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גדול שבעתיים. הציבור החרדי עומד בפני האתגר - אולי הגדול 
ביותר שידע מימיו - חוק גיוס שמאיים על עולם התורה, וברור 
כי רק נציגות חרדית חזקה תוכל לחוקק חוק ראוי, שייטיב עם 
תלמידי הישיבות. למרות כל זאת, דרעי מעדיף לסכן את קיומה 
תהיה  לא  'יחד',  מצביעי  שלרבבות  ובלבד  ש"ס,  תנועת  של 

נציגות בכנסת". ישי הבטיח ש'יחד' תתמודד לכנסת.
והבוז שמשדרים פעילי ש"ס  נסתייג מנימת הזלזול  גם אם 

נחשב כעת  לא  כי האיש  ביושר  צריך להודות  ישי,  כלפי אלי 
נושא,  היה  הוא  קודמות  בבחירות  משמעותי.  פוליטי  לשחקן 
לו  לעזור  היה להפתיע, ראש הממשלה אפילו התגייס  בכוחו 

בסתר, אבל כעת, זה לא משהו שנלקח ברצינות.
ש"ס, לעומת זאת, מגיעה לבחירות במצב מאושש לחלוטין, 
שקיבלה  הנכבדה  הקולות  מכמות  עידוד  שואבת  כשהיא 
בבחירות המקומיות. היא הוכיחה שהיא חיה, קיימת ומחבורת 

לה  שניבאו  הזעם  נבואות  כל  כי  הוכיחה  ובעיקר  לשטח, 
התרסקות מוחלטת – התנפצו אליי מציאות.

המקומיות,  בבחירות  ש"ס  שקיבלה  הקולות  מניין  אגב, 
שווי ערך – באחוז הצבעה סביר – לשבעה-שמונה מנדטים, 
כשמכאן נותר להתווכח: האם יותר אנשים יצביעו ש"ס בארצי 
מאשר במקומי, או שמא החיבור של הקהל לנציגים המקומיים 

גובר על ההזדהות עם המפלגה הארצית.

מועד לבחירות כבר יש, המפלגות נערכות לבחירות במהירות, חלקן כבר מוכנות, ועל חלקן זה נפל 
בהפתעה. התרחישים: הפיצול ביהדות התורה, ההיערכות של ש"ס, והרצון של נתניהו.

על  הצביעה  והכנסת  באפריל,  ל-9  נקבע  כבר  המועד  לבחירות,  הולכת  ישראל  מדינת 
פיזורה. לאורך התקופה האחרונה טרח ראש הממשלה נתניהו להשמיע מעל כל במה את 
רצונו שהממשלה הנוכחית תמלא את ימיה. אך כבר מפרישתו של ליברמן סברו רבים כי 
הקואליציה תתפורר. אך המהירות שבה זה קרה תפסה חלק מראשי סיעות הבית לא מוכנים. 
לא  הקואליציה  סיעות  ראשי  לפגישת  עד  כי  חי"  ב"קול  לי  אמר  החרדיות  בסיעות  בכיר 

חלמנו שהולכים לבחירות.

יהדות התורה

משקעים  השאירו  המוניציפליות  הבחירות  בכדי,  ולא  רגיש,  התורה  ביהדות  המצב 
אגו"י  ויו"ר  גפני  דגל התורה משה  יו"ר  בזריזות  נפגשו  עמוקים שטרם התפוגגו. השבוע 
התורה  בדגל  המשותפת.  הריצה  בנושא  מוקדמות  להבנות  להגיע  בניסיון  ליצמן,  יעקב 
מציבים את התנאים לריצה משותפת ודורשים את המקום הראשון ברשימת יהדות התורה, 
וחלוקה שוויונית של 50:50 ברשימה. לכאורה בשני הצדדים יש הבנה שכך צריך להיות, 
אך השאלות יגיעו בשאלת המקומות האחוריים וחלוקת התפקידים, משום שאם דגל התורה 
כהיום,  יישאר  בכך שגודלה  ובהתחשב  והבכיר,  בחירת התפקיד הראשון  זכות  את  תקבל 
ועדות בכנסת,  ואגו"י בשניים או שלושה  הרי שדגל התורה תזכה בשני תפקידי סגן שר, 
מה שאומר שיתכן וסגן השר מאיר פרוש יפתח במלחמה על תפקידו, שכן ספק אם יסתפק 

בתפקיד יו"ר ועדה אחרי ליצמן. 
השביעי  המקום  שאלת  התפקידים,  בסוגיית  הפערים  על  יגשרו  שאכן  בהנחה  בנוסף, 
שוויונית,  תהיה  החלוקה  אם   ,60:40 הוא  היחס  כיום  שכן  השלום,  על  להעיב  עלולה 
נציג אחד מכהן מאגו"י יצטרך לוותר על מקומו ולעבור למקום השמיני הלא ריאלי, דבר 
שעלול להכניס מחלוקות בין החסידויות הגדולות ויז'ניץ ובעלזא שמאיישות את הכיסאות 

האחוריים ברשימה והמריבה תתמקד על המקום השישי ברשימה.
שר  סגן  בתפקיד  מכהן  גפני  את  ונראה  ממנהגם  בדגל  שוב  יחרגו  הבאה  ובכנסת  יתכן 
במעמד שר? הדבר בהחלט אפשרי, בדגל התורה לא שוללים שום אפשרות בניסיון למקסם 
את כוחם ולהציג את הניצחון בירושלים ככזה שישנה את היחס ביהדות התורה אחת ולתמיד.
לסיכום: למרות שבדגל מנסים לשדר שלא חוששים מריצה עצמאית, שני הצדדים מבינים 
שמוטב לרוץ יחד. ובאגו"י מבינים עוד יותר את החיוניות של הריצה המשותפת גם במחיר 

של ויתור משמעותי. 
כל האמור לעיל הוא עוד לפני שאלות המריבות הפנימיות בדגל ואגו"י על החלפת נציגים 
קיימים במקומות הריאליים בכנסת הבאה, דבר שמתעורר כמעט מידי בחירות אך הפעם 
היחסים הפוליטיים ומוקדי הכוח במפלגות החרדיות מדברים ברצינות על כך שלפחות שני 

ח"כים מכהנים יפנו את מקומם לטובת כוחות חדשים וצעירים.

ש"ס

מבחינת ש"ס הבחירות הגיעו בזמן טוב, ש"ס מבושמת מהניצחון בבחירות המוניציפליות, 
פי  על  השונות.  בערים  אותו  ולמקסם  הניצחון  על  לרכב  הללו,  לבחירות  להגיע  תנסה 
התוצאות בבחירות המוניציפאליות מבחינה מספרית ש"ס אמורה לשמור על כוחה, ובכירים 

במפלגה טוענים כי היא אף צפויה להתחזק. 
אולם כל זאת תלוי במספר גורמים. ראש הממשלה נתניהו מיהר להגיע לבחירות לאחר 
יוגש עד פסח, דבר  שהבין שכלתה אליו הרעה ומסקנות היועמ"ש ואולי אף כתב אישום 
שזירז את נתניהו לקבל את אמון הציבור מחדש ולהביא למערכת בחירות על רקע הרדיפה 

נגדו, ולשתות את המנדטים של הבית היהודי וש"ס בקמפיין רדיפה. 
נוסף על כך, סוגיית העננה המשפטית של אריה דרעי שאמנם כרגע לא מעיבה בצורה 
ניכרת על מצב המנדטים של המפלגה, עלולה להשתנות במידה והיועמ"ש יזמן את דרעי 
לשימוע לפני כתב אישום, דבר שבהחלט עלול לגרום לכותרות שליליות נגד ש"ס בתקופת 
הבחירות. עם זאת יתכן והיועמ"ש מנדלבליט לא ינקוט בהליכים מעין אלו שישפיעו מידיית 
על מצב הבחירות בישראל, לא נגד נתניהו ולא נגד דרעי, וזו תקוותו של דרעי, בעוד לנתניהו 

זה רק יכול לעזור, שכן "הרדיפה" נגדו תתבטא בעוד קולות בקלפי.

לש"ס  לחזור  מאמצים  אלו  בימים  עושה  ישי  אלי  כי  נראה  הספרדי,  הפילוג  בסוגיית 
בקונסטלציה מסוימת, ובמקביל ינסה להתמודד שוב כפי שהצהיר לאחרונה בכלי התקשורת. 
בש"ס דוחים את החיזורים של ישי מכל וכל, וטוענים כי כל עוד אינו מקבל את מרותה של 

מועצת חכמי התורה, לא יהיה מצב שייכנס לש"ס. 
בש"ס סוברים כי כוחו של ישי לא יגדל מהעבר ואף יצטמק, וישי מבין אף הוא שבבחירות 
הקרובות ספק גדול אם יוכל למקסם את ההישגים של הבחירות הקודמות. מה גם שחבריו 
אמר  גביר  בן  איתמר  הראשון.  המקום  את  יקבל  לא  כי  הצהירו  יהודית  עוצמה  במפלגת 
לאחרונה כי אינו שולל חיבור עם אלי ישי, "אך הפעם צריך לקבוע את הרשימה לפי רצון 
הבוחר, בעוצמה יהודית יש את בן ארי, יש את מרזל, ויש את גופשטיין כאשר כל אחד מהם 
יזכה לתמיכה של עשרות אלפי אנשים. בפעם האחרונה שהתמודדנו עם אלי ישי הבאנו חלק 

גדול מהקולות".
הנחה  מתוך  השטח,  לפני  מתחת  החלו  הפותחת  החמישייה  על  המריבות  ש"ס,  ובתוך 
על  שוב  מדברים  ובש"ס  לחדשים,  מקומם  את  יפנו  מכהנים  כנסת  חברי  שני  שלפחות 
את  שוב  למצוא  ניתן  השמות  בין  הפותחת,  לחמישייה  חדש  מועמד  להצניח  האפשרות 
השר לשעבר אריאל אטיאס שכבר מתחמם על הקווים, וכן נציגי ש"ס בכירים מהרשויות 
המקומיות כמשה אבוטבול, צוריאל קריספל ועוד שחלקם מפעילים לחצים להיכנס לכנסת 

באמצעות חברי מועצת חכמי התורה.

הבית היהודי

במפלגת הבית היהודי מכוונים גבוה, גם שם מבינים שהמלחמה העיקרית שלהם היא מול 
נתניהו ומבינים שבלי לשמור על כוחם לפחות, אין סיכוי לקבל את תיק הביטחון, וספק גדול 
אם תיק חשוב כתיק המשפטים יגיע אליהם שוב. בנט שלא הסתיר על רצונו להפוך למפלגה 
כלל ישראלית יחפש כוכבים חדשים שימצבו אותו בלב הימין הישראלי ויתכן שבפריימריז 

הקרובים נראה כוכבים ישנים כמו ינון מגל ושמעון ריקלין לצד חדשים.
ובתוך הבית פנימה, גם בתקומה – האיחוד הלאומי צפויים שינויים, הקרב בין השר אורי 
אריאל לסמוטריץ' כבר נפתח, ובעוד שבסיעה מנסים לפתור את המחלוקות באמצעות ועדה 
שמונתה לנושא, נראה שהשניים יתמודדו על ליבם של חברי מרכז האיחוד הלאומי המונה 
כ120 חברים שבהצבעה חשאית יקבעו מי יעמוד בראש המפלגה ומה יהיה הרכב הרשימה 

לכנסת. יחסי הכוחות בקרב חברי המרכז שקולים, כך שהכל עדיין פתוח.

כולנו

בכולנו משדרים לכולם כי לא חוששים מבחירות, כבר הבוקר פרסו את קמפיין הבחירות 
על פני העיתון הנפוץ במדינה. לכחלון עדיף שהבחירות יגיעו כמה שיותר מהר, לפני עליית 
המחירים המתוכננת. אך הצהרתו על כך שלא ישב בממשלה עם ראש ממשלה שיוגש נגדו 
כתב אישום עלולה להתברר כהימור מסוכן, במפלגת כולנו סבורים כי הדבר עלול לחזק את 

תדמיתה הנקייה של המפלגה כשומרת הסף בקואליציה. 

האופוזיציה

מפלגות האופוזיציה ובעיקר במחנה הציוני שרויים באבל. מרבית חברי הכנסת המכהנים 
מבינים שיצטרכו למצוא סידור עבודה חדש בעוד ארבעה חודשים. ולמעט אבי גבאי שכבר 

מחכה תקופה ארוכה להגיע לכנסת, נראה שכל השאר מאוכזבים.
אך גם גבאי חושש מהצטמקות מפלגתו, שכן הכוכב החדש בני גנץ שותה למחנה הציוני 
את המנדטים, ומאידך אהוד ברק שרואה את עצמו כראוי להנהיג את גוש המרכז שמאל 

מאיים אף הוא. 
למרות הכל נראה כי לא יהיה שינוי ממש בגושים, עם היתכנות להתרחבות גוש המרכז. 
אך אם יהיה גוש שמאל מרכז ענק שיכלול את יש עתיד, גנץ וברק יתכן שצפויה לנו דרמה 

במלחמה מול נתניהו.  

בחירות 2019: תמונת מצב והיערכות המפלגות 
| איתי גדסי |
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בנתיב זההחסדחמישישי
הסניפים: 

נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

הרי"ף,קרית ספר, 
חיפה, אשדוד-הלל
פתוחים במוש"ק 

בין השעות:
19:00-23:00 

ט"ז-כ' בטבת24-28.12.18

שני עד שישימבצעים בימי 

סוגים שונים
25 יח'

תה ירוק ויסוצקי

ט"ז-כ' בטבת

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

קפה רד מאג
200 גר'

שמפו/מרכך הוואי
סוגים שונים

700 מ"ל

גרנולה
350 גר'
'מעולה'

קמח רובינפלד 100%/
קמח אגדתא 70%

 מ"ל1 ק"ג

לפתן חתיכות אננס/
חצאי אפרסקים

820/825 גר'
'מעולה'

מיץ ענבים
כולל פיקדון

1 ליטר
'מעולה'

להבונים 'מעולה'חמצוצים 
סוגים שונים

275 גר'
טעמן

50 יח'
4 שעות

שריר

צלי כתף

בלדי
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אוריאל צייטלין

דהוא  מאן  שח  שלו",  הבחירות  קמפיין  את  יממן  הוא  בכלל  "איך 
לחברו אחרי שמיצו יחדיו את כלל החישובים האם מועמד זה או אחר 
יקר. אנשי פרסום  בכלל בעל סיכוי. מימון קמפיין בחירות, הוא דבר 
שעלותם  רכיבים  ספור  אין  ועוד  סוקרים  פרסום,  שטחי  ותקשורת, 
הכוללת מגיעה למיליוני שקלים לכל מפלגה, ויותר מזה כאשר מדובר 
במפלגה חדשה, נשאלת השאלה מאיפה מגיע כסף כה רב למימון אדיר. 
לוקחת  לכנסת,  שרצה  חדשה  מפלגה  הראשוני:  מהשלב  נתחיל 
הם  המפלגה,  לאנשי  שערב  מי  הקמפיין.  למימון  מהבנק  הלוואות 
תורמים שמוכנים לקחת אחריות על המפלגה. במידה והצליחה לעבור 
יחידות  מימון'.  'יחידות  מהמדינה  תקבל  היא  החסימה,  אחוז  את 
מימון, הן מימון שהמדינה נותנת כמספר הכיסאות שהמפלגה הצליחה 
להכניס. יחידת מימון שווה נכון לחודש מרץ 2017 1.395 מיליון שקל. 
כי גם מפלגה שלא הצליחה לעבור את אחוז החסימה,  לזכור,  חשוב 
מציבור  אחד  אחוז  לגרוף  והצליחה  במידה  אחת  מימון  יחידת  תקבל 

המצביעים. 
הנוכחי  מצבה  לפי  מימון  מקבלת  בבחירות,  רצה  שכבר  מפלגה 
ומצבה אחרי הבחירות בממוצע ועוד יחידת מימון אחת. זאת אומרת 
שאם יש מפלגה שכעת יש לה 10 מנדטים ובבחירות הבאות תקבל 20 
מנדטים, הם יקבלו 15 יחידות מימון – כמספר הממוצע ועוד יחידה 

אחת. סך הכל 16 יחידות מימון. 
השאלה המתבקשת, איך יש למפלגה מימון באשר תקופת הקדנציה 
כנסי מפלגה  קיום  עצמה. הרי צריך מימון לשמירת קשר עם הבוחר, 
לכל  שוטף  תקצוב  הוא  הראשון,  לשתיים:  מתחלק  התקציב  ועוד. 
(בערך  מימון  מיחידת   6% חודש  בכל  מקבלת  מהן  אחת  כל  סיעה: 
 .6% ועוד  המנדטים שברשותה  מספר  כפול  לשנה),  מיליון שקל   1.1
כך לדוגמא, מפלגה שקיבלה 20 מנדטים זכאית בכל חודש לכ- 1.73 
מיליון ש"ח. המרכיב השני, הוא מימון הצוות הפרלמנטרי לאורך כל 
הקדנציה שעומד על כ-7.3 מיליון ש"ח בשנה שמתחלקים בין הסיעות.
אפילו בקצה הקרחון  לא מדובר  לפרטים,  למרות שנדמה שנכנסנו 
של עניין התקצוב. יש תקצוב שכל ח"כ וח"כ מקבל לאורך הקדנציה 
למטרות דומות, יש תקציב שחברי הכנסת מקבלים למימון הפריימריז 
ועוד מאות אלפי שקלים שמגיעים מהכיס שלנו הישר לכיסי המפלגות 

וחברי הכנסת. 
כמה  להבין  כדי   – הבחירות  בתום  רק  מגיע  דיברנו,  עליו  המימון 
לקראת  נותנת  המדינה  זאת,  אם  ומפלגה.  מפלגה  לכל  מגיע  מימון 
הבחירות מקדמות על חשבון מימון המפלגות. מפלגות חדשות שאינן 
זכאיות למקדמה מתקציב המדינה, ואשר זכו בבחירות לכנסת, יקבלו 
בנוסף מכספי המדינה החזר הוצאות הפרשי הצמדה וריבית במגבלות 
סכום המימון להן זכאיות. במשך שנים רבות לא נהגה הכנסת לדרוש 
חזרה את המקדמות שניתנו על חשבון מימון מפלגות לסיעות שהיו להם 
חברי כנסת בכנסת היוצאת, אך לא עברו את אחוז החסימה בבחירות. 
לקראת הבחירות לכנסת ה-17 הודיעה הכנסת על שינוי במדיניות ועל 

כוונה לגבות חזרה את הכספים, אולם ההודעה נמסרה באופן מינורי. 
בטענה  מפלגות  מימון  חוק  על  ביקורת  נמתחה  האחרונות  בשנים 
שאכן  שמפלגות  לכך  ומביא  מדי,  מצומצמים  סכומים  מספק  שהוא 
לחובות  נקלעות  כספים  לגיוס  מציב  שהוא  ההגבלות  על  מקפידות 
לא  ופוליטיקאים  מפלגות  מחזק  שהוא  חשש  עולה  זה  במצב  קשים. 
עומדים  לא  הישרות  והתנועות  הפוליטיקאים  שלרשות  מפני  ישרים, 

משאבים מספיקים.

פתח לשחיתות

עידן בנימין, מומחה לתקציבי מדינה ותחקירן האתר 'שקוף', מסביר 
הבחירות:  מימון  עניין  עם  הבעיות  איפה  עיתונות',  'קו  עם  בשיחה 
"הדגש הוא שהכסף שהמפלגות יוציאו הוא הרבה יותר כסף מה שהם 
אמורים לקבל, מפלגה שצריכה לקבל 10 מיליון שקל, תוציא פי שניים 
מתוך הנחה שהיא תחזיר את הכסף בריטיינר הבא שתקבל חודש אחרי 

הבחירות.

"אם מפלגה לא תעבור את אחוז החסימה הציבור יישאר עם החוב. 
אם נגיד כולנו, אם תזכה ותקבל אותו מספר מנדטים תקבל 15 מלש"ח, 
אבל אם לא תעבור את אחוז החסימה אז הפתק שהיא הוציאה יישאר 

כחוב שהציבור יחזיר.
"מפלגה חדשה שתרוץ, נניח מפלגה חרדית חדשה, היא לא תקבל 
רק אם היא תזכה במנדטים. מפלגה חדשה צריכה לקחת הלוואות ואם 
אופטימיים  כולם  אבל  ההלוואות.  את  להחזיר  צריכה  היא  זוכה  לא 

בבחירות, בטוחים שיקבלו 50 מנדטים.
"מפלגות לא מפרסמות את רוב הסקרים שלהם הם נותנים ריטיינרים 
לסוקרים כדי שיעשו להם סקר כל שבוע שידעו איפה הם עומדים. ברגע 
שהם בפוזיציה טובה הם מפרסמים את זה. הם לא יגידו את זה. עפ"י 
התחזיות הן מתמודדות. הם עושים את החישובים שלהם. לליכוד לא 
אכפת שלא לעבור את אחוז החסימה מהבחינה הזו כי הוא לא יצטרך 

להחזיר את ה-40 מלש"ח שהם מקבלים כמימון".
זה אכן עוזר לעצור את השחיתות?

זכאיות,  לא  חדשות  מפלגות  כמובן,  קיימות  במפלגות  רק  "מדובר 
כחלון למשל גייס בפעם הקודמת 10 מלש"ח. אני בהחלט חושב שזה 
למימון  מעבר  מקבלות  שהמפלגות  היא  הבעיה  אבל  ככה,  שזה  טוב 
בחירות ריטיינר חודשי והם מנהלים את זה בצורה שהם נכנסים לחובות 
שלוש.  שנתיים  להם  לקחת  יכול  זה  מחזירים  הם  ואז  עמוקים,  מאוד 
הכסף אמור לשמש לבניית מוסדות המפלגה, לקשר עם הבוחר, חוגי 
בית, אבל בפועל משתמשים בזה לקמפיינים כי אין בכסף הזה שקיפות.

"נגיד אבי גבאי יכול לחלק כעת ג'ובים ויש שם סכומי עתק, סכומים 
של בחירות הם עשרת אלפים שקל פלוס מע"מ ואפשר לחלק את זה 
אין מאיפה לדעת  יכול לדעת. למבקר המדינה  ואף אחד לא  לחברים 
שאתה שכן שלי ולכן דאגתי לך לבונוס של 50,000 ₪ ומי שכן יכול 
יש  כי  האלה  הדברים  על  לעלות  שיכולים  וציבור  תקשורת  זה  לדעת 
המון  ויש  לשחיתות  מטורף  פתח  זה  וגמישות.  מקורות  יותר  להם 

שחיתות במפלגות כי אין שקיפות בכסף.
"נכון לרגע זה המפלגות קיבלו 650 מלש"ח מהבחירות הקודמות. 
הליכוד 150 המחנ"צ 124 יהדות התורה 35 וש"ס 42. אפשר לתקן את 
זה כי אין סיבה שמפלגה גדולה תקבל יותר כסף בהפרש גדול כל כך. 

ההוצאות דומות אצל כולם.
זה מי שיותר חזק ולמפלגות הגדולות יש  "מי שקובע את החוקים 
גדול  הפרש  להיות  שצריך  חושב  לא  אני  כסף,  יותר  לקבל  אינטרס 
תוספת  אני חושב שצריך לתת  וכולנו,  היהודי  לבית  הליכוד  בין  כ"כ 
מתורמים.  הכספים  רוב  מגיעים  ששם  פנימיות  בחירות  על  למפלגות 

יותר חשוב להשקיע שם.
"המטרה של הריטיינרים החודשיים זה למוסדות המפלגה. למזכ"ל 
שיותר  ויש  ומוסדות  סניפים  להם  שיש  מפלגות  יש  וסקרים.  יו"ר 
להחזרת  לבסיס  בזה  משתמשים  והם  זה  את  צריכים  שלא  ריכוזיים 

החובות מהבחירות.
נכונה אפשר  חילקו קצת. בהתנהלות  גם  "בבחירות המקומיות הם 
בחיפה.  ניצחה  העבודה  מפלגת  לדוגמא  במקומי.  כסף  להרוויח  גם 
והם  מלש"ח   6 עלה  שהוא  נגיד  שקלים,  מיליוני  זה  בחיפה  הקמפיין 
קיבלו החזר של 8 מלש"ח הם הרוויחו 2 מלש"ח, כל מנדט בירושלים 
להיות  יכול  מנדט  וקיבלה  רשימה  הריצה  הליכוד   ,₪ מיליון  שווה 

שהשקיעה רק 200,000 בקמפיין והרוויחה 800,000 ₪".
מה צריך לשנות?

"הדגל שלנו הוא כמובן שקיפות. והדבר השני שהייתי מטיל אחריות 
ממה  כסף  יותר  הוציאה  אם  אישית  בהם  שתפגע  במפלגה  אישית 
שהייתה צריכה. זה עבירה על חוק מימון מפלגות ועוברים כל הזמן על 

החוק ואין על אף אחד אחריות אישית.
יו"ר  על  אישית  אחריות  להטיל  זה  עושה  שהייתי  השלישי  "הדבר 
המפלגה בפגיעה במנדט בקנס אישי שהוא יכול לשאת בו כי היום הם 

מקבלים קנס למפלגה שזה ג"כ כסף ציבורי וממשיכים הלאה".
לאיזה דברים צריך להוסיף תקציב?

יותר  יהיו  "למנגנון בחירה פנימית בתוך המפלגה, כדי שהבחירות 
שוויוניות, כי היום מי שמקבל כסף הוא רק ח"כ מכהן. ח"כ בליכוד 
מקבלים 320,000 בצ'ק בין אם זוכה ובין אם לא. מיקי זוהר יכול לרוץ 

גם כל אם יודע שהוא מפסיד כי את הכסף הוא מקבל." 

 כ-150 מיליון שקל יוקדשו למפלגות במסגרת תקציב הבחירות, זאת מלבד מימון שוטף • כיצד מחולק 
הכסף, מי נאלץ לקחת הלוואות באשראי ומדוע המדינה החלה לדרוש בחזרה את התקציב ממפלגות שלא 
עברו את אחוז החסימה • וגם: עידן בנימין מסביר מדוע צריך לצמצם את הפערים בתקצוב בין מפלגות 

גדולות לקטנות וכיצד מתפתחת שחיתות בתקציבים הללו 

כמה זה יעלה לנו 
תקציבי הבחירות
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מהרגע  סגורה.  לישיבה  התורה'  'יהדות 
יצאו ממפתן הישיבה, החלו לפזר  שראשיה 
בדגש  ונדיבות,  שלום  פיוס,  אווירת  סביבם 
מסוימת,  שבמידה  התורה'  'דגל  ח"כי  על 

יכולת ההכרעה נמצאת בידיהם.
ראיונות  ובסדרת  כתבים  עם  בשיחות 
ברור:  מסר  'דגל'  ח"כי  העבירו  לתקשורת, 
בין  האווירה  לדבריהם,  לאחדות.  פנינו 
והם  לשלום  פניהם  מצוינת,  החברים 
משוכנעים כי בסופו של דבר המפלגה תרוץ 

היה  גפני  חה"כ  בצוותא. 
ברור עוד יותר, כשאמר כי 
לריצה  תכנית"  "אין  כרגע 
וכי הנושא "לא על  נפרדת 

הפרק".
על  ידברו  אולי  בחוץ 
השאלה  אבל  אחדות, 
את  שמעסיקה  האמיתית 
בציבור  ההחלטות  מקבלי 
מידת  מה  היא  החרדי 
המפלגות  של  הסיכויים 
החסימה,  אחוז  את  לעבור 

במקרה של ריצה נפרדת.

שובם של "אנשי המספרים"

תוצאות הבחירות המקומיות נתנו רוח גבית 
עצמאות  שרוצים  התורה'  'דגל  לפעילי 
פוליטית. וזה לא רק ניתוח של מספר הקולות 
היא  בהם  במקומות  התורה'  'דגל  שקיבלה 
של  והובלתו  תמיכתו  גם  אלא  בנפרד,  רצה 
שכוח  קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
שבשדות,  העם  על  עמוקות  משפיע  תורתו 
שמבטו  מסורתי,  וציבור  הפריפריה  תושבי 

של הרב מותיר חותם עמוק בליבם.
לעבור  'דגל'  את  להביא  יכול  זה  כל  האם 
מגיעה  כאן  החסימה?  אחוז  את  עצמאית 
חלק  המספרים",  "אנשי  של  היפה  שעתם 
כלל  נפרדת  הליכה  כי  סבור  מהם  נכבד 
ניתוח  פי  ועל  מאחר  כסיכון,  נחשבת  לא 
בלפחות  תזכה  לבדה  'דגל'  המספרים, 
טוענים  אחרים  מנדטים.  ארבעה-חמישה 
כי מדובר בסיכון גדול מדי, וכי היא עלולה 

למצוא את עצמה מתחת לאחוז החסימה.
על  חושב  לא  איש  ישראל'  ב'אגודת  מנגד, 
ל'אגודת  כאופציה.  אפילו  עצמאית  ריצה 
שקשה  בכך  "מובנית"  בעיה  ישראל' 
מלבד  החסידים.  לכל  משותף  מכנה  למצוא 
ישירות  שמיוצגות  הגדולות  החסידויות 
מרגישים  ממש  לא  החסידים  יתר  בכנסת, 
הפוליטית.  לחגיגה  נלהבים  שותפים 
נטו  חסידיים  חוגים  ויותר  יותר  זאת,  מלבד 
תורת סאטמר  לכיוון  אידיאולוגית  באחרונה 

וההיבדלות מהמדינה.

לרוץ  לבסוף  תבחר  התורה'  ו'דגל  במידה 
בנפרד, 'אגודת ישראל' תצטרך לייצר חיבור 
החסימה,  אחוז  של  מעבר  לה  שיבטיח 
כשבאופן טבעי עולים שמותיהם של 'הפלג 
שכזה  תרחיש  באם  ישי.  ואלי  הירושלמי' 
יקרה, הרי ללא ספק הכוח החרדי יגדיל את 
קול,  כל  ומיצוי  בריאה  תחרות  בזכות  עצמו 
הפוליטיים  השחקנים  כל  את  יכניס  הוא  אך 
הנוכחיים לטלטלה פנימית. ואל תשאלו על 
כמה מנדטים דרעי וגפני היו מוכנים לוותר, 
ובלבד שלא לראות את אלי ישי ומנחם כרמל 

מסתובבים בכנסת.
את  דורשים  ב'דגל'  להסכמות,  להגיע  כדי 
סביר  אך  לטובתם,   60:40 יחסי  היפוך 
בלום  אבי  עם  בשיחה  ב-50:50.  שיסתפקו 
ליצמן  השר  סגן  העריך  כשבועיים,  לפני 
לבחירות  ילכו  הסיעות  דבר  של  בסופו  כי 
במאוחד. אך האם נציגה הבכיר של 'אגודת 
ישראל' הפנים את המצב החדש? על כך נדע 

בהמשך.

המאבק הספרדי

להתרוצץ  החלו  הבחירות,  למחרת  בוקר 
השמועות על ניסיונות גישוש של אלי ישי עם 
סיעת ש"ס. על פי הדיווחים, ישי רוצה לבנות 
ברשימה  מקום  לו  שיעניק  כלשהו  מתווה 
הדיווח  רבות.  שנים  הוביל  אותה  הספרדית 
רחוק מלהיות מדויק, אך הוא שב והציף את 
ההשפעה  ומידת  ותנועתו,  ישי  אלי  שאלת 

שלהם על מפלגת ש"ס.
גרסתו:  את  ישי  שטח  הטוויטר,  גבי  מעל 
"לפני כשנתיים, הגיע הרב יעקב בנו של חכם 
שלום כהן לביקור חג אצל מרן ראש הישיבה 
הגר"מ מאזו. במהלך הביקור, הביע מרן רה"י 
הספרדי  בציבור  לאחדות  להביא  רצונו  את 
משותפת  ריצה  בצורת  שלום  הסכם  והציע 
המטרה  ריצ'רץ'.  בסיס  על  ל'יחד'  ש"ס  בין 
לנצל את כל האלקטורט  הייתה  כזו  בהצעה 
שיותר  כמה  ולהביא  'יחד'  למפלגת  שיש 
מצביעים עבור הרשימה המאוחדת. לצערנו 
הספרדי  הציבור  של  רצונו  ולמרות  הרב, 
להצעת  בתוקף  התנגד  דרעי  אריה  כולו, 
האחדות.  פני  על  במחלוקת  ובחר  השלום 
כשרואים את מצבה של תנועת ש"ס בסקרים, 
כשהיא מתנדנדת סביב אחוז החסימה, הכאב 
בפני  עומד  החרדי  הציבור  שבעתיים.  גדול 
 - מימיו  שידע  ביותר  הגדול  אולי   - האתגר 
וברור  התורה,  עולם  על  שמאיים  גיוס  חוק 
כי רק נציגות חרדית חזקה תוכל לחוקק חוק 
למרות  הישיבות.  תלמידי  עם  שייטיב  ראוי, 
לסכן  מעדיף  דרעי  זאת,  כל 
תנועת ש"ס,  קיומה של  את 
מצביעי  שלרבבות  ובלבד 
נציגות  תהיה  לא  'יחד', 
בכנסת". ישי הבטיח ש'יחד' 

תתמודד לכנסת.
גם אם נסתייג מנימת הזלזול 
פעילי  שמשדרים  והבוז 
צריך  ישי,  אלי  כלפי  ש"ס 
להודות ביושר כי האיש לא 
פוליטי  לשחקן  כעת  נחשב 
לעומת  ש"ס,  משמעותי. 
זאת, מגיעה לבחירות במצב 
כשהיא  לחלוטין,  מאושש 
הנכבדה  הקולות  מכמות  עידוד  שואבת 
הוכיחה  היא  המקומיות.  בבחירות  שקיבלה 

שהיא חיה, קיימת ומחוברת לשטח.
בבחירות  ש"ס  שקיבלה  הקולות  מניין 
המקומיות, שווה ערך – באחוז הצבעה סביר 
נותר  כשמכאן  מנדטים,  לשבעה-שמונה   –
ש"ס  יצביעו  אנשים  יותר  האם  להתווכח: 
בארצי מאשר במקומי, או שמא החיבור של 
הקהל לנציגים המקומיים גובר על ההזדהות 

עם המפלגה הארצית.

גפני בכינוס מפלגתי. משדרים אחדות, אך כל האופציות על השולחן 

ליצמן וישי בשילוב ידיים, בבחירות המקומיות

אוריאל צייטלין

הבחירות  קמפיין  את  יממן  הוא  בכלל  "איך 
שמיצו  אחרי  לחברו  דהוא  מאן  שח  שלו", 
יחדיו את כלל החישובים האם מועמד זה או 
אחר בכלל בעל סיכוי. מימון קמפיין בחירות, 
הוא דבר יקר. אנשי פרסום ותקשורת, שטחי 
רכיבים  ספור  אין  ועוד  סוקרים  פרסום, 
שקלים  למיליוני  מגיעה  הכוללת  שעלותם 
מדובר  כאשר  מזה  ויותר  מפלגה,  לכל 
מאיפה  השאלה  נשאלת  חדשה,  במפלגה 

מגיע כסף כה רב למימון אדיר. 
חדשה  מפלגה  הראשוני:  מהשלב  נתחיל 
מהבנק  הלוואות  לוקחת  לכנסת,  שרצה 
למימון הקמפיין. מי שערב לאנשי המפלגה, 
על  אחריות  לקחת  שמוכנים  תורמים  הם 
אחוז  את  לעבור  והצליחה  במידה  המפלגה. 
'יחידות  מהמדינה  תקבל  היא  החסימה, 
שהמדינה  מימון  הן  מימון,  יחידות  מימון'. 
הצליחה  שהמפלגה  הכיסאות  כמספר  נותנת 
לחודש  נכון  שווה  מימון  יחידת  להכניס. 
מרץ 2017 1.395 מיליון שקל. חשוב לזכור, 
את  לעבור  הצליחה  שלא  מפלגה  גם  כי 
אחת  מימון  יחידת  תקבל  החסימה,  אחוז 
מציבור  אחד  אחוז  לגרוף  והצליחה  במידה 

המצביעים. 
מימון  רצה בבחירות, מקבלת  מפלגה שכבר 
הבחירות  אחרי  ומצבה  הנוכחי  מצבה  לפי 
בממוצע ועוד יחידת מימון אחת. זאת אומרת 
מנדטים   10 לה  יש  שכעת  מפלגה  יש  שאם 
הם  מנדטים,   20 תקבל  הבאות  ובבחירות 
הממוצע  כמספר   – מימון  יחידות   15 יקבלו 
ועוד יחידה אחת. סך הכל 16 יחידות מימון. 

מימון  יש למפלגה  איך  השאלה המתבקשת, 
צריך  הרי  עצמה.  הקדנציה  תקופת  באשר 
כנסי  קיום  הבוחר,  עם  קשר  לשמירת  מימון 
לשתיים:  מתחלק  התקציב  ועוד.  מפלגה 
כל  סיעה:  לכל  שוטף  תקצוב  הוא  הראשון, 
מיחידת   6% חודש  בכל  מקבלת  מהן  אחת 
כפול  לשנה(,  מיליון שקל   1.1 )בערך  מימון 
כך   .6% ועוד  שברשותה  המנדטים  מספר 
לדוגמא, מפלגה שקיבלה 20 מנדטים זכאית 
המרכיב  ש”ח.  מיליון   1.73 לכ-  חודש  בכל 
לאורך  מימון הצוות הפרלמנטרי  הוא  השני, 
ש”ח  מיליון  כ-7.3  על  שעומד  הקדנציה  כל 

בשנה שמתחלקים בין הסיעות.
למרות שנדמה שנכנסנו לפרטים, לא מדובר 
יש  עניין התקצוב.  אפילו בקצה הקרחון של 
תקצוב שכל ח"כ וח"כ מקבל לאורך הקדנציה 
הכנסת  שחברי  תקציב  יש  דומות,  למטרות 
מקבלים למימון הפריימריז ועוד מאות אלפי 
לכיסי  הישר  שלנו  מהכיס  שמגיעים  שקלים 

המפלגות וחברי הכנסת. 
בתום  רק  מגיע  דיברנו,  עליו  המימון 
מגיע  מימון  כמה  להבין  כדי   – הבחירות 
המדינה  זאת,  אם  ומפלגה.  מפלגה  לכל 
חשבון  על  מקדמות  הבחירות  לקראת  נותנת 
שאינן  חדשות  מפלגות  המפלגות.  מימון 
ואשר  המדינה,  מתקציב  למקדמה  זכאיות 
מכספי  בנוסף  יקבלו  לכנסת,  בבחירות  זכו 
המדינה החזר הוצאות הפרשי הצמדה וריבית 
במשך  זכאיות.  להן  המימון  סכום  במגבלות 
שנים רבות לא נהגה הכנסת לדרוש חזרה את 
המקדמות שניתנו על חשבון מימון מפלגות 
בכנסת  כנסת  חברי  להם  שהיו  לסיעות 
החסימה  אחוז  את  עברו  לא  אך  היוצאת, 

ה-17  לכנסת  הבחירות  לקראת  בבחירות. 
הודיעה הכנסת על שינוי במדיניות ועל כוונה 
ההודעה  אולם  הכספים,  את  חזרה  לגבות 

נמסרה באופן מינורי. 
חוק  על  ביקורת  נמתחה  האחרונות  בשנים 
סכומים  מימון מפלגות בטענה שהוא מספק 
מצומצמים מדי, ומביא לכך שמפלגות שאכן 
לגיוס  מציב  שהוא  ההגבלות  על  מקפידות 
כספים נקלעות לחובות קשים. במצב זה עולה 
ופוליטיקאים  מפלגות  מחזק  שהוא  חשש 
הפוליטיקאים  שלרשות  מפני  ישרים,  לא 
משאבים  עומדים  לא  הישרות  והתנועות 

מספיקים.

כמה זה יעלה לנו? 
תקציבי הבחירות

כ-150 מיליון שקל יוקדשו למפלגות במסגרת תקציב הבחירות, זאת 
מלבד מימון שוטף • כיצד מחולק הכסף, מי נאלץ לקחת הלוואות 

באשראי ומדוע המדינה החלה לדרוש בחזרה את התקציב ממפלגות 
שלא עברו את אחוז החסימה

תקציב הבחירות לשנת 
2019 למפלגות השונות:

43.245 מיליון שקל

34.875 מיליון שקל

19.53 מיליון שקל

16.74 מיליון שקל

15.345 מיליון שקל

12.555 מיליון שקל

11.16 מיליון שקל

9.765 מיליון שקל

9.765 מיליון שקל

8.37 מיליון שקל

הליכוד

המחנה הציוני

הרשימה המשותפת

יש עתיד

כולנו

הבית היהודי

ש"ס

יהדות התורה

ישראל ביתנו

מרצ

?
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רוצים להפוך את הארוחה לחוויה?
תלמה במבצע קעריות וכפיות

עם שמות בני המשפחה

התקשרו לטלמסר: 03-3739090קנו 2 ממגוון דגני תלמה

ותוכלו לזכות בסט קעריות וכפיות עם השם האישי של בני המשפחה במתנה

שחקו במשחק השמות
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אורלי גינצבורג
צילומים: ויקיפדיה

ביום ראשון מדדי הבורסה נצבעו באדום ויחד איתם גם כותרות 
החדשות. המדדים המובילים צנחו, מדד תל אביב 35 איבד כ-5% 
כ-4%,  הבנקים  מדד  ב-4.7%,  צנח   125 אביב  תל  מדד  מערכו, 
'פריגו'  של  הייתה  ביותר  החדה  הירידה  ב-8%.   צנחה  ו'טבע' 
שצללה ב-28%, למחיר הנמוך ביותר של המניה מאז 2011, ואילו 

'קמטק' צנחה ב-11.3%. 
הכלכלן ומנכ"ל קרן ההשקעות 'קרנות אביב' ארז צדוק, מפרט 
ומנתח את המצב הכלכלי ויחד עם זאת מסביר למה זה כל כך תפס 
כותרות וגם למה זה עניינו של האזרח: "ההשפעה על האזרח הקטן 
אינה מידית ולא נראית לעין כי הוא משקיע בבורסה בדר"כ דרך 
אותם כשהוא  יקבל  הוא  היום,  איתם  חי  לא  והוא  קרנות הפנסיה 
יצא לפנסיה ומה שקורה היום לא רלוונטי למי שיצא לפנסיה בעוד 
כך  שנה,  ארבעים  או  שלושים  בעוד  שלא  וודאי  שלוש,  שנתיים 
שזה לא רלוונטי למי שמשקיע את ההשקעות הפנסיוניות בבורסה, 

קופות גמל וקרנות השתלמות.
"זה כן משנה לאנשים שמשקיעים, אפילו המשקיע הקטן, כזה 
השקעות  יועצי  דרך  שקלים  אלף  עשרים  או  אלפים  עשרת  ששם 
או  מאתיים  שמשקיעים  אנשים  וכאלו  נאמנות,  וקרנות  בבנקים 
שלוש מאות אלף שקל דרך מנהלי תיקים ומעלה, כל האנשים האלו 
על  גם האנשים שמסתכלים  תכל'ס  צונח.  ההון שלהם  את  רואים 
קופת הגמל שלהם היא צונחת. זה לא אמור לעניין אותם, כי הם 
יקבלו את הכסף עוד הרבה זמן אבל זה טבע האדם. 'וואי היה לי 
300,000 אלף וכעת יש לי רק 260,000 הפסדתי 40,000'. אבל זה 
לא שבאמת הפסדת את הארבעים אלף האלו כי אתה במילא תקבל 
את הכסף עוד כמה שנים, ועד אז השוק ירד ויעלה עוד שוב ושוב. 

אבל זה טבע האדם".
"זה כן משנה לאנשים שיש להם כסף בבורסה והם צריכים אותו 
לעוד חודש חודשיים לקנות דירה או משהו, ואז הם אומרים רגע 
לי 900,000  ונשאר  לי מיליון שקל  10% היה  ירד באיזה  זה  וואו 
אז ירד לי חצי חדר או רבע מסדרון. זה כן משנה, אבל מי שצריך 
להוציא את הכסף בטווח קצר שלא ישים אותו מלכתחילה בבורסה, 

בטח שלא בסיכון של מניות".
כשאני משקיע לאן הולך הכסף?

"אתה יכול להשקיע בקרנות נאמנות, אתה יכול להשקיע בקופות 
גמל, אתה יכול להשקיע בקרנות פנסיה. השאלה לאן אתה הולך. 
קרנות נאמנות זו השקעה נזילה, יועץ השקעות בבנק מציע לך את 
זה. יש לך עשרת אלפים שקלים בבנק ואתה רוצה להשקיע את זה 
במניות להרוויח על זה. אתה שואל בבנק והוא מפנה אותך לקרנות 
נאמנות שמשקיעות במניות, יש יותר מסוכנות יש פחות והתפקיד 
שלו זה לכוון אותך למקום הנכון. להבין מי אתה איזה סיכון אתה 

יכול ורוצה לקחת ואז להמליץ לך על הקרן הנכונה".
הקרן,  את  קונה  בעצם  אתה  בקרן  הכסף  את  משקיע  "כשאתה 
אם  שלך,  הבנק  בחשבון  נרשמת  והיא  לקרן  עוברת  שלך  הכסף 
השקעת  נניח  שלך.  בחשבון  זה  את  רואה  אתה  אז  עולה  השוק 
עשרת אלפים השוק עלה באחוז אז אתה רואה עכשיו 1,100, ירד 
בהתאם  ויורד  עולה  שלך  החשבון  ערך   ,900 רואה  אתה  באחוז 
לשוק. זה המשחק. ברגע שאתה רוצה אתה נותן הוראה למכור את 
יכול  וזה  רווח  עם  להיות  יכול  זה  הכסף  את  חזרה  ומקבל  הקרן 

להיות עם הפסד".
מה שקרה השבוע הוא דרמטי?

"בעיני הוא לא דרמטי. כי יש שני סוגים של ירידות, יש כאלו 
ירידות  ויש  ירידה בשווי של החברות  שנובעות מבעיות בכלכלה 
שנובעות מפאניקה בשווקים, ירידות מפאניקה לא מחזיקות לאורך 
זמן, ירידות כתוצאה ממצב כלכלי זה כבר משהו בעייתי הרבה יותר 
ולכן מכיוון שאני מעריך שהפעם הירידות נובעות יותר מפאניקה 
ופחות מדברים שקשורים מהותית לכלכלה זה פחות חשוב. בכל 
זאת הכסף של האנשים יורד וזה לא נעים, אבל זה בוא נגיד שמי 
שמשקיע לטווח ארוך לא הייתי ממליץ לו למכור ולצאת כי הוא 
אנחנו  יעלה.  זה  כאשר  וגם  שהשקיע  מה  את  גם  פעמיים,  יפסיד 

תמיד ממליצים לאנשים להשקיע לטווח ארוך ולהיות סבלניים".
זה זמן טוב להיכנס להשקעות בבורסה?

משקיע  בכל  תלוי  זה  כי  תשובה.  לך  אענה  אם  פושע  "אהיה 
כזו בעיתון  יכול לתת המלצה  אני ממש לא  זאת אומרת  ומשקיע 
האם להיכנס לבורסה בשלב זה או לא. יש משקיעים שהם אוהבי 
סיכון הייתי אומר להם תשקיעו יש לכם כסף לשים בבורסה שימו 

חודשיים  ועוד   30% עוד  תשקיעו  חודשיים  חודש  עוד   20-30%
עוד 40% ככה תשקיעו בצורה הדרגתית שאם השוק ימשיך לרדת 
תתפסו חלק מהמניות במחיר יותר זול ואם הוא יעלה אז גם טוב. 
בסוף תפסתם ממוצע מחירים, ממוצע לא הרווחתם יותר מדי ולא 

הפסדתם יותר מדי".
"מי שמשקיע לטווח קצר הייתי אומר לו ברור שלא יכנס עכשיו. 
גם לטווח ארוך אם הוא יחשוש ולא ישן בלילה אני יגיד לו עזוב 
אולי לא מתאים לך בכלל. מי שלא אכפת לו והוא מבין שהשוק 
פעם עולה פעם יורד יכול להיות שזו הזדמנות קנייה. זה מאוד תלוי 
באדם עצמו. יכול להיות שזו הזדמנות אבל כל אחד שיעשה את 
החשבון שלו א. הטווח. לכמה זמן הוא רוצה ויכול להשקיע. ב. עד 
כמה הוא יכול לספוג את כל התנודתיות הזו מבחינה נפשית ולחיות 

איתה בשלום זה גם פרמטר מאוד חשוב".
ממה נובעות הירידות האלו? מאיפה זה מגיע?

מראה  הניסיון  דווקא  אבל  מחו"ל  התחילו  האלה  "הירידות 
כולם  כי  בחירות  של  בתקופות  דווקא  לעלות  נוטה  שהשוק 
יבחרו.  כשהם  יהיה  טוב  כמה  ומסבירים  הבטחות  מפריחים 
שנה   100 של  תוצאות  עולה.  השוק  בחירות  בתקופת  היסטורית 
בשוק האמריקאי מוכיחות שבחירות עשו טוב לבורסה. אבל בכל 
לא  הוא  כי  לירידות  נוטה  השוק  הראשונים  ברגעים  הזה  הבלגן 
אוהב אי וודאות ואז לאט לאט הוא חוזר לעצמו ועולה, זה נורא 
דומה למלחמות כי גם אז השוק נוטה למלחמות. בכלל מלחמות 
הן מביאות לפעילות כלכלית מואצת כתוצאה  כי  טובות למניות, 
בימים  שמה  וגם  לכלכלה,  טוב  זה  לשוק,  טוב  עושה  וזה  מחסר 
הראשונים יש ירידות ובימים שלאחר מכן השוק חוזר לטפס ויש 

עליות. לא תמיד אבל בדרך כלל זה ככה".
"כך שיכול להיות שהשוק גם מגיב לבחירות מגיב קצת לזה, אבל 
זו הסיבה אלא ההיסטריה בשווקים בחו"ל. החשש ממלחמת  לא 
עלתה  ארה"ב  של  הריבית  קיים.  גם  הוא  וסין  ארה"ב  של  הסחר 
והצפי לעוד קצת עליות, בינתיים הקפיאו את זה וגם טראמפ כועס 
על הנגיד שם שלא כ"כ תורם ליציבות, אז יש כזה תחושה ולא סתם 
חששות ויש להם על מה להתבסס, אבל שוב אין פה איזה מיתון 
באופק, יש דיבורים על עוד שנתיים מיתון אבל זה דיבורים. כרגע 
הרווחיות של החברות בסדר, אמנם היא יורדת מ-10% ל-8% אבל 
מחירי  לצמוח.  ממשיכות  והחברות  קיימת  הרווחיות  הכול  בסך 
כאלו  שמצדיקה  היסטריה  איזה  פה  אין  נוחים,  מאוד  החברות 
ירידות. יש משהו שנקרא סנטימנט משקיעים, שהמשקיעים בלחץ 

ומפחדים הם זורקים סחורה לשוק ואח"כ הם בסדר".
"הקוראים צריכים לדעת שקודם כל אין ארוחות חינם, אין סיכוי 
בלי סיכון, ככל שאתה מגדיל את הסיכוי אתה מגדיל את הסיכון. 

אין דבר כזה להגדיל את הסיכוי ולהקטין את הסיכון".
שלושה  חודשיים  ואחרי  הזה  לשוק  נכנס  אתה  אם  דבר,  "עוד 

מה  אלא  השקעות  לא  זה  חוזר  שוב  ואח"כ  ממנו  לצאת  מחליט 
שנקרא עסקי הימורים, מי שרוצה להיות בעסקי הימורים זה בסדר, 
לראות  ובאמת  ההון  בשוק  להשקיע  שרוצה  מי  ממליץ.  לא  אני 
ארוך  לטווח  היא  שההשקעה  להבין  צריך  ארוך,  לטווח  רווחים 
בשוק  הדרך  זו  גדולים,  רווחים  עושים  וככה  בסבלנות  להתאזר 
ההון. סבלנות ועקביות אלו שני הפרמטרים שמאפשרים להרוויח 

בשוק ההון. לא להתרגש, להתייעץ עם אנשי מקצוע".
למה השוק מגיב מהר?

בעניין  היום  כל  שהם  אנשים  המון  יש  תזזיתיים,  אנשים  "כי 
הזה וברגע שהם רואים שמשהו קורה הם מיד קונים ומוכרים, זה 
שיטה קלאסית להפסיד כסף, אבל אנשים עובדים עם אמוציות הם 
עובדים מהבטן ולא מהראש וזה לא טוב, זה דבר אחד. דבר שני, 
יש הרבה שחקני אופציות שלוקחים סיכונים מאוד גדולים לפעמים 
והם כל הזמן  גדול  גדולות אבל משחקים על  הם מוגנים בהגנות 
קונים וכל הזמן מזיזים את השוק, מספיק שיש לך את כל האנשים 
הפרטיים שכל יום מסתכלים על השוק וקונים זה ההובי שלהם לא 
רציונלי  לא  שזה  להסביר  להם  להגיד  יכול  אתה  כלום,  לך  יעזור 

לא  כסף  מפסידים  וככה 
שלהם  התחביב  זה  יעזור 
כמה  להם  עולה  והוא 
שעולה. כמה שהם מוכנים 

להשקיע ולהפסיד".
קרנות  מנהלי  גם  "יש 
לקופות  שבניגוד  נאמנות 
פנסיה  וקרנות  גמל 
פנסיונים  אפיקים  שהם 
שם  לטווח  והשקעה 
לקנות  יום  כל  יכול  הוא 
היסטריה  כשיש  ולמכור 
כזו אנשים נותנים פקודות 
וקרנות  הכסף  את  למכור 
למכור  חייבים  הנאמנות 
את  להם  להחזיר  כדי 
מוכרות  הם  אז  הכסף 
נוצרת  וכך  מכל הבא ליד 
זה  פשוט  מאוד  היסטריה 

טבע האדם".

להוביל  עשויות  הבחירות  דווקא  אבל  השבוע,  באדום  נצבעה  אביב  בתל  הבורסה 
לצמיחה כלכלית • הכלכלן ארז צדוק מסביר כיצד להיערך נכונה, האם כדאי להשקיע 

במניות ומדוע הנפילה השבוע מבוססת רק על היסטריה

כלכלת בחירות
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צד
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בניין הבורסה
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לפעמים המחוות הכי קטנות, יכולות לרגש אותנו בגדול. 
פגשתם נהג שריגש אתכם בגדול? גרם לכם לחייך? עזר לכם בדיוק כשהייתם צריכים? 

אנחנו רוצים לשמוע אתכם! 

ספרו לנו מה הסיפור שלכם ושל הנהג שלנו ותוכלו לזכות בחופשה בארץ או בחו"ל 
ובמגוון פרסים שווים, והנהג יוכל לזכות בתואר "הנהג שלנו 2018".

 הנהג שלנו ריגש גם אתכם? 
ספרו לנו על זה ותוכלו לזכות בחופשה בחו"ל!

בכפוף לתקנון הפעילות

טוב שההגה בידיים של אגד
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בחירות חסכוניות

מפלגות  כל  בהסכמת  בחירות.  במערכת  אנחנו  אז 
הגיוס,  חוק  בעניין  הסכמות  אי  רקע  על  הקואליציה, 
טוב  מזל  הקרוב.  לאפריל  הבחירות  הקדמת  על  הוכרז 
ישראל, החגיגה הדמוקרטית חוזרת, ובקלישאות אפשר להכביר. 
רק לא ברור מה יהיה אחרי הבחירות הבאות שאין לפניהן. שינויים 
דרמטיים לא צפויים לפי הסקרים (ונבואה אתם יודעים למי ניתנה 
משחרב בית המקדש), ובעיות שיש היום לא יהיו קלות יותר אחרי 
אפריל. אולי פשוט נוח יותר בפוליטיקה לברוח מבעיות ההווה, 
ולו למען דחיה של כמה חודשים. אבל מבחינה כלכלית, הקדמת 

הבחירות חוסכת לכולנו צעדים פופוליסטיים בעלי מחיר כבד.  
התבטא  הוא  איך  טוב.  רעיון  זה  הבחירות  הקדמת  כחלון  עבור 
כבר  ממילא  הרי  "אנחנו  הבחירות?  להקדים  ההצעה  כשעלתה 
על  כולנו  של  הכסף  את  הוציא  כחלון  ואכן  בחירות",  בקמפיין 
קמפיין הבחירות אולי היקר בתולדות המדינה, והקדמת הבחירות 
יכולה למנוע ממנו להתמודד עם התוצאות. קזינו מחיר למשתכן, 
וקבוצת  כוחני  עובדים  ועד  לכל  כניעה  המינימום,  שכר  העלאת 
מיליארדי  עשרות  לכולנו  עולה  זה  כל  במשק,  אפשרית  לחץ 
דולרים, מה שהוביל לפריצת יעד הגירעון של התקציב. אי עמידה 
ביעד מסכנת את דירוג האשראי של ישראל, והתפוצצות הבועה 
ערב בחירות יכולה להיות מפחידה עבורו. אז הולכים לבחירות, 
כל  עבור  ביוקר  משלם  שהוא  יבין  לא  שהציבור  תקווה  תוך 

ההגרלות והמיזמים ה"חברתיים" של שר האוצר שלו. 
מהקדמת  נגזרת  תועלת  גם  יש  בישראל  הציבור  כלל  עבור 
נוספות שתכנן כחלון עבור  הבחירות, זה יחסוך לכולנו הוצאות 
קמפיין הבחירות שלו. כן, הקמפיין היקר של כחלון על חשבוננו 
לקדם  תכנן  הוא  לביצוע.  נוספות  נקודות  לו  היה  היה הסוף,  לא 
חוקים והחלטות אשר יזיקו במובהק לכלכלה בטווח הארוך, אך 
יספקו תופינים תקשורתיים בטווח הקצר. מראית עין של "מניעת 
לייצור  הפחם  על  המס  את  להוריד  תכנן  כחלון  מחיה".  יוקר 
חשמל, כדי למנוע את עליית המחירים במחיר החשמל, בעקבות 
הרפורמה הרשלנית שהועברה. הויתור על המס הוא פלסתר, שבא 
לכסות על מחדל ממשלתי, כאשר את המחיר ישלם הציבור. הרי 
אם נגרע מס מן הקופה הכללית, מישהו אחר יצטרך לשלם אותו. 

וברור לכם מי זה יהיה. 
מכס  סלקטיבי  באופן  להוריד  כחלון  תכנן  האופן  באותו  בדיוק 
על מוצרים הנדרשים לחברת אוסם, כדי שזו לא תעלה מחירים. 
גורם לעליית מחיר לציבור, רק חבל  יפה שכחלון מבין שהמכס 
שהוא חושב לתת את ההוזלה רק לחברת אוסם ולא להוזיל את 
ויתור מכס לחברה ספציפית בלבד  כלל המוצרים עבור הציבור. 
של  התופין  חברה.  לאותה  הציבורית  מהקופה  כסף  למתן  דומה 
"מניעת עליית מחירים" היה עולה ביוקר לכולנו אילו יצא לפועל. 
וכך גם ההצעה שלו לסבסד את מחירי הלחם האחיד, כדי למנוע 
את עליית מחירו. השכבות החלשות, אגב, צורכות בעיקר פיתות, 
כך שההוזלה הקוסמטית שתכנן כחלון כמעט ולא הייתה מסייעת 

להן. 
ומכך  כחלון,  של  הבזבוזים  קמפיין  את  עצרה  הבחירות  הקדמת 
התועלת  ברורה  לא  התועלת  החרדי  לציבור  אך  נשכרים,  כולנו 
אחרי  שוב  לפתחנו  תחזור  הגיוס  בעיית  הבחירות.  מהקדמת 
שאין  מחר  יהיה  מה  בהקדמתם?  חכמים  הועילו  ומה  הבחירות, 
פסקת  את  להעביר  יותר  קל  יהיה  הבאה  בכנסת  וכי  היום? 

ההתגברות כדי לעצור את בג"צ? הלוואי. 

אין שמאל בישראל, 
וזה לא טוב לימין

אין שמאל רציני בישראל, וזו בעיה.  מיד עם ההכרזה על פיזור 
המפלגות  פליטי  כל  ואצו  להתארגן,  המפלגות  אצו  הכנסת 
אינקובטור  לחפש  מפלגה  להיות  שרוצים  הפוליטיים  והעוברים 
מפלגות  ישנן  בימין  בעוד  הקרובות.  לבחירות  אותם  שידגיר 
גדולות ויציבות יחסית, לפחות על פי הסקרים שינויים דרמטיים 
לא צפויים בימין, בשמאל חגיגה של פליטים וכוכבים מונפצים מן 
הגורן ומן היקב ולכל אחד סקר משלו. כל אחד מקים מפלגה, כל 
אחד מכריז שאם יחברו אליו אז יהיה "גוש נגד ביבי", וכל אחד 
משיח. אפילו אהוד ברק "לא ימנע מלהוביל את הגוש". שיח על 

רעיונות ואידאות לא קיים. וזו בעיה. 
כל שמאלן מתחיל רואה עצמו בראש השיירה, אורלי לוי אבקסיס, 
עדינה בר שלום, בני גנץ, יאיר לפיד, אבי גבאי, ציפי לבני, ויסלחו 
לי אלה ששכחתי לאזכר. כולם נגד ביבי, כולם רוצים גוש. הסקרים 
לרגע.  כמשיח  משמש  אחר  מישהו  יום  ובכל  מאד,  תנודתיים 
כאזרח.  זה מדאיג  אך  מן הצד,  כצופה  אולי משעשע  זה  חגיגה. 
כאשר אין מלחמה אמיתית על רעיונות, אז הכל הוא רק משחק 
שמות וסיסמאות – מי יפציע עם שם מפתיע או חיבור חדש. זה לא 

שיח ציבורי, זה הצד הגרוע של הדמוקרטיה. זו בעיה. 
וכשכל המועמדים החדשים והישנים בשמאל פותחים את הפה, 
כמעט בכל הפעמים הם מובילים את השיחה ל"צריך לסיים את 
השלטון המשפחתי", "חשדות לשחיתות", "ביבי אוכל גלידות", 
"ביבי מעשן סיגרים", "העם רוצה מנהיג חברתי", "כסף לתרבות 
על  דגש  השמות  סיסמאות  וכהנה.  וכהנה  להתנחלויות",  ולא 
הקוריוז ועל השוליים, ומתעלמות לחלוטין מן המהות. ושיח על 

המהות הוא הכרחי. 
השמאל בחדלונו הפקיר לחלוטין את השיח על מדיניות, ועוסק 
נתניהו  ביבי  את  השמאל  הפך  בכך,  ובפרסונליזציה.  ברכילות 
למונופול על ההנהגה הרצינית, ליחיד בתחומו אשר עוסק בדברים 
מדיניות,  על  הרציני  השיח  זירת  את  הפקיר  השמאל  המהותיים. 
והותיר אותה לאדם יחיד – נתניהו. זה אולי נוח פוליטית לימין, 

אך כאזרחים זה מצב בעייתי. 
חדים  שיהיו  כדי  רעיונות  וגם  להסתאבות,  מביא  לרוב  מונופול 
אוהב  אידאולוג  כל  אותם.  יאתגרו  הזמן  שכל  צריך  ומשויפים, 
זאת  עושה  נתניהו  לדעותיו,  המתנגדים  עם  ולהתפלמס  לפגוש 
במערכת  ובמיוחד  האחרונה  בשנה  אך  רבה,  ובהנאה  בהצלחה 
הבחירות כעת אף אחד לא מאתגר אותו. לסיסמאות, כידוע, אין 
טעם להשיב. כאשר השמאל מותיר את נתניהו כמונופול רעיוני, 

זה לא טוב לימין, ולא טוב למדינה. 
דווקא כדי לחזק את שלטון הימין, שלטון יציב שהביא ליציבות 
ותמיד  השלטון,  את  שיאתגר  רציני  שיח  שיהיה  חשוב  לישראל, 
יטיל ספק בכל הנחת יסוד. זה טוב שמנהיג צריך לנמק ולהסביר 
פשוט  שהאופוזיציה  רואה  הוא  כאשר  טוב  לא  זה  החלטותיו, 
פוטרת אותו מזה ברדידותה. כדי שיהיה ימין רציני ואחראי, צריך 
שיהיה שמאל נשכן. נקוה שלמרות התזזיתיות בשמאל, ימצא שם 

מי שידבר על רעיונות רציניים. 
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הקדמת הבחירות 
עצרה את קמפיין 

הבזבוזים של כחלון, 
ומכך כולנו נשכרים, אך 
לציבור החרדי התועלת 

לא ברורה התועלת 
מהקדמת הבחירות. 
בעיית הגיוס תחזור 
לפתחנו שוב אחרי 

הבחירות, ומה הועילו 
חכמים בהקדמתם? מה 
יהיה מחר שאין היום? וכי 

בכנסת הבאה יהיה קל 
יותר להעביר את פסקת 

ההתגברות כדי לעצור 
את בג"צ? הלוואי

"



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



כ' טבת תשע"ט 28/12/18 12

מי נגד מי

בחירות. פנחס ספיר ממנהיגי מפלגת העבודה ושר 
׳בחירות  האוצר המיתולוגי בשנות ה70 היה אומר: 
זה כמו צולנט, אתה יודע מה אתה מכניס, אינך יודע 
מה יוצא׳. הבחירות לכנסת הבאה מתוכננות לד׳ ניסן. עד אז 
יזרמו הרבה מים גם בירקון היבש. הכל נזיל, פתוח לשינויים.  
בליכוד הדברים יחסית ברורים, בנימין נתניהו יוביל, גדעון 
מה  הרשימה,  בצמרת  מקום  על  יאבקו  השרים  חוזר,  סער 
שמקדם את הסיכויים לחזור לכורסת השר. הח"כים שנבחרו 
ברשימה  להיבחר  יחויבו  המפלגה  חוקת  פי  על  במחוזות, 
המרכזית, הסיכויים קלושים, רובם יחזרו הביתה. מהמחוזות 
לכנסת  ופלפל  צבע  אקשן,  שיוסיפו  חדשים,  כוכבים  יגיעו 

הבאה, רמה - קצת פחות. 
שקד  ואיילת  בנט  נפתלי  ברורים.  הדברים  היהודי,  בבית 
פתוחה,  שעדיין  השאלה  ממשיכים.  הח"כים  רוב  מובילים, 
בסוף  מתקומה.  וסמוטריץ  אריאל  השר  עם  שת״פ  המשך 
יהיה בסדר. הסקרים טובים, לא מחליפים סוסים בעליה. בנט 
ידרוש שדרוג לביטחון יסתפק בתיק החוץ, לשקד טוב במשרד 
אלטרנטיבה,  להם  אין  הימין!  אבוקת  כנושאי  המשפטים. 

לשת״פ עם מפלגה חליפית. בסוף מה שהיה הוא שיהיה.  
בגדול.  אותה  לאכול  הולכת  כחלון,  משה  של  ׳כולנו׳ 
הסוף.  לא  וזה  מנדטים  ל6/7  ירידה  לה  מנבאים  הסקרים 
כחלון שיחק על ׳קולות הברירה׳ שכל בחירות מחפשות בית 
במגרש  ישחקו  הפעם  ז״ל.  הגמלאים  מפלגת  בסגנון  חדש. 
הזה ויתחרו על הקולות האלו, מספר אלטרנטיבות, לא פחות, 
הסוציאלית  החברתית  המשבצת  על  קורצות.  יותר  ואולי 
שטבע  ׳גשר׳   ההיסטורי  השם  עם  לוי,  אורלי  ח״כ  מככבת 

אביה דויד-לוי.
במרכז הביטחוני יתייצב כוכב מערכת הבחירות הבאה, רב 
אלוף מיל בני גנץ. חיבור בין בוגי יעלון לבני גנץ, יעמיד את 
יותר  יהיה  השלם  המרכז.  של  הימני  בצד  החדשה  המפלגה 
את  יגרד  עצמאית  מפלגה  בראשות  יעלון  בוגי  חלקיו.  מסך 
אחוז החסימה מלמטה, מאידך, הניסיון, הארומה הביטחונית 
החדשה  למפלגה  יוסיפו  יעלון,  של  הפוליטי-ימני  והשיוך 

יותר מנדטים מאשר בוגי יעלון יקבל בהליכה עצמאית. 
המחנות.  בין  השוויון  שוברת  הינה  גנץ  בני  של  המפלגה 
הצלחה של גנץ יכולה להעביר את השלטון לשמאל או לבסס 
אגודת  לחלק של  לפחות  ללא החרדים.  נתניהו  את ממשלת 
ישראל, גם בהליכה משותפת, תהיה בעיה אמיתית להצטרף 
לא  בחוק  שינויים  הנוכחי.  הגיוס  חוק  עם  חדשה  לממשלה 
יעברו אצל מרכיבים אחרים בקואליציה, בני-גנץ יכול להיות 

׳מסלק המוקשים׳. אגודת ישראל תצטרף בשלב השני.  
נעלם נוסף במפה הפוליטית הינו יאיר לפיד. ביש עתיד של 
לפיד ויאיר לפיד אישית הפנימו שקדנציה נוספת באופוזיציה 
מחסלת את עתידו הפוליטי. 10 שנים במדבר הפוליטי גוזרים 
ולקבל  הבא  הקואליציוני  לגוש  לחבור  חייב  לפיד  כליה. 
סינדל  לפיד  מאידך,  פוליטית.  לשרוד  בכדי  ביצועי,  תפקיד 
עצמו בהצהרות ברורות, שלא יצטרף לממשלה שנגד ראשה 
יש כתב אישום. לפיד הינו שותף נוח לנתניהו, בממשלה ללא 
והדתיים  חרדים. או בממשלה שאימת חוק-הגיוס מאחוריה 

בתוכה. כסף ותקציבים אף פעם לא היו בעיה קריטית. חקיקה 
דתית ממילא לא קיימת.  

בצפון  שמתגלה  נוספת  מנהרה  שכל  צוחקים,  בתקשורת 
להוסיף  יצטרכו  הזה  ובקצב  לליכוד  מנדט  מוסיפה  ונאטמת 
הנוכחי,  הביטחוני  שהמצב  ספק  אין  למליאה.  ח"כים 
מנהרות  לאטימת  המוצלח  המבצע  בדרום,  השקט השברירי 
בראשו  והעומד  הליכוד  את  ממצבים  בצפון,  החיזבאללה 
לשמירה  שותפים  שמחפשת  והגדולה  הבכירה  כמפלגה 
מערכת  במהלך  יוגש  לא  אישום  כתב  ושיפורו.  המצב  על 
הבחירות! אחריהם המבול. בנימין נתניהו מחוזק ע״י הצבעת 
אמון חוזרת מצד המצביעים, אינו דומה לעוף מקרטע בשלהי 

קדנציה, כשהוא נוסע על שאריות אדי הדלק.   
מחושב.  לא  ואולי  גדול  הימור  לקחו  החרדיות  המפלגות 
במקסימום הם יכולים לשאוף למעמדם הנוכחי בקואליציה. 
אחוז החסימה הגבוה, והתמקדות מערכת הבחירות בבחירה 
בין גוש הימין לגוש השמאל, יכולה לנקז מהם אלפי קולות. 
ואוהב לשאוב מנדטים  נתניהו כבר הוכיח שהוא לא חושש 
משותפיו הטבעיים. פיצול ביהדות התורה יכול להשאיר את 
30 אלף קולות אנשי  שתי הסיעות בבית, ולכן זה לא יקרה. 
התורה  ויהדות  יאמן  הבלתי  יקרה  א״כ  אלא  אבודים,  הפלג 
תתפלג. האמוציות האישיות בש״ס שוב יגרמו לאובדן עשרות 
אלפי קולות. הליכה עצמאית של פייגלין ועוצמה יהודית שוב 

יגרעו עשרות אלפי קולות בטוחים לימין.
של  חבירה  בראש!  מי  הגורלית  בשאלה  מפולג  השמאל 
קטן  יהיה  השלם  אך  גדול,  גוש  אולי  תיצור  המרכיבים  כל 
משמעותית מסך מרכיביו. מצביעים פוטנציאלים לגנץ-יעלון 
לא יצביעו למפלגה שבראשה יעמדו אהוד ברק וציפי ליבני. 
פיצול  מוביל.  או  מרכיב משמעותי  להיות  גבאי הפסיק  אבי 
אפשרי במחנ״צ יחסל את בכירותו של אבי גבאי ויהיה הסוף 
המפלגה- של  השיעים  המתאבדים  ההיסטורית.  למפלגה 
בעידן  מפלגת-העבודה  של  קיצה  את  יביאו  האבודה, 

הטכנולוגי וההי-טקי החדש. 
בסקרים חוזים עליה למר״ץ מפלגת השמאל הפוסט ציונית. 
השנים.  במהלך  שהקצינה  מסורתית  ייחודית  נישה  למר״ץ 
של  חבירה  לה.  טוב  והמרכז  השמאל  מרכיבי  בין  הפיצול 
הימין,  בגוש  שיתחרה  ומאוחד  גדול  לגוש  והשמאל  המרכז 
כשזה יהיה הנושא המרכזי  וליבת מערכת הבחירות, שלטון 
למי? ימין או מרכז שמאל? עלול להביא לסופה הפוליטי של 

מר״ץ.  
הבית  הימין.  בגוש  טכני  לאיחוד  יגרום  בשמאל  איחוד 
ואיווט ליברמן ימצאו עצמם בגוש טכני מאוחד עם  היהודי 
הליכוד.  לליברמן זו יכולה להיות הצלה רבתי, בסקרים הוא 

לא ממריא. 
את  שיודעים  צולנט!   זה  בחירות  המסקנה,  חוזרת  שוב 
יותר  נהיה  לאפריל  ב9  הסופי.  הטעם  את  לא  אך  מרכיביו 
חכמים. בדיעבד יתברר מי הימר על הסוס הנכון? מי קרא את 
המפה? ומי איבד את הקסם והיכולת. בינתיים יהיה מעניין. 
ונערכת  מתנפצת  שוב  והמפה  הבטחוני,  במצב  קטן  שינוי 

מחדש. מזרח תיכון לא חדש.

בימין לא צפויות הפתעות של ממש, יאיר לפיד צריך לקבל החלטה גורלית על 
עתידו ובשמאל מופעלים לחצים לנסות ולייצר מפץ כולל • מפת השחקנים 

הפוליטיים – מאה יום לבחירות

עו"ד יצחק שינפלד 



המפלגות החרדיות לקחו 
הימור גדול ואולי לא 

מחושב. במקסימום הם 
יכולים לשאוף למעמדם 

הנוכחי בקואליציה. 
אחוז החסימה הגבוה, 

והתמקדות מערכת 
הבחירות בבחירה בין 

גוש הימין לגוש השמאל, 
יכולה לנקז מהם אלפי 

קולות. נתניהו כבר הוכיח 
שהוא לא חושש ואוהב 

לשאוב מנדטים משותפיו 
הטבעיים. פיצול ביהדות 

התורה יכול להשאיר את 
שתי הסיעות בבית, ולכן 

זה לא יקרה

"
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איש לא הופתע השבוע מהודעת ראשי סיעות 
הקואליציה על הקדמת הבחירות. הכתובת הייתה 
על הקיר כבר כמה חודשים, עוד לפני התפטרותו 
של שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן. אין ספק 
שמאז התפטרותו של ליברמן המהלך הואץ, קואליציית 
שישים ואחת אינה אופציה לשרוד, בוודאי לא בשנה 

האחרונה לפני התאריך המקורי. 
אבל יש משהו שצריך לשים אליו לב מאוד, ההודעה על 

כך שהקואליציה הנוכחית היא בעצם 
הגרעין לקואליציה הבאה שתקום לאחר 
הבחירות הקרובות - היא לא תעודת 
החרדיות.  המפלגות  עבור  ביטוח 
האמירה הזו של אבי גבאי וציפי לבני 
לפיה הם היחידים שמבטיחים לא לשבת 
בממשלת נתניהו אם תקום, אומרת בעצם 
שיאיר לפיד כן ישב. וזה לא רק לפיד, 
שימו לב לבני גנץ (שעליו כתבתי כבר 
לפני מספר חודשים), בהנחה שהוא 
באמת מקים מפלגה לבד ללא יאיר לפיד, 
גובר הסיכוי שלפיד יצטרף לממשלת 

נתניהו הבאה. 
צריך להבין, לפיד זה חד משמעית 
על חשבונן של המפלגות החרדיות. 
נכון שנתניהו נוטה להקים ממשלה עם 
המחנה הלאומי כשהמפלגות החרדיות 
הן חלק מרכזי בממשלה כזו, אבל שלא 
יהיה ספק, הכל שיקולים של פוליטיקה. 
בהנחה והליכוד יקבל בבחירות הבאות 
שלושים מנדטים, ובני גנץ יהיה עם 
חמישה עשר, לפיד עם משהו כמו עשרה 
מנדטים, נתניהו לא יהסס לפנות אליהם 

כדי שייכנסו לממשלה. 
יכולות  אינן  החרדיות  המפלגות 

להסתובב היום בתחושה שכניסתן לממשלה הבאה מובטחת 
בכל מצב. זה ממש לא המצב, וזה אמור להטריד את ראשי 
המפלגות החרדיות. בפרט שלמרות שיש הישגים כבירים 
למפלגות החרדיות בארבע השנים האחרונות בממשלה שבה 
הם היו הדומיננטיים ביותר, אבל את חוק הגיוס ומעמדם 

של בחורי הישיבות, הם עדיין לא הצליחו לסדר. 
לכן, ייתכן מאוד והממשלה הבאה שככל הנראה תהיה 
בראשות נתניהו, תהיה ממשלה עם רוב של כמעט שבעים 
חברי כנסת אמנם, אבל ללא המפלגות החרדיות, אלא עם 

בני גנץ ויאיר לפיד. 
גם על האמירות של ראשי הבית היהודי לפיהן הם רוצים 
ללכת בברית אחת עם המפלגות החרדיות, אסור להסתמך. 

כבר ראינו את ברית האחים בנט ולפיד בממשלה הקודמת. 
אמנם ברית שלא החזיקה מעמד, ועם אמירות של בנט 
שהוא לא יחזור על הטעות הזו, אבל יש דיבורים לחוד 
ומעשים לחוד. לכן מה שיקרה בגזרת לפיד ובני גנץ אמור 
להטריד מאוד את המפלגות החרדיות שלא יכולות היום 
לומר בוודאות מוחלטת שהם יהיו חלק מהממשלה הבאה 
בראשות נתניהו, זה אנחנו או לפיד (סיבוב מספר שתיים)

 .

עונת הסקרים חוזרת

כאילו לא קרה שום דבר בבחירות כאן לפני ארבע שנים, 
כשתוצאות הסקרים ותוצאות האמת היו רחוקות זו מזו. 
כאילו במעצמה הגדולה בתבל שם היו בחירות רק לפני 
שנתיים וגם שם הסקרים הבטיחו בוודאות שהילרי קלינטון 
נשיאת ארצות הברית. אז הבטיחו לעצמם כל מיני מובילי 
דעת קהל כאן בישראל, שהגזמנו באמון והבמה הניתנת 

לסקרים ולסוקרים ומה שביניהם. 
הנה עכשיו התחילה לה מערכת הבחירות הנוכחית, 
כששוב פעם העניין המרכזי שסביבו תתנהל כל מערכת 

הבחירות יהיו סקרים. אז מה אם כולם יודעים שכל סקר 
קנוי או מקצועי ככל שניתן אינו משקף את האמת לבסוף, 

לפעמים גם הוא אינו משקף מגמה. 
ימשיכו הפוליטיקאים לרדוף אחרי הסוקרים עצמם 
כדי שיתנו להם בסקר מנדט או שניים יותר, ימשיכו גם 
העיתונאים והפרשנים לנתח תמונות מצב פוליטיות לפי 
הסקרים, ואז בתוצאות הבחירות שיהיו כאן בעוד שלושה 
ומשהו חודשים, גם אז נשמע שוב פעם את חשבון הנפש של 
כולם על הסקרים. אפשר פשוט לעשות 
העתק הדבק של אותם מילים שנאמרו 
במוצאי הבחירות הקודמות ולסיים עם 
זה, למה לטרוח כששום דבר אינו נלמד 

בעניין הסקרים?!

אומן כל השנה

ראש  לקראת  חודשים,  לפני מספר 
השנה, כתבתי כאן בטור הזה על הנסיעה 
לאומן לראש השנה, כתבתי שזה לא כמו 
פעם, שבוע לאחר מכן הבהרתי וגם חצי 
התנצלתי. השבוע, נסעתי לאומן כדי 
שזקוקים  קרובים  כמה  על  להתפלל 
לישועה. הייתי בציון רבינו נחמן כדי 
להתפלל אמנם, אבל גם כדי לבקש סליחה 

על המאמר ההוא. 
לראות יהודים שנוסעים במסירות נפש 
עצומה לשם, בקור ובשלג (שהיווה קושי 
עצום להגיע לאומן) אנשים נוסעים שעות 
רבות וארוכות, הכל כדי להתפלל ולבקש 
שזכותו של רבי נחמן תגן עלינו אמן. 
לקרוא את תיקון הכללי שוב ושוב ושוב 
ולבקש בקשות כפי שהבטיח הצדיק, 
שמי שיעלה על קברו ויאמר את אותם עשרה מזמורים 
של תהילים (התיקון הכללי) הוא ישתטח בעבורו לאורך 

ולרוחב ויוציאו משאול תחתיות. 
בוודאי ובטח שלא אני יכול לכתוב מאמר ביקורתי כזה 
או אחר, על הנסיעה לשם בראש השנה. לא רק בראש השנה 
אלא בכל השנה כולה מגיעים לשם אלפי יהודים. שוחחתי 
השבוע בעת ביקורי שם עם מספר בעלי בתי מלון סמוך 
לציונו, הם סיפור לי שהעסק רק הולך ומתרחב, ושאין 
יום או תקופה בשנה שהם יכולים לסמן לעצמם כחזקה 
יותר או חלשה פחות (חוץ מראש השנה כמובן), בכל יום 
במשך השנה כולה מגיעות קבוצות שונות להתפלל, להעתיר 
ולבקש. וכמובן לסמוך על הבטחתו של רבינו נחמן בעניין 
התיקון הכללי, אשרינו שזכינו, שיתקבלו התפילות אמן. 

זה אנחנו או לפיד
כניסתו של בני גנץ לזירה הפוליטית פותחת בפני נתניהו אפשרות של ממשלה נטול חרדים • האם לא למדנו 

כלום מהסקרים בבחירות שעברו, ומאלה שצפו את ני צחונה של קלינטון בארה“ב? • וגם: בקשת סליחה 
מהנוסעים לאומן



דוד חכםחכם מה הוא אומר / דוד חכם

המפלגות החרדיות אינן יכולות להסתובב היום בתחושה שכניסתן לממשלה 
הבאה מובטחת בכל מצב. זה ממש לא המצב, וזה אמור להטריד את ראשי 

המפלגות החרדיות. בפרט שלמרות שיש הישגים כבירים למפלגות החרדיות 
בארבע השנים האחרונות בממשלה שבה הם היו הדומיננטיים ביותר, אבל את 

חוק הגיוס ומעמדם של בחורי הישיבות, הם עדיין לא הצליחו לסדר. 

"

צילום: א. בן ישראל
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שמחת נישואי נכד האדמו"ר ממונקאטש בן לבנו הרה"צ רבי ירוחם פישל רבינוביץ ראש ישיבת "יודעי 
בינה" מונקאטש, עם נכדת האדמו"ר מביאלא | צילומים: משה גולדשטיין  | הפקה: טיפ הפקות 

הילולת האדמו"ר בעל ה'דבר חיים' מנדבורנה זיע"א אצל נכדו מ"מ האדמו"ר מנדבורנה 

מעמד חנוכת הבית לישיבה לצעירים 'בית פנחס' דחסידי בעלזא בקרית הרצוג בבני ברק 
בהשתתפות הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בן האדמו"ר מבעלזא | צילום: משה גולדשטיין
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 האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בביקור 
באגף המחודש במוסד "בית 

לפליטות" בירושלים | צילום: מוטי ב. 

מעמד הכתרת הגר"י מקלב לרב קהילת 'אילת 
השחר' בפרדס כץ במעונו של מרן שר התורה 

הגר"ח קניבסקי 

שמחת נישואי נכד האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק, בן לחתנו הרה"צ רבי אפרים אהרן למברגר, עם נכדת 
הגה''צ רבי חיים לייב דייטש גאב''ד חוג חת''ס פ''ת, בת הרה''ג ר' פרץ טוביה דייטש | צילום: ברוך אוביץ

 האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בביקור 

חב
יבבב
תורצ
םששההתי

תצח ב
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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