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יהודה פרנקל

מועצת העיר רמת גן אישרה השבוע הפעלת 
מערך הסעות לאזורי הבילוי בתל אביב ולחופי 
קווי  כוללת שני  רח"ל. התוכנית  הים בשבתות 
העיר  במזרח  קריניצי  מקריית  אחד  אוטובוס, 
בצירי  שינועו  הלאומי,  הפארק  בחניון  והשני 
בתחנות  תושבים  ויאספו  מרכזיים  תנועה 
העיר  מועצת  חברי   15 הקיימות.  האוטובוס 
הפרסום,  פי  על  התנגדו.  ושישה  בעד  הצביעו 
בעלות  11 שבועות  במשך  יפעלו  האוטובוסים 

כוללת של 210 אלף שקלים. 
פריצה  המהווה  החמורה  ההחלטה  בעקבות 
בערב  רביעי  ביום  עלו  בעיר,  קוו  של הסטטוס 
הגאון רבי יוסף ניסן מרבניה הבולטים של רמת 
למעונו  דוד  מנחם  סגר"ע  בעיר  ש"ס  ונציג  גן 
של נשיא מועצת החכמים מרן חכם שלום כהן 
שליט"א כדי לקבל את הנחייתו והדרכתו כיצד 

לנהוג. 
הגדול  כאבו  את  הביע  המועצת  נשיא  מרן 
נוכח המגמה המסתמנת לפריצת חומות השבת 
וזעק:  הארץ,  ברחבי  נוספות  ובערים  גן  ברמת 
"איך יהודי יכול לפעול לחילולי שבת? הלא כל 

ההצלחה של האדם תלויה בשבת". 

השתלשלות  את  מהנוכחים  שמע  מרן 
עם  לדון  ברצונו  כי  ואמר  גן  ברמת  האירועים 
השונים,  בהיבטים  דרעי  הרב  התנועה  יו"ר 
ובימים הקרובים יקבל את החלטתו לגבי המשך 

הישארות ש"ס בקואליציה ברמת גן.
בשידור:  אמר  כץ  אהרן  הרב  ר"ג  העיר  רב 
"כל החלטה שתתקבל במועצת העיר לא תשנה 
בפניה  והדתיים.  החילונים  יחסי  את  במאומה 
בציבור  התנגחות  הייתה  לא  תחבורה  להפעיל 
הדתי". כך גם ראש העיר כרמל שאמה התייחס 
על מצב הדת  מיוחד ברשת החברתית  בשידור 
מסורתי  אדם  "אני  אמר:  דבריו  ובמהלך  בעיר 
הכנסת.  בבית  התפילות  לכל  בשבת  שהולך 
למעט  החרדים  הכנסת  חברי  בכנסת  כשהייתי 
אחד חייכו אלי כי הם מכירים את הפעילות שלי 

ושאיני שונא דתיים".
הציבורית  התחבורה  מערך  אישור  לאחר 
בשבת בעיר רמת גן, ראשי סיעת יהדות התורה 
שאמה  כרמל  העיר  ראש  כנגד  למתקפה  יצאו 
הכהן, כשהזעם מופנה גם כלפי יו"ר הכנסת יולי 
המקומיות  לרשויות  לתת  שהציע  אדלשטיין, 
את הסמכות להחליט בנושא. בהודעה משותפת 
גפני  ומשה  ליצמן  יעקב  הכנסת  חברי  ששיגרו 
נכתב: "נפל דבר בישראל! לבושתנו ולחרפתנו 
ומביש  מחפיר  מהלך  רמת-גן  עיריית  ביצעה 
שבת  בימי  ציבורית  תחבורה  היסעי  לאישור 
וחג, תוך פגיעה בסטטוס קוו הנהוג בכל השנים, 
ותוך התעלמות מרגשותיהם של רבבות תושבי 
ראשי  ישראל".  ומסורת  מצוות  שומרי  העיר 
'יהדות התורה' הבהירו כי "מדובר בחציית קו 
אדום של ראש עירייה הפועל ממניעים אנוכיים 
וחיפוש כותרות, ובכך מכתים את העיר רמת גן 
בהרס ערכי הדת וקדושת יום השבת. צעד בוטה 
כרמל  נגד  כבד  פוליטי  מחיר  יגרור  זה  מעין 

שאמה הכהן".
הכנסת,  יו"ר  על  זועמים  במפלגה  בנוסף, 
אדלשטיין, שהציע במאמר שכתב בסוף השבוע 
בשבת  תחבורה  נקודתי  באופן  לאשר  הקודם, 
על ידי מתן הסמכות לרשות המקומית להחליט 
בעניין. ליצמן וגפני תקפו את אדלשטיין ואמרו 
יו"ר  של  אמירתו  כי  כך  על  להצטער  "יש  כי 
הכנסת יולי אדלשטיין שיש לתת לראשי הערים 
נתנה   - בשבת  תח"צ  הפעלת  בנושא  להחליט 
רמת-גן  עיריית  להחלטה הקשה של  גבית  רוח 

לכך".  התכוון  לא  הכנסת  יו"ר  אם  גם  הערב, 
החרדית  המפלגה  ראשי  סיימו  ההודעה  את 
לסדר  כך  על  תעבור  לא  "הסיעה  כי  בהצהרה 
היום ותפעל בשיתוף אנשי חוק ומשפטנים על 
בשבת  לפגוע  ההחלטה  יישום  את  למנוע  מנת 

קודש ובסטטוס קוו".
את  הוא  אף  תקף  מקלב  אורי  הכנסת  חבר 
ואמר  גן  ברמת  בשבת  התחבורה  מערך  אישור 
איש  להיקרא  מתיימר  אשר  העיר  "ראש  כי 
הערכים  את  למכור  מוכן  זו  בהחלטתו  מסורת 
אשר  אינטרסים  קידום  תמורת  שלו  היהודיים 
נראים בעיניו כרווח פוליטי ואלקטורלי, הניסיון 
הוכיח כי מהפגיע בשבת קודש אין רווח, פגיעה 
מוחים  ואנו  לא תצלח  קודש  זו בשבת  מכוונת 
"החלטה  כי  ציין  מקלב  הכנסת  חבר  כך".  על 
זו של ראש העיר מצטרפת לאמירותיו הקשות 
החלטתו  אם  באחרונה,  החרדי  הציבור  כנגד 
חלוני  כעיר  העיר  את  לצייר  בכדי  רק  באה  זו 
בכדי למנוע מתושבים חרדים להגיע לעיר הרי 
בעל  אינו  העיר  ראש  בהמוניו,  יגיע  שהציבור 
הבית, למרות כל אמירותיו הפוגעניות לא ימנעו 
חיזוק  לעיר,  בהמוניו  לבוא  החרדי  מהציבור 
וביסוס הקהילות החרדיות והתורניות בעיר הם 

הן התשובה להחלטה זו הערב".
בתגובה  )ש"ס(  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 
גן: "השבת היא  עיריית רמת  להחלטת מועצת 
השיקול  את  להבין  מצליח  לא  הברכה.  מקור 
העומד מאחורי החלטת עיריית רמת גן, ולמיטב 
מוניציפלית  בחירות  מערכת  גם  אין  ידעתי, 
שאמה  כרמל  העיר  ראש  כן,  אם  אלא  קרובה. 
לחילול  הגורמת  החלטה  שבאמצעות  חושב 
אחת  בצמרת  להתברג  יצליח  גדול,  שמים  שם 
שהם  'כוכבים'  שמחפשים  הארציות  המפלגות 
נגד הדת". ח"כ משה ארבל בתגובה להחלטת 
ראש עירית ר״ג להפעיל תח״צ בשבת: ״מציע 
מניסיונו  ללמוד  ולשותפיו  שאמה-הכהן  למר 
והפופוליזם  גבאי  אבי  לשעבר(  )תכף  ח״כ  של 
בנושא תח"צ בשבת בערב הבחירות האחרונות. 
אוי לו למי שנוגע בשבת ואבוי לו למי שהשבת 

נוגעת בו".

מחללים את השבת
מועצת העיר רמת גן אישרה השבוע הפעלת מערך הסעות לאזורי הבילוי בתל אביב ולחופי הים בשבתות רח"ל • מרן 
רה"י חכם שלום כהן הביע את כאבו הגדול נוכח המגמה המסתמנת לפריצת חומות השבת ברמת גן ובערים נוספות ברחבי 

הארץ, וזעק: "איך יהודי יכול לפעול לחילולי שבת? הלא כל ההצלחה של האדם תלויה בשבת" 

בימים הקרובים יכריע נשיא מועצת חכמי התורה
 האם על ש"ס לפרוש מהקואליציה העירונית

הגר"י ניסן וסגרה"ע אצל חכם שלום

ראש העיר כרמל שאמה הכהן 



עם לבן
אתה מוגן

השחור שומר
עליך רענן

לא זז בלי אקס!

מגן עליך מזיעה 
עד 48 שעות
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יצחק לרר
צילום: דובר צה"ל 

)ראשון(  השבוע  נפטרה  באשקלון  ברזילי  החולים  בבית 
ה־89, שנפצעה פצעים קשים בחודש  ג'מיל בת  מפצעיה רבקה 
עזה.  מרצועת  רקטות  שיגור  בעת  המוגן  למרחב  בדרכה  אייר 
18:00 בבית העלמין  היא הובאה למנוחות ביום ראשון בשעה 
בגבעת ציון. מבית החולים נמסר כי רבקה נחבלה בגבה ובמהלך 
אישפוזה צצו בעיות נוספות אשר בעקבותם מצבה הלך והידרדר.

ראובן ג'מיל, בנה של רבקה, הודיע על מותה "בעקבות פעולת 
איבה" וסיפר כי היא אלמנת צה"ל מאז מלחמת יום כיפור. "היא 
שילמה בחיים שלה על הטרור, היא נפגעת פעולות איבה", אמר 
מאיראן,  לארץ  עלתה  "היא   .'12 ב'חדשות  שצוטטה  בשיחה 
ברחה משם והתחתנה עם אבא שלי שעלה מתימן פה בארץ, היא 
אהבה מאוד את ישראל, עבדה קשה עבורה בחקלאות ובמשק 
היא  במלחמה.  שלנו  אבא  את  ואיבדה  קשה  עבדה  תמיד  בית, 

איבדה את בעלה עבור המדינה, ובסוף שילמה גם בחייה".
ראש העיר, תומר גלאם, מסר את תנחומיו למשפחה, "מילים 
לא יוכלו לתאר את גודל האובדן ואת הצער שנפל על המשפחה 
היקרה. לצערי, רבקה היא קורבן נוסף של המציאות הביטחונית 
וכולי  האזעקות,  תום  עם  גם  איתה,  מתמודדים  הקשה שאנחנו 
לב  מקרב  תנחומיי  האחרון.  הקורבן  גם  תהיה  שהיא  תקווה 

למשפחה, שלא תדעו עוד צער".
בסבב הלחימה האחרון ברצועת עזה, שהסתיים כמו קודמיו 
בהפסקת אש, נהרגו ארבעה אזרחים ישראלים מהירי של ארגוני 
הטרור ברצועת עזה. באשקלון, עירה של ג'מיל, נהרג משה אגדי 
מפגיעה ישירה של רקטה; רקטה אחרת שפגעה במפעל באזור 

התעשייה בעיר גרמה למותו של זאיד אלחמאמדה, תושב הכפר 
סוואיוין שבנגב; משה פדר, נהרג לאחר שמכוניתו נפגעה מירי 
נ"ט מעזה בעת שנסע ליד יד מרדכי; פנחס מנחם פשווזמן הי"ד 
נהרג מפגיעת רקטה ברחוב באשדוד, בעת שרץ לחפש מחסה. 
בסבב נפצעו גם מאות בני אדם ברמות פגיעה שונות, כמה מהם 

באורח קשה.

קצה המנהרה

בניית  במהלך  כי  )שני(  השבוע  מוסר  צה"ל  דובר  כן,  כמו 
מנהרה  תוואי  נחשף  עזה,  רצועת  בגבול  קרקעי  התת  המכשול 
אלה  "בשעות  כי  הוסיף  הדובר  הרצועה.  דרום  באזור  חדשה 
אזורית  מהמועצה  התוואי".  של  חקר  צה״ל  לוחמי  מבצעים 
ההגנה  לאמצעי  הודות  אותרה  "המנהרה  כי  נמסר  אשכול 
הטכנולוגיים פורצי הדרך שמופעלים לאורך גבול הרצועה כדי 
בטיפול  ונמצאת  איום  מהווה  לא  המנהרה  יישובינו.  על  להגן 
בנחישות  הפועלים  צה"ל  וקציני  לחיילי  מודים  אנו  צה"ל. 

ובאומץ לב בהגנה על יישובינו".
ראש מועצת אשכול גדי ירקוני אמר הערב כי "מאז צוק איתן 
את  שמוכיחה  ומקיפה  מערכתית  הגנתית  למעטפת  זוכים  אנו 
עצמה, המכשול מפני איום המנהרות וכיפת ברזל. המכשול אשר 
נבנה במהירות לאורך הגבול מסכל את איום מנהרות הטרור ואת 
אירועי החדירה. ההגנה הזאת מאפשרת לנו להשקיע בפיתוח , 
צמיחה וקליטה בישובים ובזה אנו עוסקים". הוא הוסיף: "אנו 
יודעים שצה״ל פועל גם מול טרור הבלונים וסומכים שגם לכך 
וקציני צה״ל  לחיילי  להודות  אני מבקש  ידע לתת פתרון מלא. 
ומאחל  ולילה  יום  עלינו  ההגנה  משימת  על  מופקדים  אשר 

המאמצים  ברקע  נחשפה  המנהרה  בשלום".  הביתה  שיחזרו 
לשמור על הסכם הרגיעה בין ישראל וחמאס. מוקדם יותר באותו 
היום לוחמי צה"ל הפילו רחפן שחדר משטח רצועת עזה. הוא 

נשלח לבדיקה.
כיום, יותר מ-30 ק"מ של חומת בטון )מתוך קרוב ל-70 ק"מ( 
הוקמה בעומק האדמה, ובמקביל גם נבנית גדר עילית מסיבית 
לאורך הגבול. הפרויקט צפוי להסתיים בסוף השנה או במחצית 
של  החשש  רבה  במידה  הופחת  התקדמותו  ועם  הבאה,  השנה 

תושבי עוטף עזה מפני איום המנהרות.
בתוך כך, ארגון חמאס ערך השבוע ביום שלישי תרגיל פתע 
גדול המדמה איום ביטחוני גדול ברצועת עזה. כחלק מהתרגיל 
הועלתה רמת הכוננות והוטל עוצר ברחובות. בנוסף סגר חמאס 
את הגבולות הימיים והיבשתיים. כמו כן מנגנוני הביטחון בעזה 
העלו את רמת הכוננות שלהם והתפרסו באופן פתאומי בצמתים 
האפשרות  נבדקת  אך  המצב  על  פרטים  נמסרו  טרם  ברצועה. 

שמדובר בתרגיל שמדמה כניסה ישראלית לרצועת עזה.
של  בנייתן  במסגרת  כי   12 בערוץ  השבוע   נחשף  בנוסף, 
שכונות חדשות בשדרות ובהן בניינים רבי קומות נותרו הקומות 
לכינון  חשופים  ודייריהן  הירי  בטווח  אלה  במגדלים  העליונות 
מתגבשת  אלה  בימים  כך,  בשל  מעזה.  נ"ט  טילי  של  ישיר 
במערכת הביטחון ובצה"ל תוכנית פינוי אשר לפיה בעת הסלמה 
ביטחונית תושבי העיר, דיירי הקומות העליונות בבניינים שנבנו 
יתבקשו  הקרובים,  בחודשים  להיבנות  שצפויים  באלה  וגם 
והפגיעה  הנזק  יכולת  את  לצמצם  ובכך  מהדירות  להתפנות 
אסטרטגיות  משמעויות  לו  שיש  אירוע   – בבניינים  חמאס  של 

נרחבות.

משלמים את המחיר

סבב הלחימה האחרון בחודש אייר גבה עמו 4 הרוגים באותו היום והשבוע המספר הטראגי עלה 
לחמישה • סיפורה של הנפטרת ששכלה את בעלה • המנהרה שנחשפה השבוע, תרגיל הפתע של 

ארגון הטרור חמאס והאם בניינים בשדרות יפונו

עלה ל-5 הרוגים: בת 89 שנפצעה קשה בסבב הלחמה האחרון נפטרה מפצעיה

אחת המנהרות בעזה
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אורלי גינצבורג

השבוע הלך לעולמו הילד בנימין בייגלאייזן 
ה'פגע  בתאונת  כחודשיים  לפני  שנדרס  ז"ל 
וברח' בשכונת רמות במהלך חול המועד פסח. 
במשך חודשיים אושפז בנימין במחלקת טיפול 
אך  הכרה  ללא  וכשהוא  קשה  כשמצבו  נמרץ 
ליוצרה.  נשמתו  את  השיב  האחרונה  בשעה 
למעצר  שוחררו  בתאונה  החשודים  במקביל, 
החקירה  בתיק  קשיים  וקיימים  מאחר  בית 

ובכתב האישום נגדם. 
התאונה התרחשה כאמור במהלך חול המועד 
פסח כאשר על פי החשד נתנאל סנדרוסי וחברו 

גבוהה  במהירות  ברכב  נהגו  גמליאל  מאור 
ודרסו את הילד, לאחר מכן עצרו למספר שניות 
והמשיכו בנסיעה תוך כדי שהם מפקירים את 
מצוד  התנהל  כשבוע  במשך  בזירה.  הפצוע 
אחר סנדרוסי ולאחר שתמונתו התפרסמה, הוא 

הסגיר עצמו למשטרה.
על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד 
מרים בן- גל מפרקליטות מחוז ירושלים, ב-21 
ברחוב  סנדרוסי,  נהג  הערב  בשעות  באפריל 
נסע  גמליאל  ומאיר  בירושלים  מאיר  גולדה 
עימו ברכב. הנאשמים הגיעו לצומת הרחובות 
נוהג  כשסנדרוסי  מירסקי  ויצחק  מאיר  גולדה 
במהירות גבוהה. באותו הזמן חצה את הצומת 
בו  הרגל  הולכי  כשרמזור  בייגלאייזן  הילד 

כי  עולה  האישום  מכתב  אדום.  הורה  חצה 
ופגע  במהירות,  הצומת  תוך  אל  נהג  סנדרוסי 
לאחר  החצייה.  במעבר  בעודו  בעוצמה  בילד 
מכן, כך על פי כתב האישום, השניים שהבחינו 
בפגיעה עצרו את הרכב סמוך לצומת. משעמדו 
על הפגיעה ועוצמתה, התיישב גמליאל בכיסא 
הנהג לרכב ועזב את הצומת במהירות גבוהה, 
מבלי שהושיטו עזרה לילד, הזעיקו את כוחות 
ההצלה או הסגירו עצמם כמי שהיו מעורבים 

בתאונה.
הפרקליטות  הילד,  של  פטירתו  בעקבות 
נתנאל  נגד  האישום  כתב  עובדות  את  תתקן 
סעיפי  את  לא  אבל  גמליאל,  ומאיר  סנדרוסי 
האישום. השניים נאשמים בהפקרה ואי דיווח 

לכוחות ההצלה.
והודה  הספיד  מאיר,  ישראל  הרב  אביו, 
החודשים  במהלך  שהתפללו  האנשים  לכל 
האחרונים לרפואת בנו. האבא סיפר כי מאות 
בתוך  בטלפון  לשוחח  שלא  עצמם  על  קיבלו 
לא  "התפילות  בנו.  לרפואת  הכנסת,  בית 
האחרונים  בחודשים  הרגשנו  ריקם.  הלכו 
שאנחנו משפחה גדולה. התפללו בכל העולם 
להחלמתו וזה חיזק אותנו", אמר. האבא הוסיף 
בבן  שזכה  על  לקב"ה  להודות  רוצה  הוא  כי 
כזה. הוא תיאר כיצד בנימין, שהיה ילד חכם, 
היה מתעניין ושואל שאלות רבות מתוך רצון 

ללמוד ולהחכים.

"התפילות לא הלכו ריקם"
השבוע הלך לעולמו הילד בנימין בייגלאייזן ז"ל שנדרס לפני כחודשיים בתאונת ה'פגע וברח' בשכונת 
רמות במהלך חול המועד פסח • בעקבות פטירתו של הילד, הפרקליטות תתקן את עובדות כתב האישום 

אבל לא את סעיפי האישום 

כשהוא מצדיק עליו את הדין אמר אביו של הילד בנימין בייגלאייזן ז"ל

חברת חשמל

בואו עם כל המשפחה 
למפגש מרתק בין עבר לעתיד

במרכזי המבקרים
של חברת החשמל

אתכם בכל רגע, בכל דרך שנוחה לכם:

הסיור בשני האתרים אינו כרוך בתשלום אך מותנה בהרשמה מראש. להזמנת סיור התקשרו עכשיו: 076-8644333 

בואו לבלות במרכז המבקרים המחודש באתר 
תחנות-הכוח "אורות רבין" בחדרה הכולל 

אינספור חוויות מעשירות ומרתקות
וחדשנות, הכרות עם  ווירטואלי ב–360 מעלות המשלב טכנולוגיה  מתחם 
היסטוריית החשמל, אנרגיות מתחדשות ופועלה של חברת החשמל, הדמיה 

של מתקפת סייבר, וכן סיור ממונע ברחבי האתר.
הסיור המודרך במרכז המבקרים מומלץ מגיל 8.

בואו להכיר את חוות חפציבה המשוקמת בחדרה 
– אתר מורשת מראשית ההתיישבות הציונית

רחב  בפארק  רגלית  לסייר  החקלאית,  החווה  אודות  בסרט  לצפות  תוכלו 
ידיים ולבקר "בבית המשאבות" המספר את תולדות שאיבת המים וההשקיה

בארץ ישראל בראשית המאה הקודמת.



 הדרך הקלה לנסיעה
ברכבת הקלה

פרטים נוספים ומידע מפורט במרכז השירות ועל גבי התחנות

מהיום, מערכת רכישת הכרטיסים קלה, 
פשוטה ונוחה מתמיד! 

החל מי"ג בתמוז התשע"ט 16.7.2019 סיטיפס בשיתוף משרד התחבורה משדרגת את 
מערך מכונות רכישת הכרטיסים בתחנות, לנוחיותכם:

  חדש! מעתה ניתן יהיה להטעין "ערך צבור" בכרטיס הרב קו גם בעמדות הרכישה 
האוטומטיות בתחנות הרכבת הקלה ובמרכז שירות הלקוחות. חוזה ״ערך צבור״ הינו חוזה 

נסיעה באמצעות הטענת סכום כסף על כרטיס הרב-קו. ניתן לטעון סכומים קבועים 
לשימוש בכל קווי התחבורה הציבורית. שימו לב! חוזה ״ערך צבור״ מחליף את הכרטיסיות 
הישנות ומכירתן תיפסק )נוסעים אשר בכרטיסם כבר מוטענות כרטיסיות, יוכלו להמשיך 

להשתמש בהן כרגיל(.
 מהיר וקל! שיפרנו את ממשק המשתמש במכונות וכעת ניתן יהיה לרכוש כרטיס נסיעה 
חד פעמי מנייר בלחיצה אחת. שימו לב! כרטיס הנסיעה החד פעמי מנייר תקף מעתה ליום 

הרכישה בלבד ומזכה בנסיעה אחת בודדת ללא מעברים.
חידוש כרטיס הרב קו: לתשומת לב הנוסעים! כרטיס הרב קו תקף ל-8 שנים מיום 

הנפקתו. נוסעים אשר תוקף כרטיסם פג או עומד לפוג מוזמנים לחדשו בכל אחת מעמדות 
 'על הקו' של משרד התחבורה.

*את תוקף הכרטיס ניתן לבדוק בקלות בהנחת הכרטיס בכל אחת ממכונות הכרטיסים בתחנות.

הרכבת הקלה - עושה טוב לירושליםלמידע נוסף 3686*

השתדרגנו 
בשבילכם!
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אריה לוין

צילומים, דוברות הכנסת, עמוס בן גרשום, 
לע"מ, פישל רונזפלד

מערכת הבחירות השבוע הייתה כבר יותר נראית כמערכת בחירות 
שפקדה  מהתרדמת  מתאוששים  הפוליטיים  הגורמים  כי  ונראה 
האחרונים,  השבועות  בכל  המלחמה  האחרונים.  בשבועות  אותם 
הייתה מלחמת גושים – מימין ומשמאל. כעת נדמה כי הזרקורים 
מופנים דווקא לימין ששם במידה ומפלגות הימין הקטנות יחברו, 
גם  הפרק  על  אולם  קואליציה.  תהיה  לנתניהו  הנראה  שככל  הרי 
ממשלת אחדות שבכל מתכונת, היא תהיה מוזרה ובלתי מתבקשת. 
יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ דיבר השבוע על כך ביום רביעי בכנס 
בהוד השרון, ואמר: "אני מבטיח לכם שכאשר ננצח נקים ממשלת 
אחדות". לדבריו: "כחול לבן חייבת להיות הגדולה ביותר בכנסת, 
מי שמדבר על גושים הן מפלגות קטנות. שמענו את ליברמן שימליץ 
על הסיעה הגדולה ביותר. הוא לא היחיד שיעשה את זה". גנץ תקף 
בדבריו את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר כי הוא "גרר אותנו 
נכשל  נתניהו  שקלים.  מיליוני  שעולות  נוספת  בחירות  למערכת 
והצליח לשנות את כללי המשחק על ידי הקדמת הבחירות. נתניהו 
מנסה לכבות שריפה אחרי שריפה. ביבי איבד את זה". יו"ר כחול 
לבן אמר כי "במקום שנתניהו ינהל את המדינה, הוא מנהל עמודים 
בפייסבוק. במקום לטפל בבעיות של כולנו הוא עסוק בהתחמקות 
מענייניו המשפטים". לגבי סיכוייה של כחול לבן לנצח בבחירות 
הקודמת,  מבכנסת  יותר  מנדטים  חמישה  שלנו  לגוש  "יש  אמר: 
חשוב לדבר עם כולם, הייתה לי פגישה עם מובילי הציונות הדתית, 
"יש כאלה שמספרים  הוסיף:  עוד  רק במעוזי המרכז".  לא  אנחנו 
שמדבר  מי  בכלל.  מדויק  ולא  ישן  סיפור  ה"גושים".  סיפור  את 
על גושים אלה מפלגות קטנות, שמנסות לקושש עוד כמה קולות 

במקום לחשוב על האינטרס הלאומי".
העבודה  מפלגת  יו"ר  נפגש  השבוע  רביעי  ביום  כך,  בתוך 
לדון  כדי  ברק  אהוד  דמוקרטית  ישראל  יו"ר  עם  פרץ  עמיר  ח"כ 
וגם  פרץ  גם  הבאות.  בבחירות  פעולה  לשיתוף  באפשרויות 
בחיבורים  התומכות  קריאות  האחרונים  בשבועות  השמיעו  ברק 
ובאיחודים בקרב מפלגות השמאל. גורמים פוליטיים מעריכים כי 
השאלה מי יעמוד בראש הרשימה המשותפת תקשה על הסכמות 

תהיה  היא  דרך  פריצת  תהיה  אם  כי  היא  ההערכה  השניים.  בין 
לקראת מועד סגירת הרשימות, אולם בסביבת פרץ וברק מביעים 
זה. בשונה מפגישות שקיים  פסימיות בנוגע לאפשרות כזו בשלב 
תמונה  הופצה  שבסופם  הורוביץ,  וניצן  גנץ  בני  עם  השבוע  פרץ 

מחויכת משותפת, מפגישה זו לא הופצה תמונה.
לוי-אבקסיס,  אורלי  גשר  יו"ר  עם  מגעים  פרץ  מקיים  במקביל, 
 – '12 דיווח ב'חדשות  מקווה לגבש איתה רשימה משותפת. לפי 
פרץ ולוי-אבקסיס שוחחו בטלפון כבר מספר פעמים על האפשרות 
יו"ר העבודה  והשניים צפויים להיפגש בשבוע הבא.  של חבירה, 
מציע רשימה משותפת. פרץ מעוניין אליו למשוך מצביעים מהימין 
אחריה  מחזר  כן  ועל  לוי-אבקסיס,  של  החברתי  המסר  באמצעות 
במרץ. למרות שלא עברה את אחוז החסימה בבחירות הקודמות, 

השיגה לוי-אבקסיס כמות גדולה של קולות, כ-70 אלף.

מתקרבים לאיחוד בימין

השבוע דווח ב'כאן 11' על התקדמות של ממש במו"מ לאיחוד 
המו"מ  החל  מאז  לראשונה  הדיווח  לפי  הימין.  מפלגות  בין 
דורשים  הם  לפיו  משותף,  מסר  שקד  ואיילת  בנט  נפתלי  העבירו 
עבור  הראשון  המקום  כאשר  הימין.  באיחוד  ו-4   1 המקומות  את 
שקד והרביעי לבנט. יו"ר הבית היהודי, השר רפי פרץ, עדיין אינו 
מוכן לוותר על המקום הראשון ברשימה. בנט אמר בשידור חי דף 
הפייסבוק שלו: "אני מניח את האגו בצד ולא דורש מקום מסוים. 
נהיה חייבים להתאחד ועוד כמה ימים נתחיל לשבת עם המפלגות 
השונות. לא נוותר על בלוק טכני". הוא הוסיף כי "שתי האופציות 
לחבירה אפשריים – עם זהות או המפלגה החרד"לית. יש יתרונות 

לכאן או לכאן, נראה ונחליט… בכל מקרה זה יהיה גוש טכני".
היהודי  הבית  מפלגות  השבוע,  שלישי  שביום  אחרי  קורה  זה 
והאיחוד הלאומי חתמו על הסכם מחודש לריצה משותפת. "השרים 
הרב פרץ וסמוטריץ' סיכמו על אשרור הסכם איחוד מפלגות הימין 
כפי שנחתם לפני הבחירות הקודמות. השרים אשררו את ההסכם 
בין הבית היהודי והאיחוד הלאומי", נמסר בהודעה משותפת לשתי 
ובהודעה  יהודית  עוצמה  את  כולל  אינו  כרגע  ההסכם  המפלגות. 

המשותפת קראו פרץ וסמוטריץ' לאיתמר בן גביר להיפגש באופן 
מיידי כדי לסגור הסכם ריצה משותפת על בסיס השותפות הקיימת. 
"השניים קוראים גם לאיילת שקד ונפתלי בנט להיכנס למשא ומתן 

מיידי במטרה לרוץ בפתק אחד", נמסר עוד.
סמוטריץ' ופרץ אמרו לאחר החתימה כי, "אנחנו בתקופה שבה 
נדרש גילוי אחריות וגיבוש אחדות בציונות הדתית ובימין האמיתי 
כדי להביא למיקסום הפוטנציאל האלקטורלי ולמניעת בזבוז קולות 
ולבחירות  ימין  ממשלת  להקמת  האפשרות  למניעת  הביא  שכבר 
לאנשי  פומבי שפרסם סמוטריץ  חדשות", לשון הדברים. במכתב 
היהודי  בבית  גם  אני מפציר  חודש  "כבר  כי,  כתב  יהודית  עוצמה 
וגם בכם לא לחשוב על טובת המפלגה אלא על טובת עם ישראל 
זה  ולא מבין למה  ישראל. הציבור מצפה מאיתנו להתאחד  וארץ 
לוקח לנו כל כך הרבה זמן. הוא לא קשוב בכלל לטענות של כל 
לא  ולכן  יותר  לו  ושמגיע  צודק  שהוא  שחושב  מהצדדים,  אחד 
חותם ומתאחד. אם נמשיך למרוט אחד לשני את הנוצות לציבור 
פשוט ימאס מאיתנו. מכולנו. ובצדק. אנחנו באותה סירה. השמאל 
מתחבר, הערבים מתחברים, ורק אנחנו ממשיכים לריב. זה פשוט 

נורא".
"אנחנו  ההסכם,  לחתימת  בתגובה  נמסר  יהודית  מעוצמה 
את  שיעברו  ומתפללים  ותקומה  היהודי  לבית  בהצלחה  מאחלים 
אחוז החסימה, ולא יזרקו לפח אלפי קולות. יחד עם זאת, ההודעה 
תקשורתי.  ספין  עוד  היא  אליהם  להתחבר  לנו  קוראים  הם  לפיה 
כל  את  להפר  היהודי  בבית  העדיפו  האחרונים  החודשיים  במשך 
הסיכומים עם עוצמה יהודית, ובכללם סירבו לאפשר נציג מטעם 
עוצמה בצוות המו"מ הקואליציוני, הודיעו לעו"ד בן גביר כי לא 
ייכנס אוטומטית לכנסת, ובסופו של יום גם הודיעו כי לא יקיימו 
הפסיקו  לא  במקביל  הנורבגי.  החוק  במסגרת  התחייבותם  את 
לתדרך ולהכפיש את עוצמה יהודית, כאשר חרף העובדה שמספר 
הטלפון של עו"ד בן גביר ידוע לרב פרץ, התקיימה רק פגישה אחת 
בין הצדדים מאז הבחירות. המסר שלנו הוא אחד: מי שרוצה חיבור 
על  הבאות  בבחירות  תתמודד  יהודית  עוצמה  וזורק.  משתמש  לא 

בסיס חיבורים הוגנים וראויים בגוש הימין", לשון התגובה.
לחתימת  סופר  אופיר  ח"כ  הלאומי,  באיחוד  שתיים  מספר 
ההסכם ואמר כי, " מברך את חברי, השר בצלאל סמוטריץ'- יו"ר 
האיחוד הלאומי והשר ויו"ר הבית היהודי הרב רפי פרץ על המשך 
האחדות בין המפלגות. עם הברכה חשוב לי להצטרף לקריאה ליתר 

מערכת הבחירות מתחממת: עמיר פרץ מתואם עם בני גנץ ואהוד ברק ואפילו עם מרצ. רק בימין כולם ממתינים לאיילת שקד

כולם מחזרים 
אחרי החרדים

נתניהו בטוח שהמפלגות החרדיות בכיסו, בכחול לבן מצהירים בראיונות שהם יודעים איך להביא את 
הציבור החרדי לקואליציה, אהוד ברק מנסה להתפייס, ואפילו עמיר פרץ מתגאה בקשר החברי שלו 

עם הח"כים החרדים ⋅ זה עדיין לא מבטיח שהמפלגות החרדיות יהיו חלק מהממשלה הבאה 

נפתלי בנטרפי פרץ וסמוטריץבצלאל סמוטריץ
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מערכת הבחירות מתחממת: עמיר פרץ מתואם עם בני גנץ ואהוד ברק ואפילו עם מרצ. רק בימין כולם ממתינים לאיילת שקד

המפלגות והשחקנים בימין, חשבו על טובת הגוש לפני אינטרסים 
פוליטיים צרים והצטרפו אלינו".

יוגב, אמר "רצים ביחד  מספר שתיים בבית היהודי, ח"כ מוטי 
ההסכם  על  מברך  אני  אחדות.  מבקש  הציבור  ביחד.  מנצחים   –
שהושג בין הבית היהודי והאיחוד הלאומי. אני קורא ומצפה משאר 
לכך  לפעול  באחריות,  לנהוג  לגווניה,  הדתית  בציונות  הגורמים 
שמתוצאות הבחירות הבאות עלינו לטובה, נזכה במירב המנדטים 

ותקום בע"ה ממשלה לאומית".
מתכנן  נתניהו  בנימין  הליכוד  ויו"ר  הממשלה  ראש  כך,  בתוך 
איחוד  וייפגש בקרוב עם ראשי  בימין  להתערב במאמצי האיחוד 
יו"ר  עם  וכן  פרץ,  ורפי  סמוטריץ  בצלאל  השרים  הימין  מפלגות 
עוצמה יהודית עו"ד איתמר בן גביר, כך דווח ב'ישראל היום'. על 
פי הדיווח, לא ברור אם ייפגש גם עם בנט, שקד ופייגלין, שאיתם 
קריאות  צפוי להשמיע  הוא  אך  יותר,  מורכבים  היחסים האישיים 
לוין  יריב  השר  להתאחד.  הימין  מפלגות  לכל  הקוראות  פומביות 
"ראשי מפלגות  ואמר,  לנושא  היום'  'ישראל  עם  התייחס בשיחה 
הימין חייבים לגלות אחריות ולהתאחד. זהו תנאי הכרחי לניצחון 
מפלגות  חמש  או  ארבע  שלוש,  ירוצו  שוב  אם  בבחירות.  הימין 
קטנטנות שרובן לא תעבורנה את אחוז החסימה, הימין יאבד את 
השלטון. יום אחד נתעורר ונגלה שהשמאל עלה, ונגיד 'טעינו'. אי 
איחוד בימין הוא הסכנה הגדולה ביותר שמרחפת על ארץ ישראל 

ועל שלטון הימין".
המו"מ  את  שניהל  ומי  נתניהו  של  כמקורבו  שידוע  לוין, 
הקואליציוני האחרון, מוסיף, "לא ייתכן שאחרי שמפלגות בימין 
לא עברו את אחוז החסימה ובזבזו שישה מנדטים שהיו מאפשרים 
במצב  עצמנו  מוצאים  שוב  אנחנו  יציבה,  ימין  ממשלת  הקמת 
מתכונת  באותה  לבד  לרוץ  מאיימים  הללו  המפלגות  שראשי 
רפי,  הרב  בצלאל,  שקד,  בנט,  הפעם.  גם  ותיכשל  אז,  שנכשלה 
פייגלין ובן גביר צריכים להיכנס לחדר אחד סגור, ולא לצאת משם 

עד שייצאו עשן לבן ורשימה אחת מאוחדת".
שידור  במהלך  הממשלה  ראש  התייחס  השבוע  שני  ביום 
בפייסבוק, במענה לשאלת כתב 'חדשות 20', לפילוגים בימין ואמר 
הקודמות,  הלקחים מהבחירות  את  יפיקו  מקווה שכולם  "אני  כי, 
שזה  אסור  מנדטים,  חמישה  איזה  הריצפה  על  שהשארנו  ראינו 
יקרה". עוד הוסיף כי, "אני אדבר עם חברי שזה לא יקרה". כזכור, 
בבחירות האחרונות הפעיל ראש הממשלה את מלוא כובד משקלו 
ליצירת חיבור של הבית היהודי והאיחוד הלאומי עם אנשי עוצמה 
יהודית, חרף הביקורת הציבורית שספג. בכדי להוציא את האיחוד 
ברשימת  דהן  בן  אלי  ח"כ  היהודי  הבית  איש  את  שריין  לפועל 
הליכוד לכנסת, וכן הבטיח למפלגה 2 תפקידי שרים בכירים, ללא 

קשר למספר המנדטים שיביאו.

 
כחול לבן שוב מפולגת

המשבר ב'כחול לבן' נמשך: יו"ר תל"ם ח"כ בוגי יעלון נשמע 
שוב תוקף את יו"ר יש עתיד יאיר לפיד על חוסר הסכמתו לוותר על 
הרוטציה. בהקלטה שפורסמה ב'חדשות 12' נשמע יעלון אומר כי, 
"ברביעייה לפני כמה שבועות.. אז עמדתי נאמרה. אני יכול להגיד 

ש.. חוץ מיאיר לפיד שבעד הרוטציה, אף אחד לא בעדה". בראיון 
לפרסום  גנץ,  בני  לבן,  כחול  יו"ר  הגיב   '12 ל'חדשות  מכן  לאחר 
זה  בוגי אמר את  גם  דיבורים,  היה  בזמנו,  דיונים  "היה  כי,  ואמר 
בקולו. 'כחול לבן' זה גוף גדול, הנהגה רחבה, יש דיונים, זה תקין, 
סוף מערכת  עד  לדבר  ישוב  עוף החול  כמו  דיון,  אותו  זה בסדר, 
וחמישה  לשלושים  אותנו  שהביא  מבנה  אותו  זה  הזו.  הבחירות 
מנוסה,  איש  הוא  רציני,  איש  הוא  יאיר  הקודם.  בהישג  מנדטים, 
הוא מבין פוליטיקה, בתורו הוא יהיה ראש ממשלה מצוין. אנחנו 
הבדלי  את  להכיל  יודעים  בשותפות,  ההסכם,  פי  על  ממשיכים 
הדעות". עוד הוסיף גנץ כי, "אני עומד בראש כחול לבן, בשותפות 
עם יאיר ועם החברים האחרים, זה מה שהיה בפעם הקודמת, זה 
מה שיקרה עכשיו. אתם תראו איך המערכת הזאת נכנסת לפעולה 

ומתכוונת לנצח כי צריך לנצח".
 כזכור, בעבר פורסמו ציטוטים של יעלון אומר כי, "לפיד הלך 
פגע  הוא  נזק.  לנו  שעשה  שנאה  של  קמפיין  נגטיבי,  קמפיין  על 
בציבורים שבקלות יכולים היו למצוא בית בכחול לבן, או להפוך 
לשותפים שלנו בעתיד. הרוטציה שלו על ראשות הממשלה עם בני 
גנץ השפיעה על מצביעים לרעה. זה מגובה בסקרים, גם עכשיו". 
מספר שלוש המשיך אז במתקפה על מספר שתיים ברשימה, "יש 
לא מעט אנשים מהמרכז והימין שהיו רוצים ויכולים להצביע 'כחול 
לבן', אבל חוששים מהעמדות שלו. הוא מצטייר יותר אנטי. חשבנו 
שהוא יהיה גורם מחבר, אבל יש מי שמושכים אותו שמאלה". עוד 
הוסיף יעלוו בשיחות שקיים כי, "יאיר לפיד הפך לנטל על מפלגת 

כחול לבן, חשבנו שהוא יעזור לנו להמריא, אבל לא ממש".
לבן  "כחול  כי  לדברים,  בתגובה  אז  נמסר  יעלון  של  מטעמו 
הנהגה  ומאחוריו  גנץ,  בני  בראשות  הקרובות  בבחירות  תתמודד 
לטובת  הבאה  הממשלה  את  להרכיב  במטרה  ומאוחדת,  חזקה 
אזרחי מדינת ישראל. יאיר לפיד הוא חבר ושותף לדרך. אני ממליץ 
ליריבינו הפוליטיים להתמקד בדעת הקהל ולא להמציא סכסוכים 

דמיוניים".

 מה? מה פתאום?

ראש הממשלה נתניהו התייחס בשידור החי ביום שני לעניין חוק 
החסינות: "לא כללנו שום שינוי בחוקי החסינות עם המפלגות איתן 
אף  ממשלה,  איתן  להקים  הלכנו  קואליציוניים.  הסכמים  חתמנו 
אחד לא ידע שלא נקים ממשלה, והעובדה היא שלא כללנו את זה. 
אין צורך בזה, לא צריך את זה, קודם כל כי לא היה כלום ולכן גם 
לא יהיה כלום אבל מעבר לכל דבר אחר – יש חוק קיים ולא צריך 
חוקים חדשים. זה הכל בלופים של אהוד ברק שמקשקש על ״קץ 
הדמוקרטיה״ – זה קשקוש ואוויר חם. לא יהיה שום שינוי בחוקי 
הציבור  לשאלות  מתשובות  וכחלק  הדברים  במהלך  החסינות". 
שהכריז  ברק,  אהוד  לשעבר  הממשלה  ראש  את  גם  נתניהו  תקף 
בשבוע שעבר על הקמת מפלגה חדשה וחזרתו לפוליטיקה. "אהוד 

מי?", שאל נתניהו בגיחוך. "הוא אחת הבדיחות, רודן קטן".
בשידור חי שהעביר במסגרת פתיחת הקמפיין שלו, טען נתניהו: 
"לא כללנו שום שינוי בחוקי החסינות עם המפלגות איתן חתמנו 
הסכמים קואליציוניים. הלכנו להקים איתן ממשלה. אף אחד לא 

ידע שלא נקים ממשלה, והעובדה היא שלא כללנו את זה. אין צורך 
בזה, לא צריך את זה, קודם כל כי לא היה כלום ולכן גם לא יהיה 
כלום אבל מעבר לכל דבר אחר – יש חוק קיים ולא צריך חוקים 

חדשים".
אהוד ברק הגיב: "לא יהיה כלום כי אין כלום? ביבי, אני מכיר 
אותך היטב. לפי קצב פליטת השקרים, מחוג הלחץ שלך מתקרב 
נמסר:  לבן  רק התחלנו". מכחול  מים.  קצת  ביבי, תשתה  ל-100. 
חוק  אקדם  ״לא  אפריל:   :2019 מודל  נתניהו  נוסח  זיגזג  "זהו 
החסינות.  חוק  תמורת  רק  במו״מ  מפלגות  קונה  מאי:  חסינות״. 

יולי: ״לא יהיה שינוי בחוקי החסינות". מישהו עוד מאמין לו?".
פרטים   '12 ב'חדשות  פרסמו  השבוע  בתחילת  כך,  בתוך 
ראש  בידי  במשטרה  נתניהו  בנימין  ראש הממשלה  של  מחקירתו 
נתניהו  ברנור.  כורש  תנ"צ  דאז  הונאה  היחידה הארצית לחקירות 
חיל  של  מסוק  מילצ'ן  ארנון  לרשות  העמיד  מדוע  להסביר  ניסה 
האוויר. בתגובה לדברים פרסם ראש הממשלה סרטון בו האשים 

את הכתב שחשף את הדברים – גיא פלג, כדובר של גנץ ולפיד.
כאשר  בחקירותיו,  להסתבך  ממשיך  הממשלה  ראש  כך,  בתוך 
הממשלה  ראש  חקירת  תמלולי   '12 ב'חדשות  פורסמו  השבוע 
בנימין נתניהו בתיק 1000, על ידי ראש היחידה הארצית לחקירות 
הונאה דאז תנ"צ כורש ברנור. מהתמלולים עולה כי ברנור חושד 
כי נתניהו העמיד לרשות ארנון מילצ'ן מסוק של חיל האוויר לצורך 
להיות,  יכול  זוכר,  "לא  נתניהו משיב בחקירה:  אך  לירדן,  נסיעה 

לא זוכר".
אך מתברר, כי העוזרת של מילצ'ן, הדס קליין, שנחשבת לעדת 
מפתח בתיק ושבמשטרה סומכים על אמינותה, סיפרה בחקירה כי 
מי שארגן את המסוק ואת הפגישה עם מלך ירדן היה בכלל ראש 
המוסד דאז מאיר דגן ז"ל, וככל הנראה בכלל מדובר במסוק ירדני 
ולא במסוק של חיל האוויר הישראלי, כך לפי תמלולים שנחשפו 

ב'ווינט'.
מלך  אצל  וטאטא  מילצ'ן  של  "ביקור  קליין:  את  שאל  החוקר 
ירדן. מי ארגן? מילצ'ן? הייתה לך מעורבות בזה?". קליין השיבה: 
לארגן  יכולים  לא  אנחנו  דגן.  היה מאיר  "מי שארגן את הפגישה 
שחיבר  מי  לדעתי  שילמנו.  אנחנו  המסוק  עלות  את  כזו.  פגישה 
אותנו לחברת המסוקים )הירדנית( היה מאיר דגן. יכול להיות שאני 
מתבלבלת עם ביקור של )ג'יימס( פאקר. יכול להיות שאז לקחנו 
מסוק של המלך. בכל מקרה אני לא זוכרת ממש טוב את האירועים 
האלה". מילצ'ן עצמו הוסיף, "נסענו עם טאטא – אני ומאיר דגן 
– למלך ירדן". עוד הוא סיפר בחקירה על המאמצים למצוא מקום 
מתאים לפרויקט סמוך לגבול ולגשר אלנבי: "אני לא זוכר באיזה 
מיקום, ואז נסענו עם טאטא אני ומאיר דגן למלך ירדן, לעבדאללה. 
ואני לא אשכח איך המלך קפץ על דגן. ואז סיכמנו שאנחנו מקימים 

קו ייצור של מכוניות נאנו קאר".
ומיד  המציאה  על  לקפוץ  מיהר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
לאחר הפרסום ב'ווינט' עלה לשידור חי בפייסבוק כשהוא מקריא 
את הכתבה תוך כדי חיקוי של כתב 'חדשות 12' גיא פלג. בשידור 
ביטחון  שר  בעבר  שהיה  מי  כלפי  האשמה  נתניהו  העלה  אחר 
היה  "כשבוגי  יעלון.  משה  כחול-לבן,  במפלגת  וכיום  בממשלתו 
שר ביטחון, הוא לקח מסוק לחתונה של בתו", טען ראש הממשלה.

בני גנץרוה"מ בנימין נתניהו



ט' תמוז תשע"ט 12/7/19 12

חזון אחרית הימין

ה-22.  לכנסת  הבחירות  וקצת,  חודשיים  בעוד 
בגודלם  נשארים  הנוכחים  הגושים  שמסתמן,  כפי 
הנוכחי, התיק"ו המשתק עלול להמשך. גוש המרכז-

לנסות  בכדי  הערבים  את  חייב  כחול-לבן,  בראשות  שמאל 
ליברמן  איווט  את  לראות  מעניין  יהיה  קואליציה.  להקים 
מתרווח בכורסת המיניסטר, ליד אחמד טיבי ואת בוגי יעלון 
לצידו של איימן עודה. לאנשי מרצ, עמיר פרץ וחברי הסיעה 
אין בעיה  זה לכתחילה. לאהוד ברק  השמאלית שבשמאלו, 
נתניהו  בנימין  רוה"מ  נגד  ב'קרב-חייו'  כלום.  עם  עקרונית, 

נפרצו כל הגבולות וההגבלות. 
חייב  הדתיות,  והמפלגות  הליכוד  בראשות  הימין,  גוש 
בכדי  הימין-חרדים,  במחנה  קול׳  ׳כל  של  מקסימאלי  ניצול 
לשבור את התיקו הקיים והמסתמן. לזכות ולראות את הרב 
רפי פרץ, בצלאל סמוטריץ, אילת שקד, נפתלי בנט, איתמר 
"חזון  מלוכד,  אחד  לגוש  חוברים  פייגלין  ומשה  גביר  בן 
אחרית הימים" - ימין. זה יקרה בלית ברירה, קל זה לא יהיה. 
יוזעק אישית לטפל בארגון ומיצוב  בימים הקרובים רוה"מ 
הסיעות שמימינו, למפלגה אחת גדולה. בכנסת ה-21 הפתרון 
זה  היום  הליכוד.  ברשימת  בן-דהאן  הרב  של  הצבתו  היה, 
ויותר,  שניים  יהיו  ה22  לכנסת  באם  אתפלא  לא  יספיק,  לא 

משוריינים ברשימת וע״ח הליכוד. כל האפשרויות פתוחות.
בליכוד עדיין ישנם שמשתעשעים ברעיון, גוש ימין אחד 
מפלגות  כל  ואיתם  הליכוד  ובמרכזו  שבראשותו  מלוכד, 
הלוויין מימין. לדעתם כך יגיעו ל-50 מנדטים פלוס החרדים 
ווטו  יציבה. הבעיה, הגב' מרחוב בלפור שמה  ולקואליציה 
חריף על שילוב איילת שקד בליכוד בכל צורה שהיא. ווטו 
לצורך  ברשימה.  בנט  נפתלי  שילוב  נגד  להיות,  צפוי  דומה 
העניין לא משנה באם זה שילוב ישיר בליכוד, איחוד סיעות 

עצמאיות או בלוק טכני. 
המפלגות החרדיות מהוות את שובר השוויון והאפשרות 
למהפך. מגעים עוד אין, דיבורים בשפע. במפלגות החרדיות 
כבר הפנימו שבאם גוש הימין לא יקבל רוב, באיזושהי צורה 
הם ישלמו את המחיר. תירקם קואליציה חליפית בלעדיהם. 
שיבחר  בליכוד  למהפך  להיות שותפים  הנוספת,  האפשרות 
שותף  יהיה  ביבי'  לא  ה'רק  גוש  אזי  חדש,  מנהיג  לעצמו 
פוטנציאלי למועמד החליפי. השבוע שיגר סגן שר הבריאות 
אגודת  בטאון  לעורך-המודיע,  זועם  מכתב  ליצמן,  הרב 
העיתון,  דפי  מתוך  'אפשרות' שעלתה  על  מחה  ובו  ישראל 
לבנימין  חליפי  מהליכוד,  במועמד  תתמוך  התורה  שיהדות 
מפרט  הנוזף  במכתבו  גדעון-סער.  המוזכר  השם  נתניהו. 
סגן השר: ״כקורא קבוע וותיק של המודיע התפלאתי מאוד 
נוכח דיווח שבעיני הוא שגוי ולא מספיק ראוי, שמופיע היום 
בעיתון, תחת הכותרת "שמועות בליכוד: תחילת התארגנות 

בשיתוף סער - ליום שאחרי נתניהו".
שהדברים  מגלה  הייתה  רגילה  שבדיקה  לעובדה  "מעבר 
הסתמכות  ממוזרה  שיותר  הרי  בכלל,  מאומתים  אינם 
נוזף  שהוא  תוך  ליצמן  הוסיף  שמועות",  על  העיתון/הכתב 
בעורך העיתון והכתב שהביא את הידיעה. מכתב חריג בכל 

קנה מידה. 
והבהיר "מהראוי  פוליטיים  נזקים  סגן השר מיהר למזער 
משקף  אינו  הדיווח  מן  המשתמע  כי  אגב,  בהערת  לציין 
את עמדת יהדות התורה וכי הסיעה דבקה בעמדתה לתמוך 
גם  הקואליציה  בהרכבת  נתניהו  בנימין  הממשלה  בראש 

אחרי הבחירות האחרונות". ללא ספק. אך מה יקרה כשלא 
תהיה ברירה? והברירה תהיה, לשבת באופוזיציה משמימה, 
מנעמי  את  שתשמר  ברירה  אחר,  ליכודניק  עם  שותפות  או 
ותפנוקי הקואליציה? כולם יודעים את התשובה, רק אידיוט 

כותב אותה בביטאון המפלגה. 
ממשלה  להרכיב  בשביל  לבעייתם.  מודעים  בכחול-לבן 
בלי נתניהו הם חייבים את החרדים. הערבים יכולים להיות 
׳חשיבה אסטרטגית׳ לטווח ארוך. בטווח  איום טאקטי, לא 
המאד קרוב, ממשלה שתיסמך על אצבעות החכי"ם הערבים 
תתפורר בפיצוץ בלתי נמנע, בצוק העיתים. מאידך, ממשלה 
בליכוד,  לשבר  מאד  מהר  תביא  הליכוד,  ללא  שתוקם 
הסתלקות נתניהו מהמפה, אזי השמים פתוחים לכל מתמודד 

אחר. מימין וממרכז. 
ברשימת כחול- מועמד  אשכנזי,  ח״כ גבי  מיל  רא״ל 

לבן לכנסת ואחד מהרביעייה המובילה גם בבחירות הקרובות, 
אומר בריאיון: בתקופה האחרונה "התברר שלביבי אין גוש. 
ליברמן".  עם  רק  לא  החרדים,  עם  גם  לשבת  נוכל  אנחנו 
בהמשך הריאיון הסביר אשכנזי, כי בבסיס הקואליציה שהם 
ההבטחות  החרדיות.  למפלגות  ברור  מקום  יש  לגבש,  ינסו 
לפיד,  תחת  ובוודאי  לפיד  יאיר  עם  לשבת  שלא  החרדיות 
חליפית  לעומתית  קואליציה  תסתמן  באם  מים,  יחזיקו  לא 

בלעדיהם. בפוליטיקה אין רגשות ו-או חשבונות. 
ברק  ליהודים׳.  ׳רע  בהכרח  לא  בפוליטיקה,  אהוד-ברק 
הציבור  לצרכי  קשוב  שר  היה  ביטחון  כשר  וענייני,  פרקטי 
החרדי. חוק-טל רשום בלעדית על שמו. אילולא התערבות 
היום אהוד- כבר  נמנעת.  הייתה  הבג"ץ הסאגה המתמשכת 

ברק מדבר בגלוי ובפומבי על ביטול חוק הגיוס, לכתחילה. 
שממרומי  הפוליטיקאי,  לברק  ואופיינית  אמיצה  אמירה 
גילו המתקדם לא סופר אף אחד. בשביל להפיל את בנימין 
נתניהו, אהוד ברק יעשה הכל! אבל הכל. הוא ישחרר שחרור 
ומשטרה  ישלח משאיות  ולחילופין,  הישיבות  בני  את  גורף 
מעצורים.  אין  לברק  הישיבות.  מאולמות  לגייסם  צבאית 
׳המטרה׳ מקדשת ומאפשרת כל תוצאה. באם לצורך ממשלה 
את ההכשר  יתן  ברק  אהוד  החרדים.  את  יצטרכו  ביבי  ללא 
הקואליציה  כשבראש  חרדית.  דרישה  לכל  גלאט,  המהודר 
שיתערב.  בבג״ץ  הרכב  אין  לשעבר,  רמטכ"לים   4 עומדים 

כסף-תקציבים מעולם לא היוו בעיה אמיתית. 
עם  בקשר-גורדי  עתידם  את  קשרו  החרדיות  המפלגות 
קרוב  יותר  הרבה  המסורתי  הימין  אישית.  ונתניהו  הליכוד 
בשותפות  היו  והדתיים  החרדים  בעבר  וחברתית.  רעיונית 
ארוכת ימים ותועלת, עם מפלגת העבודה לדורותיה ובגרסתה 
הפוליטי.  במרכז  שהתמקמו  מפלגות  ׳המערך׳,  האחרונה 
פוסק  הבלתי  הלחץ  בישראל,  הפוליטית  במפה  השינויים 
מאירופה וארה״ב וההתפתחויות בשטח, קירבו את הליכוד 
טבעי  באופן  שמאלה.  העבודה  מפלגת  את  ודחפו  למרכז 

החרדים חברו לממשלות הליכוד. הכל בר שינוי ותחליף.
והקמת  הבוחר  יום  עד  לפחות  הקרובה,  בתקופה 
וקריצות  לליטופים  יזכו  החרדיות  המפלגות  הקואליציה, 
ופרצי  ממוקדים  לסיכולים  מאידך,  וברק.  פרץ  מכחול-לבן, 
לשם  בדיוק  השונאים.  במגזר  קולות  שמחפש  ממי  שנאה, 
איווט ליברמן מכוון את חיציו, בתקווה לקושש קולות ימין, 
הצבעתם  את  להעביר  להם  תגרום  לדת/חרדים  שהשנאה 
החרדים  עם  ישב  שלא  הצהיר  ליברמן  החליפי.  לגוש 

ימין  והסמוטריצ׳ים. טעות פוליטית שתרחיק ממנו מצביעי 
בינתיים  ישב׳,  גם  ׳ישב  בפועל,  קולות.  עוד  לו  תוסיף  ולא 
הקולות  בסיס  את  שיגדיל  מה  שזה  ומאמין,  מהמר  ליברמן 

הפוטנציאלים למפלגתו. העתיד יוכיח.
ברוב  חרדים  ימין  קואליציית  ללא  סוף.  שאינו  לסיכום 
מפץ  יהיה  לכתחילה,  הבחירות  במוצאי  שתסתמן  ברור, 
ושינוי מהותי בפוליטיקה. מפלגות יתפרקו, איחודים חדשים 
יסתדרו  והפוליטיקאים  יערפו, הפוליטיקה  יתאחדו, ראשים 
במערכים חדשים ושונים. הקדמת בחירות בפעם השלישית 

לא אופציה אמיתית. מה שבטוח יהיה מעניין. 

עו"ד יצחק שינפלד 



המפלגות החרדיות 
קשרו את עתידם בקשר-
גורדי עם הליכוד ונתניהו 

אישית. הימין המסורתי 
הרבה יותר קרוב רעיונית 
וחברתית. בעבר החרדים 

והדתיים היו בשותפות 
ארוכת ימים ותועלת, עם 

מפלגת העבודה לדורותיה 
ובגרסתה האחרונה 

׳המערך׳, מפלגות 
שהתמקמו במרכז 

הפוליטי. השינויים במפה 
הפוליטית בישראל, הלחץ 

הבלתי פוסק מאירופה 
וארה״ב וההתפתחויות 

בשטח, קירבו את הליכוד 
למרכז ודחפו את מפלגת 

העבודה שמאלה. באופן 
טבעי החרדים חברו 

לממשלות הליכוד. הכל 
בר שינוי ותחליף

"
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ביום שלישי האחרון אישרה מועצת העיר רמת 
גן את הפעלת התחבורה הציבורית בשבת. דוד 
מנחם הוא חבר מועצת העיר מטעם ש"ס ומכהן 
כסגן ראש העיר. הוא )דוד מנחם( קיבל הרבה מאוד ביקורת 
במהלך החודש האחרון, איך הוא יושב בקואליציה של 

ראש עיר שמאשר חילולי שבת בעיר. 
אקדים ואומר, על פרישה מהקואליציה כן או לא, קטונתי 
מלתת לו עצה. זו החלטה של מועצת חכמי התורה ובראשה 
נשיא המועצת מרן חכם שלום כהן. אני מתייחס לביקורת 

עליו, כמו על נציגים אחרים של ש"ס.
עד לא מזמן, מישהו עוד דיבר כאן על רעיון של אחדות בין 
ש"ס לבין יהדות התורה שירוצו ברשימה אחת לכנסת. רעיון 
שלא צלח וטוב שכך. אבל יש כאן תופעה חדשה, תופעה 
של איפה ואיפה. היכן שיושבים נציגי ש"ס בקואליציה 
עירונית הם ישר מותקפים ע"י הנציגים האשכנזים שיושבים 
באופוזיציה על כך שהם נותנים לראש העיר לגיטימציה 
להרס היהדות. זה לא יכול להיות כך, זה חלק מהפטרונות 
האשכנזית שלצערי נמשכת ומקבלת גיבוי גם מאנשים מבית.

בתל אביב, כשיושב שם נציג אגודת ישראל בקואליציה 
של רון חולדאי זה בסדר, בפתח תקווה שיושבים הנציגים 
האשכנזים באופוזיציה זה לא בסדר. אני יכול לתת כאן 
עכשיו הרבה מאוד דוגמאות של ערים נוספות בהן ש"ס 
בקואליציה ויהדות התורה באופוזיציה. תוך זמן קצר זה הופך 
להיות מלחמה על צביונה של העיר. תוך זמן קצר זה הופך 
להיות למחאה נמרצת כנגד אותם נציגים ספרדים שהעזו 
לשבת עם ראש עיר בקואלציה ללא הנציגים האשכנזים. 
זה לא צריך להיות כך. אחרת, לא נדע להבחין מתי באמת 

יש רמיסת הדת ומתי זה סתם זעקת שווא.
אם באמת רוצים לקבוע כללים מוסכמים בעניין זה, צריכה 
לקום ועדה משותפת לש"ס ויהדות התורה שתקבע כללים 

חדים וברורים לנציגים משתי המפלגות בכל עיר בארץ. 
כי מה שאני רואה ומתרשם עכשיו, זה המשך ההתנשאות 
והפטרונות של האשכנזים על הספרדים. הם יקבעו מה 
זה עולם התורה, הם יקבעו מתי זה רדיפת הדת. עד כאן! 
לנציגים הספרדים יש את הרבנים שלהם ואת ההנהגה 
הרוחנית שלהם, הם ורק הם יקבעו להם מתי לפרוש אם 

בכלל.

תקשיבו לו

במהלך השבוע התראיין ראש הממשלה לשעבר אהוד 
ברק לרדיו קול חי. במהלך הראיון הוא פירט את התוכנית 
שלו לביטול חוק הגיוס, ולהשתלבותם של החרדים הרוצים 
לעבוד במקומות עבודה. ברק הסביר בראיון איך מבחינתו 
זה צריך לעבוד. כינה את החוק )חוק הגיוס( כבלוף. ובכלל, 
הסביר בהרחבה את כל מחשבותיו בעניין הציבור החרדי 
והמדינה. אינני נוהג להאמין כל כך מהר לפוליטיקאים, 
בטח ובוודאי לא במערכת בחירות. למחרת אותו ראיון, 

ברק פירסם סרטון שבו הוא תוקף את נתניהו ומאשים אותו 
שאין לו בעיה למכור את הכל לחרדים.

ובכל זאת, אני חוזר לדברים שאמר אהוד ברק בראיון 
הזה, ושואל: מתי שמענו מישהו משרי הליכוד הבכירים 
שמדבר כך? מתי שמענו אותם מדברים בקול ברור כל כך 
בעד הציבור החרדי והשתלבותו במקומות העבודה. נכון, 
מיד יאשימו אותי קוראיי שאולי הפכתי לשמאלן? התשובה 
היא לא. אבל, חשוב שנשמע קולות אחרים הבאים מכיוונם 
של אנשי השמאל. יש דרך, יש כיוון. יש אפשרות להשיג 
הישגים עבור הציבור החרדי לא רק באמצעות הליכוד 
ובנימין נתניהו. אני חושב, שכמו שעשה ליברמן שהפך 
את עצמו בבת אחת ללשון מאזניים )למרות שאני חושב 
ומעריך שקיים סיכוי סביר שהוא לא יהיה רלוונטי במוצאי 
ה-17 בספטמבר חרף הסקרים( כך גם המפלגות החרדיות 
צריכות להיות. לשון מאזניים כפשוטו. אין דרך אחרת 
בפוליטיקה הישראלית ובמצב שנוצר להשיג הישגים רבים 
יותר. אם כך או כך אתם בכיסו של נתניהו, כוחכם במשא 

ומתן הקואליציוני חלש יותר. 
לכן, הדברים שאמר השבוע אהוד ברק בראיון צריכים 
להישמע היטב. אני לא אומר שצריך לקחת את הדברים 
ככתבם וכלשונם ולהאמין לו. אבל כן לשמוע אותם ולקבל 

אותם בעירבון מוגבל.

נמאס כבר
השבוע האחרון שוב עמד בסימן אלימות השוטרים, 
והפעם אלימות של שוטר על אדם חרדי. בסרטון שפורסם 

באתר 'כיכר השבת' נראה בבירור שוטר שעוצר אדם חרדי 
עם פיאות. אותו שוטר הגדיל לעשות וסחב את העצור 
מפאותיו. אומר לכם בגלוי, ראיתי הרבה מאוד פעמים 
סרטונים של מעצרים ברוטליים ולא מוצדקים של המשטרה, 

אבל הסירטון הזה מבחינתי חצה כל גבול אפשרי. 
לא אוהב את ההשוואות שמיהרו לעשות כמה אנשים 
לגרמניה הנאצית, זה לא ראוי. אבל הסירטון הזה ממחיש 
עד כמה הציבור החרדי צריך נציגות גם בתוך המשטרה. 
כן, גם במשטרה. עברו שעות ארוכות עד שהשר לביטחון 
פנים גלעד ארדן הוציא תגובה על הסירטון המזעזע הזה. 
ולא עוד, המפלגות החרדיות צריכות לקחת בחשבון שגם 
תיק כמו המשרד לביטחון הפנים הוא חשוב. עדיין אני 
לא יודע מה עשו עם האלימות המזעזעת שהיתה כאן לפני 
כחודשיים כלפי הבחור בעל הצרכים המיוחדים. האם אחרי 
כל המחאה שהיתה כאן אותם שוטרים הודחו? התשובה 
היא לא. בכל פעם אנחנו עדים למעצר כזה או אחר כלפי 
אדם חרדי שלא בצדק, מזדעזעים, מוחים וצועקים כמה 
ימים, ואז עוברים לסדר היום. הגיע הזמן שבמשטרה יפסיקו 
את פעילותם לאלתר של אותם שוטרים שנוקטים באלימות 
כנגד כל עצור מכל מגזר שהו. אבל גם הגיע הזמן שנפסיק 
להידפק על דלתות השרים והנוגעים בדבר, וגם לשם הציבור 
החרדי צריך לקבל ייצוג. יפה המחאה שארגנה תחנת הרדיו 
קול ברמה, כמו העצומה שמארגנת תחנת רדיו קול חי. 
אבל זה לא מספיק. זה צריך לבוא ולהילקח בחשבון ע"י 
המפלגות ש"ס ויהדות התורה. עליהן לדרוש או שר או סגן 
שר במשרד לביטחון הפנים עבור הציבור החרדי שמופלה 

לרעה מפעם לפעם ע"י המשטרה.

דין אחד לכולם



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

 לנציגים הספרדים יש את הרבנים שלהם שיקבעו להם מתי לפרוש אם בכלל. הגר"י ניסן וסגן רה"ע ר"ג 
 אצל מרן הגר"ש כהן



בלעם רצה 
“מות ישרים” 

ולא “חיי ישרים”
“תמות נפשי מות ישרים ותהי 

אחריתי כמוהו” )כג, י(.
הדבר,  ונורא  מופלא  מה 
לעצמו  איחל  הרשע  שבלעם 
למות מיתת צדיקים, ובאיזה ישרים מדובר? 
ש”ישרים”  ע”א(  כה  )ע”ז  חז”ל  מפרשים 
אמרו  שעליהם  ויעקב,  יצחק  אברהם  היינו 
ומה  מתו,  בנשיקה  ע”א(  יז  )ב”ב  חז”ל, 
נפלא שהמנוול הזה בלעם ביקש לעצמו לא 
ותאווה,  הפקר  חייו  שכל  הוא,  מזה,  פחות 
עולם, לא הרגיש בשפלותו  גדרו של  ופרץ 
ראוי  שהוא  לו  שנדמה  כך  כדי  עד  וגנותו, 

שבמיתתו יזכה למיתת נשיקה!
 

עד  ולהזהירנו,  כאן באה התורה ללמדנו 
כמה אדם יכול לרמות את עצמו ולא לדעת 
ומה  האמיתי,  מצבו  מה  עומד,  הוא  היכן 

מחכה לו.
 

והנה בלעם חמד שתהיה דווקא אחריתו 
אמר  לא  אבל  ישראל,  צדיקי  עם  עדן  בגן 
“תחיה נפשי חיי ישרים”, כי בחייו לא רצה 
לחיות חיי ישרים, אלא חיי תאווה, רשעות 
מות  למות  רצה  חייו  בסיום  ורק  והפקרות, 

ישרים כמו יהודי טוב, ולזכות לגן עדן.
 

שיעשו  אנשים  הרבה  רואים  אנו  וכן 
צדיקים,  למיתת  שיזכו  ההשתדלות  כל  את 
משניות  ילמדו  קדיש,  אחריהם  שיאמרו 
לעילוי נשמתן, ושתהיה להם לוויה יהודית 
ידי שיזכו למיתת  ונדמה להם שעל  כשרה, 

צדיקים תהי אחריתם עמם בגן עדן.
 

ובאמת זו הייתה טעותו של בלעם הרשע, 
ישרים,  חיי  יודעים, שרק מי שחי  אנו  אבל 
אחריתו  ותהיה  ישרים  מיתת  שימות  הוא 
אינו  שבחייו  מי  אבל  ישראל,  צדיקי  עם 
הולך בדרך ישרים, לא יועיל לו למות מיתת 

ישרים.
 

“ותהי  הפסוק  את  פירש  וב”ספורנו” 
אחריתי  “שתהי  וז”ל,  כמוהו”,  אחריתי 
וצאצאי מעיי כמו ישראל, כי אמנם בניו של 
אדם ויוצאי חלציו נקראים אחריתו”, ע”כ, 
דהיינו, שתאוות בלעם הרשע הייתה שיהיו 

לו בנים צדיקים.
 

יום,  יום  בעינינו  אנו  רואים  זאת  וגם 
יהיו  שבניהם  מאודם  בכל  רוצים  אנשים 
צדיקים וילמדו תורה, ואף עושים השתדלות 
מסתפקים  לעצמם  אבל  בעניין,  גדולה 
במועט בכל מה שנוגע ללימוד תורה וקיום 

המצוות.
 

גם זו אחת מטעויותיו של בלעם הרשע, 
בדרכי  הולכים  שהבנים  הוא  הכלל  כי 
אבותיהם, והדרך לזכות לבנים טובים היא, 
בדרך  הולכים  עצמם  והאם  האב  כאשר 
התורה, וכך אנו מבקשים בכל יום, “ונהיה 
דהיינו  תורתך”,  וצאצאינו...לומדי  אנחנו, 

חטיבה אחת – אנחנו וצאצאינו.
 

ומה נואלו אותם אנשים המיקלים לעצמם 
להסתכל בכל דבר כיעור, ולבניהם לא ירשו 
להסתכל, אם זה סם המוות לילדך, זה גם סם 
המוות בשבילך! או שבאים הבייתה בלילה 
ומתיישבים בסלון לקרוא עיתון, או להתעסק 
בשטויות, ואומרים לבן, קח משניות ותחזור 
על מה שלמדת בכיתה... זוהי דרך של בלעם 
הרשע, אני אלך בשרירות ליבי, והבן, יהיה 

צדיק!
 

אבל באמת, מה שטוב בשביל הבן, טוב 
בשביל האבא, גם האב יכול לקחת ספר, וגם 
ואז  חומש,  או  תהילים  לתפוס  יכולה  האם 

יזכו לבנים צדיקים וישרים באמת.
 

בברכת שבת שלום ומבורך
 

צוריאל קריספל

צוריאל קריספל 

אצלנו תרכוש מקצוע יוקרתי 
בשילוב עבודה מעשית בשכר

תיחשף לעולם 
התעופה והטכנולוגיה

תתנסה במעבדות היי-טק 
מתקדמות של התעשייה 

האווירית
ותבטיח את מקומך במגוון 

תפקידים בתעופה האזרחית 
ובתעשייה האווירית

לפרטים :03-9353619
הרב נתנאל גפני: 055-6609950

כשאתה שם מבולבל, אנחנו כאן בשבילך..
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מה שטוב בשביל הבן, טוב בשביל האבא, גם האב יכול 
לקחת ספר, וגם האם יכולה לתפוס תהילים או חומש, 

ואז יזכו לבנים צדיקים וישרים באמת

"
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פג תוקפו של הסטטוס קוו
סיעת  לראשי  מכתב  דרעי  אריה  השר  כתב  השבוע 
"דיון  לכנס  במטרה  וגפני,  ליצמן  התורה,  יהדות 
בשבת  קוו  הסטטוס  פריצת  נוכח  משותף  דחוף 
בערים השונות". בעקבות זאת ש"ראשי ערים רבות מרשים 
לעצם לפרוץ את הסטטוס קוו העירוני הקיים בהן, בהפעלת 
תחבורה ציבורית בשבת או מתן היתרים לאירועים ומיזמים 
דיון  לקיים  דרעי  המתקיימים בשבת". במכתבו מבקש הרב 
דחוף כדי לגבש עמדה משותפת כיצד מתמודדים עם המצב 
החדש. מכתב מעניין, אך מסוכן מאד, ובמיוחד בתקופה זו.  

גם  אך  שבת,  שומר  יהודי  לכל  כואבת  בשבת  הפגיעה 
איננו מאסכולת "אתחלתא  חשוב לדעת את מגבלות הכוח. 
גאולתנו,  צמיחת  ראשית  איננה  ישראל  מדינת  דגאולה", 
זה, חשוב  ובמצבנו  יהודים.  בגלות אבל במדינה של  אנחנו 
מאד לדעת שיש דברים שאין יד ישראל תקיפה, ואין בכוחנו 
חוב  נחוב  נצליח,  שכן  כפייה  כל  ועל  אחרים.  על  לכפות 
ציבורי ופוליטי שבמוקדם או במאוחר נאלץ לשלם אותו. אף 

הישג פוליטי איננו בחינם. 
הדתיים הלאומיים )הכיפות הסרוגות( מאמינים בתפיסה של 
בעולם,  ה'  כבוד  כסא  יסוד  היא  ישראל  מדינת  כי  קוק  הרב 
מדינת ישראל לדידם היא אתחלתא דגאולה, מדינת ישראל 
היא עניין דתי לחלוטין. ומדינה שהיא לדידם מלכות ישראל 
ואתחלתא דגאולה, חשוב להם מאד הציביון היהודי שלה. כי 
פגיעה בציביון היהודי זו פגיעה בגאולה. אך תפיסתם איננה 

תפיסתנו. 
תפיסת הציבור החרדי היא שהמדינה היא עניין טכני בלבד 
בלי משמעות דתית, כמו שבניין המשותף יש וועד בית, כמו 
שלשכונה יש מתנ"ס, ובכל שכונה יש מרכול, כלומר צורך 
מנגנון  ומארגנים  יחדיו  החיים  אנשים  הרבה  של  משותף 
של  ותפקידה  מהותה  זה  גם  כך  הצרכים,  לסיפוק  משותף 
ולצורך  משותף,  צורך  לסיפוק  טכנית  התארגנות  המדינה. 

טכני אין זהות דתית.
בירושלים  הישן  מהיישוב  חשוב  יהודי  פעם  לי  סיפר 
בהתנגדותן  רדיקליות  הכי  האידאולוגיות  מהקבוצות 
למדינה ולציונות, כי אחרי כל המאבקים שניהלו על היהדות 
הסוג  מאבקים.  סוגי  שני  שיש  הבינו  הם  הדת,  שמירת  ועל 
איך לחיות",  לנו  תגידו  הראשון הוא המאבק על "אתם לא 
עולמו.  השקפת  כפי  לחיות  החרדי  הציבור  של  הזכות  על 
והסוג השני הוא מאבק על "אנחנו נגיד לכם איך אתם צריכים 
לחיות". המלחמות על הסוג הראשון תמיד הוכתרו בהצלחה, 

והמלחמות על הסוג השני תמיד נכשלו. 
בערים  השבת  ושמירת  קוו  הסטטוס  על  במאבק  כעת, 
חילוניות מובהקות, אנחנו נמצאים במובהק במאבק מהסוג 
נשלם  שעליו  ומאבק  לכישלון,  מראש  שנידון  מאבק  השני, 
מחירים כבדים מאד חברתית ופוליטית. כי אם נצליח לכפות 
על החילונים לשמור שבת, לא יקח הרבה זמן וגם הם יאמצו 
את המאבק על זכותם לכפות על אחרים את תפיסת עולמם, 

ואז נצטרך להיאבק על חינוך חרדי ועל אי גיוס לצבא.
כוחו  מגבלות  את  להבין  וצריך  מיעוט,  הוא  הציבור החרדי 
של המיעוט. כל דרישה כעת לכפות ערכים יהודיים/חרדיים/

דתיים על הציבור הכללי, רק תשחק לידיהם של יאיר לפיד 
גדולה  מתנה  להם  לתת  טעות  זו  תהיה  ליברמן.  ואביגדור 
שכזו לפני הבחירות, ותהיה זו בכייה לדורות אם נעניק להם 
על מגש סטטוס קוו את ראשות הממשלה הבאה בלי חרדים. 

אין יותר חשוב מאכיפת חוק

המשפטי  היועץ  בין  השבוע  שהייתה  פגישה  בעקבות 
לממשלה אביחי מנדלבליט לראשי מחאת האתיופים, יצאה 

הבהרה מגורמים בכירים במשרד המשפטים כי למעט מקרי 
אלימות קשים, לא יוגשו כתבי אישום נגד מתפרעים ומפרי 
סדר במסגרת ההפגנות שהיו בשבועיים האחרונים. הבהרה 
במדינת  האכיפה  רשויות  של  מוסרית  רגל  פשיטת  היא  זו 

ישראל. 
סיפוק  הוא  לאזרחיה,  ממשלה  של  ביותר  החשוב  השירות 
שעבריינים  כדי  הכל  לעשות  אומר,  שזה  אישי.  ביטחון 
ומפירי סדר לא יוכלו לבצע זממם, ולא משנה אילו הצדקות 
אלה  האחרונים  בשבועיים  שראינו  מה  לכך.  מוצאים  הם 
מרובות  וונדליות  הפגנות  אלא  אלימות,  בלתי  הפגנות  לא 
אלימות, מעשי תקיפה, פגיעה קשה ברכוש, פגיעה מכוונת 
ובאקראי  במקרה  מגיעים  לא  תבערה  )בקבוקי  רכב  בכלי 
לא  אלה  הציבורי.  הסדר  של  קשה  והפרה  המפגינים(,  לידי 
תחילה  בכוונה  שהגיעו  מפגינים  אלא  שנסחפו,  מפגינים 
יוגשו  לא  כי  מבהירים  התביעה  נציגי  וכעת  להזיק.  במטרה 

כתבי אישום נגדם. 
הנזק כאן הוא כפול – יש כאן גילוי דעת רשמי שאם יש לך 
מוצדקות  מסיבות  נוצרת  מחאה  כל  )והרי  מוצדקת"  "סיבה 
בעיני המוחים(, אזי מותר לך לנקוט באלימות כלפי אנשים 
אחרים. זו לא דרך למנוע מהומות, אלא זו דרך להזמין עלינו 
עתה  עד  שעמדו  נוספים  גורמים  של  והתפרעויות  מהומות 

מהצד בחשש. כעת הוסר החשש. 
הנוקט  אדם  לעבריינים.  ביטחון  יצירת  הוא  השני,  והנזק 
בפרקטיקה עבריינית ולא נענש, ושלא לדבר אם הוא מתוגמל 
על  ויחזור  עצמי  ביטחון  מקבל  הוא  נשמעת(,  )שמחאתו 
לפגיעה  ולהביא  הבעירה,  את  לתדלק  דרך  זו  עבריינותו. 

חמורה נוספת בחפים מפשע. 
באזרחיה  פוגעת  שכאלה,  התפרעויות  המאפשרת  מדינה 
כתבי  להגיש  חובה  במעלה.  הראשונה  במשימתה  ומועלת 
אלו  כלפי  בענישה  להחמיר  וחשוב  סדר,  מפירי  נגד  אישום 

שעשו זאת בכוונה תחילה. 

פחות רגולציה ממשלתית יותר 
צמיחה כלכלית

ונהגה  בתפקידה,  שמעלה  מגננת  המדינה  זועזעה  השבוע 
על  מתקבלת  בלתי  באלימות  שמרה  שעליהם  בפעוטות 
הדעת. החרדה של כל הורה מפני דבר שכזה היא מובנת, ואכן 
צריך לעשות כל שאפשר כדי למנוע מאנשים חסרי אחריות 
לקבל לטיפולם חסרי ישע )וגם בוגרים(, אך עלו בציבור גם 
הגנים",  על  "לקחת אחריות  קולות אחרים, שקראו למדינה 
כי "המדינה צריכה למנוע התעללות". השלכת האחריות על 

המדינה פוגעת בכולנו פעמיים. 
באמת  לא  המדינה  כי  אחת  פעם  פוגעת  אחריות  השלכת 
יכולה לפקח ביעילות על כל הגנים, וההורים יכולים לפקח 
בצורה יעילה הרבה יותר )למשל להפתיע ולהקדים לקחת את 
ולקבוע תורנות  הילד פעם בחודש, או לבקר בגן בהפתעה. 
של  שמאמציה  בכך  פוגעת  שניה  ופעם  לכך(.  ההורים  בין 
וייצרו  ויפגעו  גולמניים  יהיו  תמיד  ולנהל  לפקח  המדינה 
נזקים סביבתיים לחברה ולכלכלה. כלומר, גם פחות תועלת, 

וגם יותר מחיר ונזק היקפי. 
הנטל  הפחתת  ספר  את  הממשלה  פרסמה  השבוע  בדיוק 
הרגולטורי, זהו ספר הכולל 58 תכניות של משרדי הממשלה 
השונים להפחתת רגולציה, שיובילו לחיסכון ישיר בעלויות 
למשק של כ-1.5 מיליארד ₪ בכל שנה, ויביאו לחיסכון בימי 

המתנה לאישורים של למעלה מ-7 מיליון ימים בכל שנה.
מכירים את הביורוקרטיה? טפסים, אישורים, המתנה לפקיד 

אישור,  תדפיס  תביא,  תלך  שיאשר,  לפקיד  המתנה  שיגיע, 
תחתים עו"ד ושלושה בנקים ותחזור, חסר עוד חתימה, תלך 
רב  הון  גם  ופעמים  רב  זמן  משקיעים  עסקים  בעלי  תחזור. 
)בעצמם, או באמצעות מאכרים מומחים לכך( כדי לקבל את 
וזו לא  כדי להפעיל את העסק.  כל האישורים שהם צריכים 
בעיה רק של בעלי עסקים, כי את העלויות הם תמיד מגלגלים 

לצרכן. העסק הרי צריך להרוויח.  
ספר הפחתת הנטל הרגולטורי כולל תכניות של 12 משרדים 
ו-3 רשויות )רשות המיסים, הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן 
ידי משרדי הממשלה  על  גובשו  התכניות  התחרות(.  ורשות 
במסגרת  הממשלה.  ראש  משרד  ידי  על  ורוכזו  השונים 
בין  תחומים,  במגוון  הקיימת  הרגולציה  נבחנה  התכניות 
תהליכי   10 שונים,  מסוגים  והיתרים  רישיונות  כ-40  היתר, 
ייצוא וייבוא ונבחנו הסדרתם או רישומם של כ- 13 מקצועות.

כדי  צריך  מה  יודעים  אתם  הכתובים.  מתוך  דוגמאות  כמה 
להיות מתווך דירות? רישיון. בשביל לקבל את הרישיון צריך 
לעבור מבחן, שזה אומר ללמוד חומר, לשלם ולהיבחן. למה 
סיכון,  והרי  אחריות  מרובי  מקצועות  יש  בעצם?  נדרש  זה 
שטועה  רופא  מאבטחים.  או  מהנדסים  רופאים,  למשל  כמו 
בתרופה, מהנדס שלא לגמרי מחשב נכון את חוזק הגשר או 
מאבטח שעושה שימוש חופשי באקדח שלו, יכולים להביא 
לאסון שיעלה בחיי אדם רבים. שם ברי לכולנו שחובה שתהיה 
להם הכשרה מספקת, ויש להציב איזשהו רף שאנשים ידעו 
את  לבחון בעצמו  יודע  לא  )הרי האדם הסביר  עליו  לסמוך 
המהנדס שלו(. אבל מישהו יכול להסביר למה מתווך דירות 

צריך רישיון? אז ביטלו את הצורך בזה. מיותר. 
לאחרונה  עד  ליסינג?  חברת  לפתוח  כדי  צריך  רכבים  כמה 
אלא  סתם  ולא  מכוניות,   30 לפחות  שצריך  התקנות  קבעו 
אי  זה,  סף  בתנאי  עמידה  ללא  שנתיים.  עד  חדשות  שיהיו 
חשוב  למה  ליסינג.  חברת  להפעלת  רישיון  לקבל  אפשר 
המספר 30, ולמה דווקא מכוניות חדשות עד שנתיים? נניח 
אדם שיש לו צי רכבים קטן ולא חדש, והוא מעוניין להשכיר 
שהעלות  סף  בתנאי  לעמוד  צריך  למה  במקצועיות,  אותו 
זו  שלהם היא מיליוני שקלים? התוצאה היחידה מרגולציה 
היא צמצום התחרות והדרת רגלי מתחרים, ובכך לשמר את 
מעמדם של השחקנים הוותיקים. או במילים אחרות – פחות 
תחרות שזה מחירים יקרים יותר לצרכן. אז ביטלו את תנאי 

הסף הזה. 
בעברית  תוויות  לתפור  החובה   - רבות  דוגמאות  עוד  יש 
בארץ  אנשים  הרבה  כך  כל  יש  כביכול  מחו"ל,  בגדים  על 
זה  וגם  פוליאסטר"   60%" המילים  את  לקרוא  יודעים  שלא 
משמעותי לאיכות חייהם. או למשל החובה על קונדיטוריות 
להפעיל חדרים ייעודיים לטיפול בסוגים שונים של מאפים, 
חדרים מיוחדים למקלחת, לחיטוי והחלפת בגדים. זה הגיוני 
לזה.  מסוגלים  לא  קטנים  עסקים  אך  גדולים,  למפעלים 
למעשה, הקונדיטוריות שאתם רואים ברחוב, אלה לא באמת 
קונדיטוריות, אלא רק חנות המחממת בצק קפוא שהוכן אי 
שם במפעל שעומד בכל התקנים ויש לו חדר למקלחת, וחדר 

לחיטוי והחלפת בגדים. 
לכל מכלול הרגולציה המיותרת הזו יש עלויות ארוכות טווח, 
וזה  תחרות.  במניעת  ועלויות  בזמן  עלויות  בכסף,  עלויות 

בסוף הופך ליוקר המחיה המפורסם שאנחנו כולנו מכירים. 
להימנע  לחלוטין  צריכה  שהמדינה  הכוונה  אין  כמובן, 
זאת  לעשות  חשוב  אך  אותה.  צריך  פעמים  מרגולציה. 
בשום שכל, ולוודא תמיד שהתועלת גדולה מהנזק. הפחתת 
הרגולציה זה מנוע צמיחה. וצריך מאד להיזהר משעת אסון, 
שאשר בעקבותיו יש נטיה לדרוש פיקוח ממשלתי נוסף בלי 

לבחון את העלויות וההשלכות שלו. 





16 ט' תמוז תשע"ט 12/7/19


	כל ישראל 11.7
	Kvis1p002new
	Kvis1p003
	Kvis1p004
	Kvis1p005
	Kvis1p006
	Kvis1p007
	Kvis1p008
	Kvis1p009
	Kvis1p010
	Kvis1p011
	Kvis1p012
	Kvis1p013
	Kvis1p014
	Kvis1p015

