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הרלוונטית  הסמכות  המפלגה,  למזכירות  לפנות  לו  הורו  שם 
למתן קיצור זה.

כעת נותר לשרון פחות משבוע ימים על מנת לנסות ולקבל 
קיצור פז"מ זה, עד ליום שלישי הקרוב בו  יתקיימו הפריימריז 
מתוכם   – מועמדים  מ-154  פחות  לא  בו  ויתמודדו  בליכוד 
שהתמודדו  מועמדים  ו-81  הארצית  לרשימה  מועמדים   73
לכנסת  הרשימה  הרכב  יוכרע  ובסופן   – מחוזות  במשבצות 

ה-21.

 הרב אמסלם מצטרף לפייגלין

השבוע ערכה מפלגת 'זהות', בראשות חבר הכנסת לשעבר 
מסוגם,  ראשונים  פריימריז  פייגלין,  משה  'הליכוד'  מטעם 
כאשר אלו היו פתוחים לכלל הציבור ולא רק לחברי המפלגה. 
בפריימריז התמודדו 15 מתמודדים שעברו את השלב הראשון 
שיתקיים לפני כשנה וחצי – באלול תשע"ז, כאשר לכל מצביע 
או  אחד,  למועמד  לתת  יכל  אותם  נקודות  שש  ניתנו  שנרשם 

לחלקם בין מספר מתמודדים.
ביום רביעי, קיימה המפלגה כנס בגני התערוכה בתל אביב 
ובו הושק קמפיין הבחירות ויוצגו נבחרי הפריימריז הפתוחים, 
שירכיבו את רשימת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת ה-21. 
נציין, כי השבוע הצטרף יו"ר מפלגת 'עם שלם' וחבר הכנסת 
לשעבר מטעם ש"ס הרב חיים אמסלם למפלגה וישוריין באחד 

המקומות הראשונים ברשימה לכנסת.

 פריימריז בחד"ש

בהם  פריימריז  בשפרעם  חד”ש  מפלגת  תקיים  שישי  ביום 
חד"ש,  מועצת  צירי   940 לכנסת.  מועמדיה  ששת  יבחרו 
ויקבעו  יצביעו  הארץ,  רחבי  בכל  פעילים  בסניפים  שנבחרים 
מה יהיה הרכב הרשימה, כאשר על המקום הראשון מתמודדים 
השני  המקום  על  עואודה.  ושוקרי  פרח  ג'עפר  עודה,  איימן 
המקום  על  פרח,  וג’עפר  סלימאן  תומא  עאידה  מתמודדים 

השלישי מתמודדים נועה לוי, יעלה רענן, אפריים דוידי, עופר 
כסיף, ג’עפר פרח ורג’א זעאתרה הזכור לכולנו מסערת מינויו 

לסגן בעיריית חיפה.

 גל הירש מבטיח חרדי ברשימה

מפלגת  את  הירש  גל  במילואים  אלוף  תת  השיק  שני  ביום 
את  העין.  בראש  תימן  יהדות  מורשת  בבית  בראשותו  'מגן' 
אירוע ההשקה הוא פתח בנאומים מקדימים של כאלו שהוא 
פיקד עליהם בעבר ודיברו על התאמתו להנהגה ואף הושמעו 

הקלטות של נתניהו ובנט משבחים אותו.
גל הירש פתח את נאומו ואמר: "מאוד רציתי לשרת אתכם 
במילים  אחרת.  בדרך  אתכם  אשרת  אני  המשטרה,  כמפכ"ל 
אלה סיימתי את דברי אל הציבור ביום סיכול המינוי למפכ"ל 
שנים  וחצי  שלוש  ב-2015.  הכיפורים  יום  במוצאי  המשטרה 
 – סוכל  למפכ"ל  שלי  כשהמינוי  אז,  שאמרתי  הדברים  אחרי 

הנני כאן ואיתי חבורת מנהיגים מכל רחבי הארץ והעם".
מהחברים  חלק  'מגן'  יו"ר  הציג  המעניינת  הפתיחה  אחרי 
שירכיבו את הרשימה לכנסת ואף הצהיר כי "יהיה לנו ברשימה 
הטלפוני  המוקד  תהיה  "מגן  כי  והוסיף  חרדי"  חברתי  מנהיג 
שלכם בכנסת, מסביב לשעון, מגן תגן, פשוטו כמשמעו ואתם 
תדעו שיש לכל משפחה בישראל יש שגרירות בכנסת". במהלך 
הבאה  בממשלה  לכהן  שואף  הוא  כי  הירש  אמר  אף  הנאום 

בתפקיד השר לביטחון הפנים.

 פרישה ראשונה ממפלגת 
ציפי לבני

גם יו"ר מפלגת 'התנועה' חברת הכנסת ציפי לבני, השיקה 
להגנת  "היחידה  תהיה  שכותרתו  מפלגתה  קמפיין  את  אמש 
ראש  את  תקפה  היא  ההשקה  אירוע  במהלך  הדמוקרטיה". 
נמשך   2015 שנת  של  ההסתה  "קמפיין  כי  ואמרה,  הממשלה 
ארבע שנים שבהן רה"מ פוגע במערכת החיסונית של החברה 

הישראלית. לערבים הוא הוסיף את העיתונאים והפרקליטים, 
ולהדליק  לציבור בישראל  לומר  והיועמ"ש. חובתי  השופטים 

את נורות האזהרה שלו".
בתוך כך חברת הכנסת מטעם המפלגה, קסניה סבטלובה, לא 
השתתפה בכנס ההשקה לאחר שלמדה על קיומו מבלי להיות 
שותפה לתוכנו עד ליום שני, שיחד עם זאת עוד קודם שקלה 
את המשך דרכה במפלגה, בשל ההתעסקות של לבני לאורך כל 

השנים בנושאים מדיניים ביטחוניים בלבד.

 כחלון באשקלון

ביום רביעי, מפלגת 'כולנו' השיק את קמפיין הבחירות שלה, 
לו". העיר בה התקיים  תחת הכותרת "כחלון, היחיד שאכפת 
במהלך  גדלה  שהעיר  כך  על  כסמליות  אשקלון,  היא  האירוע 
למשתכן  מחיר  הדירות  פרויקט  בעקבות  האחרונה  הקדנציה 

שהובילו שרי המפלגה.

 ואלה שמות

מפלגת 'עוצמה יהודית' שוקלת לעתור לרשם המפלגות נגד 
כי  החשש  בעקבות  גנץ,  בני  של  לישראל'  'חוסן  מפלגת  שם 
השם 'חוסן לישראל' יטעה מצביעים פוטנציאלים של 'עוצמה 

לישראל'.
גם יו"ר יחד, חבר הכנסת לשעבר אלי ישי, הגיש לאחרונה 
האלוף  של  החדש  מפלגתו  לשם  התנגדות  המפלגות  לרשם 
יום טוב סמיה הנקראת 'ביחד', בשל הדימוי הכל כך גדול בין 

שמות הרשימות.
רשימה נוספת שהגישה שם זהה למפלגה ותיקה יותר, היא 
תנועת מחאת הנכים שהכריזה על הקמת מפלגת 'כח להשפיע', 
הקרובה.  הבחירות  במערכת  עצמאית  כרשימה  לרוץ  בכוונה 
ב-2013  בחירות  מערכות  שני  לפני  התמודדה  להשפיע'  'כח 

והייתה מפלגתו של הרב אמנון יצחק.

למען האמת, לא התאכזבתי מנאום הבשורה על פי בני גנץ - כי לא היו לי שום ציפיות. 
היה ברור שנשמע סיסמאות חלולות בלי שום מסר רעיוני אמיתי, ושגנץ יצטרף למקהלת 
השמאל ההזויה שמרקדת  סביב מדורת השנאה "רק לא ביבי". ברוב חוצפה ומתוך הסתה 
שקופה, כאחד מאחורי הביביפובים, הוא ניסה להציג את נתניהו כחלק ממשפחת מלוכה. 
גנץ יודע להגיד שמדינת ישראל מצוינת, חזקה ואיתנה, אבל כדי  לרצות את השמאל-מרכז 
בנימין  הוא  האלה  העוצמתיים  להישגים  האחראי  רבה,  שבמידה  להודות  מוכן  לא  הוא 

נתניהו.
ישראל  שבפני  הכריזה   חוסן(  שאין  שיתברר  עד  זמני,  )שם  לישראל"  "חוסן  מפלגת 
עומדים אתגרים ש"רק מנהיגים בגובה  1.95 מ' מתמודדים איתם". מי יגלה עפר מעיניהם 
והצליחו  מאוד  עד  קומה  נמוכי  שהיו  ז"ל,  כולם  בגין,  מנחם   בן-גוריון,  דוד  הרצל,  של 
יופי,  גנץ מועמד לתחרות   להוביל את עם ישראל להישגים אדירים? לרגע חשבתי שבני 
לליגת כדורסל מקצוענית או לפסטיבל הגברים השרמנטיים.  אכן, לישראל אתגרים גדולים, 
ולא פעם קיים יחס הפוך בין גובהו של המועמד ליכולתו להנהיג ולהוביל. הצלחת המנהיג 

היא פונקציה של  גובה החזון והיקף הראש, לא של האורך בסנטימטרים.
הדמוקרטיה היא שיטת משטר שטרם נמצאה טובה ממנה. היא מאפשרת לכל אדם בעל 
יצר התמנות לזהות מצעד של אזרחים ולרוץ  ולעמוד בראשו. בני גנץ זיהה מצעד של אזרחים 
שרוצים משהו חדש,  וכלל לא אכפת להם מה יש בתוך הקנקן. הוא הקים מפלגה, העניק 
לה שם - וכבר רואה את עצמו כמי שראוי ומוכשר להוביל את מדינת ישראל. מפוליטיקאים 
מתחילים אפשר לצפות למידת ענווה ויראת  אחריות. במציאות חיינו המורכבת אין מקום 
לחובבנים. סיסמאות ריקות ונבובות לעולם אינן יכולות לשמש תחליף לדרך ולחזון. לגנץ  
יעלון  והעובדה ששריין לבוגי  ניסיון כלכלי,  אין מינימום של  ניסיון מדיני,  אין שמץ של 
שלושה מקומות בעשירייה הראשונה - כשהסקרים מנבאים לו אפס מנדטים - מגלה שגם 
אין לו כישורים פוליטיים  בסיסיים. לאור מה שקראתי בימים האחרונים, אני מטיל ספק גם 

ביכולותיו האסטרטגיות-צבאיות.
במאה  הליברלית  הדמוקרטיה  של  הגדולים  מהסנגורים  וטוקוויל,  מיל  סטיוארט  ג'ון 
ה-,19 חששו מהיסוד הפופוליסטי שלה, קרי: שלטון הרחוב. הדמוקרטיה יכולה לשמש כר 

פורה עבור קוסמים, להטוטנים ומפזרי אשליות. קל לשווק אותם להמונים, אך משהאמת 
מתבררת, מחיר התנפצות  האשליות קשה מנשוא. גנץ בנאומו פיזר אשליות חסרות בסיס, 

בתקווה שיהיו די אזרחים שיהיו מוכנים לצעוד לנהר לצלילי חלילו.
אדם שמבקש להיבחר ולהנהיג חייב לציבור הצגה של עמדה מעשית,  אחראית ותבונית. 
והערכות  וברורים,  יציבים  ערכיים  עקרונות  נדבכים:  שני  של  להישען  צריכה  כזו  עמדה 
אחראיות של המצב העובדתי. גנץ ניסה לעטוף ימין ושמאל באריזת קוסמות של מתינות, 
אריזות מובהקות של שמאל מתחזה לימין. אשר על כן הוא מאתגר את לפיד  וגבאי. הציבור 

הימני לא יקנה את התפאורה.

נאום שכולו סיסמאות // חיים שיין

באדיבות 'ישראל היום'
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מאת: אוריאל צייטלין

בקרית  ומבהיל  מחריד  מחזה  לנוכח  היהודי  העולם  בכל  זעזוע 
הירושלמית  שבשכונה  ישראל'  'שיח  הכנסת  בית  מתפללי  יובל: 
הזדעזעו לגלות כי בבית הכנסת שלהם נפל קורבן לוונדליזם מזעזע 
נכנסו  שמזכיר תקופות אחרות. במהלך הלילה שבין שני לשלישי 
פורעים לבית הכנסת והשחיתו את הרכוש במקום. הם לא עצרו בכך 
ופנו בהמשך לארון הקודש אותו הם פרצו בעזרת דיסק. לאחר מכן 
רב על  והשליכו אותם בביזיון  הם שפכו חומצה על ספרי התורה 
הרצפה. "במהלך הלילה, התקבל דווח על פריצה וגרימת נזק לבית 
כנסת באזור קריית יובל, מיד עם קבלת הדיווח הגיעו למקום כוחות 

משטרה, טכנאי זיהוי ונפתחה חקירה", נמסר מהמשטרה.
בני ביתו של מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, עדכנו 
גדול  בזעזוע  הגיב  מרן  הבית,  בני  ע"פ  החמור.  האירוע  על  אותו 
ואמר "הפורעים יתנו על כך את הדין". בהמשך היום עלו רבני קרית 
יובל למעונו של מרן כדי לשמוע ממנו הדרכה ועצה לנוכח האירוע 
הכואב. הרב הראשי לישראל הראש״ל הגאון רבי יצחק יוסף, אמר 
תורה  ספרי  למראה  מתפלץ  היהודי  "הלב  המקרה:  לאחר  בבוקר 
מתגוללים בבזיון נורא שחוללו ע״י בני בליעל בתוך בית הכנסת. 
על הרשויות להפוך כל אבן, להגיע אל הפושעים ולמצות איתם את 
מלוא חומרת הדין". הוא פסק כי "על כל אותם שנחשפו לזוועה, 
לקבל על עצמם תענית או לפדות אותה בצדקה וכן כל יהודי שכבוד 
בתענית  תורה  לימוד  של  יום  עצמו  על  יקבל  לליבו,  יקר  התורה 

דיבור להגדיל ולחזק כבוד התורה שחולל".
יהודי  לכל  קשה  בוקר  "זהו  לאו:  הגר"ד  לישראל  הראשי  הרב 
באשר הוא, לא ניתן לעבור לסדר היום אחרי חילול ברוטאלי שכזה 
בבית מקדש מעט, חובה עלינו לעשות חשבון נפש איך הגענו למצב 
שבעיר הקודש ירושלים מתחלל בית כנסת וספרי תורה מושלכים 
ואני  האחרונה  בתקופה  הראשון  המקרה  לא  זה  לצערי  לרצפה. 
דבר  לכל  שנאה  פשע  כאל  לזה  תתיחס  ישראל  שמשטרת  מצפה 
וירכזו את מרב המאמצים שמי שאחראי למעשה הנפשע לא יינקה".
לעבור  "אסור  קלרמן, מסר:  ישראל  ירושלים,  עיריית  ראש  סגן 
לסדר היום עם ביזיון וחילול כבוד שמים בפריצה הנוראה הלילה 
על הרצפה.  תורה  ספרי  וזריקת  יובל  קריית  לבית הכנסת בשכונת 
מחזה קורע לב. שוחחתי כעת עם בכירים במשטרת ירושלים, והם 
מיכאל  ח"כ  החשודים".  לתפיסת  להביא  המישורים  בכל  עמלים 
מלכיאלי: "כואב הלב לקום בבוקר ולשמוע על חילול בית הכנסת 
בשכונת קריית יובל, ברמה בזויה של פריצה לארון הקדוש ושפיכת 
חומצה.אני סמוך ובטוח שמשטרת ירושלים תשקיע את כל האנרגיה 
והמשאבים על מנת למצוא את אותם פורעים, שבמקומם מאחורי 
)לשון  "הבוקר  ליאון:  משה  ירושלים,  העיר  ראש  ובריח".  סורג 
ההודעה( התוודענו למקרה מזעזע של חילול בית כנסת והשחתת 
ספרי תורה בקרית יובל. אירוע חמור שמזכיר תקופות אפלות של 
שוחחתי  בימינו.  להתרחש  כאלה  לפשעים  ניתן  לא  היהודי,  העם 
ידה  ישראל תשים  בטוח שמשטרת  ואני  כרגע  ירושלים  עם ממ"ז 

במהרה על הפושעים!".
אמר  מרציאנו,  שמואל  ש"ס,  סיעת  מטעם  ירושלים  העיר  ח"מ 
בראיון ל'קול חי': "אני מתפלל בבית הכנסת הזה. עדיין רועד כולי. 
אני שומע הרבה על אנטישמיות בחו"ל, ומסתבר שבירושלים עיר 

הקודש זה גרוע הרבה יותר. מעולם לא ראיתי דבר כזה מזעזע".
וחקירת  בדיקת  לצורך  מיוחד  חקירה  צוות  הקימו  במשטרה 
האירוע. במהלך אותו הבוקר הגיעו לזירה מומחים מטעם משטרת 
ואספו ממצאים שונים. "בשעות הבוקר התקבל במשטרה  מוריה, 
בשכונת  כנסת  בבית  קדושה  ספרי  של  והשחתה  פריצה  על  דיווח 
קרית יובל בירושלים שככל הנראה אירעה בשעות הלילה. למקום 
הוזנקו מיד כוחות משטרה בהם בלשים, חוקרים ואנשי המעבדה 
מהזירה",  וראיות  ממצאים  איסוף  במלאכת  שהחלו  פלילי  לזיהוי 
והחריג,  החמור  האירוע  "לאור  כי  נמסר  עוד  מהמשטרה.  נמסר 
מיוחד  חקירה  צוות  להקים  ירושלים  מחוז  פיקוד  ע"י  הוחלט 
)צח"מ( במטרה להגיע לחשודים וחקר האמת. בשלב זה כלל כיווני 

החקירה נבדקים".
המחלקה  את  לערב  אייכלר  ישראל  ח"כ  קרא  יותר  מוקדם 
מבית  הקשים  המראות  "מול  האירוע.  בחקירת  בשב"כ  היהודית 
הכנסת בקרית יובל הלב היהודי מתקשה להמשיך לפעום כסדרו. על 
רשויות החוק לעשות הכל כדי להביא את האשמים לדין. יש להכיר 
בפגיעה בספרי תורה כפשע שנאה וטרור אנטי יהודי ולהתייחס לכך 
השב"כ  על  הממונה  הממשלה  לראש  קורא  אני  החומרה.  במלוא 

לחקור  כדי  היהודית  המחלקה  את  להפעיל 
במהירות.  לדין  ולהעמידם  הפורעים  אחר 
אחרת מעשי הפשע האנטשמי שראינו הבוקר 
נגד  רצח  למעשי  חלילה  יהפכו  יובל  בקרית 

יהודים על רקע דתי".

 אנטישמיות במספרים

הבינלאומי  השואה  יום  לרגל  כך,  בתוך 
נפתלי  התפוצות  שר  הציג  השבוע  צוין  אשר 
המגמות  דו"ח  את  הממשלה  בישיבת  בנט 
ואת   2018 לשנת  האנטישמיות  והתקריות 
2018 היתה שנת שיא  פעילות משרדו. "שנת 

ברחבי  הפוליטית  ובזירה  ברשת  ברחוב,  האנטישמית  בנוכחות 
העולם, במהלכה נרשם המספר הרב ביותר של נרצחים יהודים מאז 
החולפת  בשנה  בנט.  אמר  שונים",  פיגועים  ה-90 בשלושה  שנות 
נרשם שיא במספר הנרצחים היהודים במתקפות אנטישמיות מאז 
 13  – היהודית  הקהילה  כנגד  ה-90(  )בשנות  ארגנטינה  פיגועי 
בבניין  שבהם  המרכזי  אנטישמים.  פיגועים  בשלושה  נרצחים 
11 יהודים  הקהילה היהודית בפיטסבורג שפנסילבניה, שם נרצחו 

במהלך ברית מילה.
הנתונים שסוקרים גם את ההסתה ברשתות החברתיות מגלים כי 
בשנה החולפת נרשם שיא של אנטישמיות ברחוב וברשת, כששבעים 
עיקר  ישראליות.  אנטי  רקע  על  מגיע  יהודים  נגד  מההסתה  אחוז 
לירושלים  האמריקאית  השגרירות  העברת  בתקופת  היה  ההסתה 
וצעדות השיבה. בשונה מהשנים הקודמות, האלימות האנטישמית 
לבנה.  עליונות  ודוגלי  נאצים  ניאו  ידי  על  מובלת  העולם  ברוב 
שמגיעה  האנטישמיות  של  שיא  רמת  נשמרת  בבריטניה  זאת,  עם 
הלייבור  ממפלגת  הפוליטית,  המפה  של  השמאלי  מהצד  בעיקרה 

שגורמת לחששות הקהילה היהודית בנוגע לעתידה בממלכה.
מצב האנטישמיות באירופה הולך ומחמיר, מסקר שערך האיחוד 
שאנטישמיות  סבורים  אירופה  מיהודי   85% כי  עולה  האירופי 
התחזקה  סבורים שהאנטישמיות   89% במדינותיהם,  בעיה  מהווה 
שוקלים  או  ו--38% שקלו  האחרונות  השנים  בחמש  במדינותיהם 
להגר על רקע העלייה באנטישמיות והירידה בביטחון האישי. עוד 

הראה הסקר כי 80% מהתקריות אינן מדווחות.
בשנתיים  נרשם  שם  צרפת,  היא  ביותר  האנטישמית  המדינה 
האחרונות ירידה במספר התקריות האנטישמיות במסגרת "התוכנית 
בפריסת  שינוי  אך  ואנטישמיות",  בגזענות  למאבק  הממשלתית 
69% בתקריות. הגדרת האנטישמיות  הכוחות הובילה לעלייה של 
זכר  להנצחת  הבין-לאומי  המשימה  )כוח   IHRA ב-  שנתקבלה 
השואה( הפכה לסטנדרט בין-לאומי שביטויים ומעשים אנטישמיים 
נוספות,  מדינות   6 ידי  על  השנה  אושררה  ההגדרה  לפיו.  נבחנים 
ישראל,  בינהן:  מדינות   12 ההגדרה  את  אשררו  היום  עד  סה"כ 
ליטא,  בולגריה,  גרמניה,  רומניה,  סקוטלנד,  אוסטריה,  בריטניה, 

הרפובליקה של מקדוניה, הולנד, סלובקיה ומולדובה.
 2018 בשנת  הבולטים  האלימים  האירועים  את  סוקר  הדו"ח 
מהם מוכח כי אחד ממוקדי האנטישמיות המתחדשים הוא דווקא 
הגדולה  הקהילה החרדית  את  יש  בברוקלין, שם  הברית,  בארצות 

בעולם מחוץ לישראל.
אירועים  כמה  יש  הדו"ח  של  הבולטים  האירועים  בסקירת 
ה-50  בשנות  יהודי-חרדי  מוסקוביץ',  מנחם   – אפריל  בברוקלין. 
לחייו, הותקף על רקע אנטישמי בברוקלין. מאי – צעירה יהודייה 
ליפא   – אוקטובר  בברוקלין.  הייטס"  "קראון  בשכונת  הוכתה 

שוורץ, יהודי חרדי, הוכה בדרך לתפילה בבורו-פארק, ברוקלין
יתר האירועים הבולטים תרחשו באירופה: בינואר – רימון עשן 
הושלך אל תוך אולם בעיר לבוב שבו התקיימה הרצאה ביום השואה. 
בפברואר – בתו התינוקת של רב יהודי המתגורר בעיר ברון נכוותה 
קשות מחומצה ששפכו אלמונים לתוך העגלה שלה. מרץ – מיריי 
קנול, ניצולת שואה, נרצחה בדקירות סכין בדירתה בפריז וגופתה 
הוצתה. יוני – אישה ובידה סכין רדפה אחרי ילדים חרדים בלונדון. 
יולי – אדם ניסה לשרוף את בית הכנסת באקסטר, בריטניה. אוגוסט 
– גבר זרק נפץ על תלמידים ישראלים בעת שביקרו בבית היתומים 
של יאנוש קורצ'אק בוורשה. אוקטובר – גבר כיוון אקדח אל אישה 
נפץ  ואיים: "אהרוג אותך". אוקטובר – מעטפת  יהודייה בבלגיה 
ראש  אברמוביץ',  סקובליניורק  מיכאל  של  במשרדו  התפוצצה 
הקהילה היהודית בקאזאן, רוסיה. נובמבר – כדור נורה לעבר ביתם 

של זוג יהודים בבלגיה.

• גדולי ישראל שמעו ודמעו, וקראו  זעזוע והלם מחילול בית הכנסת של קהילת עולי צרפת, בקריית יובל בירושלים 
לציבור להתחזק • צמרת המדינה מיהרה לשלוח הודעות גינוי • המשטרה הקימה צוות חקירה מיוחד, מספר חשודים 

נחקרו • ובתוך כך, נתוני תקריות אנטישמיות שמגיעים מרחבי העולם - מצביעים על מגמה מדאיגה

 צילום: דוברות המשטרה

ַנֲחָלֶתָך אּו גֹוִים בְּ בָּ
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מאת: אריה לוין

מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה שובר בתחילת השבוע )מוצאי 
"אל- בערוץ  מיוחד  בריאיון  שתיקה  של  ארוכים  שבועות  שבת( 
מיאדין", שמזוהה עם ארגון הטרור. אחרי שנראה לאחרונה ב-12 
 – צפוני"  "מגן  מבצע  אורך  לכל  גם  קולו  נדם  ומאז   – בנובמבר 
הכחיש נסראללה את השמועות על מצבו הרפואי: "כל מה שנאמר 

זה שקר שאין לו בסיס. גופי, מוחי, ליבי, ונפשי כולם תקינים".
התגלו  שלא  טרור  מנהרות  עוד  שיש  לאפשרות  רמז  נסראללה 
בגבול לבנון, והאשים שראש הממשלה בנימין נתניהו פתח במבצע 
נגדו: "האדם הזה עלול לעשות בתקופה הקרובה  בשל החשדות 

הרבה טעויות בשיקול דעת, כדי להישאר בשלטון ומחוץ לכלא".
60, ואני לא סובל מכל בעיה רפואית, אני  "לאחרונה מלאו לי 
בריא. מצחיק לשמוע כל מיני כתבים שטוענים 'שהוא מת ובמקרר, 
את  והסביר  נסראללה,  אמר  מתכנסת'",  חיזבאללה  ושהנהגת 
לדבר סתם.  לנו טעם  אין  לדבר.  לא אדם שמרבה  "אני  שתיקתו: 
האמת שהיא שבדצמבר ובינואר אין אירועים חשובים". עוד הוא 
על  הכריזו  שהישראלים  "למרות  הסתיים.  לא  המבצע  כי  אמר 

סיומו, החפירות עדיין נמשכות", הצהיר.
על נתניהו אמר נסראללה שהוא "משרת אותנו באמצעות החדרת 
בלוחמה  אותנו  שירת  צפוני  ו'מגן'  הצפון,  תושבי  ללבבות  פחד 
הפסיכולוגית". לטענתו, הוא החליט לשתוק עד סיומו של מבצע 
"מגן צפוני" לנטרול מנהרות חיזבאללה "כדי לא לסייע לנתניהו 

ואיזנקוט במערכה התקשורתית".
לאחר מכן, טען כי "למרות שהודיעו שמבצע מגן צפוני הסתיים, 
הם המשיכו עד אתמול לחפש אחר מנהרות. איזנקוט לקח קרדיט 
על  כעת  לדבר  "החלטתי  לטענתו,  הסתיים".  שטרם  מבצע  על 
לא  אני  הידידים.  גם  כמו  לזה,  ממתינים  הישראלים  כי  המנהרות 
טוענת  ישראל  המנהרות.  את  חפר  שחיזבאללה  להודות  רוצה 
שחיזבאללה חפר אותן. אני כן אומר שיש מנהרות בדרום לבנון, 
לבנון השנייה. מה  לפני מלחמת  נחפרו  הן  נחשפו, אבל  והן אכן 
שמפתיע הוא שלקח לישראלים זמן רב כדי לחשוף אותן. אנחנו לא 
נותנים לישראלים מידע מי עומד מאחורי החפירה. לפי התקשורת 
 14 הישראלית, שהייתה מדויקת, המודיעין הישראלי כשל במשך 

שנים בחשיפת המנהרות".
בריאיון הוא נשאל גם האם כל המנהרות בגבול נחשפו על ידי 
ישראל, והשיב: "על זה צריך לשמור במסתורין. מעניין שהרמטכ"ל 

צפוני' לתושבי  'מגן  לפני  יעלון אמר  ושר הביטחון הקודם משה 
הצפון ש'ידענו על קיום המנהרות לפני שנתיים', לאחר שהתושבים 
אמרו שיש אינדקיציות לקיום מנהרות. אני פונה לאותם תושבים 
ושואל, האם אתם בטוחים שנתניהו, ואייזנקוט, והרמטכ"ל החדש 
מנהרות  עוד  שאין  האמת  את  לכם  מספרים  או  לכם  משקרים 
בצפון?". נסראללה סירב לקחת אחריות על חפירת המנהרות, ״אין 
שום סיבה שנגיב להאשמות של ישראל אם חיזבאללה אכן חפר את 
המנהרות הללו או לא. אנחנו שומרים על עמימות ולא ננדב פרטים 
המודיעין  בשרות  פועלים  לא  אנחנו  בחינם.  לישראל  בטחוניים 
הישראלי״. נסראללה הדגיש כי במלחמה הבאה אם ישראל ייכנסו 

אנשי הארגון לשטחה וכי יש בידם אמצעים לעשות זאת.
אומרים  נתניהו  ואת  איזנקוט  את  כששמעתי  רבות  "צחקתי 
חור  "יש  נסראללה.  אמר  הוסר",  לגליל  הפלישה  של  שהאיום 
משמעותי בחשיבה הזאת כיוון שסוגיית הפלישה לגליל לא תלויה 
חוזר  אני  נחשפו?  המנהרות  שכל  יודעים  הם  ומאיפה  במנהרות. 
ואומר – אם נחליט להיכנס לגליל במקרה של מלחמה על לבנון, 

הם לא ידעו איך ניכנס, מתחת לאדמה, מעל האדמה, מהאוויר".
לחשוב  צריך  היה  איזנקוט  כמי  גנרל  אבל  גנרל,  אינו  "נתניהו 
צבאית: האם העלה בדעתו שאנחנו נשתלט על הגליל באמצעות 
המנהרות? אני מודה שהאויב שלי מבין, אבל האינטרסים שלהם 
הגיוני  אם  לחשוב  צריכים  היו  הם  בחשיבה.  להם  סייעו  לא 
מנהרות.  לוחמים בארבע  אלפי  עם  לגליל  נכנס  היה  שחיזבאללה 
אני לא יודע אם ניכנס לגליל, כחלק מהמהלך ההגנתי, דרך הים, 

האוויר, הקרקע או המנהרות".
לבנון  נגד  ישראלית  תקיפה  של  לאפשרות  התייחס  נסראללה 
ממה  בהרבה  גבוה  יהיה  ישראלית  תקיפה  של  "המחיר  כי  וטען 
חרף  התגובה,  לאופי  להתייחס  סירב  הוא  חושבת".  שישראל 
שלנו  האופציות  וכל  פתוחות  שלנו  "האופציות  המראיין:  שאלת 
על השולחן. אם ישראל תתקוף בתוך שטח לבנון או תבצע פעולה 
כלשהי בתוך המדינה או תהרוג את אנשיה בסוריה, אז אנחנו נגיב".
של  המדויקים  הטילים  נגד  מנהלת  שישראל  למאבק  באשר 
חיזבאללה, פנה נסראללה לאזרחי ישראל וטען כי "תגיד לנתניהו 
כדי  מדויקים,  טילים  יהיו  שלחיזבאללה  הם  שלכם  שהאינטרסים 
שאם נשגר טיל לעבר בסיס צבאי בתל אביב אז הוא יפעול שם ולא 
במרחק של 500 או אלף מטרים". לדבריו, "יש לנו טילים מדוייקים 
שיכולים לפגוע בכל מטרה שאנחנו רוצים במלחמה הבאה. אנחנו 
מספיק  לנו  יש  מדויקים.  טילים  עוד  ללבנון  להעביר  צריכים  לא 
טילים שישיגו את המטרות שלנו 

בכל מלחמה עתידית".
האם  לשאלה  בתשובה 
מגיעים  חיזבאללה  של  הטילים 
"ההתנגדות  כי  ענה  שבע,  לבאר 
הטילים  ארסנל  עם  התקדמה 

מהגליל לחיפה, ודרומה משם. ההתנגדות הייתה מסוגלת ב-2006 
הכבושה  פלסטין  כל  שתהיה,  מלחמה  כל  אביב.  תל  את  לתקוף 
תהיה תחת אש. המלחמה הבאה לא תהיה כקודמותיה". נסראללה 
הוסיף: "אני רוצה לספר בדיחה לתושבי ישראל. האינטרס שלכם 
לו  שיהיה  האפשרות  את  לחיזבאללה  "תן  לנתניהו:  להגיד  זה 
יפגע בבסיסים בלב תל  כי אם הטיל מדויק הוא  טילים מדויקים. 
לפגוע  עלולים  הם  מדויקים,  טילים  לנו  יהיו  לא  אם  אבל  אביב, 
בבית שלכם". נסראללה טען כצפוי כי לארגון יש "טילים מדויקים 
לטווח מספק מאוד. אנחנו יכולים לתקוף כל יעד שנרצה. הניסיון 
באמצעות  האלה  הטילים  את  להשיג  מאיתנו  למנוע  נתניהו  של 

התקיפות בסוריה לא מועיל".
נסראללה התייחס גם ללחימה בסוריה, וטען כי "הודעת טראמפ 
סוריה  כי  טען,  עוד  ואמיתית".  רצינית  היא  כוחותיו  נסיגת  על 
לכיוון  ללכת  החליטה  אך  באידליב,  המצב  את  להכריע  מסוגלת 
של ניסיון לפתרונות הומניטריים. לאחר שנשאל מדוע בחר נתניהו 
להודות בתקיפות צה"ל בסוריה, אמר נסראללה כי "ישראל כשלה 
מודיעינית בסוריה. עלינו לצפות לצעד לא חכם מצד נתניהו ערב 

הבחירות".
איים  המהפכה,  משמרות  מפקד  סגן  סאלמי,  חוסיין  כך,  בתוך 
בין שתי המדינות.  ישראל במקרה של מלחמה  השבוע בהשמדת 
אז  המדינות,  בין  למלחמה  שיוביל  באופן  תפעל  ישראל  "אם 
כל  ולשחרור  הציונית  הישות  למחיקתה של  תוביל  הזו  המלחמה 
האדמות הכבושות", אמר. הוא הוסיף: "מטרת העל היא למחוק 
זה  שלה  בפעולות  תמשיך  היא  שאם  ונראה  מהמפה,  ישראל  את 

מקרב אותה למציאות הזו".

התגובות בישראל

כזכור, בטקס הפרידה מהרמטכ"ל אייזנקוט אמר ראש הממשלה: 
גדולים בזירות  יחד עם אתגרים  "בארבע השנים הללו התמודדנו 
עומד  מולנו  אחרים.  ובמקומות  בלבנון  בסוריה,  בעזה,  משתנות, 
גורם אחד מרכזי – איראן ושלוחות הטרור שלה. פעלנו באחריות 
ובשיקול דעת לסכל את ההתעצמות של מבקשי נפשנו. עשינו זאת 
באמצעות בלימת הסכם הגרעין עם איראן וחידוש הסנקציות עליה. 
היינו צריכים לנקב את השקרים של איראן, היא משקרת כל הזמן. 
היא שיקרה ביחס להסכם הגרעין, וחשפנו זאת עם הוצאת ארכיון 
הגרעין הסודי מטהראן. היא משקרת עכשיו, שהיא כביכול משגרת 
לוויין תמים לחלל, אבל בעצם רוצה להשיג את השלב הראשון של 
טיל בין יבשתי, בניגוד לכל ההסכמים הבינלאומיים. אנחנו תומכים 

תמיכה מלאה בהתנגדות התקיפה של ארה"ב לצעד התקפי זה".
של  לדבריו  הגיב  אדרעי,  אביחי  הערבית,  בשפה  צה"ל  דובר 
יא  מסתתר  "עדיין  כי:  ואמר  טוויטר  החברתית  ברשת  נסראללה 
להם,  קורא  שאתה  כמו  'האחים'  עם  שדיברת  אף  על  נסראללה? 
לפני שנכנסת לחדר הזה במרתף, שאמרו לך שהצבא הישראלי נח 
בשבת". אדרעי רמז לקשר בין חמאס לחיזבאללה. "נפשך רודפת 
שלום יא נסראללה, אפילו שממך יצא הרצח של )רפיק( אל-חרירי 

באמצעות בדר א-דין?".
אדרעי עקץ את נסראללה בשל רצח ראש ממשלת לבנון לשעבר 
חיזבאללה ברצח, שלפי חלק מהטענות  ב-2005 שהאשים פעילי 
בחיזבאללה.  בכיר  הוא  א-דין  בדר  וסוריה.  אסד  ידי  על  הוזמן 
אדרעי פנה לנסראללה ואמר: "לפי התיאור שלך, המנהרות כל כך 
ישנות עד שהלוחם שתועד נכנס למנהרה הוא פעיל שנשכח משנת 
יציאת  את  וראו  כילא  בכפר  למפעל  שהגיעו  ושהפעילים   ,2006

הבטון מהמנהרה הם במקור פעילי שלום".

אחרי השמועות על מצב בריאותו הרופף, יצא מזכ"ל חיזבאללה למצלמות 
בנאום ארוך בו התייחס לפיצוץ המנהרות בצפון ולעג לראש הממשלה 

ולרמטכ"ל היוצא • דובר צה"ל בשפה הערבית: "עדיין מסתתר יא נסראללה...?"

בנאום ארוך ומתיש: 
נסראללה 

משגר איומים
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מוכר  שיהיה  ככל  מוכר  מישהו  קם  פתאום  לעצמכם  דמיינו 
ראש  הוא  אלא  הממשלה,  ראש  נתניהו  בנימין  לא  כי  ומודיע 
זה  רק  ולא  איתו  הולך  הציבור  ההפתעה,  ולמרבה  הממשלה  
אלא גם מנהיגי מעצמות נוספות הולכים איתו ומכריזים כי הוא 
ראש הממשלה, אבל גם ראש הממשלה הקודם מכריז על עצמו 
כי  לדמיין,  לכם  קשה  שהיה  הסיבה  ממשיך...  ממשלה  כראש 
אנו חיים בדמוקרטיה ובדמוקרטיה, ישנם בחירות מסודרות, יש 
חוקה מסודרת ובגדול אין איש אחד שקובע מדיניות לכולם. אבל 

בוונצואלה, זה נראה אחרת.
ביולי  ב-5  עצמאותה  על  הכריזה  ונצואלה  מהתחלה:  נתחיל 
עד  צלחו  לא  עצמית  למדינה  ניסיונות  וכמה  כמה  ומשם   ,1811
שהפכה לדיקטטורה. ב-1989, עקב המצב הכלכלי הקשה החלו 
התקוממויות עממיות בפרברי קראקס שהתפשטו תחילה לקראקס 
הנקראות  אלו  התקוממויות  המדינה.  ליתר  מכן  ולאחר  עצמה 
קרקסו )מילולית: מכת קראקס על שם הבירה(, היו שלב ראשון 

בשינוי מאזן הפוליטיקה בוונצואלה.
ב-1992 הוביל גנרל הוגו צ'אווס ניסיון הפיכה צבאי שנכשל 
אך מיקם את צ'אווס עמוק בתודעה הציבורית מבחינה פוליטית. 
לרפובליקה  התנועה  את  צ'אווס  הקים  הכלא  מן  יציאתו  לאחר 
והמלחמה  הסוציאליזם  את  דגלה  על  שחרתה  החמישית, 
בשחיתות. ב-1998 נבחר צ'אווס לנשיאות, והוביל מהלך ליצירת 
נבחר  ב-1999  במדינה.  הדמוקרטיה  את  שתגביר  חדשה  חוקה 

מחדש על פי אותה החוקה.
"אקסיון  המסורתיות  המפלגות  יושבות  באופוזיציה 
)דמוקרטית  וקופאי  הדמוקרטית(  )הפעולה  דמוקרטיקה" 
האופוזיציה  אך  יותר,  קטנות  נוספות  מפלגות  עם  יחד  נוצרית(, 
בין  כיום  מפולג  מאוד  הוונצואלי  העם  וחלשה.  מאוחדת  איננה 
מכונים  צ'אווס  של  תומכיו  כאשר  לקואליציה,  האופוזיציה 
 .)escualidos( אסקוולידוס  מכונים  והמתנגדים  צ'אוויסטים 
בסוציאליזם  לתמוך  האם  השאלה  סביב  הוא  הפילוג  עיקר 
שנתמך על ידי צ'אווס, לבין כלכלת שוק חופשית, והוא מאופיין 
בהתפלגות מעמדית ברורה שבה העניים תומכים ברובם הגדול 
הביניים  מעמד  החופשי.  בשוק  תומכים  והעשירים  בסוציאליזם 
רבות  פעמים  מואשמת  האופוזיציה  היתר.  כמו  אחיד  אינו 

בניסיונות לא דמוקרטיים להפיל את השלטון.
לפי  לנשיא,  להישבע  צ'אווס  צריך  היה   2013 בינואר  ב-10 
מת  במרץ  ב-5  לו.  איפשרה  לא  הלקויה  בריאותו  אך  החוקה, 
צ'אווס. לפי החוקה, את מקומו של הנשיא צריך היה למלא נשיא 
הושבע  במרץ  ב-8  אולם  קבאז'ו,  דיוסדאדו  הלאומית  האספה 
מותו של  עם  לפי החוקה,  ניקולאס מאדורו.  הנשיא  סגן  לנשיא 
ימים,  שלושים  בתוך  במדינה  בחירות  להתקיים  צריכות  הנשיא 
והושבע  בבחירות  ניצח  מאדורו  באפריל.  ל-14  נקבעו  והללו 

כנשיא והוא משמש כנשיא עד היום או יותר נכון כחצי נשיא.
תקופת נשיאותו התאפיינה בהידרדרות של המדינה הן מבחינה 
בחירות  התקיימו   2018 במאי  דמוקרטית.  מבחינה  והן  כלכלית 
על רקע אינפלציה של כ-700% )ויש מעריכים אפילו 14,000%(, 
תפוקה ארצית של 1.8 מיליון חביות נפט ביום )פחות מהתפוקה 
של  מוחלטת  החרמה  רקע  ועל  לשלטון(  מאדורו  עליית  לפני 
מאדורו  הללו.  הבחירות  בטוהר  אמון  חוסר  בשל  האופוזיציה 
מבעלי   46% רק  שהיו  מהמצביעים   68% של  תמיכה  עם  ניצח 

ידי  על  והוקעו  אמון  בחוסר  התקבלו  התוצאות  הבחירה.  זכות 
המערכת הבינלאומית.

חצי מהפך!
בעקבות ההידרדרות הכלכלית, המדינית וחוסר אמון הציבור, 
עצמו  על  הכריז  גואידו,  חואן  בוונצואלה,  האופוזיציה  מנהיג 
בשבוע שעבר כנשיא המדינה הדרום אמריקאית, בתמיכת ארצות 
לבחירות  קרא  גואידו  אמריקאיות.  דרום  מדינות  ומספר  הברית 
ניקולאס  הסוציאליסטי  הנשיא  של  שלטונו  ולסיום  חופשיות 
סוף  ולהביא  הנשיאות  כוחות  כל  את  לקבל  נשבע  "אני  מדורו. 
לגניבת השלטון", אמר גואידו, שנבחר לאחרונה ליו"ר הקונגרס, 

בפני קהל מריע.
מפגינים  אלפי 
לרחובות  יצאו 
קראקס  הבירה 
"החוצה,  וקראו 
ו"גואידו  מדורו" 
והניפו  נשיא", 
את דגלי ונצואלה. 
ירתה  המשטרה 
על  מדמיע  גז 
את  לפזר  מנת 
ם  י נ י ג פ מ ה
אזורים.  במספר 
שפרצו  בעימותים 
לאחר הכרזתו של 
האופוזיציה  איש 
נהרגו 13 בני אדם 
מאתיים  ולפחות 
נעצרו, כך הודיעו 

אורדז,  פוארטו  הדרומית  בעיר  במדינה.  הרשמיות  הרשויות 
מפגינים הפילו את פסלו של המנהיג המנוח צ'אבז, שברו אותו 
לשני חלקים ותלו אותו מגשר. ולדימיר פדרינו, שר ההגנה של 
גואידו.  יתמוך בהכרזת הנשיאות של  כי הצבא לא  מדורו, אמר 
ואי סובלנות מאיימים על שלום המדינה. הצבא ימשיך  "ייאוש 
מנהיגי  ונצואלה".  של  ריבונותה  על  וישמור  החוקה  על  להגן 
את  לכלא  להשליך  מאיימים  הסוציאליסטית  השלטון  מפלגת 
מנהיג האופוזיציה, ומדורו, שנשא לאחר מכן נאום משלו בארמון 

הנשיאות, האשים את מתנגדיו בניסיון הפיכה.
נשיא  הודיע  האופוזיציה,  איש  של  ההכרזה  לאחר  קצר  זמן 
ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא מכיר בגוואידו כנציג הרשמי 
של המדינה והזהיר את מדורו כי "כל האופציות על השולחן". 
נוספות  לממשלות  וקרא  הלבן  בבית  נאם  טראמפ  הנשיא 
הכלכליים  האמצעים  כל  את  להפעיל  "נמשיך  בגואידו:  להכיר 
והדיפלומטיים שברשות ארצות הברית בניסיון להחזיר לתפקוד 
את הדמוקרטיה בוונצואלה". ראשי המדינות קנדה, פרגואי, פרו, 
צ'ילה, ארגנטינה וקולומביה – הצהירו כי גם הן מכירות בגואידו 

כנשיא הלגיטימי של ונצואלה ולא במאדורו.
שנשא  בנאום  עמה.  היחסים  ניתוק  על  מדורו  הכריז  בתגובה 
בפני תומכיו שהתכנסו מחוץ לארמון הנשיאות בבירה קראקס, 
במדינה  המוצבים  האמריקנים  הדיפלומטים  כל  כי  הוסיף  הוא 

נדרשים לעזוב בתוך 72 שעות.
נשיא  בנשיא המכהן מאדורו.  מנגד, הביעה תמיכה  בוליביה, 
ניקולס  ונצואלה  לנשיא  התקשר  ארדואן  טאיפ  רג'פ  טורקיה 
מדורו והבהיר לו כי אנקרה תומכת בו וממשיכה לראות בו את 
רוסיה  של  החוץ  משרד  הדרום-אמריקנית.  המדינה  של  נשיאה 
הזהירה את ארה"ב שלא לצאת לפעולה צבאית בוונצואלה ואמר 
כי קראקס היא שותפה אסטרטגית של מוסקבה, "שותפה שבה 

תמכנו ונתמוך".

מי אתה מנהיג האופוזיציה?
פוליטיקאי  גוואידו  האופוזיציה  מנהיג  היה  חודש  לפני  רק 
אותו.  הכירו  ונצואלה  מאזרחי  ומעטים  לגמרי,  כמעט  אלמוני 

האספה  לנשיא  כשהתמנה  החודש  בתחילת  לתודעה  עלה  הוא 
האופוזיציה  על-ידי  שנשלט  ונצואלה  של  הפרלמנט  הלאומית, 
מדורו  שממשלת  אחרי  למעשה  ממנו  נשללו  סמכויותיו  ושכל 
הקימה פרלמנט משלה ב-2017. לאספה הלאומית נבחר גוואידו 
נעשה  החודש  בתחילת  האספה  לנשיא  ומינויו  ב-2015,  רק 

במסגרת הסכם חלוקת כוח בין מפלגות האופוזיציה הגדולות.
האופוזיציה קיבלה אנרגיות חדשות עם בחירתו של גוואידו בן 
ה-35 למנהיג הקונגרס שבשליטתה ובשל קבלת הפנים התקיפה 
רבות  מדינות  ידי  על  השנייה  כהונתו  תחילת  עם  מדורו  שקיבל 
באזור ובמערב, שסבורות כי שלטונו אינו לגיטימי. עם זאת, כל 
למדורו  נאמן  שנותר  הצבא,  תמיכת  את  תדרוש  שלטון  החלפת 
המוסדות  המתמשך  הפירוק  ובזמן  הקודמים  המחאה  גלי  בשני 

הדמוקרטיים במדינה הדרום אמריקנית.
השבוע התראיינה יהודייה תושבת קראקס, יעל גולדמן, בגלי 
המשמעותיים.  האירועים  לאחר  התחושות  על  וסיפרה  צה"ל, 
אנשים  האחרונים  בשבועיים  כולנו,  את  הפתיע  )גוואידו(  "הוא 
"כל  כי  ומוסיפה  גולדמן,  מספרת  בו",  והתאהבו  אחריו  רדפו 
הזמן אנשים אמרו שמשהו יקרה, וכל הזמן הייתה ציפייה, אבל 
לא רצו לצאת לרחוב ולהיהרג על ידי המשטר, אלא שהמנהיגים 
יובילו את הדברים". גולדמן מספרת כי ברגע שהכריז על עצמו 
גוואידו כנשיא המדינה החדש, ההמונים כבר לא חששו לצאת: 
"הרחובות היו מלאים. כולנו יצאנו, לא הייתה שאלה בכלל האם 
כן או לא. אין איך לתאר מה הולך במדינה הזאת. עד עכשיו זה 
היה המעמד הבינוני שיצא לרחובות, הפעם אלה העניים שיצאו. 

זו הפעם הראשונה שהם יצאו להילחם".
עוד הוסיפה תושבת ונצואלה כי ישנו קושי של האזרחים לדעת 
כיוון  זאת בעיקר  מה בדיוק קורה במדינה או מה הולך לקרות, 

שהתקשורת נשלטת עדיין על ידי המשטר.
התפתחות מפתיעה בתחילת השבוע כאשר בכיר ראשון בצבא 
ונצואלה מכיר בנשיאותו של מנהיג האופוזיציה: הנספח הצבאי 
הצהיר  סילבה,  לואיז  חוזה  הקולונל  בוושינגטון,  ונצואלה  של 
בתחילת השבוע כי הוא תומך בנשיא הזמני חואן גואיידו. עד כה, 

כוחות הביטחון במדינה נותרו נאמנים לנשיא ניקולס מאדורו.
מוקדם יותר בתחילת השבוע ערכה מועצת הביטחון של האו"ם 
וארה"ב  רוסיה  נציגי  בוונצואלה.  המשבר  בעקבות  מיוחד  דיון 
התעמתו. כמו כן, גרמניה, צרפת וספרד שאם בתוך שמונה ימים 
לא יוכרזו במדינה בחירות חופשיות והוגנות, הן יכירו בנשיאותו 

של מנהיג האופוזיציה חואן גואיידו.

ישראל עם המשטר החדש
ובתוך כל הטירוף הוונצואלי הזה, מגיעה הפינה הישראלית: 
בכיר במשטר החדש מהאופוזיציה, כבר שולח מסרים לישראל 
עם  לעבוד  מחכים  "אנחנו  כי  חדשות',  'כאן  עם  בשיחה  ואומר 
הוונצואלית.  באופוזיציה  הבכיר  הדגיש  בשותפות",  ישראל 
וקרא לה  נהיה כמו הוגו צ'אבס, שקילל את ישראל  "אנחנו לא 
הממשלה  ראש  בהודעת  כן,  כמו  אותה".  נחבק  אנחנו  רוצחת. 
בנימין נתניהו, הוא הביעה תמיכה בלתי מסויגת במשטר החדש 
מדינות  לרוב  לקנדה,  לארה"ב,  מצטרפת  "ישראל  כי  ואמר 
אמריקה הלטינית ולמדינות באירופה, ואני מודיע היום שאנחנו 
ישראל  ההחלטה  טרם  בוונצואלה".  החדשה  במנהיגות  מכירים 

התייעצה עם דמויות בקהילה היהודית בוונצואלה.
היחסים בין המדינות הגיעו לשפל בעקבות מבצע עופרת יצוקה 
ברצועת עזה בתחילת שנת 2009, כאשר הנשיא צ'אווס הכריז על 
גירושו של שגריר ישראל בוונצואלה, יחד עם כל סגל השגרירות. 
שמעון  ישראל  נשיא  של  לדין  להעמדתו  צ'אווס  קרא  כן  כמו 
פרס ז"ל בפני בית הדין הבינלאומי בהאג, באשמת פשעים כנגד 
האנושות. בתגובה לדברים ולגירוש השגריר הישראלי, גירשה גם 

ישראל את שגריר ונצואלה בישראל.
חרף ניסיונות לשיקום היחסים בשנים הבאות, ונצואלה נותרה 
של  בהקמתה  ותמכה  ישראל  של  למדיניותה  מושבעת  מתנגדת 
מדינה פלסטינית. גם מותו של הנשיא צ'אווס ב-5 במרץ 2013 לא 
הביא להתחממות היחסים בין שתי המדינות. בשנת 2017 הכריז 
נשיא ונצואלה, ניקולאס מדורו, על רצון לכונן מחדש יחסים עם 

ישראל, אך הדברים לא התקדמו בצורה מספקת.

ִמּתוְך ַהֲהֵפָכה
ומאות  כנשיא  עצמו  על  הכריז  בונצואלה  האופוזיציה  מנהיג 
אלפים יצאו לרחובות • ארה"ב ומדינות אירופה הביעו תמיכה 
בהפיכה, רוסיה ובנות בריתה נצמדים ל'ממשיך' של הוגו צ'אווס 
• מה עובר על המדינה הדרום האמריקאית, מה חושבים יהודי 

המדינה, ומהי הזווית הישראלית? 

מנהיג האופוזיציה גוואידו
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שום מחאה לא תמגר את האפליה

של  ואלימה  גדולה  הפגנה  התקיימה  רביעי  ביום 
של  האלים  היחס  על  במחאה  אתיופיה,  יוצאי 
המשטרה כלפיהם. משטרת ישראל אכן כושלת לא 
פעם באלימות יתר בלתי נצרכת, כמו שהיא גם נכשלת באכיפת 
חסר דווקא איפה שכן צריך להפעיל כוח, ויש בהחלט הרבה 
ביקורת מוצדקת כלפיה. אך בלב טענות המוחים נמצא טיעון 
האפליה, של היחס האוטומטי השונה, ולרעה, ולדעתי שום 

מחאה לא יכולה לשנות את התופעה.
בשוק  והאפליה  ההדרה  לתופעות  גינויים  הרבה  שומעים 
כולם,   - הן  המוזרות  החדשות  אך  בכלל,  ובחברה  העבודה 
כן כ-ו-ל-ם, עושים שימוש בשיקולים אלה בקבלת החלטות 
ומפלים אנשים  כולם שופטים  כלומר,  כלפי אנשים אחרים. 
 – מוזר  שיותר  ומה  נוספות.  מולדות  ותכונות  גזע  בסיס  על 
כולם גם משתייכים לקבוצות מופלות, לרוב אפילו בלי שהם 

יודעים.
נעשה סדר: נמוכים, שמנמנים, חסרי חוש הומור, מכוערים, 
חסרי ביטחון, בעלי ביטחון מופרז, ג'ינג'ים, דברנים, שתקנים, 
טיפשים, מוגבלים ועוד – כל אלה קבוצות של אנשים אשר 
ידי  על  ממש(  במובהק  )חלקם  לרעה  מופלים  סטטיסטית 
בקבלה  נדחים  הם  בחיים.  צמתים  במגוון  אחרים,  אנשים 
חברתיים  ממעגלים  נדחים  בשידוכים,  נדחים  הם  לעבודה, 

ועוד.
עד  קשות  או  מולדות,  שהן  הוא  התכונות  לרוב  המשותף 
רבות,  אוכלוסייה  קבוצות  יש  לומר,  רוצה  לשינוי.  מאד 
שהיחס  ובלי  האוכלוסייה,  משאר  רע  מיחס  סובלות  אשר 
כלפיהם יתוייג כ'גזעני', למרות שהוא כזה לכל דבר ועניין. 
יש תופעות של אפליה שהן מסווגות וממותגות, כמו גזענות 
)עדה, צבע( או אפליית נשים, אך יש תופעות זהות לחלוטין 
ממותגות  ולא  מסווגות  שלא  נוספות  מולדות  תכונות  כלפי 

כ'אפליה ממוסדת'. הן קיימות, אך לא מבוקרות.
מה שמעניין, זה שכל אחד ואחת מאתנו נכנס בקטגוריה לא 
עם  להתמודד  דרך  מוצא  אחד  כל  אחרת.  או  כזו  מחמיאה 
הברורים  יתרונותיו  של  הדגשה  באמצעות  אם  חסרונותיו, 
קבוצתית  התקרבנות  באמצעות  או  חסרונותיו,  על  שיאפילו 

עם הסובלים כמוהו.
מה שעוד מעניין, זה שכל אחד ואחת מאתנו משתייכים גם 
לצד המפלה, כולנו עושים שיקולים בוטים כלפי אנשים בחיי 
בשידוכים  בחיים.  משמעותיים  בצמתים  ובמיוחד  היומיום 
יכולת  מראה,  עדה,  המשפחה,  סוג  של  השיקול  למשל, 
שכלית, מעמד כלכלי, חוש הומור, ותכונות אופי נוספות, זה 
בדיוק מה שנמדד ונשקל במערך קבלת ההחלטות. מי שאומר 

אחרת, הוא שקרן או חסר מודעות.
חלק  על  להתפשר  מוכן  אחד  כל  שלמות,  אין  כמובן, 
רעב  מזה  רוסי  כמו  יתעקש  אחרים  ועל  מהקריטריונים, 
ייכנע.  לא  אך  לארוחה  עכברוש  שיצלה  כזה  בסטלינגרד, 
וכמעט  הרחב  בציבור  מקובלים  הם  מהקריטריונים  חלק 

קונצנזואליים, וחלק אקזוטיים. איש איש וטעמו.
גם בקבלה לעבודה נשקלים שיקולים לא רק מקצועיים, כמו 
יבחר שיעבדו איתו אנשים  ואווירה. כל אדם  נוחות  שיקולי 
נוח,  מזג  בעלי  שפתו,  את  שידברו  כאלה  איתם,  לו  שנעים 
אנשים  גם  לעיתים  הומור.  חוש  וקורט  מתאים  טמפרמנט 
יתפשרו על איכות מקצועית, כדי לעבוד בחברת אדם שנעים 

איתו. זה טבע האדם, וגם אין טעם להילחם בזה.
האם  להשתלב?  יכולות  לא  שונות  עדות  בתכל'ס?  מה  אז 
החברה?  בשולי  ישארו  לנצח  המכוערים/שמנים/קרחים 

ובכן, ממש לא! לכל אפליה יש מחיר )ולא משנה אם המניע 
וברוב  מופרז(,  ביטחון  מבעלי  רתיעה  או  שמנופוביה,  הוא 

המקרים מחיר האפליה אינו משתלם.
רזים  מידי,  שמנים  או  מידי,  מכוערים  אנשים  רואים  כולנו 
מידי, קרחים מידי, מכל העדות ומכל המגזרים, אשר עושים 
שמשותף  מה  בולט.  וחברתי  כלכלי  במעמד  ונמצאים  חיל 
להם זה שהם הראו שמחיר ההפליה הוא גבוה מידי. היתרונות 

שלהם גוברים בהרבה על החיסרון )בעיני המתבונן(.
לדוגמה, שמנמוך פוזל עם שיניים עקומות וגמגום קל שמגיע 
יכולת שהוא מתכנת מדהים  ומוכיח במבחן  לראיון עבודה, 
שיכול לייצר למעסיק שלו רווח חודשי של 100 אלף שקלים 
בני  איזה  המשרה  על  מתמודד  מולו  שכר.  הוצאות  אחרי 
היכולת  במבחן  אך  הומור,  וחוש  כריזמה  עם  רק  צעיר  גנץ 
המעסיק נוכח לראות שהרווח החודשי מעבודתו יהיה רק 20 
אלף שקלים. המעסיק יעדיף לשתות קפה עם הפוזל המגמגם, 

כי זה שווה עבורו 80 אלף שקלים.
דווקא  על בחור  או למשל בשידוכים, אם מועמדת תתעקש 
מגוון  תיאלץ לבחור מתוך  זה אומר שהיא  מעדה מסויימת, 
אחרים.  קריטריונים  על  בהכרח  ולהתפשר  מאד,  מצומצם 
התוצאה היא, שהשיקול הגזעי קיים גם קיים, אך נדחק מפני 

איכויות אחרות.
לכל אפליה יש מחיר, וכאשר הוא גבוה מידי האפליה פשוט 
שנוא  מיעוט  היו  היהודים  היסטורית  למשל  כך  נעלמת. 
היו סוחרים מאד דומיננטיים.  היו, אך  בו  כמעט בכל מקום 
איתם,  וסחרו  אותם  העסיקו  אך  יהודים  שנאו  האנטישמים 
פשוט כי מחיר אפליית היהודים וסירוב לסחור עמם היה יקר 

מידי.
כל מי שרוצה להמעיט תופעות של אפליה על רקע מסוים, 
מכדי  ואטרקטיבי  משתלם  גורם  להיות  להפוך  פשוט  צריך 
בכל  היהודים  שעשו  מה  זה  אותו.  להפלות  ירצה  שמישהו 
הולכת  היום  ישראל  שמדינת  הסיבה  גם  וזו  היו,  בו  מקום 

ומתעצמת מבחינה דיפלומטית.
ביקורת  של  בגישה  שנוקטים  מעטים  לא  יש  לצערי,  אך 
אין  מוצדקת,  הביקורת  כאשר  גם  האפליה.  כנגד  קבוצתית 
בכוחה של ביקורתיות כדי להמעיט אפליה. מעסיקים יפלו, 
אך פשוט לא יגידו בקול את הסיבה האמיתית. אין שום דרך 

לאכוף זאת.

 חונקת הרגולציה, חונקת

השבוע הממשלה אישרה את ייצוא הקנאביס הרפואי, ובבת 
אחת מניות החברות העסקות בתחום זינקו. אישור הממשלה 
אמנם מגיע, כרגיל, באיחור, אך עדיף מאוחר מאשר אף פעם. 
ממשלות  בה  לאיטיות  דוגמה  הוא  הרפואי  הקנאביס  סיפור 
עובדות, האיטיות בה פועלת המערכת הרגולטורית, וגורמת 

להפסד כלכלי לכלל המשק.
נרקוטית,  השפעה  לו  שיש  צמח  הוא  הקנאביס  רקע,  קצת 
למסחר  נאסר  הוא  הקודמת  המאה  באמצע  סם.  כלומר 
אודותיו  המחקר  גם  ולכן  המערבי,  העולם  בכל  ולצריכה 
חוקי,  לא  באופן  נמכר  הוא  זאת,  עם  קיים.  היה  ולא  כמעט 
ואנשים שחלו במחלקות קשות העידו על השפעות רפואיות 

סמים  היחיד,  המקרה  זה  )ואין  מהצמח  שנגרמות  חיוביות 
למשל  גם  כמו  הרפואה.  בעולם  הרבה  משמשים  אסורים 
מורפיום(. כתוצאה מכך, הרשויות התירו שימוש רפואי מאד 
מוגבל ותחת פיקוח כבד, כדי למנוע זליגה של החומר לשוק 

הפתוח.
כך גם בישראל, תחת מגבלות רבות, ואחרי אישורים והמתנה, 
גידול  מחוות  קנאביס  לרכוש  אישורים  קיבלו  קשים  חולים 
ידועה  ישראל  )ומאובטחות מאד( הפועלות בארץ.  מורשות 
הקנאביס  תחום  גם  וכך  חקלאית,  טכנולוגיה  של  כמעצמה 
זנים מיוחדים, ונעשו מחקרים לזיקוק  החל להיחקר, פותחו 
החומר הפעיל ולהעצמה שלו. כתוצאה מכך, הגידולים בארץ 
נחשבים איכותיים, וגם יש להם ביקוש רב בעולם. לכאורה 
אשר  הישראלים  לחקלאים  דופן  יוצאת  כלכלית  הזדמנות 
בגלל  חממות  ולנטוש  הפלפלים  מטעי  את  לייבש  נאלצים 
היעדר כדאיות כלכלית. אך לא, למרות ההזדמנות, הרגולציה 
את  לייצא  אפשרות  כל  מהחקלאים  מנעה  בארץ  הקיימת 

הגידולים.
רגולטורי,  ואבסורד  כלכלי  אבסורד  שהוא  מצב  התקיים 
ישראל,  מתוצרת  הרפואי  לקנאביס  גדול  ביקוש  בעולם  יש 
ובהתאם גם המחיר גבוה, אך המגדלים נאלצו להשמיד את 
כל עודפי הגידולים שלא נרכשו על ידי הצרכנים המקומיים. 
פנים,  לביטחון  )המשרד  המעורבים  השונים  הרגולטורים 
משרד הבריאות ועוד( לא הצליחו להגיע לנוסחה שתאפשר 
את הגידול והייצוא בצורה בטוחה, והחקלאים בארץ פשוט 

הפסידו הכנסות משמעותיות.
הממשלה  והשבוע  חקיקה,  שינוי  בכנסת  נעשה  של  סופו 
אישרה את הייצוא, מהלך מתבקש שהיה צריך להתבצע לפני 
לייצא.  בבוקר  מחר  יכולים  לא  המגדלים  עדיין  אך  רב,  זמן 
רבה  ביורוקרטיה  ועוד  להתקין,  שצריך  תקנות  יש  עדיין 

שצריך להסדיר.
שהוא  בגלל  אלא  הרפואי,  הקנאביס  סיפור  את  מספר  אינני 
להבין  הרגולטורים  את  הכריח  שפשוט  כזה  מובהק,  מקרה 
שהם עומדים בפני אבסורד, ולקבל החלטה במהירות )יחסית, 
תחומים  בהרבה  אבל,  העיוות.  את  לתקן  כדי  יחסית(,  הכל 
התעשייה ובעולם העסקים יש הרבה מקרים בהם הרגולטור 
מובהקים  לא  הם  אך  שלו,  האיטיות  בגלל  גדול  נזק  יוצר 
מספיק, הם לא דרמטיים מספיק. הנזקים לא כאלה בולטים, 
וגם לא בתעשיות בולטות. שם אין את תחושת הדחיפות של 

עוול שצריך לתקן מהר, והבעיות פשוט נותרות.
ויש  יש עסקים שקורסים,  הרגולטורי הכבד,  מנטל  כתוצאה 
ביטוי  לידי  בא  זה  בסוף,  לצרכנים.  שמגלגלים את העלויות 
באירופה,  תקן  בעל  מוצר  של  יבואן  כאשר  המחיה.  ביוקר 
גם  להוציא  נאלץ  והוא  לישראל  המוצר  מייצא  הוא  כאשר 
תקן ישראלי, הליך מיותר לחלוטין, להליך הזה יש עלויות. 
נאלץ  קטן  מזון  יצרן  כאשר  הצרכן.  ישלם  העלויות  את 
כי  רק  אלא  בפועל  נדרשות  שאינן  נוספות  ארובות  לבנות 
הרגולציה דורשת, זה אומר שהוא ייקר את המוצרים שלו כדי 
אם  לחילופין,  הרגולציה.  עלויות  את  גם  יממנו  שהלקוחות 
העסק נסגר בגלל שאינו יכול לעמוד בעלויות, גם אז הצרכן 
פחות  אומר  זה  עסקים,  פחות  המחיר.  את  שישלם  זה  הוא 
תחרות, ואז השחקנים שכן הצליחו להישאר במגרש, פשוט 

מעלים מחירים.
אמנם הממשלה שמה יעד חשוב מאד של צמצום הרגולציה, 
וכבר יש תוצאות חשובות כתוצאה מההליך. אך את ההליך 

הזה חשוב לזרז, כי את מחיר האיטיות כולנו משלמים.
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לקראת יום הבוחר – הבוחר 
הכי פחות חשוב

הפוליטית  המערכת  גנץ.  בני  נאום  אחרי  יומיים 
עיכלה את הנאום שהיה בו הכל ולמעשה כלום. גנץ 
שמר על כל האפשרויות פתוחות, נזהר שלא לדרוך 
על יבלות ולא לעלות על מוקשים. הסיסמא שנבחרה - 'לא 
שלא  רצון  משדרת   - הכל'  לפני  ישראל  שמאל  ולא  ימין 
בחור  הוא  ונחליט.  נחשוב  נדון,  בעתיד  עכשיו,  להתחייב 
מסך.  עובר  מקסימלית,  ייצוגיות  מרשים,  עבר  עם  סימפטי, 

לסיכום: כשהוא שתק, הוא 'נשמע' הרבה יותר מבטיח.
יד ימינו והאיש שאמור לתת את נופך העממיות והאותנטיות 
לשעבר,  ירוחם  העיר  ראש  מהפריפריה,  האיש  לרשימה, 
לביקורת  לישראל'  'חוסן  תגובת  את  מדברר  ביטון,  מיכאל 
וחוזר על המסר של גנץ: המפלגה אינה שייכת למחנה הימין 
או השמאל, לדבריו: "אנחנו רצון העם, והעם רוצה מתינות, 

אחריות וממלכתיות".
תומך  שגנץ  כך  על  סער  גדעון  של  טענותיו  בעקבות 
אומר  ביטון  מיכאל  ושומרון,  מיהודה  חד-צדדית  בנסיגה 
כי הוא "בכלל לא מודאג מהאתיקה של גנץ ויעלון בסוגיות 
של ביטחון ומדיניות. אני סומך עליהם. הם אמינים, ישרים 

ויעשו הכל למען עם ישראל. הם לא יעשו למען עצמם".
שום   - וישירה  ממוקדת  שאלה  נשאל  כשביטון  גם 
תסמכו  רק,  כיוון,  או  מדיניות  על  הצהרה  או  התחייבות 
עלינו, כי הם, גנץ-יעלון בחורים טובים, ישרים והגונים. על 
כך אין ויכוח: השאלה שעומדת על הפרק, האם זה החומר 
שמתאים להנהיג את המדינה ולאחוז בהגה. האם מחליפים 
ההוכחה  שחובת  וישר  מוכשר  טוב,  בבחור  מוכח  מישהוא 

עדיין לפניו?
כיסוי.  ללא  חלולות  הבטחות  בשורת  התאפיין  הנאום 
המערכות  את  מכיר  שלא  מי  של  וסיסמאות  קלישאות 
היה  לא  כחלון   - דירות  אלפי  מאות  בניית  וכי  והצרכים: 
רוצה?  לא  ליצמן   - החולים  בבתי  המצוקה  פתרון  רוצה? 

הרתעת החמאס ולא למזוודות הדולרים - נתניהו לא רוצה?
הייטקיסטית,  ואווירה  תפאורה  ביציע,  צעירים  מעודדים 
ללחמניות-גזר  כן  ונקניקיות,  לבורקס  לא  עשירה,  תקרובת 
הוכחת  לא  לחלוטין  אווירה,  וסלטים מתוחכמים... בהחלט 
להתחייב,  לא  המוטו,  עמדה.  וקביעת  קו  או הטבעת  ניסיון 
לשמור על כל האופציות פתוחות, כולל שיתוף עם ממשלה 
בראשות נתניהו, בסייג אחד. החלטה סופית על כתב אישום 
להיות  שאמור  השימוע.  הליך  גמר  אחרי  לדין,  והעמדה 
שנה  לפחות  צפי,  הבוחר.  יום  אחרי  חודשים  מספר  לפחות 
אחרי הבחירות הקרבות במקרה הטוב. עוד התחייבות חלולה 
שנועדה לרצות ולא לקבוע עמדה בסוגיה המרכזית האם גנץ 
מעמיד עצמו בראש המחנה שאומר רק לא נתניהו, או שלא? 

גם כאן עמימות.
המצע המדיני שגרתי, מרומז, העיקר שלא להרגיז. מנסים 
להישאר הכי באמצע של האמצע. גושי ההתנחלות נשארים 
ירושלים כמובן מאוחדת, גם כשהיא מסכלת  אבל בגושים. 

כל פתרון אלא אם זו עמדת הפתיחה במיקוח העתידי. סגנון 
בן-גוריון, שהמליץ להחזיר את כל השטחים, חוץ מירושלים 
ומהגולן שעליו גנץ לא מוותר. קצת תוכנית אלון שהעלתה 
אך  ביטחוני  כגבול  הירדן  לבקעת  הסף  דרישת  עם  אבק, 
אך  בסדר,  הכול.  לפני  ישראל  העיקר,  מדיני.  בהכרח  לא 
מה  הנוכחית?  למדיניות  והשינוי  האלטרנטיבי  הפתרון  מה 
נסיגה  לא?  או  כן  שלום,  תמורת  שטחים  בשאלת  אומר  זה 
העם  כמדינת  ישראל  לטובת  הינה  ערבויות,  עם  מאובטחת 
היהודי, ולא חלילה מתוך דאגה וחמלה על הפלסטינים? כל 

התשובות ועוד - יימסרו במועד אחר.
העובד  האדם  את  רואה  "לא  כיום  השלטון  גנץ,  לדברי 
הנאנקות  המשפחות  את  רואה  לא  העובדת.  האישה  ואת 
מיוקר המחיה ואת הצעירים שלא יכולים לקנות דירה. היה 
אצלנו.  לא  לא,  אבל  אני'.  היא  'המדינה  שאמר:  מלך  כבר 
אף מנהיג ישראלי אינו מלך. המדינה היא לא אני. המדינה 
יפות  מילים  אנחנו".  דווקא  היא  המדינה  אתם.  דווקא  היא 
שכשצריך לתרגם אותם לכסף ותקציבים, צריך לבחור האם 
זה ע"ח ביטחון, או התיישבות, או הזקנה במסדרון ביה"ח, 

או הפקקים האין סופיים בכבישים. עוד ועוד.
יום  שעד  בימים  דק  עד  גנץ  את  'יטחנו'  ובימין  בליכוד 
הבחירות. בצדק והרבה שלא בצדק. יעלו שאלות על העבר, 
ויעלילו  נשכחות  יזכירו  העתיד,  לגבי  בכישורים  ספקות 
מגפים  ללא  נחשים,  שורץ  בבור  שהוא  יגלה  גנץ  עלילות. 
מתאימות. צריך להיות קרוץ מחומרים מיוחדים בכדי לשרוד 

את התקופה.
בינונית  מפלגה  עם  יתייצב  גנץ  בני  הליך,  של  בסופו 
הצעה  כולל  בכירה,  כשותפה  אחריה  יחזר  ש'הליכוד' 
יכול היה לקבל ללא  גנץ  בני  זה  לתפקיד שר הביטחון. את 
מאמץ ובשריון מראש בליכוד. תוך הבטחה שהוא, בני גנץ 
יסומן כדבר-הבא. כמובן לאחר עידן נתניהו, על פלטפורמה 
מוכנה של הליכוד. לפחות בדבריו טען בני גנץ שהוא שואף 

להרבה יותר גבוה, והרבה יותר מהר.

חיבור וחיסור

לצורך כך גנץ חייב חיבורים חדשים. המועמדת הראשונה, 
לוי,  אורלי  ח"כ  אחד.  כסא  במחיר  מחויבויות   2 מספקת 
מזרחית ואישה. בינתיים הוצגו בצמרת רק גברים ואשכנזים 
למעט מיכאל ביטון. ח"כ אורלי לוי תוסיף מזרחיות אותנטית, 
אישה, פן סוציאלי, ניסיון בעבודת הכנסת והוועדות, בהחלט 
במקום  תסתפק  לא  גשר,  תנועת  את  שהקימה  לוי  חיבור. 

בצמרת ותדרוש שריונים נוספים.

בקדנציה  הביתה  אותה  לשלוח  יכולה  יתר  התלהבות 
הבאה. ויתור מיידי, יחליש אותה לעתיד. 'כולנו' של כחלון 
על  מאיימת  שלא  פוטנציאלית  שותפה  בסקרים  המדשדש 
האופי המסתמן והמבוקש. יש-עתיד של יאיר-לפיד השותפה 
אותו  דומים,  בראש. המסרים  מי   - האולטימטיבית. הבעיה 
אני,  זה  אני  כי  לי,  תנו  ושיטה.  כדרך  עמימות  יעד,  קהל 
בקיצור 'האני' בראש, כי אני ייצוגי, עובר מסך, רהוט, ברור 
ומשכיל, ע"ח הנסיון והעבר. גנץ שואב את המנדטים מלפיד 

שלא מוותר על הראשות.
עתיד'  'יש  את  עוברת  גנץ  של  לישראל'  'חוסן  בסקרים, 
של לפיד, שעדיין שומרת על מפלגה סביב העשרה מנדטים. 
חיבור, מזניק את המפלגה המשותפת לכדי איום ראשוני על 
בכורת הליכוד. צירוף של מפלגת 'העבודה' או של ציפי לבני 
לגוש, מאיים על הזהות כמרכז-ימין, זהות שיכולה להעביר 

מצביעים מהליכוד לגוש החדש.
לפני כל איחוד וחבירה נוספים - חוץ מאשר עם ח"כ אורלי 
באם  לבדוק  חייבים  ולפיד  גנץ   - כחלון  של  ו׳כולנו׳  לוי, 
הסך הכולל של החלקים, פוגע בגודל השלם או מגדיל את 
השלם? חיבור עם סממנים שמאלנים לגוש אחד, שבהחלט 
לפגוע  יכול  בעתיד,  לקואליציה  פרטנרים  להיות  יכולים 
בגודל הגוש בבחירות ולעצור את הסחף מכיוון הימין-ליכוד 

לגוש החדש.
חבירה של גנץ ולפיד, תיצור מומנטום של חדשנות בסגנון 
הסוף  אחת.  לקדנציה  השלטון  את  שלקחה  קדימה,  מפלגת 
של קדימה ידוע. חיבור שכזה יהיה חייב לקבל תגובה הולמת 
איווט  בונה  בדיוק  כך  על  בימין.  חיבור מחודש  בצורה של 
עשרות  לאבד  ועלול  מפוצל,  מפולג,  הימין  כיום  ליברמן. 
החסימה.  אחוז  את  יגרדו  שלא  מפלגות  על  קולות  אלפי 
לחזור  מצליחה  שלא  ובן-גביר  מרזל  של  יהודית'  'עוצמה 
פייגלין  משה  של  'זהות'  וחיבור;  סיטואציה  בשום  למשכן 
שהולך עם הראש בקיר; 'מגן' של גל הירש, שמחפש לעצמו 
בית ומקום, ע"י איום במפלגה עצמאית; אלי ישי שמחפש 
מגששים  שעדיין  ושקד,  בנט  ללא  הבית-היהודי  דרכו;  את 
'הימין  וכמובן  בחוץ,  להישאר  ועלולים  העצמאית  דרכם 
טוב,  נראים  בסקרים  שלפחות  בנט-שקד  בראשות  החדש' 
להאכיל  יכול  למד, שנתניהו  כבר  בנט  פחות.  הרבה  בשטח 
אותו לוקש גדול וברגע האחרון. חיבור במרכז, יכריח חיבור 

ויצירת מומנטום בימין.
ישפכו  בעוד שלושה שבועות,  הרשימות  הגשת  ליום  עד 
יפרשנו  פרשנים  סקרים,  עשרות  יוזמנו  דיו,  נהרות  עוד 
רצון  והרבה  אישי  רצון  בקצת  המתובלת  דעתם  מיטב  את 
יוסתרו  האישיים  המאווים  יחגגו,  הספקולציות  להשפיע, 
במילים גבוהות. בסך הכל לקראת יום הבוחר ב-9 לאפריל, 
חושבים על הרבה דברים, המון תכניות ורצונות, הכי פחות 
אלו  פוליטיקה,  של  דרכה  כך  והארץ.  הבוחר  טובת  על 

המנהיגים.

קמפיין הדחיינות של בני גנץ מתמקד באישיותו הדגולה ומסרב להתייחס לסוגיות 
אקטואליות, ובכן, זה לא מספיק בשביל לקבל את ההנהגה • כשבשוליים אינספור 

מפלגות "מדומיינות" שלא יצלחו את אחוז החסימה, בואו נחשב איזה חיבורים 
עשויים להביא בשורה

עו"ד יצחק שינפלד 
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ביזוי בית הכנסת בירושלים וחילולו השבוע 
גרמו לרבים להזדעזע. ראש הממשלה והנשיא 
ראובן ריבלין מיהרו לגנות, הנציגים החרדים עשו 
את המצופה מהם, יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי הגיע 
למקום תוך שעות מספר והבטיח למצוא מקום חדש לבית 
הכנסת שחולל. בהמשך היום כך פורסם, נעצרו שלושה 

חשודים במעשה בני מיעוטים.
עוד לפני שאנו יודעים מה המניע שלהם למעשה המזעזע 
של חילול בית הכנסת והשחתת ספרי התורה, עוד לפני כן, 
זה הזכיר לי את מה שקרה עם בית הכנסת של המשפחה 

שלי לפני מספר שנים.
בית הכנסת קרוי על שמו של הסבא שלי זכרונו לברכה, 
חכם דוד )כן, אני קרוי על שמו(. הוא היה רב גדול בטורקיה, 
מוהל ושוחט. כשעלה לארץ ישראל, שאלו אותו לשמו, הוא 
ענה להם שקוראים לו 'חכם דוד' )בטורקיה היו קוראים 
לרב – חכם(. משם גם שם המשפחה שלי. סבא שלי זכרונו 
לברכה, הגיע לעיר לוד, שם הקים בית כנסת שנמצא עד 

היום בלב שכונת הרכבת בעיר.
לפני מספר שנים הוצת בית הכנסת ונחרב חלקית. זה 
היה סיפור שכולם הזדעזענו ממנו. התקשורת דיברה על 

כך, שר הדתות דאז הרב יצחק כהן )ש"ס( הגיע למקום 
והבטיח שבמקום הזה יוקם בית הכנסת שוב, לא רק שיוקם 
שוב, אלא שמשרד הדתות יבנה שתיים או שלוש קומות 

כדי שיורחב בית הכנסת.
כוונתו של איציק כהן הייתה טובה וכנה, אלא שאז, 
לאחר מספר שבועות כשהכל כבר נשכח, הגיעה ההודעה 
מהמשטרה שהם אינם מצליחים להוכיח שמדובר בוונדליזם 
על רקע לאומני. משכך הגיעה המשטרה למסקנה כי למשרד 
הדתות אין את היכולת בחוק לשפץ את בית הכנסת שניזוק 

קשות כי לא מדובר באירוע לאומני.
חילול וביזוי בית הכנסת השבוע הציף בי זיכרונות. הוא 
הזכיר לי שצריך שיהיה ברור: כל בית כנסת שניזוק מכל סיבה 
שהיא, בין אם זה בגלל שיכורים או סתם אנשים רעים, או 
מכל סיבה אחרת - חייב שיהיה חוק ברור בעניין שהמדינה 

צריכה לשפץ את אותו בית הכנסת שניזוק בכל מצב.
ועוד מילה אחת לגבי שריפת בית הכנסת השבוע והעיסוק 
התקשורתי בו. למרות שמעשה זה היה חמור בהחלט - מה 
שכאמור גרם לראש הממשלה, לנשיא ולעוד אישי ציבור 
לגנות - למרות כל זאת, נושא זה לא סוקר בהרחבה בכלי 
התקשורת )למעט כמה(. מעניין אותי אם אותו סיקור היה 
מקבל אם חלילה היה נשרף ומחולל מסגד או כנסיה כאן 
בארץ... בטוח שזה היה מקבל כותרות ראשיות בכל מקום 

ועיסוק אינסופי בעניין. טוב, כאן זה רק בית כנסת, רק.

גנץ או לפיד

אחרי הכנות וכוננות גבוהה שהתקשורת הישראלית 
הכניסה את כולם לקראת נאומו הדרמטי של בני גנץ השבוע 
- הגיע הנאום של הרמטכ"ל לשעבר. בסיומו של הנאום יש 
מסקנה אחת: זה או הוא או לפיד, מול נצחונו המובטח של 
נתניהו. בנאומו של גנץ לא הייתה איזה בשורה של ממש.
מה שכן היה שם, זו ההבנה שמפלגת 'העבודה' ואבי 
גבאי כלל אינם במשחק בבחירות הללו ושיאיר לפיד צריך 
להיות מוטרד, אפילו מוטרד מאוד מהנאום הזה של גנץ.

שניהם יחד אינם יכולים להביס את מי שמכהן ראש 
ממשלה כאן במשך למעלה מעשור. על אף כתב אישום, 
אם יבוא, לכולם ברור לאן נושבת הרוח בבחירות הללו. אני 
לא אתפלא אם נתניהו והליכוד יסיימו את הבחירות הללו 
עם שלושים וחמישה מנדטים ואף יותר. על הדרך יגרוף 
נתניהו כמה מנדטים טובים ממפלגות הימין הקטנות, יש 

עוד סיכוי שכמה מהן ייעלמו בבחירות הללו.
מי שצופה ורואה את קמפיין הליכוד עד עכשיו, רואה 
שזה לא חידוד המסרים של המצב והמצע המדיני, הכלכלי 
או החברתי. עד עכשיו מה שראינו זה רק דבר אחד - נתניהו 
והרדיפה כלפיו. התקשורת, הפרקליטות והשמאל. זה כנראה 

עובד.
מבחינת רבים מאזרחי ישראל כל מה שנעשה עם נתניהו עד 

עכשיו זו רדיפה כדי להפיל את שלטון הימין. נתניהו יודע 
זאת היטב ולכן כל מה שאנו רואים במערכת הבחירות 
הנוכחית זה הניסיון של נתניהו לגרוף עוד מנדטים בקמפיין 

רדיפה. זה כנראה יצליח לו.
נחזור לבני גנץ והנאום שלו, שם הוא בחר כן לדבר אל 
ה'בייס' של מצביעי יש עתיד ומשם הוא דואף לקחת את 
המנדטים, שירימו את 'חוסן לישראל' מעבר לאותם שלושה 
עשר מנדטים בממוצע כפי שהסקרים מראים. אבל גם אם 
יגדל בני גנץ ואפילו יגיע לעשרים מנדטים בתוצאה סופית 
- זה יהיה על חשבון לפיד ו'יש עתיד' ועל חשבונה של 
מפלגת 'העבודה' שנמצאת בשפל חסר תקדים. לא משהו 

שעלול אולי לסכן את נצחונו של נתניהו בסופו של דבר.

החילול שהחזיר אותי 
לבית הכנסת של סבא

כשבית הכנסת של סבא בלוד חולל, למשרד הדתות הייתה תכנית לבנות חדש, אלא שאז התברר שישנה 
בעיה חוקית. רוצים לגנות את חילול הקודש? העבירו חוק מיידי • תנופת המנדטים של בני גנץ לא מאיימת 

בכהוא זה על ניצחון נתניהו



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

חילול וביזוי בית 
הכנסת השבוע הציף 

בי זיכרונות. הוא הזכיר 
לי שצריך שיהיה ברור: 

כל בית כנסת שניזוק 
מכל סיבה שהיא, בין 

אם זה בגלל שיכורים 
או סתם אנשים רעים, 

או מכל סיבה אחרת 
- חייב שיהיה חוק 

ברור בעניין שהמדינה 
צריכה לשפץ את אותו 

בית הכנסת שניזוק 
בכל מצב

"

 בית הכנסת המחולל בקרית יובל. צילום: דוברות המשטרה 
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גאב''ד זכרון מאיר הגרח"מ וואזנר בנסיעה היסטורית לישיבת חכמי לובלין בפולין

מעמד הכתרת הגר"א ברוידא לרב קהילת בני הישיבות באחיסמך

הילולת האדמו"ר מלעלוב זצ"ל אצל בנו האדמו"ר מלעלוב צילום: יוחנן לוסטיג  האדמו"ר מצאנז בביקור אצל האדמו"ר מויז'ניץ 
השוהה למנוחה בנתניה מלעלוב צילום: יוחנן לוסטיג 
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מסע הקודש בראשות הרה"צ אב"ד מראה יחזקאל לקארלסבורג שברומניה לרגל יסוד הכנסת אורחים היכל יחזקאל 

האדמו"ר מביאלא ב"ב בשבת בקרב קהל חסידיו בירושלים  
לרגל יומא דהילולא קדישא של בעל הקדושת חלקת יהושע מביאלא זצ"ל 

קאליש

בתפילה בקבר רחל. צילום: מוסדות רחל אמנו

חב
יבבב
תורצ
םששההתי

תצח ב
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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