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מאת: יצחק לרר

צילום: הכנסת

העיתונאי ליאור שליין ביותר ממונולוג אחד בתקשורת, מביא 
סתירות מהותיות בין דברים שלפיד אומר בעיתויים שונים. בערב 
שם  לפיד,  יאיר  על  פרופיל  כתבת  עיתונות’  ב’קו  הכנו  פסח, 
הוא  כך: “הוא לא שקרן... לפעמים  לפיד  בן כספית את  הגדיר 

לא מדייק”. 
נדמה כי בכל תקופה, לפיד מספק לנו משהו חדש לא מדויק 
ושוב גורם לגיחוך. לא פעם, זה גובל אפילו בבורות. כך למשל 
יכנס  בשבוע שעבר, אז אמר את הדברים הבאים: “אם ליברמן 
לממשלה הוא יצטרך להתפשר על הפנסיות ושוב הציבור הרוסי 
 55 מאתנו  מקבל  הוא  חודשים  כמה  יחכה  אם  כלום.  יקבל  לא 
אצבעות בטוחות כדי להעלות את הפנסיות לגודל שהבטיח. יחד 
איתו יש לנו 61 קולות. רוב מלא-מלא”, אופס. 55 חברי כנסת של 

האופוזיציה המיועדת ועוד 5 של ליברמן הם 60 ולא 61. 
לפני כשבועיים, לפיד אף הסית נגד הציבור החרדי עם עובדות 
שקריות כאשר אמר "אנחנו נמצאים במצב שבו אם קוראים לך 
משה ואתה סבא בן 80 שנלחם בכל מלחמות ישראל ונפצע אתה 
תקבל 2,432 שקלים מהמדינה, אבל אם קוראים לך משה ואתה 
תלמיד ישיבה בן 19 שהשתמט מגיוס אתה תקבל קצבה של 7,800 
שקלים מהמדינה. זה לא יכול לעבור, ליברמן לא יכול להרשות 
לעצמו להיכנס לממשלה כזו". מיותר לציין ששום אברך או בחור 

ישיבה לא מקבל סכום דמיוני כזה מהמדינה, אפילו לא קרוב.
הגיע הזמן באמצעות אתר 'המשרוקית', להביא אל דפי העיתון 
לציין,  חשוב  בחלקן.  רק  נכונות  או  נכונות  שאינן  אמירות  עוד 
ולא  הפוליטיקאים  כל  על  אמירות  עוד  יש  המשרוקית,  שבאתר 

רק לפיד, בו נתמקד.

רק בריאות וטיסה נעימה 
בראיון לערוץ 13 אמר חה"כ יאיר לפיד על עלות סל שירותי 
 580 עולה  הממשלה  ראש  של  "המטוס  בישראל:  הבריאות 
מיליון, סל הבריאות במדינת ישראל הוא 460 מיליון שקל. יהיה 
לו מטוס שעולה יותר מכל סל הבריאות של כל האנשים החולים 

במדינת ישראל". 
סל  עלות  כלל:  נכון  איננו  לפיד,  שהציג  המספר  כצפוי, 
גובה  את  רק  מהווה  זה  סכום  שקל.  מיליון   460 אינו  הבריאות 
לשנת  חדשות  וטכנולוגיות  תרופות  לרכישת  השנתית  התוספת 

בשנת  הבריאות  סל  של  הכוללת  העלות   .2019
כאשר  שקל,  מיליארד  כ-50.7  על  עמדה   2018
כ-25 מיליארד מתוכם מגיעים מתקציב המדינה.

גיוס חרדים
בעמוד הפייסבוק של יאיר לפיד, הוא מצוטט 
על  נכון  חצי  רק  שהוא  משפט  שאמר  כמי 
פעילות מפלגתו לשילוב חרדים בצה"ל ובשוק 
שהצליחה  היחידה  המפלגה  "אנחנו  העבודה: 
שהוביל  שיניים,  עם  אמיתי,  גיוס  חוק  להעביר 
יצאו  חרדים  ויותר  התגייסו  חרדים  שיותר  לכך 

לשוק העבודה". 
החרדים  מספר  כי  היא  הנכונה  העובדה 
המתגייסים לצה"ל, וכן שיעור התעסוקה בקרב 
האחרונים  בעשורים  נמצאים  חרדים,  גברים 
חוק  היה  שבהן  בשנים  מתמדת.  עלייה  במגמת 
הגיוס של יש עתיד בתוקף, נרשמה דווקא האטה 
יחסית באחוזי הגיוס של החרדים. אולם, צעדים 
הובילו  הגיוס,  חוק  ובהם  עתיד,  יש  שהובילה 

לעלייה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים.

ירד החשמל
הפייסבוק  מדף  נכונה  שאיננה  אמירה  ועוד 
אוצר:  כשר  בתקופתו  החשמל  מחירי  על  שלו 
"עם כניסתי למשרד האוצר ]...[ מחירי החשמל 
היו בשיא של כל הזמנים. פחות משנתיים אחר 
כך, כשנתניהו פירק את הממשלה, הם היו כבר 

בירידה תלולה". 
האמירה איננה נכונה ברובה: קביעת תעריפי 
רשות  של  בסמכותה  נמצאת  בישראל  החשמל 
לפיד,  של  כהונתו  תחילת  אחרי  מעט  החשמל. 

עלה תעריף החשמל ל-54 אגורות )ללא מע"מ(, כחלק מעליית 
תעריפים שהוכרזה כשנה לפני כן. תעריף החשמל לא שונה שוב 
לאורך כל כהונתו של לפיד. עם זאת, זמן קצר לאחריו פיטוריו 
אגורות,  ל-48.6  התעריפים  הורדת  על  החשמל  רשות  הודיעה 

שיצאה לפועל בפברואר 2015.

נתונים חדשניים
כי  הבחירות  טרם  לפיד  טען  גלובס  של  עסקים  בוועידת 
"הממשלה הזאת כל שנה הורידה עוד 300 מיליון שקל מתקציב 

הרשות הלאומית לחדשנות, יחד זה יותר ממיליארד". 
גדל  האחרונות  השנים  בארבע  נכון.  לא  זה  אבל  מפתיע, 
ולא  בכ-6%,  לחדשנות  לרשות  הממשלה  שהעבירה  התקציב 
ספג קיצוצים. תקציב המענקים, שהוא המרכיב העיקרי בתקציב 
הרשות, נותר דומה לתקציב המענקים בתקופתו של לפיד במשרד 
האוצר. מנכ"ל הרשות לחדשנות מתח לאחרונה ביקורת על כך 

שתקציבי הרשות מצויים בקיפאון.

מחירי הדיור והמזון
בחודש ספטמבר בשנה שעברה בוועידת המשפיעים טען לפיד 
על השינוי במחירי המזון והדיור בתקופת כהונתה של הממשלה 
הנוכחית: "מאז הקמתה של הממשלה הזאת, מחירי הדירות עלו 

ב-13%, מחירי המזון עלו ב-8%". 
האמירה הזאת אינה נכונה ברובה. האמת היא כי מדד מחירי 
הדיור עלה ב-12.3% מאז תחילת כהונתה של הממשלה הנוכחית. 
לעלות  והחל  בעקביות,  המדד  ירד   2017 אוגוסט  מאז  זאת,  עם 
שוב רק במאי האחרון; מאז תחילת כהונת הממשלה במאי 2015 
ועד ליולי 2018 מחירי המזון לא עלו ב-8%: מדד מחירי המזון 
הכולל פירות וירקות עלה בפחות מאחוז, ומדד מחירי המזון ללא 
פירות וירקות ירד בכמעט חצי אחוז. רק המדד של מחירי הפירות 
והירקות עלה ב-7.53% בתקופה זו, אך גם בו חלו עליות וירידות 

ולא הייתה מגמת עלייה עקבית. 

התגייסות לחוק הגיוס
תזכורת קטנה: לפני שלפיד החל לתקוף את חוק הגיוס שמוצע 
בימים אלה, הוא דווקא היה מתומכיו. העובדה האחרונה הביא 
לא  שנים  שלוש  "אם  כי  ווינט  באולפן  חילוניים  לשכנע  אותו 
יעמדו ביעדים, הסנקציות הפליליות מופעלות באופן אוטומטי, 

ואנשים ילכו לבית סוהר". 
זה לא נכון. התיקון החדש לחוק הגיוס אינו קובע כי סנקציות 
התיקון  לפי  שנים.  שלוש  לאחר  אוטומטית  יופעלו  פליליות 

החדש, במידה ולא תהיה עמידה ביעדי הגיוס שנקבעו, סנקציות 
פליליות על חרדים שלא יתגייסו יופעלו לכל המוקדם שש שנים 

לאחר אישור החוק. 

תוקף
על  לדיווחים  צה"ל  תגובת  על  לפיד  אמר  שעברה  בשנה 
תקיפות לכאורה בסוריה: "ישראל הרשמית מעולם ולעולם לא 
ישראל  שהיום  לומר  התכוון  הוא  האלה".  בנושאים  מתבטאת 
לא  ישראל  בעבר  ואילו  בסוריה  תקיפות  על  דיווחים  מאשרת 

הייתה מאשרת. 
בשנים  מקרים  בכמה  נכונה:  איננה  לפיד  של  האמירה 
האחרונות צה"ל אישר באופן רשמי כי ביצע תקיפות של מטרות 
הדיווחים.  את  אישרה  לא  באמת  היא  אחרת  ופעמים  בסוריה 
המפתיע, שגם כאשר המראיין אפי טריגר בגל"צ העמיד אותו על 
טעותו, הוא המשיך להכחיש. טריגר: "אם אנחנו חוזרים לשאלה 
בחלק  הודתה  ישראל  בעבר  הבוקר?  תקף  מי  אז  ששאלתי, 
הודתה  לא  "ישראל  השיב:  ולפיד  סוריה",  בשטח  מהתקיפות 

בחלק מהתקיפות". 

שאלת ירושלים
בראיון בגלי צה"ל נשאל יו"ר מפלגת יש עתיד יאיר לפיד על 
הפלסטינים.  עם  עתידי  ומתן  במשא  ירושלים  בשאלת  עמדתו 
לפיד השיב כי "בפעם הראשונה והאחרונה שמישהו הציע להם 
בדצמבר  ברק  אהוד  שזה  ירושלים,  בחלוקת  לדון  ]לפלסטינים[ 
2000, שגם זרק פנימה לסל 95% משטחי הגדה, הם אמרו 'לא', 

והתחילו את האינתיפאדה השנייה". 
אכן  ברק  אהוד  פעמים.  עוד  מכן  לאחר  היו  נכון.  לא  זה 
כראש  לכהונתו  האחרונה  השנה  בחצי  ירושלים  בחלוקת  דן 
ממשלה; ב׳שיחות שטוקהולם׳ במאי 2000, בוועידת קמפ דייויד 
ובשיחות שהתקיימו  בינואר 2001  בוועידת טאבה  ביולי 2000, 
עם  ישיר  ומתן  במשא  בכך  דן  אולמרט  אהוד  הוועידות;  בין 

הפלסטינים ב-2008.
אלה הם רק חלק מן האמירות של חה"כ יאיר לפיד. למעוניינים, 

ניתן למצוא בהרחבה עוד אמירות של לפיד ושל פוליטיקאים 
אחרים באתר "המשרוקית" כולל מקורות. תחזיקו חזק: שם גם 
תוכלו למצוא אמירות של לפיד שאכן קשורות למציאות. מפתיע

אופס, לפיד
כבר בעבר נטען כלפי יו”ר ‘יש עתיד’ ח”כ יאיר לפיד כי הוא נוטה ‘לא לדייק’ בעובדות, במספרים וגם 
בדעות • בשבועות האחרונים נדמה כי לפיד מקפיד להישאר בכותרות באמצעות טעויות בוטות, שלא 

לומר מביכות • ליקטנו עבורכם אוסף שגיאות נבחרות של מי שרואה עצמו כראש הממשלה בעתיד
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מאת: אורלי גינצבורג

צילום: זק"א, מד"א ודוברות המשטרה

באתר  מנוף  מקריסת  השבוע  בתחילת  נהרגו  פועלים  ארבעה 
ביבנה.  ז'בוטינסקי  ברחוב  הירוקה"  "יבנה  פרויקט  של  בניה 
מהם  שלושה  מהמקום  חילצו  מד"א  של  ופרמדיקים  חובשים 
פועלים  שני  בזירה.  מותם  את  וקבעו  חיים,  רוח  ללא  כשהם 
נוספים נלכדו על המנוף, ואחד מהם חולץ כעבור דקות ארוכות 

כשהוא ללא רוח חיים. 
פראמדיק מד"א אלון מלמה סיפר: "מדובר באתר בניה גדול 
של  האחורי  חלקו  מנוף,  עומד  שבמרכזם  מגורים  בנייני   2 עם 
נפגעו  פועלים שהיו בסמוך   3 על הקרקע.  וקרס  המנוף התפרק 
החילוץ  פעולות  כדי  תוך  גופם,  חלקי  בכל  מאוד  קשה  באורח 
שלהם ביצענו בדיקות רפואיות אבל הם היו ללא סימני חיים ולא 
המנוף  על  נוסף, שנלכד  פועל  מותם.  את  לקבוע  אלא  לנו  נותר 
בגובה של עשרות מטרים חולץ על ידי כוחות הביטחון, אף הוא 

ללא רוח חיים".
במשרד  נבדקות.  האירוע  ונסיבות  למקום  הגיע  משטרה  כוח 
הרווחה אמרו כי העגורן שקרס נמצא בהליך פירוק, וככל הנראה 
פירוקו לא התבצע כפי שצריך לאחר סיומו. עוד צוין כי שוטרי 
והרווחה  העבודה  במשרד  הבטיחות  מנהל  ומפקדי  פלס  יחידת 
הגיעו למקום. שר הרווחה חיים כץ אמר בתגובה לאסון כי "גם 
קורות  שהתאונות  רואים  אנחנו  מדי.  יותר  זה  הרוגים  שלושה 
תקווה.  בפתח  ואחד  ברק  בבני  אחד  שעבר  בשבוע   – בזוגות 
אנשים  התופעה.  את  בולמים  איך  ולראות  ולקנוס  ללחוץ  צריך 

מסתובבים בגובה ולא תמיד קשורים". 
מזעזעת  ביבנה  העבודה  "תאונת  כי  אמר  ארדן  גלעד  השר 
הבהרתי  נתפס!  בלתי  בנייה  באתרי  וההרוגים  הנפגעים  ומספר 
מצפה  שאני  האחרונים,  בחודשים  פעמים  מספר  למשטרה 
שחקירת האירועים תגיע לבירור האחריות הפלילית עד הדרגים 
עובדי  ביותר בחברות הבניה. אסור להסתפק בחקירת  הבכירים 
אתרי הבניה בלבד". עוד הוסיף: "אסור להסתפק בחקירת עובדי 
אתרי הבניה בלבד. אני קורא גם לבתי המשפט  להתייחס בחומרה 
באתרים  ולבטיחות  לפיקוח  הנוגעת  בנייה  חברות  לרשלנות 
ברחבי הארץ. הרשלנות הזו גורמת למותם של בני אדם וכך צריך 

להתייחס אליה".
13 בעלי תפקידים, בהם מנהל האתר, עוכבו לחקירה במשטרה. 
בחברה המנהלת את אתר הבנייה הדגישו כי המנוף כבר סיים את 

עבודתו והיה בתהליך פירוק. 
מרכז  השרון  מאזור  ישראלים,  אזרחים  ארבעה  הם  ההרוגים 
הארץ והשפלה. האירוע המצער הציף מחדש את הסכנה באתרי 
הבנייה – לעובדים וגם לתושבים ועוברי אורח: מנופאים בהווה 
ובעבר מתריעים מאסונות נוספים. לפני חודש בלבד באותו הבניין 

בן  כהן  איציק  משאית  נהג 
מהתחשמלות  נהרג   ,30
סחורה  לפרוק  שהגיע  בעת 
אחיו  כהן  מיכאל  במקום. 
מדובר  כי  מאשים  הנהג  של 
ברשלנות בטיחות וכי חברת 
בע"מ  שמיר  נאות  הבנייה 
מעלימים  שבירו  רמי  והיזם 

עין. 
התאונה השבוע התרחשה 
מחיר  של  בנייה  באתר 
שבירו  חברת  של  למשתכן 
ביבנה  שמיר  נאות  בשכונת 
את  הטילו  בחברה  הירוקה. 
האחריות לאסון על מפעילת 
מנופים,  רמא  חברת  המנוף, 
המנוף  את  לפרק  שבאה 
שסיים את עבודתו באתר. עם 
הבהירו  יבנה  בעירית  זאת, 
הבנייה  "אתר  בתגובה: 
באחריות  הם  והעבודות 
אשר  המקצוע  ואנשי  היזם 

אחראים על ביצוע פירוק המנוף. נסיבות האירוע ייבדקו על ידי 
הגורמים המקצועיים והמוסמכים. אנו משתתפים בצערם של בני 

המשפחות".
שוב  בהמשך  התייחס  ארדן,  גלעד  הפנים,  לביטחון  השר 
באתר  קשה  תאונה  התרחשה  חמישי  "ביום  העבודה,  לתאונת 
בנייה בבני ברק בה נהרג פועל, המשטרה ביקשה לעצור שלושה 
מנהלים בחברת הבנייה שיש להם אחריות לבטיחות האתר שבו 
השלום  משפט  בית  הפועל.  למות  וגרם  העבודה  משטח  צנח 
שכיוון  סברו  השופטים  המשטרה.  בקשת  את  דחו  המחוזי  וגם 
תכלית  את  להשיג  ניתן  אז  נורמטיביים  אנשים  הם  שהחשודים 
מוזר  אבל  נכון.  שזה  "תכן  המשיך.  בית",  במעצר  גם  המעצר 
מתקבלת  תמיד  כמעט  רשויות,  בראשי  למשל  מדובר  שכאשר 
בית  כך  נורמטיביים?  לא  הם  המשטרה.  של  המעצר  בקשת 
לעבירות  שמתייחסים  החומרה  את  בהחלטותיו  קובע  המשפט 

בתחום מסוים".

חצי יום שביתה
ארבעת הגברים שנהרגו באסון קריסת המנוף ביבנה מצטרפים 
לרשימה ארוכה ומדממת של 16 פועלי בניין נוספים שמצאו את 
מותם במהלך עבודתם מתחילת השנה. 17 בעלי תפקידים שונים 
שנחקרו   11 בהם  הקטלנית,  התאונה  בעקבות  לחקירה  עוכבו 

באזהרה. 
בהמשך שוחררו ארבעה מעורבים למעצר בית למשך חמישה 
תנאים  עם  יחד  ימים 
נוספים,  מגבילים 
בסיום  שוחררו  והשאר 
מיחידת  החקירה. 
"פלס", החוקרת תאונות 
פעולה  בשיתוף  עבודה 
ומשרד  המשטרה  של 
הרווחה, נמסר כי לזירה 
הובאו מומחים שיטפלו 
בה, והמנוף הורד לצורך 

תחקור האירוע.
בלילה  ראשון  ביום 
אחד  של  שמו  הותר 
לפרסום.  ההרוגים 
 51 בן  ז"ל,  חזאזי  גיל 
אחריו  שהותיר  מחדרה, 
בנות.  ושלוש  אישה 
"גיל היה אבא שנתן את 
הנשמה לבנות שלו. הוא 
כל  לאורך  לאחותי  דאג 
ספד  בה",  ותמך  הדרך 
קנשתי.  אילן  גיסו  לו 

בארגון "קו לעובד" הכריזו כי מדובר ב"מצב חירום": "נדרשת 
בתאונות  נהרגו  עובדים  בארגון."20  אמרו  תקיפה",  הרתעה 
והרשויות  להישפך  ממשיך  העובדים  דם  הבניין.  בענף  עבודה 

השונות לא עושות את העבודה הנרדשת לעצור את התופעה". 
ומשרד  המשטרה  של  המיוחדת  היחידה  את  תקפו  בארגון 
חקרה  התאונות,  חקירת  לשם  שהוקמה  פלס,  "יחידת  הרווחה. 
עד כה שתיים בלבד. למרות ההסכמות עם ההסתדרות לא נעשה 
ומספר  המנופים,  ותקינות  לתחזוקת  הנוגע  בכל  חקיקה  תיקון 
יוצרו  מהמנופים  שליש  כאשר  בלבד,  ל-13  מ-7  עלה  הבודקים 
בשנות השבעים והשמונים, ורבים ללא רישיון. רק בחודש החולף 

נהרג עובד בתאונה קטלנית באותו אתר של החברה המבצעת".
ימשיך  עבודה  תאונות  לחקירת  "המפלג  כי  ציינו  במשטרה 
וימשיך  המנוף  חלקי  לקריסת  שהובילו  האירועים  את  לחקור 
לעסוק בגיבוש ראייה כוללת לטיפול בתופעת תאונות העבודה, 
עבירות  ובחשיפת  חמורות  עבודה  תאונות  אירועי  בחקירת 
המשפיעות  עבירות  ובגילוי  לתחום  המשיקות  נוספות  פליליות 

באופן ישיר על שלומם ובריאותם של האזרחים והעובדים". 
יוסף,  יצחק  הרב  לציון  הראשון  לישראל,  הראשי  הרב  גם 
קבלן  ההלכה  פי  "על  כי  ואמר  הבנייה  בענף  לאסונות  התייחס 
העוסק בבנייה ולא מוודא כי נשמרים כל כללי הבטיחות על מנת 
למנוע פגיעה בעובדים, הרי הוא עובר על איסור תורה של 'לא 

תשים דמים בביתך' וחייב נידוי".
בעקבות האסון - הושבתו ביום חמישי כל אתרי הבנייה בארץ 
למידה  הסברה,  מפגשי  לערוך  במטרה  זאת,  יום.  חצי  למשך 
וחידוד כללי הבטיחות. כך הוחלט במסגרת דיון חירום בין יו"ר 
ההסתדרות, ארנון בן דוד, לבין נשיא התאחדות בוני הארץ, ראול 
פעולה משותף שיקדם  להקים מטה  גם  הוחלט  בפגישה  סרוגו. 
החברה  לבעלי  השימוע  לאחר  כן,  כמו  בעבודה.  הבטיחות  את 

הקבלנית, המשטרה סגרה את אתר הבנייה ביבנה ל-30 יום. 
במסגרת הפגישה נקבעו שורה של צעדים מידיים, בין השאר, 
להקים מטה בטיחות משותף שבראשו יעמוד האלוף במילואים, 
אייל בן־ראובן. פעילות המטה תתוקצב בהיקף של מיליוני שקלים 
והוא יפעל במשך כל ימות השנה, במטרה להגביר את הבטיחות 
משותפות  ופעולות  הדרכה  הסברה,  באמצעות  הבנייה,  בענף 
מול הממשלה. עוד הוחלט כי בעוד שבועיים ייערך כנס חירום 
והסברה המיועד למעסיקים ולעובדים, ושכל האירועים והכנסים 
שתוכננו לשנה הקרובה לעובדים ומנהלים בענף ימוקדו בנושא 
מול  אל  לפעול  הסכימו  הצדדים  בנוסף,  בעבודה.  הבטיחות 
הממשלה במטרה לקדם עקרונות לחקיקה מוסכמת שתסדיר את 
אחריות  לרבות  הבנייה,  באתרי  לבטיחות  האחריות  היבטי  כל 
הבטיחות  מטה  על  שבועות  כשלושה  בעוד  כן,  כמו  המזמין. 
לפרסם תוכנית עבודה שמטרתה שינוי יסודי של תחום הבטיחות 

בענף הבנייה.

 פחד גבהים
ארבעה פועלים נהרגו השבוע בתאונת מנוף ביבנה, והם מצטרפים לעשרות בני אדם שקיפחו את חייהם 
מתחילת השנה בתאונות עבודה • במשטרה עיכבו את האחראים לחקירה והרשויות השונות מגלגלות 

את האחריות מזו לזו • מי אשם?
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זוכה
בכל יום!

סימילאק מגשימה לך

עם חברה במתנה! 3 ימים של חופשה

קני פחית
 סימילאק למהדרין 900 גרם 
בין התאריכים י״ד אייר – י״ב סיון

התקשרי לטלמסר 
 03-3738000
שחקי ותוכלי לזכות!

אמא יקרה, 
את משקיעה בתינוקך את כל כולך, 

מגיע לך רגע של מנוחה לעצמך! סימילאק מעניקה לך ולחברתך
 חופשה מפנקת במלון גלי צאנז על שפת הים.

סימילאק למהדרין - להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות
המבצע מתקיים בכפוף לתקנון בין התאריכים ט״ז באייר תשע״ט עד י״ב סיוון תשע"ט )15.06.2019 - 21.05.2019( ימי שישי ושבת יספרו כיום אחד. הזכיה 
בכפוף להצגת חשבונית. הזוכה הינה אמא לתינוק עד גיל 3. ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד. לתשומת לב – חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
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אוריאל צייטלין

נשיא איראן חסן רוחאני אמר באמצע השבוע, כי "המצב היום 
לא מתאים לשיחות והתנגדות היא הברירה היחידה שלנו" – כך 
פורסם בסוכנות הידיעות של המדינה, אירנ"א. ברקע המתיחות 
כי "אני מעדיף  עם ארצות הברית במפרץ הפרסי הוסיף הנשיא 
שיחות ודיפלומטיה, אבל תחת התנאים הקיימים אני לא מקבל 

זאת". 
כי  נאום בפני אנשי דת בכירים במדינה, טען רוחאני  במהלך 
ולהפיל  במלחמה  לפתוח  לאיראן  לגרום  מעוניינת  וושינגטון 
באופן  הגרעין  פרשו מהסכם  "הם  עליה.  לאלימות  את האשמה 
האו"ם  אז  בפרישה  מגיבים  היינו  אנחנו  אם  אבל  פרובוקטיבי, 
היה  והמצב  סנקציות  עוד  עלינו  מטילים  היו  העולם  ושאר 

מתדרדר", הסביר. 
רוחות  את  להרגיע  ניסה  טראמפ  דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
נראה שהיא מתכוונת לתקוף  לא  כי  ואמר  איראן,  עם  המלחמה 
את ארה"ב – יומיים לאחר שאיים כי מלחמה תביא ל"סופה של 
שמשהו  או  קרה  שמשהו  אינדיקציה  לנו  "אין  לדבריו,  איראן". 
יקרה, אך אם זה יקרה נגיב כמובן בעוצמה רבה. אין לנו ברירה. 
תעשה  היא  אם  מאוד  גדולה  טעות  תעשה  שאיראן  חושב  אני 
משהו. היא תיתקל בעוצמה רבה אך אין לנו אינדיקציה שיעשו 

זאת". 
עוד הוסיף הנשיא האמריקני בשיחה עם כתבים כשיצא מהבית 
אנחנו  יתקשרו,  הם  "אם  בפנסילבניה,  בחירות  לעצרת  הלבן 
בהחלט נהיה מוכנים לשאת ולתת אבל זה תלוי בהם. אני רוצה 
שהם יתקשרו רק אם הם מוכנים. אם הם לא מוכנים שלא יטרחו". 
טראמפ צייץ קודם: "איראן תתקשר אלינו כשהיא תהיה מוכנה. 
עבור  מאוד  עצוב   – לקרוס  ממשיכה  שלהם  הכלכלה  בינתיים, 

העם האיראני".
בתוך כך, 400 מחוקקים אמריקניים משני בתי הקונגרס ושתי 
בנעשה  להתערב  טראמפ  לנשיא  הקורא  מכתב  פרסמו  הסיעות 
בסוריה על מנת "להילחם בקיצוניות" ולהגן על ישראל. במכתב, 
שנסוב סביב מעורבותן של איראן ורוסיה בסוריה והאיום שנשקף 
לישראל מחיזבאללה ומשמרות המהפכה, קוראים חברי הקונגרס 
אסטרטגיה  ולנסח  אמריקנית  מנהיגות  "לגלות  טראמפ  לנשיא 

שתביא ליציבות באזור". 
תחילת  של  המסרים  אינם  השבוע,  אמצע  של  המסרים  אך 
השבוע. למרות המסרים המרגיעים שהושמעו בימים האחרונים 
את  מחריף  טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  וטהרן,  וושינגטון  מצד 
הטון נגד הרפובליקה האסלאמית ומאיים להשמיד את איראן אם 
תפתח במלחמה נגד ארה"ב. "אם איראן רוצה מלחמה, זה יהיה 
צייץ  ארה"ב",  על  שוב  תאיימו  אל  לעולם  שלה.  הרשמי  הסוף 

בתחילת השבוע טראמפ בחשבון הטוויטר שלו. 
שבתחילת  לכך  בתגובה  הנראה  ככל  מגיעים  טראמפ  דברי 
בבגדד,  הברית  ארצות  לשגרירות  סמוך  מרגמה  נחתה  השבוע 
שקודם  לאחר  זאת,  העיראקי.  הצבא  הודיע  כך   – עיראק  בית 
לכן נשמעו במקום פיצוץ ואזעקות. לא היו נפגעים באירוע ולא 
נגרם נזק לנציגות הדיפלומטית, אך שטח שסמוך לה נפגע. ימים 
ספורים קודם לכן, מחלקת המדינה האמריקנית הורתה על פינוי 
עובדי הממשל מעיראק. על פי הטענות, פיצוץ עז נשמע ב'אזור 
תחת  הנמצא  בגדד  של  והדיפלומטיה  הממשל  רובע  הירוק', 
סמוך  הפיצוצים  מקור  בעיראק  דיווחים  לפי  מיוחדת.  אבטחה 
לשגרירות ארצות הברית, מקורו ברקטות קטיושה ששוגרו לעבר 
מבנה השגרירות. לפי משרד ההגנה בבגדד ומטכ״ל הצבא העירקי 
מדובר בירי של רקטת קטיושה אחת לעבר "האזור הירוק" בבגדד 

הרקטה  נוספות.  ושגרירויות  ארה"ב  שגרירות  ממוקמת  שם 
התפוצצה סמוך למתחם השגרירות האמריקנית.

הברית  ארצות  בין  הגוברת  המתיחות  ברקע  מגיעה  המתקפה 
לבין איראן. ממשלו של הנשיא דונלד טראמפ הודיעה לאחרונה 
של  מכיוונה  איומים  לאור  התיכון  במזרח  הכוחות  תגבור  על 
אולם,  בעיראק.  תומכת  היא  מיליציות שבהן  כולל מצד  איראן, 
גם ארצות הברית וגם איראן הצהירו בימים האחרונים שהן אינן 
מעוניינות במלחמה. ב'גרדיאן' הבריטי דווח לאחרונה כי קאסם 
סולימאני, מפקד "כוח קודס" של משמרות המהפכה שאחראי על 
מבצעים מחוץ לאיראן, נפגש לאחרונה עם המיליציות השיעיות 
בעיראק שנתמכות על-ידי טהרן, והורה להן "להתכונן למלחמה". 
לפני  נערכה  הפגישה  כי  מסרו  אנונימיים  מודיעין  גורמי  שני 
וכי הטון שנשמע בה היה  ביוזמת סולימאני,  כשלושה שבועות 
יותר מאשר בפגישות דומות שערך עם המיליציות  שונה וחריף 
"זו לא הייתה ממש קריאה למלחמה, אבל לא  השיעיות בעבר. 

רחוק מזה", אמר אחד הגורמים לעיתון הבריטי. 

באיראן תוקפים

את  השבוע  באמצע  לתקוף  המשיך  רוחאני  חסן  איראן  נשיא 
ארצות הברית ואת הנשיא דונלד טראמפ. "טירונים עם רעיונות 
את  שראה  אחרי  איראן  על  מאיומיו  נסוג  טראמפ   - נאיביים 
האחדות באומה האיראנית", אמר רוחאני בטלוויזיה הממלכתית 
באיראן. שר החוץ של איראן ג'וואד זריף הזהיר: "ארצות הברית 
כי   CNN לרשת  בריאיון  הבהיר  זריף  מסוכן".  משחקת משחק 
איראן תסרב לשוחח עם ממשלו של טראמפ. השר הוסיף כי ארצו 
"כבוד"  תראה  לא  שזו  עד  הברית,  ארצות  עם  מגעים  תנהל  לא 

לטהראן ולהסכם הגרעין. 
מהלכי  כי  ציין  שנהאן  פטריק  הברית  ארצות  של  ההגנה  שר 
המתקפות  "להשהיית  גרמו  איראן  מול  האמריקניים  ההרתעה 
שתוכננו נגדנו". בתוך כך, אמר ראש ממשלת עיראק, עאדל עבד 
ולאיראן  הברית  לארצות  משלחות  שלחה  ארצו  כי  אל-מהדי, 
אף  לדבריו,  המדינות".  בין  המתיחות  מפלס  את  "להפחית  כדי 

מעוניין  אינו  בארצו  גורם 
אל- למלחמה.  להוביל 

בעיראק  כי  ציין  מהדי 
לייצוא  חלופות  מחפשים 
הורמוז  מצרי  אם  נפט 
ייחסמו בכלל המתיחויות. 
גורם  אמר  שני  ביום 
לסוכנות  רשמי  איראני 
איראן  כי  במדינה  ידיעות 
את  ארבעה  פי  הגדילה 
של  ההעשרה  שיעור 
בדרגה  מועשר  אורניום 
האורניום  כמות  נמוכה. 
נמוכה  בדרגה  המועשר 
שאיראן יכולה לייצר תחת 
על  עומד  הגרעין  הסכם 
300 ק"ג, ובאיראן אומרים 
ליישם  יכולים  שאינם 
הנוכחי.  החסם  תחת  זאת 
אמר  איראני  גורם  אותו 

ש"ההגבלה בהסכם הגרעין לגבי כמות האורניום המעושר כבר 
לא תקפה".

דיפלומטים בארצות הברית הזהירו חברות תעופה  כך,  בתוך 
מ"זיהוי  חשש  לאור  הפרסי  המפרץ  מעל  מטיסה  מסחריות 
הברית  ארצות  בין  הביטחונית  המתיחות  לאור  זאת,  מוטעה". 
של  הודעה  על  מסתמכת  האזהרה  המפרץ.  באזור  איראן  לבין 
ביום  שפורסמה  הברית  ארצות  של  הפדרלית  התעופה  רשות 
מעל  הטסים  המסחריים  הטיס  כלי  כל  לפיה  האחרון,  חמישי 
המפרץ הפרסי ומפרץ עומאן צריכים להיות מודעים ל"פעילויות 

צבאיות מוגברות ומתחים פוליטיים גוברים". 
האזהרה של רשות התעופה הפדרלית מהווה תזכורת לאירוע 
מלפני 30 שנה, אז הפילה סיירת של הצי האמריקני בשוגג מטוס 
290 הנוסעים  וכל  נוסעים של "איראן אייר" מעל מצר הורמוז, 
ואנשי הצוות שהיו על סיפון המטוס נהרגו. זאת על רקע מלחמת 
נפט  מכליות  האיראנים  תקפו  המלחמה  במהלך  איראן-עיראק. 

של כוויית, מה שגרם להתערבותה של ארה"ב במלחמה. 
הפרסי  במפרץ  נוספות  מדינות  ומספר  סעודיה  כך,  בתוך 
הסכימו לבקשה של ארצות הברית לפרוס מחדש את כוחותיה גם 
במי המפרץ ועל אדמת מספר מדינות באזור – כך דיווח העיתון 
"א-שרק אל-אווסט" מפי מקורות במפרץ. המקורות אמרו לעיתון 
כי המניע המרכזי לפריסה המחודשת הוא פעילות משותפת בין 
וושינגטון לבין מדינות המפרץ כדי להרתיע את איראן מכל ניסון 
להסלים את המצב הצבאי ולתקוף מדינות מפרציות או אינטרסים 

אמריקניים, ולא על מנת להביא למלחמה עם איראן.
התחממות  מפני  בישראל  החשש  גובר  כי  נדמה  כך,  או  כך 
באזור שתשליך ברמה כזו אחרת על ביטחון מדינת ישראל ועל 
כן ישראל בוחנת את המצב במפרץ בשבע עיניים. ישראל יכולה 
להיות יעד לתקיפה אפשרית כאשר איראן תרצה לפגוע בארה”ב. 
הדרך האפשרית לפגוע בישראל מבלי להיכנס למלחמה מלוכלכת 

מבחינת איראן – חיזבאללה והג’יהאד האסלמי.

 "אם איראן רוצה מלחמה – 
זה יהיה הסוף שלה"

המתיחות במפרץ הפרסי מחריפה: נשיא ארה"ב שיגר איום רשמי לעבר משטר האייתוללות 
בציוץ שפרסם ברשת • מה הוביל להחמרה במצב והאם האזור מתדרדר למלחמה?
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כ-400 אלף איש הגיעו במהלך היממה האחרונה לציון הרשב"י במירון, כדי 
להשתתף בהילולא הגדולה מכולן • כמדי שנה, את אירועי היום פתח האדמו"ר 

מבאיאן, שהעלה את האבוקה המרכזית על גג הציון • תיעוד מצולם

מאות אלפים במירון

אוריאל צייטלין 

סדיסטית:  אלימות  בעומר  ל"ג  בליל  למה שראו  יהיו שיקראו 
ממשמר  שוטרים  כמה  רואים  בלילה,  רביעי  ביום  שיצא  בסרטון 
הגבול, מכים בחוזקה ובאיבוד דעת וצלם אנוש ילד בעל מוגבלות 
שכלית המתגורר בדירה של 'שיח סוד'. בעת הלינץ' באותו נער, 
בעל  בילד  מדובר  כי  לשוטרים  שצועקים  אנשים  ברקע  שומעים 
בעיה נפשית, אך השוטרים בשלהם מסרבים להניח לילד אומלל 

שצורח בבכיות קורעות לב וקורא לאימו שתחזיר אותו לביתו. 
עומדת  כשלידו  הילד  צועק  אותי",  תצילו  אותי,  "תצילו 
פי מה שנטען  בזוי לועסת מסטיק. הרקע על  רוח  ובקור  שוטרת 
ברשת: ביטול מדורת ל"ג בעומר בשכונת מקור ברוך בירושלים 
שנענתה בהתנגדות של כמה נערים שארגנו את המדורה. מדריך 
בשיח סוד סיפר בשיחה עם התקשורת כי הילד צעק משהו לעבר 
בלשית משטרה, דבר שעורר את זעמם של השוטרים במקום וגרר 
הרצפה  על  מדמם  הילד  נראה  כשבתיעוד  הקשה,  האלימות  את 
כשמספר שוטרים מעליו. למרות שנאמר לשוטרים כי מדובר בילד 
מוגבל שכלית, ואף דימם בזירה מפניו כתוצאה מהמכות שחטף, 
לאחר  למעצר.  המשטרה  לתחנת  אותו  לקחת  השוטרים  החליטו 
התערבות מנהל המוסד שהגיע לתחנת המעצר, הוא שוחרר וטופל 
במקום על ידי חובש. כעת מתאושש הנער מהאירוע בדירת 'שיח 

סוד'.
אמו אמרה בשיחה עם העיתונאי אלימלך זילברשלג כך: "שברו 
לו את הפלאפון ועד לרגע זה לא הצלחתי להשיג אותו. תיכף אצא 

לבקר אותו. לא חושבת שאני מסוגלת לראות את הסרטון"
השוטר  להדחת  שקרא  אזולאי  ינון  ח״כ  היה  המגיבים  ראשון 
שהכה את הילד האוטיסט, ״תקיפת הילד מבחילה ובלתי אנושית, 
השוטר שהיכה את הנער, סדיסט ולא ראוי לשרת במשטרה. אני 
קורא לשר לבט"פ להדיח את השוטר המכה לצמיתות, ולהשעיית 

שאר השוטרים שהיו בזירה ולא מנעו זאת עד לבירור העניין״. 
״תוכן הסרטון  פנה במכתב למח"ש:  )מרצ(  גילאון  אילן  ח״כ 
המקרה  את  לחקור  לכם  קורא  אני  מזעזעות.  והתמונות  מדאיג 
ולהפנותו לחקירת מח״ש. למשפחתו של הבחור כמו גם לציבור 
כולו, מגיעות תשובות על התנהלות שנראית שערורייתית, אלימה 

וחסרת פרופורציות.״ 

המשטרה  אלימות  על  הגיבה  זנדברג,  תמר  ח״כ  מרצ,  יו״ר 
ושיגרה מכתב למפכ"ל בנושא: ״אלימות משטרתית היא איום על 
הדמוקרטיה והיא תמיד מופנית קודם כלפי מוחלשים, מיעוטים, 
את  לחקור  בדרישה  המשטרה  למפכ״ל  הבוקר  פונה  קול.  חסרי 
המקרה ברצינות, למצות את הדין ובעיקר להסיק מסקנות עומק 

ורוחב להתנהלות המשטרה מול אזרחים״. 
המזעזע:  לסרטון  בתגובה  פרוש  מאיר  ח"כ  החינוך  שר  סגן 
"הלב דומע כשחושבים על אותו נער מיוחד ועל מה שעבר. הצפיה 
בתיעוד האלימות הקשה שספג היא בלתי נסבלת והשנאה וחוסר 
האנושיות שמפגינים השוטרים היא מתחת להבנת בן אנוש. אני 
הדין  פנים למצות את  ומהשר לבטחון  דורש ממפכ"ל המשטרה 
באופן מידי עם האחראים לפשע הזה ולהשעות אותם מהמשטרה 

לאלתר".
"זה  כך:  הגיב  אוטיזם  בעלת  היא  גם  שבתו  לפיד  יאיר  חה"כ 
סרטון מזעזע שפוצע את הלב ומרתיח את הדם. המשטרה חייבת 

לבדוק את העניין הזה בדחיפות". 
גם הרשת לא יכלה שלא להוקיע אירוע חריף שכזה והתגובות 
היו רבות: "לא פחות מהאלימות הקשה נגד נער עם לקות נפשית, 
מטרידה אותי השתיקה הרועמת של מג"ב והמשטרה הבוקר. עד 
כה אף אחד לא לוקח אחריות ומתנצל", כתב העיתונאי יקי אדמקר. 
חבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי אמר כי מדובר בתוצאות פירות 
ההסתה נגד החרדים. "יש פירות להסתה של הלפידים לדורותיהם. 
היה שוטר אחד  ואטימות. לא  רוע,  דם החרדים הותר. אכזריות, 
שניסה לעצור את הטירוף, את הרוע הצרוף. אם היה מדובר בילד 
ערבי אוטיסט כבר היה דיון באו"ם והשוטרים היו אזיקים בתא של 
אלאור אזריה אבל כאן שקט, הסכמה, הבנה, הוא חרדי אז נפוצץ 

אותו", כתב. 
ג'וש בריינר מ'הארץ' אמר כי מדובר בסרטון קורע לב. "למה 
פשיעה  ארגון  ראש  שאינו  וברור  מבעיות  שסובל  שברור  הנער 
העיתונאי  שכזו"?  מטורפת  באלימות  שוטרים   10 ידי  על  נעצר 
בצלאל קאהן הגיב ואמר כי זו "אכזריות על גבול הסאדיסטיות". 
העלבת  על  העונש  "הידעתם?!  כתב:  פרידלנדר  חיים  העיתונאי 
שוטר בישראל נע בין רצח לרצח במכות". העיתונאי אריק בנדר 
השוטרים  את  לאתר  להשעות  חייבת  "המשטרה  אמר:  ממעריב 
שהיו מעורבים בהכאת ובמעצר הילד האוטיסט אתמול בירושלים. 

צריך  ובעצמו  בכבודו  פנים  לביטחון  והשר  ונורא  מזעזע  פשוט 
להתנצל בפני הציבור על ההתנהגות הברוטלית של אנשיו".

אתמול  המשטרה  פעילות  "במהלך  נמסר:  ישראל  ממשטרת 
בשטחים  אדם  חיי  לסכן  העלולות  מדורות  הקמת  של  לאכיפה 
אסורים בשכונת מקור ברוך בירושלים, נתקלו השוטרים באלימות 
ותקיפת  חפצים  אבנים,  זריקות  שכללה  מתפרעים  עשרות  מצד 

שוטרים". 
אלדד יניב תהה בטוויטר "איך השוטרים האלה עוד לא בחקירה 
במח״ש???" העיתונאי אבי מימרן שגם לו יש ילד בעל אוטיזם 
ימאמי,  צועק:  הוא  אוטיסט.  נער  מול  מג"ב  "גיבורי  כך:  כתב 
מאמי, רוצה הבייתה...' האזרחים אומרים להם שהוא נער הלוקה 
סיפר את  רבינא  סוד'". העיתונאי אבי  'שיח  חניך  בשכלו, שהוא 
סיפורו האישי: "זה מזעזע ומקומם!! כאח לילדה עם אוטיזם זה 
מרתיח וכואב שבעתיים!! אלו נשמות הכי רגישות שיש. מי ירפא 

את הצלקות שעבר אם אפשרי בכלל?"
העיתונאי חיים הר זהב הגיב: "אני לא משתף את הסרטון כי 
חרדי,  נער  בו  שיש  לכם  אספר  אבל  לצפייה,  קשה  באמת  הוא 
דם.  זבי  כשפניו  לרצפה  מדביק  מג״בניקים  של  שהמון  אוטיסט, 
אין לזה הצדקה. לא אכפת לי מה היה שם קודם, לא אכפת לי מי 
התחיל, לא אכפת לי מה הנסיבות: נער אוטיסט הוכה עד זוב דם 

על ידי שוטרים. זה מחריד."
של  ראשוני  "מתחקור  הזוועתי:  למקרה  הגיבה  המשטרה 
האירוע עולה שבמהלך הפעילות תקף צעיר את אחת השוטרות. 
ונפצע בפניו. מיד לאחר  במהלך המעצר החשוד התנגד, התפרע 
מעצרו ועם בירור מוגבלותו החליט קצין המשטרה שנכח בשטח 
על שחרורו לאלתר והוא טופל במקום ע״י מד״א. יחד עם זאת, 

נסיבות האירוע נבדקות ויתוחקרו במלואן".
האלימות  לתיעוד  לוי  שמעון  הרב  סוד,  שיח  מנכ"ל  תגובת 
החמור  המקרה  על  מצטערים  "אנחנו  הנער:  כלפי  המשטרתית 
פועלים  אנו  לנער.  שניתן  המקצועי  לטיפול  במקביל  והמיותר.  
בתיאום עם המשפחה ובליווי משפטי על מנת לעמוד על זכויותיו.  
נקיים שיח עם המשטרה ונעשה הכל כדי שמקרים קשים כאלו לא 

יישנו."

"אני לא חושבת שאני מסוגלת לראות את הסרטון"
מקרה חמור במיוחד של בריונות שוטרים כלפי נער מיוחד בשכונת מקור ברוך • תיעוד האלימות הופץ ברשת וגרר גל תגובות חריף 

במיוחד • במערכת הפוליטית דורשים למצות את הדין עם השוטרים
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חוק החסינות הוא גלולה מרה, אך הכרחית לביעור השחיתות בישראל, בניגוד לעמדה 
הצבועה של השמאל לפיה יש להעניק חסינות רק למי ש'הולך בתלם' • וגם: הבזבוז 

האמיתי אינו מספר השרים בממשלה, אלא מספר משרדי הממשלה

גלולה מרה והכרחית

ובתקשורת  בפוליטיקה  השמאל  אנשי  החסינות,  חוק 
בישראל.  ביותר שקורה  אותו בתור הדבר הרע  מציגים 
"קץ הדמוקרטיה" )כן, זאב זאב(, אבל השמאל הוא הוא 
זה שמציע חסינות מפני כל מעשה עבירה, הוא רק מעוניין לתת 
אותה בתמורה לביצוע השקפת עולמו. לזה הוא קורא דמוקרטיה. 
 :)27.9.18( בן  אלוף  "הארץ"  עיתון  עורך  של  מהטור  אצטט 
או  בדיבורים  מתקרב  הישראלי  הימין  שמנהיג  פעם  "בכל 
השמאלן":  "דילמת  מחדש  מתעוררת  שלום,  למהלכי  במעשים 
האם להאמין לו ולתמוך במדיניותו, למרות הנזקים שגרם בזירה 
הפנימית, ובמקרים של בנימין נתניהו ואריאל שרון, גם למרות 
יתקדם  נתניהו  "אם  פירט:  ובהמשך  והחקירות?"  השחיתות 
 — חשוב  יותר  מה  עצמו:  את  המצוי  השמאלן  ישאל  להסדר, 
הסיכוי לפתרון הסכסוך עם הפלסטינים, או לפחות למיתונו, או 
 ?2015 בחירות  סביב  "וואלה!"  באתר  קיבל  שנתניהו  הסיקור 
מימוש חזון שתי המדינות, או השמפניה והסיגרים שהזוג נתניהו 
קיבל מארנון מילצ'ן? סיום או צמצום הכיבוש, או סעודות השף 

במעון בבלפור? התשובה ברורה מאליה".
אין  בצביעות,  לוקים  החסינות  חוק  את  המבקרים  שמאל  אנשי 
אבל  לעבריין,  גורף  פטור  הענקת  עם  עקרונית  בעיה  שום  להם 
מקום  שאין  כך  שלהם.  העולם  תפיסת  את  יקדם  שהוא  בתנאי 
אותו  לעשות  לנכון  מוצא  השני  הפוליטי  הצד  כאשר  לביקורת 

הדבר. 
"המערכת  של  הנוקדנית  ההפללה  מערכת  מכך,  חמור  אך 
כלפי  אישומים  הטחת  של  מפוקפק  רזומה  לה  יש  המשפטית" 
פוליטיקאים במשרות מהותיות, אשר בסוף התבררו כלא כלום. 

אבל בינתיים הפוליטיקאי איבד את תפקידו ומעמדו. 
בשעתו  כינה  ריבלין  רובי  שהנשיא  מי  של  השיטה  עובדת  כך 
"כנופיית שלטון החוק", קודם כל פותחים בחקירה על איזשהו 
בלשון  שנקרא  מה  לתקשורת.  ומדליפים  בכך,  מה  של  עניין 
העם "לתפור תיק". לא משנה האם יש ראיות אמתיות שיספיקו 
להעמדה לדין או לא, כי היעד הוא לא ההליך המשפטי בו באמת 
צריך יהיה להביא את הראיות למבחן משפטי הוגן, אלא יספיק 

ההליך התקשורתי. 
ממצאים  לתקשורת  ושוב  שוב  מדליפים  החקירה  כל  לאורך 
מפרסמים  סלקטיביים,  הם  ההדלפות  חומרי  כאשר  וחשדות, 
מציירים  המזכות.  הראיות  את  ולא  המחייבות  הראיות  את  רק 
מציגים  הפוליטיקאים  ואת  וברור,  כמוכרע  המשפטי  התיק  את 
בציבור בתור המושחת הגדול בהיסטוריה. הרבה לפני שההליך 
בפוליטיקאי.  לפגוע  כדי  בפרסומים  די  במשפט,  לבירור  מגיע 
את  ישנה  או  יתפטר  הוא  אם  חסינות  הצעת  מציעים  במקביל, 

מדיניותו.
עצם החקירה גורמת לפוליטיקאי להבין שהוא בן ערובה, גם אם 
ילחם על חפותו עד הסוף, את חפותו הוא כנראה יצליח להוכיח, 
שר  היה  לא  ריבלין  )רובי  לפוליטיקה  מחוץ  יהיה  כבר  זה  אבל 

משפטים בגלל זה, כך בדיוק גם סוכל מינויו של יעקב נאמן(.
זה מה שעשו לאריק שרון, שהבין שהוא תפור לגמרי אלא אם 

כן ישנה את המדיניות שלו. שרון שינה את מדיניותו, התקשורת 
"חושפת השחיתות" איתרגה אותו לחלוטין, ובסוף אכן התיקים 

נגדו נסגרו. וזה בדיוק גם מה שהציעו לנתניהו.  
בחפץ  אותה  מעניק  הוא  חסינות,  עם  בעיה  שום  אין  לשמאל 
הופך  ואותו השמאל פתאום  לאג'נדה.  לו  זה מתאים  לב כאשר 
לגדול מבקרי השחיתות כאשר המדיניות של פוליטיקאי נבחר לא 

תואמת את הפרקטיקות הסובייטיות שלו.
בשם  מאיימים  כתבים  כאשר  מהמקפצה,  זאת  עושה  השמאל 
הדיפ סטייט כי אם ימונה שר משפטים מסוים הוא יבלה בחדרי 
חקירות, או אם נתניהו ימנה שר מסוים אז "המערכת המשפטית 
שנות  עוד  לו  ותוסיף  איתו  תחמיר  והיא  ארוך"  זיכרון  לה  יש 

מאסר.
יכולה  יכול להיות עבריין, כך גם פרקליטות  כשם שפוליטיקאי 
להיות עבריינית, וכך גם עיתונות. כשם שחושדים בפוליטיקאים 
יש  כך  זרים,  משיקולים  הנובעות  ענייניות  לא  החלטות  בקבלת 
שההדלפות  העובדה  בהינתן  במיוחד  בפרקליטות.   גם  לחשוד 
פליליות  הן  נתניהו  אודות הממצאים בחקירות  של הפרקליטות 
כך  פרסונלית,  חקיקה  על  ביקורת  שמותחים  וכשם  במובהק. 
סלקטיבית  אכיפה  על  פחות  לא  חריפה  ביקורת  למתוח  יש  גם 

ופרסונלית. 
לכן צריך חוק חסינות. זו הדרך היחידה שאפשר לגבור ולפתור 
את תופעת חקירות הסיכול ללא סיבה שנהוגה כאן. תיקים שלא 
היסוד  מן  משבשים  אבל  משפטית,  מידה  אמת  באף  עומדים 
והדלפה  מיותרות  בחקירות  פתיחה  בישראל.  הדמוקרטיה  את 
כל  מדיניות,  לשינוי  נוראי  כלי  היא  שלהן  ועקבית  מגמתית 

פוליטיקאי חשוף לאיומי השוט, ואסור לאפשר לזה להימשך.
על  או  הדמוקרטיה  קץ  על  השבר  מזעקות  לרגע  תתרגשו  אל 
ולהוציא  העיוות  את  לתקן  באים  כאשר  השחיתות המשתוללת. 
משתוללים  הם  עבודתם.  כלי  את  החוק  שלטון  כנופיית  מידי 
כדי להשאיר את הכוח בידיהם, על פריווילגיית השליטה חסרת 
המעצורים הם לא יוותרו. הם לא הדמוקרטיה והם לא מגיניה. זה 

מאבק נואש על הפריוילגיה. 
לשינויי  פליליים  באמצעים  וגרם  הדמוקרטיה  את  גנב  השמאל 
מדיניות בישראל. הגיע הזמן לשים לזה סוף. זו לא חסינות נגד 
של  הפוליטי  הפרוטקשן  שלטון  נגד  חסינות  זו  הפלילי,  הדין 

השמאל.

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

צילום: לע"מ
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הגדילו עוד את 
מספר השרים, רק 

צמצמו משרדים

את החוק שהועבר שיאפשר  ביקר  לפיד  יאיר 
להגדיל את כמות השרים בממשלה הקרובה. 
בכך  והתגאה  כ"שחיתות",  זאת  הציג  לפיד 
שהוא שכאשר הוא היה בקואליציה הוא הכריח 
להקטין את מספר השרים. ובכן, והביקורת של 
לפיד ודומיו היא שטותית לחלוטין. שיהיו עוד 
10 שרים על לשכותיהם ונהגיהם. זה כסף קטן. 

לא זו הבעיה.
זה  המיותרים  הממשלה  משרדי  היא  הבעיה 
הרבה  יש  תקציב,  יש  במשרד  הגדול.  הכסף 
גם  יש  יותר  הגרועים  ובמקרים  עובדים, 
מטרתן  שכל  הון,  שעולות  עבודה"  "תכניות 
אתם  במה  עשייה".  של  "קולות  לעשות 
והגליל,  חושבים עוסק המשרד לפיתוח הנגד 

או המשרד לשוויון חברתי? זה הבזבוז.
השרים  מספר  את  יגדילו  אם  לכולנו  ישתלם 
משרדי  מספר  את  ויצמצמו  ל-40,  אפילו 
משמעותי  חיסכון  יהיה  זה  ל-10.  הממשלה 
יציבות  יעניק  זה  ובנוסף  כספית,  מבחינה 
שלטונית, שהיא עצמה חוסכת לציבור בישראל 
שהאופוזיציה  מאד  עד  חבל  כסף.  מאד  הרב 
באמצעות  מאתגרת  ולא  בזוטות,  מתמקדת 
רצינית  ופוליטית  כלכלית  אלטרנטיבה  הצעת 
רצינית  אופוזיציה  הכל,  אחרי  ומעמיקה. 
ואופוזיציה  להשתפר,  הממשלה  את  מחייבת 

פופוליסטית תביא לממשלה בינונית. 

אסור לתמוך 
במפעלים כושלים 

בפריפריה

אמיליה  מפעל  נסגר  החודש  בתחילת 
קוסמטיקס בירוחם, ולאחר מכן נחשפנו כולנו 
המייצר  פיניציה  מפעל  על  החרדי"  ל"חרם 
דבר  של  בסופו  נגמר  אשר  זכוכית,  בקבוקי 
המדינה  בו  שקל"  מיליון   15 של  ב"הסדר 
ויתרה על כספים שהמפעל חייב היה להחזיר 
הביטחון  את  "להבטיח  אמור  וההסדר  לה, 
המדינה  שוב,  העובדים".  של  התעסוקתי 
מוציאה כסף מכיסה, כדי לסבסד מפעל כושל 
שפוגעת  החלטה  זו  כלכלי.  עתיד  לו  שאין 

במדינה, ופוגעת בטווח הארוך גם בעובדים. 
בייצור  אנשים שעוסקים  מכירים  תגידו, אתם 
קרח? פעם זו הייתה תעשייה שלימה של ייצור 
לא  היא  היום  אבל  הלקוחות,  לבתי  והובלה 
זו  אתכם.  מטריד  ממש  לא  וחסרונה  קיימת, 
דוגמה פשוטה שמספרת את סיפור המפעלים 
ובעיני  מעט,  לא  כך  על  כתבתי  הנסגרים. 
שכזו,  הזדמנות  בכל  זאת  להדגיש  חשוב 

שפוליטיקאים אשר מנסים לייצר לעצמם יחסי 
ציבור על חשבון כספי מדינה ועל חשבון עתיד 
התנהלות  מעריך  שהציבור  יראו  העובדים, 

כלכלית נכונה ולא פופוליזם. 
ערך  בו  יש  כשלעצמו,  בייצור  ערך  שום  אין 
לייצר בקבוקי  יכול  אני  גם  יעיל.  הוא  רק אם 
ויפים(  איכותיים  יהיו  לא  )מניח שהם  זכוכית 
עם איזשהו אלתור טכנולוגי, תהיה זו איוולת 
"לייצר  בכדי  שלי  החתרני  הייצור  את  לממן 
מקום עבודה" או "לשמור" על מקום עבודה. 
העבודה כשלעצמה אין בה ערך וצורך, כי אם 
כן אפשר להעסיק אלפי עובדים בשאיבת מים 
ידנית ושישפכו חזרה לבאר בסוף יום העבודה. 
תוצר משתלם  זה המון עבודה. חשוב שיהיה 
שום  אין  בהיעדרו  העבודה,  מהליך  כתוצאה 

צורך בעבודה עצמה או במכונות. 
רשת  של  טכנולוגי  מערך  מפעילים  בלילה 
את  להאיר  כדי  ובכבישים,  ברחובות  פנסים 
החשכה, בבוקר מכבים אותם. פשוט כי התוצר 
של המערך הטכנולוגי הזה, האור, קיים ממילא 
ובמחיר אפס. כך מפעל אשר מייצר מוצר שיש 
לו ביקוש, הוא יעיל ונחוץ, אך ברגע שהמוצר 
הופך להיות קיים ממילא או שהוא קיים בשוק 
ולהפעיל  אין טעם להמשיך  יותר,  זול  במחיר 
שהציבור  למה  יעיל.  בלתי  הייצור  מערך  את 
לא  שהמפעל  בגלל  רק  גבוה,  מחיר  ישלם 
כי  רק  ביום  פנסים  עבור  לשלם  תרצו  יעיל? 

אנשי התעשייה צריכים פרנסה?
כל  לאורך  שמתקיים  טבעי  תהליך  זה 
חדשות  טכנולוגיות  התעשייתית,  ההתפתחות 
יש  מהם  אשר  חדשים  לשווקים  היפתחות  או 
ובד  לצרכן  המחיר  להורדת  מביאים  ייבוא, 
שלא  ישנים.  מפעלים  לסגירת  גורמים  בבד 
לדבר על טכנולוגיות שיוצאות בכלל משימוש, 
אשר פסי הייצור שלהם נסגרים. לעיל תעשיית 

הקרח. 
היעלמותם של מפעלים ישנים לא מגדילה את 
לעובדים  מסייעת  אלא  זמן,  לאורך  האבטלה 
ביקוש  יש  בהן  יותר  יציבות  לעבודות  לעבור 
כושל,  מפעל  מסבסדים  כאשר  לעבודתם. 
למשך  לעובדים"  "פתרון  שיש  לכך  גורמים 
תקופת מה, אך בסוף חוסר היעילות הכלכלית 
יותר  מבוגר  בגיל  עצמם  ימצאו  והם  תכריע, 
מחפשים עבודה שוב. זו דחייה שמחיר בצידה. 
היא  המקרו,  ברמת  להתנהלות  הנכונה  הדרך 
לאפשר ייבוא חופשי של מוצרים וטכנולוגיות 
ישנים.  מפעלים  של  בסגירה  כרוך  זה  אם  גם 
לעובדים יש לסייע בהכשרה מקצועית ובסיוע 
חשוב  ויציב.  חדש  עבודה  מקום  בחיפוש 
לאפשר לכל מפעלי הקרח לקרוס, ושהעובדים 
חדשים,  למפעלים  יעברו  והמשקיעים 

טכנולוגיים ותחרותיים יותר. 
מפעלים  של  פריחה  האחרונות  בשנים  יש 
חדשים בנגב, וסך המשרות החדשות שנוצרות 
החיים  איכות  שנעלמות.  מהמשרות  גדול 
בירידה,  האבטלה  ועולה,  הולכת  בפריפריה 
להאיץ  מאמצים  להשקיע  שצריך  תהליך  וזה 
שרק  כישלונות  לסבסד  להתפתות  ולא  אותו, 

מאטים אותו. 

‹ מבחר קירות טיפוס ‹ קירות בולדר ‹ פינת כוח

מוזמנים להתקשר ולתאם איתנו את התאריך שמתאים לכם

מתחם קירות הטיפוס
                  ירושלים 

050-5200257 02-6482264

מנהלי קעמפים וקבוצות?

מחפשים את האטרקציה הכי מלהיבה שיש?

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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עד הרגע האחרון

קונסטיציונית  משפטית,  הפוליטית,  המערכת 
)הכנסת( ולמעשה המדינה כולה בהשהיה. השאלה 
המרכזית אינה רק האם יש ממשלה או אין ממשלה? 
בחירות חוזרות? ואולי התפקיד להקים ממשלה יוטל על ח״כ 
לאן  לאן?  המדינה  היא  הפרק  על  שעומדת  השאלה  אחר? 
לפני  עומדת  דיקטטורת הבג״ץ  פני החקיקה החדשה, האם 
כרסום מהותי בכוחה? חקיקת חוק חסינות בצורה כלשהיא 

שהינו חוק פרסונאלי? סוג של שבירת כלים.  
ליכוד-חרדי- בהרכב  ונתניהו,  הליכוד  בראשות  ממשלה 
ורוה״מ  הימין-סמוטריץ  דרישת  פי  על  תיגש  ימין-ליברמן, 
המדוברים  השינויים  מפליגים.  חקיקה  לשינויי  נתניהו, 
ייתקלו במלחמה ציבורית, יציאה לרחוב, השבתות ומחאות 
מצד אליטות שמרגישות, שהמדינה ׳נאבדת׳ להם. הסנונית 
הראשונה, התארגנות מחאת עוה״ד הבכירים, נגד הפגיעה-
אישית  חקיקה  וכל  העליון  המשפט  בית  במעמד  כלשונם, 
שמטבעה פסולה ונגועה. הבשורה של כינוס עוה״ד הבכירים, 
טעון.  לא  באקדח  יריה  המשפט!  מערכת  בהשבתת  איום 
המסיבי  הרוב  ע״י  פועלות  והדיונית  השיפוטית  המערכת 
של עו״ד ולא ע״י משרדי הצמרת השבעים, שזוכים לחיבוק 
ופירוקים  כינוסים  של,  המשרדים  מהממסד.  ומלטף  אוהב 
של  בשכר  ייצוגים  עתק,  בסכומי  ייעוצים  תשלום,  עתירי 
מיליונים, חלק נכבד מהמערכת המשפטית, ממש לא החלק 

המסיבי היומיומי של בתי המשפט.
לרגע  תמיד  מושך  ושיטה,  חיים  כדרך  נתניהו  בנימין 
בנושאים  וודאי  ראשון,  ממצמץ  הוא  בד״כ  האחרון. 
כמעט  כולם,  בליכוד.  מלאה  שליטה  לרוה״מ  פרסונאליים. 
ללא יוצא מהכלל, תלויים במוצא פיו וחייבים לו את שרידותם 
והופרש/ וגילה עצמאות, חטף  ועתידם הפוליטי. מי שהעז 
רשימת  כמו  ארוכה  הלשעברים  רשימת  פרש/הודח/נעלם. 
או  חובה  אין  נתניהו  לבנימין  הנוכחית.  לשרים  המועמדים 
צורך שלצידו יכהן שר אוצר/ביטחון/חוץ ליכודניק. נתניהו 
כרוה״מ  קואליציה. לטעמו,  לצורכי  ׳מכר׳ בעבר הכל,  כבר 
ריכוזי ואוטוקרטי הכל עובר דרכו ובהסכמתו. תיק הביטחון 
לליברמן, תיק האוצר לכחלון, תיק החוץ לישראל כץ, היחיד 
ולא  נתניהו לכתחילה  לו כוח משמעותי בליכוד, אצל  שיש 

בדיעבד.  
נתניהו  המשפטים.  תיק  זה  ומציקה  מעיקה  שקצת  בעיה 
לוין  יריב  הנוכחי  התיירות  שר  ונאמנו,  שמקורבו  מעוניין 
רוה״מ.  של  האישי  לעתידו  המשמעותי  התיק  את  יקבל 
הרב  הרוחני,  דרכם  במורה  מגובים  הימין  מפלגות  איחוד 
חיים דרוקמן הפכו זאת לקאזוס בלי - עילה למלחמה. ח״כ 
בצלאל סמוטריץ רואה בתיק את משאת חייו. באם סמוטריץ 
יתעקש, הוא יקבל. בד״כ מפלגות הימין ממצמצות ראשונות, 

כדי שלא יואשמו בהפלת ממשלת ימין.  
עם ש״ס ויהדות התורה שעדיין ׳מגמגמת׳ על תיק השיכון, 
הממשלה  יסוד  חוק  שינוי  קלים.  הפרסונאלים  הסיכומים 
שרים  למנות  לנתניהו  ויאפשר  החדשה  בכנסת  עבר  שכבר 
18 שרים ו4  וסגני שרים כרצונו ללא המגבלה הקודמת של 
סגני שרים, ירגיע את החזית בתוככי הליכוד. עלות נוספת של 

ופיצול המשרדים הקיימים הנאמדת ב100  תוספת משרדים 
מליון שח לשנה, הינה עלות זניחה לקיום ממשלה יציבה. 

באם הכל כל כך טוב, התשבץ יכול להיות מושלם, למה 
אין ממשלה? אין הסכמה מינימאלית על קווי היסוד ותנאי 
הסף של הקואליציה החדשה. המחלוקת על חוק הגיוס כרגע 
נראית בלתי פתירה, ללא התגמשות משמעותית מצד ליברמן 
ויהדות התורה אין פתרון. לפחות באגודת ישראל בינתיים לא 
מתגמשים והולכים על חבל דק. מאידך חקיקה חדשה בנושא 
השבת, תקצוב מחודש של מערכות החינוך החרדיות ועולם 
ליברמן  איווט  של  הנוספות  הדרישות  פתרון.  ברי  התורה 
שבראשם פנסיה לעולים מבוגרים, אינם מעכבים את המו״מ. 
משה כחלון כשר אוצר עתידי, מעכב את חתימתו עד שיראה 

את כל ההסכמים חתומים, לא יהווה מכשול ברגע האמת.
בעבר לראשי הממשלה המיועדים היו אופציות וחלופות 
אינה  באם  גם  נוספת  חלופה  טבעית.  לקואליציה  נוספות 
רצויה לכתחילה, משמעותה ׳ריכוך ומיעוט דרישות׳. במצב 
הפוליטי הנוכחי, כשכל האופוזיציה מלוכדת ומאוחדת סביב 
הסיסמה ׳רק לא ביבי׳, הקואליציה היחידה הקיימת לבנימין 
נתניהו, שחזור הקואליציה הקודמת על כל מרכיביה. מרכיב 
זה  בנשק  גם  חוזרות.  בחירות  רוה״מ,  שבידי  היחיד  האיום 
 28 נתניהו  בנימין  שקיבל  הראשון  המועד  משתמשים.  כבר 
יום, כבר חלפו   14 יום חלף עבר. מהמועד הנוסף והאחרון 
7, והסיעה היחידה שנראית קרובה לחתימה ש״ס. העניינים 

הקואליציוניים נראים יגעים. 
הסצנריו הצפוי, כניסה אישית של בנימין נתניהו למו״מ. 
ממתקים  ישראל,  ואגודת  ליברמן  על  מתפשר  בלתי  לחץ 
עיניים  גלגולי  ומסובכות,  מפותלות  נוסחאות  איומים,  לצד 

לשמים, ואולי. בהחלט לא בטוח. הערכה, לא יותר מ50 אחוז 
לעניין  נרתם  ולא  האחרון  לרגע  מחכה  נתניהו  מדוע  סיכוי. 
כמדיניות.  האחרון  לרגע  לחכות  והשיטה.  האיש  זה  מייד? 
כך במו״מ עם הפלשתינאים ובמיוחד בגזרת עוטף עזה, כך 
בנושא הקמת קואליציה, כך בנושא תשובה לבקשת השימוע 

האישי, כך באיחור משיכת המסמכים מהיועמ״ש. 
בכל  ולמתי.  התפקיד  משנה  לא  מינויים,  של  עניין  בכל 
נושא ועניין, תמיד רגע אחרי הרגע האחרון, אחרי משיכות 
ועיכובים מקסימאליים שמוציאים את המיץ ולעיתים הטעם 
הטוב. העיתוי וצורת מינוי ׳מתניהו אנגלמן׳ שנבחר השבוע 
למועמד הקואליציה העתידית למבקר המדינה הבא, דוגמה 
חיה. נתניהו מאמין באמונה שלימה, שלהיות תלוי על בלימה 
ולחכות, זו הדרך הנכונה להתנהלות. זו שיטה לרכך את הצד 

השני ולהצליח.    
להיות  ויכול  מרחף  בהחלט  חוזרות  בחירות  של  האיום 
פתרון מצוין להחזרת 250.000 קולות ימין אבודים הביתה. 
מנדטים.   3 בעוד  ימין-חרדים  מחנה  חיזוק  היוצא,  הפועל 
החילוני׳,  ׳האדמו״ר  מינוי  את  לקבל  תקווה  יש  לליברמן 
היחיד שעמד בגאון בפרץ מול החרדים, בכך להנות מהפירוק 
העתידי של כחול-לבן ולחזור לכנסת החדשה בכוח מתוגבר. 
גם לאיווט ליברמן יש משוואה מסוכנת. נתניהו ייצא בקמפיין 
יצטרפו  לא  באם  הימין׳.  הרס את ממשלת  ׳ליברמן  גוועלד 
יש סכנה ממשית לאחוז החסימה  קהלים חדשים לליברמן, 

המאיים. 
כמו תמיד אצל בנימין נתניהו, לא נדע עד הרגע האחרון 
ואחריו. בכל מקרה זה הולך לקרות, ב29.5 סוף שבוע הבא, 

ברגע האחרון נדע.   

באופן קבוע, כשמדובר במינויים, ראש הממשלה מחכה לדקה ה-90 • אלא שהפעם 
ניצבת על הפרק לא רק שאלת הרכבת הממשלה, אלא שאלה רחבה בהרבה של 

מעמד מערכת המשפט

עו"ד יצחק שינפלד 



בית המשפט העליון. צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ
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השבוע פורסמה באתר כיכר השבת תוכניתו 
של יו"ר ש"ס אריה דרעי בעניין מצוקת הדיור. 
אין ספק שנושא הדיור הוא הדבר הבעייתי ביותר 
שקיים היום עבור הציבור החרדי. אם נהיה כנים, מצוקת 
הדיור היא לא נחלת הציבור החרדי בלבד אמנם, אבל 

הציבור החרדי סובל יותר מכולם. 
דומני, שעכשיו עת מתנהל המשא ומתן הקואליציוני 
עם המפלגות החרדיות, הדבר המרכזי שצריך להעסיק את 
ש"ס ויהדות התורה זה נושא הדיור. נכון, ישנם נושאים 
רבים שצריכים לקבל טיפול במגזר החרדי. אבל עדיין עניין 

הדיור אמור להיות בנפשם של הנציגים החרדים. 
כל מי שחי בערים החרדיות רואה ברוך השם את אולמות 
השמחה מלאים ערב ערב בחתונות של זוגות צעירים הבונים 
בית. בית אמרתי? לא ממש. לצערנו רואים את הזוגות 
הצעירים )ולא רק הם( מסתפקים במחסנים שהפכו לדירות 
שכורות במחירים מופקעים. חניונים תת קרקעיים שבהם 

זוג צעיר צריך להתחיל את חייו. 
נסיבות  מאוד  הרבה  יש 
וסיבות למצוקת הדיור בציבור 
הכללי. הסיבה המרכזית היא 
אצלינו  אבל  הבירוקרטיה. 
בציבור החרדי, המצוקה באה 
מספיק  שאין  בגלל  בעיקר 
מקומות ההולמים את הציבור 

החרדי כדי לגור בו. 
קחו למשל את העיר פתח 
)בה אני מתגורר( לא  תקווה 
פעם אני שואל את עצמי, מדוע 
כל הבניינים החדשים שנבנו 
כאן )ונבנו הרבה מאוד( כולם 
הם בניינים רבי קומות שלא 
מתאימים כלל למגזר החרדי. 
ברחבי  נוספות  בערים  תראו 
הארץ, כמעט כל הפרויקטים 
החדשים הם בניינים רבי קומות 
שמתאימים יותר למגזר הדתי 
לאומי ופחות לציבור החרדי. 
כך נוצר מצב שאמנם יש רבים 
החרדים  הצעירים  בזוגות 
שמוכנים ללכת ולגור בערים 
מעורבות, אבל אין להם איפה. 
יו"ר ש"ס אריה  טוב עשה 
דרעי שהחליט לטפל בעניין 
מוטב  יסודי.  טיפול  הדיור 
יעשו הנציגים ביהדות התורה 
אם יתנו לו את הגב בעניין זה. 
נמאס לשאול אבא לבת או לבן 

שמודיע לך שהבן שלו או הבת מתחתנים בשעה 
טובה, ואז כשאני שואל איפה הזוג הולך לגור אחרי 
החתונה, כמעט ברוב המקרים התשובה היא או 
דירה שכורה במקרה הטוב, או שהזוג יישאר אצל 

ההורים לתחילת חיי הנישואים שלהם. 
התופעה הזו צריכה להיות בראש סדר העדיפויות 
של המפלגות החרדיות הרבה לפני שאר הנושאים 
שגם הם חשובים וצריכים אף הם לקבל טיפול. 
יש כל כך הרבה דרכים לחלץ את הציבור החרדי 
ממצוקת הדיור הזו, רק צריך שהפוקוס יהיה על 
נושא זה באמת ולא כבדרך אגב לנושאים אחרים.

פייק האירוויזיון

לפני כשנה, עת נודע שתחרות מוסיקה אירופית 
מרכזית תתקיים בישראל, באו ראשי תאגיד השידור 
הציבורי בבקשה לממשלת ישראל לממן את האירוע 
הזה, לממן אותו ולא להפיל את הכסף שזה עולה 
על התקציב השוטף של התאגיד )780 מיליון שקל 
בשנה(, הטענה של ראשי התאגיד היתה שבגלל 
שזה אירוע שמשרת את מדינת ישראל, יבואו לכאן 
מאות אלפים מהעולם, זה יגביר את ענף התיירות 
מאוד ועוד ועוד, אין שום סיבה - כך לדברי ראשי 

התאגיד - שהם יצטרכו לשלם על זה מכספי תקציב התאגיד, 
מה שיביא אותם לקיצוצים רבים בתוכן ולפיטורי עובדים. 
בסופו של דבר ולאחר מאבקים רבים סוכם, שהכסף 
אותו צריך התאגיד להפיק את האירוע הזה יינתן באמצעות 
הלוואה ארוכת טווח. בשבוע שעבר התקיים האירוע הזה, 
ביום שישי בבוקר נכנסתי לראות את מחירי המלונות בתל 
אביב כדי להתפעל מהמחירים הגבוהים שיש בגלל התפוסה 
המלאה. והנה הפלא ופלא, אני רואה שלא רק שהמחירים 
של חדרי המלון לשישי שבת לא קפצו בכלל, אלא המחירים 

היו נמוכים משמעותית מסתם סוף שבוע רגיל... 
המסקנה המתבקשת מיד מבלי להיות מומחה גדול היא, 
שאין עומס, אין היסטריה. הכל פייק אחד גדול. נכון, זה 
אירוע שעושה בעולם רעש גדול, אבל מסתבר שרחוק מאוד 

מדמיונותיהם של ראשי ומנהלי התאגיד. 
עכשיו נדבר על חילולי השבת. אני חושב שמה שראינו 
בשבוע שעבר עת חוללה השבת על ידי עובדים יהודים 
כהכנה לקראת אותו 'אירוויזיון' אינו יכול להימשך כך. 
לא יכול להיות שאנחנו שומעים עכשיו על ערים נוספות 
בהן מתחללת השבת בראש כל חוצות על ידי ראשי הערים 

שקיבלו אומץ מרון חולדאי או רון קובי. 
הנציגות החרדית צריכה להבהיר לראש הממשלה ולליכוד 
כולו, חילולי השבת הללו צריכים וחייבים להיפסק. אין כאן 
עניין של כפיה דתית. יש כאן עניין אחד של שמירת הסטטוס 
קוו נקודה. אם לא יעצרו את חילולי השבת שהתחילו עכשיו 
גם בעיר רמת גן ובערים נוספות, אזי נראה עוד ראשי ערים 
המעזים להרים את חילולי השבת שכואבים לכל יהודי גם 

אם אינו שומר תורה ומצוות.

רון קובי

ביום שלישי השבוע הביא רון קובי, ראש עיריית טבריה, 
את התקציב למליאת מועצת העיר. בהצבעה ראינו בבירור את 
הנציגים החרדים והדתיים וגם אלו שלא - מתנגדים לאישור 
התקציב. בסופו של דבר התקציב לא עבר, והדרך לסיום 
דרכו של רון קובי כראש העיר של טבריה קרובה מתמיד. 
מקרה זה של רון קובי צריך להיות חרוט היטב בזכרונם 
של המפלגות הדתיות והחרדיות כולם. לא יכול להיות 
שבגלל שלא היתה שם אחדות בעיר סביב מועמד אחד 
לראשות עיר נבחר אדם כמו רון קובי לעמוד בראשות עיר 

שהיא מסורתית לחלוטין. 
מהמקרה של קובי צריכים הנציגים החרדים להסיק שמוטב 
שהם יתאחדו רגע לפני ולא רגע אחרי. כי את הנזק התדמיתי 
והציבורי לטבריה יקח הרבה זמן לשקם אחרי שמר רון קובי 
יסיים את תפקידו. אני לא רוצה לומר כאן חכמה שבדיעבד, 

אבל כן לומר אבל אשמים אנחנו.

דיור תחילה
פתרון מצוקת הדיור צריך להיות הנושא המרכזי והחשוב ביותר בכל הסכם קואליציוני שיחתמו במפלגות 

החרדיות • וגם: למרות הבטחות התאגיד והסיפורים על רבבות תיירים שיזרמו ארצה, האירוע לא הצדיק את 
בזבוזי הכספים ולבטח שלא את חילולי השבת ההמוניים

מקרה זה של 
רון קובי צריך 

להיות חרוט היטב 
בזכרונם של 

המפלגות הדתיות 
והחרדיות כולם. 

לא יכול להיות 
שבגלל שלא היתה 

שם אחדות בעיר 
סביב מועמד אחד 

לראשות עיר נבחר 
אדם כמו רון קובי 

לעמוד בראשות 
עיר שהיא מסורתית 

לחלוטין



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

"



י"ט אייר תשע"ט 1424/5/19

מראות הטישים בפסח שני בחצרות האדמו''רים צילומים: יהודה פרקוביץ ברוך אוביץ ושלומי טריכטר

כינוס כללי לחסידי תולדות אהרן בארץ הקודש שנקרא ע"י האדמו"ר מתולדות אהרן 



15 י"ט אייר תשע"ט 24/5/19

שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מאלכסנדר 
קליוולנד, בת לבנו הרה"צ רבי שמואל צבי  דנציגר עם 

נכד האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצ"ל

ילדי ת"ת "אילת השחר" בבני ברק בביקור בבתי גדולי ישראל לרגל מסיבת סידור 

 

הראשון לציון הגר"י יוסף בביקור בבית הכנסת בית משה של קהילת הספרים באנטוורפן שבראשות 
הגר''י כהן צילום: משה יונתן 

חב
יב
תורצ

םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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