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בני ברק מטעם מפלגת ש"ס וכמזכ"ל תנועת ש"ס. לאחר 
התפטרותו, החל גואטה להגיש תוכנית רדיו אישית מדי יום 

שישי בכאן ב, ואת יומן הערב מדי יום יחד עם רן בנימיני 
באותה התחנה. 

בעברו, בשנת 2008 מונה למנכ"ל עיריית אלעד תחת ראש 
העיר מטעם ש"ס יצחק עידן. בשנת 2010, לאחר שהתריע 
על חשד לשחיתות בהתנהלות ראש העיר, פוטר מעבודתו 

– והוחזר אליה באמצעות צו זמני של מבקר המדינה מיכה 
לינדנשטראוס. תוקף הצו פג לאחר חצי שנה, וגואטה עזב 

את תפקידו בעירייה ולפני פחות מחצי שנה מונה על ידי שר 
הדתות דוד אזולאי ז"ל לראשות מנהלת בית העלמין ברקת. 
למרות שניתן לומר שהוא נאלץ לעזוב את ש"ס, הוא הדגיש 

כי הוא מאמין בש"ס בהנהגת השר דרעי וחוזר על כך גם 
לאחרונה, למרות סקרים ופניות שקיבל ממפלגות שונות. 

מנואל טרכטנברג
מנואל טרכטנברג 

ממפלגת המחנה 
הציוני, התפטר בחודש 

אוקטובר בשנת 2017 
ומי שהחליף אותו הוא 

סלח סעד. טרכטנברג 
הוא פוליטיקאי ישראלי 

יליד ארגנטינה, כלכלן 
ישראלי, ולשעבר יושב 

ראש הוועדה לתכנון 
ולתקצוב של המועצה 

להשכלה גבוהה. 
באוגוסט 2011 מונה 
לעמוד בראש ועדת 

טרכטנברג שהייתה ועדה ציבורית שמינה ראש הממשלה 
בנימין נתניהו באוגוסט 2011, בעקבות מחאת האוהלים 

בקיץ 2011, במטרה לבחון ולהציע פתרונות למצוקת יוקר 
המחיה במדינת ישראל. הוא הודיע על פרישתו מהכנסת על 

מנת לחזור לאקדמיה. סלח סעד, הוא חבר הכנסת הדרוזי 
מטעם מפלגת העבודה במחנה הציוני.

אראל מרגלית
בחודש אוקטובר 

2017, התפטר 
אראל מרגלית 

מהכנסת. מרגלית 
הוא יזם ישראלי 

שכיהן כאמור 
כחבר הכנסת מטעם 

מפלגת העבודה 
והמחנה הציוני, 

יושב הראש המייסד 
של קרן הון הסיכון 

JVP, ושל ארגון 
"יוזמה לאומית" 

להקמת שבעה אזורי 
צמיחה כלכליים 
בישראל, ופעיל 

חברתי בירושלים, 
בה הקים את ארגון "בקהילה". סיים לימודיו לתואר דוקטור 
לפילוסופיה באוניברסיטת קולומביה. הוא התפטר מחברותו 

בכנסת וחזר לשמש כיו"ר קרן JVP וכיו"ר ארגון "יוזמה 
לאומית". מי שהחליפה אותו היא ח"כ לאה פדידה. קודם 

לכן, הייתה בכירה בקרן הקיימת לישראל ושימשה כמשנה 
לראש עיריית יקנעם עילית.

זהבה גלאון
באותו החודש, התפטרה ממפלגת מרצ זהבה גלאון לאחר 

שלדבריה נוכחה לראות שהמתפקדים "מעוניינים בהנהגה 
חדשה". אגב, בתום הבחירות לכנסת העשרים, כשהמדגמים 

והתוצאות החלקיות הראו כי מרצ עתידה לקבל 4 מנדטים, 
הודיעה גלאון שתתפטר מתפקידה כיו"ר המפלגה, ותפנה 
את מקומה בכנסת לתמר זנדברג, שהייתה מדורגת במקום 

ה-5 ברשימתה לכנסת. עם סיום ספירת המעטפות הכפולות 
ופרסום התוצאות הסופיות, משנמצא שהמפלגה זכתה ב-5 
מנדטים, חזרה בה גלאון מפרישתה. מי שהחליף אותה הוא 

ח"כ מוסי רז שנבחר במקום השישי ובעקבות התפטרותה 
של גלאון, נכנס לתפקידו כח"כ. 

יעקב פרי
יעקב פרי התפטר 
מיש עתיד מתפקידו 

בתחילת השנה שעברה 
וזאת בעקבות תחקירים 

שהתפרסמו כנגדו. מי 
שהחליפה אותו, היא 

ח"כ פנינה תמנו-שטה. 
במסגרת תחקיר אודותיו 
בתוכנית "עובדה", אשר 

טוען כי עשה שימוש 
לא ראוי במידע שהיה 

בידיו במסגרת תפקידו 
כראש השב"כ, וכן 

כי שיקר בעבר כשאמר ששירת בצה"ל. במאי 2018, הודה 
בראיון כי שיקר בעניין ונימק זאת בכך שבימים ההם הייתה 

זו בושה גדולה עבורו לא לשרת בצה"ל. 
בנוסף, בינואר 2018 פרסם העיתונאי עמרי אסנהיים 

תחקיר בתוכנית "עובדה" לפיו פרי, בהיותו ראש השב"כ, 
נחשד כי הוא הגורם שהדליף לאריה דרעי בעת החקירה 

נגדו, על דבר האזנות סתר שהמשטרה עורכת לו ולמקורביו, 
וכי צוות החוקרים שהופקד על ידי היועץ המשפטי לממשלה 

דאז מיכאל בן יאיר על החקירה הרגישה, המליץ להעמיד 
את פרי לדין, לאחר שבארבע בדיקות פוליגרף שנערכו לו 

נמצא "אינו דובר אמת". על-פי התחקיר גם ניצב אבי דותן 
מהמשטרה חשוד בהדלפה. בתגובה לתחקיר הכחיש פרי 
שנכשל ב'כל' בדיקות הפוליגרף, והוסיף, כי ציין בעדותו 

בפני הוועדה, שדרעי אכן העלה בשיחה עמו את נושא 
האזנות הסתר ואמר שמאזינים לו. לטענת פרי הוא לא הגיב 

אז לדבריו של דרעי. פנינה תמנו-שטה, היא עורכת-דין 
במקצועה, פעלה בין היתר כעיתונאית וכפעילה חברתית 

ישראלית.

דוד אזולאי ז"ל
השר דוד אזולאי 
ז"ל התמודד כ-13 

שנה עם מחלת הסרטן. 
ב-12 במרץ 2018, עקב 

החמרת המחלה שתקפה 
אותו, התפטר מהכנסת 

במסגרת החוק הנורווגי, 
ואת מקומו בכנסת תפס 
בנו ינון אזולאי, שמוקם 

במקום ה-16 ברשימת 
ש"ס בבחירות לכנסת 
העשרים. הוא המשיך 
לכהן כשר לענייני דת 
עד ה-12 באוקטובר, 
אז החליף אותו השר 

אריה דרעי, עקב החמרת המחלה. הוא נפטר מהמחלה ב-30 
באוקטובר 2018. 

בהלווייתו השתתפו אלפים, בהם השרים אריה דרעי, מירי 
רגב וזאב אלקין. הספידוהו הרבנים מרן חכם שלום כהן, 

הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, ורבה של ירושלים הגאון 
רבי שלמה משה עמאר. הוא נקבר בבית הקברות סנהדריה 

בירושלים. יום לאחר פטירתו, קיימה הממשלה ישיבת אבל, 
ובנובמבר, שלושה שבועות לאחר פטירתו, קיימה מליאת 
הכנסת ישיבת אבל נוספת. על פי מכריו מדובר באישיות 

מיוחדת במינה ודוד אזולאי נחשב לח"כ שייזכר לעוד שנים 
רבות כמי שהאמת הייתה נר לרגליו והיה אהוב על הבריות.

יצחק הרצוג
יצחק הרצוג, 

שהובס מול ראש 
הממשלה נתניהו 
בבחירות לכנסת 

העשרים, התפטר 
מתפקידו בחודש 

יולי בשנה שעברה 
בעקבות כניסתו 

לתפקיד ראש 
הסוכנות היהודי. 

בראיון לאחר בחירתו 
ליו"ר הסוכנות אמר 

הרצוג שאחד הדברים שמדאיגים אותו לקראת הכניסה 
לתפקיד הוא נושא ההתבוללות. בנוסף, מכהן הרצוג כעו"ד 

במקצועו. מי שהחליף אותו הוא רוברטו טיבייב, עולה 
מברית המועצות וח"כ לשעבר מטעם קדימה. בנובמבר 

2018 הושעה טיבייב מפעילות פרלמנטרית על ידי יושב 
ראש הסיעה יואל חסון לאחר שבחר שלא להשתתף בהצבעה 

על הצעת החוק של חבר הכנסת איציק שמולי להעלאת 
קצבאות הזיקנה.

זוהיר בהלול
במסגרת סערת 

חוק הלאום, 
בחודש אוקטובר, 
התפטר מתפקידו 

חבר הכנסת 
הערבי מטעם 

המחנה הציוני 
במחאה על 

החוק: "זה רגע 
כואב ואם אני 

מרים ידיים זה אומר שכלו כל הקיצין. הכנסת הפכה להיות 
אחוזה פרטית של נתניהו וחבר מרעיו", הוא אמר. קודם 

לפעילותו הפוליטית היה עיתונאי ושדרן ספורט. מי שהחליף 
אותו הוא ח"כ משה מזרחי, ניצב בדימוס במשטרה ובעת 
הבחירות הקודמות היה מקום מספר 29 ברשימת המחנה 

הציוני. במקביל לפעילותו הציבורית, עוסק מזרחי באמנות 
פלסטית ובפרט בציור בצבעי שמן על בד ויצירותיו גם 

הוצגו במספר תערוכות שנפתחו לקהל הרחב, ביניהן בכנסת.

ז'קי לוי
לקראת הבחירות 

המוניציפליות, התפטר 
מתפקידו בליכוד חבר 

הכנסת לשעבר ז'קי 
לוי לטובת התמודדות 

לראשות עיריית בית שאן, 
בה כיהן בעבר כראש 

עיר ונבחר שוב לתפקיד 
בבחירות האחרונות. 

אוסנת מארק שהוצבה 
במקום ה-34 בליכוד - 

נכנסה לכהן כח"כית עם 
פרישתו. לוי בעלת תואר 

במשפטים ממכללת רמת גן. למדה לימודי תעודה במינהל 
עסקים וניהול משאבי אנוש באוניברסיטת בר-אילן. למארק 

משרד לעריכת דין בירושלים, המתמחה במשפט אזרחי, 
ובפרט בדיני משפחה ובגישור משפחה.

יואב גלנט
ואחרון חביב הוא 
יואב גלנט שהתפטר 

לקראת הבחירות 
הקרובות. הוא היה 
בקדנציה האחרונה 

חבר כנסת מטעם כולנו 
ועם היציאה למערכת 

בחירות, פרש מתפקידו 
והודיע על כוונתו 

להתמודד לפריימריז 
במסגרת הליכוד. מי 

שהחליף אותו בכולנו, 
הוא אשר פנטהון 

סיום. סיום גדל במחוז 
גונדר, במדינת אמהרה שבאתיופיה. בילדותו היה רועה 

צאן. עלה לישראל בגיל 13 ברגל דרך סודאן במסגרת מבצע 
משה בשנת 1984. סיום בעל תואר ראשון בחינוך ממכללת 

וינגייט ותואר שני בהגירה ושילוב חברתי מהמרכז האקדמי 
רופין. ניהל את מחוז דרום וירושלים במחלקה לקליטה 

ועלייה בסוכנות היהודית עד שנת 2010. לאחר מכן כיהן 
כראש משלחת הסוכנות היהודית לאתיופיה, ובהמשך ניהל 
את מרכז הקליטה באשדוד. במהלך תפקידו באתיופיה עלו 

נגדו טענות על קבלת שוחד ושיקולים לא ראויים בקביעה מי 
יעלה לישראל. הממונים עליו בסוכנות דחו את ההאשמות.



מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

מבדידות
לבריאות!

 למידע נוסף והרשמה: 
 03-7333366

merkaz_nifgashim@mac.org.il

ההתנדבות פתוחה
לחברי כל קופות החולים

מכבי מקדמת הכשרת מתנדבים 
לביקור מטופלים בעלי מערכות תמיכה מעטות, 

לצורך הפגת בדידות וקשר חברתי.

ההתנדבות המתבקשת היא ארוכת טווח,
לפחות שעה בשבוע, בזמן ובמקום המתאימים למתנדב/ת. 

המתנדבים יקבלו הכשרה וליווי מצוות מכבי. 

מערך מתנדבים
לביקורי בית חברתיים

מכבי שירותי בריאות בבני ברק 
שמחה להציג:
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אוריאל צייטלין

בהוראת  לאחר שהוקפאו  חודשים   5 חוזר:  משבר השבת 
שר התחבורה, ישראל כץ, הודיעה השבוע פרקליטות המדינה 
יחזרו  איילון  נתיבי  מעל  יהודית  גשר  להקמת  העבודות  כי 
הקרובים.  החודש-וחצי  במשך  שבוע,  סוף  מידי  להתקיים 
שבוע  בסופי  כאמור,  להיערך,  המיועדות  בעבודות  מדובר 

בלבד, דבר הכרוך בחילולי שבת המוניים רח"ל. 
ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי, אמר: "כפי שחזרתי 
ואמרתי – גשר יהודית קום יקום. שר התחבורה נאלץ לרדת 

מהעץ, לחזור בו ולהורות על המשך העבודות. חבל שפרויקט 
כה חשוב לציבור עוכב בגלל סיבות פוליטיות". 

ח"כ גפני שוחח עם שר התחבורה ישראל כץ שניסה למנוע 
את העבודות הללו, ואמר לו כי השבת לא ניתנה לעם ישראל 
כדי לחללה ולעשות בה עבודות שיפוצים. "רואים זאת בחוש 
שהשבת תובעת את עלבונה, התקלות המשונות שעוצרות את 
עבודות הרכבת ומשבשות את לוח הזמנים באופן לא טבעי 

מהעבודות  כלום  תרוויחו  לא  כי  ביותר  הטובה  הראיה  הם 
חוק  נבחן  מקרה,  "בכל  והוסיף:  גפני  אמר  בשבת",  האלו 

שימנע את העבודות הללו בשבתות ובמועדי ישראל".
כזכור, לפני כחצי שנה גרמו העבודות בגשר למשבר של 
ממש, שנמנע בסופו של דבר תודות להוראתו הנחרצת של שר 
מערכת  של  בשיאה  עתה,  העבודות.  את  להפסיק  התחבורה 
הבחירות, אין לנציגים החרדים נשק לאיים בו, כך שלדאבון 

לב צפויים חילולי השבת להתקיים ל"ע. 
מכתב  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  שלח  האחרון  שישי  ביום 
המיותרים  ההיתרים  את  לבחון  דורש  הוא  בו  כץ  חיים  לשר 
לעבודות בשבת. "עיכוב הקמתו של גשר יהודית בשבת בידי 
שר התחבורה, ח"כ ישראל כ"ץ, נועד למנוע את חילול השבת 
המפתיע  הדיווח  על  בהסתמך   – אולם  להיות,  היה  שאמור 
בחברת החדשות – חילול השבת לא זו בלבד שלא יפחת אלא 
אף יגדל. תמוה בעיני כיצד מ-4 עובדים יהודיים בשבת בלבד 

מבקשת חברת נתיבי איילון להעסיק 21 עובדים – יותר מפי 
חמישה מאשר התכנון המקורי".

"גשר יהודית הוא הראשון מתוך מספר גשרים המתוכננים 
בעתיד לאורך נתיבי איילון, שיחברו בין השכונות המזרחיות 
לכביש לאלו ממערבו. נראה כי לא תהיה זו הפעם הראשונה 
בשבת,  העבודות  את  לבצע  איילון  נתיבי  חברת  תבקש  בה 
היחיד  ומנוחה  עבודה  שעות  חוק  יישום  על  האחראי  וכשר 
המוסמכים  גורמי המקצוע  או  אתה,  הוא  זאת  למנוע  שיכול 

מטעמך".

"הפרצה כבר נעשתה"

בכדי  ברמה'  מ'קול  כהן  ישראל  העיתונאי  עם  שוחחנו 
להבין איך מבחינה פוליטית הגענו למצב שדברים שמובנים 
בסיפור  כבר  נעשתה  "הפרצה  כאלה:  ללא  הפכו  מאליו, 
מתחילים  אנחנו  וכעת  הפרצה  קרתה  שם  הרכבת.  עבודות 
זמן לתקן את מה  ייקח הרבה  זה.  לראות את ההשלכות של 
אז  כבר  עומדים  היו  שאם  וייתכן  הרכבת  בסיפור  שנעשה 
בחריפות על הנושא לא היינו בכלל מגיעים למצב של עבודות 
בשבת. אבל ללא כל ספק הביטול של כץ לפני חצי שנה תלוי 
במחאה שכן הייתה פה. כלומר מחאה עצומה הייתה יכולה 
שקט  מקבלים  והיינו  החילונים  בתודעת  זכורה  יותר  להיות 

מעבודות בשבת לתווך ארוך יותר".
בשבת  לעבוד  צריך  למה  המרכזיות,  הטענות  אחת 
להיות  יכול  ימות השבוע.  בכל  בחו"ל מסתדרים  והרי 

שיש פה כוונת מכוון לעשות עבודות דווקא בשבת?
נוח... אבל  יותר  כנראה  זה  "אני לא חושב. באמת טכנית 
אמורות  בשבת  ועבודות  יהודית  מדינה  שאנחנו  שכחו  הם 
להיות מחוץ לתחום וזה דבר בלתי מתקבל על הדעת. כל מיני 

ששבת  יודעים  שהם  למרות  בשבת  לעשות  החליטו  גורמים 
זה לא יום עבודה. מדינת ישראל מדינה צפופה ובאמת קשה 
אסור  דבר.  לשום  תשובה  לא  זה  אבל  החול,  בימות  לעבוד 

לאפשר בשום צורה ששבת תהפוך ליום עבודות בינלאומי".
אם לא היו נפתרות הבעיות, איך היית ממליץ לחברי 

הכנסת להיאבק בזה ובפרט בתקופה הבעייתית הזו?
"אני מאמין שהם הולכים לשאול את גדולי ישראל ויכול 
להיות שגדולי ישראל דווקא כן היו מחליטים לצאת למאבק 
יודע", אומר ישראל כהן. "אנחנו  נחוש בעניין הזה. אני לא 
סמוכים למועד בחירות ומאבקים בנושאי דת לפני הבחירות 
זה לא דבר טוב. זה תלוי בהרבה מאוד פרמטרים ואני מניח 
שרק גדולי ישראל יכולים להיות המכריעים בעניין הזה, אבל 
בכל מקרה אני לא מאמין שזה יעבור בשקט, השאלה באיזה 

עוצמה יאבקו".

רגע לפני הבחירות, מתחדשים מאבקי השבת ב'גשר יהודית' 
• ההיתר לעבודות שניתן על ידי פרקליטות המדינה, מאבקם 
של גפני וסמוטריץ' והשאלה כיצד להתמודד עם נושא רגיש 

כל כך מבלי לחזק את המפלגות האנטי דתיות בקלפי

גשר צר מאוד

"לשבת יש ערך לאומי"

זה  ובדתיים,  בדת  חילוני  מאבק  של  דגל  לנושא  הפכה  ששבת  בזמן 
למרות  להם,  גם  שייכת  שהשבת  הציונות  לממשיכי  להזכיר  אולי  הזמן 
מאבק בלתי מתפשר של הדתיים בנושא השבת. ראשי הציונות "נתפסו" 
דיזינגוף  מאיר  של  למאבק  ועד  בשבת  התומכות  באמירות  פעם  לא 

לשמירת השבת בפומבי בתל אביב.
מייסדה של תל אביב וראש העירייה הראשון, מאיר דיזנגוף, התייחס 
אמר:  בה   1933 בשנת  בעיר  שהתקיימה  בעצרת  השבת  שמירת  לנושא 
עם  לכל  ולאומית.  ציבורית  שאלה  אלא  בלבד,  שבדת  שאלה  כאן  "אין 
ועם יש מסורת של השקפות, אמונות, מנהגים – השומרת עליו… אוי לו 
ליחיד ואוי לו לקיבוץ שייבדל מתוך עמו. עלינו להישמר מחילול שבת 
בפרהסיה. יותר מאשר בעיר של עכו"ם (עובדי כוכבים ומזלות), זקוקה 
העיר העברית הראשונה לחותם יהודי מיוחד". בנוסף ישנו מכתב עליו 
חתום דיזינגוף והמכתב חתום בכך ש"יותר מששמרו ישראל על השבת, 

כך השבת שמרה על ישראל".
גם המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק לאחר ששמע כי חברי הקיבוץ 
ישראל  "ארץ  'גבע':  קבוצת  למזכיר  במכתב  כתב  השבת,  את  מחללים 
בלי שבת לא תיבנה, אלא תיחרב, וכל עמלכם יהיה לתוהו. עם ישראל 
יסוד קיומו הישראלי, אלא גם  יוותר לעולם על השבת. היא לא רק  לא 
או  זו  בצורה  ישראל,  מידי  קבלו  התרבות  עמי  כל  האנושי.  קיומו  יסוד 
אחרת, את יום המנוחה, והיא שעמדה להם ללבוש צורת אדם במקצת. 
תפוחי  של  התרבות  ולא  השבת,  בפראותם.  עומדים  כולם  היו  בלעדיה 
זהב או תפוחי אדמה, היא ששמרה על קיום עמנו בכל ימי נדודיו. ועתה 
בשובנו אל ארץ אבות, הנשליכנה אחרי גוונו ככלי אין חפץ בו? בלי שבת 

אין ארץ ישראל ואין תרבות ישראל, השבת היא התרבות".
מנהיג חשוב נוסף שדבריו שגורים היום בלשוננו היה 'אחד העם'- אשר 
צבי גינצבורג שכתב: "…אין צורך להיות מדקדק במצוות בשביל להכיר 
ערך השבת. מי שמרגיש בלבו קשר אמתי עם חיי האומה בכל הדורות, לא 
יוכל בשום אופן לצייר לו מציאות עם ישראל בלי 'שבת מלכתא'. אפשר 
לומר בלי שום הפרזה, כי יותר משישראל שמרו את השבת שמרה השבת 
אותם, ולולא היא, שהחזירה להם את 'נשמתם' וחידשה את חיי רוחם בכל 
כלפי  ויותר  יותר  אותם  מושכות  המעשה'  'ימי  של  התלאות  היו  שבוע, 
ושפלות  חומריות  לדיוטא התחתונה של  לבסוף  יורדים  עד שהיו  מטה, 

מוסרית ושכלית". ("השלח", סיוון תרנ"ח, 1898).
מקס נורדאו, ממנהיגי הציונות אמר בחריפות: "אני אומר לכם שבאם 
מישהו מחלל את השבת על הר המוריה, הוא חייב מיתה, באשר הוא רצה 

לרצוח לא בן אדם, אלא את נפש האומה".
שכתב  גוריון,  בן  דוד  הראשון,  הממשלה  ראש  של  בדבריו  ונסיים 
הקיימת  קרן  והנהלות  הסוכנות  הנהלת  הציונית,  "ההנהלה  במכתבו: 
לישראל וקרן היסוד החליטו להכניס סעיף לכל החוזים שבין המתיישבים 
ובין הקרנות את הסעיף הבא… בהכנסת סעיף זה אין ההנהלה הציונית, 
בהליכות  להתערב  מתכוונות  הקרנות  הנהלות  או  הסוכנות  הנהלת 
המנוחה  לימי  אולם  מצפונו…  בחופש  ולפגוע  דת  בענייני  המתיישב 

בשבת ובחגים יש ערך לאומי כללי…"
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אריה לוין 

בעוד  שתתקיים  הבחירות  מערכת  לקראת  חלף  נוסף  שבוע 
כחודשיים וחצי, ולמרות האיחוד הפנימי ביהדות התורה, נשמעים 
עדיין חיכוכים בין החסידויות השונות, ובעיקר נציגי בעלזא וויז'ניץ 
נושא שככל  ישראל'.  'אגודת  ו-4 בסיעת   3 שנאבקים על מקומות 

הנראה יוכרע בועידת המפלגה שתתקיים בקרוב או סמוך לה.
למרות המצב המדשדש בסקרים, השבוע נערכה ישיבת פתיחת 
מערכת הבחירות של ש"ס בהשתתפות חברי הכנסת ובכירי הקמפיין 
שאותו יובילו אבי לרנר, יענקי ביכלר ואורן אלימלך. בכרזה בכנס 
תמונותיהם  רקע  על  ימין",  ברגל  מתחילים  לדרך,  "יוצאים  נכתב, 

של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל ונשיא המועצת הגר"ש כהן.
יו״ר ש״ס השר אריה דרעי אמר כי ״אני שומע לא מעט קולות על 
ויכולה לפנות את  כך שש״ס סיימה את תפקידה, עשתה את שלה 
הבמה. יש כאלה שאפילו מנסים ׳לעזור לנו׳. אני רוצה לומר לכולם 
– בלי טובות! כבר שלושים שנה שהספרדים דואגים לעצמם וזה 
יימשך. לא רוצה לחשוב מה יקרה לציבור שלנו אם לא יהיה להם 

את נציגי ש״ס. הם יהיו אבודים ושקופים״.
באופן  נתניהו  בבנימין  תומכים  ״אנחנו  כי,  דרעי,  הוסיף  עוד 
אישום  בכתב  עם  גם  לראשות הממשלה.  עליו  רק  ונמליץ  מוחלט 
כל עוד החוק מתיר לו. ראש הממשלה נתניהו יודע שהשותפים הכי 
נאמנים ובטוחים שלו זה אנחנו, חברי סיעת ש״ס. אנחנו לא איימנו 
עליו ולא הקשנו. היינו שותפים נאמנים אליו יותר מחלק מחבריו 
בליכוד. לכן, בוחרי הליכוד צריכים לדעת שבפתק ש״ס הם מקבלים 
שניים: גם נתניהו בטוח וגם את המדינה שהם אוהבים: מסורתית, 

מכבדת את הדת ועם מורשת אבות״.
לרנר משמש כיועצו האסטרטגי של ראש העיר ירושלים לשעבר 
ניר ברקת בחמש השנים האחרונות וניהל את קמפיין הליכוד וראש 
הממשלה בנימין נתניהו במגזר הדתי במערכת הבחירות האחרונה. 
אלימלך ומשרד "גל-אורן" ניהלו את הקמפיין הראשון של נפתלי 
בנט ב2013 ״משהו חדש מתחיל״ וקמפיינים רבים בתחום הציבורי 
ש״ס  תנועת  את  מלווים  משרדו  וצוות  ביכלר  יענקי  והפוליטי. 
בבחירות  וגם  ב-2015  הארציות  בבחירות  גם  האחרונות,  בשנים 
ניהל  לרשויות  הבחירות  במערכת  הארץ.  ברחבי  המוניציפאליות 

ביכלר את הקמפיין של ש״ס.

חיסול ממוקד
באתר  "שלט"  ראש הממשלה  כי  נחשד  בו   ,4000 תיק  רקע  על 
נחשף  השבוע  לבזק.  רגולטוריות  להטבות  בתמורה  'וואלה' 
סדורה  תכנית  היה  הממשלה  ראש  למקורבי  כי   ,'12 ב'חדשות 
ומפורטת ל"חיסולו" של נפתלי בנט ערב בחירות 2013, כשהסקרים 
חזו לבנט 17 ואפילו 18 מנדטים, זאת באמצעות אתר 'וואלה'. על 
לאחר  אשר  רב  מאמץ  הושקע  התכנית  שבהכנת  ניכר  הדיווח,  פי 
רובינשטיין,  זאב  בידי  המקרים  ברוב  לביצוע  הועברה  גיבושה 
אלוביץ'  שאול  'וואלה',  האתר  לבעלי  ומשם  נתניהו  של  מקורבו 
וממנו למנכ"ל האתר, אילן ישועה. זו אמורה הייתה להיות סדרה 
שכל  תחקיר,  ככתבות  שיוצגו  כתבות  קצתן  כתבות,  של  ארוכה 

מטרתן להציג באור מכפיש את נפתלי בנט.
איך  בדיוק  מתארות  לישועה  אלוביץ  בין  ההתכתבויות  חשיפת 
רובינשטיין  זאב  ידי  על  נכתבו  מההודעות  חלק  המהלך,  נעשה 
לאלוביץ שבעביר אותם לישועה. כל למשל מנסים בסביבת נתניהו 
לעשות שימוש במה שטענו לחברות בין בנט לאלדד יניב. אלוביץ 
מעביר חמישה ימים לפני הבחירות הודעה מרובינשטיין: "החומר 
בנט,  של  חבר  שהוא  יניב  אלדד  של  הציטוט  זה  והחשוב  השני 
ואומר אם לא להצביע לשמאל אז להצביע לבנט'". ישועה משיב 
כי, "אנסה בהמשך, לא היום כי כבר יהיו 3 )אייטמים שליליים( נגדו 

זה לא סביר".
החשש  וניכר  ההתכתבות  נמשכת  חצות,  אחרי  לילה,  באותו 
מאפשרות שהסיפור הפך למוגזם. ישועה כותב כי, "השאר אטפל 
מחר, זה רגיש בטירוף לא רוצה להכשיל את כולנו כולל אותם )בני 
הזוג נתניהו(, צריך לעשות בתחכום ובהדרגה אחרת יתפוצץ לכולנו 
בפנים". אלוביץ': "הסברתי לו )לזאב רובינשטיין( שאי אפשר הכל 
ביחד ושזה מסוכן. הוא הבין אך מקבל לחצים מהצמד". ישועה: 
אלוביץ':  אלו".  ברגעים  זה  על  עובד  אני  יכולתי,  כמיטב  "אעשה 
רובינשטיין(:  )זאב  "מהחבר  אלוביץ':  אופן"  בשום  תסתכן  "אל 

בעיקר  שהעברתי  החומר  אבל  במכה  הכל  יעלו  שלא  צודק,  'הוא 
המסעדה שלא יסחוב מעבר למוצ"ש'".

אחרי  עוקב  עצמו  הממשלה  שראש  ניכר  ההתכתבויות  בהמשך 
וישועה  אלוביץ'  שיפורסמו,  המכפישות  לכתבות  וממתין  האתר 
לראש הממשלה.  כתבות מחמיאות  אותם באמצעות  לספק  מנסים 
מהלך  כאן  יש  כי  חושדים  היהודי  בבית  כי  מדווח  ישועה  מנגד, 
מתוכנן וחוששים שהסיפור ייחשף. בהמשך נחשפת התכתבות בה 
נפתלי  של  אביו  את  להכפיש  הממשלה  ראש  של  מקורבו  מבקש 
בנט, בטענה שניסה לפגוע בראש הממשלה המנוח יצחק רבין, זאת 
נתניהו  של  הקמפיין  את  השווה  בו  בנט  לריאיון שהעניק  בתגובה 
למה שהאשימו את נתניהו לאחר רצח רבין, כביכול היה לו אשמה 

ברצח.
"תבדוק  רובינשטיין:  של  בשמו  הודעה  לישועה  שולח  אלוביץ 
האופי  רצח  בין  נפתלי  עשה  החצופה  ההשוואה  לאור  אפשרות: 
שעשו לביבי אחרי רצח רבין למתקפה כביכול על הכיפות הסרוגות 
וההסתה החמורה בדבריו בפגוש את העיתונות, אני מציע שתבדוק 
את התמונות מההפגנה נגד רבין בחנוכת צומת כפר שמריהו, שם 
בהפגנה  וכן  ברבין,  פיזית  פוגע  כמעט  בנט  של  אביו  את  תגלה 
במשטרה  תיק  נגדו  נפתח  ידיעתי  למיטב  בעקבותיה  בוינגייט 
בגלל אלימות. אם הוא מסית נגד רה"מ אולי שווה לעשות שימוש 
בחומרים הנ"ל ולעורר את הציבור החילוני לגבי בית הגידול שממנו 

בא'". בהמשך ניתנה ההוראה לגנוז את הכתבה ולא לפרסמה.
השר נפתלי בנט הגיב: ״כל מה שיש לי בעולם, קיבלתי מאבא 
שלי ג׳יימס בנט ז״ל, שהיה אדם טוב-לב ואידיאליסט, ומאמא שלי 
מירנה, שעזבו חיי נוחות בארה״ב ועלו לישראל מתוך ציונות. כל 
ניסיון לפגוע באבא ובמשפחתי אינו מוסרי, וחייב פשוט להיפסק". 
בנט התייחס גם לטענה שעלתה בפרסום ומסר כי, "בתקופת הסכם 
אוסלו, אבא ז״ל, שהיה איש ימין גאה, כאב מאוד את מסירת חלקי 
אני מעריץ  נגד המהלך.  ארצנו לערפאת, והשתתף בהפגנות רבות 
אותו על אומץ ליבו. שאר הדברים הם שקר מוחלט. אבא היה אוהב 
אדם שמעולם לא פגע באיש. אני גאה מאוד באבא שלי ושום כתבה 

לא תשנה זאת״, דברי בנט.

שאלת השימוע
נפגשו  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  של  סנגוריו  כך,  בתוך 
מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ  עם  )שני(  השבוע 
עורכי  שעות.  לשלוש  קרוב  במשך  בירושלים,  המשפטים  במשרד 
וטל  מודריק  עודד  חדד,  עמית  צור,  תל  נבות   – נתניהו  של  הדין 
שימוע  על  להודיע  שלא  מנדלבליט  את  לשכנע  ביקשו   – שפירא 
לראש הממשלה לפני מועד הבחירות לכנסת. השופט בדימוס יוסף 

אלון הצטרף לצוות ההגנה של נתניהו והשתתף אף הוא בפגישה. 
מעדכנים  אנו  לפניות,  "במענה  נמסר:  המשפטים  ממשרד 
שנסתיימה פגישתם של היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה 
עם סנגוריו של ראש הממשלה בה הציגו באריכות טענותיהם בעניין 
החקירה  בתיקי  לממשלה  המשפטי  היועץ  החלטת  פרסום  מועד 
והדברים  קשב,  ברוב  נשמעו  הטענות  הממשלה.  ראש  בעניין 
יישקלו כמקובל. היועץ המשפטי לממשלה יגבש את עמדתו בימים 

הקרובים והיא תימסר לסנגורים בהקדם".
בהצהרה משותפת של צוות ההגנה של ראש הממשלה נתניהו, 
כי  נמסר  שפירא  טל  ועו״ד  חדד  עמית  עו״ד  צור,  תל  נבות  עו״ד 
״צוות הפרקליטים של ראש הממשלה הגיע היום לפגישה עם היועץ 
השופט  בדימוס,  בכירים  שופטים  שני  בליווי  לממשלה  המשפטי 
עודד מודריק והשופט ספי אלון. אני לא אכנס לתוכן הפגישה. אני 
העומד  לראש הממשלה,  להבטיח  פועלים  לומר שאנחנו  יכול  רק 
מכתב  המשפטי  ליועץ  הוגש  בנוסף  הוגן.  משחק  בחירות,  בפני 
בחתימת שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל שתומך 

אף הוא בעמדתנו״. 
לפני  מנדלבליט  ידי  על  ההחלטה  שפרסום  סבורים  הדין  עורכי 
בעוד  יתקיים  השימוע  שהליך  מכיוון  הוגן,  יהיה  לא  הבחירות 
חודשים רבים ועלול לעורר בציבור תחושה מוטעית. לפי הערכות, 
השניים טענו באוזניו של מנדלבליט כי בעת הנוכחית אין להודיע 
על החלטתו לפני קיום הבחירות, בנימוק שמדובר בהחלטת ביניים 
אמיתי  חשש  עולה  כי  טענו  עוד  השניים  תשתנה.  ועוד  שייתכן 
להטיית הבחירות באם תפורסם ההחלטה לפני מועדן. בנוסף, הם 
והנחיות  החוק  שלפיה  פרוצדורלית  טענה  גם  העלו  הנראה  ככל 

המשטרה,  המלצת  על  ליידע  מחייבים  בעצמו  המשפטים  משרד 
מה שלא נעשה במקרה זה. גם דברי הביקורת של נתניהו על היועץ 
בצורה  בפגישה  עלו  הנראה  ככל  ל'החדשות'  שהעניק  והריאיון 
כזאת או אחרת. מנדלבליט הבהיר במכתבו לעו"ד תל צור תעסוק 
הוא  פי ההערכות,  על  אך  פרסום ההחלטה,  מועד  בנושא  ורק  אך 
אינו צפוי להיעתר לבקשתו של הפרקליט לדחות את ההודעה על 
רחבה  הסכמה  ניכרת  המשפטית  ובקהילה  לנתניהו  שימוע  עריכת 
שיש להודיע על השימוע אף על פי שמדובר בתקופת בחירות. על 
את  לפרסם  מנדלבליט  צפוי  שבועות  שלושה  בתוך  הדיווחים,  פי 
והפרת  בשוחד  חמור  אישום  כתב  נתניהו  נגד  להגיש  החלטתו, 

אמונים בכפוף לשימוע.

בנט מציב מטרות
שבועות אחרי שפרש מהבית היהודי והקים את 'הימין החדש', 
ב'ווינט'  ראשון  לראיון  בנט  נפתלי  החינוך  שר  השבוע  התייצב 
והסביר את החלטתו: "בנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה, זה ברור. 
השאלה היא מה יהיה אופי הממשלה. אם הממשלה תהיה עם גנץ, 
לפיד ולבני או ממשלת ימין אמיתית איתנו. הצעד הזה )הקמת הימין 
המפלגה,  את  שהקמנו  לפני  הימין.  גוש  את  מציל  פשוט  החדש( 
62-63. אנחנו ימין  57 מנדטים וכרגע אנחנו על  הגוש הימני עמד 
נגד מסירת שטחים,  נגד הקמת מדינה פלסטינית,   – ואמיתי  בהיר 
נגד שחרור מחבלים, בעד שמרנות משפטית. היו 40 שנות שלטון 
שבהן הצבעת ימין וקיבלת שמאל. יש לנו את האומץ לשנות. אנחנו 

ימין ממלכתי שפועל לאחדות בעם".
עוד הוסיף כי "הבית היהודי-תקומה הייתה ביתי במשך 6 שנים 
הבית  את  ירשתי  שאני  לומר  צריך  האנשים.  את  מאוד  אוהב  ואני 
היהודי עם חוב של עשרות שנים בהיקף של 40 מיליון ₪ ובשורת 
פעולות לא קלות צמצמתי אותו ל-19 מיליון ש"ח. אני מותיר מפלגה 
במצב הרבה יותר טוב ממה שקיבלתי. יש חשיבות במפלגה דתית-

ימנית, אני קובע בצורה מאוד ברורה שהבית היהודי-תקומה יעברו 
יפה מאוד את אחוז החסימה אחרי שיבחרו הנהגה". בנט מסמן את 
המטרות למערכת הבחירות: "היעד שלנו הוא 15 מנדטים, נרצה את 

תיקי הביטחון והמשפטים בממשלה הבאה".
ברמה  גנץ  בני  נגד  דבר  שום  לי  "אין  בנט:  אמר  גנץ  בני  על 
האישית. אני מדבר על תפיסותיו. הוא מבטא את ״תפיסת התיקו״ 
שלפיה אנחנו לא חותרים לניצחון, שהעיקר זה לצאת מכל מערכה 
בשלום אבל מבלי לנצח. זו תפיסה שכשלה ב-30 שנים האחרונות. 
בשלות  הן  טרור,  מנהרות   30 "יש  ואמרתי  באתי  אני  איתן  בצוק 
להיכנס.  לא  שעדיף  ואמר  גנץ  בני  ובא  מימדי"  רב  לאסון  לגמרי 
שר  יהיה  מי  היא  בבחירות  השאלות  אחת  דחיינות.  הימנעות,  זו 

הביטחון בממשלה הבאה – נפתלי בנט או בני גנץ".
של  למצב  נגיע  שלא  מקווה  "אני  הממשלה:  ראש  חקירות  על 
מדינת  ברמת  ולא  האישית  ברמה  טוב  לא  זה  אישום.  כתב  הגשת 
ישראל. אני אגיד בצורה הכי ברורה – אנחנו לא נצטרף למקהלת 
הפופוליזם, אנחנו בימין החדש נמתין להחלטת היועץ לאחר שימוע 
ונקבל החלטה. החוק קובע שראש ממשלה  ורק אז נתכנס בסיעה 
לא חייב להתפטר עד אחרי פסק דין חלוט, והרציונל הוא שרוצים 
אנחנו  שלטון.  להחליף  שיכולה  ההחלטה  על  שיפוטית  ביקורת 
זה,  בשלב  לפנינו.  שיהיו  העובדות  כל  לפי  ונדון  בסיעה,  נתכנס 
אנחנו נמליץ באופן ברור לנשיא ריבלין על בנימין נתניהו להרכבת 
הממשלה הבאה". עוד הוסיף בנט: "אני מכיר את היועץ המשפטי 
סומך  ואני  וערכי  ישר  באיש  מדובר  רבות.  שנים  לממשלה במשך 

עליו שיעמוד בכל הלחצים, משמאל ומימין".
הציונות  ישראל,  עם  של  המפלגה  ״אנחנו  ומדינה:  דת  על 
אני  המצע.  כתיבת  על  אלה  בימים  שוקדים  אנחנו  המתחדשת. 
מודיע כאן שמיד אחרי הבחירות נקים ועדה ציבורית מיוחדת ברוח 
אמנת גביזון-מידן כדי לייצר הסכמה רחבה בכל הנושאים במדינת 
ישראל. אנחנו לא דגל חילוני ולא דגל דתי. אנחנו מאמינים במסורת, 
ישראל  בין מדינת  ישראל. אנחנו צריכים לאזן  בשורשיות של עם 
כמדינת הלאום של העם היהודי, עם שמירה על זכויות הפרט. אנחנו 

נגד כפייה דתית ונגד כפייה חילונית".

בעוד במפלגות החרדיות מדברים על אחדות, בגוש הימין שולפים ציפורניים • התכתבויות בין ראשי 'וואלה' חושפות 
ניסיון חיסול ממוקד של ראש הממשלה ליו"ר הבית היהודי לשעבר נפתלי בנט, בין היתר באמצעות הכפשת אביו 
• בינתיים, פרקליטי נתניהו נפגשו עם היועמ"ש מנדלבליט במטרה להניאו מביצוע שימוע לנתניהו קודם הבחירות

נתניהו VS בנט
שוב חוזר הניגון: 
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יהודה פרנקל

צילום: אתר צה"ל ואלי שרעבי

לגדר  סמוך  צה"ל  כוח  לעבר  שלישי  ביום  באש  פתחו  מחבלים 
המערכת באזור כיסופים שבדרום רצועת עזה. כתוצאה מהירי נפצע 
קצין צה"ל בפלג גופו העליון ופונה במסוק לבית החולים באורח קל 
עד בינוני. הקצין שנורה מירי מצלפים פונה לבית החולים סורוקה 

לאחר שנפגע בכתפו מקליע. 
הרצועה.  של  הצפונית  בגזרה  חאנון,  בית  ליד  התרחש  האירוע 
צה"ל  של  שגרתי  סיור  לעבר  קל,  מנשק  הנראה  ככל  נפתחה,  אש 
לעבר  אש  השיב   77 השריון  גדוד  של  וטנק  הגדר,  בקרבת  שפעל 
"שיהאב"  הידיעות  בסוכנות  חמאס.  של  הסמוכה  התצפית  עמדת 
ושניים  פעיל חמאס  נהרג  כתוצאה מהתקיפה  כי  דווח  הפלסטינית 
תקף  צה"ל  של  "טנק  כי  נמסר  צה"ל  מדובר  קשה.  נפצעו  נוספים 
עמדת תצפית של ארגון הטרור חמאס לאחר שבמהלך הפרת סדר 
בדרום רצועת עזה, שכללה יידוי אבנים לעבר כוחות צה"ל, נפצע 

קצין באורח קל. נסיבות הפציעה בבדיקה".
בהמשך נמסר כי, "מתחקיר ראשוני בשטח עולה כי במהלך הפרת 
סדר שכללה יידוי אבנים מחבל פתח באש לעבר לוחמי צה"ל. כדור 
קל  באורח  נפצע  הקצין  בנקודה.  שפעל  צה״ל  קצין  בקסדת  פגע 
בנוסף, חמישה חשודים  חולים.  בבית  רפואי  טיפול  לקבלת  ופונה 
התקרבו לגדר המערכת בדרום רצועת עזה. שניים מהחשודים חצו 

לשטח ישראל וחזרו מיד לשטח הרצועה". 
המערכת  גדר  את  חצו  פלסטינים  שני  הירי,  לתקרית  במקביל 
לעבר  ירו  צה"ל  לוחמי  צבאי.  בציוד  חיבלו  הרצועה,  בדרום 
הפלסטינים, שנמלטו בחזרה לשטח עזה. מוקדם יותר אירעה תקרית 
בצפון רצועת עזה, כשמחבלים ירו בצהרי שלישי לעבר כוח צה"ל 
סמוך לגדר המערכת, ובתגובה טנק תקף עמדת תצפית של חמאס. 

דובר צה"ל ציין כי אין נפגעים ישראלים באירוע.
ביום שני, יום קודם לכן, ביצע מחבל ערבי ניסיון לרצוח יהודים 
סמוך לכיכר החטיבה המרחבית שומרון. על פי הדיווחים המחבל 
מדובר  במקום.  הלוחמים  ידי  על  ונוטרל  צה"ל  חייל  לדקור  ניסה 
צה"ל נמסר כי באירוע אין נפגעים לכוחותינו. על פי הדיווחים עולה 
כי המחבל הגיע ברכב לעמדת הבידוק, החיילים ביקשו ממנו לעזוב 
את המקום אך הוא ניסה לדקור את החייל, אולם האפוד הקרמי של 
הלוחם מנע ככל הנראה את פגיעתו, ולוחם אחר ירה בו והרג אותו. 
המחבל נשוי ואב לשני ילדים. ככל הנראה הוא קיבל היתר עבודה 
לפני שבועיים. יש לציין, כי באותה נקודה בדיוק אירע לפני חודש 
ניסיון לפיגוע דריסה, אולם גם אז היו הלוחמים ערניים ועצרו את 
המחבל בטרם הצליח לגרום לנזק. גם במקרה זה מדובר בלוחמים 

מגדוד "נחשון" של חטיבת כפיר.

מתיחות בצפון

בתוך כך, התחממות בגבול הצפון: זמן קצר לאחר דיווחים על 
ביום ראשון בתחילת  נגד שדה התעופה בדמשק  ישראלית  תקיפה 
השבוע, נשמעו ברמת הגולן הדי פיצוצים, וגולשים באתר החרמון 
התברר  בהמשך  בשמים.  שנצפו  לבן  עשן  של  שובלים  על  דיווחו 
שמערכת כיפת ברזל הופעלה בעקבות רקטה ששוגרה משטח סוריה 
עוד  סוריה.  בשטח  יורטה  הרקטה  כי  נמסר  מצה"ל  ישראל.  לעבר 
נמסר כי התושבים והמטיילים באזור יכולים להמשיך בשגרה חרף 
ואתמול,  נסגר  האתר  שלמחרת  ביום  אולם,  האחרונים.  האירועים 
מכוונת  הייתה  הרקטה  כי  מסתמן,  למבקרים.  שוב  נפתח  שלישי, 

למטיילים באתר החרמון. 
מה שגרם לחשש מהמשך סבב הלחימה ולסגירת האתר ביום שני, 
ראשון  שבין  בלילה  תקפו  צה"ל  של  קרב  מטוסי  כי  העובדה  היא 
לשני בשטח סוריה מטרות צבאיות השייכות לכוח קודס האיראני, 
קודס  כוח  יעדי  נגד  התקיפה  סוריות.  אווירית  הגנה  סוללות  וכן 
בוצעה בתגובה לשיגור טיל קרקע-קרקע שבוצעה לילה קודם לכן 
לפגוע  וכוונה  ישראל,  לשטח  סוריה  משטח  איראני  כוח  על-ידי 

בצפון רמת הגולן. הטיל יורט על ידי לוחמי "כיפת ברזל". 
קודס  לכוח  השייכות  צבאיות  מטרות  נתקפו  התקיפה  במסגרת 
בסוריה, ובהן: אתרים לאחסון אמצעי לחימה ובמרכזם אתר בשדה 
אימונים  ומחנה  איראני  מודיעין  אתר  לאומי,  בין  דמשק  התעופה 
קרקע-אוויר  טילי  עשרות  של  ירי  בוצע  התקיפה  במהלך  איראני. 
סוריים על אף אזהרה ברורה שהועברה להימנע מירי זה. בעקבות 

כך הותקפו מספר סוללות הגנה אווירית סוריות.
דובר צה"ל, תא"ל רונן מנליס, התייחס בבוקר יום שני בהרחבה 
מבחינתה  האירועים  השתלשלות  את  והציג  בצפון  להתרחשויות 
של ישראל. "אתמול בוצע ירי של טיל קרקע-קרקע אירני, מייצור 
איראני, על ידי פעילים איראנים מאזור דמשק באזור שלא אמורים 
להיות בו איראנים", אמר מנליס. "מדובר בניסיון איראני לתקוף את 
במערכי  מוגברת  במוכנות  אנו  ברזל.  כיפת  ידי  על  שיורט  ישראל, 
אזרחי  על  להגן  נחושים  התפתחות,  לכל  נוספים  ובמערכים  הגנה 
ישראל ועל שטח ישראל. המתקפה היא תגובה למתקפה איראנית 
גם  הזהרנו  ובמהלכה  התקיפה  "טרם  לדבריו,  ישראל",  שטח  על 
ירי  בוצע  בפועל  כוחותינו.  כנגד  ירי  מלבצע  הסורים  את  בגלוי 
רחב מאוד של טילי קרקע-אוויר ולכן תקפנו את מערך ההגנה של 
יש  בהם  סוריות  חטיבות  של  במחנות  הם  מהיעדים  חלק  הסורים. 
מבנים איראנים". מנליס מאשים את איראן בכך שהיא "מנצלת את 
סוריה לפעילות שלה וסוריה משלמת מחיר יקר על כך. הירי אמש", 
ירי  באזרחים,  לפגוע  שיכל  ירי  "זה  הדגיש, 
שמבוצע על ידי איראנים מתוך דמשק בתוך 
זו  איראנים.  שם  יהיו  שלא  שהתחייבו  שטח 
לא פעולה שמבוצעת בעקבות פעולה כזו או 

אחרת שלנו, זו פעולה מתוכננת".
המעקב  מרכז  בסוריה,  לתקיפות  בהמשך 

ראשון  יום  ישראל  בתקיפת  כי  דיווח  סורי,  אופוזיציה  גוף  הסורי, 
זרים. מתוכם,  15 אזרחים  בני אדם, בהם   21 נהרגו לפחות  בלילה 
דיווח  12 הם אנשי משמרות המהפכה האיראנים. בהמשך  לפחות 
משרד ההגנה הרוסי כי בתקיפות חיל האוויר נהרגו ארבעה חיילים 

סורים – אך התברר שבין ההרוגים ככל הנראה גם איראנים רבים.
הלילה  שפעלו  צה"ל  חיילי  הקשוח,  הביטחוני  המצב  ובמסגרת 
לעברם  ירי  זיהו  סוריה  עם  הגבול  לגדר  סמוך  במובלעת  )חמישי( 
לחיילי  נפגעים  היו  לא  צה"ל.  מדובר  נמסר  כך  באש.  והשיבו 
ביותר  מתוחה  תקופה  רקע  על  מתרחש  האירוע  באירוע.  צה"ל 
באזור הצפון. בתוך כך, על רקע המתיחות בגזרות הצפון והדרום, 
התקבלה  ההחלטה  דן.  גוש  באזור  נפרסה  ברזל'  'כיפת  סוללת 
בעקבות הערכת מצב שבוצעה בימים האחרונים לאחר שיגור הטיל 
לחרמון השבוע, ההסלמה בדרום ואיומי סוריה להגיב על התקיפה 

הישראלית בדמשק.

נס גלוי בחרמון

להבין  לבקש  שלא  מאוד  קשה  החרמון,  סגירת  על  דיברנו  אם 
ממי שהיה שם, איך הרגישו מאות האלפים שממש מסמוך אליהם 

התרחשה ההסלמה החמורה בצפון בתחילת השבוע. 
כי  ישראל'  ל'כל  מספר  ברק,  מבני  ישיבה  תלמיד  שרעבי,  אלי 
ההר  בתחתית  למעשה  שזה  לרכבל,  בתור  חברי  עם  יחד  "הייתי 
ולמעלה ממוקמת כיפת הברזל שאפילו לא ידעתי שזה נמצא שם. 
ממש  עובר  קרב  מטוס  כאילו  שנשמע  אדיר  רעש  שמענו  פתאום, 
ראינו  ואז  לראות.  כדי  העיניים  את  הרמנו  לרגע  ואפילו  מעלינו 
אנשי  ואז  נבהלנו  ממש  הראשונים  ברגעים  טילים.  שני  מעלינו 
הצוות במקום הרגיעו אותנו באומרם כי 'אין לכם ממה לפחד, זה 
שני טילים של צה"ל שכנראה מיירטים טיל'. המחזה הזה היה חוויה 
כי ראינו איך הטילים מתפתלים אחר הטיל האיראני. מיד הוצאתי 

מצלמה והספקתי לתעד". 
הבהלה במקום הייתה גדולה, וכפי ששרעבי מתאר: "אנחנו 
המשכנו לבלות, אבל היו אנשים שמכרו את הכרטיסים שלהם 
במחיר מאוד מוזל ומה שנקרא נסו על נפשם". מתברר כי על 
אף החשש, האנשים במקום לא הבינו את עוצמת הסיטואציה: 
"בהתחלה חשבתי שזה בכלל טילים שנפלטו או משהו כזה, 
אבל אחרי היום העמוס בחרמון, פתאום ראיתי את הכותרות 
והבנתי שזה היה מכוון אלינו המבלים. אם הייתה אזעקה ברור 
שהייתי מפחד יותר ואלי אפילו עוזב את המקום", הוא אומר 
רק  להערכתי  אומנם  אנשים,  אלפי  נכחו  "במקום  כי  ומציין 
20% מהם יהודים, אבל בהחלט היה הרבה מאוד אנשים, מה 
שהיה עלול להיות אסון המוני. צריך להבין, יצאנו ממירון – 
שם התפללנו והדרך זרמה, אחרי הכניסה למתחם החרמון, היו 
דקות",  עשר  לוקח  כלל  מה שבדרך  ויותר,  וחצי  פקקים של שעה 
לסיום, הוא מסכם: "הלכנו לאחר מכן להתפלל בקבר רבי מאיר בעל 

הנס והודינו להשם על הנס הגדול".

 "הסתכלנו למעלה 
וראינו טילים"

שבוע של התחממות בשתי הגזרות: תקרית ירי וניסיונות חבלה בגבול 
רצועת עזה, והפצצות וירי רקטות בגבול סוריה • רקטה נורתה לעבר 

החרמון ויורטה, 'כל ישראל' שוחח עם בחור ישיבה שהיה במקום 
ומתאר את הנס הגדול



לא רק לילדים מגיע להתפנק

טופ חדש של פינוק
עם תוספות קראנצ׳יות מפתיעות
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הסתה נגד הדמוקרטיה

כך שהיא  על  נגד התקשורת,  ראש הממשלה  טענות 
התקבלו  נגדו,  אישי  רדיפה  מסע  ומנהלת  מוטה 
שמעלים  החוק"  שלטון  ו"הרס  "פאשיזם"  בתגובה 
אנשי השמאל בתקשורת ומחוצה לה. שלט חוצות של הליכוד 
שפורסם השבוע עם תמונה של עיתונאים שמאלנים והכיתוב 
"הם לא יקבעו", נטען כנגדו שזו "הסתה". מרוב הסתה לא 
לא  הדמוקרטיה"  "הרס  ומרוב  הפאשיזם,  את  כאן  רואים 
רואים את חופש הביטוי. חשוב מאד לקיים דיון דווקא אודות 

ניסיונות אלה להשתקת הדיון. 
שהזרוע  חשוב  מאד.  עד  חשוב  עיקרון  הוא  החוק  שלטון 
המבצעת והרשות השופטת יהיו כפופות לחוק. היעדר חוק, 
הוא  החוק  לאנרכיה.  יביאו  להוראותיו,  משמעת  היעדר  או 
הבסיס ההסכמי שעליו מושתתת החברה האזרחית וכל יחסי 
שלטון  לא  הוא  החוק  שלטון   – להבחין  חובה  רק  המסחר. 
ולא היועצים  המשפטנים. לא השופטים, לא שופטי העליון 
המשפטיים, הם לא סמכות העל בשלטון החוק. נהפוך הוא, 
הם כפופים לחוק והם אמורים ליישם הוראותיו. החוק נקבע 

על ידי המחוקק, באופן דמוקרטי. 
יסוד  חוק  למשל  כמו  יסוד,  חוק  מחוקקת  הכנסת  כאשר 
אודותיו.  לדון  סמכות  העליון  המשפט  לבית  אין  הלאום, 
משנה  חקיקת  לפסול  רק  המשפט  בית  יכול  החוק  בשלטון 
ידי  מעשה  יסוד,  חוקי  אך  יסוד.  חוקי  סותרת  היא  כאשר 
הדמוקרטיה להתפאר, אין ולא אמורה להיות לבית המשפט 
כי  אפשרות לפסול אותם או לדון בהם. כאשר בג"צ הודיע 
יקיים דיון בעתירה נגד חוק הלאום, זה לא שלטון החוק – זה 

הרס שלטון החוק על ידי בג"צ. 
לקבוע  האמונים  הם  הנאורים  ולא  בג"צ  לא  החוק  בשלטון 
מהו חוק, ולא הם שיקבעו את המותר והאסור. החוק נקבע 
באמצעות העם כולו, זו דמוקרטיה. ובדמוקרטיה, מי שאומר 
החוק  זה  אלא  המשפט,  בית  לא  זה  האחרונה  המילה  את 

ובהתאם לחוקי היסוד. 
ככל  נוקבת   – וביקורת  ביקורת,  לא  זו  הסתה  הסתה,  ולגבי 
שתהיה – היא לא הסתה. במדינה דמוקרטית וחופשית מותר 
לכל אחד לבקר את מי שהוא רוצה, גם בחריפות. הכנסת לא 
עיתונאים  ביקורת,  חסין  איננו  בית המשפט  ביקורת,  חסינת 
אינם חסינים מביקורת, בג"צ איננו חסין ביקורת, והממשלה 
כמובן איננה חסינה מביקורת. כל ביקורת ראוי שתישמע, ואם 
היא שגויה אזי יש להעלות כנגדה טיעונים המתנגדים לה. זהו 
חופש הביטוי, ובצילו יכולה לחסות כל ביקורת על כל אחד. 
הסתה זה רק שכנוע או שידול של אנשים לעשיית דבר פשע – 
אלימות, פגיעה ברכוש או כל פשע אחר. כאשר עולה הטענה 
לדבר  הסתה  זו  אם  למה?   הסתה   – לשאול  יש  ל"הסתה" 
זו לא הסתה  זו ביקורת נוקבת וחריפה,  זו הסתה. אם  פשע, 

בשום צורה.  
כאשר נתניהו מבקר את אנשי התקשורת, הוא מביע את דעתו 
מנהלים  אלא  נאמנה,  תפקידם  את  עושים  לא  שהם  כך  על 
זו  הסתה,  לא  זו  אישיים.  או  אידאולוגיים  ממניעים  קמפיין 
על  הפרקליטות  את  מבקר  נתניהו  כאשר  לגיטימית.  אמירה 

כך שמתוך עבודתה ישנם הדלפות חוזרות ונשנות לעיתונות 
(שזו עבריינות פר אקסלנס), שזה נכון עובדתית, זו לא הסתה, 
זו ביקורת לא רק לגיטימית, אלא גם צודקת. לכל אחד מגיע 
הליך משפטי הוגן והאפשרות לתת לטענותיו להישמע, שזה 
את  ולומר  להגיב  יכולים  הצדדים  שני  בו  המשפט,  מעמד 
דבריהם. הדלפות מהליך חקירה במשטרה או בפרקליטות, זו 
סיטואציה שאי אפשר להגיב עליה כראוי, וממילא נוצר מצב 

של חוסר הגינות וחוסר צדק. 
את זה נתניהו אומר, ובזה הוא צודק, שפרקליטות מושחתת 
את  לשנות  כדי  יחדיו  להם  חברו  צדדיים  חד  ועיתונאים 
הבחירה הדמוקרטית של העם. זו ביקורת שאין צודקת ממנה. 
אחרי הניצחון בבחירות, חובה על ממשלת ימין וחרדים לשנס 
העליון  המשפט  בבית  משמעותי  לשינוי  ולהביא  מותניים, 
יהיה כאן חוק, ולא  ובמערכת שלטון החוק. חשוב שבאמת 
עבריינות אנטי דמוקרטית החוסה בצילן של קריאות "הסתה" 

ו"קץ הדמוקרטיה".  

בעיית יוקר הדיור 
עדיין קיימת

במדינת כלכליסטן היה מחסור חריף בתפוזים, המחסור הציק 
והמערכת  סי  ויטמין  במיוחד לתושבים אשר חסר היה להם 
החיסונית שלהם הייתה חלשה. אחרי מספר שנים של מחסור 
חריף ועליית מחירים, חברו שר הבריאות החרוץ ושר האוצר, 
דאגו להקצות תקציב מוגדל על חשבון צרכים אחרים, וייבאו 
באמצעות ספינות ענק כמויות עצומות של תפוזים. לתושבי 
כלכליסטן חזר הצבע ללחיים, הם אכלו מן התפוזים, שבעו 
להשיג  שידע  שלהם  הבריאות  שר  את  והיללו  והבריאו, 
רוגע,  של  תקופה  אחרי  שכזה.  וחשוב  נחוץ  לצורך  תקציב 
שלווה ובריאות, הם גילו שהמלאי נגמר והמחסור חוזר שוב 
ומתחיל לתת בהם אם אותותיו, והחלו להפנות מבטים תוהים 

ודורשים לשר הבריאות שלהם, שידאג להם שוב. 
בניה  חובבי  הם  תושביה  אשר  סלע-לנד,  השכנה,  במדינה 
מאבן, הייתה תופעה דומה של מחסור במוצר אחר – אבנים 
איכותיות,  אבנים  בהיעדר  לבנות  התקשו  התושבים  לבניה. 
חבר  השיכון  שר  בדיור.  מחסור  ונוצר  עלה,  הלבנים  מחיר 
לשר האוצר, ביחד הם הציבו אולטימטום לראש הממשלה, 
וגם דאגו להזכיר לו שהוא מחוייב להם בהסכם קואליציוני 
לאפשר להם לעשות הכל כדי לפתור את הבעיה הקשה ממנה 
אחרים  צרכים  חשבון  על  הושג,  התקציב  הציבור.  סובל 
שפרקו  ענק  ספינות  לעגון  החלו  סלע-לנד  ולחופי  כמובן, 
אחרת  במדינה  שנחצב  איכותי  סלע  של  ענק  כמויות  מבטנן 
ירדו,  המחירים  נבנו,  חדשים  בתים  במחצבות.  המשופעת 

את  שפתר  השיכון  לשר  בסקרים  ופירגנו  נרגעו,  התושבים 
מחסורם. אך חלפה שנה חלפו שנתיים, המלאי נגמר, ושוב 

נתגלה מחסור באבנים והבעיה חזרה ואף החריפה. 
אבל בבחירות במדינה ניצחה מפלגה אחרת, והשרים החדשים 
לטפל  צריך  שלא  אמרו  הם  מהירים.  פתרונות  הבטיחו  לא 
בסימפטום, אלא בבעיה. לא צריך להניח פלסטר, אלא להבין 
מה גורם למחלה. שר הבריאות החדש במקום לייבא תפוזים, 
פרדסים  הרבה  ולשתול  המדינה  מרחבי  את  לנצל  החליט 
חדשים. אמנם זה לא עלה הרבה, אך היה בכך סיכון פוליטי 
השיכון  שר  מהירות.  תוצאות  להציג  אפשרות  היעדר  של 
החדש החליט שלא לייבא אבנים, אלא להקים מחצבות. הם 
לקחו סיכון פוליטי גדול, אמנם המחיר זול יחסית, אך הציבור 
שניהם  ואמרו  הכריזו  הם  המהירה.  התוצאה  את  רואה  לא 
הארוך  בטווח  אך  תוצאות,  יהיו  ולא  יתכן  הקצר  שבטווח 
צרכי המדינה יסופקו בצורה יעילה. ואכן, רק כעבור שלוש 
שנים החלו הפירות להבשיל והאבנים להישלף מן האדמה, 

אך הפעם ההיצע תאם את צרכי המדינה בטווח הארוך.
או  בסימפטומים,  טיפול  באמצעות  לפתור  ניתן  בעיה  כל 
באמצעות טיפול בגורמי הבעיה. ישנה נטיה אנושית להעדיף 
היא  בכך  הטעות  במהירות,  הבעיה  את  שמעלים  מה  את 
שוב  תחזור  היא  וממילא  עומדו  על  נותר  הבעיה  שמחולל 

ושוב. 
וכעת הבה נבדוק מה הסיפור שקורה במדינה הקטנה שלנו – 
האם בתחום הבניה נעשה שינוי מבני אשר ישנה את הבעיה 
לטווח ארוך, או שנעשה טיפול נקודתי שבא לפתור מצוקה 

זמנית תוך השארת הבעיה על כנה. 
ולכן  ביקוש,  באזורי  בדירות  מחסור  יש  ישראל  במדינת 
נוצר בגלל הליכי תכנון  המחירים עולים כל הזמן. המחסור 
שנה   13 רב.  זמן  אורכים  אשר  ומורכבים,  מסורבלים  ובינוי 
זה משך הזמן הנדרש מרגע ההחלטה על בניה, ועד שהבניין 
עומד על תילו. בכל הזמן הזה יש וועדות, מקומיות, מחוזיות 
וכמקובל  מתכננים,  מומחים,  דיונים,  ערעורים,  ארציות, 
בהליכים מורכבים – גם העברות מתחת לשולחן בכדי לנסות 
אשר  כסף,  מאד  הרבה  ליזמים  עולה  זה  כל  הליכים.  לקצר 

מגולגל כמובן אל הצרכן הסופי. לכן יקר לגור פה. 
ולא  שר האוצר כחלון לא פישט את הליכי התכנון והבניה, 
קידם רפורמה מבנית משמעותית, הבעיה נותרה על כנה. מה 
שהוא כן עשה זה לספק צורך מיידי באמצעות הגרלות מחיר 
למשתכן אשר פורסמו יפה בכלי התקשורת השונים, אך גם 
לעכשיו,  נכון  למדינה.  מליארד שקלים   6 של  עתק  הון  עלו 
הייתה  אמנם  בהירות,  אי  בגלל  מה,  בקיפאון  נמצא  השוק 
עליית מחירים בשוק הנדל"ן, אך היא מותנה. ברגע שיגמרו 
ההגרלות, הביקושים יחזרו לעלות, ושוב, הסירבול התכנוני 

ימנע האפשרות לענות על הצורך בדיור. 
כחלון מסיים קדנציה כשר אוצר כאשר כל הגורמים לבעיית 
יוקר הדיור נותרו על עומדם, הם לא טופלו. כי הם לא יוצרים 
כותרות בעיתונים, והתוצאה תהיה שעוד מעט נחזור ונראה 

שוב כותרות על עליה במחיר הדיור. 
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הפסקת חמאס

חזית הדרום התעוררה. לאחר שבשבוע 
משמעותית  הפחתה  נרשמה  האחרון 
בלוני  הפרחת  העזתית.  האלימות  ברף 
שעבר  שישי  ביום  וההפגנות  הופסקה  התבערה 
וללא הרוגים בצד הפלסטיני.  יחסי  עברו בשקט 
ההפגנות  את  למעשה  הפסיק  החמאס  בנוסף, 
סירות  משט  שכללו  שני,  בימי  הרצועה  בצפון 

סמלי בכדי לפרוץ את המצור הימי. 
רגיעה  לייצב  מאמצים  והשיח,  העיסוק 
ההסלמה  ברקע,  לחמאס.  ישראל  בין  מחודשת 
קל  נפצע  צה"ל  קצין  שבמהלכו  שחלף  בשבוע 
מירי. בתגובה טנק חיסל עמדת חמאס מאוישת, 
מחבל נהרג שלושה פצועים. חיל האוויר הוסיף 
בע״פ  האיומים  רמת  בעזה.  אגרסיבית  בתקיפה 
התחזקה, ראש הממשלה בנימין נתניהו איים על 
שחשב  בעזה  מישהו  אולי  ״יש  החמאס,  שלטון 
להבין  להם  מציע  אני  ראש.  להרים  יכול  שהוא 
אנחנו  מאוד.  וכואבת  קטלנית  תהיה  שהתגובה 
ראש  דברי  הסלמה",  ולכל  תרחיש  לכל  ערוכים 

הממשלה בביקור בדרום.
הסיטואציה בדרום לא פשוטה. הירי נעשה על 
ידי מחבל מהג׳יהאד האסלמי, בהוראה איראנית 
ההרוג  בצפון.  האירועים  על  כתגובה  ישירה, 
והחמאס מעדיף  הינו מחבל חמאסי,  מירי הטנק 
ישראל  ממשלת  מאידך,  להגיב.  ולא  לשתוק 
חזרה והבהירה שהיא רואה בשלטון המרכזי, קרי 

׳חמאס׳ אחראי בלעדי. לא לבלוע ולא להקיא. 
בעזה מחכים נואשות למזוודות הכסף הקטארי, 
מתחילת  רוה״מ  של  ישירה  בהוראה  שמעוכבות 
ינואר! השקט היחסי של סוף השבוע שעבר, היה 
הג׳יאהדי  הירי  השבוע.  העברה  לאפשר  אמורה 
היה סיבה מספקת לדחייה נוספת. במהלך ישיבת 
הקבינט ביום ד׳ תמכו כל גורמי הביטחון בהעברת 
לרצועת  הקטארי  הכסף  של  השלישית  הפעימה 
על  המהלך  את  בלם  שרוה״מ  לאחר  זאת   - עזה 
בתום  בדרום.  השבוע  בתחילת  ההסלמה  רקע 

הישיבה הוחלט כי הכסף יועבר מיידית.
המוסד,  ובהם  הביטחון  גורמי  כל  כאמור, 
עילה  אין  כי  אמרו:  והמל"ל  צה"ל  שב"כ, 
שקט  לייצר  שאמור  הכסף,  את  ולעכב  להמשיך 
מורכב  לעזה  הקטארי  המענק  ברצועה.  ורגיעה 
לתשלום  במזומן  דולרים  מיליון   15 של  מסכום 
משכורות הפקידים וחלוקת כסף לנזקקים על פי 
רשימות שמועברות לישראל מראש. כמו כן הוא 
נוספת של סולר לתחנת הכוח בעזה  כולל קנייה 
לטענת  לחודש.  דולרים  מיליון   10 של  בסכום 
גורמי הביטחון מי שיזם את הפרובוקציה והירי, 
מנסים  בחמאס  האסלאמי,  הג'יאהד  ארגון  היה 

לשמור על הכללים ולא לשבור את הכלים.
הביטחוני  הקבינט  לפני  שעומדת  הסוגיה 
יש  ברצועה  ועיקר.  כלל  קלה,  לא  להכרעה 
נוספים.  ארגונים  בו  פעילים  אך  חמאסי,  שלטון 

הגדול והמשמעותי שבהם הוא הג׳יאהד האסלמי 
יש  וממומן בלעדית ע״י טהראן. לאיראן  הכפוף 
את החשבונות שלה בזירה המזרח תיכונית, היא 
להערכת  ומאווייה.  צרכיה  לפי  ומפעילה  פועלת 
גורמי הביטחון - פניהם של האיראנים בצפון לא 
בגזרה  להגיב  יכולת  חסרי  שהם  מפני  להסלמה, 
הסורית. הנקמה יכולה להתבצע בדרום ו-או על 

ידי החיזבאללה בלבנון. 
הגבול  קו  את  לחמם  איראן  של  היכולת 
בלבנון לא ברורה. האיש של איראן בלבנון, חסן 
בחיזבאללה,  החזק  והאיש  מזכ״ל  נאסרללה, 
׳נעלם׳ מהשטח. חולה? עצור? מוגבל? טקטיקה? 
כל האפשרויות אפשריות. בלבנון יודעים שצה״ל 
חזית שניה. התגובה הישראלית  ייתן לפתוח  לא 
הראשונית, תהיה מוחצת. לא יתחיל משחק פינג-
פונג. טפטופים יענו מיידית בהשטחה משמעותית 
של כפרים ורובעים שיעים, בסיס הכוח האיראני 
מנהרות  לחיסול  הישראלי  המבצע  בלבנון. 
 - הלבנונית  התגובה  הסתיים.  מלבנון  התקיפה 
המנהרות,  להשמדת  הפעולות  במהלך  דיבורים. 
ופעלו  ׳נכנסו׳  הישראלי  ההנדסה  חיל  כוחות 
במחלוקת,  נתונה  עליהם  שהבעלות  בשטחים 

בעבר זה לא היה עובר בשתיקה. 
היכולת של איראן להגיב, ולו חלקית, נמצאת 
ברצועת עזה. גם כאן, בגבולות הסבירות. ישראל 
החמאס  בין  והכוח  הגבול  בחלוקת  מכירה  לא 
מבחינה  עזה.  ברצועת  האיסלמי  לג’יהאד 
החמאס  היטב,  זאת  מבהירה  וישראל  ישראלית, 
תגובות  וישלם.  אחראי  הבית  ובעל  הבית,  בעל 
מינוריות ייענו ויבהירו את מגבלות הכוח. תגובה 
חריגה, תעצור את הסיכומים וההסכמות ברצועה, 

המשוועת למזומנים ואספקה. 
וחיזוק  דלק  מספקת  בישראל,  הבחירות  עונת 
שר  ליברמן  איווט  תקיפה.  יד  שדורשים  לאלו 
הוא  שבה  בממשלה  מזנב  לשעבר,  הביטחון 
היה חבר, ובמדיניות שלה הוא היה שותף. בעת 
בחירות הכל מותר, גם ראש הממשלה יודע זאת. 
בעזה  שהתפוצצות  לכך  מודעים  החמאס  ראשי 
מאד,  יקר  מחיר  תגבה  בישראל,  בחירות  בעת 
עד כדי מיטוט שלטון החמאס ברצועה. מאידך, 
לממשלה חדשה וטרייה, המרוחקת מדין הבוחר, 
יותר קל להבליג, ליצור ולחדש. צריך רק לחכות 

ולהמתין. 
חזית נוספת של הג'יהאד האסלמי הינה, הכרזת 
העצמאות  הכוח,  ממאבקי  כחלק  רעב  שביתת 
הכלא  בבתי  הכלואים  האסירים  של  והשליטה 
׳הרעת׳  מדיניות  על  הוחלט  בישראל  בישראל. 
הישראלים  שהשבויים  עד  לאסירים,  תנאים 
תכופים,  חיפושים  נערכים  בתאים  מעזה.  יוחזרו 
הכלא  בתי  בין  מפוזרים  ושליטה  כוח  מוקדי 
השונים, מתנהלת מלחמת חורמה לגילוי טלפונים 

מוברחים והחרמתם. 

הודיעה  האסלאמי  הג'יהאד  הנהגת  בתגובה 
הכרזת  על  בישראל,  הכלואים  הארגון  לאסירי 
למתקפה  "להתנגד  כדי  האסירים  בתאי  כוננות 
והחרמת  חיפוש  שעיקרה,  הטרוריסטית". 
בנוסף  לאסירים.  המוברחים  סלולריים  מכשירים 
לכך, גם בחמאס הכריזו: "האסירים שלנו הם קו 
אדום". בכיר הארגון ׳מושיר מסרי׳ אמר במסיבת 
הפלסטיניים  הפלגים  של  משותפת  עיתונאים 
"אם  בעזה:  האדום  הצלב  מטה  מול  שנערכה 
נכריז  אנו   - האזרחים  על  מלחמה  מכריז  האויב 
בגדה  לגורמים  על  קרא  הוא  בתגובה.  מלחמה 
׳למחות׳ ליד כלא עופר ולהכריז על אינתיפאדה 

מול הבריונות הישראלית".
השר לביטחון הפנים גלעד ארדן אמר בתגובה: 
פעילות שב"ס להשבת הסדר בבתי הכלא ובפרט 
שביתת  למרות  תימשך  הטלפונים  הברחות  נגד 
הרעב. "הכרזות המחבלים היוצאות מבתי הכלא 
לא יעמדו במבחן המציאות". לדברי ארדן: "כפי 
שהכנענו את השביתה הקודמת שהסתיימה ללא 
השביתה  את  נכניע  כך  למחבלים,  הישג  שום 
הנוכחית באם אכן תפתח, ללא חשש וללא שום 
ויתור. שום איום או לחץ מצד המחבלים לא יסיט 
אותנו מההחלטה לפעול לשינוי תנאי הכליאה של 
המחבלים והורדתם למינימום הנדרש והאפשרי".

ונועדה  מינימאלית  הינה  באסירים  הפגיעה 
רובה,  רוב  בישראל.  הציבור  את  לרצות  בכדי 
האיראני  והצורך  המתח  ישראלים.  פנים  לצרכי 
והעסקת  הצפונית  החזית  אירועי  על  בנקמה 
כוחות הביטחון הישראלים, גורמים למיליטנטיות 
ישלמו  המחיר  את  אפשרית.  חזית  בכל  אירנית 

האסירים.
עונת הבחירות מתקרבת לשיאה, כולם יודעים 
שזה לא זמן מתאים למאבקי יוקרה ומבחני כוח. 
יוצרים כותרות,  ולא  דברים שביומיום מוחלקים 
יום  לקראת  וחשיבות  תוקף  משנה  מקבלים 
וממשלה  קואליציה  הקמת  ועד  אז  עד  הבוחר. 
ינסו  בשליטה,  אך  מתוחות  יהיו  הגזרות  חדשה, 
ברצועה  היחסי  השקט  הכלים.  את  לשבור  לא 
מנסה  שנתניהו  הביטחון  אווירת  את  משרת 
מאידך,  תקיפה.  יד-סופר  תחייב  הפרתו,  לשדר. 
יכול  קיקיוני  גוף  או  פלג  לא מתוכנן של  ירי  כל 
לשנות מצב ולשבור אידיליה. מצב נפיץ ושביר. 
הכסף הקטארי משמש למניעת שריפות בטרם קם 
הועבר!  ינואר  שמענק  לאחר  בכיבויים.  הצורך 
מענק  על  ההתמקחויות  יתחילו  ניכר,  באיחור 
הכסף  נגמר  הקרוב  באפריל  שבפתח.  פברואר 
הקטארי בכל מקרה, הובטח סכום של 90 מיליון 
קטאר  אז?  יהיה  מה  חודשים.  ל6  בפריסה  דולר 
הממשלה  חדש!?  מממן  גורם  יהיה  תמשיך!? 

החדשה תצטרך להתמודד אז וכאשר.

בארגון הטרור השולט ברצועת עזה נקלעו למלכוד: מחד, הם מעדיפים לשמור 
על גזרה שקטה בינתיים, לפחות עד תום הכסף הקטארי וקיום הבחירות 

בישראל, מאידך, לא הכל בשליטתם • ומה קורה בחזית בתי הסוהר? 

עו"ד יצחק שינפלד 
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מדברי יו״ר ש״ס השר אריה דרעי בישיבת פתיחת 
מערכת הבחירות של התנועה: ״אני שומע לא מעט 
קולות על כך שש״ס סיימה את תפקידה, עשתה את 
שלה ויכולה לפנות את הבמה. יש כאלה שאפילו 
מנסים ׳לעזור לנו׳. אני רוצה לומר לכולם - בלי טובות! כבר 
שלושים שנה שהספרדים דואגים לעצמם וזה יימשך. לא רוצה 
לחשוב מה יקרה לציבור שלנו אם לא יהיה להם את נציגי ש״ס. 

הם יהיו אבודים ושקופים״. 
כן, דרעי יודע על מה הוא מדבר. אחרי תקופה של שמועות 
עם קמפיין מסיבי של גורמים בעלי עניין, בשיתוף עיתונאים 
וצייצנים מכל הסוגים, על האיחוד של ש"ס ויהדות התורה, 
פותח יו"ר ש"ס את קמפיין הבחירות של המפלגה הספרדית 

באמירה שלא משתמעת לשני פנים. 
מלכתחילה, איך שהחלה יוזמת האיחוד הזה בין ש"ס ליהדות 
התורה, לא הבנתי על איזה איחוד מדברים כאן. ש"ס שהוקמה 
על ידי מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל לפני שלושים שנה, הוקמה 
בשביל שהספרדים ידאגו לעצמם, ולכן כל יוזמה של איחוד 
כזה או אחר, הייתה בעצם מבטלת לחלוטין את חזונו של מרן 

הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. 
ראינו מה קרה השבוע בבית שמש, כשהברית בין דגל לש"ס 
התפרקה באחת. כניסתה של דגל לקואליציית עליזה בלוך היא 
רק דוגמה קלאסית אחת, אפשר לחיות בשיתוף פעולה מדהים 
בפעילות למענם של האברכים ובני הישיבות. אבל וזה צריך 
להיות ברור, כל מפלגה אמורה לדאוג לקהל הבוחרים שלה. 

דרעי מגיע למערכת הבחירות הזו כשהוא יכול לבוא ולבקש 
את אמון הציבור שנטש בשנת 2015 את המפלגה לחזור הביתה. 
די לראות את הניקוי האמיתי שעשה אריה דרעי הן במישור 
המוניציפלי והן במישור הארצי. לא מעט אנשים שעשו את שלהם 
כבר עשרות שנים, הודחו על ידו לטובת הצעירים והנמרצים 
יותר, יש היום תחושה ברוב הערים בארץ שהנציגים של ש"ס 
קשובים הרבה יותר מבעבר, הם קשובים לציבור ולפניות שלו. 
נכון, יש עוד הרבה מה לתקן שם, יש עוד הרבה מקומות 
בהם יש נציגים רדומים, נציגים שצריכים ללכת הביתה אתמול. 
אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהמנגנון של ש"ס היום, 
עובד טוב יותר ממה שהוא היה לפני חמש שנים. מי שרואה את 
הסקרים האחרונים (בכולם ש"ס מקבלת שישה מנדטים) מבין 
שהטענה הלא ריאלית שנשמעה במשך השנתיים האחרונות, 
טענה שאולי ש"ס לא תעבור את אחוז החסימה, אין לה כל 

קשר למציאות ואין היגיון כזה בכלל. 
נכון, שישה מנדטים למפלגה שעד לבחירות 2015 הייתה עם 
11 מנדטים באופן קבוע זו ירידה, ירידה משמעותית, אבל צריך 
לזכור ששם מדובר בתקופה אחרת שאינה קיימת עוד. לדרעי 
יש משימה קשה בבחירות הללו, המשימה שלו היא להחזיר 
לש"ס את הקולות שברחו לליכוד וכחלון בשנת 2015. זה 
אמנם קשה בעידן הנוכחי, אבל הוא בא עם קבלות של עשייה 
ולכן הוא צריך להשתמש בזה בלי לעשות חשבון לשותפים 

העתידיים בממשלה הבאה שתקום. 

ההתרסקות של כחלון

יו"ר מפלגת כולנו, שר האוצר משה כחלון, היה ההבטחה 
הגדולה של בחירות 2015. בבחירות הללו הוא נאבק על הישרדות 

המפלגה שלו אם בכלל בכנסת. 
יש הרבה מאוד סיבות לנפילתו של כחלון. אחת מהן היא, 
שעוד לא היה שר אוצר אחד (חוץ מביבי בשנת 2003) שהצליח 

להנפיק הון פוליטי מהתפקיד הזה. זהו תקפיד כפוי טובה 
וקשה, וכאן הטעות של כחלון. הוא התעקש לקבל לידיו את 
התיק היוקרתי הזה, וזו הסיבה המרכזית לכך שהוא נאבק 
כאמור היום על הישרדותו הפוליטית. אם היה כחלון מתבונן 
היטב ביאיר לפיד וכהונתו כשר האוצר, בכמה נזק פוליטי זה 
גרם לו. אם היה מוותר כחלון אז על תיק האוצר הזה, ובאמת 
לוקח תיקים פחות יוקרתיים אמנם אבל חברתיים, ייתכן והיום 

הוא היה גורף את כל הקופה כולה. 
הרי כחלון נבחר בדיוק על הטיקט הזה, הטיקט החברתי. 
וכאן הוא פספס. אזרחי ישראל רואים שאין בשורה של ממש 
בנושא הדיור לזוגות הצעירים, חוץ מירידות שוליות במחיר 

הדיור פה ושם. 
סיבה נוספת היא, ההתעקשות של כחלון לקבל קרדיט 
מהשמאל ומהתקשורת על כך שהוא מגן הגדול של הבג"ץ. 
התחושה היא בקרב ציבור מצביעי הימין, שכחלון בעצם 
שימש בשרות השמאל כמגן שלטון בג"ץ. ועכשיו זה עולה 
לו ביוקר ציבורית. יעשה נכון משה כחלון אם יתאחד עם הליכוד 
בבחירות הקרובות, או אולי אפילו עם אורלי לוי אבוקסיס, כי אם 
עכשיו חודשיים וחצי לפני הבחירות הוא מתנדנד על גבול אחוז 
החסימה, הוא עוד עלול למצוא את עצמו מחוץ לכנסת הבאה. 

הבריאות בראש

לאחרונה, יצא לי עקב כמה קרובי משפחה שחלו, לבקר בבתי 
החולים השונים. כשביקרתי שם הבנתי היטב את המשפט ״עד 
שאתה לא שם לא תבין מה זה״. לתדהמתי ולצערי, מערכת 
הבריאות במדינת ישראל לא קורסת, היא בכלל לא קיימת. 
במשרד הבריאות יושב סגן השר הרב יעקב ליצמן בשנים 
האחרונות ומנהל ביד רמה את העסק הזה. אין פניה שהייתה 
אי פעם אל מי מעוזריו המסורים שלא נענתה, ואני מקווה 
שגם בממשלה הבאה ימשיך לכהן הרב ליצמן כשר/סגן שר 

במשרד הזה. 
אין ספק שפעילותו מורגשת והורגשה היטב בשנים האחרונות. 
וכאן יש אבל, אבל אחד גדול - הצפיפות בבתי החולים כיום 
היא בלתי נסבלת. במדינת ישראל יש צורך דחוף באלפי מיטות 
נוספות בבתי החולים. בהקמת בתי חולים נוספים. הן באזור 
המרכז והן בפריפריה. הנה למשל, אתם ידעתם שבאזור המרכז, 
בבית חולים מפורסם וידוע, יש בסך הכל שש מיטות בטיפול 
נמרץ לב? זה נראה לכם נורמלי והגיוני? לא. בוודאי שלא, מי 
מכם שהגיע בשנים האחרונות אל חדרי המיון או אל המחלקות 

השונות, בוודאי מבין על מה אני מדבר עכשיו. 
מסתבר, שמי שמעכב את הקמתם של בתי חולים נוספים, 
כמו גם הקצאת עוד אלפי מיטות, זה משרד האוצר. לא יודע מה 
הם שיקוליו, ומה הם השיקולים של נערי האוצר. אבל המצב 
הזה בבתי החולים הוא מצב בלתי נסבל. זה כאמור לא מערכת 

בריאות בקריסה, אלא מערכת בריאות שאינה קיימת בכלל. 
הנה הזדמנות לאחת מהמפלגות החברתיות, לקום ולהבטיח 
לבוחרים שזה יהיה נושא הדגל שלהם. לא בערך ולא אולי, אלא 
הבטחה להוספת 12,000 מיטות אשפוז חדשות ברחבי הארץ. 
בטוח אני שמפלגה שתיקח את הנושא הזה ברצינות אמיתית. 
ותביא תכנית ודרישה שאינה משתמעת לשני פנים בעניין זה. 
תזכה להרבה מאוד קולות בקלפי. תכלס עם ישראל נאנק וסובל 
בבתי החולים העמוסים לפעמים ב200 אחוז תפוסה, הגיע הזמן 

שמישהו רציני ירים את הכפפה בעניין זה. 

בשביל זה קמה ש"ס
אחדות עם יהדות התורה – משמעותה ביטול הייחודיות של ש"ס, כפי שהוקמה בחזונו הגדול של מרן הגר"ע 

יוסף זצ"ל • וגם: ההתרסקות של כחלון שלא הביא בשורה חברתית, והכישלון המוחלט של מערכת הבריאות 
בנושא מיטות האשפוז 



דוד חכםחכם מה הוא אומר / דוד חכם

דרעי מגיע למערכת 
הבחירות הזו כשהוא 

יכול לבוא ולבקש 
את אמון הציבור 

שנטש בשנת 2015 
את המפלגה לחזור 

הביתה. די לראות 
את הניקוי האמיתי 

שעשה אריה דרעי הן 
במישור המוניציפלי 
והן במישור הארצי. 

לא מעט אנשים 
שעשו את שלהם 

כבר עשרות שנים, 
הודחו על ידו לטובת 
הצעירים והנמרצים 

יותר, יש היום תחושה 
ברוב הערים בארץ 
שהנציגים של ש"ס 
קשובים הרבה יותר 

מבעבר, הם קשובים 
לציבור ולפניות שלו

"
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ויז'ניץ. צילום: ש.פ.ה

באיאן בשילוב שמחת האירוסין לבת האדמו''ר, עם 
בן האדמו''ר מסוכטשוב. צילום: שלומי טריכטר
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ביאלא
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דושינסקיא

סאדיגורה

קרעטשניף. צילום: אלי ג.
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ערלוי
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תצח ב
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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