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סביב  הספרדי  התורה  עולם  כל  את  מחדש  לאחד  במטרה 
נשאו  במעמד  ש"ס.  ותנועת  החכמים  מועצת  של  דגלה 
דברים מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן, מרן הגר"ש בעדני 

והדיין רבי ציון בוארון, שתמיכתו בש"ס אינה מובנת מאליה.
את השבוע סגרה ש"ס בסרטון תוקפני נגד 'כחול לבן', שטען 
כי לפיד יערוך מצעד גאווה בכותל המערבי - לא פחות ולא יותר. 
לגל  הביא  מקדשנו  בית  שריד  רקע  על  פריצות  תמונות  שידור 
עצמו,  דרעי  שהוציא  בגינוי  מהרה  עד  שהתחלף  ברשת  גינויים 
למרן  שלעג  מערכון  שהציגה  נהדרת'  'ארץ  תכנית  על  הפעם 
עצרת מחאה  פעילי ש"ס שיערכו  הודיעו  יוסף. כמחאה  הגר"ע 

מול משרדי 'קשת' בתל אביב בערבו של יום חמישי.
בבוקרו של יום חמישי, הודיע יו"ר ועדת הבחירות חנן מלצר, 
כי הוא אוסר על ש"ס להמשיך את מיזם 'יוסף עליכם' במסגרתו 
בספר  לזכותו  באות  יזכה  נוסף  מצביע  עמו  שיביא  מצביע  כל 
תורה שיוכנס לרחבת הכותל המערבי. בש"ס תקפו את ההחלטה 
בחשבון  בציוץ  התייחס  דרעי  אריה  לבג"צ.  יעתרו  כי  והודיעו 
הטוויטר שלו לדיונים סביב תכנית המצ'ינג של ש"ס וכתב  "אני 
לא מקבל את הטענות ה"משפטיות" כנגד המבצע 'יוסף עליכם'. 
המטרה שלנו היא לומר תודה למצביעים שלנו. מיליוני יהודים 
מאמינים בספר התורה הקדוש ואנו גאים על הזכות להעניק לכל 
תומכינו את האפשרות לכתוב אות בספר התורה. מפלגות אחרות 

מחלקות למצביעים כובעים ועטים, זה עדיף?" תמה דרעי.

בוטים, גמבות ופגישה עם פוטין
השבוע  סייר  נתניהו  בנימין  'הליכוד'  ויו"ר  הממשלה  ראש 
ביום שלישי בשוק התקווה בתל-אביב. נתניהו שהתקבל באהדה 
מופגנת ובשירת "ביבי מלך ישראל" חווה גם רגע קטן של מבוכה, 
ירקות.  כאשר אחת מבאות השוק השליכה לעברו גמבה מדוכן 

הזורקת נחקרה למחרת במשטרת ישראל ונתניהו? לטענתו כלל 
לא שם לב לאירוע בעת התרחשותו.

בבת-ים שם  סגור  לכינוס  ראש הממשלה  המשיך  מתל-אביב 
על  הממשלה  הרכבת  את  להטיל  מעדיף  ריבלין  הנשיא  כי  רמז 
מצביעי  בקרב  מסוכנת  שאננות  מפני  והזהיר  עליו  ולא  גנץ  בני 
הימין שעלולה להביא לממשלת שמאל. ביבי הגיח לכמה דקות 

גם לטיילת בבת-ים והצטלם עם אוהדים רבים.
שפרסם  ה'בוטים'  תחקיר  על  נתניהו  רכב  השבוע  בתחילת 
מגיבים  של  רשת  מפעיל  שהליכוד  נטען  בו  אחרונות',  'ידיעות 
נכתב  שלא  למרות  זה.  של  מסריו  את  זה  שמהדהדים  בטוויטר 
"הם  ההזדמנות.  את  לנצל  מיהרו  בליכוד  ברובוטים,  שמדובר 

ומזוזות,  בבונים, מנשקי קמעות  צ'חצ'חים, אספסוף,  לנו  קראו 
ועכשיו הם קוראים לנו בוטים. ביום הבחירות נראה להם מה זה" 

צייץ נתניה בחשבון הטוויטר.
בערב כינס נתניהו מסיבת עיתונאים בה הציג את אחד מאלו 
קפטן  השם  תחת  המזוהה  'בוט',  שהוא  בתחקיר  כלפיו  שנטען 
הממשלה  וראש  אוחנה  אמיר  ח"כ  לצד  ישב  האיש  ג'ורג', 
התעוררה  מכן  לאחר  העיתון.  לשקרי  חיה  כעדות  בו  השתמש 
מתווך  אלא  שאינו  גורג',  קפטן  שאותו  התברר  כאשר  מבוכה 
נדל"ן מיבנה, מרבה בכתיבתו להתבטאות בגסות ובשפת ביבין. 
בראיון לעמית סגל וירון דקל ברשת ב' התנער נתניהו מאמירותיו 
השקר  הפרכת  בעצם  הייתה  החשיבות  לדעותיו,  מסכים  "לא 

שמשתמשים בבוטים" אמר.
את השבוע הזה סיים נתניהו בסימן של בליץ' ראיונות לכלי 
באולפני  ספונטנית  בהופעה  שהתחיל  מה  הימניים,  התקשורת 
ל'ישראל  עד  הגיע  ישראל',  ו'גלי   20 בערוץ  המשיך   ,12 ערוץ 
נתניהו  היום' עלוני השבת של הציונות הדתית. בראיונות חוזר 
על משנתו מ-2015 ומאיים בנפילת שלטון הימין אם הבוחרים 

לא יתעשתו.
הנשיא  את  לפגוש  לרוסיה  נתניהו  יצא  השבוע  בהמשך 
פוטין, לא לפני שהציג לאומה את ההישג הגדול בהשבת גופתו 
מתנגדיו  ידי  על  שתואר  צעד  מסוריה,  הי"ד  באומל  זכריה  של 

כפוליטי.

מעמד האחדות
ולמה שצפוי בשבוע הקרוב: ביום שני הקרוב, שעות לפתיחת 
חרדיים.  במושגים  דרמטית  עצרת  להיערך  צפויה  הקלפיות, 
כ"ק  ומרן  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  ישבו  לראשונה 
הדור  גדולי  לכל  בכינוס משותף  אחת  במה  על  מגור  האדמו"ר 
ישתתף  מאזוז  הגר"מ  גם  הנראה  ככל  והליטאים,  החסידים 
באירוע. על פי ההערכות ישתתפו בכינוס עשרות אלפים ויתכן 
שהמספר אף יחצה את רף המאה אלף. ב'יהדות התורה' מקווים 
החרדי  בציבור  המתנדנדים  אחרון  את  אחריו  יסחוף  שהאירוע 

ויביא את המפלגה להישג של שמונה מנדטים.
במקביל, תכננו בליכוד לערוך עצרת ימין מרכזית בשיתוף יתר 
הימין  מפלגות  באיחוד  בירושלים.  פריז  בכיכר  הימין  מפלגות 
ובימין החדש מיהרו להתנער מהאירוע וככל הנראה גם בליכוד 
יפתחו  בבוקר  שבע  בשעה  שלישי  ביום  האירוע.  את  יבטלו 

הקלפיות בערי ישראל עד השעה 10 בערב.

סקרים מבשמים
הימין  לגוש  רוב  על  כולם  הראו  השבוע  שפורסמו  הסקרים 
אולם מספיק שמפלגה אחת לא תעבור את אחוז החסימה והמפה 
'דיאלוג'  חברת  ידי  על  שנערך  'הארץ'  בסקר  משתנה.  כולה 
והפרופ' קמיל פוקס ופורסם ביום חמישי, הליכוד היא המפלגה 
הגדולה עם 30 מנדטים, אחריה 'כחול לבן' בצניחה ל-27 בלבד, 
איחוד מפלגות   ,-7 'העבודה' עם עשרה מנדטים, חד"ש-תע"ל 
7, יהדות התורה עם שישה, הימין החדש כולנו מר"צ  הימין – 
גבול אחוז  ביתנו על  וישראל  וש"ס חמישה, רע"מ-בל"ד  זהות 
ולא  בלבד  ל-2.8%  זכתה  'גשר'  מפלגת  ארבעה.  עם  החסימה 

עברה את אחוז החסימה.
המשיבים  של  הביטחון  מידת  היא  בסקר  שעלה  נוסף  נתון 
שאכן יצביעו למפלגה אותה אמרו. את המקום הראשון קוטפים 
עם  החרדיות  המפלגות   ,94% עם  לבן  כחול   ,97% עם  בליכוד 
ו-78%   ,83% עם  זהות   ,85% מרצ   ,86% עם  העבודה   88%

להימין החדש כולנו סוגרת את הרשימה עם 22%.
על פי סקר אתר 'וואלה' התוצאות הן: כחול לבן 30, הליכוד 
7, הימין החדש 6,  10, חדש תעל 8, איחוד הימין  29, העבודה 
יהדות התורה 6, מר"צ 6, ש"ס 5, זהות 5, ישראל ביתנו 4, רעם 

בלד 4. גוש הימין- 62, מרכז שמאל- 58.
בסקר שעתיד להתפרסם מחר ב'ישראל היום', נרשמת גם כן 

מגמת התחזקות לליכוד על פני כחול לבן.

בסייעתא דשמיא

יהדות התורה והשבת
אגודת ישראל - דגל התורה

לא
אתה נותן יד

לחידוש גזירות לפיד

ברכוש כלשהוא, וכפי הידוע לא היתה פגיעה כזו".  
את הסבריו של ח"כ פרוש להצדקת הפעולה בה נקט. בהחלטת ועדת האתיקה נכתב, כי "אין מקום לקבל 

במעשיו הפר ח"כ פרוש את כלל האתיקה הקובע כי 
בדרך ההולמת את מעמדו ואת חובותיו כחבר כנסת'".'חבר כנסת ישמור על כבוד הכנסת וכבוד חבריה וינהג 

ועדת האתיקה הגיב ח"כ הרב  יותר משבועיים של נאומים במליאת הכנסת".  פרוש ואמר כי "הזעקה של כבילת האזיקים שווה הרבה בתגובה להחלטת 

הולכת השולל
לוועדת שקד שהוקמה לשם כך יממה קודם לכן ברא־עם אישורו של החוק בקריאה ראשונה הוא הועבר 

שות ח"כ שקד, אז מסיעת הבית היהודי, להכנתו לקריאה 
שניה ושלישית. מלבד ח"כ שקד היו חברים בוועדה ח"כ 
הרב מאיר פרוש, ח"כ הרב אריאל אטיאס, ח"כ עומר בר 
לב (עבודה), ח"כ צחי הנגבי (הליכוד), ח"כ דוד רותם 
(ישראל ביתנו), ח"כ עופר שלח (יש עתיד) וח"כ אלעזר 

שטרן (התנועה).
ותקיים חלק מהחברים בוועדה הבהירו כי הוועדה איננה  הממשלה,  של  גומי  חותמת  להיות  מתכוונת 
ריאה שניה ושלישית.בחוק דיונים מעמיקים במטרה להביא נוסח מתוקן לק־

מגעים ענייניים בין הנהגת הקואליציה להנהגת יהדות אמרה ולא קיימה. לאורך כל אותם חודשים התנהלו 
התורה בכנסת במטרה להוביל לנוסחה שתמנע השלכת 
לומדי התורה לכלא. ח"כ הרב פרוש, כמו שאר ראשי 
יהדות התורה, נועד באופן אישי עם ראש הממשלה נת־

פליליות על לומדי תורה.ניהו, שהבהיר לו כי יעשה הכל כדי שלא יושתו סנקציות 
חזר ואמר כי לא יאפשר מצב שבו לומדי תורה יהפכו בשיחות סגורות עם חברי הכנסת החרדיים הוא 

להוציא הודעה סביב הצהרתו זו. לעבריינים. נתניהו הגדיל לעשות כשהציע לאחד מהם 
אביחי מנדלבליט לנציגי הציבור החרדי, לבתי אדמו"רים בהמשך שיגר ראש הממשלה את מזכיר הממשלה 

וראשי ישיבות, כדי לזרות חול בעיניהם ולטשטש את 
האמת הכאובה. באחד מבתי הרבנים ישב מנדלבליט 
והבטיח במילים ברורות שאינן ניתנות לפרשנות שה־

סנקציות הפליליות לא יראו אור. ערב ההצבעה קיבל 
מעורב במגעיו עם הרבנים.מנדלבליט טלפון מאחד מחברי הכנסת החרדיים שהיה 

"ברור", המשיך הלה למכור את ארגז החול שנסחר שוב  "אתה עדיין עומד מאחורי ההבטחה שלך", הקשה. 
ושוב. הבטחה דומה חזרה והבטיחה יו"ר הוועדה ח"כ 

שקד.   

קבלת עול מלכות שמים
הנוגעת לציפור הנפש לכל יהודי חרדי באשר הוא, הת־כדי להבהיר למקבלי ההחלטות כי מדובר בסוגיה 

לכד כלל ישראל בעצרת מחאה אדירה נגד גזירת גיוס 
בני הישיבות בכפיה.

מבני ישראל יצאו לרחובה של עיר בכניסה לעיר הקודש יום ראשון, ראש חודש אדר ב' תשע"ד, כ-800 אלף 

שמים והצהרת נאמנות לה' ולתורתו.ירושלים, לעצרת מחאה ומעמד אדיר של קידוש שם 
שבטיו, גווניו, חוגיו ועדותיו.בארץ ישראל, שהקיף את כלל היהדות החרדית על כל היה זה מעמד קידוש ה' היסטורי שלא זכור כמותו 

בואכה גשר המיתרים להשחיר מהמון אדם, אלפים מהם בצהרי היום החלו הרחובות הסמוכים לכניסה לעיר 
נשאו בידיהם שלטים וכרזות בזכות התורה ולומדיה. 
מעט לאחר השעה 13:00 בצהרים כבר נסגרו כל הרחו־

נהרות האדם שהגיעו לעצרת התפילה האדירה. בות הסובבים את מוקד העצרת לתנועת כלי רכב, בשל 
ה' בתפילת מנחה בהתעוררות רבה כשלפני התיבה עבר בשעה 16:05 בדיוק ניתן האות, ונפתח מעמד קידוש 
הרה"ח ר' עקיבא ברילנט, בעל התפילה דחסידי באיאן.

עולם במידת הרחמים' על עצירת הגשמים בארץ יש־מיד לאחר תפילת מנחה נערכה תפילת 'ועננו בורא 
ראל, כאשר לפני התיבה עובר הגאון רבי יואל טוביאס 
שליט"א רב שיכון ו' בבני ברק, כשכל הקהל מתחנן יח־

דיו בקול זעקה לפני אבינו שבשמים "וגזור עלינו גזירות 
במידת הרחמים, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו".טובות מלפניך, ויגלו רחמיך על מידותיך והתנהג עם בניך 

הסדר  כפי  התהילים  פרקי  את  אמרו  מכן  שהתקין החיד"א, פרקים עט, פ, קלז, נה, נא, צ, פט, צה, לאחר 
קז, צו, פו. כשלפני התיבה עוברים הגאון רבי ברוך מרדכי 
אזרחי שליט"א ראש ישיבת 'עטרת ישראל' בירושלים, 
והגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל ראש ישיבת 
'קרית מלך' בני ברק. עין לא נותרה יבשה כאשר כל 
ראש על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך".הקהל זעק יחדיו "כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו 

תשועת עולמים, קל מלך יושב על כסא רחמים וי"ג מי־לאחר מכן אמרו פרקי סליחות: ישראל נושע בה' 
דות, עננו אבינו עננו, אדון הסליחות, אלוקינו שבשמים, 
כשלפני התיבה עובר הגאון רבי דוד בצרי שליט"א ראש 

ישיבת 'השלום'.
מלכות  עול  בקבלת  היה  לבבות  מרטיט  אלבז מעמיד  ראובן  רבי  הגאון  עבר  התיבה  כשלפני  שמים, 

שליט"א, ראש ישיבת 'אור החיים'. נהרות של דמעות 
נשפכו מעיניהם של שישים ריבוא שזעקו את הזעקה 
הנצחית "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", אותה זעקה 
שליוותה את אבותינו בכל תקופת ההיסטוריה, מימי 
מסע הצלב, דרך מרתפי האינקוויזיציה, עד לתאי הגזים 
באושוויץ לפני כשבעים שנה. אותה זעקה תלווה את עם 
ישראל לעמוד איתן מול כל גזירות קשות ורעות, ומול 
רוחני על ידי גיוסם בכפיה לצבא ר"ל.הנסיון שלא יצליח להביא את בחורי ישראל לשמד 

את  לברך  עומדים  כעת  כי  הכריז  המנחה  נדירות כאשר  לעתים  השמורה  ברכה  הרזים',  'חכם  ברכת 
באוכלוסי ישראל מרובים, הדורשת על פי הלכה לפחות 
שישים ריבוא, ניתן היה למשש את ההתרגשות האדירה 
בידיים. אם קודם דובר על מעמד היסטורי, מסתבר כי 
אכן מדובר בהיסטוריה. הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי 
שליט"א בירך בקולו האדיר, "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך 
בשאגת קודש אדירה. העולם חכם הרזים", ושישים ריבוא הנוכחים ענו אחריו 

קבעו על ידי מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור:מנכ"ל רשת מרכז בית יעקב, את החלטות העצרת שנ־לאחר הברכה הנדירה הקריא הרב ישעיהו ליברמן, 
בית  עמך  ורבבות  הדור  ומאורי  גדולי  "במעמד 

ישראל, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל לעצרת 
תפילה והתעוררות, קידוש שם שמים, ומחאה המונית, 
על המרידה במלכות שמים וגזירת הגיוס בכפיה לתל־

מידי הישיבות והכוללים, והכוונה לגזור רח"ל על עקירת 
התורה ולהשית על לומדי תורה שתורתם אומנותם עו־

נש פלילי עד כדי השלכתם לבית הכלא, קוראת העצרת 
כדלהלן:

שיש בו משום פגיעה בלומדי התורה הכופה עליהם לפ־א.   העצרת דורשת מהשלטונות שלא לחוקק כל חוק 
בו משום עקירת התורה מישראל וחילול שם שמים.רוש מלימוד התורה עד כדי השלכתם לכלא, דבר שיש 

לא להתגייס לצבא בשום פנים ואופן, לא להיכנע לפי־ב.   העצרת קוראת לכל תלמידי הישיבות והכוללים 
הצבא למיניהן בכל אופן שהוא.תויים ולעונשים כל שהם, ולא לשתף פעולה עם תכניות 
ריאה שלא לגרור את הציבור למערכה מיותרת בעניינים ג.   העצרת פונה לממשלה ולראש הממשלה בק־

הנוגעים לציפור נפשה של היהדות החרדית, בכל ענייני 
היהדות והדת, דברים שלא יגבירו את השלום בין חלקי 

העם.
לשנות מהנהלים שהיו עד כה ולפחות להמשיך את הס־ד.   העצרת קוראת לממשלה ולראש הממשלה לא 

טטוס-קוו שהיה קיים בארץ ישראל מאז ומתמיד בנוהלי 
הגיוס, ובכל ענייני הדת, ולא לחדש גזירות על הציבור 
החרדי ועל עולם התורה ולהצר צעדיו בכל צעד ושעל.

מעמד קידוש השם נורא הוד זה, לכלל הציבור הגדול ה.   העצרת קוראת בשם גדולי ומאורי הדור, מתוך 
הנאמן לה' ולתורתו, עם ה' חזקו ונתחזקה, אל תחתו ואל 
תיראו, אין לנו שיור רק התורה הזאת. לימוד התורה 
וקיום מצוותיה בקדושה ובטהרה הם חומת המגן לעם 
ישראל בכל מקומות מושבותיו מפני כל צרה וצוקה, והם 
גם יעמדו בזמנים קשים אלו הפוקדים את בית ישראל, 
כפי שעמדו לבית ישראל בכל הגלויות, וכפי שנעשו 
נסים לאבותינו בימי הפורים בימים ההם כן גם נזכה 

לישועה בזמן הזה.
תנו ויקבל תפילותינו לרחמים ולרצון, ויחיש לגאלנו השי"ת ברוב רחמיו וחסדיו בוודאי ישמע לשווע־

משיח צדקנו בב"א".ולהוציא מצרה לרווחה ומאפילה לאור גדול בביאת 
פים בריקוד סוער: "אני מאמין באמונה שלמה בביאת עם תום הקראת החלטת העצרת פצחו מאות האל־

המשיח, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל 
יום שיבוא", "אנא עבדא דקודשא בריך הוא...". כשהקהל 
האדיר מתפזר תוך כדי ריקודים בהודיה על העבר שזכה 
לקדש שם שמים ולהיות חלק משישים ריבוא, ובתפילה 
ויקלקל מחשבתם של אלו הזוממים עלינו להרע.על העתיד, לבטל מעלינו כל גזירות קשות, וה' יפר עצתם 

רפיסותם אומנותם
הלב, חזקה היתה מוראו של יאיר לפיד על מקבלי ההח־למרות מחאת הענק של כלל הציבור החרדי, לדאבון 

לטות בקואליציה. 
שלי־ שבין  בלילה  העצרת,  לאחר  ימים  שי לרביעי של אותו שבוע הובהלו חברי הקואליציה שלושה 

החברים בוועדת שקד ללשכת נתניהו. הנימוק: ראש 
הממשלה לא רוצה להיות מופתע. הוא רוצה לדעת 
מה קורה. הוא רוצה לדעת מדוע נוסח החוק לא עולה 
להצבעה. הפגישה התארכה מעבר למצופה. הצדדים 
נתניהו השתנה, ובהתאם – גם המהלכים סביב החוק.ירדו לפרטים הקטנים. בהמשך התברר כי האינטרס של 

מופרך בין הנציגים החרדים ליו"ר הוועדה. נציגו של מאחורי הפגישה עמד חששו של לפיד מפני 'דיל' 
לפיד בוועדה, ח"כ עופר שלח הביע חשש שהנציגים 
החרדים הבטיחו להעניק תמיכה להסדרת סעיף ישי־

ללפיד. לפיד נכנס לנתניהו ודפק על השולחן.בות ההסדר בתמורה להסרת סעיף הסנקציות. שלח הלך 
לנתניהו  הבהיר  הכל,  מפרקים  שאנחנו  או  הנגבי, היום  צחי  בוועדה  נציגו  את  החוצה  וחילץ  שנבהל 

תוך שהוא מעקר את הרוב במהלך ההצבעה על סעיף 

ישראל, בה
תפילה והת
על המריד

מידי הישיב
התורה ולה
נש פלילי ע

כדלהלן:
א.   העצ
שיש בו מש
רוש מלימו
ע משום בו
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מאת: יוסי גיטלר

קרב  הוא  ישראל,  מלחמות  בתולדות  הכואבים  הפצעים  אחד 
לוחמי   20 תשנ"ב.  בשנת  השנייה,  לבנון  במלחמת  סולטן-יעקוב 
צה"ל נפלו בו ושלושים נוספים נפצעו, שניים - אריק ליברמן וחזי שי 
- נלקחו בשבי ושוחררו כעבור זמן ונוסף - זוהר ליפשיץ - הוחזרה 
גופתו בתום המלחמה. שלושה היו שנעדרו ולא נודעו עקבותיהם: 
כתום  השבוע,  רביעי  ביום  פלדמן.  וצבי  כץ  יהודה  באומל,  זכריה 
של  גופתו  הובאה  והמודיעיני,  המדיני  במישור  מאומצת  פעילות 
זכריה הי"ד, לאחר שאותרה בבית קברות הסמוך למחנה אל-ירמוכ 
באבו  משפטית  לרפואה  במכון  בוודאות  שזוהה  ולאחר  שבסוריה, 

כביר נמסרה ההודעה למשפחתו.
כוח  אגף  של  הנפגעים  מחלקת  "צוותי  כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
האדם, הודיעו למשפחות שלושת נעדרי הקרב בסולטן יעקב שארע 
ב-11 ביוני 1982 על איתור וזיהוי גופתו של רב-סמל זכריה באומל 

ז"ל. כמו כן עודכנו במידע משפחות נעדרי צה"ל.
איתור  וענף  המודיעין  קהילת  של  שנים  רב  במאמץ  "מדובר 
בוצעו  "במהלכו  בהודעה  ציינו  נפגעים"  במחלקת  הנעדרים 
נעדרי הקרב, שיאו של המאמץ  פעילויות מבצעיות שונות לאיתור 
בסדרת פעילויות שהוביל בחודשים האחרונים צה"ל בראשות אגף 
המודיעין והביאה לאיתורו והשבתו ארצה של רב-סמל זכריה באומל 
ז"ל. צה"ל מחויב להמשך המאמצים לאיתורם של רב-סמל יהודה 
וחללי צה"ל שמקום  נעדרי צה"ל  וכל  רב-סמל צביקה פלדמן  כץ, 
קבורתם לא נודע. ראש המטה הכללי, רב-אלוף אביב כוכבי, מפקדי 
וחיילי צה"ל, מחבקים את כל המשפחות ובתוכן משפחות באומל, 

פלדמן וכץ ברגעים מורכבים אלה".
כונה  יעקוב'  'סולטן  קרב  נעדרי  של  והשבתם  לאיתורם  המבצע 
בשם הקוד 'זמר נוגה' ומי שהוביל אותו היה אגף המודיעין בצה"ל. 
בצה"ל מציינים את הקושי הרב שהיה באיתורם בשל ריבוי הנעדרים 
הובילו  אלו  כל  כאשר  בזירה,  הכאוס  לצד  הקשים,  הקרב  וממצאי 
גורלם  הנעדרים,  של  החזקתם  למקום  ביחס  לדיס-אינפורמציה 
העת,  לאותה  מהימן  מודיעיני  ממידע  רבות.  שנים  לאורך  ומצבם, 
עלה כי האחריות להחזקת הנעדרים, הייתה בידי גורמים פלסטיניים 
בראשות  דאז,  אש"ף  צמרת  של  ובניצוח  בהכוונה  הסורית,  בזירה 
והונאה  הסתרה  מאמץ  הוביל  "האחרון  ג'יהאד.  ואבו  ערפאת 
מתמשך בעניינם, באופן שהכביד על איתור הנעדרים לאורך שנים 

רבות" מציינים בצה"ל.

הטנק שהטעה
ב-11 ביוני 1982, 
הפלגים  הסיעו 
ם  י י נ י ט ס ל פ ה
אחד  את  בסוריה, 
השלל  מטנקי 
שנפל  הצה"ליים 
ברחובות  בקרב, 
לא  זה  טנק  דמשק. 
היה קשור לשלושת 
היה  אך  הנעדרים, 
לכך  הסיבות  אחת 
המודיעין  שהערכת 
הראשונות  בשנים 
מבוססת  הייתה  לא 

דיה.

הצהרת  פי  על  ובהם,  ארונות  ארבעה  הוטמנו   1982 ביולי  ב-4 
הקוברים, ארבעה חללי צה"ל. הארונות נטמנו בבית הקברות היהודי 
נענו הסורים לבקשה לאפשר את הוצאת  בדמשק. שנה לאחר מכן 
בדיקה  לערוך  האדום'  'הצלב  לארגון  ולאפשר  מהקברים  הארונות 
האם הגופות שייכות לחיילים ישראלים. ממצאי הבדיקה הצביעו כי 
רק אחד מבין הארבעה הוא חלל צה"ל - זהר ליפשיץ הי"ד. שלוש 
הגופות הנוספות שנמצאו בארונות היו בכלל של חללים פלסטינים. 
תהליך המו"מ בין ישראל לאש"ף בשנת תשנ"ג היה בסיס לפריצת 
דרך מודיעינית שסייעה לאתר את מקום קבורתם של שלושת נעדרי 
מסר  אז   ,1993 בנובמבר  היה  הראשון  השלב  יעקב.  סולטן  קרב 
ערפאת חצי דיסקית של זכריה באומל הי"ד. ממצא זה, לצד מידע 
חלקי שמסר ערפאת, היה קצה חוט ממשי וראשוני להתקדמות ביחס 

לאיתור מקום קבורתם של הנעדרים.
התש"נ  שנות  של  השנייה  במחצית  הבשלה  לכדי  הגיע  התהליך 
ותחילת שנות התש"ס, בעבודת צוות מאומצת ומשותפת של צוות 
חקירה מיוחד שהוקם בענף איתור נעדרים, מחלקת שבויים ונעדרים 
מידע  להשגת  הביאו  המאמצים  ובמוסד.  בשב"כ  המודיעין,  באגף 
ביחס  המודיעין  הערכת  בגיבוש  להתקדם  שאפשר  ועדכני  מהימן 
בהצלחה  הוכתרו  המאמצים  הי"ד.  זכריה  של  הימצאותו  למקום 
ולא חילופי שבויים,  בחודשים האחרונים, כאשר פעילות מבצעית 

הביאה להשבתו ארצה של הקדוש זכריה באומל הי"ד.
ראש מחלקת שבויים ונעדרים באגף המודיעין, סא"ל אבי כאלו, 
אמר בתגובה לחשיפת המבצע כי "שורת מאמצים ובהם פעילויות 
בוצעו.  יעקב  סולטן  קרב  נעדרי  להשבת  ומודיעיניות  מבצעיות 
מאמצים אלה הביאו להשבתו ארצה של לוחם השריון הנעדר, רב-
סמל זכריה באומל ז"ל. מדובר במאורע מרגש ואבן דרך משמעותית 
בפעילות מחלקת השבויים והנעדרים באגף המודיעין. התהליך לא 
היה יוצא לפועל ללא שותפות אמיתית ורבת שנים של כלל הגורמים 
המשימה  חשיבות  של  הבנה  מתוך  ובצה"ל,  המודיעין  בקהילת 
לוחמיה  להשבת  ישראל  ומדינת  צה"ל  של  העמוקה  ומחויבותם 

משדה הקרב".

"אחד הרגעים המרגשים"

ראש הממשלה נתניהו מיהר לכנס מסיבת עיתונאים ומסר הצהרה 
ביותר בכל שנותיי  "זהו אחד הרגעים המרגשים  נרגשת לתקשורת 
והוסיף: "המאמץ  דבריו,  נתניהו את  ישראל" פתח  כראש ממשלת 
הזה היה כרוך בפעולה מדינית ענפה שעוד יסופר עליה. לאורך כל 
את  לפתור  עצומים  מאמצים  השקיעה  ישראל  מדינת  הללו  השנים 
חידת גורלו, כך לגביו וכך גם לגבי שני חבריו מאותו הקרב - צבי 
פלדמן ויהודה כץ. אני מתחייב שאנחנו נמשיך להשקיע כל מאמץ 
כדי להחזיר הביתה גם את נעדרנו ונופלינו האחרים, ובתוכם חבריו 
של זכריה - צבי פלדמן ויהודה כץ, אלי כהן, רון ארד, אורון שאול, 
הדר גולדין ונעדרים אחרים. לא נחדל מן המשימה הקדושה הזאת".
לאחר מכן נפגש נתניהו עם אחיו של זכריה באומל ז"ל, שמעון, 
החיים  שכולות  במשפחות  כלל  "בדרך  הברמן.  אסנה  אחותו  ועם 
נתניהו "אצלכם החיים  ואחרי" אמר להם  לפני  מתחלקים לשניים, 
מתחלקים לשלושה: לפני, תוך כדי ועכשיו. מימשנו את ההתחייבות 

שלנו".
שהמבצע  לאחר  קצר  זמן  הוא  גם  נאם  כוכבי  אביב  הרמטכ"ל 
"מדובר  הצפון:  פיקוד  מפקד  החלפת  בטקס  ואמר  לפרסום,  הותר 
במאמץ רב שנים של קהילת המודיעין וענף איתור הנעדרים באגף 
כוח אדם, שבמהלכו בוצעו מחקרים ומבצעים שונים לאיתור נעדרי 
בחודשים  שהוביל  מבצעים  בסדרת  היה  המאמץ  של  שיאו  הקרב. 

האחרונים אגף המודיעין, אשר הביאו לאיתורו והשבתו של רב־סמל 
זכריה באומל, זכרו לברכה".

"במשך  בטוויטר:  צייץ  פרידמן,  דיוויד  ישראל בארה"ב,  שגריר 
לנשק,  וחבריו  באומל  זכריה  של  הבטוחה  לחזרתו  התפללנו  שנים 
שנפלו במלחמת לבנון בשנת 1982. היום עצמותיו של זכריה, שהיה 
אזרח ישראלי־אמריקני, שבו סוף כל סוף אל משפחתו. ברוך השב, 

זכריה, נוח על משכבך בשלום".

המדינה השלישית
בכל הדיווחים ביממה הראשונה לאחר הסרת צו איסור הפרסום 
בסיוע  הוחזרה  באומל  של  גופתו  כי  העובדה  שוב  שובו  נשזרה 
פרחו  מדינה  אותה  של  לזהותה  באשר  ההערכות  שלישית.  מדינה 
ורבים שיערו שמדובר ברוסיה, לה יד ורגל בנעשה בסוריה ולראש 

הממשלה יחסים קרובים עם הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין.
וכבר למחרת הפרסום,  זמן,  נותרה באוויר לאורך  התעלומה לא 
ביום האתמול )חמישי(, נחת ראש הממשלה לביקור מדיני ברוסיה 
ונפגש עם הנשיא פוטין שהסיר את המסווה מזהות מבצעי המבצע. 
"הכוחות שלנו" אמר פוטין "בתיאום עם הכוחות הסורים, מצאו את 
תוכל  שמשפחתו  כדי  זאת  עשינו  באומל.  זכריה  החייל  של  גופתו 
להניח זר על הקבר שלו. לא היה פשוט לחיילים שלנו למצוא את 
גופות הישראלים הנעדרים". נתניהו השיב לנשיא הרוסי: "אני תמיד 
כי אתה הדגשת את  ביותר,  נרגש  אני  היום  כאן, אבל  להיות  שמח 

הערך העליון של הבאת חיילים לקבורה".
את  למצוא  לנו  שתעזור  אישית  בבקשה  פניתי  שנתיים  "לפני 
מיד  נענית  "ואתה  נתניהו  גילה  גדולה"  שותפות  מתוך  השרידים 
ואמרת שאתה תפעל באופן אישי. הבאת לנו את זכריה באומל, והוא 

גופת זכריה באומל הי"ד הושבה ארצה
זכריה באומל הי"ד נהרג בקרב סולטן-יעקב במלחמת לבנון הראשונה ומאז נעלמו עקבותיו ⋅ נשיא רוסיה פוטין: 

"כוחותינו השיבו את באומל" ⋅ נתניהו: "מהרגעים המרגשים בכל שנותיי כראש ממשלה" ⋅ ושבו בנים לגבולם

אחרי 32 שנות געגועים הסתיים מבצע "זמר נוגה" 

רב סמל זכריה באומל

המטוס שהביא את גופתו של זכריה קרב סולטן יעקב

קרב סולטן יעקב

 מפקד מבצע ״זמר נוגה״, אלוף-משנה א׳ וראש מחלקת
שבויים ונעדרים, סגן-אלוף אבי כאלו ממתינים למטוס

המטוס שהביא את גופתו של באומל

צילום: דובר צה"ל
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אוריאל צייטלין

2014, נחשפנו לראשונה לשם "דאעש".  אי שם באמצע שנת 
לא הרבה ידענו אז על הארגון הרצחני הזה. כמה חודשים אחר 
כך, כבר הכירו כולם בעובדה כי ישנו ארגון טרור רצחני ואכזרי 
במיוחד אשר מבקש להרוג ולהשמיד את "הכופרים", כהגדרתם. 
ה'שיעים' )זרם מוסלמי(, היו היעד הראשון להתקפותיהם של 
דאע"ש, לאחר מכן, הנוצרים וכמובן איך לא – היהודים. אגב, מי 
שנלחם בהם חזיתית ובצורה אגרסיבית ביותר, אלה הם מליציות 
כורדיות. הם טבחו ברבים ושבו את חלקם ולמעשה היו כאב ראש 

לא קטן לארגון הטרור דאע"ש. 
כמעט חמש שנים אחר כך, אחרי שנחשפנו לסרטוני זוועה של 
הארגון, הוצאות להורג המוניות, התעללות מחפירה בנשים ועוד, 
ארגון "המדינה האסלאמית" - דאעש הובס במובלעת האחרונה 
הסוריים  הכוחות  הודיעו  כך   – שבסוריה  בגהוז  בעיירה  שלו 
ידי ארצות הברית, אחרי קרב עיקש  על  הדמוקרטיים הנתמכים 
מול כוחות הארגון הסוני הקיצוני. בכך נפל סופית שלטונו של 
דאעש, שלפני כארבע שנים וחצי הכריז על הקמת החליפות שלו, 
השכנות  ובעיראק  בסוריה  נמצאים  עדיין  תומכיו  אלפי  אולם 

וממשיכים להוות איום. 
ההודעה הרשמית על תבוסת דאע"ש צויצה השבוע בחשבון 
לאחר  זאת   – הדמוקרטיים  הסוריים  הכוחות  של  הטוויטר 
שבשיאו, ארגון המדינה האסלאמית הצליח להשתלט על כשליש 
משטח סוריה. ההצהרה של הכוחות מצטרפת לאמירות שנשמעו 
כי  גורמים במחלקת המדינה האמריקנית, שהכריזו  אתמול מפי 

"דאע"ש לא מחזיק עוד באף שטח בסוריה". 
"השמדה  על  הודיע  באלי,  מוסטפא  כס"ד,  ארגון  ראש 
"דיר  כי  וכתב  שלו  הטוויטר  בחשבון  הח'ליפות  של  מוחלטת" 
א-זור שוחררה, הניצחון נגד דאעש הושלם". עם זה, יו"ר ארגון 
"ההשתלטות  כי  הודיע  א-רחמן,  עבד  ראמי  הסורי,  אל-מרסד 
על דאעש הייתה בצד המזרחי של הפרת, והארגון עדיין שולט 

ב-4,000 ק"מ ממערב לפרת".
שגריר סוריה באו"ם, בשאר ג'עפרי, אמר בתחילת השבוע כי 
דאעש עדיין לא הובס לחלוטין, וכי משטר אסד, בתמיכת הרוסים 
ולא   – הטרור  בארגון  להילחם  שצריכים  אלה  הם  והאיראנים, 

המשטר  שליטת  את  להשיב  נשבעו  ושותפיו  אסד  האמריקנים. 
הסורים  בכוחות  נלחמת  טורקיה  שני  ומצד  סוריה,  שטח  בכל 
הדמוקרטיים, הנתמכים ע"י ארה"ב, אותם הגדירה כארגון טרור. 
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עודכן על הבסתו המוחלטת של 
בפלורידה,  שלו  לאחוזה  דרכו  את  עושה  בעודו  דאע"ש  ארגון 
1 הנשיאותי. ממלא מקום שר ההגנה עדכן אותו –  באייר פורס 
ודוברת הבית הלבן, שרה סנדרס, השיבה לשאלות כתבים בנושא, 
שתהו האם סוריה נקייה כעת ב-100% מדאע"ש – והיא השיבה 

"כן".

דאעש בכל העולם

ובעיראק.  בסוריה  מוצב  אמנם  הארגון  של  פעילותו  מוקד 
לצד זאת, שלוחות של הארגון ותנועות השואבות ממנו השראה 
בסיני  בלוב,  נמצאות  שבהן  הבולטות  העולם.  ברחבי  פועלות 
)אנצאר בית אל-מקדס( ובתימן. ברצועת עזה קמו מספר ארגונים 
האסלאמית,  מהמדינה  אידאולוגית  השראה  השואבים  קטנים 
בעימותים  ברצועה.  ששולט  החמאס  עם  בחיכוך  הנמצאים 
נכון  נהרגו,  העולם,  ברחבי  חלק  הארגון  נוטל  בהם  האלימים 

לפברואר 2017, כ-50,000 מאנשיו.
החשש הכבד של מדינות אירופה הוא שצעירים, אשר נלחמו 
תחת ארגון המדינה האסלאמית יחזרו לאירופה וימשיכו לתפקד 
בה כאזרחים רגילים אשר בהמשך יוציאו פיגועים בתוך המדינה 
עצמה. בשל כך אזרחים השמיעו קולות בבריטניה לשלול אזרחות 
מג'יהאדיסטים. גם ארצות הברית ביקשה ממדינות להחמיר עם 
מוסלמים  בקארדיף,  הארגון.  בשורות  להילחם  שיצאו  אזרחים 
רבים דאגו מהטפות במסגדים ומחו על כך. הבעיה העיקרית היא 

שמנהלי המסגדים עצמם עלולים להיות קיצונים.
של  רב  מספר  ביצעו  ותומכיו  האסלאמית  המדינה  ארגון 
פעולות  בין  הארגון.  שבשליטת  לשטחים  מחוץ  טרור  פעולות 
נמנים  הטרור הבולטות שבוצעו בהכוונת הארגון או בהשראתו 

הפיגועים הבאים:
24 במאי 2014: בוצע פיגוע ירי במוזיאון היהודי של בלגיה, 
בבריסל. בידי ג'יהאדיסט אזרח צרפת שלחם בסוריה. שתי נשים 

ושני גברים נרצחו, בהם זוג ישראלי.
18 בספטמבר 2014: ראש ממשלת אוסטרליה הודה כי התבצעו 
מעצרים של חברי ארגון המדינה האסלאמית, לאחר שהתברר כי 

אלו רצו לחטוף אדם ולהוציא להורג בשידור חי.
20 בספטמבר 2014: סוכל פיגוע בבלגיה.

21 באוקטובר 2014: פיגוע דריסה נגד חיילים קנדיים.
13 בדצמבר 2014: מחבל החזיק בבני ערובה באוסטרליה.

בארדו שבתוניס,  הלאומי  במוזיאון  הפיגוע   :2015 במרץ   18
ירי  בפיגוע  תיירים,  רובם  אנשים,   22 נרצחו  בו  תוניסיה,  בירת 

ומיקוח.
27 ביוני 2015: בוצעו שלוש פעולות טרור. בסוסה שבתוניסיה 
נטבחו 38 אנשים בידי מחבל שהגיע לכפר נופש. בכוויית סיטי 
התפוצץ מחבל במסגד ורצח 27 בני-אדם. כ-200 נפצעו. בצרפת 

נהרג מנהל מפעל שאחד מעובדיו השתייך למדינה האסלאמית.
לבנון,  בירת  בביירות,  פיגועים  שני   :2015 בנובמבר   12

באמצעות מחבלים מתאבדים, בהם נרצחו 43 בני אדם.
13 בנובמבר 2015: סדרת פיגועים בפריז, בהם נטבחו כ-130 

איש ונפצעו מעל 350.
בשדה  בלגיה,  בירת  בבריסל,  פיגועים  שני   :2016 במרץ   22

התעופה ובתחנת המטרו, בהם נרצחו 35 איש ונפצעו כ-100.
28 ביוני 2016: פיגוע התאבדות וירי בשדה התעופה הטורקי 
אטאטורק שבאיסטנבול, טורקיה, בו נרצחו 41 איש ונפצעו 239.

1 בינואר 2017: פיגוע ירי במועדון הלילה "ריינה" באיסטנבול, 
טורקיה, בו נרצחו 39 אנשים ונפצעו 69.

7 ביוני 2017: שני פיגועים בטהראן, בירת איראן, בהם נרצחו 
18 אנשים ונפצעו 52.

2018 : חמש נשים נהרגו מירי לעבר מתפללים  17 בפברואר 
שיצאו מכנסייה ברפובליקת דגסטן שבדרום רוסיה.

התייחסות לישראל וליהודים

סדר  על  אינה  בישראל  שלחימה  הודיע  הארגון   ,2014 בשנת 
היום הנוכחי שלו, אך הארגון טוען שהשטח ששייך לו כולל את 
מדינת ישראל. על פי האידאולוגיה של הארגון ופרשנותו לקוראן, 
המלחמה במוסלמים שהפכו לכופרים חשובה הרבה יותר מאשר 
מרכז  במיוחד  ולכן  מלכתחילה  כופרים  שהם  בכאלו  המלחמה 
רק  להשקפתו,  ערב.  מדינות  מנהיגי  נגד  תקיפותיו  את  הארגון 

לאחר נפילתם, יש טעם "לפעול לשחרור ירושלים". 
כאלו  להורג  שהוציאו  פעם  לא  הארגון  אנשי  טענו  זאת,  עם 
ש"שיתפו פעולה עם מדינת היהודים" וכאלו ש"ריגלו" למענה. 
במסגרת העימות עם חמאס במסגרת מבצע צוק איתן, השתתפו 
ישראל  לכיוון  בירי  ארגונים, המזוהים עם המדינה האסלאמית, 
מסיני ומרצועת עזה. ב-3 ביוני 2015 ירה הארגון שלוש רקטות 
לעבר שטח ישראל לאחר שפג אולטימטום בן 48 שעות שהציב 
הארגון לחמאס לשחרור פעילי הארגון, לאחר ירי הרקטות הציב 
24 שעות. כמו גם, מאחר שפעולות טרור  שוב אולטימטום של 
עולמיות בוצעו לא פעם נגד ארגונים פרו-ישראלים או יהודים, 
המשיכה מדינת ישראל באזהרת תושביה מחופשות בחו"ל. ב-30 
היתר:  בין  הכריז  ובו  רשמי  סרטון  הארגון  פרסם   2015 ביוני 

"נעקור את מדינת היהודים משורשיה".
לאור הפיגוע במצרים שנעשה על ידי מחוז סיני של המדינה 
חיילי צבא   17 נהרגו לפחות  פי הדיווחים  על  האסלאמית, שבו 
ישראל.   - מצרים  בגבול  הכוחות  תוגברו   ,2015 ביולי  מצרים 
מדינת  את  ויתקפו  ההזדמנות  את  ינצלו  הארגון  שאנשי  מחשש 
את  ש"ישכיבו"  החשש  גבר  נגמ"שים  שהשיגו  לאחר  ישראל 
הרמדאן,  בתקופת   ,2015 ביולי  ישראל.  לשטח  ויכנסו  הגדר 
פוזרו בירושלים כרוזים של המדינה האסלאמית נגד האוכלוסייה 

הנוצרית בעיר, ובהם איומים שהם "יישחטו כמו כבשים".
עזה,  ברצועת  הארגון  שלוחת  חדיד,  עומר  השייח'  פלוגות 
עזה.  ומרצועת  מסיני  רבות  פעמים  ישראל  לעבר  רקטות  שיגרו 
ובסוריה,  בעיראק  הפועל  הארגון  פרסם   2015 באוקטובר  ב-23 
עברית.  דוברת  ישראל,  כלפי  הכרזה  בתולדותיו,  לראשונה 
שמספר  לכך  לועג  ישראל,  בהשמדת  מאיים  הדובר  במהלכה, 
קטן של פיגועי דקירה הכניסו את היהודים לחרדות, ומעודד את 
הפלסטינים להמשיך באלימות שלהם - ה"אינתיפאדה" כלשונם 
יהודי אחד בארץ  ייוותר  יהודים, עד שלא  ולהרג כמה שיותר   -

ישראל. ההכרזה הופצה בידי הארגון ברשתות החברתיות. 
שמיוחסת  שמע  קלטת  הארגון  פרסם   2015 בדצמבר  ב-26 
ישראל  על  מאיים  נשמע  הוא  בה  הארגון,  מנהיג  לאל-בגדאדי, 
ועל תושביה היהודים ואומר בין היתר: "לא שכחנו את פלסטין 
לרגע... אנו מתקרבים אליכם יום יום... )פלסטין( לא תהיה ביתכם 
או אדמתכם. פלסטין תהיה רק בית הקברות שלכם. אללה כינס 

אתכם בפלסטין כדי שהמוסלמים יהרגו אתכם". 
המדינה  של  טרור  חוליית  תקפה   2016 בנובמבר  ב-27 
בחברי  פגע  צה"ל  גולני.  של  כוח  סוריה  בגבול  האסלאמית 
הארגון  של  מוצב  בנוסף  הפציץ  ובתגובה  אותם,  והרג  החוליה 
זוכה  האסלאמית  המדינה  ארגון  הגולן.  לרמת  סמוך  בסוריה 
בהעברת  המתבטא  דבר  חמאס,  מצד  וסיוע  פעולה  לשיתוף 
ותקשורת  בקשר  בסיוע  מחבלים,  ואימון  בהכשרת  כספים, 
ובטיפול בפצועים. הקשר עם שלוחת המדינה האסלאמית בחצי 
סיני מתבצע דרך מנהרות ההברחה של רצועת עזה מתחת  האי 

לציר פילדלפי.

דאעש - הסוף
אחרי 5 שנות לחימה ומאות אלפי הרוגים ופצועים, נכבש המוצב האחרון 
של ארגון הטרור הרצחני בסוריה • עם זאת, אלפי מחבלים המשתייכים 

לארגון עדיין מוצבים בעיראק ובמדינות נוספות • תמונת מצב
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מגוון עיצובים לשולחן הסדר מחכים לכם באיקאה

FLIMRA כוס 
23 סל'
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כוס יין

POKAL 
20 סל'

₪12
כוס יין

FRAMTRADA
30 סל'

₪7
כוס יין אדום
HEDERLIG

60 סל'
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אריה לוין 
צילומים: פישל רוזנפלד, משה מילר לע"מ, דוברות 

הכנסת, פייסבוק, וויקיפדיה

אומרים,  שהם  הדברים  לרוב  מאמינים  אינם  "פוליטיקאים 
אך תמיד הם מופתעים מחדש, כשהאחרים מאמינים להם", כך 
אמר נשיא צרפת לשעבר שארל דה גול. הציטוט הזה היה יכול 
לולי המציאות שמוכיחה שאכן   - שנונה  בדיחה  בגדר  להישאר 

המשפט הזה מדויק להפליא. 
הבחירות  ממערכות  אחת  היא  הנוכחית,  הבחירות  מערכת 
של  האישיים  לחייהם  מביכה  ירידה  וכוללת  ביותר  המכוערות 
לא  זה  שלפעמים  הוא  המדהים  ומימין.  משמאל  מתמודדים. 
עובדתית.  נכונים  לא  פשוט  חלקים  כולל  אלא  בכך,  מסתכם 
מערכת הבחירות האחרונה, מלאה בפייק ניוז מצד פוליטיקאים 
כל  לפני  פעמיים  יחשבו  הפוליטיקאים  בקרוב  כנראה  אבל   –
מילה. שכן, היום יש מי שבוחן אותם על אמירות כאלה ואחרות. 
"המשרוקית של גלובס", הינה מיזם חדשני שבודק את הציטוטים 
או שולל אותה במקרה  ומאשר את אמינותם  של הפוליטיקאים 
שנאמרו  אמירות  של  מבוטל  לא  מספר  נביא  בעזרתם,  הצורך. 

כעובדות, אולם לאחר בדיקת המשרוקית, מתבררת האמת.

מבקש עזרה
על   12 לחדשות  בראיון  אמר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
קיבל  בישראל  ציבור  איש  "כל  המשפטיות:  הוצאותיו  מימון 
את האפשרות לבקש תמיכה ועזרה מול מאמץ כביר שמשקיעים 
נכונים, שכן  אינם  הדברים  כי  עולה  נגדי", מבדיקת המשרוקית 
הכללים החלים על חברי ממשלה המבקשים לקבל סיוע במימון 
חבר  כנסת.  חברי  על  החלים  מאלה  שונים  משפטיות  הוצאות 
מוועדת  אישי  היתר  לבקש  נדרש  מהם  לחרוג  המבקש  ממשלה 
ההיתרים במשרד מבקר המדינה. ההחלטה לדחות את בקשתו של 
נתניהו הסתמכה על הכללים לגבי ניגוד עניינים של שרים, ונשענה 
בין היתר על שלוש החלטות קודמות שלא לאפשר לשרים לקבל 

תרומות לצורך מימון הוצאות משפטיות, שנדחו כולן.
באותו הקשר, אמר כי "כשאני מחזיק ]מניות[ כח"כ, זה משול 
והאמת  נכונה  אינה  הזו  העובדה  גם  פרטי",  כאזרח  להחזקה 
להחזקת  שקולה  אינה  כנסת  חבר  בידי  מניות  שהחזקת  היא 
מניות בידי אדם פרטי. חוק חסינות חברי הכנסת מגביל פעולות 
קבעה  הכנסת  של  האתיקה  ועדת  ערך.  בניירות  כנסת  חברי  של 
תיקי  את  ימסרו  מסוימים  בתפקידים  כנסת  שחברי  מקום  שיש 

אותם,  ימכרו  אף  ולפעמים  עיוורת,  לנאמנות  שלהם  ההשקעות 
כפי שמחויבים חברי ממשלה.

כיתה קטנה
שר החינוך השר נפתלי בנט אמר על הקטנת מספר התלמידים 
ילדים   40 בכיתות בתקופתו במשרד החינוך: "היה קודם בערך 
הזו  העובדה  גם  ילדים".   27 זה  הארצי  הממוצע  היום  בכיתה, 
איננה נכונה והאמת על פי המשרוקית: תכנית בנט לצמצום מספר 
נשענה על הצלחתה של  יסודיים  התלמידים בכיתות בבתי ספר 
תכנית דומה מאוד שהחלה כמה שנים לפני כן. בניגוד להצהרות, 

היא לא אסרה באופן מוחלט פתיחת כיתות עם 40 תלמידים. 
בערך  היה  לתפקידו  נכנס  כשבנט  בכיתה  התלמידים  ממוצע 
27 והוא ירד בכחצי תלמיד בממוצע עד שנת הלימודים תשע"ז. 
כשבנט נכנס לתפקידו, מתוך למעלה מ-23 אלף כיתות יסודי, היו 
בישראל רק כמאה כיתות שבהן למדו 40 או 41 תלמידים, ופחות 

מ-2,000 כיתות עם יותר מ-35 תלמידים )כ-9%(.

אין הרוגים
בראיון לרדיו 103 אמר חה"כ אמיר אוחנה על אזרחים הרוגים 
אני   ]...[ מעזה  טילים  יש  "נכון,  מעזה:  טרור  פעילות  בעקבות 
אגיד לך מה עוד יש מעזה - חמש שנים מאז צוק איתן של אפס 

אזרחים ישראלים הרוגים. זה חסר תקדים מאז 1967!" 
הוא  הדיוק  מטעה.  אך  למציאות,  קרובה  מאוד  הזו  האמירה 
רקטה  מפגיעת  אחד  אדם  נהרג  איתן"  "צוק  מבצע  מאז  כזה: 
ונפצעו למעלה ממאה בני אדם, כמה  בבניין מגורים באשקלון, 
מהם באורח קשה. ההרוג היה פלסטיני תושב חברון, ולא אזרח 
ישראלי. משנת 2018 חלה הידרדרות בעימות בין ישראל לעזה, 
ביותר  הגבוה  הוא  ב-2018  שנורו  והפצמ"רים  הרקטות  ומספר 
ענן"  "עמוד  הצבאיים  המבצעים  שני  להוציא  האחרון,  בעשור 
ו"צוק איתן". בנוסף יש לציין כי מאז כניסת מערכת כיפת ברזל 

תפקוד, יש הפחתה של מאות )!( אחוזים בהרג אזרחי בס"ד.

בריאות בלי כסף
בראיון לערוץ 12 אמרה חה"כ סתיו שפיר על תקציבי הבריאות 
]הליכוד[  הזו  "המפלגה  הליכוד:  ממשלת  בתקופת  והרווחה 
נכון  לא  הזה  הציטוט  והרווחה".  הבריאות  בתקציבי  קיצצה 
ברובו, שכן מאז הפכה הליכוד למפלגת השלטון ב-2009 היו רק 
ברוב  אך  והרווחה,  הבריאות  תקציבי  קוצצו  בהן  בודדות  שנים 
השנים הסכומים שהועברו בפועל היו גדולים מהסכום המקורי 
והרווחה שהועברו  כן, תקציבי הבריאות  כמו  שאישרה הכנסת. 
יותר  גבוה  בשיעור  שנה  מדי  בהתמדה  מ-2009  גדלו  בפועל 

מהגידול בתקציב המדינה כולו.

גירעון
בראיון לתוכנית "חמש בערב" בגלי צה"ל נשאל חבר הכנסת 
רועי פולקמן על נתונים שפרסם האוצר יומיים קודם לכן, לפיהם 
)מרץ  האחרונים  החודשים  בשנים-עשר  זינק  הממשלה  גירעון 
המראיינים,  מהתמ"ג.   3.5% על  ועומד   ,)2019 -2018פברואר 
יעקב ברדוגו ועידן קוולר, שאלו את פולקמן איך קרה שהגירעון 
הגיע לרמה כה גבוהה, ופולקמן ענה כי מדובר ב"קמפיין הפחדה, 
עובדה שארבע שנים שר האוצר מנהל את הכלכלה הישראלית 
למופת ולא הייתה שום בעיה". קוולר שאל אותו בתגובה: "והנה 
איך?"  הזה.  האוצר  שר  של  מיליארד,   10 של  אובר-דראפט 
פולקמן השיב: "אין שום אובר-דראפט, זה הכל הפחדות. מעולם 

לא מדדו גירעון חודשי אלא תמיד שנתי". 
האמנם? זה כנראה תלוי אם הנתון הזה מביך או מחמיא. שהרי 
השנתי  הגירעון  ביעד  לעמוד  הממשלה  את  מחייב  שהחוק  אף 
גובה  את  חודש  מדי  מפרסם  האוצר  משרד  בתקציב,  שנקבע 
הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים, ואף עושה שימוש 
בנתון הזה לשינוי ולקביעת מדיניות. הגירעון החודשי המצטבר 
מרכזי  כלי  ומהווה  התקשורת,  בכלי  קבוע  באופן  מפורסם  גם 
לניתוח ולתחזיות לגבי המאזן התקציבי של המדינה. שר האוצר 
בעצמו השתמש בעבר בנתוני הגירעון המצטבר כדי להצדיק את 

מדיניותו הכלכלית. לכן דבריו של פולקמן אינם נכונים ברובם.

ועוד על גירעון 
שטייניץ  יובל  חה"כ  התייחס  בגל"צ,  שהתקיים  אחר  בראיון 
יזכיר  "לפיד  מראיין:  כהונתו:-  סיום  בעת  התקציבי  לגירעון 
מיליארד   40 של  גירעון  זה  באוצר  ממך  קיבל  שהוא  שהירושה 
הוא  לתפקיד,  נכנס  לפני שהוא  שנה  היה  "זה  שטייניץ:  שקל". 
קיבל ממני כבר גירעון שירד", אבל זה לא נכון ואלה הן העובדות 
על פי המשרוקית: הגירעון המצטבר בסוף 2012, שהייתה שנת 
התקציב האחרונה בכהונתו של שטייניץ, עמד על 39 מיליארד. 
מכן,  לאחר  חודשים  שלושה  האוצר  למשרד  לפיד  כניסת  בעת 

במרץ 2013, גדל הגירעון המצטבר לכ-42 מיליארד.

ועוד אחד אחרון על גירעון 
מיש  ילין  חיים  הכנסת  חבר  אמר  צה"ל  גלי  לרדיו  בראיון 
בתקופת  הגירעון  צמצום  על  לעבודה(  מאז  עבר  )וכבר  עתיד 
לפיד[  "]יאיר  ברובו:  נכון  שאינו  משפט  האוצר  במשרד  לפיד 
40 מיליארד שקל", כאמור מה שהציג כעובדה  גירעון של  סגר 
מובהקת, מתברר על ידי המשרוקית כאינו נכון ברובו - כשר אוצר 

ואם אמרו? אז אמרו
ברוב דברים לא יחדל פשע: להיטותם של חברי הכנסת והשרים למיקרופון, גורמת להם לא אחת לזייף עובדות, לטעות באופן 

חלקי או מלא ולפעמים גם באופן מביך • ליקטנו עבורכם את הטעויות הנבחרות, רגע לפני שהם מבקשים את אמונכם בקלפי

מצעד ה'פייק ניוז'

נפתלי בנט

יאיר לפיד חיים ילין בנימין נתניהו

משה כחלון רועי פולקמן
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הגדיל לפיד את יעד הגירעון השנתי, והפחית את הגירעון בקופת 
2012, שקדמה לכהונתו,  המדינה מ-39 מיליארד שקלים בשנת 

ל-29.9 מיליארד שקלים בשנת 2014, בה סיים את כהונתו

יחסים דיפלומטיים
ועוד מאמיר אוחנה: בראיון לערוץ 12 אמר חה"כ אמיר אוחנה 
דיפלומטיים:  יחסים  יש  לישראל  שעמן  המדינות  מספר  על 
"מעולם ישראל לא הייתה בקשרים דיפלומטיים עם יותר מדינות 
מאשר בנקודת הזמן הזו", זה אינו נכון שכן היינו לפני 20 שנה 
וגם אחרי, בקשר דיפלומטי עם יותר מדינות - בשנת 1999 הייתה 
 161 163 מדינות, וב-2005 עם  ישראל ביחסים דיפלומטיים עם 

מדינות. כיום לישראל יחסים דיפלומטיים עם 160 מדינות.

חסר תקדים
לפסילת  התייחס  אקוניס  אופיר  חה"כ   ,13 לערוץ  בראיון  
מועמדותה לכנסת של חנין זועבי: "אני באופן אישי עשיתי דבר 
חסר תקדים, פסלתי אותה ]חנין זועבי[ אישית, לא את כל בל"ד, 
אותה". הציטוט הזה לא נכון שכן לא מדובר בצעד חסר תקדים 
של  יוזמתו  לפני  כעשור  השש-עשרה,  לכנסת  הבחירות  ערב   -
אישי  באופן  לפסול  המרכזית  הבחירות  ועדת  החליטה  אקוניס, 

את מועמדותם של עזמי בשארה ואחמד טיבי.

כאן בונים
עתיד-כחול  יש  מטעם  המתמודד  כהן  מאיר  הכנסת  חבר 
לעומת  נתניהו  כהונת  בזמן  בירושלים  הבנייה  על  אמר  לבן, 
גושי  את  חיזק  שלא  ]נתניהו[  הזה  "האיש  כי  אולמרט,  כהונת 
יותר ממנו בירושלים".  ההתיישבות, האיש הזה שאולמרט בנה 
התחלות  של  השנתי  הממוצע  שכן,  נכון.  שאיננו  משפט  זה  גם 
בניה בשכונות המרכזיות בירושלים שמעבר לקו הירוק בתקופת 
כהונתו של נתניהו מ-2009 היה 577, והיה גבוה יותר מהממוצע 
453. ממוצע התחלות הבנייה  בזמן כהונתו של אולמרט, שהיה 

בעשרים השנים האחרונות היה 594.

כאן בונים 2
שאיננה  דומה  אמירה  יצאה  שונים(,  )בזמנים  מפלגה  מאותה 
בידיעות  למראיין  אמר  האוזר  צבי  לבן,  כחול  מועמד  נכונה: 
אחרונות כי ״קח לדוגמא את 2018, שנת טרמאפ והאביב המדיני: 
היקף הבנייה ביהודה ושומרון הוא הנמוך ביותר בדור האחרון. 
גם  הקודמת,  כהודעה  הבנייה״.  את  בפועל  מקפיאה  הממשלה 
זו איננה נכונה על פי בדיקת המשרוקית - היקף הבנייה במחוז 
יהודה ושומרון בשנת 2018, מבחינת מרבית שלבי הבנייה, הוא 
נתונים,  יש  לגביהן  האחרונות  השנים  ב-13  ביותר  מהגבוהים 

מלבד למספר היתרי הבנייה בהם נרשמו נתונים נמוכים.

מחירי החשמל
ברשת ב' אמרה שרת הבינוי והשיכון  יפעת שאשא ביטון על 
שילמו  שנים,  ארבע  לפני  הקדנציה,  "בתחילת  החשמל:  מחירי 
20% פחות. זאת אומרת, היום, אחרי ההתייקרות, אנחנו מדברים 
ארבע  לפני  שילמו  משהם  פחות   17% משלם  שהציבור  כך  על 
לשיא  לאחר שהגיעו   - נכון  אינו  ביטון  נקבה  בו  הנתון  שנים". 
בכ-10%,   2015 בפברואר  החשמל  מחירי  ירדו   ,2013 ביוני 
ולא ב-20%. ירידה זו התרחשה כשלושה חודשים לפני תחילת 
כהונתו של משה כחלון כשר האוצר. כיום, לאחר העלייה בינואר 
2019, מחירי החשמל נמוכים בכ-13% מתעריף השיא של 2013.

תיק 4000
ועוד ברשת ב': יו"ר הקואליציה דוד אמסלם התבטא על אישור 
עסקת המיזוג בין בזק ל-yes: "ההחלטה הזאת של הרגולטורים 

הייתה בכלל עוד לפני שראש הממשלה עוד היה שר התקשורת", 
אישורים  שלושה  מבין  שכן,  ברובו.  נכון  אינו  הזה  הציטוט 
רגולטוריים שנדרשו למימוש עסקת המיזוג בין בזק ל-yes, רק 
שנתניהו  לפני  התקבל  עסקיים  להגבלים  הממונה  של  אישורו 
נכנס למשרד התקשורת. שני האישורים הנוספים שנדרשו - של 
מועצת הכבלים והלוויין, הכפופה למשרד התקשורת, וכן של שר 

התקשורת עצמו - ניתנו כאשר נתניהו כבר היה שר התקשורת.

הסכמי עודפים
בראיון לערוץ 13, אמר שר הבינוי והשיכון לשעבר יואב גלנט 
בין  עודפים  הסכם  "היה  העשרים:  בכנסת  העודפים  הסכמי  על 
מפלגת העבודה לבין הרשימה המשותפת בבחירות הקודמות". 
בין  עודפים  הסכם  נחתם  לא   - נכון  אינו  כעובדה,  שהוצג  מה 
מפלגת העבודה לרשימה המשותפת בבחירות לכנסת העשרים. 
מאמצים שהובילו המחנה הציוני ומרצ לחתימת הסכם עודפים 

בין הרשימה המשותפת למרצ נדחו על ידי הרשימה המשותפת.

פתרון לסכסוך
רם בן ברק מועמד מטעם יש עתיד אמר בראיון לרדיו 103, כי 
בהסכם  רצוי  מהפלסטינים,  להיפרדות  בלהגיע  תומכים  "אנחנו 
ואם לא בהסכם אז באופן חד צדדי". הדברים שאמר אינם נכונים 
שכן, מצע יש עתיד לבחירות 2019 קובע חד משמעית כי מפלגת 
יש עתיד מתנגדת לנקיטת מהלכים חד צדדיים לפתרון הסכסוך 
בצורה  חזר  לפיד  יאיר  המפלגה  יו"ר  גם  הישראלי-פלסטיני. 
האחרונות.  בשנים  שונות  בהזדמנויות  זו  עמדה  על  מפורשת 

)הדברים נאמרו לפני החיבור גנץ-לפיד(.

גירעון מפלגתי 
הביא  היהודי,  מהבית  בנט  פרישת  לאחר  המתוקשר  הסכסוך 
אותו להגיד משפט שאינו נכון ברובו על מצבה הכספי של הבית 
 40 היהודי בתקופתו כיו"ר: "לקחתי מפלגה שהייתה בחוב של 
מאוד  בעבודה  שקלים  מיליון  ל-19  וצמצמתי  שקלים  מיליון 

מאוד קשה, והשארתי מצב הרבה יותר טוב". 
הצטרף  בנט  כשנפתלי  ברובו:  נכון  אינו  הזה  הנתון  כאמור, 
כ-17  על  ב-2012 עמדו חובות המפלגה  היהודי  למפלגת הבית 
מיליון  ל-31  עד  הגירעון  גדל  כיו"ר  בתקופתו  שקלים.  מיליון 
שקלים. מאז 2016 המפלגה מצמצמת את חובותיה, ולפי הדו"ח 
את  שקלים.  מיליון  כ-19  על  גירעונה  עומד  מ-2017  האחרון 

הדברים אמר בנט בערוץ 13.

נאום בר אילן
חה"כ מיקי זוהר אמר ברדיו 103 על עמדת נתניהו בנוגע לשתי 
מדינות כי "אני לא שמעתי את ראש הממשלה מדבר על מדינה 

פלסטינית מאז נאום בר-אילן", הנתון הזה אינו נכון בעליל שכן 
בשנים האחרונות חזר נתניהו מספר פעמים על העמדה שביטא 
בנאום בר-אילן, בו הצהיר על תמיכתו בהקמת מדינה פלסטינית 

מפורזת לצדה של ישראל.

גיוס חרדים
בעמוד הפייסבוק של יאיר לפיד, הוא מצוטט כמי שאמר משפט 
נכון על פעילות מפלגתו לשילוב חרדים בצה"ל  שהוא רק חצי 
להעביר  שהצליחה  היחידה  המפלגה  "אנחנו  העבודה:  ובשוק 
חוק גיוס אמיתי, עם שיניים, שהוביל לכך שיותר חרדים התגייסו 
ויותר חרדים יצאו לשוק העבודה". העובדה הנכונה היא כי מספר 
וכן שיעור התעסוקה בקרב גברים  החרדים המתגייסים לצה"ל, 
מתמדת.  עלייה  במגמת  האחרונים  בעשורים  נמצאים  חרדים, 
בשנים שבהן היה חוק הגיוס של יש עתיד בתוקף, נרשמה דווקא 
האטה יחסית באחוזי הגיוס של החרדים. אולם, צעדים שהובילה 
התעסוקה  בשיעור  לעלייה  הובילו  הגיוס,  חוק  ובהם  עתיד,  יש 

של גברים חרדים.

שכר מינימום
ניכס לעצמו משהו שנכון עובדתית,  שר האוצר משה כחלון, 
שלו  הטוויטר  בחשבון  כך:  על  שהשפיעה  הגורם  לא  הוא  אך 
זה  4,000 שקלים  מינימום של  ידעו ששכר  "כולם  כי  כתב  הוא 
זה  את  העלנו  שאנחנו  עד  אכפת  היה  לא  אחד  לאף  רעב.  שכר 
שכר   - לו  שייך  לא  הקרדיט  אבל  נכונה,  העובדה  ל-5,300", 
המינימום בישראל עלה במהלך כהונתה של הממשלה האחרונה 
מ-4,650 ל-5,300 שקלים. ההחלטה להעלות את שכר המינימום 
ידי  על  התקבלה  פעימות  בשלוש  שקלים   5,000 של  לרמה 

הממשלה הקודמת.

רק בריאות וטיסה נעימה 
בראיון לערוץ 13 אמר חה"כ יאיר לפיד על עלות סל שירותי 
 580 עולה  הממשלה  ראש  של  "המטוס  בישראל:  הבריאות 
מיליון, סל הבריאות במדינת ישראל הוא 460 מיליון שקל. יהיה 
לו מטוס שעולה יותר מכל סל הבריאות של כל האנשים החולים 
במדינת ישראל". המספר שהציג לפיד, איננו נכון כלל: עלות סל 
גובה  את  רק  מהווה  זה  סכום  מיליון שקל.   460 אינה  הבריאות 
לשנת  חדשות  וטכנולוגיות  תרופות  לרכישת  השנתית  התוספת 
2018 עמדה על  2019. העלות הכוללת של סל הבריאות בשנת 
מגיעים  מתוכם  מיליארד  כ-25  כאשר  שקל,  מיליארד  כ-50.7 

מתקציב המדינה.
עתה,  בלשונם,  יותר  ייזהרו  הציבור  שנבחרי  לקוות  רק  נותר 

כשיש מי שעוקב אחרי כל מילה ובוחן את נכונותה.

אופיר אקוניס

מאיר כהן מיקי זוהר צבי האוזר

דוד אמסלם יואב גלנט אמיר אוחנה

יובל שטייניץ רם בן ברק
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הבחירות למציאת
מכנה משותף רחב

ומורדות,  עליות  בה  יש  מטבעה  בחירות  תעמולת 
ופעמים שיורדת לחייהם האישיים של המועמדים, 
אך טיעון נבזי שחוזר ועולה על ידי מועמדי השמאל 
הוא שנתניהו "מפלג את העם" ו"משסה אוכלוסיות 

זו בזו". טיעון זה גם שגוי עובדתית, וגם נבזי פוליטית. 
טענת "הפילוג בעם" משתמע ממנה שלפני עידן נתניהו העם 
היה מאוחד, כולם דיברו בכבוד, השיח הציבורי היה ברמה 
גבוהה, והביקורת עניינית. ואז, הגיע נתניהו ויצר את הפילוג. 

האמת היא הפוכה בדיוק. 
לפני נתניהו היה את תקופת אוסלו, ואוסלו זה פילוג ושיסוי 
על סטרואידים. חצי עם היה שרוי בפחד מוות ועמד בהפגנות 
כהתאבדות  בעיניו  שנתפס  מה  נגד  למחות  כדי  ובכיכרות 
אותם  ותקף  למפגינים  ולעג  מנגד  עמד  עם  וחצי  לאומית, 
כאויב השלום. "פרופלורים", בלי שמות, כך היה מי שכינה 
את האנשים הכי פטריוטים שהיו תחת חרדה מתמדת למות 
תוך כדי "התהליך המדיני" המופקר שהתנהל תוך התעלמות 
אמרו  שמות,  בלי  ובהנהגה,  בפיגועים,  נהרגו  אנשים  מהם. 
הנהגה  בדיוק  וזה  פילוג,  בדיוק  זה  שלום".  "קורבנות  שזה 
מפלגת, זה בדיוק שיסוי. המפליא הוא שכל אלו שמבקרים 
את נתניהו היום, זה אלה שרוצים להחזיק אותנו חזרה להליך 

מרסק חברתית והרסני פוליטית כמו אוסלו. 
יתירה מזו, המחנה שמייצר מידי חודש "מאבקים חברתיים" 
תוקפניים וחריפים - ומאבק לעולם הוא מפלג – נגד דתיים, 
נגד  נתניהו,  נגד  אביב,  תל  דרום  תושבי  נגד  מתנחלים,  נגד 
מגלה  מחנה  אותו  חרדים,  נגד  הימין,  נגד  נתניהו,  מצביעי 

פתאום רגישות מופלגת כאשר הוא זוכה לתגובה מנגד. 
דוגמאות אפשר להביא למכביר, שיח שנאה בוטה וגלוי מצד 
השמאל הוא עניין שבשגרה, אך תגובה לו היא אוי אוי אוי 
תל  צפון  תושבי  של  הישירה  ההתנגדות  כך  העם".  "פילוג 
על  ביקורת  בבד  ובד  בשכונתם,  חרדים  להתיישבות  אביב 
וכי  בשכונתם.  ערבים  להתיישבות  שהתנגדו  עפולה  תושבי 
מה הציפייה של מקונני "התדרדרות השיח"? שקמפיין שנאה 
נגד  וחיבוק? שהפגנות  בהסכמה  מצידם  ייענה  החרדים  נגד 
תושבי דרום תל אביב יענו מצידם בחיוך? שקמפיין מכפיש 
)הגזענים, שונאי הנשים, שונאי הערבים,  נתניהו  נגד תומכי 
מנשקי הקברים ומלחכי הקש וגבב( ויענה מצידם באמירות 

מתונות וחסודות? 
אינם  הימין  ושאר מנהיגי  זה שנתניהו  מה שמעניין במיוחד 
מדברים בגנות השמאל, מה שנאמר במסגרת הקמפיין כעת 
שמאל",  "הם    - פשוטה  אמירה  זו  וגנץ  לפיד  מפלגת  נגד 
ואצל רבים זה מתורגם אוטומטית למשהו רע. למה? כי שם 
השמאל הציב את עצמו, עם שיח המאבקים הדתי, המעמדי 
והאנטי לאומי, ויצר כלפיו אנטגוניזם חריף. כך גם האמירה 
לגיטימית  )אמירה  לקלפיות"  נוהרים  "הערבים  המפורסמת 
התעוררו  לקלפי.  נוהרים  "המתחרים  הוא  הפשוט  שמובנה 
ולכו להצביע"(, אין בה כדי לומר דבר בגנות היריב הפוליטי. 
את זה עשו חברי הכנסת הערבים עצמם, בכך שהציבו עצמם 
הפלסטינית  הלאומנות  ותומכי  היהודית  המדינה  כמתנגדי 
הם  שאם  כולם  מבינים  משכך,  והאנטישמית.  הרצחנית 

נוהרים לקלפי, זה לא טוב. 
מעולם לא הייתה "אחדות בעם" לפני שלטון הימין, והיא לא 
הפסיקה בעת שלטון הימין. אלו שמסיתים ומחרחרים מדון 

ומאבקים באוכלוסיות, משתוממים כאשר מושאי מאבקיהם 
שעושה  מי  כל  גלויה.  אהדה  ואי  בחשדנות  להם  משיבים 
שימוש בחופש הביטוי בצורה ישירה ובוטה, וחייב גם לכבד 

את חופש הביטוי של מי שאותו הוא תוקף. 

לא היה פילוג בעם כמו בתקופת אוסלו, והבחירות כעת הם 
הפרופלורים  המדיניים,  הויתורים  אוסלו,  לימי  לחזור  האם 
של  נתניהו  באסטרטגיית  להמשיך  או  השלום,  וקורבנות 
של  רחבה  ביטחון  ותחושת  הסכמה  תוך  מדינית  התעצמות 
כל האוכלוסיות. זה לא פילוג, זה מציאת מכנה משותף רחב 

ומכבד. 

מתקדמים, אבל לאט
"כלכלת הסתדרות" אלה המילים החשובות שעולות במערכת 
הבחירות הזו, ומראות כי השיח הכלכלי הולך ותופס, למרות 
על  האזרחים.  של  העדיפויות  בסדר  מקום  ויותר  יותר  הכל, 
בשבוע  שפורסם   2018 לשנת  ישראל  בנק  דו"ח  זה  רקע 

החולף, נראה שיצא לציבור בדיוק בזמן המתאים. 
ומציג  ישראל,  של  הצמיחה  פוטנציאל  את  סוקר  הדו"ח 
את  לקדם  כדי  תשקיע  שהממשלה  חשוב  בהן  הנקודות  את 
תעסוקה  החרדי,  במגזר  תעסוקה  קידום  זה  בכלל  הכלכלה. 
בתשתיות  והשקעה  רגולציה  והסרת  פישוט  הערבי,  במגזר 
נכון, פשוט מאד  יותר  או  סך הכל.  והגיוני  לאומיות. פשוט 
לומר )או לכתוב( אך קידום כל אחד מהנושאים יכול להיות 

כרוך במאבקים פוליטיים לא מבוטלים. 
לפיה  השבוע,  שעלתה  זדונית  כותרת  לתקן  חשוב  ראשית, 
על פי דו"ח בנק ישראל, התוצר בישראל ירד ב-0.8 האחוז. 
זה  זדון או רשלנות. כך או כך, אין  זה  האמת, לא ברור אם 
מחמיא לתקשורת. התוצר בישראל לא ירד, נהפוך הוא – הוא 
עלה משמעותית. מה שירד מראשית העשור זה קצב הצמיחה 
לעשור  בהשוואה  אחוז  נקודת  בכ-0.8  בישראל  התוצר  של 

הקודם. כלומר, התוצר ממשיך לצמוח, רק לאט יותר. 
האטה זו מוסברת בדו"ח בעיקר בשל ירידה בקצב שבו גדלה 
האוכלוסייה בגילי העבודה העיקריים )64-25( והאטת קצב 
מאמצע  במיוחד  מהיר  שהיה  המשכילים  בשיעור  העלייה 
שנות ה-90 ועד לאחרונה. נתון שאינו בהכרח נתון לשליטת 
הממשלה, אך יש דברים אחרים בהם אפשר גם אפשר, וגם 

צריך לעשות, כדי להגדיל את הצמיחה. 
בישראל:  הצמיחה  לשיפור  נוסף  פוטנציאל  מוצג  בדו"ח 
איכות הבירוקרטיה והרגולציה, החינוך, והתשתיות משפיעים 
מאד על רמת הפריון לעובד, והללו רגישים מאד למדיניות של 
הממשלה. המדיניות הנוכחית של הממשלה בתחומים אלה 
אינה מספיקה כדי לצמצם משמעותית את הפער ברמת החיים 
לעומת מדינות עשירות יותר, אולם טיפול מוצלח יותר בכל 
התקדמות  רב:  פוטנציאל  בחובו  טומן  אלה  מתחומים  אחד 
המפותחות  המדינות  בקרב  הדירוג  פסגת  אל  ישראל  של 
)האחוזון ה-95( עשוי להגדיל על פי מודל הצמיחה את רמת 

התוצר לנפש בשנת 2065 ב-18% בהשוואה לרמתו כעת. 
 34 מבין  ה-30  במקום  מדורגת  ישראל  המוסדות,  בתחום 
המדינות שחברות בארגון ה-OECD ב"קלות עשיית העסקים" 
)מדד ה-DOING BUSINESS של הבנק העולמי, אשר מודד 
ביורוקרטיות(.  בפעולות  לנקוט  אפשר  ומהר  קל  כמה  עד 

במיוחד  נמוך  בדירוג  נמצאת  ישראל  שלושה מדדים שבהם 
הם קלות רישום נכסים )30(, פשטות תשלום המיסים )32(, 
ומידת האכיפה של חוזים )28(. אחד הצעדים שניתן לנקוט 
איכותיים  יעדים  לקביעת  לפעול  הוא  זו  תמונה  לשפר  כדי 
מרבית  ולגמישות  הממשלה  משרדי  בעבודת  וכמותיים 

באימוץ טכנולוגיות שיסייעו בייעול התהליכים.
כאשר נתניהו היה שר אוצר בשנת 2003 הוא היה רפורמטור 
)וגם  משמעותיות  רפורמות  קצר  בזמן  ביצע  הוא  רדיקל, 
נהנים  אנו  ומתוצאותיהן  המשק,  את  לשפר  כדי  כואבות(, 
היום. מאז, נתניהו הפך לרפורמטור שמרן, אשר פועל קודם 
כל לשימור ההישגים הקיימים ולמנוע שחיקה שלהם, ובנוסף 
בתחומים  ובעיקר  מתונה  בצורה  אך  המשק,  שיפור  המשך 
בהם המאבק הפוליטי אפשרי יותר. ההישג הכלכלי העיקרי 
בלי  ביורוקרטיה.  פישוט  זה  האחרונות,  בשנים  נתניהו  של 

יותר מידי רעש, הרגולציה בישראל קוצצה והוקלה. 
מינימלית  ציבורית  עניין  רמת  עם  נתניהו  עשה  זה  כל  את 
התקשורתית  בזירה  ובולטת  ברורה  דרישה  הייתה  לא  מאד. 
"כלכלת  למרות  זה  וכל  רפורמות.  לקדם  והציבורית 
ההסתדרות" אשר מנסה למנוע כל שינוי, כדי לשמר מקומות 
עבודה של עובדים מיותרים, או עובדים שהופכים למיותרים. 
נקווה  יותר,  גבוהה  הציבורית  שהמודעות  אלה,  בבחירות 
שיהיה תמריץ לפוליטיקאים להיכנס חזיתית במגזר הציבורי 
המאובן, ולשפר את התפוקה שלו והשירותיות ולאזרח. צריך 
ב"כלכלת  להילחם  להבטיח  הפוליטיקאים  כל  את  להביא 
ובולטות, כמו אצל  נוספות  ולאפשר רפורמות  ההסתדרות", 

נתניהו בשנת 2003.


"כלכלת הסתדרות" אלה 
המילים החשובות שעולות 
במערכת הבחירות הזו, 
ומראות כי השיח הכלכלי 
הולך ותופס, למרות הכל, 
יותר ויותר מקום בסדר 
העדיפויות של האזרחים. 
על רקע זה דו"ח בנק 
ישראל לשנת 2018 
שפורסם בשבוע החולף, 
נראה שיצא לציבור בדיוק 
בזמן המתאים. 

אל תספרו לנו שנתניהו 'מפלג את העם', כשהעם היה מפולג הרבה לפניו, והמתלוננים עליו – הם אלו 
שאחראים להרבה מההסתה והשנאה • וגם: השיח הכלכחי במערכת הבחירות מתגבר
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בחירות לכנסת ה21 כל הקלפים נשלפו, ההפתעות 
בעולם  קילומטראז'  שרף  נתניהו  ומוצו.  כמעט 
לא  גנץ  בני  אחרת.  בליגה  מנהיג  שהוא  והוכיח 
ויהיר-לפיד  מצויה,  בלתי  בשלומיאליות  לטעות  הפסיק 
וואחד  סיבוב'.  עליו  ש'עשו  מתמיד,  יותר  היום  משוכנע 
סיבוב. שלושה גנרלים חסרי ניסיון ומינימום הבנה, התלבשו 
הוגה,  מקימה,  את  והפכו  בשוק  היחידה  הפלטפורמה  על 

הבעלים הרשום, לזוטר ומשנה והפסידו את הצ'אנס.  
יהיה קשה להקים קואליציה. כולם תלויים בכולם ולא רק 
באם  כוח.  זה  חולשה,  לפעמים  כחלון.  משה  של  ב׳כולנו׳ 
משכילים להכיר בחולשה ובצורך לוותר. ׳אנו תלויים זה בזה 
ואחרת נמצא עצמנו תלויים זה ליד זה', משפט חכם שאמור 
להיות ממומש. נתניהו תלוי במפלגות הימין שמימינו, הפעם 
מדיניות  ושינוי  המשפט,  מערכת  ריסון  על  יוותרו  לא  הם 
הכוח בעוטף וביהודה ושומרון. החרדים, שהשבת בפרהסיה, 
בעיות השיכון לזו״צ וכמובן שימור עולם התורה וחוק הגיוס 
מפלגות  נוחים.  הכי  השותפים  מעייניהם.  בראש  שנדחה, 
זה  כחלון  פתירה.  בעיה  הם  והחרדים  בן-גביר  כולל  הימין 
זה  תעבור,  באם  לוי  אורלי  של  ׳גשר׳  לא.  ותו  האוצר  תיק 
הפתרון האולטימטיבי של ליצמן, להתפטר מתיק הבריאות 
הגיוס׳.  ׳חוק  בגלל  קשה,  בעיה  ליברמן  איווט  באלגנטיות. 
מבחירות  מאוים  ויעבור,  במקרה  שגם  הצלופח,  ליברמן 

חוזרות או מקואליציית מרכז-ליכוד, ימצא דרך.
מפלגת ׳זהות׳ של משה פייגלין היא בחזקת ׳נעלם׳. איש 
ימין מובהק, משיחי הקורא להקמת בית המקדש ומלכות בית 
דויד, שמצא ׳סטארטאפ׳ לקרוץ למגוון בוחרים פוטנציאלים. 
משמאל - קנביס חופשי, ומימין - חידוש המלוכה היהודית. 
בעשייה  אפס  לצד  ועניין,  נושא  בכל  ורהוט  מסודר  מצע 
שנה,   20 הישראלית  הפוליטיקה  בשולי  מדשדש  מעשית. 
איש ׳הר הבית׳, תקופה קצרה בכנסת, שבא הצליח להסתכסך 
בהכרזות  עצמאי.  לאיש  במיוחד  קשה  דבר  לא  נתניהו,  עם 
של טרום המו״מ, הוא פתוח לכל הצעה! כאב ראש אמיתי. 
פייגלין, תאכיל את  עמידה על עקרונות ה׳מצע׳ הסדור של 

הימין הרבה מרור! עוד לפני ליל הסדר. 
מו״מ  והליכוד,  נתניהו  בנימין  של  קלה  הכי  האפשרות 
ליעלון,  הביטחון  ללפיד,  החוץ  תיק  כחול-לבן.  עם  זריז 
לגנץ,  והמודיעין  אסטרטגים  לשירותים  והתיק  רוה״מ  מ״מ 
תיק מכובד לאשכנזי. מו״מ אמיתי ומתקדם, מבריח ומכניס 
מבוהלות  יונים  כמו  נתניהו,  כנפי  תחת  הלווין  מפלגות  את 
וחרדות. הסנדול מראש של גנץ ולפיד, הדם הרע שהתגלה, 
עדיין  נתניהו! מישהוא  על ראש  ו... כתב האישום המאיים 

זוכר? מאיימים על המהלך המתבקש. נתניהו כבר עשה זאת 
בעבר. לפיד כיהן כשר אוצר בממשלת נתניהו, יעלון בביטחון 
הם  ואיתו,  תחתיו  שירתו  כשהם  רמטכ"לים.  וגנץ-אשכנזי 
דיברו והתבטאו על נתניהו אחרת. בוגי-יעלון מאז שהועף, 
יאיר-לפיד מאז שנזרק, החלו בזמירות בנוסח אחר לחלוטין. 
ש40  יודע  כבר  הוא  לחלוטין.  אחרים  חלומות  לבני-גנץ 
של  שקטה  ותמיכה  ומר״צ  העבודה  יהיו.  לא  מנדטים 
משה-פייגלין  שנאת  על  בונה  הוא  מספיקים.  לא  הערביות 
׳זהות׳, לנתניהו. איווט-ליברמן שיכול להסתגל לכל מעשה 
מרכבה, כחלון ואורלי-לוי, להם הוא מחזיק ידיים. זה עלול 
לא להספיק. תלוי על כרעי תרנגולת, ואחוז החסימה הגבוה. 
׳החרדים׳, המשענת הכי יציבה בשוק. הבעיה, לפיד-חרדים! 

להחליף  בכדי  צווארו  את  יקריב  לפיד  האם  בחלב.  בשר 
שלטון? אי אפשר לבנות על זה. 

משה  זהות.  מפלגת  היא  הבאה  הקואליציה  של  המפתח 
האוטוריטה  גם  שהוא  בטוח  לא  בראשה,  עומד  פייגלין 
שתנהיג ותנהל את המפלגה. מידת ההשפעה שלו אישית על 
אמסלם,  חיים  הרב   2 מספר  ברורה.  לא  העתידיים  הח"כים 
׳עבמי״ם׳  האחרים  מונהג.  ולא  עצמאי  שהוא  הוכיח  כבר 

לליכוד,  ימינה,  יחתור  אישית  פייגלין  באם  גם  מזוהים.  לא 
לא ברור איזה נדוניה וכמה אצבעות הוא מביא איתו. פיצול 

בזהות, אפשרי גם אפשרי.  
החרדים בגרסה מוקטנת של 12/13 ח"כים בלבד, הופכים 
גלגל  עודף,  סרח  הטוב.  במקרה  בקופסא׳,  ׳מונחים  להיות 
לחרדים  אין  ׳באמת׳  באם  טוב.  הפחות  במקרה  חמישי, 
אופציה לשיתוף עם גנץ-לפיד, הם תלויים בנתניהו בלעדית, 
כשהמחיר ידוע מראש. המשך החזקת עולם התורה, פשרה 
השבת  וחיזוק  דתית  בחקיקה  אפס  הגיוס,  בחוק  כואבת 
בכל  והליכוד  מפץ,  שאין  במקרה  רק  זה  גם  בפרהסיה. 
גרסה לא חובר לכחול-לבן. רק חיזוק הכוח החרדי ל15/16 
מנדטים יכול להוביל לממשלה-קואליציה שתלויה רק בהם. 
כל תוצאה אחרת, מחייבת פשרות ושיתוף מפלגות שסותרות 

במהותם את האג׳נדה החרדית. ליברמן וזהות לדוגמה.
החרדים  הקולות  מספר  מניין  חשוב,  פחות  ולא  בנוסף 
בבחירות, מהווה מדד הכי מדויק להערכת משקלם הציבורי, 
לא-חרדית  למפלגה  שניתן  חרדי׳  ׳קול  הציבור.  כלל  בתוך 
החרדי  הציבור  משקל  את  מקטין  חילונית,  וודאי  בעליל, 
פעמיים, מקטין את משקל החרדים, מגדיל את משקל הציבור 
ותרבות,  לחינוך  תקציבים  וחלוקת  התייחסות  בעת  הכללי, 
שיכון וקרקעות, הקצאת מבני חינוך, נקודה קריטית. נקודה 

שלא הובהרה מספיק למתלבטים.  
פחות משבוע לפני הבחירות, מישהוא זוכר שמייד אחריהם 
נתניהו ניצב לפני שימוע גורלי? הנושא הורד לחלוטין מסדר 
והמדיה  המערכה  את  ניווט  כשרונו  ברוב  נתניהו  היום. 
בהתאם לרצונותיו. הדיון וההתלהמות הנוכחים משרתים את 
נתניהו, אלוף המדיה. הדיון ביכולותיו האישיות של בני גנץ, 
ולא בפרשת הצוללות, בכישרונם של רביעיית המוסקטרים 
שמובילים את כחול-לבן, לעומת בנימין נתניהו מנהיג ברמה 
עולמית, משרת את הליכוד יותר מאשר כל קמפיינר מצליח.

המו״מ  משתנה.  השיח  הבא,  בשבוע  רביעי  ביום 
הקואליציוני מתחיל, מתחיל מסע הלחצים על כבוד הנשיא 
התוצאות  הקואליציה,  הרכבת  את  להטיל  מי  על  שמחליט 
יקבעו את הטון. 5.3 מליון מצביעים בספר הבוחרים, הרבה 
פחות ממאה אלף מתוכם, יקבעו באם יהיו חילופי שלטון או 
לא. אבסורד נוסף שמכתיב אחוז-החסימה הגבוה 3.25 אחוז. 
ייתכן בהחלט, שקולות הגוש הימני יהיו גבוהים ב200 ואפי׳ 
הנדרש,  הסף  את  יעברו  מפלגות שלא  ובגלל  קול   300.000
השלטון.  את  יפסיד  הימין  גוש  הסופי,  המנדטים  בחישוב 

הימין תמיד סבל מפיצולים. יהיה מעניין.

מצב המנדטים וחלוקת המפלגות עשוי להשאיר את גורלנו תלוי בידיו של פייגלין ⋅ כדי 
להימנע מקדנציה גרועה – על החרדים להצליח להגיע לסף של 15 מנדטים ויותר

עו"ד יצחק שינפלד 



ביום רביעי בשבוע הבא, השיח משתנה. המו״מ הקואליציוני מתחיל, מתחיל מסע הלחצים "
על כבוד הנשיא שמחליט על מי להטיל את הרכבת הקואליציה, התוצאות יקבעו את הטון. 

5.3 מליון מצביעים בספר הבוחרים, הרבה פחות ממאה אלף מתוכם, יקבעו באם יהיו 
חילופי שלטון או לא



13 כ"ט אדר ב' תשע"ט 5/4/19

בימים האחרונים שנותרו לבחירות, פותחת דגל 
התורה בקמפיין המיועד לתושבי הצפון והדרום 

הרחוק - פריפריה. 
אקדים ואומר, היא עושה זאת בצדק מסוים. 

למה מסוים? כי הטענה שלהם היא שישנם פעילי קירוב 
שעובדים בכל השנה כולה, ובגלל זה זכותם לבוא עכשיו 
ולנסות ולתעל זאת לכדי הצבעה ליהדות התורה בבחירות. 
נניח לטענה זו, הסיפור הוא כזה. ש"ס של בחירות 2015 
מתמודדת עם קושי מסוים בקרב אותו קהל המתלבט בין 
הצבעה לתנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף לבין הצבעה 

למחל כדי להציל את ביבי. 
נכון, ש"ס של היום היא ש"ס של הבני תורה מצד אחד, 
אבל עדיין היא פועלת בקרב ציבור גדול שאינו נמנה על 
בני התורה. כל המאבק של ש"ס עכשיו, הוא בדיוק על 
אותו קהל וציבור. זה אמנם לא ציבור מאוד גדול, ש"ס 
להערכתי תביא שישה מנדטים גם לולא אותו ציבור שעליו 

אני מדבר כעת. 
אבל, עדיין מדובר בציבור שיכול להוסיף לש"ס עוד 
מנדט אחד, ולכן הניסיון של דגל התורה לפנות לאותו 
קהל הינו בבחינת לגזול את כבשת הרש. לדגל התורה 
בפרט וליהדות התורה בכלל יש עוד הרבה מאוד עבודה 
לעשות בקרב ציבור הצעירים/החרדים העובדים שיצביעו 
ג' ולא ירעו בשדות זרים כדוגמת מפלגת הליכוד או זהות 

של משה פייגלין. 
במקום זאת, הם עושים מהלך שאני לא יודע כמה קולות 
זה יכול להוסיף להם, אם בכלל. זה גם לא חברי כלפי ש"ס. 
לא לפני הרבה זמן התקיימו כאן הבחירות לרשויות 
המקומיות. בבחירות לרשויות היה שיתוף פעולה כמעט 

מוחלט בין דגל התורה לש"ס. 
את שיתוף הפעולה הזה תקפתי לא אחת, כאן בטור הזה 
ובמקומות נוספים בהם אני מדבר. כך מתנהגת מפלגה 
שנהנתה משיתוף הפעולה עם אחותה הגדולה יותר? זה לא 
חברי, זה גם לא רציני. מוטב אם בימים האחרונים יתעשתו 
שם בדגל התורה ויניחו לש"ס לפנות לציבור העמך הספרדים, 
במקום להתקוטט עם ש"ס על מהלך שהינו חסר כל סיכוי. 

פאניקה מלאכותית

בימים הקרובים כולנו נצפה במהלך של הליכוד בראשות 
בנימין נתניהו. מהלך שיכלול כולו הפחדה. הפחדה מפני 
איבוד שלטון הימין לטובת מפלגת כחול לבן של לפיד 
וגנץ. את האיתותים הראשונים ממהלך בכיוון ההפחדה 
כבר ראינו השבוע. יו"ר הכנסת יולי אלדשטיין העניק לי 
השבוע ראיון במהדורה המרכזית של רדיו קול חי. במהלך 
הראיון שאלתי אותו איך לדעתו יסתיימו הבחירות מבחינת 
התוצאה? והוא ענה לי שלדעתו המרוץ צמוד, צמוד מאוד. 
כאן אני רוצה לומר, אין כאן שום מרוץ צמוד. הרי גם 
אם כחול לבן יביאו מספר גבוה יותר של מנדטים מהליכוד 
)להערכתי זה לא יהיה, תרשמו: הליכוד עם 30 מנדטים פלוס 
פלוס, כחול לבן עם 27/28 מנדטים( אבל נניח וכך יהיה, אין 
ללפיד וגנץ שום אופציה כדי להרכיב את הממשלה הבאה. 

ראשי המפלגות החרדיות כבר הודיעו בכל במה אפשרית 
שהם עם לפיד לא ישבו באותה ממשלה. 

אז נכון, בכחול לבן בונים על הקשר הטוב שיש למשה 
בוגי יעלון )שאף אמר זאת בקולו שלו השבוע אצלי גם, 
במהדורה המרכזית בקול חי( עם הציבור החרדי. אבל קשר 
טוב של בוגי עם הציבור החרדי זה לא מה שיטה את הכף 
ויעביר את המפלגות החרדיות צד. אין הרי סיכוי שהם 
ימליכו את לפיד כראש ממשלה ברוטציה על פני נתניהו. 
המפלגות החרדיות הופכות להיות במצב כזה לשון מאזניים, 
וכל זה בהנחה שכחול לבן מביאים מספר מנדטים משמעותי 

גבוה יותר מהליכוד. 
מה כן יכול לקרות? מה שיכול להיות זה שהליכוד ינצח 
בפער עצום, אבל עדיין כשיראה נתניהו שהוא תלוי במשה 
פייגלין והדרישות הלא הגיוניות שלו, במקרה כזה יפנה 

נתניהו לגנץ ולפיד וירצה להקים ממשלת אחדות איתם. 
או אז, מי שיישארו בחוץ יהיו המפלגות החרדיות. וכאן, 
צריך להזכיר לציבור. האדישות שאנו רואים היום בקרב 
הציבור החרדי באה אחרי ארבע שנות שלטון. אחרי ארבע 
שנות שובע, יש לנו שכחה ממה שעולל כאן יאיר לפיד 
לציבור החרדי כשכיהן כשר האוצר בממשלת נתניהו. הוא 
)לפיד( ונפתלי בנט עשו ברית ביניהם, בברית הזו היה דבר 

אחד: הציבור החרדי בחוץ. 
ידע כל אחד המגדיר עצמו כחרדי, בקול שלו בקלפי 
לכל מפלגה שאינה חרדית הוא מסכן את עולם התורה 
כולו. הוא מסכן את בחורי הישיבות, את המוסדות, את 
הציבור החרדי כולו. לכן, בבואנו ביום שלישי הקרוב אל 
הקלפי נזכור זאת. נכון שעדיף לציבור החרדי את שלטונו 

של בנימין נתניהו, אבל זה צריך להיות בערבון מוגבל. 
נתניהו עושה מה שטוב לו, פחות מה שטוב לציבור 
החרדי. אם יראה נתניהו שהמפלגות החרדיות חלשות 
הוא לא יהסס להותיר אותם מחוץ לממשלה. הוא עשה 
זאת בשנת 2013 והוא לא יהסס לעשות זאת שוב אם זה 

ישתלם לו בשנת 2019. 

האחריות מחייבת

כתבתי על זה במקטע הקודם כאן בטור, אך אני מרגיש 
שזה לא מספיק. בעוד אני כותב את הטור הזה, אני שומע על 
קמפיין חדש של הליכוד המיועד אל המגזר החרדי. הציבור 
החרדי יכול להיות גאה בעצמו שהרוב הגדול מצביע לפי 
איך שגדולי ישראל יורו לו. ועשית ככל אשר יורוך זו לא 

רק סיסמה, אלא דרך חיים של רוב הציבור החרדי. 
אבל, אם ביום שלישי הקרוב כוחן של המפלגות החרדיות 
ש"ס ויהדות התורה, ירד ולו במנדט אחד בלבד - אזי כולנו 
נצטרך לתת את הדין. מאבקם העיקש של המפלגות החרדיות 
בנושאים כמו גיוס ושבת, ועוד נושאים רבים שהם בבחינת 
ציפור הנפש של היהדות החרדית - צריכים להיות בראש 

מעיינינו בבואנו אל הקלפי ביום שלישי הקרוב. 
ולא רק זה, כבוד התורה. כבודם של מרנן ורבנן גדולי 
ישראל. מי שראה השבוע את נשיא מועצת חכמי התורה 
מרן חכם שלום כהן, איך שמרן בכה והתחנן. על מה בעצם? 

על כבוד התורה שלא יהיה מחולל. כל אדם, איש או אישה. 
היראים לדבר השם, לא מסוגל להצביע עבור מפלגה שאיננה 

חרדית. 
נכון, בקלפי איש אינו רואה, איש אינו יודע מה תצביעו. 
אבל בבחינת דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת 
וכל מעשיך בספר נכתבים. גם אם יש לנו טענות על נציגים 
שונים, גם אם לא תמיד היינו מרוצים מפעילותם. עלינו 
לזכור, כבודם של מרנן ורבנן גדולי ישראל מונח על כף 
המאזניים. אם בכל השנה כולה אנו הולכים לגדולי ישראל 
לקבל את ברכתם בכל דבר ועניין. אם בכל השנה כולה אנו 
מצייתים לגדולי ישראל. ביום הבחירות הציות צריך להיות 
מתוך הערכה לתורה, מתוך הכרה שאנחנו כציבור החרדי 

אין לנו את הזכות שכבודם של גדולי ישראל יירמס. 
כבר ראינו לאחרונה כמה תחקירים וכתבות המנסות 
להסביר שהציבור החרדי זה לא מה שהיה פעם, אדרבה 
ואדרבה. ביום שלישי הקרוב נוכל להראות לכל מוציאי 

דיבת הציבור החרדי רעה כמה שגו. 
לספרדים יש מרן אחד ומועצת חכמים אחת וש"ס אחת. 
לאשכנזים יש את גדולי ישראל שלהם, עם מפלגה אחת 
המייצגת אותם ג׳. וביום שלישי יינתן האות וגם ההזדמנות 
לקיים את הוראתם של גדולי התורה, לא נזוז מהוראתם 
ימין או שמאל. כבודם אינו מחול, ולמען כבודם לא נחשה. 

עזבו את הפריפריה 
האם דגל התורה פועלת נכון כשהיא מנסה לגייס קולות בפריפריה? • מדוע לא צריך להתייחס ברצינות 

לקמפיין ההפחדה של הליכוד? • ולמה חרדי צריך להצביע למפלגה חרדית גם אם היא לא כוס התה שלו? 

ידע כל אחד המגדיר עצמו 
כחרדי, בקול שלו בקלפי 

לכל מפלגה שאינה חרדית 
הוא מסכן את עולם התורה 

כולו. הוא מסכן את בחורי 
הישיבות, את המוסדות, את 

הציבור החרדי כולו. לכן, 
בבואנו ביום שלישי הקרוב 
אל הקלפי נזכור זאת. נכון 
שעדיף לציבור החרדי את 
שלטונו של בנימין נתניהו, 

אבל זה צריך להיות בערבון 
מוגבל



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

"
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מעמד 'טהורים יירשוה' בחצר הקודש צאנז
 ציון שנת ה-65 להנחת אבן הפינה לקרית צאנז בנתניה והכנסת ס"ת לזכות האדמו"ר שליט"א 

צילומים: משה גולדשטיין, אהרן ברוך ליבוביץ ויעקב נחומי

שמחת נישואי נכדת גאב"ד יבניאל הרה"צ רבי סיני מאיר פרנקל, בת לבנו הרה"צ מזלאטשוב ונינת האדמו"ר מצאנז זמיגרד זצ"ל
עם החתן נכד הרה"צ רבי יהושע אשר רבינוביץ, אבדק"ק משכנות הרועים מזעליחוב, בן לבנו הרה"צ יעקב מנחם רבינוביץ

צילומים: יהודה פרקוביץ ודוד ארזני 

זקן הראשונים לציון הגר"א בקשי 
דורון מקבל קופת צדקה מיצירת אומנות 

מהאמן הבינלאומי מר מישאל ליאני

האדמו"ר מויז'ניץ בהילולת אביו האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע"א במלאת שבע שנים להסתלקותו 
צילום: יהושע פרוכטר 
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יום עיון למנהלי הסמינרים ביוזמת 
"איגוד מנהלי הסמינרים" בארץ

שמחת נישואי בת המשפיע הגה"צ רבי ניסן דוד 
קיוואק עם נכדת דומ"ץ סאטמאר אנטוורפן הגרחיד"ו 

ווייס צילום: שלמה טריכטר

מעמד ברכת יין סגולה לד' כוסות ע"י האדמו"ר מויז'ניץ 
לתומכי מפעל החסד הגדול קמחא דפסחא ויז'ניץ

מסע הלווית זקן האדמו"רים הרבי מסקולען זצוק"ל.  צילומים אברומי ברגר, ארי ק, ושימי פ..

חב
יב
תורצ

םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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