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בשעה שצה"ל תקף הוציא ארגון הטרור חמאס איום וכך 
נאמר על ידי הזרוע הצבאית של חמאס עז א-דין אל-קסאם: 
ציבוריים  מקומות  בניינים,  לתקוף  תמשיך  ישראל  "אם 
אשדוד  שלנו.  הירי  את  נרחיב   - בעזה  אזרחיים  ומתקנים 
אינו  "האויב  כי  הוסיף  עוד  בתור".  הבאות  הן  שבע  ובאר 
מצפה למה שיבוא בשעות הקרובות". הג'יהאד האיסלאמי 
טבעית  תגובה  היא  ההתנגדות  "תגובת  כי  מסר  הפלסטיני 
כדי  החלטה  קיבל  המשותף  החמ"ל  הפלסטיני.  העם  בשם 
שישראל וכל תומכיה יבינו שהם לא ירגישו ביטחון כל עוד 
העם הפלסטיני לא ירגיש ביטחון. המשחק בחיי אנשינו לא 

יעבור ללא מחיר".

פעילות חשאית

תחילת האירוע ביום ראשון בערב, כאשר דווח על אירוע 
קשה שמתחולל ברצועת עזה, לאחר מכן התברר כי במהלך 
הפעילות המבצעית המיוחדת שהתקיימה ברצועת עזה, נהרג 
קצין צה"ל, סא"ל מ', וקצין נוסף נפצע באורח בינוני ומצבו 

ב"ה משתפר. 
אש  חילופי  במהלך  נפגעו  הלוחמים  צה"ל,  הודעת  לפי 
לבית  פונה  שנפצע  הקצין  הכוח.  חשיפת  לאחר  שהתפתחו 
מוגדר  מצבו  הלילה.  במהלך  ניתוח  ועבר  סורוקה  החולים 
יציב. משרד הבריאות הפלסטיני דיווח כי 7 נהרגו בתקיפות 
רצף  הצבאית של חמאס.  בזרוע  בכיר  בהם  ברצועה,  צה"ל 
האזעקות בעוטף עזה נמשך לתוך הלילה, 17 שיגורים זוהו 

לשטח ישראל.
עזה,  רצועת  בעומק  שפעל  צה"ל  כוח  פעולת  פרטי 
בבוקר  חסויים.  יישארו  מ',  אלוף  סגן  נהרג  שבמהלכה 
למבצע  מנליס  רונן  תא"ל  צה"ל  דובר  התייחס  שלמחרת 
והבהיר כי הוא לא נועד לחסל או לחטוף בכיר חמאס אם כי 
"ביצור ביטחונה של ישראל ושמירה על יתרונה האיכותי". 
מורכבת  למציאות  הלוחמים  נקלעו  מסוים  בשלב  לדבריו, 
ולחילוץ האנשים  האיום  להסרת  הירואית",  פעולה  "וביצע 
חזרה אל שטח ישראל. סגן אלוף מ', שנהרג במהלך הפעילות 
והקצין הנוסף שנפצע בינוני, נפגעו אם תחילת ההיתקלות, 
נוספים:  נפגעים  היו  לא  מכן  לאחר  הראשונה.  במכת האש 
ובסיוע  קצר  מטווח  גבורה  קרב  ניהלו  הם  הרגע  "מאותו 
חיל האוויר הם הצליחו להגיע עצמאית לשטח ישראל, סגן 
פעילותו  על  רבה  ראוי להערכה  איכותי  קצין  הוא  מ'  אלוף 
ועל פעולות שביצע הרחק מגבול ישראל". ראש הממשלה 
נתניהו ששהה בפריז נחת בישראל לאחר שקיצר את ביקורו 

בפריז בעקבות האירועים בדרום. 
מקורות פלסטיניים ברצועת עזה סיפרו על התקרית: רכב 
של  ביתו  מול  ארוכות  דקות  במשך  עמד  פולקסווגן  מסוג 
בכיר חמאס נור דין בארקה. הדבר עורר את חשדו ויחד עם 
פעילים נוספים הוא פתח במרדף אחרי הרכב. בשלב מסוים, 
הרכב  את  לעצור  הצליחו  חמאס  של  הצבאית  הזרוע  אנשי 
ודרשו מיושביו להציג תעודות זהות. בתגובה, פתחו לוחמים 
נהרג  מהירי  כתוצאה  באש.  האחוריים  במושבים  שישבו 

בארקה ואחרים נפצעו. 
במרדף  שפתחו  נוספים  פעילים  עם  קשר  יצרו  הפעילים 
אחר הרכב ובו לוחמי צה"ל. אז הוזנקו כלי טיס שירו לעבר 
ובו  כשהרכב  הסתיים  האירוע  הרכב.  אחר  שרדף  מי  כל 
עצמם  חילצו  הלוחמים  בטון,  בגדר  התנגש  צה"ל  לוחמי 
מהרכב והמשיכו רגלית אל עבר שטח ישראל. בחמאס הגיבו 
לתקרית: "זו מתקפה פחדנית של ישראל, כוחות ההתנגדות 
עקבו אחר הכוחות הישראלים בזמן שניסו להעלים את הרכב 

בו נסעו".

העוטף זועם

קראו  הנאמנים,  העיתון  קוראי  חודשים,  שמונה  לפני 
בהרחבה על הסיטואציות האפשריות בצעדות השיבה שעל 
על  המצור  לפתיחת  להוביל  אמורות  היו  הפלסטינים  פי 
הרצועה. מאז הרבה מים עברו בזרנוקי כיבוי האש, והשבוע 
ושבו  הממ"ד  חדרי  בתוך  הצטופפו  שוב  העוטף  תושבי 
נפלה  רקטה  כי  מספר  הרדיו  שדר  של  העבה  לקול  להאזין 

ממש ברחוב הסמוך. 
בחמאס,  שמחליטים  פעם  בכל  למקלט  לנתר  "הצורך 
השגרה  ונהרסת  ההורים  אותנו  משגע  הילדים,  את  משגע 
ישראל'. "הסיכון  ל'כל  לחלוטין", מספרת תושבת אשקלון 
שאנחנו לוקחים רק בכדי לגור בסביבה שאנחנו אוהבים, היא 
גדולה מאוד ושמונה חודשים אנחנו תחת מצב בלתי נסבל. 
לגדר,  הצמודים  היישובים  בתושבי  לרגע  מקנאה  לא  אני 
48 שעות  אבל הם בוודאי עוברים סיוט מתמשך. ואז אחרי 
שהילדים לא ישנים, לא יורדים לשחק, שומעים אזעקות כל 
בת  כילדה  המפרץ  מלחמת  את  שזוכרת  וכמי  ובומים  רגע 
שבע, אני לא רוצה שזה מה שהילדה שלי בת שבע תחווה, 
אבל אם זה מה שייתן אחרי זה שקט – ואני מדברת על שקט 
זה מחיר שהוא שווה. פתאום מגיע ראש הממשלה  אמיתי, 
בפרצוף.  לנו  ויורק  הזה,  האיש  את  לכבד  מנסה  מאוד  ואני 
מלתושב  יותר  טוב  יחס  מגיע  חמאס  שלמחבלי  כנראה 

בישראל", היא אומרת בזעם.
גל,  שרון  לשעבר  וח"כ  הימני  התקשורת  איש  בנוסף, 
תקף בחריפות את ליברמן וחברי הקבינט. בתגובה לדברים, 
הפרשן עמית סגל אמר כי במידה וליברמן יתפטר, יהיה לגל 
מניות בעובדה הזו. והנה הדברים שאמר גל: "אנחנו נמצאים 
15 שעות במלחמה במעמד צד אחד. אני מניח  כבר במשך 
קבינט  חברי  תקשיבו  לנו.  מאזינים  הקבינט  מחברי  שחלק 
יקרים, אם אתם חבורה של סמרטוטים שלא מסוגלת לקבל 
הכרעות, לכו הביתה. דיברתם פה כמו רמבו במשך שבועות 
ארוכים, איימתם בפעולות קשות ונחרצות מעל כל במה, גם 
כאן. הוצאתם את כל הג'יפה החוצה, זה רב עם ההוא ובסוף 

ילדים באזור הדרום הולכים לישון ומרטיבים בלילה. 
בפחד?  לישון  ללכת  צריכה  יהודים  ילדים  פתאום  "מה 
חבורה חלשה. 350 רקטות ב-15 שעות. הדובר של הג'יהאד 
ואנחנו   אזרחים,  הורגים  הם  הירי,  את  להרחיב  מאיים 
יהיה  לא  אם  יהיה  מה  החלטות.  מקבלים  ולא  מתברברים 
חמאס  נורמלים?  אתם  מה  באזרחים?  נפגע  אם  הסדרה? 
מוריד אותנו על ארבע, תגידו אתם נורמלים? זה אפילו לא 

נסראללה. 
"רה"מ חוזר מפריס ושותק. שר הביטחון שותק, אני הייתי 
חבר מפלגתו ואני מתבייש בזה הבוקר, אני מתבייש שהייתי 
לא  מדיבורים  שחוץ  ביטחון  שר  זה  הזאת.  במפלגה  ח"כ 
עושה כלום. אני לא אשכח את השבת תרבות הזאת בו הוא 
אמר תקליטו אותי - אם אני אהיה שר הנייה לא יהיה חי 48 

שעות. אתה אפס מאופס".
  

"ביבי כבר ללא מר ביטחון"

הנריקה צימרמן, עיתונאי, סופר, מרצה ובקיא בהלך הרוח 
במזרח התיכון, מסביר ל'כל ישראל' על היום שלאחר סבב 
הלחימה הקצר ומה קורה בתוך רצועת עזה: "לדעתי, המצב 
של החמאס מאוד קשה, זה כנראה המשבר הגדול ביותר מאז 
לסדן  שלנו  הפטיש  בין  הם  ב-1997,  התחיל  הזה  שהארגון 
המצרי ויש עליהם לחץ מאוד גדול גם מהאוכלוסייה עצמה, 
כשלפי הסקרים הפלסטיניים אם היו בחירות בעזה החמאס 
היה מפסיד, מה שלא בטוח שהיה קורה ביו"ש. כי הציבור 

יש  כלכלית  מבחינה  כלום,  להם  הביא  לא  שהחמאס  מבין 
שעות   4 היה  האחרונים  לימים  ועד  אבטלה  ל-60%  קרוב 
חשמל ביום, ב-2018 מבחינת רוב הציבור, כ-2 מיליון איש, 

זה בלתי נסלח.
אבל דווקא בגלל המשבר הגדול שיש לחמאס היינו צריכים 
לנצל את ההזדמנות של חולשת החמאס  ולא בדרך בה אנו 
נוהגים כרגע, אנחנו נוהגים גם בחולשה גדולה וגם ובעיקר 
אנחנו  מה  החלטנו  לא  עוד  ובסחרחורת.  עשתונות  באובדן 
מנסים  ממשיכים  אנחנו  כי  גדולים,  כשנהיה  להיות  רוצים 
כל פעם את אותו פתרון ונכשלים מחדש. 3 מלחמות – 100 
גדולים  לנו שדות  ושורפים  ומסלים  הולך  והמצב  הרוגים 
ואנחנו במקום לנסות לפתור את הבעיה, ממשיכים להשתמש 
וצריך לעשות את  עם אותן שיטות, מבצע פה, חדירה שם, 

הדברים האלו, הצבא והשב"כ יודעים מה שהם עושים.
"אבל אנחנו כמו ספינה טובעת בלב ים. אין אסטרטגיה, 
אין יעד. גם הצבא וגם השב"כ לא יודעים מה הממשלה רוצה, 
לאן היא חותרת, והתחושה הזו גורמת לבלבול גם במסגרות 
וגם שר הביטחון בכבודו ובעצמו  הצבאיות ולחוסר אונים, 
קם והולך כי הוא חש לא נוח מהסוג של הסחרחורת שקיימת 
בבלפור ובמשרד ראש הממשלה. אז אתה יכול להגיד, אוקיי 
צריך  עושה אבחון. אבל מה אתה  רופא אתה  כמו  יפה,  אז 
הכותרת  זה בעצם  לקבוע אסטרטגיה,  צריך  בעזה?  לעשות 
לפני הכול שתחולק לשלושה מישורים: במישור הביטחוני 
אני חושב שצה"ל יודע לעשות את זה הכי טוב וצריך לתת 
אי  ובג'יהאד האיסלאמי,  זה. לפגוע בחמאס  לו לעשות את 
לשטח  שמשוגרים  טילים  מ-400  יותר  על  להבליג  אפשר 

ישראל, זה לא יעלה על הדעת.
"השני: צריך להוסיף מטרייה מדינית וזה צריך להיות  לא 
איתנו  לדבר  רוצים  שלא  אלו  הקיצוניים  חיזוק  של  בצורה 
דהיינו החמאס, אלא אם אלו שכן מוכנים לקבל אותנו, ואלו 
שיושבת  הפלסטינית  ההנהגה  מראמללה,  הפלסטינים  גם 
ואנחנו  מוחלט  נתק  איתם  לנו  יש  וחצי שנים   4 שם, שכבר 
לא עושים שום צעד כדי לחזק את הקשר. ובעיקר עם העולם 
הערבי הסוני בראשות מצרים הנסיכויות סעודיה ירדן ומרוקו 
שיש להם היום עניין גדול בפתרון הבעיה הזו גם בעזה וגם 
במובן מסוים גם ביו"ש בגדה, והם רוצים פתרון כי הם רוצים 

נורמליזציה מדינית עם ישראל.
"אז אמרנו צעד ביטחוני, מדיני ויש להוסיף לזה שגם זה 
מה  יהיה  לגרום שלעזתים  צריך  כלכלי,  צעד  בלי  יעזור  לא 
ושאנחנו  עבודה  מקומות  להם  שיהיו  צריך  מולנו.  להפסיד 
נגייס אותם כמו שעשינו ביו"ש. שם נכנסים כל יום לעבוד 
בישראל וזה אני מאמין הסיבה שכשהאמריקאים העבירו את 
השגרירות לירושלים לא ראינו מהומות מיוחדות בגלל הדבר 

הזה, כי היה להם מה להפסיד.
התכנית של  את  לקחת  צריכים  האם  לומר  יודע  לא  "אני 
הצבא להכניס כמה עשרות אלפי עזתים לעבודה או שצריך 
רוצים,  שהקטארים  כמו  בגבול  אמתי  תעשייה  מרכז  לבנות 
מוכנים  לי שהם  אמרו  והם  בקטאר  הייתי שבוע שעבר  אני 
להתחיל עם זה היום אם רק ממשלת ישראל תסכים, ואז אין 
את הסכנות הביטחוניות ויש עשרות אלפי עזתים שעובדים 
ומפעלים  חברות  כאלף  ומביאה  משקיעה  שקטאר  במרכז 
לשם וזה יכול לתת סוג של תרופת הרגעה לעזה. גם ההיבט 
מים  בלי  להיות  להם  מגיע  לא  לב,  לשים  צריך  ההומניטרי 
ובלי חשמל בעזה וצריך לסדר גם את זה. המצב בעזה דורש 

פתרון משולש: צבאי מדיני וכלכלי".
עושה  נתניהו  שבנימין  מה  בדיוק  שזה  להיות  יכול 

בימים אלו ולכן הפסקת האש חשובה?
"לי יש הרגשה ואין לי יכולת לוודא אותה אבל היא מאוד 
זה  עכשיו,  עושה  נתניהו  שבנימין  מה  שכל  אותי,  מדאיגה 
במחשבה על הישרדות פוליטית שלו עצמו ושל הקואליציה 

ראש-הממשלה בנימין נתניהו בדיון בטחוני בקריה בתל אביב
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שלו, וזה מטריד אותי מאוד כי זה לא תמיד חופף את האינטרס 
רק  לדאוג  ולא  הזום  את  לפתוח  שצריך  חושב  ואני  הלאומי. 
להישרדות פוליטית ולחשוב איך אנחנו לא רק מכבים שריפה, 
כמו שעשינו בימים האחרונים, אלא לחשוב איך אנחנו מונעים 
את השריפה הבאה, וזה אני חושש שבנימין נתניהו לא עסוק 

בזה כי הוא עסוק מאוד בדברים אחרים".
"אנחנו צריכים לעזור לפלשתינים לצד השפוי, למרות שאני 
לא חותם על כל מילה שמחמוד עבאס אומר, אני חושב שאנחנו 
צריכים לדבר עם הצד שמוכן לדבר איתנו, הנימה האסטרטגית 
שלנו צריכה להיות שיקח כמה זמן שרק יקח, בסוף אבו מאזן 
או היורש שלו יחזור לעזה, האינטרס הלאומי שלנו הוא שתהיה 
נוח  נתניהו  נכון שלבנימין  ולא שתיים,  ישות פלסטינית אחת 
שיש שתי ישויות כי כך הוא לא צריך להחליט והוא לא אוהב 
להחליט ודאי לא החלטות שיכולות לזעזע את הממשלה שלו, 

צריך מנהיגות. 
"אנחנו צריכים להבהיר שמה שעומד פה למבחן זה האופי 
שנתניהו  מאמין  ואני  ישראל  מדינת  של  והדמוקרטי  היהודי 
בסופו של דבר חשוב לו גם האופי הזה ולכן הוא צריך לפעול 
מרמאללה  הפלסטינים  את  להביא  לנסות  אומר  שזה  בהקדם, 
לשליטה בעזה ולהגיע להסדר עתידי ברגע שזה יתאפשר עם 
של  ההנהגה  של  בהשתתפות  בעיקר  אבל  שלהם,  ההנהגה 

העולם הערבי הסוני שהופכת להיות מאוד משפיעה".
למה הוא לא הולך על זה, הרי נאמניו ילכו עמו באש 

ובמים והוא רק יקבל יותר קולות גם מהשמאל?
האומץ  את  לו  שיהיה  קיוויתי  מאוד  אני  נבחר  "כשנתניהו 
ללכת על מהלך שישנה את המצב שלנו כי הייתה לו היכולת. 
אז גם חשבתי, כנראה בטעות, שהייתה לו גם השאיפה לעשות 
ו-12 שנה  10 שנים רצוף  זה. אבל מה שנתניהו לא עשה  את 
במצב  כשהוא  בטח  יעשה,  לא  כנראה  הוא  ממשלה  כראש 
שהוא  מה  שכל  שחושבים  מאלה  לא  אני  היום.  נמצא  שהוא 
עשה זה רע, ואגב אמרתי לו את זה גם אישית, אני חושב שהוא 
אם  גם  אתה  מי  משנה  לא  אבל  חשובים,  דברים  הרבה  עשה 
אתה אליהו הנביא בסוף מגיע רגע שבו אתה מתעייף, מגיע רגע 

שבו נכנסים גורמים ומתערבים בממשל שלו. 
"אנחנו רואים את ריח השחיתות שעולה, גם אם זה לא קשור 
אליו, אם הייתי איש ליכוד לא הייתי מצביע עוד פעם לראש 

הממשלה, אני מקווה מאוד שלא יהיה עניין פלילי כמו שהיה 
עם אולמרט, אני מקווה כי אני אתבייש מאוד כישראלי אם ראש 
ממשלה שלי ילך לכלא. אני מקווה מאוד שנוכל להיפרד ממנו 
נתן למדינת  שהוא  השירות  על  תודה  לו  ונגיד  הכבוד  כל  עם 
ישראל גם בצבא וגם בממשלה ונחדש את השורות, גם בליכוד 
יש את האנשים שיכולים לעשות את זה, ובתי הקברות מלאים 

באנשים שאין להם תחליף...
 20 לפני  מדברים  היינו  אם  אחד.  דבר  קורה  בסוף  "אבל 
דברים,  הייתה מורכבת. אבל מאז השתנו  שנה התשובה שלי 
הליכוד הלך מאוד ימינה ומתיישר לפי סמוטריץ', הליכוד אין 
לו מצע אבל הם אימצו במרכז הליכוד את עמדות הסיפוח. אם 
אנחנו מפשטים את העמדות היום יש שתיים: אחת בעד סיפוח 
בעצם  שהיא  לאומית  דו  למדינה  ישראל  מדינת  את  שהופכת 
מדינה ערבית, וכבר היום אנחנו מתקרבים לרוב ערבי מהירדן 
ועד הים. 6.4 מיליון יהודים ומספר שאף אחד לא יודע בדיוק 
להשתנות  יכול  חלילה  וזה  ערבים  של  דומה  אבל  הוא  כמה 
דו לאומית,  אני לא באתי לפה כדי לחיות במדינה  במהירות. 

כשבאתי לה בגיל 16 באתי כדי לחיות במדינה יהודית.
נקבע  בואו  שאומר  הציוני  המחנה  של  המתווה  את  "ויש 
יהודית  שלנו  המדינה  על  ונשמור  הסדר  נקבע  בואו  גבולות, 
בלי שנצטרך לוותר על המילה דמוקרטית. שלא נצטרך לוותר 
ונלך  מובהק  יהודי  רוב  עם  ולהישאר  הדמוקרטי  המשטר  על 
להסדר אזורי שמקפל בתוכו הסדר עם הפלסטינים. אני חושב 
על מה  צריך לחשוב  בעוד כמה חודשים  לקלפי  שמי שהולך 

הוא רוצה, מדינה דו לאומית או מדינה יהודית ודמוקרטית".
יכול להיות שנתניהו הלך על המהלכים האלו כי הוא 
זמן  לו  ואין  קיומיות  רוצה לפתור בעיות שיהיו בהמשך 
שלו  הכוח  על  שומר  גם  והוא  ההסדרה?  עם  להתעסק 

בניגוד למפלגות אחרות – ככה שיש לו שני הישגים.
"יכול להיות. אני חושב שיש איזו מגמה בשבועות האחרונים 
מבטאים  לא  גם  הסקרים  בסקרים,  ביטוי  קיבלו  לא  שעוד 
זה  את  מלמד  אני  המציאות.  את  מעצבים  אלא  המציאות  את 
החלטה  מקבל  שהציבור  לך  לומר  יכול  ואני  באוניברסיטה, 
הרבה יותר קרוב לבחירות. אומרים ש-20% מקבלים החלטה 
חושב  אני  האחרון,  בחודש  ו-20%  האחרונים  ימים  בארבעה 

שצריך לחכות לזה כדי לראות מה יהיו התוצאות.
עצמו  את  לפתור  יכול  לא  ממשלה  שראש  חושב  "ואני 
מפתרון בעיות בגלל דברים אחרים. כשהוא נסע לפריז הוא ידע 
שהולך להיות מבצע מאוד רגיש מעבר לקווי אויב שבו הילדים 
שלנו יכנסו לחאן-יונס, והוא נסע לפריז והשאיר את מירי רגע 
כממלאת מקום ראש הממשלה באותו רגע. זה חוסר אחריות 
זה צריך להגיד לו מספיק. אני רואה  משווע, אני חושב שעל 

הרבה סימנים שהגיע הזמן לשינוי.
מיני  כל  וראיתי  באשקלון  הייתי  אתמול  בליכוד.  "וגם 
אולי  ספקות,  להביע  התחילו  המצלמות  שמול  ליכודניקים 
נתניהו כבר עייף, נכון שהוא ממלא את התפקיד הקשה ביותר 
ויש  מוצלחת  מאוד  שנה  לו  הייתה  שנים,  הרבה  כבר  בעולם 
של  סדרה  ואחרי  המוניציפליות  הבחירות  אחרי  תחושה  לי 
אירועים ומקרים ובטח המקרה הזה של עזה שנתניהו של היום 

הוא לא בדיוק המר ביטחון שהכרנו לפני כמה שנים".

בבקרים כאלה, אחרי לילות ללא שינה כאן בעוטף 
עזה, אני לא תמיד מוצא את המילים כדי לכתוב על 
התחושות. אני חושב על ההורים, הילדים, המבוגרים 
מנוחה  מוצאים  שלא  מי  וכל  המחמד,  חיות  יותר, 
חדשות  שומעים  בממ"ד,  ארוכות  שעות  ושוהים 
ילדים  זה'.  את  יעצור  'שמישהו  לעצמם,  וחושבים 
והורים  הספר  ובבתי  בגנים  לבלות  אמורים  שהיו 
לחלוטין.  אחרת  ייראה  שלהם  שלישי  שיום  שתכננו 
צה"ל  ולוחמות  לוחמי  ועם  התושבים  עם  ליבי 
שעושים לילות כימים כדי לנסות ולתת לתושבי עוטף 

עזה והדרום הגנה מירבית. 
ובתקופה  מופר,  השקט  בהם  חודשים  כמה  בכל 
האחרונה היו אלו שמונה חודשים של טרור: שריפות, 
נפץ, הפרות סדר על הגדר וסבבי הסלמה לפי  בלוני 
עצמנו  מוצאים  אנחנו  לבין  בין  שבהם  חמאס,  רצון 
החמאס.  עם  דייט  של  בלילה  שבועות  כמה  בכל 
לילות  שסיפקו  במספר  ארבעה  האחרונים,  בסבבים 
בדייט  שולט  חמאס  בבתים,  ישירות  ופגיעות  לבנים 
וגם  יתחיל  הוא  מתי  ניפגש,  מתי  מחליט  הוא  שלנו. 
להסכים  ישראל  לממשלת  אסור  מסתיים.  הוא  מתי 
תושבי  את  להפקיר  ישראל  לממשלת  אסור  לזה, 

הדרום פעם אחר פעם. 
לקבל  פשוט חייב  חייב,  המדיני-ביטחוני  הקבינט 
החלטה שלא תישען רק על הרתעה. בסבב הזה היינו 
צריכים לקבוע יעדים מאוד ברורים ללחימה: החלשה 
של החמאס, הגעה להסדרה לטווח ארוך מאוד מתוך 
ובאותה  ישראל  מדינת  של  וחוזקה  החמאס  חולשת 
שיגוייס  העולם  ידי  על  עזה  רצועת  של  שיקום  עת, 
למהלך. בלי יעדים ברורים ואסטרטגיה, אנחנו נמצא 
וצבע  אזעקות  תחת  חיים  לסבב,  מסבב  עצמנו  את 
אדום. זה הזמן לקבל החלטות ולעזור לתושבים לקבל 
את שגרת חייהם פעם אחת ולתמיד אחרי 18 שנים של 
שטוען  המדיני-ביטחוני  הקבינט  זה  התשה.  מלחמת 
דואג  לא  הוא  אבל  כאן  שהיה  ביותר'  ה'ימני  להיות 
לביטחון שלנו, הוא דואג בעיקר לכותרות מנופחות. 

500 טילים לעבר מדינת  נורו  אחרי 24 שעות בהן 
המנהיגות  מדווח.  לא  מדיני  גורם  אף  עדיין  ישראל, 
ומאחורי  צה"ל  דובר  מאחורי  ומסתתרת  נעלמה 
לדרך  אותנו  מוביל  ביטחון  מר  ערביים.  דיווחים 
התחיל,  הזה  הדייט  מתי  החליט  חמאס  מוצא.  ללא 
נצא  אם  יחליט  והוא  מסתיים  הוא  מתי  מחליט  הוא 
הדיווח  אם  חודש.  בעוד  או  בעוד שבוע  נוסף  לסבב 
על הפסקת אש נכון זאת הפקרה של תושבי הדרום. 

הפקרה!
אומרים שאם האמא בבאר שבע לא הייתה מצליחה 
אומרים  עזה.  בתוך  היינו  לממ"ד  הילדים  את  לקחת 
שאם הטיל היה פוגע באוטובוס מלא היינו בתוך עזה. 
קבינט יקר, מה אז הייתה המטרה שלכם? ארגון טרור 
מכתיב לממשלה עם הצבא החזק במזרח התיכון איך 

להתנהג.
הדבר  את  להבין  חייב  ביטחוני  המדיני  הקבינט 
והדרום  עזה  עוטף  תושבי  אנחנו,  ביותר:  החשוב 
במקלט  ימים  מאתיים  וגם  מאה  לשהות  מוכנים 
ובממ"דים בידיעה ברורה, שזה יהיה הסבב האחרון. 
ואיתן  חזק  עורף  ולהיות  להמשיך  מוכנים  אנחנו 
בה  האחרונה  הפעם  שזאת  בידיעה  ישראל,  למדינת 
האחרונה  הפעם  שזאת  ובממ"דים.  במקלטים  נשהה 
שלא  חשוב,  והכי  בבית  יישארו  שלנו  הילדים  שבה 
עם  הבא  שהדייט  מובהקת  בידיעה  לחיות  נצטרך 

חמאס בפתח. 

הכותב הינו ח"כ מטעם יש עתיד, תושב 
עוטף עזה וראש מועצת אשכול לשעבר

דייט עם החמאס, 

מתי זה יסתיים?
 / חיים ילין

אנחנו, תושבי עוטף עזה והדרום מוכנים להמשיך 
לשהות במקלטים, אם נדע שזה הסבב האחרון, 

שזאת הפעם האחרונה ושלא נצטרך לחיות בידיעה 
מובהקת שהדייט הבא עם חמאס בפתח.

מבנה תחנת הטלוויזיה אל אקצא
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איך בוחרים?
 בימים אלה נשלח לביתכם מכתב אישי ובו מידע על רמת הזכאות שנקבעה
לכם, ועל אפשרויות הבחירה שלכם במסגרת השיפורים בקצבת הסיעוד.

לרשותכם 3 אפשרויות לבצע את הבחירה:
 באמצעות הטופס שצורף למכתב האישי  במוקד הטלפוני 2637* 
סל שירותים בסיעוד" "בחירת  באתר הביטוח הלאומי במחשבון   
מידע מפורט על הקצבה המשופרת תוכלו למצוא באתר הביטוח הלאומי.

הקצבה תשולם מעתה לפי 6 רמות זכאות
 )ולא 3 כפי שהיה עד כה(, כדי להתאים באופן מיטבי

את שעות הסיעוד למצב התפקודי של מקבל הקצבה.

שעות הסיעוד הוגדלו
בעיקר למקבלי הקצבה ברמות הזכאות הגבוהות.

מי שנקבעה להם רמת זכאות 1 )הנמוכה ביותר(
יוכלו לבחור לקבל קצבה בכסף בסך 1,407 ₪.

מי שנקבעה להם רמת זכאות 2 עד 6
 יוכלו לבחור לקבל חלק מהקצבה בכסף שתשולם ישירות 
 לחשבון הבנק שלהם, ואת שאר הקצבה לקבל בשירותים

 מסל השירותים הכולל: טיפול אישי בבית, ביקור במרכזי יום,
קבלת לחצן מצוקה, שירותי כביסה ומוצרי ספיגה.

 מי שמעסיק מטפל צמוד 
יכול לקבל קצבה בכסף.
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יצחק לרר ואוריאל צייטלין

תקפו  בעזה,  הטרור  ארגוני  מול  הפסקת האש  על  ההכרזה  עם 
על  ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר  את  החברתיות  ברשתות 
את  המכחישה  הודעה  לפרסם  מיהר  מצדו  ליברמן  'התרככותו'. 
הסכמתו לכאורה להחלטה שהתקבלה אודות הפסקת האש. מאוחר 
יפרסם  ולאחריה  סיעה  ישיבת  יכנס  כי  הביטחון  הודיע שר  יותר, 

הודעה לציבור. 
בישיבת הסיעה אמר ליברמן: אתפטר מהממשלה ואקרא לקיים 
בחירות. בהמשך יצא ליברמן אל המיקרופונים הפתוחים והודיע 
והיא  הממשלה  לראש  התפטרותו  את  הגיש  הוא  החלטתו,  על 

תיכנס לתוקף החל מ48 שעות לאחר הגשתה.
"אני כאן על מנת להודיע על התפטרותי מתפקיד שר הביטחון. 
שקרה  מה  מבחינתי  עכשיו.  דווקא  למה  הנשאלת  השאלה 
כניעה  זה   - ההסדרה  תהליך  עם  בשילוב  האש  הפסקת  אתמול, 
לטרור", אמר ליברמן. "מה שאנו עושים כרגע כמדינה זו פגיעה 
בחודשים  סוד שהיו  לא  זה  ארוך.  לטווח  בביטחון הלאומי  קשה 
האחרונים חילוקי דעות בין ראש הממשלה לביני, ורק אזכיר את 
נושא הדלק הקטארי - לא הסכמתי לכך. אותו הדבר בנושא חאן 
גם  ולצערי  לפנות  חייבים  אל-אחמר", המשיך. "חשבתי שאנחנו 
במקרה זה ראש הממשלה הוציא הודעה כתובה ומנע הפינוי. גם 
בנושאים אחרים ולא אפרט את כל הסוגיות הייתה מחלוקת שגם 
למרות חילוקי הדעות אל חיפשתי סיבות לפרוש. ניסיתי להישאר 

כחבר נאמן בממשלה ובקבינט".
"שתי נקודות מפנה שאמרתי 'אי אפשר יותר': הכנסת 15 מיליון 
דולר לחמאס במזומן", הדגיש. "כל מי שאומר שיש על זה בקרה 
יקרה עם הכסף הוא פשוט לא מדייק בלשון  לגבי מה  פיקוח  או 
המעטה. מה שקרה - מי שעוקב אחרי הרשתות החברתיות בערבית 
למשפחות  כל  קודם  הלכו  הם  הזה.  הכסף  הלך  לאן  להבין  צריך 
של המחבלים שהתעמתו על הגדר עם חיילי צה"ל, זרקו רימונים 
הכסף.  את  לקבל  הראשונים  היו  הם  בעימותים.  ונהרגו  ומטענים 
שני  ומצד  טרור,  כספי  קיזוז  חוק  בכנסת  מעבירים  אנחנו  כלומר 
היא  השנייה  המפנה  נקודת  כסף.  לטרוריסטים  נותנים  אנחנו 
הפסקת האש והמענה, שנתנו לגל הרקטות שנפלו במדינת ישראל 

שהיה לא מספיק ולא הולם", המשיך שר הביטחון הפורש. 
"אני מכיר את כל הנסיבות, המודיעין והתירוצים. תמיד יש צפון 
ודרום ומזרח ומערב ומעגל קרוב ורחוק, הכול תירוצים. מבחינת 
הדרום  של  הסיפור  את  לסיים  חייבים  היינו  הביטחוני  האינטרס 
אם  אחרות.  לזירות  מקרינה  שגילינו  הרפיסות  לכל.  קודם  וזה 
הייתי ממשיך לתפקד לא הייתי יכול להסתכל בעיניים של תושבי 
הדרום ומשפחות החיילים והשבויים. היה צריך הסדרה בנושא של 
שבויים ונעדרים ולהתנות בכך שלא יגיעו אנשים לגבול הרצועה", 
15 מיליון דולר לרצועה, ביום שישי  אמר. "ביום חמישי הוכנסו 
13 אלף איש לגבול הרצועה להתעמת עם  חמאס הביא בתשלום 
חיילי צה"ל, מטענים שנזרקו. זה יום למחרת שהם קיבלו 15 מיליון 
דולר. יום אחר כך פלסטיני נכנס לחממות של נתיב העשרה ושורף 
כיסאות  בין  סתירה  וכשהייתה  לכיסא  נדבקתי  לא  מעולם  אותם. 

לעקרונות נדבקנו לעקרונות".
"עם כניסתי לתפקיד שר הביטחון, עמדתי הייתה ברורה בנוגע 
הייתה  העמדה  כמה  רואים  אנחנו  היום  וגם  לטורקיה  להתנצלות 
נכונה", הסביר ליברמן. "ברור שמעכשיו גם אנחנו כישראל ביתנו 
וגם אני צפויים למבול השמצות, אבל התמודדנו כבר עם דברים 
וההשמצות  ההתקפות  כל  עם  שנתמודד  בטוח  ואני  יותר  קשים 
שכבר התחילו לצוץ. מה שאני גם מבקש – כמה שיותר מהר לסכם 
תאריך מוסכם לבחירות, הכי מוקדם שאפשר וחייבים להפסיק עם 
הכניעה לטרור, גם עם חוסר הבהירות על קו מדיני ביטחוני שלנו 
וגם לא להכניס מדינה לשיתוק ממושך. אני מקווה שעד יום ראשון 
יגיעו לתאריך מוסכם לבחירות. אני חושב שהקו שאנחנו נוקטים 

בחודשים האחרונים שגוי לחלוטין", אמר ליברמן. 
אפשר  אי  אבל  לממשלה  כשנכנסתי  עמדותיי  מה  ידעו  "כולם 
למנוע כל פעילות התקפית בעזה ולמחרת היום לשאול מה פתאום 
עברו 48 שעות והנייה עוד חי. זה מה שהיה. אין שום סיבה שראשי 
הטרור ברצועה ירגישו בנוח. חמאס לא מדבר על דו קיום והכרה 
היא  האחריות  ברצועה.  תעסוקה  לשפר  רוצים  לא  הם  במדינה. 
אחד  אף  לתקוף  מתכוון  לא  ואני  והממשלה  הקבינט  של  כולה 
ברמה האישית. עמדתי היא שונה וכמו שאמרתי היו שתי נקודות 

מפנה", הדגיש.
בחמאס מיהרו לפרסם הודעה כי התפטרות שר הביטחון מהווה 
הכרה ב'תבוסה'. דובר חמאס בעזה סאמי אבו זוהרי  אמר: "זהו 
לייצר  עמידה  כושר  באמצעות  שהצליחה  לעזה  פוליטי  ניצחון 
היד  ובאוזלת  בתבוסה  הודאה  זוהי  הכיבוש.  אצל  פוליטי  זעזוע 

בעימות עם ההתנגדות הפלסטינית."

ביטחון בלי שר

תיק  את  הממשלה  מראש  ידרשו  כי  אומרים  היהודי  בבית 
הביטחון, כך גם יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי מועלם רפאלי 
שאומרת "עכשיו זה הזמן להפקיד את תיק הביטחון בידי נפתלי 
תמשיך  לא  היהודי  הבית  הביטחון  תיק  בלי  היהודי.  והבית  בנט 

כשותפה בממשלה”. 
במדינת  ביטחון  שר  "להיות  היהודי(:  )הבית  יוגב  מוטי  ח"כ 
ישראל זאת אחריות גדולה מאוד. להיות חלק מהקבינט ומממשלת 
ישראל זו מחויבות ואחריות עוד יותר כוללת. דעתי האישית הייתה 
כזאת  מדיניות  הגנה.  מגיעה  הדרום  ליישובי  שגם  ומעולם  מאז 
הטרור  של  ההכרעה  בנקודות  קשה  יותר  הרבה  פגיעה  מחייבת 
בעזה, כולל פגיעה בראשי חמאס, בכדי לתת הגנה ליישובי הדרום. 
יחד עם זאת, מכיר גם במכלול האיומים מצפון ובאתגרים הרבים 
העומדים לפתחה של מדינת ישראל ועל כן אני סבור שהתפטרות 
משמעותה בריחה מאחריות. בנקודת הזמן הזאת, הבית היהודי היא 
השותפה הבכירה לממשלת הליכוד והשר נפתלי בנט ידע לממש 

את כובד האחריות כשר הביטחון, בהגנה על מדינת ישראל".
נתניהו, השתתף באותו הבוקר באזכרה  ראש הממשלה בנימין 
הממלכתית בשדה בוקר, לציון 45 שנה למותו של ראש הממשלה 
הראשון דוד בן גוריון. נתניהו התייחס לשמועות בסביבת ליברמן 
על כוונתו להתפטר בשל חילוקי הדעות בסוגיית הפסקת הלוחמה 
בעזה: "ברגעי מבחן, בן גוריון קיבל החלטות גורליות – לפעמים 
בניגוד לדעה הרווחת בציבור, אבל במשך הזמן ההחלטות האלה 
זה גם לעמוד מול ביקורת. אני שומע  התבררו כנכונות. מנהיגות 
את קולם של תושבי הדרום, אבל יחד עם ראשי זרועות הביטחון 

אני רואה את התמונה הכוללת של הביטחון. 
"כשאתה יודע דברים חסויים ורגישים שאינך יכול לחלוק אותם 
עם הציבור שאתה אוהב, ובמקרה זה תושבי הדרום. אני שומע את 
קולם של תושבי הדרום, האמינו לי הם יקרים לי. דבריהם חודרים 
ללבי. הלוואי והייתי יכול לשתף את אזרחי ישראל בכל מה שאני 
יודע, אבל בביטחון ישראל רב הנסתר על הגלוי. אויבינו התחננו 
להפסקת אש והם יודעים היטב למה. איני יכול לפרט את התכניות 
לישראל  הנכונים  והזמנים  התנאים  את  נקבע  אנחנו  להמשך. 

והנכונים לביטחון אזרחנו".
בעקבות  הכנסת  לפיזור  חוק  הצעת  תעלה  כי  הודיעה  מרצ 
התפטרות השר ליברמן. יו״ר מרצ, ח״כ תמר זנדברג אמרה: "ברוך 
הפוליטיקה  את  שדרדר  ומושחת  גזען  שר  מליברמן,  שפטרנו 
הישראלית. שאר שרי הממשלה צריכים ללכת אחריו, להתפטר גם 
וחוקי  גזענות  בשחיתות,  חולה  רעה,  ממשלה  אותנו  ולפטור  הם 

נאמנות".

בגידה בחרדים

לאיש לא הייתה הערכה ליברמן עומד להניח את המפתחות על 
השולחן במפתיע. למעשה, הפעולה הזו היא לטענת רבים בגידה 
נאמר באופן מפורש, ברור  זה לא  גם אם  בציבור החרדי – שכן, 
שהחרדים תמכו בליאון בירושלים בכדי לקבל את חוק הגיוס כפי 
שרצו בליברמן. כעת, אחרי פרישתו, נדמה כי חיכה שליאון ייבחר 

ואז ינטוש את הכיסא ויותיר את החרדים ללא שעבר החוק. 
האופציה של להמתין עד אחרי בחירות עם החוק, היא אופציה 
ואכן  במידה  יום.  ילד  מה  יודע  לא  איש  שכן  מאוד,  בעייתית 
הרבה  כח  מקבלת  ישראל  אגודת  ועומדת,  נשארת  הקואליציה 
יותר משמעותי בקואליציה מצומצמת ואם פתאום תתקבל החלטה 
במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל שלא לתמוך בחוק, דגל 

התורה וש”ס יהיו בבעיה רצינית.
ויציבות הקואליציה תלויה בפרמטר הבא: בבית היהודי כאמור 
דבר  בקואליציה,  ימשיכו  לא  הם  הביטחון,  תיק  שללא  הודיעו 
ייתן  לא  ונתניהו  ייתכן  מידי.  באופן  הקואליציה  לפירוק  שיביא 
לה את התיק, שכן מדובר ביריב הפוליטי הגדול שלו מימין ולמה 
על  לשמור  ירצה  ונתניהו  ייתכן  שני,  מצד  שכזה?  לאיש  לפרגן 
יציבות קואליציונית ויחליט שכן לתת את התיק לבנט. כך או כך 

החרדים עלולים למצוא את עצמם בבעיה.

מיד לאחר הכרזת הפסקת האש בדרום והפגנות הזעם של תושבי עוטף עזה, הודיע שר הביטחון איווט 
ליברמן על התפטרות מתפקידו • האשים: "אני מכיר את כל הנסיבות, המודיעין והתירוצים, הכול תירוצים. 
מבחינת האינטרס הביטחוני היינו חייבים לסיים את הסיפור של הדרום וזה קודם לכל. הרפיסות שגילינו 
מקרינה לזירות אחרות" • נתניהו הגיב: "בביטחון ישראל רב הנסתר על הגלוי. אויבינו התחננו להפסקת 

אש והם יודעים היטב למה"

הדרום בוער – 
השר התפטר

"עם כניסתי לתפקיד שר "
הביטחון, עמדתי הייתה 
ברורה בנוגע להתנצלות 

לטורקיה וגם היום אנחנו 
רואים כמה העמדה הייתה 

נכונה", הסביר ליברמן. 
"ברור שמעכשיו גם אנחנו 

כישראל ביתנו וגם אני 
צפויים למבול השמצות, 
אבל התמודדנו כבר עם 
דברים קשים יותר ואני 
בטוח שנתמודד עם כל 
ההתקפות וההשמצות 

שכבר התחילו לצוץ. מה 
שאני גם מבקש – כמה 

שיותר מהר לסכם תאריך 
מוסכם לבחירות



ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש”ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית )6 שעות(

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת
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אלי כהן וישראל פריי

ניצחון ענק וחד משמעי לגדולי ישראל: יממה לאחר שמרן שר 
התורה הגר"ח קנייבסקי הטריח את עצמו במיוחד לתפילה בכותל 
להצלחת  כהן  שלום  חכם  המועצת  נשיא  מרן  עם  יחד  המערבי 
המערכה בירושלים – ניצח מועמדם של גדולי ישראל, משה ליאון, 
ספירת  לאחר  קול,  אלף  כ-4  של  בפער  ברקוביץ'  עופר  על  שגבר 

המעטפות הכפולות ובהן קולות הנכים והחיילים.
מספר  את  למקסם  ובש"ס  התורה  בדגל  עבדו  היממה  במהלך 
רחבי  מכל  שהגיעו  מתנדבים  כולל  חירום  גיוס  וערכו  המצביעים 
הארץ, במבצע מיוחד תחת הסלוגן 'הכל מעלין לירושלים' ובסיומה 
נרשם ניצחון עצום, למרות רבבות מצביעים מהמגזר הכללי שגדשו 
ברקוביץ  ואילו  קול   112,744 עם  סיים  ליאון  הקלפיות. משה  את 

סיים עם 108,979 קול.
ידי  על  לימודו  במהלך  הבשורה  על  שעודכן  התורה  שר  מרן 
נכדו הרב יעקב קנייבסקי ויו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, ערך 
ישיבה  בחורי  אלפי  התאספו  במקביל,  לתלמודו.  ושב  'לחיים' 
באולמי 'שירת ירושלים' בגבעת שאול ופצחו בריקודים עד השעות 
של  המועצה  וחברי  הכנסת  חברי  כל  מגיעים  כשלמקום  הקטנות, 

התנועה.
ראש העיר הנבחר עצמו, משה ליאון, נשא דברי הודאה קצרים 
ונרגשים לפעילים באולמי פבליון בתלפיות. למחרת, פתח את יומו 
מרן  של  לביתו  הגיע  ובהמשך  המערבי,  בכותל  שחרית  בתפילת 
נשיא מועצת חכמי התורה, הגר"ש כהן, שם נערכה מסיבת הודאה 
על הניצחון הגדול במערכה, ומרן בירך בחמימות רבה את ליאון. 
בערב הגיע ליאון לחתונת בית ויז'ניץ בבני ברק, שם קיבל את ברכת 

האדמו"ר שביקש ממנו לשמור על אחדות ירושלים.

ערים   53 עוד  אבל  שמחתנו,  ראש  על  נמצאת  אמנם  ירושלים 
הלכו לבחירות, בהם נרשמו דרמות רבות, כשראשי ערים מכהנים 
מקבץ  להלן  וחדשים.  צעירים  מתמודדים  לטובת  הודחו  וותיקים 
קולות  ללא  הקולות,  ספירת  לאחר  סופיות  תוצאות  של  מרכזי 

החיילים:
'הליכוד'  למועמד  הפסיד  גלבך  נחמן  החרדי  המועמד   – צפת 
שוקי אוחנה בפער ניכר של כ-23%. למרות מאמציה הכבירים של 
'שלומי אמונים' וההתייצבות המלוכדת של 'אגודת ישראל', חב"ד 
וש"ס, לא הצליח גלבך לאסוף קולות מהמגזר החילוני, שהצביע 
בהמוניו והציג אחוזי הצבעה גבוהים. מי שיצאו נשכרים מהמלך 
הם סיעות 'דגל התורה' ו'יחד', החולקות מפלגה משותפת )מנדט 
המועמד  על  נכון  והימרו  ביד  יד  אוחנה  עם  שהלכו  אחד(  לכל 

המנצח.
בנאום הניצחון, הודיע אוחנה כי יום למחרת הבחירות, העירייה 
למי  או  בו  שתמך  למי  קשר  בלי  תושביה,  כל  לשירות  תעמוד 
שהצביע ליריבו. בנאום ההפסד, הודה נחמן גלבך לתומכיו ואמר כי 
הוא שלם עם התוצאה, וכי הלך אחר הוראותיהם של גדולי ישראל. 
גלבך העלה על נס את האחדות החרדית הנדירה בין הציבור החרדי 

שהתלכד סביבו וקרא להמשיך ולשמור על האחדות.
בת ים – המועמד הצעיר צביקה ברוט )'הליכוד'( הצליח להביס 
את ראש העיר המכהן יוסי בכר, וזכה בראשות העיר עם פער של 
ימי  הבת  המרוץ  את  התחיל  לשעבר,  ויועץ  עיתונאי  ברוט,   .25%
שנתמך  מכהן,  עיר  ראש  על  לגבור  והצליח  מקום,  משום  כמעט 
בין היתר על ידי האיש החזק בבת ים וראש העיר לשעבר, שלומי 

לחיאני.
נתניהו,  בנימין  הממשלה  לראש  כואבת  מכה  מהווה  התוצאה 
מטעם  ברוט  התמודד  שמולו  למרות  בכר,  ביוסי  לתמוך  שבחר 

מפלגתו 'הליכוד'. תמיכת נתניהו בבכר עוררה נגדו כעס רב בתוך 
גם כושל לחלוטין.  וכעת מתברר שההימור היה  שורות המפלגה, 
סיעת ש"ס המקומית, שמחזיקה בשלשה מנדטים והייתה שותפה 
צמודה של בכר ותמכה בו בכל הכוח, הפסידה אף היא כשהימרה 

על המועמד המפסיד.
העיר,  לראשות  ש"ס  מועמד  עובדיה,  כפיר   – הכרמל  טירת 
הפסיד לראש העיר המכהן אריה טל, בפער של כשבעה אחוזים. 
בעיר  מוביל  למועמד  להפוך  'פייט',  לתת  הצליח  עובדיה  כפיר 
שרחוקה מלהיות חרדית, ולגרור ראש עיר מכהם לסיבוב שני, אך 

בסופו של דבר, לא הצליח לקטוף את הבכורה.
ראש  את  הביס  הכהן,  שאמה  כרמל  לשעבר  חה"כ   – גן  רמת 
העיר המכהן ישראל זינגר בפער של כעשרה אחוזים. הניצחון מגיע 
מתמודדים,  אינספור  עם  במיוחד,  סוערת  בחירות  מערכת  לאחר 

השמצות וטלטלות פנימיות.
רעננה – חיים ברוידא, חבר מועצה מוכר וותיק, שנתמך על ידי 
מרבית הציבור הדתי בעיר, הביס את איתן גינזבורג, מי שמכהן מזה 
כשנה בתפקיד ראש העיר בפועל, מאז פרישת ראש העיר הנבחר 

זאב בילסקי.
ראשון לציון – דב צור, ראש העיר החזק והדומיננטי, הפסיד את 
חרדית,  מבחינה  קינסטליך.  רז  לשעבר  סגנו  לטובת  העיר  ראשות 
שהצטרפה  כהן  אריה  הרב  בראשות  ש"ס  היא  נשכרת  שיצאה  מי 
בהמשך  שצידדה  התורה'  'דגל  לעומת  לקינסטליך,  השני  בסיבוב 

שיתוף הפעולה עם דב צור.
מעלות תרשיחא – נפל דבר. ראש העיר הוותיק ביותר בישראל, 
שנים   42 אחרי  הראשות  מכס  להיפרד  ייאלץ  בוחבוט,  שלמה 
כמעט  שקיבל  פומרנץ,  ארקדי  הוא  לנעליו  שייכנס  מי  בתפקיד. 

כפול קולות מראש העיר היוצא.

גדולי ישראל ניצחו: 
אלפים חגגו בירושלים

לאחר לילה דרמטי ומלא תהפוכות, ועם סיום ספירת קולות החיילים והנכים נקבע – משה ליאון הוא ראש העיר ירושלים 
• מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ערך 'לחיים' עם היוודע הבשורה על הצלחת המערכה • מרן הגר"ש כהן אירח למחרת 
את ראש העיר החדש בביתו והעניק לו ברכה חמה • אלפים פרצו בחגיגות במטות הבחירות של 'דגל התורה' וש"ס, שגייסו 
לאורך היום אלפי מתנדבים מכל הארץ • ערב קודם לכן: רבבות התפללו בכותל בנוכחות גדולי ישראל • ומה קרה בשאר 

הארץ בסיבוב השני?

חגיגות הניצחון. צילום: אריה לייב אברמס



הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

קיר iclimb ירושלים | להזמנות: 02-6482264 / 050-6907276
אצטדיון טדי, מרכז הספורט, דוד איילון 1, ירושלים  

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים
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duzir1@gmail.com :דוד רוזנטל / הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה. לשאלות והערות

להבין את מקומנו

שר הביטחון אביגדור ליברמן התפטר במסגרת מה 
לקראת  הזירה  את  ומחמם  פוליטי,  תרגיל  שנראה 
בחירות. אנחנו כבר בשנת בחירות, וכל מפלגה וכל 
פוליטיקאי כבר עושים את החישובים איך הם הולכים לפגוש 
את המצביעים בפוזיציה הטובה ביותר. אצל ליברמן זה בא 
ואצל  שמימין,  ימין  כאיש  עצמו  להציג  בניסיון  ביטוי  לידי 
המפלגות החרדיות זה כנראה יבוא לידי ביטוי בניסיון להציג 
עליה  טעות קשה שחוזרים  וזו  לבוחרים.  הישגים  מקסימום 

שוב ושוב. 
על שולחנה של הממשלה,  מידי  יותר  נסמך  הציבור החרדי 
בתקציבים, בהקצאות ושאר תופינים. חלק ניכר מן המוסדות 
התורניים לא יכולים להתקיים ללא כסף ציבורי. חברי הכנסת 
החרדים עושים שימוש בכוח הפוליטי כדי להשיג כמה שיותר 
תקציבים ותקנים, ובסופו של דבר שכרנו יוצא בהפסדנו. כל 
הכספים הממשלתיים לישיבות ולמוסדות תורה מתדלקים את 
שנאת הדת בישראל, ככל שמשיגים יותר כספים כך יש יותר 

שנאה. 
לא רק שנאה, כל הצלחה פוליטית חרדית מתדלקת את שונאי 
ומחכה  יושב  לפיד  יאיר  מנדטים.  להם  ומוסיפה  החרדים 
לא  הוא  העבודה.  את  עבורו  יעשו  החרדים  שהפוליטיקאים 
צריך להסית נגד החרדים, החרדים בהתרברבותם בהישגיהם 
יעשו עבורו את מלא המלאכה. מלאכתם של שונאי חרדים 
מספר  את  מגדיל  חרדי,  הישג  כל  צדיקים.  בידי  נעשית 

המנדטים של "יש עתיד". 
הראיונות  באחד  כשנה  לפני  אמר  ז"ל  וינרוט  יעקב  עו"ד 
עם  תורה  של  מודל  בבניית  כשל  החרדי  הציבור  כי  שקיים 
התורה.  בעולם  שיתמכו  בתים  בעלי  מספיק  אין  ארץ,  דרך 
הממשלה  על  נסמכים  התורה  מוסדות  עצמם  מוצאים  וכך, 
היהדות  אנו משלמים בשנאת  ואת המחיר  הפוליטיקה,  ועל 
הפוליטיקאים  אך  אמר,  הוא  בגלות,  עדיין  אנחנו  בישראל. 
החרדים מתנהגים כאילו הם הפריץ, על פיהם ישק כל דבר, 
על פיהם תקום ותיפול הממשלה, ועל פיהם יגיעו תקציבים 

למוסדות התורה. 
כפי שאמר וינרוט ז"ל, עלינו להיזהר, אכן אנו עדיין בגלות, 
הפריץ איננו שש לתמוך בתורה, רחוק מכך, והוא גובה מחיר 
לרסן  צריך  החרדיים.  למוסדות  שמעניק  ושקל  שקל  כל  על 
צריך  החרדים,  הפוליטיקאים  של  הפוליטיות  הדרישות  את 
להביא את מוסדות התורה להסתמך על בעלי בתים ותורמים 
אוהדים, אשר מכירים בתורה ובחשיבותה, והם תורמים לה 
בשמחה ולא כאילוץ פוליטי. זהו תהליך ארוך אשר לא יקרה 

ביום אחד, אך חשוב להתחיל אותו. 
בתנועת  יהפוך  היום,  החרדים  שמשיגים  פוליטי  הישג  כל 
נדנדה להישג פוליטי של יאיר לפיד ושונאי החרדים בשמאל. 

שלא  להיזהר  מתון,  מתון  שימוש  לעשות  צריך  בפוליטיקה 
בהם  לצלצל  לא  הישגים  יש  כאשר  וגם  בדרישות,  להפריז 
בקואליציה  כשהיה  לפיד  יאיר  של  נזקיו  את  חוצות.  בראש 
ראינו כולנו, הוא סיחרר את הכלכלה והוביל למדיניות חסרת 
אחריות באוצר, מע"מ אפס הוא ממורשתו, ובעקבותיו הלך 
הייתה  לחרדים  שנאתו  פופוליסטית.  במדיניות  כחלון  גם 

הקטנה בנזקיו. 
החרדים  שהפוליטיקאים  חשוב  הבחירות,  שנת  תחילת  עם 
גדולים,  להישגים  כעת  מהם  מצפים  לא  מקומם.  את  יבינו 
מלהשניא  וימנעו  בתבונה  שיתנהלו  היא  העיקרית  הציפייה 
את היהדות על כלל העם השוכן בציון. באם יצליחו למנוע 
יצליחו  אם  היום,  סדר  בראש  לככב  והמדינה  הדת  מנושאי 
למנוע מלחמת דת ושנאה לקראת הבחירות, זה יהיה הישגם 

הגדול ביותר. 
כל שמבקשים היהודים בגלות הוא לישב בשלווה, לא לקבל 
נזקם  ניחא,  בצנעה,  מאלה  יהיו  אם  משרות.  ולא  תקציבים 

מוגבל גם אם קיים. 
בנושאי  הנציגים  שיפעלו  חשוב  הקרובה  הבחירות  בשנת 
במשרד  ליצמן  השר  סגן  למשל,  מקצועית.  ובצורה  הכלל, 
המדינה,  תושבי  כלל  של  הבריאות  למען  פועל  הבריאות 
גפני עוסק  יו"ר ועדת הכספים משה  ולא רק המגזר החרדי. 
למגזר  ישירות  נוגעות  שאינן  ותקציביות  ציבוריות  בסוגיות 
החרדי. הם מדגישים הרבה את הפעילות הממלכתית שלהם, 
לכך  יגרום  לא  זה  ראוי.  ציבורי  קרדיט  מקבלים  גם  ועליה 
שקהלים חדשים יצביעו למפלגות החרדיות, אך גם זה יועיל 
לעצמו  רק  הדואג  אינטרסנטי  גורם  יראו בחרדים  לכך שלא 

ואדיש למחיר הציבורי. 
יוקר  על  כלכלית,  מדיניות  על  יהיו  שהבחירות  יהיה  נכון 
המחיה, על שלום וביטחון, נושאים שהם רלוונטיים לכולם, 
ואינם מעמידים את החרדים במרכז. אסור לחזור על טעויות 
לא  החרדים  המתוקשרים.  הפוליטיים  ההישגים  עם  העבר 
צריכים להתבלט, אנחנו עדיין יהודים בגלות, ואת הפוליטיקה 

צריך לעשות בהתאם. 
 

ה"שלום" יכול להוביל לפשיטת רגל

תופי המלחמה מרעימים, ועדיין לא ברור לאן יתפתחו כלל 
התקריות, האם למלחמה נרחבת או למלחמה מצומצמת כפי 
המובן  את  ולומר  לחזור  אפשר  כך,  או  כך  כה.  עד  שהייתה 
למלחמה  לצאת  אם  ההחלטה  מחיר.  יש  למלחמה   - מאליו 

תלויה תמיד בשקלול המחיר אל מול התועלת.
לא  לשלום.  מחיר  גם  יש  למלחמה,  מחיר  שיש  כשם  אבל, 
זה ולא זה באים חינם או מעצמם. חמאס מעמיד את מדינת 

לבין  מלחמה  בין  הוא  הדיון  כביכול  דילמה,  מול  ישראל 
שלום. בפועל, הבחירה היא בין שתי אפשרויות לא ניגודיות 
אלא דווקא קרובות זו לזו. או מלחמה בהיקף מלא, בעצימות 
גבוהה ובזמן קצר, או מלחמה איטית, מתמשכת, אשר גובה 

מחירים לאורך זמן.
האחרונים,  בחודשים  ובמיוחד  האחרונות,  השנים  במהלך 
מידי  ישראל.  מול  נמוכה  בעצימות  מלחמה  חמאס  מנהל 
יום משוגרים עפיפוני תבערה אל שדות היישובים שבעוטף 
בעשרות  מוערך  שנגרמו  השריפות  של  הכלכלי  הנזק  עזה. 
מיליונים. שלא לדבר על הנזק לביטחון האישי של התושבים 
ביישובים אלה. הימנעות ממבצע צבאי משמעותי בשלב זה, 

משמעו הסכמה לכך להמשיך בסטטוס קוו עם בלוני הנפץ.
חשוב לזכור שמלחמה לא תמיד צריך להכריע מיידית בצורה 
תוצאה  להשיג  יכולה  זמן  לאורך  כלכלית  התשה  צבאית, 
דומה ויותר מכך. הדוגמה המפורסמת מכל היא קריסתה של 
באותה  לה  היה  שלא  למרות   ,1991 בשנת  המועצות  ברית 
העת עימות צבאי חם. ארה"ב בהנהגת הנשיא רייגן הובילה 
להשקיע  צריכה  הייתה  ברה"מ  כנגדו  אשר  חימוש,  מירוץ 
משאבים רבים כדי לעמוד בתחרות, התוצאה הייתה פשיטת 

רגל וקריסה כלכלית של המשטר. 
כאשר חמאס גורר את ישראל לעימות כלכלי מתמשך, גם אם 
זה לא יביא לקריסה, אסור להמעיט במחיר. נזק כלכלי גבוה 
הלאומי.  לאינטרס  עצומים  לנזקים  להביא  יכול  זמן  לאורך 
המלחמה  המשך  פשוט  היא  קוו,  הסטטוס  השארת  לכן, 
באמצעים אחרים, אמצעים שבהם דווקא לחמאס יש יתרון. 
שעשוי  קסאם  טיל  שיגור  של  העלות  מה  לחשב  קל  הרי 
מצינורות של תמרורי דרכים, אל מול העלות של טיל מיירט 
כיפת ברזל, שעלותו מאות אלפי שקלים. מה העלות של בלון 
תבערה, ומה העלות של שדה שלם שרוף. לסטטוס קוו הזה 

אסור להסכים. 
מלחמה  מחרחר  יריב  של  ובמקרה  מחיר,  יש  לשלום  גם 
קצרה  מלחמה  במלחמה.  עוברת  לשלום  הדרך  חמאס,  כמו 
ובעצימות מלאה. על הסדרים מול אויב שכזה אפשר לדבר 
בעמדת  נמצא  חמאס  כעת  לפני.  לא  מובס,  שהוא  אחרי  רק 
כוח, ועבור "רגיעה" הוא יכול לבוא בדרישות כספיות, כפי 
שהיה באחרונה, ואשר נענו בהכנסת מיליונים לרצועת עזה. 
צריך פשוט לעקר את יכולת הלחימה של חמאס, לא להשאיר 
להם מפקד אחד על הרגלים ולא להשאיר שום מצבור טילים. 
מלחמה  לייצר  אפשרות  היעדר  של  בעמדה  יהיה  כשחמאס 

אפקטיבית, זה יהיה הזמן להסדרים. 
כל דבר תמיד צריך לבדוק מחירים, עלות מול תועלת, אפילו 
הפסד,  משיקולי  נתעלם  אם  כי  כלכלי.  עניין  היא  מלחמה 

לאורך זמן, פשוט נעניק ניצחון במתנה לאויב. 



הבחירות בפתח, וזה הזמן בו הפוליטיקאים שלנו צריכים לגלות אחריות, 
להימנע מעודף עיסוק בנושאים רגישים ולתת למערכת הבחירות לעסוק 

בנושאים כלליים • וגם: על העלויות של שלום מול מבצע צבאי



סימן שטוב לך!

שאת רואה בכל דבר חיוך...
כ

רוצה לקבל את המישרה הטובה בעולם?
את מוזמנת להצטרף אלינו!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

שעות המשמרת  9:30-14:00

 שעות 
מעולות

₪ 35 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח

077-9978274053-3361662
ניתן לשלוח הודעה בווטסאפ למספר: לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:
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חוסר ביטחון

להיכנס  אמורה  הביטחון  שר  של  התפטרותו 
לתוקף ביום ו׳ בצהרים. איווט ליברמן מזמן לא נץ 
הכל  השמאל,  עם  פלירט  ניהל  הוא  בעבר  פוליטי. 
כשר במלחמה על עתידו ומעמדו האישי של האיש. ליברמן 
מנסה אופציות כמו שחקן פוקר מקצועי. מבט חתום, פנים 
ללא הבעה, ההימור על השולחן. היום, ליברמן מהמר ונלחם 

על עתידו הפוליטי האישי. 
ליברמן מעדיף להתחרות בבחירות הבאות מהאופוזיציה. 
של  הנוכחית  בסיטואציה  לליברמן  שנשאר  היחיד  המיצוב 
הפוליטיקה הישראלית הוא להתייצב מימין, ליד בנט. נפתלי 
הקדמת  לחילונים.  ימין  ליברמן  איווט  לדתיים,  ימין  בנט 
וביבי  בזמן,  בחירות  ולמיצוב.  לאג׳נדה  לו  תשחק  בחירות 
יסבול מנחת לשונו. לקואליציה לא יהיה קל. מאידך ליברמן 

לא ירצה לשרוף גשרים. 
שנה לפני תאריך הבחירות המיועד שיוקדם - ליברמן הבין 
הוא  עובר,  חולף  מחדש  ולמיצוב  לשינוי  האחרון  שהרגע 
ישראלית,  הסכמה  במתנה!  לידיו  שהגיעה  סיטואציה  ניצל 
וללא  הקרב  באמצע  אש  להפסקת  דעתו,  על  שלא  לטענתו 

הכרעה ושיקום ההרתעה, ועשה מעשה. 
ליברמן יכל לעשות זאת קודם, עם הכנסת הכסף הקטארי 
או באחד הסבבים הקודמים, ליברמן שמאוהב בתפקיד שר 
הביטחון, ורוצה לחזור אליו בכל סיטואציה, סחט את הלימון 
עד הטיפה האחרונה. פסע לפני איבוד הזהות הימנית, איווט 
לניצחון  חיכה  הוא  מחדש.  מסלול  חישוב  ועשה  התעשת 
למרות  בו,  שתמך  החרדי  הקול  בעזרת  בירושלים,  מועמדו 
ליברמן  בדרך,  הגיוס.  בחוק  שינוי  כל  נגד  הכוחנית  עמדתו 
כולם  כעת  בסדר״.  ש״יהיה  החרדיים  לשותפיו  להבין  נתן 
הובטחה.  לא  שאפילו  חלולה,  הבטחה  הייתה  שזו  יודעים 

קריצה שלא התממשה.
אלו  שתיהן,  ואולי  הבחירות  הקדמת  ו-או  הגיוס  סוגיית 
הישראלית  הפוליטיקה  את  זמנית  בו  שיעסיקו  הסוגיות 
בימים הקרובים. המועד המוארך שהבג״ץ קצב, עומד לפוג 
ב2 לדצמבר. סביר להניח שבאם תהליכי הבחירות יתחילו, 
יינתן פרק זמן קצר נוסף להשלמתם. אי הבאת החוק לדיון עד 
תחילת דצמבר, תיצור כאוס. הארכה זמנית נוספת, לא תינתן. 
מה יעשו המפלגות החרדיות? ש״ס ודגה״ת חפצים בחוק 
במתכונתו הנוכחית, כשבעבר הובטחו שינויים קלים. אגודת 
אנשי  להתנגד.  במעמד  אינה  והפגועה,  המוחלשת  ישראל 
מלהוות  רחוק  שעדיין  כוחם,  את  הוכיחו  הירושלמי  הפלג 
גורם בבחירות ארציות. האופטימיסטים שצופים חבירה של 
וש״ס,  דגה״ת  גוש  מול  אחד,  לגוש  והפלג  ישראל  אגודת 
עלולים להשאיר את אגודת ישראל מחוץ לבית המחוקקים, 

הכנסת. סיטואציה חדשה שמחייבת מחשבה.     
ומבולקה בפוליטיקה הישראלית אחראי החמאס.  לבוקה 
החמאס  עבורנו,  מחליטה  החמאסית  ההנהגה  למעשה, 
באם  מתי,  קובע  החמאס  בעוטף,  לימודים  יהיו  באם  קובע 
הרחבה  בלבד?  עוטף   - האש  רמת  ומה  יהיו,  סבבים  וכמה 
המפה.  על  ת״א  וגם  לאשקלון?  הגעה  ונתיבות?  לשדרות 
גם התפטרותו של ליברמן הינה תוצאה. סיום הסבב הנוכחי 

ברצועת עזה, משאיר את הסכסוך סטטי, אך מקבע מחדש את 
יחסי הכוחות באזור. 

השיבה  תהלוכות  כמו המשך   - הישראלי ממשיך  המצור 
הנפיצות בימי ו׳, וההצקות הקבועות לאורך השבוע. פרחח 
חמום מוח שיטפס על הגדר ויחטוף כדור, פגז טועה שיפול 
במקום הלא נכון, והאש מתלקחת מחדש בעוצמה. מה שהיה 
יודעים  הצדדים  שני  מתרחק.  לשינוי  הסיכוי  שיהיה,  הוא 
את  לדחות  מעדיפים  שניהם  לשינוי.  יביאו  ודם  מפץ  שרק 
הקץ. הצד הישראלי המתכונן לבחירות בשנה הקרובה, לא 
נכנס מרצון להרפתקה, שיכולה רק להזיק ביום הבוחר, ואילו 
ולרדת סופית מעל  הצד החמאסי מפחד להתרסק במלחמה 

במת ההיסטוריה. 
הכוחות  יחסי  של  הכוח  בסדר  אינו  המהותי,  השינוי 
יכול לשטח את רצועת עזה. הדרג  הצבאיים. טכנית, צה״ל 
הכין  שלא  מואשם  הצבאי  הדרג  מאידך,  רוצה.  לא  המדיני 
ואינו נותן מספיק פתרונות יצירתיים לדרג המדיני, שחושש 
הבינלאומיות  וההגבלות  לעתיד  המחייבות  מההשלכות 
שלא מאפשרות חופש פעולה צבאי באזור שנחשב ״הצפוף 

בעולם״. 
לבנימין  חדשה  מציאות  יוצרים  מימין,  בנט-ליברמן 
נתניהו. מציאות לא מוכרת. מהיום, נתניהו תלוי בכל ׳אורן 
פעילותיו  את  ולגנות,  לאיים  לא תמהר  הליכוד  סיעת  חזן״, 
ליברמן  של  הצטרפותו  הצבעוני.  הח״כ  של  הססגוניות 
מחסה  לו  סיפקה  נתניהו,  לקואליציית  סיעתו  חברי  וחמשת 
והגנה מאיומי שותפיו הוותיקים. כל גורם בקואליציה ׳ידע׳ 

שאפשר בלעדיו. בקושי, אבל אפשר. 
הקדנציה  בהשלמת  מאד  עד  שחפץ  נתניהו  וכרגע,  הרגע 
בנט  נעים.  לא  משותפיו,  אחד  בכל  תלוי   2019 נובמבר  עד 
הכנסת.  פיזור  במחיר  גם  הביטחון,  תיק  על  כעת  יוותר  לא 
עם  אותו  לסבך  עלול  גלנט  מינוי  גלנט.  את  מעדיף  נתניהו 
כחלון! ראש מפלגתו הנוכחית של גלנט. לכולם כבר ברור 
הליכוד.  סיעת  דרך  מזלו  את  ינסה  גלנט  הבאה  שבקדנציה 
יבחר בפשרה  נתניהו  גלנט גמר. כרגיל  ו״כולנו״  עם כחלון 
בטחון,  רוה״מ,  הנאמנות.  בידיו  הביטחון  תיק  את  וישאיר 

חוץ, בריאות, קצת עצוב. 
הדתיות  המפלגות  בידי  הקואליציה  לשרידות  המפתח 
והחרדיות, כחלון לא מעוניין. כל דחייה מאפשרת לו לממש 
את מדיניותו שלא מתממשת בינתיים. החרדים תלויים בחוק 
שמחייבת  חדשה,  מציאות  יצרו  הפנים  כשבעיות  הגיוס, 
בהערכות  קונסטלציה  שינוי  ואולי  ומחשבה  הערכות 
לבחירות הבאות. בש״ס ובדגה״ת חגגו כל הלילה, ובבוקר 
חטפו את ההפתעה לפנים. באגודת ישראל הפגועה והאבלה, 
קמו למציאות שמאיימת על עצם קיומה העצמאי, וודאי על 
המיקומים בצמרת הרשימה המשותפת וצורת יחסי החלוקה 

הנוכחית. חישוב מסלול מחדש, מחויב ונדרש. 
לבנימין נתניהו מעט אופציות. גם באם הוא רוצה להחזיר 
את המפתחות! הוא יעדיף לעשות זאת רק בהסכם שיסיים 
את כלל בעיותיו המשפטיות. ממשלת אחדות לא על הפרק. 
חוק  על  הסכמה  מחייבת   2019 נובמבר  עד  בקושי  שרידות 

על  יוותר  לא  בנט  פרסומת.  דורש  ח״כ  לכל  וכניעה  הגיוס, 
איום  מהווה  בביטחון,  בנט  נפתלי  שהתפנה.  הביטחון  תיק 
פעיל על מדיניותו של נתניהו, נתניהו יהיה שבוי בידי הצמד 

שקד-בנט. 
בנוסף, הכנסתו של נפתלי בנט לביטחון, מהווה סוף פסוק 
לאפשרות חזרתו של איווט ליברמן לחיק הקואליציה. המוצא 
עד  בפנים  השותפים  וסינדול  הבחירות  הקדמת  של  הסביר 
לבחירת מועד מתאים, יכול להידחות רק בגין שינוי דרמטי 
ידחו  בעזה,  דרמטיים  ומהלכים  בדרום  אש  הדרום.  בגזרת 
ליברמן  חזרת  את  זמנית  בו  ויאפשרו  הבחירות  הקדמת  את 

לקואליציה. כל האפשרויות פתוחות.

פרישתו של איווט ליברמן ממשרד הביטחון ומהממשלה היא הברירה היחידה 
שנותרה לו כדי לשמר את הישרדותו הפוליטית • נתניהו יצטרך להכריע האם 

ללכת לקלפי או להישאר ולהתמודד עם ממשלה רעועה, חוק גיוס מתוקן ודרישתו 
החד משמעית של בנט לתיק הביטחון

עו"ד יצחק שינפלד 

 ליברמן יכל לעשות
זאת קודם, עם הכנסת 

הכסף הקטארי או באחד 
הסבבים הקודמים, 

ליברמן שמאוהב בתפקיד 
שר הביטחון, ורוצה לחזור 
אליו בכל סיטואציה, סחט 

את הלימון עד הטיפה 
האחרונה. פסע לפני 

איבוד הזהות הימנית, 
איווט התעשת ועשה 

חישוב מסלול מחדש. 
הוא חיכה לניצחון מועמדו 

בירושלים, בעזרת הקול 
החרדי שתמך בו, למרות 
עמדתו הכוחנית נגד כל 

שינוי בחוק הגיוס
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יום רביעי, תשע בבוקר, שר הביטחון 
אביגדור ליברמן מודיע על מסיבת עיתונאים 
מיוחדת שהוא מכנס בשעה אחת בצהריים. 
מהר התחילו השמועות לעוף, העיתונאים במערכות 
השונות העריכו נכון. אביגדור ליברמן התפטר מתפקידו 
כשר הביטחון ובכך נתן את האות לסיומן של מערכת 
הבחירות לרשויות המקומיות ותחילת מערכת הבחירות 

לכנסת. 
בין אם ראש הממשלה ייעתר לאולטימטום שהציב לו 
השר בנט להתמנות לשר הביטחון כתנאי להישרדותה 
של הממשלה הנוכחית )אני מעריך שראש הממשלה 
לא יתן לו את התפקיד הזה( ובין אם לא, דבר אחד 
ברור - אנחנו מתקרבים לבחירות, אולי במרץ, מאי, 

או אפילו גם פברואר. הבחירות לכנסת כבר כאן. 
ועכשיו בואו נדבר על המהות, רבים נהגו בשנתיים 
האחרונות ללעוג לאביגדור ליברמן על אמירתו ש״אם 
אני שר הביטחון יש להנייה 48 שעות להחזיר את גופות 
החיילים״, מי לא כתש אותו ולעג לו, כולם כמעט, 
וכנראה שגם בצדק. אך אם נסתכל על כהונתו של 
ליברמן כשר הביטחון, מדובר באדם שקול ואחראי. 
לא שלא הפריעו לו הצחקוקים עליו בעניין הנייה, 
אבל עדיין הוא העדיף את המתינות והאחראיות על 

פני ההון הפוליטי שלו בעניין זה. 
אך מה שקרה השבוע בקבינט זה כבר היה צעד אחד 
יותר מידי עבור ליברמן. מדינת ישראל שרק לפני ימים 
ספורים אפשרה להעביר חמישה עשר מיליון דולר 
במזומן כדי לשלם את משכורותיהם של אנשי החמאס 
בעזה )דבר הזוי לחלוטין( - ספגה מטחים כבדים של 
רקטות שלא נראו כמותם גם לא בצוק איתן. ההודעות 
של דובר צהל על כך שהצבא מגיב בעוצמה אינן אלא 
לעג וקלס. כל אחד מבין שלא ככה מגיבים בעוצמה 
על ירי מאסיבי כזה של ארגון טרור המשתק חבל ארץ 
שלם. זה לשחוק את כושר ההרתעה של מדינת ישראל 

מול ארגון טרור עד דק. 
ליברמן, שכאמור היה מאוד שקול ואחראי בשנתיים 
האחרונות כשר הביטחון, כבר לא יכל לקחת זאת 
עליו. ייתכן ובאמת ראש הממשלה נתניהו יודע המון 
דברים שאי אפשר לספר אותם לציבור על למה ומדוע 
כל סבב כזה ישראל רוצה שקט ולא להגיב כפי שהיא 
יודעת לעשות. אבל, וזה אבל גדול, האשראי הפוליטי 
של ראש הממשלה נתניהו בעניין עזה הסתיים. חדי 
האוזן ששמו לב להפגנה של תושבי העוטף השבוע 
שמעו שם את המילים 'די ביבי נמאס לנו, לא נבחר בך 
יותר', ועוד משפטים מסוג זה. מי ששומע זאת מבין 

שהאשראי של נתניהו בעניין עזה נגמר. 

ליברמן, מי שמזהה תמיד הלך רוח בציבור )תראו 
כמה פעמים הספידו אותו פוליטית והוא עדיין שורד( 
הבין שנגמר, טוב לאיווט ליברמן ללכת לבחירות על 
טיקט ההתפטרות שלו משר הביטחון כי לא הסכימו 
לטפל בחמאס כמו שאני יודע, מאשר ללכת לבחירות 
כשר ביטחון חלש של צבא שלא הגיב למתקפת טילים 

כזו מאסיבית מסיבות שאנחנו לא יודעים כרגע. 

מבחירות לבחירות. 

ניצחונו המדהים של משה ליאון השבוע בירושלים 
)הייתי בין הבודדים שזיהו זאת עוד לפני ארבעה 
חודשים, כשזה היה נראה עוד חסר סיכוי, כבר אז ב1. 
6 בטור שלי כאן ב'כל ישראל' כתבתי 'תרשמו, משה 
ליאון ראש העיר הבא'( הוכיח בפעם השניה ברציפות 
תוך שבועיים שיש ציבור חרדי ענק ששומע לדעת 
תורה, ויש צייצנים המתחזים לעיתונאים שתפקידם 
הוא אחד - להפיץ פייק ואת משאלות ליבם בכל מקום 

אפשרי. 
אני מטבעי אדם שלא אוהב לזרות מלח על הפצעים 
של אף אחד, אבל שימו לב למשהו מדהים שקורה 
כאן, עוד לא עברו להם שבועיים מהבחירות לרשויות 
המקומיות בסיבוב הראשון וכאילו כלום לא קרה 
מבחינת הצייצנים מטעם עצמם. הרי כתבתי שהבחירות 
האחרונות הם מבחן לציבור החרדי האם הוא נשמע 

לדעת תורה או לא. 
וכך באמת קרה. הציבור החרדי על כל גווניו נשמע 

לדעת תורה. נקודה. 
אני מדבר על הציבור של ש"ס ששוב הוכיח שהוא 
שומע רק לדעתם של מועצת חכמי התורה בראשות 
נשיא המועצת מרן חכם שלום כהן, גם על הציבור 
של דגל התורה הממושמע לדעת רבותיו בראשות מרן 
הגר"ח קנייבסקי, וגם על הציבור החסידי שממושמע 

לדעת מרן ורבנן האדמו"רים. 
אין התפרקות, אין ציבור חרדי חדש, הכל פייק 

אחד גדול. 
שוב הוכח לשוליים שבשוליים שמשום מה מוצאים 
את עצמם בכל מיני תפקידי תקשורת כאלה ואחרים 
כדוס מחמד שאין להם שום חיבור עם המציאות. 
מוטב להם, )ואני לא מתכוון למישהו ספציפי( שיעשו 
חשבון נפש עם עצמם, האם החילול השם אותו עושים 
במדיות השונות שם הם עובדים, האם רק בשביל 
למצוא חן בעיני הבוסים שלהם שהם ליברלים, האם 
בשביל זה כדאי לשדר פייק, לכתוב פייק, ובעצם 

להתכחש למציאות הנפלאה הזו - בה רוב רובו של 
הציבור החרדי שומע לדעת רבותיו. 

מותר להעביר ביקורת על נציגים, מותר גם להתרעם 
על פעילות כזו או אחרת, אבל חד משמעית אסור לנו 
כאנשים חרדים לזלזל בגדולי התורה ולהפוך אותם 
ללעג וקלס, מה גם שיכולת ההשפעה של אותם צייצנים 

הוכחה בבחירות האחרונות ברמת האפס. 

עונת הבחירות
ליברמן ניחן בחוש ריח מפותח והוא מזהה את נקודת השבירה של תושבי הדרום 

ומנסה לרכוב על הגל הביטחוני מימין • הפרשנים מטעם עצמם שוב נאלצו לאכול 
את הכובע כשהתברר שהציבור החרדי ממושמע לגדולי ישראל



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

ניצחונו המדהים "
של משה ליאון 

השבוע בירושלים 
הוכיח בפעם 

השניה ברציפות 
תוך שבועיים שיש 
ציבור חרדי ענק 
ששומע לדעת 

תורה, ויש צייצנים 
המתחזים לעיתונאים 
שתפקידם הוא אחד 
- להפיץ פייק ואת 

משאלות ליבם בכל 
מקום אפשרי. 
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שמחת נישואי נכדת מרן הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז' בת זקונים לחתנו הגרח"פ ברמן מראשי הישיבה

מעמד 'כתרה של תורה' חלוקת תעודות לאברכי כולל מבצר התורה סערט ויז'ניץ. צילום: אברמי ברגר
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 

שמחת נישואי נכדת מרן הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז' בת זקונים לחתנו הגרח"פ ברמן מראשי הישיבה

שבת עלייה לתורה לרגל נישואי בן זקוניו של האדמו"ר מנדבורנה עם נכדת 
האדמו"רים מקרעטשניף וקוסוב ויז'ניץ בת הרה"צ רבי איתמר רוזנבוים 

האדמו"ר מסאדיגורה במסע הקודש לעיירת סאדיגורה לרגל שמחת נישואי בתו

מעמד אדיר של 42 סיומי הש"ס ע"י לומדי רשת הכוללים 'ש"ס אידן'
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