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 24 מעל  "אחרי  באלימות.  שמתנהגים  חרדים  מיטל,  רוני 
מחוסר  בעיקר  שבורה  שבורה,  אני  לישראל,  להגיע  שעות 
כבוד של אנשים מאמינים, שומרי מסורת ושבת שלקחו את 
סופת  יורק,  בניו  התחיל  הכל  מדי.  רחוק  אחד  צעד  העניין 
עיכובים  של  שרשרת  תגובת  אחריה  שגררה  ראשונה,  שלג 
שהביאה לאיחור של שעתיים בהמראה. מסתבר שהיו אלה 
שעתיים קריטיות לפני כניסת שבת. לצערי עוד לפני ההמראה 

התחילה האלימות. 
"זה התחיל בהתקהלות מסביב הדיילים 'תפתחו את דלת 
המטוס מיד כי לא נספיק לשבת', הצוות מנסה, ללא הועיל, 
לפני  וחצי  לשעה  שעה  בין  שנגיע  ומתחייב  אותם  להושיב 
כניסת השבת. למרות ההבטחות, קבוצת המאמינים ממשיכה 
להשתולל ללא רסן וההמראה מתעכבת. לאחר בערך כשעה 
אל- העיכוב  בשל  כי  מודיע  הקפטן  וממריאים.  התרצו  הם 

על ידאגו להסעות )למי שקרוב( ולמזוודות. למי שלא קרוב 
ידאגו ללינה ולכל מה שצריך בכדי לקיים את מצוות השבת.

דיילת  ורואה  צעקות  שומעת  אני  טיסה  שעות   6 "לאחר 
בוכה לאחר שהרימו עליה ידיים, דחפו אותה ואיימו לפרוץ 
עצמי  את  מצאתי  שבת.  לחלל  לא  כדי  זה  כל  הטייס.  לתא 
לעצור  רגע  שמחפשות  בוכות  דיילות  על  ומגנה  עומדת 
כנראה  כלפיהם.  שמופגנת  מההתנהגות  אוויר  ולנשום 
שמצוות שמירת שבת גוברת על ואהבת לרעך כמוך. הסאגה 
השבת  שומרי  לטובת  באתונה  בנחיתה  הסתיימה  הנוראית 

ואילו מי שרצה חזר בטיסת ישראייר לארץ…"

 "עזות מצח מגעילה"

ל'כל  שמספר  בטיסה  חרדי  נוסע  בבי,  ישי  עם  שוחחנו 
וכזב. לא הייתה אלימות. אתמול היה  כי "זה שקר  ישראל' 
ששרים  החרדים  של  הסרטון  עם  הפרשייה  את   10 בערוץ 
וערוץ 10 דאג להדביק על אותו סרטון צעקות וויכוחים כך 
שיראה כאילו הייתה אלימות. לא הייתה שום אלימות. אני 
הסיפור  כל  סופו.  ועד  המטוס  מתחילת  הסתובבתי  אישית 
הרי מתחיל ממני, אני אספתי מהנוסעים את פרטיהם, פשוט 
עברתי נוסע נוסע ולקחתי ממנו פרטים אישיים, לכן הייתי גם 
- לא הייתה שום אלימות. אנשים  ואני אדגיש  בכל המטוס 
שאלו אותי למה לא רואים אותי בסרטון של השירה, אני לא 

הייתי שם, הייתי עסוק בלקחת פרטים מאנשים. 
"מה שהיה זה שהחברה דיברו בקול ובטון כעוס כי הבנו 
שעומדים לחלל שבת. לא רצו להוריד אותנו. אבל אלימות 
הכל,  תיעד  שלזינגר  יהודה  הרי  פנים.  בשום  הייתה  לא 
ובנוסף, יש מצלמות במטוס. למה הם לא מוציאים סרטונים 
הייתה  באמת  ואם  האבטחה?  ממצלמות  אלימות  של 
שהרים  אחד  אותו  את  עוצרים  היו  שלא  לך  נראה  אלימות 
ידיים? מיד היו עוצרים אותו. הכל שקר וכזב. כן היו חבר'ה 
לאנשים  אמר  סורוצקין  שהרב  וברגע  וכעסו  בקול  שדיברו 
סוף  עד  היה שקט  עליו,  האחריות  את  לוקח  ושהוא  לשבת 
לפני  כשעתיים  בעיה...  קצת  עוד  היה  באמצע  רק  הטיסה. 
הנחיתה מודיעים לנו שאנחנו נוחתים באתונה ולא בישראל, 

בישראל ידעו מזה כמה שעות קודם ובאתונה גם, אז היו עוד 
כמה אנשים שהחלו לקום ולדבר ביניהם, אבל עדיין חשוב 
וצעקות. הכל שקר  להדגיש אנחנו לא מדברים על אלימות 

וכזב".
מה בנוגע לפרסומים על ניסיונות פריצה לתא טייס?

נתנו  לא  שהדיילות  זה  שהיה  מה  וכזב.  שקר  הכל  "לא! 
לנו שום פרטים. לא רצו לתת כלום. אני דיברתי עם הדיילות 
ואמרתי להן תקשיבו אתם לא יכולים להגיד לנו 'אנחנו לא 
אתן  אם  ברורות,  תשובות  עם  לבוא  צריכות  אתן  יודעות'. 
לא יודעות תבררו אצל מי שכן יודע ותתנו לנו תשובות. אז 
לשאול  כדי  הקברניט  לכיוון  שניגשה  משלחת  איזו  הייתה 
שלא  כמובן  אבל  ברורות,  תשובות  ולקבל  שאלות  אותו 

לנסות לפרוץ לתא הטייס".
זה  אל-על  של  הגדולה  "החוצפה  כי  בבי  מוסיף  עוד 
היינו  לא  בחוץ.  שמתרחש  מה  כל  על  ידענו  לא  שבשבת 
מחוברים. במוצאי שבת אנשים פותחים את טלפונים וממש 
ובעזות מצח מגעילה הם  היינו הקורבנות  הזדעזענו. אנחנו 
עשו לנו שיימינג בשבת, בלי שנוכל להגיב. הם ידעו שאנחנו 
נתבע אותם, אז הם אמרו בוא נקדים אותם צעד אחד לפני, 
פושעים  לכאלה  אותנו  הפכו  הם  ולהתנצל  לבוא  במקום 
הזה  הנושא  רק  לא  וזה  ביוקר.  זה  על  לשלם  צריכים  שהם 
של הטיסה, בתקשורת גם באופן כללי אנחנו שק חבטות. פה 

חשפנו אותם, הוצאנו אותם קטנים".
שאלה הגברת שהעלתה את אותו פוסט מסית בפייסבוק 'מה 

האינטרס שלי לשקר', מה היית עונה לה?
איתה  סגרו  שאל-על  זה  בראש  לי  שעולה  היחיד  "הדבר 

דיל".
אתה תטוס עם אל-על?

"אני מאמין שלא. רק אם אראה שינוי אני יחשוב על האם 
לטוס אם אל-על או לא. אם לא אראה שינוי אין מצב שאטוס 

עם אל-על".
בבי מבקש להעביר באמצעותנו את המסר הבא: "הדבר 
שהכי כואב לי, זה שהיינו חטופים. פשוט ככה. לא רק שבאל-

על לא התנצלו אלא גם הכפישו את שמנו. אני לא יודע להגיד 
את זה במילים. זה פשוט עזות מצח שלא נתקלתי בה בחיים. 
עוד דבר זה שבאמצע הטיסה הדיילת הראשית הורתה לשאר 
הדיילות לא לשרת את הנוסעים. פשוט היינו צריכים לקום 
לאמצע המטוס כמו הומלסים להתחנן לקבל מנת אוכל, שזה 
עוד חוצפה על חוצפה על חוצפה, הם מענישים אותנו עוד... 

אתה מבין לאיזה מצב הגענו".
על  שמלמד  הבא  הנפלא  הסיפור  את  מספר  הוא  לסיום, 
טוב,  במשהו  נסיים  "בוא  מופתית:  בצורה  פרטית  השגחה 
ההשגחה העליונה סיבבה אותנו לאתונה בגלל שהייתה שבת 
מרוממת ונפלאה וגילינו שאין לאותה משפחה מקווה, אנחנו 
אלף  ארבעים  מאה  עולה  זה  מקווה.  להם  לבנות  צריכים 
דולר, בעלייה לתורה עלה הרב דרלי מתפארת טבריה ואמר 
שהוא תורם שבעים ושתיים אלף דולר, לאחר מכן מכרו את 
אמריקאים  עוד  והיו שם  דולר  אלפים  עשרת  בעוד  העליות 
ששמעו את הסיפור והבטיחו להשלים עד לסכום המבוקש. 
יצא מקווה לבית חב"ד באתונה",  כך יצא שמהשבת הזאת 

הוא מסיים.

אל-על: "נתלונן במשטרה"

יחסי הציבור של חברת אל-על לעיתונאית  מתגובת איש 
סיוון רהב מאיר ניתן להבין כי אל-על ממשיכה לבחור שלא 
מאשימה  אצבע  ומפנה  והשקרים,  הטעויות  עם  להתמודד 
כלפי אותם "חרדים" שהתנהגו באלימות שלא תועדה בשום 
מדיה, במקום פשוט לקחת אחריות. רני רהב, דובר אל-על, 
הבהיר: "השאלה עכשיו – האם הייתה אלימות או לא הייתה 

אלימות".
חלק  של  החמורה  ההתנהגות  את  בחומרה  רואים  "אנו 
החברה.  צוות  כלפי  יורק  מניו  אל-על  בטיסת  מהנוסעים 
אנחנו מקווים כי משטרת ישראל תפעל לחקר העניין ולמיצוי 
החליטה  כי  בשבת  שהודיעה  אל-על  חברת  הגיבה  הדין". 
להגיש תלונה במשטרה בגין ההתפרעויות בטיסה המדוברת, 
אך יממה לאחר מכן בינתיים לא התקבלה כל תלונה מחברת 
אל-על או מנציגיה. באופן מפתיע – חברת אל-על הודיעה כי 

היא תפנה את המעורבים בדבר להגשת תלונה באופן אישי.
ובהגינות.  ביושרה  נהג  הצוות  ל'ביזנס':  אל-על  תגובת 
הצוות  את  חייבו  במקום  ששררו  הקשים  האוויר  מזג  תנאי 
משניתנה  האפשרי.  בהקדם  להמריא  כדי  בדריכות  להיות 
מתוך  והמריא  לרגע  התעכב  לא  הקברניט  להמריא  הרשות 
כניסת השבת.  לפני  סביר  זמן  לנתב"ג  להגיע  ושאיפה  רצון 
מזג  קשיי  שמחמת  התברר  האוקיינוס  מעל  המטוס  בהיות 
כניסת השבת.  לפני  דקות   8 בנתב"ג  נחיתתו  צפויה  האוויר 
כדי לא לקחת סיכון לחילול שבת החליטה ההנהלה להנחית 
את המטוס באתונה. במקביל נעשו כל התיאומים שיאפשרו 

אירוח הנוסעים בשבת. 
"אל-על או מי מדובריה המוסמכים מעולם לא הצביעו על 
הנוסעים החרדים כאילו נהגו באלימות. התלונה של אל-על 
מתייחסת לתופעת האלימות גם אם רק מילולית. אל-על לא 
יכולה להשלים עם אלימות מכל סוג שהוא. הדבר נוגד את 
לכן  הטיסה.  בטיחות  את  קיצון  במקרי  לסכן  ועלול  ערכיה 
התלונה של אל מתייחסת לתופעה מבלי שהצביעה על נוסע 

זה או אחר. 
"לעניין הטיסה שהחלה טרם בדיקת הדיילים את בטיחות 
הנוסעים שלא על פי חוק: אכן הטייס עשה כל מאמץ למהר 
על  שוב  להתעכב  מבלי  אפשרות  שהיתה  ברגע  ולהמריא 
לעניין  וכו׳.  כל התהליך של הפשרת שלג  ולעבור  המסלול 
מהמטוס  לרדת  לנוסע  לאפשר  שאמורה  אל-על"  "אמנת 
במה  יודע  התעופה  בעולם  המצוי  כל  דומים:  במקרים 
כרוך הורדת נוסע לאחר הבורדינג וכאשר המטוס בתהליכי 

המראה.

על חטא שחטאנו בטיפשות פה

אל- ומנכ"ל  בעלילה  תפנית  התרחשה  שלישי,  ביום 
גונן  המנכ"ל,  מהטענות.  בכמה  להודות  לנכון  ראה  על 

ישי בבי
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בכירה שהייתה ב"טיסת  רבנית  אישיות  אוסישקין, שוחח עם 
השבת", והבהיר בפניה כי לא אמר שחרדים תקפו או השתוללו 
את  שליווה  שלזינגר  יהודה  העיתונאי  חשף  כך  הטיסה,  על 
הפרשה מראשיתה. לפי הדיווח של שלזינגר, אוסישקין אמר 
על  השתוללו  או  תקפו  שחרדים  אמרתי  לא  "מעולם  כי  לרב 
הטיסה. לא הייתה כל אלימות פיזית. מבחינתי, אם היו קורים 
מקרי אלימות זה חמור יותר מחילול שבת". שלזינגר מציין כי 
אוסישקין נשאל אם אפשר לפרסם את הדברים, והשיב: "עשה 

מה שנראה לך נכון".
הרב ששוחח עמו אמר למנכ"ל החברה כי מהמכתב שהפיץ, 
הדברים  את  לומר  "צריך  ברור.  באופן  השתמעו  לא  הדברים 
באופן שלא משתמע לשתי פנים", הוסיף הרב. במהלך השיחה 
במהלך  אלימות  של  חריג  אירוע  היה  אם  כי  השניים  הסכימו 
הטיסה, לפחות כמו זה שתואר בעיתונות, הרי שהנוהל המיידי 
היה להוריד את הנוסע האלים מהטיסה או לפחות לאזוק אותו, 

אך הדבר לא קרה בשום שלב, לא בניו יורק, לא באתונה ולא 
בישראל. 

עלה  'אל-על'  מנכ"ל  עם  מהשיחות  כי  עוד  מציין  שלזינגר 
וכי הטייס היה  כי לא התרחש אירוע חריג באזור תא הטייס, 
מודע לכך שאם הטיסה תנחת עד השקיעה ביום שישי, הדבר 
לא ייחשב חילול שבת - והדבר היה אפשרי, כאשר הנוסעים 
החרדים יכלו להעביר את השבת באזור הלאונג' בנתב"ג, כך 

שהחלטת הנהלת החברה לעצור באתונה התבררה כשגויה. 
כי  כתב  בו  מכתב,  'אל-על'  מנכ"ל  הפיץ  השבוע  בתחילת 
שולחני  על  נערמו  לישראל  הטיסה  וצוות  נוסעי  ששבו  "מאז 
עשרות טענות ועדויות על שהתרחש בטיסה. חלק מהעדויות 
הדגישו את המהומה בטיסה, חלק אחר טען כי המידע שמסרו 
כי  הבהיר  אף  אוסישקין  שגוי".  היה  לנוסעים  אל-על  אנשי 
שהתרחשו  באירועים  אחר  או  זה  מגזר  האשמנו  לא  "מעולם 

בטיסה", והודיע על הקמת ועדת בדיקה לאירועי הטיסה.

ערוץ עשר מסלף

באלימות  התנהגו  החרדים  כי  הקולניות  לכותרות  בהמשך 
צעד  לעשות  החליטו   ,10 בערוץ  באולפן  בדיון  בטיסה, 
הקרע  את  ולהגדיל  השנאה  את  להרחיב  הן  שלו  שההשלכות 

בין דתיים לחילוניים: בתוכנית, הוצג סרטון של חרדים ששרו 
בטיסה "ישמחו במלכותך", אך הסאונד שהושתל ברקע, הוא 
קולות של צעקות וגידופים. ואם זה לא מספיק, הרי שהמגישה 

הוסיפה כנראה מכוונת זדון: "וזה עוד החלק הרגוע"... 
הדבר הביא את יהודה שלזינגר שצילם את הסרטון להוציא 
הסרטון  הסיפור שמאחורי  את  מספר  הוא  בה  חריפה,  תגובה 
המסית. מערוץ עשר נמסר בעקבות הדברים: "לצערנו הייתה 
בתוכנית  נפרסם  מחר  הווידאו,  קטע  בעריכת  טכנית  תקלה 
התנצלות בשידור. הווידאו היה רק קטע קצר מתוך דיון ארוך 

באולפן - שהיה מאוזן ומכבד כלפי כל הצדדים".
אלעד מימון, גולש ברשת, הגיב בגיחוך על תגובת ערוץ 10: 
"למי לא קרה שהוא רצה לשדר סרטון של חרדים שרים ובטעות 
תוך כדי שהוא לוחץ פליי הייתה תקלה טכנית והתפקשש לו 
הסרטון לו פסקול של צעקות לתוך הסרטון... קורה לי כל יום! 

ממש שניה אחרי שאני מכין מצות בדם של ילדים נוצרים!"

החוצפה הכפולה / אוריאל צייטלין

חילוניים,  אתם  אם  לקרוא,  תמשיכו  חרדים,  אתם  אם 
גשו להקשיב לרדיו. אסביר: במהלך השבוע, פניתי לחברה 
בחברה  בנושא.  להתראיין  שיוכל  מטעמה  נציג  וביקשתי 
ניסיתי  לתקשורת.  מתראיינים  לא  הם  שיותר  לי  אמרו 
בשנית, בעוד אני אומר להם שהמגזר החרדי נפגע וטובת 
מסתבר,  עזר.  לא  זה  וגם  הוגנות  תשובות  לספק  החברה 
שבעיתונות החרדית לא התראיינו נציגים מטעם החברה, 

כך על פי החברה עצמה. 
נציג  להשיג  הוא  גם  ניסה  בתקשורת,  מעמיתיי  אחד 
שבתקשורת  בשעה  זאת,  וכל  לו  אפשרה  לא  והחברה 
על  ומאיימים  זה  אחר  בזה  עולים  נציגים  החילונית, 
הנוסעים החרדיים. "נזהה את מי שהיה אלים, ונגיש נגדו 

תלונה במשטרה", אמר אחד מהם. 
בכדי לחפות על הכישלון האישי של אל-על, היא הפנתה 
אצבע מאשימה כלפי החרדים וגם אחרי שהגיעה לעולם 
הגרסה השניה של שומרי השבת ושאר הנוסעים, עדיין הם 
ומאז  החרדים,  על  ולאיים  בתקשורת  להשתולל  המשיכו 
שהבינו איזו שטות הם עושים, הם לא מוכנים להתראיין 
אתם   - תשובות  לכם  מגיע  לא  לחרדים.  תשובות  ולענות 
שהסיתו נגדכם בתקשורת כל תחילת השבוע. אתם חרדים 

ולחרדים לא מגיע תשובות. 
גודל החוצפה של אל-על, לא נשאר בטרמינל ביוון, הוא 
במרחבי  תגובות  על  עברתי  כנגדנו.  זה  לרגע  עד  מתנהל 
הרשת וראיתי תגובות אנטישמיות כמו 'לזרוק את החרדים 
מהמטוס' ועוד כהנה וכהנה, כל זאת אודות להסתה שגרמה 

חברת אל-על בהמצאת סיפורי אלימות ללא הוכחה. 
"דמות  עם  אל-על  מנכ"ל  שקיים  הטלפון  שיחת  גם 
כבר  בחברה  מכך.  וגרוע  התנצלות  לא  היא  רבנית", 
מסכימים שלא הייתה אלימות וכך נאמר על ידי המנכ"ל 
הודעה  להוציא  מוכנים  לא  אבל  רבנית,  דמות  לאותה 
אני  אלימות.  הייתה  לא  שפשוט  ולהגיד  לציבור  רשמית 
הייתה  שלא  מסכימים  כבר  אל-על  שוב,  וחוזר  מדגיש 
לא  אני  לציבור.  זה  את  להגיד  מוכנים  לא  אבל  אלימות, 
אחרי  רק  בשקר.  להודות  על  אלא  התנצלות,  על  מדבר 
שהרב שאל אם אפשר לפרסם, המנכ"ל ענה לו שיעשה מה 
שהוא חושב במקום להגיד: "כן ברור. תפרסם. חשוב לנו 
שהציבור שעבר מסע דה לגיטימציה בגללנו, לא ימשיך".

שומרי השבת יוזמים תביעת ענק נגד החברה, ובוודאי 
שהסיפור הזה עשה לה רע. 

לסיום, נקודת האור שלי היא כזו: לפני למעלה מ-3000 
שנה, קיבלנו ציווי מהקב"ה על שבת קודש. כמעט כל דבר 
השתנה בעולם ולהכל נמצאו אלטרנטיבות, אבל מסירות 
הנפש למען השבת, חקוקה כאילו רק אתמול קיבלנו את 
במקרה  סרדינים  כמו  לישון  הלכו  אנשים  המלכה.  שבת 
הזה, נאבקו על המצווה הזו כמו שלא נאבקים על אף זכות. 

זה לא מובן מאליו. שבת שלום.

סערה בלב  שמים, מטוס אל אל

ראש הכולל הרב סורוצקין וכצל'ה יו"ר ערוץ 7 בווינה



יורד גשם? לא יורד גשם? זה לא משנה, נכון, כל יום שיורד גשם זה יום של ברכה, אבל אחרי חמש שנים רצופות 
של בצורת קשה, הגשם שיורד לא מספיק, ישראל עומדת בפתחו של משבר מים חמור. מפלסי המים במקורות 
הטבעיים ירדו, צריכת המים הביתית בשנתיים האחרונות עלתה משמעותית ואפילו המים המותפלים לא מצליחים 
לכסות את החוסרים הענקיים שהצטברו ונאמדים בכ-2.5 מיליארד קוב! מתקני ההתפלה וירידת תעריפי המים, 
כמו גם הגשם שיורד גרמו לכולנו להרגיש כי משבר המים מאחורינו - אך המצב רחוק מלהיות כזה. גם בחורף, וגם 
כשיורד גשם, צריך לקחת אחריות ולחסוך במים לפני שיהיה מאוחר מדי. כל ישראל ערבים זה לזה ואין לנו מים לבזבז.

לוחצים על הידית הקטנה
בשירותים כשאפשר, וחוסכים

כ-18 ליטר מים ביום.

מתקלחים 2 דקות 
פחות וחוסכים

כ- 40 ליטר מים

סוגרים ברז מטפטף
וחוסכים כ- 60 ליטר

מים ביום

משקים את הגינה 5 דקות
פחות וחוסכים כ-200 ליטר מים

(לגינה בשטח 250 מ"ר)

גם בחורף: חייבים לצמצם את צריכת המים!

אין לנו מים לבזבז!
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אלי רובין

הסערה שפקדה את ישראל, או ליתר דיוק את כנסת ישראל בשבוע 
במהלך  הכנסת  במשכן  הפעילות  כל  על  להשליך  צפויה  האחרון, 
השנה הקרובה - עד לתאריך הבחירות הרשמי לכנסת העשרים ואחת, 
או עד הפורש הבא שישבור את קואליציית הרוב, הראשון מביניהם.

אביגדור  ביתנו  ישראל  יו"ר  של  הפרישה  הודעת  עם  החל  הכל 
התירוץ  מהקואליציה.  סיעתו  ופרישת  הביטחון  ממשרד  ליברמן 
בכך  לחמאס  ישראל  של  כניעה  היה  ליברמן,  סיפק  אותו  הרשמי 
לטווח  שקט  קניית  זה  כשלדבריו  אש,  הפסקת  על  לסיכום  שהגיעו 
תירוצים  ומספר  ארוך  לטווח  הלאומי  בביטחון  פגיעה  במחיר  קצר 
נוספים, כמו חילוקי דעות בנוגע לפינוי המאחז חאן אל אחמר ועוד, 
אך בהחלט לא מופקע כי ליברמן הגיע להחלטה לפרוש מהתפקיד בו 
חשק כל כך, דווקא בשביל לצבור תאוצה לקראת הבחירות הנראות 
בהימור  צדק  ליברמן  כזה,  באמת  היה  והשיקול  במידה  אגב,  לעין. 
שנים/שלושה  מאז  לו  שנותנים  הסקרים  לפי  לפחות  כך   – שלו 

מנדטים נוספים יותר מהבחירות הקודמות.
אז אחרי הסאגה סביב המינוי או אי מינוי שר החינוך נפתלי בנט 
פעם  מליאה,  בכנסת  התקיימה  שני  ביום  הביטחון,  שר  לתפקיד 
להתרגל  התקשו  בקואליציה  והמצומצם.  החדש  בהרכבה  ראשונה 
מהסכמי  בהם  שחזרו  לאחר  רגע  באופוזיציה,  וכך  הזעום  לרוב 
תיקון  להפיל  הצליחו  מהקואליציה,  שנעדרו  הח"כים  עם  הקיזוזים 
 42 מול  מתנגדים   47 של  ברוב  נפל  כשהחוק  המקרקעין,  לחוק 
האמון  אי  להצעות  רוב  להביא  הצליחו  אף  באופוזיציה  תומכים. 
בממשלה, אך הקואליציה לא נפלה משום שהחוק קובע כי ממשלה 
נופלת רק במידה ויש רוב של 61 קולות, מה שכמובן לא היה בפועל. 
היום  מסדר  החוק  הצעות  כל  את  הסירו  בקואליציה  כך,  בעקבות 

והמליאה ננעלה מוקדם מהצפוי.
לאחר הרגליים ששמו, באופוזיציה הרגישו מעט מנצחים ולגלגלו 
אמר:  חסון  יואל  הכנסת  חבר  האופוזיציה,  מרכז  הקואליציה.  על 
"ממשלת 61 היא תענוג לאופוזיציה. החוק שהפלנו לממשלה עכשיו 
הוא רק הפרומו". יו"ר האופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני אמרה: 

"ברוכים הבאים לקואליציית ה-61 שלכם. שיהיה בהצלחה". 
יו"ר ועדת הפנים חבר הכנסת יואב קיש, שהגיש את התיקון לחוק 
המקרקעין, הגיב בזעם לתרגיל שעשו באופוזיציה ואמר: "הייתה פה 
קואליציה  במשותף  עליה  שעבדנו  לחלוטין  מקצועי  בנושא  הצעה 
ואופוזיציה. לא יכול להיות שחברי כנסת שאני שואל אותם אומרים 
לי שהם בעד ואז יואל חסון רץ פנימה וקורא להצביע נגד. יואל חסון 
גבול לצביעות  יש  וגורם לאנשים אחרים לשקר בשמך.  אתה שקרן 
ביזיון  זה  ישראל.  בכנסת  ראיתי  לא  עוד  אני  רמה  כזו  ולהתנהגות. 

שהפלתם את ההצעה הזו".
כבר  בקואליציה  הגיעו  רביעי  ביום  שהתקיימה  הכנסת  למליאת 
יותר מוכנים. ביום שלישי הגיעו יו"ר הקואליציה חבר הכנסת דודי 
לסיכום משותף  יואל חסון  ומרכז האופוזיציה חבר הכנסת  אמסלם 
רקע  על  לחו"ל  הרשמיות  הח"כים  משלחות  ביטול  על  והודיעו 
מטעם  רשמיות  משלחות  שתי  כך  כשבעקבות  הפוליטי,  המשבר 
הכנסת שהיו אמורות לצאת בימים הקרובים לבריסל ורומניה בוטלו.
בקואליציה צלחו את ההצבעות שעלו במליאה והפילו על חודם 
ציבורית  לתחבורה  עתיד  יש  של  החוק  הצעת  את  קולות  שני  של 
הקואליציונית  למשמעת  בניגוד  שהצביעה  מי  בשבת.  מצומצמת 
הייתה חברת הכנסת רחל עזריה מכולנו שאמרה כי "הצבעתי על פי 
תפיסת עולמי, בעד תחבורה ציבורית מצומצמת בשבת. 67% מאזרחי 
ישראל בעד תחבורה מצומצמת שתכבד את שומרי השבת. זה גם יקל 

על חילונים חסרי רכבים וגם יצמצם את היקף הרכבים הפרטיים".
באופוזיציה אף הגישו שתי הצעות לפיזור הכנסת, עליהן הייתה 
שאין  שהתברר  לאחר  אותן  משכו  אך  להצביע,  המליאה  אמורה 

בעקבות  דחוק  רוב  על  תחילה  בנו  באופוזיציה  רוב.  הללו  להצעות 
בבית  שאושפזה  מהליכוד,  השכל  שרן  הכנסת  חברת  של  אשפוזה 
זאת  למרות  אך  קיזוזים,  אושרו  שלא  העובדה  ובעקבות  החולים 
השכל הוזעקה למליאה עם אינפוזיה, כשבמקביל חבר הכנסת חיליק 
ועקנין  יצחק  ח"כ  עם  לאחר שהתקזז  לסין  טס  הציוני  בר מהמחנה 

מש"ס השוהה אף הוא בחו"ל.
חברת הכנסת שרן השכל סיפרה לחברים בקואליציה כי "אושפזתי 
רוב  שאין  בגלל  סבא.  בכפר  מאיר  החולים  בבית  בצהריים  אתמול 
לקואליציה והאופוזיציה לא מוכנה להתקזז, יצאתי מהאשפוז בניגוד 

להמלצת הרופאים כדי להציל את הרוב הקואליציוני".
באופוזיציה היו חילופי האשמות על הכישלון. מרכז האופוזיציה 
ח"כ  "לצערי  אמר:  חסון  יואל  הכנסת  חבר  לסיעה,  בר  של  וחברו 
בכוונתו  בנוסף  הסיעה,  אישור  ללא  לחו"ל,  לצאת  בחר  בר  חיליק 
בתרבות'.  'נאמנות  חוק  על  ההצבעה  בזמן  הבא  שבוע  גם  להעדר 
על  זאת  הוא עשה  ועקנין  עם ח"כ  בר להתקזז  לחיליק  אישרתי  לא 
דעת עצמו, כל מי שיטען אחרת בקלות ניתן להוכיח טענתי.זה הזמן 

להתגייס לעבודה בכנסת כדי לנצח את הקואליציה".
חיליק בר השיב ליואל חסון ותקף אותו חזרה: "הוא מנסה לעשות 

נחשב  חבריו,  על  סיבוב 
מראשי הח״כים המעופפים 
שהתקזזתי  לומר  ושכח 
יתרה  נספר.  לא  שקולי  כך 
אתמול  התחנן  הוא  מזאת, 
הקואליציה  ליו״ר  בעצמו 
אותו  שיקזז  אמסלם  דוד 
היה  אליה  משלחת  בשל 
אך  היום,  לצאת  אמור 
ע״י  לו  אושר  לא  הקיזוז 
פוליטי  סיבוב  זה  אמסלם. 

זול".
אופיר  המדע,  שר 
להתרחשויות  לעג  אקוניס, 
"האופוזיציה  ואמר:  זו 
ברחה מפיזור הכנסת משום 
שמפחדים מבחירות. בריחת 
דוגמא  היא  האופוזיציה 
ופחד  מנהיגות  לחוסר 
מהכרעת הציבור. פעם אחר 
התאמתם  מבטאים  פעם 
אותו  הנוכחי  לתפקידם 
שנים  עוד  למלא  צפויים 

רבות".
ח"כ  האופוזיציה,  יו"ר 
"הורדנו  אמרה:  לבני  ציפי 
החוק  הצעות  את  היום 
ממש  אבל  הכנסת  לפיזור 

הכנסת  הציבור.  של  משולחנו  הנושא  את  להוריד  מתכוונים  לא 
צריכה להתפזר וללכת לבחירות. עכשיו הרי כבר רה"מ אומר ויודע 
שאם נלך לבחירות, לא הוא ולא אתם תזכו בהן… כששרת התרבות 
משתמשת בדמו של ילד קטן כדי לעשות סיבוב פוליטי, אתה אינך 
וגם  מעמד  יחזיק  לא  להישאר  כדי  הטרור  בפחד  השימוש  מגנה. 

ממשלה שהורסת את הדמוקרטיה לא תחזיק מעמד".
מנסה  אותו  סער",  גדעון  "חוק  המכונה  לחוק  התיקון  גם  בנוסף 
לקדם ראש הממשלה נגד מה שזממו לו, כך לפחות לטענתו, נתקל 
כשהסיבה  כחלון,  משה  בראשות  כולנו  מפלגת  מצד  בהתנגדות 
ומכניס  בפניהם לאחרונה  בנוסח החוק שהובא  לכך קשורה לשינוי 

אלמנטים נוספים שלא הובאו בחשבון על ידיהם עד כה.
עד כה עסק נוסח החוק שיוזמים בליכוד בשינוי סמכויות הנשיא כך 
שיוכל להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על ראש מפלגה בלבד, 
יסוד הממשלה", לפיו כל חבר  כיום ב"חוק  במקום הנוסח המופיע 
ממשלה.  להרכיב  המנדט  את  מהנשיא  לקבל  יכול  המניין  מן  כנסת 
נתניהו הבהיר כי חשש שהשר לשעבר גדעון סער מתכנן מהלך חתרני 
כל  של  הסכמה  הייתה  כאן  עד  החוק.  את  שישנה  הודיע  כך  ובשל 
סיעות הקואליציה לשינוי, אלא שבדרך התווספו עוד שינויים נוספים.
המליצו  שעליו  מי  על  להמליץ  יחויב  הנשיא  כי  מבקש  נתניהו 
יתר הסיעות ללא כל שיקול דעת מצדו, אך שינוי זה, הכולל ביטול 
מוחלט של סמכויות הנשיא והעלמת שיקול דעתו מהחוק לחלוטין, 
גם  טרח  הוא  בסיעתו,  גורמים  פי  כשעל  כחלון,  על  מקובל  אינו 
להבהיר זאת לנתניהו בצורה ברורה בפגישה שהתקיימה בין השניים. 
נוכח היעדר ההסכמות בעניין, העלאת החוק לוועדת שרים לחקיקה 

נדחתה. 
ובתוך כל הסאגה הזו, המועד הסופי להעברת חוק הגיוס החדש 
תחילת  הוא  האחרון  כשהמועד  לסופו,  מתקרב  הבג"צ  שקבע  כפי 

החודש האזרחי הקרוב, בעוד פחות מעשרה ימים. על פניו לא ברור 
אפילו  ואולי  להימנע  האם  לעשות,  ישראל'  ב'אגודת  מתכוונים  מה 
'דגל התורה'  בו שינויים מסויימים, לעומת  יבוצעו  לא  להתנגד אם 
דבר  קלים,  שינויים  בו  ויוכנסו  במידה  בו  לתמוך  שצפויות  וש"ס 
שצפוי לעורר את התנגדות 'ישראל ביתנו' ו'יש עתיד' שתמכו בחוק 

במתכונתו הנוכחית. 
החדשה,  במתכונתה  הכנסת  פעילות  אחר  לעקוב  יהיה  מעניין 
ויתרה מכך, עם יד על הדופק, לראות מה יעלה בגורלו של חוק הגיוס 

החדש, אשר לו השלכות רבות בנוגע לעולם התורה.

עם 61 חברי כנסת, נאלצה הקואליציה להתמודד שוב ושוב במליאת הכנסת עם הצעות חוק בעייתיות 
• ה'בוגדת' שהצביעה עם האופוזיציה בעד תח"צ בשבת, הקטטה הפנימית בין חיליק בר ליואל חסון 
וחברת הכנסת שהועזקה עם אינפוזיה להצבעות • וגם: מה יעלה בגורל 'חוק גדעון סער' ו'חוק הגיוס 

המתוקן'?

המרוויחים, 
המפסידים 
והממתינים

מאבקי הישרדות

המנצח הגדול. נתניהו



7 ט"ו כסלו תשע"ט 23/11/2018

אריה לוין 

צילומים: אוהד צויגנברג, קובי גדעון – לע"מ

שהייתה  מתישה  בחירות  מערכת  נחסכה  הפוליטיים,  מהכתבים 
עשויה להתקיים בתקופה הקרובה.  השלכות התפטרות ליברמן מתיק 
הביטחון, הביאו את בנט לדרוש את תיק הביטחון ובמידה ולא, בנט 
קואליציה  רוצה  נתניהו  אחד,  מצד  הקואליציה.  את  יפרק  כי  איים 
שלמה ומהצד השני הוא לא רוצה לתת ליריב מימין את התיק הנחשק. 
מה שעשה נתניהו, זה מה שהוא עושה תמיד בזמני משבר – נואם. זה 

כבר יפתור את הבעיה. 
נתניהו:  אמר  הביטחון,  שר  לתפקיד  כניסתו  על  שהצהיר  אחרי 
"בתקופה כזאת לא הולכים לבחירות. זה חוסר אחריות. יש לנו עוד 
ובאמצע  המערכה  של  בעיצומה  אנחנו  הבחירות.  עד  שלמה  שנה 
בפוליטיקה.  משחקים  לא  המערכה  באמצע  נוטשים.  לא  המערכה 
גם  הוא  המדינה  וביטחון  לפוליטיקה.  מעבר  הוא  המדינה  ביטחון 
מעבר לשיקולים אישיים. ולכן אתם רואים את המאמץ שאני עושה 
מוקדמות  בחירות  למנוע  מאמץ  כל  עושה  אני  האחרונים.  בימים 
על  עליו  הכועסים  את  שהרגיע  בפתוס  המשיך  הוא  מיותרות". 

הפסקת האש, וגם גרם לבנט לרדת מהעץ.
כי  הודיע  בנט  ביבי,  של  הנאום  אחרי  בוקר  שמסר  נוסף  בנאום 
לא יתעקש על תיק הביטחון: "אני לא יודע כמה זמן הממשלה הזו 
לנסות. אם באמת  מוכנים  אנחנו  61 ח"כים, אבל  כרעי  על  תשרוד 
כממשלת  לפעול  הנכון,  לנתיב  סופסוף  להוביל  תתחיל  הממשלה 
 - הממשלה  לראש  עובר  הכדור  לעשות.  כדאי  זה  אמיתית,  ימין 
נצא  האם  חמאס?  מול  הרופסת  מהמדיניות  נשתחרר  אנחנו  האם 
מהתבהלה? האם נפסיק את קייטנות המחבלים? האם יפסיק להיות 
לא  במעשים,  יהיה  המבחן  ישראל?  בארץ  יהודים  לרצוח  כדאי 
ונעשה  כתף  ניתן  אנחנו  ביציע,  כצופים  נעמוד  לא  אנחנו  במילים. 
כמיטב יכולתנו לסייע. מכאן נחזור בשמחה גדולה להוביל את חינוך 

ילדי ישראל". 

המנצח: נתניהו

אלירן טל, כתב מדיני בערוץ 20 מסביר לקוראי 'כל ישראל' את 
אשר מתרחש מעבר נאומים המוצהרים. 

מהממשלה.  להתפטר  עומד  שבנט  ראינו  השבוע  בתחילת 
שם  התרחש  באמת  מה  מתפטר.  לא  שהוא  מודיע  בנט  ופתאום 

מאחורי הקלעים?
"אני חושב שנתניהו יצא המרוויח הגדול בסיפור הזה. כי נתניהו 

נשארה  א'  לעצמו.  הציב  שהוא  המטרות  שתי  את  השיג  בעצם 
והוא  הממשלה  את  לפרק  רצה  לא  נתניהו  חכים,   61 עם  הממשלה 
גם לא פירק בסופו של דבר. והסיפור השני זה שהוא רצה להשאיר 

לעצמו את תיק הביטחון - דבר שקרה בסופו של דבר.
הביטחון  שתיק  בהצהרה  יצא  שנתניהו  ברגע  הקלעים  "מאחורי 
נשאר אצלו והוא קורא לבנט לגלות אחריות ולהישאר בממשלה ולא 
לפרק ממשלת ימין טובה, הוא בעצם עקף את בנט מימין ולבנט לא 
נשארו הרבה ברירות. כמובן שלכל המהלך הזה של הישארות הבית 
היהודי בממשלה יש המון לחצים שהפעילו בכירים בציונות הדתית. 
נקשיב  בוא  ואמרו  לחץ  שהפעילו  וכדומה,  ישיבות  ראשי  רבנים, 
לנתניהו, בוא לא נרדוף אחרי הכיסא, זה יכול לפגוע בנו בבחירות, 

זה יכול לצייר אותנו רע, בוא נקשיב לנתניהו ונגלה אחריות. 
"עכשיו למה זה יכול לפגוע במצביעים של הבית היהודי? קודם כל 
כי הקהל המסורתי של הבית היהודי לא אוהב מרדפים אחרי ג'ובים 

ונתניהו צייר את זה שבעצם בנט רוצה את תיק הביטחון רק כדי לקבל 
משרד בקריה ולא באמת מצורך אמיתי לכהן כשר הביטחון. אז זה 
מצייר את בנט ממש לא טוב. ב' החשש של הבית היהודי זה העצמת 
עוצמה יהודית. ברגע שבנט מפרק ממשלת ימין ממילא המאוכזבים 
יצביעו אוטומטית או לביבי או לעוצמה יהודית של מיכאל בן ארי 
ולמרזל ולכל החבר'ה האלה, שמגיעים גם הם מהציונות הדתית וזה 
יכול לפגוע בהם. מכל השיקולים האלה בנט החליט שהוא מתקפל. 
וזה בגלל  יצא מופסד מכל המהלך הזה,  אני אגב, לא חושב שבנט 
ימין  שהציבור שלו רואה בהתנהגות הזאת של הישארות בממשלת 
טובה מנהיגות ואחריות ולא התקפלות כפי שבתקשורת ניסו לצייר 

את זה. 

כדי  זכוכית מגדלת  גדולה עם  עין  יפקח  בנט  "מה שכן, מעכשיו 
לראות באמת את ההתנהגות של ביבי כשר ביטחון, ואם נתניהו לא 
יפעל בצורה תקיפה יותר מול חמאס, אז אין ספק שבנט ידאג להציב 
את עצמו כאלטרנטיבה ולתת בראש על התנהגות רפה של נתניהו אם 

וכאשר תהיה מערכה כלשהי".
אתמול התפרסם סקר בו ליברמן מביא שמונה מנדטים. מי הם 

אותם אנשים שבחרו פתאום ללכת לכיוון הזה?
של  הביטחונית  מהתנהלות  שמאוכזבים  אלה  את  יש  כל  "קודם 
הנכון  האיש  בהחלט  הוא  שליברמן  שחושבים  אנשים  יש  ביבי. 
הוא  האחרונים  בשבועיים  הישראלית  בחברה  השיח  הזה.  לתפקיד 
סביב ביטחון, אז טבעי שליברמן כשר ביטחון לשעבר עם כל ההילה 
מסביב זה עדיין נותן לו גל של תמיכה. אבל אם הבחירות יתקיימו 
הוא  ביטחון,  שר  פעם  פה  היה  שליברמן  יזכור  לא  אחד  אף  במאי 

יהיה באופוזיציה ואתה תראה בסקרים שליברמן נע שוב בין חמישה 
לשישה מנדטים ואלו המספרים שהוא יקבל גם בסופו של דבר".

הזכרת את עוצמה יהודית מקודם, יש להם סיכוי הפעם?
"גם בבחירות הקודמות היה חסר להם בערך תשעת אלפים קולות 
המון  עבור  בית  מהווים  מאמינים שהם  כן  הם  לכנסת.  להיכנס  כדי 
גם  ינסו  הם  הפעם  ליברמן.  בנט.  מנתניהו,  מאוכזבים  ימין  מצביעי 
ותושבי  דתיים  דווקא  ולאו  המסורתי-חילוני  הימני  לקהל  להגיע 
של  "יחד"  עם  יתאחדו  הם  שאם  חושב  שאני  ככה  ההתנחלויות. 
אלי ישי יהיה להם סיכוי, אבל זה לא יהיה קל. אלא אם כן תחליט 
הקולקציה הנוכחית להוריד את אחוז החסימה ואז הם יצליחו להיכנס 

לכנסת".
אולי  שהיום  ליברמן  הוא  החסימה  אחוז  את  שהעלה  מי 

מתחרט על זה...
לפגוע  מטרה  מתוך  החסימה  אחוז  את  העלה  אכן  "ליברמן 
המפלגות  כל  של  אחדות  קיבלנו  בסוף  הערביות.  במפלגות 
וגם  הושגה  לא  ליברמן  והמטרה של  כוחן  על  הערביות ששמרו 
מפוצלות  ערביות  מפלגות  שעדיף  עכשיו,  זה  את  מבינים  בימין 
מאשר מפלגה אחת גדולה וקיצונית. אז ככה שאני מאמין שאחוז 

החסימה ירד במהלך החודשים הקרובים".
זה טוב למפלגות הימין  או שזה  יהודית.  דיברנו על עוצמה 
לקואליציה  חיזוק  לתת  יכול  זה  אבל  יורדים  הקולות  כי  מזיק 
עתידית? האינטרס של נתניהו זה שהם יעברו את אחוז החסימה 

או שלא?
"אני חושב שנתניהו לא צריך אותם בקואליציה".

בתוך כל הסיפור הזה יש את כחלון שכן רוצה לצאת לבחירות. 
הוא יכול להביא תוצאה טובה יותר? הרי בסופו של דבר הגרעון 

גדל זה דברים שעולים וצפים וזה קרה במשמרת שלו...
"אני חושב שכחלון רוצה לצאת לבחירות כבר במרץ. הוא לא 
רוצה לסחוב את העגלה הזאת עוד מתוך שיקולים פוליטיים צרים. 
 7-8 בסקרים,  מצבו  את  ראוה  הוא  עכשיו,  קורה  מה  רואה  הוא 
יעשה  שכחלון  חושב  אני  הקמפיין.  שהתחיל  לפני  עוד  מנדטים 
שיש  גם  מה  שכזאת.  צרה  ימין  בממשלת  להישאר  לא  כדי  הכל 
דו"חות של משרד האוצר שיכולות להציג את כחלון כשר אוצר 
פחות טוב יש גם נושא מחירי הדירות שעולים, גם מבחינת הגרעון. 
רוצה  כחלון  ולכן  דבר  של  בסופו  לרעתו  יבואו  האלה  הדברים 
לדחות  ולא  כוחו  על  לשמור  מהר,  שיותר  כמה  לבחירות  להגיע 
את זה עוד קצת כי הוא מבין שהתחזקות של נתניהו משמעותה 

היחלשות של כולנו".
כשאנחנו מדברים על הנושא של הגיוס. יש סיכוי להעביר אותו? 

והאם אפשר להעביר אותו כמו שהחרדים ירצו?
"נכון לעכשיו לא נראה שהחרדים יפרקו את הממשלה על החוק 
אם  וספק  לקבל  יכולים  שהם  טוב  הכי  שזה  מבינים  הם  גם  הזה. 
ההצעה הזאת תחזור על עצמה, ולכן גם אם הם יתנגדו בהצבעה הם 
לא יתפטרו מהכנסת. סה"כ יש את האור הירוק לנתניהו להעביר את 
הגיוס,  חוק  בעד  להצביע  לפיד  של  ההבטחה  בגלל  גם  הגיוס  חוק 
בו  לתמוך  וקרא  הזה  החוק  את  שהוביל  זה  שהוא  ליברמן  כי  וגם 
רע  ייתפס  יהיה חייב להצביע בעד, אחרת הוא  במתכונתו הנוכחית 
שפועל  כאחד  ייתפס  הוא  כי  אלקטורלית  להיפגע  יכול  והוא  מאוד 
מתוך שיקולים פולטים ולא שיקולי טובת המדינה ומערכת הביטחון 

ולכן עם תמיכה מבחוץ, החוק הזה יעבור".

נתניהו הוא המנצח הגדול 
של השבוע האחרון כשמנע 

בחירות והותיר בידיו את 
תיק הביטחון, אבל כחלון 
מחכה לו בסיבוב ומעוניין 

בבחירות • האם בנט הפסיד 
מהוויתור על האולטימטום? 

• כמה מנדטים יקבל 
ליברמן? • מה יקרה לאחוז 
החסימה? • ואיך זה ישפיע 

על 'עוצמה יהודית'? • הכתב 
המדיני אלירן טל עושה סדר 

המרוויחים, 
המפסידים 
והממתינים

מאבקי הישרדות

מחכים לבחירות. בנט וכחלון



דוד פדידה  מציג:

 תשכחו מכל מה שהכרתם! 
הפקה שטרם נראתה כמותה!

 חפשו בגוגל 
'שירים 

ונפלאות' 

טיקצ'אק
6565*

info@fdd.co.il להזמנת וועדי עובדים:

או או

להזמנת כרטיסים*

8 ימים 28 הצגות במתחם אחד

 בימוי: קלוד דדיה ודוד פדידה  
 תסריט: דודי אינהורן ואיציק דדיה 

כוריאוגרפיה: קלוד דדיה וסנדרה אמסלם
מוזיקה: איציק דדיה, אלי קליין & איצי ברי, 

 שי ברק, יוסי גרין, אורית וגנפלד, 
ישי לפידות, שלמה ברונר.

עקב הביקוש הרב נוספו הצגות חדשות, מהרו להזמין באתר 'שירים ונפלאות'  

ומשעשעות  מפתיעות  דמויות  ושלל  מרהיבים  אקרובטיקה  קטעי 
שיוצאות למסע רצוף חוויות שיגשים לילדים את משאלותיהם ב'בית 

החלומות' המיוחד שנבנה עבור 'שירים ונפלאות'.

מלך החלומות )דודו פישר( בעזרת משרתו, איש החלומות )איציק דדיה(, מגשימים לילדי 
החלומות )להקת 'קינדרלעך'(, את משאלותיהם, למורת רוחו של האב המבולבל )שוקי 
סלומון(. ברכותיו של גואל המלאך )עדי רן( מלוות את נער החלומות )עוזיה צדוק( במאבקו 
.’Y נגד שומרי המלך )להקת ווקאל'ס(. כאשר מעל לראשם מרחפים פעלולני 'קרקס

בס״ד

 מבצע לקוראי 
'קו עיתונות'

על כל הכרטיסים
בהקשת קוד קופון 1818

 15% 
הנחה

קליפ המחזמר הרשמי
'איש החלומות'

חנוכה תשע"ט
מתחם אצטדיון רמת גן

חגיגה חינוכית ומלאת הומור לכל המשפחה!

בסמוך לקניון איילון    חניה בשפע    המתחם מקורה

יום שני ב' טבת 10.12.18 | בשעה 19:30 הצגה בהפרדה מלאה! חדש: 

 לראשונה:

במופע לכל 
המשפחה!

דודו פישר
על הבמה

אל תחמיצו

*לידיעה: יתכנו שינויים של הרגע האחרון בהרכב השחקנים ו/או תוכן ההצגה. הזכות לשינויים שמורה. טל״ח.
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אל-על, טעיתם, למה לא תודו?

הציבור  של  הגב  על  סיבוב"  "לעשות  ניסו  אל-על 
זה רק החרדים  החרדי, כביכול החברה בסדר אלא 
הם האלימים והמטורפים. לא החברה היא הסיפור, 
אלימות  בפארסה,  נגמר  הניסיון  אך  הסיפור.  הם  החרדים 
מהחברה  התנצלות  אך  שם,  היו  שקרים  שם,  הייתה  לא 
מאד  עד  נזהרות  שהיו  זרות  לחברות  בניגוד  התקבלה.  לא 
מהוצאת האשמה עם מוטיבים אנטישמיים ברורים, באל-על 

יש אצבע קלה על החרדים.
עיתונאי 'ישראל היום' יהודה שלזינגר שהיה על הטיסה, העיד 
על הדברים מכלי ראשון. הטיסה התאחרה בשל איחור צוות 
הדיילות, הנוסעים שומרי השבת ביקשו הבהרות כדי לדעת 
בוודאות שהטיסה תנחת לפני שבת. הקברניט הודיע והכריז 
שוב ושוב שתיכף ממריאים ושהטיסה תספיק להגיע ליעדה 
ללא חילול שבת. בפועל, צוות הטיסה הגיע למטוס באיחור 
של 3 שעות )הנוסעים ידעו להגיע בזמן, רק הצוות לא(, בעוד 
מטוסים אחרים ממריאים. הטיסה יצאה לדרך כאשר הסיכון 

הברור לאיחור שעת כניסת השבת היה על חודה של שערה.
הבהרות  ביקשו  החרדים(  רק  )ולא  השבת  שומרי  הנוסעים 
חלקם  מספקות,  תשובות  ניתנו  לא  כאשר  מחאה  והביעו 
ביקשו לרדת מהמטוס כדי לא לקחת סיכון. לפי כל העדויות 
שפורסמו, אלימות לא הייתה שם. אבל אל-על החליטו להרים 
על ראש שמחת עם ישראל את "האלימות החרדית", ועדכנו 
תלונה  להגיש  ש"בכוונתם  כך  כל  התקשורת  כלי  כל  את 
למשטרה" )מה אתם מבינים מזה?(, בפועל שום תלונה לא 

הוגשה. 
ועדיין  פשוט,  להיות  היה  יכול  למשבר  אל-על  של  הפתרון 
הוא פשוט – להודות ולומר בקול שהייתה טעות בהתנהלות, 
שהמקרה  כדי  הלקחים  יופקו  מהטעויות  לכולם,  קורה  זה 
העתיד.  על  ומקבלים  העבר  על  מתנצלים  בעתיד,  ישנה  לא 
להשתלח  או  להתנקם  מחפש  אינו  החרדי  הציבור  כי  דומני 
בחברה שנותנת שירות טוב לציבור, בסך הכל. מודה ועוזב 
חייב  אני  אחרת?  בטקטיקה  באל-על  דבקים  למה  ירוחם. 
הזה,  המשבר  ניהול  של  מהגולמניות  מופתע  שאני  להודות 

ומההתעקשות של החברה שלא להודות בעובדות.
חלקן  אחרות,  רבות  חברות  מול  בתחרות  מתמודדת  אל-על 
ברגליים.  יצביע  הציבור  בסוף  פחות,  וחלקן  יותר  טובות 
שצריכים  הנוסעים  לא  זה  שחקנים,  ריבוי  עם  פתוח  בשוק 
אחר  לחזר  שצריכה  היא  החברה  אלא  החברה,  אחרי  לחזר 
נוסעים. הדרך היעילה ביותר מצידה לעשות זאת היא לספק 
הלקוחות  אחרת,  לנוסעים.  טובה  ותחושה  תחרותי  שירות 

פשוט יצביעו ברגליים. 
בי  מותיר  והוא  עלינו,  גם  מלמד  הסיפור  הדברים  בשולי 
מחשבות מטרידות. אפשר להבין כמה סיפורים על אלימות 
מיעוט  קבוצות  שאר  או  מתנחלים  של  אלימות  או  חרדית 
כאמת  בציבור  התקבעו  אך  נבראו,  ולא  היו  שלא  בישראל 
פשוט כי לא  היה בהם אדם כמו יהודה שלזינגר שיספר את 

עדותו ברבים.

זו.  בהזדמנות  להפיק  נוקבת שעלינו  ביקורת  כאן  יש  כן  אך 
חרדית"  "אלימות  על  בתקשורת  לפרסם  שאפשר  העובדה 
והדברים מתקבלים בציבור כאמת, דורשת לעשות בדק בית. 
אמון,  בחוסר  יתקלו  כאלה  שהאשמות  לכך  מצפה  הייתי 
שכל השומע יצחק "חרדים אלימים? לא הגיוני". אך לא זו 
התגובה, ההאשמות נתפסו מיידית כאמת, וזה מצביע על כך 
איך  וחרדים.  אלימות  של  השילוב  רבים  בעיני  הגיוני  שזה 
הגענו לכך? גם אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו היטב, וגם 
בשנים  גובר  ביטוי  וקיבלו  שצמחו  השוטים  העשבים  את 

האחרונות. 

כחלון רוצה בחירות

אביגדור ליברמן יזם משבר פוליטי, מתוך הנחה שיוביל בכך 
יבקשו  האחרות  המפלגות  ראשי  קלפים  שכמגדל  לבחירות, 
גם הם בחירות כעת. אמנם, נכון לעכשיו, מסתבר שהוא שגה 
ללא  זאת  כליברמן לא עשה  מיומן  פוליטיקאי  בחישוב, אך 
מחשבה. ואכן, אחד מאבני הראשה של הקואליציה הנוכחית 

הוא שר האוצר כחלון, והוא מאד רוצה בחירות כעת. 
תקציב  יריעת   שמתח  אחרי  לבחירות  ניגש  כחלון  משה 
תקציבית  דרישה  כל  ופיזר  מימן  הוא  הקצה,  עד  המדינה 
ללא  הייתה  האחרונה  שהשנה  למרות  איפשהו.  עלתה  שרק 
בלתי  הוצאות  שאר  או  מלחמות  וללא  כלכליים  משברים 
יותר  גדול  תקציבי  גירעון  יצר  הוא  זאת  למרות  צפויות, 
מהגירעון שתוכנן מראש. כל מחאה של קבוצת לחץ מזדמנת, 
מחאת  כך  הדרישות.  רוב  את  לממן  כחלון  בהיענות  נענתה 
הנכים שנוספו מיליארדים לקצבאותיהם, כך רפורמת חברת 
החשמל אשר במסגרתה קיבלו העובדים המיותרים שהופרשו 
שפוזרו  למיליארדים  נוספים  אלה  אחד,  כל  שקלים  מיליוני 
על פרויקט מחיר למשתכן, אשר לא הוריד את מחירי הדיור, 
אך עלה ביוקר של כארבעה מיליארד לקופת המדינה. וכעת 
תקציב המדינה נמצא בפני שוקת שבורה. אחרי כל ההוצאות 

האלה, מוצא עצמו כחלון בשנת בחירות. עם גירעון. 
האשראי  דירוג  שחברת  לכך  הביאה  הגירעון  מיעד  החריגה 
S&P פנתה למשרד האוצר, וביקשה הבהרות בנוגע לגירעון 
הגירעון  מיעד  חריגה  ברור,  אזהרה  איתות  זהו  המצטבר. 
)רמת  ישראל  של  האשראי  דירוג  להורדת  להוביל  יכולה 
האמינות והביטחון של המדינה בכך שתחזיר את חובותיה(, 
החובות.  על  יותר  גבוהות  ריביות  משמעה  בדירוג  וירידה 
על  עומדת  המדינה  חובות  על  הריבית  רק  שנה  כל  כאשר 
כ-40 מיליארד שקלים, זו מכה כלכלית כואבת. ולכחלון היא 

מסוכנת בשנת בחירות. 
הבחירות  קמפיין  של  השיא  להיות  אמורה  הבחירות  שנת 
מזה  בחירות  קמפיין  מנהל  כבר  אשר  כחלון,  של  המתמיד 
מטרות  על  ציבור  כספי  של  גדולות  בהוצאות  שנתיים 
פומפוזיות, ואליהן נלוות מודעות גדולות בעיתונים ובלוחות 
הענק בדרכים. והנה, דווקא בשנת הבחירות הוא מוצא עצמו 
בסיטואציה בה נגמרו כספי הציבור שאפשר להוציא, הגירעון 

גדול מהמתוכנן, סוכנויות דירוג האשראי דורשות הבהרות, 
והקואליציה היא שברירית עם 61 חברי כנסת בלבד. בחירות 
עוד שנה זו כברת דרך שיהיה לכחלון קשה מאד לצלוח, אז 

הוא רוצה בחירות עכשיו, כדי לברוח. 
על  מהתמודדות  להימנע  לכחלון  יאפשרו  כעת  בחירות 
והפרסומים  מהבזבוזים  תועלת  להפיק  אך  שנוצר,  הגירעון 
שהיו עד כה. בחירות עוד שנה, יכריחו את כחלון להתמודד 
עם המשבר, ולצלוח הצבעות בכנסת על חודו של קול אחד. 
והפופוליזם  כחלון רצה לברוח, שאת מחיר חוסר האחריות 

אחרים ישלמו.  



הפתרון של אל-על 
למשבר יכול היה להיות 
פשוט, ועדיין הוא פשוט 
– להודות ולומר בקול 

שהייתה טעות בהתנהלות, 
זה קורה לכולם, מהטעויות 

יופקו הלקחים כדי 
שהמקרה לא ישנה 

בעתיד, מתנצלים על 
העבר ומקבלים על העתיד. 

דומני כי הציבור החרדי 
אינו מחפש להתנקם או 

להשתלח בחברה שנותנת 
שירות טוב לציבור, בסך 

הכל.

"

ההתנהלות המשונה של אל-על במשבר שפרץ השבוע, תחזור בסופו של דבר 
כבומרנג והציבור יצביע ברגליים • הנקודה המטרידה – למה החיבור של 'חרדים' 

ו'אלימים' הצליח לתפוס?
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ויולדות

פרופ' שלי מזעקי
 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

ללדת בשיבא- תל השומר
זו ה"השתדלות" שלך
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כישלון הקוסם

איווט   - פעמים   8 הכרוני,  המתפטר  אבד.  הקסם 
מס׳  בחירות  לתחזיות  ל״מומחה  שנחשב  ליברמן, 
שלו,  הקריטית  הטעות  ובגדול.  טעה  בישראל״,   1
היא שליברמן היה מתואם עם כחלון, וסמך על נפתלי בנט 

שידרוש את תיק הביטחון לעצמו אולטימטיבית. 
ליברמן הימר שנתניהו לא ימסור את תיק הביטחון לבנט, 
רק מהחשש שבנט עלול לשנות מדיניות ולהצליח. הצלחת 
ומבססת  בקלונו,  נתניהו  את  מציגה  הייתה  בביטחון,  בנט 
כמר  עצמו  על  שהכריז  מי  האמיתי.  כ׳ימין׳  בנט  נפתלי  את 

ביטחון, בנימין נתניהו, הופך ללא אקטואלי.  
קניית  במסע  כחלון  משה  נאיבי.  היה  כחלון  עם  התיאום 
בשכר  מהותי  ושדרוג  שינוי  הוביל  פוטנציאלים,  קולות 
 22 בעלות  הביטחון,  כוחות  ואנשי  השוטרים  ופנסיות 
מיליארד ש״ח שיפרסו למספר שנים, ומחייבים קיצוץ רוחבי 
ושריו  היה בטוח שנתניהו  ליברמן  כל המשרדים.  בתקציבי 
יתנגדו, ואו אז לכחלון תהיה סיבה מצוינת לפרוש! נתניהו 
הפתיע, העביר את הקיצוץ הרוחבי ושמט את הקרקע מתחת 
כחלון. המפסיד הגדול, איווט ליברמן. התפטר, פרש, ונשאר 

בחוץ, לבד ובודד. 
מההיסטוריה.  לימוד  ידי  על  היסטוריה,  יוצרים  מנהיגים 
שרון  אריק  קלה.  להיסטריה  ונכנס  למד,  לא  ליברמן  איווט 
טבע את הכלל, ״העיקר להישאר על הגלגל״, למטה, באמצע, 
והשאיפה למעלה. הגלגל מסתובב, מי שהיום למטה, מחר 
בחר  ליברמן  איווט  מהגלגל.  לרדת  לא  העיקר  למעלה, 
להתפטר, מתוך הבנה שהגלגל מפסיק להסתובב. מקדימים 
את הבחירות, איווט ליברמן ממצב את עצמו מימין הליכוד-
לקדנציה  והיידה  פוטנציאלי,  מצביעים  קהל  לו  יש  נתניהו, 

נוספת. 
שותף  להיות  יכול  ליברמן  בהגדרה,  טיפוסי  כ״טפלון״ 
לממשלת ימין חדשה ו-או ממשלת מרכז-שמאל, שלה הוא 
יספק את ״ההכשר״ הימני. התקשורת תתמסר ותמצא צידוק 
נתניהו.  ממשלת  את  שיחליף  שידוך,  שותפות,  מהלך,  לכל 

חיבוק אוהב ודביק מובטח לכל מי שיביא את המהפך. 
נתניהו.  בנימין  קוראים  ליברמן,  של  הקריטית  לטעות 
״ביבי״  פוליטית,  בתככנות  נוסף  פרק  אותו  לימד  נתניהו 
השורד הבלתי נלאה, עשה זאת שוב. הוא מלכד את כחלון 
לשיפור  הגרנדיוזית  תכניתו  העברת  ע״י  הממשלה  בתוך 
רוצים  לא  החרדים  הביטחון,  כוחות  אנשי  של  הפנסיות 
הקדמת בחירות בגלל בעיות פנים וחוק הגיוס, הצמד בנט-
ורבני  אישי  של  הפנים  לחצי  בגלל  יכל,  לא  אך  רצה,  שקד 
הציבור הסרוג והחשש מממשלת שמאל שתמיט חורבן על 
קואליציה  לנהל  קשה  יהיה  הביטחון.  ותפישת  ההתיישבות 
של 61! ואורן חזן אחד! בשנת בחירות. קשה, אבל אפשרי. 

הממשלה התחילה כממשלת 61.
כששנה  בחוץ,  עצמו  מוצא  המופתע,  ליברמן  איווט 
שלימה ועקרה לפניו, שבמהלכה נתניהו יכול להעז, להפתיע, 
ולהצליח, גם במישור הביטחוני שהיה הרקע לפרישת איווט 
ליברמן. מישהו זוכר את שר הבטחון ״בוגי יעלון״? גם הוא 
בוגי  עצמאית  מפלגה  בראש  ונעלם.  מהגלגל,  לרדת  בחר 
לא  לנתניהו,  טבעי  כיורש  והוזכר  מוביל  כוכב  יעלון שהיה 
עובר את אחוז החסימה. הרבה פחות מח״כ אורלי לוי פגועת 
איווט ליברמן, שתעמוד בראש מפלגה חברתית. שיתוף בין 
יעלון ללוי יכול להצליח בקלפי, רק שאורלי לוי דורשת את 
השלטון,  במפלגת  ׳משנה׳  שהיה  יעלון  הראשון!  המקום 
יכול למצוא עצמו כמספר שניים לח״כ אורלי לוי. לא נעים. 

ולהפוך  ליברמן  איווט  את  לגמד  תמימה  שנה  לנתניהו 
שנתניהו  תוכיח  בעזה,  והעזה  יוזמה  אקטואלי.  ללא  אותו 
עליהם  העלומים  הסיכונים  בגין  תגובותיו  את  השהה  רק 
את  הרים  ביטחון  מר  האמת  וברגע  במפורש,  רומז  הוא 
השרביט, ליברמן יצא ״פיסטוק״. השגת רגיעה בעזה, ללא 
העזה ויוזמה צבאית נחושה, תלמד, שלא תמיד מה שאפשר 
בכוח, חייבים להשתמש בכוח. לפעמים המתינות והסבלנות 

משתלמות וחוסכות דם ונפגעים, ליברמן יצא ״צימוק״. 
ליברמן מתפלל ומייחל שהמצב בעזה ישאר נפיץ, מאיים, 

דליק ומדליק. אזי הוא ינסה לאגף מימין. נתניהו כבר הוכיח 
ליברמן  שאיווט  המכוונות  ההדלפות  פראייר,  לא  שהוא 
שיתף פעולה בקבינט ו״נזכר״ רק בחוץ לנפח שרירים, הינם 

חלק ממסע הדה-לגיטימציה שנתניהו כבר מכין לליברמן. 
שקידם  ליברמן  נצח.  זה  ישראלית  בפוליטיקה  שנה 
הישג  הידיים,  על  דם  עם  למחבלים  מוות״  עונש  ״חוק  את 
בוחרים  לקהל  ולהתחנף  אלקטורלית  לו  לתרום  שיכל 
ליברמן  הצטרפות  הקואליציה.  ידי  על  הוקפא  פוטנציאלי, 
וגמדיו להצבעות אוטומטיות נגד הקואליציה, גם בנושאים 
להענשה  גרמה  המקרקעין,  לחוק  תיקון  כגון  א-זוטריים, 

אוטומטית של הקואליציה. 
ליברמן לא השכיל לשחק אופוזיציה עניינית, וניסה למצב 
בגבהות  שמקורה  טעות  עוד  לוחמנית.  כאופוזיציה  עצמו 
מוות  ״עונש  חוק  קידום  הפוליטית.  המפה  קריאת  ואי  לב 
היא  החוק  דחיית  הימנית,  לאג׳נדה  תורם  היה  למחבלים״ 
ליברמן  סיעת  של  המקרטעת  העגלה  בגלגלי  נוסף  פנצ׳ר 

וגמדיו, ישראל ביתנו. 
איווט  האמן  על  בנקודות  מוביל  נתניהו  בנימין  רב-אמן 
יגידו.  ימים  מושלם,  לנוק-אאוט  יתפתח  זה  האם  ליברמן. 
וגמדיו,  ליברמן  ללא  הנוכחית  הקואליציה  שרידות  אורך 
יקבע את התוצאה הסופית בקרב על הנהגת הימין. בסיבוב 
הנוכחי נתניהו זכה בענק, הקרב טרם הוכרע. כל התפתחות 
בדרום יכולה לשנות את התוצאה, משך הזמן מהווה מרכיב 
של  מנהיגותו  את  ומנציח  ליברמן  איווט  בהישרדות  קריטי 
לרשת  שקיווה  ליברמן  את  תחסל  באופוזיציה  שנה  נתניהו. 
את נתניהו בעתיד. חוסר הסבלנות, שתומרץ על ידי הביטחון 
שהבחירות יוקדמו, חיסל את סיכויי ליברמן לחבור לליכוד 
איווט  גם  עכשיו  מהשטן,  החיפזון  מבפנים.  אותו  ולכבוש 

ליברמן יודע.

שמונה פעמים התפטר איווט ליברמן, ה’קוסם’ שידע תמיד לזהות ריח בחירות 
באופק בתזמון מושלם, הפעם, כך נראה, הוא הובס על ידי אמן גדול ממנו – 

נתניהו • המצב הנפיץ בדרום יכריע את גורלו של שר הביטחון לשעבר

עו"ד יצחק שינפלד 



ליברמן הימר שנתניהו לא ימסור את תיק הביטחון לבנט, 
רק מהחשש שבנט עלול לשנות מדיניות ולהצליח. הצלחת 
בנט בביטחון, הייתה מציגה את נתניהו בקלונו, ומבססת את 

נפתלי בנט כ׳ימין׳ האמיתי. מי שהכריז על עצמו כמר ביטחון, 
בנימין נתניהו, הופך ללא אקטואלי

"

ליברמן. צילום: יוסי רוזנבוים
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נפתחה  השבוע, אחרי שלוש שנים מאז 
חקירה נגד יו"ר ש"ס שר הפנים הרב אריה 
דרעי, הודיעה המשטרה על המלצתה להגיש 

כתב אישום נגד דרעי. 
כולם זוכרים איך נפתחה חקירתו של הרב אריה דרעי, 
בקול רעש גדול, ניפוח חסר ממדים של פרשיית שחיתות 
שלא הייתה ולא נבראה, כל אחד מבין היום שהמרחק בין 
מה שסופר כשנפתחה חקירת המשטרה לבין המלצתה 
השבוע הוא גדול, מאוד. הסעיפים החמורים נמחקו כלא 
היו, וכל מה שנותר הם כמה עבירות לכאורה שנהוג 

לכנות אותן עבירות טכניות. 
טובי עורכי הדין בישראל כמו גם התובע במשפטו של 
אהוד אולמרט אורי קורב מעריכים שהתיק הזה מסתיים 
ללא כלום. ובמערכת המשפטית כבר מעריכים שייקח 
לפרקליטות לפחות שנה עד שתיתן את המלצתה ליועץ 
המשפטי לממשלה, האם להגיש בכלל כתב אישום ועל 
מה. מתיק חזק שנפתח בקול רעש גדול, כבר ברור לכולם 
היום שמדובר בתיק חלש משמעותית מכל הבחינות. 

כל זה כאמור לא הפריע לפרשן תאגיד השידור הציבורי 
מוטי גילת לנפח את זה וכמה שיותר. צריך להזכיר, מוטי 
גילת הוא אדם שרודף את אריה דרעי ללא קשר לכלום 
כבר שלושים שנה. מוטי גילת זה אותו פרשן שמספר כבר 
יותר משנה שהנה בעוד שבוע שבועיים יוגשו המלצות 

המשטרה בעניין דרעי )דבר שלא קרה יותר משנה(. 
קצת חומר למחשבה, השר דרעי לפני כשנה בישיבת 
ממשלה, שם עלה לדיון תקציב עבור הקשישים בישראל, 
הציע שהכסף שהולך עבור התאגיד, כשבע מאות 
וחמישים מיליון שקל, יופנה עבור הקשישים. גם ככה 
הרייטינג של התאגיד נמוך ואין שום הצדקה לקיומו. 
וראו זה פלא, באותו יום שבו הציע השר דרעי לסגור את 
התאגיד, באורח מקרי לחלוטין וכל קשר דמיוני לגמרי, 
ישב מוטי גילת באותו ערב בפנים חמורות סבר והסביר 
שהמשטרה הולכת להגיש המלצה על כתב אישום חמור 
נגד השר דרעי בימים הקרובים, מה שלא קרה. זה לא 
הפריע למוטי גילת לשבת בלי בושה באולפני התאגיד 

ולהכפיש את השר דרעי על דברים שלא היו ולא נבראו. 
השבוע, היה דיון בישיבת הממשלה על קיצוץ רוחבי 
במשרדי הממשלה, שם היה גם דיון על כסף שאותו 
צריך התאגיד מהממשלה לצורך קיום תחרות מוסיקה 
מאירופה. השר דרעי התנגד להעברת הכסף הזה לתאגיד 
בגלל חילולי השבת. באורח פלא ״חגג״ השבוע בעת 
הפרסום על המלצת המשטרה שוב מיודענו הפרשן 

מוטי גילת. 

בית ספר ושמו נתניהו 

תראו איזה דרמה פוליטית יצרה התפטרותו של השר 
ליברמן ממשרד הביטחון. בשבוע שעבר ביום שישי כל 
הפרשנים הפוליטיים ויודעי העיתים )כן, כולל הפרשן 
הבכיר שהכריז ביום שלישי שעבר שראש העיר הבא 
של ירושלים הוא עופר ברקוביץ( התחילו לדון בינם 
לבן עצמם על תאריך אפשרי לבחירות לכנסת ה21. אצל 
כולם זה כבר היה סגור שמדינת ישראל הולכת לבחירות. 
השר בנט, התחיל בתחילת התהליך באולטימטום לראש 
הממשלה, או שהוא ממנה אותו לשר ביטחון במקומו 

של ליברמן, או שהולכים לבחירות. 
אחרי פגישה עם ראש הממשלה השתכנע בנט להסיר 
את האולטימטום הזה כי ראש הממשלה אכן מוכן לתת 
לו את תיק הביטחון... אבל כנראה שהולכים עכשיו 
לבחירות. במוצאי שבת ישב השר בנט אצל הפרשנית רינה 
מצליח באולפן ושם בעצם הוא הבין שראש הממשלה 
עשה לו תרגיל. למחרת, ביום ראשון בערב, תידרכו 
גורמים בבית היהודי את הפרשן עמית סגל שלמחרת 
בבוקר תהיה הצהרה דרמטית של השרים בנט ושקד 

וככל הנראה יודיעו על התפטרותם מהממשלה. 
למחרת, במסיבת העיתונאים הכריזו השניים בנט 
ושקד שטובת המדינה חשובה יותר מהפוליטיקה ולכן 
הם מסירים את כל הדרישות הפוליטיות מראש הממשלה 

ורוצים שהממשלה תמשיך לתפקד. 

התבלבלתם? גם אני... הסחרחורת הזו שעשה ראש 
הממשלה תוך כמה ימים לכל המערכת הפוליטית וגם 
למערכות התקשורת בישראל, כולל הפרשנים הבכירים, 
תילמד עוד יום אחד בבתי הספר לפוליטיקה. יש כבר 
שם לבית הספר הזה וקוראים לו כנראה בית ספר על 

שם בנימין נתניהו. 

בני גנץ

דיונים רבים מקיימים לאחרונה כולם על האפשרות 
שהרמטכ"ל לשעבר בני גנץ ייכנס לפוליטיקה. אין 
ספק, כניסתו של בני גנץ לפוליטיקה תשנה את התמונה 
הפוליטית כולה. אם יצטרף גנץ למפלגת העבודה הגוססת 
ללא ספק הוא יחיה אותה מחדש, מפלגת העבודה שידעה 

בשנים האחרונות רק מורדות תדע גם עליות. 
אם גנץ יבחר להקים מפלגה לבד זה משמעותי יותר 
למערכת הפוליטית. בני גנץ, שהיה רמטכ"ל מצוין חרף 
ההתקפות של השרה מירי רגב עליו, מצטייר כדמות 
ביטחונית שקולה שיכולה להיות אלטרנטיבה שלטונית 
לבנימין נתניהו. נכון, גם גנץ כרגע לא מסכן את מעמדו 
של ראש הממשלה אחרי הבחירות הבאות, אבל אנחנו 

כציבור חרדי צריכים לשים לב. 
במידה וגנץ אכן ירוץ כמפלגה עצמאית בבחירות 
הקרובות, סביר להניח שהוא יקבל מספרד מנדטים גבוה 
שיחליש את לפיד ואת מפלגת המחנה הציוני. בהנחה 
שכך יהיה, לא מן הנמנע שהוא יצטרף לממשלה בראשות 
בנימין נתניהו ויקבל את תיק הביטחון. מה שיקנה לו 
כרטיס ביקור וכניסה לתפקיד ראש הממשלה בבחירות 

שיבואו לאחר מכן. 
מה זה אומר בעצם? שהתלות של נתניהו במפלגות 
החרדיות ובבית היהודי תהיה פחותה בהרבה ממה שהוא 
זקוק להן עכשיו. ייתכן מאוד ואי ההליכה לבחירות כרגע 
משתלמת במיוחד למפלגות החרדיות שצריכות לעשות 
הכל כדי להשלים את עניין חוק הגיוס עוד בקדנציה 

הנוכחית, למרות הממשלה הצרה. 

גור אריה הלא אתה
3 שנים אחרי שנפתחו בקול רעש גדול, מסתיימות חקירות דרעי בקול ענות חלושה • ספק אם יהיה כתב 

אישום ומה תהיה חומרתו, לבטח רחוק מאוד ממה שהבטיח מי שרדף את דרעי לכל אורך הדרך, הפרשן מוטי 
גילת • וגם: בית הספר על שם נתניהו וכניסתו הצפויה של בני גנץ לפוליטיקה  



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

טובי עורכי הדין בישראל כמו גם התובע במשפטו של אהוד אולמרט אורי קורב 
מעריכים שהתיק הזה מסתיים ללא כלום. ובמערכת המשפטית כבר מעריכים שייקח 

לפרקליטות לפחות שנה עד שתיתן את המלצתה ליועץ המשפטי לממשלה, האם 
להגיש בכלל כתב אישום ועל מה. מתיק חזק שנפתח בקול רעש גדול, כבר ברור 

לכולם היום שמדובר בתיק חלש משמעותית מכל הבחינות

"
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