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עם הצגת המדגמים היה אפשר לשמוע את המגישות השונות אומרות: "עדיין לא ברור מי ראש הממשלה". המדגמים לא שיקפו את התוצאה – מה שגרם גם לגנץ לחשוב שהוא מנצח – 
כעת, כשהתוצאות ברורות לכל, ביקשנו מבכירי הכותבים במגזר החרדי והכלכלי לנתח את המספרים, לספר לנו על ההצלחות המפתיעות והדרך אליהן ולכתוב את אשר על ליבם במוצאי 
בחירות הללו • חיים שיין, מבכירי פובליציסטים בישראל ובישראל היום, קורא לאחד את השורות ומאשים את השמאל ואת התקשורת בחוסר ענייניות, ישי כהן, פרשן פוליטי בכיכר 
 ,jdn השבת מסביר את הדרך של ש"ס אל הפתעת הבחירות החרדית, יענקי קצבורג, עיתונאי וותיק בתקשורת החרדית, מסביר למה נפל לקולות הרקע ושמאל בן צבי, עורך ראשי באתר

מסתכל למספרים בעיניים ומנתח אותם מנקודת מבטו

לחזור לשפיות / חיים שיין

מערכת הבחירות ההזויה הסתיימה. אפשר לקפל את השלטים, לאחסן את הסיסמאות, 
לנעול את מגירות השטנה והזעם ובעיקר לכבד את אזרחי ישראל, שבדרך דמוקרטית 
להפליא בחרו בהנהגה שתוביל את המדינה אל עוד הישגים והצלחות, במישור הלאומי 
והבינלאומי. המדגמים לא מבטאים את תוצאות האמת. על פי המדגמים השונים, יש 
מפלגות על סף אחוז החסימה ותוצאות האמת יכולות לשנות את התמונה הכוללת. אין 
לי ספק שיהיה שינוי והוא יהיה לטובת גוש הימין, מכיוון שאנשי ימין הולכים להצביע 

בשעה המאוחרת וקולות החיילים ברובם לא שייכים לשמאל.
בשאלה  להכרעה  הבחירות  מערכת  את  הפכו  בתקשורת  ונציגיו  הישראלי  השמאל 
את  לקבל  כדי  תספיק  ביבי"  לא  "רק  הסיסמה  תחת  ההתקבצות  האם  בלבד,  אחת  
אפילו  היתה  לא  לשמאל.  מהימין  השלטון  את  להעביר  בהם  שיהיה  המנדטים  מספר 
ובהכפשות  ברכילויות  העיסוק  ספק  ללא  מהותי.  לדיון  שזכתה  רצינית  אחת  סוגיה 
בכל תחום  הכבירים  להישגים  וביטוי  הימין  האידיאולוגיה של  לניצחון  הוא ההוכחה 
בעשור האחרון. הוויכוחים האידיאולוגיים הסתיימו, לשמאל אין סחורה לשווק, ונותר 
רק לעסוק בשאלה הפרסונלית. מספר המנדטים שניתנו לכחול לבן הוא תוצר מובהק 
לשיאו  והגיע  רבות,  שנים  לפני  בתקשורת  שהחל  והדה-לגיטימציה  השיסוי  מסע  של 
במערכת הבחירות הזו. נתניהו יוכל להרכיב את הממשלה הבאה. גוש השמאל הציוני 
קטן משמעותית מגוש הימין. יש רק לקוות שהשמאל יקבל את תוצאות הבחירות, שהרי 

לדידם הדמוקרטיה היא שיטת ממשל נאורה, רק כאשר היא משרתת אותם.
בעוד יום-יומיים, כשאורות אולפני הבחירות יכבו, שוב נשמע וביתר שאת על צוללות, 
בגידה, פלדה וחקירות. השיטה מוכרת וידועה ומצביעי כחול לבן אפילו התפתו להאמין 
לה. עיקר המאמץ התקשורתי יתמקד במסע מתוזמן על מנת להפוך את היועץ המשפטי 
רק  יש  הממשלה.  הרכבת  את  להטיל  מי  על  הנשיא  בהחלטת  בכיר  כשותף  לממשלה 
לקוות שהחלטת הנשיא תהיה ישרה והגונה כך שהציבור יזהה אותה ככזו. הדבר הנחוץ 
ביותר כעת הוא להרגיע את הרוחות. תוצאות הבחירות הראו שבתוך החברה הישראלית 
יש גלים אדירים וחזקים  של שנאה ושטנה. פעם, לפני הרבה מאוד שנים, שילמנו מחיר 
כבר על שנאת אחים ושנאת חינם. חשוב לזכור שכולנו אזרחים של מדינה אחת, הבית 
של כולנו ואין לנו בית אחר. ממשלת הימין תקום ונקווה שכל אזרחי ישראל יקבלו את 

ההכרעה.

הטור באדיבות 'ישראל היום'

הדרך להצלחת ש"ס / ישי כהן, כיכר השבת

"שמונה מנדטים, שמונה", עודכן יו"ר ש"ס השר אריה דרעי בתוצאות המעודכנות 
של הבחירות, בשעות הלילה המאוחרות, והתמלא באושר: הקמפיין הצליח, הציבור 
חזר הביתה, מרן משגיח מלמעלה ולא פחות: השלום בציבור הספרדי מוכיח את 
עצמו. אם נעזוב לרגע את ראש הממשלה בנימין נתניהו וההישג המדהים שלו, אין 
ספק שהמנצח הגדול של הבחירות הוא יו"ר ש"ס השר אריה דרעי, שהצליח להחזיר 

את ש"ס להיות המפלגה השלישית בגודלה בכנסת ה-21.
אולי שכחנו, אבל לפני כחודשיים וחצי, מעט לאחר הכרזת הבחירות, הסקרים 
 - שישי  ביום  שפורסם  האחרון  הסקר  החסימה.  אחוז  בסכנת  ש"ס  את  העמידו 
לתנועה.  בלבד  מנדטים  חמישה  חזה   - ש"ס  עם  דייק  האחרונות  השנים  שבעשר 
פחות.  לא  המפלגה,  של  כוחה  הגדלת  עם  הבחירות  את  מסיים  דרעי  זאת,  ובכל 
וכן, זה בזמן שנתניהו שתה בקשית את קולות הימין והפריפריה. בימים האחרונים 
דרעי לקח את הפיקוד על הקמפיין, ניהל אותו באופן אישי. הוא יזם, הגה ומשרדי 
הפרסום ביצעו וכך יצא לקמפיין 'מפעלו של מרן בסכנה'. זה החל בנאומו בבית 
שחששו  כאלו  היו  ש"ס.  של  המסוכן  מצבה  על  בבכי  פרץ  שם  'היזדים',  הכנסת 
מהקמפיין, אך דרעי הלך עליו בכל הכוח, העיר את הלב הספרדי, הפעיל את כל 
כוחו גם על גורמים כאלו שלא היו חלק מהתנועה בלשון המעטה, 'הבית בסכנה, לא 

הזמן להתחשבנויות', אמר דרעי וביקש מהם להירתם. ביקש ונענה.
הרבה  הרבה  החל  הוא  האחרון,  בשבוע  החל  לא  הגדול של ש"ס  ההישג  אבל 
אחורה. לפני 11 חודשים. יו"ר ש"ס יזם את 'השלום הספרדי'. העמיד לעצמו יעד: 

עד הבחירות - ציבור ספרדי מאוחד.
השתתפו  בה  הראשונה  השלום  פגישת  התקיימה  שעברה,  בשנה  אייר,  בט' 
הראשונים לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי שלמה עמאר לצד דרעי עצמו. 
לא  המיוחל.  הספרדי  השלום  את  החלה  ולמעשה  ארוכה  שעה  שנמשכה  פגישה 
מעט פרשנים לעגו, התייחסו למפגש כ'עוד תמונה', אבל דרעי לא התייחס. כן, גם 
בסביבתו היו לא מעט שהתנגדו למהלך. משם דרעי המשיך בשלום עם כלל הרבנים 
הספרדים, כדוגמת הרבנים אברג'ל מנתיבות, והוביל לאיחוד הציבור הספרדי תחת 
מועצת החכמים. את החיסרון הגדול בדמותו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל סיפק בנו 
הראשון לציון הגר"י יוסף, שתוך כדי נטילת סיכון אישי רב הסתובב בחודש האחרון 
בעצרות רבות ברחבי הארץ וראה אלפי אנשים שדמותו הזכירה להם את אביו זצ"ל.

בשבוע האחרון הוא הגדיל לעשות והתארח בשבת באלעד וראה אלפי אנשים, 
מה שהוכיח את עצמו: ש"ס, למרות המוראל הירוד, עלתה מ-6200 קולות ל-7700 
קולות בעיר, וזה לא מובן מאליו. בנוסף לקח הראש"ל סיכון אישי ועלה לקבר אביו 
לצד שלטי ש"ס וכן הפך את השיעור המרכזי ב'יזדים' ובלווין לכינוס בחירות, תוך 
שהוא מדבר במפורש על התורה בהצלת מפעליו של מרן והחרדה מפני קריסתם, 
הדיבורים עשו את שלהם ככל הנראה. לבחירות הגיע דרעי עם ציבור ספרדי מאוחד, 
מלבד ישיבת 'כסא רחמים', אך הוכיח לציבור בראיון ל'כיכר השבת', שגם בימים 
הצביע  הציבור  וסורב.  להנהגה,  לחזור  בש"ס,  תפקיד  ישי  לאלי  הציע  האחרונים 
בקלפי, הצביע אמון במפעלו של מרן זצ"ל, במועצת חכמי התורה בנשיאות ראש 
מלמעלה  השגיח  מרן  וכן,  שהוביל.  ובאחדות  דרעי  באריה  כהן,  הגר"ש  הישיבה 

שגם חיים אמסלם - שהיה בטוח שיכבוש את המשרד לשירותי דת - נותר בחוץ.
בבני ברק, לדוגמא, תנועת ש"ס עלתה בכ-4,000 קולות בבחירות הללו לעומת 
הבחירות המוניציפליות, אלו כנראה אותם קולות שנטשו את ש"ס והצביעו למפלגת 
דרעי  לש"ס.  חזרו  הגדול  ברובם  'יחד'  שמצביעי  ההוכחה  זאת  תרצו,  אם  'יחד', 
חוזר מהבחירות כמחוזק גם מול חבריו מ'יהדות התורה', אלו שלא הפסיקו לתדרך 
על דאגה לש"ס מאחוז החסימה, גם כחלק מההסבר מדוע צריך 'מפץ חרדי'. זהו, 
חברינו הליטאים והחסידים: הפסיקו את ההתנשאות עלינו. אנחנו חזקים, יש לנו 
אבא שמשגיח עלינו מלמעלה. תדאגו לשלום הפנימי שלכם, יותר חשוב. בנוסף, 
בבחירות האחרונות נשבר טאבו. בכיר רבני חב"ד בישראל, הגרי"י ירוסלבסקי יצא 
יחד עם חבר מועצת הרבנות הראשית מטעם החסידות הגר"ש אליטוב בקול קורא 
חב"ד  של  ספרדים  קהילות  רבני   25 הצטרפו  קורא  הקול  אל  ש"ס.  למען  לפעול 
וההשפעה נראתה בעיקר אצל אלפי מסורתיים שנמנים על קהילותיהם בערי השדה 

לצד משפחות ספרדיות בתוך החסידות.
ולא שכחנו את "המאבק" על קולות הפריפריה. אפשר לסכם את המאבק בדבריו 
של חבר המועצת הגאון רבי דוד יוסף: פעם בארבע שנים ג' מגיעה לפריפריה בכדי 
לקושש קולות. הפעם היא גם תוכח שמלבד כותרות - זה לא באמת מחזיק מים. 
לפריפריה המזרחית יש הנהגה, לא קונים אותה בסרטוני תעמולה. עד כמה ש"ס 
חזקה בפריפריה? תראו מה ביבי עשה למפלגות הימין, בדרום הארץ. בדרך הטבע 

ש"ס הייתה צרכה להתרסק. 

הטור באדיבות אתר 'כיכר השבת'

סליחה שהאמנתי לקולות הרקע / יענקי קצבורג

קולות הרקע הצליחו לבלבל אף את טובי "אנשי המספרים" של המפלגות החרדיות, 
לקולות  ש"ס,  של  העגום  מצבה  את  הרקע"  "קולות  אנשי  טפטפו  שנים  ארבע  במשך 
הרקע יש השפעה כנראה, צייצנים למיניהם מטפטפים כמעט מידי יום ציטוטים אמירות 
דרעי  אריה  ש"ס  ביו"ר  לפגוע  ניסיון  הוא  כולם  של  המשותף  המחנה  אשר  ופרשנויות 
מגמתית  בצורה  אמיתיות  בחצאי  מדובר   - להם  יש  נוסף  משותף  מחנה  ש"ס,  ובסיעת 
ומתוך אינטרס קטן.  כן, גם אני הושפעתי, זאת לא בושה משום שגם הסוקרים הגדולים 
ביותר נפלו במבול הדיווחים השחורים. אפילו אריה דרעי עצמו האמין לתעמולה הזו, 
שעה לפני סגירת הקלפיות אמר יו"ר ש"ס "נתניהו חדר עמוק לציבור הספרדי" כנראה 
שגם הוא האמין לתעמולה השקרית. אריה דרעי שמע ארבע שנים את ההשמצות כי הוא 
מרסק את ש"ס, שהמפלגה נמחקת, שהוא עושה נזק בעצם קיומו, שהמפלגה על סף אחוז 

החסימה, שהוא עסוק רק בלמחוק את אלי ישי. 
ביום שלישי בשעה 22:01 היה ברור לי שטעיתי, יחד איתי טעו עוד הרבה מאוד מובילי 
דעת קהל, אנשי תקשורת, סוקרים. פתאום נחתנו אל המציאות, כנראה שמפלגה שגדולי 
ישראל הקימו בדם ויזע לא מוחקים בכמה ציוצים ברשת החברתית.  אבל בשעה 6:00 
בבוקר של יום רביעי הבנתי עד כמה טעינו. העם רוצה את ש"ס חזקה, ואם אותם צייצנים 

היו עומדים לבחירה, אני בטוח שהציבור היה מצביע אי אמון בהם. 
הציבור בחר באריה דרעי.

אני בטוח שבזכוכית מגדלת, ודקדוק עד חוט השערה, יהיו שימשיכו לחפש את אריה 
דרעי ואת ש"ס, למצוא בכל אמירה ראיון, או טור דעה, שורה אחת שתגרום לאריה דרעי 
שם(  )ללא  'גורמים'  "תגובה".  לדרוש  ואז  ל"סערה"  שיגרום  ערוך  סרטון  "מבוכה", 
שאומרים כך או כך ב'שיחות סגורות'.  מכאן הקריאה ליו"ר ש"ס אריה דרעי, אם תשמע 
לעצה שלי הקטן, בקדנציה הבאה - תתעלם מרעשי הרקע. הם מייצגים אולי כמה בודדים 

וש"ס מייצגת מאות אלפים, שנאמנים לגדולי הדור. 

הכותב הינו עיתונאי חרדי ועורך קו 'הסקופים'
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עם הצגת המדגמים היה אפשר לשמוע את המגישות השונות אומרות: "עדיין לא ברור מי ראש הממשלה". המדגמים לא שיקפו את התוצאה – מה שגרם גם לגנץ לחשוב שהוא מנצח – 
כעת, כשהתוצאות ברורות לכל, ביקשנו מבכירי הכותבים במגזר החרדי והכלכלי לנתח את המספרים, לספר לנו על ההצלחות המפתיעות והדרך אליהן ולכתוב את אשר על ליבם במוצאי 
בחירות הללו • חיים שיין, מבכירי פובליציסטים בישראל ובישראל היום, קורא לאחד את השורות ומאשים את השמאל ואת התקשורת בחוסר ענייניות, ישי כהן, פרשן פוליטי בכיכר 
 ,jdn השבת מסביר את הדרך של ש"ס אל הפתעת הבחירות החרדית, יענקי קצבורג, עיתונאי וותיק בתקשורת החרדית, מסביר למה נפל לקולות הרקע ושמאל בן צבי, עורך ראשי באתר

מסתכל למספרים בעיניים ומנתח אותם מנקודת מבטו

אמרו 'כן' לגדולי התורה / שמואל בן צבי

לאחר שכמעט כל הקולות נספרו ולתוצאות הסופיות לחלוטין נצטרך לחכות 
לאחרי סגירת הגיליון, נראה שאפשר לנסות להתחיל לנתח את תוצאות הבחירות. 
למעט כמובן הימין החדש שמתנדנדת על גבול אחוז החסימה ותצטרך לחכות 
לאחרון קולות הימאים כדי לדעת אם עברו או לא, כישלון אפשר להגדיר את זה 
35 מנדטים, מעניין  נפתח בליכוד שמגיע לתוצאה ההיסטורית של  בכל מקרה. 
יהיה להכיר את האורן חזנים של הכנסת הבאה. עם זאת, נתניהו לא הצליח להביא 
למפלגתו יתרון על פני כחול לבן ורק שוויון, אך בהתחשב בכך שגוש הימין הוא 
65 מנדטים, זה לא באמת משנה ואפשר כבר להכתיר אותו כראש הממשלה הבא. 
ההפתעה האמתית תהיה אם קולות החיילים יעבירו את הימין החדש ויורידו את 

רע"ם-בל"ד.
כחול לבן אכן הביאה הישג של 35 מנדטים, אך צריך לזכור שמדובר במפלגת 
כלאיים של 3 מפלגות: חוסן לישראל, יש עתיד ותל"ם, חלק מהחברים אנשי ימין 
מובהקים ואחרים נוטים למר"צ. אני מתקשה לראות את הסיעה מחזיקה מעמד 
לקואליציה.  בהמשך  תצטרף  ממנה  שחלק  מופרך  ולא  באופוזיציה  זמן  לאורך 
אגב, לגנץ אין אפילו רוב מתוך 35 המנדטים. ועוד משהו, זה לא רעיון טוב לשאת 
יהדות  היא  בתור  הבאה  הבאה.  לפעם  שתדעו  מדגמים,  בסיס  על  ניצחון  נאום 
התורה שמביאה 8 מנדטים. כ-240 אלף איש שאמרו כן להוראת גדולי ישראל, 
ולא לכל מיני מצקצקים ופרשנים לענייני. בניהם חסידים, ליטאים וגם תלמידיו 
של מרן הגר"מ מאזוז. לכולם מגיע קרדיט, לחסידים שהפיקו לקחים מהבחירות 
ישי שעשה הכל  ואלי  לרשויות המקומיות, לליטאים שהוכיחו את עצמם שוב, 
כדי להכניס את פינדרוס לכנסת, אולי הוא עוד יהיה יום אחד שר בזכות זה, אולי.

גם ש"ס הוכיחה לכל המלעיזים שתנועתו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל חייה 
וקיימת, לא ביבי ולא "גיוועלד" הזיזו את מצביעיה מהפתק ש"ס. ניתן להעריך על 
בסיס כמות המצביעים, כ-250 אלף, שמדובר בגידול הטבעי מבחירות קודמות 
ושרובם חרדים לדבר ה'. השאלה היא אם בשביל להביא אותם לקלפי לא מספיק 

קול קורא ויש לנהל קמפיין במיליוני שקלים.
שעוד  גבאי,  לאבי  מוחץ  כישלון  בלבד,  מנדטים   6 קיבלה  העבודה  מפלגת 
אחרי  הבחירות  בתום  ההערכות  המפלגה.  את  לאושש  שיצליח  כמו  נראה  היה 
המדגמים דיברו על כך שיודיע על פרישה, אל מסתבר שהוא עוד מאמין שלגנץ 
יש סיכוי להקים ממשלה. האמת, זה לא כל כך אשמתו. הקמפיין ההדדי והשקרי 
שניהלו גם הליכוד וגם כחול לבן כביכול גודל המפלגה רלוונטי, גזר את דינה 
של המפלגה שהקימה את המדינה. ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן על חמשת 
המנדטים שלו הוכיח לכולם שהוא לא כל כך מהר יזוז מכאן, וחבל כי זה היה 
הרף.  ללא  מנפיק  שהוא  ההסתה  דברי  את  יותר  לשמוע  לא  מרענן  להיות  יכול 
מסתבר שהטענה של ליברמן שלא יודעים לדגום את המגזר הרוסי, נכונה. עכשיו 

הוא ייצא לסבב נקמה וישתה לנתניהו את הדם עד שימליץ עליו לנשיא.
איחוד מפלגות הימין שהגיעו לחמישה מנדטים די מאוכזבים, אבל זה עדיף 
מהמצב של בנט ושקד. להזכירכם, אלי בן דהן משובץ במקום ה-28 בליכוד, כך 
נתניהו יעמוד בהבטחתו להעניק למפלגה  6 מנדטים. אם  שבפועל יש למפלגה 
נרחב, אנחנו נצטרך להתרגל לשם "חבר  נורבגי  2 תפקידי שרים ולהעביר חוק 

הכנסת איתמר בן גביר", זה יהיה מעניין, מבטיח.
כי ימחקו  יחסית לחשש  מפלגת מר"צ אמנם קיבלה רק ארבעה מנדטים, אך 
לחלוטין, זה נתון מעודד. למרות שלהיות "שמאל" היום בישראל זה כבר לא כל 
כך פופולרי, המפלגה מצליחה להחזיק מעמד. זנדברג חששה ברצינות כי משתה 

המנדטים של גנץ יימחק את מפלגתה, אתמול ב-22:00 היא נשמה לרווחה.
כולנו של שר האוצר משה כחלון מקבלת רק 4 מנדטים, אבל במצב הנוכחי כל 
תוצאה מעל אחוז החסימה מבורכת. בהתחשב בכך שזהות ואורלי לוי לא עוברות 
את אחוז החסימה, לא צפוי לו קרב קשה על תיק האוצר. אבל בינתיים כחלון 

מנצל את ההזדמנות למשוך זמן ולהשאיר את נתניהו במתח, כי למה לא.
מפלגת חד"ש-תע"ל של איימן עודה מגיעה רק לשישה מנדטים, אך במקרה 
ורע"ם-בל"ד גם כן יעברו את אחוז החסימה, אז מדובר 'רק' בירידה של 3 מנדטים 
למגזר. אך אם קולות החיילים יורידו את המפלגה הערבית הקיצונית אל מתחת 
לאחוז החסימה, אז ייצוג המגזר הערבי יירד לשש מנדטים בלבד, חצי ממה שהיה 

בכנסת היוצאת.

jdn הכותב הינו עורך ראשי באתר

 200 מ”ר של הלבשה והנעלה אלגנטית לגבר ולילד 200 מ”ר של הלבשה והנעלה אלגנטית לגבר ולילד

מח’ ילדים | מח’ חתנים | מח’ נעליים | מח’ חולצות | מח’ אקססוריז | מח’ ספורט 

קניון רמות קומה 1 טל. 02-9948041
 200 מר‘ של אופנה לגברים נוער וילדים 

שעות פתיחה מורחבות א'-ה' 9:00-23:00 יום ו' 9:00-13:00  מוצ"ש שעה לאחצה“ש עד 23:00  

חליפות 
חליפות (מעל 50 דגמים)  

 חליפות צמר 
חליפות ספנדקס נמתחות 
חליפות אוסטין בבלעדיות 
חליפות מנ‘ס בבלעדיות 

חליפות חתנים  חליפות חתנים  
כל המידות כל הגזרות 

מכנסיים 
צמר 100% | צמר מעורב 

TR | סלים | רגולר  
מכנסי לייקרה נמתחים 

PRADA מכני
מכנסי כותנה 

דגמים בלעדיים דגמים בלעדיים 

חולצות 
100% כותנה | ללא גיהוץ 
חפתים | צבעוני | מדוגם  
 כל המידות כל בגזרות 

חולצות POLO צבעוניות 
קצר | ארוך 

מחלקת נוער 
 חליפות בר מצוה

חליפות במבחר דגמים
 מכנסיים אלגנט
מכנסיים כותנה 

מכנסי ספנדקס נמתחות

מחלקת  
אקססוריז 
POLO גופיות
אלפי עניבות 

חגורות 100% עור 
פפיונים | חפתים  
שלייקס | גרביים שלייקס | גרביים 

בלייזרים בשלל צבעים 

מחלקת 
 הנעלה 
נעלי שבת
נעלי חול 

במגוון צבעים 
דגמים בלעדיים

מחלקת 
ילדים 
 חליפות
בלייזרים 
 ווסטים

חולצות | מכנסיים 
עניבות | חגורותעניבות | חגורות

פפיונים

 סטים באריזות
 מתנה לחג
 ניתן לרכוש
שוברי

 מתנה לחג 
 כל פריטי הלבוש לחג
תחת קורת גג אחת

 200 מ”ר של הלבשה והנעלה אלגנטית לגבר ולילד 200 מ”ר של הלבשה והנעלה אלגנטית לגבר ולילד

חליפות
אוסטין

בבלעדיות
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אוריאל צייטלין

שידעו  מהמכוערות  הייתה  האחרונה  הבחירות  "מערכת 
מין  בחירות.  מערכת  בכל  כולם  לומר  אוהבים  כך  בישראל", 
באמת  קשה  היה  באמת  הפעם  אבל  חולף,  שלא  כזה  טרנד 
שפל  על  לדבר  אפשר  אי  ועדיין  אמיתי.  לשפל  ירדה  וישראל 
כתוצאה  ממשלה  ראש  נרצח  גם  בישראל  הרי   – תקדים  חסר 
וזה  עברו  חודשים  כמה  רק  תקדים.  חסרת  כן,  שהיא  מהסתה 
נראה כמו שנים. האירועים קרו בקצב מסחרר ויום יום והדרמות 

שלו.
ביום בו ישראל יצאה למערכת בחירות, כבר היה ניתן לשמוע 
שכזו  למערכת  יוצאת  ישראל  כי  הסוברים  בשמאל  קולות 
הטענה  אותם.  למנוע  ובכדי  החקירות  בגלל  נתניהו  בהכרזת 
הקשר,  וכל  עושה  שנתניהו  צעד  כל  על  כמעט  מגיעה  הזו 
אולם הפעם הנושא היה אחד מהנושאים המרכזיים שהעסיקו 
את המערכה. השאלה: פרסום כתב חשדות לפני הבחירות או 

אחרי. עוד נחזור אל הנושא. 
את  הפעם  שיעסיק  משהו  עוד  להיוולד  החל  יום,  באותו 
המהדורה  את  להוביל  זכות  לי  "הייתה  הליכוד.  מצביעי 
המרכזית מאז הקמת התאגיד לפני למעלה משנה ו-7 חודשים", 
גדעון סער  רעייתו של הפוליטיקאי  גאולה אבן סער –  אמרה 
בשידור חי ולמעשה פרשה מהגשת החדשות בתאגיד. ההודעה 
למעשה בישרה כי באופן סופי, סער חוזר לפוליטיקה במסגרת 
פועל  "סער  נתניהו.  לבין  בינו  נפתחה  ויריבות חדשה  הליכוד 
להדיח אותי", טען נתניהו ואילו סער הכחיש ונמנע מלהיכנס 
למורת  בליכוד  גבוה  למקום  הגיע  סער  למעשה,  הזה.  לנושא 
ואף  להשלים  השניים  הספיקו  ומאז  הממשלה  ראש  של  רוחו 

ללחוץ יד בפומבי.
ובעיתוי הזה של מערכת הבחירות נולד שם חדש בישראל: 
"חוסן לישראל". חוסן לישראל היא מפלגתו של גנץ שבפועל 
בכל  אם  האחרונות.  בבחירות  המשמעותי  המרכיב  הייתה 
מערכת בחירות יש את ביבי ואת זה שמפסיד, הפעם התחזית 

הייתה ברורה – חוסן לישראל של גנץ.

עידן המפצים

מוצאי שבת קודש, עמית סגל מפרסם כי בעוד דקות, דרמה 
גדולה בימין. היו אלה בנט ושקד שהודיעו על פרישה מהבית 
הרגיש  הימין  החדש.  הימין   – חדשה  מפלגה  לטובת  היהודי 
ובסקר הראשון אחרי מה שכונה  גדולה  הייתה  הבגידה  פצוע 
הסיכון  מנדטים.  ל-15  קרוב  השניים  קיבלו  בימין",  ה"מפץ 
לימין הורגש בהחלט והפרשנים הסבירו לנו כי 'בנט יודע שהיא 
אפשר לבוא לראשות הממשלה מהבית היהודי'. הם הסבירו כי 

זה צעד חכם מבחינתו. אוי אוי פרשנים. הסוף ידוע.
המצלמות,  מול  מפצים:  לנו  לספק  השמאל  תור  הגיע  ואז 
העבודה.  עם  יחד  תמשיך  לא  לבני  ציפי  כי  גבאי  אבי  הודיע 
טקס משפיל מבלי להודיע לה מראש על כוונותיו. בסקרים אחר 
כך, היו כאלה שניתחו את זה כצעד חכם והיו כאלה שפחות. 
לבני שעוברת ממקום למקום, את אחוז החסימה לא הצליחה 
מהחיים  פרישתה  על  הודיעה  מכן,  לאחר  ימים  וכמה  לעבור 

הפוליטיים.
הממשלה  ראש  של  הדרמטית  ההצהרה  מגיעה  זה,  בשלב 
המשפטי  היועץ  את  חזיתית  תוקף  הוא  בה  נתניהו  בנימין 
לממשלה ובמקביל דורש עימות מול עדי החקירה. כל העת הוא 
נגדו  המשפטי  ושהתהליך  אישום  בכתב  יפרוש  לא  כי  מצהיר 
יפגע בו בבחירות. הח"כים מהליכוד גם הם עברו להתקפות על 
מערכת המשפט. במקביל פתחו בתקשורת במתקפה על נתניהו 
על כך שבזבז דקות שידור ארוכות ולא דרמטיות בעליל. 'זאב 

זאב', אמרו המבקרים.
במערכת  זרה  התערבות  מכל:  המפחיד  האיום  הגיע  אז 
באמצעים  יעשה  זה  כי  שגברה  הערכה  הישראלית.  הבחירות 

מיושם.  לא  עוד  לא  אך  מוצק,  במידע  מדובר  וכי  טכנולוגים 
הדבר גרם לרוסיה להודיע כי היא לא קשורה למאמץ כזה או 
אחר לפגוע בישראל, זאת לאחר החשד שעלה בישראל כי הם 

האיום. 
בנאום לתומכי העבודה הם צעקו לו "בוז". זה השיא שנרשם 
כנגד אבי גבאי במערכת הבחירות האחרונה בה הוא ספג אש 
כבל  איתן  לבין  בינו  המתוקשרת  היריבות  גם  החלה  אז  רבה. 
15 בפריימריז(. הביקורת הייתה איומה, אבל  )שנדחק למקום 
עד הבחירות. בבחירות הוא קיבל את מלוא הגיבוי חוץ מכבל 
שקרא לו להתפטר. צריך לומר שגבאי לא אחראי הבלעדי על 
התרסקות העבודה, אלא האלטרנטיבה של גוש השמאל – בני 

גנץ. 

גנץ יוצא לדרך

שמר  הוא  בה  ארוכה  תקופה  אחרי  מדבר.  גנץ  סוף,  סוף 
שנרשם  ראשון  בחירות  לנאום  יצא  הוא  לראשונה  דממה,  על 
כמוצלח מוצלח מאוד. באותו נאום הוא גם הציג את הרשימה 
ואת המיזוג בינו לבין יעלון. אולי אז מערכת הבחירות נפתחה 
לישראל,  חוסן  הבחירות.  לפני  חודשים  שלושה   - ברצינות 
נקראה המפלגה. בסקרים שהתפרסמו לאחר מכן הוא קיבל 23 

מנדטים.
גנץ,  עשה  שלו,  הראשונה  התקשורתית  הטעות  את  אגב, 
התבייש  ביבי  בצה"ל,  שלהם  השירות  שבזמן  אמר  כאשר 
בזהותו ושהה בחו"ל. העובדות ידועות – ביבי שירת ביחדות 
מובחרות ואף איבד את אחיו במבצע מורכב. הטענה על חוסר 

אכפתיות לביטחון – כנראה נרשמת כטעות ראשונה
וגם, נתניהו מתראיין לראשונה. לא לתקשורת חלילה, אלא 
לליכוד TV - אולפן טלוויזיה שהקימו בליכוד במיוחד. ראיון 
מאתגר זה לא היה, אבל האולפן הזה העסיק לא מעט מהשיח 
כך  על  ביקורת  ספג  המנחה  שדה  אלירז  האחרונות,  בבחירות 
חכם  מספיק  היה  לא  הוא  גם  אבל  הליכוד,  ידי  על  שנשכר 
כשלעג לאמנון אברמוביץ' על הכוויות בפניו שנבעו ממסירות 
מצד אברמוביץ' במלחמה בה נפצע בטנק. שדה התנצל לאחר 

מכן.
שריחפה  השאלה  רב,  מתח  התלווה  הרשימות  לסגירת 
באוויר, האם בני גנץ ולפיד ילכו יחדיו. הסוף ידוע וכחול לבן 
יצאה לדרך. רוטציה ליאיר לפיד, שרים ועוד. זה קרה גם עם 
תל"ם מפלגו של יעלון. במשא ומתן גנץ חילק וחילק, אבל ללא 
ספק זה היה צעד נבון מבחינתו, שכן המפלגה השיגה את אותו 
מספר מושבים כמו שיש לליכוד, אבל ראשות הממשלה נראתה 
מנתניהו,  יותר  לגנץ  שנתנו  הסקרים  למרות   - מאוד  רחוקה 
נכנסה לתודעה האופציה  אז  שכן, הגוש שלו היה בעייתי. או 
שילך עם הערבים וככל שהוא הכחיש את זה יותר, כך הליכוד 
טען שזה קרוב למציאות. כמובן שהוא לא יכול היה ללכת עם 

הערבים. את הליכוד, פחות העסיקו העובדות.
וקומיקאי.  זמר  מול  מגוחך  לראיון  התראיין  גנץ  במקביל 
בדיעבד, התברר שזה לא היה מגוחך כמו הראיונות שערך עם 

עיתונאים...
גבאי  אבי  כי  זנדברג  תמר  הודיעה  הרשימות,  סגירת  אחרי 
שוב  בשמאל  שעורר  מה  לעבודה,  מרצ  בין  לחיבור  מסרב 
זעם ולאחר מעשה, היה יכול גם לחזק את העבודה ואת מרצ 

בבחירות בהן העבודה התרסקה ומרצ על אחוז החסימה.

כתב החשדות

השיח  מהדורה,  אחר  מהדורה  פתח  החשדות,  כתב  פרסום 
היה פורה בתקשורת, אבל הציבור כמעט ולא נסחף אחר הנושא 
והפרסום לא גרם שום נזק במנדטים. נתניהו מצדו יצא בקמפיין 
בו הוא טוען כי לאחר השימוע, התיק יתפוגג. תומכי ביבי זעמו, 
לא על כתב החשדות אלא על העובדה כי יו"ר וועדת הבחירות 
אסר על התקשורת להעביר נאומים של נתניהו בשידור חי. "אם 

זה לא היה תעמולה, זה לא היה כל כך חשוב לפוליטיקאים", 
הוא ענה לשאלה ממתי יש לטלוויזיה השפעה בעידן הרשת.

אחרי החיבור במפלגות הציונות הדתית, דרמה חדשה נפלה 
עליהם: עתירה וועדת הבחירות לפסול את בן ארי בגלל גזענות 
מצדו. הוועדה אישרה ואילו בג"ץ פסל ועוד לא הותיר אפשרות 
סידר  בג"ץ  והנה  ארי  בן  במקום   5 במקום  אחר  נציג  למקם 

למפלגה קמפיין בחירות מוזמן.
אירוניה נרשמה כאשר אולמרט שתמך בכחול לבן תקף את 
מערכת  כל  לאורך  אגב,  "גנבים".  להם  וקרא  נתניהו  משפחת 
לבן  שכחול  להסביר  תודעתי  מאמץ  אולמרט  עשה  הבחירות 
של  אפשרות  להחרים  שלא  וקרא  לחרדים  נוראית  כך  כל  לא 

ממשלה בראשות גנץ. פחות הצליח לו.

תחקיר הבוטים

אמירתה  היה  הבחירות,  במערכת  המקוממים  הדברים  אחד 
הגיעו  לא  עוד  שהנרצחים  בשעה  פיגוע  אחרי  רגב  מירי  של 
בישראל.  הפיגועים  את  ינציח  השמאל  כי  קבורה,  למקום 
רגיש  שנושא  ראשונה  פעם  לא  זו  אדיר.  זעם  עוררו  דבריה 
כאשר  הנוכחית,  הבחירות  במערכת  הליכוד  כלפי  זעם  עורר 
בית  רקע  על  הדובר  נראה  שלהם,  הבחירות  מסרטוני  באחד 
קברות צבאי, אומר כי שמאל זה מסוכן. הוא פוטר מתפקידו, 
החלו  בליכוד  במקביל,  הליכוד.  קמפיין  לשורות  וחזר  התנצל 
להסתיר את רגב מהקמפיין והיא טענה שזה מסיבות גזעניות, 
מה שהביא את גבאי לטעון שביבי גזען ולהוציא ציטוטים של 
הופיעה  רגב  כך,  או  כך  שנים.  מלפני  נאמרו  שספק  האחרון 

פחות ופחות בקמפיין.
את  לחדש  לדרוש  החלו  לבן  כחול  במפלגת  הזה,  בשלב 
החקירה נגד ביבי בפרשת הצוללות, דבר שהיה כמעט מגוחך, 
קיבל  שם   ,12 חדשות  באולפן  להגיב  נתניהו  את  הוציא  אבל 
ראיון לא קל, למרות שהמגישים לא היו מוכנים. אחרי שמועות 
הייתה  שאם  חקירה  נפתחה  שלא  כמובן  החקירה,  חידוש  על 

נפתחת ייתכן והייתה פוגעת גם ביעלון.
גנץ  את  שהביא  מה  מלחמה,  רעשי  להישמע  החלו  בדרום 
סבב  קיים  הוא  כן,  לפני   .12 בחדשות  ישכח  שלא  לראיון 
מדובר  ראיון  באותו  אבל  ומשכנע.  רהוט  יצא  ממנו  ראיונות 
המרואיין  תדמית  את  קיבע  מכן  לאחר  שנתן  נוסף  ובאחד 
המגמגם והלחוץ. במקביל החלו לצאת הקלטות מביכות מאוד 
של גנץ שבאחת מהן הוא אומר כי נתניהו מחפש לחסל אותו. 
רצף הדברים הביא את הליכוד לצאת בקמפיין שאומר כי גנץ 
לא יציב נפשית והתדמית של הרמטכ"ל לשעבר עמדה בסיכון 
גבוה. וזה עוד לפני שדיברנו על מכשיר הטלפון של גנץ שנפרץ 
לנתניהו,  גם  רע  עשה  הביטחוני  המצב  אגב,  האיראנים.  בידי 
ריבוני  כשטח  בגולן  ארה"ב  להכרת  מספק  סיקור  קיבל  שלא 
של ישראל. ביבי תהה על התקשורת למה הם לא מסקרים את 
לו שבישראל  והכתבים הסבירו  ואת הביקור בארה"ב  ההכרה 

נמחקים בתים.
אחד הדברים הכי דומיננטיים במערכת הבחירות, היה תחקיר 
צבא  מפעיל  ביבי  כי  נכתב  אחרונות, שם  ידיעות  של  הבוטים 
רובוטים בעלי חשבונות בטוויטר שכותבים  בוטים – הם  של 
בעד נתניהו. בתחקיר גם נכתבו שמות של אנשים שכביכול הם 
בוטים, אבל לא עברו שעות והם התראיינו ונחשפו בזה אחר זה 
בתקשורת בפנים גלויות, כאשר נתניהו מכנס מסיבת עיתונאים 
שם לעג לתחקיר המצחיק של ידיעות אחרונות. מפיקי התוכניות 
סיפרו כי לקח להם דקות ספורות לאתר את "הבוטים" לראיונות 
ואילו כתבי ידיעות אחרונות, לא ניסו ליצור קשר במהלך הכנת 
התחקיר, מה שבוודאי היה גורם להם לסגת מהתחקיר החובבני.

הבחירות  במערכת  ביותר  הגדולים  האירועים  הם  אלו 
הנוכחית, אבל באמת שהיו עוד עשרות והיה רק צריך לבחור... 
בחירות  מערכת  הפעיל  שנתניהו  להסכים  אפשר  כי  נראה 
מגוחכת.  בחירות  מערכת  הפעיל  גנץ  ואילו  'מלוכלכת'  מאוד 
בנאום  וכלה  הראיונות  דרך  עבור  שלו,  מהמטות  מההקלטות 

הניצחון המביך עם סיום הבחירות.

הכי מכוערת: כך התנהלה 
מערכת הבחירות

עם סיום הבחירות כדאי להיזכר בסיפורים הגדולים שליוו את הבוחרים בדרך לקלפי • המפץ בימין, הקמת 
והראיונות  גנץ  של  לסלולר  הפריצה  נתניהו,  נגד  החשדות  כתב  פרסום  ללפיד,  והחיבור  לישראל'  'חוסן 
המגומגמים שהעניק, תחקיר הבוטים, ההכרה האמריקאית בגולן, הדחת ציפי לבני והפיוס בצמרת הליכוד



וברכהוברכהוברכהוברכהוברכה  מזל מזל מזל מזל מזל

שוק ה-"יד שניה" בפריחה
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מנצחים ומפסידים
המנצחים  הם  נתניהו  הממשלה  וראש  הליכוד 
הגדולים של מערכת הבחירות. המימוש לא יהיה 
קל. 35 מנדטים זה הישג בלתי נתפס, ולא תלויים 
בכל מפלגות הלווין בכדי להקים קואליציה יציבה. 
ממש החיים היפים והקלים, לפחות בתחילת הדרך. הסבב 
אצל הנשיא הופך להיות קל. המפלגה הגדולה ביותר, רוב 

הממליצים, קואליציה מובטחת. 
ועדיין, תיקי החקירות, השימוע הממשמש ובא, תלויים 
בעייתי  לא  כבר  צרפתי  חוק  נתניהו,  מעל  מאיימת  כעננה 
קואליציה  לנתניהו.  בשורה  הנוכחי,  הקואליציה  במצב 
חזקה תתמודד ביתר קלות עם המערכת המשפטית שתעמוד 
הח"כים  שמספר  טוענים  בליכוד  האחוריות.  רגליה  על 
המשותף של מרצ והעבודה, פחות ממספר חבריהם בהרכב 
הבג״ץ. עד וכאשר יוגבל כוחם של שופטי בג״ץ בחקיקה, 
השליט  הם  עדיין  לדוגמא׳,  ההגבלה  ׳פסקת  חקיקת  ע״י 
והריבון. קואליציית ימין חזקה מאפשרת מהפכים בתחום 

החקיקתי. 
התיקים  כל  לא  בעיות,  יהיו  לא  בליכוד,  הבית,  בתוך 
החשובים יוקרבו למען השותפות. ישראל כץ ימתין במשרד 
החוץ, גלעד ארדן ידרוש שדרוג. רגב, שטייניץ, חיים כץ, 
יסתפקו במה שיש. בליכוד מקווים ומאמינים שנתניהו לא 
גלנט  ויואב  ברקת  ניר  ראוי.  תיק  סער  לגדעון  וייתן  ימעד 
צפוים להשתלב. גלנט חפץ בביטחון, אך ימתין למו״מ עם 
רציני  שדרוג  שיקבל  מי  תיק.  בכל  יסתפק  ברקת  ליברמן. 
השר יריב לוין! שהוכיח נאמנות, רבים בליכוד ׳חושבים׳ 
בליכוד,  הכלים  את  ששובר  שמי  הוכח  כבר  להם,  שמגיע 

הולך הביתה. 
לליברמן-סרבן,  בשרוולו  שומר  שנתניהו  הפתעה  עוד 
איחוד מיידי עם כחלון, איחוד כל גוש הימין לסיעה אחת 
ועוד סיעה דתית-חרדית. תאפשר  ימין  ואולי סיעת  גדולה 
בשלב עתידי, בחירות בזק חוזרות. ליברמן לא ייקח צ’אנס, 
כחלון ישתף פעולה, הוא לא הולך לבד פעם נוספת. באם 
תהיה  לא  לחרדים  דרישותיו,  על  יתעקש  ליברמן  איווט 
ברירה אלא להשתתף במהלך המפתיע ושובר השוויון באם 

נתניהו יחליט עליו, בזמנו. 

כחול-לבן

הישג  יום.   70 בת  למפלגה  מנדטים   35 אדיר,  הישג 
מהשותפים  המנדטים  שאיבת  ללירה.  הפרוטה  את  שחסר 
לא  בסה״כ  מרשימה,  ומר״צ  העבודה  הפוטנציאליים, 
מספיק. שוב ושוב מתברר, העם הלך ימינה, בכדי להחליף 
רביעיית  ימינה.  פזילה  עם  להתמרכז  חייבים  שלטון 
השכילה  לא  היא  טוב,  כמעט  זאת  עשתה  המוסקטרים 
מול  גנץ  אמיתי.  פייט  שייתן  ראוי  מנהיג  לעצמה  לבחור 
נתניהו, לא כוחות. גבי אשכנזי היה עושה זאת הרבה יותר 
לכחול-לבן.  מנדטים   2/3 עוד  להעביר  מצליח  ואולי  טוב 
33 מנדטים זה מיצוי מקסימלי של מחנה מצביעי ה׳רק לא 
ביבי׳! מחנה אדיר, אך לא מספיק. היה חסר מנהיג שיביא 
אתו סחף של עוד 100.000 מצביעים שמאמינים בו אישית, 
ולא רק רוצים — ׳לא ביבי׳. כעת מאוחר מדי. פעם הבאה 

לא תהיה. 
כחול-לבן מורכבת מקואליציה מלאכותית של 3 סיעות. 

יש-עתיד של לפיד, סיעה יחסית משופשפת, ישיבה נוספת 
הם  בעבר  דק,  עד  אותם  תשחוק  האופוזיציה  ספסלי  על 
היו״ר  המעטה.  בלשון  האופוזיציה  במלאכת  הצטיינו  לא 
לפיד מיעט לשהות במליאה ובמשכן, לפיד העדיף מסעות 
בחו״ל, לא בדיוק אופוזיציונר לוחם גדול. סיעת בוגי-יעלון 
האוזר,  וצבי  הנדל  יועז  מובהקים,  ימין  מאנשי  שמורכבת 
פליטי לשכת רוה״מ שיעשה כל מאמץ להחזירם הביתה. גם 
באם רוה״מ לא יצליח, הם תמיד יפזלו הצידה והביתה, ליום 
שאחרי נתניהו בליכוד. אנשי גנץ במפלגה, בליל לא מזוהה 
ולא ברור. שמאל רך עד ימין נוקשה, חברתי, קפיטליסטי, 
בעליל.  מזוהים  הבלתי  סיעת  מההסתדרות!  ניסנקורן  אבי 
השרידות  לפעמים  ולשרוד.  להתבלט  ינסו  ואחת  אחד  כל 

מעבירה מפלגות, נקודה למחשבה.
ותהיה  חקירותיו,  בגלל  מאוים  יהיה  שנתניהו  זמן  כל 
חבירה  פוסלת  שלא  כחול-לבן  לפרוש,  שיאולץ  אפשרות 
לליכוד ללא נתניהו, תשרוד כגוש אחד גדול. באם האיום 
יוסר - שאלת הפילוג וההיפרדות הופכת להיות אחת. מתי?

 

ש״ס

מפלגה של איש אחד לטוב ולרע. מאשפתות, להצלחה 
הגוועלאד,  בקמפיין  נתניהו  המדהימה.  גבול  על  מפתיעה 
זינב בפוטנציאל-המסורתיים. יהדות התורה ע״י מסעות ר׳ 
התורה  בני  ציבור  הבייס.  את  קיצצה  הקודש,  בארץ  חיים 
הספרדים. נגד כל העולם, ללא ציבור חצר הרב מזוז, ארגן 
וקיבץ דרעי את כל החצרות, כל המחנות, הישיבות, וקבע 
שקט תעשייתי. עשייה פרטנית בשטח פלוס קמפיין גוועלד 
עצמו  את  שהצדיק  האחרונים  הימים  של  מסורתי  אישי 
בשטח. שוב דרעי הוכיח שהוא איש שטח ברמה מעל כל 

מתחריו. 
את  ניהל  הוא  חיצוניים  מקצוע  ואנשי  אצבעות  בעשר 
המערכה אישית ובלעדית. כל צמרת המפלגה שמונתה על 
הראשון  היה  דרעי  מלאה.  משמעת  אישית.  לו  חייבת  ידו 
זאת  עשה  לא  הוא  לנתניהו,  מוחלטת  נאמנות  שהצהיר 
אידיאולוגית, אלא מטעמי שרידות אגואיסטית גרידא. היום 
הנגב  פיתוח  הפנים,  תיקי  התמורה.  את  לקבל  ידרוש  הוא 
להרב  האוצר  שר  וסגן  הדתות,  ותיק  )תקציבים(  והגליל 
יצחק כהן זו ההתחלה. כיום קיימת בעיה טכנית למינוי הרב 
דרעי לשר, עננת כתב האישום העתידי שמרחפת על ראשו, 
להסתדר  בכדי  אישית  ומשמעת  יצירתיות  המון  יצטרכו 

ולחכות. 

יהדות התורה

שבעה ואולי שמונה, ממש לא הפתעה. אפילו לא מיצוי 
כל הפוטנציאל. חלק מאנשי הפלג הירושלמי לא הצביעו, 
המון קולות לליכוד בקלפיות חרדיות, חב״ד הלכה בחלקה 
הגדול עם טב-איחוד מפלגות הימין. ההתגייסות של הימים 
וההצלחה היחסית. מרן שר  האחרונים הביאה את השינוי 
התורה הינו שובר שוויון ומגייס הקולות מספר אחד בציבור 
של  הגותו  פרי  החסידיות,  הקהילות  מועצת  כיום.  החרדי 
המנכ״ל הנמרץ הרב חנוך זייברט, הוכיחה את עצמה כ׳נכס 

מניב׳ וחייבים לשמר אותה לעתיד. ׳ברגע האמת׳, סיסמה 
מבריקה מרבית הציבור שמו ג׳, בהחלט לא כל הציבור. 

גלוי  סוד  זהו  שינוי,  למצביעיה  חייבת  התורה  יהדות 
ליחידים,  לעזור  ניתן  הבריאות  בתיק  התמרמרות,  שישנה 
יהדות-התורה  להמונים.  בשורה  הוא  השיכון,  תיק 
לכלל  עשייה  ולהביא  להוכיח  בכדי  לשיכון  לחזור  חייבת 
 2 ולקבל  לדרוש  חייבים  מנדטים,  שבעה  עם  בוחריה. 
2 תיקים  תיקים משמעותיים, בנוסף ליו״ר ועדת הכספים. 
לכנסת  הכנסה  יאפשרו  הנורבגי,  החוק  ומימוש  בממשלה 

של 2 נציגים חדשים ורעננים, בהחלט בשורה מתבקשת. 

איחוד מפלגות הימין

בנט-שקד  שהצמד  הפתאומי  המפץ  לאורה.  מאפילה 
הביאו על הציונות הדתית עם פרישתם הפתאומית מהבית 
לא  הדתית.  הציונות  נציגות  את  חיסל  כמעט  היהודי, 
ללא  משמעותיים,  חובות  ארגונית,  תשתית  ללא  מוכנים, 
הרשימות.  הגשת  לפני  חודש  ומוסדות,  אדמיניסטרציה 
המשותפת,  המפלגה  את  עליו  העמיס  סמוטריץ  ח״כ 
של  הימור  בראש.  הועמד  ות״ח  קצין  פרץ,  רפי  כשהרב 
הרגע האחרון, צירף את אנשי ׳עוצמה לישראל׳ והתשתית 
לומר:  ניתן  הסערה  לאחר  ידוע.  הסוף  שלהם.  הארגונית 
אין יותר ציונות דתית, הציונות הדתית נטמעה בליכוד. יש 
ציונות-חרדית בדמותם של ראשי המפלגה. ציציות בחוץ, 
זקנים, וסמכות רבנית מובילה. הכוח של הציונות החרדית 
החינוך  תיקי  היא  מנדטים אמיתיים. השאיפה  כ4/5  שווה 

והמשפטים, יסתפקו גם באחד מ2 התיקים החשובים. 

ישראל ביתנו

2019. את השועל המבוגר  אחד המפתיעים של בחירות 
העלמות  וחופשת  מנדטים   5 עם  מוקדם.  מידי  הספידו 
החדש  שהימין  יודע  היה  לו  הקרוב,  א׳  יום  עד  בוינה 
בפנים, ספק באם היה טס. הוא כבר לא ימרר לנתניהו את 
החיים. תיק הביטחון הוא דרישת סף שיהיה קשה לממש. 
והכאילו  החילונית  האג׳נדה  למימוש  דרישה  לכך,  מעבר 
ביטחונית, וזכות ווטו בענייני דת, כשחקיקת חוק-גיוס לא 
משמימה.  לאופוזיציה  אותו  ישלחו  מעייניו  בראש  מתוקן 
האיבה בין נתניהו לליברמן, קשה ותכתיב מהלכים. מאידך 
יכול, היה מעביר את  לליברמן אין הרבה ברירות, לו היה 
ליברמן  יכול.  אינו  הוא  נתניהו  של  למזלו  לגנץ,  השלטון 
הויכוחים. לאופציה  נוסחאות שירחיקו את  וימצא  יתפשר 
של בחירות בזק חוזרות ליברמן לא יגיע ולא יסתכן. נתניהו 
יודע שקואליציה עמידה תחילה, תפרק בעתיד את כחול-

יציבה,  קואליציה  וגם  ליברמן׳,  ׳בלי  גם  לו,  ותאפשר  לבן 
נקודה למחשבה.    

 

כולנו

הפתיע.  והוא  מתפוגג,  שכחלון  נדמה  היה  שרד.  הוא 
אבל  אמיתי,  פוליטי  כוח  ו-או  עוצמות  ללא  מדולדל, 
לא  כבר  הוא  עצמאית  להליכה  ניסיון  בעוד  הגלגל.  על 

עו"ד יצחק שינפלד 
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יסתכן. תיק-האוצר דרישת סף, הוא מתואם עם נתניהו לחלוטין כלכלית, נתניהו 
לשרוד  בכדי  בליכוד  להיבלע  חייב  כחלון  ייתן.  ברירה  בלית  אבל  מעוניין  לא 
פוליטית, הליכוד יותר ממעוניין במיזוג. הנדוניה שכחלון מביא מצומצמת, אבל 
היא ההבדל בין ממשלה לאי-ממשלה ועל זה משלמים. נתניהו המתבגר, פחות 
ועתידו הפוליטי. שוב מוכח בעליל, בכדי לקבל תפקיד  מאיים על משה כחלון 
ראוי ומשמעותי בליכוד, אתה חייב לפרוש ולאיים מבחוץ. איציק מרדכי, נפתלי 
׳הלך-בחוץ  גדעון סער  יהיה עם  ליברמן, משה כחלון, השאלה מה  איווט  בנט, 

אבל חזר בפנים׳? 

העבודה

הסכינים נשלפו עוד לפני התוצאות. מפלגה שאין לה מניין לא צריכה גבאי. 
לימין,  פזל  מצוין,  התחיל  הוא  פעמיים.  נכשל  להשליט  ניסה  גבאי  שאבי  הקו 
נולד.  כוכב  בסקרים,  מנדטים  ל24  והגיע  התנחלויות,  ולא  התיישבות  על  דיבר 
מאוים מהרכב הח"כים הקיים ומהשותפה ציפי ליבני ש׳שמאל׳ זה מרכז עבורה, 
כשהתומכת הגדולה, שלי יחימוביץ נושפת משמאל, סתיו שפיר ומירב מיכאלי 
מחרות אחריה, נבהל אבי גבאי מעצמו ומהדחה משפילה והחל להתמרכז שמאלה. 
שם המגרש היה פנוי יחסית. גנץ-לפיד שתו אותו לחלוטין והפשיטו את העבודה, 
מכל נכסיה האלקטורליים ההיסטוריים. העבודה נאבדה, בשלב מסוים היה חשד 
שלא תעבור את אחוז החסימה. הקריאות הנואשות שגבאי שידר והפציר, ׳רק לא 
ביבי׳ - פגעו בו חזיתית. האלטרנטיבה לביבי זה כחול-לבן, לא העבודה המדממת 
עצמה לכיליון. נאמן להבטחותיו גבאי לא פורש עד שהוא ׳מסיים את העבודה׳. 
מועמד הפשרה כיו״ר לבינתיים, ח״כ עמיר פרץ, מחכה. גבאי לא יתפטר בקלות. 

מרצ

בפוליטיקה  קיים  אך  שולי,  לגורם  מרצ  את  דרדרה  המיליטנטית  זנדברג 
עדיין  לאומית,  דו  ערביסטית  ציונית,  פוסט  לא.  ותו  החסימה  אחוז  הישראלית. 
ישנם כאלו שזה מדבר אליהם. הם מתמעטים. מפלגה שעתידה מבייש את עברה, 
עולם  השקפת  עם  ׳ציונים׳  היו  הם  כלות.  ועיניהם  מהקבר  מביטים  מנהיגיה 
הקונצנזוס  בשולי  נוספת  קדנציה  לכתחילה.  ערביסטים  לא  זכויות-אדם,  של 
והפוליטיקה תשלח את תמר זנדברג הביתה מוקדם משחשבה. למפלגה יש עמדה 

ודעה, חסר קליינטים.

המפלגות הערביות 

הרחוב  את  סחפה  משותפת  הליכה  חלקיו.  מסך  יותר  גדול  שהשלם  התברר 
׳עצם  סוגיית  עצם  את  החזיר  הפילוג,  בקלפי.  הערבי  הציבור  את  ואיחדה 
בקלפיות,  להקפדה  הביאו  היום. החשדות של אחד מהשני,  לסדר  ההשתתפות׳ 
דרמטית.  ירדו  ההצבעה  אחוזי  נעלמו.  נפשנו,  כאוות  שמים-פתקים  מסיבות 
לערבים הישראלים נמאס מהדאגה של נציגיהם, לפלשתינאים ותושבי עזה ולא 
לפיתוח חייהם במקומות מגוריהם. אמנם עוד לא התארגנה מפלגה ערבית רצינית 
שתשים את הדאגה לבוחריה בראש, אך זה יותר קרוב מקרוב. מפלגות יהודיות, 
בעיקר כאלו שברשימתך נציגים ערביים זכו לעשרות אלפי קולות במגזר. הדרישה 
הפאתטית של תמר זנדברג להארכת שעות ההצבעה במגזר, על אותו רקע בדיוק. 

הערבים העבירו את מרצ מעל אחוז החסימה.  

הימין החדש

הציונות  של  והבטוח  החמים  חיקה   .2019 בחירות  של  הגדולים  המפסידים 
נראה מבטיח,  היה  בגדול. הכל  סיפק את הצמד שחשב  לא  והחרדלי״ת  הדתית 
קפצה להם הדרך בקדנציה אחת מוקדם מדי. חסרה להם הסבלנות לחכות לרשת 
את נתניהו טבעית ואלגנטית. הם האמינו שהם בשלים, וטעו. שוב התברר כוחו 
ועוצמתו של מנגנון, מסורת, דרך ושיטה. נפתלי-בנט מאס ברבנים שמתערבים. 
בלעדיהם אין לו חיילים. איילת-שקד שעשתה עבודה גדולה במשרד המשפטים, 
נגררה, ייתכן ואיבדה את הסיכוי להיות 'היורשת של' בליכוד. החיפזון מהשטן, 

עכשיו גם צמד המפסידנים ׳יודע'.  
גשר, זהות, צומת, מגן

ב׳כן  שמתמקדות  בבחירות  אישים.  ולא  מפלגות  בוחרים  מתברר,  ושוב  שוב 
ביבי׳ או ׳לא ביבי׳, באם אין לך עורף מוצק ושדרת תומכים מסיבית מסורתית, 
אין לך שמץ של סיכוי. כל השבויים בעצמם נשארים עם חובות ומפח נפש. אחוז 
החסימה הגבוה, מהווה מכשול בלתי עביר. האם ילמדו מהכושלים? בטוח שלא. 
40 סיעות, שיא שלילי חדש. עם ישראל מפצל עצמו  נגשו  לבחירות האחרונות 

לדעת, בד״כ הימין מאבד 2/3 מנדטים בטוחים, על הזויים סדרתיים, חבל.

 רכבל המעפיל אל פסגת החרמון )2,040 מ'(
וצופה לעבר הגולן, הגליל, עמק החולה והרי לבנון.

אבובי קיץ - גלישה מהנה לכל המשפחה
על גבי אבובים במורד ההר.

מזחלות אקסטרים הנעות על מסילה בשליטת הגולש
בין נופי החרמון הפראיים.

 מזחלות שלג לילדים - הזדמנות אחרונה
ליהנות משלג באביב.

 Sky Rider - אטרקציית ריחוף ההרים הראשונה
והגבוהה בישראל!

באתר החרמון

חג אחד, מלא חוויות!
חוגגים את האביב

משחק "חפשו את האפיקומן" בשלג
פעילות נושאת פרסים

*זמן נסיעה ברכבל כ-15 דקות לכל כיוון | הכניסה לאתר חופשית, השימוש במתקנים כרוך בתשלום ובהתאם להוראות הבטיחות באתר | הפעילויות 
יתקיימו בהתאם לתנאי מזג האוויר | פעילויות החג - מזחלות השלג ומשחק "אפיקומן בשלג" ממוקמות במפלס העליון, נדרשת עלייה ברכבל | 
פעילות "אפיקומן בשלג" תתקיים בין התאריכים 21-25/4 ובהתאם לכמות השלג | המשחק ומימוש הפרס יתקיימו בהתאם לתקנון | ט.ל.ח.

הכניסה חופשית
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קמחא דפסחא או מצ'ינג, מה עדיף?

בחלוקת  יוצאים  ארגונים  והמוני  בפתח  הפסח  כשחג 
ומי  הבית,  עד  מוצרים  בחלוקת  מי  דפסחא"  "קמחא 
לנוכח  מתכווץ  קצת  הלב  עיר.  של  ברחובה  בחלוקה 
כמויות הנזקקים בקרבנו, ומצד שני הלב מתרחב ונדהם לנוכח 
ולחלק  לארגן  המתנדבים  וכמויות  בקרבנו.  התורמים  כמויות 
הכל. רוב הכסף לרכישת המוצרים מגיע מתורמים פרטיים ולא 
מהממשלה, וזה מלמד עד כמה אנשים תורמים מרצון טוב בלי 
כפיה של מיסים, בלי הבטחת ישועות ובלי מצ'ינג. וכך גם רבים 

המתנדבים שעוזרים מתוך רצון טוב וללא תשלום.
בהם  הקודמים,  מהזמנים  שנעשה  הארוכה  הדרך  מעניין  וזה 
הנתינה היתה פשוטה, וגם החלוקה היתה פשוטה. היו עשירים 
לעומת  מקומו.  את  ידע  אחד  כל  שקבלו.  עניים  והיו  שנתנו, 
הזמנים החדשים והעת הנוכחית, שלמעשה רוב האנשים כבר לא 
עניים מרודים ממש, ולא באים לשאול את הרב האם מותר לצאת 
ידי חובת "ארבע כוסות" בחלב. ומצד שני אנשים גם לא עשירים 
ולא קל להוציא כסף לצדקה ולכל קמפיין. ולכן צריך הרבה ענין 
החלוקה  גם  שני,  ומצד  לתרום.  האנשים  את  לשכנע  כדי  וצבע 
קיבלה פנים חדשות ומעודנות, והרבה ארגוני צדקה עברו למתן 
מכובד ביותר של כרטיסים טעונים לשימוש ברשתות המזון. כך 
שאלו שאין להם באים וקונים את המתאים להם כאחד האדם, 

במקום ללקט מזון ברחובה של עיר.
העשירים  את  שהניעה  המטרה  שבעבר,  הוא  הגדול  ההבדל 
מהם,  רוצה  שהתורה  מה  שזה  פשוטה  מודעות  היתה  לתרום 
ל"קמצני  נחשבו  זה  את  הבינו  לא  ואם  בעושר.  זכו  כך  ולשם 
"כדי  לתרום  רצון  לאנשים  שיש  למצב  הגענו  והיום  העיירה". 

שהקמפיין יגיע ליעד". מטרה מעניינת, לא? 
כיון שזו מטרה די חדשה באזורנו. כדאי שנשים לב להתפתחות 

בתחום הצדקה וגיוס הכספים לנזקקים. וכך זה התחיל.
עזרה על בסיס משפחתיות - לפני אלפי שנים חיו בחמולות, ומי 
שעזר לעני ודל היו בני משפחתו. לאחר מכן התרחבו לשבטים, 
שבתוכו חיו משפחות עניות שקיבלו סיוע מבני השבט. והעזרה 

לחלשים התבססה על תחושת משפחתיות. 
מגוון  עם  לכפרים  התרחבו  כך  אחר   - הדדיות  בסיס  על  עזרה 
אנושי, והעזרה עברה להתבסס על הדדיות מסוג של "שמור לי 
ואשמור לך". אנחנו חיים יחד, ותלויים זה בזה. היום אתה למטה 
ואני עוזר לך, מחר כשיקרה לי משהו אתה תעזור לי. וכך גלגל 

חוזר בעולם.
עזרה על בסיס חמלה - לאחר מכן התחילו לבנות ערים והתושבים 
היו זרים זה לזה, וכאן החלו להתפתח מוסדות חברתיים, בין אם 
על בסיס תורני או אחר, אבל עדיין עזרו האחד לשני על בסיס 
היענות  מלבד  תמורה,  הציעו  לא  והמתרימים  ורחמים.  חמלה 
לרגש החמלה. וגם כשמדובר במצווה מהתורה - התורה למעשה 

מצווה על פיתוח החמלה והרחמים.
עזרה על בסיס כפיה - ככל שהערים גדלו, והעניים התרבו, כבר 
את  עצמן  על  לקחו  ומדינות  מרצון,  תורמים  הרבה  נותרו  לא 

תפקיד איסוף הצדקה, בכפיה דרך מערכת המיסים.
אחד  הוא  והחסד  הצדקה  שנושא  היהודים,  אצלנו,  אפילו 
קשה  נהיה  כבר  היהודיים,  החיים  בדרך  המרכזיים  המרכיבים 
אם  הצדקה".  על  ש"כופין  חז"ל  קבעו  ולכן  אנשים,  להתרים 
ובחו"ל  בארץ  רבים  עשירים  יהודים  לטובה  להזכיר  חובה  כי 
וחלקם  עצמאי,  באופן  מאורגנת  בצורה  כסף  סכומי  שמעניקים 
הבקשה,  רישום  קבלה,  שעות  עם  משרדי,  מערך  הקימו  אפילו 

והענקת סיוע קבוע לפי סוג הבקשה. שזה דבר מדהים בעיני.
"ועדות  הגיעו  ואז   - )צדדית(  אישית  תועלת  בסיס  על  עזרה 
הצדקה" החרדיות העירוניות והגו רעיון מבריק, במקום שנציע 
- נציע תמורה אחרת.  לאנשים לתרום על בסיס חמלה ורחמים 

ומהי התמורה הכי זולה עבור תרומה כספית? הבטחת ישועות.
עם  פרסום  בעלוני  להתמלא  החלו  הדואר  ותיבות  הכנסת  ובתי 
"עשרה  עבורך",  יתפלל  פלוני  רב  לנו  "תתרום  הבטחות  מלא 
המערבי",  בכותל  עבורך  ,"יתפללו  עבורך"  יתפללו  רבנים 

"יתפללו עבורך בעשרה קברי צדקים", "יתפללו עבורך במשך 
40 יום". ועוד ועוד המצאות כיד היצירתיות והתחרות בין ארגוני 
הצדקה השונים. בשורה התחתונה, התמורה התחלפה, לא עזרה 
לנזקק, אלא ישועה / פרנסה / זיווג / ילדים / בריאות - בתמורה 
תיבות  הכנסת,  בית  מעלוני  המצב  את  מכירים  וכולנו  לכסף. 

הדואר וצלצולי טלפון אוטומטיים,
לאחרונה   - חברתי  לחץ   / ניצחון   / אתגר  בסיס  על  עזרה 
ושיטת  ההמוניים,  הכספים  גיוס  מערכות  את  גילו  המתרימים 
המאצ'ינג. בשיטת המצ'ינג, משיגים תורם שמתחייב לתת שקל/

מהקהל,  שמושג  שקל  כל  מול  שקלים/דולרים  כמה  או  דולר  
יותר בהתאם  לתרום  מוכן  הוא שהוא  הרציונל מבחינת התורם 
להשיג  עידוד  וכן  הנושא.  בחשיבות  מכיר  שהציבור  לאופן 

למעשה כספים נוספים.
מסוג  תמורה  מהמקרים  בחלק  יוצרים  הזה  מהסוג  והקמפיינים 

אחר.
מתוך  משתתפים  והתורמים  לגיוס,  יעד  ששמים  קמפיינים  יש 
היו  לא  הם  האתגרי  היעד  בלי  באתגר.  לעמוד  שצריך  תחושה 
תורמים לא בשם החמלה ולא בשם ההדדיות. במקרים אחרים, 
לתחושת  פונה  הקמפיין  פוליטי,  היבט  בסיפור  כשיש  לדוגמה 
ניצחון - בואו ננצח את הצד הפוליטי שלא רוצה לממן את מושא 
הקמפיין. אם לא היה כאן ניצחון - שוב, חלק גדול מהתורמים 

לא היו תורמים.
הם   - בלי  או  מצ'ינג  עם  לאחרונה  הקמפיינים  רוב  ולמעשה 
קמפיינים  שעושים  אלו  לעשות  והגדילו  אתגריים.  קמפיינים 
של "או הכל או כלום" כך שאם הציבו יעד של 100,000 ש"ח, 
לא  הנזקק  אזי   -  90,000 אפילו  או   50,000 רק  תרמו  ואנשים 
של  מהצעה  לעבור  מהמקרים  בחלק  שגורם  מה  כלום.  יקבל 
עם  אנשים  והאשמת  דרישה  וסוג של  יותר  קיצוני  אתגר למצב 
מניפולציה  זו  כספו".  את  יפסיד  החולה  "בגללך  בסגנון  מסר 
נכים  יותר מהצגת פצעים של  של הטלת אשמה. שאולי גרועה 

ברשות הרבים, פעולה האסורה בחוק.
ופה כדאי להתעכב רגע על העיוות שבמנגנון של "או הכל או 

כלום". 
לא  המונים  לגיוס  קמפיינים  של  המקור  אחורה,  רגע  נחזור 
לתמיכה  בהצעה  אלא  מוסדות,  או  לנזקקים  עזרה  בשביל  היה 
דיסק שירים.  או להפיק  וזמרים שרוצים לכתוב ספר,  בסופרים 
את  לשווק  שיצליחו  ולקוות  כך  לשם  כספים  ללוות  ובמקום 
גיוס  בקמפיין  פותחים  מראש.  המוצר  את  מוכרים  הם  המוצר, 
לשלם  לאנשים  ומציע  המדובר,  המוצר  את  שמציג  המונים 
מראש. )ובגירסה מוקדמת יותר זה היה קיים כבר אצל תלמידי 
חכמים שרצו להדפיס ספרים וגייסו "מעות קדימה"( אבל אנשים 
שהוא  לסכום  יגיע  לא  שהיזם  חשש  מתוך  מלהשתתף,  נעצרו 
זקוק לו ולכן לא יצליח לספק את המוצר. ומכאן נולדה התוכנית 
של "אל תדאג, אם לא תהיה היענות והקמפיין לא יגיע ליעד - 
לא נחייב אותך". נשמע טוב. וזה נכון גם לפרוייקטים חברתיים, 

שהתורם - תורם עבור מימוש הפרוייקט.
אבל כשמדובר בסיוע לחולה, קמפיין גיוס כזה מקבל משמעות 
מלוא  את  יקבל  אם  ורק  אך  לתרום  לאנשים  כשמציעים  מוזרה 
הסכום. החולה רואה אנשים תורמים וליבו מתרחב, ואז מודיעים 

לו, מצטערים, בגלל שאין 100,000 לא תקבל גם 90,000.
מה אומרת התורה על כל זה?

לעניים  צדקה  נתינת  למעשה  שהיא  כספים"  "שמיטת  במצוות 
הסיבות  לכל  התייחסות  למצוא  אפשר  החזירו,  ולא  כסף  שלוו 

יחד. 
ֲאֶשׁר ה'  ַאְרְצָך  ְבּ ָעֶריָך  ְשׁ ַאַחד  ְבּ ֵמַאַחד ַאֶחיָך  ֶאְביוֹן  ְבָך  ִיְהֶיה  י  "ִכּ
ֵמָאִחיָך  ָיְדָך  ֶאת  ץ  ִתְקפֹּ ְוֹלא  ְלָבְבָך  ֶאת  ץ  ְתַאֵמּ ָלְך ֹלא  נֵֹתן  ֱאֹלֶהיָך 
ַמְחסֹרוֹ  י  ֵדּ ֲעִביֶטּנּו  ַתּ ְוַהֲעֵבט  לוֹ  ָיְדָך  ֶאת  ח  ְפַתּ ִתּ ָפתַֹח  י  ִכּ ָהֶאְביוֹן. 
ֵלאמֹר  ַעל  ְבִלַיּ ְלָבְבָך  ִעם  ָדָבר  ִיְהֶיה  ן  ֶפּ ְלָך  ֶׁמר  ִהָשּ לוֹ.  ֶיְחַסר  ֲאֶשׁר 
ָאִחיָך ָהֶאְביוֹן ְוֹלא  ְוָרָעה ֵעיְנָך ְבּ ה  ִמָטּ ׁ ַנת ַהְשּ ַׁבע ְשׁ ַנת ַהֶשּ ָקְרָבה ְשׁ
ֵיַרע  ְוֹלא  לוֹ  ן  ֵתּ ִתּ ֵחְטא.ָנתוֹן  ְבָך  ְוָהָיה  ה'  ֶאל  ָעֶליָך  ְוָקָרא  לוֹ  ן  ִתֵתּ

ָכל ַמֲעֶשָׂך  ה ְיָבֶרְכָך ה' ֱאֹלֶהיָך ְבּ ָבר ַהֶזּ ְגַלל ַהָדּ י ִבּ ָך לוֹ ִכּ ִתְתּ ְלָבְבָך ְבּ
ָאנִֹכי  ן  ֵכּ ַעל  ָהָאֶרץ  ֶרב  ִמֶקּ ֶאְביוֹן  ל  ֶיְחַדּ ֹלא  י  ִכּ ָיֶדָך.  ִמְשַׁלח  ּוְבכֹל 
ַאְרֶצָך.   ָך ּוְלֶאְביְֹנָך ְבּ ח ֶאת ָיְדָך ְלָאִחיָך ַלֲעִנֶיּ ְפַתּ תַֹח ִתּ ָך ֵלאמֹר ָפּ ְמַצְוּ
הסיבות  סוגי  לכל  מתייחסת  שהתורה  לראות  אפשר  קל  בעיון 

לנתינת צדקה:
משפחתיות: התורה מתייחסת כאן לנזקק כאל אח "פתוח תפתח 

את ידך לאחיך"
הדדיות: התורה מתייחסת לעני מהאזור, "מאחד שעריך" מכוון 
על עני מהאזור שלך, מה שנקרא "עניי עירך", והתורה גם נותנת 
סיבה "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" זה מרמז שהיום זה הוא 

מחר זה יכול להיות אתה.
חמלה: "לא תאמץ את לבבך"

כפיה: זו מהותה של שמיטת הכספים, לתת צדקה מתוך כפיית 
הרצון האישי.

בכל  יברכך…  הזה  הדבר  בגלל  "כי  אישית/ישועות:  תועלת 
מעשך ובכל משלח ידך".

 24 ותוך  מצ'ינג  של  קמפיינים  היו  לא  התורה  בזמן  אמנם  אז 
שעות, והתורה לא מרמזת על נתינה מתוך אתגר היעד, ניצחון 
הדרכים  כל  למעשה  אבל  חברתי…  ולחץ  הצפה  או  פוליטי, 

כשרות להביא את האדם לתת צדקה.
שנזכה תמיד להיות מהנותנים, בעין טובה ולב טוב, ויד פתוחה 

לרווחה.
עמוד זה טעון גניזה.

חברתיים  במיזמים  ופעיל  שותף  ובלוגר,  מתכנת  הוא  הכותב 
לקידום אחריות חברתית תורנית.

מתי הורביץ/ מתכנת ובלוגר



עזרה על בסיס חמלה 
- לאחר מכן התחילו 

לבנות ערים והתושבים 
היו זרים זה לזה, וכאן 

החלו להתפתח מוסדות 
חברתיים, בין אם על 
בסיס תורני או אחר, 

אבל עדיין עזרו האחד 
לשני על בסיס חמלה 

ורחמים

"
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נרדף וניצח

גם  שלו,  ביותר  הגדול  הפוליטי  הניצחון  את  ניצח  נתניהו 
המכשולים  לאור  במיוחד  אבל  הסופית,  התוצאה  מבחינת 
אישום,  כתבי  חשדות,  מאד,  עוינת  תקשורת  גבר.  עליהם 
בישראל,  פעם  אי  הייתה  שלא  ברמה  אישיות  השמצות 
ולמרות כל אלה הגיע לתוצאה הגבוהה ביותר. אלוקים יבקש 
את נרדף, ונתניהו נרדף עד חרמה. וגם הבוחר הישראלי מבין 

מי נרדף, ומבין מהי רדיפת שווא. 
פוליטי  קמפיין  לנהל  יודע  הוא  דופן,  יוצא  קמפיינר  נתניהו 
טוב יותר מכמעט כל היועצים העוסקים בכך, ואולי טוב יותר 
באופן מדעי(.  זאת  לבדוק  )אין באמת מדד שאפשר  מכולם 
הכי  שיווקי  קמפיין  גם  מהמהות,  להתעלם  אפשר  אי  אך 
עומד  מוצר שאיננו  בשיווק של  ארוך  בטווח  יצלח  לא  טוב 
בהבטחה. לכן, זה לא רק הקמפיין, אלא נתניהו נותן לבוחר 
הישראלי גם מוצר טוב. ומוצר טוב עם קמפיין טוב, זה שילוב 
יוצא דופן שגובר על כל החקירות, ההכפשות, ומסעי הצלב 
שלא  מבין  הציבור  בתקשורת.  נגדו  שמתנהלים  האכזריים 
מדובר בחקירות של שחיתות אמיתית, אלא חקירות מגמתיות 
אחד  וכשתיק  משהו.  למצוא  העיקר  ומחפשות,  שמחפשות 

נסגר, מיד נפתח תיק אחר. 
שינה  ואשר  מאד,  מוכר  ישראלי  תקשורת  איש  גלעד,  אברי 
עמדותיו במהלך השנים כתב למחרת הבחירות טקסט מדויק:
"חברי בתקשורת אל תתבלבלו. הניצחון של ביבי והקואליציה 
הימנית חרדית ביותר שהיתה פה רשום על שמכם. חשבתם 
לדקה,  ולו  מנוח  ישראל  של  הנבחר  למנהיג  תתנו  לא  שאם 
תציפו את השיח בתיקי החקירות, תתעלמו ותבוזו להישגיו, 
תנבחו עליו בראיונות,  בסוף הוא ייפול. ומה יצא? הוא לא 
נפל, הוא חזק מאי פעם, ואין בממשלה החדשה אפילו ייצוג 

למרכז. כלום. 
קשקשתי היום ברחוב עם פועל תברואה. אמר לי-לא אכפת 
לי שביבי גנב, שיקח כל יום אפילו אלף שקל, העיקר שיהיה 
עם  החוקית  הדקדקנות  שבשם  חשבתם  למדינה.  בית  בעל 
ישראל יוותר על מי שהוא תופס כמנהיג של פעם בדור. לא 
רק שטעיתם, אלא עכשיו דחפתם אותו להיות יותר ימני ממה 
שהוא, ועוד תיפגשו בזה בקרוב כשתכנית טראמפ תנחת על 
השולחן. רציתם להחזיר את השמאל לשלטון ובעצם ריסקתם 

אותו לרסיסים. 
יודעים  שאתם  מה  זה  כי  בדרככם,  תמשיכו  מה?  ועכשיו 
לעשות, או תסיקו מסקנות?  לצלילי נחרות הבוז שלכם אני 
אומר לכם- תרפו. ביבי לא יעמוד למשפט בימי כהונתו. תנו 
לבנאדם לעבוד, תנו לציבור לנוח מכם. עשיתם מספיק נזק. 
אתם דורשים מכל מי שנכשל ללכת הביתה. אני מבין שיש 
לכם משפחות לפרנס, ללכת הביתה זאת לא אופציה, לפחות 
תשנו תדר, קבלו את הכרעת הרוב.  רק כשתקבלו באמת, ניתן 

יהיה יום אחד להחליף שלטון בישראל".

לקראת השיסוי התקשורתי 
במשא ומתן הקואליציוני

בזמן שבני גנץ עוד נשא את “נאום הניצחון”, נתניהו כבר היה 
הקואליציוניות  השותפות  עם  עסקה  לסגור  בטלפונים  עסוק 
בישל  וביבי  ניצחון,  על  בלדבר  עסוק  היה  גנץ  הטבעיות. 
ההמלצות  אחרי  מיד  תיכף,  כעת,  אבל  בפועל.  הניצחון  את 
לנשיא, נגיע לשלב המשא ומתן הקואליציוני. שם כל מפלגה 
התחייבויות  ולהשיג  והשפעתה  כוחה  את  למקסם  תנסה 
הוא  זה שלב שעבור המפלגות החרדיות  לבוחריה.  שנוחות 

רגיש עד מאד. 
דרישות  הרבה  החרדיות  למפלגות  ויש  מרובים,  עמך  צרכי 
גיסא,  מאידך  להשיג.  מהן  מצפים  שלהן  הבוחרים  שציבור 
זוכה  החרדיות  המפלגת  של  לדרישות  מידי  גדולה  הצלחה 
דואגים  החרדים  שוב  הכללית.  בתקשורת  קטלנית  לביקורת 
רק לעצמם, ולא אכפת להם משאר אזרחי המדינה. “החרדים 
סוחטים את המדינה” ו”חיים על חשבון אחרים”. אף הישג 
וכותרות  חילול שם שמים.  במחיר  שיבוא  אסור  קואליציוני 

מכפישות כבר עלו השבוע על החרדים ודרישותיהם. 
בשלב רגיש זה, כדאי לנסות אסטרטגיה אחרת לחלוטין. לא, 
זו לא טקטיקה של משא ומתן, אלא שינוי אסטרטגי של נקודת 
המבט במשא ומתן. לא לדרוש שום פריווילגיה מגזרית, אלא 
להעלות דרישות שיועילו לכלל הציבור, ובכלל זה גם המגזר 

החרדי. ויש כמה נושאים שהם רלוונטיים עד מאד לכולם. 
כלל  בעיה  זו  החרדי,  המגזר  בעיה של  לא  זו  הדיור  מצוקת 
ארצית אשר גם המגזר החרדי חש אותה היטב. במשא ומתן 
תדרושנה  לא  החרדיות  שהמפלגות  חשוב  הקואליציוני 
בארץ.  הדיור  למצוקת  פתרון  אלא  החרדי”  למגזר  “פתרון 
הגדלה  הוא  רוחבי  לפתרון  להביא  כדי  הנחוצים  הכלים 
או  הגרלות  ולא  לבניה,  הקרקעות  היצע  של  משמעותית 
תכניות למשתכן שעולות הון אך מספקות מוצר ירוד עד מאד 
את  לפשט  צריך  הקרקעות,  היצע  את  להגדיל  כדי  לציבור. 
הליך התכנון והרישוי, אשר בארץ הוא ארוך ומסורבל בצורה 
בהשוואה  )וגם  למדינות המערביות  בהשוואה  רגילה,  בלתי 
למדינות מפגרות(. הסירבול הזה יוצר מחסור, והמחסור יוצר 
עליית מחירים. ככל שהרישוי והתכנון יהיו פשוטים יותר, כך 
מהר יותר קרקעות יצאו לשוק, והיצא גדול מתורגם לירידת 
להיות  צריכה  זו  לכולם.  טוב  זה  לחרדים,  טוב  זה  מחיר. 

הדרישה במשא ומתן. 
תעסוקה ולא קצבאות במגזר החרדי יש מצוקה בתעסוקה, יש 
היצע משרות מוגבל והשכר נמוך בהשוואה לממוצע הארצי. 
לתעסוקה  לסיוע  הקשור  בכל  רחבה  ציבורית  מוסכמה  יש 
במגזר החרדי, אפשר להגדיר דרישה זו כ-על מגזרית באופן 

מובהק. בפועל, בכל משק בית חרדי יש לפחות בן זוג אחד 
שעובד, ועלייה בשכר תסייע לא פחות מקצבאות. כדי שתהיה 
צריך  זה  ועבור  הזדמנויות,  יותר  שיהיו  צריך  בשכר,  עלייה 
בתארים  להכיר  למשל  כמו  ביורוקרטיים,  חסמים  להסיר 
האקוויוולנטיים שיש לבוגרות הסמינרים, מה שיאפשר להן 
יותר הזדמנויות תעסוקה, ואז תהיה בין המעסיקים תחרות על 
העובד/ת החרדי/ת, ותחרות שכזו משמעה עלייה בשכר. זו 
דרישה קואליציונית שקל מאד יהיה למכור אותה לעיתונות 

הכללית. היא תהיה אוהדת לה, לפחות ברובה.  
לכלל  אלא  לחרדים,  רק  לא  נוגעת  זו  בעיה  המחיה  יוקר 
המחייה  יוקר  החלשות  השכבות  הדברים,  מטבע  הציבור. 
פוגע בהן יותר. יוקר המחייה איננו גזירת גורל, הוא תוצאה 
תעשייה  על  “להגן  שבאה  פרוטקציוניסטית  מדיניות  של 
מהממוצע  כפול  מחירו  בישראל  החלב  למשל  ישראלית”. 
משם  זול  חלב  לייבא  אפשר  אי  אבל  אירופה,  במדינות 
בגלל שיש מכס גבוה מאד אשר הופך את הייבוא להפסדי. 
הצרכן בישראל משלם כפול, וכך גם הוא משלם על הפירות 
יש  אשר  רבים  מוצרים  ועל  בשר,  ועל  דגים,  ועל  והירקות, 
לכלכלת  מועילה  איננה  שכזו  מדיניות  גבוה.  מכס  עליהם 
חרדים  ולא  חרדים  ישראל,  באזרחי  פוגעת  והיא  ישראל, 
כאחד. כדי להוזיל את יוקר המחיה, צריך לפתוח את השוק 
לתחרות, שכל יצרן וכל יבואן יוכלו לייצר ולייבא בחופשיות, 
ולמכור במחיר הנמוך ביותר שהם יכולים. שוק תחרותי הוא 
לעלייה  ערך  שוות  היא  המחייה  ביוקר  וירידה  לצרכן,  טוב 
ועבור אותו שכר הוא  עולה,  כוח הקניה של האזרח  בשכר. 
זה  יותר.  גדולה  ברווחה  ולחיות  מוצרים,  יותר  לרכוש  יכול 
פרו  שהיא  קואליציונית  דרישה  זו  לחלשים.  במיוחד  חשוב 

כלכלה, פרו אזרחי ישראל, ופרו המגזר החרדי. 
חולה  רעה  הינו  זה  אקטיביזם  השיפוטי,  האקטיביזם  ריסון 
למשילות, ותוקע הרבה מאד תהליכים. שלא לדבר על הליכי 
ופסל  התערב  בג”צ  אשר  הגיוס,  חוק  למשל  כמו  חקיקה, 
אותן. האקטיביזם השיפוטי פוגע אפילו במהלכים צבאיים, 
ופוגע בהליכים מדיניים והחלטות שונות בכל הקשור ליהודה 
ושומרון. אמנם רוב התקשורת מגבה את בג”צ, זו הרי עמדת 
דרישה  אך  השמאל,  בידי  שנשארה  המשמעותית  הכוח 
להגביל את הכוח המופרז שהרשות השופטת נטלה לעצמה, 
זו דרישה ראויה אשר רוב העם מזדהה עמה. את זה צריכות 
הציבור,  כלל  את  לשרת  ובכך  לדרוש,  החרדיות  המפלגות 

ובכלל זה גם את המגזר החרדי. 
דרישות אלה ישנו את התדמית החרדית, אלה דרישות שבעיני 
אלה,  דרישות  במימוש  מגזריות.  ואינן  פטריוטיות  הן  כולם 
את  וגם  הציבור  כלל  את  גם  משרתות  החרדיות  המפלגות 
יכול  ומתן הקואליציוני  המגזר החרדי. שינוי תפיסה במשא 
במפלגות  מבחוץ  לתמיכה  ואף  שמים,  שם  לקידוש  להביא 

החרדיות. אז אולי כדאי לנסות? 



ראש הממשלה הוא קמפיינר מבריק שהסתייע ברדיפה התקשורתית כדי לגייס את תומכיו 
לצדו בקלפי • וגם: במה המפלגות החרדיות צריכות להתמקד במו”מ הקואליציוני?
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הישגה המדהים של ש"ס בבחירות הללו הוא 
ניצחון השאגה של אריה דרעי. עוד לפני שאתייחס 
לסקרים התלושים מהמציאות בכל הנוגע לש"ס, 

צריך לשים את הפוקוס על הדבר האמיתי. 
דרעי, ניהל את מערכת הבחירות הזו לבד. בעזרת צוות 
הקמפיין שעבד איתו ומגיע להם שאפו גדול מאוד על עבודה 
מדהימה. אריה דרעי לטוב ולמוטב ניהל את מערכת הבחירות 
הזו בהבנה עמוקה ללב של הציבור הספרדי. האחריות של 
דרעי הייתה לדאוג לכך שש"ס לא תיחלש עוד יותר ממה 
שהיא כבר היתה )שבעה מנדטים( והוא ניצח בענק. לא 
רק שהוא הביא את ש"ס למקום שהיא לא היתה בו מאז 
בחירות 1999 - המפלגה השלישית בגודלה בכנסת - הוא 
הצליח גם לקבע את עצמו שוב כמנהיג הבלתי מעורער 

של הציבור הספרדי. 
דרעי ניסה בכל כוחו להחזיר את כל הציבור הספרדי להיות 
תחת הנהגה אחת בבחירות הללו. הוא הרחיק בוויתורים 
מרחיקי לכת לאנשי כיסא רחמים, ניסה בכל הכוח לסיים 
עם אלי ישי בטוב. אבל לא רק כיסא רחמים והרב מאזוז, 
הוא גם חזר לדבר אל קהל המסורתי, אל בעלי התשובה, אל 
המתקרבים ליהדות. בעזרתם של אנשי רוח שונים שאינם 

מתערבים בבחירות הוא הצליח להגיע לאותו ציבור. 
דמיינו לעצמיכם שש"ס היתה יורדת ולו במנדט אחד, 
כל העיתונאים החרדים שעכשיו מהללים ומשבחים אותו 
היו אומרים שדרעי הביא את ש"ס לשפל של כל הזמנים. 
כל מערכת הבחירות הזו היתה רשומה על שמו של אריה 

דרעי, והוא ידע זאת היטב. 
הגאווה הספרדית חזרה עם היוודעו תוצאות הבחירות. 
על אף שנתניהו הצליח לנגוס ולקחת קולות רבים מש"ס, 
דרעי לא וויתר. מי ששמע אותו בשבוע האחרון למערכת 
הבחירות שמע אריה ששואג. כשדרעי שואג הוא עושה זאת 
הכי טוב שיש. שלא תטעו, קמפיין הגוועלד שהוא עשה 
לא היה משחק. הציבור האמין לזעקות השבר של אריה 
דרעי כי הם באו ממקום אמיתי. האמירה שלו השבוע לפיה 
הוא לא ימהר לרוץ יד ביד עם דגל התורה יותר, הוסיפה 

לו הרבה מאוד קולות. 
בסוף בסוף, הציבור הספרדי רוצה להזדהות עם מפלגה 
המייצגת אותו. מפלגה שמטפלת בבעיותיו הרבות. הציבור 
הספרדי אינו יכול לסבול עוד תחת האפליה הבלתי פוסקת 
של מוסדות החינוך האשכנזים. הצלת מפעלו של מרן שהיה 
בסכנה זה לא רק סיסמה. דרעי ידע לדבר היטב לציבור 
הספרדי והוכיח שוב פעם שבכל מה שקשור לציבור הספרדי 

הוא יודע לדבר אליו הכי טוב שיש. 

ועכשיו לסקרים, מקווה מאוד שכולנו נזכור את הבולשיט 
הגדול שבסקרים הללו שיבואו עלינו שוב פעם במערכת 
הבחירות הבאה. לא היה סקר אחד שנתן בשבוע האחרון 
לש"ס יותר מחמישה מנדטים. היו שטענו שהסקרים בכל 
מערכות הבחירות האחרונות חזו את ש"ס נכון. זה לא נכון. 
הם לא דייקו לא לגבי נתניהו, לא לגבי כחול לבן, והטעות 
הבולטת שלהם היתה לגבי ש"ס. עכשיו כולם מציגים זאת 
שוב פעם כיום הכיפורים של הסוקרים, אך הציבור ממהר 
לשכוח. מה שראינו במערכת הבחירות הנוכחית עם הסקרים 

יחזור על עצמו שוב פעם במערכת הבחירות הבאה. 
ובחזרה לשאגה של אריה דרעי, הציבור הספרדי חיכה 
לזה שהוא ישאג שוב, ודרעי סיפק להם את מבוקשם. ברור 
לכל בר דעת שאם היה מפץ או איחוד בין שתי המפלגות 
החרדיות לא היו מצליחים בש"ס להגיע להישג מדהים זה. 
כאמור מפלגה שלישית בגודלה כמו בבחירות 99, זה נקרא 
שההיסטוריה חוזרת. כי כשאריה דרעי שואג הוא עושה 

זאת ממקום אמיתי. אריה שאג מי לא יירא. 

לפיד של כישלון

מפלגת כחול לבן הושקה רשמית לפני שבעים יום. מפלגה 
שבה יש אנשים מצוינים, רמטכ"לים לשעבר ובראשם 
הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ. גנץ הוא אדם מוערך מאוד, 
ממלכתי, שהביא הרבה מאוד רוח של תקווה חדשה. ההישג 
של כחול לבן השבוע עם 35 מנדטים הוא לא משהו שאפשר 
לזלזל בו. בבחירות 2015 בוז׳י הרצוג וציפי לבני הביאו יחד 
24 מנדטים, נוסיף את ה11 של לפיד זה שלושים וחמישה 
מנדטים. בבחירות שהתקיימו השבוע, הצליח לגנץ להביא 
הישג מרשים, אבל הישג שלא יכול לעשות איתו כלום. 

הסיבה לכישלון הזה, היא אחת: יאיר לפיד. 
החיבור של בני גנץ עם יאיר לפיד אמנם סיפק לו תשתית 
של מפלגה שכבר נמצאת בשטח עמוק, מפלגה שיש לה 
פעילים, סניפים ומטות. אבל מבחינה תודעתית יאיר לפיד 
נתפס כאויב הגדול של הדת בישראל. זה לא רק המפלגות 
החרדיות, זה לא רק הציבור החרדי, זה גם המזרחיים 
המסורתיים שלא יכולים לסלוח ללפיד על השנאה שלו 

לכל דבר הקשור בדת וביהדות. 
החיבור של בני גנץ שכאמור הינו אדם מוערך מאוד, וכמו 
גם משה בוגי יעלון - איש משכמו ומעלה, עם לפיד הרס 
להם הכל. ייתכן ואם הם לא היו חוברים ללפיד שכאמור 
הביא להם תשתית של מפלגה, היינו היום בסיפור אחר 

לגמרי. לפיד יכול להביא את הציבור שלו בלבד. הציבור 
שאינו שלו כאמור מרגיש שיאיר לפיד רודף אותו. 

לכל פוליטיקאי שעשה טעות יש לו תקומה ודרך לשקם. 
ללפיד אין. קמפיין השנאה אותו הוא הוביל בשנים האחרונות 
מאז נכנס לפוליטיקה חרץ את גזר דינו הפוליטי. אין לו שום 
סיכוי להיות ראש ממשלה אי פעם. לא קם בישראל מנהיג 
המוביל לשנאה אף פעם. טוב יעשו בכחול לבן האנשים 
השפויים ששם )ויש שם הרבה כאלו( אם יעשו חשבון נפש 
עם עצמם וכבר מעכשיו יתנתקו מלפיד השנאה של יאיר 

לפיד אם הם רוצים למשול מתישהו. 

מפלגה אבודה

מפלגת העבודה שכמעט נמחקה השבוע אבודה. אותם 
שישה מנדטים שקיבל אבי גבאי, זהו שפל היסטורי במפלגה 
שהקימה את המדינה הזו. אני רואה ושומע את הקולות 
והרוחות המנשבות מתוך בכירי המפלגה הזו ומה שנשאר 
ממנה. הם מאשימים רק את גבאי, קוראים לו להתפטר 
מתפקידו כיו"ר המפלגה. אך אותם בכירים צריכים לומר 
וביושר, נכון שאבי גבאי צריך לקחת אחריות על ההתרסקות 
של המפלגה. אך יחד עם זאת, זו מפלגה שבשנים האחרונות 

לא הפסיקה לאכול את ראשיה מבפנים. 
לא יעלה על הדעת שמפלגה עם נבחרת כל כך טובה 
ומצוינת תסיים בחירות בצורה כזו. גורלו של אבי גבאי כבר 
נחרץ, הוא מן הסתם יפרוש במוקדם או במאוחר מתפקידו. 
ואז יבוא יו"ר חדש למפלגה הזו שכאמור לא נשאר ממנה 

הרבה, וגם לו יעשו חיים קשים. 
גבאי טעה כשהחליט להצטרף למפלגה הזו, ייתכן ואם היה 
הולך למפלגה כלשהי אחרת הוא היה מצליח שם. הבחירה 
שלו ללכת ולכהן כיו"ר מפלגת העבודה הפילה אותו. אני 
זוכר שלפני כשנתיים וקצת, פגשתי את גבאי במסדרונות 
רשות השידור ז"ל, שם אמרתי לו שלדעתי לא יהיה לו 
קל אם ייבחר לראשות המפלגה, זקני מפלגת העבודה לא 
יניחו לך כי אתה מזרחי, אמרתי. הוא היה בטוח שעם הרוח 
הרעננה והחדשה שיביא הוא יצליח להרים את המפלגה 
הזו. השבוע ראינו את קבורתה של מפלגת העבודה, קשה 
לי להאמין שאדם בר דעת ומצליח ירצה להיכנס למפלגה 
זו כיושב ראש. זה עצוב וכואב בגלל שמפלגת העבודה 
היתה חשובה מאוד בנוף הפוליטי. אבל כנראה שהיא הלכה 
לאיבוד בשנים האחרונות עד התוצאה המשפילה שראינו 

השבוע. יהי זכרה ברוך.

האריה שאג 
ההישג המדהים של ש"ס רשום אך ורק על שמו של דרעי, ממש כמו שבמקרה של כישלון היו כולם 

מגלגלים את האחריות עליו • הכישלון של 'כחול לבן' נעוץ כבר בתחילת הדרך, בחיבור ללפיד • וגם: 
מי יחליף את אבי גבאי בראשות העבודה ומה יעלה בגורלו? 



חכם מה הוא אומר / דוד חכם



 עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. 
ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודות המכירה על ידי הקמעונאי.

מארז זוג שוקו
 1 ליטר x 2 יחידות
בד״ץ העדה החרדית

מארז זוג באדי תות
500 מ"ל x 2 יחידות

בד״צ ועדת מהדרין

מארז זוג פרילי תות
500 מ"ל x 2 יחידות

בד״צ ועדת מהדרין

YOLO קצפת
חלב 42% מוצקי קקאו

120 גרם בד״צ ועדת מהדרין

 YOLO קצפת
BLOND 36% מוצקי קקאו
120 גרם בד״צ ועדת מהדרין

YOLO קצפת
מריר 70% מוצקי קקאו

120 גרם בד״צ ועדת מהדרין

 קצפת צמחית
במתיקות מעודנת 20%

250 מ"ל בד״ץ העדה החרדית

 קצפת צמחית
במתיקות מעודנת 20%

500 מ"ל בד״ץ העדה החרדית

 כ-250 מוצרי תנובה
ומארזים חגיגיים לפסח 
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חדש בכשרות מהדרין לפסח

מארז יופלה משקה יוגורט
בטעם ענבים, 107 גרם x 8 יחידות

בד״צ ועדת מהדרין

משקה GO מנגו
250 מ״ל

בד״צ ועדת מהדרין

 חלב טרי 1.5%
 1 ליטר

בד״צ ועדת מהדרין

 חלב לקפה 1%
בטעם אייריש קרים

800 מ״ל בד״צ ועדת מהדרין



ז' ניסן תשע"ט 1412/4/19

הרה"צ רבי אהרן מנדל טברסקי בן האדמו"ר מסקווירא בביקור בארה"ק

שמחת הבר מצווה לבן האדמו"ר מזוטשקא ירושלים 
צילום: ברוך אוביץ 

הילולת האדמו"ר מביטשקוב זצ"ל אצל בנו מ"מ האדמו"ר מביטשקוב 



15 ז' ניסן תשע"ט 12/4/19

כינוס חיזוק יחודי ע"י ארגון לא אלמן ישראל, לקראת 
חג הפסח

יומא דהילולא של מרן בעל ה'שבט 
הלוי' הגר"ש וואזנר זצ"ל 

הילולת מהרי"ם דושינסקיא זצ"ל אצל 
בנו האדמו"ר מדושינסקיא

צילום: שלומי טריכטר 

יום שכולו תורה לימוד עשר שעות רצופות בחצר הקודש נדבורנה 

חב
יב
תורצ

םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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