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737 של חברת התעופה "אתיופיאן איירליינס"  מטוס בואינג 
התרסק ביום ראשון האחרון בדרכו מבירת אתיופיה אדיס אבבה 
לניירובי שבקניה. על המטוס בטיסה ET 302, שהתרסק בשעה 
8:44 שעון אתיופיה, היו 149 נוסעים ושמונה אנשי צוות שנספו 
כולם. ביניהם שני ישראלים, אבי מצליח בן 49 ממעלה אדומים 
55 מזיכרון  בן  ילדים; ושמעון ראם  ושני  שהותיר אחריו אישה 

יעקב.
המטוס, שעליו היו נוסעים מ-33 מדינות, נעלם מהמכ"ם שתי 
בישופטו,  באזור  היא  ההתרסקות  זירת  ההמראה.  אחרי  דקות 

כ-50 קילומטרים מדרום לאדיס אבבה.
המטוס שהתרסק נכנס לפעילות לפני ארבעה חודשים בלבד. 
כשנחת  לישראל,  המטוס  הגיע  הנפילה  לפני  ימים  שלושה  רק 
נחת בארץ  הוא  גוריון בטיסה מאדיס אבבה.  בן  בנמל התעופה 
שעות  לאתיופיה  בחזרה  והמריא  חצות,  אחרי  מעט  במרץ  ב-7 

אחדות אחר כך.
שגריר ישראל בדרום סודאן, חנן גודר, ששהה על אותו מטוס 
כי קברניט המטוס אמר שיש בעיה במנועי  בטיסה ההיא, סיפר 
המטוס. "הייתי במשלחת בדרום סודן בדרך חזרה", סיפר. "אחרי 
היה  הנוסעים  בתא  והחום  לעלות  התחילו  הטמפרטורות  שעה, 
התבקשו  הנוסעים  שעה  חצי  אחרי  כי  מספר  הוא  נסבל".  בלתי 

לרדת מהמטוס.
"אספנו את החפצים והמתנו עוד שעה בטרמינל ואז עלינו שוב 
למטוס והקפטן ניסה להרגיע את הנוסעים". הוא מספר כי דווח 
כי יש תקלה במטוס, "הקפטן אמר שהוא יפעיל מנוע אחרי מנוע, 
מה  זה  ימריא.  הוא  ואז  חם  פחות  ויהיה  המיזוג  את  יפעיל  הוא 

שהיה, שרדנו ולא התרסקנו".
בן  התעופה  לנמל  אבבא  מאדיס  המריא  המטוס  לדבריו, 
גוריון ועליו 180 נוסעים ישראלים. הוא חזר לאדיס אבבא ועליו 
נכון שנהרגו שני  נוסעים ומשם טס לניירובי והתרסק. "זה   180
נורא, אבל למעשה ניצלו למעלה מ-300 ישראלים  וזה  נוסעים, 

שמסתובבים ואומרים ניצלתי יכולתי להתרסק".
עוד הוא הוסיף כי "נראה לי שבתי הכנסת בארץ יהיו מלאים 
ויברכו ברכת הגומל. תנחומיי לשתי המשפחות שאיבדו את שני 
היקרים שלא היה להם את המזל הזה. אם המטוס היה מתרסק 
ישראל  לאומי. שליחי  אירוע  היה  זה  ישראלים  נוסעים   180 עם 
ובמקרה  אקזוטיים  נראים  מסתובבים במקומות שבמקרה הטוב 
בשליחות  זאת  עושים  אנחנו  ועדיין  מסוכנים,  הם  טוב  הפחות 

מדינת ישראל".
בהודעה של לשכת ראש ממשלת אתיופיה אביי אחמד בטוויטר 
הממשלה,  ראש  "לשכת  ההרוגים:  למשפחות  תנחומים  נמסרו 
תנחומים  להביע  מבקשת  באתיופיה,  והעם  הממשלה  בשם 
בהתרסקות של  הבוקר  יקיריהן  את  למשפחות שאיבדו  עמוקים 
שהיה   Ethiopian Airlines חברת  של   737 הבואינג  מטוס 

בדרכו לניירובי".

היסטוריית נפילות

והיא  ממשלתית,  תעופה  חברת  היא  איירליינס"  "אתיופיאן 

באפריקה.  ביותר  הגדולה  התעופה  כחברת  עצמה  את  מציגה 
עבור  לאפריקה  הכניסה  לשער  להפוך  ליעד  לעצמה  שמה  היא 
התעופה  מחברות  לאחת  נחשבת  היא  אחרות.  מיבשות  נוסעים 

האפריקניות הטובות ביותר, אם לא הטובה שבהן.
הממשלה  שראש  אחרי  דווקא  באה  המטוס  התרסקות 
התעופה  חברת  את  לפתוח  הבטיח  אחמד  אביי  הרפורמיסט 

ומגזרים כלכליים אחרים להשקעות זרות.
שהמריא  איירליינס"  "אתיופיאן  של  מטוס  התרסק  ב-2010 
לים התיכון  צלל  לאדיס אבבה. המטוס  לבנון, בדרכו  מביירות, 
זו  ולבנונים.  אתיופים  רובם  נהרגו,  עליו  שהיו  האנשים   90 וכל 
הייתה ההתרסקות הקטלנית הראשונה של מטוס של החברה מאז 

.1996
737- בואינג  מסוג  נוסף  מטוס  התרסק  האחרון  באוקטובר 
אחרי  דקות  אירעה  ג'אווה,  ים  אל  ההיא,  ההתרסקות  מקס.   8
ואנשי  הנוסעים   189 כל  אינדונזיה.  בירת  מג'קרטה,  ההמראה 
לכך  עדויות  נמצאו  בהמשך  נהרגו.  המטוס  על  שהיו  הצוות 
המטוס  של  המהירות  מחוון  פעל  כן  שלפני  הטיסות  שבארבע 

שלא כשורה.
בעקבות האסון הודיעה חברת התעופה האתיופית על קרקוע 
רבות  מדינות  הצטרפו  לצעד  האמור.  מהדגם  המטוסים  כל  של 

כמו סין בריטניה אינדונזיה הודו ודרום קוריאה.

הניצול החרדי

אחד  ישראליים,  אזרחים  שני  היו  הכבד  מהאסון  שניצלו  מי 
גור מירושלים שיחד עם  ישראל מוזסון, הוא חרדי חסיד  מהם, 
שותפו העסקי שרגא ישראל, עוסקים ביזמות בתחום התשתיות 
אולם  שהתרסקה  הטיסה  על  להיות  אמורים  והיו  והחקלאות 
להישאר  נאלצו  הם  השבוע  בסוף  עסקי  עיכוב  בשל  נשארו 
בישראל. בשיחה עם וואלה! NEWS אמר מוזסון כי "העיכוב 

שמאוד ביאס אותנו, הוא התברר כעיכוב שהציל חיינו".
לדחות  האחרון  ברגע  נאלץ  עסקיו  שבעקבות  סיפר  הוא  עוד 
איתך  לדבר  יכול  אני  זה  "בזכות  לקניה.  המתוכנן  המסע  את 
היום. הבוקר באמצע בפגישה עסקית קיבלתי את ההודעה על כך 
שהטיסה התרסקה על אדמת אפריקה, של ולאחר מספר שניות, 
הבנתי שאני הייתי אמור להיות על הטיסה". עוד הוסיף כי "אני 
לא מעכל שאני בחיים ואני פה איתכם, מחר בבוקר להגיד הגומל 

בבית הכנסת בירושלים".
בראיון לכלי התקשורת החרדיים קישר מוזסון בין קמפיין גיוס 
הכספים ההמוני )מצ'ינג( שמנוהל כעת בחסידות גור, כשלדבריו 
לזכות  לו  שעמדו  הם  והחסד  הצדקה  מעשי  שזכות  חש  הוא 
להינצל מהגורל המר שהיה עתיד להיות מנת חלקו אם לא היה 

דוחה את הטיסה, שאת הכרטיס אליה כבר החזיק בידו.

סיוע ישראלי

בנפגעים  לטיפול  מיוחדת  סיוע  משלחת  יצאה  מישראל 
כדי  לאתיופיה  יצאה  זק"א  של  הבינלאומית  היחידה  היהודיים. 
לטפל בגופות ההרוגים וכן באיסוף הממצאים בזירת ההתרסקות. 
את  להביא  במטרה  הלילה  יצאו  זק"א  של  המשלחת  "חברי 
יו"ר  זהב  יהודה משי  אמר  ישראל",  לקבר  ההרוגים  הישראלים 
בעולם,  אסון  באירועי  לנו  שיש  הרב  מהניסיון  "לצערי,  זק"א. 

רכשנו מקצועיות רבה".
הרב אליהו חביב שליח חב"ד לאתיופיה סיפר לכלי התקשורת 
כי המיקום של התאונה שפורסם מרוחק מהמיקום המקורי בכמה 
קילומטרים, "מדובר בשטח הררי שקשה להגיע לשם עם רכב", 
אמר. "עכשיו הם תחמו את המקום, באנו לצאת לדרך לשם אבל 

הם חסמו את הדרך ואי אפשר להגיע לשם".
הנוסעים  של  רבים  קרובים  על  דיווחו  בעולם  התקשורת  כלי 
מידע  שקיבלו  מבלי  בניירובי,  התעופה  בנמל  בשער  שהמתינו 
מקווים  רק  אנחנו  שלי,  לאימא  מחכים  "אנחנו  מהרשויות. 
שהיא עלתה על טיסה אחרת או שהטיסה שלה נדחתה. היא לא 
שלה  הטלפון  את  שאחזה  אוטיינו,  וונדי  אמרה  לטלפון",  עונה 

והתייפחה.
רוברט מוטנדה, בן 46, המתין לגיסו ששב מקנדה, שאיבדה 18 
אזרחים באסון התעופה. "לא ראינו אף אחד מחברת התעופה או 
הנמל", הוא אמר לרויטרס בשעות הצהריים, יותר משלוש שעות 
אחרי שהטיסה נעלמה. "אף אחד לא אומר לנו כלום, אנחנו רק 

מחכים ומקווים לטוב ביותר".
לעיירה  בסמוך  התרסקה   ET 302 טיסת  כי  נמסר  מהחברה 
אישר  דובר מטעמה  לבירה.  כ-62 ק"מ מדרום-מזרח  בישופטו, 
ההמראה  אחרי  דקות  שש  המכ"ם  ממסכי  שנעלם  המטוס,  כי 
 ,MAX  737-800 בואינג,  של  החדיש  מהדגם  היה  בשעה, 
כשככל הנראה הכוונה הייתה לדגם MAX 8 737 - אותו מטוס 
האתר  לפי  נוסעים.   189 עם  באוקטובר,  באינדונזיה  שהתרסק 
שבה  המהירות  טיסות,  אחרי  העוקב   ,flightradar24 השבדי 

המריא המטוס הייתה לא יציבה.
"צער  הביעה  האמריקנית,  בואינג  חברת  המטוס,  יצרנית 
עמוק" על התאונה ומסרה כי היא מוכנה לסייע לחברת התעופה 
מוכן  שלה  טכני  צוות  כי  מסרה  היא  עוד  בחקירה.  האתיופית 
לספק סיוע לבקשת הרשויות באתיופיה ובהתאם להנחיות רשות 

התחבורה הלאומית של ארצות הברית.

הניצול החרדי והשגריר 
שהיה על הטיסה האחרונה

157 בני אדם נספו בהתרסקות מטוס באתיופיה
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צילומים: צה"ל, ויקיפדיה 

נראה כי תקופת הבחירות היא זו שעוצרת את 
המדינה מלגלוש לסבב לחימה בדרום. בלוני נפץ 
גדר,  צמודי  ביישובים  זה  אחר  בזה  מתפוצצים 
ושיגורי  בסופ"ש הקודם אף אזעקות צבע אדום 
רקטות ולכאורה נראה שאין מנוס מלחימה. אבל, 
הסבירות היא, שלא נצא למלחמה ערב בחירות, 
את  שיאלץ  חריג  ממש  משהו  קורה  ולא  במידה 

ישראל להגיב בתקיפות יתר. 
במידה  כי  ישראל  על  מאיים  החמאס  כעת, 
את  יסלימו  שהם  הרי  כספים,  להם  יעבירו  ולא 
המצב. ועוד חזית שאט אט הופכת לחבית חומר 
נפץ – הר הבית. שם המתפללים 'כבשו' את שער 
תפילה  בית  כיום  פועל  השער  בבית  הרחמים. 
היא  השער  למבנה  הכניסה  מוסלמי.  ולימוד 
עמדה  ניצבת  השער  מעל  בלבד.  הבית  הר  דרך 
אף  קולות,  לאיבוד  ישראל. מחשש  של משטרת 
פוליטיקאי לא ידבר על המצב הנפיץ בהר הבית, 
זהה למשבר  אותנו למשבר  להוביל  עלול  שעוד 
את  להסלים  שם  גם  שדואג  מי  המגנומטרים. 

המצב – שוב, החמאס.
למצב  אותנו  הוביל  מה  לשחזר  הרגע  זה 
במרץ  חודשים,   12 לפני  בדיוק  בדרום.  הנפוץ 
ברצועת  המוניות  הפגנות  סדרת  החלה   2018
ומהומות  הפגנות  הישראלי.  הגבול  ליד  עזה, 

השיבה  "צעדת  הפלסטינים  בפי  הנקראות  אלו, 
פלסטינים  לפליטים  להתיר  קוראות  הגדולה", 
ולצאצאיהם לשוב לשטח ישראל. הם הפגינו גם 
נגד הסגר על רצועת עזה ומעבר שגרירות ארצות 
במסגרת  לירושלים.  אביב  מתל  בישראל  הברית 
פלסטינים  ומחבלים  פעילים  התעמתו  ההפגנות 
סביב  המערכת  לגדר  בסמוך  צה"ל  כוחות  עם 
לגדר,  התקרבו  פלסטינים  אלפי  עזה.  רצועת 
בקבוקי  ומשליכים  אבנים,  מיידים  שחלקם  תוך 
ניסיונות  נערכו  במקביל  חבלה.  ומטעני  תבערה 
לחבל בגדר ולעבור אותה אל הצד הישראלי וכן 

ירי נגד כוחות צה"ל ששמרו על הגבול.
שיגור  גם  וכוללים  מאז,  נמשכים  האירועים 
במטרה  לישראל  עזה  מרצועת  תבערה  עפיפוני 
כתוצאה  לגדר.  ישראליים מעבר  להצית שטחים 
מכך התרחשו מאות שריפות בעוטף עזה ואלפי 
בנוסף  נשרפו.  חורש  ועצי  שדות  של  דונמים 
בירי  צה"ל  הגיב  המפגינים  לעבר  צלפים  לירי 
אסלאמי  וג'יהאד  חמאס  עמדות  לעבר  טנקים 
והפצצות של מטוסים ומסוקים. הראשון במהלך 
)יום האדמה(.   2018 העימותים היה ב־30 במרץ 
מתוגברים  בכוחות  נערכו  הגבול  ומשמר  צה"ל 
ושיגור  הגדר  לאורך  לעימותים  בנוסף  בציר. 
התקופה,  כל  לאורך  שהתקיימו  תבערה,  בלוני 
שהתבטאו  קצרות,  הסלמות  לפעם  מפעם  פרצו 
ותקיפות  ישראל,  לעבר  ופצמ"רים  רקטות  בירי 

של חיל האוויר ברחבי רצועת עזה.
הפלסטינים  והפצועים  ההרוגים  היקף 
הישראלי־ בסכסוך  ביותר  הגבוה  הוא  בהפגנות 
פלסטיני מאז מבצע צוק איתן. נכון ל־16 בינואר 
הדיווחים מעזה,  פי  על  באירועים,  נהרגו   ,2019

187 פלסטינים. מתוך ההרוגים כשליש הם אנשי 
ארגוני  של  ביטחון  מנגנוני  או  צבאיות  זרועות 
וכשישית  טרור,  לארגוני  זיקה  בעלי  וחצי  טרור 
נפצעו  כן,  כמו  ארגונית.  זיקה  חסרי  אזרחים 
מדמיע  גז  משאיפת  רובם  פלסטינים,  כ־17,000 
ומיעוטם מאש חיה שנורתה על ידי חיילי צה"ל 
חייל  לצה"ל  הגבול.  גדר  את  לעבור  ניסו  כאשר 

הרוג אחד ועשרה פצועים. 
עקיפים,  מגעים  התקיימו  התקופה  כל  לאורך 
בתיווכה של מצרים, בין ישראל לחמאס, במטרה 
רקטות  ירי  של  במקרים  נקודתית  להרגעה 
והתקפות חיל האוויר, וכן להגיע להסדרה לטווח 
ארוך יותר. כמו כן הייתה מעורבת במגעים קטר, 
לרצועת  דלק  ישראל, אספקת  שמימנה, באישור 
ממשל  פעילות  למימון  כספים  והעברת  עזה 

חמאס.
בשנת  ההתארגנות  יוזמת  את  הזוקפים  יש 
אבו  אחמד  בפייסבוק שכתב  פוסט  לזכות   2018
ארתימה, פעיל חברתי ועיתונאי עזתי, שבו תהה 
צאצאי  מהם  רבים  עזתים,  אלפי  אם  יקרה  מה 
לבתי  ולהגיע  הגבול  את  לחצות  ינסו  פליטים, 
אבות אבותיהם, כשהם אינם חמושים. לפי חסן 
מאחורי  עומדת  הפעילות,  ממארגני  אל־כורד, 
אנשי  רובם  איש,   20 ועדה שבה חברים  היוזמה 
שמאל אך גם נציגים המזוהים עם חמאס. בראש 
הג'יהאד  איש  בטש,  ח'אלד  עומד  הוועדה 
האסלאמי הפלסטיני. בפועל לאחר חילוקי דעות 
עם המארגנים המקוריים, השתלט שלטון חמאס 
על ההתארגנות לאחר התחלת העימותים, בשביל 
ההסעות  את  מימן  חמאס  ישראל.  על  ללחוץ 
מלקחת  נמנע  זאת  למרות  אך  האוהלים,  ואת 
שבאירועים  שאף  האירועים,  על  מלאה  אחריות 
על  והקפיד  הפלגים  כל  של  השתתפות  תהיה 
דגלי  רק  ויונפו  בשיבה  יעסקו  שהסיסמאות  כך 

פלסטין ולא דגלי וסמלי חמאס.
לאזור  חינם באוטובוסים  נסיעות  ארגן  חמאס 
אוהלים,  המשתתפים  לרשות  והעמיד  הגבול 
מזון ושתייה, ואינטרנט אלחוטי. מתאם פעולות 
חברות  בעלי  את  הזהיר  בשטחים  הממשלה 
האוטובוסים העזתיים מהשתתפות באירועים, אך 
חמאס כפה על בעלי החברות להסיע מפרי סדר 
לגדר וזאת באמצעות איומים, מעצרים, ושליחת 
נהגים מטעם הארגון שהשתלטו על האוטובוסים. 
על־פי דובר צה"ל, חמאס שילם לפלסטינים על־
מנת שאלו יתקרבו לגדר בנוסף להשתתפות של 
והפרות  העימותים  במהלך  מוכרים.  מחבלים 
הסדר הפלסטינים ביימו וזייפו פציעות ונפגעים, 

על מנת שאלה ישמשו כתעמולה נגד ישראל.

היערכות צה"ל

כוחות צה"ל בגזרה תוגברו באוגדה 162 ומספר 
יחידות מחיל הרגלים, בהן חטיבת גבעתי, וגדודי 
בכוננות.  הועמדו  מרכבה  טנקי  קרבית.  הנדסה 
מאחורי קו המגע של צה"ל נפרשו שוטרי מג"ב. 
צה"ל פרש סביב מוקדי החיכוך עשרות צלפים, 
לנטרל  שמטרתם  מיוחדות,  יחידות  צלפי  בהם 
לבצע  שינסו  פלסטינים  מחבלים  מדויק  באופן 
ההפגנות,  בחסות  חבלה  מטעני  הנחת  או  ירי 
או  בגדר  לחבל  שינסו  פלסטינים  ומתפרעים 

לחדור לשטח ישראל. 
מבצעיים  מתעדים  עם  צוותו  מהצלפים  חלק 
בעלי מצלמה עם עדשת זום טלסקופית, על מנת 
ירי  שמתבצע  לפני  המטרה  את  ולהפליל  לתעד 
לעברה. מערך הצמ״ה חישף את השטחים בסמוך 
לגדר המערכת והציב גדר תיל נוספת מאחורי גדר 
לפיזור  כן, הצטייד צה"ל באמצעים  הקבע. כמו 
ורחפנים  מדמיע  גז  רימוני  אלפי  בהם  הפגנות, 
ובעת  מלמעלה  המהומות  את  לנטר  המאפשרים 

על המתפרעים.  גז מדמיע  רימוני  הצורך להטיל 
באמצע מאי החל צה"ל להפעיל גם רחפן שפיזר 

על המפגינים שקיות עם "מי בואש".

התלקחות אחרי התלקחות

הג'יהאד  ירה   ,7:00 בשעה  במאי,   29 בבוקר 
האסלאמי הפלסטיני מטח של 25 פצצות מרגמה 
אל עבר יישובי עוטף עזה, בתגובה על מותם של 
שלושה מפעילי הארגון יומיים קודם לכן. מרביתן 
יורטו על ידי כיפת ברזל ואחת מהן נפלה בחצר 
גן ילדים שהיה באותה שעה ריק מאדם. לא היו 
נפגעים. בצהריים )14:40( שוב ביצעו המחבלים 
)כולל  רקטות  של  מסלול  תלול  ירי  הפלסטינים 
ופצמ"רים,  איראן(  תוצרת  ארטילריות  רקטות 
ירי תלול מסלול מעל שדרות  יירטה  כיפת ברזל 
החל  בעיר.  ספר  בית  מעל  נפלו  יירוט  וחלקי 
מהשעה 16:00 בערך שוב נורו מטחים של רקטות 
ופצמ"רים, ואזעקות צבע אדום נשמעו במועצה 
אשקלון,  חוף  אזורית  מועצה  אשכול,  אזורית 
קל־ נפצעו  ישראלים  שישה  ואופקים.  שדרות 

רקטות  ריצה למחסה. מספר  בינוני, חלקם בשל 
ופצצות מרגמה פלסטיניות פגעו במתקן תשתית 
לרצועה  חשמל  המספק  החשמל  חברת  של 
זרימת החשמל לחלקים  וכתוצאה מכך הופסקה 
נרחבים ברצועה. בערב שוב נשמעו אזעקות צבע 
אל  נורו  ופצמ"רים  רקטות  מ־80  למעלה  אדום. 

עבר ישראל. 
במסיבת עיתונאים שנערכה בערב לקחו חמאס 
והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני אחריות על הירי. 
הדיווחים  למרות  בלילה,  גם  נמשך  הרקטות  ירי 
להפסקת  הסכימו  הפלסטיניים  הטרור  שארגוני 
כ־40  צה"ל  תקף  בתגובה  מצרי.  בתיווך  אש 
האסלאמי,  והג'יהאד  חמאס  של  טרור  מטרות 
מעבר  ליד  הרצועה  בדרום  טרור  מנהרת  בהן 
עברה  ה־ח',  ציר  במתווה  שנחפרה  שלום,  כרם 
דרך שטח מצרים וחדרה כ־900 מטר לתוך שטח 

ישראל. 
בלילה שבין 29 במאי ל־30 במאי ירי הרקטות 
ששיגרו  רקטה  שלמחרת.  הבוקר  עד  נמשך 
נפגעים.  ללא  בנתיבות  התפוצצה  הפלסטינים 
הלילה  אותו  במהלך  האוויר  חיל  בתקיפות 
נוספות  טרור  ותשתיות  מטרות   25 הופצצו 
ארגון  של  היום  במהלך  שהופצצו  למטרות 
כ־200  ישראל  לעבר  שוגרו  הכל  בסך  חמאס. 
רקטות ארטילריות ופצצות מרגמה, כאשר רבות 

מהן יורטו בידי כיפת ברזל.
בינוני  באורח  בצה"ל  קצין  נפצע  ביולי  ב-13 
מרימון יד שהושלך לעברו במהלך המהומות על 
על  לטפס  שניסה   15 בן  פלסטיני  המערכת.  גדר 
הגדר נורה למוות. ב-14 ביולי, בתגובה לפציעת 
הקצין יום קודם לכן, הפציץ צה"ל שתי מנהרות 
חנון(  בית  )באזור  הרצועה  בצפון  אחת  טרור, 
ביצע  בלילה  רפיח(.  )באזור  בדרומה  והשנייה 
רובם  מסלול,  תלולי  שיגורים   33–17 חמאס 
ברזל  כיפת  עזה.  עוטף  עבר  אל  מרגמה,  פצצות 

הגיע  הצה"לית  התגובה  יירוטים,   6–5 ביצעה 
להימנע  הנחיה  ניתנה  לטייסים  כאשר  במהירות 
תקפו  הקרב  מטוסי  ולכן  טרור  בפעילי  מפגיעה 
ארגוני  חידשו  בצהריים  ומבנים.  תשתיות  רק 
)ירי  הארטילרי  הירי  את  הפלסטיניים  הטרור 
נשמעו  אדום  צבע  ואזעקות  מסלול(,  תלול 
ביישובים רבים בעוטף עזה, בצה"ל זיהו לפחות 
צה"ל,  כוח  נורה  בצהריים  מאוחר  שיגורים.   60
החולייה  לעבר  אש  השיב  צה"ל  נפגעים.  ללא 
בבית  פגעה  רקטה  ערב  לפנות  פגיעה.  וזיהה 
נוספת  ורקטה  נזק  לו  וגרמה  ריק בשדרות  כנסת 

פגעה בבית מגורים וגרמה לנזק ול-4 פצועים קל. 
חיל האוויר הפציץ מתקן אימונים רב-קומתי של 
מנהרת  הייתה  שתחתיו  א-שאטי  במחנה  חמאס 
הפלסטיני,  הבריאות  משרד  לטענת  לחימה. 
ו-2 נערים נהרגו.  12 פלסטינים  בהפצצה נפצעו 
21:30 במוצאי  ועד  1:00 בלילה  בסך הכל מאז 
שבת שיגרו ארגוני הטרור הפלסטיניים ובראשם 
חמאס כ-210 רקטות ארטילריות ופצצות מרגמה, 
כ-50 מהם יורטו על ידי כיפת ברזל. אחרי 23:00 

דווח שהושגה הפסקת אש בתיווך מצרים.
ב-15 ביולי קצת אחרי חצות הפרו הפלסטינים 
נורו לעבר  את הפסקת אש. שתי פצצות מרגמה 
את  צה"ל  תקף  בתגובה  אשכול,  אזורית  מועצה 
עמדת חמאס ממנה בוצע הירי. מאוחר יותר כיפת 
ברזל יירטה שתי רקטות נוספות ששוגרו אל עבר 
שדרות. בבוקר נהרגו 2 פלסטינים בפיצוץ בבניין 
במערב העיר עזה, נסיבות הפיצוץ אינן ברורות. 
להפריח  הפלסטינים  המשיכו  היום  במהלך 
עפיפוני תבערה ובלוני תבערה ונפץ, ואלה גרמו 
יד  ליד  שריפה  פרצה  בצהריים  שריפות.  למספר 
מרדכי כתוצאה מבלון תבערה וכשעה לאחר מכן 
נגב  שדות  אזורית  במועצה  חומוס  שדה  נשרף 
כתוצאה מבלון תבערה. במהלך היום ירו כלי טיס 
של צה"ל מספר פעמים אל עבר חוליות מפריחי 
עפיפוני ובלוני תבערה, ללא דיווחים על הרוגים. 
על  לפנות ערב החליט הקבינט המדיני-ביטחוני 
פרישת סוללת כיפת ברזל בגוש דן וגיוס מילואים 

בשל ההסלמה במצב.

הרוג ישראלי ראשון

נמשך טרור העפיפונים, הבלונים  ביולי  ב-20 
על  צלפים  ירי  בוצע  הצהריים  אחר  וההצתות. 
נהרג  וחייל  צה"ל  כוח  לעבר  פלסטיני  כוח  ידי 
- החלל הישראלי הראשון שנפל כתוצאה מאש 

שנה בלי שינה
תושבי הדרום סוגרים שנה מסויטת של עימותים בלתי פוסקים בגבול הרצועה, מטחי רקטות, פצועים וילדים 
'כל ישראל' עושה סדר כרונולוגי באירועי השנה האחרונה לאורך גדר המערכת, תגובות צה"ל   • אפופי חרדות 

ותמונת מצב עכשווית • וגם: תושבי העוטף משתפים: "הילדה בת השש שואלת – אבא, יהיה שקט הלילה?"
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בתגובה  איתן.  צוק  מבצע  מאז  באזור  עוינת 
תקף צה"ל בירי טנקים וכלי טיס שמונה עמדות 
חמאס. לפנות ערב הופעל מטען חבלה אל עבר 
נהרגו  הפלסטיניים,  הדיווחים  לפי  צה"ל.  כוח 
ארבעה ונפצעו כ-120 בתקיפות צה"ל. בסביבות 
הישראלי  האוויר  חיל  החל   20:00 השעה 
בתקיפה נרחבת ברצועת עזה. בתקיפה הושמדה 
מבנים.  ו-15  החמאס  של  זייתון  גדוד  מפקדת 
צבע  אזעקות  להישמע  החלו   20:37 בסביבות 
אדום ביישובי עוטף עזה. זוהו 3 שיגורים, מהם 2 
יורטו על ידי כיפת ברזל. צה"ל המשיך בתקיפות, 
ומאוחר יותר השמיד חיל האוויר הישראלי גם את 
מפקדת גדוד ח'אן יונס של החמאס ו-25 מבנים 
בה, בהם מחסן כלי טיס בלתי מאוישים ותשתיות 
טרור תת-קרקעי. בגל התקיפה השלישית השמיד 
של  אל-בורייג'  גדוד  מפקדת  את  האוויר  חיל 
קצת  טרור.  מבני   60 הושמדו  הכל  בסך  חמאס. 
מצרים,  של  כבד  לחץ  בעקבות  חצות,  אחרי 
חמאס  בכיר,  גורם  לדברי  אש.  הפסקת  הושגה 
התחייב להפסיק עם טרור העפיפונים, הבלונים 

וההצתות.
לעבר  רקטות  ירי  נמשך  באוגוסט   9 בליל 
של  טיס  כלי  תקף  בחצות  קודם.  מיום  ישראל 
צה"ל כלי רכב פלסטיני ששימש לשיגור רקטות. 
משפחה  קרוב  שהיה  חמאס  איש  נהרג  בתקיפה 
תקף  הלילה  בהמשך  בחמאס.  בכיר  מפקד  של 
חיל האוויר הישראלי כ-140 מטרות של חמאס. 
במשך הלילה ובבוקר נורו מטחים של 80 רקטות 
מוקדם  עזה.  ועוטף  שלום  כרם  נתיבות,  לעבר 
יותר התפוצצה רקטה במפעל, באירוע יש פצועה 
שיגורים   180 בוצעו  הכל  בסך  קל.  ופצוע  קשה 
ביממה זו. בבוקר צה"ל תקף עוד מספר מטרות 
חמאס וחיסל חוליית משגרי רקטות. המשא ומתן 
בין ישראל לחמאס, בתיווכה של מצרים, הוביל 
ישראל  פתחה  שבעקבותיה  מסוימת,  לרגיעה 
לרצועת  סחורות  לכניסת  שלום  כרם  מעבר  את 
עזה, והרחיבה לתשעה מיילים ימיים את האזור 

המותר בדיג לדייגי רצועת עזה.
שוגרו  בלילה   3:40 בשעה  באוקטובר  ב-17 
לעבר  ארטילריות  רקטות  שתי  עזה  מרצועת 
בבאר  בבית  ישירות  פגעה  אחת  רקטה  ישראל. 
שבע, פצעה 6 בני אדם קל וגרמה נזק כבד למבנה. 
שפינתה  האם  לתושיית  הודות  ניצלו  הילדים 
בסמוך  בים  נפלה  שנייה  רקטה  לממ"ד.  אותם 
הישראלי  האוויר  חיל  הפציץ  בבוקר  דן.  לגוש 
כתגובה 20 מטרות בעזה, בהן מנהרת טרור של 
חמאס בדרום הרצועה. בבוקר החלו הפלסטינים 
ונשמעו  עזה  עוטף  עבר  אל  תלול-מסלול  בירי 
 9:00 לשעה  בסמוך  בגזרה.  אדום  צבע  אזעקות 
מחבל  רקטות,  משגרי  חוליית  האוויר  חיל  תקף 
חמאס  אחריות  לצמצום  נפצעו.  ו-4  נהרג  אחד 
שהרקטות  ההערכה  פורסמה  הרקטות  לשיגור 

הופעלו עקב פגיעת ברק.
האיסלאמי  הג'יהאד  שיגר  באוקטובר  ב-27 
ישראל.  לעבר  רקטות   34 )גא"פ(  הפלסטיני 
נפלו  והשאר  ברזל  כיפת  ידי  על  יורטו  כ-13 
האוויר  חיל  הפציץ  בתגובה  פתוח.  בשטח 
בלילה 87 מטרות טרור ברצועת עזה. בין השאר 
של  מטה  ששימש  קומות,  ארבע  בן  בניין  נהרס 
בעקבות  חמאס.  של  הכללי  הביטחון  מנגנון 
8 מטרות  האוויר  חיל  בבוקר הפציץ  נוסף  מטח 
טרור של הגא"פ. בכל התקיפות לא היו נפגעים 
הרקטות  ירי  צה"ל,  דובר  לדברי  לפלסטינים. 
פרשנים  ישנם  ואיראן,  סוריה  בהוראת  נעשה 

ישראלים ששללו קביעה זו.
ב-11 בנובמבר נכנס כוח מיחידה מובחרת של 
מחבלי  עם  ובהתקלות  יונס,  ח'אן  לאזור  צה"ל 
סגן-אלוף  בדרגת  צה"ל  קצין  נהרגו  חמאס 
יונס  ח'אן  גדוד  מפקד  בהם  מחבלים,  ושבעה 
האוויר  חיל  א-דין אל-קסאם. מטוסי  עז  בגדודי 

סיוע לכוח הקרקעי. בעקבות  תקפו באזור לשם 
התקרית נורו עשרות רקטות לעבר יישובי עוטף 
הוביל  והירי  מהן,  כמה  יירטה  ברזל  כיפת  עזה. 
לביטול הלימודים בעוטף עזה ולהשבתת הרכבת 

בקו אשקלון-באר שבע. 
החלו  הצהריים  אחר  בשעות  בנובמבר  ב-12 
ארגוני הטרור הפלסטיניים בירי כבד של רקטות 
על עוטף עזה, שדרות, נתיבות, אשקלון, מועצה 
המלח.  ים  ואזור  גת  קריית  חברון,  הר  אזורית 
כ-400  ביצעו המחבלים  ועד חצות  היום  במשך 
מהם  עשרות  ופצמ"רים,  רקטות  של  שיגורים 
נפצעו  הרקטות  מירי  ברזל.  כיפת  ידי  על  יורטו 
בתים.  למספר  נזק  ונגרם  אזרחים  מ-20  למעלה 
כמו כן שיגרו מחבלי חמאס טיל נגד טנקים על 
אוטובוס ופצעו קשה חייל ישראלי. בתגובה לירי 
מ-70  הישראלי למעלה  האוויר  חיל  הכבד תקף 
מטרות טרור, בהן נהרגו 3 פלסטינים, וכן הפציץ 
את תחנת הטלוויזיה של חמאס. בעקבות המשך 
הירי כבד בוטלו הלימודים גם באשקלון, אשדוד, 

באר שבע וחבל לכיש.
ב-13 בנובמבר המשיך הירי על ישראל. פגיעה 
פצועה  פלסטיני,  להרוג  גרמה  באשקלון  בבניין 
חיל  תקף  הלילה  במהלך  קשה.  ופצועה  אנוש 
מנהרת  בהן:  נוספות,  טרור  מטרות   80 האוויר 
טרור התקפית, מטה המודיעין הצבאי של חמאס 
ומטה לביטחון פנים של חמאס. בבוקר השמיד 
הכוח  של  שיט  כלי  מספר  הישראלי  הים  חיל 
הימי של חמאס, וכלי טיס ירה מהאוויר בחוליית 
כן,  כמו  אחד מאנשיה.  את  והרג  רקטות  משגרי 
חיל האוויר השמיד 4 רבי-קומות בעזה. בשעות 
אחר הצהריים הושגה הפסקת אש בתיווך מצרים.
במישורים  הטרור  נמשך  זה,  לכל  במקביל 
נוספים כמו ירי בלוני תבערה שגרם לנזקים בסדר 
החדירות,  איתם   – נמשכו  הצעדות  הזוי,  גודל 
מחבלים  שני  חדרו  שעבר  בשבוע  רק  כאשר 

מזוינים לשטח ישראל ובנס גלוי נתפסו.

"הפך לשגרה"

שוחחנו עם יעל אז לחיאני, תושבת נח"ל עוז, 
אם לילדים, אשר משתפת אותנו בשנה האחרונה 
ובכלל בשנים האחרונות, שלדבריה היו אף יותר 
המון  פה  חיה  "אני  האחרונה:  מהשנה  קשות 
שנים ואוהבת את הבית שלי ולצערי הוא כבר לא 
בטוח. השנה האחרונה הייתה לא פשוטה, אבל 
היו לנו שנים יותר גרועות. כל החשש מחדירות 
אי  המון  פה  ועושים  אקוטיים  הם  ועפיפונים 
שקט ומצד שני אני חוזרת ואומרת שהיו לנו פה 
שנמצא  למי  הזו.  מהשנה  גרועות  יותר  תקופות 
היא  פרופורציות",  של  עניין  זה  שנים  המון  פה 
אומרת ומוסיפה כי "פה ושם נשמעו פיצוצים זה 
כבר הפך לשגרה מה שהכי מפחיד אלו אזעקות 
נעים  לא  מאוד  עניין  זה  השריפות  אדום,  צבע 
בעייתי ומורכב אבל הוא לא מפחיד באותה מידה 
כמו סכנות חיים. זו הייתה שנה לא פשוטה אבל 
אני לא יכולה לומר שהיא הייתה בלתי נסבלת כי 

היו תקופות יותר קשות".
איך התמודדתם עם צעדות השיבה?

פה  שגרים  לאנשים  משהו  פה  "יש 
שונה.  משהו  עם  תקופה  כל  שממתמודדים 
זה פצמ"רים, בהמשך קסאמים ואחרי  בהתחלה 
המנהרות  גם  ונוספו  יותר  משופרים  טילים  זה 
הזמן  וכל  אחרות  "חוויות"  מיני  וכל  נ"ט  וטילי 
עכשיו'...  יבוא  מה  'אוקיי  אומר  כאילו  אתה 
צעדות השיבה התחילו כמשהו שהיה נראה מאוד 
אזרחי ויחסית תמים וכל הזמן דיבר על זה שזה 
היה תמיד שזה  והחשש  עזה  רצועת  בתוך  יהיה 
יצא אלינו - בעיקר בצורה של מסתננים וחציית 
ובשבועות  שם  היו  אחרים  פחדים  וגם  הגדר 
עד  ודרוך  ערוך  מאוד  היה  צה"ל  הראשונים 

חדש  נשק  התחיל  ואז  עוברים,  לא  שהם  שראו 
היה  הוא  לא ממש חדש,  העפיפונים, שזה  שזה 
כאן גם בשנות ה-40 וה-50. זה היה דרך לעשות 
מתסכל  נורא  וזה  האלו.  בתקופות  'אמבושים' 
שחי  ומי  אפקט  כזה  לו  יש  פשוט  כ"כ  שמשהו 
במושב חקלאי לראות שדה נשרף זה לא פשוט 

מי שלא חי במושב לא יוכל להבין את זה".
דרוכים  למאוד  אותם  הפכו  "השריפות 
בכיוון  וחלק  החיובי  לכיוון  זה  חלק  וערניים. 
להתקרב  לא  לילדה  אומר  כשאתה  הבעייתי. 
כשאתה  לילד  אומר  כשאתה  בעייתי,  זה  לבלון 
בקטע  יותר  זה  לפנות,  למי  תדע  עשן  רואה 
האחרונות  התקופות  של  'הבומים'  החינוכי 
והפרות הסדר מאוד מפחידות אותם וצבע אדום 
- בפרט בלימודים יוצרות המון חוסר שקט בלגן 
גם  ההורים  על  והסתמכות  ילדים  של  ושאלות 

בגילאים יותר מבוגרים".
המדיניות הממשלתית אפקטיבית?

אני  מדיניות.  אין  שלממשלה  חושבת  "אני 
אין  כעובדה.  אלא  כתלונה,  לא  זה  את  אומרת 
או  התגובה  התחתונה  ובשורה  אחידה.  תגובה 
אני  שוב  שקט.  פה  מייצר  לא  התגובה  חוסר 
חדש  פה  אין  שנים  המון  פה  שחי  למי  אומרת 
זה מין אכזבה מתמשכת כזו. מאוד קל להתלהם 
בתקשורת ובסוף צריך לזכור שחיים פה אנשים 
ולא מקבלים את השקט שהם זכאים לו כמו יתר 
אזרחי ישראל. כואב שלא שקט לנו. אני חושבת 
שאוהבים  ציונים  זכויות  שווי  אזרחים  שאנחנו 
לחשוב  צריך  יותר.  לנו  ומגיע  הזאת  הארץ  את 
אופטימי  שהוא  הדור  את  מגדלים  איך  קדימה 

ושמח ויודע איך זה לחיות בשקט".
חברי  מצד  אמירות  נאמרו  האחרונה,  בשנה 
שהטרור  העובדה  על  כסיפוק  שנשמעו  כנסת 
לא הגיע למרכז, מה שגרר זעם על מה שנשמע 
כאילו תושבי העוטף "שווים פחות", על כך היא 
עלי,  לרחם  צריך  שלא  חושבת  "אני  כי  אומרת 
ויש פה  ולהקים את הבית שלי  לגור פה  בחרתי 
ויותר מכל מקום. הנגב  אתגרים כמו בכל מקום 
והוא חלק שמעיד על חוסן  הוא חלק מהמדינה 
ארץ  חבל  זה  קהילה.  וחיי  חקלאות  והתפתחות 
אדום'  'דרום  באירועי  פה  שהיה  מי  כל  מדהים 
ומי שמגיע לערים הגדולות שמתפתחות ועושות 
צעדי ענק מבין שאסור לראות באזור הזה סוג ב' 
ומי שעושה הפרדה בין אזרחים במדינת ישראל 
לי מה לומר מעבר להצטער. אנחנו צריכים  אין 

לדאוג לאזרחים פה במדינת ישראל".
בשנה  השתנו  שלך  הפוליטיות  הדעות 

האחרונה בגלל המצב?
מאמינה  אני  השתנו,  לא  שלי  "הדעות 
שלאנשים אחרים בישוב הדעות כן השתנו. איך 
שמאל  לימין  להיכנס  ובלי  זה  על  נסתכל  שלא 
ומפלג כזו או אחרת, במציאות זו שחיים במרחק 
כל כך קטן מאתנו אוכלוסייה בכזה מצב בעייתי 
מדינה  הזה.  בדבר  מטפלים  איך  לראות  צריך 
לא  אזרחיה  לכלל  שדואגת  ומערבית  מתפתחת 
יכולה להתעלם ממה שקורה מסביב וכל זמן שזה 

ימשך לא נתפלא שהטרור גם ימשיך".

"אבא, יהיה שקט הלילה?"

עזה,  כפר  תושב  פכטר,  איתי  עם  גם  שוחחנו 

דווקא  היא  שלו  האישית  שהחוויה  לילדים  אב 
השנה  כי  ומציין  הממשלה  ראש  מהתנהלות 
ממשלת  של  בגידה  "הפקרה  הייתה  האחרונה 
נתניהו בתושבים, זלזול, לא סופרים אותנו, חוסר 
להחליט  לא  החליטו  מדיניות,  חוסר  אכפתיות 
לגבי שום דבר מהמצב פה. מצב מסתכל שמביא 
קיימים  לא  שאנחנו  ולתחושה  לתסכולים  אותך 
ומספר  אומר  הוא  פה",  לחיות  צריכים  ולא  פה 
מסבב  חיים  "הילדים  בבית:  התחושות  על  גם 
לסבב, מפחד לפחד, כל הזמן הם שואלים אותי 
 - הרוגים  על  יגיבו  הם  האם  מהומות',  יש  'מתי 
שאלות של ילדים בכיתה ה' וו' במקום להתעסק 
בשאלות של היומיום, אנחנו עסוקים בלנבא מה 
יהיה מחר, יהיו בלוני נפץ, הם יגיבו או לא, במה 
מותר לגעת, שאלות שמעסיקות אותנו יום יום אי 
אפשר לחיות כך זה בלתי אפשרי ובלתי נסבל וזה 

המצב מאוד קשה ומתסכל".
מדברים בבית על השמועות שאנחנו לקראת 

מבצע צבאי ברצועה?
כל  פה  יש  זה.  על  מדברים  הזמן  כל  "אנחנו 
על  צה"ל  חיילי  מול  מהומות  פיצוצים,  ערב 
הגדר, בומים מטורפים, כמו מלחמה. אנחנו חיים 
במדינה אחת ות"א היא מדינה אחרת. לא מבינים 
מה קורה פה. כמו מצב מלחמתי של ממש. יום 
יום יש בלוני נפץ עם תיזוזי לילה, מטעני חבלה 
על חיילי צה"ל ירי רקטי פה ושם זה תוצאה של 

חוסר מדיניות של הממשלה".
יצא לך לפגוש את הטרור פנים מול פנים?

"לא יצא לי לראות ערבים בעיניים, זה מרחק 
במשקפות  רואה  אתה  אבל  אווירי,  ק"מ   2 של 
מאוד  חוויה  לי  הייתה  הקיבוץ.  של  מהבתים 
קשה בנובמבר האחרון שירו 500 רקטות נסעתי 
בכביש והיה ירי נ"ט על אוטובוס והייתי באזור, 
והיו  הכביש,  על  ונשכבנו  רקטות  מטח  חטפנו 
זו  מבין?  אתה  שבכו...  מהאזור  שלא  אנשים 

מציאות הזויה!"
ממה אתם חוששים ביומיום?

'אבא  אותי  שואלת  שש  בת  שלי  "הילדה 
מפחדת,  היא  מרעמים  גם  הלילה'?  שקט  יהיה 
הילד  מבדילה.  לא  היא  אז  בומים  זה  רעמים  כי 
שלי כשיש צבע אדום הוא מקיא, הילדה הקטנה 
צמודה אלינו לא יכולה לישון לבד, יש תופעות 
אתה  באצבעות,  יובש  יש  הגדולה  לבת  לוואי 
שלא  וקשה  אומר  הוא  דברים?"  עוד  רוצה 
קטנים  ילדים  חווים  מה  כששומעים  להצטמרר 
ברק  בני  מירושלים,  ארוכה  מאוד  לא  בנסיעה 
על  אותו  אנו שואלים  הזה, כאשר  ות"א. בשלב 

מדיניות הממשלה, הוא לא חוסך בביקורת
"זה תוצאה של חוסר מדיניות של רה"מ, הוא 
לא  הקלפים,  את  נפתח  בוא  הבלעדי.  האשם 
גנץ, לא ליברמן ולא בנט. ראש ממשלת ישראל 
ושר הביטחון האשם הבלעדי! במצב בדרום זה 
צריכים להבין כולם. אני עומד על כך בכל תוקף. 
אני עומד מאחורי המילה שלי וכל הדרום חושב 

ככה".
"לא ליברמן, לא בנט, הוא, לא הרמטכ"ל. הוא 
מוכר  הוא  מהסלמה,  להימנע  מחיר  בכל  רוצה 
את תושבי עוטף עזה לחמאס כדי לא לסכן את 
עוטף  תושבי  את  מפקיר  הוא  הפוליטי,  מעמדו 
חד  לכלא.  ללכת  צריך  הוא  וחרפה  בושה  עזה 

משמעית. תרשום כל מילה שאני אומר לך".
ממשלת  מראש  מאוכזבים  הדרום  "תושבי 
את  שנותן  זה  הוא  הביטחון.  ושר  ישראל 
ההנחיות. הוא רוצה לשרוד פוליטית ולנצח את 
עזה  עוטף  תושבי  כל  את  מוכר  הוא  הבחירות, 
איראן  איראן  על  ישראל  מדינת  לתושבי  ומספר 
אותנו  לפגוש  בא  הוא  הדרום?  עם  מה  איראן. 
הוא  לנו?  להגיד  מה  לו  יש  אחת?  פעם  פעם? 
סופר אותנו? יש לו מה להגיד לנו? הוא מושחת 
רגילה.  בלתי  בצורה  אותו  מתעבים  ואנשים 
הוא  לכלא,  יכנס  שהוא  רוצים  הדרום  תושבי 
עבר על כל הכללים של ראש ממשלה. עבר על 
כללי האתיקה של ביטחון לתושבי העוטף. הוא 

האשם".



ההצגה החדשה והמרתקת: 

מיגון לשמחה
 עם מיטב השחקנים על במה אחת בהצגה חדשה, מרגשת וסוחפת שעוד לא ראיתם... 

יום פורים - זמן המסוגל לישועה
 מרן האדמו”ר שליט”א, יקבל את הציבור הרחב 

לברכה וישועה ביום חמישי חג פורים ויברך כל אחד באופן אישי, 
החל מהשעה 10.30 בבוקר עד השעה 15.00 בלשכה שבבנין הישיבה, 

רחוב סלנט 8 מרכז פתח תקוה.
***

בשעות אלו ניתן יהיה להעביר בלשכת האדמו”ר ‘מתנות לאביונים’ עבור קופת 
העיר ‘יד תומכת מישקולץ’  שיחולק אי”ה בו ביום לעניים הגונים תושבי העיר 

בפיקוחו האישי של האדמו”ר וכן בטלפון 054-8-406-410 ● 24 שעות

המשפחהלכל חופשיתכניסה

בהשתתפות
ראש העיר

גרינברגעו"ד רמי 

האומנותית:בתוכנית

תזמורת מורחבת 

ומקהלת ישיבת 

מישקולץ

והעיר פתח תקוה צהלה ושמחה

עשירכיבוד 

תתקיים אי”ה ביום חמישי– מוצאי פורים 21.3.19
במרכז חסידות מישקולץ 

רחוב סלנט 8, מרכז העיר פתח תקוה 
בשעה 7.00 בערב

מסיבת פורים מפוארת 
ועריכת השולחן

בראשות כבוד קדושת 

מרן אדמו”ר ממישקולץ 
שליט”א

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

בחירות כלכליות

שביתת נהגי הקטרים הפכה פתאום לחלק ממערכת 
הבחירות לכנסת ה-21, פתאום מדברים על כלכלת 
ניסנקורן,  אבי  הסתדרות.  כלכלת  מול  אל  צמיחה 
יו"ר ההסתדרות, שבגד בכחלון שנכנע לכל דרישותיו במהלך 
התגלה  אך  כנכס,  נראה  היה  גנץ,  למפלגת  ועבר  שנים   4
שגורם  מה  זה  דווקא  אבל  להסתיר.  מנסה  שהמפלגה  כנטל 
להתבגרות השיח הציבורי. הבחירות כעת יותר ענייניות, וגם 

יותר מעניינות. 
מתי זכור לכם שהכוח המופרז של ההסתדרות היה חלק מסדר 
היום הציבורי? ככל שזיכרוני אינו מטעני, זה היה קורה רק 
בציבור  פגעה  ההסתדרות  בהם  במקרים  נמוך  בווליום 
שהיא  או  לחלשים  דואגת  אכן  ההסתדרות  האם  בשביתות. 
שאף  מאד  עד  חשובה  שאלה  זו  החלשים,  את  מנצלת  רק 
פוליטיקאי ועיתונאי לא דן בה כראוי. אבל עכשיו, במערכת 

הבחירות, זה קורה. 
נורמות  ומנחילה  הרחב,  בציבור  קשות  פוגעת  ההסתדרות 
הקטרים  נהגי  הציבורי.  במגזר  בעליל  יעילות  בלתי  עבודה 
בשביתות,  בציבור  פוגעים  לעצמם  דין  עושים  אשר  למשל, 
עושים זאת בגלל שההנהלה מעוניינת שיעבדו ביום לפחות 
הנהגים  אבל  האיחורים,  מספר  את  להוריד  כדי  שעות   4
זה  כל  ביום.  שעות  משלוש  יותר  יעבדו  שלא  מתעקשים 
בשעה שבהסכם העבודה שלהם הם התחייבו לעבוד 6 שעות 
אלף שקלים.  כ-18  הוא  אם שאלתם  ביום. השכר הממוצע, 
וכדי להשיג את הפריווילגיות האלה, הם פוגעים בחלשים – 

בציבור. 
גבוה, שעות  השכר  בעליל,  יעיל  בלתי  הוא  הציבורי  המגזר 
העבודה מועטות, לעובדים יש קביעות, שזו חסינות מוחלטת 
מפיטורים, ואי אפשר להעביר עובדים מתפקידים שהתייתרו 
לתפקיד אחר. כלומר, העובד לא רק מקובע למקום העבודה, 
וזה  לחלוטין.  התייתר  הכיסא  אם  גם  לכיסא,  מקובע  אלא 
והמחיר  גרוע,  כולנו. השירות לציבור הוא  קורה על חשבון 

שהציבור משלם הוא גבוה. מה שנקרא ללקות פעמיים.
של  הליגליזציה  הוא  אלה  בבחירות  שעלה  נוסף  נושא 
הקנאביס, מניח שאף אחד מן הקוראים איננו מעשן סם זה, 
המדינה  עקרונית.  מבחינה  חשוב  הוא  בו  הדיון  עדיין  אך 
משקיעה משאבי עתק באיסור השימוש בקנאביס, אשר יש לו 
סגולות רפואיות חשובות עבור חולים במחלות קשות. היחס 
בין עלות האכיפה לבין הנזק שנמנע, הוא חסר פרופורציות. 
הנזק, ככל שישנו, הוא מועט ביותר, האלכוהול שהוא חוקי 
משקיעה  המדינה  אך  יותר,  הרבה  ומזיק  מסוכן  לחלוטין 
ומשתמשים  סוחרים  של  ובשיפוט  באכיפה  מיליונים  מאות 
בקנאביס. כמובן, אדם שאין לו צורך רפואי בכך אין זה נכון 

בעיני שיעשן קנאביס, בדיוק כפי שאין זה ראוי לעשן סיגריה, 
מסיבית  באכיפה  להשקיע  טעם  אין  אך  בריאים,  לא  שניהם 
מפלגות  פתאום  האלה  ובבחירות  כך.  כל  שולי  עניין  על 
של  לחוקית(  )הפיכתו  בליגליזציה  עוסקות  מיינסטרים 

הקנאביס. משאבי המדינה יושקעו בסוגיות חשובות יותר. 
חופשי  שימוש  הסתדרות,  כלכלת  במקום  חופשית  כלכלה 
במה שכל פרט רוצה במקום כפיית מדינה, המפלגות השונות 
רק  לא  מיינסטרים,  מפלגות  לשיח,  אלה  נושאים  מעלות 
נדחות מפני  היו תמיד  סוגיות חשובות אשר  נישה.  מפלגות 
לא  פעם  שאף  לחלשים"  "סיוע  כמו  פופוליסטיים  דברים 
וגדל  הולך  ציבור  יש  היום.  סדר  על  כעת  נמצאות  מסייע, 
וכאשר  סרק.  סיסמאות  ולא  אותו,  מעניינות  מהות  שסוגיות 

הציבור מבקש, הפוליטיקאים ממהרים להציע. 
הדוגלת  העולם  לתפיסת  הציבורי  השיח  שמעורר  הביקוש 
זה  בעיני.  מרגש  מימד  בה  יש  הפרט,  וחירות  חופשי  בשוק 
אומר שחלק ניכר בציבור דוגל במדיניות שהוא חושב כנכונה, 
הפוליטיקאים  מיידיות.  הבטחות  לו  שמבטיחה  כזו  ולא 
הבטחות  באמצעות  משחדים  לא  הבוחר  שאת  מבינים 
שתאפשר  נכונה  מדיניות  באמצעות  אלא  והטבות,  להוזלות 
צמיחה והתפתחות. הציבור לא מבקש שידאגו לו, אלא הוא 

מבקש שישחררו אותו מעולה של המדינה. 
ומנסים  בשער  עומדים  אוסלו  אנשי  מסוכנות,  בחירות  אלו 
העם  את  שוב  לכפות  כדי  השפעה  לעמדות  חזרה  להגיע 
במפורש,  זאת  אומרים  לא  הם  מסוכנים.  מדיניים  למהלכים 
שצריך  בחירות  אלו  האג’נדה.  זוהי  אך  זאת,  מסתירים  הם 
לנהור בהן לקלפיות, כדי לא לאפשר למבקשי רעתנו להגיע 
לעמדות השפעה. אבל יש נקודת אור - הציבור מבוגר יותר 
מנטלית, והשיח שזה מייצר יכריח את הפוליטיקאים לעשות 
צעדים משמעותיים לכיוון כלכלה חופשית ומדיניות מהותית 

ולא פופוליסטית. 

גירעון בחצות ליל
 

לתקופת  הממשלה  גירעון  נתוני  את  פרסום  האוצר  משרד 
כחצי  הנתונים?  את  פרסם  הוא  מתי   ,2019 פברואר  ינואר 
שעה לפני חצות ליל ביום חמישי האחרון. זמן שעיתוני סוף 
השבוע כבר נמצאים בדפוס. זו הפרקטיקה של קבורת ידיעות 
שלא רוצים שיתפרסמו, אך מחויבים לפרסם. עד יום ראשון 
הרי מירי רגב תגיד משהו, ואף אחד לא יזכור את מה שמשרד 

האוצר לא רוצה. 
ל-3.5%,  זינק  הגירעון  שבפברואר  שם?  החביאו  מה  אז 
אז כחלון  הרי הבטיח שלא תהיה חריגה מהגירעון.  וכחלון 
זה אנחנו  לו. ובדיוק בשביל  נוח  מנסה לקבור את מה שלא 

כאן, כדי לדבר על מה שמנסים להחביא מאיתנו. 
השנים  ארבעת  לאורך  פופוליסטית  מדיניות  ניהל  כחלון 
האחרונות, או יותר נכון – הוא ניהל כלכלת בחירות מתמשכת. 
לוועדים  דורש,  לכל  הציבורית  מהקופה  כספים  הוציא  הוא 
הגדולים, להסתדרות, לקבוצות לחץ, למחיר למשתכן. כולם 

קיבלו, אך אויה, הקופה הציבורית התרוקנה. 
שלוקחים  אומר  זה  שאין,  כסף  מבזבזים  כאשר  כידוע, 
צריך  הלוואות  על  חינם,  אינן  פעם  אף  והלוואות  הלוואות. 
יציבה,  לא  הכלכלה  כי  מעיד  חובות  ריבוי  בריבית.  לשלם 
מנוהלת,  לא  הכלכלה  כי  מראה  החובות  של  התכנון  וחוסר 
וזה יגרום לחברות דירוג האשראי להוריד את הדירוג. דירוג 
יותר. שזה אומר שיהיה  גבוהות  ריביות  יותר, משמעו  נמוך 

צורך ביותר מיסים ופחות שירותים לאזרחים. 
כחלון לא שמר על הקופה הציבורית, הוא לא נלחם בדרישות 
פשוט  הוא  הכוחניים,  והוועדים  ההסתדרות  של  המופרכות 
את  להגיש  צריך  בסוף  אבל  מבוקשם.  מלא  את  להם  נתן 
החשבון לאזרחים, את הוא עשה זאת בחצות ליל כשכבר אין 

לעיתונים אפשרות לפרסם. 
מדיניות  הפופוליזם.  של  הטרגדיה  התגלמות  הוא  כחלון 
לה  אין  הקצר,  בטווח  יפה  להיראות  יכולה  פופוליסטית 
הפופוליסטיים  הבלונים  כחלון  ואצל  ארוך.  לטווח  תכלית 
 – מתאים  פחות  הכי  במועד  מתפוצצים  פשוט  ניפח,  שהוא 

חודש לפני הבחירות. 
במהלך ארבע שנים כחלון מילא את כל דרישות ההסתדרות, 
בבני  תמיכה  על  הודיע  ההסתדרות  יו"ר  הבחירות  לפני  ואז 
גנץ. במשך השנה האחרונה כחלון התעקש שלא להעלות את 
מחיר החלב לצרכן למרות שהוא העלה את ‘מחיר המטרה’ 
הוא  הבחירות  לפני  וחצי  חודש  ואז  המחלבות,  שמשלמות 
במשך  מחיר.  להעלות  אותו  שמכריחה  בג"צ  פסיקת  קיבל 
ואז  הגירעון,  ביעד  כחלון מבטיח שיעמוד  ארוכים  חודשים 
התנהג  הוא  אמנם  החוצה.  מתפרץ  הגירעון  החבירות  לפני 

כשלומיאל, אך הוא גמר כשליימזל. 
את  טיפש.  לא  הציבור  הסוף.  עד  אז  שליימזל,  אם  אז 
התוצאות הגרועות של מדיניות כחלון שהוא ניסה להסתיר, 
צריך להעלות על נס בדווקא. למען יראו שרי אוצר שעובדים 
על הציבור ולא למען הציבור - וייראו. הציבור יצביע ברגלים 

ובקלפי, ולא בחצות. 



שילובו של ניסנקורן ב’כחול לבן’ ושביתת נהגי הקטרים הם זמן טוב לבחון את 
ההשפעות השליליות של ההסתדרות על המשק הישראלי • וגם: כחלון כהתגלמות 

הטרגדיה של הפופוליזם



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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מצפצפים לקולות הצפים

הבוחר.  ליום  נשארו  שבועות  וחצי  שלושה 
הסקרים  עולים,  הטונים  נחשפו,  הקמפיינים 
ואג׳נדות  מאווים  ולצפות  לשקר  ממשיכים 
הבחירות  יום  במוצאי  הסקר.  מזמין  מי  תלוי  אישיות, 
יוכרז על ׳הלילה השחור של הסוקרים׳ כמו לאחר כל ליל 
יתגלו  שוב  והסקרים  הסוקרים  לאחרונה.  בחירות  מוצאי 

במערומיהם, עד הסקר הבא.
גוש  לכולם.  ברורים  די  הפוליטית  והמפה  החלוקה 
 40 מרכז-שמאל  גוש  מול  פלוס.  אחוז   50 ימין-חרדים 
שמסקרנת,  השאלה  פלוס.  אחוז   10 ערבים  מינוס.  אחוז 
עד   150 על  נטושה  המלחמה  לא?  או  חוסם  גוש  יהיה 
300 אלף קול שעדיין לא החליטו, או יכולים לשנות את 
דעתם. הקולות הצפים הם ליבת הקמפיין, אליהם מכוונים 
הקמפיינרים. ארבעה עד שישה  ׳מנדטים שצפים׳ יכולים 
לחזק את השלטון הימין-חרדים הקיים, או להעביר שלטון 

לאחר שנים.   
במערכת  במיוחד  שקיימת  נוספת  קריטית  בעיה 
אחוז  את  יעברו  שלא  לווין  מפלגות  הנוכחית,  הבחירות 
גוש  יתבזבזו.  וקולותיהם  אחוז,   3.25 הגבוה,  החסימה 
׳ישראל  כחלון,  של  ב׳כולנו׳  תלוי-בגרונו,  הימין-חרדים 
מהגוש  כחלק  פייגלין,  של  ׳זהות׳  ליברמן,  של  ביתינו״ 
עפ״י  ישי,  אלי  של  ׳יחד׳  קולות  במנדטים.  ובכירותו 
לא  באם  הימין.  לגוש  אבודים  נראים  העדכניים  הסקרים 
יופעל  המרוץ,  סוף  לקראת  בסקרים,  דרמטי  שינוי  יהיה 

לחץ שיא על אלי ישי לפרוש. 
׳באדר-עופר׳  חוק  נעלמים.  לא  שיאבדו  הקולות 
נטויה ע״י המפלגות הגדולות  המיתולוגי, שחוקק בזרוע 
ומשקל  ניכרת  יתר  עדיפות  נותן  והליכוד,  העבודה  דאז, 
יחסי רב למפלגות הגדולות, בעת חלוקת העודפים. העודף 
נחשב ומיוחס לפי גודל המפלגה, ככל שהמפלגה גדולה 
ב׳קצירת  יחסית.  יותר  שווים  העודפים׳  ׳הקולות  יותר, 
 10 בת  למפלגה  קול   1000 המזלג,  קצה  ועל  האומר׳ 
מנדטים, שווים בערכם ל10.000 קול למפלגה בת מנדט 
1. מכאן רק למחשבים מקצועיים ואנשי המספרים יכולת 
קולות  או  שיפסלו  קולות  כלומר,  וההחלטה.  הבדיקה 
ברובם  ישויכו  אחוז החסימה,  את  יעברו  ממפלגות שלא 

ל2 המפלגות הגדולות יחסית. 
יחולקו  מהגוש,  במפלגה  מבוזבזים  קולות  אומר,  הווי 
חצי חצי בין המפלגות הגדולות. במקום שהמפלגה תתרום 
לגוש אליו היא משויכת, את מלוא המנדטים, מינימום 4! 
הקולות שלא עברו אחוז החסימה יפסלו ויחולקו במניין 
הגדולות  כשלמפלגות  המפלגות,  בין  העודפים  הקולות 
יש יתרון התחלתי גדול, כשיש 2 מפלגות ענק יחסיות, זה 

משמעותי וקריטי.
הנדרש  הרף  את  יחצו  לא  הלוויין  שמפלגות  החשש 
של  מעיניו  שינה  מדירה  הימין,  לגוש  יאבדו  וקולותיהם 
התבטא,  סגורה  בשיחה  רוה״מ  השבוע,  נתניהו.  בנימין 

וצירוף  הימין,  איחוד מפלגות  בין  לולא האיחוד  ציטוט: 
את  מאבדים  היינו  לאיחוד,  לישראל׳  ׳עוצמה  קולות 
הבחירות. הסקרים האחרונים מעבירים את מפלגות הלווין 
של הימין, ׳כולנו׳, ׳ישראל ביתנו׳ ואפילו ׳מפלגת זהות׳. 
בשורה מצוינת לנתניהו ולליכוד. עדיין אסור לשקוט על 
וברת שינוי, ההבדל בין להיות  נזילה  השמרים, התוצאה 
מיוצג בכנסת הבאה לבין בזבוז הקולות דק וקטן. קמפיין 
בסגנון  נתניהו,  מדרשו של  מבית  האחרון,  ברגע  המונים 
על  באוטובוסים  באלפיהם  לקלפיות  מובאים  ׳הערבים 
חשבון ועל ידי הקרן החדשה׳, יכול לשנות תמונה בחטף. 
להוסיף לליכוד כמה מנדטים ע״ח מפלגות הלווין, ולגרום 
לקמפיינרים  למחשבה  נקודה  השלטון.  לאבדן  במקביל 
׳לא  המחייבת,  האופרטיבית  המסקנה  המטות.  וראשי 
יורים בתוך הנגמ״ש׳. ליברמן ובנט עדיין לא הפנימו, גם 

את נתניהו זה מחייב למחשבה מעמיקה.   
עם  גורדי׳  ב׳קשר  גורלם  קשרו  החרדיות  המפלגות 
הליכוד ובנימין נתניהו. ח״כ גפני התבטא השבוע: נשקול 
מהלך שימנע העמדת נתניהו לדין! לא פחות. קול אמיץ 
וסגן- דרעי  השר  מוטה.  קהל  ודעת  עוינת  תקשורת  מול 

׳חזקת  עומדת  לרוה״מ  מפורשות:  הצהירו  ליצמן  השר 
תמיכתנו  את  תמנע  לא  אישום,  כתב  הגשת  גם  החפות׳, 
הפורים  חג  ימי  ברוח  נתניהו.  בבנימין  האבסולוטית 
לא  וההתחייבויות  האמירות  לומר:  ניתן  ובא,  הממשמש 
הישיבה  ׳שנאת  אלא,  יתירה,  מרדכי׳  מ׳אהבת  מגיעות 
באופוזיציה׳. ׳חשש ודאי׳, לזליגה משמעותית של קולות 
חרדיים-פוטנציאלים, לליכוד ולימין. האמירות המסנדלות 
הקמפיין  במסגרת  החרדית,  התקשורת  לחלל  מופרכות 

הנואש לשמור ולשמר את הקולות בבית.  
עסוקה  לא  כשהיא  החרדית  בפוליטיקה  היום  שיח 
ויהדות  ש״ס  החרדיות.  המפלגות  פוטנציאל  במצ׳ינגים, 
התורה, הפכו להיות לא אטרקטיביות לציבור חרדי גדול 
המיוצגות,  החסידויות  על  נמנה  שאינו  ציבור  ומסומן, 
נקרא  זה  בגדול,  והישיבות.  התורה  בני  חוגי  על  ו-או 
שמתחזק  ומסיבי  גדול  גוש  העובדים׳.  ׳החרדים  ציבור 
הבחירות  בתוצאת  בבוטות  זה  את  ראו  כמותית.  וגודל 
הליכוד  סיעת  בבני-ברק  גם  בירושלים,  המוניציפאליות 
העירונית הינה מקולות חרדיים. בבית שמש כבר בקדנציה 

הקודמת הייתה סיעה מיוצגת, לבני החולצות הכחולות. 
בנוסף, חסידויות מסוימות ולפחות חלק מבני החסידות, 
הפכו להיות ׳עדניקים׳ וברוח העדה החרדית לא משתתפים 
בהוראת  אליהם  חוברים  הפעם  אידיאולוגית.  בבחירות 
שעה עפ״י הוראת רבותיהם גם מצביעי הפלג הירושלמי. 
והוצאתם  מועצג״ת,  חתימות  על  הבלעדית  ההסתמכות 
לרחובה  התורה,  שר  ובראשם  האדמו"רים  גדולי  של 
ונוסכת  עיר לעצרת המסורתית, מזרזת את המזורזים  של 
החמישי  המנדט  גם  זה  בלי  יתר.  התלהבות  במשוכנעים 

בסכנה.

מרגיש  שלא  משויך  הלא  הגדול  הציבור  היא  הבעיה 
גדול  ציבור  קיים  חייב.  מרגיש  לא  גם  הוא  ולכן  שייך, 
למי  לו  אין  צורך  ובעת  פקודה  שביום  שמרגיש,  וחשוב 
לפנות, לא בעניין הקמת ת״ת חדשים ונוספים לבניו, ולא 
על  שנדחות  לבנותיו,  מתאימות-סמינר  לימודים  מסגרות 
הסף, מהיותם לא בנות לבני תורה או בנות חסידות מוגדרת. 
לא מקצים לו מקומות תפילה בהקצאות עירוניות, צרכיו 
אין  דאגה  דגלה  על  שחרטה  במפלגה  נידונים,  לא  בכלל 
ציבור שחש שקוף,  בלבד.  התורה  לבני  וסיזיפית,  סופית 
חוץ מכאשר רוצים ומבקשים את קולו וכספו, הוא מרגיש 

סוג ב׳. 
העירונית  ברשימה  עובד׳  ׳נציג  ששילבו  התורה  בדגל 
בבני ברק, מצאו מקום למועמד החרדים העובדים לכנסת 
ישראל  באגודת  השמינית.  בעשירייה  שם  אי  הבאה, 
החסידית, עדיין משמרים את החלוקה האנכרוניסטית בין 
גור, ויז’ניץ, בעלז. וחוזר חלילה. פלא שבכל כינוס מרכז 
הליכוד, מניינים רבים למנחה-מעריב, של כיפות שחורות 
ושמו  ראש  הגדילו  ב׳כחול-לבן׳  מסולסלות.  ופאות 

מועמדת חרדית-עובדת במקום ריאלי.  
יהדות התורה וש״ס שנותנים מבטחם ואמונתם בנתניהו 
שאחרי,  בבוקר  לקום  יכולים  בלעדית,  ובליכוד  אישית 
החרדיות  הסיעות  באם  לחלוטין.  ומובכים  מופתעים 
מפלגות  ועם  איתם  מוצק  רוב  יהיה  לא  ולליכוד  ייחלשו 
שיפנה  הראשון  יהיה  נתניהו  בנימין  הימניות,  הלוויין 
לגנץ-לפיד. הסיבה תהיה: ׳הזדמנות היסטורית חד פעמית׳ 
לקידום תוכנית המאה של הנשיא טראמפ, שייחלץ לעזור 
לעזור  בכדי  המאה,  תכנית  את  ויפרסם  רוה״מ  לידידו 
לנתניהו להרכיב קואליציית מרכז. באותה מידה, במידה 
פרסום  מקווה,  ימין  לקואליציית  אופציה,  לליכוד  ותהיה 
ישלים את הפסיפס  יידחה בהתאם, עד שנתניהו  התכנית 
לא  המיניסטר,  בכורסת  מתרווח  בפנים,  כשאתה  החדש. 
בוושינגטון  חברים  יש  מה  בשביל  מהר.  כך  כל  פורשים 

הבירה? 
הסיעות החרדיות חייבות להיות חזקות וגדולות, בכדי 
שהאופציה השנייה, ממשלת איחוד-לאומי לא תועדף ע״י 
נתניהו והליכוד ביום שאחרי. הטענה שתועלה, ליכוד גדול 
מטעה  בעליל.  נכונה  אינה  ימין-חרדים,  ממשלת  מבטיח 
החרדיות  המפלגות  שנשאר,  מחודש  בפחות  ושקרית. 
מצביעיהם  קהל  לכל  לשנן  חייבות  הימין  ומפלגות 
האמוניות,  במפלגות  רק  לבחור  חייבים  הפוטנציאלי, 
דווקא בשביל להבטיח ממשלת ימין. ליכוד גדול בהחלט 
לא רלבנטי וחשוב, גודל הגוש יקבע, גם באם הליכוד לא 
יהיה הסיעה הגדולה ביותר. בצוק העיתים הליכוד ונתניהו 
יעשו מה שנוח להם. הם כבר עשו, יאיר לפיד כבר היה שר 

אוצר אצל נתניהו.  

הקרב הגדול של הבחירות מתמקד באחוזים בודדים שנעים בין הגושים, כמו גם 
במפלגות שמתנדנדות על גבול אחוז החסימה ⋅ בזירה החרדית ישנה בעיה קשה 

עם ציבור גדול שמרגיש ‘לא שייך’ 

עו"ד יצחק שינפלד 
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השבוע שחלף לו, עמד בעיקר סביב משפט 
אחד אותו כתבה מגישת טלוויזיה בשם רותם 
סלע על הציבור הערבי בישראל, מה שגרם לראש 
הממשלה להגיב לה ולומר שמדינת ישראל היא מדינת 

הלאום של העם היהודי. 
עוד לפני שאתייחס לעניין תגובת ראש הממשלה לסלע, 
האם זה בכלל תפקידו, והאם זה ראוי. עוד לפני כן, בואו 
נדבר על הסיבוב שעושים כולם על הציבור הערבי במדינת 

ישראל. 
כשאני אומר כולם, אני מתכוון לאלו שעכשיו יצאו ישר 
להגנתם אבל מסרבים לומר שהם רואים במפלגות הערביות 

שותפות בממשלה העתידית שתקום. 
יאיר לפיד ובני גנץ, יצאו השבוע להגנתם, מדינת ישראל 
היא מדינת כל אזרחיה - ככה הם אמרו. כן, זה אותו לפיד 
שאחרי בחירות 2013 אמר, שהוא הולך עם ממשלת נתניהו 
ובנט כי מה שהיה מולו זו ממשלה בראשות העבודה בתמיכת 

המפלגות הערביות ולזה הוא לא מוכן. 
נמשיך, גם מפלגת העבודה, היו"ר שלה אבי גבאי גם הוא 
יצא מגדרו השבוע להגן על הציבור הערבי. אבל גם גבאי, 
לא אמר בקול רם וברור שהוא מוכן לממשלה שתישען על 
תמיכת המפלגות הערביות. אתם כבר יודעים למה, אין להם 
את האומץ מספיק לבוא ולומר אנחנו נקים ממשלה איתם. 
וכאן נעבור למפלגות הערביות עצמן. אותן מפלגות 
שעושות נזק עבור ציבור יחסית גדול במדינה. הרי ערביי 
ישראל חיים כאן במדינה הזו )ולא אל תאשימו אותי 
בשמאלניזציה, כי לא( הם שווי זכויות כמו כל האזרחים 

במדינה מכל סוג של אוכלוסייה. 
המפלגות הערביות גם הן אשמות במצב של הציבור 
הערבי בישראל והדה לגיטימציה שעושים להם, במקום 
להתעסק כל הזמן במשפחות המחבלים ותומכי הטרור, 
הן צריכות להתעסק בבעיות האמיתיות של ערביי ישראל 

שברובם נאמנים למדינה. 
אם נסכם זאת כך, כולם עושים על הציבור הזה סיבוב. 
נתניהו בגלל רווח פוליטי, לפיד וגנץ בגלל שהם מפחדים 
שזה יפגע בהם אלקטורלית, אותו הדבר לגבי מפלגת העבודה 
ואבי גבאי, וכאמור המפלגות הערביות שאינן מתעסקות 

כמעט במצוקת הציבור הערבי. 
ולעניין נתניהו והתגובה לרותם סלע, כאן אני בהחלט 
חושב שהשר נפתלי בנט צודק. ראש הממשלה לא אמור 
להגיב בעניין אמיתי אותו אמרה אשת מדיה ותקשורת, 
ראש הממשלה שנלחם עכשיו כדי להישאר בשלטון עוד 
קדנציה, צריך להתעסק פחות בהסתה נגד מגזר שלם ויותר 

לעסוק בניסיון שלו לשרוד שלטונית. 
בינתיים זה הולך לו לא רע, אני מאמין שגוש הימין יסיים 
את הבחירות הללו עם 65/67 מנדטים. לכן התעסקות בפוסט 

של רותם סלע היתה מיותרת לחלוטין. 

זה לא הבחירות שלהם

מצוקת נפתלי ואיילת שקד בסקרים מתחילה לתת את 
אותותיה. השניים, לפני חודשיים, בתחילת מערכת הבחירות, 
קמו זחוחים מאהדה שיש להם בקרב ציבור גדול )אהדה 
בעיקר לאיילת שקד, פחות לבנט(, הם נתנו בעיטה למפלגת 
העם שגידלה אותם. כיום מתברר לפי הסקרים שזה לא 
שנפתלי בנט הרים את הבית היהודי, אלא זה הבית היהודי 
שהרים את נפתלי בנט. בסקרים הרציניים האחרונים, בנט 

שקד מקבלים באזור החמישה מנדטים. 
חמישה מנדטים בטרם נתניהו עשה מעשה, זה אמור 
מאוד מאוד להטריד את השניים. הם היו בטוחים שיצליחו 
להביא לציבור בישראל משהו ישראלי יותר ופחות דתי. 

עוד לפני פרסום תוצאות הבחירות, כבר עכשיו ברור 
שהמהלך הזה לא משתלם להם במיוחד ועוד עלול לעלות 
להם ביוקר. הם חיפשו להתנתק מהעול התורני המונהג 
במפלגת הבית היהודי. מתברר היום, שהמותג הזה לא 

מספיק חזק כדי לנצח. 
הציבור שתומך בהם היום הוא פחות אידאליסט ונאמן 
מציבור תומכי הבית היהודי. זה אותו ציבור שאם נתניהו 
ישדר לו מצוקה שהוא צריך אותם כדי לנצח בבחירות 
- הם לא יהססו לשים את הפתק מחל במקום בנט שקד. 
לעומתם, תסתכלו על בצלאל סמוטריץ ורפי פרץ, רק לפני 
חודש כשהסקרים עוד לא ידעו איך לקרוא את המפה לא 
נתנו להם סיכוי. הם לא עברו אחוז חסימה ברוב הסקרים, 
היום, כבר ברור שהאיחוד הזה בתוך הבית היהודי יביא 
מספר מנדטים של שבעה פלוס. גם אם נתניהו יבכה ערב 
הבחירות, לציבור מצביעי הבית היהודי יש יותר נאמנות 
למפלגת האם שלהם מהציבור שמתכנן להצביע לבנט שקד. 
עוד פרק שצריך להילמד בפוליטיקה. טוב, זה יקרה רק 
אחרי שנדע בוודאות את תוצאות הבחירות בעוד שלושה 

שבועות. 

דרעי& לפיד

השבוע הפיקו בש"ס את הסרטון הכי טוב וחזק שהיה 
להם עד כה. בסרטון, פונה אריה דרעי למצלמה וקורא 
ללפיד לערוך עמו עימות בכל הנושאים הקשורים לדת 
וליהדות. בסיום הסרטון, שואל אותו הקריין, האם נראה 
לך שלפיד יסכים לעימות כזה? דרעי ענה לו משהו כמו 

תלוי אם הגנרלים יאשרו לו. 
אחרי שהודיע דרעי על תמיכה חד משמעית בנתניהו, 
אחרי זכרון מרן )שוב: דבר הכי מתבקש לעשות( פונה דרעי 
בעצם לציבור ומזכיר לו. מזכיר לציבור, שאם יהיה כאן 
שילטון של לפיד גנץ, הם )הציבור( יפסידו. המלחמה על 
השבת, גיוס בחורי הישיבות, התקציבים למוסדות החינוך, 

צביונה היהודי של מדינת ישראל. כל אלו מדברים מאוד 
לכל אחד, גם אם לפיד לא ייענה לבקשתו של דרעי לערוך 
עימות )מעריך שלא יהיה עימות כזה( אותו סרטון חד 
משמעית עושה את העבודה. מוציא את הציבור משאננות, 
ובעצם מבליט לאותו קהל שמתלבט בין הליכוד לש"ס 
מדוע ש"ס דווקא חשובה לו ופחות הצבעה למחל שגם 

ככה יביאו תוצאה יפה של מנדטים. 

מבחן ברדוגו

בגלי צה"ל משדר בשנים האחרונות יעקב ברדוגו יחד עם 
ירון וילנסקי. בשבועות האחרונים יצא קצפם וזעמם של כמה 
אנשים בפוליטיקה על ברדוגו, השיא היה בהודעת מפלגת 
כחול לבן של גנץ ולפיד שבה הם מסבירים מדוע הם לא 
מוכנים להתראיין אצלו. או אז, גם ראש הממשלה בנימין 
נתניהו הוציא הודעה על ברדוגו. לפי ההודעה של נתניהו, 
אם ברדוגו לא יישאר בגלי צה"ל בגלל הלחץ להזיזו, אזי 

לגלי צה"ל אין זכות קיום. 
לא רוצה לדבר על מה שקורה בתחנה הצבאית היום )אני 
חושב שקורים שם כן דברים טובים מאז מונה שמעון אלקבץ 
למפקד התחנה(. אני כן רוצה אבל לשים את האצבע על 
הנקודה בתקשורת בישראל בכלל. דווקא כאחד שבמשך 
שנים לא מקבל הנחות מאף גוף תקשורת על הזיהוי הפוליטי 

שלי לכאורה. 
נתחיל בזה שכולנו בני אדם עם דעות שונות. מזמן נגמרו 
הימים שיש שדרן או עיתונאי מקצועי ככל שניתן שאין לו 
דעה פוליטית. זה לא קיים היום. כל אחד שמשדר, כותב 
או מקריין בא עם אג’נדה מסוימת. הממלכתיות שהיתה 
נהוגה פעם אינה קיימת עוד. יש היום רצועות שידור רבות 
המובלות ע״י אנשי תקשורת מהימין. בעניין הזה, אין הרבה 
מה להתלונן )למרות שתמיד יבכו ויתלוננו על חוסר איזון 
כי כל זמן שבוכים רק מרוויחים( התדמית של התקשורת 
השמאלנית נותרה בעינה, אבל הדבר הזה אינו נכון להיום. 
חלק ניכר מהפרשנים הבכירים הן בתקשורת המשודרת והן 
בעיתונות הכתובה הם אנשי ימין מובהקים. לכן, העליהום 
על ברדוגו מצידם של גנץ ולפיד אינו מוצדק. זכותו של 
ברדוגו לומר את דעתו ופרשנותו בכל עניין כמו שזכותו 
של רינו צרור ואחרים לומר את דעתם בקול רם וברור. אני 
חושב שבמדינת ישראל 2019 הגיע הזמן שכולם יוכלו 
לדבר בכל מקום, בכל תחנה ובכל עיתון. הרי גם ככה כוחה 
של התקשורת נחלש משמעותית. יכולה ההובלה שלה 
בדעת הקהל הולכת ונשחקת עם הזמן )לא רק בישראל 
אלא בכל העולם( ואם רוצים שאמון הציבור יחזור אליהם, 

אזי שצריכים לתת במה ופיתחון פה לכולם ובכל מקום. 
איומים לסגור כלי תקשורת אינם במקום. מצד שני גם 
החרמות של אנשים כמו ברדוגו ואחרים מכל צד שהוא אינם 
במקומם. ככל שיתנו לכולם לדבר ולהביע את דעתם - בלי 

הגבלות, בלי חרמות ובלי איומים, כך ייטב. 

קיפוח הציבור הערבי 
כולם עושים סיבוב על המגזר הערבי, החל בנתניהו שמשתמש בהם כהפחדה וכלה במפלגות הערביות 
שמתעסקות יותר בטרור ופחות בחיי היומיום • וגם: בנט ושקד במצוקה, דרעי מזמין את לפיד לעימות 

והתקשורת מתמודדת עם עידן חדש



חכם מה הוא אומר / דוד חכם



ח' אדר ב' תשע"ט 1415/3/19

שמחת הברית לנין האדמו"ר מבעלזא, נכד הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח בן לנכדו הרב אלימלך נתן נטע רוקח
ויקרא שמו בישראל: אליעזר יהודה 

צילום: אנשיל בעק וא.מ.ש 

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי במסע היסטורי לאתרא קדישא מירון למעמד 'התחנני' של רשת הכוללים 
'יששכר באוהליך' 

האדמו"ר מערלוי במוצאי שבת פרשת פקודי בבית מדרשו בחיפה  צילום: אהרן ברוך ליבוביץ 



15 ח' אדר ב' תשע"ט 15/3/19

עצרת מספד במלאת השלושים להסתלקותו של הגה"צ רבי פסח שטרן מדינוב זצ"ל בביהמ"ד ע"ש ה"בני יששכר" 
בשכונת תלפיות בירושלים

האדמו"ר מפינסק קרלין בתפילה בציון האדמו"ר מפרנקפורט זי"עא על אברכי ובחורי החסידות שלומדים שמונה שעות בשישי שבת

מעמד חנוכת היכל התורה בית אברהם יוסף שפירא בביהמ"ד פרשבורג בירושלים 
לע"נ הרב אברהם יוסף שפירא זצ"ל ורעייתו ע"ה בתו של גאב"ד פרשבורג ובעל ה'חשב סופר' זצ"ל 

הגרמ"צ ברגמן בשיחת חיזוק בהיכל 
ישיבת 'בית מדרש גבוה' לייקווד 

חב
יב
תורצ

םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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