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בתחילת הכתבה, סיקרנו את תהליך הבחירות הפנימיות 
בבית היהודי, עד כמה זה משמעותי? שוחחנו עם עמנואל 
שילה, עורך ראשי של העיתון המוביל בציבור הדתי לאומי, 
'בשבע': "הדבר המשמעותי שקרה הוא שבצלאל סמוטריץ' 
קיבל את ההנהגה, בכל זמן אחר ובפרט בזמן הזה יש לזה 
יותר  צעירות,  יותר  לידיים  עוברת  שההנהגה  משמעות 
מעודכנות, יותר תקשורתיות. סמוטריץ' הוא בן אדם מאוד 
נמרץ ופופולרי, עובר מסך, זוכה להערכה רבה בציבור ויודע 
לנהל קמפיינים, ולכן דווקא בנסיבות הקשות שבהם נמצאת 
של  ההנהגה  הנטישה של  בעקבות  הדתית  הציונות  עכשיו 

בנט ושקד יש צורך בזה".
לא  היא  הייתה מתרחשת בכל מקרה,  הזו  "ההתמודדות 
קשורה לעזיבה של בנט ושקד, ואני מניח שסמוטריץ' היה 
נבחר בכל מקרה, אבל עכשיו הבחירה הזאת יותר חשובה 
דחוף  צורך  ויש  הלכה  ההנהגה  בעצם  כי  ומשמעותית 
ככה  המתאים,  הבנאדם  הוא  וסמוטריץ  חדשה  בהנהגה 
חושב הציבור לפי סקרים שהתפרסמו גם אצלנו בבשבע וגם 
במקור ראשון, וככה חושבים גם חברי המרכז של האיחוד 
 83 בצורה מאוד משכנעת,  הניצחון  לו את  הלאומי שנתנו 

מול 40."
גדול בציבור  אתה חושב שהוא סומן מזמן כמנהיג מחנה 
– כי השמאל כבר סימן  – אולי לפני כמה שנים  הדתי לאומי 

אותו וחבט בו?
בקצה  חבטות  שק  איזה  לסמן  אוהב  השמאל  "תראה, 
זה  את  לעשות  רצו  הם  דמוניזציה,  לו  ולעשות  הימין  של 
חכם  מאוד  הוא  כי  גם  להם  הלך  לא  זה  אבל  לסמוטריץ' 
אדם  בגלל שהוא  וגם  תקשורת  מול  להתנהל  ויודע  ופיקח 
נחמד ונעים הליכות, באופן שהוא גם קיבל שם מחמאות. 
אם נראה לדוגמה איך נפרד ממנו חבר הכנסת איתן כבל הוא 
דיבר על זה שיש בינו לבין סמוטריץ' פערים אידאולוגיים 
לא  אני  אותו,  ומכבד  מעריך  מאוד  הוא  אבל  אדירים 
הזו של  בדמוניזציה  היום ממשיכים  כאלו שעד  יש  אומר, 
גם  ושם  פה  לגיטימי,  ללא  אותו  להפוך  ומנסים  סמוטריץ' 
היו לו מעידות לשון שמשכו אש, אבל בסך הכל הוא הצליח 
ולהפוך  אותו  לבודד  הצליחו  ולא  זה  עם  יפה  להתמודד 
אותו ללא לגיטימי. חלק מהעניין הזה היה שהוא היה חלק 
הקואליציה  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  ועבד  מהקואליציה 

ועם בנט ושקד בהעברת חוקים ובוועדות הם ידעו שהחבר 
כנסת שם שהם יכולים לסמוך עליו שיעשה את העבודה זה 
סמוטריץ', אז באופן כללי גם אם הוא סמן ימני בדעות שלו, 
הוא בכל זאת הצליח להישאר לפחות לגיטימי ואפילו יותר 

מזה".
למקום  חילוני  אדם  של  בחירתו  את  מסביר  אתה  איך 

הרביעי ברשימה )יוסי כהן(?
"היה בזה משהו קצת מפתיע, אם כי השם שלו כבר הוזכר 
בסוף  לזכור  צריך  סיכויים.  בעל  כמועמד  ב'בשבע'  אצלנו 
שהסיכוי שזה יהפוך למקום ריאלי הוא לא כ"כ גבוה, אין 
איזו  כאן  שיש  חושב  אני  אבל  יקרה.  שזה  סיכויים  הרבה 
בשם  ושקד  ובנט  הלכה  שקד  שאיילת  שלמרות  אמירה 
שיתוף הפעולה בין דתיים לחילונים הקימו מפלגה חדשה, 
בלבד  לדתיים  היה  לא  ומעולם  הלאומי שמאז  באיחוד  אז 
האופציה של ההשתלבות של האנשים שאינם חובשי כיפה 

אבל מחזיקים בעמדות של התנועה עדיין קיימת".
זה יעורר חשש אצל בנט ושקד?

יכול  יותר חילונים מהבית היהודי,  "לא, הם בכל מקרה 
מה  משום  לתמוך  נוטים  שיותר  חילונים  של  מקרה  להיות 
בבית היהודי ולא בימין החדש של בנט ושקד, אז האפשרות 
תהווה  הזו  מהרשימה  חלק  להיות  חילונים  של  העקרונית 
משקל אצלם, אני לא צופה שיהיו הרבה אנשים כאלו הפעם. 
אולי בעתיד זה יפתח אפשרויות בפני עוד אנשים ונגלה עוד 
הזה  בשלב  אבל  הזו,  ברשימה  שקד  איילת  של  סוג  איזה 
אני לא רואה לזה משמעות מעבר לכך שזה משדר פתיחות 
מסוימת. זה אולי דווקא יקל על דתיים מסוג מסוים להצביע 

לרשימה מאשר שזה יביא חילונים".
אתה רואה חיבור עם אלי ישי ועוצמה יהודית?

והאיחוד  היהודי  הבית  את  לחבר  זה  הראשון  "השלב 
בגלל  סביר  יותר  זה  אבל  פשוט,  כזה  לא  גם  זה  הלאומי, 
חומרת המצב שני הצדדים מבינים שפשוט אין להם ברירה. 
על  נמצא  זה  ישי  ואלי  יהודית  עוצמה  של  הצירוף  לגבי 
השולחן, יכול להיות שיצרפו את שניהם, יכול להיות שאחד 
מהם ויכול להיות אף אחד מהם. אלי ישי עצמו אני מבין יש 
לו על השולחן הצעה שאולי תיווצר מפלגה חרדית מאוחדת 
שהוא יצטרף אליה, אלו דיבורים, הסיכויים לא מי יודע מה 

גבוהים אבל זה גם יכול להיות".

האיחוד החרדי יכול להשפיע על הבית היהודי?
יכול להשפיע על כמה מאות קולות, לא תהיה לזה  "זה 

השפעה דרמטית".
איך אתה מנתח את התבטאות של גנץ השבוע?

יצא  שזה  חושב  אני  התכוון,  בדיוק  הוא  למה  "השאלה 
לפנות  התכוון  הוא  התכוון,  שהוא  ממה  שמאלני  יותר 
לכם  שנעשה  תחושה  לכם  יש  להם  ולומר  הדרוזי  לציבור 
זה. האם הוא התכוון לבטל את חוק  עוול אנחנו נתקן את 
אחרים  חוקים  לחוקק  יותר  או  אותו  לשנות  או  הלאום 
נשמע  כבר  שזה  הדרוזי  המגזר  של  התחושה  את  שישפרו 
הרבה פחות שמאלני וגם אנשי ימין מוכנים להגיד? זה יצא 
לו לא טוב וזה סיבך אותו, וזה בעיקר מסביר א' למה הוא 
וב' שכאשר בן אדם נאלץ לנקוט עמדות  שתק עד עכשיו, 
הוא נהיה שנוי במחלוקת... הרבה יותר קל להיות בקונצנזוס 
בנושאים  מתבטא  לא  אתה  כאשר  רחבה  תמיכה  ולמשוך 
שיש שתומכים בדעתך ויש שלא, אבל הוא לא יוכל להיות 
עוד  לחטוף  עלול  הוא  זהיר  יהיה  לא  הוא  ואם  לנצח  שם 

בעתיד."

"סמוטריץ' הוא האיש המתאים להנהגה חדשה"

קליפים,  מוזיקה,  מגויס,  קהל  שיא,  אנרגיות  עם  הבחירות, 
ונאום בנוי לתלפיות. בזמן שהקהל התארגן על תופים, דגלים 
ודרבוקות, החל מנחה הערב, חה"כ לשעבר בועז טופורובסקי, 
לחמם את האווירה בדברים נלהבים. על המרקע נראו קטעים 
נקראו  ואז,  הכנסת,  דוכן  על  המפלגה  ח"כי  מנאומי  נבחרים 
למנהיג  רקע  כתפאורת   – הבמה  על  מקומותיהם  את  לתפוס 

הדגול – כל נציגי 'יש עתיד' ברשויות המקומיות.
לקול תשואות הקהל, נכנס יו"ר המפלגה יאיר לפיד לבמה 
הוא  ועניבה  חליפה  של  הרשמי  הלבוש  על  לפודיום.  וניגש 
בו  נאומו,  את  הקריא  ממנו  הטלפרומפטר,  על  לא  אך  וויתר, 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  של  ה"דרמטי"  לנאומו  הגיב 
בענייני חקירותיו, ובו הציג את מועמדותו לראשות הממשלה. 
"תנו לנו את המפתחות, הכל מוכן", אמר לפיד בלי למצמץ. 
"אני יכול להיכנס מחר בבוקר למשרד ראש הממשלה ולהתחיל 
התורים  את  לקצר  הפקקים.  את  להוריד  בבוקר.  מחר  לעבוד. 
במיון. להחזיר את ההרתעה מול החמאס בעזה. להתחיל את 

ההיפרדות מהפלשתינים. לשים סוף לכפיה החרדית. נבטל את 
חוק המרכולים, נחזיר את חוק הגיוס".

אחרי 7 שנים בפוליטיקה ולקראת מערכת בחירות שלישית, 
על  מעלה  כשהוא  החרדים,  ענייני  את  נטש  לא  לפיד  יאיר 
המוקד את סגן השר יעקב ליצמן, היריב החרדי הבולט שלו. 
"סבא וסבתא מחכים במיון בגלל הפוליטיקה. בגלל שסגן שר 
הבריאות יעקב ליצמן יודע שצריך להוסיף לפחות 4.5 מיליארד 
שקל למערכת הבריאות, אבל חה"כ יעקב ליצמן נלחם וקיבל 
זה  קואליציוניים למפלגה שלו.  מיליארד שקל בהסכמים   4.5

אותם מיליארדים. הכסף לא צומח על עצים". 
הארוכים  התורים  בין  ישיר  חיבור  עושה  שהוא  אחרי  רגע 
כי  ניסה לפיד להסביר  בבתי חולים לבין התקציבים לחרדים, 
אותי  ישמעו  "החרדים  חרדים.  משנאת  נובע  לא  בכלל  הדבר 
עכשיו ומיד יצעקו 'שנאת חרדים, שנאת חרדים'. זו לא שנאה. 
קשור  לא  זה  אבל  עליו…  מת  לא  ליצמן,  את  שונא  לא  אני 
הסבתא  גם  לפעמים.  חולים  חרדים  גם  וחרדים.  לחילונים 

שלהם שוכבת במסדרון. זה קשור למאבק על סדרי עדיפויות".
להעלות  יותר מאשר  צריך  מה  בליצמן,  להכות  רוצים  ואם 
כדוגמה את ראש עיריית ערד ניסן בן חמו, היחיד שהוזכר ע"י 
לפיד, מתוך עשרות הנציגים המקומיים שנכחו בבמה. "ביטן 
וליצמן עשו הכל בשביל לנצח אותו. לא עזר להם. הוא הביס 

אותם כי עבדנו נכון", דברי לפיד.
של  "סביבתו"  שיגרה  מהבמה,  לפיד  ירד  בטרם  עוד 
יקבלו הטפות  לא  ישראל  "אזרחי  התגובה הבאה:  את  ליצמן 
מהפוליטיקאי המזגזג ביותר, שעסוק בלהשכיח את היותו שר 
אוצר מהכושלים שידעה ישראל. רק אתמול הצלחנו לתקן עוול 
טיפולי  הרחבת  בשרירות  שביטלו  וגרמן,  לפיד  שעשו  נוסף 
כולם  זה. היום  ואנחנו החזרנו להם את  ישראל  לילדי  שיניים 
לא  לפיד  את מה שליצמן אמר מהרגע הראשון:  יודעים  כבר 
השתנה ונשאר אותו דבר, איש של שנאה ומדון, שמבסס את 

ערכי מפלגתו על הסתה ושקרים".
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יצחק לרר 
צילומים: אתר צה"ל

לדרגת  הועלה השבוע  כוכבי  חילופי רמטכ"לים בצה"ל: אביב 
מיוחד  בטקס  צה"ל,  ה-22 של  לרמטכ"ל  רשמית  ומונה  רב-אלוף 
רא"ל  היוצא,  הרמטכ"ל  נכחו  במעמד  אביב.  בתל  בקריה  שנערך 
גדי איזנקוט, ראש הממשלה ושר הביטחון, בנימין נתניהו, מפקדי 
לרא"ל  הוענקו  הדרגות  נוספים.  ואורחים  המשפחות  בני  צה"ל, 

כוכבי על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון, ורעייתו יעל. 
"אתה האיש הנכון בזמן הנכון", שיבח הרמטכ"ל היוצא רא"ל 
איזנקוט, בהרמת הכוסית בלשכת הרמטכ"ל. "אם הייתי צריך לצייר 
מסלול אולטימטיבי של קצין בצה"ל, אביב עשה את כל התפקידים 
יכול  ישראל  עם  בהצטיינות.  רב  בכישרון  רמטכ"ל,  שמכשירים 
לידי  שלך  היכולות  את  שתביא  בטוח  ואני  כמפקד,  בך  להתברך 

ביטוי לביטחון מדינת ישראל".
בין  החיבור  זה  הרוח,  ניצחון  זה  התוצאות  את  שמביא  "מה 
גדולה  גבית  ברוח  אותה  קיבלתי  אני   - המטרה  ואחדות  האנשים 
לפני  "קצת  איזנקוט,  רא"ל  המשיך  התקופה",  אורך  לכל  מאוד 
שלה.  האחיות  שתי  ואת  שאול  זהבה  את  פגשנו  לפה  שנכנסתי 
אנחנו לא צריכים תזכורת לגבי המחויבות שלנו להמשיך ולעשות 
מאמצים. כדי להחזיר את אורון שאול ז"ל והדר גולדין ז"ל לקבר 
ישראל עם שני אזרחים נוספים. זו משימה שלא הושלמה בתקופתי 
ישראל  לקבר  אותם  נביא  הקרובה  שבתקופה  מאוד  מקווה  אני   -
ונמשיך במאמצים הגדולים על חללי 'שלום הגליל' וגם על חללי 
לעשות  וצריך  מתמשכת,  משימה  ערכית,  משימה  זו  כיפור'.  'יום 
כל מאמץ כדי להחזיר אותם". "העשייה הביטחונית אינה מתכנסת 

תמיד לכותרת בת שמונה במילה", אמר הרמטכ"ל היוצא. 
וסמויים,  גלויים  ומשמעותיים,  ארוכים  תהליכים  בה  "יש 
המבטיחים את ביטחון מדינת ישראל ועוצמתנו. תוצאותיה ניכרות 
עד  מי שהיה  רק  וברחבי המזרח התיכון.  הגבולות  לאורך  בבירור 
אזרחי  קמו  שאליו  השקט  לעומת  לילה  בכל  שהופעלה  לעוצמה 
ישראל בכל בוקר - יכול להעיד על המוכנות והכשירות של צה"ל 
"בחרנו  איזנקוט.  כוח ההרתעה של צה"ל", הצהיר  ועל  למלחמה 
להתמודד עם האויב החזק. מדי יום כוחנו נבחן בהצלחה במניעת 
חיזבאללה  התחמשות  ועצירת  בסוריה  האיראנית  ההתבססות 

בלבנון".
"בחלוף ארבע שנים", הדגיש הרמטכ"ל היוצא, "אבקש לחזור 
שבו  באופן  רק  מתבטאת  אינה  חובתנו  האלו:  לדברים  ולהוסיף 
נעמוד מול אתגרי השעה הזאת, אלא באופן שבו ננצל שעה זו כדי 
פנה  ובני משפחתי",  היקרה  רעייתי  חנה  המחר.  לאתגרי  להתכונן 
רא"ל איזנקוט, "בכל זירת לחימה שאליה נקלעתי, בכל שעה קשה, 
ואוהב  לכם  מודה  אני  המילה.  של  פשוט  הכי  במובן  איתי  הייתם 
אתכם. לאורך כל דרכי", סיכם הרמטכ"ל בפנייה לחיילים ולמפקדי 
במחשבת  מעשה  סוף   - עיקריים  צווים  שני  לפי  "פעלתי  צה"ל, 
ועשייה נחושה של הדבר הנכון לעשותו. בסיום דרכי אני  תחילה 
מבקש להפקיד צווים אלה בידכם - כחלק מכריע ביכולתם להמשיך 
ולצעוד באופן נחוש, תחבולני וממלכתי לאור ערכי צה"ל ולהבטיח 

את ביטחון ישראל".

"צה"ל הוא ביתי הנוסף"

"כך  כוכבי,  אביב  רא"ל  הנכנס,  הרמטכ"ל  אמר  נשבע",  "אני 
העם  של  תרבותו  ערש   - הכותל  מול  החיילים  חבריי  עם  קראתי 
המגן  וקיר  שנה,   2,000 עברו  ומגן.  תומך  לקיר  לו  שהיה  היהודי 
חיילים,  של  דורות  כמו  לישראל.  ההגנה  לצבא  והפך  התרחב 
נשבעתי, והפכתי חוליה נוספת בשרשרת הדורות המתייצבת להגנת 

המדינה". 
הוא  אך  הובלה בשביל המשרפות,  סבי,  "מחצית משפחתו של 
כבר עבד בסלילת כביש העמק", סיפר רא"ל כוכבי, "סבה של אשתי 
היה נוטר בצפון, אבי עמד על המשמר מול רצועת עזה, דודי לקח 
חייל,  כל  קורא  נשבע',  'אני  דור.  חינכה  ואמי  צפת,  בכיבוש  חלק 
ודוחס לשתי מילים את הוויתור על הפרטי, לטובת הלאומי. ברוח 
לרא"ל  הנכנס  הרמטכ"ל  פנה  הגנתך",  תחת  צה"ל  פעל  גדי,  זו, 
איזנקוט, "פעם אחר פעם הוכיח את יכולותיו כמגן הגבולות והפנים 
והפעיל את זרועו הארוכה על מנת לגדוע איומים. בתקופתך, חיזק 
צה"ל את יחידותיו והגביר את מוכנותו. אני מתייצב בראש הצבא 
את  עליי  נוטל  אני  ומצדיע.  לך  מודה  ומפקדיו  חייליו  כל  ובשם 
התפקיד ביראת קודש, ורואה בו זכות. זכות שניתנה לי בסיוע רבים 
הראויים לתודה. להוריי שקבעו בידיי את המצפן הראשון - מצפן 

הערכים". 
ביתי  הוא  "צה"ל  כוכבי,  רא"ל  המשיך  ומפקדים",  "חיילים 
הנוסף. אני אוהב את הארגון ואת חייליו, ומתכוון להנהיגו ביחד עם 
המטה הכללי, בשיתוף כל הדרגים, ומתוך הכרה בעוצמת האנשים. 
אני סומך עליכם וגאה לפקד עליכם. כל חייל וחיילת הם נכס יקר 
זיכרון  כמותה  צו,  היא  למשרתים  והדאגה  למשמרת,  שקיבלנו 
והמחויבות  והפצועים,   - השכולות  המשפחות  חיזוק  הנופלים, 
להשבת הנעדרים. כמו כל חייל התחייבתי בזמנו גם אני, ‘להקדיש 
את כל מאמצי להגנת המולדת', כעת, כראש המטה הכללי, כשלנגד 
מחדש.  נשבע  אני  המדינה,  וטובת  הלאומי  הביטחון  אבני  עיניי 

המלאכה מרובה, בהצלחה לכולנו".
בהמשך, הרמטכ"ל ה-21, רא"ל גדי איזנקוט, והרמטכ"ל ה-22, 
לחללי  הממלכתי  הזיכרון  בהיכל  ביקרו  כוכבי,  אביב  רב-אלוף 
יום  במסגרת  חדשה  במסורת  מדובר  הרצל.  בהר  ישראל  מערכות 
החלפת הרמטכ"לים. במהלך הביקור הניחו זר והדליקו נר זיכרון 
לזכר חללי מערכות ישראל אשר נפלו למען הגנת המדינה, והתייחדו 
עם זיכרון הנופלים ומשפחת השכול. הרמטכ"לים הצדיעו לזכרם 
תפקידם.  מילוי  בעת  שנפלו  ופקודיהם,  מפקדיהם  חבריהם,  של 
של  הצבאי  מהרב  ברכה  קיבלו  המערבי,  לכותל  הגיעו  בהמשך 

צה"ל, תת-אלוף הרב אייל קרים, והניחו פתק.
בפקודה כתב רא"ל איזנקוט לחייליו: "כל אחד מההישגים הרבים 
שרשם צה"ל – בסיכול הטרור, במניעת התעצמות האויב ובשיפור 
בכל  בלעדיכם.  להירשם  יכול  היה  לא  בגבולות,  הביטחוני  המצב 
פעם שאנו חותרים יחד לניצחון, מסייעים איש לרעהו ּופועלים מעל 
מצליחים  שאנחנו  פעם  בכל  ישראל;  מדינת  למען  מחלוקת  לכל 
לצפות תגובת אויב, ניצבים איתנים בחזית ּומשפרים את כשירותינו 
באימונים – אנו מחזקים את עוצמתו של צה"ל, את אמון הציבור בו 

ּומבטיחים את מעמדו כצבא עם ממלכתי ומקצועי".

מסלול קרבי

כוכבי נשוי ליעל, עורכת דין במקצועה ואב לשלוש בנות. מתגורר 
ביישוב הקהילתי עדי. הוא צייר חובב. בעל תואר ראשון בפילוסופיה 

מהאוניברסיטה העברית שבירושלים, בעל תואר שני במנהל ציבורי 
מאוניברסיטת הרווארד שבארצות הברית ותואר שני נוסף ביחסים 
תקופת  מאז  צמחוני  הופקינס.  ג'ונס  מאוניברסיטת  בינלאומיים 
התיכון. כוכבי הוא האמצעי מבין שלושת ילדיהם של ריבה, מורה 
לחינוך גופני, ושאול, בעל חנות, והוא גדל והתחנך בקריית ביאליק, 
ובקריית החינוך אורט קריית  למד בבית הספר "הבונים" המקומי 
ביאליק, והיה חניך בתנועת הנוער "המחנות העולים". אחותו, ד"ר 
טל כוכבי, היא העורכת הראשית וראש מערכת ההוצאה לאור של 
מכון ון ליר. אחיו, ד"ר זהר כוכבי, הוא עורך בכיר בבית ההוצאה 
פיתוח  כדיקנט  גם  שמשמש  הפתוחה,  האוניברסיטה  של  לאור 

וטכנולוגיות למידה באותה אוניברסיטה.
הוא התגייס באוגוסט 1982, התנדב לצנחנים, ושובץ בגדוד 890. 
חי"ר  מ"כים  קורס  עבר  מכן  לאחר  כלוחם.  הכשרה  מסלול  עבר 
סיום הקורס  כחניך מצטיין. לאחר  סיים  אותם  חי"ר,  קציני  וקורס 
כקצין  שימש  מכן  לאחר  מחלקה.  למפקד  ומונה   890 לגדוד  שב 
המבצעים הגדודי. בהמשך מונה למפקד פלוגת מסלול. לאחר מכן 
למפקד  מונה  בהמשך  בגדוד.  המסייעת  הפלוגה  כמפקד  שימש 
פלנ"ט צנחנים בין השנים 1988–1989. לאחר לימודי תואר ראשון 
של  אג"ם  לקצין  מונה  בפו"ם,  ולימודים  העברית  באוניברסיטה 

חטיבת הצנחנים. 
בשנת 1993 הועלה לדרגת סא"ל ומונה למפקד גדוד 101, ושימש 
1995 מונה למפקד בה"ח צנחנים,  1994. בשנת  בתפקיד עד שנת 
ושירת בתפקיד עד שנת 1997. לאחר מכן שירת כסגן מפקד חטיבת 
הצנחנים בין השנים 1997–1998. בשנת 1998, הועלה לדרגת אל"ם 
גרשטיין,  ארז  בתקופת  ביק"ל,  המזרחית  החטיבה  למפקד  ומונה 
ושימש בתפקיד עד שנת 1999. בתקופת תפקידו נהרגו מפקד סיירת 
הצנחנים, איתן בלחסן ומפקד העוצבה, גרשטיין. בשנת 1999 מונה 
בשנת   .2001 שנת  עד  בתפקיד  ושימש  האש,  חצי  עוצבת  למפקד 
2001 מונה למפקד חטיבת הצנחנים, תפקיד בו כיהן עד שנת 2003.

האש,  עוצבת  למפקד  ומונה  תא"ל  לדרגת  הועלה   2003 בשנת 
מונה   2004 בנובמבר  ב-30   .2004 נובמבר  עד  בתפקיד  ושימש 
שיגור  כנגד  במבצעים  האוגדה  את  והוביל  עזה,  אוגדת  למפקד 
וכנגד תשתיות הטרור הפלסטיני ברצועת. בשנת 2007  הקאסמים 
ינואר  עד  כיהן  בו  תפקיד  באמ"ץ,  המבצעים  חטיבת  לראש  מונה 
2010, במהלך התפקיד השתתף בתכנון מבצע עופרת יצוקה. ב-22 

בנובמבר 2010 הועלה לדרגת אלוף ומונה לראש אמ"ן. 
כי  חשף   ,2012 בפברואר  הרצליה  בכנס  שנשא  נאום  במהלך 
"בידי אויבינו מצויים 200 אלף טילים המסוגלים לפגוע בישראל", 
והעריך כי ברשות איראן די אורניום מועשר לייצורן של 4 פצצות 
גרעין. בנאום שנשא שנה לאחר מכן אמר כי בידם מספיק חומרים 
לייצור של בין חמש לשש פצצות. במהלך תפקידו התרחשו מבצע 
את  סיים  הוא  איתן.  צוק  ומבצע  מלאה  חשיפה  מבצע  ענן  עמוד 
תפקידו ב-22 בספטמבר 2014. ב-2 בנובמבר 2014 מונה למפקד 
פיקוד הצפון ושימש בתפקיד עד 19 במרץ 2017. ב-11 במאי 2017 
 .2018 בדצמבר   13 עד  שירת  זה  בתפקיד  הרמטכ"ל,  לסגן  מונה 

והשבוע מונה לרמטכ"ל ה- 22 של מדינת ישראל.

אביב הגיע: חילופי 
רמטכ"לים בצה"ל
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ליקט: אריה לוין

השנה  ראש   – בשבט  ט"ו  את  לקחו  מסוימים,  במגזרים 
לאילנות לקידום מטרות כמו שמירה על הסביבה וכדומה, אבל 
אצלנו ראש השנה מציין דווקא דברים הלכתיים מאוד כגון נטע 
רבעי ותרומות ומעשרות. בקהילות כאלה ואחרות, נהוג לאכול 
ישראל,  ארץ  גידולי  עם  נמנים  כולם  המינים,  זה משבעת  ביום 
ויש הנוהגים לערוך בו "סדר ליל ט"ו בשבט" או לקרוא בו את 

"תיקון פרי עץ הדר".
ראש  את  מזכירים  השנה,  ראש  במסכת  הראשונה  במשנה 
רֹאׁש  ִניָסן  ְבּ ֶאָחד  ְבּ ֵהם.  ִנים  ָשׁ י  ָראֵשׁ ָעה  “ַאְרָבּ לאילנות:  השנה 
ְלַמְעַשׂר  ָנה  ׁ ַהָשּ רֹאׁש  ֱאלּול  ֶבּ ֶאָחד  ְבּ ְוָלְרָגִלים.  ָלִכים  ַלְמּ ָנה  ׁ ַהָשּ
ֶאָחד  ְבּ ֵרי.  ִתְשׁ ְבּ ֶאָחד  ְבּ אוְֹמִרים,  ִשְׁמעוֹן  י  ְוַרִבּ ֶאְלָעָזר  י  ַרִבּ ֵהָמה.  ְבּ
ִטּיָעה ְוַלְיָרקוֹת.  ין ְוַלּיוְֹבלוֹת, ַלְנּ ִמִטּ ׁ ִנים ְוַלְשּ ׁ ָנה ַלָשּ ׁ ֵרי רֹאׁש ַהָשּ ִתְשׁ ְבּ
ל  ִהֵלּ ית  ֵבּ אי.  ַמּ ַשׁ ֵבית  ִדְבֵרי  ְכּ ָלִאיָלן,  ָנה  ׁ ַהָשּ רֹאׁש  ְשָׁבט,  ִבּ ֶאָחד  ְבּ

ׁה ָעָשׂר ּבוֹ." ֲחִמָשּ אוְֹמִרים, ַבּ
זה  מדוע  רש"י  מבאר  מסכת  באותה  הגמרא  דברי  בעקבות 
התאריך המציין את ראש השנה לאילן: "שכבר עבר רוב ימות 
ונמצאו  באילנות  השרף  ועלה  רביעה,  זמן  שהוא  הגשמים, 
הפירות חונטים מעתה." כלומר הפירות שאנו רואים על האילנות 
לאחר ט"ו בשבט, הם ודאי פירות שגדלו מהמשאבים הטבעיים 
מפירות  )בשונה  חדשים  פירות  הם  ולכן  החדשה  השנה  של 
שהם  עליהם  שאומרים  בשבט  ט"ו  לפני  באילנות  המופיעים 

גידול של השנה הקודמת(. 
חודש,  בראש  חלים  האחרים  השנים  ראשי  שכל  פי  על  אף 
הרי כבמרבית המקרים שבהם יש ומחלוקת בין בית הלל לבית 
כמעט  השלכות  זה  לתאריך  הלל.  כבית  ההלכה  נקבעה  שמאי, 
לכל המצוות התלויות בארץ ובכלל זה: ערלה, ביכורים, תרומה, 
אף  מהדעות  ולחלק  עני,  מעשר  שני,  מעשר  ראשון,  מעשר 
שביעית. לדוגמה כפי שמסביר הרמב"ם בספרו "היד החזקה": 
"אין תורמין מפירות שנה זו על פירות שנה שעברה, ולא מפירות 
שנה שעברה על פירות שנה זו. ואם תרם אינה תרומה, ... וט"ו 

בשבט ראש השנה למעשרות האילן."
בתנ"ך, במשנה ובגמרא איננו מוצאים התייחסות לט"ו בשבט 
בהקשר  התאריך  את  במשנה  כבר  שציינו  מה  מלבד  חג,  כיום 

ההלכתי. למעשה המונח חג באותם ימים 
היה מיוחס רק למועדים 
התורה  מן  המקודשים 
בהם היו מקריבים בבית 
חגיגה,  קורבן  המקדש 
שמחה  מועדי  ואילו 
ללא  בשמם  כונו  נוספים 
זו  מסיבה  חג.  הכינוי 
שלפחות  המשערים  יש 
מתקופת המשנה התייחסו 
לתאריך זה בצורה מיוחדת. 
הראשון  הביטוי  אולם 
מוצאים  אנו  במפורש  לכך 
הגאונים  מתקופת  במקורות 
נערכו  זה  ביום  לפיהם 
ונאמרו  מיוחדות  תפילות 
האילן.  לברכת  פיוטים 
שני  נמצאו  הקהירית  בגניזה 
פיוטי תפילה להצלחת היבול 
שמונה  לתפילת  )קרובות 

עשרה( מרבי יהודה הלוי ברבי הלל.
חג,  של  רושם  ישנו  בו  כיום  וציונו  בשבט  ט"ו  לתאריך  זכר 
נשתמר אצל יהודי אשכנז כבר בתחילת תקופת הראשונים. עדות 
לכך היא פסיקתו של רבינו גרשום שאין לגזור תענית על הציבור 
ביום חמישה עשר בשבט משום שהיום נקרא ראש השנה ודומה 
ערוך  בשולחן  גם  תענית.  בהם  שאין  השנים  ראשי  לשאר  בזה 
לומר  ולא  תענית  לקיים  זה שאין  פי  על  נפסק  קארו  יוסף  ל-ר' 
תחנון בט"ו בשבט. כלל כזה בהלכה נקבע רק לימים המיוחדים 
לטובה לדורות. במהרי"ל נזכר בפעם הראשונה כי אין אומרים 
"תחנון": "שבט הוא מלך, משום שחמישה עשר בו הוא ראש 
השנה לאילנות ... ובחמישה עשר בו אין אומרים תחינה". בכתבי 
ר' יוזפא השמש של קהילת וורמייזא כותב שט"ו בשבט הוא יום 
יין שרף ו"לעקאח"  חופש לתלמידים והמלמדים מחלקים להם 

)עוגה(.

מנהגים

ביום זה מרבים באכילת פירות הארץ, ובפרט שבעת המינים 
בקרב  החל  הפירות  אכילת  מנהג  ישראל.  ארץ  נשתבחה  בהם 
חסידי אשכנז, והיה נפוץ בתחילה אצל יהודי אשכנז בלבד. אך 
עם הזמן, התפשט המנהג בכל קהילות ישראל. המנהג לאכול גם 
מפירות ארץ ישראל הוזכר בחלק מספרי החסידות וכן ברישומים 
ברבי  "מעשה  מופיע  בגמרא  כבר  שונות.  קהילות  מנהגי  של 
עקיבא שליקט אתרוג באחד )או בט"ו( בשבט", כרמז לכך שיש 
בתאריך הזה תיקון לחטא אכילת עץ הדעת, שהיה אתרוג לדעת 
רבי אבא דעכו. המנהג הוזכר לראשונה אצל ר' יששכר בן מרדכי 
אבן סוסאן )המאה ה-16( מחכמי מרוקו שהתיישב בצפת כתב 
השנה  ראש   ... בשבט  טו  "יום  כתב  יששכר"כך  "תיקון  בספרו 
יצ"ו  והאשכנזים   ... בתפילה  אפיים  נופלים  אין  לכן  לאילנות, 

)=ישמרם צורם וקונם( נוהגים להרבות בו במיני פירות אילנות 
לכבוד שמו של יום". מנהג זה הובא גם בפירוש מעגלי צדק לרב 
בנימין הלוי שנדפס בשנת ה'שי"ז. הבן איש חי תיקן סדר תפילה 

מיוחד לט"ו בשבט לזכות באתרוג מהודר לסוכות.
סדר ליל ט"ו בשבט הוא נוסח אמירה של דברי תורה וברכות 
ארץ  פירות  על  אמירתו  מסורת  השדה.  ותנובת  הארץ  בשבח 
ישראל בחמישה עשר בשבט, התגבשה על ידי חכמי צפת במאה 
אהבת  את  להנחיל  מנת  על  בתפוצות,  התפשט  המנהג  ה-17. 
הארץ ליהודי הגולה ולזרז את הגאולה. קיבל ביטוי בעיקר ברחבי 
מוסיפה  קהילה  כשכל  הבלקן,  וארצות  האסלאם  ארצות  יהדות 
ע"פ  והנוהגים  החסידות  תנועת  בקרב  ובהמשך  משלה  מנהגים 

תורת האר"י. 
גם כיום ישנם רבים החוגגים את ט"ו בשבט בארוחה חגיגית 
"הגדה"  בביטויים  השימוש  לחג.  מיוחדת  הגדה  קריאת  תוך 
ו"סדר" הם בהשאלה מ-ליל הסדר הנערך מידי בשנה בליל ט"ו 
פירות,  מיני  שלושים  מציינים  ויטאל,  חיים  רבי  פי  על  בניסן. 
נאכלת  שקליפתם  עשרה  ותוך,  קליפה  שנאכלים  מהם  עשרה 
ושלושים  נזרקת,  וקליפתם  נאכל  שתוכם  ועשרה  נזרק,  ותוכם 
הסוגים הללו כנגד עשר הספירות הקיימות בכל אחד משלושת 
העשייה.  ועולם  היצירה  עולם  הבריאה,  עולם  העולמות: 
אכילה מפירות האילן מקבילה לתיקון האדם מחטא עץ הדעת 
ולהתקדמותו בעולמות הרוחניים, ומטרתה "להשפיע את שפע 
הרמוז בעץ החיים". לפי זה נקבע סדר מיוחד לט"ו בשבט, לפיו 
אוכלים שלושים מיני פירות, שותים ארבע כוסות יין אדום ולבן 
המקור  שהוא  ימים  חמדת  בספר  מהמקורות.  פסוקים  ואומרים 
פירוט  בו  קונטרס  צורף  זה,  מנהג  על  בכתב  המספר  הראשון 
הסדר הנ"ל. על פי קונטרס זה נדפס ספר בשם )תיקון( "פרי עץ 

הדר", ספר שזכה לתפוצה רבה כבר במאה ה-18.

ביהדות, מהיכן התפשט המנהג לאכול  כיצד מוגדר ט"ו בשבט 
מפירות ארץ ישראל, איך נוסד סדר מיוחד ליום זה וכיצד צריך 

לבדוק את הפירות מתולעים

ראש השנה לאילנות
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ביתר  חברון,  ירושלים,  את  הלבן  עטף  אחד  ללילה 
לבנה  לילית  גלריה  ישראל' מגיש  'כל   • וגוש עציון 

ועוצרת נשימה

כשלג 
דאשתקד

מועצת  דוברות  שחר,  תום  ליפקין,  בצלאל  גורפיין,  יחיאל  צילומים: 
גוש עציון ודוברות כיבוי והצלה, חדשות כל העולם

פירות ט"ו בשבט – בואו ללמוד איך לנהוג בהם / 
הרב יוסף שטיינברגר

איסור  אודות 
שרצים  אכילת 
"וכל  בתורה  נאמר 
על  השורץ  השרץ 
הארץ שקץ הוא לא 
הולך  כל  יאכל… 
הולך  וכל  גחון  על 
כל  עד  ארבע  על 
לכל  רגלים  מרבה 
על  השורץ  השרץ 
תאכלום  לא  הארץ 
הם".  שקץ  כי 
האיסור  בסיבת 
התורה:  כותבת 
"כי אני ה' המעלה 

אתכם מארץ מצרים להית לכם לאלוקים, והייתם קדשים כי קדוש אני". על המילה "המעלה" 
ישראל  את  העליתי  אלמלא  הוא:  ברוך  הקדוש  "אמר  בגמרא:  מובא  מצרים[  מארץ  ]אתכם 

ממצרים אלא בשביל דבר זה, שאין מטמאין בשרצים, דיי".
עוון אכילת שרצים חמור במיוחד שכן האוכל בשר בהמה שאיננה טהורה, כגון בשר חזיר, 
או חמישה  עובר על ארבעה  או האדמה  תורה אחד. אך האוכל שרץ המים  איסור  על  עובר 

איסורים; והאוכל שרץ העוף, כגון זבוב, עובר על ששה איסורי תורה.
בדרך כלל, איסורי תורה של מאכלות אסורים נקבעים לפי שיעור כזית. אולם איסורי חרקים 
אם אכל חרק שלם אפילו שגודלו מילימטר בלבד – עבר עבירה. הסיבה היא שכל מה שנשאר 
בשלמותו המקורית, ללא קשר לגודלו, מקבל דין 'בריה' בפני עצמו. כמו כן במרבית המאכלות 
אין  אך  ביטול בשישים,  הדין של  את  יש  היתר,  נתערבב האיסור במאכל של  אם  האסורים, 
הדין כן באוכל המוגדר כ'בריה'. חכמים קבעו שאם האיסור הוא בריה שלימה, אפילו באלף 
ותולעים,  חרקים  חשש  בו  שיש  מזון  המכין  או  האוכל  על  מוטלת  רבה  אחריות  בטל.  אינו 
וחשוב מאד להתעדכן במציאות בשטח, ובדרכים יעילות לבדיקת וניקיון המזון מחשש חרקים 

ותולעים.

להלן פירוט אופני הבדיקה:

משמשים מיובשים – מגיעים ברובם מטורקיה, קיים בהם נגיעות של זחל או עכבישונים 
קטנים, יש לפתוח כל משמש ולבדוק, החרקים נראים בקלות.

צימוקים – נגועים מאד, החרקים נמצאים בין כפלי הצימוק לאחר התייבשותו והצטמקותו, 
ניתן לבדקם על ידי השרייה, סינון המים ובדיקה יסודית, המהדרין נמנעים מאכילת צימוקים.

חמוציות – בחזקת נקיים בכל מקרה מומלץ לשטוף היטב את הפרי לפני השימוש.
שזיף מיובש – בחזקת נקי.

תמר מיובש – לעיתים נגוע בזחל חום/שחור בתוך בשר הפרי, או בעכבישון מעל הקליפה, 
יש לחצות את הפרי בסכין, להוציא את הגלעין ולבדוק כנגד האור משני הצדדים.

תמר לח קפוא – בחזקת נקי.
תאנים מיובשות – נגועות מאוד והבדיקה קשה והמהדרין נמנעים מלאכלם, לחילופין ניתן 

להוציא את תוכן התאנה ואכול רק את ציפתה לאחר שטיפה.
אגוז פקאן, גרעיני דלעת, גרעיני אבטיח, גרעיני מלון, גרעיני טלזה וסויה – בחזקת נקיים.

גרעיני חמנייה בקליפה – נגועים ויש לבדוק כל גרעין לפני אכילתו.
גרעיני חמניה קלופים – יש לברור במסננת כדוגמת ברירת אורז.

מקדמיה, צנובר, פקאן, אגוז ברזיל, אגוזי מלך, שקדים, בונדוק ]לוז[, בוטנים – כולן ללא 
קליפה – יש לבדוק במסננת בדיקה מדגמית. אופן הבדיקה היעיל ביותר הוא על ידי ניפוי בנפת 
אורז בעלת חורים גדולים, כל שהאגוז יישאר במסננת ורק הפירורים הקטנים יפלו. יש להניח 
נייר מתחת למסננת ולהתבונן בנשורת באם יש חרקים שחורים לא להשתמש בכל החבילה. 

כמו כן יש לבדוק הימצאות חורים.
אגוז קשיו – יש לסנן כנ"ל במסננת ולפתוח לפחות 10% מהכמות.

ערמונים – לקלף ולבדוק מבפנים שהפרי שלם ואין לו קורים או פרורים, אפשר לבדוק גם 
לאחר בישול.

פיסטוק חלבי – בחזקת נקי
אבוקדו / אגס / קיווי / קוקוס / מנגו / פאפאיה / קרמבולה / בננה / פסיפלורה / אבטיח 

/ מלון – בחזקת נקי מנגיעות. במידה והפרי מאוד בשל ורך, יש לחשוש ולבדוק מתולעים
פירות הדר – לבחון ולבדוק אם מצוי כנימות מגן על הקליפה בעת קילוף הפרי או בסחיטה, 
להקפיד שהכנימות לא יחליקו לפרי או למיץ. להורדת הכנימות בקלות: ניתן להשרות במים 

רותחים למשך חצי דקה ולשטוף במים עם ספוג.
פטל אדום, פטל שחור, תות עץ – נגועים מאוד ואין להשתמש.

אננס בקליפה – בעלים ובקליפה עלולים להיות חרקים, יש להסיר העלים לקלף ולשטוף.
רימון – יש להסיר את העלים הסמוכים לפרי מחשש לחרקים הנמצאים בו, במקרה שהפרי 

נקוב או סדוק יש לפתוח ולבדוק היטב באם מצוי רימות זבוב או זחל עש.
אפרסמון – להוריד את עלי הכותרת יחד עם מעט מהפרי ולשטוף, אם הפרי בשל מאד ורך 

יש לחצותו ולבודקו.
דובדבנים – יש לחצות ולבדוק.

זיתים – פרי רגיש מאד לנגיעות תולעים, הגדלים בחצרות נגועים כולם, המשומרים גדלים 
בגידולים מבוקרים ומודברים ונבדקים לפני השימור.

חרובים – בחזקת נגועים, יש לשטוף היטב מבחוץ, לבדוק אם אין חורים, לפתוח את החרוב 
לאורכו ולבדוק שהוא נקי מחרקים.

תות שדה -נגוע מאד, הדרך הבטוחה לאכילתו היא קילוף שכבתו החיצונית. כיום מיובאים 
תותים קפואים מסין העובדים שטיפות, ובדיקות מדוקדקות אשר חלקם מאושרים כנקיים.

פירות יבשים מסוכרים: אגס / אננס / אפרסק / חבוש / מלון / קוקוס / לואיזה / גינגר 
/ מנגו / בננה צ'יפס / פאפאיה / תפוח עץ מיובש – בחזקת נקיים אך יש לרכשם בחנות אשר 

תנאי ההגיינה בה טובים ואין הימצאות זבובים העלולים להדבק לסוכר שעל גביהם.
לדר–- לדר הוא למעשה משמש טחון ומיובש, מיוצר בדרך כלל בטורקיה בתנאי הגיינה 

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

קליקה מושחתת

השבוע,  התחזק  לא  החוק  בשלטון  הציבור  אמון 
שופטים  קידום  על  השערוריה  התפוצצה  כאשר 
החוק  בשלטון  הציבור  אמון  כך  גם  שוחד.  תמורת 
לא נמצא בשיא, בלשון המעטה, וכעת הוא לא הולך להתחזק. 
מה שמעניין זה לראות את ההתגייסות של המערכת כדי להגן 

על עצמה, ולא בכדי. 
כך למשל, נשיאת בית המשפט העליון בדימוס דורית בייניש 
שאסור  חושבת  "אני  ואמרה  מרקר  דה  לעיתון  התראיינה 
יודעים מסקנות מרחיקות לכת ולהגיע  להסיק ממה שאנחנו 
עד אובדן אמון במערכת המשפט. אין פה בעיה במערכת או 
ופגעו  המערכת  מתוך  עבירות  שעשו  אנשים  ישנם  בשיטה. 
במקרה  יועיל  אנשים  אותם  נגד  אכיפתי נכון  בה. טיפול 
טובים  אנשים  לבחור  למערכת  שעוזרים  הכלים  הנוכחי. 
לשיפוט בדרך כלל פועלים. אני בטוחה שבוועדה יושבים גם 

אנשים הגונים וכך גם השופטים שממונים". סוף ציטוט. 
לא לחינם נזעקה נציגת הקליקה לסנגר על המערכת, כי היא 
לטעות,  אסור  אבל  נקודתי.  באנשים.  יהיה  שהדיון  רוצה 
לא  המשחדים,  לא  הדין,  עורכי  לשכת  יו"ר  זה  הסיפור 
השופט. זו השיטה. אסור להתמקד ביתושים, חשוב להתמקד 

בייבוש הביצה. והביצה הוא עכורה וטובענית. 
וועדה חשאית,  של  קיומה  עצם  שופטים,  לבחירות  הוועדה 
לציבור,  כלום  חייבת  שלא  כזו  נבחרת,  לא  דמוקרטית,  לא 
הציבור,  לצרכי  שאדישה  הציבור,  רצון  את  משקפת  שלא 
אג'נדה  עם  מסוימת  מאד  מאד  קליקה  מנציגי  שמורכבת 
מבוטל  מיעוט  הם  בה  הציבור  ושנציגי  מובהקת,  מאד מאד 
המשמש עלה תאנה, והדיונים בה הם חסויים ולא רשומים - 
ברור שתהיה שם שחיתות. הכלל הישן, לא עכברא גנב אלא 
חורא גנב - האשם נמצא לא בפרטים שמעדו, אלא בתשתית 
הרקובה והשחורה שקיימת. אין ספק שהוועדה איננה מייצגת 
את הדמוקרטיה, וגם אין ספק שבחסות הקליקה היו גם היו 
מינויים לא ראויים ודילים שאילו הציבור ידע עליהם האמון 
בשלטון החוק יהיה נמוך בהרבה מהקו האדום שכבר ירדנו 

תחתיו.  
פתאום יהום הסער על מינוי שניסה לקדם יו"ר לשכת עורכי 
דברים  מעולם,  דברים  היו  הרי  צלח.  לא  שאפילו  הדין, 
גדולים בהרבה מאלה, והשתיקה רעמה כי התאימה לשיטה. 
איים  ברק  אהרון  לשעבר  העליון  המשפט  בית  נשיא  הרי 
בהתפטרות אם לא יקודם מינוייה של אשתו לשופטת בבית 
הדין הארצי לעבודה. מינוי שצלח ובוצע. אבל כעת מספרים 

שהבעיה היא "נקודתית". 
D9 )בולדוזר המשמש את הצבא לפירוק בתים(, ויפה שעה 
מערכתי  אלא  "נקודתי",  איננו  הנדרש  התיקון  קודם.  אחת 
רוחבי. צריך לשנות מן היסוד את השיטה לבחירת שופטים, 
לעלות  צריכים  בה  הדיונים  שקופה,  להיות  צריכה  הוועדה 
עלי כתב, ומקבלי ההחלטות בה צריכים להיות בעיקר נציגי 

ציבור, ולא אנשי הקליקה. 
מן  לשינוי  להביא  פז  הזדמנות  היא  כעת  הציבורית  הסערה 

היסוד. שינוי שהוא הכרחי למעשה שהוא תנאי יסוד להעלאת 
שתקום  ימין  ממשלת  על  חובה  במערכת.  הציבור  אמון 
להתחייב לשנות את שיטת בחירת השופטים. את זה צריכים 
לדרוש כל החברים בקואליציה, ובמיוחד המפלגות החרדיות 

שחוו את ידו הדיקטטורית של בג"צ. 
ראש הטופס

ללוות ולבזבז – 
מדיניות של טעות

ישראל  מדינת  כי  עולה  השבוע  האוצר  משרד  של  בסקירה 
פורצת את יעד הגירעון שנקבע ל- 2.9 אחוז, והגירעון בשנת 
מיליארד   10 כמעט  של  ובסך  אחוזים   3.5 על  יעמוד   2019
שקלים. כדי לסבר את האוזן, נאמר זאת כך – חשבנו שנוכל 
לסגור את החודש עם מינוס קטן שאותו נחזיר בחודש הבא, 
אבל בסוף גילינו שבזבזנו הרבה יותר וגם בחודש הבא יגדל 
כמה  עד  גבוהה.  ריבית  עם  מסגרת  פריצת  כבר  וזו  המינוס, 
ברת  אמנם  היא  הגענו?  אליה  הכלכלית  הסיטואציה  גרועה 

פתרון, אבל זו הייתה שטות להגיע לכך. 
אין לשלול גירעון באופן קטגורי, קורה שיש למדינה צרכים 
אשר  עולמי,  כלכלי  משבר  או  מלחמה  למשל  כמו  דחופים, 
יכריח להוציא הרבה כספים שאינם נמצאים כרגע, כלומר - 
צריך  כמובן  הלוואות  אבל  לגיטימי,  זה  הלוואות  הלוואות. 
כמו  בדיוק  להחזיר.  בלא  וללוות  ללוות  יתכן  לא  לשלם. 
חשבון בנק של כל אחד מאיתנו, אם למשל החודש היה צריך 
לרכוש מקרר חדש וגם לממן יישור שיניים לילד, אז לוקחים 
בחודשים  או  הבא,  שבחודש  היא  המשמעות  אבל  הלוואה, 

הקרובים, צריך יהיה לצמצם הוצאות ולהחזיר את החוב. 
הנכון  הזמן  זה  כלכלי,  משבר  או  מלחמה  אין  כאשר  אבל, 
שנות  העתיד.  למשברי  להתכונן  וגם  עבר  חובות  להחזיר 
הרעב.  לשנות  ולהכין,  לאגור  להתכונן,  הזמן  הן  השובע 
לאמור, לצמצם הוצאות הממשלה שיהיו פחות מהכנסותיה. 
במקביל להוריד מיסים, כי זה מפריח את הכלכלה. שזו בעצם 

ההכנה הטובה ביותר למשבר עתידי.
אבל ההיגיון הבסיסי הזה לא עמד במערך השיקולים בקדנציה 
החולפת של שר האוצר, כחלון נהג הפוך - בשנים רגועות, 
הפוך  חובות,  החזיר  לא  הוא  משברים,  וללא  מלחמות  ללא 
- הוא הגדיל גירעון. הוא הגדיל את השכר במגזר הציבורי, 
הגרלות  הנפיק  הכרחיים,  לא  "חברתיים"  תקציבים  הגדיל 
מי  לכל  נכנע  שונות,  קצבאות  העלה  לרוב,  למשתכן  מחיר 
שרק איים בשביתה. הוא פשוט ביזבז יותר ממה שיש, וללא 
שום הצדקה. מילא לפזר כסף, זה לא חכם, אבל ללוות כספים 

ולפזר זה כבר מטומטם.
היא,  מראש  ידועה  סטטיסטיקה  ייבוא,  בסוף  המשבר  הרי 
ללא  עצמנו  נמצא  ואז  תבוא,  בא  מתישהו  מלחמה  גם  כמו 
שום הכנה ראויה אליהם. ללא רזרבות תקציביות, בלי חברה 
קיצוצים  צבאית.  הכנה  ובלי  ובריאה,  מתפקדת  אזרחית 
והתאמות בשעת משבר הם כואבים בצורה יוצאת דופן, וזו 

בדיוק הסיטואציה שהובלנו אליה על ידי השר כחלון. 
שר האוצר שיחליף את כחלון, אפשר לומר בבדיחות שהוא 
ההיפך.  ולעשות  כחלון  עשה  מה  להסתכל  צריך  פשוט 
בצורה  להקטין  המדינה,  הוצאות  את  לצמצם  יצטרך  הוא 
כשליש  חובות.  ולהחזיר  הרווחה,  תקציבי  את  משמעותית 
השנתית  הריבית  רק  חוב.  להחזר  מוקצה  המדינה  מתקציב 
על החובות היא למעלה מ-30 מיליארד. כמו תקציב משרד 
ככל  ריביות.  נחסוך  כך  חובות,  שנצמצם  ככל  הבריאות. 
ולאפשר  מיסים  להוריד  יהיה  אפשר  כך  הוצאות,  שנצמצם 
פריחה כלכלית במשק. את שנות השובע צריך לנצל גם כדי 
לערוך רפורמות מבניות במשק הישראלי, אשר סובל מסיאוב 
ובינוניות זועקת. יש הרבה עבודה, למי שייטול את התפקיד 

ברצינות ראויה. 



אך טבעי שועדה שמתכנסת באופן סגואר ובוחרת את חברי מערכת המשפט, 
תתנהל בשחיתות • אסור לתת לראשי המערכת להציג זאת ככישלון נקודתי או 

כסיפורו של אדם אחד

פתאום יהום הסער על 
מינוי שניסה לקדם יו"ר 

לשכת עורכי הדין, שאפילו 
לא צלח. הרי היו דברים 

מעולם, דברים גדולים 
בהרבה מאלה, והשתיקה 

רעמה כי התאימה לשיטה. 
הרי נשיא בית המשפט 

העליון לשעבר אהרון ברק 
איים בהתפטרות אם לא 
יקודם מינוייה של אשתו 

לשופטת בבית הדין הארצי 
לעבודה. מינוי שצלח 

ובוצע. אבל כעת מספרים 
שהבעיה היא "נקודתית"
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ואשיבה שופטייך כבראשונה

״ואשיבה שופטייך כבראשנה ויועצייך כבתחילה, 
יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה״. השבוע  כן  אחרי 
ארץ.  להציף  איימו  הגלים  הביצה,  וגעשה  רגשה 
המערכת  את  הכניס  לחלוטין,  מיותר  ובדיעבד  טיפשי  צא״פ 
ירדו,  עלו,  השמות  שמועה,  רדפה  שמועה  ומבולקה.  לבוקה 
הוקרב  וטובים  רבים  של  כבודם  האור.  במהירות  והסתחררו 
ונעכר לשווא. הכל על מזבח הרייטינג, אלוקי הוואצאפ, ו׳אני 

הייתי הראשון לנחש׳. כבוד לרגע שפוגע לעולמים. 
טבעו של צא״פ, שמעלה את הפרסום לשיא. ׳צא״פ׳ נועד 
וניתן בכדי לאזן בין זכויות הפרט לפרטיות, שעלולות להיפגע 
כשגם  יסוד.  זכות  לדעת, שהינה  הציבור  זכות  לבין  אנושות, 
ביהמ״ש  השיקולים.  במערכת  שיקול  מהווה  החקירה  טובת 
אמור לאזן בין הזכויות ולקבוע מועד קצר ביותר. במקרה דנן, 
בעתיד,  הדעת  את  עליו  לתת  שחייבים  חדש  שיקול  התחדש 
לחשדות  שנחשפים  באחרים,  צפויה  אך  מידתית  לא  פגיעה 
כלל  קשורים  אינם  לחלל,  שהופרכו  השמות  מרבית  שווא. 
שיקול  המחייב  שיקול,  בהחלט  נעשה.  הנזק  לפרשה,  ועיקר 

דעת שונה ונוסף לעתיד. 
סופו של עניין. לא בעיה מערכתית ח״ו, זו בעיה פרסונלית 
בייניש,  דורית  לשעבר  הנשיאה  כבוד  כדברי  נקודתית. 
כבודה  כולה",  למערכת  אופייניים  לא  החמורים  "הפגמים 
אלא  מערכתית,  בבעיה  מדובר  שלא  ומבטיחה,  בטוחה 
המערכת.  את  מכירה  "אני  לדבריה:  ספציפיים.  באנשים 
שופטים.  לבחירת  ובוועדות  דיונים  מאוד  בהרבה  השתתפתי 
זו לא השיטה. זה עדיין אנשים. כמו בכל שיטה, אנחנו יודעים 
היום שאפשר לחדור ולפגוע, אבל זה לא מה שפוגע בעקרון. 
שהיא  שטוב  שופטים,  לבחירת  ועדה  שיש  הוא  העיקרון 
מורכבת מנציגים פוליטיים וגם מנציגים מקצועיים. אבל אם 
הכניסו לשם כל מיני שיקולים זרים ומכוערים, באנשים האלה 
צריך לטפל״. דברים פשוטים ונכונים בכל עניין ובפרט היום.   
על מה, ולמה רגשה הארץ? למה זעו אמות הסיפים? וזעזעו 
ירדו  השוטפים  הנושאים  כלל  כותרת,  במחי  ומוסריה?  ארץ 
מהכותרות ושולחן הדיונים. נדחקו כל ההצהרות הפוליטיות 
הידעניות. נדחו הסיקורים על פילוגי ואיחודי אישים ומפלגות 
החדשות  עמודי  מראש  נעלמו  הממשמשות.  הבחירות  בגין 
בשווקים.  והכלכליות  בגבולות  הביטחוניות  הבעיות  כלל 
הפרכת  ובעיקר  ניחושים  בשמות,  התמקד  הציבורי  השיח 
׳בר  כל  העניין.  ממין  בהם  היה  שלא  מרושעות,  ספקולציות 
בי גורנישט׳ הפך להיות בר סמכא. כיום כבר התברר בדיעבד 
ולכתחילה, שלא היה במרבית השמות שהופרחו אפילו חשד 

קל. סתם רוע להשחית.
הסיפור שנחשף, בעיה פרסונלית בודדה של אישיות. אמנם 
מאפיה  לא  כנופיה,  ולא  שיטה  לא  אך  ומפורסמת,  בכירה 
מערכת  על  קשות  השלכות  בהחלט,  תופעה.  ולא  מאורגנת 
ולשון הרע  דופי  ובפועל, הטלת  נקודתיות.  אכיפת החוק אך 
במערכת המורכבת ממאות שופטים ורשמים מכהנים, ורבים 
מכוון  והכבוד,  האמת,  הצדק,  החוק,  שאימת  אינם,  שכבר 
הוכתם  שמם  ליבם,  ומשוש  לרגליהם  נר  פסיקותיהם,  דרכם, 

לשווא ובחינם.

או  לדין  יעמדו  האשמים  כלשהי,  בצורה  ייגמר  הסיפור 
יתורגם לנקודות  זה  יודחו, במציאות הפוליטית בישראל, גם 
רווח במגרש הפוליטי. ח"כים קיקיוניים מיהרו לפרסם דרישה 
הציוץ  עד  אלמונית  ח"כית  להתפטר!  המשפטים  משרת 
הנוכחי, מיהרה להאשים את 4 שנות נתניהו בשלטון, לדבריה, 
הם התאפיינו ברדיפת שלטון החוק, והשלטת פוליטיזציה על 
כבר  נתניהו  אבל  לשמוע,  נעים  לא  נכבדה,  גברת  המערכת. 
מעודכנת,  לא  את  כנראה  רוה״מ...  ברציפות  ויותר  שנים   10
היד הקלה על המקלדת, לפעמים חפוזה ומוכיחה אידיוטיזם 

מוכח, שכעת גם ממוסמך. 
המערכת הפוליטית לא עברה זעזועים ו-או שינויים השבוע. 
הפרשה המשפטית האפילה על החדשות. הדברים דוסקסו עד 
יודעים  כולם  התפלגו!  הפילוגים  נחתמו,  לא  הבריתות  דק, 
מה ובעיקר מי? השאלה שנשארה לדיון ועדיין אין לה פתרון, 
האם לפיד ו-או גבאי מוכנים לנגן כינור שני אצל גנץ ולאחד 
את גוש המרכז-שמאל בראשותו ולהוות אלטרנטיבה אמיתית 
כפי  בדיוק  הראשות,  על  יוותר  לא  גנץ  והליכוד.  לנתניהו 
שלפיד וגבאי עדיין מצהירים, לא בטוח שביום פקודה ישמרו 

על המילה. 
מי שעושה דרכה לאיחוד עם גנץ זו ח״כ אורלי לוי. אותה 
סוחבת  שהיא  הנדוניה  הבעיה,  בברכה.  מקבל  גנץ  אישית 
ומיזוג,  שיתוף  איחוד,  רוצה  לוי  ח״כ  גשר.  תנועת  איתה, 
לתרום  מה  בגשר  הבאים  למועמדים  שיש  בטוח  לא  גנץ 
הרשימות,  עודף  הפוליטי,  במרכז  האינפלציה  אלקטורלית. 
קו  את  לחצות  לוי  אורלי  ח״כ  של  יכולתה  את  לסכל  יכול 
המטרה, אחז החסימה. מאידך, איחוד גוש המרכז, יבדל אך 

ח״כ לוי למפלגת, ה׳יש ברירה׳ הקלאסית של כל מערכה.  
גנץ  תהום.  עוד  מפרידה  ליבני  וציפי  גבאי  לבין  גנץ  בין 
שואף לתפקיד ביצועי בכל מחיר ובכל קונסטלציה, גם תחת 
לשם  מלחמה  מקדש  אינו  גנץ  לשעבר,  צבא  כאיש  נתניהו. 
מלחמה אידיאולוגית, הכלל ׳רק לא נתניהו׳ נכשל! גנץ מביט 
סביבו ורואה את פליטי המלחמה ההיא ׳רק לא נתניהו׳ לפיד/

ליבני/הרצוג/ברק/ יעלון, מגחך, ומסיק מסקנות אופרטיביות. 
לפעמים  אתה  הגלגל  על  כשאתה  הגלגל.  על  להיות  חייבים 
מקוצץ  לפיד  יאיר  נשאר במשחק.  אתה  עולה.  ולעיתים  יורד 
הכנפיים שמחפש דרך ומוצא, הופרש לאופוזיציה בעל כורחו, 
מהווה  לפיד  ומיותרות.  טיפשיות  בחירות  סיסמאות  בעקבות 

סימן דרך ברור לגנץ. 
מראש  סותם  לא  לפיד  מגבאי/ליבני/יעלון/ברק,  בשונה 
נזהר  גם  לפיד  נתניהו.  עם  עתידית  שותפות  על  הגולל  את 
רק  לפיד  ציבורית.  הליכוד  ואת  אישית  נתניהו  את  מלתקוף 
התבטא, שלא ישתף פעולה עם מי שכתב אישום פעיל מרחף 
מעל ראשו. אמירה כוללנית שאפשר להשתחרר ממנה בקלות. 
בנוסף,  התחייב.  לא  זה  את  גם  פרקטי,  אך  מנוסה  הלא  גנץ 
השותפות גנץ-יעלון שיכולה לעזור לשניהם, לא מקודמת ולא 
נחתמת, רק בגלל שגנץ לא מוכן להבטיח מראש ליעלון, ׳אי 
שותפות עם נתניהו׳. בוגי יעלון המנוסה אך הלא חכם בעליל, 
נשבה בשלל אמירותיו בעבר ובהווה ועלול להתאייד מהמפה 
שלא  ואמירות  מתוחכמת  לא  טקטיקה  בגלל  הפוליטית, 

בעיתם. בעיה של פוליטיקאים רבים.  
בהפוך על הפוך, פרסום הפרשה המשפטית בעת הזו, עוזרת 
לנתניהו. הציבור הרחב שאמונו במערכת המשפטית התערער, 
העליונים.  בממלכת  רקוב  שמשהו  לדעתו,  חיזוק  מקבל 
לעכב  ובמקביל  לקדם  לנווט,  ויכל  ׳ניהל׳  שיחיד  העובדה 
מינויים - לא נשמעת טוב, בכל צורה ואופן. המציאות שאין 
לזה כל קשר לפוליטיקה, לא ימין ולא שמאל, הופכת להיות 
מעכשיו  נסדק.  האבסולוטי  האמון  לחלוטין.  וזוטרה  משנית 
חובת ההוכחה והשיקום, על המערכת, לא על תוקפיה. לא רק 

שיש עשן! העשן נוצר מאש פעילה וחיה, מזיקה ונושכת. 
כבראשנה  שפטיך  ״ואשיבה  אומר:  ישעיה  כשהנביא 
ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה״. 
ומה השתנה?  בראשונה,  למה הכוונה? מה היה בראשונה? 
עם  הצדק.  למען  המערכת,  לטובת  מינויים  היו  המינויים 
לתמורת  הפכו  שהמינויים  הנביא  מספר  והשקיעה,  הסיאוב 
אז!  ישעיהו,  הנביא  התפלל  זה  על  הנאה.  וטובות  כסף  בצע 

ועל כך אנו צריכים להתפלל היום ועכשיו.  

נכון שמדובר בבעיה פרסונלית שאינה מעידה בהכרח על המערכת המשפטית 
כולה, אבל הטיימינג מושלם עבור נתניהו, שמקבל חיזוק במאבקו נגד 'ממלכת 

העליונים' • וגם: האם ישכיל בני גנץ ליצור חיבורים בגוש השמאל-מרכז?

עו"ד יצחק שינפלד 

 טבעו של צא״פ, שמעלה את
הפרסום לשיא. ׳צא״פ׳ נועד 

וניתן בכדי לאזן בין זכויות הפרט 
לפרטיות, שעלולות להיפגע 

אנושות, לבין זכות הציבור לדעת, 
שהינה זכות יסוד. כשגם טובת 

החקירה מהווה שיקול במערכת 
השיקולים. ביהמ״ש אמור לאזן בין 
הזכויות ולקבוע מועד קצר ביותר. 

במקרה דנן, התחדש שיקול 
חדש שחייבים לתת עליו את 

הדעת בעתיד, פגיעה לא מידתית 
אך צפויה באחרים, שנחשפים 
לחשדות שווא. מרבית השמות 
שהופרכו לחלל, אינם קשורים 

כלל ועיקר לפרשה, הנזק נעשה. 
בהחלט שיקול, המחייב שיקול 

דעת שונה ונוסף לעתיד
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למען הסר ספק, עוד בטרם אכתוב כאן את נימוקיי, 
מה שיורו גדולי ישראל זה מה שכל יהודי חרדי ירא 
שמיים צריך לעשות, בבחינת ועשית ככל אשר יורוך. 
בשבועות האחרונים מדברים רבות על היוזמה 
לאיחוד המפלגות ש"ס ויהדות התורה, על ריצה משותפת 

תחת רשימה אחת בבחירות לכנסת בעוד שלושה חודשים. 
ההסברים למה כן רבים ומגוונים הם, אך נדמה לי שמישהו 
שכח כאן כמה דברים בסיסיים. זה הזמן להזכיר אותם במקצת. 
רשימה כזו של ש"ס ויהדות התורה תוריד מנדטים ולא תוסיף. 
אסביר למה, ש"ס של בחירות 2015 היא ש"ס של בני התורה 
הספרדים בעיקר, מאז הסתלק מאיתנו מרן הרב עובדיה יוסף, 
ש"ס עברה ימים לא קלים, החל מפרישתו של אלי ישי והקמת 
מפלגה חדשה )שכידוע לא עברה את אחוז החסימה, אך עדיין 
גרמה לזעזוע מסוים בדעת הקהל( וכלה בזה שהיא ירדה מ11 
מנדטים יציבים שהיו לה בכל בחירות, לשבעה מנדטים. רק 

שבעה מנדטים אמנם - אך יציבים. 
צריך להבין, בסופו של יום הזהות המזרחית היא סיבת 
ההצדקה לקיומה של ש"ס בעידן הנוכחי. כשמדברים על אחדות 
כדי להגדיל מנדטים צריך לחשוב קודם כל על זה, על כך שכל 
ספרדי לא מבין מדוע ישנם עדיין וועדות קבלה בסמינרים, בבתי 
הספר, ואפילו וועדות קבלה לשכור או לקנות דירה בשכונות 
מסוימות. יש כאן ציבור ספרדי עצום שגדל על קיפוח ורדיפה 
במשך שנים. אותו ציבור חש זאת על בשרו היטב בכל מקום. 
האפליה לא באה לידי ביטוי רק בבתי הספר, שזה הכי כואב. 
אלא היא באה לידי ביטוי גם בבתי הכנסת, במקומות תעסוקה 

ובכלל בכל מקום. 
היו כאלו שאמרו לעצמם שהנה, ש"ס נחלשה, אז זה אומר 
בעצם שהשד העדתי אינו קיים. שאין יותר אפליה, שאין יותר 
קיפוח, אבל כל אחד שמכיר וגדל כספרדי בערים כמו בני ברק 
וירושלים, כל אחד כזה חש על בשרו את האפליה והקיפוח. 
אותם אלו הם שגורמים בסופו של יום לספרדי הממוצע ללכת 
ביום הבחירות ולשים ש"ס בקלפי. הזהות המזרחית היא דבר 

שעליו גדלו רבבות רבבות של אנשים. 
את האיחוד הזה אפשר למשל להתחיל ברמה המקומית עוד 
בטרם נלקח כאן הימור מסוכן על פירוק חזונו של מרן הרב 
עובדיה זצוק"ל ברמה הארצית. קחו למשל את העיר בני ברק, 
בואו נתחיל את האחדות משם דווקא. בעיר בני ברק יש כיום 
ציבור בני תורה ספרדים שמונה יותר משליש בעיר. למה בכל 
בחירות יש חלוקה של כהונת ראש העיר, פעם זה ראש עיר 
מאגודת ישראל, ופעם זה ראש עיר מדגל התורה, בואו נתחיל 
את האיחוד בזה שכבר עכשיו יסכימו כל מובילי האחדות הזו 
שבפעם הבאה יכהן ראש עיר ספרדי מטעם ש"ס. לא מוסכם, 
ולא בערך, אלא בדיוק כפי שאגודה או דגל לא ישאלו האחת 
את השניה את מי להביא כנציגם, אותו הדבר יקרה גם עם ש"ס. 
אבל זה לא יקרה. אתם יודעים טוב מאוד למה, זה לא יקרה 
כי אף אחד באגודה או בדגל לא יקבל את זה שהספרדים )ש"ס( 
הם שווים בשווים איתם, כי אחרי הכל הם נכנסים לממלכה 
שלהם כפי שהיא קיימת כבר עשרות שנים. ולמה ללכת רחוק 

עד לשם? הנה דוגמא אחת למה יש זהות מזרחית. 
לפני מספר חודשים, בבחירות לרשויות המקומיות, סוכם 
על מועמדותו של יצחק פינדרוס לראשות העיר אלעד מטעם 
ש"ס ודגל התורה )יוסי שטרית לא, כי קוראים לו יוסי אמנם, 
אבל שם משפחתו הוא שטרית(, או אז פסל בית המשפט את 
מועמדותו של פינדרוס מסיבות טכניות. ואז כמה ימים לפני, 

הציגה ש"ס את מועמדה ברק צברי לראשות העיר אלעד, לפי 
כל הניתוחים והפילוחים, אם דגל התורה הייתה מצטרפת לש"ס 
ותומכת בברק צברי, הוא היה מנצח ובפער משמעותי. זה לא 
קרה. וזה לא קרה מאותה סיבה ששיטרית לא הוסכם על ידי דגל, 
מה אנחנו רואים כאן? מה שכל ספרדי יודע וגדל עליו, יש 
לך הרבה יותר סיכוי להתקדם אם שם המשפחה שלך לא מזכיר 
במשהו את היותך בן עדות המזרח. את זה כל אחד יודע, ולכן אם 
יהיה איחוד בין הרשימות זה עלול להוביל לכך שרבים ינטשו, 
או לא ילכו כלל להצביע ביום הבחירות לרשימה המאוחדת 

שאין מאחוריה הצלת עולם התורה. 
שלא יובן לא נכון, אני בעד אחדות. אבל אני בעד אחדות 
אמיתית, שתתחיל קודם כל בדברים שלכאורה נראים קטנים, ורק 
אחרי זה לבוא לציבור ולומר, הנה, האפליה כלפי עדות המזרח 
אינה קיימת עוד, עכשיו זה הזמן ללכת לרשימה משותפת. עד 
שזה לא יקרה, אין שום סיבה אמיתית לתמוך במהלך תמוה זה. 

ממשיך לאבד את זה

יו"ר מפלגת העבודה אבי גבאי הצולל בסקרים, השיק קמפיין 
חדש השבוע, והפעם איך לא, התחבורה הציבורית בשבת אל 

מול החרדים. 
קשה לזרות מלח על הפצעים של מי שעד לא מזמן היה 
לתקווה הגדולה של השמאל בכלל ומפלגת העבודה בפרט. 
אך נדמה שגבאי עושה כל טעות אפשרית בדרך אל התהום, 
פרישתם מהמפלגה של איילת נחמיאס ורבין ושל איתן ברושי 

רק מסמלת את תחילת ההתפרקות של המפלגה הזו. 
חשוב לזכור, מפלגת העבודה הינה מפלגה שהנהיגה את 
המדינה, מפלגה שבה גדלו רבין ופרס, מפלגה ששלטה במדינה 

במשך שנים רבות. 
עתה לפי התחזיות המפלגה הזו תקבל באזור ה7/8 מנדטים, 
ואין לדעת לאן עוד זה עלול להתדרדר. לכן ראינו השבוע את 
הקמפיין של אבי גבאי שמנסה לקחת את זה למקום שאולי 
יציל אותו מהתרסקות, אבל למה שוב פעם על חשבוננו? על 

חשבון השבת ויהדות? 
הניסיונות של גבאי להציג את עצמו כאילו שהבחירות הללו 
זה או הוא ביבי מגוחכות. כבר די ברור היום שלושה חודשים 
לפני הבחירות שהסיפור של הבחירות הללו הן נתניהו והחקירות, 
השמאל מפולג ומפוצל מאי פעם. המועמד שלא מפסיק לשתוק, 
בני גנץ, בכל שבוע שעובר הוא עולה בעוד מנדט על חשבון 
מפלגת העבודה ויש עתיד. ניסיונותיו של ראש הממשלה לשעבר 
אהוד ברק לעשות חיבורים בשמאל עולים )בינתיים( בתוהו. 
משחקי האגו בגוש המרכז שמאל לא מותירים מקום לספק 

בכלל בקשר לזהות המנצח בבחירות הקרובות. 
נתניהו, האיש שצוחק כל הדרך אל הקלפי, נפגש בינתיים 
עם מנהיגי מדינות, מצטייר כמר ביטחון בתפקידו החדש כשר 
הביטחון בסיוריו בצפון, ועם תמונות החיילים. לכן נתניהו 
צועד עם ביטחון מלא לבחירות הללו כמי שעשוי לנצח ולקבל 
מספר מנדטים גבוה יותר מאותם שלושים מנדטים שיש כיום 
לליכוד. אם השמאל ירצה עוד להציל משהו מכבודו האבוד 
ממילא הוא יצטרך חשבון נפש עמוק עכשיו לפני הבחירות 

ולא לאחריהן. 

אחדות כן, איחוד לא. 
קודם כל תדאגו שספרדי מהשורה לא ירגיש את הקיפוח והאפליה, תנו לנו רוטציה בראשות העיר בני ברק, 

תתמכו במועמדים כמו צברי באלעד, ואחר כך תבואו עם הצעות לפרק את ש"ס ולהשתלב ברשימה מאוחדת 
• וגם: גבאי ממשיך לאבד את זה



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

את האיחוד הזה אפשר 
למשל להתחיל ברמה 

המקומית עוד בטרם נלקח 
כאן הימור מסוכן על פירוק 
חזונו של מרן הרב עובדיה 

זצוק"ל ברמה הארצית. 
קחו למשל את העיר בני 

ברק, בואו נתחיל את 
האחדות משם דווקא. בעיר 

בני ברק יש כיום ציבור 
בני תורה ספרדים שמונה 

יותר משליש בעיר. למה 
בכל בחירות יש חלוקה של 
כהונת ראש העיר, פעם זה 
ראש עיר מאגודת ישראל, 

ופעם זה ראש עיר מדגל 
התורה, בואו נתחיל את 

האיחוד בזה שכבר עכשיו 
יסכימו כל מובילי האחדות 

הזו שבפעם הבאה יכהן 
ראש עיר ספרדי מטעם 

ש"ס. לא מוסכם, ולא בערך, 
אלא בדיוק כפי שאגודה 
או דגל לא ישאלו האחת 
את השניה את מי להביא 

כנציגם, אותו הדבר יקרה 
גם עם ש"ס

"



י"ב שבט תשע"ט 1418/1/2019

מעמד הכנסת ס"ת לביהמ"ד הגדול בקרית ויז'ניץ בב"ב לע"נ הילד משה נתן נטע הגר 
ז"ל נין האדמו"ר מויז'ניץ ונכד האדמו"ר מזוועהיל | צילומים: ארי ק. ש.פ.ה. וב.ו.

האדמו''ר מלעלוב בהילולת זקינו הרה''ק רבי דוד 
מלעלוב זיע''א בעיירת לעלוב בפולין

צילום: בעריש פילמר - פולין 

מעמד חנוכת הבית לבית המדרש מנין אברכים בשיכון ה בב"ב בנשיאות מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן | צילום: יעקב כהן 

מעמד החלאק'ה לנכד האדמו"ר מצאנז, בן לבנו הרה"צ רבי מאיר משולם 
הלברשטאם | צילום: משה גולדשטיין 

בר מצווה לנכד הגה"צ רבי נפתלי הירצקא פרנקל זצוק"ל 
חבר הבד"צ ובעל "אמרי בינה" | צילום: שלומי טריכטר 



15 י"ב שבט תשע"ט 18/1/2019

שבת עלייה לתורה ושמחת הפאר-שפיל לבן 
האדמו"ר מטאלנא עם בת הגרי"י שלאף ראש כולל 

באבוב - 45 בירושלים | צילום: יוסי לוי 

מסע הקודש דחסידי ספינקא - 'פויעל'ן מיט'ן רבי'ן' לציוני רבוה"ק 
זיע"א שבפולין  בראשות האדמו"ר מספינקא

צילומים: יהושע פרוכטר

חב
יב
תורצ

םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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