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אוריאל צייטלין

אדר  חודש  ראש  שישי,  יום  היום,  יצאו  סמינר  בנות  אלפי 
הכותל  נשות  ארגוני  נגד  במחאה  המערבי,  הכותל  לרחבת  ב', 
דרך  על  ההכרעה  את  המוני.  מפגן  במקום  לערוך  המתכוונים 
המחאה נתן מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שהתבטא כי אין 

מה לחשוש שזה יגביר את ההסתה לפני הבחירות. 
ומתקיימות  מוכרות  הכותל  נשות  של  הפרובוקציה  פעולות 
מדי ראש חודש, אך השבוע, הודיעו על כוונתן לערוך מפגן גדול 
30 שנה להקמת הארגון. על  לציון  נשים,  כ-1,000  בהשתתפות 
ראשי  חרדים,  בבחדרי  שלזינגר  אלי  העיתונאי  של  הפרסום  פי 
נשות הכותל הגישו בקשה לרב הכותל הגר"ש רבינוביץ, לאשר 
להן להשתמש במערכות הגברה באירוע, בהתאם לנוהל "רחבת 

תפילה – תפילות בלבד", האמור לאפשר זאת.
"הפעלת  וכתב:  הכותל'  ל'נשות  להיענות  סירב  הכותל  רב 
גדולי  שקבעו  כפי  להלכה  מנוגדת  נשים  לתפילת  רמקולים 
ולא עומדות בתנאי מנהג המקום.  הפוסקים לאורך כל הדורות, 
הכותל  ברחבת  כזה  שימוש  נעשה  לא  מעולם  כי  לציין  מיותר 
להביא  שעשוי  בתכסיס,  נקט  אף  רבינוביץ'  הרב  המערבי". 
כריזה,  למערכת  תזכה  החרדית  הקבוצה  דווקא  בה  לתוצאה 
וזאת בכפוף לספירת קהל של מומחה חיצוני, וכה כתב: "לאור 
כך שהתקבלה בקשה להפעלת מערכת הגברה במקביל ע"י גוף 
אחר, בכוונתי לחרוג מהנוהל ולא לאפשר מערכת הגברה אא"כ 
יהיה להם כפול משתתפים מקבוצתכם. )וזאת בכפוף לכך שהנכם 
הקרן  "בכוונת  לדבריו,  תורה(".  ספרי  הכנסת  אי  בנוהל  תעמדו 
להסתייע ביועץ מקצועי אובייקטיבי מר אורי עג'מי מחברת אגם 
בקביעה  יסייע  אשר  קהל  ספירת  של  בתחום  המומחה  בטיחות 

בדבר היקף המשתתפים".
על רקע הפרובוקציה הצפויה, עלו עסקני ירושלים למעונו של 
שר התורה הרב קנייבסקי, וזה הכריע כי על בנות הסמינר לצאת 
לרחבת הכותל בבוקר יום שישי, לתפילה ולמחאה. עצרת בנות 

הסמינרים תחל בשעה 6:30 בבוקר.

יחידה קדמית של הרפורמים

המוצהרת  המרכזית  שמטרתו  נשים  ארגון  הוא  הכותל  נשות 

הארגון  המערבי".  בכותל  לנשים  תפילה  חופש  "לאפשר  היא 
שמו  אשר  וקונסרבטיביים,  רפורמים  ידי  על  גלוי  באופן  נתמך 
אותה  ולהעלים  המסורתית  היהדות  את  לקעקע  מטרה  לעצמם 
לחלוטין. הקבוצה הוקמה בסוף שנות השמונים לאחר שקבוצת 
נשים ביקשה להתפלל ברחבת הכותל, אולם נאסר עליה להתעטף 
ספר  להכניס  או  שבמקום  התורה  בספרי  ולהשתמש  בטליתות 

תורה משלהן. 
חודש  ראש  מדי  מקיימת  הקבוצה   1988 בשנת  הקמתה  מאז 
תפילת שחרית וקריאת ההלל בעזרת הנשים של הכותל המערבי. 
בעבר הנשים נהגו לעבור לקשת רובינסון, בהתאם להחלטת ועדה 
ממשלתית בעניינה שאושרה בבג"ץ, כדי לקרוא בתורה ולאפשר 
לנשים המעוניינות בכך להתעטף בטלית ולהניח תפילין, אך מאז 

שנת 2013 גם הקריאה בתורה נעשית בעזרת הנשים.
מורת  את  הביעו  החרדי  בציבור  ואישים  רבניים  מנהיגים 
רוחם מפעילות הקבוצה. מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל התייחס 
למעשי העמותה באומרו: "יש טיפשות שבאות לכותל המערבי, 
רוצים  לא  שוויון,  רוצות  שוטים.  אלו  ומתפללות.  טלית  שמות 
המערבי  הכותל  רב  ולהיזהר".  אותן  להוקיע  צריך  שמיים,  שם 
והמקומות הקדושים, שמואל רבינוביץ, אמר עליהן: "ניתנה להן 
האפשרות לקיים את מנהגן בצמוד לכותל בקשת רובינסון. אך הן 
מבקשות לעשות זאת דווקא בעזרת הנשים תוך פגיעה ברגשות. 
חציית הקווים שלהן תחזיר לירושלים את מלחמת האחים שכבר 

החריבה אותה בעבר". 
אפילו רבנים מהציונות הדתית קראו "לא לתת לקבוצה קטנה 
לפגוע במאות אלפי המתפללים הבאים להתפלל בקביעות במקום 
את  תיארו  הראשית  הרבנות  במועצת  ורבנים  הזה",  המקודש 
פעילות הקבוצה כפרובוקציה". רונית פסקין, חרדית מירושלים, 
לדבריה  שמטרתה  הכותל"  למען  "נשים  בשם  תנועה  הקימה 
למנוע את הפיכת הכותל ל"קרקס תקשורתי". תנועה זו השתתפה 
לתפילת  במקביל  שנערכה  חרדיות  בנות  אלפי  של  בהתכנסות 
הקבוצה בראש חודש סיון תשע"ג וגם היום במטרה להוקיע את 

הפרובוקציה האנטי יהודית שמתכננות נשות הכותל. 
הרפורמים  כנגד  חדש  בקמפיין  פתחה  חזון  תנועת  כך,  בתוך 
המאשימים בהתבוללות "סבא רפורמי = בן מתבולל = נכד גוי" 
הכותל  על  "שומרים  כי  שמצוין  תוך  חזון,  של  בקמפיין  נכתב 
איילון  קניון  מול  ענק  שלט  נתלה  מהקמפיין  כחלק  נורמלי". 
ע"י  לאחרונה  אמירות שפורסמו  על  בחזון מתבססים  גן.  ברמת 
נשיא  גייקובס  ריק  של  אמירתו  כגון  הרפורמית,  התנועה  ראשי 
כי "אני עדיין שומע אנשים מדברים  התנועה הרפורמית שאמר 

על נישואי תערובת כאילו זו מחלה. אסור לראות בזוג של יהודי 
אותם  גטו שכולא  הם  יהודים   2 בין  ו"נישואים  כישלון",  וגויה 
בתוך חומה של מסורת וצריך לפרוץ את הקירות האלה" אמירה 

של מייקל שייבון, בטקס סיום הסמכה של בוגרי התנועה.
כזכור, תנועת חזון קמה לקראת הבחירות הקרובות, על מנת 
להציב סדר יום יהודי במדינה. בתנועה מבקשים להחזיר לשיח 
הציבורי נושאים כמו שמירה על השבת במרחב הציבורי, חשיבות 
התא המשפחתי, קדושת הכותל ועוד נושאים נוספים הקשורים 
לערכי היהדות. לאחרונה, גייסה התנועה מעל 120,000 תומכים, 
למפלגות  הקוראת  הישראלית  אמנה  על  לתנועה  חתמו  אשר 

השונות להתחייב לפעול לקידום היהדות במדינה. 

בעקבות ניסיון 'נשות הכותל' לחולל פרובוקציה חריגה 
בראש חודש, צפויות אלפי בנות סמינר להגיע לתפילה 

בשריד בית מקדשנו, בהוראת ובברכת מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי • הכירו את מטרות המאבק והיעדים שמסתתרים 

מאחורי הבקשות התמימות לתפילה

כנוס את כל היהודים 
/ לאה אהרוני

אתם מכירים את המשפטים האלה שאם הייתם מקבלים 
לצאת  יכולתם  כבר  אותם  שומעים  שאתם  פעם  כל  שקל 
לפנסיה? אז אצלי המשפט הוא: "מה יש עם נשות הכותל? 

אם רק נעזוב אותן לנפשן הן תיעלמנה!" 
נשים  כקומץ  הפרובוקטוריות  את  תופס  הציבור  רוב 
ושכל  והתפילין  הטלית  עם  להתפלל  להן  שבא  הזויות 
מטרתן זה למשוך תשומת לב. אך לאמיתו של דבר, מדובר 
ב"יחידה הקדמית" של התנועה הרפורמית הפועלת להשגת 

מטרה ברורה – מחיקת המסורת וההלכה בכותל המערבי. 
החילוניים  המכרים  או  המשפחה  קרובי  על  תחשבו 
יהדות  ומצוות,  תורה  שומרים  שאינם  מי  עבור  גם  שלכם. 
רב  מזמינים  בחתונה,  חופה  מקיימים  הם  הלכה.  פרושה 
לקיים  "אורתודוקסי"  כנסת  לבית  והולכים  מילה,  לברית 
טקס בר מצווה. וכשהם מגיעים לכותל, הם מתפללים לפי 

המסורת וההלכה בהפרדה בין גברים לנשים. 
הכותל מסמל עבור כולנו את מה שכולנו, דתיים, חרדיים 
נשות הכותל מבקשות  זה  כיהדות. את  וחילוניים, תופסים 
כבית  הכותל  של  הזהות  את  למחוק  מבקשות  הן  לקעקע. 
)הן  נטול סממנים דתיים  ולהפוך אותו לאתר לאומי  כנסת 
לחלופין  או  העליון(,  המשפט  לבית  מפורשות  זאת  אמרו 
להקים כותל רפורמי "רשמי". כך כשיהודים יגיעו להתפלל 
אחת   – יהדות  של  "שוות"  צורות  שתי  יפגשו  הן  בכותל 

אורתודוקסית ואחת רפורמית. 
מבלי להתבייש ובפה מלא הן אומרות שהכותל הרפורמי 
כזרם  ברפורמה  ממלכתית  להכרה  הראשון  הצעד  הוא 
לגיטימי ביהדות. וזה הפתח לגיור רפורמי, נישואין וגירושין 
רפורמיים, שבת רפורמית ועוד היד נטויה. לאחר שהמיטו 
אסון על יהדות ארצות הברית, מבקשים הרפורמים לייבא 
את הדת הפסולה שלהן גם לארץ ולחולל שואה רוחנית גם 

כאן. האם נעמוד מנגד ונאפשר להם לעשות זאת?
ברגע  בה  אסתר,  מגילת  את  כולנו  נקרא  בעוד שבועיים 
כנוס  "לך  מרדכי  על  מצווה  אסתר  ישראל  לעם  סכנה  של 
את כל היהודים". אם היינו אנחנו בתקופת אסתר המלכה, 
האם היינו בוחרים להישאר בבית או היינו יוצאים מהבית 
גזר  רוע  לביטול  ומתפללים  ישראל  עם  לכל  ומצטרפים 
הדין? הקול של אסתר המלכה מהדהד באוזנינו. ביום שישי 
נתכנס אלפי נשים לתפילה נרגשת לפני בורא עולם ונעשה 
את חלקינו לשמירת רוחנית על עם ישראל. תצטרפי אלינו. 

הכותבת היא יו"ר 'נשים למען הכותל'

הקרב על הכותל: 
חרדיות נגד 

רפורמיות

צילום: תנועת חזון



המותגים המשתתפים:

פאת מעצבים מבית
איטה פישר

יכולה להיות שלך!

התקשרי לטלמסר:
03-3739090
עני על שאלות ידע

ותוכלי לזכות בפאה*

קני 3 מוצרי טיפוח שיער
מהמותגים: דאב, טרזמה, 

פינוק או קליר

שמרי את החשבונית

>

>
>

* מתקשרים 03-3739090 עונים נכונה ובמהירות על שאלות ידע ויכולים לזכות | המבצע בתוקף בין התאריכים 
י"ט באדר א' תשע״ט 24.02.19 עד י"ד באדר ב' תשע״ט 21.03.19 |  יש לשמור את חשבונית הקנייה לצורך 
השתתפות וכהוכחת קנייה | בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי עורכת הפעילות יוניליוור ישראל טיפוח אישי 

וביתי בע"מ רח' גלבוע 3 קריית שדה התעופה | התמונות להמחשה |  ** זוכה אחת כל שבוע, סה"כ 4 זוכות

בכל שבוע!
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אוריאל צייטלין
צילום: עמוס בן גרשום, אבי אוחיון )לע"מ(

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הגיש לפרקליטות 
המדינה את מסקנותיו מחקירות ראש הממשלה בתיקים המכונים: 

1,000, 2,000 ו-4,000.
בתיק 1.000 שזכה לכינוי 'תיק המתנות' העוסק במתנות אותן 
ארנון  העסקים  אנשי  שני  מאת  הממשלה  ראש  לכאורה  קיבל 
לפרט  לממשלה  המשפטי  היועץ  מרחיב  פאקר,  וג'יימס  מילצ'ן 
קיבלו  ורעייתו  הממשלה  ראש  כי  טוען  הוא  בהם  הדרכים  את 
מתנות בשווי מאות אלפי שקלים משני אנשי העסקים – כשמנגד 
הממשלה  ראש  לכאורה  פעל  בהן  הדרכים  שלל  את  מציג  הוא 
עבור שני אנשי העסקים הנ"ל. אלא שהיועץ המשפטי לממשלה 
קובע כי החליט שלא להעמיד את ראש הממשלה לדין בגין קבלת 

שוחד, כי אם בגין 'מרמה והפרת אמונים', עבירה קלה בהרבה.
היועץ  מצהיר  אחרונות,  ידיעות  תיק  המכונה   2,000 בתיק 
לקדם  הממשלה  ראש  בכוונת  היה  לא  כי  לממשלה  המשפטי 
על  מוזס  עם  שוחח  אולם  מוזס.  נוני  הציע  אותה  ההצעה  את 
 – בקשותיו  את  לקדם  בכוונתו  כאילו  לחשוב  לו  וגרם  ההצעה 
בכדי להרוויח הימנעות מפרסום שלילי לאורך תקופת הבחירות. 
ישראל  מו"ל  עם  הממשלה  ראש  לכאורה  שוחח  גם  במקביל 
הצעת  לכדי  להגיע  מבלי  מוזס  של  מטרותיו  את  לקדם  בניסיון 
חוק. גם כאן ממליץ היועץ המשפטי לממשלה להעמיד לדין את 

ראש הממשלה בטענה להפרת אמונים בלבד. 
בתיק 4,000 המכונה 'תיק בזק' העוסק בסיקורים שונים באתר 
'וואלה'. מפרט היועץ המשפטי לממשלה שלל שיחות שהתקיימו 
לבקשת ראש הממשלה מול אנשי וואלה, במטרה לקדם פרסומים 
ידי  על  הממשלה  ראש  של  פוליטיים  אינטרסים  לקדם  שנועדו 
הפחתת כח יריביו כמו נפתלי בנט והבית היהודי. בתיק זה ממליץ 
גם  לדין  היועץ המשפטי לממשלה להעמיד את ראש הממשלה 
היועמ"ש  אמונים.  והפרת  מרמה  בגין  וגם  שוחד  קבלת  בגין 
העביר את ההחלטות בתקצור לפרקליטיו של נתניהו והנאשמים 
האחרים. חומרי החקירה הנוספים יועברו לפרקליטים רק באמצע 
חודש אפריל, לאחר הבחירות לכנסת, בכדי שלא ידלפו וישמשו 

כחומרי תעמולה במהלך תקופת הבחירות.
הן  שוחד  על  "ההאשמות  נגדו:  הטענות  את  הכחיש  נתניהו 
מגוחכות. ראש הממשלה נתניהו לא קיבל מאלוביץ׳ דבר ולא נתן 
והתגבר לקראת הבחירות.  בוואלה היה שלילי  לו דבר. הסיקור 
כל ההחלטות בעניין בזק אושרו ע״י כל הרגולטורים האחראיים 
קבע  המשפטים  שמשרד  כפי  רבב,  ללא  פעל  הממשלה  וראש 
כתבות  וחצי  שתיים  על  בשוחד  להאשים  רשמי.  במסמך 
באינטרנט זה צעד אבסורדי שאין לו תקדים בתולדות המשפט. 

מגדל הקלפים הזה יקרוס בקרוב".

נתניהו תוקף: "תיקי פייק"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב להחלטת היועץ המשפטי 
ובנאום שהעביר במעונו בירושלים סיפר על פגישתו במוסקבה 
יום קודם עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שקיבל את דבריו בנוגע 
לנשיא  והודה  כשהוסיף  והודה,  בסוריה  וההתבססות  לאיראן  

ארה"ב  דונלד טראמפ שחיזק את דבריו.
ראש הממשלה הוסיף ואמר, כי "השמאל יודע שעם הישגים 
אלה אי אפשר לנצח אותנו בקלפי, לכן במשך שלוש שנים הם 
מבצעים מסע ציד חסר תקדים שנועד להפיל את ממשלת הימין 
בראשותי ולהקים ממשלת השמאל בראשות ממשלת לפיד-גנץ", 
שהוא  כדי  המשפטי,  היועץ  על  מכבש  הפעילו  "הם  כשלדבריו 
יגיד שהוא שוקל להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע גם כשברור 
שאין כלום - העיקר להשפיע על הבחירות גם כשיודעים שמגדל 
בדמוקרטיה  ופוגע  תקדים  חסר  הזה  הדבר  יקרוס.  הקלפים 

הישראלית".
אזרח  כל  הבחירות,  לפני  בשימוע  שפותחים  ראשונה  "פעם 
מבין שהעיתוי שערורייתי כדי להפיל את ממשלת הימין ולהעלות 
בעלילות  הציבור  את  להציף  שלהם,  המטרה  זאת  השמאל.  את 
לי ההזדמנות להפריך  ומרושעות כלפיי מבלי שתהיה  מגוחכות 
את זה לפני הבחירות ואני אפריך את כולם. אסור שהלחץ הזה 
ישפיע על הבחירות בקלפי. אני יודע שעל הרוב המוחלט זה לא 
לשמאל  להספיק  עלול  זה  מעט  על  ישפיע  זה  אם  אבל  ישפיע, 

לעלות לשלטון. אני לא זוכר מתי השמאל היה כל כך מאושר. לא 
רק שתופרים תיקים, תופרים גם חליפות". 

"אבל יש דברים נוספים שאני חייב להגיד שלא אמרתי", הוסיף 
נתניהו והוזיל דמעה כשאמר את הדברים הבאים: "במסע הציד 
הזה נגדי לא בחלו בשום אמצעי. שפכו ועדיין שופכים את דמה 
שלוש  שלי  המשפחה  את  העבירו  בני,  את  רודפים  רעייתי.  של 
שנים של שבעה מדורי גיהינום. מסע הציד הזה התחיל בניסיון 
להדביק לי ולרעייתי שישה מקרי שוחד. זה מגדל קלפים שקורס. 
כבר עכשיו, עוד לפני שדיברתי, לפני הצגת מסמכים, כבר עכשיו 
הם  כלום.  יהיה  ולא  יקרסו,  הטענות  שאר  וגם  קרסו   6 מתוך   5

יקרסו כאשר אני אתמודד עם עדי המדינה".
דרשוביץ  "פרופסור  כי  ואמר,  בדבריו  הוסיף  הממשלה  ראש 
אומר שאין תקדים בהיסטוריה הישראלית והבינלאומית שסיקור 
הם  מעטפות,  על  או  כסף  על  מדברים  לא  הם  שוחד.  זה  חיובי 
מדברים על 2.5 כתבות מתוך אוקיינוס של כתובת שליליות נגדי. 
תבדקו, תסתכלו לבד. מי האדם הראשון בהיסטוריה שמאשימים 
אותו בשוחד על סיקור חיובי? אותי, בנימין נתניהו, הבן אדם הכי 
מושמץ בתקשורת הישראלית. מעניין שלא בודקים פוליטיקאים 
מכניס  שהיה  מה  היום',  'ישראל  את  לסגור  שפעלו  אחרים 

מיליונים לנוני מוזס".
מחשבתי:  תרגיל  נעשה  "בואו  ואמר:  לתקוף  המשיך  נתניהו 
אם סיקור חיובי זה שוחד, איך לא חקרו את יאיר לפיד שנפגש 
עשרות פעמים עם נוני ושהסיעה שלו פעלה לסגור את 'ישראל 
היום'. אני אומר לכם, שתנסו להבין שאותי, שניסיתי למנוע את 

החוק הזה, אותי שופטים ואותם לא".
ביבי אף התייחס ל'תיק המתנות' ואמר: "מה עם פייק 1000? 
מצאו?  ומה  המיסים  משלם  מכספי  מיליונים  מאות  הוציאו 
ולוקחים את  סיגרים, חמגשיות, קשקוש. מנפחים את הסכומים 
הכול  ומעמיסים  עבורו  רכש  שמילצ׳ן  והסיגרים  השמפניות  כל 
מעל  של  בשווי  ערך  יקרי  עטים  שקיבל  אולמרט,  רה״מ  עלי. 
מיליון שקלים, שם היועמ״ש קבע שאין טעם לחקור. אתם כבר 
מבינים את העיקרון: לא ביבי לא חוקרים. יש פה לחץ אדיר של 
את  להביא  משפטיים,  פקידים  וגם  השמאל  של  וגם  התקשורת 

האשמות האלה לפני הבחירות".
נתניהו אף התייחס לשני הפרקליטים, שעל פי הדיווחים דחפו 
אפשר  איך  מחשבתי:  תרגיל  "עוד  ואמר:  זו  החלטה  לגיבוש 
עצרה  ההחלטה,  את  לפרסם  שדחפה  ארי,  בן  שליאת  להסביר 
ניצן,  ושי  לבני בגלל הבחירות,  ציפי  נגד  ב-2013 את החקירות 
וחוק  לעם  אחד  חוק  יש  ימין.  אנשי  נגד  בררנית  אכיפה  שביצע 

אחד לרה״מ".

משפט הציבור
ראש הממשלה ספג כתב אישום מעודן בפרשות 1,000 ו-2,000, אך אישום חמור בשוחד בתיק 4,000 ⋅ 
נתניהו הגיב במתקפה אישית נגד הפרקליטים וזכה לגיבוי מימין, גנץ 'השתתף בצערו' של נתניהו וקרא 

לו להתפטר ⋅ מה השלב הבא בתיקי ראש הממשלה?

צריך להתפטר / ניר בן צבי
שהוא  האחרונים  בחודשים  הוכיח  נתניהו  בנימין 
מוכן לעשות לא מעט, לרבות איום על רשויות החוק 
גם  כאשר  עתה,  בכסאו.  להישאר  כדי  והמשפט, 
הממשלה  שראש  סבורות  הפרקליטות  וגם  המשטרה 
שלנו חשוד בעבירת טוהר המידות החמורה מכולן – 
ממשי  מאיום  פחות  לא  היא  כהונתו  המשך   – שוחד 

לדמוקרטיה בישראל.
בעקבות  בתפקידו  להמשיך  יכול  נתניהו  האם   
כתב האישום )בכפוף לשימוע( שהוצג נגדו השבוע? 
על  יעלה  לא  לטעמי,  אך  כן.  היא  הטכנית  התשובה 
הדעת שראש ממשלה ימשיך לכהן או יעמיד את עצמו 
לבחירה כאשר חשדות כה כבדים מרחפים מעל ראשו.

ומדוע אני טוען כך? כי למרות שלכל אדם עומדת 
חזקת החפות )גם ראש הממשלה אינו אשם עד שבית 
המשפט יקבע אחרת(, פשוט לא הגיוני שראש מדינה 
על  החלטות  ויקבל   – בבוקר  פלילי  למשפט  יתכונן 

יציאה למלחמה או רפורמה כלכלית ענקית בערב.  
יתרה מזאת, ברור כי כל נאשם נלחם בעור שיניו על 
החופש שלו – טבעי ואנושי שאדם שנאבק על חפותו 
יתקוף ויערער את תקינות ההליך המשפטי כחלק מקו 
ההגנה – אך מהו המחיר שכולנו נשלם כאשר הנאשם 
הזה הוא ראש המדינה? וחשוב להבין כי לא מדובר 
עניין אישי או מפלגתי – הנושא מתמצה לשתי שאלות 
בסיסיות: האם אתם יכולים לדמיין אדם מנהל מדינה 
בשעה שהוא יושב על ספסל הנאשמים? כיצד יישמר 
שלטון החוק והדמוקרטיה אם יימשכו המתקפות של 
האיש החזק במדינה על המשטרה, הפרקליטות ובית 

המשפט?  
נתניהו החל בפעילותו הציבורית לפני למעלה מ-35 
שנה – הקדיש כמחצית מחייו למען השירות הציבורי 
בחזיתות  המדינה,  למען  רבות  עשה  זו  ובתקופה   –
רבות. אני מלא הערכה כלפיו על זה. אך לעניות דעתי, 
כאזרח.  חפותו  על  להילחם  שייצא  הרגע  היום  הגיע 

אני מאחל לו, ולכולנו, כי האמת תצא לאור.
תקשורת  כלי  "שקוף",  מנכ"ל  הוא  בן-צבי  ניר 
וישירה  מלאה  בבעלות  שנמצא  בישראל  הראשון 

של הציבור
»»



 פילטר 
שקוע

אזהרה - סיגריות גורמות למחלות ולמוות בטרם עת

ווינסטון קוד אקווה,
תמיד יש חברותא
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הימין מגבה, השמאל תוקף

ראשי מפלגות הבית היהודי, האיחוד הלאומי ועוצמה יהודית 
הגיבו לפרסום החשדות: "כל אדם, גם בנימין נתניהו, זכאי עד 
אשר מוכחת אשמתו - ולכן רשימת איחוד מפלגות הימין תמליץ 
להרכבת  כמועמדה  נתניהו  הממשלה  ראש  על  הבחירות  אחרי 
המר,  העבר  ניסיון  ולאור  זאת,  עם  ויציבה.  חזקה  ימין  ממשלת 
ברור היום יותר מתמיד שרשימת איחוד מפלגות הימין, היחידה 
שמחויבת באמת לארץ ישראל, חייבת להיות גדולה וחזקה כדי 
שלא נמצא את עצמנו יום אחרי הבחירות עם ממשלת ביבי-גנץ-

לפיד שעלולה להוביל אותנו להקמת מדינת טרור פלשתינית".
מהודעת  מופתע  לא  "איש  לדברים:  הגיבה  הליכוד  תנועת 
אדיר  לחצים  מכבש  של  שנים  שלוש  אחרי  שהגיעה  היועץ 
והפקידות המשפטית  ידי התקשורת, השמאל  שהופעל עליו על 
גם   – מחיר  בכל  אישום  כתב  הממשלה  ראש  נגד  שיגיש  כדי 
ברדיפה  מדובר  הבחירות.  לפני  יהיה  שזה  העיקר  כלום.  כשאין 
פוליטית. מסע הצייד נגד ראש הממשלה התחיל בניסיון להדביק 
לו ארבעה תיקי שוחד. כבר עכשיו, עוד לפני השימוע, שלושה 
כשראש  קלפים  מגדל  כמו  יקרסו  הטענות  שאר  גם  קרסו.  מהם 
שבאופן  עדים  עשרות  יביא  המדינה,  עדי  עם  יתעמת  הממשלה 
והפרוטוקולים שמוכיחים  ויציג את המסמכים  נחקרו  לא  תמוה 
שכל פעולותיו והחלטותיו של ראש הממשלה נעשו כדין. פרסום 
חד צדדי של הודעת היועץ כחודש בלבד לפני הבחירות, מבלי 
שניתנת לראש הממשלה הזדמנות להפריך את האשמות השווא 
מטרתה  בבחירות.  תקדים  וחסרת  בוטה  התערבות  היא  הללו, 

ממשלת  והעלאת  נתניהו  בראשות  הימין  ממשלת  הפלת  אחת: 
שמאל בראשות לפיד-גנץ. אסור לתת לזה לקרות."

בראש  שמח.  יום  לא  "זה  הגיבה:  זנדברג  תמר  מרצ,  יו"ר 
הממשלה עומד אדם מושחת עד היסוד שכופף את כל המערכות 
למשפט  יעמוד  נתניהו  האישית.  הישרדותו  לטובת  הציבוריות 
הציבור  למשפט  אבל  בתפקידו,  אחד  יום  עוד  לכהן  יכול  ואינו 
חייבים לעמוד היום כל מלחכי הפנכה והמאתרגים, כל מקיאי דפי 

המסרים והמשתלחים בשומרי הסף".
יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן הגיב לפרסום: "במדינת 
ישראל הגוף היחיד המוסמך לקבוע האם בן אדם אשם או זכאי 
גם  אדם,  לכל  שמורה  החפות  חזקת  משפט.  בית  ורק  אך  זה 
לראש הממשלה. הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע אינה פסק 
רשאי  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  מבחינתנו,  לכן  חלוט.  דין 

להתמודד בבחירות לכנסת כמו כל מועמד אחר".
לראשות  ומי שרואה עצמו כמועמד  לבן'  'כחול  יו"ר מפלגת 
נתניהו  ולנאום  היועה"מ  להחלטת  הגיב  גנץ,  בני  הממשלה, 
ואמר: "הערב בו היועץ המשפטי מחליט על הגשת כתב אישום 
לכל  כואב  ערב  הוא  מכהן,  ראש ממשלה  כנגד  לשימוע  בכפוף 
פטריוט ישראלי. כל מי שהמדינה יקרה לו ומוסדותיה חשובים 

לו, עצוב בערב הזה וגם בי אין שמחה כיריב פוליטי".
כדרכו, בתגובתו עירב גנץ  פרגון וביקורת גם יחד ואמר: ''אני 
מכיר את נתניהו היטב. עבדנו שכם אל שכם, ראיתי אותו ברגעים 
גדולים וקשים, ואני יודע עד כמה הוא אוהב את מדינת ישראל. 
העם  ואת  המדינה  את  גורר  היה  לא  הכרתי  שאני  נתניהו  אבל 

למצב שבו יש ראש ממשלה בחצי משרה''.
"המדינה  כי  ואמר,  לבן'  'כחול  יו"ר  הוסיף  דבריו  בהמשך 
הזאת יקרה לנו ואני משוכנע שהיא יקרה גם לך. בכוחך להפסיק 
פרסום  עם  הערב  ישראל,  ואזרחיות  אזרחי  השדים.  מחול  את 
ההמלצות והנסיבות, ישיבה עם בנימין נתניהו איננה עומדת על 
הפרק. אני קורא לך נתניהו: גלה אחריות ופרוש מתפקידך. אם 
וכאשר תוכח חפותך תוכל לחזור לזירה הציבורית בראש מורם''.

יו"ר מפלגת העבודה אבי גבאי אמר: "נתניהו מבייש את מדינת 
לא  ישראל  אזרחי  עצמו.  את  להציל  כדי  הכל  מחריב  ישראל. 

רוצים מנהיגות מושחתת. ראש הממשלה מבייש את עם ישראל 
ואת מדינת ישראל. נתניהו, תתפטר. שים סוף לבושה הלאומית. 

אל תנהל את הקרב מבית ראש הממשלה."
מפלגת ש"ס פרסמה הצהרה: ״כפי שהודענו מתחילת הדרך, 
ש״ס תתמוך אך ורק בבנימין נתניהו לראשות הממשלה ותמליץ 
עליו לנשיא להרכבת הממשלה הבאה. נתניהו הוא האיש המתאים 
ביותר להנהיג את המדינה בעת הזו ונתמוך בו בתפקידו כראש 

הממשלה ככל שהחוק יתיר לו״.
פוטש  בניסיון  מדובר  "לטעמנו  הגיבו:  יהודית'  ב'עוצמה 
לקבוע  אמור  אינו  לממשלה  המשפטי  היועץ  הממשלה.  לראש 
של  כהונתו  שנות  כל  לאורך  בישראל.  הממשלה  ראש  יהיה  מי 
נתניהו מתחנו עליו ביקורת חריפה בעניינים מדיניים ופוליטיים. 
נתניהו לצערנו התפשר, לא קיים הבטחותיו לעם בישראל והיה 
צריך לגלות מדיניות נחושה ביחס לחמאס ואויבי ישראל. אולם 
בעניין חקירותיו של נתניהו הצדק עמו. עצם ההודעה על הגשת 
כתב האישום חודש לפני מועד הבחירות, היא ניסיון להפיל ראש 
ממשלה מכהן, ואולם כאשר מדובר בתיקים העולה מהם צחנה 
יהודית  נציגי עוצמה  יותר.  גדול אף  של אכיפה בררנית הצחנה 

בכנסת לא יושפעו מהחלטת היועמ"ש הערב".
במפלגת 'הימין החדש' הגיבו: "כפי שאמרנו מתחילת הדרך, 
לראש הממשלה, בנימין נתניהו, עומדת חזקת החפות ככל אזרח 
אחר במדינה. אנו מכבדים את החלטת היועץ המשפטי לממשלה, 
אך כפי שאמר היועץ במילותיו שיבוא לשימוע בלב פתוח ונפש 
חפצה, כך גם אנחנו נמתין לתום השימוע. מפלגת 'הימין החדש' 
משימת  את  נתניהו  בנימין  על  להטיל  המדינה  לנשיא  תמליץ 

הרכבת הממשלה הבאה"
ביהדות התורה הגיבו לפרסום: "כפי שהודענו בצורה רשמית 
אנו תומכים בראש הממשלה בנימין נתניהו. חזקת החפות עומדת 
לנתניהו בדין וככל שהחוק יאפשר זאת נמשיך לתמוך בו, בייחוד 

בתקופה רגישה זו".
המובילים  הפרקליטים  לאחד  שנחשב  אמיר,  ציון  הדין  עורך 
והתייחס  הפסקה'  ללא  ל'רדיו  ראיון  השבוע  העניק  בישראל, 
בהרחבה למצבו המשפטי של נתניהו לנוכח המלצת היועמ"ש. 
עם  מסכים  הוא  כי  וציין   4000 לתיק  אמיר  התייחס  תחילה 
עבירת  של  "ההגדרה  ביותר.  הסבוך  בתיק  שמדובר  הקביעה 
משהו  לכלול  חייבת  לא  היא  רחבה.  היא  הנאה  וטובת  השוחד 
קונקרטי. טובת הנאה יכולה לבוא בכל מיני אופנים וללבוש כל 
מיני צורות. בסופו של יום, הקושי והייחודיות של האישום הזה 
נוגעים למערכת יחסים מאוד עדינה ומורכבת במדינה דמוקרטית 
לגיטימיות  חלקם  מסוימים,  באופנים  מתנהל  שלה  שהמודל 
וחלקם יכולים לעורר חמיצות ואי נוחות. יחסים בין פוליטיקאים, 
הדבר  כל  לתוך  אור  אלומת  נזרוק  אם  ועוד.  עיתונות  מו"לים, 
ומשמאל  מימין  יחצ"נים,  דוברים,  של  שלם  מסע  יתחיל  הזה 
הייחודיות  החיים.  של  תחומים  מיני  בכל  אג'נדות  שמקדמים 

הזאת יוצרת קושי לא פשוט ומורכבות". 
הפרקליטות  בחדר  המרחף  הפיל  את  להסיר  "כדי  להערכתו, 
מושחת  במתת  שמדובר  ולהוכיח  הקצוות  את  לקשור  תנסה 
עצמו".  בפני  ומסובך  מורכב  דיון  זה  מושחתת.  תמורה  ומקבל 
אמיר הוסיף: "מערכת אכיפה שמחליטה ללכת על כתב אישום 
ומסודר  מלא  באופן  הזאת  התפיסה  את  לאכוף  ותרצה  שכזה, 
על כל מערכות היחסים הללו, תאלץ את משטרת ישראל להיות 
כשכל  כאלה,  יחסים  מערכות  בבדיקת  ערב  עד  מבוקר  עסוקה 
תמונה וכל סיקור של איש ציבור יצטרכו להיבדק ולהסביר את 
המוטיבציות שעומדות מאחוריהן". "יתכן ולמנדלבליט לא היה 
מאמין  ואני  לשימוע  בכפוף  הזאת  הטיוטה  את  מלהגיש  מנוס 
אם  תתפלאו  אל  השימוע.  במהלך  ייעשה  הזה  המורכב  שהדיון 
ישתכנע שסוגיות כאלה הם לא  היועץ המשפטי  יום  בסופו של 

בתחום הפלילי", כך אמיר.

שנאה פתולוגית / חיים שיין
נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי מערכת בחירות כל כך 
הזויה ומטורללת. מערכת בחירות שאין בה טיפת מהות 
במשפט  כולה  שממוקדת  שנאה  יוקדת.  לשנאה  מעבר 
ומשרתיהן  הוותיקות  האליטות  ביבי".  לא  "רק  אחד: 
כולם  ובפקידות התגייסו  באקדמיה, במשפט, בתקשורת 

כדי להפיל את שלטון הימין בהנהגת בנימין נתניהו. 
רואה  הכוונות,  את  מבין  למהלך,  ער  הציבור  רוב 
את  יפקיד  שלא  מאוד  וסביר  בתקשורת,  החגיגות  את 
מינימלי.  ניסיון  חסרות  שמאליות  בידיים  המדינה  הגה 
לגיטימית,  נתניהו  של  האישית  התנהלותו  על  הביקורת 
אך כל עוד היא נמצאת במישור הערכי ולא הפלילי, טובת 
המדינה אמורה להכריע באמצעות הצבעה בקלפי. בשלב 
זה קיימת חזקת החפות, ואין כל מניעה שנתניהו ימשיך 

להוביל את ישראל להמשך הישגים מופלאים. 
היתרים  למתן  הוועדה  החלטת  את  השבוע  כשקראתי 
האפשרות  את  אפילו  נדהמתי.  המדינה,  מבקר  במשרד 
מונעים  ממשפחה,  תרומות  בעזרת  להתגונן,  הראויה 
ממנו. עשרות רבות של חוקרים ופרקליטים ומאות מיליוני 
שקלים מכספי הציבור הוצאו לממן את הסיכוי להרשעתו, 
והוא לא יכול לזכות בהגנה משפטית הולמת!? לכך יש 
הלחצים,  ההפגנות,  המגמתיות,  ההדלפות  את  להוסיף 
עם  פעולה  אלה ששיתפו  האישיים של  האינטרסים  ואת 

המהלך מראשיתו. 
הוא  רע  מה  לנתניהו?  הפתולוגית  השנאה  פשר  מה 
ישראל  פורחת,  הכלכלה  המדינה משגשגת,  להם?  עשה 
משטמה  משגרים  ערב  עד  מבוקר  הם  ורק  מעצמה, 

ורשעות ומשבשים הליכים דמוקרטיים.
את אחת התשובות קיבלתי השבוע כשצפיתי בתוכנית 
על הפריימריז במפלגת העבודה. אחד מחברי המפלגה, 
ויש  יהודי  "שבאב"  שיש  הסביר  המצלמה,  מול  אל 
"שבאב" ערבי, שניהם פראיים. הליכוד ששולט במדינה 
קוקאין  לפראים  מכר  מאורגן,  פשע  כנופיית  באמצעות 
מסבירה  ותיקה  פרופסורית  שנה.   20 במשך  והרואין 
שחבריה למפלגת העבודה חושבים דרך הראש, והאחרים 

רואים סדרות טורקיות וחושבים דרך הבטן. 
העם.  את  להחליף  שצריך  היא  לשיטתם,  המסקנה, 
העם  את  להחליף  מנסה  אליטיסטי  שמאל  שנה   40
הגזענות  את  פעם  אחר  פעם  מנצח  העם  הצלחה.  ללא 
שולטת  שעדיין  הוותיקה,  המפא"יניקית  וההתנשאות 

בצמתים משפיעים. עושה רושם שגם הפעם הימין ינצח.
כדי  ליועמ"ש  עיניו  נושא  השמאל  משנתיים  יותר 
אנרגיות  בקלפי.  צורך  מבלי  שלטון  לחילופי  להביא 
הושקעו  אינסופיים  ומשאבים  כוזבות  ידיעות  אדירות, 
ומקדמיה  ניתנה,  ההחלטה  היועמ"ש.  להחלטת  בדרך 
אם  ספק  לי  יש  ותיק  כמשפטן  ענק.  בכותרות  חוגגים 
אפשר להרשיע בעבירת שוחד בתיק 4000. ראש ממשלה 
לא יכול להחליט בעצמו שהוא נותן הטבה לכאורה של 
נהלים  יש  לתקשורת  שקשור  מה  בכל  שקלים.  מיליארד 
ורגולציה. לפי הפרסומים, הרגולטורים תמכו בהחלטות 

בעניין החברות yes ובזק. 
דניאל  פרופ'  בעייתית.  סל  עבירת  היא  אמונים  הפרת 
גושפנקה  נותנת  שהעבירה  שנים  לפני  כבר  טען  פרידמן 
ללא  השיפוטיות  הנורמות  של  ולהתרחבות  להעצמה 
"פאניקה"  על  כותבת  חשובה  חוקרת  ברורים.  גבולות 
שיצרו תוך שימוש בהפרת אמונים. השופט מישאל חשין 
ברורים",  אינם  "שגבולותיה  בעבירה  שמדובר  כתב  ז"ל 
השופט  הפלילי.  במשפט  שמקובל  מה  לכל  בניגוד 
שהפרת  כתב  בארה"ב  העליון  המשפט  מבית  סקאליה 
בתקשורת  ולכותרת  נלוז  "לשימוש  הובילה  האמונים 
במרדף אחר פוליטיקאים ואנשי ממשל", שימוש שהוביל 
עובדי  מספר  זיכרוני,  למיטב  משפטי.  ובוהו  לתוהו 
מאלה  גדול  אמונים  הפרת  של  מעבירה  שזוכו  הציבור 
שהורשעו בה. ייחוס היבט פלילי ליחסים שבין פוליטיקה 
לתקשורת והצמדתו לעבירת הפרת אמונים - לא סביר. כל 
זאת בטרם הזכרנו את חזקת החפות ומבלי שנערך שימוע. 
נתניהו,  מתנגדי  את  מעניין  לא  המשפטי  ההליך 
מבחינתם השימוש הפוליטי הוא העיקר. המלצות היועץ 
כבר הפכו לחגיגה בתקשורת, בסיס לפייק סקרים ומרחב 
עצום לפייק פרשנים מוכרים. למזלנו, ישראל היא המדינה 
מפוליטיקאים  יותר  חכמים  בציבור  רבים  שבה  היחידה 
הבחירות.  בתוצאות  לעשות  מה  לנשיא  ממליצים  שכבר 
ידי  על  לציבור  נתניהו  בתיקי  ההכרעה  את  שהעביר  מי 
פרסום ההמלצות בסמוך לבחירות, יהיה מחויב לקבל את 
החלטת הציבור שתינתן בדרך דמוקרטית ביום הבחירות 

בקלפי.
הטור באדיבות ישראל היום

»»



משקה תה ירוק בטעם לימון-נענע, מכיל תה ירוק אמיתי.

עולם של רעננות וטעם שעושה לכם טוב בכל פעם מחדש.
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בג"צ בג"צ בכל מקום

היועץ המשפטי לממשלה חיווה דעתו במסמך מפורט 
מהתמודדות  ארי  בן  מיכאל  ד"ר  את  לפסול  שצריך 
וועדות  שאמר.  גזעניות  אמירות  בגלל  לכנסת, 
כתיבת השורות  ונכון לשעת  את ההמלצה,  דחתה  הבחירות 
גם  תוגש  זו  אבל  בעניין,  לבג"צ  עתירה  הוגשה  לא  עדיין 
תוגש. מאידך, וועדת הבחירות פסלה את עופר כסיף, האנטי 
ציוני הרדיקלי מחד"ש, וגם בעניינו תוגש עתירה לבג"צ. שוב 

העם פוגש את בג"צ במקום בו הוא לא אמור להיות. 
בגלל  מהתמודדות  מפלגות  או  אנשים  לפסילת  הקשור  בכל 
קיצוניות הדעות שמיוצגות על ידם, חשוב לומר שזו פסילה 
שאינה ראויה להתקיים בדמוקרטיה. האפשרות לפסול אנשים 
ודעות מלהישמע בזירה הפרלמנטרית היא שגויה וגם פוגעת 

בהליך הדמוקרטי. 
מרסן  גורם  מהווה  כבר  לרעיון,  הביטוי  אפשרות  מתן  עצם 
שלו. פסילה של דעות מלהיות מיוצגות בכנסת, לא מעלים את 
אותן דעות ולא את המחזיקים בהן. בעלי הדעות ממשיכים 
דעתם  את  לומר  ריאלית  אפשרות  ובהיעדר  להתקיים, 
יותר  רדיקליות  דרכים  יחפשו  הם  בצדקתם  אחרים  ולשכנע 
האלימות  וההכרה.  הקשב  את  לקבל  יותר  ופרובוקטיביות 
יכולה להיות פתרון של אין ברירה, ולא נכון ולא כדאי להביא 

אנשים למצב של היעדר ברירות. 
השונים  לקולות  מודעים  להיות  לכולם  לאפשר  גם  חשוב 
על  מוסכמים  שאינם  קולות  יש  אם  גם  הציבור,  הקיימים 
מסוכנות  מדעות  התעלמות  לכולם.  נעימים  אינם  או  כולם 
איננה התמודדות איתן, נהפוך הוא – זו בריחה מהתמודדות. 
להתמודד  כדי  חשובה  בעייתיים  רעיונות  כלפי  המודעות 
אין  אם  נגד.  טיעון  להיות  צריך  טיעון,  לכל  כנגדן.  רעיונית 
טיעונים נגדיים ראויים, אז כנראה הרעיון הוא נכון. אם יש 
טיעונים נגדיים טובים, זו הדרך היעילה לאפשר לבעלי הדעה 

להבין שדעתם אינה נכונה. 
במציאות התקשורתית והפוליטית היום, דעות הזויות דווקא 
משרתות את הצד השני, כך שיש אינטרס ברור דווקא לבעלי 
הדעות היותר מקובלות לאפשר לקיצוניים להתבטא. גם אם 
הצדדים  יצטרכו  הדמוקרטית  בזירה  להסכמה,  מגיעים  לא 
להגיע לפשרה, ופשרה הרי צריכה להיות מקובלת על כולם. 

כל זמן שאין קריאה ישירה לאלימות אין זה נכון לחסום ייצוג 
והתבטאות של אף אחד. חשוב לתת לכל הצדדים השתתפות 
מלא  ביטוי  מאפשרת  הדמוקרטיה  וכך  הדמוקרטי,  במשחק 

ובמינימום תקלות ואלימות לכל האזרחים.  
בסוף  אך  אחרת,  חושבים  אולי  הבחירות  וועדת  היועמ"ש 
הוא  השליט,  הוא  לבגצ.  מגיע  הכל  הרי   – מיותרת  הוועדה 
משלטון  האחרונה.  המילה  והוא  המשתיק,  הוא  הממליך, 
האוטומטיות  העתירות  המשפטנים.  לשלטון  עברנו  העם 

המוגשות עם כל החלטה, והמעורבות של בג"צ ובהחלטות 
ועדת הבחירות, פשוט משקפות את התובנה הפשוטה הזו – 

וועדת הבחירות מיותרת מעיקרה. 
זה נכון עבור כולנו שגם עופר כסיף, גם מיכאל בן ארי וגם 
כל חברי הכנסת הערבים יוכלו להשתתף בזירה הפרלמנטרית 
דמויות  עם  ניסיון  מספיק  לנו  יש  ליבם.  על  אשר  כל  ולומר 
לאף  מזיקים  לא  שהם  לדעת  כדי  בכנסת  ומוזרות  צבעוניות 
אחד. יש לנו גם מספיק ניסיון לדעת שפסילה של התבטאות, 

היא מזיקה גם מזיקה. 

כלכלת הפופוליזם של כחלון 
עלתה על שרטון

עצם  ב-3.4%.  יעלה  החלב  מחיר  כי  בג"צ  פסק  השבוע 
ובמיוחד בעיתוי בו היא מגיעה, מציגה  זה,  הפסיקה בעניין 
את אחד האבסורדים הגדולים של המדיניות הכלכלית שניהל 
של  מדיניות  הייתה  זו  זו.  בקדנציה  כחלון  האוצר  שר  כאן 
כלכלת בחירות רצופה במשך שנים, ורק כעת נשקלת מדיניות 

הגיונית. 
התגובה של כחלון לפסיקת בג"צ מעניינת מאד "פסיקת בג"צ 
ובמשפחה  בצרכן  ישירה  פגיעה  היא  החלב  מחיר  לייקור 
הישראלית. היא נגועה בחוסר רגישות חברתית ובחוסר איזון 
מוחלט בין שיקולים של בצע כסף לבין טובת הציבור. נפתח 
מנת  על  מכסים  וצמצום  ביטול  לצורך  שימוע  של  בהליך 
הוא  בהן  שנים   4 אחרי  הצרכן".  על  ולהגן  תחרות  להגדיל 
ולהוזיל  תחרות  להגדיל  רוצה  פתאום  כחלון  זאת,  שקל  לא 

מחירים לצרכן הישראלי. איחור של 4 שנים. 
אז מה היה לנו כאן? איך הגענו לסיטואציה בה בית המשפט 
שיש  דומני  החלב?  מחיר  העלאת  אחוזי  את  קובע  העליון 
מבוא  אז  שיפוטי.  זמן  להם  להקדיש  יותר  חשובים  נושאים 
לכלכלת פופוליזם, כדי להבין את אחד מגדולי הז’אנר בדור 

האחרון. 
בין  לעבור  לכם  יצא  האחרון?  בזמן  חמאה  קניתם  אגב, 

המדפים ולגלות שנגמר? נחזור לחמאה עוד מעט. 
שוק החלב בישראל מתוכנן על ידי הממשלה, מלמעלה ועד 
ייוצר בשנה  למטה. הממשלה "מתכננת" וקובעת כמה חלב 
הרפתות  בין  החלב  מכסות  יוחלקו  איך  בישראל,  הקרובה 
"מחיר  את  קובעת  הממשלה  ובקיבוצים,  במושבים  השונות 
למחלבות,  הגולמי  החלב  את  הרפתות  יימכרו  בו  המטרה" 

ובסוף הממשלה גם מפקחת על מחירי מוצרי החלב לצרכן. 
למה צריך תכנון? לא צריך. ישראל היא אחת משתי המדינות 

שוק  ב"תכנון"  מעורבת  הממשלה  בהן  בעולם  היחידות 
המחלבות,  הרפתות,  המפותח  המערבי  העולם  בכל  החלב. 
עובד  והכל  חופשי,  בשוק  פועלים  והצרכנים  הסיטונאים 
ביעילות ובמחירים זולים. כמה טוב? מחיר החלב באירופה 
התכנון?  את  צריך  מי  אז  בישראל.  ממחירו  כמחצית  הוא 
והתכנון  ברפתות,  מחזיקות  אשר  לחץ  קבוצות  בעיקר 

הממשלתי מאפשר להם רווחי ענק על חשבון הציבור. 
זול כל  אז למה לא מייבאים חלב מאירופה, אם מחירו שם 
מכס  הטלת  באמצעות  הייבוא  את  מונעת  כי הממשלה  כך? 
מרוויח  מי  משתלם.  לבלתי  הייבוא  את  הופך  אשר  גבוה, 
פתיחת  הרפתות.  בעלי  של  כמובן,  הלחץ  קבוצות  מזה? 
השוק לייבוא יכולה להוזיל מחירים לצרכן ולהוריד את יוקר 
ביטול התכנון במשק  לא.  זאת?  כחלון עשה  המחייה. האם 
זאת?  כחלון עשה  לצרכן. האם  להוזיל מחירים  יכול  החלב 

לא. הוא דאג לקבוצות הלחץ קודם כל. 
במהלך הקדנציה "מחיר המטרה" בו נמכר החלב מהרפתות 
יותר,  להרוויח  החלו  הלחץ  קבוצות  עלה,  למחלבות 
רצו  המחלבות  במהירות.  רווחיהן  את  איבדו  והמחלבות 
לגלגל הלאה את עליית המחיר ולהעלות את המחיר לצרכן, 
מחירים  העלאת  לאשר  מוכן  היה  לא  כחלון  האוצר  שר  אך 

לצרכן. הוא "הגן על הציבור" מפני יוקר המחיה. 
התוצאות - המחלבות ספגו הפסדים, וצמצמו את הייצור של 
לייצר  הפסיקה  למשל  "טרה"  מחלבת  רווחיים.  לא  מוצרים 
חמאה, תנובה רק צמצמה. החוק אמנם מונע מהן להעלות את 
מחיר החמאה, אך החוק לא מכריח אותן לייצר חמאה. עדיף 
להן להפנות את החלב למוצרים משתלמים יותר מבחינתם. 
במקביל עתרו המחלבות לבג"צ, על כך ששר האוצר עושה 
שימוש לא הוגן בסמכותו, ונותן לקבוצות הלחץ להרוויח על 

חשבון המחלבות. 
להורדת  דאג  לא  כחלון  שלמה  קדנציה  במשך  כאשר  וכך, 
התבצר  אלא  וייבוא,  חופשי  שוק  באמצעות  לצרכן  מחירים 
פסיקה  ספג  הוא  מחירים,  פיקוח  של  פופוליזם  בכלכלת 
בחירות  כלכלת  הבחירות.  בתקופת  בול  בג"צ  של  כואבת 
פופוליסטית של ארבע שנים רצופות עלתה על שרטון, ורק 
מהוססות  פרו-צרכניות,  זמירות  ממנו  נשמעות  פתאום  כעת 
- "נפתח בהליך של שימוע לביטול וצמצום מכסים על מנת 

להגדיל תחרות ולהגן על הצרכן". 
צריך  "להגן".  צריך  לא  הישראלי  הצרכן  על  השר,  אדוני 
פשוט להפסיק להגן על קבוצות הלחץ שאותן שירתת נאמנה 
לתחרות  החלב  שוק  את  לפתוח  צריך  כולנו.  חשבון  על 
חופשית וייבוא חופשי, וכך גם יוקר המחיה ירד, וגם לא יהיה 
צורך לערב את בג"צ "ברגישות חברתית" במחירי החלב או 

בזוטות פופוליזם אחרות. 



פסילת בל"ד וכסיף, כמו גם עתירות לפסילת עוצמה יהודית, יגיעו מן הסתם לפתחו של בג"ץ 
ויוכיחו שוב שהפכנו למדינת משפט • עם זאת, מן הראוי לתת לכל אחד להתמודד, למעט 

במקרים חריגים, הדרך הטובה ביותר להתמודד עם קיצוניות – היא לתת לה להתבטא 
ולהתמודד על דעת הקהל
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רק הליכוד יכול 

השאלה שמרחפת בחלל האוויר, בין בלוני הנפץ 
משותפת,  ההבנה  מתי?  אלא  האם  אינה  ב״עוטף״ 
יעשו  בירושלים  נוסף!  לסבב  מתכוננים  מנוס,  אין 
ללאחר  נמנע  הבלתי  המבצע  את  לדחות  בכדי  הכל,  כמעט 
מבינים  בעזה  פעולה.  ישתף  לא בטוח שהחמאס  הבחירות. 
הכלים.  ושבירת  מפץ  ע״י  להיות  חייבים  ופתרון  ששינוי 
נמנע.  גסיסה מתמשכת לכיוון חידלון בלתי  המצב הנוכחי, 
וטרור  הטרדה  לפעילות  החזרה  שאינו.  זמן  על  משחקים 
פוסק,  שלא  והנפגעים  הפצועים  מניין  הגדר,  ליד  יומיומית 
מלהיטים את האווירה עד רתיחה והתלקחות שכרגע נראים 

בלתי נמנעים.   
הינה מחנה הסגר אחד  עזה  רצועת  הקיים בשטח,  במצב 
גדול, ללא שביב של תקווה ו-או תאריך יעד לשבירת המצור. 
הכסף הקטארי מחזיק את פתיל החיים שיהבהב ולא יכבה, 
צבאיים,  ואספקה  ציוד  מזרימות  מצרים  מכיוון  המנהרות 
דרך  להעביר  מרשה  לא  לביטחונה  החוששת  שישראל 
המעברים המפוקחים על ידיה, כגון מוצרי דישון ומרכיבים 
טכני,  ציוד  נפץ.  לחומרי  להפוך  יכולים  שבקלות  כימיים 
לחימה  לכלי  שמיועדים  גבוהה  באיכות  מתכות  מחרטות, 
בלבד, מוזרמים דרך המנהרות. לצד כספים במזומן מאיראן 
ישיר  מימון  או  טרור,  תומכת  בפעילות  לתמיכה  המיועדים 
החמצן  עורק  הינם  מצרים  מכיוון  המנהרות  טרור.  לפעילי 
של הטרור העזתי. המנהרות לכיוון ישראל סיפקו את הפאן 
בישראל.  לפגוע  ו-או  להכריע  החמאסי  והחלום  ההתקפי, 
כרגע החלום נפגע קשות, מה שמחייב את החמאס לפעילות 

יבשתית וימית יזומה.  
לעזה,  מצרים  ובין  לעזה  ישראל  בין  המעברים  כיום 
תוצרת  ויצוא  לעזה  האספקה  סוגי  לכל  לרווחה,  פתוחים 
הקניה  כוח  הבעיה,  החוצה.  בעזה  הייצור  ומפעלי  חקלאית 
הדל של העזתיים. האבטלה נושקת ל35 אחוז ומעלה, השכר 
שכירי  משכורות  מבזה.  עד  דל  והחקלאות  הייצור  לעובדי 
משולמות  לא  הצבאיים  הארגונים  ופעילי  הרשות  ופקידי 
כסדרן, המתח בשיאו. כוח הקנייה הדל למרות השפע היחסי 
פרצי  את  מסבירים  המעברים,  פתיחת  לאחר  בשווקים, 
כמדיניות  וטרור הבלונים שמוכתבים  הגדר  סביב  האלימות 
הזעם  רגשות  את  לנקז  במטרה  החמאס,  שלטון  ע״י  יזומה 
לוט  העתיד  הממורמרים.  התושבים  של  והחידלון  הכאב 
ע״י  על הטיל שיורט  הגיב בחריפות  צה״ל  בערפל. השבוע 
היה  יכול  הכל  הטובים.  עם  היה  המזל  ברזל.  כיפת  מערכת 

להיגמר אחרת.  
השתנתה.  ב״עוטף״  הנוכחית  הישראלית  המדיניות 
בהחלט המשך ׳הכלה׳ אך מתונה וגמישה. מגיבים בהפצצות 
שוברים  לא  אך  הגבול,  את  שחוצה  בלונים  זר  לכל  כמעט 
נזק  נגרם  לא  עדיין  כולנו,  למזל  הנגד.  בתגובת  הכלים  את 
הגבול  של  כלשהוא  בצד  אסון,  הנפץ.  מבלוני  משמעותי 
גרר  הגדר,  על  נער ערבי שנהרג שלשום  והסצנריו משתנה. 
ירי טיל מכיוון הרצועה, בתגובה צה״ל הפציץ מטרות! לא 
רק עמדות ריקות. מישהו ברצועה לקח פיקוד והשטח נרגע, 

יעד  תאריך  יש  לישראל  ומבעבע.  רותח  השטח  מתי?  עד 
העבר  ניסיון  הישראלי.  הבוחר  יום  לאפריל  ה9  ל״הכלה״, 
לימד את המדינאים והפוליטיקאים שלא חשוב מה מספרים 
לא  נכנסים!  איך  יודעים  מלחמה  למבצע-  הגנרלים.  להם 
יודעים איך מסיימים. סיפורי מלחמות הבזק בסגנון מלחמת 
ודברי  הניצחון  אלבומי  על  מונצחים  נשארו  ששת-הימים, 
הנוכחי,  העידן  ועד  מאז  והמלחמות  המבצעים  הימים. 
נוהגים להתארך ולעיתים להסתבך. כוח העמידה של העורף 

הישראלי, לא הועמד במבחן אמיתי וטוב שכך. 
בזק  ומבצעי  קרביים  לניסיונות  זמן  אינם  בחירות  ימי 
ובלורית  שחור  רוח  במעיל  חמושים  מדינאים  מצולמים. 
מתנופפת ברוח, טובים לתמונות, כשהכלים דוממים והמדים 
את  ומכתים  עוטף  והבוץ  יורים  כשהתותחים  מצוחצחים. 
לממ״ד  קרוב  בלשכות,  מסתגרים  הפוליטיקאים  החיילים, 
מיכולותיו,  החמאס  ופירוק  מחץ  מכת  ספק,  אין  ולמחסה. 
הצמודות המתרגשות  בבחירות  שוויון  שובר  להיות  יכולים 
ההישג  את  ממנף  היה  נתניהו  בנימין  ביטחון  מר  עלינו. 
ה״הכלה״  מדיניות  יכול.  בהחלט  הוא  ויותר.  מנדטים  ל10 
תגובה  ברגע.  להסתיים  יכולה  הממשלה,  ע״י  המוכתבת 
כואבת,  חמאסית  לתגובה  תגרום  וחריפה,  חריגה  ישראלית 
יתחברו  הארץ  מרכז  תושבי  וטילים.  אש  של  מבול  מכאן 

לממ"דים, לפחות לזמן קצוב. א״כ, למה לא?  
העבר הלא רחוק הוכיח, כי ידיה של ישראל קשורות, גם 
אמריקאי  גיבוי  עם  וגם  העזתי,  בטרור  הצודקת  במלחמתה 
מלא. מה שמותר למדינות אחרות ובפרט למדינות הערביות 
השכנות אסור לישראל. סוריה, טורקיה ואפי׳ רוסיה יטיפו לנו 
מוסר צדקני. ההפצצות הכירורגיות לא ממוטטות את שלטון 
החמאס, טכנית צה״ל יכול לשטח את עזה, אך ירושלים לא 
בישראל  בגדול,  האירופאית.  היא חוששת מהתגובה  רוצה, 
חוששים מנטילה מחודשת של האחריות לשליטה ישראלית 
ברצועה, זה יעלה מיליארדים. ישראל הופכת להיות חשופה 
לטרור רחוב קבוע, לצד האחריות לשיקום התשתיות ותשלום 
המשכורות של עובדי החינוך והמנהלה. הדרך להשגת ביתור 
את  שתמוטט  ברצועה,  פיזית  שליטה  ליצור  בכדי  השטח 
שלטון החמאס, עלולים להיות כרוכים באבדות רבות. סוד 
עולם  אדם  כל  התוצאות.  עם  קשה  הישראלי  שלעורף  גלוי 
ארוך  ירי  או  מהאוויר,  רק  כירורגיות  הפצצות  עם  ומלואו. 
טווח כשהידיים כבולות, קשה להכריע מערכות בפרקי זמן 
קצרים. עזה מאד צפופה, וכל מטרה ופגיעה, מספקות מיידית 
תמונות נוטפות דם של ילדים מדממים ונשים בוכיות, הישר 

למרקעי ומסכי התקשורת העולמית.   
רק בדלית ברירה נגררים למבצע צבאי. עושים הכל בכדי 
הפרווה  תוצאות  שובל  את  אחריו  סוחב  בני-גנץ  להימנע. 
ממבצע ׳צוק-איתן׳, שבמקרה הטוב נגמר בתיקו. גם לרקורד 
עשה  לא  המבצע  בישראל,  הבטחונית-מדינית  הצמרת  של 
טוב לרזומה. בחמאס מתפארים בניצחון. שרדנו מול הצבא 
להרתעה  אש.  הפסקת  ביקשה  ישראל  יום.   50 הישראלי 

הישראלית המפורסמת נעשה נזק בלתי הפיך.  

במצב  שוויון.  על  מלמדים  הנוכחיים  הקהל  דעת  סקרי 
הנוכחי הבחירות יוכרעו ואולי שלטון יתחלף על מאה אלף 
לגרום שמחנה  בימין, עלול  יתירה מזו, הפיצול  קול בלבד. 
מאתים  אך  קולות,  אלף  וחמישים  במאה  גדול  יהיה  הימין 
ואולי שלש מאות אלף קול ירדו לטמיון למחנה הימין, באם 
של  ׳זהות׳  ישי,  אלי  של  ׳יחד׳  ליברמן,  של  ביתנו׳  ׳ישראל 
בנוסף  יעברו.  לא  כחלון  של  ׳כולנו׳  ואולי  פייגלין,  משה 
ל׳צומת׳ של חזן שעלולה לסחוב קולות פוטנציאלים מהימין. 
הימין ינצח במספר המצביעים בצורה משמעותית, וישקף את 
הלכי הרוח ורצון הציבור, בכנסת זה יתורגם למנדטים עפ״י 
ליברמן  איווט  הבדיחה,  אגב,  המסובכות.  החוק  נוסחאות 

היה זה שלחץ להגדלת אחוז החסימה.
את  חייב  המרכז-שמאל  הפרשנים,  של  השכיחה  הטעות 
הדרישות הערביות  יציבה.  קואליציה  להקים  בכדי  הערבים 
להקים  המרכז  של  ברצונות  אוטופי  חלום  המינימליות 
ממשלה יציבה. עפ״י הפרשנות הרווחת בלתי אפשרי בעליל. 
מול  גם מהערבים,  המורכב  חוסם  גוש  שיהיה  ברגע  טעות. 
הימני  הגוש  חרדים!  הימין,  מפלגות  ליכוד,  של,  הגוש 
יתפורר לרסיסי מרכיביו, שירוצו להיות ראשונים בקואליצית 
גנץ-לפיד. כל ההבטחות וההצהרות החד משמעיות של ימי 
לישראל  עוצמה  למעט  חבוטה.  לבדיחה  יהפכו  הבחירות, 
ויהדות התורה שהסתייגה מישיבה עם לפיד, ליברמן, כחלון, 
ראשונים  להיות  יחפשו  החדש  הימין  ואפי  היהודי  הבית 

בחלוקת הכופתאות. 
בנט וגנץ ׳האחים׳ כבר ישבו יחדיו ואכלו את אותם בורקס 
באם  נתניהו,  בראשות  הליכוד  גם  הממשלה.  שולחן  על 
אם  נתניהו  בלי  ליכוד  ובוודאי  יסכימו,  החדשים  השותפים 
חדשה  לקואליציה  ונוח  לויאלי  הכי  השותף  יהיה  וכאשר, 
בסיטואציה  גנץ-לפיד.  של  כחול-לבן  מפלגת  שבסיסה 
כשותפה  כחול-לבן  את  שיצרף  זה  יהיה  הליכוד  מסוימת, 
הבכירה, לפני חלוקת השלל לשותפים הטבעיים והמסורתיים. 

השררה מתירה את כל הנדרים והשבועות. 
כמעט  תוצאה.  לא  אך  מגמה  משקפים  הקהל  דעת  סקרי 
לעיתים  טעו,  הסוקרים  האחרונות  הבחירות  מערכות  בכל 
בגדול. חלקם מתוך השקפת עולם ומאווי לב שהפכו לכאילו 
וחלקם  בוטה,  מקצועיות  חוסר  חלקם  מדעיות.  תוצאות 
קרוב  עמדותיו  את  משנה  או  מחליט  הציבור שלא  באשמת 
הדין,  ביום  הביתה  חוזר  בד״כ חלק מהציבור  הבוחר.  ליום 
והמפלגות  הליכוד  לפלח.  אמורים  הסוקרים  זאת  את  גם 
החרדיות תמיד יוצאים נשכרים מהחזרה להתלכדות בגושים 
באם  נתניהו  בנימין  יעשה  מה  מסורתית.  שבטית  והצבעה 
סקרי דעת הקהל בשבועיים לפני יום הבוחר, ילמדו על מגמה 
ברורה של התנתקות מהימין וחיזוק משמעותי לגוש המרכז 
הבחירות  ודחיית  צבאי  ויכול. מבצע  יודע  הוא  רק  שמאל? 
הכיפורים  יום  מלחמת  בעקבות  שתישקל.  אופציה  בהחלט 

נדחו הבחירות בפעם היחידה בתולדות ישראל.  

הרוחות בדרום מתלהטות ונדמה כי אין מנוס ממבצע צבאי נוסף, שצפוי לצאת 
לדרך רק לאחר הבחירות • השאלה המרכזית – מי מסוגל ויודע לנהל מבצע כזה • 
וגם: הבטחות הסרק של מפלגות הימין לא יחזיקו מים אם גנץ ייבחר, גם אם יהיה 

זאת בגוש חוסם שמבוסס על הערבים 

עו"ד יצחק שינפלד 
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קמפיין ש"ס השבוע נגע בדבר האמיתי, זיכרון 
מרן. אחרי מחזקים את ביבי, וביבי חייב אריה חזק, 
הביאו את הקמפיין שמדבר לכל ספרדי חרדי/דתי/

מסורתי. כבר נאמר ״גדולים צדיקים במיתתן יותר 
מבחייהם״. ש"ס של היום, חמש שנים לאחר הסתלקותו 
של מרן הרב עובדיה זצוק"ל הייתה חייבת במוקדם או 

במאוחר להעלות את זכרו ערב הבחירות. 
מרן, שמסר את נפשו על התנועה הזו, כמה כאב את כאבם 
של הספרדים, והרצון האמיתי שלו היה להרים את קרנם 
של הספרדים בכל מקום. אז נכון, יש לש"ס היום הרבה 
מאוד הישגים של השר דרעי בקדנציה החולפת שהיא יכולה 
וצריכה להתהדר בהם, אבל זכרו של הרב עובדיה יוסף היה 
נחוץ ומתבקש. טוב עשו מנהלי הקמפיין הנוכחי של ש"ס, 
כי אחרי הכל, בקלפי כל ספרדי ירא שמיים שנזכר במרן 
הרב עובדיה יוסף אינו יכול לשים פתק אחר )הליכוד(, הלב 

שלו לא ייתן לו, היד שלו בעצם תכוון לש"ס. 
שתיית המנדטים למפלגות התומכות בנתניהו ע״י נתניהו 
עצמו עוד טרם החלה. הוא )נתניהו( עדיין עדין בנושא 
הזה, אבל אין ספק שמה שנראה כאן בשבועות הקרובים 
והספורים שעוד נותרו עד לבחירות, זה איך נתניהו ישתה 
לכולם את המנדטים כמו שהוא יודע, צריך ומתבקש לעשות 
כדי לנצח. ההגנה הכי טובה של ש"ס במקרה הזה זה זכרון 

מרן הרב עובדיה יוסף וטוב שהקדימו תרופה למכה. 

רדיפת ליצמן

השבוע, פורסם תחקיר שכלל עמוד שער בעיתון הארץ 
על סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן. בתחקיר שפורסם 
בהארץ עולה שסגן השר דאג ליחס מיוחד לרבנית מגור. 

אוי אוי, הוא דאג לרבנית מגור. 
או אז קפצו להם ידוענים ואנשי תקשורת שונים וקבעו 
פה אחד, מערכת הבריאות שלנו קורסת בגלל שליצמן עסוק 
בלדאוג לרבנית מגור במקום לדאוג למערכת הבריאות 

שכאמור נמצאת בקריסה. 
אז בואו נתחיל בנתונים קודם כל. מאז נכנס ליצמן למשרד 
הבריאות גדלו מספר מכשיר הmri במדינת ישראל מתשעה 
לארבעים ושבעה מכשירים כאלה. שלא תזדקקו לעולם 
לבדיקה אבל מי שיודע כמה המכשירים היו נחוצים מבין 
את גודל המהפך שחל בעניין זה, זה קרה אודות להתעקשותו 

של ליצמן חרף התנגדותם של נערי האוצר. 
הנתון הבא הוא: סל התרופות שגדל מ300 מיליון שקל 
ל500 מיליון, תוך כדי צפי להגדלת סל התרופות בקדנציה 
הבאה ל700 מיליון. אלו הם הנתונים איתם איש אינו יכול 

להתווכח. 
עכשיו בואו נמשיך, לא פעם ולא פעמיים כתבתי כאן 
בטור שלי, כמו גם בתוכניות הרדיו אותן אני משדר, על 
מערכת הבריאות שקורסת לנגד עינינו. קחו למשל את הנתון 
הבא, בכל אזור המרכז ישנן בסך הכל 15 מיטות אשפוז 
של טיפול נמרץ לב. נשמע הזוי, נכון?! אבל זו המציאות. 

יצא לי בשנה האחרונה להיות מספר פעמים בחדרי 
המיון כדי לסייע לקרובי משפחה, ראיתי את הצפיפות 
שלא מתקבלת על הדעת בחדרי המיון. ראיתי גם, את החוסר 
במיטות אשפוז, ברופאים ובכל דבר הקשור בכך. כתבתי 
על כך, הבעיה היא לא ליצמן. הבעיה היא משרד האוצר. 
חייבים להבין שנושא מערכת  שם, במשרד האוצר 
הבריאות חייב לקבל מענה מהשורש. ולצערי, לא רק 
שמשרד האוצר לא עושה זאת אלא הוא מערים קשיים על 

כל תוספת בתקציב הנחות למשרד הבריאות. 
ועכשיו לצביעות של אנשי התקשורת השבוע. הנה הם 
מצאו להם את האשם לקריסת מערכת הבריאות - ליצמן. 
בעקבות ציוץ שלי ברשת החברתית קפצו עליי אותם 
עיתונאים ואנשי תקשורת איך אני לא מתבייש להשוות 
את ראש ממשלת ישראל אריק שרון לאשת מרן האדמו"ר 
מגור. אז כן, אני לא מתבייש. מי שצריכים להתבייש אלו 
אתם. אתם, שמתעלמים משירות וי איי פי אותו מקבלים 
הידוענים השונים בבתי החולים. כמויות אנשי התקשורת 
הצדקנים שאני מכיר ויודע שפנו ללשכתו של ליצמן כדי 
לקדם תור, לקבל רופא מומחה וכאלו היא גדולה. )אין לי 
עניין לכתוב שמות, מפאת צנעת הפרט. וגם בגלל שאני 
אמנם מאמין שעיתונאי צריך לפרסם כל מה שהוא יודע 
ורוצה, אבל האמונה הגדולה שלי יותר היא לא לפגוע 
בכבוד האדם גם אם זה בא על חשבון המקצוע. לכן לא 

אזכיר כאן שמות(
לשכתו של ליצמן קיבלה בשנים האחרונות אלפי פניות 
של סיוע ועזרה. אני יכול להעיד, שנעזרתי בהם לא מעט, 
לא עבורי אמנם )ברוך השם אני במצב בריאותי מצוין, בלי 
עין הרע( אבל כן עבור קרובי משפחה, מכרים וידידים, 
וכן גם עבור כמה אנשי תקשורת שמתחסדים עכשיו על 

חשבונו של ליצמן. 
לא תראו על הפרוטקציות הללו שום תחקיר או תחקירון 

בעיתון הארץ. אתם כבר יודעים למה לא. 
לא בושה לשר שהשתדל לעזור לכל הפונים אליו ללא 
כל קשר לעדתם, או לאמונתם ודתם. האם זה תפקידו של 
שר? לא. בוודאי שלא. אבל כשליצמן כן עשה את מה 
שהוא לא חייב לעשות, מגיע לו על כך מילת תודה ולא 
התגוללות חסרת מעצורים בכל פעם שחרדי מנסה להרים 

את הראש ולהצליח. 

לא כחול ולא לבן

לפני כמה ימים פרסמה מפלגת כחול לבן של גנץ-לפיד את 
מצע המפלגה. במצע אותו ראינו, ניתן היה לראות את טביעת 
האצבע של לפיד בכל סעיף. בעד תחבורה ציבורית בשבת, 
בעד חוק הגיוס כפי שמציע משרד הביטחון, הרפורמים 

כמובן עם מקום של כבוד שם, ועוד ועוד. 
ואני שואל, אם זה המצע של מי שמתיימרים להיות 
ראשי הממשלה הבאה )תרשמו, זה לא יקרה. גוש הימין 

יסיים את הבחירות הללו עם 65/67 מנדטים( אבל נניח, 
אתם רוצים להיות ראש ממשלה, למה לא היה יותר פשוט 
לקרוא לזה מפלגת יש עתיד. הרי כל מה שראינו שם, זה 

מצע של מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד. 
תבינו, גם החילונים שתמכו ביד לפני שתי קדנציות עם 
19 מנדטים הבינו את הבלוף שלו. אותם מצביעים, נטשו את 
לפיד במערכת הבחירות הקודמת לטובת מפלגת העבודה. 
היום, מה שאנחנו רואים בסקרים זה שהמפלגה הזו של 
הצמד גנץ-לפיד מביאה באזור ה35 מנדטים. טוב, זה רק 
סקרים, כי לפי הסקרים בוז'י הרצוג עדיין ראש הממשלה, 

ונתניהו הרחק מאחור באופוזיציה. 
חבל מאוד שבני גנץ, אדם הוא מאוד מוערך בקרב ציבור 
גדול במדינת ישראל, נותן ללפיד לשלוט בו. חבל מאוד, 
שאנשים כמו גבי אשכנזי ובוגי יעלון לא עוצרים את לפיד 
שאם ימשיך כך הוא יביא אותם לכישלון צורב. גנץ, אשכנזי 
ויעלון, אין להם את אובססיית השנאה שיש ללפיד בכל 
דבר הקשור לדת, עם ובלי קשר. הם היו צריכים השבוע 
בניסוח מצע המפלגה שלהם להיות שותפים מלאים ולא 

לתת ללפיד לעשות שם כאילו זו המפלגה שלו בלבד. 
הם היו צריכים לומר ללפיד, אין שום סיכוי למפלגה 
שהדגל שלה הוא שלילת דת במדינה יהודית להוביל את 
הנהגת המדינה. משלא עשו כך, יוטב להם לדעתי אם הם 
בכל זאת ירככו שם את מצע המפלגה שפורסם השבוע, 
כי בינתיים זה מריח יש עתיד פלוס פלוס בגירסה חדשה 
וסידורי תפקידים. עם מצע כזה, יהיה קשה להם במידה 
והם כן יביאו תוצאה של מנדטים טובה לקרוא למפלגות 
החרדיות לשבת איתם בממשלה, גם לבנט יהיה קשה לשבת 
איתם באותה ממשלה עם מצע בחירות כזה שבנוי כאמור על 
העתק הדבק של מפלגת יש עתיד. ככה לא מנצחים בחירות. 

זיכרון מרן
בקמפיין ש"ס התעשתו והבינו מה מדבר באמת לבוחרים • התחקיר על ליצמן מכעיס במיוחד, שר הבריאות 

אינו אשם במצבם הקשה של בתי החולים ובקמצנות שמפגין האוצר כשמדובר במערכת הבריאות • וגם: נכון 
לעכשיו, מצע 'כחול לבן' מבוסס על 'יש עתיד'



חכם מה הוא אומר / דוד חכם



א' אדר ב' תשע"ט 148/3/19

שמחת אירוסי נכדו הגדול של האדמו"ר מויז'ניץ החתן שלום שמחה הגר בן לבנו יחידו הרה"צ רבי חיים מאיר 
הגר חתן האדמו"ר מספינקא עם בת הרה"ג רבי יהושע רובין נכדת הרה"צ אב"ד גלאגוב והאדמו"ר מצאנז גריבוב | 

צילום: יהושע פרוכטר - ארה"ב

שמחת הברית לנין האדמו"ר מבעלזא נכד לבנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח חתן גאב"ד מאקאווא בן הרב 
אברהם שמואל צבי רוקח, ויקרא שמו בישראל משה נתן נטע | צילומים: אנשיל בעק וא.מ.ש 

הראשל"צ הגר"י יוסף בשיעור בבית המדרש 'חזון יוסף' בבני ברק 



15 א' אדר ב' תשע"ט 8/3/19

מעמד סיום חצי ש"ס במסגרת 'תורת 
שעשועי' בקהילת סאטמר בבני ברק

צילום: משה גולדשטיין 

מעמד הכנסת ס"ת לביהמ"ד הגדול שומרי אמונים בבני ברק 
בראשות האדמו"ר משומרי אמונים 

צילום: חיים מאיר רוזנר 

מסע הקודש של האדמו''ר ממודז'יץ לפולין והונגריה

חב
יב
תורצ

םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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