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אוריאל צייטלין

והלחץ  עולה  הדיווחים  רף  כך  מתקרבות,  שהבחירות  ככל 
סביב הרשימות השונות, ימין, שמאל, המפץ החרדי, החיבורים 
לכל  כמעט  הנוכחיות,  בבחירות  גדל.   - ועוד  הדתית  בציונות 
מעשה של מפלגה כזו או אחרת, יש השלכה על גוש שלם ולכן 
שיעשו,  שטבעי  חיבורים  כיוון.  מכל  מאוד  מדודים  החישובים 
עוד לא נעשו, קולות נספרים בצורה מדוקדקת ובעיקר לחץ מאוד 
שמאל  מפעילי  ומנגד,  בימין,  לחיבורים  הממשלה  מראש  גדול 
אפקטיביות  ליצור  להצליח  במטרה  השמאל,  בתוך  לחיבורים 

מכל מנדט באשר הוא. 
בימין, יש כמה מפלגות שביום יום אינן נספרות, אולם הפעם 
מטרידות בצורה יוצאת דופן את ראש הממשלה. חיבורים בימין, 
בצורה  ממשלה  להרכבת  שיגרום  מה  הימני,  הכוח  את  יגדלו 
מנת  הן  ככה  שגם  רצויות  לא  בבעיות  להיתקל  מבלי  מסודרת 
חלקו של ראש הממשלה. בשמאל מבינים שאיחוד בין גנץ ללפיד 
ואולי אפילו העבודה, יכול לתת לשמאל סיכוי להפיל את הימין 
מהשלטון. הם מסתמכים על סקרים שאומרים במפורש כי איחוד 
לשאלה  במענה  אך  וודאי.  באופן  האמורה  לתוצאה  יביא  כזה 
למה זה עוד לא קרה – התשובה היא אגו. יש כמה שלא מסוגלים 

לראות את עצמם מקום שני או שלישי וזאת התוצאה.
פוליטיות  כמעט שיא של התרחשויות  הביא  השבוע האחרון 
ליאיר  גרמו  התרחשויות  אותן  בליכוד.  הפריימריז  מלבד  וזה 
יריבו הפוליטי הגדול, גנץ, שממשיך לעצבן את  לפיד להגן על 
הימין בלי שהספיק עדיין להגדיר אג'נדה מסוימת והבית היהודי 
המגובש, אך טרם, נתחיל בחצר שלנו, המפלגות החרדיות, שם 
מתכוננים לבחירות בשיא המרץ: ראשי יהדות התורה המאוחדת, 
ח”כ יעקב ליצמן סגן שר הבריאות וח”כ משה גפני יו”ר ועדת 
הכספים, נועדו לישיבת עבודה ראשונה לקראת התנעת מערכת 
המאוחדת.  הרשימה  הצלחת  למען  הקמפיין  וגיבוש  הבחירות 
יופעלו  כי  סוכם  ברק,  בבני  דגל התורה  בבית  בישיבה שנערכה 
של  מקסימלי  למיצוי  להביא  בכדי  מרכזיות  בחירות  מטות 
ולגווניו.  לשבטיו  החרדי  הציבור  כלל  מתוך  למפלגה  מצביעים 
כמו כן יפעל מטה מיוחד להרחבת פוטנציאל האלקטורט החרדי 

בפניה לקהלים חדשים ונוספים.
בימים הקרובים יסוכמו הפרטים לקראת יציאה בקמפיין נרחב 
והפעלת רבבות פעילים בכל רחבי הארץ למען הצלחת המערכה. 
מוקדם,  המערכה  לתחילת  רבה  חשיבות  "קיימת  כי  ציין  גפני 
בניגוד למה שהיה בעבר. שכן יש חשיבות בעצם המסר שאנחנו 
מעבירים גם לציבור החרדי וגם לציבור הרחב, שהדבר המרכזי 
ונושאים  היהדות  בנושאי  נאבקים  אנו  עליו  הנושא  הוא  אצלנו 
גשמיים שנוגעים לציבור. עצם העובדה שאנו מתחילים לפעול 
ה’  שברוך  מוכיחה  האחרות  המפלגות  זאת  עשו  בטרם  מוקדם 
העובדה  על  אנו שמחים  בעבר.  כפי שהיו  אצלנו מחלוקות  אין 
ורבנן  מרנן  של  וברכתם  הציבור  כלפי  אחריות  מגלים  שאנו 

גדולי התורה שליט"א תביא לסייעתא דשמיא ולהצלחה גדולה 
בבחירות הקרובות".

ואילו ליצמן סיכם: "הוכחנו אחדות מלוכדת כשחתמנו הסכם 
לריצה משותפת באופן נדיר מבעוד מועד הרבה לפני זמן הגשת 
הרשימות בניגוד למה שהיה במשך השנים. בס”ד זכינו להישגים 
מולם  הגדולים  האתגרים  ונוכח  האחרונה,  בקדנציה  מרשימים 
ניצבת היהדות החרדית עלינו לשנס מתניים מוקדם מהרגיל כדי 
להביא לניצחון המפלגה בבחירות, בהוראתם ובברכתם של מרנן 

ורבנן גדולי ישראל שליט”א".

פרץ בבית היהודי

בנט  נפתלי  של  פרישתם  לאחר  היהודי  בבית  הסאגה  האם 
ואיילת שקד לקראת סיום? השבוע נבחר הרב הצבאי לשעבר, רפי 
פרץ, לשמש כיו"ר הבית היהודי בבחירות הקרובות וזאת לאחר 
תקופה ארוכה בה ניסו בוועדה המסדרת של מפלגת הבית היהודי 
שפרסמה  בהודעה  המפלגה.  את  שינהיג  ראוי  מועמד  למצוא 
"המועצה  נכתב:  פרץ  של  בחירתו  לאחר  היהודי  הבית  מפלגת 
הציבורית לבחירת יו׳׳ר למפלגת הבית היהודי החליטה להמליץ 
על מינויו של תת אלוף במיל׳ הרב רפי פרץ לתפקיד יו״ר מפלגת 

הבית היהודי".
בהמשך בחרו חברי מרכז המפלגה את הרשימה לכנסת הבא, 
כשלמקום הראשון )אחרי היו"ר( הגיע חבר הכנסת המכהן מוטי 
יוגב, המקום השלישי ברשימה משוריין לאישה, למקום הרביעי 
הגיע סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן ובמקום החמישי סגן ראש 

מועצת שומרון דוידי בן ציון.
בעקבות התוצאות הצמודות בין לבן ציון לבן דהן נערכו מספר 
ספירות חוזרות עד לתוצאה הסופית שהציבה את בן דהן במקום 
אברג'ל,  מירי  הגיעה  השישי  במקום  ברשימה(.  )רביעי  השני, 
בשביעי שוקי זוהר, בשמיני יונתן דובוב, בתשיעי אורלי רפפורט 

ובעשירי ארז צדוק.

אשכנזי מתקשה לאחד

להביא  אשכנזי,  גבי  לשעבר,  הרמטכ"ל  של  מאמציו  למרות 
יש  מפלגת  שבין  במגעים  המעורה  גורם  המרכז,  בגוש  לאיחוד 
עתיד למפלגת חוסן לישראל ציין כי ישנם מחלוקות משמעותיים 
שתי  גורם,  אותו  לפי  המהלך.  ביצוע  על  המקשים  הצדדים  בין 
הן  המהלך  את  שמונעות  המפלגות  בין  העיקריות  המחלוקות 
השאלה מי יעמוד בראש האיחוד, וכמו גם חילוק יחסי הכוחות 

בתוך הרשימה החדשה.
להצטרף  ששוקל  כמי  לאחרונה  הוזכר  ששמו  אשכנזי, 
שצריך  מה  זה  "איחוד  כי  )שלישי(  השבוע  אמר  לפוליטיקה, 
זאת, בתגובה לדברי  ובוודאי עכשיו".  נכון תמיד  זה  להיעשות, 
המרכז.  בגוש  לאיחוד  לפעול  לו  וקראו  לביתו  שהגיעו  פעילים 
כ-20 פעילי "בלי איחוד – הקול אבוד", הקורא לאחד את גוש 
המרכז, הגיעו לביתו של אשכנזי, שיצא לשוחח עמם. הרמטכ"ל 
חשוב  הוא  האחרון  הרגע  עד  יום  כל  כי  לפעילים  אמר  לשעבר 
מאוד. "אני מקווה שנהיה אנשי בשורה", אמר והוסיף "אחליט 
ממש תוך כמה ימים, אתם יודעים עד מתי אפשר להחליט. אני 

עובד בזה, זה מה שאני עושה"
בתוך כך פרסם הפרשן מוטי גילת בכאן 11 כי יו"ר יש עתיד 
יאיר לפיד נכנע והעביר מסר על כך שהוא מוכן לרוטציה עם גנץ 
על ראשות המפלגה המשותפת וגם מוותר לחצי השני. אנשי גנץ 

עדיין מסרבים ודורשים ויתורים גדולים יותר.

עוצמה מיד ליד

כדי  הקלעים  מאחורי  פועל  נתניהו,  בנימין  הממשלה,  ראש 
לקדם את "המפץ החרדי" וגם כדי לחבר בין כל מפלגות הימין 
הקטנות )הבית היהודי, האיחוד הלאומי, עוצמה יהודית ויחד( – 
כך חשף השבוע העיתונאי עמית סגל. ע"פ הדיווח, נתניהו ביקש 
'עוצמה  מיו"ר האיחוד הלאומי בצלאל סמוטריץ' להתאחד עם 

יהודית' ומיו"ר ש"ס אריה דרעי לחבור ליהדות התורה. 
שגם  מבין  השונים,  הסקרים  אחרי  באדיקות  שעוקב  נתניהו, 
יוביל  לא  הליכוד  של  ממילא  הגבוה  המנדטים  במספר  זינוק 

רה"מ אם מספר מפלגות  נוספת בלשכת  לקדנציה  אותו 

מחפשים חיבורים
בין  לוחצים לחיבור  ומנגד בשמאל  דוחף את המפלגות הקטנות להתאחד,  הימין ראש הממשלה  בגוש 
גנץ ללפיד • ההתכתשות בין נתניהו לסמוטריץ', הראיון החריג של בני גנץ, שיתוף הפעולה בתוך יהדות 

התורה ובחירת יו"ר וחברי רשימת הבית היהודי • סיכום שבוע פוליטי סוער

בני גנץ. צילומים: ויקיפדיה

««גבי אשכנזי



גם בזמן חורף
ווינסטון,
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מ"הגוש" לא יעברו את אחוז החסימה. כדי למנוע תרחיש 
"נתניהו  המדוברים.  החיבורים  את  ליצור  רה"מ  מבקש  כזה 
מעוניין להתחיל את 'המשתה של קולות הימין' אחרי שהוא יודע 
שיש לו מה לשתות. הוא מנסה להימנע ממצב של 'ניצחון פירוס' 
שבו מפלגת הליכוד מסיימת עם הרבה מנדטים אבל מאבדת את 
הגוש החוסם. גוש הימין מונה כעת 61-63 מנדטים בסך הכל, וזו 
הסיבה לצעדיו האחרונים של נתניהו, במיוחד אחרי בחירתו של 

רפי פרץ לראשות 'הבית היהודי'", מסביר סגל.
מאחורי  מתנהלים  החרדיות  המפלגות  עם  המגעים  בעוד 
כך  בגלוי.  מתבצעות  הדת"ל  בגזרה  שפעולותיו  הרי  הקלעים, 
למשל, לאחר בחירתו של הרב רפי פרץ לראשות הבית היהודי 
את  מברך  נתניהו  בנימין  הממשלה  "ראש  מהליכוד:  נמסר 
הממשלה  ראש  היהודי.  הבית  ליו״ר  בחירתו  על  פרץ  רפי  הרב 
נתניהו קורא לבית היהודי לפעול על מנת להתאחד עם ״האיחוד 
לגוש  מנדטים  אובדן  למנוע  כדי  לישראל״  ו״עוצמה  הלאומי״ 

הימין, מה שעלול להביא להקמת ממשלת שמאל".
וכתב:  נתניהו  סמוטריץ' בחר להחזיר את הכדור למגרש של 
"רה"מ נתניהו צודק. הימין חייב להתחבר ולא לאבד אף קול. אני 
קורא לו לשלב את עוצמה יהודית כבלוק טכני בליכוד. זה הרבה 
בליכוד  ממילא  שקיים  ולכיוון  הפוליטית  לתרבות  מתאים  יותר 
מחר  מבקש  שרה"מ  והמקומות  חזן(  אורן  ועד  הנגבי  )מצחי 

לשריין בליכוד מתאימים לכך. אדוני רה"מ, ברוך אומר ועושה.

ראיון בנוסח גנץ

למעט הנאום המכונן שבו הכריז על הקמת מפלגתו והחיבור 
כה  עד  נמנע  גנץ,  בני  לישראל',  'חוסן  יו"ר  יעלון,  בוגי  עם 
יתפרסם  שישי,  יום  היום,  התקשורת.  לכלי  ראיונות  מהענקת 
בעיתון 'ידיעות אחרונות' ראיון ראשון ומקיף איתו, בו צפוי גנץ 
הראיון  את  היום.  סדר  שעל  הנושאים  לכל  בהרחבה  להתייחס 
דאום,  חנוך  והקומיקאי  והעיתונאי  ארצי  שלמה  הזמר  ערכו 

שניהם כותבים בעיתון, וחלקים ממנו פורסמו כבר השבוע.
"החמאס לקח שליטה על רצועת עזה. הם מרגישים את נחת 
זרוענו אחת לכמה זמן. נעשה את זה בהתאם לאינטרסים שלנו…

מעניינות  לא  הן  מנהרות,   30 שם  יש  או־קיי,  שאמרנו:  לא  זה 
תוכניות  מכינים  לא  אנחנו  מודיעין,  מכינים  לא  אנחנו  אותנו, 
הגנתיות, אנחנו לא מכינים יכולת התקפית, אנחנו לא מחפשים 
ניסה גנץ להסביר את המציאות ברצועת  פתרונות טכנולוגיים", 
עזה לאחר 'צוק איתן' תוך שהוא הודף את טענות מבקר המדינה 
על אופן ניהול המבצע. לדבריו, "הפעלנו את שיקול הדעת שלנו 
מתי להפעיל את הכוח ההתקפי. עכשיו אני מציע שאתה וחנוך 
יבשה,  צבא  עם  נכנס  כשאתה  יזכור:  שלכם  הקוראים  וציבור 
יש מחירים. לכן, אתה הולך למהלכים האלה רק כשאתה חושב 
שאתה צריך. לא הכנו את זה בגלל בנט או בשביל בנט או משהו 

מהסגנון הזה".
על אוסלו ותכנית ההתנתקות: "השאלה המרכזית היא שאלה 
מבחינת  ישראל  מדינת  את  להבטיח  צריכה  היא  ביטחונית. 
הביטחון שלה. עכשיו יש פה את שאלת האינטרס. אנחנו – וגם 
על  שליטה  מחפשים  לא   – בר־אילן  בנאום  זה  את  אמר  ביבי 
לא  אנחנו  הדרך שבה  את  למצוא  צריכים  אנחנו  אחר.  אף אחד 
מתוך  בוצעה  ההתנתקות  אחרים.  אנשים  על  שליטה  מקיימים 
ציון גבוה מאוד לכל  מחשבה מדינית של מדינת ישראל. הושג 

הצדדים המעורבים ביכולת לא לקרוע את העם כשזה בוצע".
על נתניהו: "לקח את התפקיד הכי קשה במדינת ישראל ובתור 
מי שבאמת נתן את עצמו, אני מחזיק ממנו פטריוט. שיהיה ברור: 
אני לא שונא את ביבי. אני ראיתי אותו ממרחק של מטרים ספורים 
ופחות. הבן אדם הוא ראש הממשלה של מדינת ישראל, אני לא 
תפקידו  את  לסיים  שעתו  שהגיע  חושב  אני  אבל  אותו.  שונא 

בצורה מכובדת".
את  ולפתור  לנצח  מתכוון  "אני  שימוע?  לאחר  איתו  תשב 

העניין הזה דרך זה. זה ייגמר שם".
המראיין )חנוך דאום(: כולם אומרים שהם ינצחו.

גנץ: "לא. לא. אבל פעם ראשונה, בעשור האחרון, יש סיכוי. 
בוא נדבר ביושר".

דאום: אני בטוח שאם מישהו ינצח אותו, זה מישהו עם הרקע 

הצבאי שלך, מסכים. אבל מה לגבי כתב אישום? אתה לא תענה 
על זה?

ואני  הציבור  בחירת  את  מכבד  אני  לנצח.  מתכוון  "אני  גנץ: 
פה אפשרות  בכלל שתהיה  סביר  לי  נראה  לא  החוק.  את  מכבד 

שראש ממשלה יכהן עם כתב אישום".
דאום: יש כמה חודשים מהשימוע.

גנץ: "אז אמרתי שאני עם כתב אישום לא אשב איתו".
דאום: אחרי השימוע או לפני השימוע?

גנץ: "אני לא אשב איתו עם כתב אישום".
דאום: מה שאני אכתוב בעיתון זה: "התחמק מלענות תשובה 

מדויקת", בסדר?
גנץ: "אבל אמרתי לך…"

דאום: הבנתי הכל. הכל ברור פה. עשרה חודשים מהשימוע, 
אתה תשב איתו ‑ עד כתב אישום.

דבריו של גנץ על תכנית ההתנתקות גררו מתקפות מצד מפלגות 
הימין. "אמרנו לכם: גנץ יקים ממשלת שמאל בעזרת גוש חוסם 

שנשען על טיבי והרשימה המשותפת", נמסר מהליכוד.
מהימין החדש נמסר: "אנחנו מודים לגנץ שהוריד את המסכה. 
בני גנץ עוקף את גבאי משמאל ורוצה לגרש עוד יהודים מהבית 
גנץ  אסור שבני  ושומרון.  מיהודה  צדדית  חד  התנתקות  במהלך 
יהיה שר הביטחון הבא של ישראל. כמו שאמרנו: ימין חדש או 

שמאל חלש".
ב'חסון לישראל' הגיבו לביקורת: "ההתנתקות בוצעה והובלה 
על ידי ממשלה לגיטימית בראשות הליכוד, הצביעו בעדה נתניהו 
גנץ  בממשלת  רגב.  מירי  ידי  על  דובררה  והיא  הליכוד  וראשי 
וסוגיית  יישובים,  לפינוי  הנוגעות  צדדיות  חד  פעולות  יהיו  לא 
הלקחים שבראיון התייחסה לחשיבות מניעת קרע בעם, והקפדה 

על עוגנים ביטחוניים קשיחים בכל מדיניות עתידית".
יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני  ומעניין לעניין באותו עניין, 
התייחס השבוע בראיון ל'גלי צה"ל' לא שלל כניסה לקואליציה 
ינצח  לישראל  חוסן  ויו"ר  במידה  לדבריו,  גנץ.  בני  בראשות 
כי  הבהיר  אך  בממשלתו,  ישיבה  יפסלו  לא  במפלגתו  בבחירות 
השותף הטבעי שלהם הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו. "זה דבר 
שהוא אפשרי אבל לא יהיה. אי אפשר להגיד על גנץ שהוא פסול 
נתניהו. האמירות שלו  נלך איתו, אבל אנחנו הולכים עם  ושלא 
יצטרכו להתברר בהמשך.  בנאום הן לא טובות. הדברים האלה 
אנחנו נלך איתו רק אם זה יהיה ברור ששומרים על סטטוס קוו".

את  ירכיב  גנץ  בני  "אם  כי,  גפני  הוסיף  חי'  ל'קול  בראיון 
הממשלה, נבהיר לו שלא נצטרף אליו יחד 
עם ׳יש עתיד׳. אבל אני מעריך שנתניהו ינצח 
נתניהו  הממשלה.  את  ירכיב  הימין  ושגוש 
יצלח את כתב האישום". עוד הוסיף: "הגיע 
רמטכ"ל  שהיה  סביר  אדם  שהוא  מישהו 
הוא  אבל  במרכז.  יותר  או  פחות  ונמצא 
ראש  נתניהו  נתניהו.  את  לנצח  יצליח  לא 
ניסיון.  הרבה  לו  ויש  שנים  הרבה  ממשלה 
אם היה אפשר להפיל אותו בדרך נורמלית 

אז לא היו כל החקירות נגדו".

אמסלם מעורר סערה

האשים  אמסלם  דודי  הקואליציה  יו"ר 
את  דרום"  ל"רדיו  בראיון  )שני(  השבוע 
חוסן  מפלגת  ויו"ר  לשעבר  הרמטכ"ל 
לעצמו  ש"עשה  בכך  גנץ,  בני  לישראל, 

כשנאמר  המיסים".  מכספי  שקלים  אלף  ב‑600  סיום  מסיבת 
"כאילו  השיב:  הוא  המסיבה,  לעלויות  מודע  היה  לא  שגנץ  לו 

הרמטכ"ל הוא איזה אוטיסט שלא מבין כלום".
רבה בקרב הפוליטיקאים.  עוררה סערה  ההתבטאות החריפה 
וראשון המגיבים היה דווקא יאיר לפיד יו"ר יש עתיד המתמודד 
עם בת אוטיסטית. בפוסט ברשתות החברתיות כתב לפיד: "דודי 
אמסלם אמר עכשיו ברדיו על בני גנץ שהוא אוטיסט. כי להיות 
הילדה שלי זו קללה בעיניו. כי בעולם של אמסלם הולכים תמיד 

על הראש של החלשים". 

לפיד הוסיף: "בני גנץ הוא לא אוטיסט מר אמסלם. לא צריך 
ונושך אנשים. הוא לא  לעצור את האוטו בצד כשהוא משתולל 
גונב אוכל משולחנות של אחרים במסעדה. הוא לא עובר טיפולי 
ומנסים  בלילות  ערים  לא  שלו  ההורים  מלאה.  בהרדמה  שיניים 
להבין מי יטפל בו כשהם יהיו זקנים. אני פוליטיקאי, אני אמור 
תמיד לדבר יפה. לא הפעם. תיזהר ממני דודי, דבר יפה על הילדה 

שלי".
"יאיר  אמסלם:  ח"כ  מסר  לפיד  של  הקשים  דבריו  בעקבות 
לי  הייתה  לא  ועניין.  דבר  בכל  ציני  הוא  בקודש  כהרגלו  לפיד 
בעלת  אוכלוסייה  בשום  לא  ובטח  שלו  בבת  לפגוע  כוונה  שום 
צרכים מיוחדים. מר לפיד, אני רוצה לחדש לך שגם עם אחותי 
מה  עם  רבות  שנים  במשך  רב  בכאב  מתמודדים  אנחנו  הקטנה 
שאתה מתאר ולכן זו בטח לא הייתה כוונתי. מעציב אותי שאתה 
מנסה לקושש קולות על נושא כל כך כאוב ורגיש. בכל מקרה אם 

מישהו נפגע מדבריי אני מתנצל מעומק ליבי על כך".

»»

גפני וליצמן

הרב רפי פרץ בשירותו הצבאי

דוד אמסלם



עסקת האקזיט שלך 
מתחילה כאן 

דונם קרקע מאושר לבניה 
אפשרות עד 50% מימון ב - 24 תשלומים ללא ריבית

רק 18,000$ לדונם
מספר הקרקעות מוגבל, זריזין מקדימין

חברת פלורידה ישראל מציעה השקעה בטוחה וללא סיכונים

חברה אמינה וותיקה, המלצות רבות

100% ביטחון על הכסף עד לרישום בטאבו 
באמצעות נאמנות של עו"ד.

אפשרות שכספי הנאמנות יופקדו בידיו של 
עורך דין מטעם הרוכש.

אין הוצאות דמי ניהול או חברת ניהול.

התחייבות החברה למכור את הנכס בכל עת 
שהרוכש יבקש לממש.

אין תשלומי מס רכישה על הקרקע. 
בנאמנות של משרד עו"ד ונוטריון דוד זעירא 

ב"ב, ועו"ד שני זמל ירושלים.

האזור החם ביותר בתחום 
הנדל"ן הבינלאומי 

כל המגרשים מאושרים לבניה כולל 
תשתיות בשכונות בנויות וקיימות

אזור מתפתח, בניה מאסיבית של 
מרכזי קניות בתי מלון ומגורים

אזור יוקרה קרוב לים, 
נופים מרהיבים

אנשי נדל"ן מומחים ממליצים לאחר 
שבדקו ביסודיות את פרטי העסקה

                  "לעולם ישליש אדם את מעותיו, שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו..."
בבא מציעא )מב ע"א(

בין השעות 10:00–22:00 ימים א'-ה' | מייל: 
             משרדי החברה קניון ארנה, רח' השונית 2, הרצליה פיתוח. 

info@florida-israel.com  
לבירורים ותיאום פגישה נא להתקשר לטל': 09-9555630
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אורלי גינצבורג

מעל  הסבירו  העישון,  בפינת  הנוכחים  של  המודאגות  הפנים 
כי משהו רע התרחש. מלחץ, היה אפשר לראות חלק  לכל ספק 
שמסתבר,  ממה  להירגע.  כדי  סיגריה  עוד  מוציאים  מהנוכחים 
בצורה  לעלות  עומדים  לגלגול  הטבק  מחירי  כי  השמועות 

משמעותית. כמה משמעותית? למעלה מ-100%. 
על  לספר  יוכל   ,20-30 בגיל  אדם  כל  הדברים:  התגלגלו  וכך 
נמוכים של חבילות הסיגריות. עד לפני כ-12  המחירים היחסית 
שנים, הייתם יכולים לקנות חבילה שעולה היום 35 שקל, בכ-15 
שקלים. עם הזמן, אט אט, העלו את המחירים עד שאלה הכפילו 
שמחירן   – מגולגלות  סיגריות  במקביל,  מכך.  ויותר  עצמם  את 
פינות  דיירי  בקרב  ויותר  יותר  לפופולריות  הפכו  בהרבה,  זול 
העישון. למעשה, כיום יש מס בשיעור של 80% מהמחיר לצרכן 
על סיגריות, כאשר המס על טבק לגלגול הוא רק 35% מהמחיר 

לצרכן. 
בסרטן  למלחמה  האגודה  של  עתירה  הוגשה  כך,  בעקבות 
את  להשוות  דרשו  אשר  העישון',  למיגור  הרב-מגזרי  ו'המיזם 
שיעור המס על שני המוצרים לעישון. השבוע השיבה הפרקליטות 
לבג"ץ כי היא מסכימה לדרישה, למרות ששר האוצר הכריז כי אין 
ברצונו להעלות מיסים שיבואו מהכיס של המעשנים הישראלים, 
להעלות  פוליטית  חכם  צעד  לא  זה  בחירות  שבתקופת  גם  מה 
מיסים. לעומת כחלון, משרד הבריאות עצמו תומך בהעלאת המס 
מסיגריות  שנגרם  הנזק  בין  הבדל  אין  מהותית,  ומבחינה  מחמת 

לבין הנזק שנגרם מטבק לגלגול.
המס,  בהעלאת  התומכת  הפרקליטות  עמדת  עם  כאמור,  כעת 
ייתכן וכחלון ייאלץ להעלות את המס בסופו של דבר, גם אם הוא 
את  דורש  הדבר  לכך,  בנוסף  זאת.  יעשה  שלא  לכן  קודם  הכריז 

אישורו של יו"ר וועדת הכספים חה"כ גפני, וסביר להניח שגם שם 
אנו נראה עיכובים בתהליך. איך שלא נסתכל על זה, ככל הנראה 

המחירים עומדים לעלות במידה משמעותית בתקופה הקרובה. 

המעשנים זועמים

ברק,  בבני  בז'בוטינסקי  טבקו'  'פופה  לחנות  נכנסים  אנחנו 
חנות לממכר מוצרי טבק ואלכוהול מהגדולות בתחום. הלקוחות 
המוכר מספר  תוך שמשה  הצפויה,  עליית המחיר  על  משוחחים 
ולוקחים פקאטים של טבק ל’שבע שנות  כי אנשים מגיעים  לנו 
דבר  להבין  טבקו  מפופה  וארז  ממשה  מבקשים  אנחנו  רעב’. 
כי  ותשובתם  ביותר  הנמכרת  הגלגול  חבילת  היא  מה  ראשון, 
בצריכת  יפחיתו  אנשים  האם  לשאלה  במענה  לייט’.  ‘נקסט 
הסיגריות המגולגלות, התשובה היא חד משמעית – “לא. אנשים 
אולי  יפחיתו.  לא  אבל  הרבה,  וישלמו  רגילות  לסיגריות  יעברו 
בכל  כמעט  השוק  את  שראו  המוכרים  של  דעתם  כך  בודדים”, 

תקופה אפשרית. 
משה מוסיף לומר כי “החרדים קונים בהרבה יותר דווקא גלגול 
משאר המגזרים וזאת במטרה לחסוך”, ולכן החרדים הם הנפגעים 
הרגילות,  בחפיסות  הסיגריות  אגב,  הזה.  מהסיפור  הראשונים 
נחשבות ליוקרתיות יותר ולכן חילוניים משקיעים בהם יותר, מה 
שלא תמיד קורה אצל חרדים. למרות שעל פי הלשכה המרכזית 
האוכלוסיה  כי  עולה  שעברה  בשנה  בפרסום  לסטטיסטיקה 
%22 מעשנים  %26 וחילונים  החרדית מעשנת פחות: מסורתיים 

יותר מדתיים וחרדים %11.
החוק  בעקבות  הפגיעה שלהם  על  לנו  מוסיפים  טבקו  בפופה 

וזה  אוטומטית  בלקוחות  יפגע  "זה  כי  ישראל’  ל’כל  ואומרים 
יגרום  לא  זה  המילה.  במובן הפשוט של  החנויות  עלינו  משפיע 
רגילות.  סיגריות  על  יותר  ישלמו  פשוט  פחות.  לעשן  אחד  לאף 

מנצלים את האזרח ששבוי בסיגריות".
"אני  כי  ואומר  בזעם  כמעט  לנו  מוסיף  בחנות  נוסף  לקוח 
שקל   700 לי  עלה  )רגילות(,  קופסאות  אל-אם  סיגריות  עישנתי 
בחודש.  שקלים  ל-60  העלות  לי  ירדה  לגלגול  עברתי  בחודש. 
עכשיו העלייה במחירי הטבק תגרום לי לעלייה של מאות שקלים 
בחודש. אם רק הייתי חוסך את הכסף הזה, הייתי יכול לקנות רכב 

חדש נוצץ לכל ילד שלי בגיל 18".
לקוח נוסף מדבר על המניעים של המדינה ולמעשה של בג"צ 
"הם נוגסים בנו המעשנים כי הם יכולים עלינו. אנחנו לא יכולים 
מעלים  היו  אם  מיסים.  מאתנו  לקחת  קל  והכי  לעשן  להפסיק 
מחירים לדברים אחרים, אנשים פשוט היו מפסיקים לקנות את זה, 
אבל במקרה של סיגריות זה כמעט בלתי אפשרי. אם היו משקיעים 
את זה בהסברה לצעירים על החומרה של סיגריות, הייתי פחות 
זועם על זה", הוא אומר ומתמקם מחוץ לחנות עם סיגריה: "אם 
היו פותחים מכוני גמילה בכמות ממש גדולה, גם הייתי מסכים 
עם זה, אבל לוקחים את זה למיסים ואני מבין שהמדינה צריכה 

מיסים, אבל למה להכריח דווקא חלק מסוים מהאוכלוסיה?"

”למנוע מעשנים חדשים”

אביטל  ד"ר  באמצעות  להבין  ניסינו  בעבר  שקיימנו  בראיון 
באגודה  בריאות  וקידום  הסברה  מחלקת  מנהלת  בן-ארי,  פאטו 
למלחמה בסרטן לשעבר, מה המטרה, שהרי מעשנים כבדים לא 
עוזבים את הסיגריות בגלל התשלום, והעלאת המחירים תזיק להם 
הקמפיין שלהם  לטענתם,  בפן המעשי.  תועיל  ולא  הכלכלי  בפן 
ד"ר  לעשן.  להתחיל  העומדים  לאלה  בעיקר  מופנים  והפעילות 
שמישהו  גחמה  לא  זו  בג"צ  להגיש  "הבחירה  מסבירה:  בן-ארי 
ישראל  מדינת  לעשות.  אפשר  מה  נראה  בוא  ואמר  בבוקר  קם 
המדינות  שכל  אמנה  זו  בטבק,  העישון  נגד  אמנה  על  חתומה 
שחתומות עליה מתחייבות להפחית את שיעור המעשנים במדינה 
את  שהוכיח  הצעד  לנקוט.  המדינה  שעל  צעדים  שורת  שם  ויש 
חשוב  והכי  בעולם   1 כמספר  עצמו 
מיסוי  המיסוי,  של  הנושא  זה 
גבוה על מוצרי טבק מוכיח חד 

משמעית ירידה בעישון.
חשוב?  כך  כל  זה  "למה 
לו  קשה  מאוד  שמעשן  מי  כי 
העיקרית  המטרה  להיגמל, 
להתחיל  מצעירים  למנוע  היא 
ולא  זמין  כשהעישון  לעשן, 
זה  אז  הרבה  מדי  לחשוב  צריך 
משהו שעושים אותו וזה משהו 
שהוכח  מה  ישתנה…  שלא 
משמעותית  מעלים  שכאשר 
או  בחור  אם  אז  המחירים,  את 
לשקול  צריכים  צעירים  בחורה 
פעמיים האם לקנות את הסיגריות 
או את הטבק או להשתמש בכסף 
מתחיל  זה  אז  אחרת,  למטרה 
צריכים  הם  אם  שיקול,  להיות 
שיקול  נהיה  זה  פעמיים  לחשוב 
לא  זה  ואם  השיקולים  במערכת 
סיכוי  יותר  יש  אז  שיקול  מהווה 

מקל במגלגלים
השוואת המס על טבק לגלגול לסיגריות מגולגלות – פוגעת 
בעיקר בכיסם של המעשנים • 'כל ישראל' יצא לבדוק האם 

הם יעשנו פחות, יחזרו לחפיסות או ימשיכו לגלגל • וגם: 
השוואה למחירי הסיגריות בעולם, טבלת המחירים החדשה 

ואלה שבחרו לצבור מאגרים ליום פקודה
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שהם יתחילו לעשן. יש גם נורמה חברתית, שמה שיותר אנשים 
עושים סביבנו הוא חלק מהסביבה ומהתרבות שלנו, ככל שנראה 
פחות אנשים מעשנים זה לא חלק מהנורמה והתרבות וזה משנה 

את כל השיח.
מספיק,  אינו  גם  ציבוריים  במקומות  עישון  להגבלת  "החוק 
רוב הדברים האלו המטרה היא בסופו של דבר למנוע מצעירים 
להתחיל לעשן, כי מי שמעשן מאוד קשה לו להפסיק, זה אפשרי 
כל  של  המוצהרת  המטרה  יודע.  שניסה  ומי  קשה  מאוד  אבל 
החוקים והכללים והמגבלות היא למנוע התחלת עישון של צעירים 
בישראל  וגם  צריכה.  פחות  שווה  גבוה  שמחיר  הוכח  ובעולם 
כשהעלו את המס על הסיגריות ולא על הטבק, ראינו גרפים של 
צריכה שהשתנו לטובת הטבק ולרעת הסיגריות הרגילות בצורה 
צריך  הגבוה  שהמחיר  היא  אומרת  שהאמנה  מה  תלולה.  מאוד 
להיות על מוצרי הטבק כדי שלא תהיה חלופה יותר זולה וזה ימנע 

מצעירים להתחיל לעשן".
אין חשש שזה ידרדר אנשים לחומרים מסוכנים יותר כמו סמים? כי 
לבסוף המחירים יהיו שווים ובעלי אמצעים נמוכים יעדיפו כבר דברים 

גרועים יותר באותו מחיר…
עלתה  לגלגול  לטבק  שהצריכה  ראינו  ככה,  לא  שזה  "ראינו 
ולא  יותר  הזולה  לחלופה  הולכים  הסיגריות.  על  המס  כשעלה 
הולכים למקומות אחרים. מבחינתנו זה לא חלופה בכלל, זה לא 
נכנס למשוואה בכלל הנושא של מוצר לא חוקי, אנחנו מדברים 

על מוצר צריכה חוקי".
אתם לא מרגישים שאנשים קורעים את עצמם ואין להם כסף ללחם 

וחלב בגלל הייקור של הסיגריות?
גורמת  "מחקרים בעולם הוכיחו שהעלאת המס על הסיגריות 
גם למעשנים כבדים להפסיק לעשן. כי מעשן כבד נשאר לו פחות 
למוצרי צריכה בסיסים וגם יותר עולה לו בריאות וחסר של ימי 
בנגמלים.  עליה  יש  כך  יקר  יותר  שהמחיר  שככל  הוכח  עבודה. 
גם  זה  את  מראים  המחקרים  הנמוכות.  השכבות  בקרב  בעיקר 

בישראל".
אבל זה לא מרצונם של האנשים. תנו לאנשים להחליט מה הם יעשו 

עם עצמם, מתי יעשנו ומתי ייגמלו…
"הגמילה היא בחינם והיא כלולה בסל הבריאות ויש גם אנשים 
אחד  שלנו.  עצמית  לגמילה  המדריך  את  גם  יש  לבד.  שנגמלים 
הדברים הוא בית נקי מעישון, גם אם ההורים מעשנים חשוב שלא 
כמו  למחלות  חשופים  יותר  כאלו  ילדים  כי  הילדים,  ליד  יעשנו 
אסטמה דלקת האוזן התיכונה ובדרכי הנשימה, גם נשים יכולות 
זה  העישון  העניין של  לידם. באמת  לסבול מבעיות כשמעשנים 
גם משפיע על כל הסובבים. מטרת החוק היא להגן על הילדים 

והנוער מפני עישון. זה לא עישון פאסיבי אלא עישון כפוי, ילד 
שקשור ליד אבא שלו ברכב בכיסא בטיחות והאבא מעשן לידו זה 

לא פאסיבי, זה כפוי".
למה זה שונה מההשמנה שלא מעלים את המס על צ'יפס לדוגמא 

כדי שלא ישמינו?
"קודם כל יש מקומות שבהחלט מעלים כי זה נטל על הציבור. 
אני  הטבק,  חברות  של  קרבנות  הם  שמעשנים  גם  לזכור  צריך 
המעשנים.  כלפי  מאשימה  אצבע  איזו  שיש  שיישמע  רוצה  לא 
היינו מתחילים מלכתחילה  הלוואי שלא  אומרים  רוב המעשנים 
לעשן. סיגריות מרגיעות זה מיתוס. רק המעשנים מרגישים את זה. 
הניקוטין עולה ברמות גבוהות ואז מרגישים טוב, יש אופוריה וכל 
החומרים שמופרשים במוח אחרי תקופה זה יורד, ואז הגוף דורש 

לחוות שוב את הטוב הזה".
ויוכח שהסמארטפונים מגבירים את הסיכוי ללקות בסרטן  במידה 

תילחמו גם בזה?

מה  כל  נעשה  לסרטן,  גורם  שוודאי  דבר  בכל  נילחם  "אנחנו 
שצריך. אין שום דבר שדומה לעישון. זה גורם מוות מספר אחד 
ולא  בפורים  לא  סיגריות  לחלק  ניתן  לא  למניעה.  הניתן  בעולם 
בל"ג בעומר, וגם לא לפרסם. בישראל אין איסור פרסום ברשת 
ובמגזר החרדי יש פרסום בעיתונות הכתובה. אין איסור פרסום. 
בארה"ב יש אזהרות גרפיות ובארץ לא מיישמים את זה. אין קו 
גמילה טלפוני במדינת ישראל. מהמקום בו נמצאת מדינת ישראל 

יש עוד לאן להתקדם", היא מסכמת.

מנוס  אין  אלטרנטיבות,  אין  בכתבה.  שצוין  כפי  משמעותית  לעלות  עומדים  הסיגריות  מחירי 
ואין מוצא מלשלם את המחירים הבאים – או שתעשו את הדבר הרצוי יותר ותפסיקו לעשן. קשה 
אבל כדאי, הפעם גם כלכלית. והנה לפניכם השוואת מחירים של הסיגריות היום ומה שיהיה לאחר 

שהחוק יכנס לתוקפו )ממוצע(:
• חפיסת טבק לגלגול של 30 גרם שעולה כיום 32 שקלים תעלה 61.

• חפיסה של 40 גרם שעולה כיום 43 שקלים תעלה 81.
• חפיסה של 50 גרם שעולה כיום 53 שקלים תעלה 102.

מחיר לאחר החוקמחיר היוםחברה 
4380באלי שאג 

53102גולדן וירג’יניה 
3665מלבורו

LM3463
3762ווינסטון

3778נקסט
3362קאמל 

3160צ’סטרפילד
3160נובלס 

**המחירים משוערים וצפויים להשתנות מחנות לחנות

מחירעיר
46ניו יורק

46לונדון
32תל אביב

30פריז
25ברלין

8מוסקבה
אגב, הממוצע למשקל בסיגריה עומד על כגרם לסיגריה בודדת. משמע, בחבילת גלגול של 50 
גרם יש בערך חמישים סיגריות. המספר עולה כאשר הפילטר גדול יותר וכו’. אנשים המעשנים 
לצורך  פי מה שהם מתארים,  על  יותר.  גורמת להם לעשן  רגילה,  הנוחות שבסיגריה  כי  סוברים 
העניין בנהיגה, הם לא יכולים להוציא סיגריה ופשוט לעשן, אל טקס ארוך יותר ולכן הם אומרים, 

יעשנו  לרגילות,  אנשים שיעברו  הרגילות,  לאלה  המגולגלות  הסיגריות  מחירי  את  ישוו  שכאשר 
אפילו יותר, מה שלא פותר את העניין הבריאותי, אבל ללא צל של ספק, יכניס הרבה כסף למדינת 

ישראל. יש לנו סיבה להאמין שהסיבה הבריאותי, היא הסיבה? 
בשנת 2011 היה המחיר הממוצע של חפיסת סיגריות כאן בישראל כ-20 ש"ח. בשנת 2015 כבר 
50%. גם במחירי  יותר מ-30 ש"ח בממוצע, כלומר עלייה של  עלתה למעשנים חפיסת סיגריות 
ש"ח  ל-29   2012 בתחילת  ש"ח  מכ-20   – אחוזים  עשרות  של  עלייה  נרשמה  הזולות  הסיגריות 

בתחילת 2017, כלומר עלייה של 45%. 
יבואני ויצרני הסיגריות העיקריים בארץ הם דובק, שהיא היחידה שמייצרת סיגריות בישראל 
ובנוסף גם מייבאת ארצה מותגים שונים ובין השאר עומדת מאחורי פרלמנט, נובלס וטיים; פיליפ 
למותגים  שאחראית  וגלוברנדס,  ועוד;  פרלמנט  מרלבורו,   ,L&M את  לארץ  שמביאה  מוריס, 
כמו ווינסטון ופאל מאל. כולם טוענים שהסיבה העיקרית לעלייה המתמשכת של מחירי סיגריות 
בישראל ולמחירים הגבוהים מאוד בימינו היא שיעור המיסוי הכבד מאוד בארץ. ואכן, עפ"י נתונים 
תרומה  לכך  שיש  ספק  ואין   )!( כ-85%  הוא  בישראל  סיגריות  על  המוטל  המס  שיעור  עדכניים 
מפותחות  במדינות  שגם  להדגיש  חשוב  והמכבידה.  הגבוהה  המחירים  לרמת  מאוד  משמעותית 
אחרות מוטל מס בלתי מבוטל על סיגריות, וזאת על סמך המלצה מפורשת של ארגון הבריאות 
העולמי, אולם כשבוחנים את מחירי הסיגריות בעולם קל לראות שבארץ בכל זאת המס והמחירים 

גבוהים במיוחד.
כמובן  במטרה  וזאת  סיגריות,  על   70% בשיעור  מס  להטיל  המליץ  העולמי  הבריאות  ארגון 
להפחית את השימוש במוצר שמזיק לבריאות של המעשן וגם למי שנמצא בסביבתו. מדינות רבות 
ברחבי העולם אימצו את ההמלצה וישנן מדינות שבהן שיעור המיסוי הכולל קרוב לזה של ישראל. 
כך למשל בצרפת שיעור המס על סיגריות הוא כ-80%, בבריטניה כ-81% ובפולין כמעט 83%. 
מצד שני ישנן גם מדינות שבהן גובה המס נמוך משמעותית: בארה"ב למשל שיעור המס הוא בסך 
הכל 43% וברוסיה עומד שיעור המס על 50%. אגב, באיראן משלמים המעשנים רק 4% לקופת 

המדינה…
השוואה בין מחירי הסיגריות בעולם למחירן בארץ מציירת תמונת מצב ברורה לפיה יוקר המחיה 
בישראל משמעותי מאוד גם בתחום זה. עפ"י הנתונים – שהם משנת 2012, ומאז כאמור נרשמה 
עלייה משמעותית נוספת במחירי הסיגריות בישראל – בספרד ובגרמניה למשל מחיר הסיגריות 
נמוך יותר, ואילו בארה"ב ובאנגליה הוא מעט גבוה יותר אבל כשמשקללים גם את השכר הממוצע 
מגלים שבארץ צריך לעבוד יותר כדי לעשן כל סיגריה. השפעת עליית מחירי הסיגריות בישראל 

על שוק הטבק לגלגול.
אחד העקרונות הבסיסיים של הכלכלה הוא שאם בשוק מסוים נרשמת עליית מחירים מתמשכת, 
הביקוש למוצרים שמוצעים בו יקטן ובמקביל יתרחב הביקוש למוצרים תחליפיים. כאמור מחירי 
סיגריות בישראל לא מפסיקים לנסוק מעלה מעלה, ועל כן נרשמת ירידה בקניית סיגריות ובמקביל 
עלייה של ממש בביקוש לטבק לגלגול. אם לציין מספרים, היקף הקנייה של חפיסות הסיגריות ירד 
מכ-330 מיליון חפיסות ב-2011 לכ-260 מיליון חפיסות ב-2015, ואילו שוק הטבק לגלגול הכפיל 

את עצמו כמעט פי 20 )!( – ועושה רושם שמגמה זו תימשך ואף תתעצם בשנים הקרובות.
#המאמר באדיבות אתר סמוקר – המרכז הארצי למוצרי עישון

כמה תשלמו על זה?
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duzir1@gmail.com :דוד רוזנטל / הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה. לשאלות והערות

תמיד נגד ביבי

נראית  בפריימריז  שנבחרה  החדשה  הליכוד  רשימת 
בחוץ,  והצבעוניות  המוזרות  הדמויות  איכותית, 
ואנשים רציניים נכנסו פנימה. אנשים שנתניהו לא חפץ 
בעיני  אבל  הרשימה.  במעלה  התקדמו  דווקא  ביקרם, 
אנשי התקשורת, כל מה שקורה בימין חייב תמיד להיות רע. זה 

היה החלק המצחיק השבוע בזירה הפוליטית. 
במשך זמן רב טיפחו לנתניהו בתקשורת את תדמית ה"שליט", 
או מייסד "השושלת המשפחתית", כביכול נתניהו שולט כקיסר 
במפלגה ובמדינה. הליכודניקים הוצגו כעושי דברו ה"שרופים" 
של נתניהו, אשר מבצעים כל גחמה שלו בלי שיקול דעת עצמאי, 
אבל הנה כעת הליכודניקים בחרו רשימה שהיא לא לטעמו של 

נתניהו. 
גדעון סער, סדין אדום אצל נתניהו, נבחר במקום השלישי. אז 
נתניהו  "הכישלון" של  על  אנשי תקשורת מדברים  אותם  כעת 
ומייסד  דיקטטור  שליט  הוא  נתניהו  תחליטו,  בפריימריז. 
שושלת, או שהוא לא שולט אפילו בפריימריז אצלו במפלגה. 
הן  זמנית.  בו  הטענות  בשתי  להחזיק  אפשר  אי  רק  כך,  או  כך 

סותרות.  
המזרחיים  הכנסת  לחברי  לעגו  תקשורת  אנשי  אותם  גם  כך 
שבמפלגת הליכוד, הם לעגו על הראיונות שלהם לתקשורת, על 
סגנון ההתבטאות, על האופן החברי בו הם נוהגים כלפי חברי 
מפלגת  את  מבקרים  פתאום  הם  כעת  אך  ומצביעים,  מפלגה 
פתאום  ברשימה.  מזרחיים  "מספיק"  בה  שאין  בגלל  הליכוד 
עודף  על  אותה  מקרים  הם  מזרחיות  עם  שמזוהה  ממפלגה 
אשכנזים. שוב, אי אפשר להחזיק בשתי הטענות בו זמנית. הן 

סותרות.
מה  אבל  הביטוי,  חופש  על  הרבה  מדברים  גם  השמאל  אנשי 
זה שנתניהו הקים אולפן טלוויזיה כדי  שקרה בשבוע האחרון 
ליצור סרטונים במערכת הבחירות, ואותם חובבי חופש הביטוי 
הקימו מהומה רבה. איך יתכן? איך מעז השליט להשמיע קולו 
שלא באמצעות התיווך המעוות שלהם? תבינו, נתניהו לא חסם 
אף אחד מלומר את דברו, ושיהיו משמיצים ככל שיהיו, והם הרי 
יודעים להשמיץ. כל שנתניהו עשה זה להקים ערוץ נוסף ברשת, 
כך שיוכל לומר את הדברים כפי שהוא רואה אותם. אלטרנטיבה 
מינימלית עבור אנשים שלא רוצים פרשנות שמאל בוטה. אבל 
אסור  תהיה.  לא  היה  להשתיק,  ממהרים  הביטוי  חופש  דוגלי 
כאן,  גם  ביטוי.  חופש  וחייבים  רוצים,  לא  שהם  מה  את  לומר 
בו  אי אפשר להחזיק בשתי הטענות  כך, אבל  או  כך  החליטו, 

זמנית. 

פוליטיקאים, הפסיקו להגדיל 
תקציב

יתנו  מה  ברור  לא  בערב  בחירות,  של  ומערבולות  תהפוכות 

בסקרי בוקר, ובבוקר סקרים שלא שיערו אבותינו. עד כאן שגרה 
של הפתעות. אבל מה שיותר שגרתי, אלו ההבטחות החוזרות 
משרד  של  התקציב  את  "אגדיל  הפוליטיקאים,  של  עצמן  על 
ויזתא לשירות חברתי חיוני", ולרוב מצרף ומספר תאב הקולות 
גם להתפאר על העבר -  כיצד " פעלתי והגדלתי את התקציב 

החיוך החברתי שוויוני". ובכן, רע מאד. 
לאזרח,  השירות  את  משפרת  בהכרח  איננה  תקציב  הגדלת 
יבוא בהכרח במחיר צמצום  דבר אחד  וכל הגדלת תקציב של 
תקציב של דבר מה אחר. הצלחה גדולה יותר בתחום הבריאות, 
למשל, שבאה במחיר הדרדרות בחינוך, זו לא פרמיה שהאזרח 
כל  של  התקציב  את  להגדיל  תרצו  ואם  מנבחריו.  לקבל  רוצה 
השירותים כולם, אזי יהיה צורך להעלות מיסים, ולזה אף אחד 
לא מוכן. כלומר, אף אחד ממשלמי המיסים, אלו שלא משלמים 
הרי אדישים לאופן בו המדינה שודדת אנשים אחרים. אם לא 
יעלו מיסים, אזי בהכרח יגדל הגירעון, ואיתו גם תגדל הריבית, 
אשר תבוא בהכרח על חשבון שירותים לאזרח. שהרי כיום, רק 
הריבית )בלי החזר הקרן( שמשלמת הממשלה על חובות עומדת 
על כ-30 מיליארד שקלים בשנה, כגובה תקציב הבריאות בערך. 
אין  מסוים,  ציבורי  שירות  של  התקציב  הגדלת  כאשר  זה  וכל 
שום ערובה שהוא אכן ישתפר. קחו למשל את תקציב החינוך, 
למעשה  זהו  שקלים,  מיליארד  בכ-60   2010 בשנת  שהסתכם 
נחזור  תקציב כפול בגודלו לעומת תקציב החינוך לפני עשור. 
היו בתקציב החינוך של  נוספים  מיליארד שקלים   30  - זה  על 
2018 לעומת 2008. התוצאה? פחות או יותר אותו הדבר. אחוז 
הישראלית  החינוך  מערכת  אך  במעט,  עלה  לבגרות  הזכאים 
עשרות   .OECD-ה במדינות  המפגרות  אחת  להיות  ממשיכה 
מיליארדים פשוט הלכו לפח. כלומר, למנגנונים של המערכת, 

לפקידים, למשכורות, לוועדי העובדים. 
אם  לכם  יועיל  לא  ודולף,  מחורר  חלוד  צינור  לכם  יש  אם 
שיותר  תהיה  התוצאה  כן,  תעשו  אם  המים.  לחץ  את  תכפילו 
ידלפו מהחורים. לכן, כאשר פוליטיקאי מבטיח "להגדיל  מים 
את התקציב", הוא לא דואג לכם, הוא דואג לחורים בצינור – 

לוועדים, למקורבים, לפקידים. 
להגדיל  יבקש  לא  שהוא  בכך  יבחן?  במה  רציני  פוליטיקאי 
תקציב. אלא שיציג איך הוא הולך לשפר את השירות או המשרד 
עליו הוא יופקד בלי שום שקל נוסף. אילו רפורמות הוא מעוניין 
לקדם, אילו חסמים הוא יפעל כדי לפרוץ, אילו פונקציונרים הוא 
הולך לפטר, מול אילו וועדי עובדים הוא הולך להיאבק, בכמה 
הוא יצמצם את כוח האדם, ואילו אתגרים הוא הולך לטפל. אם 
אזי בכלל  יוכל לצמצם את התקציב,  גם  בנוסף לכל אלה הוא 

מדובר בעוסק בצרכי ציבור באמונה. 
איש ציבור שמבטיח לטפל בכל החורים שיש בצינור, זה מישהו 
שבאמת הולך להביא תועלת לבוחרים שלו ולא לפונקציונרים. 
המערכת הציבורית עמוסה לעייפה בכוח אדם מיותר ומושחת, 
ובזה צריך להילחם. זה לא קל, הרבה יותר קל "להגדיל תקציב", 
אבל כל מי שרוצה לקבל יותר תועלת מהשירות הציבורי ירצה 
להצביע למי שהולך לעבוד קשה. וכדאי שהפוליטיקאים יבינו 

את זה, ויפה סקר אחד קודם. 



לא משנה מה יעשה נתניהו – הוא יספוג ביקורת תקשורתית • על היעדר מזרחיים 
ברשימה ועל עודף מזרחיות, על שליטה דיקטטורית ועל אבדן שליטה, על חופש הביטוי 

ונגד השמעת קולו באמצעים עצמאיים

אם יש לכם צינור 
חלוד מחורר ודולף, 

לא יועיל לכם אם 
תכפילו את לחץ 
המים. אם תעשו 

כן, התוצאה תהיה 
שיותר מים ידלפו 

מהחורים. לכן, 
כאשר פוליטיקאי 

מבטיח "להגדיל את 
התקציב", הוא לא 

דואג לכם, הוא דואג 
לחורים בצינור – 

לוועדים, למקורבים, 
לפקידים

"



תרסיס סנו מקסימה למייבש, לריסוס ישירות על אריגים בתוך מייבש הכביסה, בארון או 
על חבל הכביסה. לכביסה רכה ומפנקת עם בישום עצמתי במגוון ניחוחות אהובים של 

מרככי כביסה: בלו בלוסם, אולטרה פרש, מאסק, לבנדר, סנסיטיב ובייבי.

לריח שנשאר ונשאר
סנו מקסימה למייבש

יפי,ירושלים

"אחד הדברים שאני הכי אוהבת זה שהכביסה 
תמיד מריחה נפלא. אחרי שאני מוציאה 

את הכביסה מהמכונה אני מרססת עליה 
'סנו מקסימה'. כך היא יוצאת ריחנית ביותר 
ואני מקבלת מלא מחמאות מכל השכנים".
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גנץ, חזור לשתוק

הבחירות הפנימיות בליכוד מאחורינו. הבן השב 
בהחלט  אבל  הראשון  במקום  נבחר  לא  סער  גדעון 
המלחמה  למרות  הראשונה,  בחמישיה  נבחר 
ליוקרה  נתניהו.  משפחת  נגדו  שניהלה  והמיותרת  האישית 
מראש  האבוד  הקרב  בליכוד,  ומעמדו  נתניהו  של  האישית 
לא הוסיף. ההפסד של דויד שרן מומלצו של נתניהו במחוז 
ת״א, למיכל שיר שנתמכה על ידי גדעון סער, לא הוסיף צבע 
ללחיי משפחת נתניהו. לרשימת נפגעי נתניהו הארוכה מדי, 
נוסף פצוע... שלא הוכרז כחלל. העתיד ילמד באם זה לא היה 

׳נפגע אחד יותר מדי׳. 
רשימת הליכוד לכנסת הבאה מכובדת. השרים למעט השר 
איוב קרא נבחרו מחדש, פנים חדשות השר יואב גלנט וראש 
ובמקומות  במחוזות  בצמרת.  ברקת  ניר  לשעבר  י-ם  עיריית 
קוריוזים  ח״כ  וחדשים,  ראויים  אנשים  נבחרו  המשוריינים 
חזן  ואורן  גליק  יהודה  מרות,  קיבלו  תמיד  שלא  וצבעונים 
נדחקו אחור. נתניהו מתנחם בכך שהמצביעים אישרו לו עוד 

שיריונים, נחמת עניים. 
בראשותו  העבודה  מפלגת  רשימת  תבחר  הבא  בשבוע 
ההוויה  ממרכז  להעלם  שמאיימת  המפלגה  גבאי,  אבי  של 
שנות  ו100  מדינה  של  שנה   70 לאחר  בישראל  הפוליטית 
העבודה  במפלגת  הבחירות  היסטוריה.  ציונית.  פעילות 
אפי׳ לא תופסים כותרות. הסיכוי להיות מפלגה דו-ספרתית 
המקומות  שלושת  על   קיים.  לא  עד  מינורי  ולהתאושש, 
נטושה מלחמה  ושיריוניו,  ליו״ר המובטח  בנוסף  הריאליים 
שלא זוכה לכותרות. וותיקי המפלגה מכים על חטא ׳איבוד 
חיים  מרכז-שמאל.  למפלגת  בהפיכה  ההיסטורית,  הדרך׳ 
רמון אחד מאדריכלי שינוי הקו, מציע למפלגה להתאחד עם 
מר״צ. במר״צ מסכימים! בתנאי שהם בראש... לשם הגיעה 

׳המפלגה האבודה׳.
מראש.  עליו  ומוותרים  שחונק  חיבוק  זה  דוב׳  ׳חיבוק 
הנביא קורא לזה ׳בא לברך ונמצא מקלל׳. הטוען לכתר רב 
אלוף מיל׳ בני גנץ שבר את שתיקתו ומאז לא מפסיק לעשות 
טעויות של טירון מתחיל. בראיון ראשון למוסף סוף השבוע 
של  מדינית  מחשבה  מתוך  בוצעה  "ההתנתקות  גנץ:  אמר 
מדינת ישראל. הושג ציון גבוה מאוד לכל הצדדים המעורבים 

ביכולת לא לקרוע את העם כשזה בוצע". 
המראיין חנוך דאום: אז אתה לא מצטער על זה שעקרנו 

משם את היישובים?
גנץ: "זה היה מהלך חוקי, שהתקבל על ידי ממשלת ישראל 
ובוצע על ידי צה"ל והמתיישבים בצורה כואבת, אבל טובה. 

צריך לקחת את הלקחים ולממש אותם במקומות אחרים". 
דוברו של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן התייחס 
לדברים ופרסם הודעה כי אמירותיו של גנץ "מעודדות, אם 

יצליח וימשיך לדבוק בעמדה זו".
הדעת  בהיסח  לו  שהזדמן  השלל  על  עט  הממשלה  ראש 
ומיד פרסם תגובה צינית מושחזת. "אני מאוד מאוד מרוצה, 
חזקה,  רשימה  דמוקרטי  באופן  בחרו  הליכוד  מתפקדי 
מרשימה, טובה לישראל. הם גם הצביעו בעד ההצעה שלי", 

לשיריונים נוספים. 
"אבל הצרה היא, שגם אבו מאזן מרוצה, כי בני גנץ אמר 
ואבו  ושומרון,  ביהודה  שנייה  התנתקות  יבצע  שהוא  היום 
הממשלה.  ראש  הוסיף  בבחירות",  הצלחה  לו  איחל  מאזן 
האלה  הבחירות  את  לנצח  יחד,  ללכת  חייבים  אנחנו  "לכן 
ולמנוע את זה. כשאבו-מאזן מרוצה, אזרחי ישראל צריכים 

לדאוג. 
לפרסם  ומיהרו  מוקש,  על  שעלו  הבינו  לישראל׳  ב׳חוסן 
הודעת הבהרה, "ההתנתקות בוצעה והובלה על ידי ממשלה 
פעולות  יהיו  לא  גנץ  הליכוד. בממשלת  לגיטימית בראשות 
הלקחים  סוגיית  יישובים,  לפינוי  הנוגעות  צדדיות  חד 
שבראיון, התייחסה לחשיבות מניעת קרע בעם, והקפדה על 

עוגנים ביטחוניים קשיחים בכל מדיניות עתידית".
זמן שבני  כל  בתרי״.  בסלע שתיקה  ״מילה  נאמר  זה  ועל 
ולהתראיין,  לדבר  שהתחיל  מאז  מעד.  לא  הוא  שתק,  גנץ 
ותקשורת  במדיה  בשימוש  המועטת?  והבנתו  ניסיונו  חוסר 
כדי  עד  בולטים  וכוונות,  מסרים  להעביר  בכדי  המונים, 
מבוכה וגיחוך. אבן שטיפש אחד זורק לבאר אלף חכמים לא 

יצליחו להוציאה. 
ורואה את המנדטים שנעלמים  יושב על הגדר  יאיר לפיד 
הניסיון  חוסר  על  בדיוק  בונה  גנץ,  לבני  דירה  ועוברים 
הבכורה  על  גנץ  בני  יריבו  של  ההבשלה׳  ׳חוסר  ולטענתו, 
מעידה  לעוד  מחכה  הוא  שמאל׳.  שאינו  ה׳מרכז  במחנה 
רב  ובראשם  המתווכים,  לכל  לומר  לפיד  יוכל  ואזי  רצינית, 
אלוף מיל׳ גבי אשכנזי רבותי, הבחור-גנץ חייב קדנציה של 
שפשוף, כיום, רק אני המתאים להובלה ולהתמודד לראשות.

אין חילוקי דעות אמיתיים או אידאולוגיים בין שניהם. רק 
שאלת מי בראש, מעכבת בינתיים את המיזוג המתבקש. בלית 
ברירה ובהעדר הסכמה לפיד יוותר. לפיד לא יעמוד למבחן 
הבוחר? כשרוב הסיכויים שהוא יהיה סרח עודף ואולי שולי, 
יותר חכם  והתפקיד הבכיר. הרבה  יקטוף את התהילה  וגנץ 
שימצב  גנץ  עם  מראש  בהסכם  האישי  עתידו  את  להבטיח 
2 ואולי רוטציה. ההתחלה הגרועה של  אותו בעמדה מספר 
גנץ, מבטיחה שההחלטה על המיזוג בין המפלגות תהיה רק 

ברגע האחרון, ערב הגשת הרשימות. 
של  מומנטום  על  לשמור  הצליחו  לא  לישראל׳  ב׳חוסן 
ליצור  הצליחו  לא  הם  הכותרות.  בראשות  ושרידות  עמידה 
מיזוג או צירוף שיגנוב כותרות וישתלט על השיח הציבורי. 
עדינה  והגב.  לוי  אורלי  ח״כ  הפוטנציאלים,  המועמדים 
אחד!  במחיר  שתים  ומזרחיות,  נשים  שתיהן  בר-שלום, 
מתעקשות על השלל. בוגי יעלון לימד אותם, שהמעז מנצח 
לליכוד,  שייך  האחרון  השבוע  מתקבלות.  הדרישות  וכל 
שבחר את מועמדיו בדרך סופר דמוקרטית, שזכתה להערכה 
ולסיקור רב. בשבוע הבא בחירות במפלגת העבודה, מר״ץ, 
מפלגת הימין החדש תפרסם את רשימת המועמדים, הכותרות 

יהיו תפוסות. מומנטום צריך ליצור ואז לשמר.   
עצמו  לבדל  ממשיך  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
׳נתניהו  הסלוגן  לכתר.  ׳כאילו׳  הטוענים  של  מהקטנוניות 
טראמפ-נתניהו  הצמד  של  התמונה  אחרת׳  מליגה  מנהיגות 
הגמדים  את  משאיר  נתניהו  פעולתם.  את  עושים  בענק, 
עולם. בעוד  ויוצא שוב למסעות חובקי  להשתכשך בביצה, 
התמונות  ולאדימיר-פוטין.  רוסיה  מנהיג  עם  ימים  עשרה 
סלוגן,  מכל  יותר  שוות  המשותפת,  וההצהרה  המשותפות 
הינו הראשון בשרשרת  ו-או חיבור בשמאל. המסע לרוסיה 
מסעות נתניהו בעולם הגדול עד ליום הבוחר. נתניהו בטוח 
שאלו לא מסעות פרידה, אלו נסיעות שיבליטו את מנהיגותו 
נוספות  נסיעות  שיבטיחו  מסעות  המתחרים.  על  ויתרונו 
בעתיד. בזמני הטיסה יוכל נתניהו לקרוא ולהעמיק בהחלטות 

היועמ״ש, נעים זה לא יהיה.   

המעידה הלשונית של הרמטכ"ל לשעבר בסוגיית ההתנתקות מלמדת שעליו 
למעט להתבטא ככל שניתן, הקרב המיותר שניהל נתניהו נגד סער עלה לו בנזק 

תדמיתי חסר טעם ובמחנה הציוני חוששים מהכחדה

עו"ד יצחק שינפלד 



׳חיבוק דוב׳ זה חיבוק 
שחונק ומוותרים עליו 
מראש. הנביא קורא 
לזה ׳בא לברך ונמצא 
מקלל׳. הטוען לכתר 
רב אלוף מיל׳ בני גנץ 
שבר את שתיקתו 
ומאז לא מפסיק 
לעשות טעויות של 
טירון מתחיל. בראיון 
ראשון למוסף סוף 
השבוע אמר גנץ: 
"ההתנתקות בוצעה 
מתוך מחשבה 
מדינית של מדינת 
ישראל. הושג ציון 
גבוה מאוד לכל 
הצדדים המעורבים 
ביכולת לא לקרוע את 
העם כשזה בוצע". 

"
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היה לי הרבה מה לומר על מה שקרה השבוע 
באישור התקציב באלעד, במקום זה אני מעדיף 
להביא את הדברים כלשונם, אותם כתב ושלח 

לי אבשלום אוחיון:
ההצבעה של שני חברי המועצה באלעד בעד התקציב, 
תוך הפרת הסיכום עם ש״ס, נועדה לפי מה שפורסם לקידום 
ענייני העיר אלעד. חשוב. חשוב מאוד. הם כמובן נשמעו 

לדעת רבותיהם. חלילה מלפקפק. 
נציג נוסף מטעם דגל התנגד. אולי כי הוא נשמע לרבותיו, 
ואולי כדי שמחר יוכלו לצייר את התומכים כמורדים. אבל, 

למה זה באמת משנה? 
נפל דבר בישראל! אין על מי לסמוך בסיעת דגל. כלומר, 
אולי יש, אבל לא ניתן לדעת ברגע נתון מיהו. איזו דעת 

תורה היא הקובעת? עם מי צריך לסכם? 
אולי ההצבעה ביום חמישי האחרון בעד התקציב תועיל 
לעיר אלעד לשנה הקרובה, אולי גם קצת יותר מזה, אבל היא 
תזיק בצורה בלתי הפיכה לעיר אלעד בטווח הארוך! אין 
יותר סיכומים, ואם נותרו כאלו אין שום צורך לכבד אותם. 
אבל נניח רגע לאלעד השסועה, הנזק הוא בלתי הפיך 
לכל מאבק ציבורי, בכל הארץ, ולתמיד! כי מהיום אין 
לציבור הליטאי הנהגה! אין לציבור הליטאי שופר! יש 
לציבור הליטאי הרבה הנהגות, הרבה מנהגים, והרבה 
שופרות. זה לא השטן שמתבלבל מהשופר, הציבור כבר 

מבולבל! בקול מי לשמוע?
אז לאלעד יהיה תקציב לשנת 2019, אבל את אמונת 

החכמים, והנהגת גדולי הדור קברתם!
חלילה מלהרהר אחר דברי תלמידי חכמים שכנראה שקלו 
את כל השיקולים, והחליטו מה שהחליטו, אבל באותה עת 
תלמידי חכמים אחרים החליטו גם הם מה שהחליטו, וגם 
אחרי דבריהם אין להרהר. נו אז מה? בקול מי להקשיב? 
לקראת חג הפסח הקרב ובא יתנוסס הפסוק ועשית ככל 

אשר יורוך על כל שלט חוצות, בקול מי? 
אין מנהיג לבירה... 

יש תקציב לאלעד 2019. 

ליכוד ממלכתי
מעיון בתוצאות הפריימריז בליכוד עולה תמונה ברורה 

של רשימה מכובדת וממלכתית. 
דחיקתם אל מחוץ למקומות הריאליים של אורן חזן, 
כמו גם של יהודה גליק ואיוב קרא, וכניסתם של אנשים 
כמו ניר ברקת ויואב גלנט אל העשירייה הראשונה בליכוד, 
הולכת ומתבררת התמונה, חברי הליכוד בחרו ברשימה 

שתייצג אותם בכבוד. 
גם נצחונו של גדעון סער, למרות כל רעשי הרקע על הנזק 
שזה יעשה לנתניהו אחרי הבחירות, מלמדים בעצם שבסך 
הכל נעשה עוול למפלגת השלטון. הניסיון ליצור את רשימת 
הליכוד ואלו שבוחרים בה כאנשים בלתי אחראים, כשל. 
בנימין נתניהו יכול היום ללכת לבחירות הללו כשיש לו 
רשימה מכובדת. הליכודניקים יכולים להיות רגועים בעניין 
זה, כי גם אם נניח ונתניהו יאלץ לפרוש אחרי הבחירות 
הקרובות בשל כתבי האישום שלו, או בגלל שהוא יגיע 

להסדר עם הפרקליטות של פרישה תמורת מחיקת התיקים 
נגדו )ולהערכתי זה מה שיקרה בסופו של דבר(. גם אם 
נתניהו הולך לביתו, רשימת הליכוד שנבחרה השבוע 

מוכיחה שבעצם יש למפלגה הזו המשך. 
בין אם זה יהיה גדעון סער או יולי אדלשטיין )מעריך 
שזה יהיה בכיוון של יולי( עדיין, מדובר ברשימה שיכולה 
להביס כל מפלגת שמאל- מרכז שיש כרגע לפוליטיקה 
להציע. נכון, הבחירות הללו הן שאלת האמון שנותן הציבור 
בישראל לבנימין נתניהו. אבל ביום שאחרי, לא תישאר כאן 
מפלגה נטולת מנהיג פוטנציאלי. יש בעשירייה הראשונה 
של הליכוד גם ביטחוניסטים, וגם אנשים שיכולים להנהיג 
באחד הימים את המחנה הלאומי, ואת המדינה כראש 

הממשלה הבא. 

הבית היהודי
מתאושש 

כל מי שראה את הסקרים בימים שלאחר פרישתם 
של נפתלי בנט ואיילת שקד מהמפלגה, סקרים שבהם 
הבית היהודי לא עבר אחוז חסימה, הבין שסקרים אלו 
לא משקפים את מצבה של המפלגה הזו. מפלגת הבית 
היהודי )המפד"ל( חיה וקיימת. את ההוכחה לכך קיבלנו 
כבר בסקרים שפורסמו השבוע, סקרים המעניקים למפלגה 

הזו באזור השישה מנדטים. 
בסופו של דבר, אחרי שיכופפו האחד את השני, נראה 
כאן רשימה של הבית היהודי עם האיחוד הלאומי. מתוך 
החמישייה הראשונה יקבלו אנשי האיחוד הלאומי שני 
נציגים, השלושה יהיו מקרב הבית היהודי. כשהמקום 
השישי יישמר לנציגי עוצמה יהודית. מה שמותיר אותנו 
עם השאלה, מה יעשה אלי ישי במצב כזה. הוא לבדו 
ככל הנראה כבר לא ירוץ לבד במסגרת מפלגת יחד. גם 
ישי מבין שאין לו היום סיכוי להתקרב לאחוז החסימה. 
השבוע לחשו לי, שבעצם השיריונים שביקש נתניהו לעשות 
בליכוד במקומות ה28 וה30 משהו, הם נועדו עבור אלי 

ישי. תרחיש זה אינו סביר. 
נתניהו, שיזדקק לכל מפלגה אחרי הבחירות הללו, לא 
ירצה להעכיר את היחסים עם יו"ר שס אריה דרעי. דרעי, 
יוכל להמליץ במצב כזה על בני גנץ שהוא זה שירכיב 
את הממשלה. גנץ זה לא לפיד. לכן יהיה קל יותר לדרעי 
להמליץ עליו. נתניהו יודע זאת היטב, לכן לא סביר שהוא 
יכניס את אלי ישי לרשימת הליכוד בשריון העומד לרשותו. 
אז מה נותר לישי עוד? להסתפק כנראה במקום החמישי 
או השישי במפלגת הבית היהודי-איחוד לאומי, אם ייקח 
את זה בשתי ידיו זה הסיכוי היחיד שיש לו להיכנס לכנסת 
הבאה. ורק לחשוב, שתמורת שלום עם ש"ס ואריה דרעי 
דרש ישי ריץ' רצ', מה שהיה גורם לו להכניס שלושה 
נציגים לכנסת, לא פחות. זה כבר לא יקרה, וצריך להמתין 
ולראות גם מה גודל האשראי שיקבל ישי מחצרו של הגאון 
הרב מאיר מאזוז. שם, לא ממהרים לצאת שוב להרפתקאה 
הזו. יותר נכון, יש לישי קרדיט שם עדיין, אבל זה הלך 
והצטמצם משמעותית מאז הבחירות לרשויות המקומיות 

שנערכו לפני מספר חודשים.

נפל דבר בישראל
על אישור התקציב באלעד ושבירת הגוש החוסם של דגל התורה וש"ס, תוצאות הפריימריז בליכוד שהציגו 

רשימה ממלכתית ומכובדת והטעות הקשה שיעשה נתניהו אם ישריין את אלי ישי ברשימה



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

אבל נניח רגע לאלעד 
השסועה, הנזק הוא 

בלתי הפיך לכל מאבק 
ציבורי, בכל הארץ, 

ולתמיד! כי מהיום אין 
לציבור הליטאי הנהגה! 

אין לציבור הליטאי 
שופר! יש לציבור 

הליטאי הרבה הנהגות, 
הרבה מנהגים, והרבה 
שופרות. זה לא השטן 
שמתבלבל מהשופר, 
הציבור כבר מבולבל! 

בקול מי לשמוע?

"
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האדמו"ר מתולדות אהרן במסע הקודש "וזוכר חסדי אבות" לעיירת דינוב בפולין 
צילום: מתס קורמן 

מעמד הכתרת הגרש"צ רוזנבלט לרב קהילות האברכים באחיסמך בבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 

עידת יוצרים תפוחין קדישין לתומכי כולל 'בית היוצר - דברי יציב' פתח תקוה | צילום: משה גולדשטיין 

עצרת תפילה וזעקה בקריית יובל בירושלים בעקבות חילול ספרי התורה 
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הילולת האדמו"ר רבי מנחם נחום 
מרחמסטריווקא זיע"א אצל האדמו"ר 
מרחמסטריווקא | צילום: יוחנן לוסטיג 

שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר משאץ בת לבנו הרה"צ רבי שלום 
אלעזר מוסקוביץ עם בן הרה"צ רבי יעקב יוסף גרינפלד מלונדון

צילום: יהודה פרקוביץ

הילולת האדמו"ר רבי מנחם נחום מרחמסטריווקא זיע"א אצל האדמו"ר מרחמסטריווקא | צילום: יוחנן לוסטיג 

ועידת 'למען שמו' זוועהיל ביומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'יקרא דמלכא' מזוועהיל זצ"ל 
במלאת ארבעים שנה להתסלקותו | צילום: משה גולדשטיין 

חב
יב
תורצ

םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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