

זו ההשתדלות שלך שהכל יסתיים במזל טוב ובשעה טובה.

מוקד מענה הלכתי: 03-530-7819

לסיורים, קורסים ולכל מידע,
מתאמת קשרי קהילה:
052-6667991



א' כסלו תשע"ט 9/11/2018 10

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

ההסתדרות מזיקה 
למדינת ישראל

אי  אשר  המשק,  של  כאילו שביתה  יעני שביתה, 
שסיפקה  מה  זה  לכולם,  מראש  ידוע  היה  קיומה 
למדינת  כחלון  עם  בשת"פ  ההסתדרות  השבוע 
על  ההודעה  עם  יחימוביץ  שלי  ח"כ  של  תגובתה  ישראל. 
כחלון  "הודעת  הסיפור:  כל  את  מספרת  השביתה"  "ביטול 
ועד  מראשיתה  ומבוימת  ותועלת,  שחר  חסרת  וניסנקורן 
סופה. איש לא האמין ולו לרגע שהמשק יושבת, ושניסנקורן 
עתירי  שלמים  אגפים  להסתדרות  הפוליטי.  שותפו  נגד  יצא 
והיא  העובדים,  בבטיחות  לטיפול  שנועדו  וממון  אמצעים 
אינה נוקפת אצבע בעצמה". נדיר שאסכים עם ח"כ יחימוביץ, 

אך היא פשוט צודקת בכל מילה. 
ההסתדרות היא אגודה עותמנית עם תקציב של עשרות מיליוני 
שקלים בשנה, כמה בדיוק אף אחד לא יודע, כי התקציב שלה 
חסוי. כאגודה עותמנית היא לא חייבת דין וחשבון לאף אחד. 
נוסף לאי השקיפות, היא גוף אשר גובה את כספו מעובדים 
רבים במדינת ישראל ללא רצונם וללא שתהיה להם אפשרות 
להתנגד. ובאמצעות כל התקציב הגדול הזה, ההסתדרות לא 
יכול  עם  רק  אלא  העובדים,  לטובת  דבר  שום  כמעט  עושה 
יחסי ציבור לשיפור תדמיתה הבעייתית.  להילוות לכך מסע 

והיא בעייתית מאד. 
ההסתדרות מזיקה למדינת ישראל ומזיקה לעובדים בישראל, 
אשר  מיושנים  עבודה  חוקי  של  וקידום  אכיפה  באמצעות 
בעובדים  גם  ופוגעים  החיים  ברמת  פוגעים  בתוצר,  פוגעים 
של  החשובים  הדגלים  אחד  היא  לכך  אחת  דוגמה  עצמם. 
ההסתדרות – הקביעות במקום העבודה. נושא שכתבתי עליו 

לא מעט, ובגלל חשיבותו ראוי לחזור עליו שוב ושוב. 
בעיקר  ומדובר  לעובדים,  תעסוקתי"  "ביטחון  לייצר  כדי 
דואגת  ההסתדרות  הגדולים,  במונופולים  או  מדינה  בעובדי 
לכך שהם יקבלו "קביעות". הווה אומר, היעדר כל אפשרות 
לפטר אותם או לשנות את תפקידם. וכפי שהגדיר זאת פעם 
חסדים  גומל  הוא  קביעות  עם  עובד  חריף,  ירושלמי  יהודי 
לשבת  יכול  שהוא  כיון  לעבוד,  חייב  לא  שהוא  כיון  עצום, 
כל היום עם קפה ורגליים על השולחן, כאשר הוא מניח את 
חסד.  פשוט  זה   – משהו  לעשות  כדי  רגליים  ומוריד  הקפה 
גרוע,  לכם שירות  נותנים  קביעות  עם  מדינה  עובדים  כאשר 
ועם איחור טיפוסי, עדיין צריך להודות להם בכל לב, שהרי 

גם את זה הם לא חייבים לעשות כלל. 
עובדי הקביעות הם פיגוע כלכלי במדינת ישראל. כך למשל 
מיותרים  עובדים  כ-3000  בה  יש  אשר  החשמל,  בחברת 
לחלוטין אשר מקבלים שכר מלא )ממוצע שכר של 27,000 
הגבוה  שכר  עם  עובדים  מ-4000  למעלה  בחודש.  שקלים 
עם  כעת,  אותם.  לפטר  אפשרות  שום  אין   .)₪ מ-37,000 
גיבוש הרפורמה בחברת חשמל, הוסכם כי חלק מהעובדים 
הם  כלומר,  מיליונים.  של  פיצויי  עבור  יותר  מוקדם  יפרשו 

הזו  הרפה  מהרפורמה  התועלת  את  חשבוננו.  על  פורשים 
עובדים  את  רבות, אחרי שנסיים לשלם  עוד שנים  רק  נראה 
החשמל  חברת  בינתיים  שלהם.  הפיצויים  ואת  הקביעות 
נמצאת בחוב של 40 מיליארד שקלים, שאותם אתם צריכים 

לנחש מי הולך לשלם..
הקביעות היא דוגמה אחת, יש עוד נזקים רבים שההסתדרות 
אבל  ישראל,  במדינת  החיים  לרמת  והן  לעובדים  הן  גורמת 
מה שמכעיס יותר זו קיומה של אלטרנטיבה. ארגוני עובדים 
הם  יותר,  יעילה  בצורה  מתפקדים  הסקנדינביות  במדינות 
מסייעים מאד לעובדים, ולא מזיקים לציבור ביצירת משרות 

קביעות. 
מפני  העובדים  את  מבטחים  העובדים  ארגוני  בשבדיה 
עובד  כאשר  מקצועית.  בהכשרה  להם  ומסייעים  פיטורים, 
יעיל,  השמה  כארגון  משמש  העובדים  ארגון  אז  מפוטר, 
להועיל  גם  יוכל  הוא  בה  לתעסוקה  העובדים  את  ומפנה 
וגם להתפרנס יפה. הגמישות התעסוקתית שנוצרת, מועילה 
בקופת  שיש  למרות  בארץ,  אבל  לכלכלה.  וגם  לעובד  גם 
להכשרות  הן  לשמש  שיכולים  כספים  מעט  לא  ההסתדרות 
והן לטיפול בבטיחות עובדים, זה לא נעשה. פשוט אין לזה 

אפקט יחצני מספיק. 
אשר  סרק,  שביתות  על  להכרזות  ההסתדרות  יוצאת  וכך 
נמנעות כצפוי "ברגע האחרון" כאשר "הדרישות מתמלאות". 
גבוה,  מחיר   - ואזרחים  עובדים   - מכולנו  גובה  אשר  ארגון 
לא מביא שום תועלת אשר ביכולותו להביא, אלא מייצר רק 

כותרות סרק. 
את חוקי העבודה במדינת ישראל צריך לשנות, זה צעד הכרחי 
כדי להעלות את רמת החיים במדינת ישראל, ועד שזה יקרה 
שהארגון  כדי  שמתבטלות,  מדומות  שביתות  לקבל  נמשיך 

שפוגע ברמת החיים יזכה ליחסי ציבור. 

המשמעות הכלכלית 
לשינויים הפוליטיים

תוצאות הבחירות המוניציפליות והפילוג החרדי הגדול בהן, 
יכולים ליצור שינוי חברתי וכלכלי משמעותי. בבחירות האלה 
נוכחנו כי הכוחות והזרמים שלא היו גלויים לעין, הם חזקים 
מאוחד,  איננו  החרדי  הציבור  כי  נוכחנו  המשוער.  מן  יותר 
אלא מרובה פלגים עם אינטרסים מנוגדים. סדרי הגודל ופערי 
הכוחות גם הם התגלו כשונים משחשבנו במשך שנים רבות. 
כנראה גם בבחירות הארציות נראה כעת שינוי, וזה משנה את 

יכולת המיקוח הקואליציונית. 
מתואמות,  היו  לא  החרדיות  המפלגות  שתי  הארצית  בזירה 
הן פעלו בנפרד, אך עם דרישות עיקריות דומות – תקציבים 
לעולם התורה ודיחוי משירות צבאי. על הרבה מאד נושאים 
מינויים  למשל  המפלגות,  בין  עולם  מלחמות  יש  משניים 
תופינים  ושאר  דיינים(  ערים,  )רבני  שונים  לתפקידים 
ממשלתיים, אך זה לא היה העיקר. הבחירות המוניציפליות 
ביכולתם  משניים,  שנחשבו  הנושאים  מן  שהרבה  מוכיחות 
זה  נפרדת.  לריצה  ולהביא  החרדית,  הפוליטיקה  את  לפלג 

יכול ללמד על הצפוי לנו בזירה הארצית. 
הציבור החרדי גדל, ומטבע הדברים גם הגוונים בו התרבו. 
יש אברכים, יש חרדים עובדים, יש תושבי ערים ויש תושבי 
פריפריה, יש בעלי מוסדות ויש המתקשים לשלם למוסדות. יש 
חרדים המבקשים הנחה בארנונה, יש המתלוננים שהשירות 
העירוני איננו מספק וצריך להעלות את הארנונה. עם הגידול 
בא הגיוון, ועם הגיוון באו ההתנגשויות והדרישות הסותרות. 
תקציבים  על  מבוססים  היום  התורה  מוסדות  כי  ספק  אין 
ממשלתיים, ותקציבים ממשלתיים מבוססים על כוח פוליטי. 
בכוח  גידול  גם  יבוא  המגזר  של  הגידול  שעם  היה  הצפי 
רואים שהכוח הפוליטי מופנה לא  אנו  הפוליטי, אך בפועל 
משמעותי  תקציבי  שגידול  אומר  זה  פנים.  למלחמות  פעם 
זה  ובניגוד לחשש הראשוני,  נראה.  בזירה הארצית כבר לא 

לא רע. 
ההסתמכות על תקציבי הממשלה יצרה תלות מאד לא בריאה 
היא  כאשר  והפוליטיקה,  בפוליטיקה.  התורה  מוסדות  של 
עויינות   – לוואי  תוצאות  גם  לה  יש  תוצאות  לייצר  נדרשת 
שהתקבל,  פוליטי  הישג  כל  אחרים.  מגזרים  עם  וסכסוכים 
יצר עויינות רבה. נושא הגיוס ותקציבי הישיבות יצרו שנאה 
הביא  זה   – יותר  וחמור  החרדי.  המגזר  כלפי  מבוטלת  לא 
שרצו  שרים  היו  התורה.  מוסדות  על  חיצונית  להשפעה 
להתנות את מימון המוסדות החרדיים בשינוי תכני הלימודים. 
מייצרים,  הפנימיים  הפוליטיים  שהמאבקים  הזכוכית  תקרת 
יסודות  למצוא  מחויבים  יהיו  התורה  שמוסדות  לכך  יביאו 
מחיזוק  זה  אם  לפוליטיקה.  נדרשים  שאינם  נוספים  תמיכה 
הקשר עם בעלי הבתים החרדים או מחיזוק הקשר עם תורמים 
מלא  את  תספק  לא  שהפוליטיקה  ההבנה  בתפוצות.  גדולים 
הצרכים, תביא את המוסדות לפיתוח עצמאות מהפוליטיקה. 
עצמאות זו גם תמנע כל יכולת פוליטית להשפיע על התכנים 

בישיבות הקדושות. 
הממשלה  מן  מנותק  היה  הדורות  בכל  התורה  עולם 
ומדרישותיה, וכדאי שגם בדור הזה עולם התורה יהיה בלתי 
החרדי,  המגזר  על  שעובר  הפנימי  הפוליטי  השינוי  תלוי. 
ומבוסס  יציב  עולם התורה, שיישאר  על  ישפיע  חשוב שלא 

עם או בלי כוח פוליטי. 
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הסיבוב השני בירושלים מצליח להוציא אמוציות 
משני ציבורים משמעותיים מאוד בעיר. מצד אחד 
הציבור החרדי והדתי שהיה עד בשנים האחרונות 
לחילונה של העיר, רמיסת קדושתה של ירושלים על כל 
המשתמע מכך, מהצד השני עופר ברקוביץ, שביום שלישי 
הקרוב נדע האם הצליח להביא את המצביע החילוני אל 

הקלפי כדי שיבחרו בו. 
לפני מספר חודשים כשהתחיל המרוץ לראשות העיר 
ירושלים, כתבתי כאן – 'תרשמו: משה ליאון ראש העיר 
הבא של ירושלים'. אני חוזר על זה גם הפעם, היו אז לפני 
מספר חודשים כשאמרתי וכתבתי זאת כאלו אשר הרימו 
גבה, איך אתה כותב את זה? הרי משה ליאון בכלל קיבל 
בסקרים רק 10/11 אחוז, אין לו שום סיכוי, אבל מסתבר 
שהסיכוי שלו היה הגבוה ביותר. מפילוח הקולות שקיבלו 
דגל התורה וש"ס בבחירות למועצת העיר וכשמוסיפים 
לזה חלקים גדולים בציבור הדתי לאומי אשר יבחרו ביום 
שלישי הקרוב עבור ליאון - מקבלים תוצאה שהינה חד 
משמעית, ביום שלישי הקרוב ינצח משה ליאון את עופר 

ברקוביץ ולהערכתי בפער ניכר. 
וההישג  ירושלים  העיר  למועצת  הבחירות  תוצאות 
המדהים של דגל התורה בעיר, גרמו בזמן חגיגת הניצחון 
לאסטרטגים הצעירים ולבחורים הצעירים לשיר שירים 
ולשמוח, יש מי שעכשיו מחפש ומבקש לנקום בהם על כך 
בדמות הצבעה למועמד החילוני עופר ברקוביץ, להערכתי 
בסופו של דבר רובו ככולו של הציבור החסידי יישמע 
לדעת רבותיו, התמיכה במשה ליאון תהיה גדולה ורחבה 
משמעותית מגדולי הרבנים והאדמו"רים, כולם מבינים 
שלא בגלל תרועות ניצחון ושיר מעליב ככל שיהיה, לא 
בגלל זה מעדיפים מועמד חילוני על פני מועמד דתי שיש 
לו סיכוי מצוין לנצח ולגרום לכך שבחמש השנים הקרובות 

ירושלים תחזור לשמור על קדושתה וצביונה. 
כמה שניסו כולם להדחיק את הסיפור שלא יהיה כאן 
מאבק של חילונים מול חרדים בהתמודדות הזו זה נכשל. 
המרוץ הזה מוציא את שני הקהלים החוצה וביום שלישי 
הקרוב נדע עד כמה עופר ברקוביץ )ולדעתי לא רצוי לזלזל 
בכוחו( גרם למצביעיו החילונים לצאת באמצע יום עבודה 
אל הקלפי ולבחור בו. שוב להערכתי הציות לגדולי ישראל 
ודעת תורה יגבר על כל זה, והציבור החרדי שוב יוכיח את 
נאמנותו לדעת תורה כפי שראינו בבחירות שהתקיימו לפני 

שבוע כמעט בכל הארץ. 

ההפסד בבית שמש

המערכה בבחירות בעיר בית שמש לא זכתה לתשומת לב 
מיוחדת עד שהתבררו תוצאות הבחירות שם. מרגע היוודע 
התוצאות בבחירות לראשות העיר שם, עם היוודע דבר 
ניצחונה של הגברת עליזה בלוך על פני ראש העיר בעשור 
האחרון משה אבוטבול, החלו להישמע גם חילופי האשמות 
בין המפלגות החרדיות על מי הביא אותו להפסד כואב זה. 

יו"ר ש"ס השר אריה דרעי אמר בכנס הניצחון של אבי 
אמסלם באשדוד שמי שגרם להפסד זו אותה מפלגה של אלי 
ישי שרצה שם למועצת העיר ולא עברה את אחוז החסימה 
והם בעצם הצביעו עבור עליזה בלוך במקום למועמדם של 

גדולי ישראל משה אבוטבול. 
וכאן צריך לבוא ולומר, אבוטבול אמנם היה נציג רשמי 
של ש"ס, אבל בפועל הוא היה יותר נציגם של המפלגות 
האשכנזיות שם. לא לחינם זעקות השבר ששמענו על הפסדו 
של אבוטבול בבית שמש היו בעיקר שלהם ופחות של ש"ס. 
בית שמש כעת הולכת לעידן חדש, הבלוק שהקימו 
המפלגות החרדיות עכשיו יצליח להוציא את המקסימום 
שאפשר עבור המפלגות החרדיות, אבל עדיין זה לא דומה 
בכלל כשיש ראש עיר חרדי ללא חרדית. יואילו עסקני 
היהדות החרדית בבית שמש להתכנס בתוך עצמם ולעשות 
חשבון נפש בחמש השנים הקרובות, איך היה להם ראש 
עיר חרדי אחד מ״שלנו״ שיכול היה להמשיך לכהן כראש 
עיר חרדי עוד שנים רבות, איך בגלל מריבות על שטויות 
גרמו הם בעצמם להפסד הזה ולהפוך מבעלי בתים של העיר 

לאורחים אצל ראשת העיר עליזה בלוך. 

המהפך בבת ים

בשנת 2013 עת התמודד ראש העיר הנוכחי יוסי בכר מול 
אלי יריב ניצח בכר את אלי יריב, ש"ס המקומית תמכה אז 
באלי יריב מול יוסי בכר וכאמור הפסידה. למה אני מזכיר 
זאת, משום שמהתרשמותי שלי אחרי סבב שיחות עם תושבי 
בת ים, אני מבין שהעיר הזאת הולכת ביום שלישי הקרוב 

למהפך. 
סיכוייו של צביקה ברוט לנצח את בכר הם גבוהים במיוחד. 
הם גבוהים משום שרוב מפלגות האם בעיר תומכות בו, 
הם גבוהים גם בגלל הטעות שעשה ראש הממשלה בנימין 
נתניהו בהוצאת סרטון התמיכה בבכר, שעה שצביקה ברוט 

הוא בכלל מועמד הליכוד. 
למרות זאת, ש"ס המקומית שוב עושה טעות, בין אם זה 
בגלל מחווה שהם עושים לראש הממשלה ובין אם בגלל 
שיחסיהם עם שלומי לחיאני שבכר הוא בן טיפוחיו טובים. 
אם צביקה ברוט ינצח ביום שלישי הקרוב )להערכתי הוא 
ינצח, וכבר כתבתי על זה בעבר כשעוד לא היה נראה בכלל 
שיש לו סיכוי( אזי ש"ס המקומית עלולה למצוא את עצמה 

באופוזיציה בחמש השנים הקרובות. 
ברוט הוא איש צעיר ובחור מבריק שהצליח נגד כל 
הסיכויים והמנגנונים החזקים להעפיל אל הסיבוב השני 
כשהפער בינו לבן בכר קטן מאוד, הציבור בבת ים רוצה 
שינוי, רוצה מהפך, והציבור בבת ים מזהה את ברוט כמי 

שיכול לעשות זאת. 
ביום שלישי נדע האם רצונו של חלק גדול מהציבור 
בעיר הצליח לנצח את המנגנון החזק שיש עדיין לראש 
העיר לשעבר שלומי לחיאני שפועל בלי הפסקה לבחירתו 

מחדש של בן טיפוחיו יוסי בכר. 

הוא ינצח
אחרי שהימר נכונה על הצלחתו הצפויה של משה ליאון בירושלים, מקווה דוד חכם שההישג יושלם בשלישי 

הקרוב • וגם: הסיבה לנפילתו של ראש העיר בית שמש והטעות של ש”ס בבת ים



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

תוצאות הבחירות 
למועצת העיר ירושלים 

וההישג המדהים של 
דגל התורה בעיר, גרמו 

בזמן חגיגת הניצחון 
לאסטרטגים הצעירים 

ולבחורים הצעירים לשיר 
שירים ולשמוח, יש מי 

שעכשיו מחפש ומבקש 
לנקום בהם על כך 

בדמות הצבעה למועמד 
החילוני עופר ברקוביץ, 

להערכתי בסופו 
של דבר רובו ככולו 
של הציבור החסידי 

יישמע לדעת רבותיו, 
התמיכה במשה ליאון 

תהיה גדולה ורחבה 
משמעותית מגדולי 

הרבנים והאדמו"רים

"



סדרה חדשה בטעמי קינוחים שוקולדיים
לא רק לילדים מגיע להתפנק



א' בכסליו תשע"ט 149/11/18

שמחת נישואי נכד האדמו''ר מנדבורנה חיפה, בן הרה''צ רבי זאב וואלף לייפער, חתן האדמו''ר מהאלמין, עם נכדת האדמו''ר מהרשצ''א 
רוזנפלד זצ''ל, בת לבנו הרה''צ ר' דוד רוזנפלד רב דביהמ''ד קדושת שמואל צבי     צילום: יהודה פרקוביץ

הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בן האדמו"ר מבעלזא בעליה 
לציון המהר"ם מבילגורייא זי''ע בביה"ח בטבריה

שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מאשלג בן לחתנו הרה"צ רבי יחזקאל משה פרנקל  
ונכד גאב"ד יבניאל הגה"צ רבי סיני מאיר פרנק     צילום: יהודה פרקוביץ 

שמחת השבע ברכות לנכדת האדמו"ר מקופיטשניץ 
צילום: ברוך אוביץ 



15 א' בכסליו תשע"ט 9/11/18

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

האדמו"ר מויז'ניץ במסע הקודש לוינה 
צילום: יהושע פרוכטר 

האדמו"ר מבעלזא בעריכת שולחנו בטלז סטון לרגל הילולת האדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זיע"א 
צילום: א.מ.ש 

סעודת מלווה מלכה - "אהבת קדומים" בהיכל ישיבת "מבצר התורה" – קרעטשניף ירושלים 
לציון 70 שנה להקמת חצר הקודש קרעטשניף בארה"ק

צילום: משה גולדשטיין 
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