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יצחק לרר. 

צילומים: דוברות המשטרה, הכנסת 
אורחים רשב''י, פישל רוזנפלד, משה 

גולדשטיין

מהחגים  אחד  לכאורה  הוא  בעומר,  ל"ג 
הכנות  המון  סביבו  יש  בפועל  אך  הרגילים, 
ולוגיסטיקה. עשינו עבורכם קצת סדר, מה צפוי 
בארגונים  שנברנו  וככל  למה,  אחראי  ומי  לנו 
השונים, גילינו כל כך הרבה גורמים המעורבים 
לכם  ולהציג  חלקם  את  להביא  וניסינו  בתחום 

תמונה רלוונטית עבורכם, העולים למירון. 
בטיחותית,  מבחינה  רגועים  שתהיו  כדי 
מבצעים  אגף  מנהל  קריספל,  דוד  עם  שוחחנו 
סמנכ"ל  היימן  לייזר  ועם  הצלה  איחוד  של 
על  מהם  ולהתרשם  להבין  בכדי  הצלה,  איחוד 
הנעשה בארגון בימים אלה לקראת ל"ג בעומר. 
האבטחה  המבצע  לקראת  נערכים  "אנו 
העולים  רבבות  של  שלומם  לאבטחת  הגדול 
דוד  פותח  בעומר".  בל"ג  הרשב"י  לציון 
חובשים,  רופאים,  מתנדבים,  "מאות  קריספל, 
בכל  יתפרסו  הצלה  איחוד  של  ופראמדיקים 
רחבי ההר ב-8 משמרות סביב השעון ויאבטחו 
ישיבות  קיימו  הארגון  ראשי  החוגגים.  את 
ואגף  המקצועיים  הגורמים  כל  עם  היערכות 
 - השנה  של  הגדול  למבצע  נערך  המבצעים 
מבצע שיחל משעות הבוקר של יום רביעי ערב 
ל"ג בעומר ועד לשעות הלילה המאוחרות של 
מעמדי  לאחר  בעומר,  ל"ג  מוצאי  חמישי  יום 

ההדלקה האחרונים על ההר". 
המוכרות  התופעות  "אחת  מוסיף:  קריספל 
בתוך  ופציעות  התעלפויות  מירון,  בהר 
מסייע  השנה,  כל  שמסייע  הפתרון  ההמונים. 
בצל  לעבור  יכול  לא  שרכב  מקום   – פה  גם 
הצפיפות. יחידת האופנועים של הארגון תתפרס 
סביב כל הר מירון בכדי לתת מענה רפואי מהיר 
מהחניונים  הן  שתתקבל,  קריאה  לכל  ויעיל 
כלל,  בדרך  כבדים  עומסים  ישנם  בהם  הרבים 
והן מהמתחמים השונים סביב ההר כולו. ראשי 
הארגון יחד עם אגף המבצעים של איחוד הצלה, 
בשיתוף  היערכות  ישיבות  אלו  בימים  קיימו 

מערך  על  המפקדים  המקצועיים  הגורמים  כל 
האבטחה במירון בל"ג בעומר, לקראת תחילת 
מול  אחרונים  לתיאומים  וכן  הגדול,  המבצע 
שיפעלו  וההצלה  הביטחון  החירום  גורמי  כלל 

במקום". 
מציין  הצלה,  איחוד  סמנכ"ל  היימן,  לייזר 
מהפקת  "כחלק  כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
לקחים מאירועי האבטחה בשנים עברו וכתוצאה 
ידי  על  יוצבו  עברו,  בשנים  המיזם  מהצלחת 
מספרי  שלטי   750 ההר  במתחם  הצלה  איחוד 
אזורים שייתלו ב-109 אזורים במירון שיסייעו 
רבות להגעה מהירה של החובשים וכלל כוחות 
המיקום  עם  שיתקבלו  הפניות  לפי  החירום 
שיפעלו  מתנדבים  מ-500  למעלה  המדויק. 
אופנולנסים,  עשרות  השעון.  סביב  במשמרות 
רכבי שטח, ואמבולנסים. מספר רופאים שיתנו 
מענה מיידי למקרים במרפאות שיטפלו במאות 
המקרים שיגיעו במהלך מבצע האבטחה למוקד 

החירום 1221 של איחוד הצלה".
טייטלבוים מסר:  איחוד הצלה משה  מנכ"ל 
הרבים  מתנדביו  על  הצלה  איחוד  "ארגון 
משלמים בימים אלו את ההיערכות המקצועית 
ל"ג  בימי  במירון  הרפואית  האבטחה  למבצע 
מסירותם  את  מוכיחים  המתנדבים  בעומר, 
ומסייעים  חיים  הצלת  למען  מחדש  שנה  בכל 
וללא  בשלום  האבטחה  מבצע  את  לעבור  לנו 
ומודה  שמח  אני  במיוחד.  חריגים  אירועים 
ויתר  ישראל,  משטרת  עם  המלא  השת"פ  על 
הגורמים המקצועיים בשטח, מנכ"ל המקומות 
המקומות  מנהל  שוינגר,  יוסי  הרב  הקדושים 
על  ועוד,  דרעי  ישראל  הרב  צפון,  הקדושים 
כנה  דאגה  תוך  לפעילותנו  לסייע  הירתמותם 
שמתנדבי הארגון יוכלו לפעול בצורה המיטבית 
והיעילה לאבטחת ההמונים העולים למירון. אנו 
ממליצים לרבבות העולים כי בכל אירוע חירום 
לחייג  הנסיעה  במהלך  והן  במירון  הן  רפואי 
1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את  למוקד 
המענה הרפואי המהיר ביותר. מזכירים לציבור 
וכן  מאש  והזהירות  הבטיחות  לכללי  להיצמד 
לאור האסונות שאירעו בשנים שעברו ממליצים 

לנסוע אך ורק בתחבורה הציבורית."
הכנות  "לאחר  כי  ממד"א  נמסר  במקביל, 
אדום  דוד  מגן  רבים,  חודשים  במשך  נרחבות 
אלפי  מאות  את  רפואית  לאבטח  ומוכן  ערוך 
במירון.  הרשב"י  להילולת  שיגיעו  המתפללים 
מד"א בשיתוף ארגוני ההצלה ובתיאום מלא עם 
משטרת ישראל וכלל כוחות החירום והביטחון 
ממוקד  באירוע  הרפואית  האבטחה  את  ינהל 

שליטה של מד"א שהוקם בהר מירון".
מד"א  מרחבי  במירון,  ההילולה  במהלך 
ומיוחדת  גבוהה  בכוננות  יפעלו  הארץ  בצפון 
ולמעלה מ-200 אמבולנסים של מד"א שהוצבו 
תרחיש  לכל  מענה  לתת  ערוכים  יהיו  לתגבור 
ויעניקו טיפול רפואי מלא, מיידי ומקצועי לכל 
מכלל  אדום  דוד  מגן  כוחות  שתתקבל.  קריאה 
הצלה  ארגוני   23 עם  בשיתוף  הארץ  רחבי 
הפועלים תחת מד"א לאורך כל השנה, יאבטחו 

רפואית את מאות אלפי החוגגים.
והכנות  הערכות  לאחר  כי  אומרים  במד"א 
שעברה,  בשנה  ההילולה  בסיום  כבר  שהחלו 
ארגוני  כלל  מתנדבי  עם  יחד  אדום  דוד  מגן 
ישראל,  משטרת  עם  ובתיאום מלא  ההצלה 

הארצי  והמרכז  והביטחון  החירום  כוחות  כלל 
ומוכן  הקדושים, ערוך  המקומות  לפיתוח 
אלפים  מאות  של  בואם  לקראת  מירון  בהר 
להילולת הרשב"י. במקום יפעלו מאות רופאים, 
ראשונה  עזרה  ומגישי  חובשים  פראמדיקים, 
מד"א,  אופנועי  ההצלה,  וארגוני  מד"א  של 
בימבולנסים  נמרץ,  טיפול  ניידות  אמבולנסים, 
כן, המסוק הצפוני  ייעודיים. כמו  ורכבי הצלה 
במידת  ויוזנק  בכוננות  יעמוד  מד"א-להק  של 

הצורך. 
מיום ד' ועד לתום ההילולה יפעל לראשונה 
של  מיוחד  ובקרה  שליטה  מוקד  מירון  בשטח 
הארגון  של  הלאומית  החפ"ק  ממשאית  מד"א 
מהמתקדמות  בטכנולוגיות  שימוש  המאפשרת 
מרפאות,  שתי  הוקמו  מירון  בשטח  בעולם. 
הראשונה במתחם מד"א המרכזי צמוד לישיבת 
פאראמדיקים  ברופאים,  שתאויש  עקיבא,  בני 
שזיפרון  לחניון  בסמוך  והנוספת  וחובשים, 
לרגלי הר מירון, שתאויש גם היא באנשי מד"א. 
המהדרין  ובציר  הרשב"י  לקבר  סמוך  בנוסף, 
ייפרס כוח עתודה רגלי של מאות פאראמדיקים 
וחובשים, שיעניקו מענה רפואי מיידי לכל צורך 
האדמו"רים,  של  ההדלקה  בנקודות  רפואי. 
מד"א  של  משותפות  חוליות  לראשונה  יוצבו 
וארגוני ההצלה יחד עם משטרת ישראל וכיבוי 

אש.
אביטן אמר  אורן  במד"א,  ירדן  מנהל מרחב 

את  רפואית  לאבטח  נערכנו  שנה  "כבכל  כי 
להגיע  צפויים  אליה  במירון  הרשב"י  הילולת 
את  בעומר.  ל"ג  במהלך  אדם  בני  אלפי  מאות 
שעברה,  בשנה  כבר  התחלנו  שלנו  ההערכות 
בחודשים  הנדרשים.  הלקחים  הופקו  כאשר 
עם  מלא  בתיאום  פועלים  אנחנו  האחרונים 
ועם שאר  ישראל, המשרד לענייני דת  משטרת 
שצפוי  לקהל  פונים  אנו  הרלוונטיים.  הגורמים 
כוחות  להנחיות  להישמע  להילולה  להגיע 

הביטחון ולהימנע מדוחק". 
כי "ההילולה  בין, הוסיף  מנכ"ל מד"א, אלי 
במירון היא אחד האירועים הציבוריים הגדולים 
שנה,  מדי  לקראתו.  להיערך  נדרש  שמד"א 
מראש  ונערכים  בשטח  ערוכים  מד"א  כוחות 
מנת  על  אפשריים,  תרחישים  של  רחב  למגוון 
המהיר,  הטוב,  הרפואי  המענה  את  להעניק 
השנה  גם  לחוגגים.  ביותר  והאיכותי  היעיל 
קיצוניים,  תרחישים  של  רחב  למגוון  נערכנו 
למשתתפים  רפואיים  טיפולים  להענקת  בנוסף 

שחלילה ייפצעו…"

בכל דרכך דעו 

עולה  ושנה,  ובגזרה התחבורתית: בכל שנה 
שאלת התחבורה לסדר היום. עם ישראל שיודע 
הוא את הישועות הגדולות שבמקום ציונו של 

בעוד שבוע:
ההילולא הגדולה מכולן

כמידי שנה, צפויים רבבות לעלות למירון ולהשתטח על ציונו של רשב"י, בהילולא הגדולה מכולן • 'כל ישראל' 
יצא לבדוק את היערכות ארגוני החירום וההצלה, משרד התחבורה וחברות האוטובוסים • כמה רכבות ייצאו 

בשעה? ומה מתכננת המשטרה?
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במקום  שהייה  על  מוותר  לא  האלוקי,  התנא 
הציבורים  התחבורה  הגדול.  ביום  ובתפילה 
רחבים.  במובנים  התייעלה  האחרונות  בשנים 
התחבורה  במשרד  בשורה  עם  מגיעים  כעת 
משרד  למירון.  שתסיע  רכבת  על  ומספרים 
התחבורה יפעיל מערך היסעים נרחב להילולת 
רכבות  לראשונה  שיכלול  במירון,  הרשב"י 
החוגגים  אלפי  מאות  את  שיסיעו  מיוחדות 
במירון, לאורך כל שעות היממה. כך הודיע שר 
ישראל  החוץ,  שר  ומ"מ  והמודיעין  התחבורה 

כץ. 
רכבות  שירות  יופעל  ההילולה,  במסגרת 
רכבת  והלילה, מתחנות  היום  כל שעות  לאורך 
יתבצע  השירות  הארץ.  רחבי  בכל  מרכזיות 
חוף- חיפה  בתחנת  רכבות  החלפת  באמצעות 

ברכבות  הנוסעים  ימשיכו  משם  הכרמל. 
בעומר  ל"ג  בערב  כרמיאל.  לתחנת  מיוחדות 
רכבות  שתי  יופעלו  במאי(,   22 רביעי,  )יום 

הכרמל  חוף  חיפה  מתחנת  כיוון,  לכל  בשעה, 
לשעה  ועד  הצהריים  אחר  משעות  כרמיאל,   –
01:00 לאחר חצות. מהשעה 01:00 בלילה ועד 
05:00 לפנות בוקר )יום חמישי(, תפעל  לשעה 

בין התחנות רכבת אחת לשעה, בכל כיוון.
כמו כן, יופעלו רכבות מיוחדות מתחנות בני 
ברק וראש העין-צפון ישירות לתחנת כרמיאל, 
יצאו  עם עצירות בתחנות פתח תקוה. הרכבות 
בשעות 17:00, 19:00, 20:48, 23:20 ו-01:00 
וישירה  מיוחדת  רכבת  תופעל  כן,  כמו  בלילה. 
בשעה 18:00 מתחנת אשדוד עד הלום אל תחנת 
יופעלו  בנוסף,  ביניים.  עצירות  ללא  כרמיאל, 
לתחנות  כרמיאל  מתחנת  ישירות  רכבות  חמש 
בני ברק, פתח תקוה )קרית-אריה וסגולה( וראש 
בעומר  ל"ג  בליל  יצאו  הרכבות  העין-צפון. 
)רביעי( בשעות: 23:06, 01:06, 03:06, 04:10, 
מיוחדת  רכבת  חמישי.  יום  בבוקר  ו-10:06 
לתחנת  כרמיאל  מתחנת  תצא  נוספת  וישירה 

בשעה  ביניים,  עצירות  ללא  הלום,  עד  אשדוד 
02:30 לפנות בוקר. 

בל"ג בעומר )יום חמישי, 23 במאי(, תוכפל 
 – הכרמל  חוף  חיפה  בקו  הרכבות  תדירות 
כרמיאל, לשתי רכבות בשעה, לכל כיוון. בתחנת 
מיוחדים  אוטובוסים  לנוסעים  ימתינו  כרמיאל 
שיסיעו אותם עד לקבר הרשב"י, בהצגת כרטיס 
ברכבות  הכרטיסים  מכירת  ברב-קו.  משולב 

תוגבל ל-650 מקומות לכל רכבת. 
ההיסעים  מבצע  במסגרת  כי  ציין  כץ  השר 
יבוצעו  התחבורה,  משרד  שמוביל  הגדול, 
למעלה מעשרת אלפים נסיעות מכל רחבי הארץ, 
באמצעות למעלה מ-2000 אוטובוסים. בנוסף, 
יופעל מערך הסעות נרחב של קווי אוטובוסים 
בני  הבאות:  מהערים  יופעלו  למירון  ישירים 
עילית,  מודיעין  עילית,  ביתר  ירושלים,  ברק, 
טבריה,  נתניה,  חיפה,  אשדוד,  שמש,  בית 
אלעד,  צפת,  רכסים,  גת,  קרית  עפולה,  חצור, 
טבריה, נתיבות ואופקים. ההגעה למתחם הקבר 
אוטובוסים  עשרות  באמצעות  תתבצע  במירון 
האוטובוסים  נוסעי  עבור  שיופעלו  )שאטלים(, 
בעלי  ופרוד.  הוזים  עין  מחניונים  תשלום  ללא 
רכב פרטיים מופנים לחניונים בכרמיאל, חצור 
האוסרת  המשטרה,  הנחיית  בעקבות  וצבעון, 
 220 פרטיים.  רכב  כלי  עם  למירון  הגעה  על 
את  תשלום  ללא  מהחניונים  יסיעו  אוטובוסים 
ההילולה  למוקד  והנוסעים  הפרטי  הרכב  בעלי 

במירון.
ציבורית  לתחבורה  הארצית  הרשות  מנהל 
כי  הדגיש  אסרף,  אמיר  התחבורה,  במשרד 
מדובר באירוע מורכב ורב משתתפים, המחייב 
שיתוף פעולה בין כל הגורמים השונים ובכללם 
הארצי  המרכז  ישראל,  במשטרת  התנועה  אגף 
הדתות,  במשרד  הקדושים  המקומות  לפיתוח 
הרשויות  הציבורית,  התחבורה  מפעילי 
המקומיות ועוד. "הרשות נערכה למבצע מורכב 
לקחים  הפקת  תוך  חודשים,  מספר  במשך  זה 
ההגעה  את  לשפר  במטרה  קודמות,  משנים 
קורא  אני  באזור.  הסדר  על  ולשמור  להילולה 
לציבור המשתתף בחגיגות ל"ג בעומר במירון, 
הזמנים  לוחות  אודות  הפרסומים  אחר  לעקוב 

את  מראש  ולרכוש  הציבורית  התחבורה  של 
כרטיסי הנסיעה לאירוע", הוסיף אסרף.

שבעה  ישתתפו  הגדול  ההיסעים  במבצע 
נתיב  חברת  בהם  ציבורית,  תחבורה  מפעילי 
בדרום,  דן  אפיקים,  סופרבוס,  אגד,  אקספרס, 
מהחברות  חלק  קווים.  וחברת  מטרופולין 
בעלי  מטעם  קבלניות  כחברות  יופעלו 
מותנה  למירון  בהיסעים  השימוש  הרישיונות. 
התשלום  אם  גם  מראש,  כרטיסים  בהזמנת 
"חופשי  מנויי  באמצעות  מתבצע  עליהם 
הכרטיסים  מכירת  יומי".  "חופשי  או  חודשי" 
הוקדמה לכעשרה ימים לפני ל"ג בעומר ועד 72 
שעות לפני ההילולה. הזמנת הכרטיסים תבטיח 
לנוסעים את מועד הנסיעה הרצוי עבורם ותעניק 
למפעיל התחבורה הציבורית אפשרות להיערך 
כראוי למספר ההסעות הנדרש בכל שעת נסיעה. 
יופעל חדר מצב של משרד התחבורה  כן,  כמו 
בהר מירון, במטרה להעניק מענה מיידי לצרכי 
רישוי וניהול של מפעילי התחבורה הציבורית. 
זאת, החל מיום רביעי בבוקר ועד ליום חמישי 
של  ניהולי  בדרג  יאויש  המצב  חדר  בלילה. 
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית וכל מוקדי 
והטרמינלים  האוטובוסים  קווי  של  היציאה 
השונים יאוישו גם הם בנציגי משרד התחבורה.

ישראל,  משטרת  גם  התחבורה,  משרד  לצד 
בר  שמעון  רבי  להילולת  אלה  בימים  נערכת 
יוחאי בל"ג בעומר. המשטרה מייחסת חשיבות 
זו  ובמסגרת  המבצעית  להיערכותה  עליונה 
אלפי שוטרים ולוחמי משמר הגבול ייטלו חלק 
הטכנולוגיים  האמצעים  כלל  ויופעלו  במבצע 
זאת  כל  ישראל,  משטרת  לרשות  העומדים 
ולהבטיח את בטחון  במטרה לשמור על הסדר 
ההילולה  בימי  המבצע  את  באירוע.  המבקרים 
והפיקוד על כלל כוחות המשטרה יוביל מפקד 
מחוז צפון ניצב אלון אסור וראש אגף התנועה 
ניצב אבי אדרי יפקד על מערך התנועה על כל 
"המשטרה  והמורכב.  הרגיש  במבצע  היבטיו 
החוגגים  של  בהגעה  שניתן  ככל  להקל  פועלת 
חיי  בשגרת  הפגיעה  את  למזער  וכן  למירון, 

תושבי האזור", אומרת המשטרה.
שלבים  בשלושה  תבוצע  למבצע  ההיערכות 

עיקריים לפי מה שמפרסמת המשטרה:
השבוע  בתחילת  כבר  שחל  הראשון,  בשלב 
)12/5/19( הוצבו שוטרי משטרת ישראל סמוך 
הסדר  על  לשמור  במטרה  ההילולה  למתחם 

במתחם לקראת האירוע.
השלב השני, והעיקרי של המבצע, יחול ביום 
 07:00 )22/5( מהשעה  רביעי ערב ל"ג בעומר 
לחצות.  בסמוך  חמישי  ביום  ויסתיים  בבוקר 
בשלב זה כ-5,000 שוטרים ולוחמים יפרסו בכל 
צירי התנועה המגיעים למירון במעגלי אבטחה 
היקפיים וברחבי המתחם והכל במטרה לאבטח 
את  לפקוד  הצפויים  המבקרים  אלפי  מאות  את 

המתחם. 
ההילולה,  סיום  עם  יחול  השלישי,  השלב 
במטרה  במתחם  יפעלו  כנרת  מרחב  שוטרי 

להשיב את המקום לפעילות שגרתית סדירה.
זמני  סביב  תתנהל  ההילולה  שנה,  כבכל 
הדלקה קבועים מראש. האירוע יפתח בהדלקה 
רביעי  ביום  באיאן,  חסידות  של  הראשונה, 
ויסתיים בהדלקת האחרונה של   ,20:30 בשעה 
בשעה  חמישי  ביום  אהרון,  תולדות  חסידות 

 .19:00

כל השנה, בציון הרשב''י / הרב אליעזר קרלבך

רבות בשנים שיהודים מכל קצוות תבל נוהרים לקברו של התנא האלוקי רבי שמעון בר 
יוחאי במירון, להעתיר בתפילה אצל הצדיק לישועת הכלל והפרט.  במשך כל השנה, בימים 
טובים, במועדי השנה ובימי חולין. תמיד, בכל עת ובכל שעה, עולים יהודים לציון הקדוש 
לבקש רחמים אצל אדוננו בר יוחאי שימליץ טוב בעדנו.  ותמיד אנחנו שם. במקום הקדוש. 
יהודי  כל  ישראל.   עם  של  ליבם  את  ולשמח  לימינו  לעמוד  הטהור,  בצלו  להסתופף  זוכים 
ויהודי, אשר עושה דרכו הארוכה לציון הקדוש יודע, כי ב''הכנסת אורחים רשב''י'', ימצא 

רוויה לנפשו העייפה וסעודה כיד המלך להשביע רעבונו לזכות ולכבוד התנא האלוקי. 
לא רק בל''ג בעומר, לא רק בימים טובים ולא רק בשבתות. במשך כל השנה, במשך כל יום. 
תמיד לאורו ובצילו של הצדיק, כדי לזכות את עם ישראל.  אבל לא רק לעולים לציון הקדוש. 
גם למי שלא עלה בידו ולא זכה לעלות לרגל, או נקלע לעת צרה לא עלינו וזקוק לישועה אצל 
יעתירו עבורו ועבור בני ביתו. מכל העולם,  הצדיק. כולל האברכים שבציון הקדוש, תמיד 
יהודים מתקשרים ל''הכנסת אורחים רשב''י'' ומבקשים   - יום, כמעט בכל שעה  במשך כל 
מאברכי הכולל שבפתח המערה, להזכיר את שמם לתפילה. זה לרפואה שלמה, ההוא לזיווג 

הגון ואחר לפרנסה ברווח. 
כי כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. וזכינו להיות שליחם של עם ישראל 
ולהושיב ישיבה על קברו, ולהעתיר למען כלל ישראל.  אני מודה להקב"ה על הזכות העצומה 
לזכות  דשנות  סעודות  הצדיק  ציון  על  להתפלל  העולים  לרשות  להעמיד  בחלקינו  שנפלה 
הצדיק. אבי הרב מאיר שיחי', ממשיך ביחד עם הרב יעקב פרלמוטר כבר כמעט  50 שנה את 
המפעל האדיר הזה אשר כולם מכירים כ'הכנסת אורחים רשב''י' מירון' אשר מידי יום ויום, 
שבת וחג, מאכיל אלפי יהודים על ציון התנא האלוקי רשב''י הקדוש.  כאשר בל''ג בעומר 
עצמו, מוקמים אוהלי ענק בסמוך לציון הקדוש, לקליטת רבבות העולים מירונה, עם סעודות 

ענק לכבוד הצדיק, אוכל ושתייה לכל אורך היממה בשפע.
בל''ג בעומר הוא מעמד התפילה המרומם בפתח המערה, סדר  ביום הנשגב  רגש השיא 
התפילה המיוחד, הזכרת שמות הזקוקים לישועה ורגע הדלקת הנר הקדוש בפתח המערה עם 
גדולי ומאורי הדור שליט''א אשר חוצבים להבות אש. ההתרגשות צפה בי כשאני נזכר בל''ג 
בעומר שנה שעברה, כשהגיעו משפחת א.ל. עם בן ה-3 לערוך לו ''חלאקה'' במירון ולומר 
תודה לרבי שמעון, אחרי שהמתינו 17 שנה ולא היה להם ילדים – זוג מבוגר שנראה יותר 
כמו הסבא והסבתא של הילד מאשר ההורים שלו... עין לא נותרה יבשה ב'חלאקה' הזה.  וזה 
רק על קצה האצבעות אין מספיק עטים בעולם, ואין די נייר ביקום להספיק לתאר את הניסים 
והנפלאות אשר רואים אצל הרשב''י הקדוש, ניסים שראיתי במו עיני, ששמעתי מכלי ראשון, 
מפי בעל המעשה. לא אוכל לפורטם כי רבים הם. כל יהודי יודע שאצל רשב"י התפילות לא 

חוזרות ריקם, אף פעם.
הניסים האלה, והסיפורים שאנו שומעים מפי כל כך הרבה יהודים שלוקחים חלק בסעודות 
של הרשב''י ומשמחים את בניו, שרואים ישועות עצומות ונפלאות בזכות התנא האלוקי רבי 
בזכות  חלק  לקחת  ישראל  עם  למען  לפעול  הכח  את  לנו  שנותן  מה  זה  יוחאי,  בר  שמעון 
וימלא הקב''ה משאלות  וברצון  העצומה בשמחת הרשב''י.  שיתקבלו תפילותינו ברחמים 

לבנו לטובה, אכי''ר.



י"ב אייר תשע"ט 17/5/19 6

איך פותרים את העומס במירון 
בגישת ימין והשמאל

שבוע לפני ל"ג בעומר, ואני לא יודע מה יהיה השנה. 
אבל אם לשפוט לפני שנים קודמות, אנחנו יודעים מה 
כל  "אם  ופקקים".  עומס,  "דחיפות,  הכותרות:  יהיו 
הקריסות" ואז יבואו תיאורים קשים על מריבות, אלימות, ילדים 

שנאבדו, אנשים שנפצעו או התעלפו וכו' וכו'.
ואין ספק שיש פה בעיה קשה, ויש פה הרבה אחראים לסיפור. 
שנתונים  שינויים  ולעומתם,  לבצע.  שקל  שיפורים  הרבה  ויש 

לגחמות של כמה טועני בעלות ו"חזקות'', ועוד. 
רבי  התנא  של  קברו  שעל  והמבנה  מירון  הר  ברור:  אחד  דבר 
נועדו לעומס של מאות אלפי  ולא  נבנו  לא   - יוחאי  בר  שמעון 

אנשים ביממה אחת. אז מה עושים?!
אפשר לומר שמדובר בבחירה של אנשים, אנשים יודעים שעמוס, 
והם החליטו לבוא למרות הסיכון. כך שזה בסדר שיש דחיפות, 
המתנות, פציעות, ולצערנו גם יש הרבה תאונות קטלניות כתוצאה 

מעייפות, עצבנות, העדר תאורה בחלק מהכבישים ועוד.
אנשים  שני,  ומצד  בסדר.  לא  שזה  מניחים  אנחנו  אם  אבל 
ממשיכים להגיע באופן המסכן את הציבור, ומצד שלישי מדובר 
המקום  את  להתאים  שקשה  כך  שליטה  מאבקי  רווי  במקום 

להילולה המונית כזו. מה עושים?!
מס  הטלת  של  מכיון  לנושא  לגשת  אפשר  גישות.  כמה  פה  יש 
ההתארגנות  לצורך  הציבורית  בקופה  כסף  שיהיה  כדי  כללי, 
לגרום  כדי  שמגיע  מי  על  מס  להטיל  אפשר  תשתיות.  ושיפור 
לאנשים שזה יקר להם מידי - שלא להגיע. אפשר לבקש תשלום 
והשתתפות בהוצאות. אפשר לחסום אנשים מלהגיע ועוד ועוד.

הבה נסקור כמה מהגישות המיושמות כיום בישראל בצורה כזו 
או אחרת.

מס מירון
כל אזרח בישראל ישלם מידי חודש סכום של כסף שיוקצה לטובת 
שיפוץ המקום, סדרנים, חניות, גשרים, רכבות וכל הנדרש. ככה 
עשו לדוגמה ב"מס הרדיו" שהוטל על בעלי הרכבים בישראל. 
ובעלי  ציבורי.  רדיו  שידור  לממן  שצריך  החליטה  הממשלה 
ברכב  המובנה  רדיו  במכשיר  כלל  בדרך  מחזיקים  הרי  רכבים 
אגרת  לשלם  בישראל  רכב  בעל  כל  על  להטיל  הוחלט  ולכן   -
רדיו כחלק מאגרת הרישוי השנתית. )ב2019 כל בעלי הרכבים 
164 ש"ח לתאגיד השידור הישראלי, בלי קשר  שבינינו ישלמו 

אם האזינו או לא.(.

מס נסיעה
כל מי שמגיע למירון ישלם מס של 20% לפי הוצאות הנסיעה. 
מי שהגיע מרחוק ברכב פרטי ושילם על הנסיעה כ150 ש"ח - 
ומי  בארנק.  כסף  הרבה  לו  שיש  התברר  שהרי  ש"ח   30 ישלם 
סימן   - ש"ח   10 רק  והוציא  ציבורית  בתחבורה  מקרוב  שהגיע 
שיש לו עכשיו קצת כסף בארנק. אז ניקח ממנו רק 2 ש"ח. ומי 
ניקח  לא  ולכן  בארנק.  כסף,  לו  שאין  כנראה  בטרמפ?  שהגיע 
ממנו כלום. נעים להכיר. זהו מס ערך מוסף או בשמו המקוצר 
"מע"מ" שעיקרו גביית מיסים ברגע שמגלים שיש לאזרח כסף 
נזיל בכיס. הבשורה הרעה? הוא אכן יוצא מהכיס שלנו על כל 

נסיעה. הבשורה הטובה? זה רק 17%...

דמי כניסה
כל מי שמגיע לשמוח בהילולת רבי שמעון בר יוחאי, ישלם 20 
ש"ח דמי כניסה, וזאת, בנוסף על התשלום על הנסיעה. ככה עשו 
22 ש"ח ל39 ש"ח למבוגר  בין  והגנים, שגובים  ברשות הטבע 
בהוצאות  כהשתתפות  טבע.  ושמורות  לאומיים  בגנים  המבקר 

תחזוקת המקום והשמירה על הסדר.

מס כניסה
של  האמיתי  מהשווי  כפול  שהוא  מס  ישלם  שמגיע  מי  כל 
וכו'. לדוגמה, אם עלות  ומימון המשטרה  השתתפות בהוצאות 
ההיערכות מדי שנה היא עלות של 10 מיליון ש"ח )סתם זרקתי 
מספר( ובחלוקה לחצי מיליון איש, מדובר ב20 ש"ח לאדם. אזי 
יגבו 40 ש"ח כדי לצמצם את כמות המגיעים. ככה עושים לדלק 
בישראל. המחיר של ליטר בנזין הוא רק 3.5 ש"ח, אבל מוסיפים 
עליו מס "בלו" של קרוב ל100%, כדי הדלק יהיה יקר ואנשים 

ימנעו מלהשתמש ברכבים.

מבחן כניסה
מי  תגדיר  מומחים  ועדת   - הכניסה  ומס  הנסיעה  מס  על  בנוסף 
ראוי לבוא בשערי הציון הקדוש. כל מי שרוצה להיכנס למתחם, 
מי  ורק  המבחן(  ובדיקת  טיפול  אגרת  )וישלם  מבחן  יעבור 
המוניות.  בתחום  עושים  ככה  להיכנס.  יוכל  בבחינה  שהצליח 
יוכל להסיע את הזולת עבור תשלום.  הרי לא הגיוני שכל אדם 
בעומס  להיתקל  שעלולים  הנוסעים  בציבור  לפגיעה  יביא  זה 
של הצעות לטרמפ בתשלום. לעומת זאת מי שעובר את מבחן 
המומחים, ומשלם למדינה בין 100,000 ל200,000 ש"ח )תלוי 

בוותק( על "מספר ירוק" הוא אדם שהכי ראוי לשרת נוסעים.

הגבלת כניסה
וועדת מומחים תגדיר כמה אנשים יכולים להיכנס באופן נורמלי 
להר מירון. ונניח שמדובר ב100,000 איש, אזי לאחר כניסה של 
אחריהם  הבאים  וכל  לאזור.  הכניסה  את  יחסמו  איש   100,000
יסתובבו ויחזרו הביתה או ימתינו שהמקום יתפנה. ככה עושים 
באזור הכותל המערבי בזמני עומס. חוסמים את הרכבים ובמידת 

הצורך גם את האנשים.

הגרלת כניסה
כניסה  כרטיסי  יוגרלו  המומחים,  וועדת  לקביעת  בהתאם 
יזכה  נורא, אולי  יכנס, ומי שלא, לא  ל100,000 איש. מי שזכה 
בפעם הבא. ככה עושים בתוכניות דיור למיניהן והגרלות "מחיר 

למשתכן".

הלאמה
וזה  לאזור,  גדול  ביקוש  שיש  גילתה  ישראל  שמדינת  כיון 
האזור  את  מלאימים  אזי  התיירות.  למשרד  כסף  להכניס  יכול 
לטובת  החוקיים  הבעלים  כל  את  מגרשים  עליו.  ומשתלטים 

האינטרס הציבורי. 
עשו  וככה  המדינה.  קום  עם  כבר  החשמל  לחברת  עשו  ככה 
לרבים וטובים. וכך עשה יאיר לפיד למעשה גם למתחם קברו של 
רבי שמעון בר יוחאי במירון. איך זה יפתור את בעיית העומס? 

למלאימים הפתרונים.
אבל הפעם דווקא בג"צ הוא שהציל את המקום מידיו של לפיד 

ושלח את הצדדים למצוא חלופות אחרות.
ומה בתכלס?

לשמאל.  הימין  גישת  בין  ההבדל  הוא  הגישות  בין  ההבדל 
גישת הימין גורסת לאפשר לאזרח את מירב החופש, ומינימום 
המיסים. והמחיר של זה הוא שהאזרח גם נושא במירב האחריות 

על מעשיו. 
לדעת  האזרח בהתאם  את  ולהנדס  להגביל  היא  גישת השמאל, 
ולמעשה  האפשרי.  המיסים  מירב  את  עליו  ולהטיל  המומחים, 
להוריד מהאזרח את האחריות והקשר הישיר בין המעשים שלו 

לתוצאות.
כשצר המקום מלהכיל את האנשים שרוצים להגיע אליו. וככל 
משום  להתערב,  נדרשת  המדינה  אז   - לציבור  בסכנה  שמדובר 
שאחד התפקידים המרכזיים להצדיק את קיומה של המדינה הוא 

לשמור על ביטחון האזרח מאויבים בחוץ ומסיכונים בפנים.
את  לשלטון  ונותנים  מלאימים  כל  קודם  אזי  השמאל,  בגישת 
אזי   - תקציב  תוספת  צריך  ואם  בנעשה.  לשלוט  היכולת  מירב 
מטילים את התשלום על כלל האזרחים, גם אלו שלא מעוניינים 

או זקוקים לשירות המוצע.
על  האחריות  את  מטילים  כל  קודם  זאת,  לעומת  הימין  בגישת 
כדי  ציבוריות  עלויות  יש  אם  מבחירתו.  למקום  שמגיע  האזרח 
לנהל את הסדר - אזי המבקר ישלם על דמי השתתפות בהוצאות 
מכסים,  זכיונות,  קריטריונים,  הגבלות,  מיסים,  בלי  הביטחון. 
מכסות, מומחים וכדומה. פשוט לקחת אחריות ולממן את הסדר 

והביטחון.
- עדיין  ידי המבקרים  גם לאחר תשלום מלא ההוצאות על  אם 
את  לנהל  כדי  תשתיות  שיפור  או  אדם  כוח  יותר  ונדרש  עמוס 
ועוד.  עוד  הכניסה  דמי  את  מעלים  אזי   - בטוח  באופן  העומס 
עד לרמה שדמי הכניסה מכסים את כל צרכי הביטחון. וכך יוצא 

שהאזרח נושא באחריות למעשיו ולבחירותיו.
ומה היתה גישתו של בר יוחאי?!

למעשה, כל סיפור הבריחה למערה היתה בגלל שהעז להצביע 
על הכוונות הנסתרות של השלטונות. הרומאים ראו את עצמם 
כ"אומה מתוקנת שמעשיה מתוקנים" שומרים על הסדר, התרבות 
והניקיון. אבל היה ברור שהכוונות מאחורי זה לא תמימות כל 
אלא  תקנו  לא  שתקנו  מה  ש"כל  שמעון  רבי  טען  זה  ועל  כך. 
 - זונות; מרחצאות  - להושיב בהם  לצורך עצמן. תקנו שווקים 
זאת  וכששמעו  מכס".  מהם  ליטול   - גשרים  עצמן;  בהם  לעדן 

הרומאים - ביקשו להורגו, ולכן ברח למערה.
וברוך ה' זכינו שהרומאים אינם פה יותר, ומדינת ישראל שואפת 
באמת להיות אומה מתוקנת שמעשיה מתוקנים. אבל עדיין צריך 
להיזהר מהגורמים שמנצלים את כוחם הציבורי כדי ליטול מכס 

מהציבור בכדי לעדן את עצמם.
ֲעֵדנּו, ֲאדוֵֹננּו  ּתוָֹרתוֹ ָמֵגן ָלנּו, ִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינּו, הּוא ַיְמִליץ טוֹב ַבּ

ר יוָֹחאי. ַבּ

מתי הורביץ/ מתכנת ובלוגר
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בנתיב זההחסדחמישישי

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

קמח חיטה מלאלחמית 
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690הפסח
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אוריאל צייטלין

נעשו  כי  האמירויות  איחוד  של  החוץ  משרד  דיווח  השבוע 
מכמה  אזרחיות  מסחריות  משא  ספינות  בארבע  חבלה  פעולות 
של  הטריטוריאליים  המים  בקרבת  התרחש  האירוע  מדינות. 
לא  כי  נטען  בהודעה  אל-פוג'יירה.  לנסיכות  סמוך  האמירויות 
היו נפגעים בנפש וגם לא הייתה דליפה של חומרים מזיקים או 
של דלק מהספינות. הערכה הרווחת היא כי מי שעומד מאחורי 

הסיפור הם האיראנים. 
הסיפור  את  לספר  צריך  זה  איראן? בשביל  האינטרס של  מה 
הגרעין.  מהסכם  ארה"ב  של  לפרישה  לחזור  ובעצם  מהתחלה 
בעזרת המכון למחקרי ביטחון לאומי, חזרנו לתחילת הסיפור על 
מנת לעשות סדר בכל הנעשה בימים אלה במפרץ הפרסי: במאי 
פרישת  עקב  זאת,  בראייתה.  קשה,  שנה  איראן  מסכמת   2019
ארצות הברית מהסכם הגרעין והטלת סנקציות אמריקאיות עליה. 
הסנקציות פגעו בעיקר במגזרי הנפט והפיננסים, וגרמו נזק חמור 
ולבנות  להתבסס  איראן  של  ניסיונה  בנוסף,  איראן.  לכלכלת 
בסוריה יכולות צבאיות מתקדמות מול ישראל נחל כישלון צורב.

הברית  ארצות  את  הוציא  הברית  ארצות  נשיא   ,2018 במאי 
מההסכם הגרעין עם איראן. שנה בדיוק עברה מאז ואיראן כבר 
למעשה,  הברית.  ארצות  עליה  שהטילה  בסנקציות  עומדת  לא 
בשנה האחרונה איראן התאפקה מלהתבטא בנושא הסכם הגרעין, 
בכדי לגרום לאירופה להעניק לה פיצוי על הסנקציות של ארצות 
הברית ובעיקר להמתין בציפייה לבחירות בארצות הברית בשנת 
2020, בתקווה שדונאלד טראמפ לא יזכה לכהונה שניה ובמקרה 

כזה הנשיא הבא יחזור להסכם הגרעין. 
שבחודש  אלא  פיצוי,  לקבל  הצליחה  לא  שאיראן  רק  לא  אך 
שהטילה  לסנקציות  הקשור  בכל  החרפה  ישנה  אף  האחרון 
טראמפ  הנשיא  שנתן  הפטורים  ביטול  האמריקאית:  המעצמה 
להן  התאפשר  שבמסגרתם  נוספות,  ומדינות  יפן  הודו,  לסין, 
נחושת,  פלדה,  קניית  על  הוטלו  סנקציות  מאיראן;  נפט  לייבא 
ביטלה  הברית  ארצות   - הגרעין  ובתחום  מאיראן;  אלומיניום 
שני היתרים, שאפשרו לאיראן לייצא את עודפי החומר המועשר 
והמים הכבדים שהיא מייצרת על פי תכתיביו של הסכם הגרעין. 
מהלך כואב נוסף היה הכרזה אמריקאית על משמרות המהפכה 
שעליו  למסקנה,  לפיכך  הגיע  בטהראן  המשטר  טרור.  כארגון 
לגבש אסטרטגיה שונה, או לפחות לעדכן את האסטרטגיה - תוך 

מעבר למדיניות אקטיבית יותר, אם כי מדודה וזהירה.
תקדים  בצורה חסרת  כלכלית  איראן  על  מעיק  הנוכחי  המצב 
ופוגע בכבוד הלאומי שלה ועל כן, איראן מנסה לפעול עכשיו נגד 
איראן שואפת  כנגדה בכמה מישורים מרכזיים:  עיצומים  אותם 
לאלץ את מדינות אירופה להעניק לה פיצוי על הסנקציות, פעולה 
בתחום הצבאי – שאומר לגבות מחיר מארה”ב ומישראל במטרה 
לייצר הרתעה, ובתחום הנפט – כלומר, איראן מאיימת על ערב 
אם  נפט  תייצאנה  לא  הן  שגם  האמירויות  איחוד  ועל  הסעודית 

איראן לא תוכל לעשות כן. 
איראן כאמור חותרת לפעולה בכמה תחומים, ואלה האפשרויות 
מינוריות של  - הפרות  הגרעין  בפניה: שחיקת הסכם  שעומדות 
העלאת  או  האורניום  העשרת  היקף  בהגברת  היתר  בין  סעיפיו, 
גרעינית  לפעילות  וחזרה  מההסכם  פרישה  ב.  ההעשרה;  אחוז 
וחידוש  בנתנז  צנטריפוגות  אלפי  עשרות  הצבת  תוך  נרחבת, 
הפרוטוקול  על  החתימה  ביטול  לצד  באראק,  בכור  הפעילות 
הנוסף של סבא"א; ג. פרישה מהאמנה למניעת תפוצה גרעינית, 

מהלך שיאפשר פיתוח פצצה גרעינית.

פגיעה  כמו  אופציות  כמה  גם  יש  לאיראן  הצבאי  בתחום 
בחיילים אמריקאים בסוריה ובעירק על ידי ארגונים תחת חסותה 
נניח  והפעלת טרור במזרח התיכון כנגד אינטרסים של ארה”ב. 
טילים  ירי  כמו  חסותה  שתחת  ארגונים  ידי  על  בישראל  פגיעה 
מצד חיזבאללה בלבנון או ארגונים בעזה שכפופים לאיראן. נזכיר 
נגד כוחות  שאיראן פעלה בשנות השמונים של המאה הקודמת 
המארינס בביירות - באמצעות חיזבאללה - וגבתה את חייהם של 
מאות. איראן אף מואשמת על ידי ארצות הברית באחריות להרג 
500 מחייליה בעיראק לאחר מלחמת המפרץ השנייה, באמצעות 

מיליציות שיעיות הקשורות ישירות לטהראן והופעלו על ידה.
בתחום הנוגע ליצוא הנפט, איראן איימה לפגוע בחופש השיט 
במצרי הורמוז )מצר הורמוז מקשר בין מפרץ עומאן שבאוקיינוס 
ההודי לבין המפרץ הפרסי. בחופו הצפוני שוכנת איראן, ובחופו 
הדרומי איחוד האמירויות הערביות והמובלעת של צפון עומאן 
שבחצי האי מוסנדם(. בנוסף, איראן יכולה להפעיל את החות'ים 
בצד  נפט  בהפקת  ולפגוע  האדום  בים  בשייט  לפגיעה  בתימן 
הערבי של המפרץ על ידי שיגור טילים, מל"טים ופעילות חבלה, 

ובכלל זאת באמצעות סייבר.

הצעדים האיראניים 
והתגובה האמריקאית

נמוכה  במדרגה  בחרה  איראן  ראשון,  בשלב  הגרעין:  בתחום 

של אי-הוצאת החומר המועשר מעל 300 ק"ג, המותרים לה על 
 60 בעוד  יותר  משמעותית  בהפרה  ומאיימת  הגרעין,  הסכם  פי 
יום. עם זאת, צריך להבין כי איראן אינה מתכוונת לפרוש מהסכם 
אותה.  משרתת  ההסכם  של  בזמן  שההגבלה  כיוון  זאת  הגרעין, 
להפתעת טהראן, מדרגה נמוכה זו לא זכתה לתמיכה אירופית או 
רוסית ולכן המחישה את הסכנה הגלומה באובדן התמיכה שהיא 

מקבלת ממדינות אלה מול ארצות הברית.
האמריקאית,  המדינה  מזכיר  פומפאו,  מייק  שעבר,  בשבוע 
ונסע  מסלולו  את  שינה  הוא  אולם  לגרמניה,  להגיע  אמור  היה 
ניסיון  אודות  על  מודיעינית  התרעה  בגלל  כנראה  וזאת  לעירק 
פגיעה בחיילי ארצות הברית בעירק, זאת במסגרת התחום הצבאי 
ופעילות טרור שאיראן כנראה פועלת להשגת המטרה. במקביל, 
המפרץ:  ממדינות  הנפט  ויצוא  השייט  בחופש  הפגיעה  בתחום 
ארצות הברית פרסמה התרעה לספינות סחר של מדינות המפרץ 

בדבר ניסיונות לפגוע במכליות במצרי הורמוז. 
האמירויות  מאיחוד  ראשונות  ידיעות  התקבלו  במאי  ב-12 
מסחר  ספינות  תקיפת  אודות  על  הסעודית  ומערב  הערביות 
לא  וגם  אחריות  לקח  לא  איש  המצרים.  בקרבת  נפט  ומכליות 
נגרם נזק משמעותי, אך המהלך שקוף - פעולה איראנית בחתימה 
נמוכה, בבחינת רמז ליכולות. ארצות הברית לא נותרה פסיבית 
לנוכח צעדיה אלה של איראן. בשבוע שעבר, במהלך מתוקשר 
המטוסים  נושאת   - צבא  כוחות  התיכון  למזרח  נשלחו  היטב, 
גרעיני,  נשק  גם  לשאת  היכולים  בי-52  מפציצי  "לינקולן", 
המתאימים  משלוח  כוחות  אילו  שאין  יצוין  פטריוט.  וסוללות 
למערכה רחבת היקף, אך בהחלט מדובר במסר שלפיו פעולות 
כירורגית  אם  גם  תגובה,  ללא  תישארנה  לא  איראניות  טרור 

על סף פיצוץ: 
איראן וארה"ב 

מקשיחות עמדות
החרפת הסנקציות מצד טראמפ והכרזות הנגד של בכירי משמרות המהפכה מובילים את המפרץ 
• האם איראן אחראית לפגיעה בספינות שעברו סמוך למצרי הורמוז?  הפרסי למצב נפיץ במיוחד 

מדוע העבירה ארה"ב נושאת מטוסים ומפציצים כבדים לאזור? ואלו השלכות צפויות בישראל?
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ונקודתית בלבד.
בתנאים הנוכחיים, שני הצדדים מציבים תנאים קשים לחזרה 
הדרישות  ב-12  לכאורה  דבקה  הברית  ארצות   - ומתן  למשא 
שהציג פומפאו לאיראן, בעוד איראן דורשת התנצלות אמריקאית 
וחזרה להסכם הגרעין כתנאי למשא ומתן. עם זאת, שניהם כנראה 
הפחות  הוא  ההידברות  מסלול  יום  של  שבסופו  שיתכן  מבינים 
מסוכן עבורם. אמנם, התבטאויותיהם של אנשי הצבא איראניים 
במאי  ב-12  התייחס  המהפכה  במשמרות  מפקד  תקיפות.  היו 
להסלמה, ובפרט להצבת נושאת המטוסים "לינקולן" סמוך לחופי 
איראן, באמרו כי אם ארצות הברית תבצע מהלך - איראן "תכה 
במזרח  האמריקנית  הנוכחות  בעבר  כי  והוסיף  בראש",  אותה 
התיכון היוותה איום רציני, אבל עכשיו מדובר בהזדמנות ]מבחינת 
קודם  יום  שנשא  בנאום  רוחאני,  חסן  הנשיא  לעומתו,  איראן[. 
לכן, אמר כי המצב באיראן קשה מהמצב בו הייתה הרפובליקה 
זאת  שהתבטאות  אפשר  איראן-עיראק.  מלחמת  בימי  האסלמית 
בדומה  התרעלה",  כוס  ל"שתיית  הקהל  דעת  את  להכין  אמורה 
למסקנה שאליה הגיע המנהיג העליון רוחאללה ח'ומיני ב-1988 
עקב המפלות שנחלה איראן בשדה הקרב מול עיראק, האבדות 
את  הובילו  אלה  כל  בכלכלה.  האנושה  והפגיעה  בנפש  הכבדות 
שרידות  עצם  את  יסכן  המלחמה  המשך  כי  להערכה,  ח'ומיני 

המשטר.
מהלכי  כי  מסר  ושיגר  לעימות  שש  איננו  טראמפ  ממשל  גם 
ראוי  שהתקבלו.  להתרעות  בתגובה  הגנתיים  הם  הברית  ארצות 
לשים לב לשוני במסרים שיוצאים מוושינגטון: בניגוד למסרים 
ג'ון  לאומי  לביטחון  והיועץ  פומפאו  ידי  על  שהושמעו  תקיפים 
בולטון, הנשיא טראמפ הביע דווקא עניין במניעת פגיעה באיראן 

על ידי שיח עם הנהגתה. יותר משלוש פעמיים בתוך יומיים ציין 
ומתן  למשא  יישבו  אליו...  ש"יתקשרו  מעוניין  הוא  כי  טראמפ 
כי  כן הדגיש טראמפ  הגון".  להגיע להסכם  יוכלו  ושני הצדדים 
גרעיני.  נשק  איראן  בידי  יהיה  מעוניינת שלא  רק  הברית  ארצות 
"זה לא הרבה לבקש ונעזור להם לשפר את מצבם הכלכלי... אני 
מחכה ליום שנוכל לעזור להם.. אנחנו לא רוצים להרע להם, אני 
רוצה שהם יהיו חזקים ושתהייה להם כלכלה מוצלחת".... "אם 
לצפון  וכמו  סודות  לנו  אין  לשיח,  פתוחים  אנחנו  יתקשרו  הם 

קוריאה יש להם פוטנציאל להיות חזקים מבחינה כלכלית". 
במקביל פורסם שהבית הלבן העביר לשוויץ )המייצגת באיראן 
יוכלו  שבאמצעותו  טלפון,  מספר  האמריקאים(  האינטרסים  את 
אלה  התבטאויותיו  טראמפ.  לנשיא  ישירות  לפנות  האיראנים 
את  למקד  מעדיף  הנשיא  כי  על  שמצביעות  ייתכן  טראמפ,  של 

ההתדיינות מול איראן רק בנושא הגרעין.

השלכות ישראליות
 

שהסכם  בעיה  תהיה  לא  לישראל  הקרוב  בטווח  הסתם  מן 
חשוב  לישראל  תשמח.  שהיא  כנראה  ואפילו  ייפול  הגרעין 
בהסכם  שותף  יהיה  עתידי  לא ממשל  וגם  שום ממשל  כי  מאוד 
הגרעין שמביא אסון על ישראל. חזרה של ארצות הברית תהווה 
ולנסות  לקדם  והיא תוכל להמשיך  לגיטימציה למשטר באיראן 

תוכנית גרעין מלאה.
נראה שממשלת ישראל לא תצטער אם הסכם  בטווח הקרוב, 

הגרעין יקרוס בעקבות ההפרות האיראניות אותו ומהלכי הנגד של 
המעצמות השותפות לו. לישראל חשוב שממשל עתידי בארצות 
הברית, לרבות מהמפלגה הדמוקרטית, לא יחזור להסכם דווקא 
בשנים הבעייתיות מאוד שלו, שבמהלכן איראן תקבל לגיטימציה 

בינלאומית לקדם תוכנית גרעין מלאה. 
אומנם המצב הנפיץ סביב המפרץ הפרסי אינו נוגע באופן ישיר 
לישראל, אולם אם חלילה מלחמה תפרוץ שם, פרשנים מעריכים 
בנוסף  בה.  לפגוע  ואף  ישראל  את  מלערב  תימנע  לא  איראן  כי 
ייתכן שבעקבות המצב, כאמור שלוחות של איראן עשויות לפגוע 

בישראל בשליחות איראן. 
נעזרים, ממליץ לישראל  המרכז לחקר ביטחון לאומי, בו אנו 
“בטווח  הבאים:  הרכיבים  את  להכיל  שצריכה  המדיניות  על 
מיידי - נדרשות ערנות מודיעינית ומוכנות מבצעית לסכל מהלך 
צבאי איראני ישיר או עקיף נגד ישראל בכל החזיתות שבהן יש 
נוכחות איראנית. כן נדרש סיכום אסטרטגיה משותפת עם ארצות 
ישראל  על  איראניים.  צבאיים  למהלכים  תגובה  בדבר  הברית 
)מב"מ(  המלחמות"  בין  "המערכה  פעילות  את  ולעדכן  לבחון 
מול ההתבססות האיראנית בסוריה, ולהתאימה לשינוי במדיניות 

התגמול וההרתעה האיראנית", כך אומרים במכון.
עוד טוענים כי “בטווח ביניים - יש להתכונן למקרה שארצות 
להבנות  ולהגיע  ומתן,  למשא  זאת  בכל  תשובנה  ואיראן  הברית 
עם ארצות הברית לגבי מה נדרש לתקן בהסכם הגרעין, ובעיקר 
לגבי הארכת תקופת הסאנסט )לקראת פקיעת תוקפו של ההסכם(, 
שיפור הפיקוח על מתקני הגרעין האיראניים, טיפול בהיבטי הנשק 
של תכנית הגרעין, תכנית הטילים האיראנית ופעילותה של איראן 
להשגת הגמוניה אזורית. עמדותיה של ישראל תיתמכנה על ידי 
מדינות המפרץ, ומכאן שלפניה הזדמנות לחזק את הקשרים עם 

מדינות אלו בתחום המדיני, וגם בתחומים נוספים. 
“בטווח הארוך - ישראל חייבת להניח שייתכן שאיראן תבחר 
חומר  של  לצבירה  הגרעין  פעילות  את  ותחדש  מסלימה  בגישה 
ל-20 אחוזים, שתקצר את הזמן האפשרי להגיע לחומר  מועשר 
בקיע, ואף להיערך לאפשרות של פרישה איראנית מה-NPT. על 
באפקטיביות  תפעל  לא  הברית  שארצות  שייתכן  להניח  ישראל 
לעצירת תוכנית הגרעין האיראנית )שהרי, גם ממשל טראמפ אינו 
שש למערכה צבאית נוספת במזרח התיכון(. על כן, ישראל חייבת 
להתמודד  שתאלץ  למקרה  שלה  הכוח  בניין  תכניות  את  לעדכן 
לבדה עם פריצה איראנית לגרעין. מדובר באתגר תקציבי ומבצעי 

רחב היקף. 
-"גדעון"-  צה"ל  של  הרב-שנתית  שהתוכנית  לזכור,  "חשוב 
אייזנקוט,  גדי  אלוף  רב  הקודם,  הרמטכ"ל  בהובלת  שגובשה 
הניחה דחייה של לפחות עשור בהכנת המענה לתוכנית הגרעין 
בשנה  זה  בהקשר  שנרשמו  ההתפתחויות  אולם,  האיראנית. 
משמעותי  עדכון  מחייבות  האחרון  בחודש  ובמיוחד  האחרונה 
במכון  כך  הביטחון",  למערכת  משאבים  ותוספת  בתוכנית 

למחקרי ביטחון לאומי. 
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החברה האזרחית חזקה מהמדינה

המשא  אחר  עוקבות  הכותרות  כאשר  השבוע, 
ומתן הקואליציוני, לראות מי יקבל איזה תיק ואיזו 
לגלות דברים על החברה  לי השבוע  יצא  השפעה, 
פגשתי  החרדים"  "הליברלים  קבוצת  במסגרת  האזרחית. 
השבוע לשיחה את עו"ד אבי גז, מבכירי ארגון "שורת הדין", 
וכלכלית  משפטית  להילחם  כיעד  לעצמו  שם  אשר  ארגון 
באחראים לפיגועי הטרור. והתובנה המשמעותית בעיני היא 
להשפיע  האזרחית  החברה  ארגון  בידי  שיש  העצום  הכוח 
גדולה  האפקטיביות  כאשר  והבינלאומית,  הלאומית  ברמה 

אף יותר מפעולות ממשלתיות. 
טרור  נפגעי  בייצוג  שנים  מזה  פועל  הדין"  "שורת  ארגון 
ובהגשת תביעות משפטיות נגד ארגוני טרור ונגד המממנים 
אותם. במסגרת פעילות זו הוגשו תביעות בארץ נגד הרשות 
החמאס.  ונגד  העממית  החזית  נגד  אש"פ,  נגד  הפלשתינית, 
תביעות  הוגשו  אז  ארה"ב,  אזרחי  הם  הטרור  נפגעי  כאשר 
בארה"ב נגד איראן, בתור המממנת של חמאס אשר אחראית 
לפעולותיו. תביעות אלה הניבו פסקי דין של עשרות ומאות 
מיליונים לפיצוי נפגעי הטרור, וכיון שאיראן לא ששה לשלם 
לאיתור  הליך  גם  מתקיים  אז  נגדה,  הפסיקות  את  מיוזמתה 

ועיקול נכסים של איראן ברחבי העולם. 
עיקולים אלה מצרים את רגליה של מדינה עם כוח לא מבוטל 
כמו איראן, והיא נאלצת לסגור חשבונות בנק במדינות רבות 
כמובן  זה  יעוקלו.  לא  שאלה  כדי  נכסים  ולהסתיר  בעולם 
פעילות  שלה.  והמדינית  הכלכלית  הפעילות  על  מקשה 
ללא  ארגון  באמצעות  מתקיימת  זו  בינלאומית  משפטית 
מטרות רווח, אשר יושב בתל אביב. לא פעילות דיפלומטית 
דווקא  אלא  איראן,  את  לעצור  מצליחה  ישראל  מדינת  של 

ארגון אזרחי. 
ממשלת  של  יכולתה  חוסר  רקע  על  במיוחד  הדבר  בולט 
ישראל להניף שוט כלכלי על הרשות הפלשתינית ועל חמאס, 
לא  הפלשתינאית  הרשות  ובצלם.  בגצ  בגלל  שנקרא  מה 
משלמת חוב של עשרות מיליונים לחברת החשמל, ואין דרך 
אפקטיבית לגבות אותו. הממשלה גם לא עשתה שימוש בשוט 
הפלשתינאית  הרשות  של  התשלומים  נגד  אפילו  הכלכלי 
למשפחות מחבלים, עד שלא בא חוק שהכריח את הממשלה 
את  דווקא  מידי.  מאוחר  הרבה  שקרה  דבר  זו.  בדרך  לנקוט 
לא  הממשלה  כלכלית  מלחמה  של  כך  כל  האפקטיבי  הכלי 

יכולה להרים, ואת זה עושה ביעילות ארגון אזרחי. 
זה עצירת משטי השמאל  דוגמה מעניינת לפעילות הארגון, 
נגד ישראל. בעקבות פרשת המרמרה, שגרמה לישראל נזקים 
גדולים מאד מבחינה תדמיתית וגם כלכלית, ארגוני השמאל 
וארגוני הטרור תכננו משטים נוספים. מי שעצר אותם בסוף לא 
הייתה ממשלת ישראל אלא שוב הארגון האזרחי שורת הדין. 
הארגון שלח מכתבי התראה לכל חברות הביטוח המבטחות 
את  תחשוב  אשר  טרור  בפעולת  מדובר  כי  והזהירו  ספינות, 
נשלחו התראות לחברות  גם  כך  החברה המבטחת לתביעה. 
המספקות שירתי לווין לספינות. כתוצאה מכך, החברות סרבו 

לספק שירותי ביטוח ולווין למשט, והוא פשוט גווע. 

לחברה האזרחית יש כוח גדול מאד להשפיע על הכלל. לא 
צריך לתלות יהבנו בממשלה, כי למרות שכוחה הרבה פעמים 
הוא דרקוני, פעמים רבות הוא גם מאד שלומיאלי. יש הרבה 
כוח, אם הוא לא מנוצל באופן אפקטיבי. ארגונים אזרחיים 
ולתת  לציבור,  חשוב  לצורך  מאד  יעיל  ביטוי  לתת  יכולים 
וגם  הלאומית  ברמה  גם  מדיניות,  בקביעות  אפקטיבי  מענה 

ברמה הבינלאומית. 

פתרון פשוט לעומס הביורוקרטיה 
במערכת הבריאות

הבריאות.  במערכת  האחיות"  "מהפכת  על  פורסם  השבוע 
יוגדר מקצוע חדש "אחות מומחית בקהילה" שיעניק לאחיות 
סמכויות נרחבות, בדיקה ואבחון של חולים, רישום תרופות, 
חידוש מרשמים לחולים כרוניים ומתן אישורי מחלה. השינוי 
עשוי לשפר משמעותית את שיטת העבודה וניהול הבריאות 

של הציבור בקהילה. 
בעיות  פתרון  זהו  בעיקר,  הבשורה?  ומה  הסיפור  מה 
שנוצרה  מכוונת,  ביורוקרטיה  בגלל  שנוצרו  מלאכותיות 
גילדת הרופאים. הנה תקציר: יש בארץ מחסור  מיוזמה של 
משמעותי ברופאים. המחסור איננו מקרי, אפשר להגדיל את 
מצבת הרופאים בארץ, כמו למשל להכיר בהכשרה של אלפי 
רופאים עולי צרפת, או להוסיף תקנים לרופאים צעירים, אך 
הרפואית  ההסתדרות  לכך.  מתנגדת  הרפואית  ההסתדרות 
מטילה הגבלות רבות בהכשרה ובאישור של רופאים חדשים, 
וכך נוצר מחסור. המחסור מאפשר עמדת מיקוח חזקה יותר 

בכל הדיונים על השכר. 
לא  חלק  הבריאות.  מערכת  על  גדול  עומס  יוצר  המחסור 
מבוטל מעבודת הרופאים, איננו מורכב אלא טכני, חוזר על 
עצמו, ואיננו נמצא בליבת העיסוק. בסקר האחרון של מכון 
45% מהפונים לרופאי משפחה ב–2018  ברוקדייל נמצא כי 
עשו זאת רק לשם קבלת טפסים או אישורים. לאור זאת, ולאור 
מבריקה  ביוזמה  יצא  הבריאות  משרד  ברופאים,  המחסור 
עם  הגוברים  לצרכים  המערכת  מהיערכות  כחלק  בפשטותה 
שאינן  הפשוטות  המשימות  כל  את   - האוכלוסייה  הזדקנות 
דורשות מיומנות מורכבת, להסיר מן הרופאים ולהעביר אל 
המורכבים  במקרים  לטפל  יתפנו  הרופאים  וכך,  האחיות. 

הדורשים מיומנות וידע רפואי. 
את  מבטלת  למעשה  הרופאים  מן  העומס  הסרת  כמובן, 
משרד  של  זה  מתבקש  צעד  ולכן  המלאכותי,  המחסור 
רופאים שטענו  נרחבת מצד  גרר התנגדות ומחאה  הבריאות 
כי משרד הבריאות "הנחית" עליהם, תפקיד חדש שפורץ את 
למאבק  דומה  לכם  נשמע  זה  )ואם  שלהם  המקצוע  גבולות 
אתם  הלאומי,  בביטוח  הייצוג  תעשיית  נגד  הדין  עורכי  של 

לא טועים(. 
הליך  וקיימו  מאבק,  כאן  יש  כי  הבינו  הבריאות  במשרד 
ההסתדרות   - הצדדים  כל  שיתוף  תוך  הצדדים,  בין  גישור 

הרפואית ורופאי משפחה, אחיות ראשיות של קופות החולים, 
והגיעו  ועוד.  הבריאות  במשרד  והסיעוד  הרפואה  חטיבות 
יעבדו  המומחיות  האחיות  גיסא  מחד  לפיהן  להסכמות, 
ומאידך  עצמאי,  באופן  ולא  ולרופאות,  לרופאים  בכפיפות 
אחות  זה.  לתפקיד  האחיות  של  הסף  תנאי  יועלו   – גיסא 
בעלת  ושתהיה  לפחות  שני  תואר  תצטרך  בקהילה  מומחית 
ניסיון של חמש שנים לפחות כאחות, ודרישות נוספות. כמו 
כן, האחות תידרש לעמוד בתוכנית הכשרה מיוחדת שתיקבע 
ואחיות,  אחים  רופאות,  לרופאים,  משותפת  ועדה  ידי  על 

ולעבור בסיומה מבחן סף כתנאי לקבלת רישוי.
הגילדות  לדרישות  נכנעים  בסוף  במקומותינו,  כרגיל 
זוהי  זאת,  עם  במחיר.  שיישא  הוא  והציבור  המקצועיות. 
התחלה טובה. זוהי תחילת פתיחת השוק הסגור ומתן מענה 
מוכיח  הבריאות  משרד  רפואה.  לשירותי  הגדול  לביקוש 
נוצרו אלא בצורה מלאכותית, והוא  שהרבה מן הבעיות לא 

מגלה אומץ בניסיון לשנות זאת לטובת הציבור. 



כרגיל במקומותינו, בסוף 
נכנעים לדרישות הגילדות 

המקצועיות. והציבור 
הוא שיישא במחיר. עם 

זאת, זוהי התחלה טובה. 
זוהי תחילת פתיחת 

השוק הסגור ומתן מענה 
לביקוש הגדול לשירותי 

רפואה. משרד הבריאות 
מוכיח שהרבה מן הבעיות 

לא נוצרו אלא בצורה 
מלאכותית, והוא מגלה 

אומץ בניסיון לשנות זאת 
לטובת הציבור

לפעמים, כאשר המערכת משותקת ולא מצליחה להתמודד בכלים משפטיים וכלכליים נגד ארגוני הטרור, 
עושים זאת בהצלחה מרובה דווקא ארגונים פרטיים שלוקחים את היוזמה לידיהם

"
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פתרת? בואי להיות במקום הראשון, בלוסטיג!

יום פתוח וייעוץ אישי 
21.5.19ט"ז אייריום שלישי

 ביום זה תתקיים הגרלה במקום על תווי קניה בין כל המשתתפות שתשלחנה את הפתרון הנכון
לכתובת: campuslustig@gmail.com עד לתאריך ט"ו באייר ) 20.5(

ההשתתפות ביום הפתוח מותנית ברישום מראש. מומלץ לבוא בליווי ההורים

w w w . j c t . a c . i l  |  03-6307109

תלמידת י"ב, את ברמה גבוהה?
חברה מובילה מגייסת עובדים למגוון תפקידים. 

1. זהי מי מבין העומדות בתור תכנס ראשונה לראיון?
2. לאיזו משרה סביר להניח שהיא באה להתראיין?

3. קיימים 2 נתונים הסותרים זה את זה, האם ייתכן שאחד מהם נכון?
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חידת ליברמן

כלל  בדרך  מסתיים.  לא  זה  יסתיים  לא  שזה  עד 
שלאחר  בדקות  ב'זמן-פציעות'.  רק  מסתיים  זה 
ניצח  גוש הימין-דתיים-חרדים  תום המועד החוקי. 
מערער.  או  חולק  אין  כך  על  העם,  רוב  הוא  כי  בבחירות 
מעבר לקואליציית 65 ח"כים בשלב הראשון, )לפני עריקות 
צפויות( הימין איבד כ250,000 קול במפלגות שלא עברו את 
אחוז החסימה. מעבר לכך, מבין 35 המנדטים שניתנו ליצור 
בצורה  ׳אנשי-ימין׳  מספר  מסומנים  כחול-לבן,  הכלאיים 

ברורה והחלטית. 
מרצ,  פליטי  של  מוזר  קוקטייל  הינה  כחול-לבן  מפלגת 
ראש  לשעבר,  ישראל  ממשלת  מזכיר  יש-עתיד,  אנשי 
מערך ההסברה הלאומי, שניהם תחת בנימין נתניהו ובעבר 
בעת  במסדרון  במקרה  שהיו  אלמונים  בנוסף,  ממקורביו. 
סביב  וקיימת  חיה  התאגדה,  המפלגה  הרשימה.  הרכבת 
הסיסמא, ׳רק לא ביבי׳! ההתגייסות של הימין-השבע הייתה 
מרבית. זה מקסימום הכוח, וזה לא מספיק להחליף שלטון. 

הבעיה המרכזית איווט-ליברמן. ליברמן חייב לשמור על 
סוג של אג׳נדה באם הוא חפץ חיים פוליטיים ועתיד. המאגר 
הנוכחית  התוצאה  ונגרע.  מצטמצם  רוסיים,  קולות  הטבעי, 
6 מנדטים, הרבה  5 מנדטים בקושי. פחות מהפעם שעברה 
פחות מהשיא של 15 מנדטים! ועדיין הפתעה רבתית, על פי 

הסקרים היא התנדנדה סביב אחוז החסימה. 
הוא  וכוונותיו  הגיגיו  את  מדברת.  ליברמן  של  השתיקה 
פוסט:  פרסם  ליברמן  השבוע  ברשת.  מפרסם  ו-או  מצייץ 
"ביומיים האחרונים שמעתי אין ספור איומים מצד הח"כים 
ממשלה  נקים  או  חוזרות  לבחירות  נלך  בנוסח:  החרדים 
בלי 'ישראל ביתנו'. אני מצטער שבמקום לנהל שיח ענייני, 
דווקא המפלגות החרדיות בחרו להתגרות, להשתלח ולאיים. 
למדי,  ברורה  ומדינה  דת  בנושאי  ביתנו'  'ישראל  תפיסת 

אנחנו בעד מדינה יהודית, אנחנו נגד מדינת הלכה". 
בפוסט נוסף בפייסבוק איווט ליברמן כתב: ישראל ביתנו 
על  להרכבת הממשלה  אלטרנטיבי  מועמד  באף  תתמוך  לא 
מחוצה  ולא  הליכוד  מתוך  לא  נתניהו,  הממשלה  ראש  פני 
לו. בש״ס טוענים שהם היו קרובים לסיכום עם ליברמן. רק 
הכאוס וחילוקי הדעות ביהדות התורה סיכלו את הסיכומים, 
בקדנציה  מיליטנטית  יותר  הרבה  התורה  שיהדות  ספק  אין 
את  ברורות  הנחתה  האגודאית,  גדוה״ת  מועצת  הנוכחית. 

חברי הכנסת של יהדות התורה לעמוד על העקרונות. 
בסיס  חוזרות,  מבחירות  מפחדים  לא  גם  התורה  ביהדות 
מחדש  לקרב  יכולה  הליבה  בנושאי  התעקשות  קיים,  הכוח 
כוח  לאבד  שעלולה  מש״ס  להבדיל  שנטשו.  ציבורים 
פרסונאלית.  בעיה  גם  ישנה  התורה  ביהדות  משמעותי. 
זה מגיע לדגל- למפלגה מגיע עוד תיק בכיר! לפי ההסכם 
פי  על  הרשימה,  בראשות  הועמד  וליצמן  מאחר  התורה. 
ההסכם התפקיד הראשון מגיע לדגל. כשגפני הודיע מראש 
התפקיד  את  מקבל  ליצמן  הכספים.  ביו״ר  בוחר  שהוא 
ישראל  באגודת  לדגל-התורה.  חוזרת  הבחירה  וזכות  הבא, 
2 תפקידים מיניסטריאליים פחותים, כדי  מעוניינים בקבלת 

המאבק  מופסד.  יהיה  הציבור  השוויון.  המאזן  על  לשמור 
וההסכמות  החתימה  את  מעכב  הוכרע  שלא  הפרסונאלי 

בנושאים העקרוניים.
איווט-ליברמן רוצה. הוא יקבל נתח שלטוני מכובד, תיק 
הביטחון ותיק נוסף. פנסיה ממלכתית לכל הגמלאים, משאת 
נפשם של עולי רוסיה המבוגרים. אמירות כלליות, רוחביות 
התגובה  שינוי  ובעיקר  תקיפה  ביטחונית  מדיניות  בנושא 
הפך  אותו  חוק-הגיוס  הבעיה,  ברצועת-עזה.  האוטומטית 
ליברמן לאישיו מרכזי, בדיקות דנ״א לעולים מרוסיה, חקיקה 

דתית. 
עם רצון טוב וויתורים הדדים ניתן למצוא ׳ניסוחים׳, אבל 
ליבו  שמשאת  בהחלט  ייתכן  מעוניין.  שליברמן  בטוח  לא 
החילוני-ימני,  המחנה  בראש  להתייצב  ליברמן,  איווט  של 
לקבל מאגר פוטנציאלי של קולות חדשים, ללכת לבחירות 
שכחול- משוכנעים  בכנסת  מוגדל.  כוח  עם  ולחזור  חוזרות 
לבן תתפרק, איווט ליברמן מריח הזדמנות לחזור עם משנה-
נגזרה  יאיר-לפיד  על  לעתיד.  אלקטורלי  ופוטנציאל  כוח 
אופוזיציה תמידית, ׳אני ורק אני׳ עצרתי את החרדים. העבר 
הוכיח, שהסיסמה ׳הכה בחרדים ותצליח׳ פוטנציאל השווה 

10-15 מנדטים בכנסת ישראל.  
גדל  הפוליטי  הכוח  מתוסכלים.  החרדיות  במפלגות 
מפלגות  איחוד  עם  מנדטים,   16 החרדים  כיום  משמעותית, 
ליברמן  מנדטים!   22 לחלוטין  דתית  מפלגה  שהינה  הימין 
עם 5 מנדטים בקושי ועתיד פוליטי מעורפל, קובע את הטון 
לפיד  שבגלל  היא,  ההרגשה  נעים.  לא  באף.  אותם  ומוביל 
החרדים ׳שבויים מרצון׳ אצל נתניהו והליכוד. מוסכמה שיש 
עכשווית,  פוליטית  טעות  אולי  טקטית  מהאמת.  הרבה  בה 
אך אמירה נחרצת שמדברת בעד עצמה. גנץ, יעלון, אשכנזי 
ראש  בכובד  דרכם  ישקלו  לעתיד,  מחליפיהם  או  ודומיהם 
מראש  ויסכלו  יאיר-לפיד  עם  לפלטפורמה  שיחברו  לפני 
אסטרטגי  שיקול  מהבית.  אחוז   15 עם  לקואליציה  סיכוי 

מכריע לעתיד.  
לנעלם הקיים ישנו שותף שכמעט ולא מתבטא, שר האוצר 
להתמזג  שמעונין  ובטוח,  נוח  שותף  לכאורה  כחלון.  משה 
נתניהו  של  הכיסא  על  להתחרות  עתיד  גדול.  אחד  בליכוד 
כשיפרוש. בביצה הפוליטית נפוצו שמועות שכחלון גזר את 
גורלו עם איווט ליברמן, לדין או לחסד. או שנינו או אף אחד. 
מהמפלגות,  אחד  על  לוותר  יכול  הליכוד  לכאורה  הסיבה, 
תוקף,  ליברמן מכחיש בכל   .61 או   60 ולהסתפק בממשלת 
כחלון ממלא פיו מים ולכאורה אין לו סיבה. באם הוא חושב 
במרכז  המצח.  במרכז  לעצמו  יורה  הוא  בליכוד,  עתיד  על 
הליכוד לא שוכחים. הסיבה היחידה שיכולה לעלות, חשש 
מהקדמת בחירות וריצה משותפת של הצמד ליברמן-כחלון, 
בצירוף גורם ביטחוני בכיר, כדי להתמודד על מאגר הקולות 

שתשאיר כחול-לבן המתפרקת.
רק  יתבררו  שיצוצו,  חדשות  ועוד  הספקולציות  כל 
נתניהו  לבנימין  שניתנה  השניה  הארכה  תום  מועד  ב28.5. 
אחרת.  להיגמר  יכול  היה  זה  ממשלה.  להרכיב  הנשיא  ע״י 

הויכוחים בין כל מרכיבי הקואליציה הפוטנציאלים מינוריים, 
פרסונאליים בלבד. ליברמן כמו ליברמן, חייב להשפיל את 
נפשו,  בשנוא  ולנקום  אג׳נדה  לעצמו  לספק  בכדי  נתניהו 
ובצורך העכשווי  שלעיתים הוא משלים איתו. תלוי בעיתוי 
יחסים מורכבת,  ליברמן. השניים שמנהלים מערכת  של מר 
את  ׳מורידים  שכשצריך,  יודעים  ומורדות,  עליות  הכוללת 
התלוי מהעץ׳, עד הפעם הבאה. כשאומרים לעתיד פתרונים 

לזה בדיוק מתכוונים.  

האם אכן הפוליטיקאי הרוסי המשופשף מעוניין רק לסחוט את נתניהו עד הדקה 
ה-90 או שהוא אכן מוכן ללכת לקלפי שוב בציפיה להגדיל את כוחו, אחרי שיוכתר 

כ’אדמו”ר החילוני’?

עו"ד יצחק שינפלד 



עם רצון טוב וויתורים 
הדדים ניתן למצוא 
׳ניסוחים׳, אבל לא 

בטוח שליברמן מעוניין. 
ייתכן בהחלט שמשאת 
ליבו של איווט ליברמן, 

להתייצב בראש 
המחנה החילוני-ימני, 

לקבל מאגר פוטנציאלי 
של קולות חדשים, 

ללכת לבחירות חוזרות 
ולחזור עם כוח מוגדל. 

בכנסת משוכנעים 
שכחול-לבן תתפרק, 

איווט ליברמן מריח 
הזדמנות לחזור עם 

משנה-כוח ופוטנציאל 
אלקטורלי לעתיד

"
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השבוע עמד המשא ומתן הקואליציוני סביב 
מה שכולם קוראים לו משבר. חברי כנסת ושרים 
הזדעקו, אמרו שישנה אפשרות סבירה שנלך שוב 

פעם לבחירות. 
צריך להבין, שתי המפלגות איתן יש בעיות לכאורה 
בגלל הדרישות. הן מפלגות שאסור להן ללכת שוב פעם 
לבחירות. בעיקר ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן. ליברמן 
אמנם משחק אותה קשוח במשא ומתן הזה, אבל הוא יודע 
היטב שהדבר האחרון אותו הוא צריך עכשיו זה בחירות 
חוזרות. לכן, אל להן למפלגות החרדיות למצמץ מולו 
בעניין חוק הגיוס. הוא יכול למתוח את החבל, אבל הוא 

לא יכול לקרוע אותו. 
בסופו של דבר, תקום כאן ממשלה שתהיה בנויה למעשה 
מאותן מפלגות )חוץ מבנט שקד( שהיו בממשלה הקודמת. 
את הפייק משבר עם ליברמן יפתור כנראה המבוגר האחראי 
בממשלה הזו, אריה דרעי. דרעי, שספג בעבר לא מעט 
ביקורת על החברות האישית שלו עם ליברמן, יציל בעצם 
עכשיו את המשא ומתן המקרטע הזה. ימצא נוסחה סבירה 
שתהיה מקובלת גם על יהדות התורה וגם על ליברמן, ובא 

לממשלה הזו גואל.

חוק החסינות

חוק החסינות אותו ראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה 
להעביר )לפי הפרסומים בשיתוף עם בצלאל סמוטריץ( 
הוא חוק שמותר לו שיעבור בכנסת. לא מזמן, התקיימו 
כאן הבחירות. בבחירות הללו היה ברור לכל אזרחי ישראל 
במה ראש הממשלה בנימין נתניהו חשוד לכאורה, וכשזה 
היה ברור לכולם, הם החליטו בכל זאת לבחור בו להמשיך 

ולהנהיג את המדינה יחד עם המחנה הלאומי. 
עכשיו זו זכותו המלאה להעביר את החוק הזה. זה לא 
מה שמקעקע את יסודות הדמוקרטיה. אם העם נתן בו את 
אמונו פעם נוספת למרות כל החשדות שמסביבו, יתכבדו 

נבחרי העם עכשיו ויעשו את רצון הבוחר. 
כל הקולות הזועקים גיוועלד עכשיו בעקבות החוק הזה, 
צריכים לזכור, את הכל מכריעים בקלפי. ומכיוון שהיתה 
הכרעה כזו לא מזמן, לא יעזרו כל זעקות הגיוועלד הללו. 
כך נראית דמוקרטיה, העם בוחר והכנסת מחוקקת חוקים 
של נציגי העם. הצד שהפסיד בבחירות רוצה לצייר זאת 
עכשיו כאילו יש כאן פגיעה בדמוקרטיה, אבל זו מהות 
הדמוקרטיה. על זה הרי הלכתם לבחירות. חלק מהקמפיין 
ומרכזי בו, שהיה נגד נתניהו. זה שצריך להחליף אותו 
כי הוא שקוע בחקירות. העם ראה זאת, הבין, ובכל זאת 
בחר אחרת. יואילו עכשיו נציגי האופוזיציה להסתכל על 

הקואליציה שאוטוטו תקום ולהבין איך מנהלים מדינה. 
לגבי החוק עצמו, אפשר להתווכח עליו. יותר נכון רצוי 
להתווכח עליו. אבל הגיע הזמן באמת שכל ראש ממשלה 

שיהיה כאן, שינהל את המדינה בזמנים קשים וקלים כאחד. 
שינהל את המדינה ללא כל צורך לתת תשובות לחוקרי 
המשטרה בכל כמה שבועות בתיק אחר. אין כאן הימלטות 
מדין. יש כאן רצון אמיתי ושפוי של ראש הממשלה לנהל 

את המדינה עם כל המורכבות והבעיות במשרה מלאה. 
לכן, אם יצליח נתניהו להעביר את חוק החסינות יהיה זה 
הישג. הישג לא רק עבורו, אלא הישג לכלל אזרחי מדינת 
ישראל. ראש הממשלה צריך לעסוק רק בענייני המדינה 
ולא מעבר. כשיסיים ראש הממשלה את כהונתו )גם זה 
יקרה יום אחד( יתייצב לתת את גירסתו בפני בית המשפט. 

כאמור לא הימלטות מאימת הדין יש כאן, אלא שפיות.

האמת והשלום אהבו

השבוע פרסמה תנועת ש"ס הודעה משותפת לה ולאגודת 
ישראל על כניסה לקואליציה בעיר אלעד. ההודעה הזו לא 
מפתיעה. הכתובת הייתה על הקיר מראש, לכל היו ברור 
שבסופו של דבר אחרי שהבחירות הוכרעו לפני מספר 

חודשים – שש"ס תיכנס לקואליציה של ישראל פרוש. 
נכון, הטענה של ש"ס היא ראויה, צודקת ונכונה. העיר 
הזו )אלעד( היא עיר עם רוב ספרדי מובהק. לעיר הזו מגיע 
ראש עיר שמייצג את רוב התושבים שם באלעד. אבל, 
לש"ס היו במשך חמש שנים את כל האפשרויות ללמוד 
את השטח לעומק, להעמיד נציג מתוך העיר אלעד שיוכל 

בבוא יום להתמודד על ראשות העיר ולנצח. 
מה שהיה זה כבר נגמר, אבל עכשיו עם הפנים קדימה. 
טוב עשתה ש"ס שהתעקשה שהיא ורק היא מטפלת בכל 
פניה של כל קהילה ספרדית בעיר. אם ישכילו הנציגים 
הספרדים בעיר למנף את הכוח שהם מקבלים עכשיו בזכות 
ההסכם שהושג, אזי בעוד קצת פחות מחמש שנים נראה את 

אלעד שוב פעם עם ראש עיר ספרדי ראוי וטוב. 
המון דם רע נשפך שם בעיר בעקבות פסילת הרב יצחק 
פינדרוס מההתמודדות, זה לא רק זה. הפילוגים והרצון 
לעשות צדק גרמו להרבה מאוד מחלוקות בתוך העיר. 
אבל עכשיו עם ההסכם הזה שהושג, הגיע הזמן שנבחרי 
הציבור בעיר יעבדו בשביל התושבים. רק בשביל התושבים 

באחווה ובאחדות.

מאבד עשתונות

קריאתו של יאיר לפיד לליברמן להצטרף לממשלה שלו 
מלמדת על איבוד עשתונות. לפיד, שלא מסוגל לקבל זאת 
שהוא אמנם עומד בראשות מפלגה גדולה אבל אינו בשלטון. 

ממציא מספרים חדשות לבקרים, כל פעם בנושא אחר. 

בשבוע שעבר הוא אמר בראיון לכלי תקשורת שאברך 
מקבל 7,800 שקל מהמדינה. נתון מופרך לחלוטין. אברך 
מקבל מהמדינה בין 700 ל800 שקל )תלוי תקציב(, אבל זה 
לא מה שיגרום ליאיר לפיד להתנצל. האיש מתוסכל כאמור 
מכך שהוא כנראה יראה שלטון רק מספסלי האופוזיציה. 
לכן הוא גם עכשיו מדמיין שיש לו 55 חברי כנסת וכל מה 

שחסר לו זה ליברמן. 
ליברמן כאמור לא יצטרף לממשלה כזו ויפיל ממשלת 
ולכן כל איומי הסרק  הזו,  לו את האופציה  אין  ימין. 
והתרחישים הדמיוניים שאתם שומעים עכשיו, נועדו לדבר 

אחד בלבד וזה שיפור עמדות במשא ומתן הקואליציוני.

פייק משבר
אל תדאגו, גם ליברמן יודע שאסור לו לקרוע את החבל וללכת שוב לקלפי, בינתיים הוא מספק ללפיד אשליות 

חסרות בסיס • וגם: ש”ס סיימה את המשבר המקומי באלעד, וכעת עליה להיערך לבחירות הבאות, כדי 
להכתיר ראש עיר ספרדי

בסופו של דבר, תקום 
כאן ממשלה שתהיה 
בנויה למעשה מאותן 

מפלגות )חוץ מבנט 
שקד( שהיו בממשלה 

הקודמת. את הפייק 
משבר עם ליברמן יפתור 
כנראה המבוגר האחראי 

בממשלה הזו, אריה 
דרעי. דרעי, שספג בעבר 

לא מעט ביקורת על 
החברות האישית שלו 

עם ליברמן, יציל בעצם 
עכשיו את המשא ומתן 

המקרטע הזה



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

"
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עצרת מספד במלאת השלושים להסתלקותו של הגרמי"ל לנדא זצ"ל גאב"ד בני ברק

הרה"צ מזלאטשוב בעריכת השולחן בהילולת ה'בית יוסף' בצפת

מעמד פתיחת ישיבת 'תורת אברהם' בירושלים שבראשות הגר"ד זאדה במעונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל 

סעודת הילולא לזכרו של הרה"'ק רבי משה מקוברין זיע"א
 על ידי נכדו הגה"צ רבי שלמה זלצמן רב ואב"ד נווה ירק 

צילום: יהודה פרקוביץ

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בביקור בלונדון 
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האדמו"ר מקרעטשניף במוצאי שבת 
פרשת קדושים בברזיל 

ניחום אבלים אצל בני הגאון רבי רפאל ישעיהו קרביץ זצ"ל 

שמחת אירוסי נכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא בן לבנו הרה"צ רבי ישכר דב רוקח עם נכדת האדמו"רים מקרעטשניף 
וספינקא בת לבנו הרה"צ רבי אברהם אביש ווייס. 

האדמו"ר מסקולען בביקור אצל האדמו"ר מסאדיגורה 
האדמו"ר ממודז'יץ בהילולת זקנו האדמו"ר 

בעל ה'אמרי אש' ממודז'יץ זיע"א 

בשמחת הווארט בבית המדרש ספינקא

חב
יב
תורצ

םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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