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מוסף פסח תשע"ט |

שניאור רוזן, אגודת ישראל

אגודת ישראל הגיעה 
למערכת הבחירות הזו 

אחרי כמה כישלונות 
טריים במערכת הבחירות 
המוניציפאלית, מה ההיו 

דרכי הפעולה בהם פעלתם 
על מנת להבטיח הפעם את 

ההצלחה?

הבחירות  את  מגדיר  הייתי  לא  כל,  "קודם 
שהיה  בוודאי  ככישלון.  המוניציפאליות 
מסלול  ולחשב  לתקן  צריך  שהיה  מקומות 
ולהבין  החולשה  נקודת  את  ללמוד  מחדש, 
של  הסיפור  למשל  כמו  קרו,  הם  למה 
כל  את  להוציא  הצלחנו  לא  ששם  ירושלים, 
שאגודת  בוודאי  אך  להצביע,  שלנו  הציבור 
שם.  מנדטים  שלושה  רק  לא  היא  ישראל 
לדוגמא  כמו  עלינו,  אחרים  במקומות  מנגד 
אלעד וביתר )שגם שם אגודה ודגל רצו בשני 
רשימות נפרדות. א.ר.(, אך לעומת זאת בצפת 
נפש  החשבון  העיר.  ראשות  את  הפסדנו 
שהיינו צריכים לעשות הוא לראות איך אנחנו 

מוציאים את כל המצביעים שלנו החוצה".
הפלג  את  אומנם  יש  מנגד,  התורה  "בדגל 
הירושלמי שלא הצביע בבחירות האלה, אך 
עדיין היא מפלגה של מקשה אחת. יש להם 
את מנהיגיהם גדולי ישראל, מרן שר התורה 
הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן  קנייבסקי,  הגר"ח 
אמירה  וכשיש  לנדאו  והגר"ד  אדלשטיין 

כולם, או לפחות רובם, ממושמעים".
וזה דבר  יש אמירה  גם  זאת,  "אצלנו לעומת 
שמדובר  להבין  צריך  עדיין  אך  וטוב,  חזק 
בכמה עשרות חסידויות, זה לא משהו אחיד 
בעצם  שהם  קטנים,  מרכיבים  הרבה  אלא 
הרוב באגודת ישראל  ובסופו של דבר צריך 
אחת,  למקשה  אותם  ולהפוך  אותם  לקחת 
שכולם ירגישו חלק מהעניין ויצאו להצביע. 
ללכת  לנו  סימנו  אולי  המקומיות  הבחירות 
אינטנסיבית,  בצורה  השטח  את  ולחרוש 
מרגישים  שכולם  ולוודות  וחדה  עמוקה 
שייכים ויוצאים להצביע, כשהדבר הזה הגיע 

לידי ביטוי בהקמת מועצת הקהילות".

במהלך מערכת הבחירות, 
באגודת ישראל בכלל 

ובשלומי אמונים בפרט 
עבדתם בצורה מעניינת 

ופניתם ללא מעט קהילות 
שונות. כך לדוגמה פנייתם 

לחסידי רחמסטריווקה 
הקרובה יותר לחוגי הקנאים 

ומצד שני לחסידות חב"ד 
הדוגלת בעמדות ימניות, איך 
מצליחים לתמרן ולרצות את 

כולם?

שנים  וחצי  שש  פרוש  מאיר  עם  נמצא  "אני 
מכיר  אני  הפועלות.  הנפשות  כל  את  ומכיר 
חסידות  כל  עם  פרוש  הפעולה של  דרכי  את 
הרבה  יש  אמונים  לשלומי  וחסידות. 
פרצופים. קהל הבוחרים שלה הוא גדול מאוד 
ונע בין ציבור מאוד קיצוני ומנגד לחסידויות 
ארץ  שלמות  על  בשמירה  שדוגלות  ימניות 
ישראל. לכל אחת יש צורת התבטאות אחרת, 
חסידויות  ויש  יותר  פתוחות  חסידויות  יש 
סגורות יותר ואגב, יש חסידויות יותר ימניות 

מחב"ד".
בה  יש  גוונים,  רבת  היא  אמונים  "שלומי 
לדעת  צריך  כל המינים.  ואת  הסוגים  כל  את 
לעבוד בעדינות ולוותר וזה מה שהרב פרוש 
קשה  מאוד  האלו  בבחירות  עבד  הוא  עשה. 
והיה צריך לדבר לכל חסידות בשפה שלה". 

ירידה  הייתה  ב-2015  הקודמות  "בבחירות 
חסידות חב"ד,  בקרב  התורה  ליהדות  גדולה 
על  במהלכה  שנשמעו  התבטאויות  בשל 
בוז'י  עם  לממשלה  הליכה  של  אפשרות 
הרצוג. זה משהו שמאוד הפריע לחבדניקים. 
וחכמה,  טקטית  מאוד  בצורה  הלכנו  הפעם 
והוצאנו  התווה  פרוש  מאיר  השר  שסגן  כפי 
בנימין  עם  יחד  בשלבים,  לפועל  אותנו 
את  הבאנו  ראשית  גושן.  שרון  ועו"ד  לפקין 
שהבטיחו  התורה  יהדות  ראשי  כל  הצהרת 
ללכת עם נתניהו, לאחר מכן הסברנו כי בתוך 
הכי  המפלגה  היא  התורה  יהדות  הימין  גוש 
מפלגה  איזו  הדגשנו  מכן  ולאחר  מיומנת 
בעיקר עוזרת לחסידות חב"ד ובשלב האחרון 
הבאנו את הוראתו של הרבי להציע למפלגה 

החרדית ביותר, שזו בעצם יהדות התורה".

וכרונולוגית,  משולבת  מאוד  בצורה  "עבדנו 
טקטית  בצורה  זה  את  לעשות  איך  ידענו  כי 
עבדנו  כשכמובן  שלב,  אחר  שלב  וחכמה, 
של  והמשפיעים  הרבנים  מול  חזק  מאוד 
אגיד  לא  אני  הצלחה.  לנו  והייתה  החסידות 
לך שכל חב"ד הצביעה ג', אך יהדות התורה 
הכפילה ושלשה את קולותיה בקרב חסידות 
כשלפי  הקודמות,  הבחירות  לעומת  חב"ד 
מצביעים  מ-5,000  למעלה  שלנו  הערכות 
חסידות  מקרב  הפעם  לנו  הצביעו  חדשים 
 2015 בבחירות  לדוגמה,  חב"ד  בכפר  זו. 
היה 204 קולות ליהדות התורה והפעם 565. 
יותר  של  עלייה  הייתה  גם  מלאכי  בקרית 
מ-400 קולות וכך גם בצפת הייתה עלייה של 
יותר מ-600 קולות, בכל ריכוזי חב"ד ברחבי 

הארץ ראו מגמת עלייה".
העובדה  הייתה  הזו,  לתוצאה  שהביא  "מה 
סגן השר מאיר  שהצבנו במקומות האלו את 
פרוש בפרונט, מאחר והוא ידיד חב"ד ועוזר 
ישראל  ארץ  בנושאי  כשגם  השנה,  כל  לה 
הדעות שלו ידועות וקרובות לשלהם. בימים 
נאלצו  הבחירות  מועד  טרם  האחרונים 
שהריצו  חזק   נגטיב  קמפיין  עם  להתמודד 
גפני  משה  הכנסת  שחבר  כך  על  בחסידות 
וכדו',  למסור  צריך  בודדים  שישובים  אמר 
אז הוצאנו את הקלף שהסביר כי אנחנו שתי 
בבלוק  רצים  ורק  בנפרד  הפועלות  מפלגות 
טכני, שזה אגב גם מה שהרבי מחב"ד רצה. 
זה בעצם מה שהביא להצלחה בחב"ד, מאחר 
והמסרים היו מאוד חדים ובנוסף ידענו להגיב 
בצורה  ממול  שהגיעה  טענה  לכל  בהתאם 
נכונה וזה מה שבסופו של דבר הביא לעלייה 

בקרב חסידות זו". 
כאשר  הבחירות,  קמפיין  בשלהי  "בנוסף, 
והעבירה  יחד הסירה את מועמדותה  מפלגת 
ישי  אלי  התורה,  ליהדות  תמיכתה  את 
אליהם  וקרוב  חב"ד  חסידות  בקרב  שאהוב 
בדעותיו בנושא ארץ ישראל, הוכנס לקמפיין 
שהופנה לחסידות, כאשר באמצעות סרטונים 
הגר"מ  ולגאון  לו  ולפרוש,  לו  משותפים 
לבוא  חב"ד  לחסידי  יחדיו  קראו  הם  מאזוז, 

ולהצביע ליהדות התורה".

כפי שציינת, באגודת ישראל 
הקימו במהלך מערכת 

הבחירות גוף בשם 'מועצת 
הקהילות'. איך היא בדיוק 

• 'קו עיתוו  מי עמד מאחורי ההצלחה הגדולה של המפלגות החרדיות בבחירות האחרונות ?
ונות' שוחח עם חמש מהדמויות הבולטות מאחורי הקלעים – דובר סגן שר החינוך ואיש 'אגו

דה' שניאור רוזן, הדובר הדומיננטי והמוח של קמפיין ש"ס אשר מדינה, מנהל מטה ההסברה 
היעיל של 'דגל' שבתי מרקוביץ', העיתונאי החריף הנחבא אל הכלים אריה זיסמן והיועץ 

האסטרטגי הותיק ואיש אמונו של סגן שר הבריאות יעקב איזק • איך התנהל הקמפיין, מה 
היו האתגרים וכיצד פיצחו את קבוצות המצביעים

| אלי רובין |
צילום: מגי איילון, צביקה ישראלי, יעקב סער, אבי אוחיון, משה 

מילנר )לע"מ(

"אצלנו לעומת זאת, "
גם יש אמירה וזה דבר 

חזק וטוב, אך עדיין צריך 
להבין שמדובר בכמה 

עשרות חסידויות, זה לא 
משהו אחיד אלא הרבה 
מרכיבים קטנים, שהם 

בעצם הרוב באגודת 
ישראל  ובסופו של 

דבר צריך לקחת אותם 
ולהפוך אותם למקשה 

אחת, שכולם ירגישו חלק 
מהעניין ויצאו להצביע. 

הבחירות המקומיות 
אולי סימנו לנו ללכת 

ולחרוש את השטח בצורה 
אינטנסיבית, עמוקה 
וחדה ולוודות שכולם 

מרגישים שייכים ויוצאים 
להצביע, כשהדבר הזה 

הגיע לידי ביטוי בהקמת 
מועצת הקהילות".
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פעלה והאם במבחן 
התוצאה היא הוכיחה את 

עצמה?

בשם  גוף  תחת  התאגדו  החסידויות  "נציגי 
לכולם  לתת  בכדי  הקהילות',  'מועצת 
תחושת שייכות, כשאף בכל עיר בפני עצמה 
הוקמה 'מועצת קהילות' וזה משהו שהוציא 
בסופו של דבר את הציבור להצביע. מעבר 
לקלפי יש כל מיני  חסידויות יותר קיצוניות 
יוצאים  שהם  בהצהרות  יוצאות  שלא 
להצביע, אך עדיין כשעושים עבודה שקטה 
ונכונה הם יוצאים להצביע, גם את הנקודה 

הזו לא זנחו". 
"סגן שר החינוך מאיר פרוש עבד על זה מאוד 
קשה. ביום הבחירות עצמו יכלו לראות את 
כאשר  שיצרו,  הקהילות  בגרף  במוחשי  זה 
היה מעין תחרות בין החסידויות מי מצליח 
בסופו  לקלפי.  מחסידיו  הרבה  הכי  להביא 
כאשר  הסחורה,  את  סיפקו  כולם  דבר  של 
ומימשו  הגיעו  בחסידויות  מ-95%  למעלה 

את זכות בחירתם" 
השפיעה  הזו  היוזמה  התחתונה  "בשורה 
מהבית  אנשים  הוציאה  מאוד,  והשפיעה 
ונתנה לכולם תחושת שייכות. בסופו של יום 
רוב החסידויות יוצאות ותמיד יצאו להצביע, 
ומימשנו  מחויבות  יותר  היה  הפעם  אבל 
מהלקחים  אחד  זה  יותר.  הפוטנציאל  את 
בפרט  המוניציפאלית,  הבחירות  ממערכת 
בירושלים, שם אולי היו חסידויות שבאותו 
ולעומת  משויכים  פחות  הרגישו  רגע 
ושותפים  מעורבים  היו  כולם  כאן  זאת 
ובהחלט שדבר זה תרם לכך, שמימשנו את 

הפוטנציאל בצורה הרבה יותר חזקה".
היו  לא  זה  שבלי  לא  זה  להדגיש,  "חשוב 
פלונית  שחסידות  זה  להצביע,  יוצאים 
אומר  לא  זה  מ-90%  יותר  הפעם  הביאה 
הקהילות,  מועצת  ללא  רגילות,  שבבחירות 

יכול  שהפעם  אלא  מביאים,  היו  לא  הם 
שכל  ברגע   .95% הביאו  שהם  להיות 
תחושת  לה  והיה  ונבדקה  נמדדה  חסידות 
זה  דבר  ברור שבסופו של  ממילא,  שייכות 
של  הקולות  למיצוי  ועזר  וזה  הרבה  תרם 

אגודת ישראל".

אחד הדברים המעניינים 
שקרו ביהדות התורה, 
היא העובדה ששלומי 

אמונים לצד דגל התורה 
ובפרט פרוש לצד פינדרוס, 

היו צריכים לפעול יחדיו 
במערכת בחירות זו. איך 

מצליחים לפעול יחדיו, 
בפרט השניים שציינו קודם, 

אחרי יריבות פוליטית 
שנמשכה שנים ארוכות 

ובפרט אחרי הקרב הקשה 
באלעד?

מאוד  עליהם  שעבדנו  הדברים  אחד  "זה 
פרוש  מאיר  ההסברתית.  ברמה  גם  קשה, 
תמיד אומר שאי אפשר לטייח, במה דברים 
מה  אותו  שאלו  הבחירות  לפני  אמורים, 
'ברור  אמר  הוא  אז  התורה,  דגל  עם  קורה 
יש  דבר  של  בסופו  אבל  משקעים,  שיש 

מטרה, זה לא רק להגדיל את הכוח'. 
עמוק  יותר  הרבה  משהו  זה  "הבחירות 
להתעלות  צריך  הדין.  יום  זה  ואידאולוגי. 
וכנסים  בית  חוגי  הרבה  עשינו  הכל.  מעל 
מתוך  ואנשים  דעה  מובילי  עם  מצומצמים 
ואמרו  כעוסים  שהיו  החסידויות,  הקהילות 
פרוש  מאיר  פינדרוס?'.  את  להכניס  'למה 
מעל  להתעלות  חייבים  'חברה,  ואמר:  בא 

זה. אנחנו לא שם, אסור להיות שם. זה לא 
הנקודה. פינדרוס הוא השמיני, אבל זה לא 
פינדרוס, זה השמיני של יהדות התורה, וזה 
בעצם מה שגרם לכך שכולם נרתמו בסופו 
נשמעה  ולא  כמעט  הזו  והאמירה  יום  של 
גם  כאשר  בקלפי,  ביטוי  לידי  הגיעה  ולא 
אחרי  זה  מעל  התעלה  כעס  בו  שהיה  מי 
וממשיך  מתעלה  עצמו  פרוש  את  שראה 
הלאה. בסופו של דבר כשזה מגיע לקלפי, 
שצריך  מה  את  ומכניסים  מצביעים  כולם 

להצביע".
וועדת  )נציג  יוסטמן  אברהם  עו"ד  "גם 
ישראל.  אגודת  מטעם  בכנסת  הבחירות 
אמונים  שלומי  של  בשיטה  עובד  א.ר.( 
ושל מאיר פרוש. הוא לא רואה פרסונלית, 
לי ככה  פינדרוס עשה  עניין של  אין פה  כי 
דבר  של  בסופו  יעזור,  לא  עכשיו  אני  אז 
הנציגות  של  הכוח  את  להגדיל  לו  חשוב 
החרדית בכנסת. בסופו של דבר בזה אנחנו 
שאנחנו  חרדים  ציבור  כנציגי  נבחנים 
האישיות  המריבות  מעל  להתעלות  יודעים 

והמשקעים הפרסונליים".  

הזכרת קודם את החיבור 
עם אלי ישי, כאשר שבועיים 

לפני הבחירות התרחשה 
תפנית דרמטית, עם הסרת 

המועמדות של מפלגת 
יחד לטובת תמיכה ביהדות 

התורה, האם זה תורגם 
לכדי קולות נוספים בקלפי 

ליהדות התורה?

קודם  פרוש  מאיר  שאמר  למה  "אצמד 
בבחירות  קבלה  התורה  יהדות  הבחירות. 
2015 - 210,000 קול, אם נעשה חישוב של 
גידול טבעי היא שאפה לקבל 235,000 קול. 
לאלי  גם  אותו  לייחס  אפשר  נוסף  קול  כל 
חייב  קולות,   250,000 שהבאנו  ברגע  ישי. 
בזכותו של  קולות שהגיעו  להיות שיש פה 
באמצעות  זה  את  לראות  ואפשר  ישי  אלי 
העלייה של ג' שעלתה במספר הקולות שלה 

כמעט בכל ערי הפריפריה".
של  עניין  כאן  היה  לא  כי  להדגיש  "חשוב 
של  העין  בתוך  אצבע  לשים  פרוש  מאיר 
אריה דרעי, על אף שיש ביניהם משקעים לא 
חיבורים  איש של  הוא  פרוש  מאיר  קטנים. 
לא  מטרה  כאן  הייתה  התחתונה  ובשורה 
לאבד קולות לציבור החרדי בגלל תחושות 
כלשהם, בדיוק כפי שידע להסתדר עם דגל 
התורה. הייתה כאן מטרה אחת ויחידה והיא 

לחזק את הכוח של הציבור החרדי".

אשר מדינה, ש"ס

ש"ס יצאה למערכת בחירות 
לא פשוטה, כאשר נאלצה 
להכניס את ראשה בקרב 

גנץ-נתניהו. לכל אורך הדרך 
הסקרים לא החמיאו לה אך 

למרות זאת היא הפתיעה 
ובגדול, איך בכל זאת 

עשיתם את זה? 

עם  הזו  הבחירות  למערכת  הגיעה  "ש"ס 
סקרים  לפי  פשוטים.  לא  אתגרים  כמה 
ראשונים התגלה שמתוך 11 מנדטים שש"ס 
שעזב  הציבור  מתוך   99.9% בעבר,  קיבלה 
מפלגה  בשום  ולא  בליכוד  נמצא  ש"ס  את 

או  ליברמן  לוי,  אורלי  אצל  לא  אחרת. 
היה  הראשוני  האתגר  בליכוד.  רק  כחלון, 
לש"ס,  מצביעים  אותם  את  להחזיר  בעצם 
מערכת  בתוך  זה  את  לעשות  זה  כל  ואת 
נתניהו  סביב  כולה  כל  שמתנהלת  בחירות 
כתבי  כולל  במצוקה,  עצמו  שהוא  הנרדף, 
אישום ומערכת תקשורת מגויסת. היה מאוד 

לא פשוט".
שאנו  העובדה  כמובן  היה  השני  "האתגר 
נמצאים כחמש שנים לאחר פטירתו של מרן 
יוסף.  עובדיה  הרב  הגאון  לציון  הראשון 
הייתה אווירה תקשורתית כלפי ש"ס, לצערי 
גם בתוך הציבור החרדי, שבעצם היא סיימה 
את תפקידה, אין לה יותר מה למכור ואולי 
אפי' אין בה כבר צורך. ניסו להסביר שהיום 
כולם אותו דבר וממילא אין סיבה להצביע 

לה". 
הציבור  את  לגבש  צריכים  היינו  "כמובן, 
הסקרים  שציינת,  וכפי  אותו  ולהרים  שלנו 
 - לש"ס  הנחות  עשו  לא  הדרך  כל  לאורך 
דבר שאין לו עדיין הסבר, שזה, אגב, דבר 
נכון  לא  כבר  שזה  שטענו  היו  אך  קבוע, 
מדייקים  וכן  בסקרים  נכון  נסקרת  וש"ס 
היה  שהמצב  לכך  הוסיף  זה  כשכל  לגביה, 

לא פשוט".
"דבר ראשון פרקנו את כל הנושא של הליכוד 
על ידי חיבוק הדוק מאוד לנתניהו באמצעות 
כשהמטרה  חזק',  אריה  צריך  'ביבי  קמפיין 
'הליכודניקים'  לציבור  להסביר  הייתה 
נתניהו,  את  שאוהב  בכלל  החרדי  ולציבור 
בפתק  שניים  מקבל  ש"ס  שמצביע  שמי 
כראש ממשלה במאה  נתניהו  את  גם  אחד, 

"לאט לאט הציבור "
הבין שמי שיצביע דרעי 
יקבל נתניהו, עד כדי כך 
שהיינו צריכים להסביר 

לאנשים שלא לשים את 
שני הפתקים יחד )ש"ס 

והליכוד. א.ר.(, אלא שמי 
שמכניס את הפתק של 

ש"ס יקבל גם את נתניהו 
כראש ממשלה. ובנושא 

הזה בהחלט הצלחנו".



הלוואה שעושה לכם סדר

ועוד מגוון מסלולי הלוואה המותאמים לצרכים שלכם:

חייגו 5522*
www.leumi.co.il/Campaign/generation/38873

אפליקציית הבנקאות 
הכשרה המתקדמת בישראל

מיועד למשתמשים בשירותי הדיגיטל לצורכי פרנסתם באישור רבותיהם.

> הלוואות: העמדת ההלוואות וסכומן כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו. תנאי ההלוואות לרבות האפשרות לדחיית הקרן, גובה הריבית, מועדי הפירעון של הריבית ושל הקרן 
וסכום הזכאות, ייקבעו ע"י הבנק ויפורטו בהסכם שיחתם עם הלקוחות > התנאים בתוקף עד ה -30.4.2017 > פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי > לאומי רשאי לשנות או 
ובאתר. לאומי  בסניפי  הזכאות  ולתנאי  להלוואות  בקשר  ומחייבים  מלאים  פרטים   < מוקדמת  הודעה  וללא  עת  בכל  התנאים  את  לבטל 

> אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

פסח כשר ושמח!

הלוואה בקליק
• באישור מיידי עד 400,000 ₪
• בהחזר של עד 72 תשלומים

• ההלוואה ניתנת בעמדות לאומי             , 
בסניפים ובמרכז בנקאות 5522*

הלוואה בהחזר קבוע
• החזר חודשי קבוע החל מ-99 ₪

• 12-84 תשלומים
• ההלוואה ניתנת בסניפים
ובמרכז בנקאות 5522*

הלוואה גמישה
• הלוואה עד 100,000 ₪ בהחזר של עד 84 תשלומים

• החזר במסלול קרן קבועה 
• ההחזר יכול להשתנות עד 3 פעמים במהלך ההלוואה 

• ההלוואה ניתנת בסניפים ובמרכז בנקאות 5522*

ללא ריבית!*
70 תשלומים 70,000₪

למעבירי משכורת חדשה ובכפוף לשימוש בכרטיס אשראי של לאומי ב-2,000 ₪ בחודש

לאומי איתך.

*הלוואה ללא ריבית מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים, מעבירי משכורת חדשה באינטגרציה בסכום החל מ-5,000 ₪, בכפוף לשימוש חודשי 
מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הסכומים והמדרגים מפורטים באתר לאומי. ״ההלוואה ללא ריבית״ הינה הלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של 
5%. הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ״ל ובתנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה שיחתם על ידו באותו חודש. המבצע בתוקף עד 
30.4.2019. פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה. אישור ההלוואה וסכום הזכאות בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק. לאומי רשאי 
לשנות או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
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אחוז וגם את ש"ס שמגיעה עם כל הערכים 
יהודית,  מדינה  מסורת,  כולל  שזה  שלה, 
לחלשים.  עזרה  הדברים,  כל  על  מאבקים 
בקמפיין חדשני שמעולם  עשינו  זה  כל  את 
ראש  כשהכנסנו  במפלגות,  בכלל  נראה  לא 
נתניהו  את  החוצות,  בשלטי  אחר  מפלגה 
בו  סרטונים  הוספנו  כשלזה  דרעי,  לצד 
את  משבחים  אחרות  מפלגות  ראשי  נראים 
אריה דרעי וגם את נתניהו משבח את דרעי 
הדעת  שיקול  על  בפרט  המודיע',  ב'ועידת 
שלו בקבינט הביטחוני, תוך שהוא אומר כי 

דרעי הוא אדם שקול ומנוסה". 
"לאט לאט הציבור הבין שמי שיצביע דרעי 
צריכים  שהיינו  כך  כדי  עד  נתניהו,  יקבל 
שני  את  לשים  שלא  לאנשים  להסביר 
אלא  א.ר.(,  והליכוד.  )ש"ס  יחד  הפתקים 
גם  יקבל  ש"ס  הפתק של  את  שמי שמכניס 
הזה  ובנושא  ממשלה.  כראש  נתניהו  את 

בהחלט הצלחנו".
"לגבי הסקרים לא היה לנו הרבה מה לומר, 

ושוב  שוב  עליה  שחזרנו  האמירה  מלבד 
שהסקר האמיתי הוא הבחירות, כפי שאמרנו 
פעם  אחר  פעם  המוניציפאלית  במערכת 
להגיד  הקולות.  במספר  שנרד  לנו  כשאמרו 
יגיד  לא  אחד  אף  הזו?  לתוצאה  שציפינו 
לשבעה.  לא  ואפילו  לשמונה  ציפה  שהוא 

היינו בחרדה גדולה".

ובכל זאת, ראיתם את 
הסקרים, לא התייאשתם 

בשלב כלשהו?

נלחצנו,  לא  הבחירות  מערכת  "במהלך 
שכן  מה  אותנו.  מלווה  שתמיד  דבר  זה  כי 
האחרונים  הסקרים  היה  אותנו  הלחיץ 
על  אותנו  שהעמידו  לפרסום,  שהותרו 
נקודת  באותה  מנדטים.  וארבעה  חמישה 
לבדוק  אפשרות  שום  לנו  הייתה  לא  זמן 
על  לא,  או  נכון  זה  אם  אינדיקציה  ולקבל 
על  עמדנו  שערכנו  פנימיים  שבסקרים  אף 
יותר מנדטים, מאחר ואלו נערכו שבוע לפני 

הבחירות". 
האחרונים  כשהסקרים  זה,  "בשלב 
בקמפיין  יוצא  ביבי  ובמקביל  מתפרסמים 
שלפני  שבת  במוצאי  כבר  'געוואלד' 
כמה  על  לדעת  יכול  לא  אתה  הבחירות, 
אתה עומד. ראינו את הנהירה הגדולה ואת 
יודע  הוא  שרק  כמו  מפוח  שהפעיל  ביבי 

אמיתי.  הוריקן  לעשות. 
הללו  הסקרים  את  ראינו 
באמת  איפה  ידענו  ולא 
חרדה  זה  עומדים.  אנחנו 
השר  את  שראה  מי  שרק 
גדולי  כל  את  דרעי,  אריה 
של  הבכיות  ואת  הרבנים 
מרן חכם שלום כהן -יכול 
להבין. זה לא היה קמפיין 
זעקה  אלא  מתוכנן, 
לא  באמת  כי  שפרצה 
ידענו איפה אנחנו אוחזים 
התגייסו  כולם  ובאמת 
זוכר  לא  שאני  ברמה 
רבנים  גלריית  כזה.  דבר 
הגאון  הקהילות,  מכל 
הגאון  כהן,  יגאל  הרב 
הרבנים  כהן,  זמיר  הרב 
רבני  והבוכרים,  התימנים 
פרסמו  כולם  ברסלב. 
מגדרם.  ויצאו  סרטונים 
צריכים  היינו  בעבר  אם 
לבוא ולשבת עם הרבנים, 
הפעם  ולראות,  לדבר 
כי  כולם התגייסו מעצמם 

הרגישו שהבית בוער". 
בעצרת  היה  "השיא 
ההיסטורית  התפילה 
המערבי  בכותל  שנערכה 

מועצת  נשיא  של  ביוזמתו  הבחירות,  ביום 
חכמי התורה מרן חכם שלום כהן. מי שהיה 
ובכו.  שבאו  גדולים  רבנים  שורת  ראה  שם 
כולם  רצינית,  בחירות  אווירת  שידר  זה  כל 
את  ראינו  ובסוף  התגייסו  כולם  הכל,  עזבו 

התוצאה המדהימה במוצאי הבחירות".

כפי שציינת, ש"ס הובילה 
קמפיין מחבק לנתניהו, 

תוך הבטחה לתמיכה בו 
בהרכבת הממשלה. לא 

נתקלתם במהלך הקמפיין 
במצביעים מקרבכם 

שטענו דווקא כי ההבטחה 
הזו לא משכנעת אותם 
ואולי אפי' להיפך, כאלו 

שנוטים בדעותיהם שמאלה 
לדוגמה?

"פעלנו עם צוות מאוד מקצועי של גל אורן 
לרנר וביכלר, שאגב זו פעם ראשונה בש"ס 

מהמטה  במנותק  התנהל  הקמפיין  שכל 
המרכזי. אם בעבר הקמפיין התערבב יחד עם 
הפעילים, הפעם המטה עבד לחוד והקמפיין 

לחוד על ידי הצוותים המקצועיים".
כאלו  שיש  חושב  לא  אני  העניין,  "ולעצם 
המקצועי  הצוות  ש"ס.  מצביעי  בקרב 
מקיפים  עומק  תחקירי  עשה  אותנו  שליווה 
ועמוקים בתחילת הדרך וראינו שהמצביעים 
הפוטנציאלים שלנו הם אנשי ליכוד ותומכים 

בנתניהו".
"חוץ מזה שאנחנו באמת לא רואים מישהו 
אין  וגם  מנתניהו  לנו  טוב  יותר  שיהיה 
פוליטי  מהלך  לא  זה  אותו.  להחליף  סיבה 
נתניהו  האחרונה  בקדנציה  אמיתי.  זה  קר, 
כלפי  כלפינו,  שלו  ההבטחות  בכל  עמד 
ולא  יוד  של  קוצו  על  החרדית,  היהדות 
עשה פויילשטיקים. אין סיבה שנחליף אותו 
לצורך  גנץ  בני  כמו  עלום,  אחר,  במישהו 
העניין, שאגב אין לנו משהו נגדו, אבל אין 

שום סיבה להחליף אדם כמו נתניהו".
"גם חידדנו את העובדה שש"ס היא מפלגה 

משברים,  עשינו  לא  גדולה,  נאמנות  עם 
ואיווט  כחלון  בנט,  כמו  אולטימטומים, 
שם,  לא  אנחנו  ושלא.  שפרשו  ליברמן, 
כל  לאורך  נתניהו  כלפי  ביושר  התנהלנו 
ויעריך  זה  את  ידע  שהציבור  ורצינו  הדרך 

את זה". 
הרבה  פירק  זה  כי  נראה  דבר,  של  "בסופו 
אנשים  גם  כי  נראה  לאט  ולאט  התנגדויות 
שזה  ויהדות,  מסורת  של  לנושא  נחשפו 
אגב דבר מעניין. אם בעבר, בבחירות 2015 
והמעמד  השקופים  של  הנושא  על  הלכנו 
של  נושאים  על  דגש  שמנו  הפעם  הנמוך, 
הציבור  כל  שהיום  ושבת,  מסורת  דת, 
הזה של  הדגל  את  מי שמרים  מרגיש שאין 
מדינה יהודית יותר מאתנו. ש"ס גאה לומר 
כמו  מפלגה  על  מסתכלים  אנחנו  זה.  את 
הבית היהודי של בנט וגם על המפלגה של 
סמוטריץ', לא ראינו יותר מדיי שהם מעלים 
את הנושאים האלה, הם מדברים על ערכים 
ימניים, על בית המשפט ואנחנו הרמנו את זה 
גבוה. יש לזה קשר מאוד גדול בציבור, הוא 
רוצה מדינה יהודית ורוצה את הסטטוס קוו 
אצלנו  בולטות  שקיבל  דבר  גם  וזה  היהודי 
ומעל הכל דמותו של מרן הרב עובדיה יוסף, 
מסתבר שהיא חזקה מהכול ועדיין מושרשת 
בציבור ענק, שמעריך אותו והולך לקרתו". 

תוכנית  עם  נהדרת  שארץ  לומר  גם  "צריך 
הבחירות  לפני  ימים  כמה  שעשו  הביזוי 
כשביזו את מרן הגר"ע ואת המחאה שהרמנו 
את  לחדד  סייע  זה  גם  ציבורי,  הד  וקבלה 
וההצלה של מפעל  הגר"ע  מרן  הדמות של 
חייו, כאשר למעשה ש"ס היא לא רק מפלגה 
רשת  עם  גדול  רוחני  מפעל  אלא  פוליטית 
כי  יום  ועוד, כשאף ראינו בסופו של  חינוך 
גם  תקף  מלמעלה'  מסתכל  'מרן  המשפט 

ל-2019".
#אז תוכנית הביזוי הזו היא למעשה הייתה 

לגרבוז התורן של בחירות 2019?
ש"ס  יו"ר  פרסם  התוכנית  שידור  "לאחר 
מרן  של  תמונתו  לצד  פוסט  דרעי  אריה 
הגר"ע יוסף וכתב: 'תתביישו לכם. מרן הוא 
האבא של כולנו'. זה עבד הכי חזק וקיבל את 
הכי הרבה שיתופים בכל מערכת הבחירות. 
לא  כלומר  אדום,  קו  כאן  שחצו  מלמד  זה 
אותו  והופכים  הגר"ע  מרן  את  לוקחים 
פוליטיקאי,  כמו  מגוחכת  פוליטית  לדמות 
המסר  בהם.  נוגעים  שלא  דברים  יש  אלא 

הזה חלחל ודיבר אל הרבה אנשים והפריע 
ישראל  בין  הפערים  את  חידד  זה  להם. 
לישראל  המבזה  המנותקת,  החילונית, 
תרם  שזה  ובהחלט  והמסורתית,  הערכית 

למערכת הזו".

יצאתם במבצע 'יוסף 
עליכם', באמצעותו 

ביקשתם להביא מצביעים 
נוספים כפי שהגרתם 

זאת 'המצ'ינג' הפוליטי, 
כשר במהלכו הציפו את 

הרשת מאות סרטונים של 
כאלו שהצהירו שפעם הם 

מתכוונים להצביע ש"ס 
בפעם הראשונה. האם זה 
באמת הגיע לכזה כמויות?

זה  מבצע  לעלות  הזכות  את  לי  "היה 
ידי  על  שהתכנסו  הישיבות  באחת  כרעיון 
והוא  גדול  הוא  הזה  הרעיון  המפלגה.  יו"ר 
מרן  בו  נאום  היה  לא  אגב,  מידית.  הוכנס 
הגר"ע דיבר על ש"ס, בו הוא ביקש להצביע 

"בשורה התחתונה, "
על ידי מספר פעולות 
שנעשו, בין היתר על 
ידי הקמת מטה בני 
ישיבות, בו נרשמה 
עבודה קשה וקשוחה, 
התבדינו ב"ה והעובדה 
שזה יצא בבין הזמנים לא 
הזיק. היו אחוזי הצבעה 
מאוד גבוהים בישיבות 
השונות, שהגיעו לכמעט 
מאה אחוז ובחלקן אף 
למאה. בנוסף הורגשה 
הפעילות, ראינו פעילות 
ערנית מאוד בקרב בחורי 
הישיבות".
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למפלגה וללכת ולהוסיף קולות נוספים של 
קרובים וחברים. חלק מהמסר המשולב של 
ניקח  אמרנו,  ולהשפיע.  להצביע  היה  מרן 
את זה צד קדימה ונהפוך את הגרעין הקשה 
ששה  בכחמישה  מעריכים  שאנחנו  שלנו, 
מנדטים, ולהפוך אותם ל'מצ'ינג', כאשר כל 

אחד ינסה להביא קול נוסף".
עמד  שבראשו  גדול  מאוד  מערך  היה  "זה 
עם  יחד  דאהן,  רוני  דרעי,  אריה  של  חתנו 
ויזמו  שקבלו  טלמרקטינג  של  שלם  צוות 
של  הרעיון  את  הבאתי  בנוסף,  שיחות. 
כתיבת אות בספר תורה, שעל ידי כך ישכנעו 
אנשים להצטרף ולהצביע למפלגה וב"ה זה 
של  הסרטונים  כשאף  גדולה,  הצלחה  נחל 
'גם אני מצביע ש"ס' הפכו למאוד ויראליים 

ויצרו עניין".
שיש  בטוחני  וסייעו,  עזרו  האלו  "הדברים 
של  בסופו  המפלגה  של  בהישג  חלק  לזה 
ש"ס  בוחר  כל  שהפעם  משוכנע  אני  דבר. 
ראינו  נוסף.  קול  הרגיש שהוא חייב להביא 
על  שלהם  בסלולארי  ועברו  שישבו  אנשים 

כל אנשי הקשר ופשוט שכנעו עוד ועוד". 

הזכרת את המיזם של אות 
בספר תורה, לא חשבתם 

מראש שיפסלו לכם את זה 
בטענה של שוחד בחירות?

היועץ  עם  משפטית  זה  את  בדקנו  "לא. 
שזה  דעתנו  על  עלה  לא  שלנו.  המשפטי 
ייפסל היות ולא מדובר כאן על ערך ממוני-
כספי, מאחר ובפועל לא מקבלים כאן משהו 
שמי  ההבטחה  כמו  בדיוק  זה  ביד.  ממשי 
שיציע ש"ס הרבנים יתפללו עליו. בסך הכל 
שתהיה  התורה  בספר  אות  לכתוב  התחייבו 
עם  משהו  לא  זה  המצביע,  לזכות  רשומה 

ערך ממוני".
"ראינו מפלגות שמחלקות כובעים וחולצות, 
או עץ ריח עם סמל המפלגה של 'כחול לבן' 
שבדיוק  שנחשוב  אז  גימיקים,  הרבה  ועוד 
אנשי  של  הפחד  למרות  אך  יפסלו?  זה  את 
השמאל ממשהו שיתפוס את הציבור ויעורר 
יחד עם שיתוף  בו את הרגשות המסורתיים 
יותר  רק  המשפטית  המערכת  של  הפעולה 
ש"ס  כמה  הרגיש  והציבור  והתסיס  הרגיז 

חשובה".

שבוע לפני הבחירות יצא 
נשיא מועצת חכמי התורה 

מרן חכם שלום כהן יחד עם 
יו"ר ש"ס אריה דרעי למסע 

נרחב ברחבי הארץ. במקביל, 
גם דגל התורה ערכה שני 

כינוסי ענק בטבריה ובאר 
שבע, בהשתתפות מרן שר 

התורה הגר"ח קנייבסקי, 
כאשר נוכח כינוסים אלו 

קולות ביקורת נשמעו 
מצד אנשי ש"ס על כך 

שמנסים לנגוס בקהל יעד 
שלהם. לאחר מעשה, האם 

בסופו של דבר יכול להיות 
שכינוסים אלו סייעו לש"ס 

בעקיפין והביאו להם קולות 
נוספים? 

ש"ס  של  מצביעים  מזליגת  היה  "החשש 
למפלגה אחרת בעקבות אותם כינוסים ואני 
זה  האם  קרה.  לא  כמעט  לומר שזה  מוכרח 
מהליכוד  לצאת  הספרדי  הציבור  את  עורר 
את  לנו  אין  להיות.  יכול  לש"ס,  ולהצביע 

האפשרות לבדוק את זה".
"באופן כללי צרם לנו הגישה הזו של יהדות 
עשו  הזו, כשהם  הבחירות  התורה במערכת 
את זה קצת באופן בוטה כאשר נכנסו לשטח 
היה  שלא  דבר  שזה  ש"ס,  של  הטריטוריה 
או  ממצוקה  זה  את  עשו  הם  אולי  בעבר. 
להזכיר  רוצה  רק  אני  אבל  אחרות,  מסיבות 
שהשר דרעי כבר מהיום הראשון הציע ופנה 
ואמר  לשמוע  שרצה  מי  לכל  פומבי  באופן 
שהוא רוצה שיקיימו כינוסים משותפים של 
שלושת ראשי המועצות וגדולי ישראל, בהם 
והאשכנזים  לש"ס  יצביעו  שהספרדים  יורו 
קרה,  לא  זה  הזו.  האחדות  את  רצינו  לג', 
ואחרים  כאלו  פוליטיים  משיקולים  כנראה 
ולא  דיברנו  לא  שפתיים  נשכנו  אנחנו  אבל 
תקפנו גם כשזה נעשה. את הציבור שלנו זה 
כן הרגיז לפי מה שאני שומע, אבל זה כן גרם 

להתלכדות אצלנו פנימה".
ספרדי,  אחד  תורה  בן  על  מאמין  לא  "אני 
גם לפי הנתונים שלנו בערים החרדיות,  כך 
כן  הם  הזה  בחלק  ואולי  ש"ס  הצביע  שלא 
תרמו. בסוף כולם יצאו נשכרים. אני מקווה 
לציבור  יחזור  אחד  כל  דבר  של  שבסופו 
בקדנציה  פעולה  בשיתוף  נעבוד  ויחד  שלו 

הבאה".  

פחות משבועיים טרם מועד 
הבחירות, חלה תפנית 

במחנה הספרדי, כאשר 
מפלגת יחד פרשה מהמרוץ 

לטובת תמיכה ביהדות 
התורה, האם בדיעבד זה 
עזר לש"ס והחזיר אליה 

קולות אבודים שהיו בעבר 
בשר מבשרה?

להרבה  בהחלט.  נשמעו  האלו  "הקולות 
להצביע  הקושי  את  היה  שלהם  מצביעים 
למפלגה אשכנזית, בפרט אחרי שיחד דגלה 
אחד  שהיה  הספרדית  הקומה  בזקיפות 
מהדגלים שלה ופתאום שינתה כיוון ב-360 
הלא  וההסכם  ההסדר  כל  בנוסף,  מעלות. 
הכי מכבד שהם עשו עם יהדות התורה, שלא 
גרמו לחלק  כבוד לעמדה הספרדית,  הוסיף 
ולחזור  משוחררים  להרגיש  ממצביעיה 

לביתם הקודם".
"גם תנועת ש"ס ראתה את זה בעין לא הכי 
דרעי  אריה  וגם  ביושר,  לומר  צריך  טובה. 
הרבה  הצענו  פעם,  אחר  פעם  זה  את  אמר 
מועצת  חבר  אף  כאשר  לשלום,  נוסחאות 
החכמים הגאון רבי דוד יוסף הגיע לפגישה 
מזוז  הגר"מ  רחמים  כסא  ישיבת  ראש  עם 
שש"ס  הפשוטה  מהסיבה  נוספות,  ופניות 
תמיד דאגה למוסדות, הרי בסוף זה העזרה 
רחמים  כיסא  למוסדות  וביניהם  למוסדות 
שתמיד נעזרו על ידינו וקיבלנו את תמיכתנו 
וממילא אין סיבה שבבחירות הם לא יצביעו 

לש"ס". 
שהקולות  כך  על  ברכנו  הדבר  "משנעשה 
למרות  חשוב.  שזה  לפח,  ילכו  לא  לפחות 
זאת, מבחן התוצאה הוכיח שיהדות התורה 
לא עלה דרמטית בקולות ובמנדטים ומאידך 
ש"ס כן עלתה. אני מניח שהציבור הספרדי 
מקומו  את  דבר  של  בסופו  מצא  ברובו 

בש"ס".

משהו לסיום...

"כיועצו של השר אריה דרעי בארבע שנים 
הייתה  הזו  הבחירות  מערכת  האחרונות, 
כשאף  פשוט,  לא  פוליטי  מבחן  בשבילו 
הוא עצמו אמר כי אם הייתה תוצאה גרועה 
מסקנות,  להסיק  צריך  היה  הוא  חלילה 
עצמו  על  לקח  כאן שהוא  מה שהוכח  אבל 
במערכת הזו את כל האחריות על הכתפיים, 
הוא ניהל את הכל מהדבר הגדול לקטן, הוא 
יזם והוביל ובעצם הפעיל את כל המערכת. 
של  בסופו  כי  הוכיח  הוא  דבר  של  בסופו 
מכולם  יותר  חזקה  עדיין  שלו  השאגה  דבר 
גם בגיל 60 ואפשר לומר עליו שהוא האיש 

הפוליטי הכי מבריק בישראל".

שבתי מרקוביץ, דגל התורה

יצאתם עם סיסמא מבריקה 
וקליטה בת שתי מילים 
'ברגע האמת'. מה היה 
המוטיב העיקרי 

שלה?

שהגיעו  סיסמאות  כמה  "היו 
אחרי  הוחלט,  ובסוף  הגמר  לקו 
שהציגו את כולן לצוות המורחב 
ובראשם לח"כי המפלגה, להריץ 
'ברגע  את הקמפיין עם הסיסמא 
כמובן  היא  כשהכוונה  האמת', 
לשעת הנעילה, כשהבוחר בינו לבין 
קונו מאחורי הפרגוד, עליו לטאטא 
עם  יחד  שמסביב  הבלגן  כל  את 
ולדעת   והסלוגנים  הסיסמאות  כל 
קמפיין  זה  ג'.  רק  להצביע  שעליו 
כאשר  הציבורים,  כלל  אל  שדיבר 

כל המערכת זוקקה לרגע אחד". 

לאחר מעשה, האם העובדה 
שהבחירות התקיימו בבין 

הזמנים סייעה לכם או 
להיפך?

הזמנים.  בין  לפני  גדולים  לנו חששות  "היו 
לעבוד  מבחורים  לבקש  קל  יותר  אחד  מצד 
בזמן הזה, שבין כה הם לא נמצאים במסגרות 
כאשר  חופש,  זה  שני  ומצד  הישיבתיות 
הזמנים  בין  בתחילת  היה  שזה  העובדה 
יהיו  החברה  שעדיין  חשש  אצלנו  העלה 
להתגייס  יששו  ולא  חופשה  באווירת  עדיין 

למערכה".
פעולות  מספר  ידי  על  התחתונה,  "בשורה 
בני  מטה  הקמת  ידי  על  היתר  בין  שנעשו, 

"מה שעמד בפנינו זה "
איך מוציאים את הציבור 
לרחוב, לא רק להצבעה 

אלא גם לפעילות, 
למשוך ולהביא עוד 

מצביעים. אחזור שוב 
לחיפה לצורך המחשה. 

היה שם לדגל התורה 
מאבק עם יונה יהב והיינו 

נחושים להחליף אותו. 
מה שעשינו זה שפשוט 
כל אחד הביא את אנשי 

קשר מהסלולארי האישי 
שלו ופשוט התחלנו 

לשכנע ולהביא לקלפי 
את כולם, דתיים וחילונים. 

הצלחנו לשכנע שיגיעו 
להצביע כי היינו חדורי 

מטרה להחליף את יונה 
יהב ולכן עשינו כל מה 

שצריך ואפשר לעשות על 
מנת להגיע לתוצאה הזו 

והמניע שלנו היה שאם 
חלילה לא נעבוד הוא 
חלילה יישאר בשלטון 
והציבור החרדי יסבול 

הלאה"



���ש������
תשע"טתשע"�תשע"�



10

וקשוחה,  קשה  עבודה  נרשמה  בו  ישיבות, 
בבין  יצא  שזה  והעובדה  ב"ה  התבדינו 
מאוד  הצבעה  אחוזי  היו  הזיק.  לא  הזמנים 
לכמעט  שהגיעו  השונות,  בישיבות  גבוהים 
בנוסף  למאה.  אף  ובחלקן  אחוז  מאה 
ערנית  פעילות  ראינו  הפעילות,  הורגשה 

מאוד בקרב בחורי הישיבות".

דגל התורה עבדה הפעם 
בטקטיקה מעט שונה 

והייתה יותר פעילה 
בפריפריה, כשבשיאה היו 

הכנסים שערכה המפלגה 
בטבריה ובאר שבע 

בהשתתפות שר התורה 

מרן הגר"ח קנייבסקי. האם 
זה הוכיח את עצמו במבחן 

התוצאה?

"אין ספק. זה הביא להתעוררות כללית וגם 
ההצבעה  בפילוחי  לראות  אפשר  בפריפריה 
שיהדות התורה עלתה כמעט בכל המקומות, 
סיבות  לזה  יש  שירדה  במקומות  גם  כאשר 
אבל  וכדו',  שלילית  הגירה  של  הגיוניות 
בסך הכל הייתה עלייה מרשימה, בדגש על 
היו  האלו  שלעצרות  ספק  אין  הפריפריה. 

חלק לא מועט בגידול הזה".

נוכח קיום כנסים אלו 

נשמעה ביקורת 
בקרב מפלגת ש"ס 

ובוחריה, כאשר 
לטענתם יהדות 

התורה נכנסה 
לשטח טריטוריה 

הטבעי שלהם.

כזה  אין  בבחירות  "ראשית, 
לכל  בנוסף,  טריטוריה.  דבר 
ביהדות  הסבנו  הדרך  אורך 
נועד  הזה  שהמהלך  התורה 
קולות  זליגת  למנוע  בכדי  רק 
למפלגות שאינן חרדיות, כמו 
קיקיוניות  ימניות  מפלגות 
אחוז  את  עברו  לא  שחלקן 

החסימה".
הוכיח  זה  התוצאה  "במבחן 
לא  ש"ס  כאשר  עצמו,  את 
ואפילו התעצמה.  נפגעה מזה 
התורה  יהדות  זאת,  לעומת 
ורואים  בפריפריה  התעצמה 
בחוש שזה לא היה על חשבון 
הייתה  הזו  הביקורת  ש"ס. 

חלק מקמפיין, אבל בשורה התחתונה הצעד 
הצדדים  לכל  לחיוב  עצמו  את  הוכיח  הזה 
בסופו  מרוצים  היו  בש"ס  שגם  חושב  ואני 

של דבר כשראו את התוצאה". 

במהלך מערכת הבחירות 
פעלתם בקרב מגזר 

העובדים. הרצתם עשרות 
סרטונים של בעלי 'חולצות 

כחולות', כפי שמגדירים 
אותם, שמצהירים כי ברגע 

האמת הם יצביעו ג'. 
האם ראיתם באמת שינוי 

והתגייסות למערכה מצדם?

הכנסת  חברי  הבחירות,  מערכת  "במהלך 
המכהנים, כמו גם הח"כ המיועד הרב יצחק 
פינדרוס, הופיעו בלא מעט פורומים עם מגזר 
הנושאים השונים עלו במפגשים  זה, כאשר 
מנת  על  לעתיד  תוכניות  הוצגו  ואף  אלו 
דגל  כאשר  נתקלים,  הם  בהן  בעיות  לפתור 
התורה מתכוונת לממש במהלך הקדנציה את 

מה שהציגה בפניהם". 

ואולי דווקא בנקודה זו 
עולה השאלה, מדוע נראו 

ח"כי 'דגל התורה' כל כך 
משקיעים בערי הפריפריה, 

שדווקא משם לא הגיעו 
ה'מאסות' הגדולות של 

הקולות. לא היה כדאי 
להשקיע יותר במגזר זה 

ובציבור האנגלוסקסי, 
באמצעות חוגי בית וכדו' 

בהשתתפות ח"כי המפלגה 
ובכך להגדיל את מאגר 

הקולות?

לגעת  מנסה  אתה  בחירות  מערכת  "במהלך 
בכל הציבורים, אך עדיין קשה להגיע לכולם 
אדם  כוח  מבחינת  והן  תקציב  מבחינת  הן 
דבר  של  בסופו  זמן.  של  בעיה  לכל  ומעל 
נגענו בכל המגזרים. היה מטה של חוצניקים 

לאות  ללא  שעבד  פינדרוס,  הרב  בראשות 
והם ערכו סדרת כינוסים, כשבין היתר נערך 
לא  הביא  שלדעתי  שמש,  בבית  ענק  כינוס 
של  אבודים  קולות  החזיר  ואף  קלות  מעט 
כאלו שחשבו להצביע למפלגת זהות. בסופו 
ומזה אל  'מזה  אני חושב שקיימנו  דבר  של 

תנח ידיך'". 

ובתפנית חדה לכיוון השני, 
יש לך הסבר איך במערכה 
הנוכחית כמעט ולא נשמע 

קולם של אנשי עץ-הפלג 
הירושלמי, אולי נקטתם 

בטקטיקה מסוימת שהביאה 
לתוצאה זו?

התורה  שר  מרנן  כנפי  תחת  סוככים  "כולנו 
הגרי"ג  הישיבה  וראש  קנייבסקי  הגר"ח 
אדלשטיין. מול כוח כזה, כמו ההשפעה של 
ר' חיים, שהיא עצומה בכל שדרות הציבור 
ויצרה סחף וזרם למען יהדות התורה, קשה 
מה  שזה  כנראה  אחרים.  קולות  לשמוע 
שגרם לכך שבסופו של דבר לא שמעו אותם 

במערכת הנוכחית".

אריה זיסמן, דגל התורה

היית חבר מטה ההסברה 
של יהדות התורה, זו מערכת 
הבחירות השישית ברציפות. 
תוכל קצת לשתף אותנו על 

דרכי הפעולה ועל מאחורי 
הקלעים, על הרעיונות 

והסלוגנים?

אני חבר  "זו מערכת הבחירות השישית בה 
נתתי  התורה.  יהדות  של  ההסברה  במטה 
ניתן  והקווים הכללים. מה  הניסיון שלי  את 
הדגשתי  להיזהר,  צריך  ואיפה  יותר  להכניס 
את הנקודות הרגישות. בישיבות הראשונות 
בדקנו את הסקרים הכללים ומצאנו שהציבור 
עבורו  ביותר למפלגה שהוא הצביע  הנאמן 
התורה,  יהדות  בוחרי  אלו   ,2015 בבחירות 
להם  שאין  אחרות  מפלגות  מצביעי  לעומת 

לה  המפלגה  כלפי  ונאמנות  מחויבות  שום 
יהדות  ממצביעי  מ-90%  יותר  הצביעו. 
כי  שנערכו  שונים  בסקרים  הצהירו  התורה 

הם יחזרו ויצביעו לה שוב".
שאנחנו  שלנו  ההנחה  נקודת  הייתה  "זו 
להביא  ורק  אנשים  לאותם  להגיע  צריכים 
חושבים  לא  והם  מאחר  לקלפי,  אותם 
לנו  שהיה  נכון,  אחר.  למישהו  להצביע 
הליכוד  לכיוון  שוליים  של  מזליגה  חשש 
האמת',  ש'ברגע  ידענו  אבל  זהות,  ומפלגת 
כשהם יגיעו לקלפי ויחשבו על עוד דברים, 
שחשובים  דברים  חינוך,  ועל  הילדים  על 
דבר  של  בסופו  שכולנו  יבינו  הם  לכולנו, 
לכן  יותר.  גם הקהל המודרני  סירה,  באותה 
היינו בטוחים שבסופו של דבר גם הם יישרו 

קו, כי בסופו של דבר כולנו באותו מחנה".
"מכאן גם נוצר הסלוגן 'ברגע האמת', למרות 
אחרת  מפלגה  ואין  נדושה  סיסמה  שזה 
כשבמשרד  גם  זו.  בסיסמה  השתמשה  שלא 
הפרסום בולטון פוטנציאל העלו את הרעיון 
של הסיסמה הזו, הם אמרו לנו שזה לא שהם 
המציאו משהו ייחודי, אבל זה בהחלט שיקף 

את המצב".
בחירות,  מערכות  שתי  לפני  אגב,  "דרך 
'האחריות  הייתה  הסיסמה   2013 בבחירות 
ברגע  אחרות  במילים  בעצם  שזה  מחייבת' 
האמת רק בווריאציה אחרת. שתי הסיסמאות 
ובעצם  השנייה  עם  האחת  מתכתבות  האלו 
אומרות שאין עכשיו שיקולים אחרים, אלא 
שזה  חשבנו  אחריות.  לקיחת  של  רגע  יש 
המדויק  המענה  את  שנותן  הנכון  הסלוגן 

בשעה הזו לכל השאלות".

השאלה המתבקשת 
היא איך פעלתם אל מול 
השאננות שפשה בקרב 

הציבור, האלו דרכי פעולה 
נקטתם בכדי להוציא את 

הציבור מאדישותו?

מוציאים  איך  זה  בפנינו  שעמד  מה  "אכן. 
אלא  להצבעה  רק  לא  לרחוב,  הציבור  את 
גם לפעילות, למשוך ולהביא עוד מצביעים. 
היה  המחשה.  לצורך  לחיפה  שוב  אחזור 
יהב  יונה  עם  מאבק  התורה  לדגל  שם 
שעשינו  מה  אותו.  להחליף  נחושים  והיינו 
קשר  אנשי  את  הביא  אחד  כל  שפשוט  זה 
התחלנו  ופשוט  שלו  האישי  מהסלולארי 

"חשוב להדגיש, שעם כל "
הכבוד למטה ההסברה, 
לסלוגנים ולאסטרטגיות, 
הכל שטויות. בסופו של 
דבר מה שמביא  את 
הקולות אלו רק גדולי 
ישראל, רק הקול קורא, 
מרנן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי ומרן ראש 
הישיבה הגר"ג אדלשטיין 
וכל ראשי הישיבות 
שחתמו"



גם בפסח קודם 
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*
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מוגש כשירות לציבור מאת הרבנות הראשית לישראל

אם חשוב לכם לאכול כשר בפסח 
חפשו את תעודת הכשרות לפסח.
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פסח

4. בתוקף
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דתיים  כולם,  את  לקלפי  ולהביא  לשכנע 
להצביע  שיגיעו  לשכנע  הצלחנו  וחילונים. 
כי היינו חדורי מטרה להחליף את יונה יהב 
ולכן עשינו כל מה שצריך ואפשר לעשות על 
היה  שלנו  והמניע  הזו  לתוצאה  להגיע  מנת 
יישאר  חלילה  הוא  נעבוד  לא  חלילה  שאם 

בשלטון והציבור החרדי יסבול הלאה".
לנו  היינו  לא  זאת,  לעומת  הזו,  "במערכה 
טוב  היה  והכל  בקואליציה  היינו  כי  זה  את 
וכשהציבור מרגיש שטוב לו הוא לא שם לב 
למה שיכול לקרות. אגב, זה גם היה הבעיה 
טוב,  שהכול  התרגל  הציבור  נתניהו.  של 
ואין פיגועים ב"ה וממילא הציבור  שכמעט 
הליכודי נשאר בבית, בעוד ואנשי כחול לבן 
השלטון  את  להחליף  במרץ  פעלו  והשמאל 

והיו להוטים להשיג את המטרה". 
את  להוציא  הצליח  נתניהו  דבר  "בסופו 
אבל  שלו,  בשיטות  מהבית  שלו  המצביעים 
לנו היה את הבעיה מהכיוון שלנו. היה לנו 
ב"ה טוב, הציבור אמר לעצמו שחוק הגיוס 
ממילא יעבור כי הח"כים הבטיחו. בשטח לא 
חשו סכנה כמו בבחירות הקודמות. בבחירות 
2015 היה לנו אז אויב, זה היה אחרי קדנציה 
קשה עם יאיר לפיד בממשלה. הציבור עצמו 
וכולם הרגישו את  ראה את הגזרות הקשות 
וזה  גרוע  מיותר  או בחשש  בכיס שלהם  זה 
את  גם  היה  לפעול.  כולם  את  שהניע  מה 
זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן 
שזעק "הבית בוער, הבית בוער" ואת עצרת 
אדרנלין  לכולם  נתן  שזה  'התקבצו',  הענק 
אומנם  דבר  בסופו של  ולפעול.  לעבוד  ענק 
קבלנו ששה מנדטים אז, אך זה קרה בעקבות 
אחוז החסימה הגבוה שהיה בעקבות אחוזי 

ההצבעה הגבוהים".
איך  וחשבנו לעצמנו  "ניצבה לפתחנו בעיה 
שידענו  נכון  לאווירה.  הציבור  את  להכניס 
בלעדינו,  גם  להצביע  יגיע  ברובו  שהציבור 
אך עדיין היה חשש מכאלו שמסיבות כאלו 
ואחרות לא יוכלו לצאת ולהצביע ויתלו זאת 
בכך שגם 'בלי הקול שלי הכל יהיה בסדר', 
כל  בחירות  לא  שזה  אומר  היה  שאחר  או 
השכן,  את  לשכנע  סיבה  ואין  חשובות  כך 
את החבר או כל אחד אחר, זה עמד בפנינו 
הציבור  את  להעיר  כדי  עושים  מה  וחשבנו 
יפעלו.  לא  אם  בסדר  יהיה  שלא  ולהסביר 
ראש  יהיה  שלפיד  להפחיד  יכולנו  במה 
ממשלה? הרי גם הציבור קורא סקרים ורואה 
לא  אויב  להמציא  אפשר  אי  נכון,  לא  שזה 
נכון. זה האתגר שניצב בפנינו והוא לא היה 

פשוט בכלל".
"קראנו את כל הפרשנים החרדים, גם אצלכם 

ל'יהדות  לעגו  מעט  ולא  עיתונות',  ב'קו 
התורה' על כך שש"ס נמצאת כבר עם קמפיין 
עצמנו  אנחנו  ישנים.  ואנחנו  בעוד  באוויר 
לא דאגנו, כי ידענו שבמשך חודש וחצי עד 
חודשיים עבדנו כל הזמן על סקרים פנימיים, 
פילוחים, הקמנו מטה  הכנו חומרים, ערכנו 
ארגון, מערכת מחשוב והמטות עבדו בשקט 
מתחת הרדאר, כדי שבבא היום נצא החוצה 

בבת אחת מיד אחרי פורים".
היה  שפורים  גם  בפנינו,  עמדו  דברים  "שני 
הזמנים.  בבין  יצאו  וגם שהבחירות  באמצע 
ענק,  ת"תים  במבצע  בפורים  התמקדנו 
כאשר לא היה ת"ת אחד ברחבי הארץ שלא 
האווירה  את  יצר  ובעצם  ג'  שלטי  את  נשא 
הראשונית של הקמפיין וגם האתגר של בין 
הזמנים, שציפינו מבחורי הישיבות שיפעלו 
הבחירות  קודם  האחרונים  ימים  בשלושה 
הם  וידענו שהימים האלו  הזמנים  בין  שהם 

בעצם עיקר הבחירות".
שהשלושה  האלו  בבחירות  התברר  "אגב 
הסקרים  שהכריעו.  הם  האחרונים  הימים 
נגמרו ביום חמישי האחרון שלפני הבחירות 
הימים  ובארבעה  לבן'  ל'כחול  יתרון  עם 
האחרונים ביבי הכריע את המערכה לטובתו, 
עם כל השיטות וקמפיין הגיוואלד שלו. ידעו 
ויקרה, וגם אנחנו ידענו שהימים  שזה יבוא 
האלו יקבעו בעצם, אז לכן כשתקפו וביקרו 
הקמפיין  את  יעדינו  כי  פחדנו,  לא  אותנו 
שהשיא  ידיעה  מתוך  האחרונים  לשבועיים 
שמבחינתנו  כמובן  האחרונים.  בימים  יהיה 
של  העצרות  היו  המערכה  את  שהכריע  מה 
ברחבי  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 

הארץ". 
למטה  הכבוד  כל  שעם  להדגיש,  "חשוב 
הכל  ולאסטרטגיות,  לסלוגנים  ההסברה, 
את  שמביא   מה  דבר  של  בסופו  שטויות. 
הקול  רק  ישראל,  גדולי  רק  אלו  הקולות 
קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרנן  קורא, 
וכל  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה  ראש  ומרן 
הסרטון  גם  כמו  שחתמו,  הישיבות  ראשי 
יקרה  מה  נשאל  קנייבסקי  הגר"ח  נראה  בו 
חלילה למי שמצביע למפלגה שאינה חרדית, 
כאשר שר התורה חושב וחושב ובסוף אומר 
חזק  סרטון  שזה  כמוהם,  ילדים  לו  שיהיו 
זה  ועם המון מסר. בסופו של דבר  ומפחיד 
העיקר, כל השאר זה תומך. גם מי שבסופו 
התורה,  ליהדות  להצביע  רוצה  לא  דבר  של 
דברים  ונוכח  ילדיו  עתיד  על  להמר  מפחד 
כאלו הוא לא יכול לעמוד ולהצביע למפלגה 

שאינה חרדית".
מלווה  "זו מערכת הבחירות השישית שאני 

המון  המצאנו  המפלגה,  את 
סלוגנים. 'כדי שנוכל לחיות כאן', 
יהודית  'משפחה  חרדים',  'כולנו 
מחייבת',  'האחריות  גדולה', 
'בחירה לדורות', כל אלו התאימו 
מצוין וישבו והתכתבו עם המצב, 
בלי  קורה  היה  לא  דבר  שום  אבל 
שחשבנו  נכון  ישראל.  גדולי 
שיהיה זליגה לליכוד, אבל בסופו 
שהוא  'הבייס',  את  יש  דבר  של 
התורה  יהדות  של  הקולות  עיקר 
אגודת  לרבניה.  שומעים  והם 
ישראל לרבנים והאדמו"רים שלה 

ודגל התורה לרבנים שלה".
המומנט  זה  נוספת  "נקודה 
למערכה  הגענו  המוניציפאלי. 
בחירות  מערכת  אחרי  הזו 
התאוששנו  ובקושי  מוניציפאלית 
מאחר  לנו  עזר  זה  אך  אמנם, 
היו  לא  האזוריים  המטות  ובכל 
העבודה  כל  את  לעשות  צריכים 
ורשימות,  פילוחים  המוקדמת של 
ואני  מסודר.  היה  כבר  הכל  כי 
אני  שם  מחיפה,  דוגמה  שוב  אתן 
האדירה  ההצלחה  כל  מתגורר. 
הכל  את  לנו  היה  לנו,  כתובה  הייתה  שלנו 
רק  נשאר  מסודרת.  בצורה  המחשבים  על 
ולהתחיל  דפים  להוציא  מחשבים,  לפתוח 
לעבוד. לא הייתה עבודת פילוח של מי הגיע 
הגיעו  חדשין  תושבים  איזה  הצבעה,  לגיל 
נשאר  בעצם  וכו'.  האחרונות  בשנים  לעיר 
להוציא  רק  עבודה,  חצי  האזוריים  למטות 

את המצביעים לקלפיות".
המערכה  את  צלחה  התורה  "דגל 
ואת  בארץ  האזורים  ברוב  המוניציפאלית 
להניע  לשמר,  צריך  היה  הצלחה  אותה 
את  ולשחזר  הלאה  להמשיך  האנשים  את 
באגודת  חברנו  זאת,  לעומת  ההצלחה. 
חלק  לאור  שאצלם  לנו  הסבירו  ישראל 
בירושלים,  לדוגמה  שהיו,  מהכישלונות 
להם  והיה  ההפוכה  בצורה  לקחים  הפיקו 

אתגר להצליח, והם אכן הצליחו ובגדול".

איך באמת הייתה עבודת 
הקמפיין לצד אגודת 

ישראל, בפרט אחרי מערכת 
הבחירות הקשה בזירה 

המוניציפאלית, שהשאירה 
אחריה שסע וקרע רב בין 

הציבורים?

סגן  מנדל,  שוקי  ישראל  מאגודת  "חברי 
ראש עיריית בני ברק שה עבודה נפלאה עם 
שהניע  הקהילות,  מועצת  של  הסיפור  כל 
מצביעים ועבדה בצורה נפלאה. הוא הסביר 
העבודה  שיטות  את  המטה  בישיבות  לנו 
בהחלט  והוא  ההסברה  דרכי  ואת  שלהם 
הצליח בענק ובהחלט שיש לו על זה קרדיט 

גדול".
"אם כבר דברנו על שיתוף הפעולה בין שתי 
המפלגות, מעניין לציין עוד נקודה. התחלנו 
התורה  דגל  כאשר  הבחירות  מערכת  את 
עובדת בנפרד ואגודת ישראל בנפרד, במטות 
נפרדים ובתקציבים נפרדים, כאשר כל אחד 
פונה לקהלים שלו. ראינו שיש הרבה קהלים 
ובעבודה משותפת ייווצר בלגן, כולם יעבדו 
על כולם ובעצם אף אחד לא יצליח לעבוד, 
מה שנקרא 'קידרא דבי שותפי לא חמימא', 
יכולה  לא  שותפים  שני  של  קדרה  דהיינו 
האחריות  את  מטיל  אחד  כל  כי  להתחמם 
במכוון  המטות  את  הפרדנו  ולכן  השני,  על 

לצורכי ייעול".
קבלנו  המטות,  את  שהפרדנו  למרות  "אך 

לקהלים  ממוקדת  הסברה  שיהיה  החלטה 
מסוימים, כאשר כל מפלגה תפנה למצביעיה, 
'ברגע  משותפת  סיסמא  על  והלכנו  בעוד 
האמת', שתשדר אחידות. אגב, נוצר שיתוף 
גם בכל התשדירים שהפקנו.  פעולה מעניין 
אני לדוגמה הייתי אחראי על תשדירי הרדיו 
מטעם  צלניקר  ויוסי  התורה  דגל  מטעם 
פעולה  בשיתוף  עבדנו  ישראל,  אגודת 
האחד  עוזרים  עצמנו  את  ומצאנו  מעניין 
דבר  של  בסופו  המפלגות.  בתשדירי  לשני 
ידענו  כי  מיוחדת,  מאוד  הייתה  העבודה 
להפריד בין היריבות הקשה והמרה שהייתה 
במוניציפאלי, שגרמה להמון משקעים, לבין 

המטרה שבסופה של דבר רצינו להגיע".

אבל  פנימיים,  דעות  חילוקי  היו  "לפעמים 
הצלחנו ליישב אותם, כי בסופו דבר אלו היו 
שבסופו  מהותיים  דברים  על  דעות  חילוקי 
ולהגיע  עליהם  לגשר  הצלחנו  דבר  של 
הדברים הטובים  זה באמת אחד  להסכמות. 
שידענו  הזו,  הבחירות  ממערכת  שיצאו 
בנפרד  שהלכנו  המוניציפאלי  בין  להפריד 
בהרבה מקומות לבין הארצי שרצנו יחדיו".

תהיה  המשותפת  שהריצה  חשבו  "הרבה 

"שני דברים עמדו בפנינו, "
גם שפורים היה באמצע 

וגם שהבחירות יצאו 
בבין הזמנים. התמקדנו 
בפורים במבצע ת"תים 

ענק, כאשר לא היה 
ת"ת אחד ברחבי הארץ 

שלא נשא את שלטי 
ג' ובעצם יצר את 

האווירה הראשונית של 
הקמפיין וגם האתגר 

של בין הזמנים, שציפינו 
מבחורי הישיבות שיפעלו 
בשלושה ימים האחרונים 
קודם הבחירות שהם בין 
הזמנים וידענו שהימים 

האלו הם בעצם עיקר 
הבחירות".
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 מלבין
ב-3 דרגות

המפה בוהקת,
רואים שאת  באלעבוסטע.

ב-3 דרגות!
התקדמי לוניש קליה גולד לכביסה לבנה.

עם וניש הכביסה לבנה יותר 
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שאין  בהתחלה  חשבנו  לכישלון.  מתכון 
סיכוי לשיתוף פעולה, הרי איך אפשר ללכת 
יחד אחרי יריבות כה קשה. איך נוכל להכניס 
בה  שנלחמנו  אחרי  ג'  האות  את  בקלפי 
בירושלים, חיפה, אלעד וערים נוספות. אבל 
בסופו של דבר, כשגדולי ישראל אומרים את 
דברם אנחנו מכפיפים את הראש ועושים את 
זה לא היה רק  מה שהורו. למרבה השמחה 
הוראתם של  ולבצע את  להכפיף את הראש 
שאנו  והבנה  הכרה  גם  היה  זה  אלא  גדו"י, 

פעולה  לכדי  שתורגם  מה  יחד,  הולכים 
הביאה  דבר  של  שבסופו  בשטח,  משותפת 

לתוצאה המרשימה".

יעקב איזק, אגודת ישראל

יהדות התורה יצאה למערכת 
הבחירות הזו שסועה 

ומפולגת. אחרי מחלוקת 
קשה בזירה המוניציפאלית 

'דגל התורה' ו'אגודת ישראל' 
הצליחו לגבור על המחלוקת 
ביניהן, כאשר קבלו החלטה 

אחראית בשלב מוקדם לרוץ 

ברשימה משותפת, כבימים 
עברו, תוך הגעה לפשרה 

של שוויון 50/50 ולא 40/60 
כבעבר. האם היו התנגדויות 
באגודת ישראל ואולי דווקא 

מצד דגל התורה, שביקשו 
יותר? 

"יהדות התורה עשתה הפעם משהו היסטורי. 
רווית  מוניציפאלית  בחירות  מערכת  אחרי 
ראשי  רב,  שסע  אחריה  שהשאירה  כאב, 
לקחו  גפני  ומשה  ליצמן  יעקב  המפלגה 
הליכה  על  ביניהם  וסיכמו  בוגרת  אחריות 
הבחירות.  על  ההכרזה  עם  מיד  משותפת, 
ומה שבעצם ראינו  ידע את מקומו  כל אחד 
כולם  אחדות.  היא  הזו  הבחירות  במערכת 
אמרו שהאש ביננו תמשיך והוכחנו אחרת". 
כאשר  משותפת,  בחירות  למערכת  "נכנסו 
והרבה  נפרדים  מטות  על  דובר  בתחילה 
למרות  אך  אפקטיבי,  יהיה  לא  שזה  חשבו 
זאת עשינו את זה בהצלחה, כאשר כל אחד 
הביא את קהל הבוחרים שלו. למדנו הרבה 
ישראל  באגודת  המוניציפאליות  מהבחירות 
וכמי שהיה יו"ר מטה ההסברה של המפלגה 
ראינו שהציבור שלנו חזר לעצמו, לא רצינו 
המהלכים  כל  את  ועשינו  שוב  להפסיד 
את  גייסנו  מוצלח,  קמפיין  עם  האפשריים, 

הציבור ושמנו את הכל מאחור".
קצר  היה  עליו,  מדברים  שאנחנו  "הקמפיין 
מדהימה.  בצורה  ותפס  הוטמע  והוא  וחזק 
שאין  זה  על  שאננות,  על  דברו  בתחילה 
הציבור  של  נהירה  ועל  מצדנו  מסרים 
לליכוד. מסתבר שאנחנו יודעים להתלכד, הן 
בתוך החסידויות על ידי המהלך הגדול של 
קהילה  כל  כאשר  הקהילות,  מועצת  הקמת 
לפי  אלא  גודלה  לפי  לא  ישראל,  באגודת 
החיבור שלה למפלגה, הצליחה להביא את 

כל בוחריה לקלפי".
היו  לא  נציגנו,  של  לזכותם  לציין  "צריך 
גודלנו  את  הבינו  כולם  ביננו,  ויכוחים  שום 
אגודת  אם  כאשר  מבחן,  בעת  ושאנחנו 
ישראל לא תביא הפעם את שלה היא תקבל 
שאכן  וראינו  ממנה  לצאת  תוכל  שלא  מכה 
היה תקלה בבחירות המוניציפאליות וזה לא 
הוא  שגם  שלנו,  הציבור  את  משקף  באמת 

גדול וגדלנו".
עם  הקהילות  במועצת  שעשינו  "המהלך 
המצ'ינג הוא דרמטי והוכיח שאגודת ישראל 
גדולה. זה שכולם הגיעו להצביע היה בזכות 
שסידר  הקהילות,  מועצת  של  הידוע  המסך 
במשך יום הבחירות את כל הקהילות והציג 
זה  עומדת.  חסידות  כל  איפה  אמת  בשעת 
השני  מול  האחת  החסידויות  כל  את  אתגר 
בראשות  שנערכו  הכינוסים  לכל  ומעבר 
הרגישו  שכולם  היה  הסוד  האדמו"רים, 

מחויבים ובאמת זה עבד".

עם ההחלטה על הרכב 
הרשימה לכנסת בתוך 

אגודת ישראל, נשמעו לא 
מעט קולות ביקורת על 

הצבת נציג גור נוסף במקום 
התשיעי ברשימה המשותפת 

)שקודם הבחירות לא היה 
נראה הכי ריאלי. א.ר.(. 

לא היה פחד שזה יפגע 
במפלגה, על ידי הימנעות 

מהצבעה של חסידויות 
מסוימות שראו עצמם 

כפגועים מאי קבלת מקום 

זה? 

ברכילות  מתעסקים  שאנחנו  חושב  "אני 
ראו  החסידויות  כל  דבר  של  בסופו  קטנה. 
עצמן מחויבות ולא היו תלונות אלא בקשות 
מבינים  כולם  אבל  מסוימות,  חסידויות  של 
לא  אנחנו  שלו.  המקום  את  יש  אחד  שלכל 
לדרך  למפלגה,  אלא  לנציגות,  מצביעים 
ולגדולי ישראל. אני חושב שאין אדמו"ר או 
בהצבת  תמיכתם  את  שהתנו  אחת  חסידות 
נציג כזה או אחר. ראינו את כל האדמו"רים 
של  שאלות  ואלו  שלנו  הגדולים  בכנסים 

פוליטיקה קטנה".

במהלך מערכת הבחירות 
פורסם כי נבחנים חשדות 
נגד סגן השר יעקב ליצמן 
ובסמוך למועד הבחירות 

פורסם אף דיווח דומה אודות 
חבר הכנסת משה גפני, איך 
התמודדתם עם זה מבחינת 

הסברה?

זה לא מגיע  "ברור שמדובר כאן בשטויות, 
נבחריו.  הם  מי  שיודע  שלנו  הציבור  אל 
הדברים האלו יתבררו בהקדם כהכפשות. זה 
טבעו של איש ציבור, שלפעמים הוא נאלץ 
גם להתמודד עם כל מיני אנשים שמחפשים 
אותו. הרב ליצמן יודע שהוא לא עשה שום 
הקצר  הזמן  נזהר.  נורא  הוא  חוקי,  לא  דבר 
יעבור ויוברר לכולם שהכל בסדר גמור. זאת 
גם הסיבה שזה לא בא לידי ביטוי במערכת 
הציבור  את  מכירים  אנחנו  כי  הבחירות, 

שלנו".
בבחירות  כלל.  בשיח  היה  לא  הזה  "הדבר 
כי  בכלל,  חרדי  אנטי  היה  לא  השיח  האלו 
אחד,  דבר  סביב  רק  היו  האלו  הבחירות 
נתניהו או גנץ. לא היה שום דבר אחר, חוץ 
לכיוון  זה  את  לקחת  קצת  שניסה  מליברמן 
שבת  לא  גיור,  לא  גיוס,  לא  בפועל  החרדי, 
ניסיונות  אף  על  השיח,  היה  חרדים  ולא 

שנעשו". 
שלנו.  גם  הגדולים  הדברים  אחד  "זה 
הקמפיין שלנו היה נקי וממוקד, בלי להכפיש 
ולפגוע באף אחד. לא השארנו אף קהל יעד 
ולמבוגרים,  לצעירים  לכולם,  דברנו  בחוץ. 
ול'בייס'.  לעמך  ולמודרניים,  לפתוחים 
ובאתרים,  ביומנים  מקום,  בכל  היינו  בנוסף 
כדי  לא לפספס אף ציבור ובסופו של דבר זה 

בהחלט הגיע לכדי ביטוי".
"זה שלא ראינו שזה תופס, אנחנו התחלנו עם 
'ברגע האמת' הוא עצמו קמפיין  הגיוואלד. 
אז  האחרונים.  ליומיים  חיכינו  לא  גיוואלד, 
לתפוס,  התחיל  הקמפיין  שמפורים  נכון 
אבל היום אין ילד  שלא יודע מה זה 'ברגע 
האמת', אין כמעט אדם שלא משתמש בזה. 
היה  המסר  אבל  שלנו,  יציאה  לא  שזה  נכון 
עצמם  ראו  כולם  שבאמת  מתאים  כך  כל 
ברגע האמת ושמו בצד אגו וויכוחים וכולם 

התייצבו בקלפי".
של  בסופו  נגיע  ואם  ד'  ברוך  עלינו  "אנחנו 
קנה  בכל  דרמטי  זה  מנדטים,  לשמונה  דבר 
מידה. לעלות בכמעט 30,000 קול אף אחד 
נישאר שישה  אמרנו שאם  לא חשב.  כמעט 
שבעה  נקבל  אם  כישלון,  יהיה  זה  מנדטים 
מנדטים זה יהיה בסדר. מגיע גם מילה טובה 
עלתה.  וגם  יפה  קמפיין  שעשתה  לש"ס 
עם  הבאה  לכנסת  מגיעה  החרדית  הנציגות 

המון אתגרים ובעז"ה נצליח".

דברת על קמפיין הגיוואלד 
ועל מועצת הקהילות, איך 

התמודדתם עם השאננות 
שהייתה בציבור עד כמעט 

הרגע האחרון והאם דבר זה 
לא הלחיץ אתכם? 

להסביר  איך  ידענו  לא  שחששנו.  "בהחלט 
לפיד  עם  שעברנו  שנתיים  אחרי  זה  את 
היינו  לא  כאשר  הקודמת,  שלפני  בקדנציה 
היה  יכול  מה  אחד  לאף  להסביר  צריכים 
לקרות אם ח"ו היינו נכשלים, אבל השאננות 
הזאת התפוגגה. ראינו בסופו של דבר שברגע 

האמת הציבור יצא מהשאננות".
"דברו אתנו על נהירה לזהות, לטב ולליכוד, 
על כך שכולם אוהבים את נתניהו וזה באמת 
שנתניהו  הגדול  מהמשתה  אצלנו  פחד  יצר 
דבר  של  שבסופו  מסתבר  אבל  לנו,  מכין 
יכול  המנדטים.  משתיית  הוחרגו  החרדים 
להיות שפה ושם היו חרדים שהצביעו ליכוד 
ואני מקווה שרוב רובו המוחלט של הציבור 
שנציגיו  ויודע  רבותיו  לדעת  נשמע  החרדי 

של  החשיבות  את  מבין  בשבילו,  עובדים 
חלק  ולהיות  המערכת  של  החרדי,  המנגנון 
מהציבור. ליכוד השורות בסופו של דבר זה 

מה שהביא להצלחה הגדולה".

איך אתה מסכם את מערכת 
הבחירות?

לא  התורה  דגל  עם  שלנו  הפעולה  "שיתוף 
מטות  תקימו  לנו  אמרו  מאליו.  מובן  היה 
לדרך.  ותצאו  אחרים  מסרים  עם  נפרדים 
מוזר, מפלגה אחת  לנו בהתחלה  נראה  היה 
הוכח  דבר  של  בסופו  אבל  קולות.  שני  עם 
הדברים  למשל  השני,  על  האחד  שהשפענו 
על  גם  שהשפיע  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  של 
שיצאה  האמת'  'ברגע  והסיסמה  החסידים 
ידי  על  ישראל,  אגודת  של  היוצר  מבית 
שאגב  פוטנציאל,  בולטון  הפרסום  משרד 
הובלת  על  טובה  מילה  עליהם  להגיד  צריך 
קמפיין נקי ומוצלח מאוד. דגל התורה הלכה 
אתנו ועד כמה שהיה אפשר שיתפנו פעולה 
וזה היה, מבחנתי, המרענן הרשמי וההפתעה 

שלא הייתה מובנת מאליה".

"שני דברים עמדו בפנינו, "
גם שפורים היה באמצע 
וגם שהבחירות יצאו 
בבין הזמנים. התמקדנו 
בפורים במבצע ת"תים 
ענק, כאשר לא היה 
ת"ת אחד ברחבי הארץ 
שלא נשא את שלטי 
ג' ובעצם יצר את 
האווירה הראשונית של 
הקמפיין וגם האתגר 
של בין הזמנים, שציפינו 
מבחורי הישיבות שיפעלו 
בשלושה ימים האחרונים 
קודם הבחירות שהם בין 
הזמנים וידענו שהימים 
האלו הם בעצם עיקר 
הבחירות".
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גם בימי חול המועד פסח חונים רק עם פנגו
בקלות ובנוחות, בכחול לבן ובחניונים ברחבי הארץ!

לכל החניות שבדרך,
טוב שיש פנגו

גם בבין הזמנים
חוסכים זמן ומזומן
וחונים במהירות

עם פנגו

י' באב

א' אלול

תשע"ט

פנגו – הדרך הפשוטה והמשתלמת לחנות בכחול לבן ובחניונים בכל הארץ 

ניתן להשתמש בפנגו גם בטלפונים כשרים. השירות ניתן גם בחיוג מכל טלפון נייד.

חג כשר ושמח! ניתן להשתמש בפנגו בניידים כשרים.
שירות החניה בכחול לבן ניתן גם בחיוג בכל טלפון נייד.

pango.co.il |  *4500
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הניצחון החרדי הגדול בבחירות מתבטא בגידול משמעותי בכוחן של המפלגות החרדיות בשורה ארוכה 
של ערים • הירידה באחוזי ההצבעה, השפעת מצביעי 'יחד' והתרומה הערבית ליהדות התורה וש"ס • 

וגם: כל המספרים הבולטים
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מוסף פסח תשע"ט |

תורת המספרים
|מאת: משה אברהמי |

כפולה ה חגיגה  עם  לחג  נכנסים  החרדים  פוליטיקאים 
לכנסת  להגיע  הם  הצליחו  הסיכויים,  כל  נגד  ומכופלת. 
העשרים ואחת בכוחות גדולים ומתוגברים, כשכוחם גדל 
במשקלם  וגם  המנדטים  במספר  גם  הקולות,  במספר  גם 

הרב בקואליציה העתידית.
לתחושת הניצחון המתוקה קדמו לילות ללא שינה וימים 
של עצבים מתוחים. מה לא אמרו להם. אמרו שהפעם שהאכזבה והכעס 
מבעבעים בקרב הציבור ויתנקמו בהם בקלפי; אמרו שהחרדים כבר לא 
נוהרים כמקשה אחת; אמרו שקיימת זליגה לכיוון מפלגות חילוניות; 
אמרו שהצעירים החרדים פוזלים לכיוון ביבי ובן גביר; אמרו שזעקות 

הגעוואלד של נתניהו ישתו להם את המנדטים.
אז אמרו. במבחן התוצאה, כל התיאוריות וההפחדות קרסו אלי מציאות. 
לא צריך להיות מתמטיקאי דגול בכדי להבחין ש'יהדות התורה' וש"ס 
שמאחורי  החרדי,  המגזר  ובנות  בני  מרבית  את  לתוכם  לכנס  הצליחו 
השתייכותם  את  וביטאו  התורה,  לגדולי  נאמנות  הביעו  הפרגוד 

החברתית – חבר אני לכל אשר יראוך.
את  שלשלו  המצביעים  מרבית  אמנם  קל.  בלב  זה  את  עשו  כולם  לא 
הפתק לקלפי בחדווה גלויה ובאקט מובן מאליו, אך היו גם כאלו שעשו 
זאת בחריקת שיניים. אותם שוליים, שבימי שגרה לא זוכים ליחס מכבד 
קולם  – בלשון המעטה – מההנהגה הפוליטית, לא ששו להעניק את 
למי שלדעתם אחראי לכך שקולם לא ישמע. אך בסופו של דבר, אותם 
הקולות  וזריקת  הכוח  משנה  את  החרדית  ליהדות  העניקו  גם  שוליים 

שהביאו לתוספת המשמעותית.
לכלל  החרדיות  במפלגות  שערכו  ייעודית  פעילות  בזכות  קרה  זה 
תוססים,  רשת  עמודי  קולעים,  סרטונים  עם  הפנים-חרדיים.  המגזרים 
שימוש במובילי דעת קהל כמו זמרים ומפורסמים, ופנייה ישירה ללב 
המצביעים הפוטנציאליים עם הבטחה לעמוד לימינם גם לאחר שאבק 

הבחירות ישקע.
התרוצצו  לח"כים  והמיועדים  הח"כים  גזרה.  בכל  ניכר  היה  המאמץ 
יושבי  עם  והתרועעו  צעירים  עם  צ'ולנט  אכלו  וארגונים,  קהילות  בין 
קרנות. מלבד הבטחות, נדמה היה שבקרב הדוברים גוברת ההכרה שעל 
המפלגות לייצג מכנה משותף רחב יותר של כל יהודי חרדי באשר הוא. 
כי לא רק לאליטת מנהלי המוסדות וראשי העמותות ישנם צרכים, כי 

אם גם לעם שבשדות.
אבל יותר מכל, נדמה שהדברים שהביאו להצלחת המפלגות החרדיות 
גדולי ישראל,  ורבנן  הם התלכדות תחת כנפי הרועים הרוחניים, מרנן 
ותחושת השייכות, רגש כמוס שנמצא בלב כל אחד ואחת פנימה, ושעל 

מיתריו הצליחו לפרוט בהצלחה כל אנשי הקמפיין.
או  חזקה'  ישראל  חזק  'ליכוד  החמאס',  את  ינצח  'בנט  כמו  לסלוגנים 
'ישראל לפני הכל', יש כבוד, אבל נדמה שמי שהצליח לפצח יותר מכל 
'יהדות התורה'  את הגנום של המצביעים, היו דווקא הקמפיינרים של 
וש"ס, ששלפו את המסר המדויק ביותר: "ברגע האמת" – הייתה סיסמת 
יהדות התורה, "בכבוד שלך" – הייתה סיסמת ש"ס, ואכן, באותו רגע 
הפרגוד,  מאחורי  ההצבעה  פתק  לקיחת  של  השנייה  בשבריר  קריטי; 
בבחירה החשאית שבין אדם לבין קונו – בחרו המצביעים החרדיים את 
ההצבעה הטבעית, שמרו על ביתם הפוליטי ושיגרו לכנסת ישראל סדרת 

נציגים נכבדה, בתקווה שזו תייצג אותם נאמנה.

כפל מבצעים

במבחן התוצאה, המפלגות החרדיות נהנו מ'כפל מבצעים': גם מספר 
הקולות שלהם עלה וגם אחוז ההצבעה הכללי ירד משמעותית מבחירות 
ערב  וש"ס  התורה  יהדות  שחתמו  העודפים  הסכם  בנוסף,   .2015



18

הבחירות הוכיח את עצמו ותרם לתוצאה.
 – לומר  ניתן  קולות  של  מסוימת  קבוצה 
מבלי להישען על נתון מוחלט - שקיזזה את 
עצמה. בעוד בבחירות 2015 הצביעו הפלג 
ליהדות התורה, הרי שבבחירות  הירושלמי 
הנוכחיות הם נעדרו מהקלפיות אך כנגדם, 
רחמים'  'כסא  אנשי  של  קולותיהם  הגיעו 
בראשות הגאון רבי מאיר מאזוז ובתמיכתו 

הפוליטית של יו"ר 'יחד' אלי ישי.
בקולות  הגידול  את  לחשב  כשמגיעים 
את  לחשב  יהיה  נכון  החרדיות,  המפלגות 
הגידול הטבעי והמבורך. בהיות ומבחירות 
בגידול  שמדובר  הרי  שנים,   4 חלפו  עברו 
את  בפרופורציות  מעט  שמעמיד  נאה, 
הגידול במספר הקולות. אך עדיין, לפי כל 
חישוב, המפלגות החרדיות הצליחו להגדיל 

את כוחן מעבר לגידול הטבעי.
בשעת  כי  להקדים  )רצוי  למספרים  וכעת 
כתיבת השורות עדיין יושבת ועדת הבחירות 
על המדוכה ובוחנת שורת ערעורים שהגישו 
לטפס  עשוי  שבסופן  השונות,  המפלגות 
התורה  יהדות  של  הבוחרים  מספר  מעט 
2015 זכתה מפלגת ש"ס  וש"ס(: בבחירות 
ובוחרות.  בוחרים   241,613 של  לאמונם 
 257,949 ש"ס  קיבלה  הנוכחיות  בבחירות 
קולות, עלייה של 16,336 קולות. בשל הפער 
הקולות  סכום  עומד  ההצבעה,  אחוז  בין 
כלל  מבין  אחוז  אותו  על  כמעט  ש"ס  של 
והנוכחיות  הקודמות  בבחירות   – הקולות 
ש"ס  הייתה   2015 שבבחירות  בעוד  אך   –
שכעת,  הרי  בגודלה,  השביעית  למפלגה 
כמעט אותו אחוז מצביעים הספיקו לה כדי 
זאת  בגודלה,  השלישית  למפלגה  להפוך 
בשל התכנסות המצביעים לשתי המפלגות 

הגדולות – הליכוד וכחול לבן.
 2015 בבחירות  התורה':  ל'יהדות  נעבור 
את  החרדית-אשכנזית  המפלגה  קיבלה 
סך  המצביעים,  מכלל   4.99% של  אמונם 
הנוכחיות  בבחירות  קולות.   210,143 הכל  
מהקולות   5.77% התורה  יהדות  השיגה 
בגידול  מדובר  מצביעים.   248,528 שהם 

פנטסטי של 38,385 קולות.
שלל  מעלה  ההצבעה,  בנתוני  קל  עלעול 
נתונים מרתקים, שמעבר למספרים יבשים, 
המפלגות  של  סיפורם  את  לספר  עשויים 
החרדיות בבחירות 2019. באיזו עיר גדלו? 
התגלו  איפה  הכוח?  את  הכפילו  היכן 
ועוד, בשורות  נקודות תורפה? על כל זאת 

הבאות:

בני ברק
בעיר התורה והחסידות, זכתה יהדות התורה 
ל-51,178  הנוכחיות  בבחירות  והשבת 
מבחירות  קולות   4,517 של  עלייה  קולות, 
עברו  בבחירות  זאת,  עם  יחד  עברו. 
מספר  כמעט  ישי  אלי  של  מפלגתו  קיבלה 
את  במעט  שמצנן  מה   ,4,323 זהה,  קולות 

ההתלהבות מהמספר המחמיא.
נתון נוסף מעניין מבני ברק: בבחירות 2015 
 3,591 ברק  בבני  'הליכוד'  מפלגת  קיבלה 
קולות  ב-840  התחזקו  הם  כעת  קולות. 

ל-4,431 קולות.
מפלגת ש"ס זכתה בבני ברק לתנופת קולות 
 18,843 לעומת  קולות   21,922 מרשימה: 
 3,079 של  עלייה  שנים,   4 לפני  רק  קולות 

קולות.

ירושלים
וותיק,  ליכודי  מעוז  גם  היא  ישראל  בירת 
ומקדם  מאז  בה  זוכה  הימין  כשמפלגת 
המפלגות  נמצאות  אחריה  מיד  לבכורה. 
החרדיות, שביחד מביאות שלושה מנדטים 

שלמים רק מקרב המצביעים הירושלמיים.
הנוכחיות  בבחירות  זכתה  התורה  יהדות 
של  עלייה  קולות,  מ-60,632  פחות  ללא 
זכתה  ש"ס  עברו.  מבחירות  קולות   6,684
קולות   5,128 של  עלייה  קולות,  ל-35,707 
 2015 שבשנת  בעוד  קודמות.  מבחירות 
הקולות  בדיוק ממספר  החרדים שליש  מנו 
בירושלים, הרי שכעת מניינם בקלפיות עלה 

ל-37% מכלל הקולות.

ביתר עילית
אחוז  ירד  עילית  ביתר  החרדית  בעיר 
ההצבעה בכארבעה אחוזים לעומת בחירות 
זכתה  התורה  יהדות   .80.8%  – עברו 
ל-12,532 קולות )עלייה של 3,185 קולות(. 
של  )עלייה  קולות  ל-5,253  זכתה  ש"ס 

.)1,349

אלעד

גם  חשובים  אלעד  בעיר  ההצבעה  נתוני 
ברמה הארצית אך משמעותיים גם לחישובי 
החלוקה הפנימיים בעיר שיודעת מחלוקות 

ושסעים מדי בחירות.
הינה  ש"ס  לכנסת,  הבחירות  נתוני  פי  על 
קולות   7,703 עם  בעיר  הגדולה  הסיעה 
התורה  יהדות  ואחריה   )1,510 של  )עלייה 

עם 6,227 קולות )עלייה של 1,227(.

מודיעין עילית
העיר מודיעין עילית רושמת באופן מסורתי 
ביותר  הגבוהים  בין  ההצבעה  אחוזי  את 
 530 רק  התושבים,  כל  מבין  במדינה. 
מצביעים העניקו את קולם למפלגה שאינה 

חרדית.
קולות,  ל-18,008  זכתה  התורה  יהדות 
בחירות  לעומת  קולות   2,964 של  עלייה 
קולות,  ב-3,833  הסתפקה  ש"ס  קודמות. 

עלייה של 491.

רכסים
ויהדות  ש"ס  קיבלו  שבצפון  רכסים  בעיר 
התורה כמעט מספר זהה של קולות: יהדות 
שתיהן   .2,213  – ש"ס   ,2,340  – התורה 
רשמו עלייה נאה מבחירות עברו, עם יתרון 

לש"ס שעלתה ב-459 קולות.

בית שמש
מבחירות  זינק  שמש  בבית  החרדי  הכוח 
עברו ב-5,468 קולות סך הכל. גם אם נוריד 
שניתנו  הקולות  מתוך  החרדים  קולות  את 
בבחירות 2015 לאלי ישי )2,421 סך הכל(, 
רקע  על  שבולט  נאה  בגידול  שמדובר  הרי 
ההפסד בבחירות לראשות העיר. בסך הכל 
מחצית  בדיוק  החרדיות  המפלגות  מונות 

מבין המצביעים.
קולות,  ל-13,506  זכתה  התורה  יהדות 
עלייה של 3,917 קולות מבחירות קודמות, 
 4,860 לעומת  קולות,  ל-6,411  זכתה  ש"ס 
 1,551 של  העלייה  למרות  עברו.  בבחירות 
השלישית  המפלגה  נותרה  ש"ס  קולות, 
הליכוד  אחרי  הקולות,  מבין  בעיר  בגודלה 
משה  כי  לציין  גם  חשוב  התורה.  ויהדות 
בעשור  העיר  כראש  שכיהן  מי  אבוטבול, 
בבחירות  מקומו  את  והפסיד  האחרון 
הוצב  אחדים,  חודשים  לפני  המקומיות 

במקום התשיעי ברשימת ש"ס לכנסת.

פתח תקווה
ש"ס  סיעת  הביאה  ה-20  לכנסת  בבחירות 
בבחירות  קולות,   6,946 תקווה  בפתח 
מרשים  באופן  ש"ס  צמחה  הנוכחיות 
לאור  בפרט  בולט  נתון  קול.  ל-7,889 
בבחירות  הסיעה  של  הגדולה  ההצלחה 
אוריאל  של  מועמדותו  ולאור  המקומיות 
בוסו, סגן ראש העיר מטעם ש"ס, ברשימה 

הארצית בסוף העשירייה הראשונה.
הם,  גם  נאה  גידול  רשמו  התורה  ביהדות 
ל-5,676  הקודמות  בבחירות  קול  מ-4,810 
קול בבחירות הנוכחיות, גידול המוסבר גם 

בהגירה החרדית המאסיבית לעיר.

אשדוד

גם באשדוד רשמה ש"ס הצלחה, שגם היא 
המקומית.  בזירה  בגידול  כבר  התאפיינה 
בעוד בבחירות 2015 קיבלה הסיעה 11,923 
קול.  ל13,262  צמחה  שהפעם  הרי  קול, 
יהדות  רשמה  במיוחד  ונאה  חריג  גידול 
התורה – מ-11,132 קול בבחירות הקודמות 
)כאשר  הנוכחיות  בבחירות  קול  ל-13,088 
קול  מ-500  למעלה  להוסיף  יש  זה  לנתון 
שהוחסרו בטעות רישום אך צפויים להינתן 
על  הרשומות  תיקון  לאחר  התורה  ליהדות 

ידי ועדת הבחירות(.

קרית יערים

מערכת  לאחרונה  שידע  הקטן  ביישוב 
בחירות דרמטית וכפולה לראשות המועצה, 
גדלה יהדות התורה מ-1,248 קול בבחירות 
הקודמות ל-1,632 קול בבחירות הנוכחיות. 
גם ש"ס המקומית צמחה מ-241 קול ל-406.

קולות חב"ד
שאלת  לדיון  עולה  בחירות,  מערכת  מדי 
החסידות  חב"ד.  חסידי  של  ההצבעה 
נציג  להחזיק  מסוגל  היה  שכוחה  הגדולה 
בפני עצמו בכנסת ישראל, לא נוטלת באופן 
רשמי צד בפוליטיקה והיא נאמנת להוראת 
להצביע  זצ"ל  מלובביץ'  האדמו"ר  כ"ק 
על  שתשמור  ביותר  החרדית  למפלגה 

שלושת השלמויות – התורה, העם והארץ.
אופציה  פותחת  מפורשת  הלא  ההוראה 
את  מבקשות  פעם  שבכל  שונות  למפלגות 
אמון חסידי חב"ד. בחסידות מתלוצצים כי 
תמיכתם עשויה להיות סימן אזהרה לכישלון 
זאת בשל תמיכתם המאסיבית בעבר  צפוי, 
את  עברו  שלא  גביר  מרזל-בן  במפלגות 

אחוז החסימה.
כרטיס הכניסה לליבם של החב"דיים עובר 
יצביעו  להם  שהמפלגה  בשכנוע  היתר  בין 
לא תיקח חלק בוויתור על אף שעל בישראל 
בזמן שש"ס  הימין.  נאמנה לשלטון  ותהיה 
שב'יהדות  הרי  אוסלו",  "חטא  את  נושאת 
התורה' ישנו את השגריר מאיר פרוש, איש 
ימין בכל רמ"ח ושס"ה, שמחפה במעט על 

הנטיות השמאלניות של חה"כ משה גפני.
בבחירות הנוכחיות האופציות שעמדו בפני 
חסידי חב"ד לא היו רבות מדי, והן נחלקו 
גם  שאיחדה   – הימין'  מפלגות  'איחוד  בין 
'יהדות התורה'.  ובין   – יהודית  את עוצמה 
בשוליים היה זה משה פייגלין שניסה לנגוס 
בכל כוחו מקולות החסידים, משימה שלא 

ממש צלחה.
קצוות  בכל  מפוזרים  חב"ד  וחסידי  בהיות 
לספק  קשה  ישראל,  תפוצות  ובכל  תבל 
באשר  יתדות  ולקבוע  מדויקים  נתונים 
מעמיק  מעין  זאת,  עם  הצבעתם.  לדפוסי 
בריכוזים חב"דיים מובהקים, עולה מסקנה 
החסידים  מתמיד,  יותר  הפעם  ברורה: 
יהדות  למפלגת  קולותיהם  את  העניקו 

התורה. הנה מספר דוגמאות בולטות:
המובהק,  החב"די  במעוז   – חב"ד  כפר 
בבטחה  שולט  הימין'  מפלגות  'איחוד 
בצמרת עם יותר ממחצית הקולות – 1,551. 
זאת  קולות,  ל-533  זוכה  התורה'  'יהדות 
 .2015 בבחירות  בלבד  קולות   204 לעומת 
יחד עם זאת, בבחירות 2013 זכתה המפלגה 
מזעריים  בקולות  זוכה  קולות. ש"ס  ל-699 
בכפר חב"ד – 69 בלבד. היא יכולה להתנחם 
בעובדה שמדובר בזינוק "מטאורי" לעומת 

בחירות עברו – 30 קולות בלבד.

חגיגות הניצחוןמרן הגר"ח קנייבסקי מצביע
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קיים  הדרומית  בעיר   – מלאכי  קריית 
ההצבעה  ודפוסי  חסידים,  של  נאה  ריכוז 
להצבעה  מסוימת  אינדיקציה  לתת  יכולים 
קולות  ל-1,312  זכתה  ש"ס  החסידים.  של 
זינקה  התורה  יהדות  ואילו  קלה(  )עלייה 
בבחירות  קולות  מ-117  אחוזים,  במאות 

2015 ל-507 קולות כעת.
בעיר  קיבלה  ש"ס  מפלגת   – העמק  מגדל 
שינוי  כשלשם  קולות,   1,746 הצפונית 
בהשוואה  קולות   63 של  בירידה  מדובר 
קיבלה  התורה'  'יהדות  קודמות.  לבחירות 
אמנם 249 קולות בלבד, אך מדובר בעלייה 

של כמעט 100 קולות.
לוד – בעיר לוד המונה ריכוז גדול במיוחד 
נדמה שעדיין  של קהילת חב"ד המעטירה, 
מפלגות  אחרי  נוהים  המצביעים  מרבית 
גידול  נרשם  כאן  גם  אך  הכלליות,  הימין 
'יהדות  לטובת   – שולי  כי  אם   – מסוים 
התורה' )342 לעומת 275(. ש"ס לעומת זאת 

רשמה ירידה ניכרת בעיר של 210 קולות.
בחירות  נהנתה  ש"ס  מפלגת   – צפת 
בעיר  מצביעים   2,038 מתמיכת  הנוכחיות 
קולות   37 של  קלה  ירידה  צפת,  הקודש 
מחזיקה  התורה  יהדות  עברו.  מבחירות 
אצלה  אך   ,2,007 דומה,  קולות  במספר 

מדובר בזינוק של 603 קולות.
נקודה מעניינת לציון בהקשר של צפת היא 
העבודה שבבחירות 2015, המפלגה השנייה 
ישי,  אלי  של  'יחד'  הייתה  בעיר  בגודלה 
בזכות  הנראה  ככל  קולות,   2,273 שקיבלה 
אליהו  שמואל  הרב  העיר  של  הראשי  רבה 
'יחד'  של  הקולות  מרבית  חב"ד.  ואנשי 
התאדו בין יתר המפלגות אך יהדות התורה 
נאה  חבילה  כאמור,  אליה,  לקרב  הצליחה 

של מאות קולות.

"הערבים נוהרים"

שתיהן  נחשבות  וש"ס  התורה'  'יהדות 
למפלגות חרדיות לחלוטין, אך בכל הקשור 
קור'  'הארד  חרדי  שאינו  לציבור  לפנייה 
בעוד  שתיהן.  בין  מהותי  הבדל  קיים   –
מראש  מכוונת  אשכנזית  החרדית  המפלגה 
הרי  שלה,  החרדי  הקולות  מאגר  למיצוי 
בעיקר  נרחבים,  לקהלים  פונים  שבש"ס 
המסורת  את  לחזק  החפץ  המסורתי  לקהל 
במידנת היהודים, ושזכר המאור הגדול, מרן 
רבי עובדיה יוסף זצ"ל מעביר בו רטט, גם 

בחלוף מספר שנים להסתלקותו.
זה  על  יודה  לא  התורה  ביהדות  אחד  אף 
תמיד  מנסה  ייעודי  הסברה  מטה  בגלוי. 
לפנות לקהלים חילוניים; בכל ערב בחירות 
מצהירים הח"כים חגיגית כי הפעם, בניגוד 
קהלים  של  עמוק  חיבור  חשים  הם  לעבר, 
מעמידתם  הנובע  חיבור  אליהם,  חילוניים 
לצד החלשים, המפעלים ועוד כהנה וכהנה.

לכל  המוקנות  התשדירים  דקות  את  גם 
כהוגן  התורה  יהדות  מנצלת  בחוק,  מפלגה 

הישגיה  במניית  הרחב  לציבור  ופונה 
אינו  המאמץ  האמת,  ברגע  אך  החברתיים, 
נושא פרי. גם קולות ה'קירוב' ואנשים שכן 
נמצאים במעגל קרוב כלשהו למפלגה, קשה 
להביא לקלפי והמאמץ מניב תשואה נמוכה 

יחסית.
מצליחים  בהם  המקומות  פלא,  באורח  אך 
נאה  נתח  לנגוס  התורה'  ו'יהדות  ש"ס 
הערביים  היישובים  דווקא  הם  קולות  של 

והבדואים בישראל.
אבות  להצלחה  זאת?  להסביר  ניתן  כיצד 
ששר  יאמרו  חלק  רבות.  ותיאוריות  רבים 
הפנים אריה דרעי הוא היחיד הקשוב לצרכי 
בתשתיות  תנאים  מתת  הסובלים  היישובים 
הטוב  הכרת  על  ידברו  אחרים  ובתקציבים, 
מיוחדת שיש ליישובים הבדואים לסגן השר 
השערה  שיניים,  טיפולי  על  ליצמן  יעקב 
נוספת תעסוק באחוות מיעוטים וזה רק על 

קצה המקלדת.
אך מאחורי הכל – ובכל סיבה בה תיאחזו 
ספק העובדה שביישובים מסוימים  ללא   –
בדומה   – שבטיים  הצבעה  דפוסי  קיימים 
למעוזים חרדיים – עושה את העבודה קלה 
הקצוות  סגירת  מלאכת  את  ומביאה  יותר 
מצאת  אם  כי  הטוב.  סופה  אל  וה'דילים' 
ונכבדי  העדה  עיני  של  לליבותיהם  נתיבות 
קולות  חבילת  לקבל  עליך  יקל  השבט, 

בקלפי.
שבנגב.  סייד  אל  היישוב  את  למשל  קחו 
מדובר בשבט בדואי קדום שאמנם לא נהר 
הטריחו  מבניו   544 אך  לקלפיות  בהמוניו 
המפלגה  הצבעה(.   33%( לקלפי  עצמם 

היא  במקום  קולות  הרבה  להכי  שזכתה 
התאחדות הספרדים שומרי התורה המוכרת 
בכינויה ש"ס – 163 קולות. ש"ס עקפה את 
רע"ם בל"ד, חד"ש תע"ל, כחול לבן ומר"צ.
חד  במעבר  נצעד  בנגב,  השכוח  ומהיישוב 
רצועת  על  השוכן  זרקא,  א  ג'סר  ליישוב 
כורכר לחוף הים התיכון במחוז חיפה. מבין 
סוציו- בדירוג  היישוב  נמצא  ישראל  ערי 
מבוסס  ביישוב  מדובר  אך  נמוך,  אקונומי 
הערבית  האוכלוסיה  ריכוזי  בקרב  יחסית 

בישראל.
נמוכים  באחוזים  הצביעו  המקום  תושבי 
הבחירות  זכות  מבעלי   21% רק  במיוחד. 
 219 מתוכם,  אך  הצבעתם,  את  מימשו 
זכתה  התורה  )יהדות  ש"ס.  לפתק  שלשלו 
הנח  ממפלגת  יותר  אחד  קול  קולות,  ל-4 

נחים...(.
וזה רק על קצה המזלג: בכפר מנדא שבצפון 
משקיבלה  )יותר  קולות   721 ש"ס  קיבלה 
הלא  ההשוואה  לשם  עמנואל,  ביישוב 
שוויונית(; בראס עלי, הממוקמת על גבעה 
ש"ס  זכתה  שפרעם,  על  המשקיפה  קטנה 
עודה;  איימן  של  מרשימתו  קולות  ליותר 
וביישוב הבדואי ירכא זכתה ש"ס ל-ל-639 

קולות.
למרות המספרים המרשימים, במפלגת ש"ס 
ל'דה  בתגובה  כישלון.  דווקא  בהם  רואים 
נעזרנו  בו  שפורסמה  שבכתבה   – מרקר' 
נמסר   – הערביים  היישובים  את  ללקוט 

מהתנועה כדלהלן:
"בש"ס שוררת אכזבה גדולה נוכח תוצאות 
היתה  והציפייה  הערבי,  במגזר  הבחירות 

שהמפלגה תקבל הרבה יותר קולות בעקבות 
ש"ס  של  הכנסת  וחברי  שרי  פעילות 
בקדנציה האחרונה, בראשות יו"ר התנועה, 
אריה דרעי. ש"ס קיבלה במגזר הערבי פחות 
ממפלגות ימין כמו הליכוד וכולנו. כדי לסבר 
את האוזן, להלן כמה נתונים שמעידים על 
גדולה  בעיר  הערבי:  במגזר  ש"ס  כישלון 
בלבד.  קולות   29 ש"ס  קיבלה  נצרת  כמו 
אל  קולות. בבאקה   11 קיבלה ש"ס  בטירה 
גרבייה 38 קולות. בטייבה קיבלה ש"ס 111 
פעלה  שבהן  שנים   4 לאחר  ולכן,  קולות. 
ש"ס במגזר הערבי בכל התחומים, אין ספק 
ובאכזבה  במגזר  גדול  בכישלון  שמדובר 

גדולה לש"ס".
התורה'  'יהדות  שמצביעי  להניח  סביר 
חבשו  לא  והבדואים  הערביים  ביישובים 
מגבעתם  את  היטיבו  או  חסידי  גארטל 
'ככל אשר  קיום מצוות  בחרדת קודש לפני 
את  לשלשל  מהם  מנע  לא  זה  אך  יורוך', 

הפתק הנכון לקלפי.
פה  אך  לא מדובר במאסות,  בניגוד לש"ס, 
ושם ניתן היה למצוא פתקי ג' גם במקומות 
חשבו  הקלדה,  טעויות  בשל  מפתיעים. 
תחילה ביהדות התורה כי קיבלו קבוצה של 
מאות קולות במספר יישובים ערביים. אנשיו 
קרדיט  לקחת  מיהרו  הבריאות  שר  סגן  של 
רפורמת  בזכות  הגיעו  הקולות  כי  וטענו 
השיניים ועוד כהנה וכהנה. בהמשך התברר 
אך  הבחירות,  ועדת  של  בטעות  מדובר  כי 
אי פה  ניתן להתנחם בקולות שניתנו  עדיין 

ושם בניגוד לכל הסיכויים.

פעילים חרדים בפריפריה

מרן חכם שלום כהן מצביע

מטה יהדות התורה ביום הבחירות
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נשיא חטיבת התזונה של אבוט העולמית 
ערך ביקור חשוב בישראל

דניאל סלבדורי, נשיא חטיבת התזונה ערך ביקור מיוחד לאחר שנה מרגשת לסימילאק למהדרין

ירושלים  תשע"ט.  ב',  באדר  כ"ו   , שלישי  יום 
היה הכבוד לארח  ישראל  - לאבוט  ברק  בני   -
דניאל  היסטורי את מר  לביקור  בשבוע שעבר, 
אבוט  של  התזונה  חטיבת  נשיא  סלבדורי, 
נפגש מר סלבדורי  העולמית. במסגרת הביקור 
במערך  ציבור  ואישי  רבנים  ישראל,  גדולי  עם 
מעניקת  החרדית,  העדה  בד"צ  של  הכשרות 

הכשרות לסימילאק למהדרין.

שנה משמעותית
לסימילאק למהדרין

הבריאות  ומוצרי  התרופות  חברת  אבוט, 
ממש  של  לשינוי  הביאה  בעולם,  מהמובילות 
בשוק תרכובות המזון לתינוקות )תמ"ל( החרדי 
שמונה  לפני  למהדרין  סימילאק  השקת  עם 
בשורה  אבוט  הביאה  האחרונה  בשנה  שנים. 
חדשה ומרגשת למגזר עת השיקה בישראל את 
תמ"ל המהדרין בכשרות בד"צ העדה החרדית 

עם ההרכב המתקדם. 

ציון  הוא  סלבדורי  מר  של  הייחודי  ביקורו 
ועבור  ישראל  אבוט  עבור  במיוחד  חשוב  דרך 

האחרונה  בשנה  בפרט.  למהדרין  סימילאק 
יצאה אבוט ישראל בשני חידושים משמעותיים 
מוכן  סימילאק  בקבוקי  המהדרין:  בקטגוריית 
בכשרות  ישראל,  מחלב  מיוצר  לשימוש, 
החליבה  משעת  בהשגחה   OU-D מהדרין 
וההשקה  בארץ.  היולדות  בתי  בכל  וזמין 
לראשונה  למהדרין,  סימילאק  הגדולה: 
החרדית,  העדה  בד"צ  של  המהודרת  בכשרות 
הכשרות ברמה הגבוהה ביותר.  הביקור מבטא 
אבוט  חברת  שרואה  הגבוהה  החשיבות  את 
כמו  וצרכניו.  למהדרין  בסימילאק  העולמית 
כתמ"ל  בארה"ב  הושק  למהדרין  סימילאק  כן, 
הראשון והיחיד בהשגחת בד"ץ העדה החרדית 
למותג  בצורך  הכרה  מתוך  בארה"ב,  הרשום 
אמין ובאיכות גבוהה עבור האוכלוסיה החרדית 

המתרחבת בארה"ב.

פורמולה מתקדמת העומדת 
בדרישות הבד"צ

סימילאק  זכה  המרגש  הביקור  במסגרת 
זרמי  מכל  הדור  גדולי  של  לאישורם  למהדרין 
פורמולה  ולספק  לפעול  שימשיך  המגזר, 
המכיל  מתקדם  הרכב  עם  לתינוקות,  למהדרין 

את כל הרכיבים הדרושים לגדילה ולהתפתחות 
מיטבית.

לישראל,  הראשי  הרב  אצל  ביקר  סלבדורי  מר 
שליט"א,  יוסף  יצחק  הרב  לציון  הראשון 
שחולל  המהפך  על  ארוכות  איתו  שוחח  הרב 

סימילאק למהדרין בקרב הצרכנים. 

שומרים על סטנדרט האיכות
הגבוה של אבוט

מטעם  משלחת   עם  התקיים  מיוחד  מפגש 
הבד"צ, בהשתתפות רבני וראשי ועד הכשרות 
גבריאל  הרב  והמנכ"ל  החרדית  העדה  בד"צ 
פפנהיים שליט"א. רבני הבד"צ שיתפו בתהליך 
תהליך  למהדרין,  לסימילאק  הכשרות  מתן 
שנועד להבטיח עמידה בכל דרישות המהדרין 
על  הקפדה  לצד  החרדית  העדה  בד"צ  של 
חברת  של  האיכותיים  הגבוהים  הסטנדרטים 

אבוט בתחום ייצור מוצרי תזונה לתינוקות.
סלבדורי  מר  עם  סיירה  הבד"צ  רבני  משלחת 
התקבל  האורח  טלזסטון.  ההחלמה  בבית 
בהתרגשות רבה על ידי הנהלת בית ההחלמה. 
תמשיך  אבוט  חברת  כי  הדגיש  סלבדורי  מר 
ההחלמה  בית  עם  הטובים  היחסים  את  לחזק 

ולספק לאמהות ולתינוקיהן את הטוב ביותר. 

פגישה עם מרן שר התורה הרב חיים 
קנייבסקי שליט"א 

ביקורו  עמד  לישראל  הנסיעה  של  בשיאה 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  עם  סלבדורי  מר  של 
שמע  התורה  שר  מרן  שליט"א.  קנייבסקי 
הרבים  המאמצים  על  רבה  בהתעניינות 
למהדרין  סימילאק  בהשקת  אבוט  שהשקיעה 
השגחת  ועל  החרדית  העדה  בד"צ  בכשרות 
הייצור. בתהליך  המדוקדקת   הכשרות 

התורה  שר  מרן  הביע  זה  מיוחד  ביקור  בסיום 
את שמחתו לחברת אבוט ולסימילאק למהדרין 

עבור הקהל החרדי.

אבוט בחדשנות מתמשכת
אבוט  לחברת  מיוחדת  גם  הייתה  זו  שנה 
טכנולוגיות  בריאות,  מוצרי  יצרנית  העולמית, 
ושירותים משני חיים, המופצים ל- 160 מדינות 
סימילאק,  מוצרי  פיתוח  לצד  העולם.  ברחבי 
של  ושיווק  ייצור  בפיתוח,  עוסקת  אבוט 
חדשניים  ושירותים  תזונה  מוצרי  טכנולוגיות, 
ולמניעתם: רפואיים  מצבים  במגוון   לסיוע 

ניזונים  העולם  ברחבי  תינוקות  מיליוני 
מסימילאק, מאות אלפי  חולי סוכרת נעזרים 
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מוסף פסח תשע"ט |

במוצרי אבוט לניטור רמות הסוכר בצורה יעילה 
ונוחה, אלפי לבבות תוקנו בכך שבכל יום אבוט 
מגלה ומציגה דרכים חדשות לשיפור הבריאות 

ואיכות החיים של אנשים בכל רחבי העולם.
החברה מפעילה ברחבי העולם למעלה מ-100 
ומכירות  פיתוח  מחקר,  הפצה,  ייצור,  מתקני 
כ-7,000  בהם  עובדים,  כ-103,000  ומעסיקה 
העדיפויות  סדר  בראש  היא  האיכות  מדענים. 

בכל מה שאבוט עושה.
"אבוט  סלבדורי,  מר  אומר  התזונה"  "בתחום 
וילדים  לתינוקות  המסייעים  מוצרים  מייצרת 
לצד  ופעיל,  חזק  גוף  ולפתח  לשגשג  לגדול 
התזונתיים  הצרכים  בכל  התומכים  מוצרים 
לאפשר  כדי   - כרוניות  מחלות  עם  אנשים  של 
בריאות טובה בכל שלב ושלב בחיים. בכל יום 
חברת  על  סומכים  העולם  רחבי  בכל  אנשים 
ובבטיחות  באיכות  מוצריה  את  שתספק  אבוט 
זו  אחריות  לוקחים  ואנו  ביותר,  הגבוהים 
מוצרינו-  לכל  הוא הבסיס  רבה. מדע  ברצינות 
זה הדנ"א )DNA( שלנו. למעלה מ- 90 שנה, 
תינוקם  את  להזין  לאימהות  מסייע  סימילאק 
והפך להיות המותג מס' 1 בבתי חולים בארה"ב.

סימילאק למהדרין פורמולה 
מתקדמת עם כשרות בד"צ 

סימילאק  של  לעיכול  והקל  הייחודי  ההרכב 
והתפתחות  בגדילה  כתומך  הוכח  למהדרין 
התינוק,  של  החיסון  מערכת  את  גם  הכוללים 

התפתחות קוגנטיבית וגדילה מיטבית. 
בקטגוריית  המוביל  המותג  הוא  סימילאק 
הפורמולות לתינוקות בארה"ב. בסקר של אבוט 
בשנת  החרדי  מהמגזר  אמהות  בקרב  שנערך 
2017 עלה כי אחת מתוך שלוש אימהות בוחרת 
הרכבו  בזכות  לו  ונאמנה  למהדרין  בסימילאק 
והביטחון  מחקרים  מבוסס  היותו  המתקדם, 
שהוא מעניק להן. עתה, עם סימילאק למהדרין 
אמהות  החרדית,  העדה  הבד"צ  של  בהכשר 
למהדרין  סימילאק  לתינוקיהן  להציע  תוכלנה 
לעיכול  קלה  מתקדמת,  מהדרין  ,פורמולת 
ומתקבלת  וכאבי בטן  גזים  המסייעת להפחתת 

היטב.  
  

"אבוט  ישראל:  אבוט  מנכ"ל  צנטר,  עמית 
האימהות  למען  לפעול  כמטרה  רואה  ישראל 
נשים  ערבי  כמו  ייחודיות,  פעילויות  ולקיים 
העשירים בידע ובפעילויות להעצמת האימהות. 
למעלה  נערכו  למהדרין,  סימילאק  מאז השקת 
מ-60 אירועי נשים ברחבי הארץ, בהם השתתפו 
חמות  תגובות  קיבלנו   מהן  אמהות  אלפי 

ונלהבות". 

רונית דוייב, מנהלת מדעית של סימילאק: "אנו 
מאמינים כי הזנה טבעית היא התזונה המיטבית 
התינוק  את  להזין  כשבוחרים  לתינוק.  ביותר 
בתמ"ל, סימילאק למהדרין קל לעיכול, מספק 
תינוקות  להתפתחות  התזונתיים  הצרכים  את 
ומסייע בשמירה על בריאותם וגדילתם התקינה. 
העדה  בד"צ  בכשרות  למהדרין  לסימילאק 
החרדית הרכב ייחודי מגובה בעשרות מחקרים 
עם  היחידה  המהדרין  פורמולת  ולכן  מדעיים, 

ההרכב שהוכח מדעית. 

צוות המומחים של סימילאק, המספק תשובות 
דיאטניות  צוות  ידי  על  ומדעיות,  מקצועיות 
לכתובת  האחרונות  בשנים  הפך  קליניות, 
החרדי.  המגזר  הורי  עבור  מהימן  מידע  ומקור 
למעשה, אחוז גבוה מהשיחות שמגיעות למוקד 
תזונת  בנושאי  המגזר  מהורי  הינן  סימילאק 

תינוקות ומידע על מוצרי סימילאק. 
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כנגד ארבעה בנים

הם פרצו לתודעה בתפקידיהם הצבאיים והתקשורתיים, וכעת 
התאחדו במפתיע בניסיון להדיח את ראש הממשלה • רגע 

לפני שהם מתחילים להנהיג את האופוזיציה – שרטטנו פרופיל 
לארבעת ראשי 'כחול לבן': בני גנץ, יאיר לפיד, גבי אשכנזי ובוגי 

יעלון • וגם: הח"כית החרדית בטור אישי
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מוסף פסח תשע"ט |

כנגד ארבעה בנים

| אוריאל צייטלין |

לרוב  שעולה  הראשונה  האסוציאציה 
יאיר  השם  נאמר  כאשר  בראש  החרדים 
הציבור  נגד  אכזריות  גזרות  היא   – לפיד 
החרדי, אבל מאחורי הפוליטיקאי שבגללו 
המפלגות החרדיות התחייבו לא לשבת עם 
כמה  שעבר  רגשות  עם  אדם  מסתתר  גנץ, 
טלטלות לא פשוטות בחייו האישיים. ואגב, 
היו  החרדים,  נגד  מעשיו  שמתברר,  ממה 
הטעות הכי גדולה בקריירה הפוליטית שלו 

שמסתכמת בשש שנים בסך הכל. 
של  דרכו  ממשיך  לפיד  ביאיר  שראו  היו 
אביו טומי לפיד ז"ל, אבל האמת היא שהוא 
לכישלון  מלהגיע  להימנע  העת  כל  נאבק 
על  לפיד שמדבר  יאיר  אביו.  הצורב שנחל 
יאיר  לא  זה  גיוס,  אי  ועל  חרדית  סחטנות 
ושירת  בגרויות  עשה  לא  שבעצמו  לפיד 
לפוליטיקה  הדרך  את  בצבא.  צבאי  ככתב 
שחולף  ככל  אך  שנים,  במשך  סלל  הוא 
בראשות  לזכות  חלומו  ממנו  מתרחק  הזמן 

הממשלה.

מבית אבא
יאיר לפיד נולד לאבא מוכר – טומי לפיד, 
בית  היה  הבית,  הידוע.  שינוי  מפלגת  יו"ר 
פוליטי מובהק מאוד. אבא עיתונאי ולימים 
מנכ”ל רשות השידור, חבר כנסת, סגן ראש 
שולמית  והאם,  המשפטים  ושר  הממשלה 
אגודת  יושבת-ראש  ולשעבר  סופרת  לפיד, 
הבן  יאיר  גם  כאביו,  הישראלית.  הסופרים 
כך  ואחר  תקשורת  של  דומה  מסלול  עבר 

פוליטיקה.
של  מורכבת  מציאות  שחי  לאביו,  בניגוד 
מלחמת העולם השניה ובנה את עצמו לאט 
מרדן  נער  היה  יאיר  השואה.  אחרי  לאט 
לא  "הוא  פרחח.  אותו  שמגדירים  מי  ויש 
אהב לקבל מרות. עם שיער ארוך ומסיבות. 
לנו הפרשן  ילד תל אביבי טיפוסי", מגדיר 
יצר  שגם  מי  ממעריב,  כספית  בן  הפוליטי 
לו הרבה חיכוכים  יאיר לפיד. היו  סרט על 
הייתה  האב  דמות  כללי  ובאופן  אביו  עם 
לטוב.  תמיד  ולא  אצלו  דומיננטית  מאוד 
לצד  כי  אומר  כספית  בן  הכל,  למרות 
יאיר  היה  שעשה,  והשטויות  שלו  הפזיזות 
מאוד  סקרן,  מאוד  אינטליגנט,  מאוד  נער 

אהוב וחבר טוב. 
את  הצבאי.  שירותו  את  החל  מכן,  לאחר 
רוב שירותו עשה ככתב בעיתון "במחנה", 
העיתון הצבאי. את שירותו החל בטירונות 
סופה  לקראת  האווירית,  ההגנה  במערך 
להורדת  שהביא  אסתמה,  התקף  קיבל 
מלחמת  בתחילת  שלו.  הרפואי  הפרופיל 
500 של  לחטיבה  התלווה  הראשונה  לבנון 
מסוק  להנחתת  סיוע  בעת  השריון,  חיל 
התקף  קיבל  עשן,  שאף  קרעון  אגם  ליד 
אסתמה, אושפז ואז עבר לשרת ב"במחנה". 
מקובלת  היותר  הגירסה  לפי  לפחות  כך 

שפורסמה עד כה.
בדרגת  מילואים  משירות  השתחרר  לפיד 
בפעם  התחתן  השירות  לאחר  סמ"ר. 
מעריב,  בעיתון  לכתוב  נכנס  ואז  הראשונה 
בו גם כתב אביו בעבר. אלא שבניגוד לאביו 
במערכת.  ואהדה  חברים  לעצמו  רכש  הוא 
היה  הוא  ימים,  מאותם  עמיתיו  לדברי 
עיתונאי מאוד חרוץ שעבד קשה כדי להיות 
פופולרי. באותה מערכת, אביו איבד את שם 
משפחתו  שם  היה  כך  "למפל",  משפחתו. 

לעבוד  שהחל  עד  לפיד  טומי  של  המקורי 
זה  למפל  כי  לו  אמר  העורך  שם  במעריב. 
את  לשנות  ממנו  וביקש  בעברית  שם  לא 
שמו, ויוסף טומי למפל, הפך לטומי לפיד. 
לפיד שאביו התחרט על  יאיר  לימים מעיד 
במשפחה  האחרון  הבן  היה  הוא  שכן,  כך. 
לפיד  שטומי  כך  בנות,  רק  נותרו  ומלבדו 

מחק את שם המשפחה למפל. 
יאיר לפיד כבר לא נער 'פרחח', בלי בגרויות 
רציני  עיתונאי  אלא  במחנה,  בעיתון  וכתב 
את  לתכנן  יתחיל  והוא  רב  זמן  ייקח  שלא 
מסעו אל הפוליטיקה. "אני בטוח שבדיעבד 
דברים  הרבה  לשנות  רוצה  היה  הוא 
בביוגרפיה שלו – דברים שעשה כמשובות 
לא   – שלו  הצבאי  השירות  נניח  נעורים. 
להיות רמטכ"ל, אבל להשקיע יותר. סיפור 
תעודת הבגרות וההשכלה שהוא מאוד זלזל 
להגיע  הצליח  הוא  בסוף  בצדק.  ואולי  בה 
בכוחות עצמו ללא מעט הישגים", אומר בן 

כספית. 
לעשות  לפיד  ניסה   ,2011 בשנת  בהמשך, 
אולם  אילן,  בר  באוניברסיטת  דוקטורט 
המועצה הגבוהה להשכלה, חסמה בפניו את 
השכלה  לו  הייתה  שלא  כך  בעקבות  הדרך 
אותו  מגדיר  כספית  בן  הכל  בסיסית. אחרי 
השאפתנות  ושאפתן.  הרפתן  "סקרן,  כנער 
באה לו מהרבה סיבות ובין השאר העובדה 
תמיד  הם  ונמוכים  גבוה  היה  לא  שהוא 
מספר  כספית  בן  בנוסף,  שאפתנים".  יותר 
בעקבות  להשמנה  נטייה  לו  הייתה  שתמיד 
עבד  והוא  לטראומה  אצלו  הפך  זה  אביו. 
הרבה להימנע מכך. "מדובר בבן אדם בעל 
אוצר  שר  היה  הוא  אם  אדירה.  משמעת 
שנתיים מבלי להשמין גרם וכל הזמן לאכול 
פעמית,  חד  בדיאטה  מדובר  ולא   – ירקות 
משמעת  על  מלמד  זה  חיים,  דרך  על  אלא 

עצמית אדירה". 
בשנת 1993 הוא מגיע לעבוד בערוץ 2, שם 
הוא מנחה תוכניות שונות, בין השאר תוכנית 
אירוח בה הוא מראיין את אביו. הוא שואל 
את אבא שלו מה ישראלי בעיניו וטומי לפיד 
של  שהתשובה  נדמה  "אתה".  לו:  משיב 
טומי לפיד שופכת אור על היחסים ביניהם. 
יאיר לפיד כאמור היה מרדן ולא אהב מרות. 
אבל מבחינת אבא שלו, כך נראה הישראלי 

החדש. אביו כאמור היה ניצול שואה מבוגר 
מאוד ואילו יאיר הצעיר היה סממן לציוני, 
ישראלית.  חוצפה  ובעל  טלוויזיה  איש 
מאוד  גאווה  בו  ראה  אביו  הכל,  למרות 

גדולה. 
בשיא הקריירה התקשורתית שלו, הוא הגיש 
2. על פי מקורביו,  את אולפן שישי בערוץ 
הפוליטית  הקריירה  את  לתכנן  החל  הוא 
כספית,  בן  בסרט של  עיתונאי.  בעודו  שלו 
מספרים כמה גורמים כי הוא ישב עם גורמים 
פוליטיים בעודו בתפקיד והחל לגייס אנשים 
למפלגתו לעתיד, 'יש עתיד'. אהוד אולמרט 
סיפר בסרט כי לפיד הגיע והתייעץ איתו מה 
אמר  אולמרט  לפוליטיקה.  להיכנס  הדרך 
לו שהדרך הטובה לדעתו היא דרך מפלגת 
קדימה. לפיד לא הקשיב לו והחליט להקים 
לא  הוא  אולמרט  עם  אגב,  בעצמו.  מפלגה 
שומר על קשר, למרות שהיה קשר חם בין 
כנראה  הסיבה  לפיד.  למשפחת  אולמרט 
טמונה בעברו הפלילי של אולמרט וההנחה 
הזו מתבססת על העובדה כי כל מי שנחשד 
 - קשר  איתו  לנתק  מיהר  לפיד  בפלילים, 
כנראה בכדי שלא ידבק בו שם של מקורב 

לעבריינים. 
אביו סבל מניסיונות להדיח אותו מהמפלגה 
שהוביל, ועל כן, יאיר לפיד הבן כתב תקנון 
הנותן  עתיד  יש  למפלגתו  במיוחד  נוקשה 
לו סמכות גדולה וכוח רב. התקנון לא נוקב 
מפורש,  באופן  המפלגה  ראש  של  בשמו 
עצמו  לפיד  ביאיר  שמדובר  ברור  אבל 
והתקנון קובע שהוא יכהן בתפקידו עד סוף 
כהונת הממשלה בשנת 2020, ולא ניתן יהיה 
משך  את  להאריך  דאג  כבר  לפיד  להדיחו. 
יוכלו להדיח אותו מהמפלגה.  הזמן בו לא 
למפלגת  להיכנס  שלא  שלו  הבחירה  אגב, 
קדימה בעצת אהוד אולמרט, הייתה משום 
שהוא חשש שלא יוכל להנהיג את המפלגה 
בכל עת שיחפוץ. למעשה, לפיד מאוד חרד 

לכיסאו.

פיתוי המשאבה
'מרתף  ישנו  שם  ביתו:  מרתף  את  הכירו 
וחושך.  ספרים  ארונות  מחשב,  כתבה'. 
ומקבל  סיגרים  עם  יושב  היה  לפיד  שם 

יאיר לפיד |

יאיר לפיד בתפקידו העיתונאי

צילום: ארכיון, דובר צה"ל
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חדר  היה  למעשה  המרתף  לכתיבתו.  השראה 
הישיבות כאשר לפיד החל את מסעו אל הכנסת. 
הוא ישב שם עם אנשי סודו, עם יועציו ודן איתם 
על המפלגה החדשה אותה הקים. אנשים שנכחו 
יש לכולם  כי הוא היה שומע מה  בחדר מספרים 
להגיד ולבסוף היה מחליט בעצמו - לפעמים ללא 

שום קשר להמלצות שקיבל. 
כי כבר בעשור השני לחייו הוא  בן כספית אומר 
מה  אהב  הוא  אז  עד  לפוליטיקה.  ללכת  החליט 
של  השגיאות  את  ראה  "הוא  אוהבים.  שילדים 
אביו ואז החליט שהוא ירוץ לפוליטיקה – יעשה 
את המסלול של אביו, רק בלי השגיאות", כך בן 
כספית. הוא ממשיך: "לכן הוא גם הקים מפלגה 
אחד  שיום  פחד  הוא  בעליל.  דמוקרטית  בלתי 
מאביו  למד  לא  הוא  אחד  טעות  רק  אותו.  ידיחו 
חושב  אני  החרדים.  עם  הסתבך  הוא   – ועשה 
שאם יאיר היה יכול לאתחל את היחסים שלו עם 

החרדים, הוא היה עושה דברים אחרת".
המנדטים  משאבת  של  בהרפתקה  עמד  לא  "הוא 
על הגב של החרדים והחרדים לא מוכנים לסלוח 

לו עד היום. באופן 
חושב  אני  כללי 
כועסים  שהחרדים 
המידה  על  יתר 
לפיד  יאיר  ואילו 
מידי  יותר  עשה 
הוא  דמוניזציה. 
הצליח  אמנם 
בפעם  להביא 
 19 הראשונה 
עד  אבל  מנדטים, 
מפסיד  הוא  היום 

על חשבון זה".
קרוב  תכנן  הוא 
ריצתו  את  לעשור 
האם  הפוליטית. 
על  מעיד  זה 
"אני  שררה?  אחרי  ריצה  ורק  בערכים  מחסור 
חושב שיאיר בחור ערכי מאוד", קובע בן כספית. 
להיתקל  יכול  היה  הרשת,  את  מכיר  שקצת  מי 
ומיד  אמר  שיאיר  דברים  רואים  בהם  בסרטונים 
לאחר מכן הסבר למה זה לא נכון. בן כספית אומר 
כי "יאיר לפיד לא שקרן, אבל הרבה פעמים הוא 
לא מדייק, הוא מגזים. אבל ללא ספק הוא בחור 

עם עקרונות חברות ומוסר". 

ילדה מיוחדת
חובה  לפיד,  של  בערכים  עוסקים  כבר  אנו  אם 
לציין דבר נוסף: לפיד פעיל בכמה עמותות חסד 
צרכים  לבעלי  לסיוע  "על"ה"  בעמותת  וביניהם 
ילדה  יש  ללפיד  כי  לעובדה  קשור  זה  מיוחדים. 
מיוחדת הסובלת מאוטיזם. הבת שלו יעל, תופסת 
נשאל  הוא  כאשר  האישיים.  בחייו  מקום  המון 
"שתי  השיב:  בחייו,  המכונן  הרגע  מה  בראיון 
נקודות, המוות של אחותי והאבחון של האוטיזם 

'צפונבון'  מין  הייתי  בלעדיהם  שאולי  יעלי  של 
חסר דאגות שלא מבין את הקושי והמורכבות של 
ובן  לצה"ל  התגייסה  אף  היא  לאחרונה  החיים." 
כספית מספר לנו שאין אפשרות לתפוס את יאיר 
לפיד בימי שלישי, כי זה היום אותו הוא מקדיש 

לבתו. 
אשתו של לפיד, ליהיא, כתבה בעבר כך: "אנחנו 
היותה  עובדת  ואת  יעלי  את  הסתרנו  לא  מעולם 
ילדה עם אוטיזם. כל מי שסביבנו ידע". ואכן, כל 
היא משמעותית  כמה  עד  יודע  אותם,  מי שמכיר 
לחיי  נכנסה  היא  בו  רגע  היה  בנוסף,  הזוג.  עבור 
האחרונה.  הבחירות  במערכת  שלנו  הפוליטיקה 
אוטיסט,  גנץ  בני  את  כינה  אמסלם  דודי  כאשר 
"להיות  הבאות:  במילים  לו  הגיב  לפיד  ויאיר 
כי  אמסלם(.  )של  בעיניו  קללה  זו  שלי  הילדה 
של  הראש  על  תמיד  הולכים  אמסלם  של  בעולם 
אמסלם.  מר  אוטיסט  לא  הוא  גנץ  בני  החלשים. 
לא צריך לעצור את האוטו בצד כשהוא משתולל 
ונושך את אמא שלו. הוא לא גונב אוכל משולחנות 
של אחרים במסעדה. הוא לא עובר טיפולי שיניים 
בלילות  ערים  לא  שלו  ההורים  מלאה.  בהרדמה 
ומנסים להבין מי יטפל בו כשהם יהיו זקנים. אני 
פוליטיקאי, אני אמור תמיד לדבר יפה. לא הפעם. 

תזהר ממני דודי, דבר יפה על הילדה שלי."
גם התאונה שהרגה את אחותו מיכלי טלטלה את 
והותירה  ממנה,  הצעיר  האח  יאיר,  את  ילדותו 
כדי  חדר  באותו  שנים  מספיק  "גרנו  חותם:  בו 
שאני אדע שהיא פורחת בדיוק בכיוון שאליו את 
מסובבת את הראש כשאת ישנה". כתב על אחותו. 
"כל כך הרבה דברים קפאו יחד איתך". בן כספית 
מוסיף שההורים לפיד, וכמו גם יאיר ואחותו מירב 
היו מפורקים מהתאונה בה נהרגה האחות. אולם 
וניסו  הזה  מהאירוע  התרוממו  הם  תקופה  אחרי 

לשכוח ממנו עד כמה שאפשר. 
מירב,  נוספת,  אחות  לפיד  ליאיר  בנוסף, 
פסיכולוגית שלא מרבה לעסוק בפוליטיקה, אבל 

ליאיר יש קשר הדוק איתה. בן כספית מספר לנו 
שבהכנת הסרט שלו על לפיד, ניסה להסתיר זאת 
ביקש  כספית  וכשבן  גילה...  לפיד שבסוף  מיאיר 
מלפיד מרואיין מטעמו, הוא מיד הציע את האחות 

מירב.
הכנת  במהלך  תשובה  מצאנו  לא  אחת  לשאלה 
הכתבה: יאיר לפיד תכנן במשך שנים את הריצה 
נפטר  אביו  שנים.  לעשר  קרוב  לפוליטיקה.  שלו 
הוא  האם  לפוליטיקה,  שנכנס  לפני  שנים  ארבע 

שיתף את אביו הזו? ליאיר פתרונים.

אנו נוטים לזכור את המבוכות של בני גנץ במהלך 
מערכת הבחירות, אבל מאחורי הפוליטיקאי גנץ, 
בצורה  מרשים  רזומה  בעלת  אישיות  מסתתרת 
יוצאת מן הכלל. בני גנץ, הפך לסממן של 'רק לא 
את  להוריד  כדי  גויס  הוא  כי  הטוענים  ויש  ביבי' 
נתניהו. אבל זה כמובן לא נכון. כבר בשנת 2000 
התבטא גנץ על רצונו ללכת לפוליטיקה במפלגת 
ובני  אחרי  שנה   20 כמעט  מרכז.  ימין  או  שמאל 
אמנם  מנדטים,   35 של  רשימה  בראש  עומד  גנץ 
לכל  מרשים  הישג  אבל  הממשלה,  בראשות  לא 
לראשות  גם  מגיע  שהיה  ייתכן  בדיעבד  הדעות. 
הממשלה - אם לפיד לא היה מסוכסך עם החרדים. 
בני נולד ב–1959 בכפר אחים שליד קרית מלאכי, 
בן לנחום ומלכה. שניהם היו ניצולי שואה, נחום 
כמה  איבדו  ושניהם  מהונגריה,  ומלכה  מרומניה 
שלאחר  הימים  את  במלחמה.  משפחתם  מבני 
יחד במחנה עקורים, עד שעלו  המלחמה העבירו 

לארץ. בכפר אחים התיישבו עם קבוצת ניצולים. 
ילדותו  גם  השני,  הדור  בני  רבים  ישראלים  כמו 
של גנץ עברה עליו כשצל השואה מרחף על הכל. 
כיפה  חבש  ואביו  דתי  היה  משפחתו  של  הרקע 

האחרונות.  בשנותיו  אליה  וחזר  דרכו,  בראשית 
בין לבין נתן את זמנו לעסקנות ציונית. כבר מגיל 
היה  הוא  פוליטיים.  בחוגים  האב  התבלט  צעיר 
וכיהן  המושב,  אגודת  יו"ר  שימש  מפא"י,  חבר 
בתפקידים בסוכנות היהודית ובתנועת המושבים. 
תרומה  אחים  לכפר  להשיג  הצליח  קשריו  בזכות 
של כמה עשרות צריפי עץ, ובאחד מהם שיכן את 
משפחתו. "מבחינתנו זה היה ארמון", סיפר בעבר 

גנץ כשנזכר בילדותו.

בכפר הירוק
אביו חשב שהוא מפונק כיוון שהיה בן בין שלש 
בנות והוא מיהר להכריז בקול רם: "טוב, לא יצא 
ממנו". בני הקטן לא אהב את הלימודים ולכן נשלח 
להתחמק  מרבה  היה  שם  הירוק.  הכפר  לפנימיית 
מהשיעורים ולא ניסה להתמקד בלימודים. בני גנץ 
בפני  עמד  הבחירות,  את  ולקח  שכמעט  האיש   –
סכנת סילוק מבית הספר בכיתה י' בגלל הציונים 
אחד   - זכות  גם  לו  עמדה  אולם  שלו,  השליליים 
הפרמטרים שנמדדו בכפר היה מעורבות חברתית 

ובזה דווקא גנץ הצטיין. בנוסף, לגנץ יש מחנכת 
עומד  והוא  לעולם  יישכח  לא  הוא  אותה  מהכפר 
איתה בקשר עד היום, וכך היא מספרת: "אני לא 
הייתי מוכנה לוותר עליו", היא משחזרת ל'הארץ'. 
"אני זוכרת איך ישבתי איתו על הרצפה במסדרון 
למועצת  מועמד  אתה  אהוד,  אתה  לו:  ואמרתי 
דווקא בלימודים?  אז למה לחבל לעצמך  הנוער, 
את  והרים  בידיים  עצמו  את  לקח  הוא  ובאמת, 

עצמו בן רגע".
גנץ אכן נבחר לראשות מועצת הנוער ברוב גדול, 
הירוק  שבכפר  להבין  "צריך  ברציפות.  שנתיים 
לראש מועצת הנוער היו סמכויות נרחבות", מספר 
לנו ד"ר קובי נווה סיסקו, מנכ"ל הכפר ומי שהיה 
לשבת  זכות  "כולל  בכפר.  מדריך  גנץ  בתקופת 
שניתנות  עוצמות  כאלה  פדגוגיות.  במועצות 
לגרום  בקלות  יכולות   16 בן  נער  של  בידיים 
להיבריס, אבל לא במקרה של בני. הוא ניהל את 

המועצה עם אינטגריטי בלתי רגיל, בלי התנשאות 
זה היה אחד המקרים הנדירים  ובלי מניפולציות. 
האלה, שבהם אתה מביט בנער בכיתה י' ויודע מה 

צופן לו העתיד". 
עומד  גנץ  שבני  ראשונה  פעם  לא  זאת  למעשה, 
למבחן דמוקרטי. גם בכפר הוא עמד למבחן כזה 
בשלב  פעמיים.  לפחות  וניצח  התלמידים  ידי  על 
הזה בחיים, בני גנץ הוא כבר לא עוד ילד ש"לא 
יצא ממנו שום דבר", אלא מנהיג אמיתי שהמחנכת 

שלו אמרה עליו ש"הוא עוד יגיע לגדולות". 
לנו  להסביר  רגע  מבקש  הכפר,  מנכ"ל  נווה,  ד"ר 
איך מתנהל הכפר. למעשה כל תלמיד חייב לקחת 
במשק,  טיפול  אחרת.  או  כזו  מטלה  עצמו  על 
)גנץ היה ברפת(. מי שניהל  ברפת ובחדר האוכל 
חלוקת  במקום,  הסדר  את  וקבע  התורנות  את 
בני  היה  כל תלמיד,  על  תוטל  איזו מטלה  שעות, 
שנבחר  הנוער  מועצת  ראש  היה  שכאמור  גנץ 

בני גנץ |

לפיד הילד

בני גנץ ותלמידי הכפר הירוק גנץ בצבא

גנץ אחרי ההפסד



25

מוסף פסח תשע"ט |

הכפר  אנשי  גדול.  ברוב 
שמדובר  לנו,  מספרים 
בסך הכל בנער צעיר, אבל 
אותו  מעריכים  שכולם 
וכל החלטה שלקח הייתה 

בשיקול דעת מלא. 
חברותיות  לו  "הייתה 
בעצמה.  בטוחה  מאוד 
להתבלט  ניסה  לא  הוא 
בכדי להשיג את החברויות 
שלו, אלא זה פשוט הגיע. 
היה  הוא  הוא.  כזה  כי 
שקט, אבל מאוד דומיננטי 
שלו",  בשכבה  רק  ולא 
הירוק.  הכפר  מנכ"ל  כך 
קובי  פנה  תקופה,  לפני 
גנץ  בני  אל  סיסקו  נווה 
יו"ר  להיות  ממנו  ומבקש 
והבוגרים  הידידים  וועד 
ותקופה  הירוק  הכפר  של 
הכפר  מנכ"ל  מכן,  לאחר 
לצורך  כי  אותו  משתף 
של  ערכית  פעילות 
חייב  הכפר  התלמידים, 
להשיג 50,000 ₪. גנץ לא 
מן  מחצית  ותורם  מהסס 

הסכום. 
מיני  לכל  שלו  התרומה  על  רבות  מסופר  בנוסף, 
גם לנוער  וכמו  אנשים שנפלו לחומרים ממכרים 
להכנת  שלנו  התחקיר  שיחות  במהלך  בסיכון. 
הכתבה מישהו בחר לספר לנו את ההלצה הבאה 
שמסתובבת בין מכריו של גנץ: "החבר'ה אומרים 
אנשים  זה  גנץ  של  מנדטים   25 שלפחות  אצלנו 
תלמידת  גם  האישית"...  ברמה  להם  עזר  שהוא 
"הוא  כי  מספרת  נאווה  הירוק  מהכפר  הכיתה 
היה מנהיג מגיל 15, מאז שאני מכירה אותו. אני 
אינטריגות  היו  אם  פזיז.  לא  אצלו שהוא  אוהבת 
הוא תמיד היה מפשר בין אנשים. תמיד בלט, היה 
נחישות  שמשדרות  עיניים  ובעל  העיניים  בגובה 
ותום. לגבי זו לא הפתעה שהוא הגיע לאן שהגיע. 
הוא תמיד ידע לסדר דברים, תקתק, לא איבד זמן 

על שטויות".
לסיכום מי שראה אותו גדל לנגד עיניו אומר לנו 
כי "ביבי גם לא הפך לראש ממשלה כל כך מוצלח 
ממשלה  ראש  יהיה  והוא  במידה  וכי  אחד  ביום 

אפשר לישון רגועים".. 

קריירה צבאית מפוארת
הדרך  אבל  לפסגה,  ומגיע  לצה"ל  מתגייס  גנץ 
לשם הייתה מלאה אתגרים. לצד הכבוד והסמכות 
שהפקיר  כמי  אותו  האשימו  מעורערת,  הבלתי 
אלה  מול  לעמוד  נאלץ  הוא  בשטח,  חיילים 
להם  ולהודיע  בלבנון  צה"ל  לוחמי  לצד  שלחמו 

שצה"ל למעשה נוטש אותם וזה לא הכל. 
הנח"ל  בגדוד  ושובץ  לצנחנים  התנדב  הוא 
כלוחם  הכשרה  מסלול  עבר  בצנחנים  המוצנח. 
ליטני  במבצע  לחם  גנץ  חי"ר.  מ"כים  וקורס 
ובמבצע שלכת ובהמשך יצא לקורס קציני חי"ר. 
עם סיום קורס הקצינים שימש כמדריך בבה"ד 1. 
בגדוד  בצנחנים  מחלקה  כמפקד  שימש  בהמשך 
הנח"ל המוצנח. בשנת 1980, בתפקיד סגן מפקד 
פלוגה, השתתף במבצע "איש דמים" – הפשיטה 
שימש  בהמשך  ללבנון.  הראשונה  המוסקת 
של  להשתלמות  יצא  מכן  לאחר  פלוגה.  כמפקד 
של  הירוקות"(  )"הכומתות  המיוחדים  הכוחות 

צבא היבשה האמריקאי. 
גנץ שב לישראל מארצות הברית חודשיים לאחר 
לתפקיד  והוצב  הראשונה,  לבנון  מלחמת  פרוץ 
במפקדת קצין חי"ר וצנחנים ראשי. נוכח המלחמה 
דרש גנץ להצטרף ללחימה בלבנון ולקבל פיקוד 
לחטיבת  והצטרף  הבסיס  את  עזב  פלוגה,  על 
בלבנון. שם החליף את מפקד  הצנחנים שלחמה 
במערב  בראשה  ולחם  המסייעת שנפצע  הפלוגה 
ביירות, בשנת 1983 מונה למפקד פלוגת ההנדסה 
החטיבתית )פלחה"ן( וכשסיים את תפקידו כיהן 
מפקד  כסגן  ובהמשך  שלדג,  יחידת  מפקד  כסגן 

גדוד 890.
)"אפעה"(   890 גדוד  למפקד  מונה   1987 בשנת 
בארבע  כמפקדו  והשתתף  הצנחנים,  בחטיבת 
היתקלויות עם מחבלים בדרום לבנון. שנים אחר 
כך עדיין החשיב גנץ את הפיקוד על הגדוד כשיא 
בקריירה הצבאית שלו. בשנת 1989 מונה למפקד 
שלדג,  ביחידת  כהונתו  במהלך  שלדג.  יחידת 
באבטחת  היחידה  כוחות  על  היתר  בין  פיקד 
"מבצע שלמה" להעלאת יהודי אתיופיה לישראל. 
האש,  חצי  עוצבת  למפקד  מונה   1992 בשנת 
חטיבת צנחנים במילואים. ב-1994 מונה למפקד 
חטיבת יהודה באוגדת איו"ש. בשנת 1995 מונה 
למפקד חטיבת הצנחנים, והוביל אותה בפעילות 
מרכבות  במבצע  זה  ובכלל  בלבנון,  המבצעית 
אקדמיים  ללימודים  יצא  מכן  לאחר  האלים. 
מונה  לימודיו  סיום  לאחר  הברית.  בארצות 
אוגדת   – אתגר  עוצבת  למפקד   1998 באוקטובר 

מילואים בפיקוד הצפון. 
לפיקוד  הבין-זרועית  המכללה  בוגר  הוא  גנץ 
ולמטה של צה"ל, ובוגר קורס בכוחות המיוחדים 
)גנץ  קרוליינה  בצפון  הברית  ארצות  צבא  של 
שהשתתף  בצה"ל  היחידים  הקצינים  אחד  הוא 
בסדנת הישרדות של יחידת העילית האמריקאית 

הכומתות הירוקות(.
במאי 1999, בעקבות נפילת תא"ל ארז גרשטיין, 
)יק"ל(,  יחידת הקישור ללבנון  מונה גנץ למפקד 
נסיגת  עד  היחידה  של  האחרון  מפקדה  ושימש 
בספטמבר   .2000 במאי  הביטחון  מרצועת  צה"ל 
ושימש  איו"ש,  אוגדת  למפקד  מונה   2000
פרצה  כהונתו  בתקופת   .2001 יולי  עד  בתפקיד 
האינתיפאדה השנייה, ובין השאר התרחשו אירועי 
קבר יוסף והלינץ' ברמאללה. בזמן שמדחת יוסף 
נפצע בקבר יוסף נמנה כמפקד האוגדה עם מקבלי 
ההחלטה שלא לשלוח כוח חילוץ משוריין צה"לי 
צה"ל  של  חקירה  ועדת  פציעתו.  לאחר  דקות 
יורם  האלוף  בראשות  האירוע  בעקבות  שמונתה 
כשורה  נהגו  הבכירים  שהמפקדים  קבעה  יאיר 

בהתאם לנסיבות שהיו בשטח.
למפקד  ומונה  אלוף  לדרגת  הועלה   2001 ביולי 
2002 מונה למפקד פיקוד  הגיס הצפוני. באפריל 
זרוע  למפקד  מונה   2005 בנובמבר  ב-8  הצפון. 
זה במהלך מלחמת לבנון  ומילא תפקיד  היבשה, 
יש  כי  המלחמה  בתחילת  כבר  סבר  גנץ  השנייה. 
לבצע מהלך קרקעי רחב היקף ולגייס את כוחות 
למהלך  צה"ל  מוכנות  את  לשפר  כדי  המילואים 
הרעיון  את  שהעלה  זה  גנץ  היה  כן  כמו  שכזה. 
לאחר  ג'בייל.  בינת  על  מצומצמת  פשיטה  לבצע 
המלחמה היה גנץ אמון על יחידות זרוע היבשה. 
בדצמבר 2007 מונה לנספח צה"ל בארצות הברית. 

באוקטובר 2009 מונה לכהן כסגן הרמטכ"ל.

הקרב על הרמטכ”לות
לקראת סיום כהונתו של הרמטכ"ל, גבי אשכנזי, 
נמנה גנץ עם המועמדים להחליפו. מינויו לתפקיד 
ממנו  הסתייג  הרי  אשכנזי  מאליו.  מובן  היה  לא 
עוד כמפקד היק"ל, וגם כאלוף פיקוד צפון לא חל 
מהפך בהערכתו אליו. ב–2002, כסגן הרמטכ"ל, 
הביטחון  שר  של  בצפון  לביקור  אשכנזי  הצטרף 
חיזבאללה  של  ירי  בעקבות  אליעזר,  בן  בנימין 
לעבר ישראל. בן אליעזר שאל את האלוף גנץ מה 
לדעתו התגובה ההולמת לירי. גנץ השיב שאין לו 
עמדתו.  את  לגבש  הספיק  שטרם  משום  תשובה, 
בדרך חזור אמר אשכנזי לבן אליעזר שאי אפשר 
האיש,  זה  אחרת.  לתשובה  מגנץ  לצפות  היה 
"שיידע  סגן  אשכנזי  העדיף  כרמטכ"ל,  הסביר. 
להרים טורייה", וסבר שגנץ אינו האיש למשימה. 
לבסוף, מינה אותו מתוך אילוץ. גנץ מצדו העמיק 
את ההיכרות עם עבודת המטכ"ל, ונערך למינויו 

האפשרי ליורש. 
ממשי,  הפך  מינויו  כשדבר   ,2011 בראשית 
פורסמה בישראל היום כתבה על "פרשת הבנייה 
הלא חוקית של סגן הרמטכ"ל". גנץ, התברר, בנה 
לשטח  וגלש  אישורים,  ללא  בביתו  דק  מרפסת 
הציבורי. שני אנשים שהיו קרובים אליו מספרים 
הנפש,  שלוות  את  לאבד  לו  גרם  שהפרסום 
ותגובתו חרגה מכל פרופורציה. מנסים לחסל לי 
את הקריירה, הוא היה משוכנע. כשפורסם מסמך 
הרפז, שאחד מסעיפיו היה "יצירת קמפיין שלילי 
לבני", ביקש לשוחח עם שר הביטחון ברק. הוא 
חזר  ושוב  מחדש  תיאם  התחרט,  פגישה,  תיאם 
גנץ  טען  מדובר,  במה  לדעת  תבע  כשברק  בו. 
שמנסים לסכל את מועמדותו, אך התקשה להציג 
הזאת.  הפגישה  על  השתומם  ברק  ראיות.  לכך 
במירוץ  נקודות  לגנץ  הוסיפה  לא  בוודאי  היא 

לרמטכ"לות.
לאחר  גלנט.  את  לתפקיד  ייעד  ברק  ואמנם, 
ההכרזה על המינוי, נערך גנץ לראיון אצל אילנה 
דיין, מתוך כוונה למתוח ביקורת חריפה על ברק 
ונתניהו. בפגישות המקדימות עם צוות "עובדה" 
נתן ביטוי לבטן המלאה שלו, אלא שאז התערבו 
אנשי אשכנזי והפצירו בו לסגת, בנימוק שלא יאה 
פיו,  את  סכר  אכן  גנץ  כך.  להתבטא  בכיר  לקצין 
לרמטכ"ל.  מתמנה  היה  לא  כן  שאלמלא  ונדמה 
אגב כך הוא למד שיעור באיפוק תקשורתי, שהפך 
באוגוסט  שלו.  הנוכחי  בקמפיין  לאסטרטגיה 
בדרום  הטרור  מתקפת  עם  צה"ל  התמודד   2011
מקבלי  עם  נמנה   2011 באוקטובר  ב-18  ישראל. 
יותר  לאחר  שליט  גלעד  החטוף  החייל  של  פניו 
מחמש שנים בשבי החמאס. בינואר 2012 התמודד 
גנץ עם הפולמוס בנושא יחסי דת ומדינה בצבא, 
לשמוע  סירבו   1 בבה"ד  דתיים  צוערים   4 כאשר 

שירת נשים, ובסופו של דבר הודחו מהקורס.

ביולי-אוגוסט 2014 פיקד גנץ על מבצע צוק איתן. 
מבצע זה, שנמשך כ-50 יום, היה המבצע הנרחב 
ביותר שנערך ברצועת עזה במאה ה-21. המבצע 
כלל  ובהמשכו  אוויריות מסיביות  החל בתקיפות 
הייתה  העיקרית  שמטרתה  קרקעית  פעולה  גם 
חודרות  ההתקפיות  הטרור  מנהרות  את  להשמיד 
צה"ל  התמודד  בנוסף  חמאס.  שחפר  הגדר 
דרום  עזה,  עוטף  על  רקטות  של  מסיבי  ירי  עם 
ברזל.  כיפת  באמצעות  בעיקר  ומרכזה,  ישראל 
במבצע נהרגו למעלה מ-2,000 פלסטינים, רובם 
מחבלים, ונגרם נזק כבד לתשתיות הטרור בעזה, 
ומנגד נהרגו 68 חיילי צה"ל ו-6 אזרחים. בשלוש 
הרקטות  ירי  מאוד  פחת  המבצע  שלאחר  השנים 
לעבר ישראל. בעקבות המבצע, גנץ ספג ביקורת 
ממבקר המדינה על אי הצגה מספקת לקבינט של 

איום מנהרות התקיפה לפני המבצע.
גנץ  היה  שחרורו  מאז  שחלפו  השנים  בארבע 
פעלתן למדי, ולא רק בענייני ביטחון ואסטרטגיה. 
ואולם  החמישי,  הממד  חברת  כיו"ר  כיהן  הוא 
בכישלון.  הסתיימה  המרכזית  העסקית  פעילותו 
הדירקטוריון  יו"ר  גנץ  שימש  מ–2015  החל 
בינה  מערכות  שפיתחה  החמישי,  הממד  של 
שהציעה  החברה,  מודיעין.  לעיבוד  מלאכותית 
כלים לשימושים צבאיים ולפענוח פשיעה, גייסה 
עשרות מיליוני דולרים והעסיקה כ–100 עובדים. 
הרוסי  האוליגרך  שלה,  העיקרי  שהמשקיע  אלא 
בהטיית  במעורבות  נחשד  וקסלברג,  ויקטור 
האמריקאי  כשהממשל  בארה"ב.  הבחירות 
ההתעניינות  פחתה  סנקציות,  וקסלברג  על  הטיל 
בדצמבר  ומהירה.  חדה  היתה  והקריסה  בחברה, 
האחרון היא הודיעה על הפסקת פעילותה ופיטורי 

כל עובדיה. 
תפקידו  את  גנץ  סיים  מאז  חלפו  שנים  ארבע 
בכל  לחזור  שהחליט  עד  זמן  לקח  כרמטכ"ל. 
נהג  עוד  שנתיים  לפני  הציבוריים.  לחיים  הכוח 
לא  בכלל  שהוא  חברים  עם  בהתייעצויות  לומר 
מתאים לפוליטיקה. בינתיים הוא יכול היה ליהנות 
מהקצב של החיים שאחרי הצבא, כחובב מושבע 
ההחלטה,  את  שקיבל  לפני  וספורט.  מוזיקה  של 
נסע גנץ לטיול משפחתי בחו"ל, בהרכב מלא, על 
החליט  הוא  "כשלבסוף  לעומק.  בכך  לדון  מנת 
שאלתי אותו אם יש לו מושג מה מצפה לו", מספר 
חברו הטוב האלוף במילואים יורם יאיר )יה יה(. 
"הוא ענה לי, 'אני כבר ארבע שנים מתחבט בזה, 
וברור לי איזה כמויות של רפש אני הולך לאכול, 
אבל החלטתי שאת עשר השנים הבאות בחיי אני 

מקדיש למדינה'".

גנץ בכפר הירוקגנץ עם אביו בבר המצווה
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לבן  מכחול  שהפוליטיקאי  לשכוח  לנו  קל  כמה 
ויו"ר תל"ם, משה בוגי יעלון, ישב שנים במפלגתו 
של נתניהו. עד הרגע שהבין שעומדים להזיז אותו 
מקורביו  ליברמן.  לטובת  הביטחון  שר  מתפקיד 
רק כשהבין  מתעקשים בשיחות אתנו שהוא פרק 
את "גודל השחיתות שנתניהו מעורב בה", כלשון 
מקורבו. "זה פשוט לא הוא. הוא הגיע לפוליטיקה 
ולכן  כפיים  נקי  הוא  המדינה,  את  לשרת  בשביל 

פרש".
לאחר  אך  סמולינסקי,  משה  בשם  נולד  בוגי 
שהתחתן אשתו עדה הודיעה לו שהיא לא מתכוונת 
"לגדל את הילדים שלהם עם השם הזה", כך סיפר 
בעבר. את השם הוא בחר לפי גרעין "יעלון" של 
שהוקם  בערבה  גרופית  לקיבוץ  שיועד  התנועה 
בת  במשפחה  השני  הילד  היה  הוא   .1967 בשנת 
על   10 בגיל  נוצר  "ּבֹוגי",  כינויו,  ילדים.  שלושה 
"מושיק",  לו  לקרוא  שהתקשה  וולפר  זאב  ידי 
כפי שנהגו לקרוא לו כולם באותם הימים. ברבות 
לחתימתו  "בוגי"  הכינוי  את  יעלון  צירף  הימים 
הרשמית. בנערותו למד בתיכון קריית חיים והיה 
בקלרינט  ניגן  הריאלית,  במגמה  מצטיין  תלמיד 
והיה חבר בתזמורת הנוער של חיפה. מילדות היה 
בקיבוץ  והלומד".   העובד  "הנוער  בתנועת  חבר 
הוא עבד כרפתן וכמפעיל דחפור. הוא עדיין חבר 

במכבים- מתגורר  אך  בית,  בו  ומחזיק  הקיבוץ 
רעות.

לפרויקט  ביתו  על  בעצמו  מספר  שיעלון  מה  וזה 
הגיעה  פולין,  ילידת  בתיה,  "אמי  כלכליסט:  של 
שאותה  השנייה,  העולם  מלחמת  אחרי  לארץ 
משפחתה.  כל  את  איבדה  ושבה  ביערות  שרדה 
אבי דוד הגיע עם הוריו מאוקראינה כבר ב־1925, 
כשהיה בן 15, לאחר שאח אחד שלו נרצח משום 
שהיה יהודי ואח אחר נעצר בגלל פעילות ציונית. 
אבא היה פועל במפעל שמן, ואמא גידלה אותנו. 
והיתה  מיוחד  חינוך  למדה  עשרה  בני  כשהיינו 
לה  היה  אבל  ספר.  בית  מנהלת  וסגנית  למחנכת 
מכונת  מאמריקה  מדוד  כשקיבלנו  יזמי.  חוש 
כמה  תמורת  השכונה  לכל  כיבסה  היא  כביסה 
הבית  חיים.  בקריית  ב־1950  נולדתי  פרוטות. 
האדומה  חיפה  באווירת  שטוף  מפא"יניקי,  היה 
והקריות הפועליות, עם פנקס אדום ועיתון 'דבר'. 
היה בסביבה רק אחד שתמך במפ"ם ורק קומוניסט 
שפה  היתה  האווירה  היו.  לא  חירותניקים  אחד. 
בונים מדינה, יש אירוע גדול והכל מגויס לעניין, 

מהצרכנייה עד תנועת הנוער".
ללא  אבל  צנע  חיי  מאושרת,  ילדות  היתה  "זו 
עלה  הוא  כי  שחור  לחם  אכלנו  מחסור.  תחושת 
לבן,  מלחם  פחות  פרוטה 
ואת הירק שהיה זול באותו 
שבוע; אם זה היה קישוא, 
חביתה  סלט,  מרק,  אכלנו 
מקישואים.  כולם  ולפתן, 
תפרה  אמא  הסוכר  משקי 
דיברה  לא  היא  בגדים. 
שעברה  מה  על  פעם  אף 
את  הרגשנו  אבל  בשואה, 
זה דרך האוכל. היה אסור 
על  גדלנו  אוכל.  לזרוק 
'ילד  בשיר,  כמו  המשפט, 
ריקה',  צלחת  משאיר  טוב 
לעגלגלים.  נהפכנו  וכולנו 
רק לפני הצבא יצאתי מזה, 

כשהתחלתי להתאמן".
הקיבוץ  לפני  התקופה  על 
"במלחמת  מספר:  הוא 
ששת הימים הייתי בכיתה 
את  היטב  זוכר  ואני  י"א, 
אם  הספק  את  המועקה, 
את  וגם  בשלום,  מזה  נצא 
האופוריה שאחרי הניצחון 
ברמת  הטיולים  ואת 
מיד  ובירושלים  הגולן 
האופוריה  לנוכח  אחריו. 
הזאת, כשעמדתי להתגייס 

חשוב,  הכי  הדבר  לא  הוא  שהביטחון  הרגשתי 
לקיבוץ.  ולעלות  נח"ל  לגרעין  להצטרף  ורציתי 
אמא אמרה: 'מה תעשה שם? תעבוד בחקלאות? 
אבל  הנדסה'.  ותלמד  לטכניון  שתלך  טוב  יותר 
המוצנח.  לנח"ל  והתגייסתי  לגרעין  הלכתי 
כיפור  יום  מלחמת  ורק  התחתנתי,  השתחררתי, 
שינתה לי את סדר העדיפויות. הבנתי שהביטחון 

עדיין חשוב, והלכתי לקורס קצינים".
אנחנו מדברים עם חברו הטוב מאותה תקופה ועד 
שבתקופה  ואומר  הדברים  את  מאשר  והוא  היום 
הזו היו הרבה הרוגים בצה"ל ויעלון לא היה יכול 
היה  "לא  לצבא.  לחזור  והחליט  זה  את  לשאת 
בכיוון שהוא יהיה רמטכ"ל. הוא עשה שירות רגיל 

בתחילה ורק אחרי זה התגייס בשנית". 

מהמילואים לרמטכ”לות
בחטיבת  המילואים  לשירות  התגייס  יעלון 
55, אשר בפיקודו של דני מט, שלחמה  הצנחנים 
בגזרה המצרית והייתה הראשונה לצלוח את תעלת 
סואץ במסגרת מבצע אבירי לב. לאחר שצלחה את 
התעלה בליל ה-15 באוקטובר, התמקמה פלוגתו 
המים.  לקו  סמוך  נטוש  מצרי  במוצב  יעלון  של 
לימים סיפר יעלון כי "לפתע ראינו שיירה מצרית 
כל  חיסלנו  שם.  שאנחנו  ידעו  לא  הם  מתקרבת. 
מה שהיה בשיירה הזאת. אני יודע שאם לא הייתי 
הורג אותם, הם היו הורגים אותי. זה ההסבר שלי 
לאחר  קלה".  לא  מועקה  עדיין  זו  אבל  לעצמי, 
המלחמה שב לשירות קבע וסיים בהצטיינות קורס 
קציני חי"ר. עם סיום הקורס חזר לתפקידי פיקוד. 
להיות  שהגיע  עד  מופתית  בצורה  התקדם  הוא 

רמטכ"ל במדינת ישראל. 
לא  שכהונתו  אחרי  מצה"ל,  פרישתו  לאחר 
צבאי  כעמית  בוושינגטון  יעלון  שהה  הוארכה, 
וושינגטון למדיניות המזרח התיכון.  בכיר במכון 
במכון  בכיר  עמית  הוא  יעלון   2006 משנת  החל 
שלם,  שבמרכז  אסטרטגיים  למחקרים  אדלסון 
יהודית בבית מורשה  ותרבות  יו"ר המרכז לזהות 
קהילה  )שירות  שק"ל  עמותת  נשיא  בירושלים, 
במכון  ועמית  מיוחדים(  צרכים  עם  לאנשים 

לאסטרטגיה ציונית.
נושא  מנוח.  מצא  לא  הוא  כחוקר,  גם  אבל 
ההתנתקות העסיק אותו כל הזמן והוא תקף אותו 
לפני ואחרי בצורה יוצאת מן הכלל: "כעת אנחנו 
נמצאים ברצועה בתרחיש דרום לבנון. נכנס לעזה 
נשק רב. נכנסו חומרי נפץ תקניים. נכנסו קטיושות. 
טנקים.  נגד  טילים  יש  מטוסים.  נגד  טילים  יש 
ומהאופן  מההתנתקות  כתוצאה  גראד.  טילי  יש 
חיזבאללה,  גורמי  ברצועה  יש  בוצעה  היא  שבו 
גורמי אל קאעדה וגורמי טרור איראניים. יש ידע 

שהזהרתי,  כפי  בדיוק  איראני.  כסף  ויש  איראני 
חיזבאללסטאן  לחמאסטאן,  הופכת  עזה  רצועת 
יחמיר.  זמן המצב  ככל שיעבור  ואל קאעדסטאן. 
כישלון ההתנתקות יהיה יותר ויותר מוחשי. נמצא 
המסוגלת  טרור  ממלכת  מול  עומדים  עצמנו  את 
טווח  בעלות  רקטות  יותר  ישראל  תוך  אל  לשגר 
יותר ארוך ואפקטיביות יותר גדולה. איום הרקטות 
יגיע לאשקלון ולאשדוד ולעומק הנגב. באיום הזה 
תקיפות  באמצעות  ורק  אך  לטפל  יהיה  ניתן  לא 
מן האוויר. על כן, אם אנחנו עם חפץ חיים, יכול 
להיות שלא תהיה ברירה אלא לצאת למבצע חומת 

מגן בעזה", אמר.

בגלל ההתנתקות
כל  להתייעץ  נהג  איתם  חברים  מספר  יש  ליעלון 
צעירותו  מאז  אותו  שמלווים  חברים  אותם  העת, 
כשהיה בן 17 בקיבוץ כנהג דחפור. בהם גם חברו 
אבינועם גפני, שמשתף אותנו ומספר כי בעקבות 
ללכת  יעלון  החליט  בו,  שבערה  ההתנתקות 
לפוליטיקה. "הוא סיפר לנו על התכנון ואמרנו לו 

'בוגי, תעשה את זה, אנחנו מאחוריך'". 
להצטרף  יעלון  החליט   ,2008 בנובמבר  ב-17 
נתניהו  בנימין  של  בראשותו  הליכוד  למפלגת 
הליכוד  לרשימת  הפנימיות  בבחירות  ולהתמודד 
הצטרפותו  על  רשמית  הודיע  הוא  ה-18.  לכנסת 
"דרך  כי  ואמר  זאב  במצודת  בנאום  למחרת 
הנסיגות שאנו הולכים בה היום אינה מבצרת את 
הזו  בעת  הזו  והדרך  ישראל  מדינת  של  ביטחונה 
חייבת להיפסק". בפריימריז נבחר למקום השמיני 
של  כניסתה  עם  ה-18.  לכנסת  הליכוד  ברשימת 
ממשלת נתניהו השנייה לשלטון התמנה בה יעלון 
למשנה לראש הממשלה, שר לנושאים אסטרטגיים 

וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני.
ומה חשבו הוריו על הליכתו לפוליטיקה? הנה מה 
שהוא מספר: "כשהתקדמתי בצבא הוריי התחילו 
פוליטיקה.  לא  'רק  ושוב:  שוב  אותי,  להזהיר 
מגיעים  שאליו  ג'ונגל  זה  תתרחק,  מהפוליטיקה 
הבינו  הם  השנים  עם  אבל  ישרים'.  לא  אנשים 
זה  דבר  של  בסופו  לכיוון.  הולך  זאת  בכל  שאני 
ולמוות,  לחיים  הכרעות  מתקבלות  שבו  המקום 
על מלחמה ושלום, על חברה וכלכלה. אם הייתי 
חינכו  עצמי.  עם  הייתי שלם  לא   – בקולם  שומע 
אותי לקחת אחריות עוד מתנועת הנוער. אם רוצים 

לשנות, לפעמים צריך לקחת כדור נגד בחילה".
שר  לתפקיד  יעלון  מונה   2013 במרץ  ב-18 
לאחר  הממשלה  הרכבת  במהלך  הביטחון, 
השר  את  בכך  והחליף  ה-19,  לכנסת  הבחירות 
אין  חווה  הוא  ברק.  אהוד  לשעבר  והרמטכ"ל 
ספור אתגריים ביטחוניים. מבצעים מחוץ לישראל 
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יעלון בילדותו



27

מוסף פסח תשע"ט |

יש אומרים שגבי אשכנזי הוא המוח מאחורי כחול 
לבן. הוא בכלל לא רצה להיכנס לפוליטיקה, אלא 
והיה  שבמידה  מוסיפים,  עוד  אדריכל.  להיות  רק 
מביאה  הייתה  הרשימה  הרשימה,  בראש  עומד 
חרד  אשכנזי,  גבי  יותר.  טובה  תוצאה  אפילו 
אישי  למידע  להגיע  קשה  ומאוד  שלו  לפרטיות 

אודותיו. 
גבי נולד במושב חגור בשנת 1954 לניצול שואה 
הילד  אשכנזי  סוריה.  ולילידת  מבולגריה  שעלה 
היה  "הוא  א':  לכיתה  שנכנס  לפני  עוד  התבלט 
וכולם  המחניים  משחקי  כל  את  למשל  מארגן 
אחותו,  מספרת  שלו"  בקבוצה  להיות  רצו  תמיד 
שובב,  כילד  אפילו  אבל  ל'אנשים'.  דמארי  ורד 
"במקצועות  המורות:  אהוב  היה  התלמיד  גבי 
ההומניים אין לי מה לומר, הוא היה תלמיד טוב, 
מספרת  ישראלי"  ילד  כל  כמו  במתמטיקה,  אבל 

פרידה אשכנזי, אמו של גבי. 
בגיל 14, כשנה לאחר מלחמת ששת הימים, החליט 
והחל  למחזור,  מחבריו  שלושה  אל  להצטרף 
אביב:  בתל  לפיקוד  הצבאית  בפנימייה  ללמוד 
"הוא היה שחקן כדורגל ברמת עמידר... אבל אז 
הוא החליט ללכת לפנימייה הצבאית. אז הרווחנו 
רמטכ"ל אבל הפסדנו שחקן כדורגל", מספר אדיר 

שמיר, חברו של גבי אשכנזי ל'אנשים'.
בשנת 1972 התגייס לצה"ל ובחר לשרת בחטיבת 
ואימונים  היכרות  סיורי  בעקבות  זאת  גולני, 
בתקופת  שנערכו  החטיבה  לוחמי  עם  משותפים 
של  )ברק(   12 בגדוד  ושובץ  בפנימייה,  לימודיו 
החטיבה. ב-1978, במהלך מבצע ליטני, עת היה 
סגן מפקד גדוד 12 בגולני, נפצע אשכנזי בפשיטה 
עיון  למרג'  צפונית  מחבלים  יעדי  על  גדודית 
שבלבנון. פציעתו הוגדרה כקלה משום שמרבית 
הקליעים פגעו באפוד מגן שלבש ולא בו -פציעה 
היד  היום  "עד  היום:  עד  סוחב  הוא  שתוצאותיה 

בן  לויטה,  קובי  מספר  מעוותת"  שלו  השמאלית 
דודה של רונית אשכנזי לאנשים.

חוזר למדים
בגדוד,  לשרת  שב  מפציעתו,  שהחלים  לאחר 
והחל  מצה"ל,  השתחרר  שנה  אותה  בסוף  אך 
על  שוכנע   1980 בשנת  באוניברסיטה.  ללמוד 
קבע  לשירות  לשוב  איתן,  רפאל  הרמטכ"ל  ידי 
צה"ל. ומונה למפקד גדוד 51 בגולני, ופיקד עליו 
בין היתר במבצע מוביל בלבנון. במלחמת לבנון 
הראשונה )1982( שימש כסגן מפקד חטיבת גולני. 
הכוחות  על  היתר  בין  פיקד  המלחמה  במהלך 
בג'בל  הפעולות  ועל  הבופור  על  בקרב  שפעלו 
ברוך ובא-נבטיה. לאחר המלחמה, למד במכללה 

הבין-זרועית לפיקוד ולמטה וסיים בהצטיינות. 
קצין  במפקדת  אג"ם  לקצין  מונה  לימודיו  בתום 
חי"ר וצנחנים ראשי, והשתתף בפעולות חשאיות 
סיום  עם  לישראל.  מאתיופיה  עולים  להעלאת 
תפקידו הועלה לדרגת אלוף-משנה, והיה למפקד 
עוצבת חירם. חטיבה מרחבית בפיקוד צפון. הוא 
מלחמת  אירועי  ובעקבות  בצבא  אט  אט  התקדם 
הכריז  אחריה,  שעלו  והביקורות  השנייה  לבנון 
בינואר  ב-17  התפטרותו  על  חלוץ  דן  הרמטכ"ל 
2007. לאחר התייעצויות, החליטו ראש ממשלת 
פרץ  עמיר  הביטחון  ושר  אולמרט  אהוד  ישראל 
בתפקיד  חלוץ  של  למחליפו  ימונה  אשכנזי  כי 
על  הועדף  אשכנזי  צה"ל.  של  ה-19  הרמטכ"ל 
פני מתחרהו העיקרי, סגן הרמטכ"ל האלוף משה 
קפלינסקי, בין היתר עקב החשש שקפלינסקי יצוין 
לרעה בדו"ח וינוגרד - הוועדה הממשלתית לחקר 
בפברואר  ב-14  השנייה.  לבנון  מלחמת  אירועי 
2007 נכנס אשכנזי לתפקידו כרמטכ"ל ה-19 של 

צה"ל.
אירועי  עם  להתמודד  אשכנזי  על  היה  כרמטכ"ל 
מלחמת לבנון השנייה ולהפיק לקחים בעקבותיה. 
נמצא באחד  "צבא  בראייתו,  כי  עד מהרה הכריז 
או  למלחמה  מתכונן  שהוא  או  המצבים:  משני 
של  מחדש  בציוד  החל  אשכנזי  נלחם".  שהוא 
ובמשטר  החירום(  מחסני  )יחידות  הימ"חים  כל 
במתווה  השונות  היבשה  ליחידות  נרחב  אימונים 

מלחמה כוללת ולוחמת גרילה כאחד )לאחר שנים 
תרגילים  ואוגדות  חטיבות  מספר  ערכו  לא  בהן 
קורס  את  אשכנזי  החזיר  בנוסף  דומה(.  בהיקף 
אוגדות  וקורס מפקדי  )מח"טים(  מפקדי חטיבות 
על  לפקד  מפקדים  להכשיר  מנת  על  )מאו"גים(, 
הממשלה  לאישור  והגיש  משוריינות,  אוגדות 
זרוע  להתעצמות  )"תפן"(  רב-שנתית  תוכנית 
היבשה, כאשר הרכש העיקרי היה מערכות מעיל 

רוח להגנה אקטיבית ונגמ"שי נמ"ר חי"ר. 
הכור  את  צה"ל  השמיד   2007 בספטמבר  ב-6 
אשכנזי  נפגש   2007 בדצמבר  בסוריה.  הגרעיני 
ראש  יושב  מאלן,  מייקל  אדמירל  עם  בישראל 
והייתה  הברית  ארצות  של  המשולבים  המטות 
רמטכ"ל  שבה  שנים   10 זה  הראשונה  הפעם  זו 
ישראלי נפגש עם מקבילו האמריקני. בעת ביקור 
גומלין בארצות הברית ביולי 2008 העניק לו מאלן 

את אות לגיון ההצטיינות בדרגת מפקד. 
למבצע  צה"ל  יצא   2008 פברואר  חודש  בסוף 
שתי  במשך  בעזה  הטרור  ארגוני  כנגד  חם  חורף 
ישראל  בין  רגיעה  הסכם  הושג  ובסופו  יממות, 
פיקוד  אלוף  דחף  שנה  אותה  בהמשך  לחמאס. 
הדרום, יואב גלנט, לביצוע מבצע מיוחד לחטיפת 
של  בפועל  למפקדה  נחשב  אשר  ג'עברי,  אחמד 
הזרוע הצבאית של החמאס, על ידי כוח מיחידה 

ואינתיפאדה בתוככי מדינת ישראל, אבל עמד בהם 
ליעלון  הוענק   2015 בסוף  מוצלח.  לשר  ונחשב 

אות אביר איכות השלטון על יושרה פוליטית.

המפנה
2016, גינה יעלון בחריפות את הירי  ב-24 במרץ 
אלאור  סמל  צה"ל  חייל  היום  באותו  שביצע 
אזריה במחבל מנוטרל בחברון. בעקבות זאת ספג 
בנט  נפתלי  החינוך  שר  מפי  היתר  בין  ביקורת, 
ויו"ר "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן. אז הגיעה 
נקודת הזמן בה פרש מהליכוד וממשרד הביטחון.

"יעלון אדם ערכי וישר. הוא תמיד עושה לביתם 
אומר  שלו",  לביתו  לא  מעולם  אבל  אחרים,  של 
אדם  בן  "הוא  נחרצת.  בצורה  גפני  אבינעם  לנו 
ומדינת  המצב  את  שראה  בגלל  שנית  שהתגייס 
ישראל אצלו מעל הכל". הוא מוסיף לנו אנקדוטה 
מהתקופה אחרי שפרש ומיד עם פטירתו של מרן 
לנחם  הגענו  "בשבעה  זצ"ל.  שטיינמן  הגראי"ל 
את בניו של הרב שטיינמן ויעלון סיפר להם, שכל 
בהנחיות  היה  הגיוס  חוק  בנושא  שעשה  מהלך 

מפורשות ממנו. כל מה שיעלון עשה היה מתואם 
המגזר  לצעירי  לאפשר  שצריך  טוען  יעלון  איתו. 
החרדי להתגייס, אבל לא לכפות עליהם. כשיצאנו 
טורים  שני  לנו  עשו  ברק  בני  תושבי  מהבית, 
במגזר  נערץ  הוא  הרכב.  ועד  מהבית  אנשים  של 
החרדי". ואכן יעלון נחשב לדמות מאוד מוערכת 
עם  פעולה  בשיתוף  רבות  ופעל  החרדי  במגזר 

הנציגות החרדית. 
לדת,  מקורב  מאוד  שיעלון  מסתבר  זאת,  מלבד 
העובדה  כשר.  אוכל  על  ומקפיד  קידוש  עושה 
את  לנו  שסיפר  ומקור  ידועה  לא  כלל  האחרונה 
גם  התפרסם.  לא  מעולם  זה  כי  טוען  הדברים, 
פעמים  מספר  אמר  האחרונה  הבחירות  במערכת 

שהבית של הציבור החרדי נמצא בכחול לבן. 
לתיק  בנוגע  יעלון  התבטא  כשנתיים,  לפני 
והחשד  מגרמניה,  הצוללות  רכש  פרשת   ,3000
בנושא.  נתניהו  הממשלה  ראש  של  למעורבותו 
ופרקליטו  לנתניהו  כי  ספק  לו  אין  כי  טען  יעלון 
את  להאשים  הגדיל  ואף  בדברים,  יד  שמרון  דוד 
על  כסף  בצע  טובת  "יעדיף  כי  הממשלה  ראש 
פני אינטרסים של מדינת ישראל". עם התקדמות 
החקירה אמר שבלי קשר להיבט הפלילי, מבחינה 

ציבורית נתניהו גמור. בראיון למקור ראשון אמר 
יעלון כי אינו פוסל שותפות פוליטית וקואליציונית 
עם מפלגת העבודה ויאיר לפיד. עוד אמר בראיון 
בישות  יו"ש,  בשטחי  באוטונומיה  דוגל  שהוא 
רבין  גם  לדבריו  ממדינה.  פחות  שהיא  מפורזת 

תמך בישות מפורזת שהיא פחות ממדינה. 
לפני שנה, יעלון העלה סרטון ברשת שבו רשמית 
כוונתו  ועל  בראשותו  מפלגה  הקמת  על  הודיע 
להתמודד בבחירות לכנסת העשרים ואחת. כזכור 
שבהמשך  תל"ם,  בשם  חדשה  מפלגה  הקים 
ולבסוף  לישראל  חוסן  מפלגת  עם  התמזגה 
האיחוד  במסגרת  לבן.  כחול  ברשימת  התמודדה 

הוצב במקום השלישי.
האם הוא הוא מתכנן לכבוש את כס ראש הממשלה 
ביום מן הימים? הנה מה שענה לכתב 'קו עיתונות' 
לא  "תראה,  הבחירות:  לפני  בראיון  פריי  ישראל 
נולדתי רמטכ"ל ולא חשבתי שאהיה שר ביטחון. 
היהודי  הבית  על  אחריות  לקחת  חונכתי  חיי  כל 
אני  בשואה,  נספו  אמי  מצד  וסבתי  סבי  הלאומי. 
משוכנע שהם התפללו כמו כל יהודי 'לשנה הבאה 
בירושלים' הם בטח לא האמינו שיום יבוא והנכד 
בתפקידים  לא  בטח  הזאת,  במדינה  ישרת  שלהם 

שליחות,  תחושת  לי  נותן  הזה  הדבר  בכירים. 
אחריות, מחויבות וגם הרבה כוח. 

"בצבא אתה מוכן להקריב את חייך, בפוליטיקה 
פחות  מסוימים  שבמובנים  אחרים  דברים  זה 
נעימים, אני הייתי מעדיף לוותר על הכבוד, אינני 
פשוטים  חיים  לחיות  מעדיף  הייתי  שררה,  איש 
מביא  זה  האם  זה.  עם  שלם  הייתי  לא  אז  אבל 
אותי להיות ב'טופ' בראשות ממשלה? זה שאלה 
מי  כיום  אפשרויות,  נסיבות,  רוצה,  העם  מה  של 
וכולנו  גנץ  בני  הוא  שלנו  המפלגה  את  שמוביל 
כי  בצד  האגו  את  שמים  שלם,  בלב  בו  תומכים 

ישראל, באמת לפני הכל". 
בוגי  אם  גפני  אבינועם  הנעורים  חבר  את  שאלנו 
עונה  והוא  ממשלה,  ראש  להיות  לדעתו  מתכנן 
עם  שלם  הוא  מתכנן.  הוא  מה  יודע  לא  ש"הוא 
מצבו עכשיו. אבל ברמה האישית לטובת מדינת 
ישראל, אני מאוד אשמח שהאיש שעושה לביתם 
ראש  יהיה  שלו,  לביתו  לא  אבל  אחרים,  של 

ממשלה".

גבי אשכנזי  |

אשכנזי בשירותו הצבאי

אשכנזי נואם
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לפני ימים מספר נבחרתי לכהן כחברה בכנסת 
החרדית  כ"חכית  מוגדרת  ונמצאתי  ה-21.  
לי  נראות  תמיד  הגדרות  מטבעי,  הראשונה". 
מוגדרת  להיות  מעדיפה  משהו,  אימתניות 
טריה  כח"כית  ואולם,  מדידה.  עשיה  סמך  על 
שהגיעה בצניעות במטרה כנה לנסות ולהשפיע 
עם  גם  להתמודד  עלי  הציבור,  את  ולשרת 

הגדרות שיוצמדו לי במהלך הדרך.
הכינוי הזה מן הסתם, עוד ילווה אותי, זאת על 
אף העובדה כי לא נשלחתי מטעמו של הציבור 
נציגיו  במקום  לייצגו  התיימרתי  לא  החרדי, 
במפלגה  שלא  בוודאי  והמוערכים,  הנאמנים 
בה אני נמצאת "כחול לבן", ומעל לכל – גדולי 
התורה הם אלו הקובעים מי מייצג את הציבור 
החרדי, ואילו אני - ככל הזכור לי - לא קיבלתי 

מהם כל מנדט שכזה.
שעשיתי.  המהלך  על  ישנן  שאלות  הרבה 
מתבקשות  הללו  השאלות  ביושר,  לומר  צריך 
במסגרת  בחירתי  עצם  מאשר  יותר  וטבעיות 
אני מבקשת לשתף אתכם  כן  ועל  לבן'.  'כחול 
מעל במה זו במחשבותיי, התלבטויותיי, ובע"ה 

גם בדרכי הצנועה הלאה.
מאז ומעולם בערה בי התשוקה לעסוק בעשייה 
לסביבתי  להועיל  משמעותית,  חברתית 
במעגלים  ולהשפיע  טוב  לעשות  ולחברה, 
האחרונים  בשנים  עומק.  ובתהליכי  רחבים 
התחלנו",  "רק  קרן  את  ולהוביל  לייסד  זכיתי 
העוסקת בקידום מיזמים חברתיים, מתוך רצון 
להעניק  להעצים,  טוב,  להשפיע  ואמיתי  כנה 
מתן  המודרות  לאוכלוסיות  ולאפשר  כלים 

הזדמנות שווה.
ערכית,  עשייה  של  בשיאה  פתאום  כיצד  אז 
נכנסת  עצמי  את  מצאתי  ומשמעותית,  פורייה 
האכזר?  הפוליטי  העולם  אל  האריות,  גוב  אל 
איך למען השם אני בוחרת להתמודד במפלגה 
זאת  וכל  עתיד"?  "יש  עם  ביחד  ועוד  כללית? 

כשאני חרדית?
נכנסתי  ברור שאני כאן לא בלי לבטים. בטרם 
עומק  שיחות  קיימתי  לישראל,  חוסן  למפלגת 
עם רא"ל במיל' בני גנץ. הכרתי אדם ישר והגון, 

למסורת  מחובר  אדם,  אוהב  הליכות,  נעים 
מאוד,  לו  חשובים  והדת  שהאמונה  ישראל, 

והכבוד כלפי כל אדם נמצא בראש מעייניו.
מאבק  המקדמת  חברתית,  כפעילה  הגעתי 
הנמצאים  לציבורים  הזדמנויות  שוויון  למען 
החברה  כמו  בישראל,  החברתית  בפריפריה 
כי  היא,  הנחרצת  דעתי  רק(.  לא  )אך  החרדית 
כל חברה באשר היא זכאית לשמר את האמונה 
והאתניות  האותנטיות  שלה,  הייחודיות  שלה, 
ניסיון  לכל  נחרצות  מתנגדת  אני  לכן  שלה. 
לשנות את הציבור החרדי ולכפות עליו ערכים 
"ליברליים" חדשים. אני מאמינה בהענקת כלים 
אפקטיביים לכל חברה פריפריאלית באשר היא.

קשובה  אוזן  גנץ  בני  במר  מצאתי  לשמחתי, 
לערכים הללו, מה שהוביל אותי להבנה כי גם 
ממסר  חלק  להיות  יכולה  חרדית  כאישה  אני 
לנסות  זכות  אין  כי  ומהתובנה  שלו,  האחדות 
אלא  הישראלית,  בחברה  קבוצה  אף  לשנות 

להעניק לה כלים רבים ככל הניתן.
עם החיבור של חוסן-תלם עם מפלגת יש עתיד, 
נשאלתי שוב ושוב את השאלה הבסיסית, "איך 
את כאישה חרדית יושבת עם יש עתיד, איך את 
נשארת עם מצע כזה". אכן, המציאות מורכבת 
המשך  לגבי  שהתלבטתי  ברור  בעבורי,  מאוד 
דרכי, אולם לבסוף בחרתי לראות באתגר הזה 

הזדמנות עצומה. ואסביר:
המכילה  ייחודיות,  בעלת  במפלגה  נמצאת  אני 
וגם  ומשמאל,  מימין  דעות,  מגוון  ומאפשרת 
רואה  אני  ומדינה.  דת  בנושאי  שונות  דעות 
דווקא בסיטואציה המורכבת הנוכחית שליחות 
התומכים  ציבור  ואישי  רבנים  גם  כך  כפולה, 

ומחזקים אותי.
לי  הקשים  מהחלקים  להתעלם  מנסה  אינני 
על  כי  להבין  ההזדמנות  זו  מנגד  אבל  במצע, 
90% מהדברים אנו מסכימים. על שלל נושאים 
בבריאות,  בהשקעה  הצורך  כמו  חברתיים 
ברווחה, בדיור, בחינוך, בתחבורה ועוד שורה 
ארוכה של סוגיות חברתיות מהותיות, אלו הם 
דברים חשובים ביותר ועליהם כולנו מסכימים. 
אנחנו  בהם  מהנושאים   10% ישנם  נכון, 

לעיתים לא מסכימים, ולפעמים מסכימים שלא 
יש  לבן  כחול  שבמסגרת  מבינים  אך  להסכים. 
שגם  מבינים  שונות.  דעות  גם  להכיל  מקום 
דעות האחר לגיטימיות, מתוך כבוד לזולת. זהו 
המסר הייחודי שבני גנץ ניסה להעביר בדרכו, 

בהרכב המגוון של המפלגה הזו.
המושכים  לבן,  כחול  אנשי  מבין   כי  ברור 
בחלקם את החבל יותר לכיוון דגש על המדינה 
על  לדגש  יותר  המושכת  זו  אני  הדמוקרטית, 
החלק היהודי. ברור גם שאילו אני הייתי כותבת 
כולנו  אבל  אחרת.  נראה  היה  הוא  המצע,  את 
לא  הם  שלה  שהחוקים  ישראל  במדינת  גרים 
לא  אנו  זאת  ולמרות  כבקשתנו,  תכנית  תמיד 
קמים ועוזבים את המדינה. גם הנציגים החרדים 
לא מתפטרים מהכנסת כשעובר חוק הסותר את 

אמונתנו.
כן, אני מודעת לעובדה כי הדרך תהיה מאתגרת 
אנחנו  בסוף  אבל  כואבת,  גם  רבים  וברגעים 
אחים, משפחה גדולה, ומצווה עלינו לא לאבד 
כל  טוב,  להשפיע  כוחנו  בכל  ולנסות  תקווה 

אחד ואחת מהמקום בו הוא נמצא.
חשוב לי להדגיש שוב: אני אמנם אישה חרדית, 
אבל לא נשלחתי לכנסת מטעם הציבור החרדי 
החרדי  לציבור  בשמו.  לדבר  מתיימרת  ואינני 
ישנם נציגים מעולים המהווים מודל להערכה. 
יש לציית.  גדולי התורה – להם  בידי  הם מונו 
אינני מנסה חלילה לערער או להרהר אחר דעת 

תורה, לה צייתתי כל חיי כולל כעת.
כפי שבכל החלטה בחיי עשיתי בהתאם לדעת 
אלא  הצטדקות,  אינה  זו  הפעם.  גם  כך  תורה, 
האמת הפנימית שלי. גם לאחר החיבור עם יש 
סיטואציה  ובכל  נוספת.  עתיד, התייעצתי פעם 
שתהיה בפניי בעתיד, אני מתכוונת להיות כנה 
עם עצמי ועם בוראי. אמונתי, ערכיי ועקרונותיי 

לא ישתנו בכנסת.
אני שומעת את אלו הקוראים לי, "מה את עושה 
שם, תקומי ותלכי". ובכן, שום תועלת לא תצמח 
מלקום וללכת. תפקידי להישאר ולהשפיע טוב 
במסגרת יכולותיי הצנועות ומהמקום בו אמצא- 
הקשה  בדרך  בחרתי  אני  האמיתי.  האתגר  זהו 

לעבוד  להשפיע,  אמיתי  ניסיון  של  והארוכה, 
קשה, כדי לעשות דברים חיוביים משמעותיים. 
לממש  הולכת  בעז"ה  אני  הזו,  השליחות  את 
לסייע  אזכה  כי  ובתפילה  בכנסת בחיל ברעדה 
מתוך אמונה ותודעת שירות ושליחות אמיתית.

הדרך  במהלך  זכיתי  לה  הנוקבת  הביקורת 
את  להפנים  לי  מאפשרת  מהאנשים,  חלק  מפי 
את  מקבלת  אני  והאתגר.  השליחות  מורכבות 
ומייחלת  מתפללת  ובהבנה,  באהבה  הביקורת 
שבורא עולם יסייע בידי בשליחותי הציבורית, 

ושחלילה לא תיפול מכשלה תחת ידי.
מבטיחה להשתדל לעשות ולהשפיע משמעות . 
להתרחק בכל כוחי ממחלוקות. להועיל, לפייס, 
לייצר  ובדרכי  בכוחי  ולנסות  חיבורים  לייצר 
אהבת חינם במקום שנאת חינם. האם אצליח? 
אבל  ולאתגר,  לקושי  מודעת  לכך,  מייחלת 

חדורת מטרה.
לבורא  מתפללת  ורעדה.  בחיל  לדרך  יצאתי 
ללכת  ודעת,  בינה  חכמה,  לי  שיעניק  עולם 
בדרך הנכונה, להועיל לכולנו, לעשות רק טוב 

ומשמעות ולקדש שם שמיים.
בעזרת השם נעשה ונצליח.

"הח"כית החרדית הראשונה"
| ח"כ עומר ינקלביץ' |

עו"ד עומר ינקלביץ' )40(, תושבת בית 
סמינרים  בוגרת  לחמישה,  אם  שמש, 
הקרן  מייסדת  וגייטסהד,  וולף  הרב 
החברתית 'רק התחלנו'. לאחר נישואיה 
עבדה בהוראה ובהמשך פנתה ללימודי 
ושני  ראשון  תואר  סיימה  משפטים, 

בהצטיינות. 
לידי  באו  ציבורים  בנושאים  עמדותיה 
ביטוי בין היתר במאבק שדולת הנשים 
במגזר  לנשים  גברים  בין  הפרדה  כנגד 
החרדי. ינקלביץ' טענה, כי יש לכבד את 
לקידום  חיונית  ההפרדה  וכי  ההלכה, 
ייפגע  ובלעדיה  החרדיות,  הנשים 

קידומן.

מובחרת. הרמטכ"ל, אשכנזי, אישר את הפשיטה, 
אולמרט.  הממשלה  וראש  ברק  השר  גם  וכמוהו 
גלנט פיקד עליה מתוך חדר המבצעים של השב"כ 
בתל אביב. הכוח הפושט התמקם בעמדות המתנה 
בעזה וארב לרכב בו נסע ג'עברי, אולם הלה פנה 
שב  הכוח  המתוכנן.  בנתיב  נסע  ולא  במפתיע 

לישראל מבלי להתגלות.

פרשת הרפז
הודיע   2010 באפריל 
ברק  אהוד  הביטחון  שר 
ימשיך  לא  אשכנזי  כי 
חמישית,  שנה  בתפקידו 
כהונתו  את  ויסיים 
באותה   .2011 בפברואר 
אווירה  שררה  תקופה 
האישים.  שני  בין  עכורה 
נחשף   2010 ב-6 באוגוסט 
הרפז"  "מסמך  בתקשורת 
זויף  כי  נודע  שלימים 
כנגד  הרפז.  בועז  בידי 
ניסה  שהוא  נטען  אשכנזי 
ראוי  לא  באופן  להשפיע 
על בחירת הרמטכ"ל הבא, 
בין השאר על ידי יצירת ספין תקשורתי, והדלפת 
המדינה  ומבקר  המשטרה  לשכתו.  מתוך  המסמך 
החלו לחקור את הפרשה. תחילה הכחיש אשכנזי 
סיים   2011 בפברואר  ב-14  הרפז.  עם  קשריו  את 
אשכנזי את תפקידו כרמטכ"ל, והוחלף ברב אלוף 

בני גנץ.
במאי 2012 ביקש מבקר המדינה מהיועץ המשפטי 
אשכנזי  כנגד  פלילית  בחקירה  לפתוח  לממשלה 

שנה,  אותה  באוגוסט  וינר.  ארז  לשכתו  וראש 
הפצ"ר  המליץ  המבקר,  ממצאי  על  בהסתמך 
בחשד  השניים  נגד  בחקירה  לפתוח  עפרוני  דני 
לעבירות מרמה והפרת אמונים. ב-6 בינואר 2013 
הדו"ח  את  שפירא,  יוסף  המדינה,  מבקר  פרסם 
הסופי שלו בפרשה, ובו ביקורת על התנהלותם של 
החליט   2013 באוגוסט  ב-1  ברק.  ואהוד  אשכנזי 
היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית 
באזהרה  נחקרו   2014 וביוני  אשכנזי,  גבי  נגד 
החליט   2016 בינואר  זו.  בפרשה  ואשתו  אשכנזי 
היועץ המשפטי לממשלה לסגור את התיקים כנגד 
לשכתו  ואנשי  אשכנזי  כי  ציין  זאת  ועם  אשכנזי, 
הביטחון  שר  על  מכפיש  מידע  באיסוף  עסקו 
אשכנזי,  של  רעייתו  נגד  התיק  גם  נסגר  ואנשיו. 

רונית.
את  ששיקם  הרמטכ"ל  שהוא  כתוב  שלו  ברזומה 
צה"ל אחרי מלחמת לבנון השנייה. "גבי אשכנזי 
הוא בדיוק כמו שארץ נהדרת תיארה אבל הפוך", 
סופר  באדם  "מדובר  ברגמן.  רונן  ד"ר  טוען 
פרנואיד, משכיל,  ערמומי,  מתוחכם, מאוד חכם, 
התכונות  "שילוב  הוסיף.  רהוטה"  אנגלית  דובר 
האמיתיות שלו והתדמית ההפוכה היו סוד הקסם 
למופע  זכה  לא  רמטכ"ל  אף   - אשכנזי  גבי  של 
אהבה כזה מחייליו אבל גם לא למופע סיום מביך 

כזה".  

הוא  אחורה  ש"שנים  לנו  מסכם  לאשכנזי  מקורב 
היה מסומן כמי שלא יסתפק בתפקיד הצבאי הבכיר 
אני  לפוליטיקה.  יכנס  מזמן שהוא  והנחתי  ביותר 
כפוליטיקאי מצטיין  יוכיח את עצמו  מניח שהוא 

ויגיע לתפקידים בכירים יותר אפילו".

אשכנזי בכתיבת אות בספר תורה
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ומתנים ב משאים  של  בימים  עמדנו 
הימים  קואליציה,  הרכבת  לקראת 
בהם קוצרים את מה שנזרע במהלך 
מערכת הבחירות כולה. הקמפיינים 
והכנסים,  המאמצים  והספינים, 
התגייסות האדמו"רים והרבנים לצד 
הכל  בשטח,  הפעילים  של  אינטנסיבית  עבודה 
ההישגים  אחד:  לדבר  דבר  של  בסופו  מתנקז 
והם,  הקואליציוני.  במו"מ  המפלגה  שתשיג 
לעצמה  שסיגלה  בכוח  תלויים  כלל,  בדרך 
ובפוזיציה בה ניצבת המפלגה. לא תמיד כך הם 
פני הדברים. יכולה להיות סיעה קטנה שתצליח 
לסחוט משרד ממשלתי בכיר יותר בזכות היותה 
זוכות  גדולות שלא  סיעות  לצד  מאזניים,  לשון 
מקום,  בכל  כמו  כאן,  גם  מדי.  רבים  בכיבודים 

הכל תלוי במזל.
דורשות  החרדיות  המפלגות  אין  בטבען, 
בגדולות ובנפלאות. אם ביהדות התורה עסקינן, 
הרי ששם כמעט ואין עיסוק במשרות ומשרדים. 
ובשנים  בכלל,  היה  לא  קדנציות  כמה  לפני  עד 
ליו"ר  הבריאות  משרד  מתבקש  האחרונות 
מסתפקים  היתר  וכל  ליצמן,  יעקב  המפלגה, 
וועדות  וראשי  )שלא במעמד שר(  בסגני שרים 
במקרה הטוב. את הדגש המרכזי נוהגים לשים 
המהות  ענייני  על  החרדית-אשכנזית  במפלגה 
הסטטוס-קוו  שמירת  ובראשונה  בראש  שהם 
בפרהסיה  השבת  בדמות  ומדינה,  דת  בסוגיות 
מוסד  בשמירת  ישראל,  במדינת  הציבורית 
דת  פי  על  וגירושין  הנישואין  והמשך  הרבנות 

ודין.
גם החזקת עולם התורה והישיבות לצד שמירה 
נדבך  מהווים  החרדי,  החינוך  עצמאות  על 
משמעותי בהסכמים. אם אלו תקציבי הישיבות 
והכוללים ויתר מוסדות החינוך שאינם מעוגנים 
המוכש"ר  מוסדות  כמו  התקציב,  בבסיס 
והפטור, אם אלו הכספים  )מוכר שאינו רשמי( 
החינוך,  למוסדות  שמנותבים  הקואליציוניים 
כאלו ואחרים. ועל כולנה כמובן הדאגה לביסוס 
אומנותם, שלא  מעמדם של הצעירים שתורתם 
יצטרכו להתגייס לצה"ל ולעזוב את בתי המדרש 

והסטנדרים.
ההסכמים  בשלל  בארכיונים,  מעט  נברנו 
שנחתמו משנת תשל"ז, אז חזרה 'אגודת ישראל' 
ליטול חלק במשחק הקואליציוני, לאחר עשרות 
שנים של ישיבה באופוזיציה. החל במנחם בגין 

וכלה בבנימין נתניהו.

43 סעיפים

ההסכם  נחתם  בו  היום  היה  תשל"ז  תמוז  ג' 
מן  ישראל'.  'אגודת  עם  הראשון  הקואליציוני 
הצד האחד נציגי מפלגת הליכוד שכללה בתוכה 
את תנועות גח"ל )גוש חירות ליברלים(, לע"ם 

מוסכם במסמך  לפרטי ההסכם,  קודם  ואחדות. 
להקים ועדה שתנהל את כל ענייני הקואליציה, 
משהו כמו פורום ראשי הסיעות של היום, אם כי 
בהרכב שונה. באותה ועדה היו חברים 8 אנשים, 
 5 הבאה:  בחלוקה  השונות,  המפלגות  נציגי 
נציגים   2 הליכוד,   - השלטון  למפלגת  נציגים 

לתנועת המפד"ל ונציג בודד ל'אגודת ישראל'.
ההסכם  סעיפי  את  הצדדים  מגוללים  מכאן 
לא  שם,  מפורטים  סעיפים   43 הקואליציוני. 
החרדיים  והחיים  הדת  ענייני  כל  על  פחות, 
הראשון  הסעיף  ישראל.  במדינת  המאורגנים 
להנהגת  "לחתור  מהממשלה  ודורש  מפתיע  די 
שבוע עבודה בן 5 ימים", הדרישה נועדה - ככל 
הסעיף  השבת.  חילולי  את  לצמצם   - הנראה 
נראה כלקוח ממצע של מפלגות אחרות,  השני 
אך מתברר שהדרישה לקבוע רף מינימלי לשכר 
מלא  הגיעה  מינימום,  שכר  שמכונה  מה  עובד, 
אחרת מאשר תנועת 'אגודת ישראל'. "הממשלה 
נכתב בסעיף  תדאג שיוחק חוק שכר מינימום" 
בפנסיה  ועוסק  דומה  ההמשך  בהסכם.  השני 
ממלכתית וביטוח בריאות לכל. אצל כחלון זה 

לא היה יכול להיראות טוב יותר.
על  המגזר  צרכי  עולים  החמישי  בסעיף 
להשכרה  דירות  בניית  למען  "ייעשה  השולחן. 
צעירים  לזוגות  במיוחד  סבירים,  בדמי שכירות 
הגיעה  הדרישה  ילדים".  ברוכות  ולמשפחות 
מגור  שמחה'  ה'לב  האדמו"ר  מרן  של  ממעונו 
זי"ע, שהעמיד על סדר היום את הדאגה למצוקת 
מחוץ  החרדית  ההתיישבות  את  והרחיב  הדיור 

לגבולות ירושלים ובני ברק.
שנחתם  הראשון  הקואליציוני  בהסכם   6 סעיף 
עם החרדים, הוקדש לסוגיית העולים החדשים 
ברמת  לרדת  ועלולים  ישראל  לארץ  המגיעים 
הקיימים.  הרבים  המכשולים  בשל  רוחניותם 
"הממשלה  כי  נכתב  ישראל  אגודת  בדרישות 
של  והחברתית  הרוחנית  קליטתם  למען  תפעל 
של  קליטתם  למען  הפעולות  תעשנה  העולים. 
יותר:  מפורטות  הדרישות  הדתיים".  העולים 
הזכאות  במסגרת  דיור,  יקבלו  דתיים  "עולים 
מבחינת  להן  המתאימה  בסביבה  המקובלת, 
היו  היום  להם".  המתאימה  הדתית  האווירה 

קוראים לזה גזענות.
היהודי  הצביון  שמירת  על  גם  עמדו  המפלגות 
בנושאים  העוסק  הראשון  בסעיף  המדינה.  של 
והשחץ.  התועבה  פרסומי  עניין  עולה  אלו, 
בהסכם דורשים החרדים להקפיד על יישומו של 
והפצתן,  תועבה  "פרסום תמונות  החוק האוסר 
ספרות  הדפסת  וכן  וכדומה,  הצגתן  מכירתן, 
ובה  נוספה  מיוחדת  שורה  והפצתה".  תועבה 
הבהרה כי אם החוק הנוכחי אינו מספק "להשגת 

המטרות הנ"ל" אזי "תושלם החקיקה לכך".
"הואיל  הגיור.  לפלונטר  עברו  שחץ  מפרסומי 
חוק  "יתוקן  נכתב  הלכתי"  מושג  הוא  שגיור 

ההלכה"  לפי  הוא  שהגיור  בו  וייקבע  השבות 
בדרישה:  עוד  החרדים.  הנציגים  מבקשים 
הגוף המוסמך לאשר  את  יהווה  רבני  דין  "בית 
לסעיף  מחו"ל".  גיור  תעודת  כל  של  תקיפותה 
הפנים לשעבר  "שר  התווספה האמירה הבאה: 
התיקון  קבלת  מאז  ידיעתו,  מיטב  שלפי  הודיע 
לא  נחשב  לא  שנים,  שבע  לפני  השבות  לחוק 

יהודי כיהודי, וכך תנהג הממשלה בעתיד".
שבין  ההסכמות  במוקד  היו  גם  מתים  ניתוחי 
שולב  הקואליציוני  ובהסכם  לאגו"י  הליכוד 
חוק  את  לתקן  הממשלה  את  המחייב  סעיף 
לאחר  גם  כי  "שיקבע  והפתולוגיה  האנטומיה 
הקיים,  החוק  לפי  הדרושים  התנאים  שמולאו 
הסכמת  בלי  המוות  אחר  ניתוח  לבצע  אין 
את  שהביע  "אדם  כן  כמו  בכתב"  המשפחה 
התנגדותו בכתב לניתוח גוויתו, יכובד רצונו גם 

אם משפחתו מסכימה לניתוח".
כמעט  כבר  שחץ  ופרסומי  מתים  ניתוחי  אם 
ולא נמצאים היום על סדר יומה של הציבוריות 
וקיימים  חיים  השבת  שמלחמות  הרי  החרדית, 
המדובר,  בהסכם  לשנה.  משנה  מתעצמים  ואף 
בקואליציות  להיחתם  הראשון  היה  שכאמור 
לא  הוקדשו  ב-1977,  המהפך  מאז  החרדים 
קדושת  על  לשמירה  סעיפים  מתשעה  פחות 
השבת וצביונה כיום המנוחה הלאומי של מדינת 

ישראל.

עידוד למפעלים שומרי שבת

מבקש  הכוללת(  ברשימה   10( הראשון  הסעיף 
בקבלתו  אדם  לרעה  יופלה  "לא  כי  להבטיח 
בעבודה  ובהישארותו  בקידומו,  לעבודה, 
בשל רצונו לשמור על קדושת השבת". במורד 
כל  את  המפלגות  נציגי  מפרטים  ההסכם 
נדרשת עמידה על משמר שבת  התחומים בהם 
קדשנו. "יוקפד על ביצועו, הלכה למעשה, של 
חוק שעות עבודה ומנוחה" הוא הדבר הראשון 
עליו עמדה הנציגות החרדית, דרישה שתוקפה 
ועולה  שבה  והיא  הזה  היום  עצם  עד  פג  לא 
בחומת  הפרצות  מתגברות  כאשר  תקופה,  מדי 
העובדים  זכויות  את  שהבטיחו  אחרי  השבת. 
ביקשו גם לשמר את אחד ממאפייני הסטטוס-
קוו השבתי הבולטים, תחבורה ציבורית בשבת. 
לפני  תיפסק  הציבורית  שהתחבורה  "יובטח 
לאחר  אלא  תחודש  ולא  החג  או  השבת  כניסת 
הסטטוס-קוו  קיום  תוך  החג,  או  השבת  צאת 

בנושא זה".
הסעיף הבא עלה לכותרות לאחרונה בהקשרים 
היתרי  להנפיק  הסמכות  על  מדבר  הוא  שונים. 
עבודה בשבת. מי הם המוסמכים לכך? מתברר 
שהייתה דרישה שראש המכון המדעי טכנולוגי 
לבעיות הלכה, הפרופ' זאב לב או נציגו, ישותף 
עבודה  להיתרי  היתרים  בוועדת  קבע  באורח 

"תכריע  דעות  חילוקי  ויתגלעו  במקרה  בשבת. 
ובהשתתפות  הממשלה  ראש  בראשות  ועדה 
נמסר  לא  ישראל".  אגודת  ונציגי  הדתות  שר 
על הפעם האחרונה בה התכנס הרכב מסוג זה. 
בסעיף נוסף מדגישה אגו"י "לא יאושרו היתרי 

עבודה בשבת לצרכים כלכליים בלבד".
לעתיד  בתיקון  הסתפקה  לא  החרדית  הנציגות 
וביקשה לשנות גם את מוסכמות העבר. "ועדת 
כל  את  חודשים   6 תוך  מחדש  תבדוק  השרים 
בין  עתה,  עד  שניתנו  סוג  מכל  העבודה  היתרי 
לעיל".  האמור  לאור  וזאת  מיוחד,  ובין  כללי 
היתרי  בנושאי  לעסוק  ממשיכים  הסעיפים 
העבודה, ונראה כי הדברים רלוונטיים גם לימינו 
אנו "כל היתר עבודה שיוצא ע"י הממונה לכך 
חברי  כל  השרים.  ועדת  חברי  לידיעת  יובא 
הוועדה כולל פרופ' לב או נציגו רשאים לערער 
על ההיתר או על תנאיו ובעקבות הערעור יובא 

העניין לפני הוועדה".
לימים  געגועים  שמעלה  נוספת  פסקא  והנה 
תמיכת  את  בעוז  לדרוש  חששו  לא  שנציגנו 
"הממשלה  שבת.  שומרי  בעסקים  הממשלה 
למען  ובמענקים  בהלוואות  מפעלים  תעודד 
יוכלו להפסיק או לצמצם את העבודה בשבת". 
לדמיין את כותרות ההדתה והכפייה אם משפט 
עד   .2019 בשנת  קואליציוני  בהסכם  יכנס  כזה 
כדי כך גדלה 'חוצפתם' של הנציגים האגודאיים, 
"תיבדק  הבא:  הסעיף  את  גם  לדרוש  שהעזו 
לבעיות  טכנולוגי  מדעי  מכון  לקביעת  הדרך 
זה  בשטח  המחקר  מוסדות  את  שייצג  הלכה, 
כגוף המופקד מטעם המדינה על ארגון המחקר 
בשבת.  עבודה  למניעת  הקשור  בכל  והפיתוח 
ייעוץ  מתן  על  מופקד  יהיה  כשיקום,  זה  מכון 
בשבת".  עבודה  היתרי  בקשות  לעניין  מקצועי 

מי יתן ונזכה.
ישראל  ומורשת  לדת  הנוגעים  נוספים  חוקים 
מעמדו  לעיגון  עברו  ואז  התייחסות  קיבלו 
בנידון  הראשון  הסעיף  העצמאי.  החינוך  של 
להעביר  שמאפשר  החוק  את  להחיל  מבקש 
ילדים ממוסד אחד לרעהו מבלי שהמוסד יפגע 
תקציבית, גם על תלמידי החינוך העצמאי. "דין 
החינוך  תלמידי  כולל  ישראל  ילדי  לכל  אחד 
העצמאי". הנציגים מבקשים להשוות את זכויות 
החינוך העצמאי לכלל המוסדות החינוכיים לצד 
שמירה על אוטונומיה חינוכית. הרשימה הולכת 
העומדות  נקודות  באינספור  ונוגעת  ומתארכת 
לרגע  נעצור  הנאמנה.  היהדות  של  לפתחה 
מכן,  שלאחר  לכנסת  שנחתם  להסכם  ונעבור 
שנראה כי הועתקה כמעט מילה במילה מהסכם 

זה.

17 דרישות לשבת

את  בגין  מנחם  הקים  תשמ"א,  אב  מנחם  בד' 

מו"מ עובר
| יוסי גיטלר |

צילום: מגי איילון, צביקה ישראלי, יעקב סער, אבי אוחיון, משה מילנר )לע"מ(
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מוסף פסח תשע"ט |

המשא ומתן הקואליציוני בשיאו וזה הזמן לשוב לאחור ולבדוק מה דרשו נציגנו בעשרות השנים 
שהם חברים בקואליציות השונות • כמה סעיפים נדרשו כדי לעגן את מעמדה של השבת בפרהסיה 

הציבורית? מה היו התכניות לפתרון מצוקת הדיור החרדית? ומה נדרש עבור החינוך החרדי? • הרב 
אברהם יוסף לייזרזון, היו"ר המיתולוגי של 'החינוך העצמאי', בזיכרונות מימי הקמת הקואליציה 

הראשונה עם הנציגות החרדית בשנת תשל"ז, משחזר את הרגע בו מנע התלקחות מחלוקת 
שעלולה הייתה לטרפד את הכניסה ההיסטורית לממשלת בגין • הסכמים ושברם

ממשלתו השנייה - העשירית בתולדות מדינת 
כמעט  דרישותיהם  על  חזרו  החרדים  ישראל. 
הקואליציוני  ההסכם  סעיפי  "כל  במדויק. 
ולצורך  וקיימים,  שרירים  התשיעית  לכנסת 
ביצועם ייראו כאילו נכתבו מחדש בהסכם זה, 
שהוא המשך ותוספת להסכם הקודם. סעיפים 
שעדיין לא בוצעו, או שבוצעו בחלקם, יבוצעו 

בהקדם" נכתב בכותרת המסמך.
בסעיף השני ביקשו לשלב את הציבור החרדי 
בקשה  כלומר  בביצוע,  וגם  בתקציבים, 
לשותפות פעילה של חרדים במוסדות המדינה. 
"הממשלה תדאג שחלקי ציבור שונים, לרבות 
בהקצאת  לרעה  יופלו  לא  החרדי,  הציבור 
הסוכנות  ושל  עירוניים  ממשלתיים,  משאבים 
וישולבו  והחברה,  החינוך  בתחום  היהודית 

בביצוע". די מפתיע החלק של הביצוע.
בשבת  המדינה  של  היהודי  צביונה  על  גם 
וכשרות הקפידו הח"כים שכבר טעמו את טעם 
החוק  אכיפת  על  תקפיד  "הממשלה  השררה. 
גם בנושאים דתיים, לרבות חוקי עזר מקומיים, 
לרבות באמצעי האכיפה הממלכתיים. ייעשה 
למען אכיפה מלאה של כל החוקים הקשורים 
בשמירת שבת, בכשרות ובבשר חזיר". בקשה 
מעניינת נוגעת לשינוי חוקי הבחירות. סוכם כי 

לא ייעשה שינוי אלא בהסכמת כל השותפים.
הדרישות  השבת.  לסוגיית  חוזרים  ושוב 
העבודה  לצמצום  לפעול  הם  מהממשלה 
בשבת. האמצעים שמציגים הנציגים החרדיים 
הקודם  בהסכם  כבר  היו  חלקם  כדלהלן,  הם 
זה  חזק  תחזיקו  זה.  בהסכם  התחדשו  וחלקם 
הולך להיות ארוך: "יוקפד הלכה למעשה שלא 
יופלה לרעה אדם בקבלתו לעבודה, בקידומו 
על  לשמור  רצונו  בשל  בעבודה  ובהישארותו 
 – זאת  מבטיח  אינו  הקיים  החוק  אם  השבת. 

הוא יתוקן בהתאם לכך.
לפני  תיפסק  הציבורית  שהתחבורה  "יובטח 
כניסת השבת או החג, ולא תחודש אלא לאחר 
הסטטוס- שמירת  תוך  החג,  או  השבת  צאת 
והרשויות  התחבורה  משרד  זה.  בנושא  קוו 
המוסמכות בהתאם לחוק ידאגו לביצוע מלא 

של סעיף זה.
"מפעל חדש שייבנה, או מפעל קיים שיורחב, 
יקבל סיוע ועזרה כדי שיוכל לתכנן את תפעולו 
בלא לעבוד בשבת. במיוחד יוקפד בנדון בנוגע 
מפעלים  תעודד  הממשלה  חדשים.  למפעלים 
בהלוואות ובמענקים, למען יוכלו להפסיק או 

לצמצם את העבודה בשבת.
הממונים,  על-ידי  הניתן  עבודה  היתר  "כל 
לוועדה  ידווחו  חד-פעמיים,  היתרים  לרבות 
בתוך  השרים,  ועדת  ליד  הפועלת  המייעצת, 
מתן  נימוקי  לרבות  הוצאתם,  מיום  חודש 
"המכון  לרבות  בוועדה,  חבר  כל  ההיתר. 
על  לערער  רשאי  "צומת",  או  הטכנולוגי" 

תוך  יובא  והערעור  תנאיו,  על  או  ההיתר 
שבועיים לדיון והכרעה בוועדת השרים.

לאחר  עבודה  היתר  על  יחתום  העבודה  "שר 
שהתיק הובא לוועדה המייעצת לחוות-דעתה. 
בוועדה  מיעוט  לדעת  ערעור  זכות  תינתן 
המייעצת לפני ועדת השרים. נציג של המכון 
"צומת",  ו/או  ההלכה  לבעיות  הטכנולוגי 
וכן נציג נוסף שיוסכם על-ידי אגודת ישראל, 
להיתרי  השרים  בוועדת  קבע  באורח  ישותף 

עבודה בשבת.
כדלהלן:  יתוקן  ומנוחה  עבודה  שעות  "חוק 
על  העולה  לתקופה  יינתן  לא  מיוחד  היתר 
חוק  עבירת  על  הכספי  העונש  שנים.  שתי 
ניכרת  במידה  יוגדל  ומנוחה  עבודה  שעות 
העבודה  למפקח  סגן  ימונה  ומשמעותית. 
שעות  חוק  ביצוע  על  פיקוח  לצורך  הראשי, 

העבודה והמנוחה בקשר לשבת ומועדים.
בפרויקטים  בפרט  שיוקמו,  המפעלים  "בכל 
שמירת  של  ההיבט  בחשבון  יילקח  לאומיים, 
לאחר  בהפעלתם  והן  הקמתם  בזמן  הן  שבת, 
המדעי  המכון  נציג  ישותף  זה  לצורך  מכן, 
התכנון  בצוות  הלכה  לבעיות  הטכנולוגי 

וההקמה במסגרת המתאימה למטרה זו.
"ייעשה להמשך צמצום וביטול עבודות בשבת 
חדשות  בתחנות  החשמל.  חברת  בתחנות 
והתחנה תיבנה  ידאגו לאוטומציה,  שתיבנינה 
שבת,  לחילול  יגרום  לא  החשמל  שייצור  כך 

ככל הניתן. לצורך סעיף זה תוקם ועדה מנציגי 
האנרגיה.  ושר  הדתות  שר  הממשלה,  ראש 

הוועדה תגיש המלצות תוך 6 חודשים.
השבת  שמירת  על  למעשה  הלכה  "יוקפד 
התחבורה  שר  אילת.  אשדוד  חיפה,  בנמלי 
ידאג לביצוע סעיף זה. כן ייעשה ככל האפשר 
במגמה להגיע לשמירת השבת בנמל התעופה 

בן-גוריון.
תפעל  לא  על"  ש"אל  למעשה  הלכה  "יוקפד 
ובחוץ-לארץ. מטוסי  ובמועדים בארץ  בשבת 
ינחתו  ולא  יטוסו  לא  ימריאו,  לא  על"  "אל 
להסדיר  על"  "אל  חברת  על  ובמועד.  בשבת 
את לוח הזמנים של כל טיסותיה כדי לקיים את 

הכלל הזה.
השבת  שמירת  על  למעשה  הלכה  יוקפד  "כן 
הממשלתיות,  החברות  בכל  לחוק  בהתאם 
ובאירועים  נפט,  קידוחי  ישראל,  רכבת 

מיוחדים שלהם בארץ ובחוץ-לארץ.
לעניינים  ובחוץ-לארץ  בארץ  המדינה  "נציגי 
שמירת  על  למעשה  הלכה  יקפידו  רשמיים 
ביקורים  מילוי תפקידם.  בעת  והמועד  השבת 
רשמיים ייערכו באופן אשר לא יגרמו לחילולי 

שבת ומועד.
והכשרות  המועד  השבת,  שמירת  "תימשך 
ובחוץ- בארץ  הממלכתיים  המוסדות  בכל 
לארץ ובמוסדות המוחזקים והנתמכים על-ידי 

המדינה כפי המקובל.

"הממשלה תממן מתקציבה מחקרים למציאת 
יהיה  ניתן  שבאמצעותן  טכנולוגיות  דרכים 

לבטל ו/או לצמצם עבודות שבת.
"ועדת השרים או באי-כוחה יבדקו בתוך שנה 
את כל היתרי העבודה שניתנו עד כה, לרבות 

היתרי העבודה הכלליים.
"כל מוסדות הרפואה הממשלתיים והנתמכים 
ההלכה  על-פי  ינוהלו  הממשלה  על-ידי 
על-מנת  וכוהנים,  שבת  כשרות,  בנושאי 
לקבל  האוכלוסייה  חלקי  לכל  לאפשר 
ימשיך  זו,  מטרה  להשיג  על-מנת  שירות. 
המוסדות  להתאמת  בתוכנית  הבריאות  משרד 

הקיימים לדרישות.
להשתתף  שבת  שומר  לספורטאי  "יאופשר 
השתתפות  ללא  רשמיות  ספורט  במשלחות 
ייעשה  בשבת.  המתקיימות  בתחרויות 
להשתתף  דתיים  לספורטאים  לאפשר  כדי 
בשבת  שלא  ובחוץ-לארץ  בארץ  בתחרויות 

ובמועדי ישראל".
אם רק שליש מכל זה היה יוצא אל הפועל - כל 
נראה אחרת  הצביון השבתי של המדינה היה 

לחלוטין.

דאגה לגולה

עוד בדרישות: החוק למניעת הונאה בכשרות, 
חוק שיפוט בתי-דין רבניים: "שר הדתות יגיש 

ממשלת נתניהו מוצגת בבית הנשיא
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הצעת תזכיר לוועדת השרים לתיקון חוק שיפוט 
בתי-דין רבניים, אשר תכלול את סעיפי ההסכם 
הקואליציוני הקודם בעניין זה, שטרם בוצעו". 
יש גם תאריכים: "הצעת החוק בעניין זה תוגש 
הצעת  הגשת  מיום  חודשים   6 בתוך  לכנסת 
היהודיים  הדת  שירותי  חוק  הצעת  התזכיר. 
הצעת  הגשת  מיום  שנה  בתוך  לכנסת  תוגש 

תזכיר על-ידי שר הדתות".
גם על שכר הרבנים לא פסחו: יעובד סולם שכר 
רבני השכונות  חדש לרבנים המקומיים לרבות 
חודשים  שלושה  בתוך  ההתיישבות.  ורבני 
מנציגי  המורכבת  בין-מפלגתית,  ועדה  תוקם 
הסיעות החתומות על הסכם זה. ועדה זו תסיים 
את עבודתה ותגיש את הצעותיה, לרבות עניין 

הצמדת השכר.
בקשה שחוזרת על עצמה כל פעם: "הממשלה 
לישיבות  ולתקצוב  לתכנון  ועדה  תקים 
כל  את  לרכז  כדי  לתורה,  גבוהים  ולמכונים 
העזרה הממשלתית לישיבות ההסדר ולישיבות 
כספי  פיקוח  ולמכונים המוכנים לקבל  גבוהות 
מבקר  של  זה  על  בנוסף  הוועדה,  של  וארגוני 
המדינה, למען תכנון ותקצוב יעיל של המוסדות 
התורניים האלו, ביסוס קיומם, בנייתם ופיתוחם, 
תוך שמירה על חירותם ורמתם הרוחנית" לפני 
פרוש  השר  סגן  הדגיש  הנוכחיות  הבחירות 

שיעמוד על הקמת גוף מעין זה...
ובשדה החינוך לא טמנו ידיים: הממשלה תפעל 
החינוך  של  ולהרחבתו  להעמקתו  ותשקוד 
הערכי היהודי הציוני בבתי-הספר הממלכתיים 
חינוך  המשך  יובטח  והממלכתיים-הדתיים. 
על-יסודי חינם. תובטח הלכה למעשה שמירת 
ובחוץ- בארץ  ממשלתיים  במוסדות  הכשרות 
פיתוח  תקציב  תעמיד  הממשלה  ועוד:  לארץ. 
הישיבות  לתלמידי  התקציב  לישיבות.  הולם 
יוגדל בהתחשב בעלות. העדפת מוסדות תורה 
הדין  והוא  הקיים,  ביחס  תישאר  פיתוח  בערי 
התקציב  ובחבל-עזה.  בגולן  ושומרון,  ביהודה 
לתקציב  יושווה  לפנימיות  לסיוע  לפרויקט 

שמקבל ילד בשירותי הסעד ובעליית הנוער.
בתתי"ם  יכיר  החינוך  "משרד  חשובה:  נקודה 
באמצעות  כמוסדות-פטור   - תורה  תלמודי   -

בתנאי  שיעמדו  לאחר  העצמאי,  החינוך 
אישור  בלבד.  והתברואה  ההיגיינה  הבטיחות, 
החינוך  שר  על-ידי  יהיה  פטור  כמוסד  ת"ת 
העליונה  החינוך  בוועדת  תלות  בלי  בלבד, 
תקציב  החוק.  על-פי  הכול  החינוך,  שבמשרד 
לתלמיד  לעלות  ישיר  ביחס  יהיה  התתי"ם 

בחינוך העצמאי".
ילדים  לטרפד שליחת  ביקשו  מתוחכמת  בדרך 
כי  נכתב  מיוחד  ובסעיף  המיסיון  למוסדות 
במוסדות  המתנהלים  שלבתי-הספר  מכיוון 
חינוך  חוק  מילוי  לצורך  הכרה  אין  המיסיון 
אינם  שם  הלומדים  הילדים  והורי  חובה, 
הלכה  יוקפד  זה,  בעניין  החוק  את  מקיימים 
הותנה  גם  כרגיל  החוק.  ביצוע  על  למעשה 
דתיים,  בנושאים  הקיים  הסטטוס-קוו  שיישמר 

בחקיקה, בנהלים ובתקנות.
משגיחי  למשרות  תקנים  יאושרו  בהסכם:  עוד 
לצורך.  בהתאם  ממשלתיים  במוסדות  כשרות 
ובהסכם  כבוד  של  מקום  תפסו  שכבי  חיטוטי 
שמירת  על  למעשה  הלכה  יוקפד  כי  נכתב 
בקברים.  וחפירה  חיטוט  האוסר  הקיים  החוק 
או  שהוצאו  אדם,  שרידי  או  אדם,  עצמות  כל 
יוצאו מקבר מאיזו תקופה שהיא ונמצאים בכל 
בהתאם  מידית  לקבורה  יובאו  שהיא,  רשות 
על-ידי  שיינתן  חפירה  רישיון  בכל  לחוק. 
הרשויות המוסמכות ייאמר, כי אם נמצא בשטח 
ייגעו  ולא  החפירה  תופסק  קבר,  החפירות 
לרבנות  בכתב  להודיע  ויש  ובתכולתו,  בקבר 
תוגש  לנהוג.  כיצד  הוראה  ולקבל  הראשית 
להנהלת הקואליציה הצעת חוק פרטית בעניין 
להנהלת  בזמנה  שהוגשה  כפי  עתיקים,  קברים 

הקואליציה הקודמת.
בני  לפיד:  בגזירות  שבוטל  סעיף  גם  מצאנו 
שווה  תמיכה  יקבלו  מחוץ-לארץ  ישיבה 
לתמיכה שמקבלים סטודנטים. כדי למנוע מצב 
שעולים חדשים לא ידעו על האפשרות לשלוח 
כי  נכתב  דתיים  חינוך  למוסדות  ילדיהם  את 
בשאלון המוגש לעולים עם בואם ארצה יוזכר 
בתי- גם  עומדים  שלרשותם  החינוך,  בסעיף 

מלבד  יעקב"  ו"בית  העצמאי  החינוך  של  ספר 
ממלכתיים וממלכתיים-דתיים.

מיוחד  שנתי  תקציב  להבטיח  ביקשו  הנציגים 
הסדר,  תיכוניות,  כלליות,  לסוגיהן:  לישיבות 
תורה,  למפעלי  וכיו"ב,  אולפנות  מקצועיות, 
של  כולל  שנתי  בסכום  וזאת  ותרבות,  חינוך 
בספר  יתוקצבו  הכספים  כל  שקל.  מיליון   700
הממשלתיים  המשרדים  באמצעות  התקציב 
הנוגעים בדבר, ויעמדו לביקורת מבקר המדינה. 
נוסף על שוויון למוסדות חינוך מקבילים, תהיה 
החינוך  של  המיוחדים  בצרכים  התחשבות 
האגודאי לבנים ולבנות על כל שלביו: החינוך 
העצמאי – קדם-יסודי, יסודי, תתי"ם ועל-יסודי 

– בית יעקב.
העל- החינוך  במוסדות  התלמידות  מספר 
לרבות  ישראל,  אגודת  של  לבנות  יסודיים 
בהתחשב  גם  ייקבע  וכו',  מדרשות  סמינרים, 
הדין במוסדות  הוא  הלימודים לשמם.  במטרת 
כל  על  האגודאי  החינוך  אחרים.  דומים  חינוך 
שלביו יקבל את חלקו בתקציב הפיתוח בהתאם 
כך  על  נוסף  החינוך.  במערכת  היחסי  לחלקו 
הפיגור  בעיית  את  קואליציונית  ועדה  תבדוק 
לפתרון  הצעות  ותציע  למבנים,  שנוגע  במה 
לחינוך  במבנים  והשוואה  הפיגור  הדבקת 
והממלכתי- הממשלתי  בחינוך  כמו  העצמאי, 

הדתי.
בהסכם ביקשו לשלב את רשת הגנים של אגודת 
ישראל"  ו"אגודת  יעקב"  "בית  לרבות  ישראל 
בכל  העצמאי  החינוך  של  במערכת  בירושלים 
מבחינה  והן  חינוכית  מבחינה  הן  הגילים, 
להיות  יכול  בגני-הילדים  הממוצע  תקציבית. 
יותר קטן, כפי שעיקרון זה נקבע בנוגע לממוצע 

בבתי-הספר של החינוך העצמאי.
בחשבון  לקחת  ביקשה  יותר  כוללנית  דרישה 
יוקמו  שבכל שכונה, שיש בה תושבים דתיים, 
העצמאי  החינוך  של  ובית-ספר  גן-ילדים 
קריות  של  בתכנונן  בעתיד  גם  לצורך.  בהתאם 
והקמה  בנייה  מראש  יתכננו  חרדיות  ושכונות 
העצמאי.  החינוך  של  וגן-ילדים  בית-ספר  של 
ייתנו  המקומיות  שהרשויות  תבטיח  הממשלה 
על  האגודאי,  לחינוך  הדרושים  השירותים  את 
כל שלביו כנ"ל, החינוך העצמאי – קדם-יסודי, 
יסודי, תתי"ם ועל-יסודי – בית יעקב, בהתאם 

לרמת השירותים הנהוגים במערכת הכללית.
לנוכח  אלא  דאגו  ישראל  לארץ  רק  לא 
והמכלה  בגולה  וגוברת  ההולכת  ההתבוללות 
חלקים ניכרים מהעם, תורחב הפעולה הקיימת 
על- יהודיים  בתי-ספר  של  ולפיתוח  לביסוס 

יסודיים פנימייתיים בתפוצות הגולה. למטרה זו 
יועמדו משאבים מספיקים הדרושים למוסדות 
מוסדות  לפתיחת  נוספים  ומשאבים  הקיימים, 
חדשים בהתאם לדרוש ברחבי הגולה, במיוחד 

במרכזי ההתבוללות הקשים ביותר.
ושוב: הממשלה תפעל לעידוד דיור להשכרה. 
יושלם במושב הקרוב של הכנסת תהליך חקיקת 
ויורחב  יימשך  ילדים.  ברוכות  משפחות  חוק 

והנה פסקא נוספת 
שמעלה געגועים לימים 

שנציגנו לא חששו 
לדרוש בעוז את תמיכת 

הממשלה בעסקים 
שומרי שבת. "הממשלה 

תעודד מפעלים בהלוואות 
ובמענקים למען יוכלו 

להפסיק או לצמצם את 
העבודה בשבת". לדמיין 

את כותרות ההדתה 
והכפייה אם משפט כזה 
יכנס בהסכם קואליציוני 

בשנת 2019

ממשלת שמיר
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של  מלא  שילוב  תוך  שכונות,  שיקום  מפעל 
מוסדות דתיים בהתאם לצורך.

לזוגות  הכלליות  הבנייה  תוכניות  במסגרת 
שנה  מדי  יוקמו  השיכון,  משרד  של  צעירים 
לזוגות  ייחודיים  שיכונים  של  דיור  יחידות 
בכל  כי  תחליט  הממשלה  דתיים.  צעירים 
המוקמת  חדשה  שכונה  או  חדש  יישוב 
בארץ תשולב באופן מלא, בתכנון ובביצוע, 
הקמת מוסדות דתיים, בית-כנסת, מקווה, גן 
יחד  ייבנו  אלה  מוסדות  דתי.  ובית-ספר  דתי 
הכללית  הציבורית  התשתית  עם  במשולב 
ובהתאם  האוכלוסייה  גודל  על-פי  וזאת 

לצורך.
במסגרת שכונות חדשות המוקמות בירושלים 
משרד  יאפשר  בארץ  אחרים  ובמקומות 
דתיים.  לתושבים  שיכונים  הקמת  השיכון 
ייחודיים,  ושיכונים  קריות  לבניית  ייעשה 
התחשבות  תהיה  להשכרה.  דירות  לרבות 
מיוחדת לגבי דיור לזוגות צעירים, כאשר אחד 
מבני הזוג הוא ילד חמישי ואילך במשפחתו.

השוואת  דאגה:  נרשמה  הזהב  לגיל  גם 
מעמדם של בתי-אבות המאוגדים באמצעות 
אגודת "תפארת בנים" וכן בתי-אבות חרדיים 
הג'וינט  של  בתי-אבות  רשת  של  למעמדם 
פיתוח  תקציב  תבטיח  הממשלה  ו"משען". 
נאות להקמת בתי-אבות לציבור הדתי ותסייע 
בהקמת מוסד סיעודי ליד אחד מבתי-האבות 
של אגודת "תפארת בנים". הוא הדין במוסד 

סיעודי ליד אחד מבתי-האבות החרדיים.
במפלגה החרדית ביקשו גם להצהיר כי ראש 
הממשלה מאמין, כי מאחר שמושג הגיור הוא 
השבות  חוק  את  לתקן  יש  הלכתי,  במהותו 

ולכלול בו את המילים "גיור כהלכה". משום 
אפשרי  מאמץ  כל  הממשלה  ראש  יעשה  כך 

כדי לגבש רוב בכנסת למען התיקון כאמור.

מאחת לשלושה

אחת  ממפלגה  היוצרות.  התהפכו  בתש"נ 
הגיעו התנועות החרדיות מפוצלות יותר מאי 
שש  התורה',  'דגל  הקמת  אחרי  שנה  פעם. 
שנים אחרי הקמת ש"ס, ואם זה לא הספיק, 
וכן  התפצלויות  נרשמו  הסיעות  בתוך  גם 

ניתן לראות הסכמים נפרדים שנחתמו עם 
כמו  החרדיות,  הרשימות  מתוך  ח"כים 
לדוגמא עם נציג 'אגודת ישראל' שהכשיל 
הרב  חב"ד  איש  המסריח,  התרגיל  את 

אליעזר מזרחי.
כך נחתם הסכם מסגרת לשיתוף פעולה בין 
תנועת הליכוד לחבר הכנסת הרב אליעזר 
פועלת  הליכוד  וסיעת  "הואיל:  מזרחי: 
ברשות  ממשלה  להרכבת  תנאים  להבטיח 
הרב  הכנסת  וחבר  והואיל:  שמיר  יצחק 
אליעזר מזרחי תומך בליכוד ובמינוי יצחק 
בראשותו,  ממשלה  לכינון  למועמד  שמיר 

לכן הסכם בין הצדדים כדלקמן:
א. הצדדים יפעלו לשמור על הסטטוס קוו 
הדתי. ב. חוק זכויות האדם לא יוגש אלא 
הליכוד  הסיעות  בין  ובתיאום  בהסכמה 
יפעלו  הצדדים  ג.  מזרחי.  הכנסת  וחבר 
החזיר  חוק  לחקיקת  ההליכים  להשלמת 
בתום שישה חודשים. ד. התניות המופיעות 
ישראל  אגודת  תנועת  בין  להסכם  בנספח 
שבת  חילול  בעניין  העבודה,  מפלגת  ובין 
 – הרבים  ברשות  תועבה  פרסומי  ומניעת 
המחויבים  בשינויים  זה  להסכם  ייתוספו 
המפלגתיים,  המוסדות  אישורי  לגבי 
והבינו  אותם  קראו  כי  מצהירים  והצדדים 
את  ליישם  יפעלו  הצדדים  ה.  תוכנם.  את 
המלצות ועדת העבודה והרווחה מיום 21 

במרס 1990 בעניין חוק ההפלות.
הממשלה תפעל לצמצום הפערים בתחום 
החינוך, ובהתאם יפעלו הצדדים להקצאת 
המדינה  מתקציב  מתאימים  משאבים 
כדי להביא לשוויון  לכל מוסדות החינוך, 
לפתרון  תפעל  הממשלה  ביניהם.  מלא 
מצוקת הדיור של זוגות צעירים ומשפחות 

ברוכות-ילדים.
ישונה  לכנסת  בבחירות  החסימה  אחוז 
יפעלו  לא  הצדדים  הצדדים.  בהסכמת  רק 
אלא  והממשל,  הבחירות  שיטת  לשינוי 
בהתאמה ביניהם. כחסיד חב"ד עמד מזרחי 
יתמכו  גם על שלמות הארץ: הצדדים לא 
בהקדמת מועד הבחירות לכנסת ה-13 אלא 
בתיאום מוקדם. ממשלת הליכוד בראשות 
יצחק שמיר לא תסכים לוותר על שטחים 
עם  מגעים  תקיים  ולא  ארץ-ישראל  משטחי 
ירושלים  אותו.  המייצגים  גורמים  או  אש"ף 
השלמה היא בירת ישראל הנצחית, בריבונות 

ישראל, ואינה ניתנת לחלוקה.
הממשלה תקדם את הטיפול בהעלאת שארית 
דרכים  יבדקו  הצדדים  מתימן.  הפליטה 
הנעדרים,  תימן  ילדי  של  גורלם  לבדיקת 
במסגרת  מתאימה.  ממלכתית  חקירה  לרבות 
המאמצים לקליטת העולים, תפעל הממשלה 

למציאת פתרונות דיור וקליטה הולמים.
כשותף  יצטרף  מזרחי  הרב  הכנסת  חבר 

ליכוד  ממשלת  תוקם  אם  לקואליציה, 
בראשות יצחק שמיר. בכל ממשלה שהליכוד 
ישתתף בה יכהן חבר הכנסת הרב מזרחי כסגן 
שר, בתפקיד ביצועי. חבר הכנסת הרב מזרחי 
ישירה  אחריות  יקבל  שר  כסגן  בתפקידו 
ממשלתי,  משרד  בתוך  נרחב  תחום  לניהול 
ויפעל בסמכות מלאה של שר לגבי תחום זה.

הליכוד מתחייב לפעול למילוי צורכי הקהילה 
הכנסת  חבר  מייצג  שאותה  האוכלוסייה  של 
הרב מזרחי, בתחומי הדיור, שיקום שכונות, 
מערכת  שיקום  קהילתיים,  מרכזים  הקמת 
החינוך והכול על פי תכניות מפורטות שיוגשו 
מזרחי  הרב  הכנסת  חבר  על-ידי  לממשלה 
הקריטריונים  ועל-פי  למדיניותה  בהתאם 
להכללת  יפעל  הליכוד  זה.  לעניין  שנקבעו 
מוסדות המומלצים על-ידי סיעת הרב מזרחי 
יענו  אלה  שמוסדות  ובלבד  מ.ת.ן,  בהסדרי 
על קריטריונים שנקבעו לעניין זה, הכול כפי 
מסיוע  הנהנים  המוסדות  יתר  לכל  שייקבע 

במסגרת זו.
הכנסת  חבר  מייצג  שאותה  הסיעה  נציגי 
ציבוריים  בתפקידים  ישולבו  מזרחי  הרב 
ומוסדותיה,  המדינה  ברשויות  וממלכתיים 
הנדרשים  הכישורים  על  שיענו  ובלבד 
ובהתאם לנהלים המקובלים בשירות המדינה. 
עם כינון הממשלה, ובתוך חודש ימים כאמור 
סיעת  של  מעמד  למתן  הליכוד  יפעל  לעיל, 

יחיד בכנסת לחבר הכנסת הרב מזרחי.
ממשלה  להרכיב  יוכל  לא  והליכוד  היה 
מזרחי  הרב  הכנסת  חבר  ימונה  בראשותו, 
לנציג בוועדת הכספים של הכנסת על חשבון 
לביטחונם  תדאג  הממשלה  הליכוד.  נציגות 
ושגשוגם של כל היישובים היהודים ביהודה, 
של  הקמתה  עם  ובחבל-עזה.  בשומרון 
ממשלה כאמור, תוקם ועדה משותפת מטעם 
הרב  הכנסת  חבר  בהשתתפות  הקואליציה, 
השוויון  לביסוס  הדרכים  לבדיקת  מזרחי, 
מוסדות  לכל  ממשלתיים  אמצעים  בהקצאת 

החינוך ברמות השונות.
יתר  עם  בתיאום  כי  מסכימים,  הצדדים 
אמות-מידה  ייקבעו  בקואליציה,  השותפים 
הליכוד  ייחודיים.  כספים  לחלוקת  קבועות 
יבדוק את דרישת חבר הכנסת מזרחי להוסיף 
הלימודים  תוכניות  במסגרת  מיוחד  דגש 
בבתי-הספר היהודיים לשעות תורניות. סיעת 
הכנסת  חבר  עם  במשותף  תפעל  הליכוד 
מזרחי ותסייע לו בקידום פעילותו הסיעתית 

והציבורית כדי להגשים את מטרותיו.

דגל התורה דורשת הסכם שלום

'דגל  בין  מפגישה  שעלו  התוצאות  ואלו 
הממשלה  ראש  בלשכת  לליכוד:  התורה' 
 1990 במרס   18  - התש"ן  באדר  כ"א  ביום 

שרי ממשלת בגין בבית הנשיא

פרוש אברמוביץ ולורנץ עם בגין

ורדיגר, פרוש ופלדמן בסיום השיחות

"
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סוכם כדלהלן:
1. הליכוד יתנגד לפגיעה כלשהי בסטטוס קוו, 
חוק  רחבה.  תוקם ממשלה  גם אם  דת,  בענייני 
זכויות האדם לא יוגש לכנסת אלא לאחר תיאום 
והסכמה עם סיעת דגל התורה. אם תוגש הצעת 
סיעת  הצבעת   – ממשלתית  או  פרטית  חוק 
דגל  סיעת  עם  והסכמה  בתיאום  תהיה  הליכוד 

התורה.
שיטת  לשינוי  בהצעות  יתמוך  לא  הליכוד   .2
החסימה  אחוז  ובהעלאת  לכנסת  הבחירות 
התורה.  דגל  סיעת  עם  והסכמה  בתיאום  אלא 
)שוב פעם אחוז החסימה, אז עוד התנגדו בדגל 

להורדתה(.
בקשר  האוצר  משרד  עם  שהיו  ההבנות   .3
לתוספת תקציב לחינוך, דתות, קליטה ועוד בסך 
כולל של 96.7 מיליון ש"ח – יכובדו. המדובר 
כן  כמו   .  91/1990 לשנת  תקציב  תוספת  על 
פעולות  בנושא  האוצר  עם  ההסכמה  תכובד 

תרבות של דגל התורה – "דעה ותודעה".
בממשלה  נציגות  תקבל  התורה  דגל  סיעת   .4
שיוטל  התפקיד  של  משקלו  ירכיב.  שהליכוד 
על דגל התורה יהיה שונה אם מדובר בממשלה 

צרה או בממשלה רחבה.
בידי  שיהיו  רלבנטיים,  ממשלה  במשרדי   .5
בצורכי  להתחשב  מאמץ  ייעשה  הליכוד, 

האוכלוסייה שדגל התורה מייצגת.
בעל  לאומי  יעד  בשלום  רואה  הליכוד   .6
חשיבות עליונה ויעשה כל שניתן למען קידום 
את  שאילץ  הסעיף  זה  אולי  השלום.  תהליך 
כי  חב"ד  חסידי  בפני  להדגיש  פרוש  השר  סגן 
ההליכה המשותפת עם 'דגל התורה' אינה אלא 

במסגרת בלוק טכני בלבד...
ורק  אך  ותשתתף  תתמוך  התורה  דגל  סיעת   .7
דגל  סיעת  תבקש  הליכוד.  בראשות  בממשלה 
כל  יהא   – זאת  מהתחייבות  להשתחרר  התורה 

האמור לעיל בטל ומבוטל.

מכתבו של רבין לגר"ע יוסף

ממשלתו  את  רבין  יצחק  הקים  תשנ"ב  בשנת 
ש"ס,  תנועת  עם  קואליציוני  הסכם  וחתם 
שקיבלה את תפקיד שר הפנים ושני סגני שרים 
והשיכון.  הבינוי  ובמשרד  החינוך  במשרד   –
סוכם גם כי השר מטעם סיעת ש"ס יכהן כחבר 
הוועדה  וכחבר  ביטחון,  לענייני  השרים  ועדת 

למינוי דיינים מטעם הממשלה.
ההסכם שנחתם בין מפלגת העבודה לש"ס כלל 
בסעיף הראשון התנייה לחקיקה של חוקי-יסוד 
טעונה  שתהיה  דת  בענייני  השלכה  להם  שיש 
הקואליציה.  מרכיבי  כל  של  מראש  הסכמה 
תתקבל  ולא  תבוטל  "לא  ההסכם,  לפי 
הסיעות  כל  בהסכמת  אלא  דת  בענייני  חקיקה 
המרכיבות את הקואליציה. סעיף זה ייכלל בכל 
ייחתמו  אשר  הקואליציוניים  מההסכמים  אחד 
המצטרפות  הסיעות  לבין  העבודה  מפלגת  בין 

לקואליציה".
השלום  הסכמי  לסוגיית  התייחס  מיוחד  סעיף 
וקבע כי "כל הסכם שלום חוזי הכרוך בוויתור 
בשליטת  או  בריבונות  כיום  הנמצא  שטח  על 
מדינת ישראל לצד אחר להסכם או לצד שלישי 
במשאל- העם  להכרעת  ההסכם  יובא  כלשהו, 
הממשלה  ולראשות  לכנסת  בבחירות  או  עם 
סיעת  השלום.  הסכם  חתימת  לפני  שתיערכנה 
ש"ס תצביע בכנסת בענייני חוץ וביטחון על-פי 

קביעת מועצת חכמי התורה".
החינוך  משרד  במסגרת  "א.  בהסכם:  עוד 
חרדי  ותרבות  לחינוך  אגף  יוקם  והתרבות 
הממלכתי-דתי.  החינוך  לאגף  זהה  במעמד 
המשרד  יחידות  מכלול  את  יכלול  המינהל  ב. 
החרדי  החינוך  של  הנושאים  על  המופקדות 
וחרדית.  תורנית  ותרבות  הרמות  בכל  לסוגיו 
לסגן השר מטעם ש"ס.  כפוף  יהיה  ג. המינהל 
על-פי  על-ידי הממשלה  ימונה  מנהל האגף  ד. 

המלצת סגן השר מטעם ש"ס.
המינויים  של  הפוליטית  המכסה  "במסגרת 

בעל  אדם  ש"ס  בהמלצת  ימונה  החוץ  במשרד 
כישורים הולמים לתפקיד דיפלומטי נאות", וכן 
"אם ישונה הרכבו של הוועד המנהל של רשות 

השידור, יישמר מעמדה של ש"ס בגוף זה".
תפעל  "הממשלה  כי  קבע  נוסף  כלכלי  סעיף 
דירה  בשכר  להשכרה  דירות  לבניית  בהקדם 
לעמוד  יכולים  דיור  ומחוסרי  צעירים  שזוגות 
הדיור  למצוקת  מועדף  פתרון  בכך  ותראה  בו, 

בישראל".
חברה  וחיי  העם  אחדות  נקבע:  דת  בענייני 
קירוב  סובלנות,  טיפוח  מחייבים  מתוקנים 
ודת.  מצפון  וחופש  העם  חלקי  כל  בין  לבבות 
ואנטי- דתית  כפייה  מכל  תימנע  הממשלה 

הדת  צורכי  את  תבטיח  שהוא,  צד  מכל  דתית 
זיקות  השפעת  ללא  התושבים  של  הציבוריים 

פוליטיות.
שר הביטחון ימנה צוות בראשותו, אשר יבדוק 
דחיית  למתן  בנהלים  המידה  אמות  את  ויקבע 
שירות בצבא ללומדים בישיבות במגמה למנוע 

ניצול לרעה של הסדרים הקיימים בתחום זה.
לרבות  התקציבים  היקף  את  תשתית  הממשלה 
ולחינוך  לתרבות  הניתנים  פיתוח  תקציבי 
יסודי, תיכוני וגבוה ולתלמידי ישיבות ות"תים 
הכספים  כל  יבוטלו  ושוויוני.  אחיד  בסיס  על 

הייחודיים.
מכתב נדיר ששלח יצחק רבין למרן הגאון רבי 
של  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  יוסף  עובדיה 

ש"ס, עם כינון הקואליציה.
לציון,  הראשון  יוסף  עובדיה  הרב  "לכבוד 

ירושלים
מכובדי הרב עובדיה.

הריני מתכבד להודיע לכבוד הרב, שאני מקווה 
ממשלה  הכנסת  בפני  הבא,  בשבוע  להציג, 
שתשרת נאמנה את עם ישראל, ואני עושה עתה 

מאמצים להרחיב את מסגרתה.
דרך  ישראל  עם  את  קיימה  היהודית  המורשת 
לשמור  חובה  רואה  ואני  וגלויותיו,  נדודיו  כל 
ישראל  מדינת  בין  ההדדיים  והזיקה  הקשר  על 

למורשת ישראל.
סובלנות  מחייבת  העם  אחדות  על  השמירה 
כבוד  מתוך  משותפים  לחיים  תנאים  ויצירת 
אותי  תנחה  והיא  לחילונים,  דתיים  בין  הדדי 
ציבור  ברגשות  ופגיעה  קיטוב  למניעת  לפעול 

שלומי אמוני ישראל.
הנובעת  הכנה,  דאגתך  הרב,  כבוד  לי,  ידועה 
ישראל  ילדי  כלל  של  לחינוכם  לבך,  מעומק 
נאמנה  מבטיחך  ואני  היהדות,  ערכי  לאור 
יתמידו  והתרבות  החינוך  ומשרד  שהממשלה 

במגמה של הקניית ערכים אלו ללא כל פגיעה.
כבוד הרב, ברצוני להביע את הערכתי, הוקרתי 
והתנאים  ליצירת האווירה  ותודתי על תרומתך 
היא  כי  תפילה  שאני  הממשלה,  של  לכינונה 

תענה על התקוות שהעם תולה בה.
בברכה, יצחק רבין".

בחירות בבני ברק ורדיו חרדי

בנימין  הממשלה  ראש  נבחר  ה-14  בכנסת 
ההסכם  הממשלה,  לראשות  לראשונה  נתניהו 
הקואליציוני שנחתם בין יהדות התורה והליכוד 
היה בן 3 עמודים בלבד וכלל את רוב הדברים 
זה  היה  היחיד  החריג  הסעיף  מקודם,  שהכרנו 
הנוגע לבחירות בעיר התורה והחסידות. "יערכו 
מחשוון  יאוחר  לא  ברק  בני  לעיריית  בחירות 
ברק  בבני  כיהנה  עת  באותה  נכתב.  תשנ"ז" 

ועדה קרואה.
בן  הוא  גם  ההסכם,  נחתם  ש"ס  סיעת  עם  גם 
עצמו  על  חוזר  מינוס  ופלוס  בלבד,  עמודים   3
חריג  סעיף  למצוא  אפשר  כאן  גם  כקודמו. 
להקים  ש"ס  תנועת  של  לבקשתה  המתייחס 

ערוצי רדיו מותאמים למגזר.
בבחירות שלאחר מכן נבחר אהוד ברק לראשות 
הממשלה. הייתה זו הפעם הראשונה שהיהדות 
חוק  משבר  עם  להתמודד  נאלצה  החרדית 
הקבוע  ההסדר  את  פסל  שבג"צ  לאחר  הגיוס, 
בהסכם  המדינה.  מראשית  אומנותו  תורתו  של 
מעמדם  לשמירת  המשימות  הוגדרו  ש"ס,  עם 

של בני הישיבות.
"שר הביטחון ימנה, מיד לאחר הצגת הממשלה, 
ראש  של  נציגים  ובה  משפט  אנשי  של  וועדה 
המשפטי  היועץ  של  הביטחון,  ושר  הממשלה 
מנת  על  הישיבות,  ועד  של  ונציגים  לממשלה 
גיוס  לנושא  הראוי  החוקי  ההסדר  את  שתגבש 
בני הישיבות. מאחר שבג"צ פסק שעל פי החוק 
הקיים אין שר הביטחון מוסמך לדחות שירותם 
בישיבה  לומדים  יוצאי צבא מהטעם שהם  של 
בחוק,  במפורש  לכך  הוסמך  שהשר  מבלי 
ישיבות  מבני  למנוע  כוונה  אין  וכלל  והואיל 
להמשיך בלימודיהם, יהיה צורך לתקן את חוק 
שירות הביטחון התשמ"ו- 1986, באופן שהחוק 
יכלול בין העילות המסמיכות את שר הביטחון, 
לפי שיקול דעתו לפטור יוצא צבא משירות או 
"תורתו  את הטעם של  גם  שירותו,  את  לדחות 
אומנותו". הדחייה או הפטור יכולים להתייחס 
לכל מספר של בני ישיבות. בשלב ראשון, יוטל 
על הועדה להציע לראש הממשלה תוך שלושה 
כאמור,  החוק  לתיקון  הנוסח  את  חודשים, 
באופן שהממשלה תדאג למנוע מצב, שדחיית 
השירות נעשית בחוסר סמכות או בניגוד לחוק.

דרכים  יבחן  צה"ל  לעיל,  באמור  לפגוע  מבלי 
מתאימים  ומסלולים  מסגרות  לפיתוח  ותנאים 
הציבור  מבני  חלק  של  בצה"ל  לשירותם 
החרדי כגון: הורדת גיל הפטור משירות צבאי 
לשיעור גדול מבני הישיבות לגיל 25-24, תוך 
להשתלב  בכך  שבחרו  לצעירים  לאפשר  כוונה 
במעגל העבודה, ותוך שיוכשרו הכשרה צבאית 
מינימלית במסגרת מסלולים מתאימים והכל על 

פי אפשרויות הצבא וצרכיו.
ועדת שרים לנושא הגיור שתמליץ בפני  תוקם 
או  בחוק  בין  הנושא,  הסדר  על  הממשלה 
ועדת  בהמלצות  התחשבות  תוך  אחרת,  בדרך 
תפעל  .ממשלה  זה  בנושא  ובסטטוס-קוו  נאמן 
וטלוויזיה  רדיו  שערוצי  לכך  פתרון  למציאת 
הציבור  עבור  ממלכתי  בפקוח  כחוק  יופעלו 
באוכלוסייה.  אחרים  מגזרים  לגבי  כמו  החרדי 
הממשלה תמנה ועדה ליישום סעיף זה בהקדם, 
מעוניין  שיהיה  קואליציוני  גורם  כל  שתכלול 
בכך .יוזמות חקיקה בנושאים דתיים תהיה של 
את  לכבד  תעשה  הממשלה  בלבד.   הממשלה 

השבת ומועדי ישראל ששמרו על קיומנו כעם.
דברים  נכתבו  התורה  יהדות  עם  בהסכם  גם 
דאגה  מתוך  הבאים:  הסעיפים  ונוספו  דומים. 
התגלו  שבו  במקום  כי  ייקבע  המת  לכבוד 
העבודות  המשך  אדם,  עצמות  או  קברים 
תקבע.  שהממשלה  הסדר  על-פי  יהיה  באתר 
תמנע ככל האפשר פגיעה באורחות החיים של 
הציבור החרדי והדתי באזורי מגורים שבהם הם 
מהווים רוב. לא יופלה עובד לרעה בגין היותו 
החרדי  החינוך  של  מעמדו  ישמר  שבת.  שומר 
מטעם  הכנסת  מחברי  אחד  החינוך.  במערכת 
יהדות התורה יכהן כנציג הכנסת בוועדה למינוי 

דיינים.

ההסכם יאושר בידי הרב עובדיה

והכניס  ממשלה  שרון  אריאל  הקים  בתשס"א 
בהסכמים  וש"ס.  התורה  יהדות  את  לתוכה 
יותר  או  פחות  הדברים  הקואליציוניים 
התפקידים  זה  שמעניין  מה  עצמם,  על  חוזרים 
בדגש  התורה  יהדות  שקיבלה  המשמעותיים 
יהיו  יהדות התורה  על אגודת ישראל. "לסיעת 
שני סגני שרים כדלקמן: סגן שר במשרד הבינוי 
והשיכון, סגן שר במשרד החינוך. מבלי לפגוע 
באחריותה הכללית של השרה ואחריותה שבחוק 
סגן  יפעל  הכנסת,  וכלפי  הממשלה  ראש  כלפי 
השרה, בשם השרה, מכוחה ועל דעתה במסגרת 
גם  אלה  ובכלל  השרה  לו  שתמסור  העניינים 
בעניינים אלה: סגן השרה מטעם יהדות התורה 
על  העצמאי  החינוך  מערכת  על  מופקד  יהיה 
שלוחותיה. ב.  סגן השרה מטעם יהדות התורה 
לבנות,  התיכוניים  הספר  בתי  על  מופקד  יהיה 
החרדים  החינוך  ומוסדות  לבנות  הסמינרים 
לגילאי על-יסודי .בכל תחום שהופקד בידי סגן 
יכללו תחומי הפעולה גם  השרה כאמור לעיל, 

את נושא הפיתוח והשירותים הנלווים .
ראשות ועדת הכספים של הכנסת וראשות ועדת 
תימסרנה  הכנסת  של  הסביבה  ואיכות  הפנים 

לנציגי יהדות התורה.
עם ש"ס הדברים כבר יותר מורכבים. הדרישות 

ארוכות הרבה יותר. 
המצטרפות  הסיעות  גם  וכמותן  וש"ס  הליכוד 
במשותף  לפעול  מתחייבות  לקואליציה 
הממשלה  יעדי  לקידום  ובכנסת  בממשלה 
ויציג לאישור  ימנה  ולהשגתם. ראש הממשלה 
הכנסת 5 שרים מטעם סיעת ש"ס, שתפקידיהם 
יפורטו להלן: שר הפנים, שיכהן גם כסגן ראש 
הממשלה  ראש  סגני  לצד  בתואר,  הממשלה 
בתואר האחרים שימונו: שר העבודה והרווחה. 
במשרד  שר  הבריאות.   שר  דתות.  לענייני  שר 
ירושלים.  ענייני  על  האחראי  הממשלה  ראש 
וכן  הנ"ל  לשרים  המוקנות  הסמכויות 
למשרדיהם ביום חתימת הסכם זה ישמרו ולא 
יעשה בהם כל שינוי אלא לאחר התייעצות עם 

סגן ראש הממשלה מטעם ש"ס.
הממשלה תפעל לעיגון מעמדם של סגני ראש 
בין  מוסכם  הממשלה.  יסוד:  בחוק  הממשלה 
ו"השר  הממשלה,  שראש  בעת  כי  הצדדים 
מן  ייעדרו  אחת  ישראל  סיעת  מטעם  המייצג" 
ש"ס  מטעם  הממשלה  ראש  סגן  ימונה  הארץ, 
לזמן את ישיבות הממשלה ולנהל אותן. לסיעת 
שר  סגן  מהם  האחד  שרים,  סגני   3 יהיו  ש"ס 
במשרד החינוך. מבלי לפגוע באחריותו הכללית 

שמיר בדיונים עם סיעת שס
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ואחריותו  המשרד  על  הממונה  השר  של 
הכנסת,  וכלפי  הממשלה  ראש  כלפי  שבחוק, 
יפעל סגן השר, בשם השר, מכוחו ועל דעתו, 
ובכלל  השר,  לו  שימסור  העניינים  במסגרת 
שאינו  מוכר  אגף  האלה:  העניינים  גם  אלה 
רשמי )למעט החינוך העצמאי( וכן המחלקה 
לתרבות חרדית. שר החינוך יבחן בהתייעצות 
שני  נוספים.  פעולה  תחומי  מסירת  סגנו  עם 
סגני השרים אחרים שמטעם סיעת ש"ס ימונו 
במשרדי ממשלה שבאחריות סיעת ש"ס על פי 
סיעות  עם  אחרת  הוסכם  אם  אלא  זה,  הסכם 

אחרות המצטרפות לקואליציה.
שר  סגן  למינוי  עקרונית  מסכימה  ש"ס 
אחרת  סיעה  מטעם  דתות  לענייני  במשרד 
ועדות  הרכבת  הליכוד.  המלצת  פי  על 
בגודל  בהתחשב  הניתן,  ככל  תהיה,  השרים 
ובהתחשב  בקואליציה  השותפות  הסיעות 
הועדה  תפקידי  כגון:  נוספים,  בשיקולים  גם 
והוראות כל דין. הצדדים יפעלו לבחירתו של 
הכנסת  כנציג  הליכוד  סיעת  מטעם  המועמד 
לועדה לבחירת שופטים. ועדת השרים לענייני 
ביטחון לאומי  .שני שרים מטעם סיעת ש"ס 
יכהנו כחברים בועדת השרים לענייני ביטחון 
לאומי. נציג שלישי יכול שימונה על פי שיקול 
לפי  יתאפשר  הדבר  אם  הממשלה  ראש  דעת 

הרכב הקואליציה. 
בתחום  מתמשך  עיוות  לתקן  הצורך  לנוכח 
ביוזמת  תתמוך  הליכוד  סיעת  הרדיו,  שידורי 
מועצה  של  הקמתה  את  שתסדיר  חקיקה, 
לשידורי רדיו המיועדים לאוכלוסייה החרדית 
הממשלה,  ידי  על  תמונה  המועצה  והדתית. 
תפעל במסגרת המשרד לענייני דתות ותעוצב 
ולשידורי  כבלים  לשידורי  למועצה  בדומה 
בשינויים  התקשורת,  שבמשרד  לווין 
הייעודית.  האוכלוסייה  מאופי  המתחייבים 
המועצה תבחר, בדרך של מכרז, את הזכיינים, 
על  ותפקח  האמורים  את השידורים  שיפעילו 
על  החלים  לדינים  בהתאמה  השידור,  תכני 
המתחייבים  ובשינויים  אחרים  רדיו  שידורי 
הייעודית.  ומהאוכלוסייה  השידורים  מאופי 
על  יוקצו  היעד,  לאוכלוסיית  השידור,  תדרי 
ידי הממשלה בהתאם לסדר עדיפויות שתקבע 

ולפי עקרונות השוויון.
כפוף  זה  הסכם  בשורה:  נחתם  ההסכם 
התורה  חכמי  מועצת  של  המידי  לאישורם 
עובדיה  הרב  לציון  הראשון  מרן  בנשיאות 
יוסף שליט"א וראש הממשלה הנבחר אריאל 

שרון.

חוזרים לקואליציה

לממשלת שרון הבאה, הצטרפה יהדות התורה 
ההסכם  נחתם  תשס"ה  טבת  בכ"ה  באיחור, 
הקואליציוני, יהדות התורה דרשה את ראשות 
במשרדי  שרים  סגני  גם  כמו  הכספים,  ועדת 
יישמר  כי  הובטח  והתחבורה.  הרווחה 

הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה, כולל הטלת 
משמעת קואליציונית נגד הצעות חוק שיפגעו 

בסטטוס קוו.
עוד נכתב בהסכם כי "הממשלה תיזום פעולות 
לחקר ההיסטוריה של ארץ ישראל ועם ישראל 
ארכיאולוגיות.  חפירות  ביצוע  זה  ובכלל 
במקום  כי  ייקבע  המת  לכבוד  דאגה  מתוך 
המשך   - אדם  עצמות  או  קברים  יתגלו  שבו 
העבודות באתר יהא על פי הסדר שהממשלה 
תוקם  הצורך,  במידת  לחוק.  בכפוף  תקבע 
המשפטי  המצב  את  שתבחן  שרים  ועדת 
המת  כבוד  סוגיית  בחינת  תוך  בסוגיה  הקיים 
תמליץ  והיא  השונות  ובדתות  ישראל  בדת 
האם ואיך יש מקום לשינוי או שיפור בהסדר 

המשפטי הנוכחי.
על  שמירה  "במסגרת  כי  קובע  נוסף  סעיף 
שלטון החוק, הממשלה תפעל לאכיפה נאותה 
וכן  דתיים",  בנושאים  הקיימת  החקיקה  של 
הציבור  של  החיים  באורחות  פגיעה  "תימנע 
החרדי והדתי, באזורי מגורים חרדיים ודתיים 
מובהקים של ציבור זה בהם הוא מהווה רוב".

כי  נכתב  השבת  לסוגיית  נוספת  בהתייחסות 
שומר  היותו  בגין  לרעה  עובד  יופלה  "לא 
שבת. הממשלה תכבד את השבת ואת מועדי 
חרדתה  את  מביעה  התורה  יהדות  ישראל. 
עקב  ישראל  מדינת  של  היהודי  לאופיה 
בשבת  מסחרית  בפעילות  המתרבות  הפרצות 
בראשו  והעומד  הליכוד  ישראל.  ובמועדי 
ואת  זה,  בעניין  התורה  יהדות  טענות  יבחנו 

דרישותיה לפעולה בנושא זה".
משמעותית  שהייתה  החסימה  אחוז  סוגיית 
אז,  כבר  צפה  האחרונות  בבחירות  במיוחד 
לחלוקת  בזמנו  תאוצה  שתפס  רעיון  גם  כמו 
כי  גם  סוכם  לפיכך  בחירה,  לאזורי  ישראל 
"במהלך כהונת הכנסת ה-16 לא יועלה אחוז 
שינוי  יהיה  ולא  לכנסת  בבחירות  החסימה 
לשיטת בחירות אזוריות אלא בהסכמת סיעת 

יהדות התורה".
וכמובן, אי אפשר בלא אזכור לנושא החינוך: 
החינוך  של  הייחודי  ומעמדו  "עצמאותו 
יישמרו.  החינוך  במערכת  לסוגיו  החרדי 
הואיל ועומדות להתפרסם ההמלצות של כוח 
בישראל,  החינוך  לקידום  הלאומי  המשימה 
ייקבע  הרכבו  אשר  צוות  יוקם  כי  מוסכם 
פגיעה  למנוע  תהיה  מטרתו  ואשר  בהסכמה 
במעמד  והחינוכית,  הארגונית  בעצמאות 
ובתקצוב של החינוך החרדי. הצוות  הייחודי 
הועדה  המלצות  פרסום  לאחר  בסמוך  יוקם 
מיום  חודשים   3 תוך  עבודתו  את  ויסיים 

הקמתו".
הסיעות  סבלו  לכן  שקודם  ובשנתיים  מאחר 
הונפה  הקיצוץ  וחרב  באופוזיציה  החרדיות 
על המגזר החרדי, סוכם גם כי "הצדדים הגיעו 
להסכמות כדלהלן בתחום התקציבי: לא יוטלו 
החרדי  המגזר  תקציבי  על  ייחודיים  קיצוצים 
המגזרים.  כלל  על  שיוטלו  לקיצוצים  מעבר 

הישיבות  לתקציב   ₪ מיליון   140 יוקצו 
 ₪ מיליון   150 יוקצו  והכוללים.  הגבוהות 
לנושאים הבאים: גני ילדים, הסעות תלמידים, 
תרבות  תלמידים,  ביטוח  פנימיות,  סמינרים, 
יהודית ותתי"ם. ההקצאה לנושאים אלו תהיה 
תקציבים  אגף  בין  שיושג  לסיכום  בהתאם 
לסיעת יהדות התורה. יבוטל הקיצוץ המיוחד 
שנעשה  הילדים  בגני   %15 של  בשיעור 

בתאריך 2004.2.26".
לנושא  הייתה  נוספת  משמעותית  התייחסות 
"הצדדים  כי  נכתב  בהסכם  יסוד,  חוקי 
יסוד חדשים או כל שינוי  כי חוקי  מסכימים, 
בהם או בחוקי היסוד הקיימים יוגשו ויחוקקו 
הקואליציה  סיעות  כל  בהסכמת  ורק  אך 
בקריאה  להצבעה  הצעה  תובא  שתוקם. 
לאמור,  בניגוד  הכנסת  במליאת  ראשונה 

יצביעו סיעות הקואליצייה כנגדה".

אחת בפנים ואחת בחוץ

אהוד  שהקים  זו  הייתה  הבאה,  הממשלה 
ש"ס,  סיעת  רק  חברה  אליה  ואשר  אולמרט 
אייר  בב'  הקואליציוני  ההסכם  על  שחתמה 
תשס"ו. לש"ס הובטח שר התמ"ת שיכהן גם 
משרדי  גם  וכמו  הקבינט,  וחבר  רה"מ  כסגן 

התקשורת, הדתות ושר בלי תיק.
ש"ס עסקה קודם כל בנושא החברתי, ובעיקר 
"תבוטל  ההסכם:  פי  על  הקצבאות.  בקיצוצי 
במשק  ההסדרים  חוק  בהצעת  השעה  הוראת 
המדינה לשנת 2006, הקובעת המשך הפחתה 
את  הקובעת  ההוראה  וכן  הילדים  בקצבאות 
הילדים  קצבאות  של  הנומינלית  הקפאתן 
יבוטל   .₪ מיליון  ב-680  המוערכת  בעלות 
לילד  הילדים  בקצבאות  המתוכנן  הקיצוץ 
2007 בעלות   - 2009 השלישי ומעלה בשנים 

המוערכת בסכום של 450 מיליון ₪".
בנושא  עסקו  נוספים  כלכליים  סעיפים 
לצוף.  שהחלה  הדיור  ובמצוקת  הפנסיוני 
"הממשלה תמנה, בסמוך לאחר כינונה, צוות 
וההשפעות  ההשלכות  את  לבחון  שתפקידו 
תוכנית  ולהציע  בישראל  של המצב הפנסיוני 
מובטחת  אזרח  לכל  חובה  פנסיה  ליישום 

בחוק.
הממשלה  תקים  ודיור  שיכון  מצוקת  "לנוכח 
הבעיה  של  השונים  היבטיה  לבחינת  ועדה 
הועדה  זה.  בתחום  פתרונות  לגבש  מנת  על 
במגזר  הדיור  מצוקת  את  גם  תבחן  האמורה 
שכונות  ייעוד  היתר,  בין  ותשקול,  החרדי 
תבדוק  כן  החרדי.  הציבור  לשיכון  ערים  או 
הדירה  בשכר  ההשתתפות  נושא  את  הועדה 
הכנסה,  הבטחת  מקבלי  הזכאים,  כלל  של 

לרבות אברכים".
הטיפות  בין  ללכת  ניסה ההסכם  דת,  בנושאי 
להגיע  מאמץ  כל  תעשה  "הממשלה  וקבע: 
במחלוקת.  שנויים  בנושאים  רחבה  להסכמה 
תהיה  אם  דת.  בענייני  קוו  סטטוס  יישמר 

פגיעה בנושא מנושאים אלה תחפש הממשלה 
שיש  פרטיות  חקיקה  הצעות  לתיקון.  דרכים 
דת,  בנושאי  קוו  בסטטוס  שינוי  משום  בהן 
תופעל לגביהן משמעת קואליציונית להסרתן 
כל  הסכמת  ניתנה  כן  אם  אלא  היום,  מסדר 

סיעות הקואליציה.
תפעל  החוק  שלטון  על  שמירה  "במסגרת 
הממשלה לאכיפה נאותה של החקיקה הקיימת 
באורחות  פגיעה  תימנע  דתיים.  בנושאים 
באזורי  והדתי  החרדי  הציבור  של  החיים 
שבהם  מובהקים  ודתיים  חרדיים  מגורים 
יופלה  לא  רוב.  והדתי מהווה  הציבור החרדי 
עובד לרעה בשל היותו שומר שבת. הממשלה 

תכבד את השבת ואת מועדי ישראל".
גם נושא כבוד המת שמר על מעמדו, ויחד עם 
זאת הושם דגש על סמכות בתי הדין הרבניים 
ונקבע כי "הממשלה תגיש הצעת חוק, המקנה 
בעניינים  שיפוט  סמכות  הרבניים  הדין  לבתי 
צדדים,  בין  להסכם  נושא  לשמש  היכולים 
בתובענות  וכן  כך  על  הסכימו  כשהצדדים 
שעילתן בפסק דין או בהסכם שניתן או אושר 
על ידי בית דין רבני. בנושא תובענות שעילתן 
בפסק דין או בהסכם שניתן או אושר כאמור, 
בנושא  שתתקבל  לאחר  החוק  הצעת  תוגש 
חוות דעתו המקצועית של משרד המשפטים".

"עצמאותו ומעמדו 
הייחודי של החינוך החרדי 

לסוגיו במערכת החינוך 
יישמרו. הואיל ועומדות 

להתפרסם ההמלצות של 
כוח המשימה הלאומי 

לקידום החינוך בישראל, 
מוסכם כי יוקם צוות אשר 

הרכבו ייקבע בהסכמה 
ואשר מטרתו תהיה 

למנוע פגיעה בעצמאות 
הארגונית והחינוכית, 

במעמד הייחודי ובתקצוב 
של החינוך החרדי. הצוות 

יוקם בסמוך לאחר פרסום 
המלצות הועדה ויסיים 

את עבודתו תוך 3 חודשים 
מיום הקמתו"

בגין מציג את ממשלתו בפני הנשיא קציר בגין עם הרבנים הראשיים
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החרדי  לחינוך  הנוגע  החלק  היה  הפעם, 
הייחודי  ומעמדו  "עצמאותו  יותר:  מפורט 
החינוך  במערכת  לסוגיו  החרדי  החינוך  של 
מבני  ארגוני,  שינוי  של  במקרה  גם  יישמרו. 
או תוכני, במערכת החינוך, לא יפגעו המעמד 
והחינוכית  הארגונית  העצמאות  הייחודי, 
והתקצוב של החינוך החרדי. על מנת להביא 
לשוויון ואקוויולנטיות של החינוך החרדי על 
את  שיסדיר  חוק  הממשלה  תיזום  סוגיו,  כל 
מוסדות  לכל  יאפשר  האמור  החוק  הנושא. 
תוכניות  את  לבצע  להמשיך  החרדי  החינוך 
הנהוג  כפי  להם,  הייחודיות  והלימוד  החינוך 
של  קיומה  המשך  את  יסדיר  החוק  כיום. 
מערכת הפיקוח העצמאית של מוסדות החינוך 
החרדי, אשר תפקח על תוכניות הלימוד, ספרי 
ואופן  והמורות  המורים  הכשרות  הלימוד, 
על  שמירה  תוך  אלה,  מוסדות  של  הניהול 

אופיים הייחודי והעצמאי.
ומהר  מיד  תוקם  האמור,  החוק  הכנת  "לשם 
ייקבע  הרכבה  אשר  ועדה  האפשר,  ככל 
בהסכמה ואשר תתבקש להגיש את המלצותיה 
את  החוק,  הצעת  את  תכין  הועדה  בדחיפות. 
הנלווים,  והנהלים  המשנה  לחקיקת  הצעתה 
על מנת ליישם באופן מלא ובשקיפות מלאה 
כך  עבודתה  את  תסיים  הועדה  האמור.  את 
לסוף  עד  החקיקה  את  להשלים  יהיה  שניתן 

שנת 2006".
ובסעיף  האשכנזית,  לאחות  דאגה  גם  ש"ס 
העוסק בשירותי דת נקבע כי "הממשלה תקים 
במגמה  היהודיים  הדת  שירותי  בנושא  ועדה 
דתיים.  שירותים  של  נאותה  רמה  להבטיח 

נציגים  גם  כחברים  יכהנו  האמורה  בועדה 
הועדה  התורה.  ויהדות  ש"ס  הסיעות  מטעם 
שהוכנה  העבודה  את  מוצא,  כנקודת  תבחן, 
עקרונות  שגיבשה  הממשלה,  ראש  במשרד 
בתחום  כוללת  רפורמה  לביצוע  ותכנית 
רשאית  תהיה  הועדה  היהודיים.  הדת  שירותי 

להוסיף או לגרוע מהמוצע כאמור.
"לשם בחינה מקצועית של העקרונות והתכנית 
הועדה  תפעל  האמורה,  הרפורמה  לביצוע 
מקצועי.  בעיקרו  שיהיה  צוות,  באמצעות 
סיעת  מטעם  אחד  מקצוע  איש  ייכלל  בצוות 
ש"ס ואיש מקצוע אחד מטעם יהדות התורה. 
הועדה  בפני  יובאו  הצוות המקצועי  המלצות 
הועדה  הועדה.  חברי  כל  בהצבעת  ויתקבלו 
הצעת  את  גם  יבחנו  המקצועי  הצוות  וכמוה 
יקבעו  שלפיה  לדמוקרטיה,  הישראלי  המכון 
לאזרחיה  מספקת  שהמדינה  הדת  שירותי 
חובה  שירותי  סל  רמות:  בשלוש  היהודיים, 
סל שירותי הרשות  חייבת לספקם,  שהמדינה 
פי  על  ולספקם  לתקצבם  רשאית  שהמדינה 
ולקווי  לעקרונות  ובהתאם  דעתה  שיקול 
פעולה מנהליים המקובלים בתחומים אחרים 
וסל שירותים אחרים שציבור מקומי וספציפי 

יהיה חפץ בהספקתם".
נקבע  הרשמי,  לקצו  הגיע  טל  וחוק  מאחר 
דחיית  בחוק   16 סעיף  הוראת  "לנוכח  כי  גם 
אומנותם,  שתורתם  ישיבות  לתלמידי  שירות 
תשס"ב-2002, יפעלו הצדדים בכנסת לקבלת 
של  תוקפו  תקופת  את  המאריכה  החלטה 
החוק. ההחלטה תתקבל בכנסת ששה חודשים 

ומעלה מהמועד הצפוי לפקיעת תוקפו".

חוזרים ל'שותפות טבעית'

בתשס"ט, חזר נתניהו לקדנציה שניה בשלטון, 
בהסכם  לדגל.  נקראו  הטבעיות  והשותפות 
משרד  את  ש"ס  לקחה  אדר,  בכ"ז  שנחתם 
הפנים וסגנות ראש הממשלה, יחד עם משרדי 
במשרד  שר  ותפקיד  הדתות  והשיכון,  הבינוי 
באותו  ועלתה  בשלה  שפחות  יוזמה  ראה"מ. 
השוהים  לישראלים  לאפשר  הציעה  הסכם 

בחו"ל להצביע ביום הבחירות.
מלבד ההתחייבויות הסטנדרטיות לשמירה על 
השבת,  שמירת  ועל  דת  בנושא  קוו  הסטטוס 
הוכנס  בקברים,  מפגיעה  הימנעות  גם  כמו 
את  לצמצם  הממשלה  התחייבה  בו  סעיף 
היקף תופעת המיסיונריות בישראל, ולשמירה 
הקיפוח  ובחינת  הדין  בתי  של  מעמדם  על 

במעמדם ביחס לבתי המשפט.
באה  החינוך  מוסדות  מנהלי  של  מצוקתם 
הטענות  "נוכח  כי  שקבע  בסעיף  ביטוי  לידי 
יכולת  על  המכבידים  קשיים  הערמת  בדבר 
התפקוד והתקצוב של מוסדות חינוך מוכרים 
התרבותיים  החינוך  מוסדות  רשמיים,  שאינם 
הממשלה  תבחן  הפטור,  ומוסדות  הייחודיים 
לפתרון  דרכים  לגיבוש  ותפעל  הטענות  את 
גם  הובטח  נוסף,  בסעיף  אלו".  מצוקות 

המוכש"ר  מוסדות  של  מעמדם  השוואת 
הנוגע  בכל  הרגילים  החינוך  למוסדות 
לחובות הרשויות המקומיות. סעיף חריג נוסף 
מבהיר כי במקרה של איחוד רשויות, רב עיר 
ולתנאים  לשכר  זכאי  יהיה  הסתיים  שתפקידו 
הסוציאליים שקיבל כרב עיר עד שיגיע לגיל 
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ונקבע  הנושא הכלכלי  על  מיוחד הושם  דגש 
כי חוק הביטוח הלאומי יתוקן ותינתן תוספת 
 3 במשך  הדרגתי  במהלך  ילדים  לקצבאות 
שקל  מיליארד   1.4 של  כוללת  בעלות  שנים, 

לשנה. 
בתארי  ההכרה  נושא  צף  לראשונה  בנוסף, 
הרבנות, ונקבע כי צוות מקצועי יבחן תפקידים 
בהם תהיה הכרה בתואר שניתן על ידי הרבנות 
זהה לתואר אקדמי, וכמובן, ההסכם סויג בכך 

שיאושר על ידי מועצת חכמי התורה.
עשרה ימים לאחר מכן, בז' ניסן, נחתם הסכם 
זאב  ח"כ  של  בהובלתו  התורה  יהדות  מול 
את  התורה  יהדות  קיבלה  במסגרתו  אלקין, 
תיק הבריאות בתפקיד סגן שר ללא שר, כמו 
הכספים  וועדת  החינוך  במשרד  שר  סגן  גם 

הנצחית.
ש"ס,  מול  שסוכם  למה  מעבר  הדת,  בסעיפי 
הגיור,  לנושא  מפורטת  התייחסות  נרשמה 
הגיור  שנוהלי  במיוחד  מפולפל  ניסוח  ונקבע 
הגרש"מ  הראשלצ  של  מכתבו  פי  על  יהיו 

עמאר למרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
לכולנו,  כזכור  נתניהו,  של  הבאה  בממשלתו 
אולם  באופוזיציה,  החרדיות  הסיעות  נותרו 
לקואליציה,  שוב  חזרו  האחרונה  בקדנציה 
)יהדות  תשע"ה  אייר  בי'  שנחתמו  בהסכמים 
התורה( ובט"ו אייר )ש"ס(. הסיעות החרדיות 
כולל  מכובדת,  תפקידים  מרשימת  שוב  נהנו 
ליהדות  החינוך  שר  וסגן  הבריאות  משרד 
בהמשך  )שהוחלף  הכלכלה  ומשרד  התורה, 
והגליל  הנגב  הדתות,  הפנים(,  במשרד 
בנוסף,  שרים.  סגני  שני  גם  שקיבלה  לש"ס, 
המדע  החינוך,  הכספים,  בועדת  החרדים  זכו 
והטכנולוגיה ופניות הציבור. יהדות התורה גם 

זכתה בנציג בועדה למינוי דיינים.
לראשונה  נקבעה  התורה  יהדות  מול  בהסכם 
תשתית לחוק יסוד שיתגבר על בג"ץ, יקבע כי 
חוק יהיה תקף גם אם נפסל על ידי בג"ץ – אם 
הקדנציה  סוף  עד   – מיוחס  ברוב  שוב  אושר 
כלל  גם  ההסכם  מכן.  לאחר  שנתיים  ולמשך 
ובתקציב  הלאום  בחוק  לתמיכה  התחייבות 
דו שנתי. בנוסף, צץ לראשונה החוק הנורבגי, 
סגן שר להתפטר מהכנסת  או  המאפשר לשר 
ברשימה,  נוסף  כנסת  חבר  במקומו  ולהכניס 
חוק שהציל לבסוף את היחסים הפנימיים בין 

דגל התורה ואגודת ישראל.
ההישג הדרמטי ביותר היה ביטול חוק הגיוס 
לכן  קודם  בקדנציה  שהתקבל  לפיד  בגירסת 
סנקציות  וללא  מתוקנת  בצורה  וחקיקתו 
נכללו  בנוסף,  התורה.  לומדי  על  פליליות 
קוו  סטטוס  בענייני  הקבועות  ההתחייבויות 

ושמירת שבת, והתחייבות מיוחדת להגנה על 
הר הזיתים.

בהסכם עם ש"ס נכללה גם שורה של סעיפים 
מוצרי  על  המע"מ  הורדת  ובהם  חברתיים, 
יסוד שבפיקוח ל0%, והעלאת שכר המינימום 

ל-5,300 שקל לחודש. 

זיכרונותיו של היו"ר

החרדית  הציבורית  המערכת  מוותיקי  אחד 
את  שעיצבו  רבים  במהלכים  שותף  שהיה 
ומוסדותיה  החרדית  היהדות  של  דמותה 
של  המיתולוגי  היו"ר  הוא  הציבוריים, 
'החינוך העצמאי' הרב אברהם יוסף לייזרזון, 
שהיה  והעובדה  הציבורי  מעמדו  שבמסגרת 
החרדית  ההנהגה  שדרת  כל  על  מקובל 
בהתרחשויות  גם  פעיל  חלק  נטל  לגווניה 

הקואליציוניות.
ההסכם  על  לדבר  בוחר  הוא  עמנו  בשיחה 
ישראל'  'אגודת  בין  הראשון  הקואליציוני 
בגין בשנת  לממשלת הליכוד בראשות מנחם 
בגיבושו  מעורב  להיותו  מעבר  תשל"ז. 
חלק  לייזרזון  להרב  היה  סעיפיו,  ובניסוח 
משמעותי, כמעט בלעדי, במניעת התפרצותה 
שעלולה  כזו  ישראל,  גדולי  בין  מחלוקת  של 
של  ההיסטורית  הכניסה  את  לטרפד  הייתה 
התנועה החרדית לקואליציה. לא רק זאת מנע 
הרב לייזרזון בחכמתו ובנועם דרכיו, גם ריצה 
נפרדת של הזרם הליטאי, מה שאירע 12 שנים 
להיות  יכולה  והייתה  בתשמ"ט,  יותר  מאוחר 
לו השפעה גם על ההרכב הקואליציוני ובכלל 
על המהפך כולו, נמנעה ברגע האחרון בזכות 

תושייתו. 
פחות  תשל"ז,  באייר  בכ"ט  נערכו  הבחירות 
הפתאומית  פטירתו  אחרי  חודשים  משלושה 
שהיה  זיע"א,  מגור  ישראל'  ה'בית  מרן  של 
ישראל.  אגודת  של  מעורער  הבלתי  מנהיגה 
ה'לב  מרן  אחיו,  של  הנהגתו  תחילת  הימים 
לוט  היה  עדיין  הכל  זיע"א.  מגור  שמחה' 

בערפל, ולא היה ברור לאן פני הדברים.
הרב לייזרזון למרות שנמנה על עדת חסידי גור 
נחשב  שמחה,  הלב  לרבי  מאוד  מקורב  והיה 
כנציג סיעת 'שלומי אמונים' בתנועה, ועל תקן 
זה פעל במשאים ומתנים ויתר הפעולות. מה 
כל  על  מקובל  היותו  את  מכל  יותר  שמבטא 

פלגי היהדות הנאמנה. 

כך מנעתי את הקמת 'דגל התורה'

ולמהפך  עצמם  לבחירות  שנעבור  לפני 
מכך  וכתוצאה  הליכוד  בהישג  השלטוני 
ההסכם הקואליציוני עם אגודת ישראל, נחזור 
ליום הגשת הרשימות, כמעט בערבו של ליל 
אירוע,  התרחש  יום  אותו  של  בבוקרו  הסדר. 
ואומץ,  תבונה  לייזרזון  הרב  אזר  שאילולא 
היה מתגלגל לכדי אסון לעתידה של היהדות 

החרדית המאורגנת.

בממשלתו הבאה של 
נתניהו, כזכור לכולנו, 
נותרו הסיעות החרדיות 
באופוזיציה, אולם 
בקדנציה האחרונה חזרו 
שוב לקואליציה, בהסכמים 
שנחתמו בי' אייר תשע"ה 
)יהדות התורה( ובט"ו אייר 
)ש"ס(. הסיעות החרדיות 
נהנו שוב מרשימת 
תפקידים מכובדת

השבעת שרי שס בממשלת ברקברק ואלי ישי בישיבת ממשלה
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ימים  באותם  שככה  לא  עדיין  פא"י  סערת 
הרי גורל. התנגדותם של מרנן הגראמ"מ שך 
מאגודת  שפרשה  לתנועה  זצ"ל  והסטייפלר 
ישראל והמרתה את פי מועצת גדולי התורה 
לעמדת  בניגוד  לקואליציה  נכנסה  כאשר 
גדולי ישראל, הייתה מן המפורסמות. מהעבר 
השני היו גדולי ישראל מהצד החסידי, מרנן 
ה'בית ישראל' מגור וה'אמרי חיים' מויז'ניץ 
חזרה  התנועה  אנשי  בהשבת  שדגלו  זצ"ל 
כן  שלפני  הבחירות  במערכת  המקורי.  לבית 
הוכרע הדבר כעמדת ההנהגה הליטאית מבני 
דרך  בכל  פא"י  עם  פעולה  לשתף  שלא  ברק 

וצורה שהיא.
האחרון  היום  בבוקר  ניתן  הגדול  ה'בום' 
פא"י  בביטאון  לכנסת.  הרשימות  להגשת 
על  בולטת  וידיעה  מודעה  הופיע  'שערים' 
התנועה  מאנשי  משלחת  שקיבלו  ברכה 
שעלתה למעונו של הרבי מגור. מקור הסיפור 
נעוץ בעובדה שרבים מאנשי פא"י היו חסידי 
גור, הבולט שבהם הוא יו"ר התנועה בנימין 
אותה  במסגרת  הדואר  לשר  שמונה  מינץ 
מועצת  להוראת  בניגוד  לקואליציה  כניסה 
לרבם  נכנסו  אנשים  אותם  התורה.  גדולי 
מרבו.  חסיד  לברכת  וזכו  הפסח  חג  לקראת 
בפא"י כבר היו מי שנפנפו בכך כאות ועדות 
לתמיכת המנהיג החרדי-חסידי הבכיר ביותר, 

בדרכם.
ראב"ד  לרחובות  דרכה  את  עשתה  השמועה 
ראש  מרן  ובהוראת  ברק  בבני  ורשב"ם 
אברכים  החלו  זצ"ל  שך  הגראמ"מ  הישיבה 
עוברים  והחתימו  פוניבז'  בישיבת  להסתובב 
נפרדת  רשימה  הגשת  מסמכי  על  ושבים 
נפרדת  ריצה  ליזום  הייתה  התוכנית  לכנסת. 
של הציבור הליטאי, בשל החשש מתמיכה של 
חסידות גור בתנועת פא"י. הדבר נודע להרב 
הצעד  משמעות  את  שהבין  והוא,  לייזרזון 
החרדית  ביהדות  ראשון  פילוג  של  הדרמטי 
והיה מקורב לשני הצדדים, מיהר לעשות את 
דרכו ליישוב טלזסטון, שם שהה הרבי ה'לב 

שמחה', וסיפר בפניו את המתרחש.
כאשר שמע הרבי את המתחולל, שלף שטר 
למהר  יוסף  אברהם  לרבי  והורה  מכיסו  כסף 
ולעשות את דרכו לבני ברק, לעלות לביתו של 
ראש הישיבה ולמסור בשמו שלא מיניה ולא 
ובירך  פא"י  אנשי  אצלו  היו  אמנם  מקצתיה. 
יהודי, אולם לרגע לא הובעה  אותם כמו כל 
ויותר מכך הדגיש  תמיכה בדרכם ובתנועתם 
הרבי, תמסור לראש הישיבה שמיד לאחר חג 
לכל  מרכזי  כנס  ייערך  אייר,  בחודש  הפסח, 
ברשימת  תמיכה  לטובת  בארץ  גור  חסידי 

בעצמי  בו  אשתתף  אני  ואף  ישראל,  אגודת 
ואורה לכל אנשי שלומנו להצביע אך ורק לג'.

לייזרזון  הרב  לנו  מספר  ברק",  לבני  "באתי 
השבוע, "וחשכו עיני. לכל אורך רחוב ראב"ד 
שהחתימו  אברכים  וישבו  שולחנות  הוצבו 
ביתו  החדשה.  המפלגה  הקמת  מסמכי  על 
הייתה  והמהומה  אנשים  המה  שך  הרב  של 
הגראמ"מ  של  לביתו  עלה  הרא"י  גדולה". 
מחלון  צעק  פנימה,  להיכנס  הקושי  ומרוב 
הדירה מבחוץ כי יש לו שליחות מהרבי מגור 
אותו  הכניסו  הבית  אנשי  הישיבה.  לראש 
שהכירו  שך,  הרב  מרן  בפני  ניצב  וכאשר 
לקליטת  במחלקה  המשותפת  מפעילותם 
שהוא  לייזרזון  הרב  סיפר  הרוסית,  העלייה 
בא כעת ישירות ממעונו של מרן הרבי מגור 
והרבי ביקש למסור שההוראה תהיה להצביע 
אך ורק ג' וכל מה שהיה עם אנשי פא"י היה 
וציין  הוסיף  גם  הוא  בלבד,  אקראית  ברכה 
הביט  הישיבה  ראש  שייערך.  הכינוס  בדבר 
ידו  לעברו של ח"כ שלמה לורנץ שניצב על 
באותם שעות גורליות ושאל את הרב לייזרזון 
רגוע?" הרב  יכול להיות  "אני  מספר פעמים 

לייזרזון השיב בחיוב.
קם  הדברים,  בכנות  שהשתכנע  אחרי 
הגראמ"מ שך ממקומו נטל את הרב לייזרזון 
ויחד עם חבר הכנסת לורנץ, פנו לביתו  עמו 
רשב"ם.  ברחוב  זצ"ל  יעקב  הקהילות  של 
הסטייפלר  של  לחדרו  נכנסה  הפמליה 
כהוויתן  הדברים  את  שטח  שך  והגראמ"מ 
לסמוך  שניתן  הוסיף  לורנץ  שלמה  כאשר 
את  קיבל  הסטייפלר  לייזרזון.  הרב  דברי  על 
להחתים  להפסיק  ניתנה  וההוראה  הדברים 
את הרשימות לכנסת. הכנסת הבאה שהוקמה 
קשות  להינזק  יכלה  בלבד,  מנדטים   62 על 
12 שנה  מפילוג שכזה אם היה יוצא לפועל. 
תנועת  הוקמה  תשמ"ט,  בתשרי  מכן,  לאחר 

'דגל התורה'.

התפקידים שכמעט שינו 
את ההיסטוריה

סומן  בגין  ומנחם  הבחירות  שהוכרעו  אחרי 
הממשלה  את  שירכיב  וכמי  הגדול  כמנצח 
השאלה  הוצבה  התשיעית,  בכנסת  ה-18 
להצטרף  האם  התורה,  גדולי  בפני  הגורלית 
ההתבדלות  במגמת  להמשיך  או  לקואליציה 
שנות  כל  ישראל  אגודת  את  שאפיינה 
הכנסת  את  להוציא  והמערך,  מפא"י  שלטון 
את  ימים  באותם  שניווטו  מי  הראשונה. 
החלטות מועצת גדולי התורה היו מרנן ה'לב 

מגור,  שמחה' 
ר  ו מ א כ ש
בחודשי  היה 
ה  ג ה נ ה ה
 , ם י נ ו ש א ר ה
הישיבה  וראש 
מ  " מ א ר ג ה
את  זצ"ל.  שך 
המגעים היותר 
מול  ישירים 
ואנשיו,  בגין 
יו"ר  ניהל 
הארצי  המרכז 
'אגודת  של 
 ' ל א ר ש י
הרבי  ולימים 
מנחם'  ה'פני 

מגור זצ"ל.
המועצת  בפני 
דילמה  הונחה 
פשוטה  לא 
שכולנו יודעים 
איך הסתיימה. 
נרחיב  כבר 
המו"מ  בפרטי 
כפי  ובהישגים 
אותם  שרואה 
משתף  הוא  לכן  קודם  אבל  לייזרזון,  הרב 
היה  שכפסע  המוכיח  נוסף  בסיפור  אותנו 
ששוב יצליחו מחרחרי ריב ומדון לתקוע טריז 
משותפת  החלטה  ולמנוע  ישראל  גדולי  בין 
ההצטרפות  בשאלת  החרדית  ההנהגה  של 

לקואליציה.
הייתה  ישראל  גדולי  אצל  הרווחת  העמדה 
ליטול  לא  אולם  שיציבו  בתנאים  להצטרף 
מה  המדינה.  ובניהול  בממשלה  פעיל  חלק 
שאומר הימנעות מנטילת תפקידי שרים וסגני 
שרים. מה שהוביל את ההחלטה היה החשש 
מקבלת אחריות מיניסטריאלית על המתרחש 

במדינה על כל הכרוך בכך.
לילה לפני ישיבת המועצת ההיסטורית שעיני 
הרב  התוודע  אליה,  נשואות  היו  העולם  כל 
החרדי  ברחוב  הרוחשות  לשמועות  לייזרזון 
ומספרות שמרן הרב שך צפוי להימנע מלבוא 
לאוזניו  שגונבה  לאחר  המועצת  לישיבת 
ידיעה שהרבי מגור עומד להכריע בעד לקיחת 
שרים, כפי שהציע מנחם בגין. הרא"י לייזרזון 
הבין את המשמעות של היעדרות שכזו ומיהר 
לעשות את דרכו לרחוב אלפנדרי בירושלים, 
מעון הקודש של הרבי הלב שמחה. בכניסתו 
לבית ביקש לספר לרבי את המתרחש בדקות 
לומר  בידיו  סיפק  היה  טרם  עוד  אולם  אלו, 
את אשר על ליבו, מיהר הרבי ואמר לו "בלי 
לייזרזון  הרב  משחזר  מיד"  "הבנתי  שרים". 
אינם  שך  הרב  בפני  שנאמרו  "שהדברים 
שרים  תפקידי  ליטול  כוונה  כל  ואין  נכונים 

וסגנים".
נתן אותו  הרבי מגור הוציא תפוח ממגירתו, 
להרב לייזרזון ושיגר אותו לבני ברק להבהיר 
שדבר לא השתנה בנידון זה תוך שהוא מברך 
אותו שהשליחות תישא פירות. הרב לייזרזון 
את  והעביר  באמונה  שליחותו  את  מילא 
והשתתף  שקיבלם  הישיבה  לראש  הדברים 
של  ההיסטורית  בישיבתה  כרגיל  למחרת 
מועצת גדולי התורה שבסיומה ניתנה ההוראה 
לחברי הכנסת להיכנס לקואליציה. רק לדמיין 
מועבר  המסר  היה  לא  אילו  קורה  היה  מה 
והייתה פורצת מחלוקת שתמנע  ברגע הנכון 
את הכניסה לקואליציה. כל ההיסטוריה יכלה 

להיכתב בצורה שונה לחלוטין.

לתפוס תפוחים

שסובב  ולמה  עצמה  להחלטה  רגע  ונעבור 
אותה. למועצת גדולי התורה היו את הדרישות 
שלה בנוגע לצביון היהודי של מדינת ישראל 

גם  כמו  נושאים  ועוד  גיור  כשרות  בשבת 
תקצוב הישיבות ומוסדות התורה. אני שואל 
המרכזית  הנקודה  היה  מה  לייזרזון  הרב  את 
בגינה שינו גדולי ישראל ממה שהיה מקובל 

עד אז והחליטו על כניסה לקואליציה.
הרב לייזרזון מסביר שהסתמכו על הבטחותיו 
של בגין שהתחייב לקיים את כל מה שהשיתו 
מועצת  בשליחות  החרדיים  הנציגים  עליו 
אוהד  מאוד  יהודי  היה  "הוא  התורה  גדולי 
אפשר  ואכן  שלו.  ההבטחות  על  סמכו  ולכן 
שהוא  ביותר,  הגדולה  ההוכחה  את  לראות 
לא רק הבטיח אלא גם קיים" הוא מזכיר "כל 
בגין, כמו חוק  החוקים בתקופת כהונתו של 
'אל- טיסות  ניתוחי מתים, הפסקת  ההפלות, 

כהונתו.  בתקופת  עברו  כולם  בשבתות,  על' 
בתקופתו גם נכנסו כל תקציבי עולם התורה 

לספר התקציב, זה היה מהפך".
ששינתה  ההיסטורית  ההחלטה  התקבלה  כך 
לקצה.  מקצה  החרדי  הציבוריות  פני  את 
כנסת  חברי  מ-62  כאמור  הורכבה  הכנסת 
בלבד, ולהכרעת מועצת גדולי התורה הייתה 
משמעות נרחבת מאוד על כל העתיד השלטוני 
ארה"ב  נשיא  "אפילו  ישראל.  מדינת  של 
באותם ימים המתין בדריכות למוצא פיה של 
כל  תלויה  הייתה  בה  התורה,  גדולי  מועצת 

ההרכב השלטוני של מדינת ישראל".
שהוא  או  בגין  על  לחצים  להפעיל  צריכים  היו 

מיוזמתו בא לקראתנו?
"בכל פגישה שהייתה איתו, נציגי אגו"י באו 
העקרוניים  לעניינים  היענות  שיש  ודיווחו 
וההוכחה שהוא לא רק הבטיח אלא גם קיים. 
כדוגמה מביא הרב לייזרזון את סוגיית ניתוחי 
הציבורי.  היום  סדר  על  אז  שעמדה  מתים 
"אצלו חוקק החוק שאסור לנתח בלי הסכמת 

המשפחה".
בין  למצוא  אפשר  העקרוניים  לנושאים  מעבר 
דיור  גם לנושא הדיור כמו  הסעיפים התייחסות 

להשכרה.
"הרבי הלב שמחה דרש את זה, אבל זה לא 
שך  הרב  האלו.  הדרישות  כל  לפועל  יצא 
התבטא אז במועצת בשם ה'חפץ חיים' שאם 
זורקים תפוחים צריך לתפוס. במפורש הייתה 
לקחו  שרים.  לסגני  ולא  לשרים  לא  החלטה 
רק יושבי ראש וועדות, לורנץ היה יו"ר ועדת 

כספים ולורנץ יו"ר ועדת הרווחה".
ולדאגה  בעולים החדשים  לטיפול  אזכור  גם  יש 

הרוחנית עבורם, היה לך חלק בסעיף זה?
עלייה של  לקליטת  הוועדה  יו"ר  הייתי  "אני 
הפעילות  מן  חלק  היה  וזה  ישראל  אגודת 

עבור העולים של המחלקה שלנו".
מיוזמתו בא לקראתנו?

"בכל פגישה שהייתה איתו, נציגי אגו"י באו 
העקרוניים  לעניינים  היענות  שיש  ודיווחו 
וההוכחה שהוא לא רק הבטיח אלא גם קיים. 
כדוגמה מביא הרב לייזרזון את סוגיית ניתוחי 
הציבורי.  היום  סדר  על  אז  שעמדה  מתים 
"אצלו חוקק החוק שאסור לנתח בלי הסכמת 

המשפחה".
בין  למצוא  אפשר  העקרוניים  לנושאים  מעבר 
דיור  גם לנושא הדיור כמו  הסעיפים התייחסות 

להשכרה.
"הרבי הלב שמחה דרש את זה, אבל זה לא 
שך  הרב  האלו.  הדרישות  כל  לפועל  יצא 
התבטא אז במועצת בשם ה'חפץ חיים' שאם 
זורקים תפוחים צריך לתפוס. במפורש הייתה 
לקחו  שרים.  לסגני  ולא  לשרים  לא  החלטה 
רק יושבי ראש וועדות, לורנץ היה יו"ר ועדת 

כספים ולורנץ יו"ר ועדת הרווחה".
ולדאגה  בעולים החדשים  לטיפול  אזכור  גם  יש 

הרוחנית עבורם, היה לך חלק בסעיף זה?
עלייה של  לקליטת  הוועדה  יו"ר  הייתי  "אני 
הפעילות  מן  חלק  היה  וזה  ישראל  אגודת 

עבור העולים של המחלקה שלנו".

רביץ וליצמן חותמים על כניסה לממשלת שרון



 בפסח
אוכלים בבית

 עם כ-250 מוצרי תנובה כשרים למהדרין
שיאפשרו לכם ליהנות משפע טעמים מעולים
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