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יהודה פרנקל

צילומים: דוברות כיבוי האש, דוברות המועצה האזורית 
מרחבים, דוברות המשטרה

כמה שנים  למחוזותינו.  גם  הגיע  סוף  כל  סוף  הזך  ריח החורף 
שלא חווינו פה בארץ ישראל חורף גשום, והנה השנה ב"ה, חורף 
סוער במיוחד הגיע, בדגש על השבוע. לפני כמה חודשים הייתה 
השם  ברוך  אולם  רבים,  נזקים  עמה  שהביאה  שכזו  סערה  עוד 
המקרה  להוציא   - משמעותיים  נזקים  היו  לא  העכשווית  בסערה 

המצער של חייל שנסחף למוות. 
הגשמים עשו חסד לא קטן גם עם הכנרת, והמפלס שלה עלה 
וב-19  סנטימטרים,  ב-11   - רביעי  עד  שלישי  מיום  יממה,  בתוך 
סנטימטרים וחצי בתוך יומיים בלבד. בנהר הירדן נרשמה ספיקה 
בחורף  האחרונה  בפעם  שנראה  נתון  בשנייה,  קוב   110-100 של 
2013. בסך הכל, מפלס הכנרת עלה ב-42 סנטימטרים מאז תחילת 
לקו  1.24 מטר מתחת  נמצא  זאת, המפלס  עונת הגשמים. למרות 
ורק 0.63 מטר מעל הקו השחור. לכנרת חסרים  האדום התחתון, 
5.44 מטרים כדי להתמלא. ניתן להניח כי ביום חמישי, עוד מעט 
גשמים ירדו ויעזרו לכנרת וזאת בנוסף למים שעוד יפשירו וירדו 
גם הם לכנרת. הדגש המיוחד בסערה הנוכחית היא, שרוב הגשמים 

ירדו בצפון הארץ, דבר שללא ספק מועיל לכנרת. 
ביום שישי ובשבת, לא אמורים לרדת גשמים, אבל למי שכבר 
מתגעגע, בשבוע הבא מיום שני, עשויים לחזור הגשמים בעוצמה 
חלשה יותר. הסערה הנוכחית הביאה בשורה להרי המרכז הגבוהים 
שיכלו לראות מעט שלג, אך לאכזבת חובבי בובות השלג, השלג 
לא נתפס ברמה מסיבית כמו שקיוו בתחילת השבוע. גם החרמון 
סגור,  להיות  צפוי  ביום חמישי האתר  לעכשיו,  ונכון  לבן  מכוסה 

אבל כנראה לקראת יום שישי יפתח למבקרים.

אביתר יוספי ז"ל

ובתוך הסערה שמשמחת את כולנו, התרחש אירוע עצוב וקשה 
ניווט  אימון  במהלך  צה"ל  לוחם  נפל  השבוע,  שני  ביום  מאוד: 
בצפון הארץ. עם דבר המקרה, מפקד פיקוד המרכז, אלוף נדב פדן, 
"עציוני",  חטיבת  מפקד  בראשות  מומחים  צוות  הקמת  על  הורה 

אלוף-משנה אורן שמחה, לבדיקת נסיבות האירוע. 
תחקיר האירוע: סמוך לשעה 20:00 יצאו חיילי פלוגת מסלול 
של גדוד הסיור בחטיבת הצנחנים לניווט בדד במסגרת בוחן מסכם 
הכשרה באזור נחל חילזון הסמוך לכרמיאל. סמוך לשעה 04:00 
משמעות  "כנוס".  פקודת  על  המגמה  מפקד  הודיע  בוקר  לפנות 

הפקודה היא לסיים את הניווט ולהגיע אל נקודת הסיום.

של  הקדמי  הפיקוד  בחדר  דיווח  התקבל   05:20 לשעה  סמוך 
האימון כי אחד החיילים נפל לתוך הנחל הזורם ולא מאתרים אותו. 
בשלב הזה החל גדוד סיור של חטיבת הצנחנים בחיפושים ולאחר 
ויחידת החילוץ בהיטס של  מכן הצטרפו יחידות חילוץ מקומיות 
בתוך  החייל  אותר  דקות  ו-40  שעה  לאחר  רק   .669 האוויר  חיל 
את  קבע   669 יחידת  של  רופא  מכן  לאחר  חיים.  רוח  ללא  הנחל 

מותו. במהלך החיפושים שלושה חיילים סבלו ממכות קור ופונו 
לקבלת טיפול רפואי. 

דובר צה"ל תת-אלוף רונן מנליס, הגיב במענה לשאלות כתבים: 
"לא ברור למה חצו את הנחל. לא ברור למה הם ירדו מגדה. חייל 
ניסה  הנחל,  את  חצה  שני  חייל  מכן  לאחר  הנחל.  את  חצה  אחד 
לטפס והחליק לנחל מגובה נמוך. החייל הראשון זרק לעברו חבל 
אישי. החייל לא הצליח לתפוס את החבל ונפל למים. גובה המים 
היה בגובה של כמטר. החייל אותר 100 מטרים מנקודת החצייה. 
לפי תחקיר ראשוני אפשר היה לבצע ניווט מאחר ועומס הקור היה 
אפס וגשם אפס. הגשם היה צריך להתחיל בבוקר. במהלך האימון 

לא היה גשם. לא ברור בשלב זה מה היה מצב הקרקע בנחל".
שמו של החייל ההרוג, אביתר יוספי ז”ל, כבן 20 במותו, תושב 
גבעת שמואל. יוספי, אח לארבעה אחים ואחיות, הוא בוגר ישיבת 
בני עקיבא קריית הרצוג בבני ברק. ראש הישיבה, הרב משה צבי 
וקסלר, סיפר עליו: "קל לאהוב את אביתר. הוא ילד נעים הליכות, 
ונרתם לכל  ומוריו. תמיד מחייך,  ואהוב על חבריו  מאוד חברותי 
לישיבה  למורים,  עזרתו  את  הציע  תמיד  הוא  ברצון.  משימה 
ולחברים. כולם ידעו שניתן לסמוך עליו בכל מצב. אביתר השקיע 
והתמיד בלימודים וסיים אותם בהצטיינות. תמיד שאף להצלחה. 
תלמיד ירא שמיים והקפיד על קלה כבחמורה. התפילה שלו תמיד 

הייתה מלאת השראה". 
צילה בבקוב, דודתו של אביתר יוספי, סיפרה עליו כי "אביתר 
היה האחיין האהוב עלי. ילד טוב, חרוץ, ממשפחה טובה, שאהב 
את הצבא, אני לא מעכלת שהוא הלך - אסון כבד למשפחת קרית 
שלום, אסון כבד לעדה הבוכרית". בן דודו של אביתר אמר כי " 
זאת אבדה מאוד קשה למשפחה שלנו. מי היה מאמין, עוד טרגדיה 
ילד כל כך  70 יקבור  ייתכן שאדם בן  קשה למשפחה שלנו? איך 
צעיר?" בבניין מגוריו של אביתר בגבעת שמואל התבשרו השכנים 
לדיירים: "אנחנו מרכינים את ראשנו  על מותו בהודעה שנמסרה 

ומשתתפים בצערם של שכנינו, משפחת יוספי".

סופת המכ”ם

הגשם  מכ"ם  החזאים:  את  מלווה  אחר  מסוג  סערה  ובמקביל, 
הושבת  המטאורולוגי  והשירות  התחבורה  משרד  ידי  על  הפועל 
בחודשים האחרונים בעקבות תקלה. מכ"ם הגשם הינו ראדר של 
השירות המטאורולוגי, המאפשר לעקוב בזמן אמת אחר השינויים 
לא  בהתנהגויות  מאופיין  החורף  כשבעונות  האוויר,  מזג  בתנאי 
את  מחשב  המכ"ם  לאזרחים.  עדכני  מענה  לתת  ונועד  צפויות 
למזג  בנוגע  עדכנית  מצב  תמונת  ומספק  העננים  של  תנועתם 

האוויר, המשקעים, עוצמות גשם ועוד. 
מזה תקופה שמכ"ם הגשם של השירות אינו פועל בעקבות תקלה 
ובאתר של השירות המטאורולוגי צוין על גבי מפת מכ"ם הגשם: 
"המכ"ם מושבת עקב תקלה". אולם נראה שהסיבה שהמכ"ם לא 
עובד, היא בעקבות תקלות חוזרות ונשנות במכ"ם הגשם שמפעיל 
השירות במשך שני עשורים ובעקבות גילו הוותיק, נראה שהשירות 
מתקשה להחזיקו. "מכ"ם העננים בסוף חייו הטכנולוגיים", נמסר 
לנו מהשירות המטאורולוגי. אולם רק עכשיו, במהלך עונת החורף 
של שנת 2018, החל השירות להיערך לרכישת מכ"ם חדש ובמהלך 
וחצי עד השנתיים הקרובות, אזרחי ישראל עשויים להיות  השנה 

ללא מכ"ם גשם עדכני.
המיועד  מכ"ם  של  סוג  הוא  האוויר  מזג  מכ"ם  או  גשם  מכ"ם 
מכ"מי  סוגם.  את  ולהעריך  תנועתם,  את  לחשב  משקעים,  לאתר 
גשם מבוססים על אפקט דופלר, הם שולחים פולסים של גלי רדיו 
עוצמת  לפי  ומשקעים.  מעננות  המוחזרים  הגלים  את  וקולטים 
הגלים המוחזרים והפרש הפאזה שנגרם בגלל תנועתם, ניתן לחשב 

את כיוון המשקעים, מהירותם, עוצמתם, ואת גודל החלקיקים.
גורם  האוויר  מזג  כי  התגלה  השנייה  העולם  מלחמת  במהלך 
אויב  מטרות  ממסך  למעשה  וכך  מבצעי,  במכ"ם  הנקלט  להד 
פוטנציאליות. פותחו טכניקות לסנן את ההפרעות, אולם מדענים 
החלו להתעניין בתופעה ולחקור אותה. זמן קצר לאחר המלחמה 
גשם  מכ"מי  מאז  משקעים.  לזיהוי  עודפים  מכ"מים  הוסבו 
התפתחו, וכיום הם בשימוש של שירותים מטאורולוגיים לאומיים, 
תוכנות  משודרת.  אוויר  מזג  ובתחזית  אקדמיות  מחקר  במחלקות 
ייחודיות משתמשות בתמונות גולמיות של המכ"ם ליצירת תחזית 
טווח קצר של מיקום עתידי של משקעים, עוצמות גשם, שלג, ברד, 
ותופעות מזג אוויר אחרות. נעשה שימוש בנתונים לתחזית נומרית 

של מזג האוויר לצורך שיפור הניתוח והתחזית.

סופת גשמים כזו לא נראתה כאן כבר שנים רבות – הכנרת זכתה לעדנה וכבר בשבוע הבא נזכה לסיבוב נוסף 
• בינתיים, החזאים שקועים בסערה אחרת – בעקבות השבתת מכ"ם הגשם של השירות המטאורולוגי • וגם: 

לדמותו של אביתר יוספי ז"ל, בוגר ישיבה בבני ברק שנסחף בנחלי הצפון ונמצא ללא רוח חיים

לברכה, ולא לקללה
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אריה לוין

צילום:  אבי אוחיון וסער יעקב, לע"מ

לאחר שכמעט ונשכח דבר קיומו של חה"כ והשר לשעבר 
הסורר, ביום רביעי השבוע נחתם הסדר טיעון עם גונן שגב, 
לאחר מעצרו בחשד לריגול לטובת איראן: במשפטו שהתקיים 
בדלתיים סגורות הודה שגב בעבירת ריגול חמור ונגזרו עליו 
סיוע לאויב  11 שנות מאסר. הסדר הטיעון הפחית את סעיף 
בזמן מלחמה ובעקבות כך גם הקל בעונשו. במסגרת ההסדר 
לאויב  "סיוע  האישום  סעיף  הפרקליטות,  עמו  שחתמה 
במלחמתו בישראל" נמחק מכתב האישום המתוקן. הטיעונים 

לעונש יישמעו ב-11 בפברואר. 
שישיבת  אחרי  החל  בעניינו  ומתן  המשא  על  הידיעה 
ההוכחה הראשונה בתיק שהייתה אמורה להתקיים בנובמבר 
נגדו, במשך  פי כתב האישום שהוגש  ושוב. על  נדחתה שוב 
נסע  ואף  האיראני  המודיעין  של  כסוכן  שגב  פעל  שנים  שש 

המפעילים  עם  נפגש  שגב  ביקוריו  בעת  פעמים.  כמה  לאיראן 
שלו בדירות מסתור, הפעיל ציוד הצפנה וניסה לקשר בין גורמים 

איראנים לישראלים.
הזמן  בשל  גם  רבה,  בחומרה  התיק  את  רואה  הפרקליטות 
בממשלה.  שר  שהיה  משום  וגם  האיראנים  לטובת  שפעל  הארוך 
בפרקליטות עומדים על כך שייגזר עליו עונש דו ספרתי של שנות 
היא  ריגול  בעבירת  כשמדובר  הסדר  עמו  שנחתם  הסיבה  מאסר. 
שבתיקים ביטחוניים רגישים מסוג זה יש עניין שלא יתנהל משפט, 

במטרה למנוע חשיפת שיטות מודיעיניות בבית המשפט. 
מדוברות בית המשפט נמסר: "לפני זמן קצר הוצג לבית המשפט 
המחוזי בירושלים הסדר טיעון בעניינו של השר לשעבר גונן שגב. 
במסגרת הסדר הטיעון הודה והורשע גונן שגב בעבירות של ריגול 
במשותף  שיעתרו  הסכימו  הצדדים  לאויב.  ידיעות  ומסירת  חמור 
הטיעונים  תנאי.  על  ומאסר  בפועל  מאסר  שנות   11 של  לעונש 
לעונש יישמעו ביום 11.02.19. על פרטי יתר העובדות חל צו איסור 

פרסום. בשלב זה לא יימסרו פרטים נוספים."
לפי מה שהתיר בית המשפט לפרסם בעבר, מתוך כתב האישום 
להשגת  פעל  כי שגב  עולה  לשעבר,  והתשתיות  האנרגיה  נגד שר 
לאיראן  סייע  ובכך  עוינים-  לגורמים  אותו  והעביר  רגיש  מידע 
הוחלט  הנושא  רגישות  בשל  זאת,  עם  ישראל.  נגד  במלחמתה 
לערוך את הדיון בדלתיים סגורות, ובפרקליטות הסבירו כי מדובר 
יתנהל  הזה  התיק  "לצערי,  הבאים.  בדיונים  גם  שיימשך  במהלך 
כהן  גאולה  עו"ד  בתיק,  התובעת  אמרה  סגורות"  בדלתיים  כולו 
לא  הציבור  ביטחון,  צורכי  "בשל  ירושלים.  מחוז  מפרקליטות 
יוכל להיחשף לכל מה שקורה בתיק. אנחנו נעשה מאמץ לחשוף 
כמה שיותר פרטים, אך יישארו דברים שהציבור לא יוכל להיחשף 

אליהם".
שגב הגיע לגינאה המשוונית כשלפי חלק מהדיווחים הוא נעצר 
עם כניסתו למדינה. לפי דיווחים אחרים הוא הצליח להיכנס אליה. 
לחקירת  נעצר  הוא  המקומית.  במשטרה  לחקירה  הועבר  משם 
מידע  שנאסף  לאחר  לישראל,  הגעתו  עם  מיד  והמשטרה  השב"כ 
המודיעין  גורמי  עם  קשרים  מקיים  הוא  כי  חשד  על  שהצביע 
בחקירתו  ישראל.  מדינת  נגד  בפעילותם  להם  ומסייע  האיראני 

המודיעין  מטעם  כסוכן  ופעל  גויס  שגב  כי  התברר  בישראל 
האיראני. החקירה העלתה כי בשנת 2012 נוצר קשר בין שגב לבין 
הגיע  אף  הוא  ובהמשך  בניגריה,  האיראנית  מהשגרירות  גורמים 
אנשי  היותם  שעובדת  מפעיליו,  עם  לפגישות  פעמיים,  לאיראן 

מודיעין הייתה ברורה לו.
ברחבי  האיראנים  מפעיליו  עם  נפגש  שגב  כי  העלתה  החקירה 
העולם, בבתי מלון ובדירות המשמשות לפעילות חשאית איראנית. 
בינו  המסרים  להצפנת  חשאית  תקשורת  מערכת  קיבל  אף  שגב 

לבין מפעיליו. עוד התברר בחקירה כי 
הקשור  מידע  למפעיליו  העביר  שגב 
ביטחוניים  לאתרים  האנרגיה,  למשק 
תפקידים  ולבעלי  למבנים  בישראל, 
כדי  וביטחוניים.  מדיניים  בגופים 
ממפעיליו  שקיבל  במשימות  לעמוד 
עם  קשרים  שגב  קיים  האיראניים 
לתחום  הקשורים  ישראלים  אזרחים 
החוץ  ויחסי  ביטחון  האבטחה, 
לקשר  כדי  פעל  שגב  ישראל.  של 
לגורמי  הישראלים  מהאזרחים  חלק 
מנסה  שהוא  תוך  האיראני,  המודיעין 
הגורמים  את  ולהציג  בהם  לשטות 

האיראנים כגורמים עסקיים תמימים.

מסתבך סדרתי

שגב  של  הבעייתית  אישיותו 
צומת.  ממפלגת  שפרש  בעת  ב-1994,  לראשונה  לציבור  נחשפה 
שגב, שלא היה מוכר לציבור, נבחר בזכות הפופולריות של חברו 
ימין  עמדות  בעל  איתן,  איתן.  רפאל  לשעבר,  והרמטכ"ל  לסיעה 
מובהקות, היה שכן של שגב במושב תל עדשים. ואולם, שנתיים 
לאחר שהפך לחבר כנסת, נטש שגב את מפלגתו של איתן והתמנה 
לשר בממשלת יצחק רבין. העריקה של שגב מהאופוזיציה הימנית 
לקואליציית השמאל אפשרה לרבין 
להעביר בכנסת את הסכם אוסלו ב', 
את  'גנב'  ששגב  ברור  היה  כי  אף 

קולות המצביעים.
בממשלות  שגב  כיהן   1996 עד 
רבין ופרס כשר האנרגיה. עם סיום 
במהלך  חייו,  של  הפוליטי  הפרק 
הוא  רבה  ציבורית  ביקורת  שגרר 
האנרגיה,  בתחום  לתפקיד  דילג 
אז  ששלטה  כי"ל  קבוצת  במסגרת 
בבתי הזיקוק. במרס 2005 גזר בית 
חמש  אביב  בתל  המחוזי  המשפט 
על  ושנתיים  בפועל  מאסר  שנות 
למאסר  נידון  הוא  שגב.  על  תנאי 
עסקת  במסגרת  שהודה  לאחר 
לייבא  ניסיון  של  בעבירות  טיעון 
ורעילים  לישראל חומרים מסוכנים 
לישראלים  להימכר  אמורים  שהיו 
לסכן  ובכך  חוקי  בלתי  באופן 
הדרכון  זיוף  המשתמשים,  את 

הדיפלומטי ושימוש בו בשתי הזדמנויות שונות. על פי כתב 
נגדו, שגב, שכיהן כשר האנרגיה  האישום המתוקן שהוגש 
בדרכונו  החזיק   1996 יוני  ועד   1995 מינואר  והתשתיות 
הדיפלומטי גם לאחר פקיעת תוקפו, וזייף את תוקפו עד שנת 
2006. שגב השתמש בדרכון בשתי הזדמנויות. במקרה אחד 
כאשר אנשי רשויות שדה התעופה בסחיפול, הולנד, ביקשו 
לערוך עליו חיפוש בעקבות מידע מוקדם שקיבלו. אז מנע 

שגב את החיפוש על גופו כשהוא משתמש בדרכון המזויף
עם  שגב  של  היחידה  ההסתבכות  הייתה  לא  זו  אבל 
בית  רשויות החוק בעשור שעבר. בספטמבר 2004 הרשיע 
משפט השלום בתל אביב את השר לשעבר בניסיון לקבלת 
פי כתב האישום,  ובהונאה בכרטיס חיוב. על  דבר במרמה 
קונג,  בהונג  השאר  בין  בחו"ל,  שגב  שהה   2003 בנובמבר 
פלטינה  מסטרקארד  מסוג  אשראי  כרטיס  ברשותו  והחזיק 

וביצע בעזרתו פעולות שונות. אז קיבל מאסר על תנאי.
בזמנו  אמר  בדש,  פיני  עומר  מועצת  וראש  לשעבר  ח"כ 
ל'כל ישראל' כי הוא אינו מופתע, "אני מכיר את האיש, כבר 
אחרי החומרים האסורים וכל מה שהיה, לא הפתיע אותי כלום על 
הבן אדם הזה. אני רק מרחם על שני הילדים שלו שכבר עוברים 
ועצם  כסף  בצע,  רודף  נהנתן,  טיפוס  היה  הוא  אבל  שני,  סיבוב 
אוסלו,  בהסכם  אותנו  והפקיר  אידיאולוגיה  מכר  שהוא  העובדה 
עזב אותנו הלך לשמאל, הצביע לאוסלו ומשם הוא הלך להיות שר 

עולל והוא היה מספר לי על כל העוללות שלו". 
הראשון"  מהיום  כבר  אתו  הסתדרתי  לא  "אני  כי  מציין  בדש 

אליי  "התקשר  שגב:  של  הקודמת  ההסתבכות  על  גם  ומספר 
המפכ"ל ושאל אותי אם יש סיכוי שגונן מבריח סמים. אני לו שיש 
'זה הטיפוס, אין סיבה שלא מעניין אותו רק  סיכוי גבוהה מאוד, 
כסף, אין סיבה שלא'. אחרי שהוא יצא מהכלא הוא ביקש להיפגש 
יום אחד הוא התייצב ושאל אותי אם אני מעוניין  איתי וסירבתי. 
למכור סולר, אמרתי לו שאני לא מעוניין לעשות אתו עסקים. ואז 
הוא עזב, נדמה לי שהיה בגרמניה וחי גם באפריקה, עכשיו הוא 
מרגיש שהמדינה דפקה אותו בכך שהושיבה אותו בכלא, לדעתו 
הוא לא היה צריך לשבת בכלא על הברחת הסמים, אז בן אדם כזה 
שיושב באפריקה לבד וחושב שהמדינה דפקה אותו, יכול לדפוק 
שזו  שהתברר  לפני  וכבר  כסף,  זה  על  להרוויח  ועוד  המדינה  את 
הגרסה, לא היה לי ספק שהוא זה שפנה לאיראנים ולא האיראנים 

פנו אליו. האיש הזה הגיע לתחתית של התחתית". 
גם בהקשר לטיעון של שגב, לפיו הוא ניסה לשטות באיראנים 
מפגר  ילד  "גם  להגיד:  מה  לבדש  יש  כגיבור,  לישראל  ולחזור 
ניסה  איזה  כסף,  קיבל  ביקר שם,  הוא  כזה.  טיעון  היה מקבל  לא 
לתעתע?! איזה שטויות?! גם במקרה של הסמים הוא אמר 'חשבתי 
שזה כדורים, חשבתי שזה סוכריות', מה זה הקשקוש הזה?!", הוא 
מבטל כמעט בכעס את הטיעון הזה. "אני תמיד הגדרתי אותו גאון 
עם שיגעון. זאת אומרת, שהוא היה חכם, רופא והכל, אבל בקטע 
הזה, השיגעון שלו גבר על ההיגיון שלו – גם נושא אוסלו, נושא 
הסמים והעניין האיראני  - כל המריבות שהוא עשה בסיעה וכו'. 
פעם רפול כתב לי פתק באמצע ישיבת סיעה, שכשהוא שומע את 

גונן מדבר, הוא מבין מאיפה נוצרים דחפים לרצח, אתה מבין?"

במסגרת הסדר טיעון הסכימו הפרקליטות ועורכי דינו של השר לשעבר גונן שגב, החשוד בריגול לטובת 
איראן, לעונש מחמיר של 11 שנות מאסר • מכתב האישום נמחק הסעיף של "סיוע לאויב במלחמתו בישראל", 

במטרה להימנע מדיון משפטי שיחשוף שיטות מודיעיניות 

11 שנות מאסר למרגל האיראני

גונן שגב נשבע אמונים בכנסת. לידו מזכיר הכנסת שמואל יעקבסון



אתם תברכו עליו!

3 אתגר הברכות
ט"ו בשבט שמח עם 

בחרו במהירות את הפירות 
ואולי תוכלו לזכות במגש פירות יוקרתי

< התקשרו לטלמסר : 03-3738888  < שחקו באתגר הברכות 
< ואולי תוכלו לזכות במגש פירות לשולחן ט״ו בשבט!

איך משתתפים?
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ה' שבט תשע"ט 11/1/19 6

יצחק לרר. 

צילומים: ויקיפדיה 
בגיל 93 הלך לעולמו השבוע שר הביטחון לשעבר משה ארנס 
ז"ל. מותו של ארנס גרם לרגשות מימין ומשמאל. למרות שנחשב 
והכבוד  מולו  עומדת  דרכו  שצדקת  כמי  ידוע  היה  ימין,  לאיש 
גדולה  להערכה  גרם  הכבדים,  הפוליטיים  ליריביו  אף  שהעניק 
נתניהו, אבל  לאיש. הוא לחם בחירוף נפש כנגד חוק הלאום של 
הוא זה שלמעשה הביא אותו לפוליטיקה, כשמינה אותו בתחילה 
ולאחר מכן לתפקיד השגריר  בוושינגטון  ישראל  כציר בשגרירות 
רבים  מול  כך,  על  לו  לסלוח  כאלה שיתקשו  כנראה  יהיו  באו"ם. 

שיברכו אותו בדיוק בגלל זה.
בפעם  להיפרד  מנת  על  בסביון  העלמין  לבית  הגיעו  אלפים 
האחרונה משר הביטחון לשעבר, להלוויה הגיע גם ראש הממשלה 

בנימין נתניהו, לצד נשיא המדינה ראובן ריבלין וחבריו של ארנס 
דגול",  ממנהיג  היום  נפרדת  ישראל  "מדינת  הליכוד.  ממפלגת 
ביקרתי  שבועות  כמה  "לפני  ארנס.  של  לקברו  מעל  נתניהו  אמר 
ידו בחום, בלחיצת היד הזאת תמיד  את מישה בבית ולחצתי את 
של  ידו  את  לחץ  שמישה  משום  ונשגב,  עמוק  משהו  טמון  היה 
ז'בוטינסקי בניו יורק כשהיה נער. מישה הבין שעליו לאחוז בידו 
את מקל השליחות הציונית. בגלל האמת המזוקקת של האידיאלים 
האלה כולנו הערצנו את מישה", הוסיף נתניהו. "מהזווית האישית 
שלי - קשרי דורות מחברים אותנו, עשינו משהו שלא עשינו במשך 
כל 45 השנים. התחבקנו ארוכות, מישה על ערש דווי בן 93 מדבר 
איתי על העתיד, מדבר איתי על העבר, ומזכיר לי את הפגישה ואת 

ההיכרות שלנו".
ישראל  ושגריר  חוץ  שר  ביטחון,  כשר  שכיהן  ארנס,  משה 
בוושינגטון נולד בליטא. ארנס היה חבר כנסת מטעם הליכוד ויושב 
אווירונאוטיקה  מהנדס  הכנסת.  של  והביטחון  החוץ  ועדת  ראש 
ביטחון  פרס  חתן  בטכניון,  חבר  פרופסור  היה  ארנס  במקצועו, 
ישראל ושימש כסמנכ"ל התעשייה האווירית. היה נשוי למיוריאל 

ואב לארבעה.
תעשיין  לאב  שבליטא  קובנה  בעיר   1925 בדצמבר  נולד  ארנס 
ואם רופאת שיניים. ב-1939 היגרה המשפחה לארצות הברית, בה 

בחיל ההנדסה האמריקני בשנים  הוא שירת  אביו מפעלים.  הקים 
במכון  מכונות  הנדסת  לימודי  סיים  שחרורו  ולאחר   1946-1944
הטכנולוגי של מסצ'וסטס )MIT(. בשנים 1948-1947 עמד בראש 
על  גויס  לישראל  לעלות  בדרכו  הברית.  בארצות  בית”ר  תנועת 
ובצפון אפריקה בשנים  והיה שליח הארגון באירופה  ידי האצ”ל 

.1949-1948
לאחר עלייתו לישראל היה חבר גרעין חד נס של תנועת בית"ר 
וחבר מושב מבוא בית"ר. בשנות ה-50 שב לארצות הברית והמשיך 
קליפורניה.  של  הטכנולוגי  במכון  אווירונאוטית  הנדסה  ללימודי 
אווירונאוטית  להנדסה  לפקולטה  הצטרף  לישראל  ששב  לאחר 
שימש  הוא   .1965-1961 בשנים  חבר  כפרופסור  וכיהן  בטכניון 
בפיתוח  ועסק   1971-1962 בשנים  האווירית  התעשייה  סמנכ"ל 

המטוסים ערבה וכפיר. ב-1971 הוענק לו פרס ביטחון ישראל.
ארנס נכנס לפעילות פוליטית בליכוד וכיהן כחבר כנסת מטעם 
 .2003 עד  ו-1999   ,1992-1984  ,1982-1974 בשנים  המפלגה 
של  והביטחון  החוץ  ועדת  ראש  כיושב  כיהן   1982-1977 בשנים 
הכנסת והתנגד להסכמי קמפ דייוויד ולשלום עם מצרים. ב-1982 
מונה לשגריר ישראל בוושינגטון ולאחר הדחתו של אריאל שרון 
בשל טבח סברה ושתילה מונה ב-1983 לשר הביטחון. הוא כיהן 
בתפקיד עד סתיו 1984, תחילה בממשלת בגין ואחר כך בממשלת 

שמיר.
וארנס   300 קו  פרשת  התרחשה  ביטחון  כשר  כהונתו  במהלך 
שמועות  בשל  היתר  בין  זורע,  ועדת  פנימית,  בדיקה  ועדת  מינה 
כוזבות אך עיקשות שהוא זה שהורה על הרג שני חוטפי האוטובוס 
שנלקחו בחיים לחקירת שב"כ. במהלך כהונתו התבצעה גם עסקת 
ג'יבריל בה הוחלפו 4,700 מחבלים ואסירים ביטחוניים בתמורה 
לשישה חיילי נח"ל שהיו בשבי אש"ף. במסגרת תפקידו היה ארנס 
אחראי להקמת מפקדת חילות השדה בצה"ל, לימים מפקדת זרוע 

היבשה.
1988- בשנים  האחדות  בממשלות  תיק  בלי  כשר  כיהן  ארנס 
1984 והיה האחראי על ענייני מיעוטים. בשל סגירת פרויקט מטוס 
הלביא התפטר ארנס מהממשלה לזמן קצר ב-1987 אך שב אליה. 
הוא כיהן כשר חוץ בממשלת האחדות בשנים 1990-1988 ולאחר 
כיהן  המסריח  בתרגיל  הממשלה  והפלת  העבודה  מפלגת  פרישת 
שוב כשר ביטחון בשנים 1992-1990. במהלך כהונה זו התרחשה 
פעיל  חלק  לקחת  ישראל  על  כי  סבר  וארנס  המפרץ  מלחמת 

במלחמה.
צפוי  והיה  בליכוד,  למספר שתיים  תקופה  באותה  נחשב  ארנס 
לאחר  מהפוליטיקה  פרישה  על  הודעתו  התנועה.  לראש  להפוך 
הפסד הליכוד בבחירות 1992 התקבלה בהפתעה. לאחר פרישתו של 
יצחק שמיר תמך ארנס בבנימין נתניהו בבחירות הפנימיות ליושב 
הראשונה  כהונתו  בזמן  באכזבה  התחלפה  תמיכתו  הליכוד.  ראש 
מולו  והתמודד  לפוליטיקה  וארנס שב  נתניהו כראש ממשלה  של 
מהקולות,  ל-20%  רק  שזכה  ארנס,  ב-1999.  הליכוד  ראשות  על 
מונה לשר ביטחון לאחר הדחת יצחק מרדכי וכיהן בתפקיד עד יולי 
1999. כהונתו האחרונה של ארנס כחבר כנסת הייתה בכנסת ה-15, 

בשנים 2003-1999.
מאמרי  לפרסם  ארנס  החל  הפוליטיים  מהחיים  פרישתו  לאחר 

ראש  מדיניות  את  בחריפות  ביקר  ארנס  הארץ.  בעיתון  דעה 
הממשלה אריאל שרון, תחילה באינתיפאדה השנייה ומאוחר יותר 

בתוכנית ההתנתקות.
האחת.  המדינה  פתרון  את  לשקול  יש  כי  ארנס  כתב  ב-2010 
כתב  הוא  לפלסטינים"  ישראלית  "אזרחות  הכותרת  תחת  במאמר 
יביאו  לא  לפלסטינים  אזרחות  והענקת  ושומרון  יהודה  סיפוח  כי 
שלה",  הדמוקרטיה  לחיסול  לא  וגם  ישראל  מדינת  של  "לסופה 

מי שכיהן כשר הביטחון לשעבר וחתום גם על שילובו של ראש הממשלה נתניהו בפוליטיקה – נפטר השבוע 
בגיל 93 • הילד מליטא שהצטרף לז'בוטינסקי והפך לאחד מאושיות מערכת הביטחון הישראלית

משה ארנס ז"ל

לב חם ואוהב / הרב שמואל ביסטריצקי, שליח חב"ד ורב בסביון

השבוע היינו בטקס ההלוויה של שר הביטחון לשעבר, מר משה ארנס ז"ל, ראש הממשלה ונשיא המדינה סיפרו על אישיותו 
המיוחדת, על עשייתו במשך כה שנים רבות למען עם ישראל. ההיכרות שלי ושל משפחתי עם מר ארנס היא בפן אחר, המאפיינת 

אישיות שונה מזו המתוארת בתקשורת, אישיות אישית ומשפחתית, אדם מיוחד שגר צמוד לביתנו, בית חב"ד בסביון. 
למרות המרחקים שיש בין הבתים בסביון, התיידדנו מאוד עם משפחתו, ילדיי היקרים הלכו אליהם כמעט בכל ערב שבת לאחל 
שבת שלום, לפעמים גם עם חלה טרייה שזה עתה רעייתי הכינה לכבוד השבת, ומר משה ז"ל ורעיתו מיוראל היו משוחחים עם 
ילדיי עד שנהיו בקשר חם מאוד. גם כשמשה היה באמצע מסלול צעידתו היומית והיה רואה את ילדינו היה נעצר, מתעניין בכל 

אחד עם שמו הפרטי ושואל בשלומו, כי זו הייתה אישיותו, איש משפחה עם לב חם ואוהב. 
במהלך המפגשים שהיו לנו, שוחחנו רבות על ענייני הדת, משה שמח מאוד לראות את התנועה הרבה שיש במהלך כל השנה 
לבית חב"ד, ואמר כי זה מחמם את הלב לראות איך אנשים שאינם שומרי תורה-ומצוות, מהיישוב סביון, עם כל הסטיגמה שיש 

בנושא, מגיעים לבית חב"ד ומרגישים בבית.
באירוע חנוכה לפני שנתיים, כיבדנו אותו להדליק את נר ראשון של חנוכה בהדלקה ציבורית שנערכה בבית התרבות ביישוב, 
המסורתית.  במנגיגה  בעל-פה  הברכות  כל  את  ואמר  להסתכל  רצה  לא  הוא  הברכות  דף  את  לו  הבאתי  כאשר  ההדלקה,  לפני 

הסיפורים הללו מעידים על אישיות מיוחדת שלא הכרתם, יהודי גדול עם לב רחב. 
ביום שני, זמן קצר לאחר שהתפשטה השמועה על פטירתו בקרתי עם רעיתי בביתו, כאשר הוא עדיין היה שם, כאבנו את כאבם, 
חיזקנו ועודדנו. לפני שיצאנו מיוראל, רעיתו של מר משה הראתה לנו מה עומד במרכז הבית, מתנה מיוחדת של נרות שבת קודש 

עם הקדשה אישית שביתי הגדולה הכינה להם לראש השנה האחרון. 
בעז"ה בית חב"ד סביון יקיים מספר פעילויות בשנה הקרובה לעילוי נשמתו. יהי זכרו ברוך.

הרב שמואל ביסטריצקי ומשה ארנס ז''ל

משה ארנס נואם בשנת 1984 באוניברסיטת בן גוריון בנגב
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אוריאל צייטלין
צילום: ויקיפדיה

כסוערת  מסתמנת  לאחרונה,  ממש  שהחלה  הבחירות  מערכת 
לשני  גדולים  סיכונים  מוכרת,  בלתי  בכמות  פיצולים  במיוחד. 
הגושים, והרפתקה גדולה לימין בעקבות המהלך הפוליטי של בנט 
יוגש  ושקד. שלושה דברים מהותיים מונחים על סדר היום: האם 
כתב אישום נגד נתניהו, האם המהלך של בנט ושקד יוסיף מנדטים 
לימין ומה גנץ יגיד, כשיגיד... בכתבה זו נעסוק בעיקר בפיצול של 
ההחלטה,  מאחורי  עומד  מה  היהודי.  הבית  ממפלגת  ושקד  בנט 
אחרי שהשניים בסך הכל זכו לפופולריות בקדנציה החולפת? האם 

ישנו היגיון פוליטי במהלך? ומה ההשלכות על הימין כולו?
און,  בר  לימור  אנו מקבלים באמצעות  את התשובות לשאלות, 
מרצה בחוג לתקשורת פוליטית במכללת הדסה, מומחית לבחירות 
כי  טעם  בטוב  שמסבירה  ארד  אייל  של  במשרד  שותפה  ובעבר 
"בנט ושקד כמפלגה שיש לה יומרות שלטוניות מוצאת את עצמה 
בבעיה מאוד גדולה לצד כל מפלגות הימין. כל המפלגות שיש להן 
מצביעים עם תפיסת עולם ימנית מוצאות את עצמן בבעיה גדולה 
אני  כך  הנראה,  שככל  הליכוד  של  ובא  המשמש  הקמפיין  לנוכח 
מניחה ואני אופתע אם יהיה קמפיין אחר, יהיה קמפיין על מאבק 

אישי ופרסונלי של בנימין נתניהו. 
ממשלה  ראש  להוריד  שאסור  יהיה  הליכוד  של  המוביל  "הקו 
מכהונתו באמצעים שהם לא קלפי, שהם לא דמוקרטיים. הליכוד 
כולו ילך על מהלך שהוא להציל את נתניהו. אני מעריכה שזה יהיה 
הקמפיין של הליכוד, יש לי על מה להתבסס, גם ב-2015 בקמפיין 
לא  כלכלי,  לא   - מסר  שום  העביר  לא  הוא  הליכוד  של  הבחירות 
מדיני, לא ביטחוני, לא חברתי ולא משום סוג אחר, אלא כבר אז 
נתניהו",  בנימין  וזה  לו  שיש  חזק  הכי  הטיקט  עם  שימוש  עשה 

מסבירה בר און.
"כיום המצב של הפרסונה הפוליטית נתניהו הוא חלש יותר. הוא 
כבר לא הפרסונה העוצמתית של 2015, הוא יותר חלש, הוא נפגע 
במקומות שהוא היה חזק בהם, כמו הביטחוני בעקבות סבב העימות 
שהחמאס  למה  תגובה  בלי  אותנו  השאיר  שבעצם  בעזה  האחרון 

חזק  הכי  הדבר  על  ילך  ונתניהו  ולטילים,  עשה 
שלו שזה הרדיפה הפוליטית שהוא משייך אותה 
קמפיין  לנוכח  לפרקליטות.  וגם  למשטרה  גם 
הימין.  מפלגות  הם  המרכזיים  הנפגעים  כזה, 
האם  ההכרעה  מולו  עומדת  ימני  כשמצביע  כי 
הממשלה  ראש  את  ומציל  לנתניהו  מצביע  אני 
לגוף  מצביע  אני  האם  או  פוליטית  מרדיפה 
אבל  אחרים  דברים  מיני  כל  שנותן  אחר  ימני 
שהמצביע  כמובן  אז  עצמו,  השלטון  את  לא 
נתניהו ומצביע ליכוד.  הימני מתייצב לצדו של 
הצבעה  מאפשרת  לא  שלנו  הבחירות  שיטת  כי 

אחרת".
"בנט ושקד מבינים את העניין הזה, וחושבים 
חילונית  נפרדת,  למפלגה  ילכו  כשהם  שגם 
ודתית לדבריהם, הם יקבלו לפחות חלק מקולות 
קולות  להביא  גם  רוצים  והם  הדתית  הציונות 
שכרגע  אחר  ימין  של  קולות  להביא  אחרים, 
רואים את העניין הדתי, הצד של הציונות הדתית 
איתה  ביחד  שבא  מה  וכל  לשעבר  המפד"ל 

כעול".
"אני לא חושבת שבסוף המהלך יביא לגידול 

בכוחה של מה שהיה פעם הבית היהודי, מסיבה פשוטה, שהפילוג 
יכול להשאיר את הבית היהודי המקורי, מה שנשאר עכשיו,  הזה 
 8 במקום  מנדטים   6 עם  נשארים  ואז  החסימה  לאחוז  מתחת 

מנדטים".
גם עם אלי ישי ועוצמה יהודית, במידה וזה זה יצא לפועל?

"אם בנט ושקד אכן יביאו קולות ימין שעד היום ראו בחיבור הדתי 
שלמשל  למפלגה  להצביע  רצו  ולא  כעול  היהודי  הבית  של  ציוני 
מתנגדת לתח"צ בשבת, אם הם יצליחו להביא את הקולות האלה 
עדיין הסכנה הגדולה של הציונות הדתית היא יכולת השרידות שלה 
מעבר לאחוז החסימה. כי בקונסטלציה שתיארתי מקודם בה הימין 

כולו נקרא לדגל של הליכוד כדי להציל את נתניהו, הרבה מצביעים 
היו מוצאים את עצמם בבית היהודי בגרסה הצרה  שבמצב טבעי 
שלו, יצביעו לליכוד. בקונסטלציה כזו יכולים ללכת לאיבוד שניים, 

שלושה או שלושה וחצי מנדטים שפשוט יתפזרו בין המפלגות".
"קונסטלציה כזו תכתיר את המהלך של בנט ושקד כמהלך לא 
הייתה  השאיפה  אם  מנדטים,  פחות  עם  אותם  שישאיר  מוצלח 
להגדיל את הכוח של הבית היהודי. יכול להיות שבנט ושקד עצמם, 
הוא  שלהם  האישית  הפוליטית  לשרידות  אישי  פוליטי  במהלך 
מהלך תקין, כי הנה הם מוצאים את עצמם עם 7-8 מנדטים במפלגה 
שהיא כל כולה על טהרת השם שלהם ולא סוחבת את אורי אריאל 

וסמוטריץ וכל החברים האחרים".
ולא  לליכוד  הצביע  היום  שעד  חילוני  קיצוני  ימין  שיש  נניח 
הצביעו לעוצמה יהודית כי הם לא עוברים את אחוז החסימה, אם 
הם יתחברו עם הבית היהודי המצביעים הללו יעזבו את הליכוד 

ויצביעו להם?
"לא יודעת להתייחס למפלגות כמו עוצמה לישראל, המפלגות 
המאוד קטנות שעד היום זכו למנדט אחד או שניים. אני יכולה לומר 
ביתנו  ישראל  היהודי  הבית  כמו  מפלגות  כולו,  שהימין  ברורות, 
ואפילו כחלון בתוך זה, עלולות להינזק מקמפיין שיקרא להצביע 

ליכוד כדי להציל את נתניהו.
"המהלך של בנט ושקד יצליח רק אם הם הבית היהודי במתכונת 
באיזה  משנה  ולא  עובר  הוא  אם  החסימה.  אחוז  את  יעבור  הרזה 
אז   - מנדטים   6 עוד  הביאו  ושקד  ובנט  מי  של  ובקולות  חיבורים 
המהלך שלהם הצליח. הם הצליחו להגדיל 
 10 לנגיד  היום  מנדטים  מ-8  כוחם  את 
יכול  הימין  מפלגות  לכל  בגדול  מנדטים. 
הליכוד  של  שהקמפיין  קונסטלציה  להיות 
יש  לנתניהו  הצבעה  שבלי  לשכנע  יצליח 
סכנה לאבד את שלטון הימין ולתת ניצחון 
לא  מהימין  אחד  אף  בוודאי  וזה  לשמאל 
כל  קודם  שמתחילה  בעיה  כאן  יש  רוצה. 
וזה  הליכוד  מפלגת  שתעשה  בקמפיין 
הימנית,  הפוליטית  המפה  כל  על  משליך 
ובהתנהלות לא נכונה של הימין עם חיבורים 
ישי  אלי  לישראל,  עוצמה  של  מדי  קטנים 
והבית היהודי שילכו לבד - זה איבוד קולות 

של הימין באופן ברור".

"לבני לא מביאה שום 
דבר"

בוטה,  די  בצורה  שעבר,  בשבוע  כזכור 

לימור בר און, אסטרטגית ומרצה מבוקשת בנושאים פוליטיים, מנתחת את מערכת הבחירות • ההימור 
הכרוך במהלך של בנט ושקד, ומה ייחשב עבורם כהצלחה אישית וקבוצתית • הדחתה של לבני, חוסר 
היכולת למדוד אותה במנדטים וחוסר התועלת בשותפות עמה למחנה הציוני • הצרות של כחלון בשתי 

חזיתות – קיום ההבטחות לבוחר ונאמנות נציגיו ב'כולנו' • וההפתעה האפשרית מכיוונו של בני גנץ 

"אם גנץ ירוץ לבד – יש 
סיכוי שנתניהו לא יהיה 

ראש ממשלה"

האלקטורט של ציפי לבני לא 
נבדק מאז 2013 שאז התנועה 

שלה התמודדה עצמאית ביחד עם 
התנועה הירוקה אם אני זוכרת 

נכון והיא הביאה 6 מנדטים, אנחנו 
לא יודעים היום אם היא שווה 
2 או 3 או 12. אנחנו כן יודעים 

שבקונסטלציה של המחנה הציוני 
היא לא הביאה תועלת

"
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את  לפרק  גבאי  אבי  העבודה  יו"ר  בחר 
החיבור בין ציפי לבני יו"ר התנועה למפלגת 

העבודה. 
מה שהיה עם גבאי ולבני, יש משהו פוליטי 

מאחורי זה?
"האלקטורט של ציפי לבני לא נבדק מאז 
2013 שאז התנועה שלה התמודדה עצמאית 
זוכרת  אני  אם  הירוקה  התנועה  עם  ביחד 
לא  אנחנו  מנדטים,   6 הביאה  והיא  נכון 
 .12 או   3 או   2 שווה  היא  אם  היום  יודעים 
אנחנו כן יודעים שבקונסטלציה של המחנה 
הציוני היא לא הביאה תועלת, המחנ"צ עמד 
בסקרים על 8-9 מנדטים מה שאומר שלבני 
צריכה  הייתה  שהיא  מה  את  הביאה  לא 
להביא. אני לא יודעת אם יש בכלל דבר כזה 
'מצביעים של לבני', אני חושבת שלאט לאט 
ציפי לבני הופכת לבבואה הנשית של אהוד 
נשמע  קולו  היטב,  לדבר  שיודע  אדם  ברק. 
מרשים  מאוד  הזמן,  כל  הפוליטית  בזירה 

מגלה  לא  הציבור  בתכל'ס,  אבל  המיינסטרימית,  התקשורת  את 
אהדה, זה לפחות לא נבדק מאז 2013. ציפי לבני היא טרמפיסטית 
פוליטית שרוכבת על גבי מפלגות שלא מצריכות אותה להעמיד 

את כוחה הפוליטי למבחן אמיתי", אומרת בר און. 
"אם אני נכנסת לנעליים של אבי גבאי ואומרת שהמהלך הזה 
מוצדק מבחינתו. אבי גבאי בנסיגה דרמטית מ-24 ל-8-9 בסקרים 
האחרונים, הוא פוליטיקאי שחייב לעשות משהו מטלטל וחדש, 
יהיו  ואנשים  הציבורי  לשיח  שיחדור  משהו  שלו,  לציבור  לדבר 
בעד או נגד המהלך הזה. אז קודם כל המהלך הזה הוא נכון וטוב, 
שנית נדמה לי שציפי לבני לא הוכיחה את עצמה לפחות בסקרים 
האחרונים כמישהי שמביאה איזשהו דיבידנד פוליטי לקונסטלציה 

של המחנ"צ ומעבר לזה ההתנהלות האישית שלה שהיא מתנהלת 
בצורה שעושה הכל חוץ מלתת אמון במנהיג המפלגה, החתירה 
נגדו בצורה כ"כ מכוערת, חסרת התחשבות ומשפילה אני חושבת 
שהיא זכתה למה שעשה לה אבי גבאי, היא זכתה בדין להתנהלות 
הזו. ומבחינת האלקטורט של אבי גבאי הוא נמצא היום במקום 
כ"כ נמוך שאני לא מאמינה שהמהלך הזה יכול בכלל לגרום עוד 

נזק, הוא יכול אולי להביא תועלת".
"הניתוח של הבחירות האחרונות ב-2015 התופעה של המחנ"צ 
ב-2015 היא לא מה שאנחנו רואים היום. אז הייתה מפלגת העבודה 
בסיסית  המאוד  שבשאלה  פוליטיקאי  הרצוג  בוז'י  עמד  בראשה 
ל-5%  זכה  הממשלה  כראש  לכהן  ביותר  מתאים  מי  וחשובה 

תמיכה, אותו דבר לבני ב-2015 בסקרים שבדקו 
מי הכי מתאים לעמוד בראשות ממשלה. ה-24 
מנדטים ב-2015 הגיעו רק מהמומנטום הפוליטי 
והמחנ"צ  העבודה  שמפלגת  הכלל  מן  היוצא 
הגיע  הוא  נכון,  שימוש  בו  לעשות  יודעים  לא 
במחנה  ומהתקווה  נתניהו  שונאי  של  מהתקווה 
מהימין  לכאורה  שבאה  לבני  שציפי  השמאל 
בוז'י  עם  ביחד  ומקדימה  מהליכוד  ומהמרכז 
זה היה  נתניהו.   יש בכוחם להחליף את  הרצוג 
מקרה קלאסי של 1+1=9... זה לא קורה עכשיו 
כי ציפי לבני היא חלק מהמחנ"צ בארבע השנים 
האחרונות והיא כבר לא מביאה איתה שום דבר. 
הקולות שהיא אמורה להביא הולכים בכלל לבני 
וכרגע  עתיד  ליש  לכן  קודם  הלכו  לא  אם  גנץ 
הקולות,  את  שמביאה  זו  היא  העבודה  מפלגת 

אין כאן שלם ששווה יותר מסכום חלקיו".

כחלון בצרות

במבט חטוף על שאר המפלגות, מי במצב הכי 

גרוע?
"הסכנה הגדולה היא למפלגות הימין, שם אכן חוששים מאיבוד 
מנדטים לליכוד ובצדק רב. המהלך של ליברמן  היה מהלך יפה, 
נכון וטוב, הוא מאגף מהזווית הביטחונית את נתניהו והוא מצליח, 
את  לשמר  הצליח  הוא  אבל  מנדטים   10 להביא  מצליח  לא  הוא 
החמישה שישה מנדטים שלו לאורך זמן ואני חושבת שליברמן יש 
לו בעיה של דור הולך. המצביעים הקלאסיים של ליברמן, הדור 
המבוגר, הולך ונעלם באופן טבעי והדור הצעיר הוא יותר ישראלי 
מרוסי, ולכן ליברמן מדמם מנדטים באופן קבוע ובאופן אינהרנטי 
עשה  שהוא  מה  שלו.  האלקטורט  את  ומאבד  הולך  הוא  וטבעי 
היה מאוד מתוחכם, הוא התחיל את הכנסת כאחד שלא מצטרף 
לממשלת נתניהו וגם סוגר את הכנסת הזו במהלך מאוד מחוכם, 
אני חושבת שהוא יצליח לשרוד פוליטית. מהבחינה הזו ליברמן 

עשה את המהלך הכי מוצלח מבין כולם".
את  רואה  לא  אני  קשה,  מאוד  במצב  שכחלון  חושבת  "אני 
כחלון מצליח לשרוד את מערכת הבחירות הזו אני חושבת שהוא 
יחפש חיבור לליכוד בחזרה, כחלון הלך על הבטחת בחירות מאוד 
 10 ויוקר המחיה, הוא הביא  ספציפית של הורדת מחירי הדירות 
זאת  בשבילי,  ניצחון  לאוצר  כחלון  שאמרה  סיסמא  עם  מנדטים 
הבחירות  והבטחת  צר  מאוד  מאוד  טיקט  על  הלך  הוא  אומרת 
שלו הייתה מאוד ברורה והוא גם לקח את כל ארגז הכלים שהוא 
היה צריך, אין לו אפילו תירוצים, היה לו שר שיכון ושר כלכלה 
מהמפלגה שלו והוא היה שר האוצר והוא גם לקח את רמ"י תחת 
עמדה  לא  כחלון  של  הבחירות  הבטחת  אומרת  זאת  אחריותו, 

במבחן המציאות. 
"הוא עשה דברים אחרים בקדנציה הזו, הוא הפך פתאום להיות 
מגן ביהמ"ש העליון, מגן ערוץ 1, מגן התאגיד, דברים שלא עניינו 
את המצביע שלו, ולכן כחלון לא יצלח את הבחירות האלו ואם 
הוא יעבור את אחוז החסימה זה לא יהיה יותר מ-5 מנדטים. כחלון 
נמצא בבעיה הכי גדולה מבחינת האלקטורט שלו אלא אם כן הוא 
יצליח להמציא את עצמו מחדש עם איזו אג'נדה חדשה שתהיה 

הבטחה מספיק מעניינת, מסקרנת ורלוונטית לציבור חדש".
היה  הוא  אחד:  דבר  האחרונה  הקדנציה  במהלך  הבין  "כחלון 
גבאי  אבי  טרמפיסטים,  מיני  כל  עלו  שעליו  רכבת  או  אוטובוס 

עצמו שפרש ממנו, גלנט שפורש עכשיו, כעת זה רק באופן רשמי 
של  חברתיים  באירועים  אותו  ראינו  שנים  שלוש  לפני  כבר  אבל 
שלו  ההסתובבות  ואכן  מהליכוד  שהגיע  כהן  אלי  גם  הליכוד. 
מאשר  טבעית  כיותר  נתפסת  האחרונות  שלוש  בשנתיים  בליכוד 
גלנט. כחלון הבין שהוא נתן טרמפ להרבה אנשים שעשו על גבו 
בפוליטיקה  ומכוער  קיצוני  הכי  המקרה  הוא  גלנט  פוליטי.  הון 
הישראלית כבר הרבה שנים, עוד לא ראיתי התנהלות כ"כ בוטה 
שר  אתה  נתפסת,  בלתי  בצורה  לציבור  הונאה  שעושה  ומכוערת 
הליכוד  של  אירוע  כל  חורש  אתה  שנתיים  וכבר  כולנו  מטעם 
שנמצאים בו 30 איש, אבל לאור העבר שלו כמי שהפקיע קרקעות 

מהציבור יכול להיות שזו התנהלות טבעית עבורו. 

בתחילת  שקיבל  ההחלטות  שכל  הבין  מאוד  מהר  "כחלון 
הקדנציה לא היו נכונות לא ברמה הפרסונלית וגם לא ברמה של 
ההבטחות לציבור וכמו כל הפוליטיקאים שלנו, זה משהו מהשנים 
האחרונות שכל הפוליטיקאים בישראל נמצאים בקמפיין בחירות 
כל הזמן, אף פוליטיקאי לא נבחר לשרת את הציבור ואז מתחיל 
הפוליטיקאים  האחרונות  הכנסות  בשתי  הציבור...  למען  לעבוד 
נבחרים ויום אחרי זה ממשיכים בקמפיין. הם קודם כל בקמפיין 
ואחרי זה עובדים אצל הציבור. ואני יכולה לומר שזה גורף בכל 
המפלגות, להוציא באמת חברי כנסת בודדים שמתנהגים בצורה 

אחרת, יש כמה כאלה".
ראה  הוא  מצביעים,  במצוקת  שהוא  מאוד  מהר  הבין  "כחלון 
שהוא לא מצליח לממש את ההבטחות שלו לבוחר ומה שהביא לו 
את ה-10 מנדטים זה גם מה שיפיל אותו, ומכיוון שהוא זכה ברבה 
מאוד כספי ציבור כחלק מתמיכת מפלגות של 10 מנדטים הוא יצא 
לקמפיין בחירות. כשכולם היו עם גירעונות הוא גמר את הבחירות 

עם יתרה מסוימת והוא עשה בו שימוש".
היחיד,  הפוליטיקאי  כרגע  הוא  "גנץ 
יבחר  הוא  רשימה  באיזה  יודעת  לא  אני 
ללכת  לו  ממליצה  הייתי  ללכת,  לבסוף 
החיבורים  כל  ואת  עצמאית  ברשימה 
הוא  גנץ  אבל   – אח"כ  לעשות  שלו 
כרגע באמת האדם היחיד שיש לו סיכוי 
לו  יש  לשמאל.  מהימין  קולות  להביא 
זה  לגוש.  מגוש  קולות  להעביר  סיכוי 
הגושים  כי  לגוש,  מגוש  לומר  נכון  לא 
ושמאלני  ימני  נשאר  ימני  זזים  לא 
נשאר שמאלני, יש לנו סדר גודל של 20 
מערכת  ומדי  בתווך  שנמצאים  מנדטים 
מצד  זזים  האלו  מנדטים  ה-20  בחירות 
לפעמים  עתיד  ביש  הם  לפעמים  לצד, 
והם קולות שהולכים לכל מיני  בקדימה 
מקומות והיום לגנץ יש את הסיכוי לקחת 
ולכן הוא מאוד מאוד  מהם כמה שיותר 
יביא  זה  לבד  ילך  הוא  אם  משמעותי, 
יותר מ-10 מנדטים ויש סיכוי שנקבל פה 
משהו אחר, שלא תהיה פה ממשלת ימין 

בראשות נתניהו".

ליברמן יש לו בעיה של דור הולך. 
המצביעים הקלאסיים של ליברמן, 
הדור המבוגר, הולך ונעלם באופן 

טבעי והדור הצעיר הוא יותר 
ישראלי מרוסי, ולכן ליברמן מדמם 

מנדטים באופן קבוע ובאופן 
אינהרנטי וטבעי הוא הולך ומאבד 

את האלקטורט שלו

אני חושבת שכחלון במצב מאוד 
קשה, אני לא רואה את כחלון 

מצליח לשרוד את מערכת 
הבחירות הזו אני חושבת שהוא 

יחפש חיבור לליכוד בחזרה

""
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אין יריב

מוזרה  היא  אליה,  נכנסנו  שאך  הבחירות  מערכת 
מסוכנת.  מאד  היא  אבל  מאד,  מעורפלת  משהו, 
הכל הפכפך, הכל יכול להשתנות ברגע, אנו זולגים 
לקראת איבוד הרסן מרוב אדישות. אולי דווקא הפרקליטות 
בלהטה כי רב להגיש כתב אישום ולהחליף את הדמוקרטיה 

בישראל, דווקא היא זו שתעורר את הבחירות. 
השמאל לא מציג שום אלטרנטיבה, זולת "רק לא ביבי", כל 
מפלגות השמאל החדש שקמו, לא ברורה האג'נדה שיש להם 
להציג. אפילו מפלגת העבודה, מפלגה שיש לה היסטוריה ויש 
לה מוסדות, מאבדת את האג'נדה. חככו בראשכם, מה מפלגת 
הציבורי?  לדיון  היום  מוסיפה  גבאי  אבי  בראשות  העבודה 
תפיסת עולם? אסטרטגיה? שלא לדבר על המפלגה של בני 
השותק גנץ, שעל פי הסקרים יש לו לפחות 10 מנדטים, וזה 

בלי שאמר מילה בנושא כלשהו. 
כשיש  טוב,  איננו  הרעיונית  הזירה  מן  השמאל  של  היעדרו 
יריב הוא מחייב דיון, הוא מחייב חידוד עמדות וניסוח שלהן 
בפני הציבור. בהיעדר יריב, ההתנהלות הופכת לאוטומט של 
ברירת מחדל. והשמאל, גם כאשר הוא מנסה להיות נשכן, זה 
תמיד הולך לכיוון "קץ הדמוקרטיה", "השחיתות" ו"רק לא 
ביבי". סיטואציה זו היא בעיה של כולנו, לא רק של השמאל. 
המרכז,  מפלגות  תופעת  היא  נמנעת,  בלתי  לוואי  תופעת 
באנו  של  באמירה  לשולחן  ניגשות  מלכתחילה  שבעצם 
משם,  קצת  מפה  קצת  נוכחים,  להיות  העיקר  כלום.  לעשות 
בתכל'ס לא מפה ולא משם. למרות שלכאורה מדובר בתופעה 

שלא מועילה ולא מזיקה, בפועל הנזק הוא לא מבוטל. 
מפלגות המרכז כשנולדות מנסות להוכיח לציבור שיש בהן 
צורך ויש להן הישגים, וזה תמיד יבוא במחיר יקר. הדוגמה 
הבולטת לכך היא משה כחלון, האיש הגיע עטור זרי רפורמת 
יודע  שהוא  להוכיח  בא  והוא  האוצר,  משרד  אל  הסלולר 
למקום שיש הרבה מה  הגיע  דברים. בהחלט שהוא  לעשות 
לעשות בו, כל תחום הבינוי והתכנון במדינת ישראל משווע 
בישראל  הדיור  ששוק  כדי  לשנות  הרבה  צריך  לרפורמה. 
יגיע לאיזון ראוי בין היצע לביקוש. אבל כחלון עומד בראש 
מפלגת מרכז, כזו שצריכה להציג הישגים מהירים. אז זה בא 

על חשבון האיכות, ועל חשבון הציבור. 
במקום להסיר חסמים, ולפשט הליכי תכנון, שינויים שיקלו 
בשנים  גדול  היצע  לייצר  ויאפשרו  על המערכת  משמעותית 
הבאות, כחלון הלך על תוכניות שמביאות לכותרות מיידיות. 
מתוקשר  מאבק  למשתכן,  מחיר  של  פומפוזיות  הגרלות 
בעיות  את  את  סיקור,  להרבה  הביא  אכן  זה  כל  במשקיעים, 

עצומים  סכומים  שהוציא  אחרי  וכך,  פתר.  לא  הוא  היסוד 
מהקופה הציבורית כדי להציג מראית עין של רפורמה, הוא 
עלויות  ועם  מאד  קלושים  הישגים  עם  לבחירות  עתה  ניגש 

עצומות – גירעונות ענק וצמיחה דועכת. 
מפלגות מרכז הן מפלגות מוטות פופוליזם, ופופוליזם פוגע 
בעיתונים.  השבוע  סוף  לכותרות  שמעבר  בטווח  בציבור 
במערכת  הבולט  הדבר  כעת  הן  שכאלה,  מרכז  ומפלגות 
משמשות  לא  עולם  תפיסות  אין,  אידאולוגיות  הבחירות. 
כר לדיון. אז אולי, בסוף, הדבר שיכול באמת להציל אותנו 
של  המלצות  דווקא  זה  מרכז,  מפלגות  של  נוספת  מפריחה 
הפרקליטות שיגרמו לכולם להתכנס סביב הדמוקרטיה ונגד 

המשפטיזציה. 

השחיתות נגד נתניהו

נתניהו יצא בנאום לאומה השבוע לגבי החקירות המתנהלות 
להתנהלות  הקשור  בכל  חשובות  נקודות  כמה  והעלה  נגדו, 
ההיבט  חשובה,  נקודה  יש  זאת,  עם  יחד  החקירה.  גורמי 
הכלכלי בעניין, שנתניהו לא העלה. אבל קצת על ה"שחיתות" 

המיוחסת לו על ידי השמאל.  
בכל החקירות והחשדות לאורך ההיסטוריה כנגד נתניהו, הוא 
פני  על  אישיים  אינטרסים  של  בהעדפה  פעם  אף  נחשד  לא 
כדי לעשות  פגע במדינה,  לא  הוא  האינטרסים של המדינה. 
או  מעטפות,  לו  אין  מפוליטיקה.  התעשר  לא  הוא  לביתו. 
הולילנד בארון. בניגוד לכל החשודים המפורסמים האחרים 
הירשזון,  אליעזר,  בן  )אולמרט,  מפוליטיקה  כסף  שעשו 

דרעי(, אצלו אין זה המקרה. 
או  דברים,  זוטי  סוגים:  לשני  נחלקות  נתניהו  נגד  החשדות 

קידום אינטרסים של מחנה הימין. 
הפיסטוק,  גלידת  הגן,  רהיטי  הבקבוקים,  דברים:  זוטי 
שקיות החלב, החשמלאי ביום כיפור, החמגשיות, המטפלת, 
הספרית, הסיגרים, נעלי הבית, ההובלות. כל המקרים האלה 
אדם  )ונתניהו  אמיד  אדם  אם  יהיה  שפלא  בזוטות  מדובר 

אמיד( יסכן מעמדו בשביל בקבוקים. מה שנקרא, נו באמת!
בוודאי  מוזרות  אבל  אישתו,  של  או  שלו  מוזרות,  זו  יתכן 
תועלותיו  סך  אם  המדינה.  לצרכי  בניגוד  משהו  בהם  אין 

שימשיך.  טוב.  הכל  אז  מוזרויותיו,  סך  על  עולה  מנהיג  של 
שיהנה מגלידת פיסטוק, חמגשיות ורהיטי גן שנקנו מהחזרי 
בקבוקים, העיקר שימשיך לעשות את הדברים שהוא עושה 
הודו  רוסיה,  ארה"ב,  עם  יחסים  כמו  שוליים  דברים  טוב, 
וסין, או קידום הכלכלה ופתיחת שווקים, דאגה לאינטרסים 

הביטחוניים בגבולות בצפון ובדרום. 
הימין,  של  אינטרסים  קידום  הוא  החשדות  של  השני  והסוג 
הבוחרים שלו. כאשר נתניהו ניסה לאזן את הסיקור בידיעות 
אחרונות, או לאזן את הסיקור בוואלה, הוא לא מכר אינטרסים 
לכיס.  כסף  לקח  לא  הוא  אישית,  תועלת  עבור  המדינה  של 
נהפוך הוא – הוא דואג למדינה ודואג לזכויות של הבוחרים 

שלו. 
גם אילו זה נעשה בדרך פתלתלה, זה בדיוק מה שהבוחרים 
הבוחרים  בשביל  עובד  נתניהו  שיעשה.  רוצים  נתניהו  של 
שלו, ה"תמורה" שנתניהו כביכול קיבל, זה בדיוק המדיניות 
שעבורה הוא נבחר. ושוב, באף אחד מהמקרים לא בהעדפה 

של אינטרס אישי על פני האינטרס של המדינה. 
"שחיתות",  זה  התקשורת  איזון  השמאלנים  אצל  נכון,  אז 
זה  בבג"צ  וגישות  דעות  גיוון  גם  אצלם  בסדר,  אבל 
"פאשיזם" ו"סוף הדמוקרטיה", אז קחו את השחיתות שלהם 

בפרופורציה. 
אבל הפואנטה המעניינת היא בסיפור בזק, שבו החשד הוא 
בהטיה רגולטורית בעד בזק, היא שמדובר במקרה מובהק של 
מעורבות רגולטורית ממשלתית בתחום שבו הממשלה בכלל 

לא צריכה לערב ידיה. 
כאשר הפריטו את בזק בשנת 2005, הפרידו את בזק לשלוש 
חברות אשר נאסר עליהן לשתף פעולה או להוריד מחירים. 
התוצאה הייתה שהצרכן רק ניזוק, כאשר המתחרות כן יכלו 
בזק  אך  משתלמות  שירות  חבילות  ולספק  מחיר  להוריד 
וועדת  והתכנסה  זאת,  הבין  הרגולטור  באיחור  יכלה.  לא 
להתיר  יהיה  ושנכון  זו  ברגולציה  צורך  שאין  שקבעה  חייק 
הוועדה  המלצות  אך  מוזלות.  שירות  חבילות  לספק  לבזק 
כשר  בתפקידו  נתניהו  עד שהגיע  שנים,  במשך  תקועות  היו 
התקשורת ופשוט רצה לעשות את המובן מאליו – לאמץ את 

מסקנות הוועדה ולהוציא אותן לפועל. 
כלומר, כל סיפור ה"שחיתות" של נתניהו, נוצר פשוט בגלל 
רגולציה עודפת אשר מלכתחילה היא כלל לא הייתה אמורה 
להתקיים. הכלל הפשוט, מרבה ממשלה מרבה סירבול, מרבה 
ובלי  להסיר,  יש  ביורוקרטיה  שחיתות.  מרבה  ביורוקרטיה 

וועדות מרובות והחלטות שאחרי זה צריך לחקור. 



הבעיה האמיתית של השמאל היא חוסר היכולת להציב מועמד ראוי, מה שמותיר 
אותנו עם מפלגות מרכז נטולות אג'נדה שמחפשות הצדקה לקיומן על חשבון הקופה 

הציבורית • וגם: פרשת בזק נולדה בחטא – בעודף רגולציה מיותרת



*ההשתתפות והזכייה מותרת למשתתפים מעשנים מעל גיל 18. הפעילות תתקיים עד לתאריך כ״ג באדר  )28.2.19( או עד גמר המלאי .

חבר הודיע לכם שהוא התארס? החגיגות רק מתחילות...

 ROYAL ותוכלו לזכות במארז
משמח שיסדר לכם את הסנטוחה!

התקשרו לטלמסר
03-3739000

ספרו לנו מה מיוחד 
בחתן שלכם

השתתפו בפעילות החתנים של רויאל!

בכל שבוע 
10 זוכים!
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געגועים לועדה

של  העליזים  שבימים  מספרת  הבדיחה 
הפוליטיקאים, כשועדות מסדרות עדיין הרכיבו 
המסדרת  הועדה  לכנסת,  הרשימות  את  וקבעו 
המיתולוגי  האוצר  משר  הורכבה,  העבודה  במפלגת 
פנחס ספיר המנוח, ממליך המלכים שנחבא אל הכלים 

והאיש החזק שרגה נצר, ומרדכי נמיר רוה״ע ת״א ז״ל.
בבית  ישבה  הוועדה  הרשימות,  הגשת  לפני  שבוע 
המפלגה ברחוב הירקון וקיבלה קהל מבוקר עד חצות. 
עדות-ישראל  נציגי  סקטורים,  נציגי  בולטים,  אישים 
אנשי  והקיבוצים,  המושבים  שליחי  השונים,  לגווניהם 
לפניה  הופיעו  ובפריפריה,  בערים  הגדולים  הסניפים 
ו׳שוויים׳  מצביעים,  להביא  יכולתם  את  והסבירו 
אין  וההבטחות התמשכו  הדיונים  בקולות.  האלקטורלי 

סוף! 
הציני  ספיר  פנחס  של  סבלנותו  פקעה  בוקר  לפנות 
התה  כוסות  השולחן,  על  דפיקה  נתן  הוא  והממולח, 
סופית,  זהו,  הכריז:  גדול  ובקול  נעמד  ספיר  נרעדו! 
מבטלים את הבחירות לכנסת הבאה! לקהל המשתומם 
ובעיקר  ועכשיו,  מיהר ספיר לבשר: לפי ההבטחות פה 
הח"כים   120 כל  מייצגים,  שנציגינו  המצביעים  מספרי 

העתידים, שייכים לנו... חבל לבזבז כסף על בחירות.  
רוב  המתייבש.  בירקון  גם  מים  הרבה  עברו  מאז 
המובטחים,  המפלגות  מראשי  חוץ  הפוליטיקאים 
׳גמדי׳  כגון  מפלגות-בוס,  נציגי  או  ו׳משורייניהם׳, 
המנהיג  חליל  לפי  הרוקדים  ליברמן  ואיווט  לפיד  יאיר 
ונבחרים ב׳פה-אחד׳ של הבוס, והח"כים של המפלגות 
הרוחנית,  ההנהגה  בחירת  עפ״י  שמתמנים  החרדיות 
עמידה  קרי,  ה׳פריימריז׳,  באסון  מחויבים  השאר  כל 
לבחירות מוקדמות ע״י כלל חברי המפלגה, או לפחות 
מרכז המפלגה המונה מאות אנשים. משימה יקרה, קשה, 
אישית  נוכחות  הקדנציה.  כל  לאורך  פעילות  שמחייבת 
חתונה  ברית,  בכל  מכובדת-מעטפה,  מתנה  ולעיתים 
לעיתים  המכובד.  המרכז  לחבר  צאצא  של  ובר-מצווה 

הם משרכים רגליהם גם לחגיגות ימי הולדת.  
הפנים  זה  בפועל,  ׳חגיגה-דמוקרטית׳.  לזה  קוראים 
כנסת-ישראל  של  רמתה  הדמוקרטיה.  של  המכוערות 
הידרדרה קשות מאז שהונהגה חגיגת הפריימריז. אתה 
חייב להיות צבעוני, בוטה ו...עתיר ממון. ידידים עשירים 
הם נקודת פתיחה טובה במרוץ. פריימריז זה דבר יקר. 
ח״כ בני בגין לא הסכים להשתתף ב׳מסיבת התחפושות׳, 
למרות שהיה זוכה במיקום ריאלי. רוה״מ שרצה לקשט 
את רשימת הליכוד, נאלץ להציבו כמשוריין מטעמו. על 

׳טעות׳ לא חוזרים פעמיים. 
הח"כים   30 כל  שבעתיים.  קשים  הפריימריז  בליכוד 
בלבד,  ריאליים  מקומות   20 על  מתמודדים  המכהנים 
החל מהמקום ה20 המקומות משוריינים לנציגי המחוזות 
נשים.  וקידום  מיעוטים,  פנים חדשות,  להיות  שחייבים 
לבחירתו  ה21  המקום  בשיריון  והסתפק  ויתר  נתניהו 
שעליהם  הרשימה  בראשות  המקומות   20 על  האישית. 
מתחרים כל 30 הח"כים המכהנים, מתחרים בנוסף, השר 
גלנט שהצטרף לליכוד, דני דנון שליחנו באו״ם, גדעון 

סער שחוזר הביתה, ניר ברקת ועוד. קל זה לא יהיה. 
בליכוד נוסדה שיטת השביעיות, כל אחד בוחר לעצמו 
סיכוי  על  לשמור  כדי  מתחרה.  הוא  בה  השביעיה  את 
להתמנות לשר, אתה חייב להיבחר בשביעיה הראשונה 
הראשונה  השביעיה  פליטי  השניה.  בצמרת  ולפחות 
שמזמינה  מסובכת,  שיטה  הלאה.  וכן  לשניה  נפלטים 
בריתות לא קדושות של שותפים לדבר עבירה! ׳שמור 
לי ואשמור לך׳, הנאמנים מקבלים הוראה למי להצביע 
ויחלוף  לקידום  יזכה  שלא  כדי  להצביע...  לא  ולמי 
נאמנים.  הם  שאליו  ׳המועמד׳  על  הסופי,  במיקום 
במאגר  שמחזיק  למי  המפורסמות.   החיסול  רשימות 
מצביעים נאמנים, כגון השר חיים כץ, לשעבר יו״ר ועד 
העובדים של התעשיה האווירית, )כיום מכהן בנו כיו״ר 
הוועד( שאלפי עובדיה מתפקדים בנאמנות לליכוד, ללא 
ישראל  השר  או  הבוחר,  ביום  בקלפי  להצבעתם  קשר 
בסחר  טובה  פתיחה  נקודת  יש  ומאורגן,  המרושת  כץ 
החליפין הלא מכובד, לצד השפעה מרובה. את תוצאות 
מוצלחים,  כל-כך  הלא  במינויים,  רואים  אנו  ה׳דילים׳ 

בלשון המעטה. 
השפעה.  מעט  וותיקיה,  ראשיה,  המפלגה,  להנהגת 
ולעיתים להפריע. אין  יכולה לעזור,  נתניהו  תמיכה של 
עוברים  היו  לא  המכהנים  מהח"כים  נכבד  שחלק  ספק 
הרבה  הייתה  הליכוד  שרשימת  ובטוח  מסדרת׳,  ׳ועדת 
מסודרת  הייתה  הנבחרת  באם  ומוכשרת,  מכובדת  יותר 
ע״י ועדה מסדרת ולא עומדים למבחן ובחירה אצל חברי 
מרכז אינטרסנטים המחויבים לפי נאמנות אישית, אישים 
היו  מהליכוד,  ומרצון  מראש  עצמם  שהפרישו  בולטים 
של,  הבנים  הנסיכים,  כל  הליכוד.  ברשימת  שורדים 
חלקם  פרשו.  הרשימה,  של  השדרה  עמוד  היו  שבעבר 
מוסיף  לא  זה  כבוד  בדיעבד.  וחלקם  ומרצון  מראש 

לליכוד, כשרון וידע, וודאי שלא. 
גם במפלגת העבודה העניינים יגעים. ההיפרדות החד 
צדדית מציפי-ליבני פינתה מקומות ריאליים, אך הכמות 
השריון  לעצמו,  שמר  שהיו״ר  השריונים  הצטמצמה. 
נוסף  ונציג  למושבים  נציג  לנשים,  למזכ״ל,  האוטומטי 
לקיבוצים, ושריון המיעוטים משאיר מאד מעט מקומות 
ח"כים   24 היו  האחרונה  בקדנציה  לבחירה.  ריאליים 
שנזקפו לזכותו של בוז׳י הרצוג שכמו כל קודמיו, הודח. 
ההישג של בוז׳י היה אדיר, יחסית לקדנציות הקודמות. 
אותם  להשקות  ניסיונותיו  אך  לבאר,  אותם  הביא  בוז׳י 
בקואליציה  שותפות  ע״י  מטעמים,  ולהאכילם  מים 
וקבלת תפקידים ביצועיים, נדחו ע״י החברים. התוצאה 
תצטמק  שבאם  רלבנטית,  לא  מפלגה  בקלפי,  תראה 
המקומות  מעט  על  הישג.  יהיה  זה  מחצית,  לכדי  רק 
הודיעו  ריאליסטים  מדי,  יותר  הרבה  רבים  הריאליים, 
על פרידה מרצון. מזכיר את נסיכי הליכוד. מי שיישאר, 
עוד  יותר!  הטוב  שהוא  מי  תמיד,  לא  וייבחר,  יתמודד 

פאן מכוער לפריימריז מיותרים. 
העובדות  פריימריז.  סיבובי  מתקיימים  במר״צ  גם 
וצעקניים  צבעוניים  נעלמים,  שהטובים  מלמדות, 
שריד  ויוסי  אלוני  שולמית  הבמה.  לקדמת  מתקדמים 

לא היו מכירים את מחליפיהם, הפוסט ציונים. ממפלגת 
שמאל, שבעבר הייתה שותפה בקואליציה ציונית ונטלה 
בה תפקידים חשובים ביותר, חינוך ופנים, מר״צ הפכה 
לפוסט ציונית בהכרה, שותפה אפשרית לרשימה הערבית 
המאוחדת, שמתפצלת לקראת הבחירות הבאות. מר״צ, 
את  ודחקו  דרכה  את  סילפו  שהפריימריז  מפלגה  עוד 

אישיה ומקימיה מעמדות השפעה וייצוג מעשי.  
וותיק,  בוס  מפלגות  הינם  המתחרות  המפלגות  שאר 
או בוס חדש שבוחר לו ולעצמו את חבריו. כך מפלגתו 
העתידית של בני גנץ, בוגי יעלון שעוד לא החליט מה 
להחליט! ציפי ליבני שממתינה לראות איזו פלטפורמה 
׳תסכים׳ להכיל אותה, הצמד בנט-שקד שמנסים לבנות 
משהו חדש ואטרקטיבי, בעזרת שמות מוכרים ומכובדים. 
ח״כ אורלי לוי שמתחילה לאבד גובה בסקרים, ותצטרף 
לכל צירוף מעניין שידבר על משנה סוציאלית, גם באם 
לפיד,  ויאיר  ליברמן  איווט  כמובן  גנרל.  יעמוד  בראשו 
ללא  מנת לשלוט שלטון  על  בפינצטה,  גמדים  שיבחרו 

מצרים ברשימה.
יוחלפו  בליכוד,  תבלע  לא  באם  כחלון,  של  ב׳כולנו׳ 
תצטמצם  הרשימה  עצמאית  בהליכה  הח"כים.  מרבית 
התבסס,  כחלון  עליה  החברתית  הנישה  משמעותית, 
תפוסה! ההבטחות המפליגות לאור ההצלחות בתפקיד, 
לא משהו! כחלון היה מפלגת ברירה קלאסית שמבליחה 
כל בחירות, כמו הגמלאים, בזמנם. ׳כולנו׳ הינה סוג של 
מפלגות מדף שלא מחזיקות מעמד. על ה10/20 מנדטים 
למפלגת  לא  ובוודאי  לליכוד  לא  שמצביעים  שבמרכז, 
העבודה, יש הפעם קופצים ומתעניינים רבים. פריימריז 
לא יהיו! לכל קונסטלציה שיציעו לכחלון ייצוג ומעמד, 

הוא יצטרף בדיעבד, ולמעשה לכתחילה. 
מרוסקת.  לשעבר  המפד״ל  היהודי,  הבית  מפלגת 
היא צריכה להבנות ולכונן עצמה מחדש. לקומם עצמה 
הפריימריז,  ביטול  על  הוחלט  הראשון  בשלב  מעפר. 
המאגר  ומרשימה.  אטרקטיבית  רשימה  ליצור  מנת  על 
קיימים  הלאומיים  הדתיים  קולות  קיים.  הפוטנציאלי 
ולא מעט. הבעיה, חלקם הגדול מזהה עצמו ממלכתית 
נוספות  ובמפלגות  בליכוד  מפלגתית-שבטית.  ולא 
רואה  הסרוגה  הכיפה  דור  סרוגה.  כיפה  חובשי  ח"כים 
עצמו שותף בהנהגה ולא כמפלגת נישה טיפוסית. אנשי 
לעבוד  יצטרכו  החדשה-ישנה  המפלגה  של  הפרסום 
קשה בכדי לבדל עצמם וליצור סוג של מחויבות שבטית 
מערכתית, למערכת החינוך, האידיאות והאמונות. המצב 
בכלל.  עוזר  לא  המפלגה,  נמצאת  שבו  הנואש  הכספי 

קריאות הרבנים יעזרו! אך ירחיקו ציבור מסוים. 
לצד  פריימריז,  ללא  למפלגות  מסיבית  הצלחה 
פריימריז עקובים מדם ומשופעים בתככים והתחשבנויות 
לצד  הוותיקות,  במפלגות  הפריימריזים  מסעות  במהלך 
לשינוי  תביא  לא מתאימים,  בחירת מועמדים  על  חזרה 
דעה וכוונה, גם בקרב המפלגות הוותיקות. בקרוב מאד 

נראה ונדע את התוצאות. 

כשנוכחים בתוצאות הפריימריז בליכוד ובמחנה הציוני, כשמבינים איך הוא משפיע 
לרעה על התנהלות הנבחרים במשך הקדנציה – מתגעגעים לימי הועדה המסדרת 

• מה הפלא שליברמן ולפיד מעדיפים את 'שיטת הגמדים'? 

עו"ד יצחק שינפלד 
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מזכה הרביםאני מאמין בניסים
הרה"צ דוד אלקיים שליט"א



ה' שבט תשע"ט 1411/1/19

מעמד סיום טור בית יוסף ומשנה ברורה חלק ה' ברשת הכוללים 'אליבא דהלכתא' 
שבנשיאות הגר"י הלל ר"י אהבת שלום | צילום: שוקי לרר 

האדמו"ר מביאלא ב"ב בשיחת חיזוק לבחורי ישיבת "אש התורה" | צילום: יעקב פוקס 

הגר"ד כהן ר"י חברון במעמד 'כתר תורה' לתלמידי ישיבה גדולה 'מאמר מרדכי' נדבורנה 



15 ה' שבט תשע"ט 11/1/19

טיש יארצייט לרגל הילולת הרה"ק 
רבי משה צבי מסאווראן זיע"א אצל 

האדמו"ר מסאווראן 

 הילולת בעל ה'עטרת ישועה' מדז'יקוב זי"ע 
בראשות נכדו מ"מ האדמו"ר מדז'יקוב גאב"ד 

 גבעת זאב

הילולת ה'בבא סאלי' זיע"א במוסדות הקירוב 
'כנסת ישראל' במבשרת ציון | צילום: קובי הר צבי

מעמד כבוד התורה בישיבה לצעירים 
"מאור עיניים" רחמסטריווקא 
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םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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