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חיבור בשמאל?

יו"ר מפלגת העבודה עמיר פרץ ויו"ר מרצ ניצן הורוביץ 
נפגשו ביום שלישי בתל אביב במטרה לקדם איחוד בין שתי 
המפלגות לקראת הבחירות הקרובות. במהלך הפגישה הגיעו 
להתאחד  צריכות  המפלגות  שתי  כי  להבנות  והורוביץ  פרץ 
שלוש  יתמודדו  שבו  מצב  למנוע  במטרה  הבחירות  לקראת 
לבין  המשותפת  הערבית  הרשימה  בין  שמאל  מפלגות 
כחול-לבן. עדיין לא מדובר במשא ומתן בין המפלגות, אך 
שיש  הבנה  וישנה  הליבה  לנושאי  בנוגע  התקדמות  נרשמה 
בסיס לחיבור ביניהן. השניים סיכמו על המשך השיח בימים 
הקרובים. בפגישה הושגו הסכמות בסוגיות האידיאולוגיות, 
והצדדים הביעו תקווה להגיע להסכמות לגבי פרטי החיבור 

הטכניים כבר בימים הקרובים.
מקורבים לצדדים הגדירו את הפגישה כמוצלחת וחיובית, 
את  הקרובים  בימים  כבר  להשלים  תקווה  הביעו  השניים 
סגירת  את  שיאפשר  מה  הכוחות,  ויחסי  המיקומים  סוגיית 
שני  פרץ.  שהצהיר  כפי  הזה,  השבוע  סוף  עד  כבר  האיחוד 
ראשי המפלגות ציינו כי הם שואפים לצרף לחיבור גורמים 
נוספים שיביאו להגדלת המפלגה. אם זאת, גם בתוך מפלגות 
העבודה ובמרצ יש חילוקי דעות באשר לאפשרות של חיבור 
המצב  לאור  ברירה,  שאין  חושבים  חלק  ברק.  אהוד  עם 
בסקרים, אך אחרים מתנגדים בתוקף . "מרצ חרטה על דגלה 
על  להגן  עניין  לנו  אין  וטוהר המידות.  נושא השקיפות  את 
ברק ויחסיו עם אילי הון מסובכים בארצות הברית", צוטטו 
כי  אמרו  המפלגות  בשתי  בכירים  גורמים  במר"צ.  בכירים 
במעגל  נמצא  אינו  ברק  אהוד  דמוקרטית"  "ישראל  יו"ר 
מפלגתו  עם  גם  לאיחוד  הסיכוי  וכי  המפלגות  בין  המגעים 
של ברק הולך ויורד באופן משמעותי. גורמים בכירים במרצ 
'ישראל  גדולה לאיחוד עם  יש התנגדות  כי "במפלגה  טענו 
על  המביכים  הפרטים  פרסום  רקע  על  בעיקר  דמוקרטית' 

יחסיו העסקיים של ברק עם ג'פרי אפשטיין".

איחוד בימין?

רפי  של  אנשיהם  בין  פגישה  נערכה  ראשון השבוע  ביום 
בניסיון להתקדם לקראת איחוד  ושקד,  לנציג של בנט  פרץ 
אפשרי בימין כך על פי המתפרסם  בישראל היום. בפגישה 
הועלו המחלוקות העיקריות בין הצדדים: מי יעמוד בראש 
הרשימה; מי יזכו בתפקידי השרים – פרץ, בצלאל סמוטריץ', 
תיקים  ארבעה  לדרוש  יוכלו  אם  כשספק  בנט,  או  שקד 
יהודית, מחלוקת לא  לרשימה אחת; ואם לצרף את עוצמה 
פתורה גם בין סמוטריץ' ופרץ. הפגישה לא נשאה פרי, ואחד 
יהודה שלזינגר "יצאנו כמו  המשתתפים אף אמר לעיתונאי 

שנכנסנו".
עם זאת, במהלך הפגישה עלו מספר סוגיות בצד חששות 
העלו  פרץ(  רפי  של  )מטעמו  היהודי  הבית  אנשי  מעניינים. 
הראשון  ברגע  לליכוד  תערוק  חשש משמעותי שלפיו שקד 
שתוכל. מהצד השני, של בנט ושקד, נטען כי כל התרחישים 
והחששות לא רלוונטיים כעת. לטענת נציגי השניים, הדבר 
ששקד  יותר  הגבוה  המנדטים  מספר  הוא  כעת  חשוב  הכי 
על  פרץ.  של  במקומו  ראשונה  תוצב  אם  להביא,  מסוגלת 
פי החשש של אנשי הבית היהודי, ידוע שאיילת שקד רוצה 
להגיע לליכוד. בפגישה הם העלו תרחיש לא מופרך, ותהו 
מה תחליט שקד אם ב- 31  ביולי – יום לפני סגירת הרשימות, 
יחליט נתניהו ששקד תוסיף מנדטים לליכוד, וישריין אותה. 
עוד הועלה חשש ששקד תנטוש גם אחרי הבחירות. נציגיו 
לעמוד  מתחייבת  שקד  אם  לדעת,  ביקשו  פרץ  הרב  של 
השיבו  שקד  של  אנשיה  הקרוב.  בעשור  המפלגה  בראשות 

כי אין בכוונתה לעזוב, אך לא יכלו להתחייב לכך שתישאר 
למשך עשור.  

סבורים  הדתית  הציונות  מאוכלוסיית   46.3% כך,  בתוך 
מפלגה  בראש  לעמוד  ביותר  הראויה  היא  שקד  איילת  כי 
רפי  השר  הנוכחי  היו"ר  מגיע  אחריה  המגזר,  של  מאוחדת 
השר  הלאומי  האיחוד  יו"ר  תמיכה,  ל-16.6%  שזכה  פרץ 
לשעבר  היהודי  הבית  ויו"ר   13.6% עם  סמוטריץ'  בצלאל 

נפתלי בנט עם 12.1% תמיכה בלבד
מהמפלגה  הקיימות  הימין  במפלגות  לחץ  כך,  בתוך 
של  בברכתו  שהוקמה  נעם,  מפלגת  אנשי  מימין:  שעוקפת 
ראש ישיבת הר המור הרב צבי טאו המשתייך לזרם החרד"לי 
במטרה  שקלים,  ב-80,000  מפלגה  רכשו  הדתית,  בציונות 
שתשמש עבורה פלטפורמה להתמודדות במערכת הבחירות 
את  רכשה  המפלגה  הימין.  איחוד  במסגרת  ולא  הקרובות 
בשנת  את המפלגה  זאבי שהקים  אמנון  מידי  'לזוז'  מפלגת 
של  הדרך  את  למעשה  סוללת  המפלגה  ורכישת   .2008
המפלגה להתמודד בבחירות לכנסת ה-22. מאחורי המפלגה 

הרב  הארגון,  כשמנכ"ל  'חזון',  החרד"לית  התנועה  עומדת 
דרור אריה הוא אחד ממייסדיה. אליו הצטרפו גם: הרב איתי 
הלוי – רב היישוב מגרון, אריאל שחר -מהנדס ואיש עסקים 
מירושלים ויגאל כנען נווט קרב. מי שקשור מאחורי הקלעים 
למפלגה אלו איש העסקים ומי שהיה אחראי על המו"מ של 
טוב  סימן  נתנאל   20 ערוץ  מאנשי  מעוז,  אבי  היהודי  הבית 
וראש מטה הבחירות של איחוד מפלגות הימין בצלאל זיני. 

אך מי שיעמוד בפרונט הם הארבעה הראשונים.
אנשי המפלגה, שחרטו על דגלה את הסיסמא "עם נורמלי 
בארצנו", פרסמו עדכון ראשון לפעילים בו טענו, כפי שעלה 
כי בשנים האחרונות  מדף המסרים שחילקו בשבוע שעבר, 
מדינת ישראל ואזרחיה נמצאים תחת מתקפה חסרת תקדים 
בהיקפה, ותחת קמפיין ענק במימון זר בהתערבות של מדינות 
רבות בעולם. "מטרת קמפיין זה", כתבו, "לטשטש כל ערך, 
הפך  מאליו  הברור  מושג.  כל  ולשנות  מוסכמה  כל  למחוק 
והטבעי  לעקום  הישר  לחריג,  הפך  לכל  המובן  ברור,  ללא 

למוקצה".

בליכוד עולים למתקפה: "מה עשה ברק בביתו של שותפו וחברו המורשע ג'פרי אפשטיין ומדוע קיבל מהקרן שלו 2.3 מיליון דולר על מחקר שלא היה ולא נברא"

החולף,  השבוע  במהלך  שפורסמו  סקרים  מספר 
להרכיב  יכול  אינו  גוש  אף  ליברמן,  לולי  כי  מלמדים 
קואליציה. כך לדוגמה סקר שמתפרסם ביום שישי שעבר 
מונע  שעדיין  מאזניים,  לשון  נותר  ליברמן  כי  מעלה 
הקמת ממשלת ימין בראשות נתניהו. מהסקר שמתפרסם 
בעיתון 'מעריב' וב'103', עולה כי גם אילו הבחירות היו 
מתקיימות בימים אלו, גוש הימין היה מגיע ל־58 מנדטים 
לשון  להיות  ממשיך  וליברמן  ל־54.  המרכז־שמאל  וגוש 
המאזניים עם 8 מושבים בכנסת הבאה. עוד עולה מהסקר 
כחול  מנדטים,   33 עם  לבן  כחול  על  מובילה  הליכוד  כי 
שומרת  ש"ס   ,10 המשותפת  הרשימה   ,30 ל  יורדת  לבן 
על כוחה ומקבלת 8 מנדטים, ישראל ביתנו כאמור עם 8, 
יהדות התורה 7, מפלגת הימין החדש בראשות בנט ושקד 
לאחרונה  שבחרו  ומר"צ  העבודה  מושבים,   6 מקבלת 
הנהגה חדשה מקבלות 5 מושבים כל אחת, איחוד הימין 4, 
גם מפלגתו החדשה של אהוד ברק 'ישראל דמוקרטית' על 
גבול אחוז החסימה עם 4 בלבד. מנתוני הסקר שערך רפי 
סמית עולה כי למעשה שובו של ברק לזירה הפוליטית לא 
משנה את המפה הפוליטית כלל. גוש המרכז שמאל שומר 
54 מנדטים, בדיוק כמו בבחירות האחרונות  על גודלו – 
לבן,  כחול   – חלקים  לשלושה  להתפצל  שבמקום  רק   –
העבודה ומרצ – הוא מתפצל כעת לארבעה, מה שמעמיד 
מפלגות  החסימה.  אחוז  בסכנת  הקטנות  המפלגות  את 
בראשות  וגשר  פייגלין  בראשות  זהות  יהודית,  עוצמה 
לוי־אבקסיס אינן עוברות את אחוז החסימה. הסקר בוצע 

בקרב מדגם מייצג של 600 איש. טעות הדגימה 4%.
ליברמן  כי  מעלה  שלישי  ביום  שמתפרסם  נוסף  סקר 
ימין  ממשלת  הקמת  מונע  ועדיין  מאזניים,  לשון  נותר 
12' עולה  בראשות נתניהו. מהסקר שמתפרסם ב'חדשות 
הימין  גוש  בימים אלו,  היו מתקיימות  אילו הבחירות  כי 
ל־55  שניהם  ומגיעים  שווים  היו  המרכז-שמאל  וגוש 
 10 עם  וליברמן ממשיך להיות לשון המאזניים  מנדטים, 
מושבים בכנסת הבאה. הסקר נערך על ידי מכון מדגם ו
IPanel וממנו עולה כי מפלגת הליכוד זוכה 31 מנדטים, 
כחול לבן עם 30, הרשימה המשותפת 11, כאמור, ישראל 
10 מנדטים לפי הסקר הזה, יהדות התורה  ביתנו מקבלת 
יורדת  8 מושבים, ואילו ש"ס  שומרת על כוחה ומקבלת 
במנדט אחד ומקבלת 7, העבודה בראשות עמיר פרץ עם 

6, הימין החדש 5, איחוד מפלגות הימין 4, מרצ 4, ישראל 
החסימה  אחוז  את  עוברת  ברק  אהוד  של  דמוקרטית 
ומקבלת 4 מנדטים. עוד עולה מהסקר כי מפלגת זהות לא 
עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 2.3%. תמונת הגושים 
 ,44 שמאל  מרכז   ,15 חרדים   ,40 ימין  הזה  הסקר  לפי 

ערבים 11 וישראל ביתנו 10.
במקרה  הבחירות  תוצאות  ישתנו  האם  בדק  גם  הסקר 
ענו לשאלה:  כך  ובימין.  של חיבורים אפשריים בשמאל 
ומפלגות  אלה,  בימים  מתקיימות  היו  הבחירות  אם 
רצות  היו  ו"מרצ"  דמוקרטית"  "ישראל  "העבודה", 
ביחד בראשות עמיר פרץ, יתר המפלגות, כולל המפלגות 
ללא  לכנסת,  הקרובות  בבחירות  המתמודדות  החדשות, 
שינוי, עבור איזו מפלגה היית מצביע? הליכוד – כולנו31, 
 ,15 דמוקרטית  העבודה+מרצ+ישראל   ,28 לבן  כחול 
11, יהדות התורה  11, ישראל ביתנו  הרשימה המשותפת 
4. לא  הימין  איחוד מפלגות   ,5 הימין החדש   ,7 8, ש"ס 

עברו את אחוז החסימה: זהות 1.7%.
ומקבל  במנדט  נחלש  שמאל  המרכז  גוש  כזה  במקרה 
15, ערבים  40, החרדים ללא שינוי עם  43 מנדטים, ימין 
11. במצב של חיבור במפלגות הימין  וישראל ביתנו   11
להיות  הופכת  לבן  כחול  אך  משתנה  לא  הגושים  מפת 
היו  הבחירות  אם  לשאלה:  ביותר.  הגדולה  המפלגה 
מתקיימות בימים אלו, ומפלגות "איחוד מפלגות הימין" 
ביחד  רצות  היו  ו"הימין החדש"  יהודית"  "עוצמה  כולל 
המפלגות  כולל  המפלגות,  יתר  שקד,  איילת  בראשות 
ללא  לכנסת,  הקרובות  בבחירות  המתמודדות  החדשות, 
שינוי, עבור איזו מפלגה היית מצביע? ענו – כחול לבן 
30, הליכוד 28, איחוד מפלגות הימין + הימין החדש 12, 
10, יהדות התורה  11, ישראל ביתנו  הרשימה המשותפת 
 4 עם  דמוקרטית  וישראל   4 מרצ   ,6 העבודה   ,7 ש"ס   ,8
מנדטים. לא עברו את אחוז החסימה: זהות 1.7%. מפת 
שמאל  מרכז   ,15 חרדים   ,40 ימין  זה:  במקרה  הגושים 
44, ערבים 11 וישראל ביתנו 10 מנדטים. הסקר גם בדק 
מבין  לשאלה:  הממשלה,  לראשות  ההתאמה  שאלת  את 
ראש  לתפקיד  מתאים  הכי  לדעתך  מי  הבאים,  האישים 
אף   ,28% גנץ  בני  נתניהו,  בנימין   40% ענו  הממשלה? 

אחד מהם 22% ולא יודע 10%.

סקרי השבוע: ליברמן נשאר לשון מאזניים | אריה לוין 

עמיר פרץ וניצן הורוביץרפי פרץ ובצלאל סמוטריץאהוד ברק בסרטון שצולם באולפן
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יצחק לרר

שלי  ח"כ  לשעבר,  המפלגה  ויו"ר  העבודה  מפלגת  בכירת 
"עייפתי  מהפוליטיקה:  לפרוש  החליטה  כי  הודיעה  יחימוביץ, 
למימוש  חיוני  כלי  היא  פוליטיקה  הפוליטי.  מהחלק  מאוד 
השקפת עולם, אך האיזון בינה ובין תכליתה הופר קשות בשנה 
כתיקונם  בימים  מועקה.  תחושת  אצלי  יצר  והדבר  האחרונה, 
הייתי נלהבת לצלוח את המשבר, אבל לצערי זה לא כך", כתבה. 
ולערכיה  העבודה  למפלגת  מחויבותה  כי  הדגישה  יחימוביץ 
שתוכל  כל  ותעשה  פרץ  בעמיר  תתמוך  וכי  כשהייתה,  נשארה 
אישי  "מדובר בתהליך  בבחירות.  ולהצלחת מפלגתה  להצלחתו 
ממושך ובהחלטה אישית ופרטית. מי שהכריע את הכף היה הבן 
את  לשנות  שלך  היכולת  את  שמיצית  מרגיש  'אני  שאמר  שלי 
השיח. אין ספק שאת יכולה עדיין לעשות טוב, אבל זה לא יהיה 

משנה מערכה כפי שהיה בעבר'", הוסיפה.
הצליחה  במהלכם  שנים,   13 במשך  בכנסת  מכהנת  יחימוביץ 
69 חוקים, למרות היותה באופוזיציה. במהלך כהונתה  להעביר 
להצטרף  נתניהו  להצעות  ושוב  שוב  סירבה  המפלגה,  כיו"ר 
לממשלתו ולכהן כשרה. במהלך השנים מלאה תפקידים בכירים 
יחסית בכנסת, בהם יו"ר ועדת האתיקה, יו"ר הוועדה לביקורת 

המדינה, ופעמיים יו"ר האופוזיציה. 
בכירה,  עיתונאית  יחימוביץ  הייתה  פוליטיקאית,  היותה  לפני 
בבאר  לימודיה  בזמן  החלה  העיתונאית  דרכה  את  החלה  כאשר 
ב'  רשת  ככתבת  כך  ואחר  בדרום,  המשמר"  "על  ככתבת  שבע, 
של קול ישראל בדרום. משם המשיכה לתפקידי כתבות בכירים 
ברדיו בתחומי העבודה, הכלכלה והפוליטיקה. הגישה את מגזין 
הכלכלה "צבע הכסף" של רשת ב'. ב-1993, עם פרישתו של רזי 
ברקאי מקול ישראל, נבחרה להחליף את ברקאי בהגשת תוכנית 
שאותה  דיבורים",  "הכל  ב',  רשת  של  הפופולרית  האקטואליה 
הגישה וערכה במשך שבע שנים, ובאמצעותה הייתה לחלק פעיל 

וחשוב בעיצוב סדר היום. 
לחברת  והצטרפה  ב'  רשת  את  עזבה   2000 באוקטובר 
"פגוש  הראיונות  תוכנית  את  הגישה  2, שם  ערוץ  של  החדשות 
את העיתונות", את "חמש עם", והייתה בעלת טור אישי בנושאי 
הביאה  האישי  בטורה  שישי".  "אולפן  במגזין  וכלכלה  חברה 
פרשנות כלכלית קוראת תיגר, חשפה קשרי הון ושלטון, התנגדה 
נחרצות לתהליכי הפרטה מהירים שהוביל משרד האוצר, ותקפה 
בעלי הון גדולים. באותו זמן גם הצטרפה לגלי צה"ל, שם הגישה 
רזי  של  האקטואליה  תוכנית  את  חמישי,  בימי  בשבוע,  פעם 

ברקאי, "מה בוער".
של  בחירתו  אחרי  שבועות  שלושה   ,2005 בנובמבר  ב-29 
עמיר פרץ לראשות מפלגת העבודה, הודיעה על פרישה מעולם 
העיתונות וכניסתה לפוליטיקה. יחימוביץ' נבחרה למקום התשיעי 
הייתה   2006 במרץ  ולאחר הבחירות  ברשימת מפלגת העבודה, 
בוועדת  חברה  הייתה  כח"כית  כהונתה  במהלך  הכנסת.  לחברת 
הכספים ובוועדה לענייני ביקורת המדינה ועד שנת 2008 עמדה 
ליחימוביץ'  הוענק  שנה,  באותה  הילד.  לזכויות  הוועדה  בראש 
אות אבירת איכות השלטון מטעם התנועה למען איכות השלטון 
של  המקדימות  בבחירות  כנסת.  כחברת  פועלה  על  בישראל 
ברשימת  החמישי  למקום  נבחרה   2008 בדצמבר  "העבודה" 
המפלגה לכנסת. בכנסת זו שימשה יחימוביץ' בתפקיד יו"ר ועדת 

האתיקה וחברת ועדות הכספים והעבודה, הרווחה והבריאות.
מפלגת  ראש  ליושבת  יחימוביץ'  נבחרה   2011 בספטמבר 
הסיבוב  במסגרת  פרץ  עמיר  ח"כ  על  שגברה  לאחר  העבודה, 
השני של הבחירות לראשות המפלגה, בו קיבלה מעל ל-54% מן 
הקולות. במשך כחודשיים, בין 9 במאי ל-19 ביולי 2012, שימשה 
"קדימה"  הצטרפות  בתקופת  האופוזיציה,  כראש  יחימוביץ' 
לקואליציה של ממשלת נתניהו. בדצמבר 2012, במהלך הקמפיין 
לפני הבחירות לכנסת התשע עשרה, הציגה את תוכניתה הכלכלית, 
שעיקרה תגבור השירותים הציבוריים ותשלומי ההעברה בהיקף 
של כ-25 מיליארד שקל לשנה שימומנו באמצעות הגדלת המיסוי 
הישיר על בעלי ההכנסות הגבוהות מאוד ועל התאגידים החזקים, 
ובמקביל העלאת שכר המינימום, שיקום השירותים הציבוריים, 
צמצום הפערים בין הפריפריה למרכז, הגברת הרגולציה על שוק 

ההון והשקעה בתחבורה הציבורית על חשבון תשתית הכבישים. 
את  להבליט  שלא  יחימוביץ'  נטתה  הקמפיין  במהלך 
המדיניות  על  בביקורת  להתמקד  והעדיפה  המדיניים,  הנושאים 
הסוציאל- החלופה  ובהצגת  נתניהו  בנימין  של  הנאו-ליברלית 

דמוקרטית שמפלגת העבודה בראשותה מציעה. בשלבי הקמפיין 
אחדות.  בממשלת  נתניהו  עם  לשבת  שלא  התחייבה  האחרונים 
הקמת  לאחר  מנדטים.   15 העבודה  מפלגת  קיבלה  בבחירות 
בכנסת  האופוזיציה.  לראש  מונתה  ושלוש  השלושים  הממשלה 
הכספים,  בוועדת  כחברה  יחימוביץ'  שימשה  עשרה  התשע 
בוועדת  הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה  העבודה,  בוועדת 
הביטחון.  לתקציב  משותפת  ובוועדה  חסויים  לעניינים  המשנה 
ב-21  שנערכו  העבודה  מפלגת  לראשות  המקדימות  בבחירות 
לאחר   .17% של  בפער  הרצוג  ליצחק  הפסידה   ,2013 בנובמבר 
הפסדה גיבתה את יושב הראש הנכנס והתייצבה לצידו. בבחירות 
המקדימות להרכבת הרשימה לקראת הבחירות לכנסת העשרים 
זכתה במקום הראשון עם 22,855 שהם 80.6% מקולות הבוחרים, 
ושובצה במקום השלישי לרשימת המחנה הציוני לכנסת, אחרי 
בכנסת  לבני.  ציפי  התנועה  ראש  ויושבת  הרצוג  ראש  היושב 
ובוועדת  והביטחון  החוץ  בוועדת  חברה  יחימוביץ'  משמשת 
הראשון  במקום  דורגה   2015 בספטמבר  הכנסת.  של  הכספים 

בדירוג חברי הכנסת מטעם ערוץ הכנסת.

התמיכה החרדית בהסתדרות

לתפקיד  שתתמודד  יחימוביץ'  הודיעה   2017 בפברואר  ב-5 
כך  לשם  החדשה.  הכללית  העובדים  הסתדרות  ראש  יושבת 
מהנציגים   26% שתהיה  ש"ס  עם  משותפת  רשימה  הקימה 
התעופה  שדות  רשות  עובדי  ועם  בנעמ"ת  ו-20%  בהסתדרות 
ברשימה  רצה  חרדית  מפלגה  לראשונה,  עידן.  פנחס  בראשות 
משותפת שבראשה אישה. בבחירות הפסידה לאחר שזכתה בכ-

38% מקולות הבוחרים מול ניסנקורן שזכה בכ-62%. סיעת הבית 
החברתי בראשותה גדלה מ-33% ל-37.3%. 

לטענת יחימוביץ ישנו חשד כבד כי הבחירות לוו בזיופים ובאי 
סדרים רבים ובכוונתה לעתור לבית המשפט. במאי 2017 עתרה 
באוגוסט  הבחירות.  תוצאות  לביטול  המשפט  לבית  יחימוביץ 
2017 דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב את העתירה בטענה 
לדון  המוסמך  הגוף  היא  ההסתדרות  של  השיפוט  רשות  כי 
בטענות אלו. במאי 2018 דחה בית המשפט העליון את ערעורה 
טענותיה  למצות  נוספת  פעם  אותה  והפנה  המחוזי,  על החלטת 

ברשות השיפוט של ההסתדרות. 
במידת הצורך, הבהיר בית המשפט העליון כי תוכל לערער על 
החלטת רשות השיפוט בבית המשפט המחוזי - אולם יחימוביץ' 
פסיקת  לאחר  יומיים  השיפוט  מרשות  עתירתה  למשוך  החלטה 
ההסתדרות.  במוסדות  אמון  לה  אין  כי  טוענת  כשהיא  העליון, 
ב-1  המדינה.  לביקורת  הוועדה  ליו"ר  מונתה   2017 באוקטובר 
בעקבות  האופוזיציה  ראש  לתפקיד  שוב  מונתה   2019 בינואר 

פיצול סיעת המחנה הציוני.
בבחירות המקדימות בפברואר 2019 שקיימה מפלגת העבודה 
לקראת הבחירות לכנסת העשרים ואחת, הגיעה יחימוביץ' למקום 
יו"ר  אחרי  לכנסת  ברשימה  החמישי  במקום  והוצבה  השלישי, 
עיקר  והמקום השני ששוריין למועמד שלו.  גבאי  המפלגה אבי 
ובוועדת  הכספים  בוועדת  כאמור  היתה  הפרלמנטרית  עבודתה 
החסויה  המשנה  ועדת  בראש  עמדה  כן  כמו  והביטחון.  החוץ 

לענייני חוץ ובטחון של ביקורת המדינה. 
"אני אסירת תודה על הזכות שנתנה לי לשרת את הציבור ברוח 
אמונותיי. לרגע לא הפסקתי לאהוב את העבודה הפרלמנטרית, 

ואני גאה בהישגי בה", סיימה יחימוביץ את הודעת הפרישה.

פרישה מהדהדת
מתוך שישה חברי כנסת שנבחרו לרשימת העבודה, שלושה מהם כבר פרשו: אבי גבאי, טל רוסו, והשבוע הצטרפה אליהם 
ח"כ שלי יחימוביץ ⋅ מי שהייתה עיתונאית בכירה שקבעה סדר יום תקשורתי, הצטרפה לפוליטיקה לפני 13 שנה ולשיאה 

הגיעה כאשר נבחרה לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה 

ח"כ שלי יחימוביץ הודיעה: לוקחת פסק זמן מהחיים הפוליטיים

הרבנים תומכים ביחימוביץ
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אוריאל צייטלין

לאחר ארכה של שבועיים שנתן שר הפנים אריה דרעי – ראש 
עיריית טבריה, רון קובי, לא הצליח להעביר את תקציב העירייה 
יזומן  2019, על פי חוק, תפוזר מועצת העיר וראש העיר  לשנת 
בכדי  טבריה  העיר  מועצת  התכנסה  )ראשון(  השבוע  לשימוע. 
לנסות בפעם האחרונה לאשר את תקציב העירייה לשנה הקרובה, 
עתיד  הפנים  משרד  בעד.   6 נגד,  הצביעו   9 נכשלה.  כאמור  אך 
אף  ובהמשך  התקציב  לניהול  אחראית  שתהיה  ועדה  להקים 
קרואה  וועדה  במקומו  ולמנות  העיר  מראשות  קובי  את  להדיח 
משרד  מטעם  העיר  ניהול  על  אמונה  שתהיה  הקרובות  לשנים 
מיוחדת  ועדה  בפני  פיטורים  לפני  לשימוע  יוזמן  קובי  הפנים. 
של משרד הפנים, ובנוסף, חברי מועצת העיר יפוטרו בעוד כ-14 
ימים בשל הכישלון בהעברת התקציב, ומשרד הפנים ימנה תחתם 

כאמור, ועדה קרואה למילוי תפקידם.
בשנה  המקומיות  בבחירות  העיר  לראשות  שנבחר  קובי 
לאחר  וזאת  בעירו  קואליציה  להקים  הצליח  לא  האחרונה, 
שהצהיר והתריס נגד הציבור החרדי עוד בטרם נבחר. זכורה מכל 
התבטאותו של קובי כי אסור לתת לציבור החרדי ל"השתלט על 
לאכלס  החרדים  יורשו  אותו  באחוזים,  מספר  קבע  ואף  העיר" 
בעיר טבריה. מועד העברת התקציב המקורי היה לפני שבועיים 
שבועיים  של  ארכה  לאשר  החליט  דרעי  אריה  הפנים  שר  אך 
התקציב  את  להעביר  עדיין  הצליחו  שלא  המקומיות  לרשויות 
אור  רהט,  טבריה,   – רשויות  בחמש  מדובר  המועצה.  במליאת 

עקיבא, ירכא ועוספיא. 
הפנים  משרד  ממונה  יוסף,  בועז  העביר  וחצי,  כחודש  לפני 
במחוז צפון, מכתב לרון קובי ובו הוא מבהיר: "הריני להודיעך 
התקציב  לאישור  האחרון  המועד  העיריות,  לפקודת  בהתאם  כי 
2019 הוא יום א' 30.06.19, נכון  השנתי לרשות מקומית לשנת 
ליום  עד  יאושר  לא  ובאם  ברשות  התקציב  אושר  טרם  להיום 

המוזכר, הרי שמשרד הפנים יאלץ לפעול עפ"י הוראות סעיף 206 
לפקודת העיריות".

בשבוע שעבר נפגש קובי עם ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה 
מתעורר,  החילוני  הציבור  בישראל,  חדשה  "מציאות  ואמר: 
הציבור רוצה מנהיגים בגובה העיניים ולא כאלה שכל היום מנסים 
לעשות את החיבור הנכון בשביל הסקרים של המכונים. המדינה 
נוטה ימינה אבל הציבור לא רוצה קיצוניות. הציבור רוצה בסיס 
גן  ברמת  כמו  הכנרת,  עיר  כמו בטבריה  בו.  לבחור  ואמין  איתן 
הביטחון החברתי של  על  הם  אביב: הבחירות האלה  בתל  כמו 
חופש  לחיות,  חופש  רוצה  "העם  והוסיף:  קובי  אמר  ישראל", 
להאמין וחופש תנועה. אני מברך את כרמל שאמה ואת העיר רמת 
גן ההחלטות האמיצות. רק רון קובי והימין החילוני זו כבר לא 
זו מציאות. העיתונאים בישראל צריכים לצאת ממדינת  סיסמה, 

הטוויטר שלהם כדי להבין את הציבור באמת".
השר בצלאל סמוטריץ התייחס לכשלנו של קובי ואמר, "האיש 
שלא הפסיק להסית, לחרחר ריב ומדון בין אוכלוסיות ולהילחם 
שאפו  הביתה.  בקרוב  כנראה  ילך  יהדות  ריח  שמריח  דבר  בכל 
לחברי מועצת העיר טבריה ששמו את טובת העיר, את האחדות 
ואת היהדות לנגד עיניהם, לא חשבו על עצמם, והצביעו הערב 
כח  על  וויתרו  עצמם,  את  פיזרו  הם  למרות שבכך  התקציב  נגד 
ובע"ה  ליותר  ראויה  "טבריה  סמוטריץ,  הוסיף  עוד  והשפעה". 
תקבל הנהגה חדשה, אחראית ומאחדת, שתממש את הפוטנציאל 
קובי  רון  ומחלוקת.  שנאה  לזרוע  מבלי  הזו,  העיר  של  המדהים 
כולנו  הזו.  ייזכר כקוריוז חולף בהיסטוריה המפוארת של העיר 
דרך  על  ולעלות  מהמשבר  לצאת  לה  לסייע  להירתם  מחויבים 

חדשה".
אך ראש עיריית טבריה לא מתכוון לוותר על כס ראשות העיר 
אריה  והשר  הפנים  משרד  נגד  וממושך  ארוך  למאבק  ומתכונן 
דרעי שעומד בראשו. הוא הגיש קובי עתירה למתן צו על תנאי 

נגד הכוונה להזמינו לשימוע לפני פיטורים. 

אמר:  בירושלים  המשפט  מבית  קובי  שהעביר  חי  בשידור 
"אריה דרעי התבלבל, אנחנו בבית המשפט העליון אחרי הגשת 
מנסה  מעבר  בממשלת  שנמצא  שר  תנאי!  על  צו  למתן  עתירה 
לכפות את החלומות שלו על טבריה תוך פגיעה בדמוקרטיה. רק 
מפלגת הימין החילוני בראשות רון קובי תעצור את אריה דרעי 

ואת ההתחרדות והכפייה החרדית במדינה ובכנסת". 
דורש  הוא  ובהם  לבג"ץ  שהגיש  המסמכים  את  הציג  קובי 
פיטורים  לפני  לשימוע  יזמינו  שלא  לדרעי  להורות  מהשופטים 
לא  היא  הסמכות  שלטענתו  כך  מעבר  בממשלת  שמדובר  כיוון 

בידיים שלו. 
בתוך כך, אחרי המפלה ופיזור מועצת העיר טבריה, רון קובי 
ומכריז  ככל הנראה מגיש את הנקמה שלו לציבור החרדי בעיר 
כי  נציין  הרחב.  לציבור  בשבתות  הנפרד  החוף  של  פתיחתו  על 
מדובר בחוף הנפרד עליו עמלו במשרד הפנים בתקופה האחרונה 
להכשיר עבור הציבור החרדי. על פי ההחלטה של קובי, בשאר 
ימות השבוע יישאר החוף הנפרד לציבור החרדי עם הפרדה אך 

בשבתות החוף ייפתח לציבור החילוני.

דרעי צפוי להדיח 
את רון קובי

זימון  המשמעות:   ⋅ התקציב  את  להעביר  קובי  רון  טבריה  של  העיר  ראש  נכשל  נוספת  ודרמטית  מתוחה  ישיבה  בתום 
ראש העיר לשימוע לפני פיטורים והקמת ועדה קרואה ע"י משרד הפנים ⋅ קובי שכבר לוטש עיניים לכנסת מנסה לגייס 

לרשימת הימין החילוני שהקים, את ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן

מועצת העיר טבריה שוב נכשלה בהעברת התקציב לשנת 2019

 שר הפנים אריה דרעי 

 ראש העיר רון קובי )צילום: אתר רשמי(
 מראה כללי של העיר טבריה )צילום: עיריית טבריה(



יותר נוח 
בתנועה

יותר נוח 
במשחק

יותר נוח 
בשינה

פחות נפוח, יותר נוח
האגיס פרידום דריי, בעל טכנולוגיה מתקדמת עם 
תעלות ספיגה המפחיתות את התנפחות החיתול,
מעניק לבייבי שלך נוחות ושלווה לאורך כל היום.
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אלעזר פרץ

של  ניסיון  ראשון  ביום  חשף  צה"ל  חיילים,  ערנות  בעקבות 
בחטיבת  מחיילים  מידע  לאסוף  חמאס  הטרור  מארגון  האקרים 
שלחו  הפלסטינים  האקרים  מבצעית.  פעילות  במהלך  צנחנים 
הודעות לחיילים במטרה לקבל מהם מידע מסווג באמצעות הודעות 
הודעות  על  למפקדים  דיווחו  מהחטיבה  חיילים  מספר  וואטסאפ. 
משונות מגורמים אלמונים שביקשו בהודעות ווטסאפ לקבל חומר 

מסווג מאוד. המידע הועבר לגורמי אבטחת המידע בצה"ל.
לפי החשד, האקרים של ארגון הטרור הפעילו מאמץ לדלות מידע 
מלוחמים בצה"ל במהלך תעסוקה מבצעית באוגדת עזה באמצעות 
890 לשלוח קובץ  מסרונים. באחד המקרים התבקש לוחם מגדוד 
על הכשרת הגדוד. החייל דיווח על כך מפקדיו שהעבירו את המידע 
לקצין אבטחת המידע בחטיבה. לחיילים נמסר כי מדובר בפעילות 
מתוחכמת של חמאס שמטרתה לאסוף מידע רגיש וקריטי אודות 
הכוחות הלוחמים של צה"ל במסגרת ההיערכות שלהם למלחמה 
הבאה כולל למידה של דפוסי פעולה, נהלים ושיטות. מקרים דומים 

דווחו גם בחטיבות אחרות.
גדודים,  שמות  האימונים,  גרף  את  לגלות  התבקשו  החיילים 
מבנה האימונים ועוד. לפי המסרונים שקיבלו הלוחמים בהודעות 

הפעם  זו  אין  מידע.  לאתר  הצליח  החמאס  כי  התברר  הווטסאפ 
הראשונה שבה החמאס מפעיל דמויות פיקטיביות ומתחזה לחיילי 
מפעיל  החמאס  צה"ל.  פעילות  על  רגיש  מידע  לאתר  כדי  צה"ל 
ברשת  סייבר  ופעילות  לפריצה  מידע,  לאיתור  שלמים  צוותים 

האינטרנט.
קודמים,  לאירועים  זה, בדומה  "באירוע  כי  נמסר  מדובר צה"ל 
ביצע  צה"ל  בעקבותם  חריגה,  פעילות  אודות  דיווחים  התקבלו 
עוקב  האויב,  של  לפעולותיו  מודע  צה"ל  הפעילות.  אחר  מעקב 
אחר מאמציו ברשתות החברתיות וקורא לחיילים ואזרחים להתנהל 
באופן בטוח ברשת ולהמשיך לנהוג בעירנות ובאחריות. בימים אלו 
מציינים שנה למבצע 'לב שבור' בו צה"ל חשף את פעילות חמאס 
כנגד המשרתים, ברשתות החברתיות. המבצע תרם רבות להעלאת 
באירוע  גם  ביטוי  לידי  בא  אשר  דבר  החיילים,  וערנות  מודעות 

הנוכחי" לשון ההודעה.
משתמש  שהארגון  כאמור  הראשונה  הפעם  לא  זאת  כי  נזכיר 
בדיוק,  שנה  לפני  התקיים  שבור'  'לב  מבצע  דומות.  בטקטיקות 
הוא היה מבצע לאיתור פרופילים ברשתות החברתיות שימשו את 
החמאס. וכך הייתה עובדת השיטה: פעיל של ארגון החמאס, היה 
והיה ממלא את  ישראלי  בפייסבוק תחת שם  מזויף  פרופיל  מקים 
העמוד שלו בתוכן שלכורה היה נראה תמים ולגיטימי – ישראלי 

לכל דבר. פעיל החמאס היה מאתר חיילי במרחבי הרשת והיה פונה 
אליהם ויוצר איתם קשר "חברי" ולאט לאט כאשר היה נבנה בין 
רגיש.  מידע  למסור  החייל  את  מפתה  היה  הפעיל  אמון,  השניים 
אומנם לא מדובר בסודות מדינה, אבל לא חומרים שאמורים להגיע 

לידי ארגון טרור רצחני.
לעבור  מהחייל  מבקשים  היו  הפעילים  מסוימת,  הכרות  אחרי 
הזאת  שהאפליקציה  בטענה  משם  ולשוחח  אחרת  לאפליקציה 
באפליקציה  ומשהו  האפליקציה  את  הורידו  החיילים  נוחה.  יותר 
את  להוריד  "ניסיתי  לחשוד:  החלו  ושם  חריג  להם  נראה  היה 
האפליקציה, וכשמילאתי שם משתמש וסיסמה, נתקלתי בשגיאה - 
כשהחשד שלי היה סופי, החלטתי להתייעץ עם חבר - הוא הפיל לי 
את האסימון שכנראה שמדובר בדמות מזויפת עם מטרות זדוניות. 
אותי  שהפנתה  שלי,  ביחידה  המידע  ביטחון  לקצינת  פניתי  משם 
אל מחלקת ביטחון המידע". מה של' לא ציפה לו, הוא שהדיווח 
חמאס,  פעילי  של  שלמה  טרור  חוליית  שיחשוף  זה  יהיה  שלו 
מכשיריהם  אל  לחדור  כאמצעי  החברתיות  ברשתות  המשתמשים 
רגיש. בעקבות הפנייה  ולדלות מהם מידע  האישיים של החיילים 
של ל', פתחה מחלקת ביטחון המידע בצה"ל במבצע "לב שבור" - 
שחשף את האפליקציות זדוניות של חמאס, ואת הדמויות הגנובות 

והבדויות המנסות לפתות את משרתי צה"ל להוריד אותן.

יצחק לרר 

החיילים  משפחות  בני  השבוע  נפגשו  ממושך  נתק  אחרי 
שאול,  אורון  גולדין,  הדר   – עזה  ברצועת  הנעדרים  והאזרחים 
הממשלה  ראש  עם  א-סייד,  שעבאן  והישאם  מנגיסטו  אברה 
בנימין נתניהו, בלשכתו שבירושלים. אך חצי שעה לאחר שהחלה 
הפגישה,  את  בדמעות  עזבה  הדר  של  אמו  גולדין  לאה  הפגישה, 
לדבריה: "כל מטרת הפגישה הייתה להשתיק את המשפחות רגע 
לפני ציון יום השנה לצוק איתן. לא ברור לנו למה נתניהו לא מתנה 
את השבת הבנים בכל המהלכים לשיקום ושדרוג עזה המתקיימים 
מידי יום והאם בכוונתו לעמוד בהבטחה שהשבת הבנים תהיה חלק 

מההסדרה".
הפגישה,  תחילת  לאחר  שעה  "חצי  כי  נמסר  גולדין  ממשפחת 
כי  שהבינה  לאחר  בדמעות  ממנה  ויצאה  גולדין  לאה  נשברה 
לפני  רגע  המשפחות  את  להרגיע  לנסות  היא  הפגישה  מטרת  כל 
המשפחה  לדברי  איתן".  צוק  למבצע  שנים   5 לציון  האירועים 
אותן  להטיס  למשפחות  הממשלה  ראש  הציע  הפגישה  בתחילת 
בשבוע לארה"ב על מנת שיקחו חלק באירוע טקסי במטה האו"ם 
בניו-יורק למען העלאת המודעות להשבת הבנים. בטרם יצאה לאה 
מדוע  "מעניין  לו  ואמרה  נתניהו  עם  התעמתה  מהפגישה  גולדין 
נזכרת בנו דווקא עכשיו, אחרי 5 שנים בהן לא עשית דבר. אנחנו 
לא צריכים נסיעה לניו יורק ומה שהצעת, כבר עשינו בעצמנו לפני 
שנתיים ובהצלחה מרובה". עוד מסרה המשפחה: "כינוס הפגישה 
היום והצעותיו של נתניהו לפעול בזירה הבינלאומית נועדו בראש 
לפני  רגע  המשפחות,  אכזבת  את  להשתיק  מנת  על  ובראשונה 

במהלך  שלנו  התחושה  איתן.  צוק  למלחמת  שנים   5 שמציינים 
הפגישה הייתה שרה״מ עושה כל שביכולתו על מנת לצלוח בשלום 
הממלכתית  העצרת  תתקיים  במהלכן  הקרובים,  השבועיים  את 
5 שנים לחטיפתו של בננו הדר. גם אחרי הפגישה הזו לא  ונציין 

ברור לנו מדוע נתניהו אינו מתנה את השבת הבנים בכל המהלכים 
והאם בכוונתו לעמוד  יום  מידי  עזה המתקיימים  ושדרוג  לשיקום 

בהבטחתו כי השבת הבנים תהיה חלק מההסדרה בעזה".
על  נעשו  בחודשים האחרונים,  ואף  במהלך השנים האחרונות, 
הבינלאומית  בזירה  חשובות  פעולות  מספר  גולדין  משפחת  ידי 

האירופי  הפרלמנט  האו״ם,  של  הביטחון  שמועצת  לכך  שהובילו 
והפרלמנט הקנדי קיבלו החלטות המהוות מנוף בינלאומי לפעילות 
של ממשלת ישראל ושל נתניהו באופן אישי להשבת הדר, אורון, 
אברה והישאם. בראיון ל'חדשות 12' קראה זהבה שאול, אמו של 
אורון, להחזיר את בנה, שמבחינתה עדיין חי. שאול סיפרה שמצבה 
הנפשי והבריאותי לא טוב: "במצבי אני לא יכולה לחכות עוד חמש 
"אורון  חי:  עדיין  אורון  המשפחה  מבחינת  כי  והוסיפה  שנים". 
ישמע",  ישראל  בית  זה שכול  ואני אומרת את  חי  הוא   – חי  שלי 
אמרה שאול. "אני אומרת את זה על סמך בג"ץ שאמר: גורלו של 
אורון עדיין לא ידוע ואני מסתמכת על זה. מבחינתי אורון חי וגם 
מבחינתם. אורון לא היה בנגמ"ש כשהוא התפוצץ, אורון היה מחוץ 
לנגמ"ש. הצבא קבע כי הוא רצה לסמן מטרה ולהסתובב סביבה".

"הצבא והממשלה לא עשו כלום במשך חמש שנים. אני כואבת, 
אני כועסת, אני מדממת, אני כבר לא מאמינה לאף אחד, היו כל כך 
כלום.  עושה  לא  ישראל  וממשלת  אותו  להחזיר  הרבה אפשרויות 
אני לא במצב גופני ונפשי שאני אוכל לחכות עוד חמש שנים – אני 
רוצה את אורון כאן ועכשיו". הסבירה האם בכאב. עוד אמרה: "אני 
היה  הוא  אותם  להחזיר  רוצה  היה  הממשלה  ראש  שאם  מאמינה 
מחזיר אותם כבר מזמן. אם הוא לא מחזיר אותם משמע שזה לא כל 
כך מעניין אותו", אמו של אורון שאול התייחסה גם לכך שהמחבל 
המבוקש סלאח ערורי נכנס לרצועה: "הוא נתן לו להיכנס לעזה, 
הוא רב המרצחים. למה לא התנה את זה בהחזרתם של אורון והדר 

והאסירים האחרים?".

שומרים על ערנות

הפגישה המתוחה בין 
משפחות הנעדרים לנתניהו

ערנות חיילים הביאה את צה"ל לחשיפת ניסיון של האקרים מארגון הטרור העזתי לאסוף מידע מלוחמים בחטיבת 
חי"ר דרך הודעות ווטסאפ שנשלחו לחיילים כדי לדלות מהם מידע מסווג ⋅ דובר צה"ל: "בעקבות הדיווחים צה"ל ביצע 

מעקב אחר הפעילות"

אחרי נתק ממושך נפגשו השבוע בני משפחות החיילים והאזרחים הנעדרים ברצועת עזה – הדר גולדין, אורון שאול, אברה 
מנגיסטו והישאם שעבאן א-סייד, עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ⋅ חצי שעה לאחר שהחלה הפגישה, יצאה לאה גולדין 

בדמעות: "כל מטרת הפגישה הייתה להשתיק את המשפחות רגע לפני ציון יום השנה לצוק איתן"

צה"ל חשף: החמאס מפעיל דמויות פיקטיביות ומתחזה לחיילי צה"ל כדי לדלות מידע רגיש

הדר גולדין
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מאת: אורלי גינצבורג

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, ומ"מ מפכ"ל 
המשטרה, ניצב מוטי כהן, הורו להקים צוות מיוחד, אשר יפעל 
להבטיח טיפול יעיל ואפקטיבי מצד משטרת ישראל והמחלקה 
כך  אתיופיה.  יוצאי  ישראלים  מצד  בתלונות  שוטרים  לחקירות 
נמסר השבוע בהודעה משותפת מטעם היועץ המשפטי לממשלה 

ודוברות המשטרה. 
שהתקיימו  התייעצויות  מספר  בעקבות  באה  הצוות  הקמת 
המשטרה  פיקוד  המשפטים,  משרד  בצמרת  האחרונים  בימים 
בעקבות  שהתרחשו  האירועים  רקע  על  החוק  אכיפת  ומערכת 
אירוע מותו של סלומון טקה ז"ל, לרבות שתי ישיבות שהתקיימו 
קהילת  של  נציגים  עם  לממשלה  המשפטי  היועץ  בראשות 
מנכ"לית  המשטרה,  מפכ"ל  מ"מ  בהשתתפות  אתיופיה,  יוצאי 
הבכיר  הפיקוד  של  נציגים  המדינה,  פרקליט  המשפטים,  משרד 
במשטרת ישראל וגורמי התביעה המשטרתית, נציגים בכירים של 
יעוץ וחקיקה ופרקליטות המדינה, מנהלת מח"ש, וראש היחידה 

הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות.
בעקבות פגישות והתייעצויות אלו, הוחלט להקים צוות בכיר, 
המשטרה  מפכ"ל  מ"מ  לממשלה,  היועמ"ש  בפני  יניח  אשר 
ופרקליט המדינה, תוך זמן קצר, מסקנות והמלצות אופרטיביות 
בחיזוק  היתר,  בין  מדובר,  כאמור.  לתלונות  המענה  את  לשפר 
ובהעצמת הכלים הפיקודיים שבידי המפקדים במשטרת ישראל 
נדונו,  הצוות  יעסוק  בהם  הנושאים  כאמור.  בתלונות  לטיפול 
עסק  אשר   ,2017 משנת  המדינה  מבקר  בדו"ח  בחלקם  כזכור, 
בטיפול המערכתי באלימות שוטרים, במסגרתו גובשו שורה של 
 : אשר  בנושא  מדובר  המדינה,  מבקר  אז  שקבע  כפי  המלצות. 
"מחייב פעולה מערכתית ומשולבת של מח"ש ומשטרת ישראל, 
והתלונות  המידע  של  ונרחבת  שיטתית  בחינה  תבטיח  אשר 
הפלילי,  במישור  מסקנות  הסקת  לצורך  זאת  כל  המתקבלות. 

המשמעתי והפיקודי".
כעת, בהמשך  "הצוות מתבקש  כי,  נמסר  בהודעה המשותפת 
לעבודה שכבר נעשתה בנושא, להמליץ על צעדים מעשיים על 
ישראל  ומשטרת  מח"ש  של  המענה  את  ולשפר  להמשיך  מנת 
כמובן,  הכול,  בתלונות.  ואפקטיבי  מהיר  טיפול  בכך  ולהבטיח 
לאפשר  לצורך  לב  ובשים  השוטרים,  זכויות  על  שמירה  תוך 

הצוות  בראש  כנדרש".  משימותיה  את  למלא  ישראל  למשטרת 
ותפקידים  )ניהול  לממשלה  המשפטי  ליועץ  המשנה  יעמדו 
מיוחדים( וסגן מפכ"ל משטרת ישראל. בצוות יהיו חברים: ראש 
המשפטית  היועצת  ישראל,  משטרת  של  האנוש  משאבי  אגף 
של משטרת ישראל, ראש מחלקת משמעת של משטרת ישראל, 
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט פלילי(, המשנה ליועץ 
לפרקליט  המשנה  ציבורי-מינהלי(,  )משפט  לממשלה  המשפטי 

המדינה )עניינים פליליים(, וראשת המחלקה לחקירות שוטרים.
ישראל,  משטרת  מטעם  בגורמים  בעבודתו  ייעזר  הצוות 
פרקליטות המדינה, היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות 
לגיבוש  יפעל  הצוות  העניין.  לפי  נוספים,  רלוונטיים  וגורמים 
היועץ  לאישור  הצגתם  לשם  בהקדם,  והמלצותיו  מסקנותיו 
המדינה.  ופרקליט  המשטרה  מפכ"ל  מ"מ  לממשלה,  המשפטי 
ישיבת מעקב ראשונה תיקבע בראשות היועץ המשפטי לממשלה 
בעוד כשבוע ימים, ובה גם יוצגו לוחות הזמנים להשלמת עבודת 

הצוות, שיהיו מהירים ככל האפשר.
באמצע  החליטה  המשטרה  של  המשמעת  מחלקת  כך,  בתוך 
ולהוציא  טקה  סלמון  בירי  שחשוד  הקצין  את  להשעות  השבוע 
30 ימים, המחלקה לחקירות שוטרים  אותו לחופשה כפויה של 
אמרו  במשטרה  המנוח.  הצעיר  של  משפחתו  את  היום  עדכנה 
בעקבות ההחלטה בעניינו של קצין המשטרה כי "אנחנו מקווים 
בהקדם,  החקירה  את  תסיים  שוטרים  לחקירות  שהמחלקה 
ומדגישים כי לכל אדם, אזרח או שוטר, עומדת חזקת החפות עד 
שיוכח אחרת בדין". מחר צפוי עורך הדין יאיר נדשי המייצג את 
הקצין, למסור תגובה להחלטה. מקורב לקצין אמר ל'חדשות 13' 

כי "הוא רוצה לחזור למשטרה ולשרת בה כקצין כפי שרצה עוד 
לפני המקרה".

את השוטר  בית  ביהמ"ש לשחרר ממעצר  להחלטת  ובהמשך 
היורה – מחאת יוצאי אתיופיה חזרה לרחובות: עשרות מפגינים 
הפגינו ביום שני באזור הכנסת במחאה על שחרור הקצין בתנאים 
מגבילים. המוחים חסמו כבישים באזור, והמשטרה פעלה למנוע 
בני אדם. "מלכתחילה השוטר   7 נעצרו  שיבושי תנועה. במקום 
בבית  בית  במעצר  הושם  כאשר  וסלחני  שונה  יחס  קיבל  היורה 
מלון למרות שירה והרג את סלומון", טענו עורכי הדין המייצגים 
ועו"ד אילן  את המשפחה מהקליניקה לקידום שוויון בבר אילן 
ז'ק. "יחס זה בולט לנוכח מדיניותן הרשמית של רשויות אכיפת 
חקירה  ושיבוש  מסוכנות  למנוע  מנת  על  מעצר  לבקש  החוק 

באירועים אחרים המסתיימים במותו של אדם".
עו"ד יאיר נדשי, המייצג את קצין המשטרה ששוחרר ממעצר 
בית, בירך בתום הדיון על החלטת בית המשפט. עורך הדין סיפר 
כי השוטר ומשפחתו לא יכולים לחזור למקום מגוריהם. "מצבו 
והוא  מאוימת  ומשפחתו  מאוים  הוא  קשה,  החשוד  של  הנפשי 
שמצבו  מבין  הוא  "אבל  סיפר.  הטבעית",  לסביבתו  יחזור  לא 
השתפר, גם על סמך הפרסומים בתקשורת של פרטי החקירה". 
בשבוע שעבר, שמונה ימים לאחר הירי, שחזר הקצין את האירוע 
בזירה. סנגורו אמר לאחר מכן כי מרשו חזר על גרסתו שלפיה לא 
ירה ישירות לעבר טקה: "ממצאי החקירה כפי שהודלפו עד כה 
תומכים בטענות ההגנה, ולפיהן הקצין פעל מתוך הגנה עצמית 

ללא כוונה לפגוע במנוח".

המטרה: למנוע את 
המחאה הבאה

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, ומ"מ מפכ"ל המשטרה, ניצב מוטי כהן, הורו להקים צוות 
מיוחד, אשר יפעל להבטיח טיפול יעיל ואפקטיבי מצד משטרת ישראל והמחלקה לחקירות שוטרים בתלונות 

מצד ישראלים יוצאי אתיופיה

הפתרון הקבוע: תוקם ועדה שתבחן את תלונות בני העדה האתיופית

סלמון טקה ז"ל 

מחאת בני העדה האתיופית בת"א 
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ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

וסף( י )כשר בד״ץ בית  י ברק  7, בנ מצדה   | 3 וי ב.ס.ר  ווק או

י בני ברק מתחדשת בכשרות  ו ווק או
ו כל התפריט מהודרת מעכשי

ניתן להזמין אירועים פרטיים ועסקיים, תפריט מגוון, לא רק אסייתי

בשרי

4 מוקפצים ו-4 ראשונות
ב-199 ש"ח בלבד!

ווקאווי בסר במבצע מקפיץ!
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מאת: חיים רייך

הקו ההסברתי של המפלגות החרדיות כלפי אביגדור ליברמן 
נמשך. הח"כים החרדים, טורחים להדגיש בכל ראיון בתקשורת 
הכללית שיו"ר ישראל ביתנו הוא ידיד אמת של הציבור החרדי 
עם  שלו  הפוליטיים  הפעולה  שיתופי  את  לציין  טורחים  ואף 

המפלגות החרדיות בעשרים השנים האחרונות.
יהיה ראש עיר חילוני.  "ליברמן בירושלים נלחם איתנו שלא 
הוא רוצה את הויכוח איתנו ולא יקבל", אמר ח"כ גפני בראיון 
השנים  כל  וליצמן  דרעי  ועם  אתי  דיבר  שלנו,  חבר  "הוא  רדיו. 
בשיתוף פעולה מלא. הייתי אתו אצל הרב קנייבסקי, הוא כמעט 

חסיד של כמה אדמו"רים".
שלא  הבחירות,  אחרי  "גם  גפני:  הוסיף  צה"ל  ל'גלי  בראיון 
יתפלאו אם יחזור להיות חבר שלנו, אם אנחנו נרצה". מנגד, גפני 
שלל שיתוף פעולה אפשרי עם 'כחול לבן' כל עוד יאיר לפיד חלק 
ממנה:  "קואליציה שלפיד נמצא בה, לא נהיה בה. יש לנו כבוד 
עצמי, בגלל מה שהוא אומר על הציבור החרדי. רק אם גנץ יפרד 

ממנו, יהיה סיפור אחר".
ונתניהו  גפני גם סימן את הקו ליום שאחרי הבחירות במידה 
יפסיד. "נלך עם נתניהו, נקווה שהוא יזכה. אני נפגש עם כולם, 
גם עם יריבים קשים, כולל יאיר לפיד. אם תוצאות הבחירות לא 
מלהיות  נבהלים  לא  דברים.  נשקול  בנתניהו,  תמיכה  יאפשרו 

באופוזיציה".
"יחימוביץ  יחימוביץ:  ח"כ  של  לפרישתה  גם  התייחס  גפני 
שהשקפת  למרות  לחלשים,  לתיאור  ניתנת  בלתי  תרומה  תרמה 
עימותים  ולליצמן  לי  היה  לא  מעולם  חרדית,  לא  שלה  העולם 

עמה, פרישתה היא נזק לכנסת. הלוואי והיא לא תפרוש".
ראיון נוסף של ח"כ גפני היה לתקשורת הרוסית, שם סיפר גפני 
כי ליברמן מוליך שולל את הציבור הרוסי. בראיון לאתר החדשות 
הרוסי 'ניוזרו' התייחס גפני לקמפיין של יו"ר 'ישראל ביתנו' ח"כ 
אביגדור ליברמן כנגד החרדים ואמר: "אני אומר את זה באופן 
זה  הלכה,  מדינת  להקים  רוצים  לא  אנחנו  שתדעו:  וברור,  חד 
שקר, אנחנו נגד זה. הסיבה שהלכנו לבחירות היא לא בגלל חוק 
הגיוס, אלא רק בגלל שליברמן שונא את נתניהו ולא רוצה שהוא 
יהיה ראש ממשלה. ראיתי עשרות פעמים את הזעם בעיניים של 
ליברמן כלפי נתניהו, הפעם אנחנו היינו הקרבן של הזעם הזה". 

ואמר:  העולים  לטובת  פעלה  התורה  שיהדות  סיפר  אף  גפני 
"קיבלנו אינספור החלטות חשובות לטובת ציבור דוברי השפה 
הרוסית בישראל, ליברמן לא עשה לטובתכם שום דבר, האמינו 

לי, רק דיבורים ודיבורים. כלום".
גם ח"כ יעקב אשר המשיך במדיניות זהה. בראיון ל"קול חי", 

לציבור  פוליטי  הונאה  תרגיל  עושה  "ליברמן  אשר:  ח"כ  אמר 
ממשלה.  להקים  מנתניהו  למנוע  כדי  החרדים  גב  על  החילוני 
בשיחות  אמרו  ביתנו'  מ'ישראל  כנסת  חברי  המו"מ  במהלך 
סגורות 'אין לנו בעיה מול החרדים, אנחנו רוצים ללמד את ביבי 
לקח על הזלזול בליברמן'. כשאיווט היה צריך את החרדים הוא 
ידע איך להסתובב אצלנו כמו חבר, בירושלים הוא ביקש שנתמוך 
במועמד שהוא חבר שלו וזה התאים לנו כי הוא היה מועמד שלנו 

גם בבחירות הקודמות". 
ח"כ אשר התייחס גם לפגישותיו שקיים עם יו"ר כחול לבן בני 
והיכרותם  גנץ: "הפגישות אתם הם לצורכי עבודתנו הפוליטית 
ותומכים  תמכנו  שאנחנו  יודעים  הם  וצרכיו.  החרדי  המגזר  עם 
עם  ושוטף  קרוב  להיות בשיח  לנו  וגם  להם  זה חשוב  בנתניהו, 
של  והמדירה  המסיתה  להתנהלות  בניגוד  החרדיות  המפלגות 

לפיד". 

הניסיונות של ליברמן

מהצד השני, אביגדור ליברמן ממשיך להתריס ולהתסיס. הקו 
את  לגרור  כדי  נועד  כלשונו,  החרדית  הסחטנות  כנגד  הלוחמני 
אלא  ומדינה.  דת  בענייני  לוחמני  לשיח  החרדים  הכנסת  חברי 
פרסמה  השבוע  למלכודת.  נופלים  לא  החרדיות  שבמפלגות 
מפלגתו של ליברמן את הסטיקר החדש "רכב זה נוסע בשבת", 
שנועד לחלוקה לבעלי רכבים המעוניינים להדגיש את חילוניותם. 
אלא שגם סטיקר זה לא עורר את המהומה שלה ציפו במפלגת 
ישראל ביתנו. "אין לנו עניין להפוך את הבחירות הללו לוויכוח 
על דת ומדינה", אומר גורם בש"ס. "ליברמן מנסה לגרור אותנו 
וגם את הליכוד לתוך השיח הזה, אבל גם אנחנו וגם בליכוד לא 

רוקדים לפי החליל הזה.

הסרטון של לפיד

שעת  בהגיע  כי  מדגישים  לבן'  'כחול  במפלגת  חוץ  כלפי 
המשא ומתן, הם ידעו כיצד להביא את הציבור החרדי. בשבועות 
אישים  עם  וביקורים  פגישות  המפלגה  ראשי  קיימו  האחרונים 

חרדים, בניסיון להוריד את גובה הלהבות.
קמפיין  במסגרת  המפלגה  שהוציאה  הראשון  שהסרטון  אלא 
היא  ההסברתי  הטון  את  שקובע  שמי  כך  על  מעיד  הבחירות, 

מפלגת יש עתיד והעומד בראשה יאיר לפיד.
וכמי  כסחטנים  והחרדיות  הדתיות  המפלגות  מוצגות  בסרטון 
מהכלא  שיחמוק  מנת  על  נתניהו  עם  מראש  דילים  שסוגרים 

ובתמורה ראש הממשלה משמן אותם בתקציבי עתק. 
שר הפנים אריה דרעי תקף את הסרטון, ובעיקר את יאיר לפיד 
ואמר: "יאיר לפיד, ניכר שאת השנים האחרונות העברת בעיקר 
נמוכה, בזמן שאנחנו הורדנו את מחירי  ווצאפ ברמה  בקבוצות 
התחבורה הציבורית והמים לשכבות החלשות, סבסדנו קייטנות 
מוחלשות.  לרשויות  חלוקתי  צדק  וביצענו  הפריפריה  לתושבי 
אני מבין ששום דבר מזה לא אומר לך הרבה, נו, לפחות באתגר 

הבקבוק היית מוצלח". 

המטרה: לחבק את ליברמן
ח"כ משה גפני בראיונות: "ליברמן חבר שלנו, שלא יתפלאו אם גם אחרי הבחירות יחזור להיות חבר שלנו" • ח"כ יעקב 
אשר: "במהלך המו"מ חברי כנסת מ'ישראל ביתנו' אמרו בשיחות סגורות 'אין לנו בעיה מול החרדים, אנחנו רוצים ללמד 
את ביבי לקח על הזלזול בליברמן'" • וליברמן ממשיך בניסיון להפוך את הבחירות לוויכוח בנושאי דת ומדינה ומפלגתו 

השיקה את הסטיקר "רכב זה נוסע בשבת"

במפלגות החרדיות ממשיכים לספר בכל ראיון שליברמן 
הוא חבר אמת של הציבור החרדי

גפני ויעקב אשר צילום: משה גולדשטיין

הקמפיין של ליברמן
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דקה לפני
טלפון,  שיחת  קיבלתי  חודשים  מספר  לפני 
פונה  "אני  לקו.  מעבר  האישה  לי  אומרת  "תשמע" 
אליך כמפלט אחרון לפני גירושין. אני ובעלי נשואים 
ילדים ברוך השם. שש  לנו חמישה  ויש  זה תשע שנים  יחד 
השנים הראשונות שלנו היו טובות וחלקן היו אפילו נפלאות. 
בעלי הוא עד היום אברך כולל אדם ממש ירא שמיים. לפני 
לא  אני  המשותפים.  בחיינו  הסדקים  התחילו  שנים  כשלוש 
יכולה להצביע לך בדיוק מה הייתה הסיבה לכך, אולי מצב 
מאוד  זה  עם  לי  והיה  שנה  במשך  בו  שהיינו  קשה  כלכלי 
בעלי.  של  משפחתו  את  שפקדה  קשה  טרגדיה  אולי  קשה. 
אבל  התחיל.  הכול  מאיפה  להצביע  יכולה  אינני  בקיצור, 
יותר  לריב  והתחלנו  ופחות להסתדר  התחלנו אט אט פחות 
נכנס לתוך ביצה אבל אתה לא  ויותר. לפעמים בחיים אתה 
מבין עד כמה היא עמוקה ומסוכנת. המריבות העמיקו יותר 
ויותר אבל כבר היינו בתוך הביצה ולא היה לכל אחד מאיתנו 
מספיק שכל כדי לעצור אותן. התחלנו לחפש וגם מצאנו את 
הדברים השליליים שיש בשני והתחלנו להעביר ביקורת זה 
גם פוגעת מאוד אחד  זה, שהייתה כמובן הרבה פעמים  על 
בשני. וכאשר פוגעים בך כבר קשה מאוד לעצור את הגלגל 
ההדדיים  והערכה  הכבוד  כל  וממילא,  לתהום,  המידרדר 

ששררו כל השנים, הולכים ומתמסמסים לאיטם.  
רואה  לא  אני  'עזבי  לי:  אמר  בעלי  חודשים  מספר  לפני 
פתרון למצב בינינו בואי נתגרש ונגמור את הסיפור, את תהיי 

מרוצה כולם יהיו מרוצים וחסל כל מה שקורה בינינו'.
באותו  רק  הרגע,  באותו  מילה  הגבתי  שלא  זוכרת  אני 
הלילה בכיתי כמו שלא בכיתי כל חיי. מה קרה לנו עד לאיזה 

מצב הגענו.
ממש בכיתי לבורא עולם שיוציא אותי ואת בעלי מהבור 
'תשמע  לו:  ואמרתי  לבעלי  ניגשתי  למחרת  אליו.  שהגענו 
אני חושבת שאנחנו צריכים ללכת לטיפול זוגי בכל זאת יש 
קרה  משהו  נפלא  יחד  חיינו  שנים  שש  ילדים,  חמישה  לנו 
לנו אנחנו לא מצליחים לעצור את זה, אנחנו פשוט חייבים 

עזרה'.
לא  אני  הכסף,  ועל  הזמן  על  'חבל  לי,  ענה  הוא  'עזבי', 
יודעים  לא  הם  כסף  מלקחת  חוץ   - המטפלים  לכל  מאמין 
לעשות כלום'. ושוב הוא אמר: 'בואי נתגרש'. באותו הרגע 
כבר לא יכולתי להחזיק מעמד וממש התפרצתי בבכי ואמרתי 
לו: 'אני יודעת שנאמרו ונעשו דברים קשים בין שנינו בשנים 
האחרונות אבל בוא בבקשה נעשה שינוי, בוא נלך לטיפול, 

לפחות ננסה'.
זוגי.  לטיפול  ללכת  הסכים  הוא  שכנועים  מסכת  לאחר 
לא יודעת מה נכנס בו אבל הוא הלך לטיפול הזוגי רק כדי 
עזרו  לא  להתגרש,  חייבים  שאנחנו  אותי  ישכנע  שהמטפל 
כל הסברי המטפל שלא מתגרשים בגלל כאלו דברים שיש 

בינינו.
חמישה  לך  יש  בהם,  ולטפל  לסדר  שאפשר  דברים  'אלו 
ילדים ואישה שמוכנה לעשות שינוי למען הזוגיות הזו', אמר 
לו המטפל, 'לא מפרקים את החבילה על דברים כאלה'. אך 

בעלי נשאר לעמוד על שלו, 'בואי נתגרש'.
המטפל הזוגי אמר לי שאני אפנה אליך שהוא לא הצליח 

לשכנע את בעלי לא להתגרש. 
תשמע אני מכירה את בעלי הוא אדם ירא שמיים הוא גם 
כל האשמה  עליו את  זורקת  לא  אני  איש טוב במהות שלו. 
במריבות שהיו לנו יחד, שנינו אשמים. אבל פשוט נכנסה בו 

התעקשות להתגרש והוא לא מוכן לרדת מזה.
הקו,  מאחורי  בבכי  האישה  לי  אמרה  בעלי,  עם  תדבר 

שהבית שלנו יינצל".
רציני.  אברך  נראה  היה  יומיים,  לאחר  אליי  הגיע  הוא 

ולאט לאט התחלתי לדבר איתו על  התחלנו לדבר ולשוחח 
חיי הנישואין שלו.

נפש  לי כוחות  אין  ''אני  לי,  ''תשמע מרדכי'', הוא אומר 
לכל הסיפורים האלו. בשביל מה יש להתמודד, אין לי כוח 
לכל הטיפולים האלו או שזה יעזור או שלא. ובכלל הספיקו 
לי כל המשפטים שאשתי אמרה לי בשלוש השנים האחרונות 
וזה לא סותר את העובדה שגם אני לא דיברתי לאשתי בצורה 
ואז הוא אמר את משפט המחץ הבא:  ואף פגעתי בה.  יפה 
'מספיק ראיתי את ההורים שלי רבים כל־כך הרבה שנים ולא 

חיים טוב יחד, לא רוצה לעבור את זה שוב עם אשתי'''.
חי  שהוא  הנפלאות  השנים  שש  על  הסבריי  כל  עזרו  לא 
בהם טוב עם אשתו ועל חמש הילדים שיש לו. ושתמיד עם 
ילמד  לא  הוא  ואם  וקשיים  יש התמודדות  יתחתן  מי שהוא 
להתמודד.  יידע  לא  הוא  תמיד  אז  עכשיו  זה  עם  להתמודד 
כמה שניסיתי להסביר שמה שהוא ראה אצל ההורים שלו זה 

משהו אחר ואין מה להשוות בין שניהם, לא עזר. 
תהליך:  כדי  תוך  להשם  צעק  ליבי  כלום.  עזר  לא  פשוט 
אבא תזכה אותי לעזור למשפחה הזו לא חבל על המשפחה 

הזו. תן לי את המילים הנכונות בפה.
ואז שאלתי אותו: "תגיד לי אתה מאמין באלוקים? אתה 
מחיה  והוא  כולם  העולמות  כל  את  ברא  שאלוקים  מאמין 
אותם בכל רגע ורגע? אתה מאמין שהשם משגיח על כל פרט 

ופרט בעולם והכול מכוון בהשגחה פרטית והכול לטובה?"
הוא הסתכל עליי במבט תמה, ''תגיד לי למה אתה חושב 
שאני מוסר את עצמי ויושב ולומד בכולל יום שלם... בוודאי 
שאני מאמין שיש בורא שנתן את התורה. הכול בסדר איתך"? 

הוא שאל אותי.
עניתי לו: "תקשיב אתה מאמין שהשם מלך העולם והוא 
עושה את הכול והוא משגיח על הכול, אבל זה שבורא עולם 
ואיתה תחיה  בחר לך את אשתך שדווקא היא תהיה אשתך 
את חייך ואיתה תעבור את תיקון נשמתך שאתה צריך לעבור 

בעולם הזה, בזה אתה לא מאמין.
אתה חושב שסתם התחתנת עם אשתך? הקדוש ברוך הוא 
לך  שיש  זה  בשבילך!  טובה  הכי  היא  הזו  שהאישה  חשב 
התמודדות וקשיים אז תתמודד, אבל מבורא עולם אי אפשר 
אפשר  אי  קושי  לאדם  נותן  השם  אם  מהתמודדות,  לברוח 

לברוח ממנו.
לך  שנמאס  שלך  הקושי  את  מאוד  מבין  שאני  נכון  אז 
שזו  להאמין  צריך  מאמין  יהודי  בתור  אתה  אבל  להתמודד 
אשתך שבורא כל העולמות שלח לך, ובפרט שגם אמר לך 
מטפל זוגי שאין שום סיבה שתתגרש מאשתך בגלל הטענות 

שלך, אין לך שום סיבה מוצדקת .
אם בורא עולם נתן לך את האישה הזו סימן שזה הכי טוב 
הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  שרוצה  מה  וזה  ישנו,  שרק  לך 

ברוך הוא ממך".
הוא הסתכל עליי בעיניים מופתעות - הוא לא ציפה לשמוע 
שיחת מוסר. אבל האדם שהיה מולי היה באמת כנה ואמיתי 
וירא שמיים. הוא רק אמר לי: "אתה צודק אני צריך לחשוב 

טוב טוב על מה שאמרת לי".
נפרדנו לשלום וקבענו להיפגש שוב.

פגשתי יהודי שאינו שומר תורה ומצוות לפני תקופה והוא 
שאל אותי: "תגיד לי מרדכי איך האמונה באלוקים עוזרת לך 

בחיי הנישואין שלך?"
 עניתי לו כך: "אצלכם מי שיש לו בעיות עם אשתו הוא 
חושב אני אעזוב את מה שיש לי ואני אחפש משהו אחר יותר 
טוב. ואז כשגם זה לא טוב אז אתם מתגרשים שוב ומחפשים 

משהו יותר טוב.
אנחנו ) מי שחי כך ( גם אם קצת קשה לו הוא לא בורח 

שאלוקים  האישה  שזו  יודע  הוא  כי  אשתו  עם  מהתמודדות 
בחר עבורו וזו האישה הכי טובה שיכולה להיות עבורו. אנחנו 
מאמינים בהשגחה פרטית שהכול מכוון והכול לטובה. וגם 
אם יש קושי אנחנו מתמודדים כי זה התיקון והייעוד שלנו. 

ואי אפשר לברוח מהשם יתברך".
פעם סיפרה לי אישה אחת שהיא החליטה להתגרש מבעלה 
והיועצים  הרבנים  ניסיונות   כל  עזרו  ולא  סיבות  מיני  מכל 
שהסבירו לה שלא מתגרשים בגלל כאלו טענות. הם צריכים 
ללכת לטיפול, בסדר, אבל לא להתגרש. היא סיפרה שהיא 
בכל אופן כבר פנתה לרבנות ועזבה את הבית. היה זה חודש 
ברכב  נסעתי  סיפרה.  הגט,  את  לקבל  צריכה  שהייתי  לפני 
ופריצת  צווארי  דיסק  פריצות  שתי  קיבלתי  תאונה,  ועשיתי 
דיסק אחת בחוליות הגב התחתון. רק מי שעבר פריצת דיסק 

יכול להבין איזה ייסורים איומים אלו.
לא יכולתי להזיז את הצוואר שלי ובקושי שיכולתי ללכת, 
ללא  מאוד  חזקים  כאבים  משככי  ולקחתי  זריקות  קיבלתי 
הפסקה. האורתופד המליץ לי על פריצת הדיסק בגב התחתון 
אף  הניתוח,  את  חייבת  את  אחרת  דרך  אין  ניתוח,  לעשות 

טיפול לא יעזור לך, פסק בפסקנות .
אמרתי  לרסיסים  שבורה  הייתי  מהאורתופד  כשחזרתי 
להשם למה אתה עושה לי את זה? למה זה מגיע לי? בכיתי 
כי  הזה  מהדבר  אותי  שירפא  ברציפות  שלמה  שעה  להשם 

הרגשתי שהכאבים הללו פשוט מוציאים אותי מדעתי.
מול  מהתמודדות  לברוח  רוצה  את  הארה,  לי  נפלה  ואז 
יתברך.  מהשם  לברוח  אפשר  אי  להתגרש,  רוצה  את  בעלך 
כמה וכמה רבנים ויועצים אמרו לך שאל תעשי את זה, ואת 

בחרת לעשות הפוך.
הבטחתי  אחרת.  התמודדות  קיבלתי  מהתמודדות  ברחתי 
להשם שאני מבטלת את הפנייה לרבנות ואני אחזור לבעלי 

ואנסה בעזרת הבורא כן להתמודד .
אותה אישה אמרה לי שהיה לה פשוט נס. האורתופד אמר 
לה שהוא לא רואה דרך אחרת רק ניתוח בגב התחתון, ואחר 
חודש עברו לה כל הכאבים דרך פיזיותרפיה פשוטה. למדתי 

שמהשם אי אפשר לברוח.
אז להאמין בהשם שהכול לטובה ושהשם יעזור זה לא רק 
בפרנסה, זה גם לחיות ולהאמין שעם מי שהתחתנתי זה מה 
שהשם בחר עבורי וזה הכי טוב עבורי, להאמין שהילד שיש 

לי זה השם הביא לי, וכך בכל דבר ודבר בחיים.
חשוב לי רק להדגיש שכמובן שיש מקרים שצריך להתייעץ 
ולראות מה קורה ומה לעשות, אבל הרבה מאוד מקרים של 
שלמה  באמונה  מאמינים  היינו  אם  קורים  היו  לא  גירושין 
וזה הכי טוב  שעם מי שאני חי עכשיו בורא עולם הביא לי 

עבורי, ולא האישה או גבר אחר זה טוב עבורי.
כמובן שמה שאמרתי לאותו אברך,  זה לא תהליך טיפולי 
רגיל שאני עושה עם אנשים אחרים ,אבל השם סובב שאני 
המסר  בגלל  אז   , האמונה  על  לו  שאמרתי  מה  את  לו  יגיד 

החשוב שבסיפור הבאתי את הסיפור הזה .
 האברך שבראשית הכתבה התקשר אליי לאחר שבוע ואמר 
החלטתי  מאשתי.  מתגרש  לא  אני  צודק,  אתה  "מרדכי  לי: 
להמשיך לחיות עם האישה שבורא עולם בחר עבורי ופשוט 

להמשיך את התהליך עם המטפל הזוגי שלנו".
שנזכה בעזרת השם לחיות באמונה שלמה תמיד שכל מה 
שקורה פה בעולם הכול בהשגחה פרטית מכוונת ומדוקדקת 

והכול לטובה.
שבת שלום לכל עם ישראל היקרים.

 machon.rot@gmail.com :לתגובות

הרב מרדכי רוט / יועץ ומטפל רגשי
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התנגשות חזיתית
במוזרותה,  מפתיעה  הנוכחית  הבחירות  מערכת 
את  מוליד  יום  כל  ואכן  יום,  ילד  מה  לצפות  קשה 
כל מה שלא צפוי. אהוד ברק, מי שהרג את "מחנה 
ומנסה  כעת  חזר  פרטנר",  "אין  הידועה  האימרה  עם  השלום" 
שוב להתמודד על מקומו בשמאל. קשה להאמין שברק מגיע רק 
כדי להיות סתם חבר כנסת או יו"ר של איזו מפלגת אופוזיציה 
לא  וודאות  מידת  עם  לצפות  שאפשר  דבר  כן  יש  אם  מוזרה. 

מבוטלת – ברק עוד יפתיע. 
המיומנות  כדוגמתה,  שאין  בחריפות  נתניהו  את  תוקף  ברק 
הפוליטית והתקשורתית שלו ניכרת. הניסיון עושה את ההבדל, 
ולידו בני גנץ ולפיד נראים חיוורים וקטנים. ומנגד, נתניהו תוקף 
לא את יריביו בעל מספר המנדטים הגדול יותר, אלא דווקא את 
מאיפה  מזהה  נתניהו  של  הרגיש  הפוליטי  הרדאר  ברק.  אהוד 

יכולות לצמוח הצרות הגדולות. 
את  לזכור  צריך  לברק,  ביבי  בין  המתלהט  המאבק  ולמרות 
ביחד  הרבה  עבדו  הם  היטב,  מכירים  הם  לשניהם.  המשותף 
ויודעי דבר מספרים שעבדו בהרמוניה ובהצלחה.  בפוליטיקה, 
כעת הם נמצאים במאבק פוליטי חריף, התנגשות חזיתית, אך לא 
יהיה צורך ביצירתיות  מן הנמנע שמיד אחרי הבחירות, כאשר 
להקמת ממשלה חדשה - אתם יודעים, ליברמן והסיפורים שלו 
– אז הצמד חמד המפורסם עוד מימי הסיירת מטכל ימצאו את 
מספרים,  כך  וברק,  סיגרים.  יחד  ומעשים  יושבים  שוב  עצמם 

מבין גם בסיגרים וגם בשמפניה. וגם בנתניהו. 
יחימוביץ פרשה  נוסף היה השבוע – ח"כ שלי  דבר מפתיע 
פסק  לקחה   – במקומותינו  לומר  שנהוג  כמו  או  מהפוליטיקה, 
החברתי,  השמאל  של  והתקיף  הבולט  הקול  שהייתה  מי  זמן. 
אך  פחות,  הרבה  נשמע  קולה  האחרונות,  בשנים  מאד  דהתה 
השקפותיה הדוגמטיות היו ונשארו. הם פשוט איבדו רלוונטיות 

בציבור. 
)בעיקר בשמאל( שדרשו אותה לשבח, שהיא התעקשה  היו 
גם  פופולארי,  לא  זה  כאשר  גם  שלה  העולם  בתפיסת  לאחוז 
שכנראה  מראות  הנסיבות  כאשר  גם  משתנה,  המציאות  כאשר 
הרלוונטיות  חוסר  את  לזהות  ידע  ברובו  הציבור  אך  שגוי,  זה 
בפופולאריות,  הירידה  מכאן  ועקשניות.  נוקשות  תפיסות  של 
מורגשת  לבלתי  כמעט  שהפכה  עד  ההשפעה,  כוח  ירד  מזה 

בפוליטיקה. והדרך לפרישה הייתה קצרה. 
יש  שבה  סוציאליסטית,  עולם  בתפיסת  מחזיקה  יחימוביץ 
הרווחה,  על  החינוך,  על  אחריות"  ש"לוקחת  גדולה  מדינה 
היבטי  כל  על   – בקיצור  או  התקשורת,  הבריאות,  התרבות, 
להביא  צריכה  זו  מעורבת  סופר  מדינה  האזרח.  של  החיים 
גבוה  מס  גביית  באמצעות  אזרח,  כל  של  ולביטחון  לשוויון 
ההון  של  מחדש  וחלוקה  הפרט(,  ברכוש  עמוקה  )מעורבות 
בכלכלה(.  )מעורבות  לכולם  שווים  שירותים  סיפוק  באמצעות 
מצב זה שלכולם יש בטחון ושוויון נשמע אכן טוב, אך בפועל 
יותר  בצורה  נוסה  שהוא  ואיפה  נזקים,  וגרם  שכשל  רעיון  זה 

מובהקת – הוא קרס לחלוטין. 
מה שהזניק את מדינת ישראל קדימה מבחינה כלכלית, זה היה 
צמצום מעורבות הממשלה בכלכלה וצמצום שירותי הממשלה 
הגרועים. והזינוק הזה קרה רק אחרי משברים, כי הרבה אנשים 
אחרי  אבל  מעורבת.  מדינה  של  המיושנות  בתפיסות  האמינו 
המשבר, צומצמה הממשלה ובאה הצמיחה. המציאות הוכיחה 

את עצמה כחזקה מהאידאולוגיה. 
אחד המאבקים הידועים של ח"כ יחימוביץ, היה המאבק נגד 
מתווה הגז. המחשבה שיהיו אנשים "טייקונים" שירוויחו הרבה 
לה  צורמת  הייתה  בחיפושים,  שלהם  הגדולה  מההשקעה  כסף 
מידי. ח"כ יחימוביץ הייתה מהקולות הבולטים נגד מתווה הגז, 

ובעד הלאמה דה פקטו של התגליות. למזלנו, מאבק זה לא צלח, 
והגז זורם היום מהים אל מדינת ישראל, ותורם למדינה בהוזלת 

מחיר החשמל, וכן – גם לרווחים למשקיעים. 
וגם  ישראל,  מדינת  של  הבינלאומי  מעמדה  את  הזניק  הגז 
מסייע בצורה מובהקת לפיתוח הכלכלה וגם לשמירה על איכות 
שנאת  של  אידאולוגיה  מכל  חזקה  המציאות  בסוף,  הסביבה. 

עשירים, ורק כך מדינת ישראל מתקדמת. 
המפורסמת,  האימרה  אומרת  דעתו"  משנה  לא  חמור  "רק 
מעוגנת  בדעה שלא  דוגמטית  באחיזה  יתירה  יושרה  ואין שום 
במציאות. היושר האמיתי, בעיני, הוא לבדוק תמיד את המציאות 

ואת התוצאות, ורק בהתאם לזה לגבש דעות. 

  

האם רגולציה יכולה לשפר שירות לקוחות?
 57 )תיקון  הדקות"  שש  "חוק  לתוקף  להיכנס  הולך  החודש 
בחוק הגנת הצרכן(, הקובע כי על חברות להשיב לפונים אליהן 
באמצעות הטלפון תוך 6 דקות, כאשר הפניה היא בנושא תיקון 
תעמוד  שלא  חברה  התקשרות.  סיום  או  חשבון  בירור  תקלה, 
האם  שקלים.  אלפי  עשרות  של  בסכומים  תיקנס  החוק,  בתנאי 
החוק ישפר את השירות לצרכן, וכולנו נהנה משירותים יעילים 

יותר? כנראה שלא. 
כאשר חברה מספקת שירות או מוצר בשוק חופשי )כלומר, 
שאין חסמי כניסה למתחרים, ואין רגולציה המונעת ממתחרים 
זה,  שירות  המספקות  בחברות  מתחרה  היא  ביעילות(,  לפעול 
השירות,  האיכות,  המחיר,   – פרמטרים  במספר  היא  והתחרות 
הזמינות, האחריות, ואפילו החיוך של המוכר בדלפק השירות. 
לייעל  מאמץ  כל  תעשינה  החברות  עזה,  יותר  שהתחרות  ככל 
ולשפר, והכי חשוב – לנסות לקלוע לצרכים שחשובים ללקוח.  
בדרך כלל, כל חברה מספקת מוצר שונה, באופן זה או אחר, 
השונים  לצרכים  מענה  מספקים  וכך  למתחרים,  שיש  מהמוצר 
שמוכרת  חנות  יש  למשל,  הלקוחות.  של  השונים  ולטעמים 
בגדים מאד יפים במחיר יקר, ויש חנות שמוכרת בגדים עממיים 
במחיר נגיש לכל כיס. או יש חנות המספקת ספות איכות בזמן 
קצר ובמחיר יקר, וחנות אחרת מספקת ספות דומות אך עם זמן 
שנותנות  שעונים  חנויות  יש  יותר.  זול  ובמחיר  ארוך  המתנה 
חנויות  ויש  יותר,  עולה  זה  ולכן  זמן,  לאורך  ושירות  אחריות 
כישרון  עם  אדם  נוסף.  שירות  מספקות  ולא  בזול  שמוכרות 
על  ולוותר  יותר  זול  מחיר  מחשב  על  לשלם  יעדיף  טכנולוגי 
יותר  לשלם  יעדיף  טכנולוגיות  מבעיות  החושש  ואדם  שירות, 
אבל  איכות המחשב  על  להתפשר  לחילופין  או  שירות,  ולקבל 

לקבל שירות.
וההעדפות  העדפותיו,  מהן  בוחר  צרכן  וכל  לגיטימי,  הכל 
כאשר  קורה  מה  אבל  לאדם.  מאדם  מהותי  באופן  שונות  הרי 
הממשלה קובעת רף מסויים בשירות? למשל – הגבלה על מחיר 
המוצר )עמלות הבנקים(, או קובעת חובה לתת שירות לקוחות 
טלפוני תוך 6 דקות. החברות מתיישרות לפי הרף החוקי, ומנסות 

להתחרות בפרמטרים בהם הממשלה לא התערבה.
כיון שהרגולציה היא רוחבית לכולם, הן מקצצות  דא עקא, 
בשירות ובמחיר בפרמטרים אחרים, לפחות בטווח הקצר. מתן 
זה  לא מבוטלות.  בעלויות  כרוך  דקות,  תוך שש  מענה טלפוני 
אומר להחזיק כוח אדם רב שיהיה זמין למתן מענה טלפוני, גם 
העלויות  את  צורך.  כל  למעשה  בו  אין  מהזמן  גדול  בחלק  אם 
האלה החברות לא יספגו, אלא יגלגלו אל הצרכן. אשר ברובו, 

לא ממש חשוב לו הפרמטר הזה. 

רוב האנשים אינם עושים שימוש בשירות האנושי במערכות, 
המענה  באמצעות  וביורוקרטיה  תפעול  ענייני  מסדירים  אלא 
לתפעול,  שזולות  מערכות  הרשת.  באמצעות  או  הקולי 
ומאפשרות הוזלת השירות לצרכן. רק במקרים חריגים נדרשים 
להגיע לנציג שירות אנושי, ואם במקרים אלה הם ממתינים יותר 
מ-6 דקות, זה עדיין שווה את התמורה של המחיר הזול ביומיום. 
הסלולר,  חברות  של  הגדולה  החגיגה  בימי  כיצד  זוכר  אני 
כאשר החשבון החודשי שלי היה סביב האלף שקלים, גם המענה 
הטלפוני בשירות הלקוחות היה מהיר וטוב. האם זה היה שווה 
לי אלף שקלים? חד משמעית לא. אני מעדיף את המצב היום, 
הנדירות  ובפעמים  לחודש,  שקלים  ממאה  פחות  משלם  שאני 
שאני נדרש לשוחח עם נציג, אני ממתין לו על הקו אפילו רבע 

שעה או יותר. 
ואיכות המוצר שאני  סוג  כאשר הרגולטור קובעי עבורי את 
אקבל, אני בסוף גם אשלם את מחיר הרגולציה, וזה לא מועיל 
לי כצרכן. אז תודה רבה על הדאגה של הכנסת לשירות הלקוחות 
שלי, אני עדיין מעדיף לקבל שירות ומחיר באופן שמתאים לו 

ולא באופן שאתם חושבים לנכון. 



הכל לגיטימי, וכל צרכן 
בוחר מהן העדפותיו, 

וההעדפות הרי שונות 
באופן מהותי מאדם 

לאדם. אבל מה קורה 
כאשר הממשלה קובעת 

רף מסויים בשירות? 
למשל – הגבלה על 

מחיר המוצר )עמלות 
הבנקים(, או קובעת 

חובה לתת שירות 
לקוחות טלפוני תוך 

6 דקות. החברות 
מתיישרות לפי הרף 

החוקי, ומנסות להתחרות 
בפרמטרים בהם 

הממשלה לא התערבה

"
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