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זיקה  מקיימת  עצמה  שהמדינה  תוך  בחופש  לחיות  אחד  לכל 
- מה  היהודים  מדינת  היא  כי  היהודית.  ולדת  למסורת  מלאה 
שאפשר למדינה לקום וליהודים להתקיים זה התנ"ך והתורה. 
הדת  התורה.  מתימן?  ליהודי  משבדיה  יהודי  בין  מחבר  מה 
חייבת להישאר והמדינה צריכה לקיים זיקה מוחלטת ליהדות, 
אבל להשאיר לכל אדם לחיות את חייו בדלת אמותיו ובסביבה 
שלו ולא לכפות עליו, כמו שאני לא רוצה לכפות על החרדים 

שום דבר".
שילבת שני חרדים ברשימה שלך, למה בעצם?

"כי אני חושב שמה שנעשה עד היום עם החרדים בישראל 
הוא לא תקין ואני רוצה לתקן את זה, אני רוצה שבתוך התנועה 
תהליכי  שיקדמו  חרדיים  לנציגים  בכנסת  ייצוג  יהיה  מגן  של 
בצורה  להשתלב  החרדית  לחברה  שיאפשרו  ושיפור  ייעול 

טובה יותר".
יש רב שאתה נוהג להתייעץ איתו?

עם  והיוועצות  חברות  קשרי  מקיים  אני  השנים  "לאורך 
שלי,  ביחידות  הצבאיים  הרבנים  כלל  בדרך  שונים,  רבנים 
איתם התייעצתי בדיני מלחמה ובדילמות מורכבות, במבצעים 
כדי  איתם  שהתייעצתי  כמובן  הזה.  מהסוג  ודברים  מיוחדים 
לשמוע את דעתם של אנשים חכמים וגם כי מעניין אותי נקודת 
והקפדתי  כמפקד  בידי  הייתה  תמיד  ההחלטה  רב.  של  המבט 
תמיד לשמור על מסורת ישראל ולוודא שאנחנו נמצאים בדרך 
הנכונה. קיימתי קשרים עם רבנים במקומות שונים בהם שירתתי 
וכמובן עם הרבצ"ר ובעיקר הרב אייל קרים שהיה המפקד שלי 

בסיירת צנחנים. יש לי איתו קשר אישי חם, אבל לא רק הוא".
החרדים הרי לא מצביעים ללא תמיכה רבנית מובהקת, 

אז למי אתה פונה?
"אני יודע שיש מספר לא מבוטל של חרדים שאינם מצביעים 
למפלגות חרדיות ויש אנשים שנמצאים במסע של החיים בין 
להצביע  רוצים  הם  בזה,  סגורים  ולא  בטוחים  לא  הם  לבין, 
למישהו שמכבד את הדת והמסורת אבל לא מצביעים למפלגות 
חרדיות, לכל אלו אני פונה ואומר מגן הבית שלכם, אני מתכוון 

לדאוג לכם גם אם לא תצביעו לי ואני מבקש שתצביעו לי".
מה ממשלת החלומות שלך?

"הייתי מאוד רוצה שכל הימין יצביע בפתק אחד. הייתי מאוד 
שמח אם לפני הגשת הרשימות נגיע להסכמה של כל מפלגות 
הימין שכולם מצביעים בפתק אחד ומסדרים את הרשימה לפי 
מפתח מוסכם כדי שמבחינה ביטחונית מדינית תהיה ממשלת 
ימין ונוכל לוודא שהרוב שירכיב את הממשלה יהיה ימין. אם 
כרגע  רואה  לא  ואני  לימין  המרכז  את  לחבר  זה  אחרי  אפשר 
אני  הערבית.  והרשימה  הקיצוני  השמאל  את  לחבר  אפשרות 
לא רואה בשמאל מילה גסה, הם אזרחים הגונים ועושים רבות 

מהשקפתי  מאוד  שונה  שזה  חושב  פשוט  אני  המדינה,  למען 
המדינית הביטחונית".

"לגבי הרשימה המשותפת, לדעתי הם לא מייצגים את ערביי 
סוס טרויאני  ישראל, אלא את הרשות הפלשתינית, הם ממש 
מיעוטים  בני  הרבה  יש  ולכן  חלקם,  לפחות  הכנסת,  בתוך 
שיצביעו מגן ולא לרשימה המשותפת כי מגן תדאג להם ולא 

לרשות הפלסטינית".
עם מי לא תשב בשום מצב?

כל  מישהו?  עם  לשבת  לא  שאחליט  למה  כזה.  דבר  "אין 
ישב  בהחלט  אני  ישראל  מדינת  אזרחי  את  שמייצגת  מפלגה 
מדינת  היא  ישראל  שמדינת  לכך  מחויבים  הם  אם  איתם 
פי  על  ישראל  לכנסת  שנבחר  מי  כל  את  מכבד  אני  היהודים. 

חוק".
יש לך כבר שיתו"פ עם מפלגות כאלו ואחרות?

"יש כמובן שיחות וקשר עם גורמים וגופים שונים, אין ספק 
קדימה  נעה  מגן  כולם, אבל מבחינתי  עם  כולם מדברים  בכך 
ותהפוך לכוח משמעותי ככל שנתקרב לבחירות וכוח עוד יותר 

חזק בבחירות הבאות".
כמה מנדטים אתה צופה?

"נבואה נתנה לשוטים"

מי אתה גל הירש?
מהמשפחות  היו  הוריו  ב-1964,  בערד  נולד  הירש 
חיים  במדבר,  היו  חיי  "כל  ערד,  את  שייסדו  הראשונות 
מדים  על  עלה   14 בגיל  פועלים".  משפחת  של  פשוטים 
הצנחנים  ביחידת  כמפקד  שימש  בשירותו  בצבא.  והתנדב 
פלוגת  על  צנחנים,  פלוגת  בסיירת  צוות  על  פיקד  וקומנדו, 
בית ספר לקצינים, על גדוד צנחנים 202, על יחידת הקומנדו 
שלדג, מפקד חטיבה, מפקד אוגדה, סגן מפקד פיקוד העומק. 

הוא נשוי לדונה ויש לו שלוש בנות ונכדה.
לרמאללה,  צפונית  מחבלים  במארב  קשה  "נפצעתי 
הייתי שנה בבית חולים ועברתי שיקום ארוך, אני נכה 59% 
יוצק  כשאתה  אבל  ייסורים,  יום  כל  סובל  ואני  לצמיתות 
אני  ולבכות.  נכה  להיות  זמן  לך  אין  לחיים שלך,  משמעות 
בשירות  במיל'  תא"ל  הצבאי  השירות  לצד  האחרון  בעשור 
כיתות  ומקים  בשדרות  למנהיגות  המכון  יו"ר  גם  פעיל, 
במחקר  ועוסק  טכנולוגיות  מפתח  הארץ,  בכל  מנהיגות 
כך שאני לא הגנרל הזה שקופץ מהצבא עם חגור  ופיתוח. 
ניסיון אזרחי רב, הקמתי חברות דאגתי  לי  יש  ישר לכנסת, 
לפרנסה לאלפי משפחות ואני מאוד מנוסה בתחום הכלכלי, 
חברתי, חינוכי וגם הביטחוני. את כל הניסיון הזה אני רוצה 

להביא איתי לכנסת". 
איך השפיע על המשפחה מה שעברת?

"המשפחה היא המעוז והמבצר שלי. בלעדיהם לא הייתי 
ולא בעשייה  מצליח לעשות שום דבר. לא בשירות הצבאי 
רה"מ  לבקשת  להסכים  ההחלטה  והחברתית.  הכלכלית 
נתניהו להתמנות לתפקיד מפכ"ל המשטרה, התקבלה בעצה 
למשטרה  לבוא  והתבקשתי  מאחר  רעייתי,  דונה  עם  אחת 
אמרתי  כשליחות.  זאת  ראיתי  אותה,  ולשפר  אותה  לשקם 
המינוי,  את  שסיכל  מי  היה  בפועל,  והתייצבתי.  'הנני' 
לידי  באה  הזו  השחיתות  גדול.  נזק  לי  נגרם  מכך  כתוצאה 
ביטוי בכך שנפתחו נגדי 2 תיקי חקירה כדי לעצור את המינוי 
כלכלית  מבחינה  עצום  הוא  לי  שנגרם  הנזק  כמפכ"ל.  שלי 
שהתיק  עד  שנים   3 וארך  בעו"ד  השקעתי  כספי  כל  את  כי 
ומתרוקן  הולך  השני  והתיק  אשמה  מחוסר  נסגר  הראשון 
מההאשמות השווא ששמו בו, למרות שלצערי כשנודע שאני 
הולך לפוליטיקה כבר היה מי שהדליף שכעת מחפשים אם 
עשיתי עבירת מס הכנסה... לצערי זה יימשך - כי בישראל 
זו שיטה. רוצים לסכל מגמות, תהליכים, פרויקטים ומינויים 
אז פשוט תופרים לך האשמה. שופטים אותך בכיכר העיר, 
החיים שלך נהרסים ועם זה צריך להתמודד. כיוון שראיתי 
למפכ"ל,  אותי  מינו  לא  תפקידו  את  סיים  כשאלשיך  שגם 
החקירות  לסיום  בממלכתיות  שנים   3 שהמתנתי  למרות 
ועלילות השווא, הבנתי שאני את המינוי שלי כבר לא יכול 
לבקש מממשלה, אז הלכתי וביקשתי את המינוי שלי מהעם, 
והעם הוא זה שיקבע אם הוא רוצה אותי בכנסת בשבילו ולכן 
אני פונה לקוראים אם אתם רוצים שאקדם ואחזק אתכם, מי 
שמרגיש חופשי להצביע למפלגה שאינה חרדית ידע שבמגן 

תהיה לו נציגות חרדית בכנסת".
למפכ"לות  המועמדים  הנוכחי  בסבב  שגם  ראינו 

סוכלו, זה מנחם קצת?
"לא חושב שצרת רבים היא חצי נחמה. חושב שזה חמור 
באמצעות  מינויים  סיכול  של  שיטה  כאן  שהתפתחה  מאוד 
פתיחת חקירות ורכילויות, זה אחד הדברים שאני אטפל בו 
באופן נחרץ כשאגיע לכנסת שלא יהיו יותר הביזיונות האלו 
ושיוכלו למנות את האנשים הטובים ביותר להגנת המדינה 

והגנת האזרחים".
לו  ויש  בחייו  פשוטה  לא  תקופה  עבר  ספק  ללא  הירש 
במציאות  להתמודד  הכוחות  את  מקבל  הוא  מאיפה  הסבר 
שכזו: "אני חושב שלמנהיג יש מקורות השראה ולי יש כמה 
מקורות השראה. קודם כל המשפחה שלי שנותנת לי המון, 
ויוזם  מחולל  היום  כל  אותי  לראות  ורוצה  אותי  מעודדת 
דברים. הדבר השני, זה חברים והרבה מאוד אנשים שהלכו 
אחרי בקרב ורוצים שאני אנהיג לא רק בשדה הקרב, אלא גם 
בשדה הקרב הפוליטי. הדבר השלישי שנותן תעצומות נפש, 
זה התנ"ך. אני מאוד אוהב אותו, במיוחד שופטים ושמואל, 
'הנני'  שיאמר  מישהו  לקום  פעם  מדי  שצריך  חושב  ואני 
ויוביל ויעשה מעשה. זה נותן לי המון כוח לראות שזה קרה 
וזה גם יקרה ואני רואה את עצמי תמיד חלק מהשרשרת של 
מדינת ישראל ועם ישראל זה נותן לי תעצומות נפש גדולים 

הדברים האלה".

המועמד החרדי דוד זולדן

בחוג בית בבאר-שבע
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אריה לוין

 ,mdepצילומים: דוברות המשטרה, איחוד הצלה ו
קבוצת החדשות בווטסאפ

טרגדיה מחרידה ומזעזעת התרחשה במודיעין עילית השבוע: 
ראשון.  יום  בבוקר  איומה  בתאונה  נהרגו  חרדיות  נשים  שתי 
בסביבות השעה 10:00 בבוקר התהפך בכביש 443 אוטובוס קו 
304 של חברת קווים שעשה את דרכו מהעיר החרדית מודיעין 
נפצעו  נוסעים  כ-40  נוסעים.  עשרות  כשעליו  לירושלים,  עילית 
בית  בין  אירעה  ההתהפכות  קשה.  במצב  בהם  שונות,  בדרגות 
חורון לירושלים ובעקבות כך נחסמה התנועה בכביש ממחסום 

מכבים למזרח.
הנסיעה  בנתיב  כי  עלה  התנועה  בוחני  ראשונית של  מחקירה 
דרכים קלה  בית חורון למודיעין אירעה תאונת  המקביל מכיוון 
בין שני כלי רכב. רכב פרטי מסוג טרנזיט שהגיע ממול מכיוון 
מודיעין לבית חורון והבחין בתאונה עצר בשטח ההפרדה מצד 
שמאל לכביש בכוונה להעניק סיוע, נהג האוטובוס שהגיע אחריו 
פגע ברכב הטרנזיט, התהפך על צידו, גלש לתעלה ופגע במעקה 

הבטיחות.
"נהג האוטובוס ממודיעין לירושלים נסע בקצב סביר", שחזר 
ופונה לבית  נח אלפנבין, תושב מודיעין עילית שנפצע בתאונה 
נסיעה  כדי  תוך  נאלץ  הוא  מקום  "משום  הרופא.  אסף  החולים 
לעקוף רכב שככל הנראה עצר כדי לסייע לפצועים שהיו בתאונת 
דרכים לא רחוק מאיתנו. בניסיון לעקוף את הרכב שפתאום עצר 
באמצע הכביש לקח סיבוב חזק וכולנו נפלנו". לדבריו, "זה היה 
על  היינו  כולנו  ופתאום  התהפך  שניות  עשר  תוך  מהיר,  כך  כל 
הרצפה של האוטובוס. קיבלתי מכה בצלעות. ניסיתי לעזור במה 

שיכולתי ויצאתי החוצה, ראיתי ילדים ותינוקות".
את  )ראשון(  השבוע  ליוו  עילית  מודיעין  העיר  תושבי  אלפי 
את  באסון.  שנהרגו  ע"ה  גוטמן  חיה  ורחל  רוזן  רוחמה  הנשים 
מסע הלוויה פתח רבה של שכונת ברכפלד הרב ישראל זיכרמן 
בהספד קורע לב שהרעיד את לבבות התושבים. לאחר מכן הספיד 
רבה של העיר מודיעין עילית הגר"מ קסלר שזעק "כולי מלא חיל 
מאותם  נרגע  לא  הלב  בהתרגשות,  הומים  הלב  "קירות  ופחד". 
שומעים  אנחנו  ורעדה.  חיל  מאותו  התרגשות  מאותה  דפיקות 
מאיתנו  תובעים  מן השמים  מאוד.  וחזק  הולך  שופר  קול  כולנו 
לתקן את דרכינו לפשפש במעשינו. תתארו לכם את האוטובוס 
רגעים.  היה שם באותם  קולות מה  איזה  יקרים,  מלא בתושבים 

איזה צרחות, איזה בכי, איזה פחד איזה חיל ורעדה". 
הדרושים  שבצניעות  עניינם  מספר  על  עורר  דאתרא  המרא 
חיזוק ותיקון: "נשים מדברות בדרכים בקולי קולות על שידוכים 
יותר  קצת  צניעות  יותר  קצת  צריך  להם.  יפה  שהצנעה  ודברים 
את  שעוזבת  אשה  הנשים,  ציבור  את  לעורר  רוצה  אני  בושה, 
הבית צריכה לחשוב האם אני מתלבשת בצורה שתעשה נחת רוח 

לקב"ה או לא? נשים צריכות להתלבש בצניעות".
"רחלי,  ע"ה:  גוטמן  רחל  של  בעלה  הלל,  הספיד  כן,  כמו 
מתאים  "כמה  הספדו,  את  הטרי,  האלמן  הבעל,  פתח  צדיקה", 
מי  מיוחדים,  צרכים  בעלת  בחורה  יד  על  באוטובוס  לשבת  לך 
שמכיר אותה, הייתי הולך איתה ביישוב מתתיהו על יד בחור בעל 
צרכים מיוחדים, כל פעם היא הייתה אומרת לו 'שלום', ואמרה 
'יש פה מישהו'". "כל מגמתה היה שאני אלמד  'יש פה נשמה' 
תורה, שאני אהיה ראש ישיבה, שאני אעמיד תלמידים, לא היה 
לה ערך לשום דבר אחר מלבד לתורה", המשיך הבעל את הספדו 

המרטיט.
"מי כמוני יודע כמה אמונה היא החדירה לי, היא חיזקה אותי. 
צריך ללמוד ממך רחלי את עבודת המידות. כזאת צדיקה, במצבים 
נפשיים קשים מאוד היא הייתה אומרת לי: 'זה מה שה' רוצה, אז 
הייתה מתלוננת. היא הלכה  יודעת'. היא לא  אני  זה מה שטוב, 
ללמד בנות. תמיד היא התלהבה שיש לה למסור שיעור בדינים, 
היא הייתה מורה לאומנות ונתנו לה ללמד דינים היא אמרה לי: 
'איזה כיף, אני יכולה לחדד להם ולחדד לעצמי'. היא ראתה את 

זה לא בתור מקצוע אלא בתור שליחות".
בפני  האישי  סיפורו  את  הצעיר  האלמן  הספדו, חשף  במהלך 
קשיי  בגלל  אולי  חשבתי,  פעמים  כמה  "רחלי,  המלווים:  אלפי 
הפרנסה, אולי אני צריך לעבוד תקופה קטנה ולחזור חזרה, אמרתי 
יוצא לעבוד, אני נשאר באמונה'. חשבתי אולי זה  'אני לא  לה: 
מה שמוטל עליי. היא אמרה לי: 'הלל, אתה לא יוצא! אני אקח 
על עצמי עוד חוגים בבית, עוד שעות עבודה, אתה יושב ולומד. 
תקבע לך עוד חברותות בערב, תלמד הלכה רק הלכה'", סיפר ר' 
הלל בהתרגשות. האלמן המשיך ונפרד מרעייתו בדמעות: "מה 
שאתה מספיק לעשות בשנים ארוכות, היא הספיקה לעשות בקצת 
זמן. ליבי לא מכיל את זה, השכל מבין אבל הלב לא מכיל, כמה 
הכרת הטוב יש לי אלייך. רחל חיה, היא חיה עדיין, הגוף אולי 

בקבר - אבל הנפש חיה.
"יש לי שמחה, שלפחות שם למעלה, אצל הבורא, היא רואה 
אותי. היא אמרה לי השבוע, לפני שהגעתי לעולם, הנשמה שלי 
הסכימה לכל מה שאני אעבור בעולם ואמרה כן אני אבוא לעולם 
והיא באה, וגם לזה הסכימה. היא הייתה עומדת על זה שנלמד 
הלכות לשון הרע. פותחת את הספר בשעות מאוחרות, לפעמים 
אני קצת נחלשתי היא הייתה מעמידה אותי ולא דוחה", סיפר ר' 
הלל, "רחלי ... אני מקיים את המצווה בכתובה לקבור את אשתי 

בקבר ישראל, אני אעשה את זה.
לתוך  לתוכנו,  הזה  המקרה  את  הביא  הקב"ה  לחינם  "לא 
קורים  שדברים  רגילים  אנחנו  כלל  בדרך  שלנו.  המשפחה 
למשפחה ההיא או ההיא, ולא מרגישים שזה נוגע אלינו. אם ה' 
הוא  מה  בדיוק  יודעים  לא  אנחנו  במשפחה,  אצלנו  זה  את  שם 
לכל  יתחזק  אחד  כל  וודאי  הקודש,  רוח  בעלי  לא  אנחנו  רוצה, 
הפחות באמונה, שידע שיש משגיח לעולם. והעולם יבוא לתיקון 
בין אם נרצה ובין אם לא נרצה. מי שמאמין זוכה קצת יותר לקרב 

את הגאולה".
מבקש  "אני  מרעייתו:  מחילה  ביקש  הספדו,  סיום  לקראת 
מחילה מאשתי, אם היה חוסר כיבוד והיה פגיעה, החובות שלא 
פרעתי לה. הוריה היקרים, הכרת הטוב שלי אליכם שגידלתם בת 
את המבט  דיבורה,  את  מכירים  קטנה  צדיקה, מאז שהיא  כזאת 
החיפוש  זה  שלמות,  רק  וחיפשה  אופקים  לסמינר  הלכה  שלה, 
שלה להידבק בבורא, זכיתי להיות במחיצתה תקופה קצרה. אני 
נפשה,  אהבת  שהיה   - דניאל  את  ואגדל  הלאה  זה  עם  אמשיך 
לתורה, כמו שהיא רצתה בדרך ה'. רחל מבכה, תתחנני ותתפללי 
שהקב"ה יזכה אותנו להתפלל אליו להחזיק באמונה לקבוע את 

הדברים בלבנו ולחיות עם זה".
לאחר מכן הספיד קלמן, אביה של המנוחה רוחמה רוזן: "בעוד 
חמש דקות האוטובוס מגיע - אלה המילים האחרונות שאמרתי 
לה", ספד האב. "הקב"ה חנן אותנו בילדה עם נשמה מיוחדת לא 
בחורה רגילה", פתח ר' קלמן את הספדו. "זו לא בת מן השורה, 
נולדה בלי יצר הרע אז בשביל מה הקב"ה הביא אותה לעולם? 
יקרה  כך  וחווינו שהקב"ה הביא אותה לעולם, נשמה כל  ראינו 
נזכה.  המורחבת  והמשפחה  אשתי  אני,  שאנחנו,  כדי  בשבילנו. 
זכינו! אוי, זכינו על ידה קצת להתקרב לקב"ה עוד יותר לדבוק 
נפטרה  ז"ך  לשון  שנה   27 לחיות  זכתה  היא  הטהורים.  בדרכיה 

בגיל שהייתה זכה, נולדה זכה ונפטרה זכה". 
והוסיף  בהמשך הספדו דיבר על הארת פנים שהקרינה ביתו, 
כי על כל בני העיר להתחזק בטוב לב ובהארת פנים האחד לשני: 
יחד  להתחזק  צריכים  טובים.  כך  כל  ספר  בקרית  פה  "אנשים 
אפשר  כמה  חלב.  ממשקהו  יותר  לחברו  שיניים  המלבין  בגדול 
לחייך לשני, לומר בוקר טוב לשני, לעודד את השני. פוגשים אחד 
לפני התפילה, חושבים שצריך לתת לו פנים כאילו תשעה באב, 

אפשר להגיד בוקר טוב, חיוך טוב".
יוצא שאנשים  "הבת לימדה אותי כל כך הרבה, כמה פעמים 
אפשר  אם  מישהו,  למצוא  קשה  התיבה?  לפני  לעמוד  ניגשים 
לא  טובה,  מילה  איזה  רבה  תודה  כוח  יישר  לו  להגיד  כך  אחר 
חושבים  מספיק  לא  אך  מהם,  להתעלם  חושבים  וחס  שחלילה 
עליהם". לקראת סיום הספדו תיאר האב השכול את רגעי הפרידה 
הבוקר  נפטרה.  רייזל  "רוחמה  האסון:  ביום  מביתו  האחרונים 
התלבשה  היא  באוטובוס.  רק  נוסעת  הייתה  היא  אותה,  שלחתי 
לאוטובוס  התקשרתי  לשלום.  אותה  שלחתי  מהבית,  יצאה  היא 
לטרמפיאדה לראות אם מגיע קו 304 בזמן. אמרתי לה 'רוחמה, 
האחרונות  המילים  אלה  מגיע'  האוטובוס  דקות  חמש  בעוד 
עלתה  היא  זאת  ועם  זאת,  עם  לאוטובוס  עלתה  היא  שאמרתי. 
למרום. הקב"ה נתן לנו נשמה כל כך יקרה וזכה. נתן לנו אותה 

ולקח אותה יהי שם ה' מבורך",
השתיים  נטמנו  שם  בירושלים  המנוחות  להר  המשיך  המסע 

למנוחת עולמים.
ורבנים התייחסו לאסון ושוחחו  ישיבות  גדולי ישראל, ראשי 
האסון  בעקבות  להתחזק  יש  במה   - ותלמידיהם  מקורביהם  עם 

הנורא.
מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי אמר כי האסון הקשה 
בלימוד  להתחזק  יש  ובעיקר  כולו  הדור  עוונות  על  כפרה  הוא 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  ומצלא".  "מגנא  שתורה  התורה 
גרשון אדלשטיין התבטא כי אין לחפש אשמים בתאונה ואמר כי 
"הכל בידי שמים. הציבור צריכים חיזוק, אבל כאשר מתחזקים 
אין להאשים אחרים, רק כל אחד יאשים את עצמו ויחזור בתשובה 
על עצמו, כל אחד יודע נגעי לבבו במה צריך להתחזק ועל מה 
סימן  זה  בתאונה  שנפגע  "מי  כי  התבטא  עוד  בתשובה".  יחזור 
חשוב ונפגע כדי לכפר על הדור". כמו כן עורר הגר"ג להתחזק 
בצניעות ואמר כי "ענייני צניעות שייכים לכל אחד ואחד, ונוגעים 

גם לגברים".
נמצאו  כי  אמר  זיכרמן  ישראל  רבי  הגאון  ברכפלד  של  רבה 
מזוזות רבות פסולות בבתי התושבים בעיר מודיעין עילית ושכונת 
ברכפלד, ויש להתחזק בבדיקת המזוזות. משגיח ישיבת 'אורחות 
תורה' הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי אמר לבני הישיבה כי מרן 
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל אמר לו לפני שלוש שנים 
אחרי אסון 402 כי בזמן הזה שאין לנו נביאים על כל אחד מוטל 
"ישרים דרכי ה' ופושעים ייכשלו בם", ולחפש במה להתחזק כל 

אחד לעצמו. 

"צרחות, 
בכי ופחד"

אוטובוס הדמים 2: בדיוק 3 שנים אחרי תאונת האוטובוס בקו 402, 
נגדע פתיל חייהן של שתי נשים בתאונת אוטובוס בקו 304 • הרגעים 

הראשונים, ההספדים קורעי הלב ודברי החיזוק של גדולי ישראל
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יצחק לרר

השבוע התקיימו הבחירות הפנימיות בעבודה ובשבוע שעבר 
רבים  סיקרנו  המפלגות  בשתי  הפריימריז  הליכוד.  במפלגת 
מהרבה היבטים. פוליטיקה פנימית, שינויים במפלגות ועוד. אחד 
הדברים שתפסו את העין הם שני מתמודדים חרדים, האחת מיכל 
השניים  בליכוד.  פליישמן  זאב  הוא  והשני  בעבודה  צ'רנוביצקי 
ספק  ללא  מדובר  אך  כרגע,  ריאליים  ספק  במקומות  נמצאים 
בתקדים. עד שייכנסו לכנסת, זה הזמן לשאול אותם כמה שאלות 

בוערות.
חרדית מטעם מפלגת  היא מתמודדת   ,)38( צ'רנוביצקי  מיכל 
העבודה, ילידת העיר בני ברק, פעילה חברתית, חלוצה בציבור 
להכלת  המאבק  וממובילות  החרדי  הפמיניזם  בתחום  החרדי 

החינוך החרדי בתוך החינוך הממלכתי.
כיום מכהנת צ'רנוביצקי כיו"ר התא החרדי במפלגת העבודה 
אותו הקימה בשנת 2016 מתוך שאיפותיה לשלום, שוויון, צדק 
חברתי ושיתוף פעולה בין המגזרים. בפריימריז קיבלה את מקום 
 .21 במקום  לנשים  המשוריינת  למשבצת  עברה  מכן  ולאחר   24
מעשרה  פחות  לעבודה  נותנים  )הסקרים  לכנסת  תיכנס  היא  אם 

מנדטים...(, היא תהיה חברת הכנסת החרדית הראשונה. 
כי היא בטוחה  נחרצות  'כל ישראל', היא אומרת  בשיחה עם 
מתי  הסתם  ומן  החילוניות  במפלגות  חרדיות  ח"כיות  "שיהיו 
או  תמיד:  אומרת  שאני  כמו   – החרדיות  במפלגות  גם  שהוא 
שיהיו ח"כיות חרדיות במפלגות החרדיות או שלא יהיו מפלגות 
חרדיות". מפה היא עוברת להסביר למה זה עדיין נחשב הצלחה 
בבחירות   21 מקום  כי  לזכור  צריכים  אנחנו  כל,  "קודם  גדולה. 
קיבלה  היא  כי  מוסיפה  היא  ובנוסף  לכנסת",  נכנס  הקודמות 
"8,549 קולות, בפעם הקודמת המקום ה-14 היה 7000 קולות. זה 
עניין של טיימינג, מזל והרבה דברים, אבל זה רבע מהמצביעים, 

זה מטורף".
תפקיד  מאיישת  עצמך  את  רואה  את  לכנסת,  תיכנסי  ולא  במידה 

נוסף לצד יו"ר התא החרדי במפלגת העבודה?
יותר  יקבלו  פתאום  אם  להפתיע.  יכולה  תמיד  "פוליטיקה 
מה  יודע  לא  עדיין  אחד  אף  הרשימות  הגשת  עד  הרי  מנדטים, 
קורה. בנוסף, ראינו בקדנציה האחרונה שמקומות שלושים ויותר 
השלישי  לשגריר,  ממונה  השני  מתפטר,  אחד  כי  בסוף,  נכנסו 
עובר לתפקיד בקק"ל, הרביעי עובר מפלגה – 'בום' אתה מוצא 

את עצמך בכנסת, זה גם מאוד תלוי באורך הקדנציה." 
את בכלל חושבת שיש סיבה למועמד חרדי במפלגה חילונית? 

"מה הפירוש סיבה?"
אני חרדי ואני יודע שיש לי ייצוג נהדר בכנסת..

עכשיו  רק  אבל  בכנסת,  נהדר  ייצוג  לך  שיש  חושב  "אתה 
דיברו על 20% שלא מתכוונים להצביע למפלגות חרדיות בכנסת 
והנציגות החרדית לא מתאימה להם )סקר 'קו עיתונות' שהתפרסם 
במהלך השבוע(, אפשר לראות את ההצבעה לעליזה בלוך, כמות 
עצומה הצביעה לעופר ברקוביץ – אפשר לראות שיש כאן איזה 
שהוא מפץ פוליטי. הסקר שמצביע על ה-20% ממש לא הפתיע 
אותי, זה בדיוק המספרים שאני מדברת עליהם, בעקבות מחקרים 
וגם תחושות שלי מהשטח. אני אפילו חושבת שזה יגיע ליותר. 
יש כאן פוטנציאל של בין 2-4 מנדטים של חרדים שלא מצביעים 
למפלגות החרדיות והשאלה מי יהיה מספיק חכם בשביל לקחת 
נציגים חרדיים במקומות אחרים,  אותם ותאר לעצמך שאם היו 
אז זה כמובן היה הופך ליותר". היא אומרת ומוסיפה כי "זה קצת 

כמו סיר לחץ שבסוף מתפוצץ. לאנשים בסוף נופל האסימון". 
לדעתה יש אחוזים גבוהים של חרדים שלא יצביעו למפלגות 
החרדיות כי "בסדר, אנחנו חרדים, אבל ישראלים, למה להצביע 

למפלגות חרדיות?" כלשונה.  
איך באמת הצלחת לייצר תודעה כל כך חזקה ולהגיע למקום יחסית 

גבוה?
"א. אני במפלגה מ-2010, אבל עד לפני חמישה שבועות הכירו 
אותי אולי עשרה אחוז מחברי המפלגה. אבל עשינו קמפיין כמו 

הרבה  דיגיטל,  הרבה  פרסום,  הרבה  פריימריז,  קמפיין  שעושים 
את  אהבו  מהכל  יותר  אבל  טלפונים.  וגם  אנשים  עם  מפגשים 
אנשים  להכניס  נכונות  הרבה  באמת  יש  הזה  לרעיון  הסיפור. 
את  ציפייה מחפשים  מתוך  וגם  ודתיים  חרדים  להכניס  חדשים, 
מצפה  לא  אחד  אף  קולות.  יביא  שזה  ומאמינים  החרדי  הקול 
שבום, זה יביא שלושה מנדטים, כן מבינים שאפשר להביא משם 
מאמינים  באמת  וגם  יותר.  להביא  אפשר  הארוך  ובטווח  קולות 
בשותפות הזו. נכון שחרדית במפלגת העבודה זה לא מובן מאליו 
וכאילו מה נסגר? אבל להפך אנשים שואלים איך לא חשבנו על 

זה קודם. זה כזה". 

האיש שלנו בליכוד

פליישמן  זאב 
בוגר  הינו   ,)31(
עטרת  ישיבת 
חבר  ישראל, 
ליכוד  מרכז 
נתמך  ותיק, 
בכירי  ידי  על 
השרים והח"כים 
וכן  בליכוד, 
 1738 ידי  על 
המפלגה  מחברי 
לו  נתנו  אשר 
איש  קולם.  את 
ויועץ  העסקים 
התקשורת בעבר. 
פליישמן,  זאב 
בפריימריז  ניצח 

להישג  שהגיע  לאחר  לכנסת  הליכוד  ברשימת  ושוריין  בליכוד 
מרשים ונבחר ברוב מוחץ של 1738 קולות.

ניצחונו של פליישמן מהווה "הישג היסטורי שבו לראשונה, 
על  נתניהו,  בנימין  הליכוד  תנועת  ויו"ר  הממשלה  ראש  החליט 
נבחר  שאליה  לכנסת",  הליכוד  ברשימת  לחרדי  ייצוג  הבטחת 

כאמור פליישמן, כך לדבריו.
אתה  האם  ראלי.  לא  מלכתחילה  שהוא   46 במקום  ממוקם  אתה 

רואה סיכוי שיום אחד תהיה ח"כ חרדי מטעם הליכוד?
ובנוגע   .43 הוא  החרדי  הנציג  של  המיקום  הדיוק,  "למען 
אחז  הליכוד  האחרונות,  בבחירות  רק  כי  תיזכר  בוא  לריאליות, 
האלה  בבחירות  שגם  כך  ב30,  וסיים  בסקרים  מנדטים  ב22 
ראש  ולשם  פלוס  ל40  להגיע  יכול  זה  ב31-32  אוחזים  שאנחנו 
הממשלה מכוון. דבר נוסף ברגע שאבחר אז מקום 43 לא יהיה 
רק עוד מקום ברשימה, אלא הכתובת לכל נושא הקשור לציבור 

החרדי, כנציג הרשמי היחיד של הציבור החרדי בליכוד".
למה אתה חושב שיש צורך במועמד חרדי במפלגה חילונית?

והן  מרכז  כחבר  הן  הרשימה,  צמרת  את  האישית  "מהיכרותי 
אלו  כי  מעיד  אני  התנועה,  של  הכנסת  וחברי  לשרים  כמקורב 
ומחוברים  החרדי  המגזר  של  ליבו  לרחשי  שקשובים  אנשים 
הליכוד  תנועת  המדינה.  של  היהודית  ולזהות  ישראל  למסורת 
שיסייע  חרדי  נציג  ברשימתה  רוצה  היא  כי  ברור,  בקול  אמרה 
מתוך המפלגה לציבור החרדי. יתירה מזאת, ברור כי  דרך הליכוד 
ולקדם תעסוקת חרדים,  ניתן להשפיע רבות  - מפלגת השלטון, 
חשובים  נושאים  ועוד  החרדים,  לסטודנטים  תקציבים  גיוס 

העומדים בסדר היום של הציבור החרדי. וכך אעשה".
מה הן התגובות שקיבלת ומקבל מחרדים?

"תגובות טובות מאד. מה גם שאני חוזר ואומר בכל הזדמנות 
לנגוס  לא  הוא  בליכוד,  הרשמי  החרדי  כנציג  שלי  שהיעד 
שהצביע  חרדי  קהל  לליכוד  להביא  אלא  החרדיות.  במפלגות 

בעבר למפלגות אווירה שלא עוברות את אחוז החסימה כמו אלי 
ישי, ברוך מרזל וחיים אמסלם. דבר שפוגע בסוף בציבור החרדי 

ובגוש הימין כולו".
מה תהיה התוצאה לגביך יום אחרי הבחירות לדעתך ובמידה ולא 

תיכנס לכנסת, תנסה להתמודד בבחירות הבאות?

"בחירתי לרשימת הליכוד לכנסת ה21 הינה הסנונית הראשונה. 
את ההמשך נראה בעוד מספר שנים ששר חרדי ישב סביב שולחן 
הממשלה מטעם מפלגת הליכוד, וייצג בגאון את המגזר החרדי".

ראוי לציין כי עם סגירת הגיליון נחשף כי גם במפלגת 'חוסן 
לישראל' בראשות רא"ל לשעבר בני גנץ, תשובץ אישה חרדית, 

עו"ד עומר ינקלביץ', במקום הנחשב לריאלי.

חדש: חרדים ברשימות 
הליכוד והעבודה

והעבודה  וזאב פליישמן, החרדים שהתברגו לרשימות הליכוד  צ'רנוביצקי  ישראל' שוחח עם מיכל  'כל 
לכנסת • האם יש צורך בייצוג חרדי במפלגות כלליות? האם הם חושבים שיביאו גם מצביעים חרדים? 

ומדוע תוצאות הסקר הדרמטי של 'קו עיתונות' השבוע לא הפתיעו אותם? 

השלכות הסקר
| אוריאל צייטלין |

עבור  'דיילקום'  חברת  ידי  על  שנערך  דרמטי  סקר 
'קו עיתונות' ופורסם השבוע ברשת התקשורת הגדולה 
המפלגות  את  להלחיץ  נתונים שאמורים  חושף  במגזר, 
למאגר  תקווה  להן  לספק  גם  אך  גיסא,  מחד  החרדיות 

מצביעים פוטנציאלי ומשמעותי במיוחד.
675 נשאלים המשקפים את כלל האוכלוסיות בחברה 
לענות  התבקשו  וספרדים,  ליטאים  חסידים,  החרדית, 
– אם הבחירות היו מתקיימות היום, האם היית מצביע 
 20.1% אך  בחיוב,  השיבו   79.1% חרדית?  למפלגה 
זה שנמדד  נתון  יצביעו למפלגה חרדית.  לא  כי  השיבו 
גדולים  קהלים  על  מצביע  מקצועי  באופן  לראשונה 
אך  החרדיות  המפלגות  של  הטבעי  במאגר  המצויים 
כרגע אינם מתכוונים להצביע למפלגה חרדית, וקמפיין 

נכון ומכוון מטרה עשוי להשפיע בגזרה זו.
מהמפלגות  לאיזו  הנסקרים  נשאלו  השנייה,  בשאלה 
יהדות  השיבו   47.3% מצביע?  היית  החרדיות 
יחד  השיבו   20.4% ואילו  ש"ס,  השיבו  התורה,30.5% 
ידועה  מצב  תמונת  עולה  כאן  אחרת.  דתית  רשימה  או 
אחוז  מאה  כמעט  מביאה  התורה  יהדות  כאשר  למדי, 
מביאה  ש"ס  ואילו  פנימה,  המגזר  מקרב  ממצביעיה 
מחוץ  מצביעים  וכשליש  חרדים  מצביעים  שליש  כשני 

למגזר.
 – לומר  הנסקרים  התבקשו  השלישית,  בשאלה 
ולא הייתם מצביעים למפלגות החרדיות, לאלו  במידה 
בחרו  מ55.7%  פחות  לא  מצביע?  היית  מהמפלגות 
בליכוד, רק 7.2% היו בוחרים הימין החדש, 4.6% בלבד 
באיחוד  יבחרו  גנץ, 7.2%  בני  מפלגתו של  את  יעדיפו 
 3.3% לישראל.  עוצמה  עבור  יצביעו   19.5% הלאומי, 
בלבד יתמכו במפלגת העבודה והשאר יצביעו למפלגה 

אחרת.
נמצא אותו מאגר חרדי  היכן  זו מגלה  שאלת מפתח 
כמחציתו  חרדיות,  למפלגות  כרגע  מצביע  שאינו 
ועוד  לפנות,  ש"ס  בעיקר  עשויה  אליהם  ליכוד,  תומכי 
כחמישית מצביעי עוצמה יהודית, המזוהים יותר דווקא 
ימניים  חרדים  של  נוספות  וקבוצות  חב"ד  חסידות  עם 

במגזר.
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נאעה,  ספדה  מתגעגעת",  כך  כל  ואני  שלום  לך  אומרת  "אני 
אמה של אורי אנסבכר הי"ד לבתה בהלווייתה ביישוב תקוע ביום 
שישי האחרון, בה לא נותרה עין יבשה. אורי אנסבכר הי"ד נרצחה 
באכזריות רבה ביום חמישי שעבר ביער עין יעל שבאזור גן החיות 
התנ"כי בירושלים. על פי העדויות, היא הלכה להתבודד באותו 
החיפושים  התחילו  בו  הרגע  בין  הפרידו  שעות  ונעלמה.  היער 

אחריה ועד שגופתה נמצאה ללא רוח חיים. 
ערפאת  המרצח  יצא  חמישי  בבוקר  כי  התברר  בהמשך 
ארפאעיה מביתו בחברון כשברשותו סכין, ועשה את דרכו לכפר 
בית ג'אלה. הוא צעד לכיוון היער, שם הבחין באורי, תקף אותה 
ורצח אותה. הוא נעצר בלילה שבין שישי לשבת באזור רמאללה, 
עלו  החוקרים  וצה"ל.  השב"כ  הימ"מ,  של  משותפת  בפעילות 
הרצח  בזירת  פורנזיים  ממצאים  של  ניתוח  לאחר  עקבותיו  על 
סמוך  הפלסטיני  של  מעצרו  במהלך  הגופה.  מנתיחת  וממצאים 

בין  עימותים  התפתחו  רמאללה,  שבאזור  באל-בירה  למסגד 
ביום  שחזור  ביצע  המחבל  במקום.  לתושבים  הביטחון  כוחות 

ראשון לפנות בוקר של האירוע המצמרר.
ילדה של מילים  נעאה, אמה של אורי, אמרה בהלוויה: "את 
שנותנות ביטוי מדויק ועמוק למי שאת ומה שהיית. רק לומר לך 
עוד  לפעמים  והחזקים.  והארוכים  החמים  החיבוקים  על  תודה. 
הצמדת נשיקה על הלחי שנתנה כח. תודה על אינסוף רגעים של 
לב פתוח ושיחות של שיתוף והקשבה, על האומנות שלך שידעת 
ותמימות  וחדות  שנינות  ועל  צריך  כשהיה  מצחיק  משהו  לומר 
האחרון  הערב  על  תודה  ומיוחד.  עצמאי  בתמהיל  ורגש  ושכל 

שלך איתנו על האדמה הזו".
אמה הוסיפה: "הבאת כל כך הרבה אור לבית, חיים ושמחה. 
שתארגני  עלייך  סמכתי  איך  וזוכרת  פעם  לקמפינג  לצאת  רצית 
הכל. כששברתי את הרגל ולא יכולנו לצאת לקמפינג ארגנת אותו 
ניסית  תמיד  נצא.  שלא  מצב  אין  שהשנה  אמרתי  שלנו.  בחצר 
עם  ואדמה,  טבע  של  ילדה  היית  הוא.  באשר  אדם  לכל  להטיב 
מחברת יוצאת להליכות ומתפעלת מהפריחה, מהשמש ומהגשם. 
לגדל  גינה  שנכין  החלטת  ממך.  למדתי  הרבה 
ירקות ועשבי תבלין. כבר לא תספיקי להכין את 
הגינה ולטייל, ללמוד, להתפתח, להתחתן וללדת. 
בזמן  בתוכך  שנפתחו  חלומות  הרבה  כך  כל 
האחרון. כ"כ הרבה אור יכולת לתת עוד לעולם".

"אנחנו משיבים אותך לאדמה שכל כך אהבת. 
בשעה שצעדת בה, הבית השני שלך בשנה וחצי 
האחרונות, ללא טיפת חמלה לקחו אותך מאיתנו. 
 19 על  תודה  דרכי,  לעולם  לבוא  שבחרת  תודה 
מבקשת  אני  שהבאת.  וטוב  אור  של  שנים  וחצי 
שתתני  טוב,  שכולו  לעולם  עולה  כשאת  עכשיו 
לנו כח מלמעלה להאמין בטוב שבעולם ובאדם 
שלום  לך  אומרת  אני  שלך.  מהאור  לנו  ותשלחי 

וכל כך מתגעגעת אלייך", אמרה האם.
"אורי  לה:  ספדה  תמה,  אנסבכר,  של  אחותה 
שתינו  חזרנו  שבוע  לפני  שלי.  מדהימה  אחות 
מוקדם הביתה, הכנו ארוחת צהריים ואכלנו יחד 
כל המשפחה. לימדת אותי איך להיות מאושרת, 
לעשות  רצינו  לאחרים.  ולעזור  מהקושי  לצמוח 
המון יחד, רצינו לטייל חוף לחוף בפסח וזה כבר 
יקרה. בשבת שעברה ישבנו ואמרת לי שאת  לא 
בת  תהיה  ושבסופה  נגמרת  שהשנה  מאמינה  לא 
20. הלכת לנו עכשיו, למדתי ממך המון... היית 
רק  וניסית  טוב  עשית  וריקוד.  וניגון  אור  כולך 
לתקן את עצמך ללמוד ולצמוח. אני מבטיחה לך 
שאנסה לחיות בשבילך. אני כל כך אוהבת אותך, 

סליחה שלפעמים לא אמרתי לך את זה".
"אורי  אמרה:  הצעירה  של  ממורותיה  אחת 
עיניי.  נגד  המאירות  עינייך  אתמול  מאז  יקרה, 
את  הבעיה  איתך  שיחה  וכל  מורתך  הייתי 
מחשבתך המקורית. לא קיבלת דבר כמובן ועמדת 
כשחיבקת  גם  אמת.  של  אדם  היית  דעתך.  על 
עניינים  בין  שמשלב  חוט  היית  באמת.  חיבקת 
נגד  ויצאת  עולם  לתיקון  פעלת  לארץ.  בשמים 
ולנסות  בדרכך  ללכת  נשתדל  כולנו  צדק.  חוסר 

לתקן את העולם השבור".

בית המחבל יהרס

ברצח  שהודה  המחבל  ארפאעיה,  ערפאת 
הצעירה אורי אנסבכר, אמר בחקירתו שביצע את 
ארפאעיה  ביהודים.  לפגוע  שרצה  משום  הרצח 
לפני  אנסבכר  את  הכיר  שלא  לחוקריו  מסר 
וכי פעל לבדו.  המעשה, אלא נתקל בה במקרה, 
החשוד ברצח תיאר כי בין השניים התנהל מאבק, 
ושחזר בפני החוקרים איך רצח אותה באלימות. 

ביצע את  איתו את הסכין שבה  עולה שהמחבל לקח  מהחקירה 
בקרבת  הסכין  את  מצאו  אותו  שעצרו  הביטחון  כוחות  הרצח. 
מקום. החקירה מתמקדת בשלב זה בשאלה אם מישהו עזר לרוצח 
להימלט אחרי שביצע את המעשה, ואם תכנן מראש לבצע פיגוע 
התקיפה  את  שיבח  לא  טרור  ארגון  אף  כה,  עד  דומה.  במתווה 

והרצח של אנסבכר. 
חברון  בעיר  צה״ל  כוחות  פעלו  השבוע  תחילת  במהלך 

שבמרחב החטיבה המרחבית 'יהודה', ממנה יצא הרוצח. במהלך 
הפעילות מיפו הכוחות את בית החשוד, לצורך בחינת אפשרות 
פעולה  מהווים  פיגוע  לאחר  מחבל  בית  ומיפוי  סימון  הריסתו. 
טכנית, ובכל מקרה נערכים בתנאים מסויגים למקרה של הריסה 
עתידית. בכך אומר הצבא כי מדובר באפשרות בלבד. אם יוחלט 
לבצע את ההריסה – המהלך ייעשה רק בעוד כמה שבועות עד 
כמה חודשים, לאחר השלמת הליכים משפטיים ועבודה הנדסית 

נוספת.

מיזם לזכרה

שמחה  לבבית,  רוחנית,  מאוד  נערה  הייתה  אנסבכר,  אורי 
חברותיה  עם  שערכנו  שיחות  מתוך  עולים  הדברים  ומעניקה. 
ואורי  "אני  מספר:  המשפחה,  של  מכר  צוברי,  יונתן  ומכריה. 
המשפחות שלנו שכנות במשך עשרים שנה ויותר, נולדנו בהפרש 
שלי  ההורים  אחריי,  ימים  תשעה  נולדה  היא  ימים,  תשעה  של 
תמיד אמרו שגבי ונעאה - ההורים של אורי לא הגיעו לברית שלי 

כי נעאה בדיוק ילדה אז את אורי".
"נולדנו יחד, גדלנו יחד דרך המשחקים בשכונה הקטנה שלנו 
עם שאר החברים מפה, חבורה קטנה ומגובשת של חמישה ששה 
חברים שנולדו פחות או יותר באותו זמן וגדלו באותם מקומות, 
היחיד שכולנו הלכנו אליו. בכיתה  בית הספר  הגן בתקוע,  דרך 
קצת  אנחנו  אחר.  ספר  לבית  הלך  אחד  וכל  נפרדו  הדרכים  ז' 
מתרחקים, אבל ממשיכים להיפגש בסניף בני עקיבא בתקוע פעם 

פעמיים בשבוע".
מה לדעתך הכי מאפיין את אורי?

"כמו שאמרתי ושמעתי את זה מכל כך הרבה אנשים אי אפשר 
לי  שעלו  תכונות  על  לשמוע  רוצה  אתה  אם  האצבע.  את  לשים 
יודעת  והאמת כשהיא  והחתירה לצדק  זה העקשנות  לראש מיד 
העוצמות  כל  עם  הולכת  היא  נכון,  שמשהו  צודק,  שמשהו 
האדירות האלו, ממה שאנשים פה מספרים אז היא עשתה צעד 
אדיר בהתקדמות בדרך הזו של האמת ושל התיקון העצמי ושל 

תיקון העולם יחד עם היצירתיות והאישיות שלה".
החברים והחברות שכואבים את המקרה, הקימו יוזמה לזכרה 
היוזמה  הארץ.  את  ולתור  לצאת  ישראל  לעם  קוראים  הם  בה 
שבת  "במוצאי  הטרגי:  המקרה  אחרי  יומיים  ממש  התקבלה 
הישוב  של  הנוער  התכנסנו  ספונטנית  חצי  התארגנות  של  בסוג 
רוח  אורך  על  לדבר  בעיקר  וקפה,   תה  כינור  עם  מחלצות  על 
החלטנו  וניגון  שם  ישיבה  כדי  תוך  וסיפורים  ואוזניים  שלה 
שעלו  הרעיונות  ואחד  רעיונות  מיני  כל  ועלו  משהו,  לעשות 
היה לקחת את החיבור המדהים של אורי לאדמה והאהבה שלה 
לארץ שהתבטא איפה שהיא בחרה לעשות את השירות הלאומי 
כן בטיולים שהיא בחרה  לפני  וגם  וחצי האחרונות  שלה בשנה 
אנחנו  עולה  הזה  הרעיון  ובשירים,  במילים  ובמחברות  לעשות 
מבינים שאנחנו יכולים להוביל כאן משהו אחר, אנחנו מחליטים 

הרצח המצמרר של אורי אנסבכר הי"ד בעין יעל זעזע את הציבור 
בישראל • 'כל ישראל' שוחח עם שכנים ומכרים, על צעירה אוהבת 
אמת ושמחה שחייה נגדעו באבם, על האבל שעטף את היישוב 

תקוע ועל הניסיון להקים פרויקט לזכרה • דם עבדיך השפוך

רצח מתועב ביער: 
אורי אנסבכר הי"ד

צילומים: חיים גולדברג, כיכר השבת, קרני אלדד ודף גרף
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עם  'להיות  לו  שקוראים  מיזם  כאן  להקים 
חופשי בארצנו'. אותה יוזמה למעשה קוראת 
ישראל,  בארץ  למרחבים  לצאת  לישראלים 
לצלם ולעלות לפייסבוק תחת התיוג ‘להיות 
כל  דבר,  של  בסופו  בארצנו'.  חופשי  עם 
לדף  יעלו  המיזם  אודות  ודברים  התמונות 

פייסבוק שנקרא כך".

"לאסונות לא מתרגלים"

אנסבכר  משפחת  של  שכן  פריד,  יצחק 
הייתה  רעייתו  בנוסף,  היטב.  אותה  ומכיר 
מורה של אורי, מספר: "אנחנו גרים באותה 
שכונה, תקוע ב', התחושות קשות וכואבות, 
המון  יש  מוכן,  לא  אותך  תופס  כזה  אירוע 

כאב ואנחנו המומים, זה בעיקר".
איך המשפחה מקבלת את זה?

שלה  ובאובדן  באבל  כואבת  "המשפחה 
אורי,  את  שיכירו  מאוד  להם  חשוב  זה  ועם 
שידעו מה היא הייתה, אימא של אורי מדברת 
הייתה  האלו,  הדברים  לה  שחשוב  הזמן  כל 
דברים  שמחפשת  ענקית  נפש  גדולה  נשמה 
פתיחות  המון  כנות,  הרבה  מצויים,  לא 
שלמים  חיים  לחיות  רצתה  היא  מחשבתית, 
כולם  קטן,  מקום  אנחנו  שנוגעים.  חיים 
מאוד  קהילתיות  כאן  יש  כולם,  את  מכירים 
חזקה, אז זה גם תופס אותנו וגם מביא אותנו 
משפחת  עבור  יכולים  שאנחנו  מה  לעשות 

אנסבכר". 
דיברתי  "לא  מספר:  הוא  עצמה  אורי  על 
איתה אבל הכרנו אותה, רבקה אשתי למדה 
אמיתית  כנה  ילדה  מאוד.  קרוב  קשר  אותה 
יהיו  חייכנית מלאת קסם מבקשת שהדברים 
זיוף, רגישה  ונוגעים מתרחקת מכל  אמתיים 
לטייל,  אהבה  ולסביבה,  לחברות  מאוד 
אומר  הוא  ככה",  ואדמה ממש  אדם  אוהבת 
בנימה כואבת ומרגשת וממשיך כי "משפחת 
אנסבכר היא משפחה ותיקה כאן בתקוע ב', 
גרים פה המון שנים. נעאה עובדת בית הספר 
בתקוע  ההסדר  ישיבת  רב  הוא  וגדי  בישוב 

משפחה ותיקה, מוכרת ואהובה".
ביום חמישי בחיפושים כבר ידעתם מה קורה?

כמו  קורה,  שמשהו  הבנו  הערב  "לקראת 
נעלמה,  נרצחה,  שהיא  קוראים  אנחנו  כולם 
לא מוצאים אותה, ולקראת הערב השמועות 

הגיעו וקרה מה שקרה..."
בתקוע היו אסונות כאלו בעבר?

כאן  היו  שנים  הרבה  לפני  כן.  "לצערנו 
ונרגמו  בתקוע  בנחל  פה  שהלכו  ילדים  שני 
באבנים, שתי משפחות שכולות. לפני הרבה 
פה  שגר  ליפקין  מרדכי  באינתיפאדה  שנים 
נהרג בפיגוע ירי. הרבה מיתות משונות כאלו 
ואחרות שתפסו אותנו גם בשנים האחרונות. 
תופס  זה  מתרגלים,  לא  האלה  לדברים  אבל 

אותך עם הלשון בחוץ, עם הגרון חנוק".
מה עושים בישוב לזכרה?

"מחבקים את המשפחה במובן הכי פשוט 
נוער  כאן  יש  הקרוב.  במעגל  המילה  של 
שהיה קרוב מאוד לאורי שיצא למיזם להיות 
כאן  יש  ולטייל.  לצאת  בארצנו.  חופשי  עם 
היא שצריך  יוזמות כאלו. התחושה  מיני  כל 
שאף  היום  לסדר  לעבור  ולא  משהו  לעשות 
צפוף  בארץ  ופה  אורי  את  ישכח  לא  אחד 
אנחנו רוצים לשמור כמה שיותר את הזיכרון 
הזה, וגם אנחנו כחברה רוצים לזעוק ולצעוק 
המשפחה  כאלו.  דברים  שיהיו  יתכן  שלא 
צריכים  כחברה  אנחנו  אבל  באבלה  שרויה 
וכל  קסם  מלאת  שנערה  יתכן  שלא  לצעוק 
הרוע  שפשוט  בארץ  פה  שמסתובב  יהודי 
הזה חיה רעה תבוא ותיקח אותה. חד משמעי 

ופשוט".
כחברה  אנחנו  איך  פיגועים,  מתרחשים  הזמן  כל 

יכולים לשמר את הזיכרון?

זה  את  לשמר  יכולים  אנחנו  "כחברה 
והאישי של  במישור הפרטי  מישורים,  בשני 
החברה שלנו שזוכרת את הנרצחים בכל מיני 
ברמה  מקודם.  עליהם  שדיברנו  פרויקטים 
פה  שאנחנו  לזכור  צריכים  אנחנו  הלאומית 
פה  שאנחנו  לזכור  צריכים  שלנו  והמנהיגים 
שלא  אלו  מול  חיים  חפצי  בתקוע  יעל  בעין 
אנחנו  הלאומית  וברמה  פה.  אותנו  רוצים 
אנחנו  הזמן,  כל  לעצמנו  להזכיר  צריכים 
ואנחנו  בארצנו  חופשי  עם  להיות  שרים 

מתכוונים לזה באמת. זה מה שחשוב לנו".

 עשי
 שיהא עולמך

 עולם של שלום
 שלום עולמים

 זכרי
 את העלמה שאת
 את הדבש שהיה

 לפי שרדו בך

 נכסי לעצמך
 מחדש

 את המתיקות הזו
 שהייתה

 שלך

 החיי את העלמה
 ובראי לך עולם
 עולם של שלום

 לפני המשא ומתן שלך עם עצמך
 ועם אהובך

 לפני ההסכמים
 וההפרות

 והמלחמות
 עשי לך שלום

בתוכך

עשי / שיר שכתבה אורי אנסבכר הי"ד 
שנמצא בין דפיה

יותר מחודשיים לחג הפסח וההרשמה לחופשת הפסח 
החופשה  בעיצומה.  תיירות  שינפלד  של  החלומית 
שתתקיים גם השנה בריזורט המפואר פורוטו קאראס 

הסמוכה לסלוניקי ביוון.
בשל הרישום הגובר, השבוע תיפתח ההרשמה למטוס 
לחופשת  תיירות  שינפלד  אורחי  את  שיטיס  השישי 

הפסח. 
אלו שמיהרו להזמין מקומות יודעים כי הם מקבלים 
את התמורה המלאה לכספם. הם יודעים שעל שינפלד 
תיירות ניתן לסמוך בעיניים עצומות. הם יודעים שהם 
שמשתרע  מפואר  בריזורט  חלומית  חופשה  מקבלים 
על שטח של למעלה מ-17 אלף דונם שמציע אינספור 
הם  המשפחה.  לכל  חווייתיים  ומתקנים  פעילויות 
למעלה  של  ניסיון  עם  לחברה  תחליף  שאין  יודעים 
תיירות  שבשינפלד  יודעים  הם  שנה.  משלושים 
ליעדים  ולא  בטוחות  אירופיות  למדינות  רק  נוסעים 
שיש לגביהם אזהרת מסע ביטחונית. בקיצור, חופשה 

חלומית בראש שקט.

לא מתפשרים על הרמה
כבר 30 שנה ברציפות שחברת ’שינפלד תיירות’ היא 
סמל לרמה בלתי מתפשרת. אלפי הלקוחות החוזרים 
מידי שנה לחופשות הקיץ ולחופשות הפסח, מעידים 

על כך כאלף עדים.
מחופשות  שנה  מידי  נהנים  תיירות’  ’שינפלד  אורחי 
בעולם.  היפים  במקומות  ביותר  המפוארים  במלונות 
לחוויה  החופשה  את  הופכת  פרט  כל  על  החשיבה 
בלתי נשכחת. החל מחדרי המלון, דרך מתקני המלון, 
הבריכות, הספא, המגרשים הסובבים את המלון, חדר 
האוכל המרווח, הארוחות המפנקות, הטרקלין האירי 
המגיש כיבוד ושתיה בכל שעות היום, ההופעות של 
מדריכים  בליווי  המרתקים  הטיולים  הזמר,  גדולי 

מנוסים ועוד מגוון גדול של אטרקציות.

אווירה משפחתית וביתית
מאווירה  ליהנות  לכם  מגיע  בחו”ל  גם  בבית,  כמו 
יהודית מסורתית ומתחושה ביתית חמימה. לא חשוב 
מהיכן אתם במקור, מה הרקע שלכם, מהו מעמדכם 
תרגישו  תיירות’  ב’שינפלד  אתם,  מוצא  ארץ  ומאיזה 

בבית. 
האווירה בין אורחי המלון היא הנכס החשוב ביותר. 
בתפילות, בארוחות, במופעים, בפעילויות, בטיולים, 
במרחבי  מקום  ובכל  רגע  בכל  בשבתות,  חול,  בימי 
המלון. חוויה בלתי נשכחת שגורמת לרבים מהאורחים 
בשובם  גם  האורחים  יתר  עם  חברי  קשר  על  לשמור 
יוצא  באופן  נעימה  כשהאווירה  זה  ככה  לישראל. 
זה כשכולם  והכל נעשה עם חיוך. ככה  מגדר הרגיל 

מרגישים משפחה.

ריזורט רחב ידיים
כבר בשנה שעברה הבטחנו לכם חופשת פסח במקום 
והיפים  הגדולים  הריזורטים  באחד  ומרהיב,  ייחודי 
סלוניקי.  ליד  קאראס  פורטו   - כולו  ובעולם  ביוון 
דונם.   17,630 של  עצום  שטח  על  שמשתרע  ריזורט 
באירופה יש עוד מלונות, אבל אף אחד לא יציע לכם 
עם  קאראס,  פורטו  כמו  ידיים  ורחב  מפואר  ריזורט 

מרינה וחוף ים צמוד.
מאות  עוד  היו  איתנו  יחד  שעברה.  שנה  שם  היינו 
החופשה  את  ולשבח  להלל  הפסיקו  שלא  אורחים 
אורחינו  בין  בדיקה  שעשינו  לאחר  החלומית. 
חייבים  אחד:  פה  הסכימו  ככולם  רובם  הקבועים, 
המושלמת  החופשה  זוהי  קאראס.  לפורטו  לחזור 
שמאפשרת לכל המשפחה ליהנות במתחם ענק אחד 
את  למצות  כדי  הספיקו  לא  חופשה  ימי  עשרה  שגם 

שפע האטרקציות שהמקום מציע.
שבו  למקום  חוזרים  אנחנו  תשע”ט  בפסח  למעשה, 
היה הפסח הטוב ביותר של שינפלד תיירות. הריזורט 
נמצא בבעלות חברת פורטו קאראס בעלת שם עולמי 
החברה  מנהלי  באירופה.  והידועות  הגדולות  ואחת 
נוהגים להטיס את לקוחות העשירון העליון במסוקים 
פרטיים משדה התעופה לסוויטות היוקרה בשני בתי 

המלון הממוקמים בריזורט.
פרטיים,  ים  חופי  משלו,  במרינה  מתהדר  הריזורט 
מגרשי גולף, מגרשי ספורט, טניס, רכיבה על סוסים, 
ובו  עצום  קונגרסים  אולם  אתגרי,  וספורט  צלילה 
מ”ר   4700 של  ענק  וספא  ישיבה  מקומות  כ-3000 
מהגדולים באירופה עם מגוון רחב של טיפולי יוקרה, 
אולם באולינג, מועדון כושר, אינטרנט אלחוטי ועוד.

אוכל כיד המלך
המשמעותי  אולי  הוא  הפסח,  בחג  בייחוד  האוכל, 
בחו”ל.  במלון  להתארח  שמגיע  מי  עבור  ביותר 
דגש  נותנים  חופשה,  כמידי  תיירות’,  ב’שינפלד 
מיוחד ופרטני בנושא האוכל. הן בארוחות העשירות 
בכל  האירי שפתוח  בבר  והן  האוכל  המוגשות בחדר 

שעות היום.
פרמטרים:  שלושה  פי  על  עצמנו  את  בוחנים  אנחנו 
איכות, כמות וכשרות שהפכו לשם דבר עולמי. אנחנו 
משתמשים במוצרים ברמה הגבוהה ביותר שנבחרים 
המזון.  ואיכות  טיב  את  להבטיח  מנת  על  בקפידה, 
גבינות   - שונות  מדינות  מ-6  המגיעים  משלוחים 
צרפתי  יין  בטיבן,  הידועות  ושוויצריות  צרפתיות 
מיוון,  טריים  ועגלים  בקר  איטלקי,  ברטנורא  וכמובן 
מצות  של  רבים  משלוחים  ועוד  טרי,  נורבגי  סלומון 
שיש  זה  ככה  ומישראל.  מארה”ב  פרודוקטים  ושאר 

פנסיון מלא כל החג.
ניקוי  ויערכו  החג  לפני  למלון  יגיע  המשגיחים  צוות 
ויכשירו  האוכל  וחדרי  המטבחים  של  וצחצוח  יסודי 
וללא  שרויה  לא  כשר  גלאט   - כשרות  לפסח.  אותם 
נחשוני  משה  הרב  הרה”ג  של  פיקוחו  תחת  קטניות 

שליט”א.
את הסדרים המרכזיים ינהלו עורכי הסדר המכובדים 
ארוחה  יכלול  הסדר  ליל  החג.  ומנהגי  סימני  כל  עם 
המטעמים  כל  עם  המסורת,  מיטב  פי  על  המלך  כיד 
הנהדרים שמכינים השפים והקונדיטורים של שינפלד. 
לילדים,  אפיקומן  מתנות  יחולקו  ההגדה,  את  נקרא 
לשעות  עד  היהודי  הזמר  גדולי  עם  בצוותא  ונשיר 

הקטנות של הלילה.
והשיעורים,  ההרצאות  הארוחות,  התפילות,  מלבד 
למבוגרים  בהופעות  עמוסה  תכניה  לכם  מכינים  אנו 
ולילדים. גם השנה ישהו איתנו גדולי הזמרים והחזנים 
נפרדים.  סדרים  בשלושה  הסדר  ליל  את  שיעבירו 
ובהם:  והמוזיקאים  החזנים  גדולי  איתנו  ישהו  השנה 
והזמר  מאוסטרליה  פרקש  ושמעון  דב  אדלר,  חיים 
במהלך  האורחים  יהנו  כמו”כ  דביר.  עמירן  החסידי 
קלה  בן  החושים  אמן  של  מרתק  ממופע  חוה”מ 

ומהרצאה מרתקת של העיתונאי עמית סגל.

להכיר את האזור
יוון  מדינת  והאיים.  כרתים  רודוס,  רק  לא  זה  יוון 
מציעה הרבה יותר! אלו מבינכם המחפשים ואוהבים 
טיולים  הרפתקאות,  נופים,  שפע  עם  עוצמתי  טבע 
שילוב  המושלם.  המקום  הוא  יוון  צפון   – וחוויות 

מיוחד של אירופה והמזרח התיכון במקום אחד. 
ביוון ההררית והפראית תזכו לחוות אטרקציות רבות 
לקהילה  שגם  כמובן  המשפחה.  לכל  המתאימות 
היהודית חלק נרחב בצפון יוון, ובין הטיולים מומלץ 
כאן  שחיו  המיוחדות  הקהילות  סיפורי  את  להכיר 

בעיקר בחלק היהודי עתיר המורשת של סלוניקי. 
המתאפיין  מקום  לחלקידיקי,  גם  להגיע  ניתן 
מגיעים  אליהם  יוקרה  ומלונות  ענקיים  בריזורטים 
עשירי העולם בכל ימות השנה. בחבל ארץ זו ניחשף 
ביופיים.  מדהימים  ים  חופי  של  קילומטרים  ל-550 
מכל  ימי  ספורט  של  שפע  כמובן  תמצאו  ברובם 
הסוגים, סקי מים, אופנועי ים, בננות, מצנחי רחיפה, 

סירות מרוץ, צלילה ועוד.
ההרשמה  ומהנים,  איכותיים  מטיולים  שתיהנו  וכדי 
לפני מועד  נעשית מבעוד מועד, עד חודש  לטיולים 
הטיסה. כך נוכל להיערך בצורה הטובה ביותר למספר 
ומפוארים  חדישים  ולאוטובוסים  מתאים  מדריכים 

לרווחת האורחים ולחוויית טיול מושלמת.
לא  משפחות  מאות  מדוע  יודעים  אתם  גם  עכשיו 

מוותרות על חופשת הפסח עם שינפלד תיירות.
הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 

בטלפון: 03-6189999 
www.shainfeld.com :או באתר האינטרנט

ביקוש גובר 
לחופשת הפסח 

של שינפלד תיירות

בשל הביקוש הגדול, השבוע ייפתח המטוס השישי של אורחי שינפלד 
תיירות לחופשת הפסח החלומית בפורטו קאראס הסמוכה לסלוניקי ביוון



י' אדר א' תשע"ט 15/2/19 10

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

מלחמות היהודים

וזו  בנמנום,  מתנהלת  הבחירות  מערכת 
ישנוניות ערנית ורבת התרחשויות. בכל סקר 
ישנם שינויים קלים, אך כל שינוי שכזה יכול 
למחנה  אף  או  למפלגה  גורל  הרה  להיות 
שלם. אי אפשר לדעת מה ילד יום, כי תמונת 
מערכת  בעיני  זוהי  רגע.  כל  משתנה  נמצב 
הבחירות המשעממת המעניינת ביותר שיש.  
על  נמצאות  המפלגות  רוב  הימין,  במחנה 
מהן  שאחת  מספיק  החסימה,  אחוז  גבול 
בין הגושים  כדי שיחסי הכוחות  לא תעבור 
בא  החסימה  ואחוז  אחר.  לכיוון  יתאזנו 
לבקר כמעט אצל כל מפלגות הימין – הבית 
ואפילו  ליברמן,  הלאומי,  האיחוד  היהודי, 
כחלון שלא נחשב ימין כבר פוגש את אחוז 
במשך  אשר  ש"ס  דווקא  מלמטה.  החסימה 
אחוז  גבול  על  עקבי  באופן  הייתה  שנתיים 

החסימה, כעת מתייצבת עם 5-6 מנדטים.
היהודים  מלחמות  משהו,  צפוי  ובאופן 
פורצות דווקא כאשר הרומאים מקיפים את 
מאיים  החסימה  שאחוז  למרות  החומות. 
הרי  הדתיות-לאומיות,  המפלגות  כל  על 
שביניהן יש מחלוקות עמוקות על ניואנסים, 
אלה לא רוצים להתאחד עם אלה, וכל אחד 
עוד  אני  הראוי.  היחיד  הוא  שהוא  בטוח 
רבת  היא  החרדית  שהפוליטיקה  חשבתי 
סכסוכים ואמוציות, מסתבר שאצל הסרוגים 

זה לא פחות. אולי אפילו יותר.  
למצוא  מאד  מתקשים  היהודי  הבית  אנשי 
אנשי  עם  וכיבודים  מיקומים  לגבי  הסדר 
להם  יש  אלה  וגם  אלה  הלאומי,  האיחוד 
יהודית", אשר  רגישות עם מפלגת "עוצמה 
מצביעים  יותר  לה  יש  האחרונים  בסקרים 
יחד, אך נחשבים  משתי המפלגות האחרות 
ל"לא ממלכתיים" בעיני הסרוגים האחרים. 
משה פייגלין עם מפלגת זהות עד עתה היו רק 
שני סקרים בהם הוא עבר את אחוז החסימה, 
שאר  של  הפנימיות  המלחמות  דווקא  וכעת 
המפלגות הדתיות גורמות לו כנראה לקטוף 

את המצביעים אשר מאסו במריבות. 
אירוני הוא שהיוזמה להעלאת אחוז החסימה 
הייתה של ליברמן, מתוך מחשבה שזה מה 
שקרה  מה  הערביות.  המפלגות  על  שיקשה 
המפלגות  כל  של  איחוד  היה  זאת  בעקבות 
מי  וכעת  משותפת,  לרשימה  הערביות 
שפוגש את אחוז החסימה זה דווקא ליברמן 

יחד עם מפלגות ימין נוספות. 
לאיחוד  כוחו  בכל  נתניהו  לוחץ  לחינם  לא 
מפלגות או איחוד רשימות בימין. הבחירות 
בעל  יריב  שאין  בגלל  מנומנמות  נראות 
אך  לנתניהו,  ראוי  קרב  שנותן  קומה  שיעור 
דווקא ריבוי של יריבים בינוניים יכול להביא 
מתעסק  עצמו  שימצא  הימין  של  לאדישות 

נגד  להתאחד  במקום  בפנימיות  בזוטות 
רומא. 

אוסלו  אנשי  מאד,  מסוכנות  בחירות  אלה 
לעמדת  לחזור  מחכים  דרכם  וממשיכי 
השפעה כדי להמשיך את הקונספט שלהם, 
אשר הביא לאלפי יהודים הרוגים. הם הבינו 
שהעם מתנגד לדרכם בעוז, אז הם מסתירים 
את האג'נדה. כעת הם "חברתיים" והם "לא 
עמדת  שיגיעו  ברגע  אך  שמאל",  ולא  ימין 
לנמנם  אסור  לשמאל.  יהפכו  מיד  השפעה 
להתעמת  שלא  ובטח  בשער,  האויב  כאשר 
לגורמי  במחדל  ולאפשר  זוטות  על  במחנה 

הסכנה לחזור לשלטון. 

אי השוויון הוא מוסרי 
והכרחי

בהכנסות  השוויון  אי  האחרונות  בשנים 
אומר  זה  ג'יני),  (מדד  הצטמצם  בישראל 
העשירים.  מאשר  יותר  התעשרו  שהעניים 
נכבד  עדיין סוגיית אי השוויון תופסת חלק 
כך  על  רבות  ביקורות  ויש  הכלכלי,  בשיח 
שחלוקת ההון בחברה עדיין איננה שוויונית 
לצמצם  כדי  עוד  לעשות  וצריך  מספיק, 
מושפעים  אשר  ההחלטות  מקבלי  פערים. 
כי אי השוויון  זו פוגעים בציבור,  מביקורת 
הוא הכרחי, והגדלתו תסייע ברווחה של כל 

אחד ואחת מאתנו.  
תפיסה שגויה של אי השוויון היא שהעניים 
הם דלי אמצעים בגלל שהעשירים הם מרובי 
אמצעים. כביכול, העשירים לקחו מהעניים, 
שגויה  זו  תפיסה  שוויון.  אי  מתקיים  ולכן 
האנושות  של  המוצא  נקודת  היסוד.  מן 
לו  מסופקים  אינם  צרכיו  האדם  עוני,  היא 
למשל  בניגוד  הטבע,  באמצעות  מעצמם 
שלו  הצהרים  ארוחת  אשר  בסוואנה  לנמר 
שום  בלי  בנהר  מים  ולוגמת  עשב  לוחכת 
תלות בפעולה שלו בעניין. מאז קללת אדם 
המזון  יבוא  לא  הכפיים  יגיע  ללא  הראשון, 
עם  חדרים  שלושה  ודירות  לצלחת  מעצמו 
מעלית ומרפסת שמש לא יורדות מן השמים 

עם גידול האוכלוסייה. 
באמצעים  מחסור  של  זו  מוצא  בנקודות 
ומשאבים, כל אדם צריך לפעול וליצור כדי 
לייצר לעצמו ולמשפחתו את מלא הצרכים. 
קרוזו,  רובינזון  של  לזה  דומה  מצב  דמיינו 
שני אנשים שניצלו מספינה טרופה מגיעים 
על  זה  יודעים  ובלי שהם  מיושב  בלתי  לאי 
זה, ומתחילים כל אחד ליצור לעצמו מוצרים 
וכלים כדי לחיות. האחד בונה בקתה ואחר 
בונה מערה, האחד מצליח לבנות יפה, והשני 

שגשמים  ביותר  מינימלי  משהו  עם  מקרטע 
הצלחתו  בו.  מנשבות  ורוחות  בו  דולפים 
של האחד לא באה בגלל פגיעתו באחר או 
גורמים בלתי  כי נטל ממנו משהו, אלו שני 
לתוצאות  מגיעים  אשר  לחלוטין  תלויים 

שונות. 
זו הסיטואציה שמתקיימת גם בקהילות ענק 
של בני אדם, אחד יוצר מוצר ואחר לא יוצר, 
יותר,  נמוכה  באיכות  או  פחות,  שיוצר  או 
הבדלי  ומתבקש.  טבעי  הוא  ביניהם  הפער 
יבואו  בהכרח  הכישרון  והבדלי  היכולת 
ההבלים  כך  יותר,  שייצרו  ככל  ביטוי.  לידי 
ביניהם יהיו מובהקים יותר. ברוב המקרים, 
לכל אחד יהיה יתרון בתחום אחר, אחד ידע 
לייצר במהירות וביעילות נעלים יפות, ואחר 
יסתבך עם המשימה ובסוף היום יחזיק מוצר 
יפה,  לייצר חולצה  ידע  הוא  זאת,  ירוד. עם 
הבדים  עם  יסתבך  המוכשר  הסנדלר  בעוד 
והחוטים. ההבדלים בין בני האדם הם עניין 
נתון, אין דרך להעלים אותם, וגם אין צורך 

להעלים אותם. 
להביא  יכולים  במוצר,  קטנים  הבדלים 
רכבים,  שני  דמיינו  בהכנסה.  עצום  להבדל 
הוא  א'  רכב  אך  דבר,  אותו  עולים  שניהם 
עיצובו  וגם  אחוזים,  בעשרה  בדלק  חסכוני 
מאשר  יותר  במעט  העין  את  יותר  מושך 
רכב ב'. התוצאה בשוק תהיה שהרבה מאד 
אנשים יעדיפו לקנות את רכב א', והוא יכול 
לזכות בנתח שוק שגדול יותר למשל ב-40% 
לעומת המתחרה. אי השוויון בהכנסות הוא 
להבדלים  פרופורציונאלי  בלתי  להיות  יכול 
במוצר. גם כאן, ההצלחה של האחד היא לא 
על חשבון האחר, אלא הוא זכה בשוק בצדק 
הטוב  המוצר  את  רוצים  הרי  הלקוחות   –
ביותר. יצרן רכב א' לא לקח ולא עשק כלום 
גדול  ערך  סיפק  פשוט  הוא  השני,  מהיצרן 

יותר לצרכן. 
ככל שאנשים יצרו יותר, כך הפערים ביניהם 
אחד  כל  של  והאינטרס  יותר,  בולטים  יהיו 
הדרך  שיותר.  כמה  שייצרו  הוא  מאתנו 
יותר  ולייצר  העוגה  את  להגדיל  היחידה 
זה  אדם,  לבני  הנדרשים  וסחורות  מוצרים 
החופש  את  אנשים  שיותר  לכמה  לאפשר 
ליצור ביעילות. זו הדרך לספק את צרכיהם 
זו  שדרך  ובהכרח  אנשים,  מקסימום  של 
היצרנים  בין  בהכנסות  להבדלים  תביא  גם 
הוא  השוויון  אי  שפחות.  לאלו  המוצלחים 
החיים  רמת  לעליית  הנלווה  הטבעי  התוצר 
השוויון,  אי  את  למנוע  הניסיון  כולנו.  של 
השירותים  בכמות  בפגיעה  בהכרח  כרוך 
הוא  השוויון  אי  נגישים.  שיהיו  והסחורות 

לא רק מוסרי, אלא הוא הכרחי. 

"

שיא האירוניה: העלאת אחוז החסימה שנועדה לפגוע במפלגות הערביות, חזרה כבומרנג למפלגות 
הימין הקיקיוניות שייאלצו להתאחד או להיעלם • וגם: למה אי שוויון הוא בעצם מוסרי?

תפיסה שגויה של אי 
השוויון היא שהעניים 

הם דלי אמצעים בגלל 
שהעשירים הם מרובי 

אמצעים. כביכול, 
העשירים לקחו 

מהעניים, ולכן מתקיים 
אי שוויון. תפיסה זו 

שגויה מן היסוד. נקודת 
המוצא של האנושות 
היא עוני, האדם צרכיו 

אינם מסופקים לו 
מעצמם באמצעות 

הטבע, בניגוד למשל 
לנמר בסוואנה אשר 
ארוחת הצהרים שלו 
לוחכת עשב ולוגמת 
מים בנהר בלי שום 
תלות בפעולה שלו 

בעניין
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הבטחות ריקות

לא  מנדלבליט,  אביחי  מגזרת  האחרונות  החדשות 
הצליחו להסעיר את הביצה הפוליטית. הכותרת של תחילת 
סוף השבוע: היועץ המשפטי לממשלה הודיע לעורכי דינו 
של ראש הממשלה כי הוא דוחה את בקשתם לזמן עדים מטעמם. 
במכתב ממשרד המשפטים נכתב ״כמה מהעדים שביקשו - דווקא 
העמיק  אלא  המסמכים,  בלימוד  הסתפק  לא  "היועמ"ש  העידו", 
נכנע  שהיועמ"ש  "מצער  נתניהו:  של  התגובה  בעצמו".  וחקר 

ללחץ, האמת תצא לאור בשימוע לאחר הבחירות".
בזה בא סוף פסוק לניסיונות פרקליטי נתניהו לדחות את ׳פיגוע׳ 
ההחלטה על הגשת כתב אישום כפוף לשימוע, לאחרי הבחירות. 
את  ברבים  לפרסם  הימין  גוש  מפלגות  את  מחייבת  ההחלטה 
הקרובים  בימים  בסוגיה  יחליט  שמנדלבליט  לאחר  כוונותיהם 
הנתונים,  מכלול  את  בדקתי  יחליט,  שהיועמ״ש  הסיכוי  ביותר. 
ודנתי עם הצוות שמלווה אותי והחלטתי: עם כל  וחזרתי  שקלתי 
חומר הדברים שעלו והועלו, שלל העדויות ועדי המדינה, המאמץ 
לבסס  אוכל  לא  האמת,  וגילוי  העובדות  בחשיפת  שהושקע  הרב 
בנימין  נגד  אישום  כתב  יוגש  לא  ולכן  המשפט  בבית  הרשעה 
נתניהו! אני שלם עם החלטתי המקצועית, מודע להד שהיא תעורר 
בציבור, מצפוני שקט. הסיכוי קיים אם כי קלוש. משכך, במפלגות 

הלווין נערכים ליום שאחרי. 
בכנס בירושלים שר האוצר משה כחלון אומר: "לא רואה את בני 
גנץ באזור שלנו. הגוש שלנו חזק. ׳כולנו׳ תמליץ על בנימין נתניהו 
לראשות הממשלה". יו״ר ׳כולנו׳ משה כחלון הוסיף: "אני ונתניהו 

עבדנו יפה, אין שום סיבה שלא נמשיך לעבוד ביחד. 
עוד  כל  יהיה ראש הממשלה  נתניהו  ״בנימין  השר אריה דרעי: 
החוק מתיר לו וכל עוד אין פסק דין חלוט״. השר אריה דרעי אמר 
את הדברים בכנס הפתיחה של מערכת הבחירות של ש"ס שהתקיים 
בבת ים. הבעת התמיכה המופגנת בנתניהו מוסברת  כניסיון נואש 

למנוע ממצביעי ש"ס לעבור לליכוד, בכדי להציל את גוש הימין. 
בראש  שיתמוך  הצהיר  ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות,  שר  סגן 
בכנס  אישום.  כתב  נגדו  יוגש  אם  גם  נתניהו  בנימין  הממשלה 
בירושלים אמר הרב ליצמן: "נמשיך לתמוך בנתניהו, כל עוד הוא 

יכול על פי חוק להמשיך לכהן".
איווט ליברמן על עמדת ישראל ביתנו: "מבחינתנו, כל עוד אין 
פסק דין חלוט של בית משפט, האדם זכאי, גם אם מדובר בראש 
נושאים  בשלל  נתניהו  בנימין  עם  קשות  נריב  אנחנו  ממשלה. 
יהווה מכשול  לא  הנושא המשפטי  להצטרפות לממשלתו.  כתנאי 

מבחינתנו".
לראשות  נתניהו  בנימין  על  "רק  אמליץ  הבהיר:  בנט  נפתלי 
הממשלה בפני הנשיא". זה לא מאהבת מרדכי, פרקטיקה מעשית 
הבית  את  גימד  נתניהו  הזה.  בסרט  היה  כבר  בנט  אישי.  וניסיון 
היהודי לגודלה הנוכחי בקמפיין מבריק ביום הבחירות עצמו. בנט-

שקד לא שוכחים. 
למצעד המתחייבים שאין מאחריו ולא כלום, יצטרפו גם  הרב 
ברגע  הלאומי  מהאיחוד  סמוטריץ  וח״כ  היהודי  מהבית  פרץ  רפי 
ואלי  יהודית  עוצמה  עם  הרשימה המשותפת,  ענייני  את  שיסדירו 

ישי ובלעדיהם.
כדי  עד  פשוט  מראש,  ההתחייבויות  מאחורי  שעומד  הסיפור 
איום קיומי על מפלגות הלוויין של הליכוד. נתניהו מאוים מאיחוד 
הפתרון  לשינוי.  מומנטום  ויבנה  סחף  שייצור  במרכז  משמעותי 
לכאורה הקמת גוש גדול נגדי, לא מעשי טכנית. בגין קוצר הזמן 
הבא,  השבוע  בסוף  כבר  הרשימות  כשהגשת  וסיכומים,  למו״מ 
ובהעדר אפשרות טכנית לכנס את מרכזי המפלגות בכדי להחליט 
על הקמת הגוש, שעצם הקמתו תתקל בהתנגדות מסיבית של חה״כ 

מהליכוד, שיאלצו לשלם את מחיר האיחוד בסיכון מעמדם ומיקומם 
ואיחוד  גוש  ליצירת  ומעשית  טכנית  אפשרות  בהעדר  המתרחק. 
יהיה  נתניהו  מומנטום,  לשנות  בכדי  וכוח,  חידוש  שישדר  בימין 
הימין הפוטנציאלים  גוש מצביעי  גימיק שיסחוף את  לבנות  חייב 

לכיוונו. בעברית מדוברת: ׳לשאוב׳ את מצביעי הימין לליכוד.
קמפיין  לשירותו!  המדיה  ורתימת  מצבים  בניצול  אלוף  נתניהו 
השמאל׳  ע״י  הממומנים  באוטובוסים  לקלפיות  נוהרים  ׳הערבים 
השאיר את אלי ישי בבית, וצמצם את בנט והבית היהודי ל8 מנדטים 
בלבד בניגוד למגמה שהסתמנה בסקרים. זו הסיבה שמדירה שינה 
תישארו  לבוחריהם,  להבטיח  שממהרים  הימין  מפלגות  מראשי 

בבית, תמיכה בנו! הינה תמיכה ישירה ומובטחת בנתניהו. 
בנט-שקד  גם  ואולי  ליברמן,  כחלון,  שאחרי,  ביום  בפועל, 
תהיה  כשהסיטואציה  פעמיים  ימצמצו  לא  והאיחוד-היהודי, 
ממשלה בראשות גנץ, או הליכה לאופוזיציה, ו-או בחירות חוזרות. 
חבירתם לממשלה עם יאיר לפיד כציר מרכזי, הינה לכתחילה. האח 
בנט מתגעגע לאח האובד יאיר לפיד, לפני 2 קדנציות הם ישבו יחד 
בממשלה בראשות נתניהו, כשהחרדים בחוץ! משרד הדתות חזר 

לכיפה הסרוגה, כמעט ימות המשיח, בנט הוכיח שאפשר.
לאיווט ליברמן באם יצליח לצלוח את אחוז החסימה המאיים, 
לקיום  מעשית  אפשרות  בנתניהו.  אמיתי  וגמול  נקמה  תהיה  זו 
לחרדים  לגלוג  קריצת  לבוחריו,  ברובם  דתיות  האנטי  הבטחותיו 
שכזו  בקואליציה  ירושלים.  עיריית  לראשות  במועמדו  שתמכו 

ליברמן ירגיש מצויין, החרדים לא ינשפו בעורפו. 
מעשית  לא  האופוזיציה  קואליציה,  לכל  יצטרף  כחלון  משה 
כתב  תחת  ולא  מחיר  בכל  לא  נתניהו,  את  יעדיף  הוא  מבחינתו. 
אישום. כחלון לא יסתפק בפחות מתפקיד שר האוצר, בלעדיו אין 
חבול  לבחירות  הגיע  הוא  האוצר  מכסא שר  גם  פוליטי.  עתיד  לו 
ביום  לליכוד  הביתה  לחזור  בכדי  כלשהו.  סיכוי  עם  אך  ומוכה, 
שאחרי נתניהו, הוא חייב לבוא מעמדת כוח, לא כשר זוטר שעתידו 

מאחוריו.   
עם  הפוליטי  גורלם  את  קשרו  הם  ברירה.  ואין  כמעט  לחרדים 
שותפיו  אחרים.  עם  לא  מחדל,  כברירת  והליכוד  נתניהו  בנימין 
אלא  החרדים,  עם  קואליציה  חוסמים  גנץ  בני  של  הפוטנציאלים 
אם כן זו תהיה קואליציה שבבסיסה רק ׳חוסן לישראל׳ והליכוד, 
כשיש-עתיד ומר״צ בחוץ והחרדים שוב הבריח התיכון. באם גנץ 
שותפים  החרדים  המועדפת.  הקואליציה  זו  הארוך,  לטווח  חושב 

טובים. 
מפלגת העבודה הפסיקה להיות רלבנטית או משפיעה. הרשימה 
ת״א,  למדינת  ונוכחות  ייצוג  משדרת  בעבודה,  שנבחרה  החדשה 
שמאל מתון. חבירה עם מר״צ קרובה מתמיד. אפס פריפריה, אפס 
מיעוטים, אפס מושבים וקיבוצים, גם ׳המזרחיים׳ בכאילו, מייצגים 
את השמאל הרדיקלי ממרכז ת״א וצפונה. גם בסיטואציה שמפלגת 
לא  זה  לחרדים  לקואליציה,  להצטרף  תוזמן  המדולדלת  העבודה 
מבשר טוב, האג׳נדה של הנבחרים בעשירייה הראשונה, הכל, חוץ 

ממסורת וצרכי דת. הפרגמטיזם המפאיניקי אבד ונעלם.
גנץ  בני  באם  הגושים  בין  שוויון  כמעט  על  מבשרים  הסקרים 
גנץ  אישום,  כתב  ללא  נתניהו׳.  לא  ׳רק  לגוש  ישויך  אוטומטית 
מועמד פוטנציאלי להשתתף בקואליציית נתניהו. אחרי הגשת כתב 
אישום, גם כחלון וליברמן בבעיה. הפתרון המסתמן, החשש הגדול 
ביותר של בנימין נתניהו, קריאה לליכוד, להכתיר יורש! זה מדיר 
שינה מעיני בנימין נתניהו. הסיכוי לא גבוה בהחלט קיים. למרות 
להצטרף  הראשונים  יהיו  ברירה,  להם  שאין  החרדים  ההצהרות, 

לממשלת ליכוד חליפית שלא בראשות בנימין נתניהו. 

ראשי מפלגות גוש הימין-חרדים מתחייבים בזה אחר זה ללכת עם נתניהו גם 
במידה ויוגש נגדו כתב אישום, אך האם להתחייבות יש משמעות כשהיא ניתנת 

תחת לחץ אחוז החסימה?

עו"ד יצחק שינפלד 



לחרדים כמעט ואין 
ברירה. הם קשרו את 

גורלם הפוליטי עם 
בנימין נתניהו והליכוד 

כברירת מחדל, לא 
עם אחרים. שותפיו 

הפוטנציאלים של בני 
גנץ חוסמים קואליציה 
עם החרדים, אלא אם 

כן זו תהיה קואליציה 
שבבסיסה רק ׳חוסן 

לישראל׳ והליכוד, 
כשיש-עתיד ומר״צ 
בחוץ והחרדים שוב 
הבריח התיכון. באם 

גנץ חושב לטווח 
הארוך, זו הקואליציה 
המועדפת. החרדים 

שותפים טובים. 

"
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פתיחת הקמפיין של תנועת ש"ס השבוע בעיר בת ים 
התחילה ברגל ימין. נוכחותם של כל נציגי ש"ס מכל 
הארץ היתה רצינית, התלהבותם מנאומו של יו"ר התנועה 
הרב אריה דרעי ומהשיר החדש שילווה את ש"ס בקמפיין 

הייתה ניכרת לעין. 
חרף העובדה שהציבור שראינו שם היה בעיקר הציבור החרדי, 
למרות זאת, דבריו של השר דרעי כוונו בעיקר אל הקהל המסורתי 

המתגורר בפריפריה שהינו קהל פוטנציאלי לש"ס. 
כשהשר דרעי מדבר אליהם )למרות שהם לא היו באירוע, אבל 
עדיין ש"ס התקדמה, והיא נמצאת היום בכל פלטפורמה אפשרית 
ברשתות החברתיות ועל כך מגיע לעוסקים במלאכה שאפו גדול(, 

דבריו כוונו בעיקר אל העם שבשדות. 
החיבוק אותו נותן דרעי לנתניהו הוא חיבוק שנועד להבהיר, 
אני עם נתניהו בכל מצב. בנאום של דרעי, הוא הבהיר שכל 
הבטחותיו של נתניהו לש"ס קוימו במלואם. )עדיין חסרים כמה 
דברים קטנים וחשובים שאותם לא מימש נתניהו בהבטחותיו 

לדרעי, אבל מה זה משנה עכשיו(.
דרעי, שעשה לא מעט מערכות בחירות קלות וקשות כאחד, 
הגיע לכנס הזה ממצב נוח שבו נמצאת המפלגה. אין היום סקר 
אחד המכבד את עצמו שנותן לש"ס פחות משישה מנדטים. כל 
זה קורה עוד בטרם התחיל הקמפיין. מנגד, זה גם לפני שנתניהו 

התחיל בקמפיין שלו... 
נתניהו מחכה לסגירת הרשימות כדי להתחיל בזה. הנפגעים 
העיקריים שיהיו ביום שנתניהו יתחיל בקמפיין הגיוועלד, אלו 
בעיקר מפלגות הימין הקטנות. פחות ש"ס, הסיבה היא מאוד 
פשוטה – ש"ס של השבעה מנדטים היא בעיקר ש"ס של הבני 
תורה. ארבעת המנדטים האבודים של ש"ס נמצאים כבר מזמן 
אצל מפלגות אחרות ובעיקר אצל הליכוד. דרעי, שפעל לא מעט 
בפריפריה בקדנציה האחרונה, יודע שאפשר יהיה להחזיר אותם 
בתנאי שהוא יבטיח להם שנתניהו ראש הממשלה הבא גם אם 
הם ישימו ש"ס בקלפי. לכן הנאום שלו השבוע היה חיבוק חם 
מאוד לנתניהו, כי דרעי מכוון גבוה יותר מאותם שישה מנדטים 

שהוא מקבל בסקרים. 

עשרים אחוז זה המון
לפי הסקר שפורסם השבוע ב'קו עיתונות', 79 אחוזים יצביעו 
למפלגות החרדיות ואילו 20 אחוז מהציבור החרדי לא יצביעו 

עבור המפלגות החרדיות. נתוני הסקר הזה מעלים תמונה מדאיגה. 
זה מדאיג משום שאם לא ינסו עכשיו במפלגות החרדיות להבין 

למה זה קורה ויטפלו בזה - התופעה תלך ותתרחב. 
זה נכון, הציבור החרדי יכול להיות גאה בעצמו שהוא נשמע 
לדעת תורה. אבל כאן צריכה להישאל השאלה, מה כאן לא בסדר 
שגורם לעשרים אחוז בציבור החרדי לא להצביע עבור המפלגות 

החרדיות? 
צריך להבין, עבור הציבור החרדי הייצוג שלו בכנסת זה הרבה 
מעבר לפוליטיקה. זה קודם כל ציות לגדולי הדור. ואחרי זה, זו 
ההבנה וההכרה שלולא הנציגות החרדית בכנסת הציבור החרדי 
היה במקום אחר לגמרי. במקום אחר מבחינת הכל. מבחינת 
תלמודי התורה ובתי הספר, מבחינת צביונה היהודי של מדינת 
ישראל, ושלא לדבר בכלל על התקציבים עבור הציבור החרדי, 

ועל שאלת גיוסם של בחורי הישיבות. 
לא מזמן, דנו כאן באיזשהו רעיון של איחוד בין ש"ס ליהדות 
התורה. רעיון הזוי )לדעתי( שטוב שנגוז לו. אבל הנה משימה 
למפלגות החרדיות, לדעתי ביהדות התורה וש"ס צריכים להקים 
צוות משותף, צוות שיעבוד לאורך כל הארבע שנים ולא רק 

במערכת הבחירות. עבודתו של הצוות הזה תהיה להבין את 
האירועים. להכיל את הבעיה. 

אני חושב שהנטישה בקרב הציבור החרדי את המפלגות החרדיות 
באה מכיוונם של הצעירים. הצעירים היום לא מבינים כל כך את 
המשמעות של כנסת ללא ייצוג חרדי חזק. ולכן, עבודת הצוות 
תהיה לטפל בנושאים הנוגעים מאוד לקבוצה הזו. לשלבם במקומות 
ובצמתים המרכזיים. לתת לאותה קבוצה )כאמור עשרים אחוז זה 
המון( להרגיש שייכות, להרגיש שם חלק מהפאזל הזה. אם לא 
ייקחו את הנושא הזה ברצינות, אזי אותם עשרים אחוז שאינם 
מצביעים למפלגות החרדיות רק ילכו ויגדלו ברבות השנים, 

וחבל, חבל מאוד. 

נבחרת מעולה
תוצאות הפריימריז שהתקיים השבוע במפלגת העבודה הן 
בשורות טובות עבור המפלגה הזאת. ניצחונם של איציק שמולי, 
סתיו שפיר, שלי יחימוביץ ומירב מיכאלי, זו בשורה. אכן, אלו 
הם אינם שמות חדשים, לא כוכבים חדשים, אבל כן ח"כים 

שיודעים לעבוד. 
ולמה זה מעניין? תשאלו, כי הישארותה של מפלגת העבודה 
כדומיננטית במגרש הפוליטי חשובה. היא חשובה לא רק בגלל 
ההיסטוריה של המפלגה הזאת. מפלגת העבודה חשובה בגלל 
שכולם יודעים מה היא דרכה של המפלגה הזו. קחו למשל את 
לפיד ואת בני גנץ, אף אחד לא יודע מהי עמדתם בכל נושא 
ועניין. לא בנושא המדיני, וגם לא בנושא הכלכלי החברתי. גם 
נושאים הקשורים לציבור החרדי, מפלגת העבודה היא הרבה 

יותר ידידותית לציבור החרדי מגנץ ולפיד. 
אחת  היא  מיכאלי,  מרב  הכנסת  חברת  את  לדוגמא  קחו 
הפרלמנטריות הטובות שיש בכנסת היום. היא מתרחקת מפופוליזם, 
והיא גם לא מחפשת לרצות את התקשורת בכל מיני נושאים הנוגעים 
לציבור החרדי. אז נכון, מיכאלי אינה ימנית ואינה חרדית. אבל 
רבות ורבים בציבור שלנו יודעים שהמרחק בינה לבין הציבור 

החרדי לא גדול מאוד. 
כמי שעוקב אחר דפוסי ההצבעות שלה בכנסת ואחרי האמירות 
שלה, היא ממש לא יאיר לפיד. בפירוש אחת מחברי הכנסת 
ההוגנים וההגונים שיש בכנסת. לכן, הניצחון שלה השבוע כמו 
ניצחון השמות של חברי הכנסת המצוינים שהזכרתי, הוא חשוב 

ונחוץ להישרדותה של מפלגת העבודה. 

נציגים, תתעוררו
סקר 'קו עיתונות' שחשף נתונים מדאיגים צריך להדליק נורות אדומות בקרב ראשי המפלגות החרדיות, וחובה 
עליהם למצוא דרך לקרב את המצביעים הצעירים • וגם: הסיבה שדרעי לא חושש לאבדן מנדטים ובכל זאת 

מחבק את נתניהו, והרווח החרדי מתוצאות הפריימריז במפלגת העבודה



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

קחו לדוגמא את חברת הכנסת מרב מיכאלי, היא אחת הפרלמנטריות הטובות שיש 
בכנסת היום. היא מתרחקת מפופוליזם, והיא גם לא מחפשת לרצות את התקשורת 

בכל מיני נושאים הנוגעים לציבור החרדי. אז נכון, מיכאלי אינה ימנית ואינה חרדית. אבל 
רבות ורבים בציבור שלנו יודעים שהמרחק בינה לבין הציבור החרדי לא גדול מאוד

"

דרעי בפתיחת הקמפיין של ש"ס השבוע
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י' אדר א' תשע"ט 1415/2/2019

ניחום אבלים אצל האדמו"רים מזוטשקא על פטירת האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל 

שמחת הבר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מברעזאן ונכד האדמו"ר מטשרנוביל | צילום: יוחנן לוסטיג 

זקן ראשי הישיבות הגר"א שלזינגר ר"י הרמה בביקור נדיר והיסטורי בבית הפרלמנט הבריטי 
נוכח גזירת החינוך הקשה המרחפת על היהדות החרדית באנגליה 



15 י' אדר א' תשע"ט 15/2/2019

האדמו"ר מזוועהיל בשיחת חיזוק 
לרגל ימי השובבי"ם לבחורי ישיבה 

קטנה בעלזא 

האדמו"ר ממודז'יץ בביקור אצל 
האדמו"ר מביאלא ב"ב 

מעמד סיום הש"ס וסעודת מלוה מלכה לרגל 
היארצייט של הגר"י אדלשטיין זצ"ל שנלמד ע"י 

קהילות 'נאות יוסף' ו'נחלת יעקב' בבני ברק

שמחת הפאר-שפיל לרגל נישואי נכד האדמו"ר מפיטסבורג בן לבנו הרה"צ רבי משולם אליעזר 
לייפער עם בת האדמו"ר מספינקא מונסי ונכדת האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק 

חב
יב
תורצ

םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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