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אוריאל צייטלין ויצחק לרר

צילום: ויקיפדיה

או  עבריינים   – להיות  מעדיפים  פחות  אתם  מה  לנחש  קשה 
משלמי קנסות, אך בכל אופן השנה הלועזית החדשה הביאה עמה 
לפחות  אחד  חוק  וגם  הישראלי  לאזרח  משמעותיים  חוקים  כמה 

שמעניין אותנו, החרדים. 
אי ידיעת החוק עלולה לגרום לכם להפוך לעבריינים או לחילופין 
עבורכם  הכנו  משמחת.  מסיבה  ולא  ארנק  להוציא  לכם  לגרום 
רשימה של שישה חסר אחת מהחוקים המשמעותיים עבור רובנו. 
פתגם ידוע אומר, "החוק נוקשה, אבל זה החוק". על חלק מהחוקים 
כבר היום יש ביקורת חריפה מאוד, אך החל מיום שלישי השבוע 

אומות העולם החלו שנה חדשה והחוק חל גם עלינו.

חוק השבת

נתחיל במה שעשוי לעניין דווקא אותנו שומרי השבת. בחומש 
"�א  נכתב:  כ'  בפרק  אלה,  בשבועות  קוראים  אנו  אותו  שמות, 
ְוֵגְר�   � ּוְבֶהְמֶתּ ַוֲאָמְת�   � ַעְבְדּ  � ּוִבֶתּ ּוִבְנ�  ה  ַאָתּ ְמָלאָכה  ָכל  ַתֲעֶשׂה 
של  הצעתם  הכנסת  אישרה  האחרון  יוני  בחודש  ָעֶרי�".  ְשׁ ִבּ ֲאֶשׁר 
חברי הכנסת עליזה בלוך ואמיר אוחנה לתיקון חוק שעות העבודה 

והמנוחה. 
במסגרת התיקון יוכל כל עובד שיחפוץ לסרב לעבוד ביום שבת 
קודש – יום המנוחה השבועי שלו, גם כשלא מדובר בסירוב מטעמי 
דת. טרם התיקון, יכול היה מעסיק לדרוש מהעובד להגיש תצהיר 
על שמירת מצוות וכשרות כתנאי לקבלת סירוב העובד לעבוד ביום 

המנוחה. 
העובד  של  הצורך  את  מבטל  ב-2019  לתוקפו  שנכנס  התיקון 
להגיש תצהיר שכזה בפני המעסיק על היותו שומר תורה ומצוות. 
החוק מסייג עובדי ביטחון ושירותים חיוניים כמו בתי חולים. חוק 
זה אומנם מוגדר כ'סירוב לעבוד בשבת', אך בהחלט מביא תקווה 

להפחתת חילולי השבת.

איסור תשלום במזומן 

שחור  בהון  מעט  לא  נאבקות  המיסים  ורשות  החוק  רשויות 
ובהלבנת כספים. כחלק מכך, אישרה הכנסת חוק המגביל עסקאות 
אסור  בינואר  מה-1  ובכן  גדול?  סכום  הוא  מה  גדולים.  בסכומים 
לשלם לעסק במזומן סכום העולה על 11,000 שקלים ואילו לאדם 
בנוסף,  50,000 שקלים.  על  סכום העולה  יהיה לשלם  אסור  פרטי 
אסור יהיה לשלם בצ'ק מעל 5,000 שקלים ללא ציון שם המוטב. 
מסכום   30% עד  של  בגובה  קנס  יהיה  חוק  זה  הפרת  על  העונש 

העסקה.
השחור  בהון  להילחם  כאמור  היא  המיסים  רשות  של  המטרה 
שלטענתם מהווה כיום כ-20% מהתוצר בישראל. ברשות מאמינים 
בהכנסות  מיליארד שקלים  כחצי  לגידול של  להביא  צפוי  שהחוק 
המדינה ממיסים כבר ב-2019. בסך הכל מדובר במטרה ראויה, אך 

עם זאת, ישנן שתי בעיות עקרוניות עם החוק הזה. 
שירותים  או  מוצרים  שמוכרים  בעסקים  להילחם  היא  המטרה 
ללא דיווח. במקרה הזה עושה רשות המיסים שימוש בלקוחות כדי 
הלקוחות  על  איום  תוך  וזאת  מס  מעלימי  של  צעדיהם  את  להצר 
ששילמו עד כה במזומן כי הם יהפכו לעבריינים, זאת על אף שלא 

הם מעלימי המס. 

הבנקים  לעשות  שעתידים  הגדול  הרווח  היא  השנייה  הבעיה 
היום  עד  שבוצעו  עסקאות  מהחוק.  כתוצאה  האשראי  וחברות 
במזומן, יצטרכו לעבור דרך המערכת הבנקאית שתגבה את העמלה 

שלה. 
החוק האמור גרר אחריו ביקורת רבה באשר להגבלות הקשות, 
אך נדמה כי יותר מאשר חשוב למדינה שהציבור לא יתלונן – אכפת 

להם מהעלמות מיסים. 

פיסקת הטיפים

לשינויים  לב  שימו  אחרת,  או  כזו  במסעדה  סועדים  אתם  אם 
הבאים: בית הדין הארצי לעבודה קבע כי הטיפים יכללו בהכנסות 
המסעדה ויצאו לעובדים כשכר הכולל את כל הזכויות הסוציאליות 

שלהם. 
בפסק הדין, השופטים התבססו על פסיקות אחרות בנושא וכן על 
מבחן הרלוונטיות של תשלום תשר (טיפים), המהווה נוהג מושרש 
עד כדי נורמה משפטית מחייבת ולא בהכרח בפעולה שהמקור שלה 
המצדיק  ענייני  טעם  אין  שגם,  כמו  הלקוח,  של  הטוב  רצונו  היא 
לבין  ביקורו במסעדה  ללקוח במסגרת  הניתן  בין השירות  הבחנה 

שאר הרכיבים בביקור זה.
על פי הפסיקה, מלצרים מועסקים במסעדה (בית העסק), במטרה 
לשרת את הלקוחות ועבור זה המעסיק משלם להם את השכר שלהם. 
השירות שהם נותנים ושעליו הם מקבלים טיפים אינו בגדר שירות 

"הראוי לתמורה מיוחדת", אלא הוא שירות של עבודה רגילה. 
חוקים  מספר  עם  יחד  הטיפים  פסיקת  כי  טוענים  המסעדנים 
נוספים תביא לקריסה של עסקים רבים. עם זאת נשאלת השאלה, 
במה מותרת המסעדה מכל עסק אחר? ומדוע שלא תשלם המסעדה 

מס מלא על כל הכנסותיה?
 

מאגר נתוני אשראי

ומכסף וכסף – לשווה כסף. לפני כשלש שנים חוקק חוק מאגר 
אשראי  נתוני  מאגר  להקים  ישראל  בנק  על  המטיל  אשראי,  נתוני 
אשר, שבמסגרתו ייאספו נתוני האשראי של אזרחי מדינת ישראל. 

מטרת החוק היא לשפר את התחרות במערכת הבנקאית ולהכניס 
אמור  מאגר  אותו  הפרטי.  במגזר  האמור  לשוק  נוספים  שחקנים 
כולל ההיסטוריה של  על מחזיקי האשראי  פרופיל  לייצר  למעשה 

העמידה שלו בהחזרי הלוואות. 
המדינה מייחסת למאגר זה חשיבות בפיתוח הפיננסיות בישראל. 
על  להגן  תצליח  לא  המדינה  כי  אמיתי  חשש  עולה  כזה,  במקרה 
מבקש  של  בהיסטוריה  בהתחשב  מכך,  ויתרה  האזרחים  פרטיות 
אשראי זה הוא אחר, עשוי להיות מצב שהוא יקבל סירוב על סמך 

היסטוריה בעייתית. 
על פניו נדמה כי החוק הזה לא פוגש אותנו האזרחים ביום יום, 
מאגרי  ייחשף  חלילה  אם  או  אשראי  לכם  יסרבו  אם  כאמור  אבל 

אשראי, כדאי שתדעו למה...

עליית מחירי החשמל

היו היה איום גדול כי מחירי החשמל יעלו ב- 8% אולם לעת עתה 
נבלם. שר האוצר משה כחלון עשה ככל שביכולתו מול  זה  איום 
רשות החשמל לצמצם את העלייה המדוברת ובעקבות כך, הודיעה 
רשות החשמל כי העלייה בשלב זה תהיה רק של 2.9% בלבד. אגב, 
בכ- הביתי  לצרכן  החשמל  מחירי  את  הורידה  הרשות  שנה  לפני 

2.3%, כך שהעלייה בתחשב בנתון האחרון היא באחוז קטן יותר.
הבית  משקי  על  החשמל  מחירי  עליית  של  הישירה  המשמעות 
היא כמה עשרות שקלים בשנה בלבד. עם זאת, יש לקחת בחשבון 
כי החשמל הוא רכיב חשוב בכל תהליכי הייצור במשק ולכן עליה 
משמעותית במחיר החשמל הייתה גוררת עמה עליות מחירים בכל 

שירות או מוצר כמעט.

רישיון לרוכבי אופניים

אם אתם מעדיפים לחסוך בדלק ומתניידים באופניים חשמליים 
דעו לכם כי החל מהשבוע היו אמורים  רוכבי אופניים חשמליים 
להתחייב בהחזקת רישיון, זאת בעקבות החלטת ממשלה שקידמו 

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר התחבורה ישראל כ"ץ. 
ייעודי  קורס  לעבור  יצטרך  נהיגה  ברישיון  מחזיק  שלא  רוכב 
על מנת להוציא רישיון מיוחד לאופניים חשמליים. בנוסף, רוכבי 
זוהר בשעות החשיכה  אפוד  ללבוש  יחויבו  האופניים החשמליים 
והקנס על רכיבה ללא קסדה יעלה מ-250 שקלים ל-1,000 שקלים. 
הכשירו  החינוך  משרד  בשיתוף  התחבורה  משרד  כי  לציין  יש 
יעבירו את  וזהירות בדרכים, בכדי שאלו  מורים ללימודי תעבורה 
יקרה לצעירים שיתפסו  ומה  הקורס המדובר במסגרת בתי הספר. 
רוכבים על אופניים חשמליים ללא רישיון? גיל המינימום להוצאת 

רישיון ידחה עבורם בשנה שלמה.
ולשאלתכם למה "תקנות הבטיחות המחמירות לרוכבי אופניים 
חשמליים ייכנסו לתוקף רק ב-1 ביולי ולא ב-1 לינואר", אז ההסבר 
הציע  אותם   - החדשים  בחוקים  שדנה  והוועדה  מאחר  הוא  לכך 
כץ להכניס לתוקף, במטרה לבלום את מכת תאונות  ישראל  השר 
אך  מרביתן,  את  כצפוי  לאשר  החליטה   - החשמליים  האופניים 
קבעה כי במקום שייכנסו לתוקף החל מהיום ובהדרגה בשבועות 
הקרובים, הן ייכנסו לתוקף רק לאחר תקופת התארגנות שתאפשר 

לרוכבים צעירים לעמוד בהן ולא לעבור על החוק.
יולי, תוכלו גם בלי רישיון לדעת שאם קשה לכם  אז עד חודש 
אם  חשמליים,  אופניים  של  הזה  במקרה  או  בעלייה  שאתם  סימן 

קשה לכם סימן שנגמרה הסוללה.

עם תחילתה של השנה האזרחית החדשה, ריכזנו עבורכם את החוקים שנכנסו זה עתה לתוקף ועשויים לשנות הרגלים מסוימים 
אליהם הורגלתם • מתוך שלא לשמה: התיקון לחוק 'שעות העבודה והמנוחה' שעשוי לגרום להפחתת חילולי השבת • הון שחור: 

'המחיר' שתאלצו לשלם - שלא במזומן – בעקבות המלחמה של רשת המיסים במעלימי המס ועוד • גזור ושמור

הכירו את החוקים שנכנסו לתוקף
שנה חדשה וחוקים חדשים: 



הגעתם לגיל 30?
הכח שלכם בשיאו

זה הזמן לשמור עליו ולהקפיד על אורח חיים בריא המשלב 
פעילות גופנית, תזונה מאוזנת ובדיקות שגרה מצילות חיים.

טוב שמכבי איתכם לאורך כל הדרך!

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

 BMI איתור אנמיה

תזונה מאוזנת

HPV (pap)

פעילות גופנית

״בן 30
 לכח״

לפרטים 
פנו לרופא 
המשפחה 

שלכם

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

נכנסנו  בסמיכותו,  מפתיע  הפעם  הבחירות  ערפל 
למערכת בחירות מנומנמת משהו, כזו שהסקרים 
צפו שמה שהיה זה פחות או יותר מה שיהיה, אך 
נוצרה מערבולת רוחות ואבק אשר לא ברור מה יהיה כאשר 
היא תתפזר. יש סיכוי ממשי לכך שלא הימין והחרדים יקימו 
על  תהיה ממשלה  זה  יקימו,  או שאם  הבאה.  את הממשלה 
כרעי תרנגולות ושברי מפלגות אשר בכל יום זוטר אחר יאיים 
זוהי  דרישותיו.  מלא  יתמלאו  לא  אם  הקואליציה  את  לפרק 

סיטואציה מסוכנת למדינה ומסוכנת לחרדים. 
על  נמצאות  טבעיות"  ל"שותפות  שנחשבות  מפלגות  הרבה 
סף אחוז החסימה – ליברמן, ש"ס, כחלון, הבית היהודי, וגם 
מהן  שאחת  מספיק  בסקרים.  התייצב  לא  עוד  החדש  הימין 
לא תעבור את אחוז החסימה וכל התמונה הפוליטית תשתנה 
בצורה דרמטית. המפלגות החדשות שנכנסו מצד שמאל גם 
הן לא ברורות, ונראות דומות לסגנון יאיר לפיד. כאלה שהכל 
ואי אפשר  יכול להיות פתאום דגל,  אפשרי אצלן, כל רעיון 

לדעת האם זה יהיה אתנו או נגדנו. 
הבלאגן הוא חרב פיפיות, יתכן ובסוף כשיתפזר הערפל נראה 
גם  יתכן מאד  יותר קולות, אך  כי מחנה הימין-חרדים קיבל 
להיפך. אף אחד לא יודע מה תלד שעה, איזו מפלגה תיוולד, 
זה  של  האפקט  יהיה  ומה  למי,  יחבור  מי  ממי,  יתפלג  מי 
בסקרים. רולטה רוסית לכל דבר, ויתכן שגורלות יקבעו ביום-
יומיים האחרונים של המערכה, כמו שהיה בבחירות 2015. 

למרות שהרבה שאננים, הסיכון הוא גדול. במהלך הקדנציה 
בית  הרכב  את  לשנות  החלה  המשפטים  שרת  האחרונה 
המשפט העליון, וחוקק גם חוק הלאום. אלה שינויים בעלי 
סדר גודל היסטוריים, כאלה שאם ימשכו יביאו לסיום שלטון 
לשלוט  ימשיך  השמאל  יפסקו,  אם  השמאל.  של  האליטה 
ורמזים  העליון.  המשפט  בית  באמצעות  פקטו  דה  בישראל 

לכך כבר עלו השבוע. 
הרכב  על  הודיעה  חיות  אסתר  העליון  המשפט  בית  נשיאת 
רחב של 11 שופטים שידון בעתירה נגד חוק הלאום. זו דרמה. 
כך שבחסות ערפל הבחירות,  דרמה שעברה מתחת לרדאר, 
הפילוגים והספינים, הציבור לא מבחין כי מתרחשת מהפכה 

אנטי דמוקרטית. 
בית  מחוקק.  איננו  העליון  המשפט  בית  קצרצר,  הסבר 
המשפט  בית  החוק,  פי  על  לשפוט  היא  סמכותו  המשפט 
העליונות  כאשר  בחוק,  סתירות  של  במקרים  גם  דן  העליון 
חוק  חוקקה  הכנסת  אם  למשל,  היסוד.  לחוקי  תמיד  נתונה 
להצביע  המשפט  לבית  יכול  יסוד,  חוקי  סותר  אשר  כלשהו 
על הסתירה ולפסוק כי חוק היסוד גובר ודבר החקיקה בטל. 
יסוד, אין זה  יכול לבטל חוק  בשום מקרה בית המשפט לא 

מסמכותו (שהיא עצמה מוקנית לו מכוח חוק יסוד השפיטה). 
לסמכות  חוק שנמצא מעל  הוא  יסוד.  חוק  הוא  חוק הלאום 
בית המשפט. זה חוק שאין לבית המשפט סמכות לא רק שלא 
לשנות או לבטל אותו, אלא גם אין לו סמכות לדון בו. אבל 
בחסות ספיני הבחירות גם הבלתי אפשרי הופך לאפשרי, בית 
ניסיון  לאור  הלאום.  חוק  נגד  בעתירות  לדון  הולך  המשפט 
העבר, קיים סיכון ריאלי ביותר שבג"צ גם יפסול את החוק. זו 

מהפכה, זה היפוך הדמוקרטיה על פניה. 
לא קל לחוקק חוק יסוד, זה תהליך ארוך של דיונים בכנסת 
היוצאת  זה שהכנסת  ער.  ציבורי  דיון  גם  וכמובן  ובוועדות, 
יוצא מן הכלל שאיננו  זאת, נחשב להישג  הצליחה להעביר 
שתהיה  בטוח  לא  הבאה  בכנסת  המקרים.  ברוב  השגה  בר 
הקונסטלציה הפוליטית שתאפשר לחוקק את החוק מחדש, 
ידי בג"צ הוא ריאלי מאד  ולכן הסיכון של ביטול החוק על 

וממשי מאד. 
הבחירות  את  מנצל  בג"צ  בריקדות,  עלי  לצאת  צריך  זה  על 
כדי לשנות חוק יסוד. כדי בכלל להפוך את הדיון בחוק יסוד 
ללגיטימי. לא להבין את זה זו תהיה רשלנות אשר תייצב את 
הבחירות  שערפל  אסור  רבות.  שנים  לעוד  בג"צ  דיקטטורת 
ימנע מאיתנו לזהות את התהליכים המסוכנים ביותר שקורים 

כעת לדמוקרטיה.   

דו"ח העוני של המיליונרים החדשים

כבר  החלה  הבחירות  מערבולת  האחרונה,  בתקופה  עמוס 
זוטי  להסתחרר ולסחוף את תשומת הלב של כולם אחר כל 
פייק-ניוז, בד בבד עם סיום השנה האזרחית אצה רצה הכנסת 
להעביר חוקים שונים, ובזמנים כאלה פעמים דברים חשובים 
חומקים להם בקלילות בלא משים, שהרי זוטות שברומו של 
עולם ממלאים את השיח. אני מתקשה להגדיר איפה במדרג 
החשיבות הייתי ממקם את דו"ח העוני של הביטוח הלאומי 
שהתפרסם השבוע. האם הוא חשוב כי הוא נושא בשורה, או 

הוא שולי כי הוא דן בעיקר בעוני פיקטיבי. 
העוני  גם  מצטמצם.  בישראל  העוני   – מהסוף  נתחיל 
השני  חשוב,  אכן  הראשון  היחסי.  העוני  וגם  האובייקטיבי 

הוא בעייתי בעצם הצורך למדוד אותו. 
"רמת החיים במונחים של הכנסה כספית פנויה לנפש תקנית 
ובהתאם  ריאליים  במונחים  אחוזים,  ב-4.6  ב-2017  עלתה 

לכך עלה גם קו העוני הנגזר ממנה", נכתב בדו"ח. הבה נבין 
משפט זה - בממוצע, רמת ההכנסה הפנויה הממוצעת לאדם 
להם  יש  אנשים  כלומר,   ,2017 בישראל עלתה במהלך שנת 
עלה  העוני  קו  גם  ולכן,  קודם.  להם  שהיה  ממה  כסף  יותר 
בהתאם. אלו ששנה שעברה היו על סף העוני וכעת יש להם 
מההגדרה  יצאו  כלומר  העוני,  לקו  מעל  ועלו  הכנסה  יותר 
"עניים", אך ראו זה פלא – הם נשארים עניים. הם עניים כעת 
בגלל שהאחרים התעשרו יותר, ולכן כעת קו העוני עלה גבוה 

יותר. 
לו  שיש  אלא  מיליונר,  סתם  לא  מיליונר,  אדם  לכם  תארו 
שוטפת.  והכנסה  רכב  לדירה,  בנוסף  פנויים,  שקלים  מיליון 
עשיר.  הוא  כך.  על  חולק  שאין  דומני  עשיר?  הוא  האם 
דנן מתגורר בשכונה של  סיטואציה שהמיליונר  דמיינו  כעת 
מיליארדרים. לכל אחד מהם יש 4 מכוניות פאר, יאכטה, וילה 
על החוף וטירה גוטית באירופה המשמשת לנופש ולהטסת 
דנן  העשיר  אליהם,  יחסית  ביהלומים.  משובצים  רחפנים 
ירגיש עני. הוא לא יכול להרשות לעצמו לחיות ברמת החיים 
של השכנים שלו, אין לו רחפן משובץ יהלומים והוא מרגיש 
היאכטה  אל  בלימוזינה  נוסע  ממול  פעם שהשכן  בכל  נחות 

שתפליג לעבר המעגן של הטירה באירופה. 
האם תחושת העוני הלא אמיתית הזו יכולה לשמש כהצדקה 
מוסרית להגדירו כ"עני"? והאם כדי להוציאו מעל "קו העוני" 
היחסי, יש הצדקה להטיל מס על השכנים המליארדרים שלו, 
הוא  היחסי"  ה"עוני  משובץ?  ורחפן  יאכטה  לו  גם  ולספק 
לא  הישר  האדם  קיצונים  מקומוניסטים  וחוץ  מאד,  בעייתי 

ימצא צידוק להפקעת רכוש כדי לספק מותרות. 
זו הבעיה בעוני ה"יחסי", אנשים שרמת החיים שלהם סבירה 
וטובה, נחשבים ל"עניים" פשוט כי יש הרבה אנשים אחרים 
עם רמת חיים גבוהה יותר. ה"עוני היחסי" איננו מודד עוני, 
אלא "פערים" בין אנשים או קבוצות אנשים, ופערים גדולים 

יש, כידוע, גם בין מיליונרים למיליארדרים. 
בישראל.  הלאומי  הביטוח  של  העוני  דו"ח  של  הסיפור  זה 
אומר  זה  עלתה,  הפנויה  ההכנסה  שרמת  בשורה,  בו  יש 
שרמת החיים האובייקטיבית של האנשים, גם של החלשים, 
השתפרה ועלתה. זה טוב, זה חשוב, זה רצוי, זה מצוין. אבל 
יש בו פספוס גדול שהוא בכלל בודק את "אי השוויון" בין 
רמת  אובייקטיבית,  יחסית.  גבוהה  חייהם  שרמת  האנשים 
מהמאיון  גבוהה  היא  היום  התחתון  העשירון  של  החיים 
העליון לפני מאה שנה. יש היום עושר ורווחה שלא אי פעם 
לא  תעלה,  שהרווחה  הזמן  כל  לדאוג  וחשוב  בהיסטוריה, 

שיצומצמו הפערים. 



מתחת לרדאר, מנסה בג"ץ לנצל את אווירת הבחירות ולשנות חוק יסוד שקיבלה הכנסת, 
ובכך ליצור תקדים מסוכן • וגם: הבחירות שהפכו לרולטה רוסית 



״בן 40
 לבינה״

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

הגעתם לגיל 40?
אתם כבר מלאי בינה

אתם יודעים שהגיע הזמן לשים לב לבריאות, להיבדק ולהקדים 
רפואה, כדי שתוכלו ליהנות מכל מה שעוד מצפה לכם.

טוב שמכבי איתכם לאורך כל הדרך!

לחץ דם שומנים בדם

תזונה מאוזנת

HPV (pap)

פעילות גופנית

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

לפרטים 
פנו לרופא 
המשפחה 

שלכם
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אורלי גינצבורג

הכספים  וועדת  אישרה  ארוכים,  דיונים  ולאחר  שנתיים  בתום 
החוק  הגמ"חים'.  'חוק  שמכונה  מה  את  ושלישית  שניה  לקריאה 
למעשה מסדיר את הפעילות של הגמ"חים בעניין הלבנת הון. הוא 
עם  תואמה  החקיקה  פרסומו.  ממועד  שנים  שלוש  לתוקפו  ייכנס 
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן שנטל חלק במאמצי ההסדרה. נציגי 
אל  ומשרד המשפטים התדיינו השבוע  הוועדה, רשות שוק ההון 

תוך הלילה וכך גם בשעות היום שלמחרת בכדי להגיע להסכמות.
 FATCA-החוק מסדיר את פעילות הגמ"חים במסגרת תקנות ה
וה-CRS שצפויות כעת לקבל את אישור הוועדה בימים הקרובים. 
וכן  המזומן  חוק  במסגרת  הגמ"חים  פעילות  את  החוק  מסדיר  כן 
לאיסור  החוק  לעניין  הגמ"חים  מעמד  להסדרת  הדרך  את  סולל 

הלבנת הון, כאשר מסגרתו נקבעה במסגרת חוק הגמ"חים.
חילוקי דעות אחרונים נרשמו בדיון השבוע לעניין היקף ההון 
איימו  אף  האוצר  ונציגי  להעמיד  הגמ"חים  שיצטרכו  העצמי 
להצבעה  לעלות  וצפוי  אושר  זה  לבסוף  אך  החוק,  את  למשוך 

במליאת הכנסת מחר.
במסגרת החוק נקבע כי גמ"חים בהיקף פעילות 'מזערי' של עד 
מיליון ₪ פטורים מפיקוח, גמ"חים 'בסיסיים' בהיקף פעילות של 
בין מיליון ל-8 מיליון ₪ יידרשו לרישיון בהיקף מסוים, 'גמ"חים 
מורחבים' בהיקף של מעל 8 מיליון ₪ יהיו נתונים לדרישות רחבות 
יותר על מנת לקבל רישיון וכן לחובות שונות, בין היתר גמ"ח כזה 
יפתח רק מצד חברה לתועלת הציבור או עמותה. רק גמ"ח בהיקף 
של מעל 3 מיליארד ₪, ככל שיהיה כזה, ייכנס תחת חוקי הבנקאות 

המלאים.
שונים  תנאים  החוק  קובע  לגמ"חים,  הרישיון  מתן  במסגרת 
מורחב  רישיון  כי  נקבע  כך  ומורחבים.  בסיסיים  גמ"חים  לעניין 
יקבלו רק עמותות או חברות לתועלת הציבור ואילו רישיון מזערי 

יוכל לקבל גם יחיד.
הפיקדונות  כל  מסך   5% של  מזערי  להון  ידרשו  הגמ"חים 
שברשותם, בהיקף של עד 5 מיליון ₪. את ההון הדרוש לשם כך 
כאשר  החוק,  פרסום  מיום  שנים   5 בתוך  לגייס  הגמ"חים  יוכלו 
ברשותם  להחזיק  הגמ"חים  ידרשו  החוק  מתחילת  שנים   3 בתום 

50% מהסכום.
על הבנקים בהם מנוהלים חשבונות גמ"חים יהיה לוודא כי חברי 
הגמ"ח וגורמים המזרימים אליו כספים יהיו בעלי רקע נקי, כך לא 
או  הפיננסי  לתחום  הנוגעות  פליליות  עבירות  שעבר  אדם  יוכל 
שהוגש נגדו כתב אישום וטרם ניתן פסק דין חלוט, לכהן בתפקיד 

בכיר בגמ"ח.
על  המפקח  באמצעות  הגמ"חים  על  תפקח  ההון  שוק  רשות 
קופות הגמל במשרד האוצר. במקביל תפעל ועדה מייעצת למפקח, 
הוועדה תהייה בת 5 חברים מתוכם יהיו 2 נציגים עם 'ניסיון וידע 
מקרב  יהיו  והיתר  חסדים'  גמילות  מוסדות  מול  בעבודה  הנובע 

שירות המדינה. אחד הנציגים יהיה משפטן.
בקרב כל גמ"ח יפעל דירקטוריון בעל שלושה חברים לפחות, 
בקרב גמ"ח בעל רישיון מורחב יפעל רואה חשבון מבקר שיפנה 
על  למפקח  הצורך  במקרה  עליהן  וידווח  הפרות  לעניין  לגמ"ח 
הגמ"חים,  'לקוחות'  של  תלונות  לברר  יוכל  המפקח  הגמ"חים. 
דין  בבתי  יתבררו  הם  לערכאות,  הלקוחות  יפנו  בהם  במקרים 

במסגרת דין תורה.
מערכת  הערכות  לשם  מעבר  הוראת  נקבעה  החוק  במסגרת 
הפיקוח והגמ"חים. על פי ההוראה, החוק יכנס לתוקף 3 שנים מיום 
פרסומו ברשומות. עד תום תקופה זו יגיש כל גמ"ח שהחוק מחייב 
אותו בקשה לקבלת רישיון, והוא יהיה רשאי להמשיך לפעול עד 
להחלטה בבקשתו. בשנתיים הראשונות לאחר שהחוק יכנס לתוקף 
לא יוטל עיצום כספי על גמ"ח המפר לראשונה הוראה מהוראות 

החוק אלא תישלח לו התראה בכתב.
 CRS-ה תקנות  לעניין  הגמ"חים  פעילות  את  מסדיר  החוק 
וה-FATCA וכן לעניין חוק השימוש במזומן, כאשר הגמ"חים 
יחשבו כמוסדות מורשים לעניין יישומם. לצד כך קובע החוק גם 
מסגרת לעניין צו הלבנת הון, כאשר פרטי הצו סוכמו ברובם בין 
נציגי הגמ"חים לרשות להלבנת הון. מפאת קוצר הזמן, הממשלה 
נקבעה  הגמ"חים  חוק  במסגרת  אך  הצו,  בקידום  תמשיך  הבאה 
נקבע  וכן  לתוקף  החוק  לכניסת  זהה  שתהיה  התחילה  תקופת 

מסגרתו כאמור.

בפני  עמדו  בהם  שנתיים  אחרי 
חוק  הוסדר  קיומית,  סכנה 
הגמ"חים בועדת הכספים לקריאה 
שמאפשר  באופן  ושלישית,  שניה 
את פעילותם • מה נכלל בתקנות?

הגמ"חים נושמים לרווחה

מחוגי השעון חצו זה מכבר את קו חצות הליל, אך האורות 
שבה  האחרון  היום  זהו  דלוקים.  עדיין  נותרו  הכנסת  במליאת 
הכספים  ועדת  יו"ר  כמו  ואיש  זו,  בקדנציה  מתכנסת  המליאה 
ח"כ משה גפני, לא יוותר על הזדמנות מעין זו בכדי לסיים את 
הליך החקיקה של אחד החוקים החשובים והיקרים לליבו: חוק 

הגמ"חים. 
רק קרוב לשעה אחת בלילה, הגיע החוק החשוב הזה שמהווה 
החרדי,  בציבור   מאוד  נרחבים  חלקים  עבור  ממש  של  הצלה 
להצבעה במליאה בקריאה שניה ושלישית. חברי הכנסת שנותרו 
עדיין במשכן הרימו את ידם פה אחד בעד ויו"ר הכנסת יכל סוף 
סוף להכריז על פיזור הכנסת באופן סופי ומוחלט. עבורנו, אנשי 
לשכתו של הרב גפני, זו הייתה פינאל'ה ראויה שחתמה קדנציה 

ארוכה ועתירת מעש והישגים עבור כל הציבור. 
התנהל משא  מורט עצבים שבמהלכו  יום  הזה חתם  ההישג 
אודות  הגמ"חים  ומנהלי  פקידי האוצר  בין  ומייגע  ארוך  ומתן 
של  התקינה  פעילותם  להמשך  הנוגעים  בחוק  שונים  סעיפים 
אז  אך  וגמור,  חתום  הכל  כי  היה  נראה  לרגעים  הגמ"חים.  
מפתיעה,  איננה  זו  התנהלות  נוספים.  ומוקשים  קשיים  התגלו 
שכן החוק הזה מונח על שולחנו של הרב גפני כמעט מתחילת 
מנת  על  מאמצים  ספור  אין  בו  והושקעו  הנוכחית,  הקדנציה 

להביאו לסיומו.
בשניות  ממש  הקדנציה,  דמדומי  שקיעת  עם  רק  כך, 
תמונת  את  לצלם  הספיק  חזן  שאורן  אחרי  הרבה  האחרונות, 
את  לחתום  הנמרץ  היו"ר  הצליח  שלו,  הסימבולית  הסלפי 
הסאגה המתמשכת הזו. אין צורך להכביר במילים אודות מידת 

החשיבות הקריטית של הנושא להתנהלותם הכלכלית של בתי 
אב כה רבים בציבור החרדי.

המרוץ לחקיקה לא היה לחינם. שהרי אין איש יודע מה ילד 
שנרשמות  הדרמטיות  הפוליטיות  התהפוכות  רקע  ועל  יום, 
כבר עם תחילתה של מערכת הבחירות הקרובה, ברי היה לכל 
הנוגעים בדבר כי את אשר ניתן לחוקק ולתקן כיום מכיסא יו"ר 
וועדת הכספים, ספק רב אם ניתן יהיה לעשות לאחר הבחירות 
מי  יודע  העולם  בורא  שרק  הבאה  הממשלה  של  כינונה  עם 
היא  החוק  של  הקריטית  החשיבות  מידת  בה.  השותפים  יהיו 
הגורמים ממשרדי  כל  ישיבות בהשתתפות  לבליץ  זו שהביאה 
הממשלה שהבינו אף הם את ההזדמנות הבלתי חוזרת לסיים את 
הליך החקיקה המורכב והמייגע שארך מעל לשנתיים תמימות.

הבחירות  מערכת  סוערת,  פוליטית  בתקופה  נמצאים  אנו 
עוד  האחרונים  והדיה  מכבר  לא  הסתיימה  המוניציפאליות 
נשמעים באזננו, ובפתח - מערכת הבחירות הארצית לכנסת על 
כל המורכבות שהיא מכילה בכל הגזרות עבור היהדות החרדית. 
בתקופה זו, עולות ונשמעות טענות שונות כנגד נציגי הציבור 
הקהילות  בין  ומחלוקות  ויכוחים  מלבים  הם  שכביכול  כך  על 

השונות. 
מתפקידי כעוזרו של יו"ר תנועת 'דגל התורה', אני חש כי אל 
לי  יש  כי  "אינני מדבר  בי המאמר  מול הטענות הללו מתקיים 
כח לדבר, אני מדבר כי כבר אין לי כח לשתוק (הראי"ה קוק)". 
ההישג הפוליטי של חוק הגמ"חים, יחד עם המאמץ האין סופי 

שהושקע בו,  יכול לשמש כדוגמה וכאנטי תזה מוחלטת לכלל 
הטענות הללו שמופרחות לחלל האוויר כפטריות אחר הגשם.

נקודות  למספר  זרקור  ולהפנות  להאיר  ברצוני  משכך, 
מהותיות הנוגעות להליך החקיקה שהושלמה זה עתה ומהוות 

סמל ודוגמה לטענות המופרכות שמועלות כנגד נציגי הציבור.
1) למרבה הפלא, הבעיה הראשונה שהפכה את חוק הגמ"חים 
לסוגיה כה מורכבת היתה קשורה דווקא לעניינים פנים חרדיים. 
פועלים  החרדי  בציבור  השונות  שבקהילות  מכך  נבעה  היא 
מודל  דומה  אינו  שהרי  שונים.  כלכליים  במודלים  גמ"חים 
הפעילות בגמ"ח הגדול של חסידות גור, למודל הפעילות של 
יחד שונים לחלוטין ממודל  הגמ"ח בחסידות בעלזא, ושניהם 
קופרמן,  גמ"ח   – הליטאי  במגזר  הגדול  הגמ"ח  הפעילות של 
השונים  המודלים  עלינו.  הנטויה  השם  כיד  וכהנה  כהנה  ועוד 
מכך  וכתוצאה  גמ"ח,  כל  בפני  שונות  חוקיות  בעיות  יצרו 

לנוסחאות שונות שהוצעו בכדי לקדם את הליך החקיקה.
אחד  שולחן  סביב  להושיב  ראשוני  צורך  היה  זאת,  לאור 
ומוסכמת  אחידה  לנוסחה  ולהגיע  השונות  הקהילות  נציגי  את 
גמ"ח  כל  בפני  שעומדים  החוקיים  האתגרים  את  שתפתור 
שהושגה  לאחר  רק  שלו.  הייחודי  הפעילות  למודל  בהתאם 
כנגד  ולהילחם  משותפת  לדרך  לצאת  יכולנו  כללית,  הסכמה 
פקידי הרשויות השונות ששאפו להגביל את פעילות הגמ"חים 

בכל דרך אפשרית.
על  התקשורת  באמצעי  קוראים  כשאתם  הבאה  בפעם 
המלחמות של גפני וליצמן ופרוש ומקלב ומוזס ואייכלר ואשר, 
ביניהם  להתווכח  מצוין  יודעים  האלו  האנשים  תתבלבלו.  אל 

הפינאל'ה של הקדנציה / יעקב מורגנבסר
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רוב  אבל  זאת,  לעשות  צריכים  הם  כאשר 
הזמן הם יודעים לעשות בדיוק הפוך. תזכרו 
טוב טוב את האנטי תזה המוחלטת הזו לכל 
יש  כאשר  הפנימיות:  המלחמות  סיפורי 
כולם  הפרק,  על  שעומדת  מהותית  סוגיה 
יושבים סביב שולחן אחד ומנסחים יחד את 
הנוסחה הטובה והראויה על מנת להגן על 
עולם התורה והחסד. כאיש אחד בלב אחד, 
מהגמ"ח  מונטג  הרב  מבעלזא,  דמן  הרב 
שימל  והרב  מגור,  אייזנברג  הרב  המרכזי, 
וכולם  כולם  עם  כולם  קופרמן.  מגמ"ח 
למען כולם. רק כך הצלחנו להעביר סוגיה 

מהותית מול עמדה ממשלתית כה נחרצת.
2) במשך שנתיים ויותר, עמל יו"ר הועדה 
ח"כ גפני יחד עם שאר הנוגעים בדבר, על 
ולהביא  החקיקה  הליך  את  להשלים  מנת 
מרשויות  הפקידים  כל  בין  להסכמות 
שבהן  תקופות  היו  הרלוונטיות.  המדינה 
הכספים,  בוועדת  רצופים  דיונים  התקיימו 
כזה  דיון  כל  תשכחו,  ואל  יום.  אחרי  יום 
דרש ישיבות מקדימות, עבודת הכנה ומשא 

ומתן אין סופי בין הצדדים.
עכשיו תגידו אתם: במהלך כל התקופה 
הזו, מישהו שמע על זה? האם העיתונאים 
או  גפני  ח"כ  האם  הזו?  בסוגיה  התעניינו 
מישהו אחר קיבל קרדיט לעשיה המייגעת 

הזו? 
לכם  לספר  יכול  אני  לא.  היא  התשובה 
ומנציגי  מעיתונאים  ריקים  היו  שהדיונים 
הוועדה  דובר  הודעות  גם  תקשורת.  כלי 
של  המייל  בתיבות  מיותמות  לרוב  נותרו 
הפרופיל  השונות.  התקשורת  מערכות 
נמוך  נותר  הזו  הסוגיה  של  התקשורתי 
במשך כל התקופה הארוכה, והוא זינק רק 
כאשר גפני הקשיח את עמדותיו מול אנשי 
גמלו  מצדם  ואלו  והאוצר,  ישראל  בנק 
בעיתונות  פרועות  אישיות  בהתקפות  לו 
כל  נרשמה  לא  אלו,  למעט  הכלכלית. 
התעניינות בסוגיה המורכבת הזו. אין בכך 
ארוכות  שעות  שידרשו  כיוון  פלא,  כל 
החוק  סעיפי  את  לציבור  להציג  מנת  על 

והאתגרים המורכבים שכרוכים בו.
למרות כל זאת, לא נחסך כל מאמץ על 
החקיקה.  הליך  את  לסיומו  להביא  מנת 
של  האמיתית  שהעשייה  מכאן,  ללמדך 
הסיזיפית  בעבודה  דווקא  נמצאת  הנציגים 
שמתרחשת הרחק מאור הזרקורים. בשקט, 
הכנסת  חברי  מביאים  וביגיעה  בהתמדה, 
אורח  על  לשמירה  הנדרשים  ההישגים  את 
חייו של הציבור החרדי ההולך לאורם של 
זוהי  שליט"א.  הדור  ומאורי  גדולי  רבותיו 
אנטי תזה מוחלטת לסיפורים ולטענות על 
חברי  של  הקרדיטים  ומלחמות  המרדפים 
קרדיטים,  מלחמות  שאין  לא  זה  הכנסת. 
מהם,  רחוק  רחוק  נמצא  העשייה  לב  אבל 
חוק  כמו  אפרוריים  במקומות  נמצא  הוא 

הגמ"חים.
תקשורתית  שהתעניינות  אמרנו  כבר   (3
אולם  הזה.  החוק  סביב  הייתה  לא  גדולה 
דווקא השמצות נבזות היו גם היו. ודווקא 
כמה  עד  להבחין  יכולים  אנו  אלו,  מתוך 
הינן  החרדי  הציבור  כנגד  ההתקפות 

ביקשה  מה  ולמד,  צא  ונבזות.  שקריות 
העיתונות הכלכלית לטפול על גבי הציבור 
חמורות  האשמות  אלו  זו.  בסוגיה  החרדי 
הגמ"חים,  ומנהלי  גפני  ח"כ  כנגד  נשמעו 
אמרו שאנחנו מלביני הון, מבריחי מיסים, 
מייצרים מקלט להון שחור, מונעים ממדינת 
הבינלאומיות  בתקנות  להשתלב  ישראל 

ועוד ועוד. 
הרב  דווקא  יודעים.  כולם  עכשיו  והנה, 
גפני ומנהלי הגמ"חים הם אלו שדחפו וניסו 
פתרון  לייצר  מנת  על  יכולתם  ככל  לעשות 
של  למידותיה  הולם  שיהיה  אמיתי  חוקי 
הוכח  בגמ"חים.  שנעשית  החסד  פעילות 
להסתיר  מה  לגמ"חים  אין  כי  ברור  באופן 
ואף אחד מהם לא רוצה לברוח או להבריח 
פקידי  זאת,  ולעומת  מקום.  לשום  משהו 
להקשות  ניסו  שדווקא  אלו  הם  המדינה 
מיותרות  רגולטוריות  דרישות  ולהוסיף 
שהיא   - החוק  תכלית  לבין  בינן  שאין 
הסדרה חוקית של פעילות הגמ"חים - ולא 

כלום.
זה, סוגיית הגמ"חים מהווה  גם בהקשר 
חתימה ראויה לכהונתו של ח"כ גפני כיו"ר 
וועדת הכספים בקדנציה הנוכחית. הסוגיה 
הזו מוכיחה כי בניגוד לכל הטענות, הציבור 
בעל  והגון,  דרך  ישר  ציבור  הינו  החרדי 
בכל  מופתית  והתנהלות  ציבורית  אחריות 
כל  והחוקית.  החברתית  למחויבותו  הנוגע 
של  התנהלותו  כנגד  הכלכליות  הטענות 
הציבור החרדי, מקורן בניכור ובחוסר הבנה 

מוחלט לאורח החיים החרדי.
נקודות  גם  כמו  אלו,  נקודות  שלוש 
נוספות שלא הרחבתי בהן לאחר שהארכתי 
עצום.  לסיפוק  מקור  עבורנו  מהוות  די, 
והמשקל  האמיתי  הערך  את  מוכיחות  הן 
הסגולי של כלל הפעילות לה היינו שותפים 
נלאה  הבלתי  היו"ר  בלשכת  זו  בקדנציה 

הרב משה גפני.
כך ורק כך, בניגוד מוחלט למה שמשתקף 
עם  שורות,  אחדות  מתוך  אלא  בתקשורת, 
קרדיט מזערי יחסית לעשיה, ומתוך אחריות 
ויושר ציבורי. סוגיית חוק הגמ"חים והסעיף 
של הטבות המס ליישובי הפריפריה שנכנס 
ברגע האחרון לחוק זה, במאמצים מרובים 
וביגע רב, (שעל זה לבד אפשר לכתוב טור 
מרגשת,  פינאל'ה  מהווה  מילה),  אלף  עם 
קדנציה. משהו  בסוף  הביתה  לקחת  משהו 
שמעלה על נס את הייחודיות של העשייה 
הברוכה בלשכת היו"ר הרב גפני ובלשכות 
כלל הנציגים שלוחי דרבנן, לה זכיתי להיות 

שותף במהלך הקדנציה האחרונה. 
תכלס, זה מרגש.

הכותב הינו יועצו הפרלמנטרי של יו"ר ועדת הכספים ויו"ר 'דגל התורה' 
ח"כ משה גפני.

ym5855550@gmail.com :לתגובות/הערות/הארות ניתן לפנות במייל
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אוריאל צייטלין

עורך האתר קיבל את ההודעה הבאה: "אני במקום וישנה אלימות 
משטרתית כלפי אזרחים. תכף שולח לך את החומרים". כמה דקות 
לאחר מכן, ניגש שוטר כשפנקס בידו. "אני צריך את הפרטים שלך 
לדו"ח". דו"ח? על מה דו"ח? איך דו"ח? למראה הפרצוף התמה, 
הרצפה  על  סיגריה  בדיל  כעת  "זרקת  להסביר:  ניגש  מיד  השוטר 
'ראינו  ברור:  היה  הרמז  דו"ח".  לך  לתת  יכול  אני  החוק  פי  ועל 
אותך מתעד וזה לא בא לנו בטוב. אומנם לתעד מותר, אבל עשית 

מעשה שאינו חוקי אחר. מגיע לך עונש'. 
מו"מ  אחרי  אלעד.  לעיר  בכניסה  השורות  לכותב  קרה  הסיפור 
קצר, כאשר השוטרים גרמו לי להבין שאני 'על הכוונת', הם וויתרו 
על הדו"ח, אבל את התיעוד לא פרסמתי בכדי לא להעיר אף דוב. 
ההגינות  )למען  היה.  כך  אבל  לפרסם  לא  טעות  זו  הייתה  אולי 
צריך להדגיש כי לא הצגתי תעודת עיתונאי כמתבקש בסיטואציות 

שכאלה(. 
עיתונאים, שתפקידם להעביר לצרכני העיתונות מידע חדשותי 
ואף לעיתים תיעודיים שאינם נעימים למשטרה, לפעמים מרגישים 
מדובר  לפעמים  לצרכן.  האינפורמציה  במתן  מוגבלים  הם  כי 
ברמז עבה כמו המקרה בו פתחנו ולעיתים מדובר באלימות ממש 
עיתונאי  במיוחד:  מפתיעים  מקרים  יש  אבל  מצלמות.  והחרמת 
להביך  שאמורה  סיטואציה  תיעד  שלא  למרות  בעבודתו  שמוגבל 

את המשטרה. סתם.

דבר איתי מחר

העילה לכתבה זו, היא מקרה שאירע לאחרונה. אביחי מרציאנו, 
כתב חדשות ב'רדיו דרום', שומע כי אירע מקרה רצח בעיר באר 
שבע. מתוקף תפקידו, הוא קופץ לאוטו ויוצא לזירת הרצח ברחוב 
מצדה פינת אלפסי בעיר ובדרך מצלצל למשטרה להתעדכן בפרטי 
האירוע ומגיע לזירה לעבוד. כאשר הוא מגיע למקום הוא מוציא 
את הטלפון הנייד ומתחיל לצלם במרחק 3-4 מטרים מסרט הסימון 

שמסמן למעשה זירה סגורה אליה אזרחים לא יוכלו להיכנס. 
אז  שמצלמים  התאים  לא  קצת  במקום  שהיה  הבלשים  "לאחד 
וממשיך:  ישראל'  ל'כל  מספר  הוא  אותי",  לתקוף  החליט  הוא 
"לאחר שהכה אותי על היד והטיח את הטלפון על המדרכה, סירב 
השוטר במשך דקות ארוכות להחזיר לי את המכשיר תוך כדי שהוא 
ונשנות להשיב  צורח עליי שאפסיק לצלם. לאחר בקשות חוזרות 
לי את המכשיר - הוא פטר אותי בברכת 'עוף מפה' חיננית. עמדתי 
שם ויחד עם אזרחים רבים ניסיתי להבין מה קרה שם? אולי הוא 
היה מלא בעצבים ולא שמע את מה שאני מסביר לו בנועם, אבל 
כאשר פניתי לדוברות המשטרה - שוב, בנועם, אמרו לי 'דבר אתי 
מחר'''. דבר אתי מחר, בשפה המקצועית זה אומר כי לא לוקחים 

את המקרה ברצינות. 
דבר  את  זיקרי  בן  אלמוג  הארץ  כתב  צייץ  הערב,  בהמשך 
תגובה  ומסרה  מכך,  להתעלם  יכלה  לא  כבר  והמשטרה  המקרה, 
כדלקמן: "הנושא בבדיקה ויטופל עם סיום בחינת ממצאיה. נדגיש 
תקשורתי  סיקור  לאפשר  שוטריה  את  מנחה  ישראל  משטרת  כי 
בתום  בעיתונאים".  הפגיעה  את  ורואה בחומרה  זירה,  בכל  הולם 
למח"ש  תלונה  מרציאנו  אביחי  העיתונאי  הגיש  ההתרחשויות, 

)מחלקה לחקירות שוטרים בישראל(.
עיתונאים,  נגד  אלימות  על  צעקה  מרימים  אנחנו  למה 
בשעה שגם אזרחים חווים אלימות, יכול להיות שזה מגיע 

ממקום קצת מתנשא?

כמי  זה  את  מכיר  גם  אני  אזרחים,  כלפי  אלימות  לגבי  "תראה, 
זה  את  מכיר  אני  אז  מכות.  וקיבלתי  בהפגנות  בעבר  שהשתתף 
לי  יש  כעיתונאי,  העיתונאי.  וגם מהצד של  האזרח  גם מהצד של 
תעבוד  אתה  לעבוד.  מגיע  והשוטר  לעבוד  מגיע  אני  אחר.  מנדט 
בתוך הקו המסומן ואני מחוץ לקו. אני לא מפריע לך לעשות את 
העבודה שלך, אתה אל תפריע לי לעשות את שלי – שנינו הגענו 
בשביל עבודה. אני לא אזרח שעבר במקרה והוציא מצלמה שגם 
זה בסדר ולגיטימי. דבר שני, זה לא מגיע ממקום מתנשא ואסביר: 
כבר בדרך הרמתי טלפון לדוברות המשטרה כדי לברר איתם ואני 
מחזיק בתעודת לע"מ )תעודת עיתונאי(, זאת אומרת שכבר עשיתי 

את כל הפרוצדורה בשביל להיות כאן ולעשות את העבודה".
ראה  שהשוטר  להיות  ויכול  פשוטות  לא  בזירות  מדובר 

משהו מטלטל וזה הזמן שלנו דווקא להכיל?
"הוא לא ראה שם שום דבר מטלטל והיו איתי שם אזרחים וזה 
להכיל  עם  מסכים  לא  אני  ומצלם.  עובר  שאזרח  חדש  משהו  לא 
במקרה הזה מאחר ומדובר באיבוד קור רוח של שוטר וזה בריונות 
משתמש  בכוונה  ואני  כאלה  שוטרים  שמעסיקים  מחדל  ובכלל 
ולחצות  ציבור  עם  עובד  והוא  ציבור  איש  הוא  כי  קשות  במילים 
ככה את הסימון – זה איבוד קור רוח של שוטר. אני מאמין שזה כן 

ייסגר בנזיפה או משהו".
האם הכתבות על אלימות שוטרים לא יוצרות את העוול 

האמיתי לשוטרים ההגונים?
מרציאנו אומר כי אנו לא אמורים להפסיק עם הסיקור הזה, "כמו 
שאנחנו לא אמורים להפסיק עם סיקור של שוטרים מצטיינים בגלל 
שוטרים בעייתיים. אנחנו עיתונות ויש לנו מאזינים, קוראים וצופים 
ואנחנו כן עוזרים בגיבוש דעת קהל בסופו של דבר ואם מגיע 'חן 
חן', אז מתפקידנו גם להחמיא. זה אומנם לא מסוקר מספיק, אבל 

זה לא אמור להגיע זה על חשבון זה". 

אלימות במאה שערים

לבין  בין המשטרה  עימותים קשים  וחצי, התרחשו  לפני כשנה 
אנשי מאה שערים בירושלים בכמה מישורים. בין השאר, המשטרה 
החלו  התושבים  וכאשר  צה"ל  במדי  הלבושים  בלשים  הביאה 
מבעוד  מארב  שיצרו  שוטרים  יצאו  הזית,  מדי  לבוש  את  לתקוף 
מועד ועצרו את התוקפים. באחד המקרים, צלם העיתונות החרדי 

משה בלוי היה באזור והגיע מיד אל זירת ההתרחשות. 
הצעקות  את  שיש  כששמעתי  שערים  מאה  בשכונת  "הייתי 
למקום  "התקרבתי  ישראל'.  ל'כל  מספר  הוא  בלש",  אותו  כלפי 
כיכר  לכיוון  לזוז  התחיל  'החייל'  הנעשה.  את  לצלם  והתחלתי 
למקום  הגיעו  ואז  שערים,  מאה  ברחוב  בריזל  ממאפיית  השבת 

כוחות מתוגברים, ולא רק הבלשים שהגיעו מראש עם החייל. אלו 
להסתלק  מהם  דרשו  והנוכחים  סיבה,  ללא  מעצרים  לבצע  החלו 

מהמקום". 
את אותם רגעי אימה ביקש להנציח משה בלוי, הצלם החרדי. 
"כשלקחו את שני העצורים הראשונים לניידת היס"מ", מספר בלוי, 
"צילמתי את הנעשה, כאשר אחד אדם הלבוש כאזרח וללא שום תג 
זיהוי מנסה להסתיר ממני את הכנסת העצורים לניידת. לפתע הגיע 
אדם בלבוש אזרחי, הפיל אותי לרצפה ולקח ממני את המצלמה. 
הם  כך  ואחר  גבי,  מאחורי  מסובבת  כשידי  אותי  אזק  אחר  שוטר 
תופת".  מכאבי  סובל  שאני  כדי  תוך  הניידת,  לתוך  אותי  הרימו 
מעצרו של הצלם הכה הדים בתקשורת ולא רק בזו המגזרית. כולם 
של  למזלו  והחרדית.  החילונית  התקשורת  שקרה,  במה  התעניינו 
בלוי, היו עוד מתעדים במקום, כך שהמקרה היה מגובה בעדויות 

ובתיעוד.
בלוי.  לבית המשפט", ממשיך  סמוך  הימ"ר  למשרדי  "נשלחנו 
במשך  באזיקונים  אזוקים  במסדרון,  הרצפה  על  אותנו  "הושיבו 
ניסינו  וצעקות מהשוטרים אם  וסופגים מכות  וחצי,  שלוש שעות 
הוא  לשתות",  לא  לנו  נתנו  לא  בתחילה  שאלות.  לשאול  או  לזוז 
הביאו  להתעלף  עומד  שמישהו  להם  נראה  כשהיה  "רק  מספר, 
שתיה אבל לא לכול אחד ואחד חלק מהאנשים שתו שניים מכוס 
ושצעקתי  במעצר  לשוטר  בהפרעה  חשוד  שאני  אמרו  לי  אחד... 
לבית  אותנו  הורידו  שעות  כמה  לאחר  עצור.  אני  ולכן  עליהם, 
המשפט, שם השופט ביקר את התנהלותם של השוטרים. בכל זאת 
התעכב השחרור, ורק סמוך לכניסת השבת, כעשר דקות אחרי זמן 
וזימנו אותנו לחקירה ביום ראשון".  הדלקת נרות, שחררו אותנו, 
כך הסתיים המקרה המטלטל שחווה על בשרו צלם העיתונות, אך 
לטענתו, הוא עדיין סובל מטראומה בעקבות המקרה: "עדיין לא 
עברתי על התמונות וקטעי הווידאו שצלמתי באותו אירוע בעקבות 

הטראומה שנשאר לי מהאירוע הזה", הוא אומר. 
היו לך במצלמה חומרים מפלילים?

"כן", הוא אומר נחרצות, אבל מדגיש ש"חומרים מפלילים את 
השוטרים ולא את האזרחים. מאחד הסרטונים שלי, אף הוגש כתב 

אישום כנגד שוטר על ידי מח"ש". 
עיתונאים  כלפי  משטרה  אלימות  מונעים  לדעתך  איך 

מבלי לפגוע בעוצמה שלה כמשטרה?
אזרח  זה  אם  משנה  ולא  להיפסק  שצריך  דבר  זה  "האלימות 
ולגבי  ואין שום הצדקה לאלימות.  נברא בצלם  עיתונאי, אדם  או 
עיתונאי  א.  סיבות.  מכמה  מזעזע  יותר  זה  עיתונאי  כלפי  אלימות 
עושה את העבודה שלו ואת זה חייבים לכבד. ב. אנחנו העיתונאים 
חלק קטן מהתושבים מהאזרחים בארץ יש כ-4000 אנשי עיתונות 
וביחס למספר המצומצם למספר האוכלוסייה, יותר מידי שומעים 

על אלימות נגד עיתונאים והדבר הזה חמור.

במדינת ישראל, מדינה דמוקרטית - חופש העיתונות נדמה כמובן מאליו, למרות זאת, מתרחבת לה התופעה 
כי  • תחקיר מעלה  ועוד  זירות  והגבלתם בסיקור בשטח, בהפגנות,  כלפי עיתונאים  של אלימות שוטרים 
כאשר דוברות המשטרה אומרת כי תבדוק אירועים שהתרחשו – היא לא מצליחה להגיע לפתרון גם אחרי 
כ-3 שנים • המשטרה: "משטרת ישראל מנחה את שוטריה לאפשר סיקור תקשורתי הולם בכל זירה, ורואה 

בחומרה פגיעה בעיתונאים" • וגם: העדויות מכלי ראשון 

מי שומר על השומרים?
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"ג. כנראה שזה מושרש בשוטרים למנוע צילום כדי שלא יוכלו 
להציג לציבור את האמת ללא הפילטרים של דוברות המשטרה, 
ויש הרבה סיפורים שהמשטרה מונעת מצלמים להיכנס לאתרים 
והאנשים  יום  של  בסופו  אדם  בן  הוא  שוטר  אירוע.  בהם  שיש 
גיבוי  לו  יש  כלל  בדרך  ולשוטר  אותם  שמצלמים  אהבים  לא 
מלמעלה לנסות למנוע את התיעוד שלו, אולי יש הרבה שוטרים 
שמתביישים בעבודה שלהם ולכן הם מונעים את הצילום וזה לא 
נובעת  המשטרה  של  העוצמה  אם  המשטרה.  של  מהוראה  נובע 
תימשך  והאלימות  אלימות,  למנוע  דרך  אין  אז  מהאלימות שלה 
בין בהפגנות החרדים ובין בהפגנות הנכים ובין בהפגנות האפודים 
הצהובים. מה שברור לי שבלי העבודה של העיתונים ובעיקר של 
צלמי העיתונות האלימות המשטרתית הייתה פי כמה וכמה יותר 

קשה". 
ממשטרת ישראל נמסר בצמוד לאירוע כי "הבחור שצילם תקף 
שוב  ממנו  שביקשו  להוראותיהם,  נענה  ולא  שוטרים  לכן  קודם 

ושוב שלא להפריע. מדובר בחלקי סרטונים".

"הבעיה היא התקיפה עצמה"

ישראל  מלאכי  ברחוב  התכנסו  שנים,  וחצי  כשלוש  לפני 
בירושלים מאות חרדים לעצרת תפילה כנגד פתיחת "יס פלאנט" 
קבוצה  התפרעו  השקטה  המחאה  בשולי  אך  בשבת.  בירושלים 
את  ולפנות  להגיע  למשטרה  מהשגרם  הרס,  לזרוע  והחלו  קטנה 
מספר  שבת",  חילול  כדי  תוך  התפרעו  "הם  כולם.  המפגינים 
ישראל. "הם שברו  לכל  עיתונאי "בחדרי חרדים"  אלי שלזינגר, 
במכונית  שנסע  זוג  תקפו  השידור,  רשות  של  הש.ג  שמשות  את 
וגרמו בעצם  באזור, שברו את הפנסים, פתחו את דלת המכונית 

מסתייג  הוא  כי  הבהיר  שלזינגר  מספר.  הוא  המשטרה",  להגעת 
היה  לא  רב  באופן ש"אף  חיללו שבת  הם  לדבריו  מהמתפרעים. 

נותן גיבוי למעשים שלהם".
שם  ההפגנה,  ממרכז  רחוקה  הייתה  ההתפרעות  לדבריו, 
התקיימה עצרת תפילה כמחאה על חילול השבת הצפוי בירושלים. 
שלזינגר מסביר כי מרבית האנשים עסקו בתפילה, ולכן לא ראו 
את ההתפרעויות. הוא עצמו התפלל בבית כנסת סמוך, וכעיתונאי 
אי  על  השקטה  הפינה  את  "לקחתי  מרחוק.  במתרחש  התעניין 
תנועה במרחק 15 מטר מהציבור. לא הייתה סיבה שיתקפו אותי. 
אחרי שכוחות המשטרה פינו את ההפגנה, הם החלו לחזור למוצא 

ממנו באו, לכיוון שלי", סיפר.
השוטרים התקרבו אל שלזינגר, שנותר רגוע עד ששוטר אחד 
ועורר  בו  הבחין  אחד  שוטר  לדבריו.  מטר,  מרחק  אליו  התקרב 
לו שאני  והבהרתי  על שם השוטר  "הסתכלתי  ליבו.  את תשומת 
עיתונאי. הוא הדף אותי בעוצמה רבה אל הרצפה תוך כדי שהוא 

היותו  בעצם  אינה  הבעיה  כי  מבהיר  שלזינגר  קללות".  פולט 
עיתונאי, אלא התקיפה עצמה. "אני לא חושב שהתקיפה הייתה 

מוצדקת", אמר.
המקרה  אחרי  מיד  תקופה  באותה  נמסר  ירושלים  ממשטרת 
רבות של מפגינים  "במהלך ההפגנה שהתקיימה החלו מאות  כי 
רשות  של  האבטחה  ועמדת  השוטרים  לעבר  אבנים  ליידות 
מחאה/ ואפשרה  איפוק  על  שמרה  שהמשטרה  ככל  השידור. 
רשות  מבניין  המפגינים  נהדפו  ההתפרעויות  תחילת  עם  תפילה, 
השידור לעבר רחוב מלכי ישראל ובהם ככל הנראה גם העיתונאי 
אלי שלזינגר, כחלק מהאוכלוסייה שהייתה במקום, גם אם נעשה 
בנפרד מהם". כמו כן, המשטרה הודיעה כי היא  בודקת את טענתו 
של שלזינגר. כאשר שאלנו את שלזינגר האם נבדקו הטענות הוא 

השיב: "מה נראה לך? ברור שלא". 

אלימות כפולה בירושלים

ביום  התרחשו.  נוספים  מקרי  שני  הכתבה,  הכנת  כדי  בתוך 
לענייני  'מיינט'  ואתר  ירושלים  ידיעות  עיתונאי  שעבר,  חמישי 
בירושלים:  חרדים  הפגנת  שסיקר  בעת  נעצר  ומשטרה,  פלילים 
החרדים  להפגנות  להגיע  נוהג  אני  העיתונאית  מעבודתי  "כחלק 
הקיצונים ולסקר אתן. הערב זה הסתיים אחרת, הדבר לא מצא חן 
׳מפר  ועוכבתי בטענה שאני  בעיני קצין המשטרה שהיה במקום 
גם   , וצילמתי  המדרכה  על  שעמדתי  כמובן  הציבורי׳  הסדר  את 

הנייד שלי הוחרם", כתב לירון תמרי לאחר המקרה. 
מהמשטרה נמסר באשר למקרה זה, כי "כתב מיינט ירושלים, 
למרות ההתרעות עומד בדרכם של השוטרים בין המפגינים לרכב 
במכשירו  מצלם  שהוא  תוך  עצורים  לטובת  שהוגדר  המשטרה 
הנייד את השוטרים בלבד בטענה שהוא עיתונאי. הכתב התבקש 
ע"י הקצין מספר פעמים לזוז לצד הדרך, ולא להפריע לעבודתם 
של השוטרים, ומשלא נענה התבקש להזדהות, אך לא הציג בפני 
הקצין כל אמצעי מזהה כלל! בעקבות כך ולאור העובדה שסרב 
זיהויו  ועם  זיהוי,  למטרת  עוכב  הוא  הקצין,  להוראות  להישמע 
ולהציג  לרכבו  לגשת  לו האפשרות  ניתנה  בו  דקות  לאחר מספר 
תעודה מזהה, הוא שוחרר. צר לנו כי על אף התנהגותם המכוערת 

במקום  לשוטרים  להפריע  דווקא  הכתב  בחר  הסדר,  מפירי  של 
הצירים  וחסימת  הסדר  הפרת  של  אובייקטיבי  בתיעוד  לעסוק 

הפוגעת קשות בציבור".
בנוסף, חיים גולדברג, צלם אתר 'כיכר השבת', הותקף השבוע 
על ידי שוטרים בעת שעסק בעבודתו כצלם עיתונות: "אני בדרך 
קו  חצה  זה  היום  אבל  אותם,  ומכבד  לשוטרים  מפריע  לא  כלל 
ולא מפסיק לקבל   - זו העבודה שלי  כי  אדום. אני מסקר הפגנה 
פיצוצים  חטפתי  המדרכה  על  כשעמדתי  גם  מהשוטרים,  מכות 
בראש. גם בדרך הביתה עם גוף כואב - השוטר שוב בועט. זה עבר 
כל גבול!" הוא כתב. זו היא הפעם השנייה בה מותקף גולדברג 

בזמן עבודתו. 
ישראל  משטרת  זו:  לכתבה  באשר  נמסר  ישראל  ממשטרת 
מתייחסת לסיקור העיתונאי באופן המכובד תוך הבנה כי העיתונות 
דנן   בישראל. במקרה  הינה חלק מהמשטר הדמוקרטי  החופשית 
כל ההתרחשות נמצאת בבדיקה מעמיקה על מנת לברר לאשורו 
את טענת הכתב (טענתו של שלזינגר כי לא יצא דבר מ'הבדיקה' 
א.צ). נדגיש כי משטרת ישראל מנחה את שוטריה לאפשר סיקור 

תקשורתי הולם בכל זירה, ורואה בחומרה פגיעה בעיתונאים.

השוטר הטוב

חיי  מציל  נראה שוטר  בו  תיעוד ברשת  הופץ  שני,  ביום 
כל  ללא  השוטר.  חיי  סיכון  תוך  רב  בגובה  שתלוי  תינוק 
ספק, לולי אותו שוטר, אולי במקום כתבה זו היינו מדווחים 
על אסון. כאלה מקרים ישנם רבים כמעט כל יום. שוטרים 

שבגופם מצילים חיים. 
משטרת  שוטרי  בכל  דופי  להטיל  באה  אינה  זו  כתבה 
כשלעצמה.  בתופעה  היא  הבעיה  ברובם.  לא  וגם  ישראל 
חודשים,  כמה  לפני  תטופל.  כי  ודרוש  רחבה  הזו  התופעה 
עיתונאי גל"צ הותקף בהפגנת הפלג בבני ברק, כתבת ישראל 
היום נפצעה בפינוי ביהודה ושומרון, בהפגנות אנשי העדה 
בשבת  הותקף  גולדברג  חיים  השבת  כיכר  צלם  החרדית, 
ואף  בכתבה)  המסוקר  למקרה  (בנוסף  ארוכה  תקופה  לפני 
לטענתו השוטר הדגיש לו כי בעקבות כך משדובר בשבת, 
הוא לא יכול לתעד. עיתונאים מהמגזר הערבי, מותקפים על 
ימין ועל שמאל. מה שאומר שהכתבה לא התייחסה לכלל 
המקרים, אלא מעט מאוד. אגב, פה סיקרנו אלימות פיזית, 

מי יודע כמה מקרים עוד סתם הגבילו עיתונאים מסיקור?
תקינה  בדמוקרטיה  חשוב  סעיף  הוא  העיתונות  חופש 
השמירה  "כלב  מקומות  מיני  בכל  להגיד  שנוהגים  וכמו 
לציבור  תמונה  להציג  אמורה  העיתונות  הדמוקרטיה".  של 
שאולי במקרים מסוימים, היה השלטון מעדיף כי לא הציבור 
לא יעסוק בה. גם בזירות שכאלה, לעיתונות יש תפקיד מאוד 
תמונת  הסקרן  לקורא/צופה/מאזין  להעביר  האחד,  חשוב. 
מצב והדבר המהותי יותר בזירות כמו הפגנות, לעקוב כיצד 
נפיצה  כך  כל  בזירה  לאזרח  המשטר  בין  החיכוך  מתנהל 
העיתונאים  של  שדעתם  אף  על  וזאת  צורך  כשיש  ולבקר 
לרוב מנוגדת לשל אותם אזרחים. מעצרים, אלימות והגבלת 
סיקור, יוצרים תחושה מאוד בעייתית ולכן גם בג"צ מחמיר 

מאוד במקרים שכאלה. 

צילומים: אביחי מרציאנו, צילום מסך, 
דוברות המשטרה וויקיפדיה. המצולמים 

אינם קשורים לתוכן הכתבה אלא אם 
מצוין אחרת

שהשוטר מונע סיקור מהעיתונאי אביחי מרציאנו
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שילוח הקן

גבאי,  אבי  העבודה  מפלגת  יו״ר  במרכז:  מפץ 
היה חייב לבצע צעד מנהיגותי, דרמטי וגדול בכדי 
לבסס מנהיגות ולהתבדל. יו״ר האופוזיציה שותפתו 
להנהגת המחנ״צ, ציפי לבני הייתה זו ששילמה את המחיר. 
אבי גבאי היה חייב זאת  לעצמו ולעתידו הפוליטי, ללא שום 
קשר לעתיד השיתוף עם לבני. רגע לפני שנגמר החמצן בבלון 
של  ראשה  ועל  אותו  פוצץ  גבאי  הציוני,  המחנה  של  הריק 
ציפי לבני. בלי להתייעץ מראש ו-או להתחשב בריקושטים 
שחוטפים חברי הכנסת והעסקנים שישבו מופתעים והמומים 

סביב השולח, מנסים להבין את הפצצה שהוטלה לחלל. 
את  צדדית,  חד  בלפרק  ׳רק׳  הסתפק  לא  גבאי  אבי 
השותפות הדו-ראשית בסיעת המחנה הציוני. באם זו הייתה 
המטרה העיקרית, גבאי היה מזמן את הגברת-ליבני לחדרו, 
ולחילופין ממתין לפגישה הבאה שאמורה להתקיים ביניהם 
בצהרי אותו היום, לוחץ יד ואומר לה את ההחלטה בארבע 
עיניים. גבאי תכנן מופע תיאטרלי, הוא סחט את הלימון עד 
הסוף החמוץ והמר. גבאי דאג לערוך זובור פומבי! שישקם 
את מעמדו כבכיר וכבודו כמנהיג, וישפיל את שלה. הוציא 

אותה פיסטוק ויצא גבר! בסלנג. 
הפורענות  זרע  אתמול,  התחיל  לא  זה  לכך.  מעבר  הרבה 
היה גלוי. אבי גבאי ויועציו ׳שומעים׳ וחשופים לסקרי עומק 
שציפי- כך,  על  שמצביעים  האחרונה,  מהתקופה  ומחקרים 
ולמפלגה,  אליו  לחבר  ביכולתם  עיקרי  לחסם  הפכה  לבני 
מצביעי מרכז-ימין שבעבר תמכו במפלגה והיו בשר מבשרה, 
ליבתה. גבאי ראה, הבין, ועדיין לא עשה עם זה כלום. לשבור 
יותר קל מלתקן. ברגע שגבאי הפנים ש׳הנטל׳ האלקטורלי-
ליבני, מערער, ועוד מנהל מו"מ עם אחרים על עצם התפקיד 
מתעניין  שיש  לפני  עוד  ומוביל.  כיו״ר  בכירותו  על  שלו, 
רציני, ליבני העמידה את תפקיד ׳מנהיג גוש המרכז׳ למכירה, 
כשהיא מנסה לנכס לעצמה את בניית גוש-המרכז, כנכס פרי 
פועלה, בכדי לחטוף ולקטוף פירות, גבאי החליט, ועשה זאת 

בסטייל מנהיגותי, שלרגע החזיר אותו לאור הזרקורים.  
מה שהמריץ ודרבן את גבאי להפתעה בצורת זובור פומבי, 
ובידול רעיוני מליבני, היו הזמירות והמוזיקה ששמע מכיוון 
מקורבי בני גנץ ואחרים. הרמטכ"ל לשעבר שחותר להתייצב 
ולא חושש מזיהוי כמרכז- בראש תנועת המונים  ב׳מרכז׳, 
ליבני.  ציפי  ימין, הביע חשש מהדימוי הסופר שמאלני של 
מידע זה סילק לגבאי את אחרון הספקות, ממילא לא נשאר 

לו מה להפסיד. 
מעכשיו, אבי-גבאי ועתידו הטמונים בערפל, תלוי בסקרים 
ובסוקרים. עלייה בתמיכה - או אפילו באם כוחה של מפלגת 
ייחשבו   ו׳התנועה׳  לבני   - הקצר  בטווח  יישמר  העבודה 
כנטל ועול, הגירושים יסומנו כצעד מבריק של גבאי. ירידה 
ואולי,  האם  חדש.  שאלה  סימן  יעוררו  נוספת,  והתרסקות 

גבאי האיש! הוא הבעיה.
מכאן יוצא אבי גבאי לדרך חדשה. חבירה לבני גנץ היא 
האופציה המועדפת. באם גנץ יסכים, גבאי והמנגנון ירתמו 
ויתרמו את הפלטפורמה המסודרת של מפלגת העבודה על 
גבאי  וניסיונה לרשותו בשמחה.  סניפיה, עסקניה, משאביה 
יעשה קולות של ׳אני בראש׳, זה לא יחזיק מים. גבאי יתמסר 
בקלות ויעביר את הבכורה. באם כן, הוא יהיה היו״ר הראשון 
בעבודה, שמודח ללא בחירות, אך נשאר בהנהגת המפלגה, 

מפלגה אוכלת ראשיה.  
הכל תלוי במוצא פיו של בני גנץ ששותק. לאן כוונותיו? 
הוא  שאחרי.  ביום  מיד  ביצועי  תפקיד  ומחפש  שואף  גנץ 
את  ורואה  שמאלה  המיובש,  לפיד  את  ורואה  ימינה  מביט 
באופוזיציה,  שהתייבשו  ליבני  וציפי  יחימוביץ  שלי  גבאי, 
דו  שתהיה  בראשותו  עצמאית  מפלגה  אחרת.  דרך  ומחפש 
עם  מפלגות.  חוצה  רחב  תמרון  מרחב  לו  תאפשר  ספרתית, 
הימין של נתניהו, אפילו כשר בטחון, ובכל קונסטלציה של 

המרכז הוא יהיה במרכז העניינים, כמוביל ושובר שוויון. 
גוש  טוב  יותר  ועוד  העבודה,  מפלגת  בראשות  העמדתו 
ומאידך  מהלוגיסטיקה  ליהנות  שיאפשר  לבחירות,  טכני 
מוצא  להיות  יכולה  רעיונית!  עצמאות  של  סוג  על  לשמור 
ישלב  הוא  כיצד  טכנית.  ובעייתי  מגביל,  קצת  כי  אם  טוב, 
את אנשיו לדוגמא ברשימה המשותפת? וכמה? ביום פקודה 

ומבחן מי יהיו שלו? ומי לא? 
הצירוף  אותו.  תתקע  שוב  יעלון  בוגי  של  הגמלוניות 
בסיסי  יושר  ביטחונית,  הילה  לשניהם.  טוב  גנץ  לבין  בינו 
ותחושת נקיון ורעננות. רכיבים חשובים בביצת המדמנה של 
הפוליטיקה הישראלית. חבירת גנץ למפלגת העבודה, תשאיר 
לבד,  גנץ  את  ותשאיר  במדבר,  נאמן,  שותף  יעלון  בוגי  את 
ביעלון  מעוניין  הניסיון  חסר  גנץ  המנוסים.  הזאבים  לשיני 
הברירות,  ומבחן  העדיפויות  בסדר  לצידו,  כעזר  המנוסה 

השאלה מה כדאי יותר?  
על כולם ובפרט על שני הגנרלים משקיף מברזיל הרחוקה, 
הכוכב הבלתי מעורער של מערכת הבחירות הנוכחית, ראש 
הבחירות,  מועד  את  הקדים  ביבי  נתניהו.  בנימין  הממשלה 
הממשלה  ראש  לברזיל.  ונוסע  היום,  סדר  את  קובע  נתניהו 
יפרוש!  שלא  מראש,  ומודיע  הזמנים  לוחות  את  מחליט 
יום-הבוחר  את  מעמיד  ולמעשה  לשימוע!  יזומן  באם  גם 
על  יוחלט  באם  גם  בפרישה,  לחייבו  האם  כמשפט-העם, 

הגשת כתב אישום. בקלפי זה יכול לעזור. 
בכדי  יספיק  היועמ״ש,  לעצמו  שקצב  הזמנים  לוח 
הבחירות.  יום  לפני  עוד  החלטותיו  את  יפרסם  שהיועמ״ש 
וכך  ידחה  המועד  חקירה,  והשלמות  הבהרות  יצטרכו  באם 
התערבות  להיות  יכול  הבחירות  ערב  פרסום  יהיה.  כנראה 
ותמריץ את  והשבויים  גסה, שתביא לסחף של המשוכנעים 

אופן  על  תשפיע  המסקנות,  פרסום  דחיית  נגד.  המומרצים 
הסף,  שומר  של  דעת  שיקול  וסיקור  בתקשורת,  סיקורם 
היועמ״ש, שכל מוצאי שבת ממשיכות ההפגנות תחת ביתו 
מתון.  לא  פיזי  ולחץ  קהל  דעת  הטיית  נקרא  לא  זה  בפ״ת. 

לשמאל מותר.  
מי שכמעט והפך להיות ׳לא רלבנטי׳, בוודאי לא משפיע 
גוש  הנהגת  על  ההומה  השיח  בכל  לפיד.  יאיר  מהותית, 
המרכז, לפיד מוזכר רק בהקשר אחד! ׳אני לא מתכוון לוותר 
על המקום הראשון לאף אחד׳. לפיד מחשיב עצמו כ״בעל 
בו בעת השותפות קצרת  ניסיון״, מתגאה בצלקות שנחרטו 
ניסיון  חייבים  לדעתו,  הקודמת.  נתניהו  בממשלת  הימים 
והשתפשפות, לטעמו, רק לו יש, ולכן רק הוא ראוי לבכורה. 
לא  יעלון  גם  בזה   !2 מספר  להיות  לגנץ  לתת  ישמח  הוא 

מסתפק!
ועדת  השברים.  את  לאסוף  חייבת  ההמומה  ליבני  ציפי 
הכנסת אישרה את הפילוג בסיעת המחנה הציבורי. כסף יש! 
עוד  ויצטרפו  יתכן  האורגינליים  הח"כים  ל5  יימשך.  מימון 
אחד שניים ממפלגת העבודה, שדרכם נאבדה שם. זמן פרסום 
ויחידות מימון נוספות, הם לא יוכלו להביא איתם כנדוניה, 
עפ״י החוק החדש לפורשים מסיעת אם. ליבני תשמח לחבור 
זמני  מימון,  שבאמתחתה,  הנדוניה  עם  קונסטלציה  לכל 
מחוף  המקפץ  מובהק,  שמאלני  לסממן  הפיכתה  פרסום. 
מבטחים למשנהו, לא הופכת אותה ל׳מעניינת ואטרקטיבית׳ 
לצרף  שמחה  הייתה  במרצ  תמר-זנדברג  קולות.  סוחפת  או 
את ליבני כיחידה! אך לא תתחלק איתה ברשימה או תוותר 
על הבכורה בסיעה. למפלגה הפוסט-ציונית מרצ, ציפי-ליבני 
יכולה לתת נפח אלקטורלי בשמאל המפה. אישית, לבת של 
מנערת  להידרדר!  מדרגה  עוד  האצ״ל,  של  המבצעים  קצין 
הפוסט  השמאל  מזקני  לאחת  מחאה,  כרוזי  מדביקת  ימין 

ציוני.  
בימין.  הנוכחי  הפיצול  כמו  מפוצל  נראה  המרכז-שמאל 
בראשותו,  והמרכז-שמאל  המרכז  את  לאחד  יכול  גנץ  בני 
להיכשל.  או  לנצח  ראש בראש!  נתניהו  בנימין  מול  וללכת 
מעמדה  לנתניהו  לחבור  האופציה  את  לעצמו  לשמור  או, 
עצמאית, כראש מפלגת מרכז ימין, ו-או להנהיג את המרכז 
תהיה  באם  הבחירות,  שאחרי  ביום  המרכז-שמאל  כולל 

אופציה אלקטורלית שכזו, המפתחות בידיו. 
מקביל  מהלך  לעשות  נתניהו  את  יחייב  שכזה,  איחוד 
יכול  זה  קולות.  לאיבוד  מחשש  הכוחות  כל  איחוד  בימין, 
להיות נס ההצלה של איווט ליברמן, משה כחלון, ואולי אלי 
ישי שמתגרדים מתחת לאחוז החסימה הגבוה. הררי מילים 
השאלה  בסוף  ישתנו,  עוד  וסיטואציות  מצבים  יכתבו,  עוד 

שתעמוד על הפרק! המשך עידן נתניהו, כן או לא?

הצורה בה נפטר יו”ר המחנה הציוני אבי גבאי משותפתו להנהגת המפלגה, 
הייתה זובור מתוכנן מראש שנובע משיקולים פוליטיים ברורים • כעת הוא 

ניצב בפני דילמה: האם לנסות לחבור לגנץ, לוותר על המנהיגות או להשלים 
עם דחיקה לשוליים

עו"ד יצחק שינפלד 
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גוש הימין השבוע עם פרישתם  התפרקות 
של בנט ושקד מהבית היהודי (עליהם אכתוב 
בהמשך) מהווים הזדמנות מצוינת לש"ס לחזור 
לעם שבשדות. בבחירות לרשויות המקומיות שהיו 
רק לפני חודשיים וחצי קיבלה ש"ס על כל עריה סך מדהים 
של 270,000 קולות. ההצלחה הזו היתה להפתעה גם ליו"ר 
ש"ס הרב אריה דרעי. לפני יום הבחירות אם היו אומרים לו 
שש"ס תביא בכל הארץ גם מאתים שלושים אלף קול הוא 
היה מרוצה, אך התוצאות הללו הפתיעו גם אותו לטובה. 

שוב הוכח שלש"ס יש פוטנציאל אדיר בפריפריה. 
נדמה שאחרי הבחירות האחרונות לכנסת בהן ירדה ש"ס 
מ11 מנדטים לשבעה, היא ויתרה על ציבור שנקרא ״עמך״, 
אך הבחירות לרשויות המקומיות הוכיחו שמוקדם עדיין 

לוותר על ציבור זה ולהישאר מפלגה של בני תורה נטו. 
נכון, כדי להגיע לאותם קולות, לאותו קהל שעזב את 
המפלגה בבחירות 2015, צריכה להיעשות עבודה קשה, 
הן של הנציגים ברשויות המקומיות והן של יו"ר התנועה 
עצמו. זו עבודה שלא יכולה להיעשות ע״י אסטרטגים גוזרי 
הקופונים הגדולים שמטיילים עכשיו בכל המפלגות לראות 
מי ישלם להם הכי הרבה, לא סיסמאות חזקות ומפוצצות, 
אלא ובעיקר להדגיש את העובדה לאותו ציבור שאין להם 
בית אחר, אין להם נציגות אחרת שתעבוד בשבילם באמת 

במשך ארבע שנים. 
2019 זוהי  ההזדמנות הזו שמגיעה עכשיו בבחירות 
הזדמנות לחזור לש"ס הישנה. לש"ס של העמך, של הציבור 
המסורתי, לציבור שמעניין אותו ערכים, יהדות, מסורת, 

ובעיקר פעילות חברתית כמו שש"ס עושה. 
וכמה מילים על האדישות, שאיש בש"ס לא יחשוב שבגלל 
אותו הישג מדהים שהושג בבחירות לרשויות המקומיות אז 
ההצלחה עכשיו בבחירות לכנסת מונחת בכיסם. נכון, ש"ס 
לא מתנדנדת על גבול אחוז החסימה. אותם אלו שאומרים 
כך אינם מבינים בציבור זה בכלל. רק מעשר ערים בלבד, 
ש"ס עוברת את אחוז החסימה גם ללא עבודה בכלל, אך 
יחד עם זאת יצטרכו כולם לעבוד קשה כדי לומר שהם אינם 
מוותרים על ציבור העמך שבשדות ונשארים רק עם הבני 
תורה ששווים בקלפי בין שישה לשבעה מנדטים בכל מצב. 

ימין חדש ישן

הודעת ההתפטרות במוצאי שבת של השרים נפתלי בנט 
ואיילת שקד מהבית היהודי והקמת מפלגת ימין חדשה 
טלטלה השבוע את המגזר. את המגזר הדתי לאומי בפרט, 

החרדי לאומי, אבל גם את מחנה הימין כולו. 
בנט ושקד מספרים לעצמם סיפורים, הם מספרים שהם 
רוצים להגדיל את גוש הימין. שהם יביאו קולות שהיו 
אמורים ללכת ללפיד ולבני גנץ. עוד בלי להתחשב בסקרים 
הרציניים שנערכו השבוע הלא מחמיאים בכלל, בלי כל זה 
אפשר כבר עכשיו להבין, שכל מה שהם יעשו יחליש את 
הליכוד, את הבית היהודי. זה אותם מנדטים שמסתובבים 

בגוש, והם אינם יכולים להביא קולות מבחוץ. 
מה שהם עשו השבוע לבית היהודי, זו יריקה בפרצופם 
של אנשי הציונות הדתית, כאילו יש להם עוד קהל עצום 
המחכה להם בחוץ. לא כך הם הדברים, הבסיס שעליו ישבו 
בנט ושקד ובעיקר איילת שקד זה אנשי הציונות הדתית. 

למרות האהדה הגדולה שיש לאיילת שקד בקרב קהל חילוני 
גדול, למרות כל זאת (ובצדק יש לה אהדה, היא הביאה 
הישגים מדהימים במהפך אותו עשתה במערכת המשפטית), 
הבסיס של התמיכה שלה נמצא בקרב ציבור הדתי לאומי. 
תרשו לי להמר כבר עכשיו, שמפלגת הבית היהודי לא 
תימחק מהמפה. היא תשיג בערך שישה מנדטים בכל מקרה. 
מה שכן עוד יכול לקרות, זה שבמידה וימשיכו כל הרוצים 
בנפילת נתניהו לייעץ לשקד ובנט ללכת על הראש שלו, ישיב 
נתניהו מלחמה חזרה, ואז עוד עלול לקרות מצב שהם בנט 
ושקד ישלמו מחיר פוליטי אישי כבד, ואולי גם יסכנו את 
גוש הימין וימליכו בעצם את השמאל להנהיג את המדינה. 
בדבר אחד אנו כציבור חרדי צריכים להיות גאים, במפלגה 
חרדית יו"ר מצליח ככל שיהיה לא יקום לפתע פתאום 
ויחליט להקים מפלגה חדשה. במגזר החרדי זה בטוח לא 
היה עובד. כי במגזר החרדי רוב רובו של הציבור נשמע 
בסוף לדעת תורה, וכשנשמעים לדעת תורה אין שום סיכוי 
ליו"ר מפלגה מכהן ומצליח לפרוש ולהקים בית פוליטי 

אחר ולקבל את אמון הציבור. 

שמאל ללא מנהיג

עם ובלי קשר לחקירותיו של בנימין נתניהו, התמונה 
המצטיירת כעת היא ששוב פעם השמאל נותר ללא מנהיג. 
אבי גבאי כשנבחר ליו"ר מפלגת העבודה הפיח רוח 
של תקווה, הסקרים בחודשים הראשונים החמיאו לו, אבל 
מאז הוא עושה כל טעות אפשרית כולל מה שעשה השבוע 
לציפי לבני בפומבי, שלח אותה למדבר הפוליטי בשידור 
חי. בין אם יסיים אבי גבאי את המירוץ הזה לכנסת עם 
תוצאה דו ספרתית ובן אם תוצאה כפי שהסקרים מראים 
8-7 מנדטים. הוא כבר לא יוכל להנהיג את מפלגת העבודה, 
מפלגה שאוכלת ראשיה כשמביאים תוצאה של עשרים 

וארבעה מנדטים ובטח בוודאי כשמביאים התרסקות. 
לגבאי, מהיום הראשון שלו כיו"ר מפלגת העבודה, 
לא הייתה דקה אחת של חסד שם, ייתכן וזה בגלל שהוא 
מזרחי שזקני מפלגת העבודה לא יתנו לו את התענוג להיות 
ראש המפלגה שלהם, ויכול להיות שאין קשר לכך - אבל 
התמונה ברורה. הוא איבד את זה, והוא יצטרך במוקדם 
או במאוחר לפנות את מקומות לטובת היו"ר הבא שגם 

לו מן הסתם לא יהיו חיים קלים במפלגה הזו. 
גם אצל יאיר לפיד ואפילו אצל המטאור הפוליטי החדש 
בני גנץ, המצב אצל שניהם אינו מזהיר. נתניהו, ככל הנראה 
יהיה ראש הממשלה הבא ואז שוב נשמע את זעקות השבר 
בשמאל איך הם לא הפיקו את הלקחים כדי להחליף את 
שלטון הימין. כנראה שהסיבה בעיקר שהציבור בישראל 
זז ימינה יותר, כי יחסית המצב הכלכלי כאן הוא טוב 
(למרות העוני המחפיר שיש אצל חלקים רבים באוכלוסייה) 
והאזרחים אומרים לעצמם, אם הכל טוב עם שלטון הימין, 

למה שניתן לשמאל להנהיג את המדינה. 
מהבחינה הזו יכול להיות ראש הממשלה בנימין נתניהו 
רגוע. תהיה לו רק בעיה אחת לנתניהו, איך ליצור את הלחץ 
הדרוש ביום הבחירות כדי למקסם את הצבעת בוחריו 
הפוטנציאליים. בבחירות הקודמות זה היה 'ערבים נוהרים 
בהמוניהם לקלפיות' (אחר כך הוא התנצל על כך...) מעניין 

מה יזעק ביום הבחירות הפעם. 

ההזדמנות של ש"ס
ההתפרקות בימין היא בגידה חסרת אחריות של בנט ושקד בבוחריהם, מעשה שלא יכול להתרחש במפלגה 
חרדית למשל, אך הוא גם פותח הזדמנות לש"ס להחזיר אליה מצביעים, בפרט אחרי התוצאות המעודדות 

בבחירות המקומיות • וגם: השמאל שוב מתקשה להעמיד מנהיג 



דוד חכםחכם מה הוא אומר / דוד חכם

נדמה שאחרי הבחירות 
האחרונות לכנסת בהן 

ירדה ש"ס מ11 מנדטים 
לשבעה, היא ויתרה על 

ציבור שנקרא ״עמך״, 
אך הבחירות לרשויות 

המקומיות הוכיחו 
שמוקדם עדיין לוותר על 

ציבור זה ולהישאר מפלגה 
של בני תורה נטו. 

נכון, כדי להגיע לאותם 
קולות, לאותו קהל 

שעזב את המפלגה 
בבחירות 2015, צריכה 
להיעשות עבודה קשה, 

הן של הנציגים ברשויות 
המקומיות והן של יו"ר 

התנועה עצמו

"
בנטצילום:אוהדצויגנברג
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שמחת הבר מצווה לבן האדמו"ר מראחוב | צילום: יהודה פרקוביץ

מעמד חנוכת הבית והכנסת ס"ת לישיבת "קול אליהו" רכסים

מרן האדמו"ר מבעלזא בעליה לקבר אמו הרבנית מבילגורייא ע"ה ובסעודת יארצייט | צילום: אנשיל בעק וא.מ. ש.

האדמו"ר מצאנז בתפילה במירון ובביקור בצפת  | צילום: אלימלך גרסטל וא.פ
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כינוס רצון אבירים למען מוסדות 
סאדיגורה

הגה"צ רבי פסח שטרן מדינוב בהילולת זקינו 
הרה"ק בעל ה"בני יששכר" מדינוב זי"ע

מעמד סעודת הודאה בחצר הקודש ביאלא ב"ב 
על שחרורו מבית החולים והחלמתו של האדמו"ר מביאלא ב"ב לאחר אירוע הלב שעבר בשבת חנוכה

כינוס רצון אבירים למען מוסדות 

חב
יבבב
תורצ
םששההתי

תצח ב
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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