






כ"ה סיוון תשע"ט 28/6/19 4

אוריאל צייטלין

צילומים: דוברות המשטרה, לשוטרים 
המצולמים אין קשר לכתבה 

הם   – וערבים  מתנחלים  אתיופים,  חרדים, 
אם  נגדם.  שוטרים  לאלימות  המידי  היעד 
המיעוטים,  בתוך  בישראל.  המיעוטים  נרצה, 
בעלי  הם  הלא  מוחלש,  יותר  עוד  ציבור  ישנם 
מוגבלויות פיזיות ונפשיות, אז המשטרה מרשה 
לעצמה יותר. לא קל לחלש ליצור אינטראקציה 
ואפילו  כולם  שלא  להדגיש  חשוב  שוטר,  עם 
בשבועות  קראו  מקרים  מידי  יותר  רובם.  לא 
לגבי  שאלה  סימני  הרבה  שמעלים  האחרונים 
הנחיות שמקבלים שוטרים, וגם אם לא הנחיות 
נותנת  שהמשטרה  שהגיבוי  הרי  מפורשות, 
לשוטרים אלימים, אולי מהווה ברמיזה אמירה 

לשוטרים אלימים.
של  מעצרן  בעקבות  שוב:  קרה  זה  השבוע 
שלוש נשים חרדיות על ידי צה"ל, ערכו במהלך 
בירושלים  הפגנות  החרדית'  ב'עדה  השבוע 
מהפגנה  שפורסם  קשה  בתיעוד  שמש.  ובית 
שהתקיימה ברחוב נהר הירדן בעיר, נראה אדם 
מבוגר הנתמך בקביים מפונה על ידי השוטרים 
תותבת  רגל  לראות  ניתן  כלשהו  בשלב  ונופל. 

שלו שהשתחררה בעקבות ניסיון הפינוי.
לשמוע  ניתן  מהזירה  שפורסמו  בתיעודים 
"בהפגנת  לשוטרים  צועקים  המפגינים  את 
טוענים,  ראיה  עדי  כך".  התנהגתם  לא  הנכים 
של  לבם  תשומת  את  להסב  ניסו  מפגינים  כי 
כשהשוטרים  נכה,  באדם  מדובר  כי  השוטרים 
אף ראו כי הוא נתמך בקביים, אך למרות זאת 
אלו ניסו לפנותו באגרסיביות, אולם חובה לציין 
אחרי  לו  לסייע  השתדלו  מסוימים  שוטרים  כי 

המקרה המזעזע. 
לתיעוד  הגיב  אייכלר  ישראל  הכנסת  חבר 
"תוצאות  נאמר:  מטעמו  שיצאה  ובהודעה 
ובפוליטיקה  בתקשורת  המשתוללת  ההסתה 
לא איחרו לבוא. הבריונות של משטרת ישראל 
מראשי  ועקיף  ישיר  גיבוי  תוך  גבולות  חוצה 
המגזר  נגר  שמסיתים  כנסת  ומחברי  ערים 

החרדי".
בדרך  כי  ואמרנו  הסכנה  על  הצבענו  "בעבר 
הזו נגיע לשפיכות דמים, הערב אנחנו כבר על 

אליו  והתאכזרו  ברגלו  נכה  יהודי  לקחו  הסף. 
היהודי",  בעם  אפלות  תקופות  שמזכיר  באופן 
הוסיף אייכלר וציין, כי "על פי העדויות למרות 
בהתנהגות  השוטרים  המשיכו  ההמונים  מחאת 
הגסה והאכזרית הזו, עד כדי איבוד צלם אנוש".

חבר הכנסת הוסיף והזכיר את המקרה שארעה 
בערב ל"ג בעומר האחרון, בו הותקף נער מיוחד 
על ידי שוטרים בירושלים ואמר: "אבל אשמים 
אנחנו שלא הצלחנו להילחם לפיטורי השוטרים 
יענקי  המיוחד  הנער  של  הנורא  המקרה  אחרי 
פנים  לביטחון  השר  הפעם,  בעומר.  בל"ג 
והמפכ"ל חייבים להשעות מידית את השוטרים 
האשמים, אחרת יש להביע את הזעקה שתהדהד 

מקצה העולם ועד קצהו".
בארגון זכויות האדם 'בצלמו' הגיבו למקרה 
ואמרו: "אנו מזועזעים מהפעילות האלימה של 
עדים  אנו  שוב  שמש.  בבית  ישראל  משטרת 
כפי  איפוק  מגלים  אינם  השוטרים  בו  למקרה 
מאוד  מצער  אחרים.  מגזרים  עם  הם  שנוהגים 
הסובל  הנער  של  בעבר  מהמקרה  שהלקח 
נלקח  אינו  סוד,  שיח  מוסדות  תלמיד  מלקות, 
בהישנות  ממשיכה  והמשטרה  הלב  לתשומת 
לשר  קוראים  אנו  מצערים.  מקרים  אותם 
להביא  המשטרה,  ולמפכ"ל  הפנים  לביטחון 
שכזו  התנהגות  ולהוקיע  השוטרים  את  לדין 

בקרב המשטרה. והכי חשוב, הפקת לקחים".
לאחר  למקרה  הגיבו  ישראל  במשטרת 
תחקיר קצת שערכו ובהודעת דוברות המשטרה 
שפורסם,  בתיעוד  לראות  שניתן  "כפי  נאמר: 
בכוונה  הכביש  את  שחסם  במפגין  מדובר 
במטרה  אחרים  סדר  מפרי  עם  יחד  תחילה, 

למנוע מעבר ותנועת 
את  לשבש  רכבים, 
הכל  התושבים,  חיי 
מסרב  שהוא  תוך 
לדרישות  להישמע 
את  לפנות  השוטרים 
לעברם  וקורא  הציר 

קריאות גנאי". 
פינוי  "במהלך 
מן  הסדר  מפרי 
הכביש ע"י השוטרים 
בהתאם  שבוצע 
הבחינו  לנהלים, 

מדובר  כי  השוטרים 
בעקבות  נכה  באדם 
שהתנתקה  פרוטזה 
השוטרים  מרגלו. 
אליו  אותה  השיבו 
שוחח   נוסף  ושוטר 
לסייע  מנת  על  עמו 
את  ולפנות  לקום  לו 
מיוזמתו",  הכביש 
במשטרה  הוסיפו 
"על  שהצרו  תוך 
מכוער  ניסיון  כל 
את  להכפיש 
שכפי  השוטרים, 
גילו  לראות  שניתן 
מחווה אנושית כלפי 
אדם שהפר את החוק 

מסייעים  שהשוטרים  הזמן  כשבאותו  והסדר 
כי מלבד  נציין,  נאצים".  וקורא להם  לו מוסיף 
ההודעה שפורסמה, במשטרה הוסיפו תיעוד בו 
ניתן לראות את המפגין יושב יחד עם מפגינים 

נוספים.
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המקרה לעיל, הינו המקרה הראשון השבוע, 
של  אלים  מעצר  התבצע  רביעי,  ביום  כאשר 
על  בריאותיות:  מבעיות  הוא  גם  שסובל  נער 
באתר  וצלם  כתב  גולדברג,  חיים  של  דיווח  פי 
כיכר השבת, נער חרדי, מוגבל הלוקה באוטיזם 

וחולה באפילפסיה, זוהה בשעות הצהריים של 
יום רביעי השבוע ברחוב יחזקאל בירושלים על 
המגב  את  תולש  כשהוא  המשטרה  בלשי  ידי 
)ווישר( של אוטובוס. הבלשים התקרבו לכיוונו 
והוא נמלט מהמקום אל תוך בית כנסת סמוך, 
לעצור  במטרה  אחריו  רודפים  הבלשים  כאשר 
אותו. אך בתוך בית הכנסת, כפי שניתן לראות 
והתפרסם  שנחשף  האירוע  של  חלקי  מתיעוד 
ב'כיכר השבת' וכפי שדיווחו עדי ראייה, הוכה 
הנער באלימות למרות שהסבירו לשוטרים במי 

מדובר.
נאמר  ובה  בהודעה  למקרה  הגיבו  במשטרה 
התקבל  ההודעה(  )לשון  קצר  זמן  "לפני  כי 
אוטובוס  חסימת  על  דיווח  המשטרה,  במוקד 
בירושלים  שערים  מאה  בשכונת  ציבורי 
שהגיבו  משטרה  בלשי  חשודים.  מספר  ע"י 
כשהוא  החשודים  באחד  הבחינו  במהירות, 
גורם נזק למגב )וישר( האוטובוס ונמלט למבנה 
סמוך. השוטרים שרדפו אחריו, השתלטו ועצרו 

אותו בתוך המבנה לאחר שהתנגד למעצר. עוד 
הפרת  באירוע  מעורב  החשוד  כי  החשד,  עלה 
סדר שהתרחש אמש באותו אזור, במהלכו עפ"י 
החשד תקף שוטר ונמלט לתוך ההמון. החשוד 
חקירתו  לשם  המשטרה  לתחנת  הובא   ,24 כבן 

בגין העבירות המיוחסות לו". 
משטרת  "כוחות  כי  מציינים  במשטרה 
ישראל הגלויים והסמויים פרוסים ברחבי העיר 
אירוע.  לכל  ויעיל  מהיר  מענה  לתת  מנת  על 
חיי  את  ומשבשים  הפוגעים  באירועים  בייחוד 
במקרה  שקרה  שכפי  חשודים  ע"י  האזרחים 
זה, מרשים לעצמם גם לגרום נזק לאחרים. נגד 
להביא  מנת  על  בנחישות  נפעל  אותם חשודים 
לדין  ולהביאם  מקום,  ובכל  עת  בכל  למעצרם 

בגין מעשיהם". 
בסרטון  מחודש,  יותר  קצת  לפני  כזכור, 
שיצא בליל ל"ג בעומר, רואים כמות גדולה של 
שוטרים ממשמר הגבול, מכים בחוזקה ובאיבוד 
שכלית  מוגבלות  בעל  ילד  אנוש  וצלם  דעת 
הלינץ'  בעת  סוד'.  'שיח  של  בדירה  המתגורר 
שצועקים  אנשים  ברקע  שומעים  נער,  באותו 
נפשית,  בעיה  בעל  בילד  מדובר  כי  לשוטרים 
לילד  להניח  מסרבים  בשלהם  השוטרים  אך 
אומלל שצורח בבכיות קורעות לב וקורא לאימו 
תצילו  אותי,  "תצילו  לביתו.  אותו  שתחזיר 
שוטרת  עומדת  כשלידו  הילד  צועק  אותי", 
שלא  כאילו  מסטיק  לועסת  בזוי  רוח  ובקור 

מתחולל לידה אירוע מביש וקשה. 
הרקע על פי מה שנטען ברשת: ביטול מדורת 
בירושלים  ברוך  מקור  בשכונת  בעומר  ל"ג 
שנענתה בהתנגדות של כמה נערים שארגנו את 
עם  בשיחה  סיפר  סוד  בשיח  מדריך  המדורה. 
בלשית  לעבר  משהו  צעק  הילד  כי  התקשורת 
השוטרים  של  זעמם  את  שעורר  דבר  משטרה, 
כשבתיעוד  הקשה,  האלימות  את  וגרר  במקום 
נראה הילד מדמם על הרצפה כשמספר שוטרים 
מדובר  כי  לשוטרים  שנאמר  למרות  מעליו. 
מפניו  בזירה  דימם  ואף  שכלית,  מוגבל  בילד 
השוטרים  החליטו  שחטף,  מהמכות  כתוצאה 
לאחר  למעצר.  המשטרה  לתחנת  אותו  לקחת 
התערבות מנהל המוסד שהגיע לתחנת המעצר, 
ידי חובש. כעת  וטופל במקום על  הוא שוחרר 

מתאושש הנער מהאירוע בדירת 'שיח סוד'.
על  התנצלה  לא  המשטרה  זה  לרגע  עד 

התקרית המזעזעת. 

זה ממשיך: נכה ולוקה בבעיה 
נפשית ספגו אלימות קשה

בתיעוד קשה מהפגנה שנערכה בשדרות נהר הירדן בבית שמש תועד אדם מבוגר מפונה על ידי שוטרים, כשבמהלך הפינוי 
התנתקה רגל תותבת מגופו • חבר הכנסת ישראל אייכלר קרא "להשעות מידית את השוטרים האשמים", אך במשטרה 
הדפו את הטענות ואמרו: "ניסיון מכוער להכפיש את השוטרים, שכפי שניתן לראות גילו מחווה אנושית כלפי אדם שהפר 

את החוק והסדר" • נער אוטיסט נוסף נעצר באלימות • אלימות המשטרה כלפי מיעוטים ומוחלשים בישראל



תדיראן גאה להציג :
תדיראן   - המזגן הטוב ביותר שיצרנו.

 חסכוני יותר  שקט יותר  אמין יותר
ועכשיו עם 5 שנות אחריות מלאה*!

לדירת  פרטי  לצרכן  מיועד   ,TADIRAN SUPREME סדרת  על  חל  דין,  עפ"י  הראשונה  בשנה  אחריות  מתוכן   .31.7.19 ה-  עד  *בתוקף 
אחריות  גלוית  בשליחת  מותנה  החברה,  באתר  כמפורט  החברה  של  המורשים  הסחר  ואתרי  מהמשווקים  ברכישה  מותנה  מגורים, 
מינימאלית-100. כמות  בלבד,  להמחשה  התמונה  מראש,  להזמנה  בכפוף  הרכישה,  ממועד  ימים   30 בתוך  רכישה  חשבונית  בצירוף 

ההכשר מותנה בתוספת התקן ואישור מגוף הכשרות.
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יענקי קצבורג

צילום: פנחס וויסמן, ווקיפדיה

נמצאת  הגדולות  לישיבות  הרישום  עונת 
מבחורי  שחלק  ולמרות  בסיומה  כעת 
הישיבות הקטנות לא עברו את הליך הקבלה 
רובן  רוב  'המכריעות',  הבחינות   – הרשמי 
או  פחות  איך  יודעות  כבר  הישיבות  של 
יותר יראה השיעור א' העתידי שלהם. הליך 
הרישום החל לפני זמן רב. גם אם לא באופן 
גלוי, הרשמים השונים פועלים מזה חודשים 
לראות  רוצים  שהיו  אלו  את  ומסמנים  רבים 

בישיבה לה הם עושים את הרישום. 
להפעיל  התחילו  הנוכחי  הזמן  מתחילת 
לחצים על הישיבה וההורים, ולעיתים אף על 
הבחורים, אליהם חלק מהרשמים מטריחים 
עצמם ומגיעים עד לישיבה בה הם לומדים. 
הבחורים לעומת זאת, נכנסו לקלחת הרישום 
בחור  כל  הנוכחי.  הקיץ  זמן  בתחילת  רק 
מסמן לעצמו ישיבה או שתיים בה היה רוצה 
בעקבות  זאת  עושים  מהם  חלקים  ללמוד, 
מהתרשמות  ואחרים  הישיבה  של  'השם' 
או מבני  יותר  שקיבלו מחבריהם המבוגרים 

המשפחה.
על  בעיקר  היא  הרשמים  של  העבודה 
בין  שנאבדים  אלו  הסטנדרטים,  הבחורים 
עשרות הישיבות שאת רובם הם אינם מכירים 
חוץ משמם. המובחרים, לעומת זאת, מסמנים 
שוקדים  הראשונה,  שבשורה  הישיבות  את 
המכריע,  למבחן  מחכים  ורק  תלמודם  על 
שבדרך כלל צולחים אותו. שרטטנו בפניכם 
את מפת שיעור א' של עולם הישיבות לשנה 
הבאה, כאשר גם אם צפויים שינויים, אלו לא 
אמורים להיות משמעותיים למדיי. הישיבות 
ישיבות  הם  דופן  יוצא  לביקוש  שזכו השנה 
שמועות  שערי  ישיבת  בב"ב,  מתתיהו  בית 
מדרש  )בית  'פינקל'  וישיבת  חלקיה  בבית 
רישום  וסגרה  שהפתיעה  בירושלים,  גבוה( 

מוקדם מכולם עם כ-44 בחורים מצוינים.
קיימו  לא  עקרוני  שבאופן  הישיבות  גם 
הצטרפו  השנים,  במשך  רישום  פעילות 
עשו  כשחלקם  דומה,  פעולה  לדפוס  השנה 
זאת בהסוואה של אברכים מהישיבה שעבדו 
והישיבות  מאחר  זאת   – כרשמים  במקביל 
הטוב  שמה  רשמים,  להעסיק  שבלי  הפנימו 
של הישיבה עלול להיפגע ובחורים איכותיים 

משנים את כיוונם לישיבות אחרות.

הנתונים המדויקים 
נחשפים לראשונה

ישיבת 'אור אלחנן' בירושלים – הישיבה 
 55 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   300 מונה 
הגאונים  הישיבה  ראשי  הבוחנים:  בחורים. 
רבי אריה חדש, רבי צבי ויינפלד ורבי אברהם 
צבי  רבי  הגאון  נכנס  האחרונה  בשנה  פוזן. 
דבר  הקיבוץ,  לבני  משיב  בתפקיד  וילנסקי 

בית  בהיכל  השטייגען  לאווירת  שהוסיף 
המדרש.

 – ברק  בבני  תורה'  'אורחות  ישיבת 
בחורים  מ-650  למעלה  מונה  הישיבה 
בחורים.  כ-140  א'  לשיעור  והתקבלו 
הגאונים   – הישיבה  ורבני  ראשי  הבוחנים: 
רבי ברוך דב דיסקין, רבי איתמר גרבוז, רבי 
קלרמן,  יחיאל  רבי  אדלשטיין,  יהודה  צבי 
והגאון  לבה  נחום  רבי  הגאון  הקיבוץ  ראש 
המשגיח  המראיינים:  אוסטרן.  אהרן  רבי 
והגאון רבי  הגה"צ רבי חזקיהו מישקובסקי 

אברהם ויסבלום.
לא  הישיבות  לעולם  בניגוד  בישיבה, 
נמצאת  הישיבה  תמוז,  חודש  לפני  בוחנים 
לבית  מפואר  קמפוס  בניית  של  בעיצומו 
 500 ובנוסף  מקומות   1,000 שימנה  מדרש 
איילת  'קריית  תקרא  אשר  לפנימייה  מיטות 

השחר'.
 – תקוה  בפתח  ישראל'  'אור  ישיבת 
380 בחורים וכמו כבכל שנה  הישיבה מונה 
אף  על  בחורים,   68 א'  לשיעור  התקבלו 
מצד  נוספים  בחורים  לקבלת  העצום  הלחץ 
הבוחנים:  קטנות.  ישיבות  ראשי  עשרות 
ורבי  רוזן  יגאל  רבי  הגאונים  הישיבה  ראשי 
מרדכי רבינוביץ. המראיין: המשגיח הגה"צ 

רבי צבי דיאמנט.
שמש  בבית  )גי"ל(  התורה'  'באר  ישיבת 
והתקבלו  בחורים  כ-300  מונה  הישיבה   –
לשיעור א' כ-60 בחורים. הבוחנים: הגאונים 
רבי יעקב משה ליבוביץ ורבי מנחם דויטש. 
הישיבה  ראש  אצל  עוברים  הבחינה  לאחר 

הגאון רבי גבריאל יוסף לוי לראיון.
מ-60  יותר  לקבל  שלא  הוחלט  השנה 
בחורים  לשכן  יאלצו  לא  כשבכך  בחורים, 
בדירות וכלל בחורי הישיבה ישוכנו בקמפוס 
כשנתיים  לפני  הישיבה  עברה  אליו  החדש 

בבית שמש.
הגאון  של  מיסודו  יעקב'  'באר  ישיבת 
הישיבה   – זצ"ל  שפירא  שמואל  משה  רבי 
 64 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   180 מונה 
הגאונים  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים. 
רבי דוד יצחק שפירא ובנו רבי שמעון שפירא. 

המראיין: הגאון רבי יעקב זלושינסקי.
)פינקל(  גבוה  מדרש  בית  ישיבת 
כ׳הפתעת  שהתגלתה  הישיבה   – בירושלים 
בקיץ  ונפתחה  הישיבות  בעולם  השנה׳ 
 70 וכ-  מופלגים  קיבוץ  בני   60 עם  האחרון 
את  לראשונה  פותחת  צעירים,  כולל  אברכי 
שעריה ל-44 בני שיעור א' שנבחרו בקפידה 
נבחנים.  מאות  מתוך  המובילות  מהישיבות 
ראש  של  לזכותו  נזקפת  האדירה  ההצלחה 
הישיבה הגאון רבי גרשון כאהן והגאון רבי 
שמואל פינקל אחיינו של רה"י הגרנ"צ פינקל 
זצ"ל. הייחודיות של הישיבה היא בשיעורים 
לא גדולים, התמסרות ויחס אישי של הצוות, 

בסגנון ירושלמי שמור.
הישיבה   – ברק  בבני  מאיר'  'בית  ישיבת 
מונה 220 בחורים וצפויה להכפיל את גודלה 
בית  כך,  בעקבות  הקרוב.  אלול  בחודש 
בעיצומו  והישיבה  וישופץ  יורחב  המדרש 
פנימייה  שיכלול  קומות,   10 בנין  בניית  של 
השנה  הישיבה.  בקמפוס  נוסף  אוכל  וחדר 
ולשאר  בחורים   68 א'  לשיעור  התקבלו 

הגאונים  הבוחנים:  בחורים.   22 השיעורים 
מראיין:  כץ.  בנימין  ור'  גינצבורג  דניאל  ר' 

הגאון רבי ישראל מאיר ויסנשטרן.
 – ברק  בבני  עליון'  מדרש  'בית  ישיבת 
הישיבה מונה 500 בחורים והתקבלו לשיעור 
א' 100 בחורים. קיים מגוון רחב של בוחנים: 
ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר 
יצחק  אברהם  רבי  הגאונים  והר"מים 
ליפקוביץ, רבי ישראל אדלשטיין, רבי נפתלי 
קופשיץ, רבי טוביה שפירא ורבי יואל מקלב.
ישיבת 'בית מתתיהו' בבני ברק – הישיבה 
מונה 480 בחורים והתקבלו לשיעור א' 140 
בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי 
פישהוף.  שרגא  רבי  והגאון  ויסבקר  ברוך 
פוחוביץ  שמעון  רבי  הגאונים  המראיינים: 

ורבי יהושע רביץ.
רצונו  על  הישיבה  ראש  הודיע  השנה 
ולא  א'  שיעור  את  משמעותית  להקטין 
הבחורים  בחורים.   90 מ-  יותר  לקבלו 
שהשיעור  שהסיבה  מאמינים  בישיבה 
הרב  הלחץ  עקב  הוא  הוקטן  לא  זאת  בכל 
להרחבת  נערכים  בנוסף  לישיבה.  להתקבל 
'המצ'ינג'  במגבית  ההצלחה  לאחר  הישיבה 

שהתקיימה בחודש ניסן האחרון.
ישיבת 'בית שמואל' בירושלים – הישיבה 
מונה כ-80 בחורים והתקבלו לשיעור א' 32 
בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי 

יצחק עהרנפלד.
 – יהודה  באור  יצחק'  'ברכת  ישיבת 
80 בחורים והתקבלו לשיעור  הישיבה מונה 
א' 24 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון 
רבי אבינועם פוסטבסקי. המראיין: המשגיח 

הגה"צ רבי שמעון סנדומירסקי.
נרחבים  חלקים  שופצו  האחרונה  בשנה 
בישיבה והישיבה התחברה עם ישיבת 'דברי 

אמת' בראשות הגר"צ פוברסקי.

הישיבה   – יעקב' בבני ברק  'גאון  ישיבת 
 40 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   150 מונה 
בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי 
הגראי"ל  רה"י  מרן  של  חתנו   – ברלין  זאב 
זוכובסקי.  נתן  רבי  והגאון  זצ"ל,  שטיינמן 
נחום  רבי  הגה"צ  המשגיח  המראיין: 

ברנשטיין.
הגאון  הישיבה  לצוות  הצטרף  קיץ  בזמן 
רבי שרגא ברלין, בנו של ראש הישיבה, מה 
לקראת  לישיבה.  רב  ושטייגען  כח  שהוסיף 
אלול הבעל"ט יחנכו את בית המדרש החדש 
פאר  ברוב  שנבנה  לייב',  אהרון  רבי  'היכל 

והדר ובימים אלו סיימו את הכנתו.
 – בירושלים  שאול'  'גבעת  ישיבת 
הישיבה מונה 110 בחורים והתקבלו לשיעור 
א' 25 בחורים, הבוחנים: הגאון רבי אליעזר 
שפירא מראשי הישיבה. המראיין: המשגיח 
הישיבה  מנדלסון.  יהודה  רבי  הגה"צ 
מתייחדת בעבודה על בן אדם לחבירו בדרכו 
של המשגיח הגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל.

של  מיסודו  באשדוד  'גרודנא'  ישיבת 
מונה  הישיבה   – זצ"ל  קרלנשטיין  הגרד"צ 
 46 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   220
הגר"מ  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים. 
והגרמ"י  ונדרולדה  הגר"י  והרמי"ם  שמידע 
פלס. לאחר המבחן עוברים הנבחנים לראיון 

אצל המשגיח הגה"צ רח"י ברינגר.
הישיבה   – יעקב  באר  'גרודנא'  ישיבת 
 80 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   450 מונה 
ל-2  א'  שיעור  יתחלק  שנה  כבכל  בחורים. 
שיעורים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאונים 
והר"מים  הקר,  יצחק  ורבי  דרבקין  צבי  רבי 
חנניה  ורבי  פלונצ'ק  יצחק  רבי  הגאונים 
ישראל  רבי  הגה"צ  המשגיח  מראיין:  שיף. 
שלום איראם. יצויין כי הישיבה לא מעסיקה 

רשמים כלל.

הכירו: מפת עולם 
התורה לשנת תש"פ

חודשיים לפני פתיחת 'זמן אלול', ניתן לשרטט את מפת עולם התורה בשנת הלימודים הבאה • איזה ישיבות צברו תאוצה, 
היכן פתחו שיעור חדש, מי הבוחנים בכל מקום וכמה תלמידים יעטרו את ספסלי הישיבות? • פרויקט מיוחד
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בירושלים  )סילבר(  חכמה'  'דרך  ישיבת 
 50 והתקבלו  בחורים   250 מונה  הישיבה   –
וילנסקי  הגר"י  רה"י  הבוחנים:  בחורים. 
גולדשטיין  הגר"י  זק"ש  הרמי"ל  והרמי"ם 
גרילק  הגר"ב  המראיין:  פרלמן.  והגר"א 

והגאון הרב וילנר.
בירושלים  )עלזאס(  אליהו  דעת  ישיבת 
– התקבלו לשיעור א' 24 בחורים. הבוחנים: 
עלזאס  נפתלי  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
נערכים  השנה  וינר.  אליהו  רבי  והגאון 
שיעורים  חדר  ובנית  המדרש  בית  להרחבת 

נוסף במבנה הישיבה.
 – עלית  בביתר  ההר  מן  הגר"מ  ישיבת 
הישיבה מונה 190 בחורים והתקבלו לשיעור 
בישיבה  הרישום  בחורים.  מ-50  למעלה  א' 
כשקבוצות  מיוחדת,  בהצלחה  הסתיים 
מגיעים  הבחורים  טובי  של  גדולות 
כדוגמת  בירושלים,  הפותחות  מהישיבות 
שמואל.  ואור  התלמוד  תפארת  תורה,  קול 
לראשונה, לאחר לחצים ופניות רבות, שיעור 
א' בישיבה יחצה את רף ה-50 בחורים וכפי 

הנראה ימונה עוד ר"מ לשיעור זה.
חדרים  להוספת  גם  נערכים  בישיבה 
בעז"ה  תמנה  שהישיבה  לאחר  בפנימייה, 

באלול הבעל"ט, 250 בחורים.
הישיבה   – עפולה'  הגדולה  'הישיבה 
 68 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   170 מונה 
הגאונים  הישיבה  ראשי  הבוחנים:  בחורים. 
המשגיח  המראיין:  לנג.  והרב  בלום  הרב 

הגה"צ רבי בנימין בויאר.
קומת  האחרונה  בשנה  חנכו  בישיבה 
וכעת  הישיבה,  גידול  עקב  חדשה,  פנימייה 
מתחילים בשיפוץ כללי של הישיבה לרווחת 
הבחורים. יצויין, כי למרות שהישיבה מוכרת 
בינה  קשר  אין  כבר  עפולה'  כ'נחלת  ברחוב 

לבין ישיבת נחלת הלווים בחיפה.
ישראל(  )תפארת  לציון'  'ראשון  ישיבת 
לאחרונה  שעברה  לישיבה   – בירושלים 
מראשון לציון לירושלים התקבלו לשיעור א' 
60 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגרי"מ 
המראיין:  גולדברג.  ניסן  רבי  והגאון  דרוק 
רבי אשר הוכברגר. הישיבה רושמת הצלחה 

כבירה ברישום.
ישיבת 'היכל יצחק' )לנדא( בירושלים – 
הישיבה מונה 240 בחורים והתקבלו לשיעור 
רבי  הגאון  רה"י  הבוחנים:  בחורים.   70 א' 
שפריי  אהרון  רבי  והגאונים  לנדא  ישראל 
רבי  הגאון  המראיין:  זינגר.  נפתלי  ורבי 

מרדכי זוננפלד.
בשנה האחרונה נבנה בהיכל הבית מדרש 
תורה  ספר  הוכנס  ואף  מפואר  קודש  ארון 
להיכל. הישיבה הגיע לליגה הגבוהה ביותר 
קבוצות  אליה  והתקבלו  הישיבות  בעולם 
תורה,  קול  הנחשבות,  לצעירים  מישיבות 

תורת רפאל, אמרי נועם וצעירים בבני ברק.
בירושלים  מרדכי  גבעת  חברון  ישיבת 
והתקבלו  בחורים   1350 מונה  הישיבה   –
לבחינה 220 בחורים ובשבוע האחרון כמאה 
ולא התקבלו  בחורים קבלו תשובה שלילית 
הגאונים  הישיבה  ראשי  הבוחנים:  לבחינה. 
רבי דוד כהן ורבי יוסף חברוני. ראש מערכת 
ברוך  רבי  הגאון  הוא  בישיבה  הרישום 
ויסבלום משגיח קטן בישיבה ומנהל הישיבה 

הרב שלמה קרלנשטיין.
בירושלים,  'החדשה'  חברון  ישיבת 
המשתייכת לפלג הירושלמי – הישיבה מונה 
לשיעור  בחורים   34 והתקבלו  בחורים   100

א'. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי שמואל 
יצחק  רבי  הגאונים  המראיינים:  אריאלי. 

יחיאל פרבשטיין ורבי ברוך דוב גרוזבסקי.
בית הכרם  יצויין שבנין הישיבה בשכונת 
והנהלת  הבחורים  כלל  את  מלהכיל  צר 
למבנה  למעבר  נרחבים  בחיפושים  הישיבה 

גדול יותר בעיר.
ישיבת חכמת שלמה )נויברט( ירושלים – 
הישיבה מונה 120 בחורים והתקבלו לשיעור 
א' 24 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון 
המשגיח  המראיינים:  דרייפוס.  בנימין  רבי 
הגה"צ רבי אברהם אריה לוי, רבי חנוך מונק 

ורבי יהושע שטרסברג.
קטמון  בשכונת  אהרון'  'יד  ישיבת 
בחורים   115 מונה  הישיבה   – בירושלים 
וכמיטב המסורת כמידי שנה בשנה לשיעור 
ולא  כחוק  בחורים,   24 רק  התקבלו  א' 
יהושע  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  של  יעבור 
וראיון  עוברים מבחן  אייכנשטיין. הבחורים 

רבי  המשגיח  כי  יצויין  הישיבה.  ראש  אצל 
רבי  קטן  והמשגיח  המניק  מאיר  ישראל 
בישיבת  במקביל  מכהנים  וכטהל  אברהם 

׳פינקל׳ בעיר.
הלל(  ר'  )חברון  הגדולה'  'כנסת  ישיבת 
במודיעין עלית – הישבה מונה 180 בחורים 
הבוחן:  בחורים.   40 א'  לשיעור  והתקבלו 
שפירא.  שמואל  רבי  הגאון  הישיבה  ר"מ 
יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח  המראיין: 
נכנס  המבחנים  את  שעובר  מי  פוסרינו. 
לבחינה אצל ראש הישיבה הגאון רבי יצחק 
רבי  הישיבה  ומייסד  ראש  של  בנו  זקס  זאב 

הלל זקס זצ"ל.
ישיבת כפר חסידים – התקבלו לשיעור א' 

45 בחורים.
הישיבה שינתה לאחרונה פניה ע"י הכנסת 
משגיח  שמעון,  דב  רבי  הגה"צ  המשגיח 
בישיבת רינה של תורה בכרמיאל, אשר ידוע 
כאחד מתלמידיו של ר' משה בלוי מתושיה-

תפרח. הישיבה הוותיקה חגגה לאחרונה 70 
שימנוביץ  נח  ר'  הגאון  ע"י  להיווסדה  שנה 
מתלמידיו המובהקים של גאון ישראל הגאון 
ה'ברכת  בעל  זצ"ל  ליבוביץ  בער  ברוך  ר' 

שמואל'.
'כנסת יחזקאל' )אטינגר( באלעד  ישיבת 
– התקבלו לשיעור א' 72 בחורים. הבוחנים: 
ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר 
ורבי  פרידמן  אריה  רבי  הגאונים  והר"מים 

שרגא פייבל שטיינברג.
הישיבה   – בחדרה  יצחק'  'כנסת  ישיבת 
450 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה  מונה 
נוביק  והגר"ט  ארנברג  יהושע  רבי  הגאון 
דוד  ורבי  מינצר  דוד  רבי  הגאונים  והר"מים 

דויטש.
 – עילית  במודיעין  יצחק'  'כנסת  ישיבת 
הישיבה מונה 350 בחורים והתקבלו לשיעור 
הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים.   40 א' 
הגאון רבי שמעון נוביק והגאון רבי אליעזר 
יהושע  רבי  המשגיח  המראיין:  שטיינוז. 

עלזאס.
 – ברחובות  התלמוד'  'מאור  ישיבת 
הישיבה מונה 370 בחורים והתקבלו לשיעור 
א' 90 בחורים, הבוחנים: הגאונים רבי יעקב 
כהן ורבי אריה זליבנסקי, המראיין: המשגיח 

רבי יהונתן קמפה.
הישיבה   – )חמד(  יצחק'  'מאור  ישיבת 
 60 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   250 מונה 
בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי 
אנגלנדר.  יעקב  רבי  והגאון  יעקובזון  מנחם 
לישיבה מתקבלים גם בחורים שלא הצליחו 
מחוסר  מתתיהו'  'בית  לישיבת  להתקבל 

מקום.
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 – באשדוד  שמועה'  'מאירת  ישיבת 
הישיבה מונה 120 בחורים והתקבלו לשיעור 
א' 24 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגר"נ 
המשגיח  המראיין:  כהן.  והגר"א  רוזנבלט 
רבי  והגאונים  מרגלית  שלמה  רבי  הגה"צ 
אריה דוברוב ורבי שמחה רוזנבלום. באלול 

הקרוב צפוי להיכנס משגיח קטן נוסף.
מונה  הישיבה   – ברכפלד'  'מיר  ישיבת 
 120 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   650
הגאונים  הישיבה  ראשי  הבוחנים:  בחורים. 
אלון  נועם  רבי  פינקל,  יהודה  אליעזר  רבי 
פרצוביץ. המראיינים: המשגיחים  צבי  ורבי 
אליהו  ורבי  הכסטר  ראובן  רבי  הגה"צ 
גודלבסקי, יחד עם הגאון רבי יחזקאל זילבר. 
עברו,  משנים  ניכר  באופן  גדל  השיעור 
לבחורים  הישיבה  שערי  פתיחת  בעקבות 
מישיבות במודיעין עילית ומקומות נוספים. 
על  דגש  הושם  השנה  גם  כי  לציין,  למותר 

איכות וסגנון בחורים ממשפחות בני תורה.
הסניף  בירושלים,  אשר'  'משכן  ישיבת 
 100 מונה  הישיבה   – אהרן'  'יד  ישיבת  של 
בחורים.   22 התקבלו  א'  ולשיעור  בחורים 
יהושע  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים: 
שחור.  צבי  רבי  הגאון  וחתנו  אייכנשטיין 

מראיין: רבי יוחנן יעקבס.
ישיבת 'נחלת דוד' בפתח תקוה – הישיבה 
 28 התקבלו  א'  ולשיעור  בחורים   100 מונה 
בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי 
דוד סלומון. המראיין: המשגיח הגה"צ רבי 

אברהם שפירא.
שיחות  למסור  התחיל  האחרון  בקיץ 
טוביה  מאיר  רבי  הגאון  הישיבה  בהיכל 
הרבה  ההצלחה  לאחר  כי  יצויין,  פולק. 
נרחב  בשיפוץ  מתחילים  בישיבה  במצינג', 
סלומון  הרבנית  ניהול  תחת  הפנימיה  של 

אשת רה"י זצ"ל הנושאת בעול הישיבה.
עילית  במודיעין  בנימין'  'נחלת  ישיבת 
בחורים  מ-100  למעלה  מונה  הישיבה   –
בחורים.  כ-25  התקבלו   , א'  ולשיעור 
דניאל  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים: 
מאיר  רבי  הגאונים  והרמי"ם  יעקובוביץ' 
גם  שמכהן  רוטשילד  עזרא  ורבי  פלאי 
כמשגיח בישיבת פונביז'. המראיין: המשגיח 

הגה"צ רבי אריה נפתלי לנג.
הישיבה   – הלויים' בחיפה  'נחלת  ישיבת 
 60 התקבלו  א'  ולשיעור  בחורים   250 מונה 
הגאונים  הישיבה  רבני  הבוחנים:  בחורים. 
ארנפרוינד.  דניאל  ורבי  וינקלר  אליהו  רבי 
המראיין: המשגיח הגה"צ רבי אורי ויסבלום.

עוצם,  הדרומי  במושב  זרח'  'נר  ישיבת 
 – בדרום  תורה'  'ארחות  ישיבת  של  הסניף 

הישיבה מונה 150 בחורים והתקבלו לשיעור 
הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים.   40 א' 
והרמי"ם  פיינשטיין  זאב  יצחק  רבי  הגאון 
שמואל  ורבי  ברוורמן  אליהו  רבי  הגאונים 
אברהם  רבי  המשגיח  המראיין:  אנסבכר. 
קוזוקין. הישיבה חנכה בשנה האחרונה בית 

מדרש חדש ומורחב עקב גידול התלמידים.
ישיבת 'נתיב הדעת' )קפלן( בירושלים – 
הישיבה מונה 300 בחורים והתקבלו לשיעור 
הישיבה  ראשי  הבוחנים:  בחורים.   70 א' 
ורבי  שרייבר  בונים  ישראל  רבי  הגאונים 
אברהם זיסקינד. המראיין: המשגיח הגה"צ 

רבי מתתיהו שטיגל.
אהרון(  )דעת  החדשה'  'קפלן  ישיבת 
של  במבנה  האחרונה  בשנה  שנפתחה 
הר  בשכונת  התשובה'  'אורות  מוסדות 
בחורים   90 מונה  הישיבה   – בירושלים  נוף 
מרבית  בחורים.   50 התקבלו  א'  ולשיעור 
קפלן  לישיבת  מתקבלים  שלא  הבחורים 

ה'וותיקה' מנסים להתקבל ל'חדשה'.
ישיבת 'נתיבות החכמה' )וולפסון( בבית 
700 בחורים  וגן בירושלים – הישיבה מונה 
מספר  בחורים,   130 א'  לשיעור  והתקבלו 
קטן יותר משנים עברו. הבחינות והראיונות 
קלמן  דניאל  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  אצל 
ורבי  זורייבין  מנחם  רבי  והגאונים  וולפסון 

בצלאל קרויז.
יהושע'  התורה-אור  'נתיבות  ישיבת 
בחורים   100 מונה  הישיבה   – שמש  בבית 
הבוחנים:  בחורים   30 התקבלו  א'  ולשיעור 
רובינשטיין  יוסף  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
המראיין:  ברונר.  שלמה  רבי  והגאון 
המשגיח הגה"צ רבי אפרים אדלר. בשבועות 
עם  מיוחד  בוגרים  כנס  התקיים  האחרונים 

הנהלת הישיבה.
הישיבה   – ברק  בבני  'סלבודקא'  ישיבת 
 68 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   400 מונה 
הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים. 
מהבחורים  חלק  הירש,  הלל  משה  רבי 
עוברים למבחן קצר גם אצל רבי מרדכי כהן. 
המראיינים: הגאונים רבי שמואל זקס והרב 

אהרן הירש.
לראשונה עבדו הרשמים  בכלל הישיבות 
עם  המזוהות  בישיבות  רק  ולא  הליטאיות, 
קהילת סלבודקה שזהו המרכיב העיקרי של 

הישיבה.
וגן  בבית  ישראל'  'עטרת  ישיבת 
 – אזרחי  הגרב"מ  שבראשות  בירושלים 
200 בחורים והתקבלו בשלב  הישיבה מונה 
רבי  הגאונים  המראיינים:  בחורים.   22 זה 
חורף  בזמן  קפלן.  יצחק  ורבי  אזרחי  חיים 

למשכנה  לעבור  צפויה  הישיבה  הבעל"ט 
החדש ההולך ונשלם במודיעין עילית.

חמד  בשדה  שלמה'  'עטרת  ישיבת 
 600 מונה  הישיבה   – לציון  שבראשון 
בחורים,   150 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים 
על  יתרה  לב  שימת  ניתנה  שהשנה  לאחר 
מספר קטן יותר של בחורים. הבוחנים: ראש 
סורוצקין  בער  שלום  רבי  הגאון  הישיבה 
והגאונים רבי אליעזר לוי ורבי מנחם חסידא. 
המראיין: המשגיח הגה"צ רבי יוסף דיוויס. 
בישיבה עמלים כעת על הרחבת בית המדרש 
הנוכחי בעוד 1000 מ"ר. הרשם: הרב שלמה 

גליס.
הישיבה   – ברק  בבני  פוניבז'  ישיבת 
אין  עדיין  בישיבה  בחורים.   1300 מונה 
בחינות והבחינות יתחילו באזור כ"ה תמוז, 
לשיעור א' צפויים להתקבל לא פחות מ-300 
הגר"א  הישיבה  נשיא  הבוחנים:  בחורים. 
הישיבה,  מראשי  ברמן  והגרח"פ  כהנמן 

הגר"ד מילר, הגר"ד לוי והגרי"ש מלר.
המשגיח  אצל  לראיון  עוברים  הבחורים 
נערכת  הבחינות  ובסיום  קלרמן  אליהו  הרב 
הישיבה  נשיא  של  אם  של  בביתו  ישיבה 
הגר"א כהנמן, שם משתתפים ראשי הישיבה 
פוברסקי  והגרב"ד  אדלשטיין  הגרי"ג 

ומחליטים על קבלת הבחורים.
הגר"ש  של  ברק  בבני  פוניבז'  ישיבת 
התקיימו  לא  עדיין  בישיבה   – מרקוביץ 
בחורים.   160 א'  לשיעור  והצפי  הבחינות 
מרקוביץ  הגר"ש  הישיבה  ראשי  הבוחנים: 
בימי  זלושינסקי.  הגר"י  וכן  דויטש  והגר"א 
עומס של נבחנים מצטרפים לצוות הבוחנים 
והר"ח  דז'ימיטרובסקי  הרי"מ  הר"מים  גם 
הרא"א  הגה"צ  המשגיח  מראיין:  הבלין. 
דסלר. התשובות לנבחנים ניתנים בכ"ג תמוז.
ישיבת 'קול תורה' בבית וגן בירושלים – 
הישיבה מונה 380 בחורים והתקבלו לשיעור 
א' 70 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון 

רבי שלמה שלזינגר.
– הישיבה  'קרית מלך' בבני ברק  ישיבת 
 82 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   270 מונה 
יעקב  רבי  הישיבה  ראש  הבוחן:  בחורים. 
מראשי  רימר  בנימין  רבי  והגאון  קארפ, 
רבי  הגאון  המשגיח  המראיין:  הישיבה. 
ליכט.  דוד  רבי  והגאון  הבלין  ישראל 
קרלנשטיין  שלמה  הרב  מונה  לאחרונה 

למנהל הישיבה.
 – ברק  בבני  עוזר  חיים  רבנו  ישיבת 
צבי  מנחם  רבי  הגאון  שבראשות  הישיבה 
ברלין השקיעה השנה רבות ברישום וקבלה 
כמו  א'.  לשיעור  בחורים  כ-47  לשורותיה 

כן, במשך השנה גדלה הישיבה במיוחד הן 
בקיבוץ והן בשיעורים בעקבות רמת הלימוד 
של  בשיעוריו  בישיבה  שהתייסדה  הגבוהה 
בן ראש הישיבה הגאון ר' יחיאל ברלין לבני 
בעולם  דבר  לשם  שהפכו  והקיבוץ,  ש"ג 
ששמם  הוותיקים  לרמי"ם  בנוסף  הישיבות, 
הולך לפניהם הגאון ר' ישעיה אדלר והגאון 
 180 כיום  מונה  הישיבה  וולפא.  מנחם  ר' 
בעיקר  בנוי  העיקרי  כשהגרעין  בחורים, 

מהישיבות המובילות בירושלים.
ישיבת 'רינה של תורה' בכרמיאל, ה'סניף' 
של ישיבת 'אורחות תורה' בצפון – הישיבה 
 90 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   300 מונה 
בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי 
אברהם סטוארט והר"מים הגאונים רבי משה 
מראיין:  פישל.  יקותיאל  ורבי  שכטר  בונים 
והגאון  פלונצק  יוסף  רבי  הגה"צ  המשגיח 

רבי שמעון עמנואל.
ישיבת ראדין בנתניה – התקבלו לשיעור 
הרמי"ם  הוחנים:  מובחרים.  בחורים   44 א' 
הגר"י וניט והגר"י שפירא. המראיין: הגר"ש 
המיוחד  בצוות  נודעת  הישיבה  ברוורמן. 
קומתם הרוחנית של  בניית  על  מאוד העמל 
על  דגש  נותנים  הישיבה  רבני  הבחורים. 

לימוד הסוגיות בעיון ובבהירות רבה.
מיסודו  בנתיבות  שכיר'  'שכר  ישיבת 
 170 של הגר"י מאיר זצ"ל – הישיבה מונה 
בחורים.   40 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים 
צבי  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים: 
לב.  דוב  רבי  והגאון  גרשנוביץ  יהודה 
המראיינים: הגאונים רבי שלמה צבי פרוכטר 

ורבי שאול פוסטבסקי.
הישיבה  בהיכל  נפתח  הנוכחי  קיץ  בזמן 
כולל אברכים לבוגרי הישיבה, דבר שהוסיף 

חיזוק לאווירת הלימוד והשטייגען.
בית  במושב  שמועות'  'שערי  ישיבת 
בחורים   300 מונה  הישיבה   – חלקיה 
60 בחורים. הבוחנים:  והתקבלו לשיעור א' 
שפירא  אריה  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
והר"מים הגאונים רבי ישראל יעקב פינקוס 
המשגיח  המראיין:  פישהוף.  יוסף  ורבי 

הגה"צ רבי יעקב שטרנשוס.
להיכנס  צפויים  הבעל"ט  אלול  בזמן 
להיכל ביהמ"ד החדש 'היכל אברהם יצחק', 

שנבנה תוך פאר והדר והושלם בימים אלו.
מונה  הישיבה   – בתפרח  'תושיה'  ישיבת 
 170 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   900
הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים. 
רבי אביעזר פילץ והגאון רבי יעקב שינברג 
ולאחר מכן עוברים אצל הגאונים רבי מנחם 
בן מנחם ורבי ברוך לוין. המראיין: המשגיח 
היא  הבחינה  סוג  ארנפריונד.  דניאל  רבי 

אמירת 'חבורה' בפני הרבנים הבוחנים.
באלעד,  בתפארתה'  'תורה  ישיבת 
'ארחות  של  הישיבות  לרשת  השייכת 
תורה' – הישיבה מונה 700 בחורים והתקבלו 
ראש  הבוחנים:  בחורים.   190 א'  לשיעור 
הישיבה הגאון רבי יעקב סטפנסקי, הר"מים 
אלעזר  רבי  רוטשילד,  אפרים  רבי  הגאונים 
דוד אפשטיין, רבי רפאל גפן ורבי חיים יעקב 

כגן.
שלמה  שברמת  זאב'  'תורת  ישיבת 
ברוך  רבי  הגאון  שבראשות  בירושלים, 
סולוביציק – התקבלו לשיעור א' 50 בחורים 
ישיבות  כמו  ביותר,  המובחרות  מהישיבות 
קול תורה, שינקר, אמרי נועם ועטרת שלמה. 
הקפדת  בגלל  הוא  לישיבה  להתקבל  הלחץ 
משישים  יותר  לקבל  לא  הישיבה  הנהלת 

בחורים לשיעור.
ישיבת תורת משה )ליזרוק( בירושלים – 
הישיבה מונה 120 בחורים והתקבלו לשיעור 
ראש  הבוחנים:  בחורים.  מ-28  למעלה  א' 
והרמי"ם  ליזרוק  איסר  רבי  הגאון  הישיבה 
הגאונים רבי שמואל שולמן ורבי פנחס כהן.
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חשבון נפש

הבאות,  הבחירות  ולפני  הקודמות  הבחירות  אחרי 
הקשור  בכל  חושבים  לעשות  ראוי  זמן  שזה  דומני 
להישגי המפלגות החרדיות בפוליטיקה הארצית. כי 
יותר  קיבלו  החרדיות  המפלגות  אמנם  השתבש.  כאן  משהו 
קולות )בזכות איחודים וחיבורים נכונים(, אך בפועל לא היה 
קואליציה.  ואין  פעולה,  איתן  לשתף  שרצו  מפלגות  מספיק 
וראוי  ימין לאחר הבחירות,  יתכן גם שלא תהיה קואליציית 

להתכונן לכך. 
למפלגות החרדיות יש דרישות, הכי לגיטימי בעולם, אבל 
הנכונות לשלם את  יש את  ולא תמיד  יש מחיר  דרישה  לכל 
שצריך  מחיר  שיש  לכל  מודעות  אין  אפילו  לרוב  המחיר. 
לשלם. אבל בין את נדע על כך ובין אם לא, בסוף אין ארוחות 

חינם. 
כל דרישה תקציבית מהמדינה, יש לה השלכות. כידוע, בעל 
מעלות  החרדיות  המפלגות  וכאשר  הדעה.  בעל  הוא  המאה 
דרישות תקציביות לחינוך תורני או עבור כל צורך אחר, הן גם 
מגבירות את מעורבותה של המדינה בחינוך החרדי ובאורח 
יציאה  ליבה,  לימודי   – דרישות  יש  ולמדינה  החיים החרדי. 
לשוק העבודה, ופחות אברכי כולל. את המאה מבעל הדעה 
וזה  המפלגות החרדיות מעוניינות לקבל, אך את הדעה לא. 

יוצר ניכור ושנאה. 
אך  תקציבים  לקבל  מצליחות  החרדיות  המפלגות  כאשר 
יוצר שנאה  זה  הן קובעות את כללי המשחק עבור המדינה, 
להתעלם  דרך  שום  אין  החרדי.  המגזר  נגד  בציבור  עצומה 
מכך, ואין שום דרך לבטל זאת. כן, שונאים את החרדים בגלל 
ולא  מתגייסים  לא  לה,  נותנים  ולא  מהמדינה  לוקחים  שהם 
רואים  אנחנו  הצדקה  כמה  לא משנה  ליבה.  לימודי  לומדים 
לכך, האחרים לא מסכימים הם ההסברים ולא מקבלים אותם. 

והם שונאים. מאד. 
זהו משולש רצונות שאי אפשר לרבע, או לעגל אם תרצו, 
באינטרסים של המפלגות החרדיות. לכל הצלחה יש מחיר - 
אי אפשר  החרדים.  כלפי  או שנאה  המדינה  או השפעה של 
לזה בלי זה. כדי להקטין את השנאה צריך לקבל את השפעתה 

של המדינה או להמעיט בדרישות התקציביות. 
כאשר המפלגות החרדיות מצליחות לקבל את דרישותיהן, 
כוחן  ולהתגברות  החרדים  לעלייה בשנאת  מיידית  מביא  זה 
גם  וכעת  לפיד  יאיר  כמו  חרדיות,  האנטי  המפלגות  של 
ליברמן. העובדה שיש ציבור כל כך גדול שמפחד מהחרדים 

ועוין את דרישותיהם, זה נתון שחובה להתחשב בו. 
החרדים  את  להכניס  מבטיח  לא  אחד  שאף  לזכור  צריך 
לקואליציה, והדרך להגיע לאופוזיציה היא להעלות דרישות 
מפלגות  שאותם  מחירים,  להם  שיש  דרישות  מידי.  גבוהות 

אחרות לא יהיו מוכנות לשלם עבור החרדים. 
כדי לא להגיע לאופוזיציה, צריך להבין שאי אפשר לדרוש 

החרדיים,  לאידאלים  להצטמצם  צריך  ובמיוחד  מידי.  יותר 
הציונות  של  עולם  תפיסות  עבור  מחיר  לשלם  בכוחנו  ואין 
את  קידמו  החרדיות  המפלגות  האחרון  בזמן  אשר  הדתית, 
האידאלים שלה. “כבודה של הרבנות הראשית” זה אינטרס 
של הציונות הדתית. הרבנות היא לא מוסד חרדי, והחרדים 
לא צריכים לשרת אותה. הציביון היהודי של המדינה גם הוא 
צריך  לו   – ערך חרדי, אלא הציביון של המרחב החרדי  לא 

לדאוג. 
להשפיע  ופחות  החרדי,  העולם  בשימור  להתמקד  צריך 
לאחרים.  נשאיר  הציבורי  המרחב  את  הציבורי.  המרחב  על 
יותר מזה. כאשר החרדים מתמקדים  אין לנו קרדיט לעשות 
בציבור  עויינות  מעורר  זה  אין  הפנימיים,  החרדיים  בצרכים 

הרחב. 
לכל  מוגבל.  שכוחנו  לזכור  צריך  וכמיעוט  מיעוט,  אנחנו 
דרישה יש מחיר, ואם איננו יכולים לשלם את המחיר אז יש 
להמעיט את הדרישה. נדרשת צניעות פוליטית גדולה יותר, 

כדי לשמור על הלגיטימיות בממשלה הבאה. 

לעמוד על החוק ולשמור על 
המדינה היהודית

תלמידי  מאות  של  הפגנה  אביב  בתל  התקיימה  שני  ביום 
בתי ספר, מורים והורים מתל אביב, נגד גירוש ילדי העובדות 
זרים  עובדים  הספר.  בבתי  שלומדים  מהפיליפינים  הזרות 
שפוגע  דבר  זה  הגירה  עברייני  אבל  לכלכלה,  טוב  דבר  זה 
במדינה. ובסיפור הזה יש הרבה מאד עיוות. ההפגנה פגומה 
לא רק במטרותיה, אלא אף בכך שמורים ותלמידים משתתפים 
בהפגנה פוליטית, בניגוד להוראות ברורות של משרד החינוך 

שאוסר זאת. אבל זו כמובן סוגיית שוליים. 
מגיעים  הם  הצדדים.  לכל  תועלת  מביאים  זרים  עובדים 
לארץ  נוסעים  הם  בעוני,  וחיים  נמוך  השכר  בהן  ממדינות 
מוכנים  לא  שהמקומיים  עבודות  לבצע  כדי  יותר  עשירה 
לעשותן )או לפחות לא בשכר נמוך(. בארץ היעד מתקבלים 
ובכך  נמוך,  בשכר  עבודה  לתת  שמוכנים  חרוצים  עובדים 
נחשב  מקבלים  שהזרים  השכר  המחייה.  יוקר  את  מורידים 
נמוך בארץ היעד, אך נחשב גבוה מאד בארץ המוצא שלהם, 
וכך הם חוסכים סכומים משמעותיים וחוזרים כעבור תקופה 

הביתה עם אפשרות לרכוש בית.
למדינה  שיש  לאזרח,  שבניגוד  זה  נוספת  חשובה  נקודה 
לילדיו,  ספר  ובתי  מעונות  כמו  עבורו,  רבות  נלוות  הוצאות 
הוצאות  אין  הזרים  לעובדים  וכו’,  להוריו  זיקנה  קצבאות 
נלוות המושתות על המדינה. פשוט, רווח נקי לכל הצדדים. 
אבל זה לא מתקיים כאשר העובדים נשארים לעבוד בניגוד 

לחוק. 
מתרחש  מהפיליפינים,  הזרות  העובדות  ילדי  עם  גם  כך 
אבסורד שפוגע במדינת ישראל ובמיוחד בשכבות החלשות 
שאם  ארצה  בהגעתן  הוחתמו  מהפיליפינים  העובדות  שבה. 
תורחקנה  הן  בישראל,  עבודתן  בתקופת  להריון  נכנסות  הן 
בניגוד  בישראל  התחתנו  החוק,  על  ציפצפו  הן  אך  מיידית. 
לחוק ובניגוד להתחייבות, והולידו ילדים. הן גם לא עזבו את 
מדינת ישראל כשתמה תקופת העבודה הרשומה בויזה. פשוט 
נשארו לעבוד כאן בניגוד לחוק, והילדים הולכים למערכות 

החינוך הציבוריות על חשבון משלם המיסים הישראלי. 
בסוף, רשויות האכיפה התעוררו, תפסו את העובדות הלא 
 – האפשרויות  שתי  בין  לבחור  להן  ונתנו  וילדיהן,  חוקיות 
על  שיחתמו  או  בפיליפינים,  למשפחה  חזרה  מיידי  גירוש 
התחייבות לעזיבה מיד בסיום שנת הלימודים. למרות שחתמו 
נגד  להפגנות  יוצאות  וילדיהן  העברייניות  כעת  המסמך,  על 
על  לחיות  להן  טוב  הכל  סך  שמאל.  ארגוני  בסיוע  הגירוש, 
ואין  למדי  מתגמל  זה  הישראלית,  החינוך  מערכת  חשבון 

מחיר שצריך לשלם כאשר מצפצפים על החוק. 
את רשלנות הולדת הילדים בניגוד לחוק צריך לעצור. יש 
יהיה לעזור להם  וארצנו, שאפשר  לנו מספיק מענייני עירנו 
תממן  הציבורית  שהקופה  הצדקה  שום  אין  ציבורי.  בכסף 
תהפוך  שעבריינות  אסור  וכמה,  כמה  אחת  ועל  עבריינות. 
הזרים,  העובדים  אצל  הרושם  שיתקבל  אסור  למתגמלת. 
שהולדת ילדים בניגוד לחוק היא עילה להישארות בישראל. 

רשות ההגירה צריכה לשנות את התמריצים – הולדת ילדים 
הראשונים  מיידי.  לגירוש  עילה  היא  לחוק,  בניגוד  בישראל 
יגרום לזרים  זה  ילדים.  זה אלה המולידים  להיות מגורשים, 
להבין שצריך לשמור על החוק בישראל. בדיוק כפי שיודע 
כל ישראלי שנוסע לעבוד בארה”ב או קנדה, לא משחקים עם 

רשויות ההגירה. 
בכל  הדיבור,  את  להרחיב  צורך  אין  השמאל  ארגוני  על 
מקום בו אפשר לפגוע במדינת ישראל הם מיד שם. אם יש 
לשאת  הרווחה  ומערכת  החינוך  מערכת  על  להעמיס  דרך 
הארגונים  מיד  חוקיים,  לא  זרים  עובדים  של  בהוצאותיהם 
לחלשים  או  היהודית  למדינה  דואגים  לא  הם  שם.  האלה 
אוניברסלית  חברה  ליצור  רוצים  הם  הישראלית,  בחברה 

שאיננה יהודית. 
מקום בו שמירה על החוק הופכת לאופציה בלבד, ואפילו 
לא לאופציה מועדפת, שם העבריינות תגדל ותהפוך לסטטוס 
מהיעדר  כך  גם  סובלות  בישראל  החלשות  השכבות  קוו. 
יקבלו  עבריינים  זרים  שעובדים  לאפשר  ואסור  הזדמנויות, 
צריך  החוק,  על  לשמור  צריך  הציבורית.  במערכות  עדיפות 
לשמור על מערכת החינוך בישראל, וצריך לשמור על מדינת 

ישראל יהודית. 



הלקח שהמפלגות החרדיות צריכות ללמוד מהקדנציה האחרונה וממסע ההסתה 
האנטי-חרדי שמתנהל כאן – להתמקד יותר במרחב החרדי ובציבור בוחריהם 

ופחות בכלל הציבור ⋅ וגם: הפתרון לבעיית ההגירה
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כ"ה סיוון תשע"ט 28/6/19 12

קאמ-ברק

הממשלה  ראש  את  נטש  לא  הפוליטי  החיידק 
ושר הביטחון לשעבר, רב אלוף במיל. אהוד ברק. 
אהוד ברק חוזר למדמנה הפוליטית בפעם הרביעית. 
שלושת הפעמים הקודמות הסתיימו בפיאסקו, כולל התואר 
׳ראש הממשלה הקצרה ביותר בתולדות ישראל׳. כבוד זה לא. 
עיתונאים  כינס מסיבת  לחלוטין,  אהוד-ברק ששבוי בעצמו 
לרגל ההודעה הצפויה על חזרתו לחיים הפוליטיים והקמת 

מפלגה חדשה לקראת מערכת הבחירות המתרגשת עלינו. 
נבחנת  מוסרית  "מנהיגות  ברק:  של  המתלהמים  לדבריו 
ברגעים כאלה, אזרחי ישראל יזכרו, שאיש מחברי הקואליציה 
או מחברי הליכוד, לא העז לעצור את ההידרדרות המטורללת 
להיות  הזמן  לא  זה  נתניהו.  בנימין  אותנו  מוביל  שאליה 
עם  נתניהו  שלטון  "את  לשעבר.  רה"מ  המשיך  הגדר",  על 
המשיחים הקיצוניים וההנהגה המושחתת שלו, את המשטר 
הזה יש להפיל, לא להציל. עתיד המפעל הציוני כולו מונח על 
הכף, אנחנו צריכים להיכנס לזירה, לדבר חד וברור, להיאבק 
על  חמאה  שגוש  ממי  כדורבנות  מילים  ולנצח".  בנחישות 

ראשו בימי הקיץ הרותחים. 
כושר  מעמיקה,  לוגית  חשיבה  עם  חכם  איש  ברק  אהוד 
ניתוח ויכולת החלטה בזמן אמת, עם בעיה מנטלית נפשית 
קשה. ביחסי אנוש עם שותפים, כפופים וחברים אהוד ברק 
בצבא  מעולה.  הוא  פקודות,  המנחית  כמפקד  טבע.  אסון 
מהדהד.  כישלון  בפוליטיקה  רבתית,  הצלחה  אהוד-ברק 
מי  בכל  מזלזל  בעצמו,  המאוהב  ברק  אהוד  לכך,  מעבר 
המשועמם,  ברק  בשבילו.  נכתב  עוד׳  ואפסי  ׳אני  שממול, 
הגמדים.  בארץ  גוליבר  ומרגיש,  לכתר  הטוענים  את  רואה 

הבעיה, בבחירות דמוקרטיות, לכל גמדון יש זכות בחירה.
אהוד ברק יושב על המדף בהיכון, מהרגע שפרש/הופרש, 
מקווה שהציבור שכח. בחושיו המחודדים הוא ארב וציפה 
לרגע המתאים. לפני הבחירות לכנסת ה21 ברק החל לצייץ 
את כוונותיו, כחול-לבן טרפו לו את הקלפים. ראשות מפלגת 
העבודה לא סיפקה לברק פלטפורמה ראויה וכדאית, מה גם, 
שהוא חשש להתבזות בתחרות ישירה מול אבי גבאי ששלט 
במעלה,  וראשון  כראש  עצמו  רואה  ברק  אהוד  במפלגה. 
78, זה  לא סרח עודף של מפלגה קיקיונית. בגילו המתקדם 

עכשיו או כבר לא.
לא  ׳רק  הקדושה  במשימה  נכשלה  שכחול-לבן  העובדה 
לברק  מנהיגות קשה! מספקת  בעיית  ב׳בלגנצ׳  ביבי׳, שיש 
העבודה  מפלגת  של  החידלון  לגחמותיו.  ותירוץ  מקפצה 
החסימה,  מאחוז  מאוימת  שמרצ  העובדה  המגומגמת, 
מבטיחה מראש לברק היתכנות של עמידה בראש גוש שמאל, 
שבראשותו,  בטוח  אהוד-ברק  מנדטים.   10/12 ששווה 
יכול  לעבודה-מרץ  מנדטים   11 של  הנוכחי  הפוטנציאל 
עם  כחול-לבן.  חשבון  על  התוספת  מנדטים,  ל20  לגדול 
20 מנדטים, השמיים פתוחים. לברק אין שום בעיה לעמוד 

או  מבפנים  הערבים  ידי  על  שתיתמך  קואליציה  בראשות 
מבחוץ. למרות הצהרותיו, נתניהו יהיה שותף מבוקש. כחול-
לבן שותפה פוטנציאלית. במידת הצורך, הנדיב הידוע ייתן 

רוטציה אחרי גיל שמונים.
מהגולה  עסקים  אנשי  וקסנר,  קרן  משאבים.  יש  לברק 
וישראל, אנשי ׳רק לא נתניהו׳ יהמרו על סוס חדש. במקרה 
של כישלון! לברק אין בעיה להחליף את העם המטומטם. 
כשברק מדבר במפורש שאסור להפסיד קולות ולאחד גוש-
שהם  לו  ברור  ומפלגתו,  מרצ  העבודה  את  שירכיב  שמאל, 
ו-או  יתגבש,  לא  שהגוש  במקרה  בראש.  להעמידו  ישמחו 
האילוזיה שכחול-לבן יקראו לו ויעמידו אותו בראש, ברגע 
האחרון ברק יתפוגג. שותפיו לדרך ישירו ללא מנהיג וללא 

כסף, לברק אין בעיה עם זה. 
בליכוד ממש לא מתרגשים. כבר במהלך הנאום המכונן של 
ברק, דוברות הליכוד פרסמה הודעה. "אנחנו לא מתערבים 
באיך השמאל מחלק את המנדטים שלו בין אהוד ברק לבין 

לפיד וגנץ". 
השר אופיר אקוניס הגיב: "אהוד ברק הוא ראש הממשלה 
מהתפקיד  שנזרק  ומי   - ישראל  בתולדות  ביותר  הכושל 
שהתחייב  האיש  זה  שלנו.  בהיסטוריה  מהיר  הכי  בזמן 
את  וקיבל   - העתיקה  והעיר  ירושלים  את  לערפאת  למסור 
האינתיפאדה האכזרית ביותר, בתמורה. חזרתו, היא פגיעה 

אך ורק בשמאל הישראלי".
לשעבר,  הביטחון  שר  ומברכים.  חוששים  בשמאל 
המתמודד על ראשות מפלגת העבודה, ח"כ עמיר פרץ, בירך 
המרכז-שמאל  לגוש  בחיזוק  "מדובר  ואמר:  אהוד-ברק  את 
הדמוקרטית  ישראל  נתניהו.  שלטון  להחלפת  נוסף  ובצעד 
תתייצב בכוח גדול כדי לנצח בבחירות ולהוציא את המדינה 

שלנו לדרך חדשה, לצדק חברתי ושלום". 
איציק  ח״כ  העבודה,  מפלגת  לראשות  נוסף  מתמודד 
הדוק  בקשר  "נמצאים  ברק  ואהוד  הוא  כי  מסר  שמולי, 
להתגייס  הנכונה  ההחלטה  את  שקיבל  שמח  ואני  לאחרונה 
הטלפון  העבודה,  מפלגת  ליו"ר  בחירתי  עם  ביחד.  למאבק 
הראשון יהיה לברק במטרה ליצור חיבור משמעותי עמו ועם 

כוחות נוספים במטרה להגדיל את הסיכוי לנצח".
שפיר:  סתיו  ח״כ  העבודה  לראשות  נוספת  מתמודדת 
חזרתו  על  ברק  אהוד  את  "מברכת  ברכה,  הודעת  פרסמה 
מנהיגים  שניהם  התגייסותו.  על  גולן  יאיר  ואת  לפוליטיקה 
כיוון  מסמנים  והם  רציף  קשר  מקיימת  אני  עמם  מצוינים 
אותו הכיוון  לפוליטיקה,  ורוח הלחימה  של החזרת האומץ 
חיבורים  על  כשאבחר.  העבודה  מפלגת  את  אקח  שאליו 
עם  רק  מתחברים  אמיצים  בסוף  אבל  לדבר,  יכולים  כולם 
מקומו  על  מהר  יוותר  לא  לכשייבחר  שיבחר  מי  אמיצים". 
בראש. המפסידים, ימהרו להמליך עליהם את ברק. סוג של 

נקמה וקנאה. 

והקמת  חזרתו  על  ברק  אהוד  של  הודעתו  אחרי  מייד 
מפלגה חדשה בראשותו שתתמודד בבחירות הקרובות, סקר 
מנדטים שפורסם ב'חדשות 13' מעלה כי הליכוד וכחול-לבן 
היום  מתקיימות  הבחירות  לו  הסקר   פי  על  גובה.  מאבדות 
 32 לבן מקבלות  וכחול  ברק, הליכוד  עם מפלגה של אהוד 
הרשימה  בגודלה  השלישית  המפלגה  אחת.  כל  מנדטים 
 12 הערבית המשותפת, שחוזרת למספר דו ספרתי ומקבלת 
מנדטים. ישראל ביתנו של איווט ליברמן נחלשת ומקבלת 7 

מנדטים, שני מנדטים עברו למפלגתו של אהוד ברק. 
הסקר התמקד בכמה מנדטים שווה מפלגתם של אהוד ברק 
ויאיר גולן? על פי התוצאות הראשונות שני הגנרלים מביאים 
לקראת  מאזניים  לשון  להוות  עשויים  אך  בלבד,  מנדטים   6

הקמת הממשלה הבאה.
התורה  ויהדות  ש"ס  החרדיות  שהמפלגות  מעלה  הסקר 
נחלשות ומקבלות רק 6 מנדטים כל אחת, לעומת 8 בבחירות 
האחרונות. לגבי יהדות התורה תוצאה שבעליל לא משקפת 
מנדטים.   6 ומקבלת  היא  אף  מתחזקת  מרצ  המציאות.  את 
 4 ל-  נחלש  הימין  איחוד  מנדטים.   5 העבודה-  מפלגת 
וזהות של  4 מנדטים  בנט-  נפתלי  הימין חדש של  מנדטים. 
משה פייגלין לא עוברת את אחוז החסימה. במושכל ראשון 
ועוד לפני שגלי ההתלהבות הראשוניים שוקעים, זו תוצאה 
עלובה לברק. ברק לא נכנס לפוליטיקה להיות זנב לשועלים. 

ללא הקמת גוש גדול בראשותו, הוא לא יתמודד. 
פוליטית ומעשית בליכוד לא כועסים ולא מברכים. מפלגה 
בראשות ברק תפורר את השמאל ותקטין את כחול לבן. גוש 
שמאל  בשמאל,  הקולות  את  ימצה  ברק,  בראשות  שמאל 
כחול-לבן.  את  יקטין  בבירור  אך  קולות,  יאבד  לא  מאוחד 
גם  גוש שיכלול  יקרא לעמוד בראשות  הסיכוי שאהוד ברק 
המפלגה  לליכוד.  ניצחון  ותבטיח  סהרורית,  כחול-לבן  את 
היחידה במרכז-ימין. בליכוד לא חוששים שאהוד-ברק יהיה 
לשמאל.  הימין  מגוש  קולות  שיעביר  האיש  שוויון,  שובר 
בכחול-לבן מתייחסים לברק בפאתטיות מושלמת. מבחינתם 
ברק קוריוז, שלא שווה התייחסות. הוא אפי׳ לא מהווה גורם 

שבגללו כדאי לקדם את חוק ביטול פיזור הכנסת. 
המפתח של הבחירות הבאות יהיה אחוז ההצבעה. הצבעה 
מסיבית של ערביים תשנה את התמונה ב3/4 מנדטים נוספים 
קריטי.  להיות  יכול  חרדי  קולות  איבוד  השמאל.  לגוש 
יעשה הכל בכדי  נתניהו  ואיבוד קולות! אסון.  בימין  פילוג 
לגרום לכך שתהיה מפלגה אחת מימינו. במקרה של איחוד 
הימין  את  לאחד  יהסס  לא  נתניהו  לגוש.  המרכז-שמאל  כל 
בבלוק טכני כולל עוצמה יהודית. למפלגות החרדיות אסור 
קולות  אלפי  עשרות  זליגת  משמעותו,  איחוד  להתאחד. 
בסקרים  יתברר  באם  הקרוב.  בשבוע  מעניין  יהיה  לליכוד. 
אמינים שאהוד ברק משנה את המפה, המגעים לחקיקת חוק 

ביטול פיזור הכנסת! יקודמו.

בפעם הרביעית חוזר ראש הממשלה הקצרה בתולדות ישראל לנסות את מזלו 
בפוליטיקה • היעד של ברק לרכז מאחוריו את גוש השמאל בתקווה לרשום מספר 

דו ספרתי של מנדטים • מהיכן המשאבים, מי יצטרף ומי חושש?

עו"ד יצחק שינפלד 
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חזרתו הרשמית של אהוד ברק לחיים הפוליטיים, 
הכרזתו על הקמת מפלגה חדשה, אמורים לעודד 
ולהפיח תקווה אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו 
דווקא. ברק, שבשנים האחרונות ובעיקר בשנה האחרונה 
שמענו ממנו רק בציוצים ברשתות החברתיות ובראיונות 

מידי פעם - יכניס רוח חיה למערכת הבחירות. 
מערכת הבחירות הנוכחית )יהיו בחירות, כל השאר 
ספינים( רדומה. היא רדומה בעיקר כי הציבור בכלל עוד 
לא תפס שהולכים לבחירות שוב פעם. המערכת הזו רדומה 
כי כולם מאמינים בכוחו של הקוסם ביבי שהוא ישרוד גם 
את זה. מערכת הבחירות הזו רדומה עד כדי כך שהמפלגות 
בגוש ימין מרשות לעצמן לא ללמוד לקח ומתקוטטות 
על ביצה שלא נולדה. הן רדומות ברמה שהן לא פותחות 
את מהדורות החדשות כמעט, לא בכותרות הראשיות של 

העיתונים. 
ואחרי כל זה, בא אהוד ברק השבוע והכניס רוח חיה 
למערכת הבחירות הזו. נתחיל בזה שברק לא יתמודד עד 
הסוף במסגרת מפלגה שלו באופן עצמאי. ברק שעשה כמה 
דברים בפוליטיקה, הספיק להיות כאן ראש ממשלה. השתלט 
על מפלגת העבודה וכיהן כשר ביטחון אצל נתניהו, פירק 
את מפלגת העבודה ויחד עם כמה חברי כנסת שם שהאמינו 
לו הקים את מפלגת העצמאות שלא רצה. ברק יודע לקרוא 
נתונים. הוא יודע שאם הוא רץ לבד הוא יתבזה ברמות של 
סכנת אחוז חסימה. במפלגת העבודה הגוססת ממילא לא 
מיהרו לפתוח לו את הדלת, אז מה עושים? פשוט מאוד, 
מודיעים על הקמת מפלגה, משדרים לגנץ ולפיד וגם למפלגת 
העבודה כוונות רציניות, עכשיו כל שנותר זה לראות מי 

יקנה את הסחורה שקוראים לה אהוד ברק. 
ייתכן וברק יחבור למפלגת העבודה )במידה ואיציק שמולי 
ייבחר שם ליו"ר(, ואולי בכלל ברק יחבור למרץ, או לכחול 
לבן. בכל מצב חזרתו למגרש הפוליטי היא מתנה לנתניהו. 
אסביר למה, ציבור המצביעים למפלגות בגוש הימין לא 
נמצא בהיסטריה מחשש לעליית ממשלת שמאל. ועדיין, 
אהוד ברק כראש ממשלה לשעבר זה אמור כדי להדליק נורות 
אזהרה לציבור הימני בישראל. אם לא יתעוררו בזמן, אזי 
מה שראינו השבוע בסקר של קמיל פוקס ייהפך למציאות. 
בסקר הזה ראינו את גוש הימין יורד ל 55 מנדטים, מול 65 
לגוש השמאל. כדי שכל זה לא יקרה במציאות, צריך את 

אהוד ברק כדי שיכניס רוח חיה לשני הצדדים.

ההתעלמות מליברמן

לפני כשבוע וחצי, אחרי אינספור של התקפות מצידו 
של איווט ליברמן על נתניהו וכן להיפך, החליטו בליכוד 
להתעלם ממנו. כך גם המפלגות החרדיות. והשתיקה הזו כבר 
נותנת את אותותיה. אם יתמידו בכך, אפשר שאיווט ליברמן 

ימצא את עצמו במוצאי הבחירות מחוץ לכנסת הבאה. 

אם רק עד לפני כמה ימים היה נדמה שליברמן יוביל את 
מערכת הבחירות הנוכחית, עכשיו הוא לאט לאט שוקע 
ודועך. הוא דועך בגלל השתיקה. ההתעלמות הזו ממנו לא 
תיטיב עימו. סביר להניח ששוב מערכת הבחירות תעסוק 
בנתניהו כן או לא, כלומר שמאל או ימין. את מי יעניין 
בדיוק אם תהיה מפלגת ימין חילונית של אביגדור ליברמן, 

כשהגדולים רבים ביניהם - בוודאי שזה לא יעניין איש. 
טוב עשו ראשי המפלגות החרדיות כשיישרו קו עם ראש 
הממשלה בנימין נתניהו בנושא ליברמן. אם יש משהו 
שהיה רוצה אביגדור ליברמן עכשיו זה עימות פומבי עם 
המפלגות החרדיות. האיש שלא הפסיק לשתף פעולה בכל 
נושא כמעט עם המפלגות החרדיות, ליברמן היה מגיע 
לשמחות של אישי ציבור חרדים ומתקבל בכבוד השמור 
לליברמן. ואילו עכשיו, בניסיון לקושש קולות של מצביעי 
יש עתיד )כחול לבן( וגם אולי לקחת כמה קולות מהליכוד 

הוא הפך את הציבור החרדי לשנואי נפשו. 
מה שקורה עכשיו מסביב, עם חזרתו של אהוד ברק 
לפוליטיקה יחד עם ההתעלמות המוחלטת ממנו אצל 
המפלגות החרדיות זהו חלום הבלהות של ליברמן. נכון, 
הוא עדיין מקבל שישה ושבעה מנדטים בסקרים, אבל אחרי 
הבחירות האחרונות לסקרים אלו אין שום ערך. מה שנקרא 
בחירות לחוד וסקרים לחוד. אין שום קשר בין הסקרים 

המתפרסמים היום לבין התוצאה בקלפי. 
ליברמן טעה כשנתן הצהרות לבלי סוף מאז הוא החליט 
שלא לתת את ידו להקמת ממשלתו של נתניהו. הוא דיבר 
ושוב דיבר, ונהנה מכך שכלי התקשורת עטו על ראיונותיו 
כמוצאי שלל רב. את זה עושים בסיומה של מערכת בחירות 
או בשיאה, בטח ובוודאי שלא בתחילת של מערכת בחירות 
מנומנמת שהציבור מגלה כלפיה אדישות רבה. יש לקוות, 

לשקט שיימשך מצידן של המפלגות החרדיות לא משנה 
מה יגיד ליברמן. אם זה אכן יימשך כך הוא )ליברמן( יהפוך 

להיות היסטוריה בפוליטיקה הישראלית.

ברצון רב

השבוע הנחיתי אירוע הוקרה למתנדבי השירות האזרחי 
החרדים. באירוע הזה השתתפו קהל חרדי גדול שתורם 
מזמנו ומרצונו החופשי בכל מיני גופי חירום. החל ממגן 
דוד אדום, ממשיך באיחוד הצלה, מג"ב, לב מלכה ועוד... 
במהלך האירוע, הסתובבתי ושאלתי חלק מהמתנדבים 
מה גרם לכם לבוא ולהתנדב? כמעט כל התשובות שקיבלתי 
היו בסגנון הרגשנו מחויבות, תחושה של שותפות, ועוד 
תשובות בסגנון הזה. הנה משהו שאדון יאיר לפיד לא 
מבין, או שהוא בכלל לא רוצה להבין. את הציבור החרדי 
אי אפשר לגייס בכפייה. אותם אלו שבאו להתנדב עשו 

זאת מרצונם החופשי ולא בגלל סנקציות כאלו ואחרות. 
אנא, הנח להם לבחורי הישיבות הלומדים תורה להמשיך 
לשבת וללמוד, מי שירצה לשרת ולהתנדב יעשה זאת ברצון 
רב ובחפץ לב. ההסתה שלך נגד הציבור החרדי כבר לא 
כל כך עובדת, גם לא בציבור שבוחר בך. חפש טרמפים 
חדשים עליהם תעלה אם הם יהיו מעוניינים לקחת אותך 
טרמפ. את הציבור החרדי אתה לא תחנך, וגם ככל הנראה 
לא תצליח לחנך. לציבור החרדי יש את גדולי התורה שהם, 

ורק הם יקבעו את הדרך בה נלך.

ברק של תקווה
חזרתו של ברק לפוליטיקה מסייעת דווקא לראה”מ נתניהו, ומעוררת את מערכת הבחירות ואת 

מצביעי הימין • וגם: ליברמן דועך אל תוך עצמו והוא עשוי להיפלט מהחיים הפוליטיים



חכם מה הוא אומר / דוד חכם



כ"ה סיוון תשע"ט 1428/6/19

שמחת בית באיאן - סוכטשוב 
שמחת נישואי בת האדמו"ר מבאיאן עם בן האדמו"ר מסוכטשוב 

הילולת בעל התעוררות תשובה והיד סופר מערלוי זצ"ל אצל האדמו"ר מערלוי 
צילום: שלומי טריכטר 

שמחת הבר מצוה לנכד האדמו"רים מסאדיגורה וטריסק 
בן הרה"ג רבי צבי הירש אייכנשטיין 

ביקורים השבוע אצל 
האדמו"ר מויז'ניץ 

צילום: יהושע פרוכטר 



15 כ"ה סיוון תשע"ט 28/6/19

האדמו"ר מקאליב בביקור בבתי גדולי 
ישראל בבני ברק

שמחת נישואי בן האדמו"ר מראפשיץ נכד הגה"צ רבי פסח שטרן מדינוב זצ"ל והאדמו"ר מקאמרנא עם 
בת הרה"צ רבי פנחס אליהו רבינוביץ בן האדמו"ר מביאלא פשיסחא וחתן אדמו"ר מאוז'רוב 

צילומים: יוסי לוי ושמעון קאהן 

תלמידי ישיבה קטנה ערלוי בבחינה על מסכת בבא קמא 
בכולל ש"ס אידן 

חב
יב
תורצ

םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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