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אלעזר פרץ

צילומים: חיים גולדברג, כיכר השבת, שמואל בן 
JDN ,צבי

שופטי בית המשפט העליון קבעו השבוע בצעד תמוה כי רון 
קובי יישאר לעת עתה בתפקיד ראש עיריית טבריה וכי השימוע 
בעניינו יידחה לסוף חודש אוקטובר ועד אז, ישקול השר אריה 
דרעי את הצעת השופטים למנות חברי ועדה ציבורית שיעבירו 
את תקציב העירייה יחד עם רון קובי. נשיאת העליון חיות הודיעה 
העליון  הצעת  את  באוגוסט  ה-5  עד  לאשר  תצטרך  המדינה  כי 
לפיה ראש עיריית טבריה רון קובי יעמוד בראש ועדה שתמלא 
את תפקידי המועצה. זאת, עד לשימוע שלו שיערך באוקטובר, 

כדי לאפשר לו לאשר את התקציב.
במהלך הדיון אמרה נשיאת ביהמ"ש העליון חיות לרון קובי 
"גם אם תקבל ארכה של שלושה חודשים עד אחרי ממשלת   –
מעבר, לא תוכל להעביר תקציב כי המועצה פוזרה. אולי אדוני 

מוכן מבחינה משפטית להסביר לנו למה לעכב את השימוע". 
במועצה  לדיון  הבאתי  פעמים  חמש  "במשך  טען:  קובי  רון 
את תקציב העיר. בלי הסברים, בדיונים ארוכים, לא היה דיון על 
סעיפים. היה ניסיון למשוך את הזמן כדי שנגיע למצב שהתקציב 
לא עובר". "כוחות האופל שלטו בעיר המון שנים", הסביר קובי 
אזורי  את  העיר.  את  פתחנו  חודשים   8 תוך  "והנה,  לשופטים. 
התיירות והתחבורה הציבורית בשבתות. כולם באים בהמוניהם". 
כ"יריבות  קובי  הסביר  דרעי  השר  עם  לו  שיש  המחלוקת  את 
אישית". הנשיאה חיות הציעה למנות ועדה קרואה שאיתם קובי 
יעביר את התקציב. "יש אמירות מאוד בעייתיות שנאמרו על ידי 
השר שאמור להכריע לגבי עתידו של קובי. אני לא רוצה לחזור 

על זה כאן".
כזכור, לאחר שרון קובי לא הצליח להעביר תקציב, הוא זומן 
לשימוע במשרד הפנים לקראת פיטורין, אלא שאז רון קובי הגיש 
עתירה לבג"ץ ובג"ץ הוציא צו ביניים למשרד הפנים, לפיו הוא 
אוסר לקיים לראש עיריית טבריה רון קובי שימוע לפני פיטורים, 
עד להחלטה בעתירה שהגיש קובי – החלטה שכאמור התפרסמה 

השבוע.

" יש דיקטטורים בירושלים"

להחלטת  בחריפות  )שני(  השבוע  הגיב  אייכלר  ישראל  ח"כ 
בג"ץ להשאיר כרגע את רון קובי בתפקידו ולא לאפשר את קיום 
השימוע: "החלטת הבג"צ להעניק חסינות לראש עיריית טבריה 
בזכות מסע הסתה מטורף נגד החרדים מלמדת על איבת שופטי 
בג"צ המעודדים שטנה נגד היהדות החרדית. שלילת סמכותו של 

שר הפנים הנבחר מוכיחה כי יש דיקטטורים בירושלים".
כי  שוב  הוכח  "לצערי,  אמר,  מ'ש"ס'  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 

ישראל  אזרחי  של  להליכתם  משמעות  כל  אין   2019 בישראל 
לקלפי. ישנם שופטים על פיהם יישק כל דבר, וביוחד אם אפשר 
על הדרך לדרוס את נבחרי הציבור אשר נבחרו כחוק. מיותר לציין 
כמתחייב  מקצועית  החלטה  כל  בדרכם  רמסו  בג"צ  שופטי  כי 
בחוק, ובניגוד לכל היגיון. יובהר עוד, כי העובדה שבתפקיד שר 
זו שגרמה לשופטי בג"צ  הפנים מכהן אריה דרעי אינה בהכרח 

להיתחמק מהנהלים הקבועים בחוק במקרים כגון אלו".
בתגובה  טרבלסי  רפאל  )לשעבר(  העיר  מועצת  חבר  תגובת 
ניתנה  וטרם  התקבלה  טרם  עוד  "ההחלטה  בג"צ:  החלטת  על 
מסמרות  לקבוע  מוקדם  ולכן  הפרקליטות  של  הסופית  תגובתה 
קובע  החוק  הכוללת.  התמונה  ראיית  ללא  ניתנה  בג"צ  הצעת 
שחברי  בגלל  ממנו,  להתעלם  יכול  לא  ובג"צ  הדדיות  עקרון 
המועצה אינם צד לדיון. אף ראש עירייה במדינת ישראל הוא לא 
שאין  המועצה,  לחברי  ביחס  ברורים  שהדברים  כפי  הדין.  מעל 
 14 שיקול דעת לפיזורם כך הדברים ברורים ביחס לשימוע תוך 
יום. צודקת השופטת חיות כשאמרה שאין טעם בארכה, היות ולא 
ניתן להעביר תקציב גם בעוד חודשיים בלי חברי המועצה, אלא 
אם השימוע יכריע לטובת הישארותו של ראש העירייה, אך כל 
עוד לא נערך שימוע לא עושים קיצורי דרך באופן חד צדדי. אין 
קשר בין שימוע למינוי, אין שום סיבה שלא ימונו עובדי מדינה 
באופן זמני ולאחר הבחירות המינוי יבוצע בפועל, אין בכך כדי 
לדחות את השימוע. החוזר עליו ביקש להישען קובי מדבר על 
מינוי ולא על שימוע ולכן בג"צ לא יכול לעשות איפה ואיפה בין 
ראש עיר לחברי מועצה, שהדין לגבי שניהם ברור. היות ועמדתנו 
לא נשמעה היום בדיון, בכוונתנו לומר שהיא תשמע. לא ניתן יד 

לאכיפה בררנית".
רון קובי עצמו לאחר הדיון כי, "בג"ץ קבע היום בבירור ששר 
הפנים יצר ניגוד עניינים ברור איתי. אריה דרעי קיבל היום בבית 
המשפט שיעור מאלף בדמוקרטיה. הגיע הזמן ששר מושחת כזה 

לא יכהן בממשלת ישראל".

המתקפה של איש התקשורת

בתוכניתו  הגיב  הכט,  חיים  הוותיק  התקשורת  איש  כן,  כמו 
ברדיו 'כל רגע' בתקיפות רבה להחלטה התמוהה: "כבוד נשיאת 
מזוז  השופטים  כבוד  חיות,  השופטת  העליון  המשפט  בית 
ומלצר, מכיוון שאני מחויב בכבודכם, אומר במילים מכובסות: 
להפליא.  ומנותח  ארוך  במונולוג  הכט  חיים  פתח  לכלכתם", 
רון  טבריה  עיריית  ראש  של  בעניינו  בדיון  שאמרתם  "הדברים 
ומסוכן  שערורייתי  הוא  מהדיון  שיצא  המסר  הזויים.  הם  קובי 
מאין כמותו. אבל אני רוצה להוציא אתכם איכשהו בסדר - לכן 
נאמר שבאתם לדיון לא מוכנים". הוא עוד הוסיף: "רון קובי - 
ראש עיר שמחויב בכבודו של השר הממונה עליו - התגולל על 
יום  כל  כמעט  וחצופות  בוטות  בקללות  דרעי  אריה  הפנים  שר 
במהלך החודשים האחרונים. השר דרעי גילה איפוק יוצא דופן 

ולא הגיב. קובי גידף גם את מנכ"ל משרד הפנים בשפת ביבים 
בוטה - והמנכ"ל מרדכי כהן לא הגיב. קובי, שהתנחל באולפני 
הטלוויזיה במקום לנהל את עירו, לא הצליח להרכיב קואליציה 
וכשל בהעברת תקציב. על פי החוק – חוק המדינה, לא החוק של 
לדיון  ועדה של משרד הפנים  הוא אמור להתייצב בפני   - דרעי 
בהדחתו. ואז קובי, כששרץ בידו, מתייצב בפניכם שופטי בג"צ 
יש  כי  בענייני  שימוע  לנהל  יכולים  לא  והמנכ"ל  השר  וטוען: 
עניינים.  בניגוד  הם  ולכן  אותם  קיללתי  אני  אישי.  בינינו משהו 

ואתם אמרתם 'צודק!' ודחיתם את השימוע".
עליכם  ישליך  בפניכם,  להישפט  אדם  שיבוא  כמו  בדיוק  "זה 
את נעליו, ואז יטען: אתם לא יכולים לשפוט אותי כי יש בינינו 
עניין אישי. אז מי ידון בעניינו? הרמטכ"ל? מנכ"ל עמידר? מי? 
הכיצד  להבין  שקשה  ומעושה  ילדותי  בטיעון  כבודכם,  מדובר, 
שופטים בישראל נותנים לו גיבוי. אם תלמיד בכיתה ו' היה מציג 
מכתב  עם  הביתה  אותו  שולחת  הייתה  היא  למורתו  כזה  טיעון 

חריף להורים".
"כבודכם, הדברים שאמרתם בדיון בעניין חברי מועצת העיר 
דמוקרטיה  מתנהלת  כיצד  מושג  לכם  שאין  במחילה,  מלמדים, 
מוניציפלית. המסר המסוכן שיצא מהדיון אומר לכל חבר מועצה 
מקצה הארץ ועד קצה: אתה אבק. אתה חסר משמעות, ואם לא 
תתיישר עם דעתו של ראש הרשות אזי נדיח אותך וראש הרשות 
הציבור  ידי  על  נבחרו  המועצה  חברי  כבודכם,  כרצונו.  יפעל 
בדיוק כמו ראש העירייה. בטבריה התייצבו תשעה חברי מועצה 
אמיצים, ומול לחצים ואיומים לא נתנו לראש העיר להגיש תקציב 
המועצה  חברי  רציני.  דיון  שום  אודותיו  התנהל  שלא  מופקר 
שמרו על עשרות מיליוני שקלים של תקציבי מדינה, ואתם בחוסר 

אחריות הסכמתם להדיח אותם והענקתם פרס לקובי".
כוחות  למצמץ.  בלי  שיקר  וכדרכו  בפניכם  התייצב  "קובי 
זו  כנגדו  שקם  מה  אבל  בטבריה.  כנגדו  קמו  טען,  האופל, 
התנהלותו הבריונית והפוחזת. כבר בישיבת המועצה הראשונה 
קובי העלה את חברי המועצה על בימת אולם התיאטרון המקומי 
ושם השפיל וביזה אותם אל מול קהל מריע וצוהל. הוא לא חדל 
טבריה  העיר  את  מלווה  אני  כהונתו.  ימי  כל  במשך  זו  מדרכו 
של  בעיה  בעיר  הייתה  לא  מעולם  וכתושב.  כעיתונאי  שנים   41
פוליטיקה  ומטעמים של  קובי  רון  דתיים עד שבא  חילונים מול 
איש  ומסית  שנאה  מלבה  הוא  זרה.  אש  הצית  ומסוכנת  נמוכה 
- לא כדי לנהל את העיר אלא כדי לקדם פולחן אישיות  באחיו 
בטבריה  קובי  של  לקרקס  לחלוטין  התמסרה  העיתונות  מביך. 
נתן  העליון  המשפט  בית  גם  המבוכה,  למרבה  מפלצת.  ובראה 
הראשון  לדיון  מאוחר.  לא  עדיין  זה  כבודכם,  גושפנקא.  לכך 
קובי  רון  מיהו  היטב  שתבדקו  ראוי  עכשיו  מוכנים.  לא  הגעתם 

ומה באמת קורה בטבריה", סיים הכט את דבריו.

ניצחון זמני לרון קובי
"יש  בדיון:  אמרה  חיות  השופטת  טבריה,  ר"ע  כנגד  מלהתבטא  דרעי  אריה  הפנים  שר  נמנע  האחרונים  החודשים  כל  שבמשך  אף  על 
אמירות מאוד בעייתיות שנאמרו על ידי השר שאמור להכריע לגבי עתידו של קובי. אני לא רוצה לחזור על זה כאן" • החלטת בג"צ עוררה 

תרעומת רבה בקרב חברי כנסת חרדים וחילונים כאחד וגם מצידם של אנשי תקשורת מהציבור הכללי

ההחלטה מעוררת הסערה של בג"צ בעניין השימוע לר"ע טבריה רון קובי

העיתונאי חיים הכטרון קובי טרם הדיוןשר הפנים אריה דרעי



אריסה ולימון

צ׳טני עגבניות 
מיובשות

למון גראס ואננסקארי ירוק,

!יש משהו לנשנש?

חדש!
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אריה לוין

ניסויים  סדרת  בהצלחה  ראשון  ביום  השבוע  סיימה  ישראל 
מפני  הגנה  לדמות  שנועד   ,"3 "חץ  במערכת  באלסקה  שערכה 
טילים ארוכי טווח עם ראש גרעיני, שייורטו מחוץ לאטמוספירה. 
האווירית  התעשייה  הביטחון,  משרד  ידי  על  נערך  הניסוי 
והסוכנות להגנה מפני טילים )MDA( במשרד ההגנה האמריקני. 
סיבת קיום הניסוי באלסקה – בחינה של יכולות המערכת שאינה 
במכ"מ  שימוש  נעשה  הסדרה  במהלך  בישראל.  לביצוע  ניתנות 
יכולת  בהצלחה  והוכחה  הודגמה   ,AN\TPY2 אמריקני 
קישוריות מבצעית בין המערכות. במוצאי שבת פורסם כי שגריר 
לאלסקה,  חשאית  נסיעה  ערך  דרמר,  רון  בוושינגטון,  ישראל 
ישראל  בין  האסטרטגים  הביטחוניים  הקשרים  עמדו  במרכזה 

לארצות הברית – נגד איראן.
ראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו התייחס לניסויים 
שלושה  ערכנו  האחרונים  "בשבועות  כי,  ואמר  המוצלחים 
נערכו  הללו  הניסויים   '3 'חץ  בטיל  דרך  פורצי  סודיים  ניסויים 
בריתנו  בעלת  עם  יחד  מלא  פעולה  בשיתוף  בארה"ב,  באלסקה 
יירט   "3 החץ  דמיון.  לכל  מעבר  הצליחו  הם  ארה״ב.  הגדולה 
בגבהים  לאטמוספירה  מחוץ  בליסטיים  טילים  מלאה  בהצלחה 
ובמהירויות שלא הכרנו עד כה. הביצוע היה מושלם – כל פגיעה 
בול". בדברים שנשא בפתח ישיבת הממשלה בו התארח שגריר 
ארצות הברית בישראל דויד פרידמן, הוסיף נתניהו כי, "היום יש 
לישראל את היכולות לפעול נגד טילים בליסטיים שישוגרו נגדנו 
מאיראן ומכל מקום אחר. זהו הישג אדיר לביטחון ישראל. יידעו 
כל אויבינו גם בהגנה וגם בהתקפה שאנחנו נוכל להם". פרידמן 
בשותפות  גאים  אנחנו  מהכלל,  יוצאות  היו  "התוצאות  כי  אמר 
שלנו עם ישראל. אנחנו נמשיך מכאן להפוך את העולם למקום 

יותר בטוח".
משה פתאל, ראש מנהלת "חומה" במפא"ת, משרד הביטחון 
אמר כי "למעלה מ-10 שנות פיתוח רצופות אתגרים הביאו אותנו 
ניסויים,  סדרת  מבצעת   '3 'חץ  הנשק  מערכת  שבו  הזה,  לרגע 
במהלכם מיירט "חץ 3" משלים יירוט מלא של טיל מטרה. מדובר 
בהישג מבצעי וטכנולוגי בלתי רגיל למדינת ישראל, שלו שותפים 
התעשיות  הביטחון,  במשרד  ומהנדסים  קצינים  עובדים,  אלפי 
הביטחוניות, חיל האוויר הישראלי ושותפינו בארה"ב". לדבריו, 
"העובדה שהניסוי התקיים באלסקה, עשרות אלפי ק"מ ממדינת 
של  בשלותה  על  שמעיד  תקדים  חסר  הישג  עוד  היא  ישראל, 

מערכת "חץ 3" לעמוד בהצלחה מול כל איום. מדובר בפעילות 
וישראל,  ארה"ב  ממשלות  של  וייחודית,  מרשימה  משותפת, 
המדגישה את שיתוף הפעולה ההדוק והאסטרטגי בין המדינות 

בתחום ההגנה מטילים".
ההישג.  על  בירך   ,MDA-ה ראש  הייל,  ג'ון  אדמירל  גם 
ביכולותיה  ביטחון  מוכיחה  באלסקה  הייחודית  "ההצלחה 
העתידיות של ישראל להביס את האיומים המתפתחים בזירה", 
יכולותיה  בשדרוג  ישראל  למדינת  לעזור  מחויבים  "אנו  אמר. 
ועל  עצמה  על  להגן  במטרה  טילים,  מפני  בהגנה  הלאומיות, 
הכוחות האמריקנים הפרוסים באזור, מפני האיומים המתגברים".

 מי אתה חץ 3?

וזה  יותר  לבטוחה  תהפוך  ישראל  כי  מתגאה  הממשלה  ראש 
ישראל  את  שיהפוך   "3 ה"חץ  את  פרטים  לפרטי  להכיר  הזמן 
המובן  את  שנזכיר  לפני  לא   – ביבי  שאומר  כפי  יותר  לבטוחה 
מאליו כי "אם השם לא ישמור עיר, שווא שקד שומר": חץ 3 הוא 
טיל נגד טילים המיועד ליירט טילים בליסטיים )טיל שחלק ניכר 
ממסלולו הוא בליסטי, כלומר מושפע מכוחות הכבידה והתנגדות 
הנשק  ממערכת  כחלק  ישראל,  מגבולות  והרחק  בחלל  האוויר( 
חץ. הטיל פותח במפעל מלמ של התעשייה האווירית לישראל. 
שראש  הסכנה  את  מקטינה  לאטמוספירה  מחוץ  ליירט  היכולת 
הקרב, חומרי לחימה כימיים או ביולוגיים או שרידי הטיל, יתפזרו 
במערך  העליון  הנדבך  היא   '3 'חץ  מערכת  ישראל.  שטח  מעל 
ההגנה הרב-שכבתית של ישראל כך שבהינתן תרחיש של כישלון 
יירוט על ידה יתאפשרו ניסיונות יירוט נוספים על ידי הנדבכים 
התחתונים של המערכת. על פי הערכות יושב ראש סוכנות החלל 
לוויינים,  גם  ליירט  מסוגל   3 חץ  ישראל,  בן  יצחק  הישראלית, 
ב-2019  שנערך  בניסוי  בעולם.  מדינות  לקומץ  השמורה  יכולת 
הוכח כי המערכת מסוגלת ליירט בחלל החיצון טילים בליסטיים 

בעלי ראש קרב גרעיני מתפצל - טרם ראש הקרב התפצל.
ב-18 בינואר 2017 נמסרה המערכת הראשונה למערך ההגנה 
כי  דווח   2017 ובאוגוסט  הישראלי  האוויר  חיל  של  האווירית 
4, שיתמודד  החץ  רעיוני של  פיתוח  על  בעבודה  החלה  ישראל 

עם ראשי קרב מתפצלים בחלל, בנוסף להגדלת הדיוק והטווח.
עקרון הפעולה של חץ 3 מבוסס על פגיעה פיזית ישירה בטיל 
המטרה והשמדתה על ידי אנרגיה קינטית מבלי להזדקק לחומר 

קרבה  מרעום  נושא  שלו  הקרב  שראש   ,2 מהחץ  להבדיל  נפץ, 
המשמיד את טיל המטרה באמצעות מטען של חומר נפץ ורסס. 
להשמדת  מספיק  גדולה  המטרה  עם  במפגש  הקינטית  האנרגיה 
להשגת  רב  דיוק  נדרש  מאידך,  נפץ.  בחומר  צורך  ללא  המטרה 
3 מסוגל לתמרן באמצעות  פגיעה ישירה. הראש הקרבי של חץ 
נחיר גמיש )הנעה וקטורית( - כלומר נחיר פליטה מתכוונן אשר 
מסוגל להטות את הדחף. אם וכאשר חלילה ישראל תאלץ לעשות 
זה  היירוט".  את  ו"לחפש  לצאת  תנסו  אל  זו,  במערכת  שימוש 

הרבה יותר גבוה.

מעבר לכל דמיון
ראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו התייחס לניסויים המוצלחים ואמר: "בשבועות האחרונים ערכנו שלושה 
ניסויים סודיים פורצי דרך בטיל 'חץ 3' הניסויים הללו נערכו באלסקה בארה"ב, בשיתוף פעולה מלא יחד עם בעלת 

בריתנו הגדולה ארה"ב. הם הצליחו מעבר לכל דמיון"

ישראל קיימה השבוע בהצלחה סדרת ניסויים באלסקה במערכת "חץ 3"

צילומים: אגף דוברות והסברה, משרד הביטחון



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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יצחק לרר

)שני(  השבוע  ליהודים:  טוב  טראמפ   – הראשונה  בפעם  לא 
התבשרה משפחת נחמני מפלורידה, כי אב המשפחה רונן נחמני 
שוחרר מהכלא, לאחר שריצה עונש מאסר של ארבע שנים מתוך 
דונלד  הברית  ארצות  שנשיא  לאחר  עליו,  שנגזרו  שנה  עשרים 
טראמפ קיצר את עונשו. נחמני שהתעסק במכירת טבק לסיגריות 
לא  בחומרים  לסחר  בחשד  שנים   4 לפני  נעצר  אלקטרוניות, 
חוקיים, כשלטענתו הוא לא ידע שהחומר לא חוקי, וכי הוא צריך 
לקבל רישיון מיוחד כדי לסחור בו. התובע במשפט לא חמל עליו 

ודרש 20 שנות מאסר, אותם אכן קיבל.
נודע, בנו אוראל בן ה-10 שיגר מכתב  בימים האחרונים, כך 
את  בפניו שישחרר  בו התחנן  ארה"ב טראמפ,  לנשיא  לב  קורע 
אביו, מה שמתברר, נגע ללבו של הנשיא והביא לשחרור המיוחל, 
זאת לאור מצבה הבריאותי של האם, שנמצאת במצב קשה מאד 

עקב המחלה הנוראה ממנה היא סובלת בחודשים האחרונים. 
משה  ר'  החסידי  העסקן  הוא  בשחרורו,  מעורב  שהיה  מי 
מורגרטן, חסיד סקווירא, שפעל רבות כדי להשיג את שחרורו של 
רונן נחמני. מורגרטן עמל במשך עשור שנים לקדם חוק שיביא 
לשחרורם של אסירי צווארון לבן, מאחר ובארצות הברית העונש 
על עבירות מס או סחר לא חוקי, יכול להגיע לעשרים שנות מאסר, 
ואף יותר מכך, ואכן לאחרונה הצליח לחולל מהפכה ולהעביר את 
החוק בכל האמצעים הנדרשים כולל חתימת הנשיא, מה שהביא 
כעבור  לבן חרדיים, ששבו  צווארון  אנשי  לשורת שחרורים של 

שנים מעטות אל חיק משפחתם.
על  העלתה  ה-11,  בת  אריאלה  האחות  גם  לאוראל,  בנוסף 
הכתב את רגשותיה, "אמא שלי תמיד חולה, היא תמיד עייפה, 
בפניך  מתחננת  אני  בבקשה  הרבה,  ובוכה  עצובה  תמיד  היא 
שתשחרר את אבא שלי, שנוכל לחזור להיות משפחה נורמלית", 
בוודאי  "אתה  לנשיא,  כתב  אוראל  בדמע.  לטראמפ  כתבה הבת 
במיוחד  בוכה,  הרבה  אני  על המצב של המשפחה שלי,  שמעת 
כשאני הולך לבקר אותו בימי ראשון, ההרגשה שלי כל כך קשה 
כשאני צריך ללכת הביתה מהביקור, ואני יודע שאבא שלי יישאר 
שם, החיים שלי כל כך אומללים, תרחם עלינו". עוד כתב אוראל 
לטראמפ, "אני רואה את מצבה של אימי, מצבה נהיה גרוע יותר 

ויותר, אני לא יודע מה יקרה לה בעתיד, אני לא יודע מה יקרה 
איתי בעתיד, אם היא לא תהיה איתי, אני מתחנן בפניך ומקווה 

שאתה יכול לעזור למשפחתי".
בן נוסף כתב לנשיא, "בבקשה תהיה 'הסופרמן' שלי, תחשוב 
בבית  האחרים  הילדים  את  רואה  אני  אבא,  בלי  לגדול  זה  מה 
הספר, הולכים הביתה עם אבא שלהם שאוסף אותם, לי אין אבא 
שאוסף, אני כל כך שבור. הייתי נותן לך את כל הכסף שבעולם 
אם היה לי, כדי שתשחרר את אבא שלי. אנשים אחרים לוקחים 
אותי הביתה מבית הספר, אבל זה לא אותו דבר בלי אבא שלי. 
אמא שלי תמיד בוכה, אין לה כוח, היא חולה מאד, היה לי יום 
שלי,  אבא  בלי  אני  שלי  מהחיים  חצי  אבא,  ובלי  עצוב  הולדת 

בבקשה תן לו להגיע הביתה".
הנשיא  מצד  קשובות  אוזניים  על  נפל  הילדים  של  המכתב 
טראמפ, שהחליט אכן לקצר את עונשו של נחמני ולתת תקווה 
של  היהודי  חתנו  כי  נודע  ישראל'  ל'כל  הללו.  הרכים  בילדים 
האסיר  שחרור  את  הוא  גם  וזירז  מעורב  היה  קושנר,  טראמפ, 
החרדי. נחמני, חרדי, תושב ישראל לשעבר, אב לחמישה ילדים 
פי  על  מעורב  היה  שבפלורידה,  במיאמי  משפחתו  עם  מתגורר 
כתב האישום בעסקת מריחואנה, ובשנת 2015 הוא נכנס לרצות 
היהודית  בקהילה  רבים  כאשר  שנה,   20 של  כבד  מאסר  עונש 
דיוויד  סנגרו  וחסר פרופורציה.  היה מחמיר מדי  עונשו  כי  חשו 
ויינשטיין, טען לפני גזר הדין, כי נחמני צריך לקבל פחות מעשר 
שנות מאסר. אולם השופט המחוזי מייקל מור לא הסכים איתו 
וציין כי הנאשם לא הביע חרטה ולא דאגה לקורבנות שהשתמשו 

בקנאביס הסינטטי ששיווק.
נחמני  מר  כי  טראמפ  הנשיא  ציין  עונשו,  קיצרו  על  בהודעה 
לו  יש  פלילית,  היסטוריה  וללא  אלים  לא  מסוכן,  עבריין  אינו 
חמישה ילדים קטנים בבית ואשתו סובלת מסרטן סופני. נסיבות 
עונשו.  לקיצוב  לבקשתו  הדחיפות  את  מדגישות  אלה  מקלות 
"קשה לי לנשום. אני בהלם, אני לא מאמינה שזה קורה אין לי 
מילים לתאר כמה אני אסירת תודה, כמה אני מרגישה מבורכת 
ומאושרת בכל לבי", כך הגיבה האם החולה ל"ע על פי הדיווח 
בת  רות  האם  לרפואת  התפללו  אנא  באנגלית.  'המודיע'  באתר 

שרה לרפו"ש בתושח"י.

טראמפ טוב ליהודים
על רונן נחמני נגזרו 20 שנות מאסר לאחר שמכר טבק לסיגריות אלקטרוניות, על אף שטען כי לא ידע שהחומר לא 
יורק, שוחרר נחמני  ⋅ השבוע, לאחר מכתב מרגש שכתב הבן לנשיא ולאור התערבות של עסקנים חרדים בניו  חוקי 

לאחר שהנשיא החליט לקצוב את עונשו 

המכתב של הילד היהודי בן ה-10 ששיכנע את נשיא ארה"ב לקצוב את עונשו של האבא

נשיא ארה"ב דונאלד טראמפרונן נחמני בהדלקת נרות חנוכה עם אחד מבניו

ג'ארד קושנר



את אחוז
החסימה

בני ברק

מורידה

זורקים מגבונים לפח!
הביוב
מפסיקים

השלכת המגבונים לאסלה יוצרת 
הצטברות וסתימות הגורמות בזמני לחץ 

להצפת מי השופכין מעל פני הקרקע.

תיקון הצנרת כרוך בעלויות מיותרות 
של עשרות אלפי שקלים הנגרעים 

מכספי הציבור.

הצפת הרחוב בביוב ומי שופכין 
מסבה  עוגמת נפש וסבל רב לתושבים 
שסובלים מריח רע ומסביבה מזוהמת.

השלכת המגבונים לפח ולא לאסלה תמנע 
את הצפות הביוב ותשמור על ניקיונה של 

העיר בני ברק בשבת וחג.

משליכים מגבונים לפח ומונעים עוגמת נפש ועלויות מיותרות

מי-ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע"מ
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אריה לוין 

חמש שנים חלפו מאז שתרגיל אופרטיבי בסדר גודל כזה נראה 
אוגדתי  תרגיל  עזה  באגודת  קיימו  האחרון  השבוע  לאורך  בצבא. 
חטיבתיות,  מפקדות  שמונה  השתתפו  בו  במיוחד,  רחב  זרועי  רב 
מאות אנשי מילואים וכוחות אוויר וים שהגיעו לתרגל את מוכנותם 
למערכה הבאה בזירה הדרומית. כחלק מהתרגיל, התאמנו הכוחות 
ביניהם במגוון תרחישים עצימים  על שיתוף הפעולה  המשתתפים 
ומגוונים שכללו בין היתר - חדירת כוחות עוינים מהים, פינוי פצועים 
התרגיל  הוא  הנוכחי  התרגיל  לרצועה.  קרקעית  כניסה  ואף  מוסק 
המרכזי לסיכום תהליך המוכנות של צה"ל למערכת ברצועה, עליו 
וזאת  לתפקיד,  כניסתו  עם  כוכבי,  אביב  רא"ל  הרמטכ"ל,  הורה 
לאור הערכת המצב ומאפייני זירת רצועת עזה. הרמטכ"ל הציב את 

המוכנות כראשונה בסדר העדיפויות המטכ"לי. 
"אני מתרשם שחלה פה עליית מדרגה משמעותית", אמר רא"ל 
גבוהה  מאוד  המוכנות  "רמת  בתראו"ג.  ביקורו  במהלך  כוכבי 
הזאת  לרגיעה  נותנים  לא  אנחנו  עזה.  ברצועת  אפשרית  למערכה 
מתוך  ההתכוננות  בתהליך  נמשיך  אותנו.  ולהטעות  אותנו  לבלבל 
מתמקד  התהליך  יום".  בכל  עימות  לפרוץ  יכול  שברצועה  הנחה 
בין  הקשר  המודיעין,  העצמת  המטכ"לי,  המטרות  סל  בהגדלת 
יחידות השדה למודיעין בזמן אמת, ארגון המרחב, אימונים ומאמץ 
בחציון הראשון של שנת  בוצע  נרחב.  במסגרת התהליך  לוגיסטי 
יחידות  כלל  עם  ובמטכ"ל  הדרום  בפיקוד  מלא  קרב  נוהל   2019
אגף  הגדיל  זאת,  לצד  עזה.  ברצועת  להלחם  שעתידות  השדה 
המודיעין בשיתוף עם פיקוד הדרום את סל המטרות למלחמה, תוך 
אש  תכניות  ובניית  רצ"ע  לזירת  באמ"ן  המטרות  יצור  מול  הכנות 

המותאמות למערכה. 

בחצי שנה האחרונה בנה פיקוד הדרום תוכנית אימונים ייעודית 
במסגרתה אימוני יחידות התבצעו על בסיס תרחיש דרומי. התוכנית 
כללה תרג"דים באש בשם "בוחן פד"ם" על פי קריטריונים יעודיים 
לתפקוד הגדוד בלחימה ברצועת עזה. במהלך החציון הראשון של 
"קפיץ  השתלמות  בוצעה  פד"ם".  בחני   "30 התקיימו   2019 שנת 
דרוך" בה תרגלו מפקדים מרמת המ"פ בסביבת VR שדימתה את 

אופי הלחימה הצפוי בעזה, והמחישה את הערכות האויב. 
לפני כשבועיים בוצע תרגיל פיקודי רחב היקף שבחן את תפקוד 
מפקדת הפיקוד ללחימה. מדובר באימון כלל המכלולים של הפיקוד 
במלחמה.  ולוגיסטיקה  תמרון  רחבה,  אש  הפעלת  לרבות  בחירום, 
של  הצטיידות  תהליך  ומומש  גובש  האחרונה  בתקופה  כן,  כמו 
בפן  במנהרות.  ללחימה  ייעודי  אמל"ח  לרבות  ללחימה,  אמל"ח 

הלוגיסטי, הוגברה משמעותית יכולת הניוד לצק"חים מהירים. 
לחימתיים  אלמנטים  ארבעה  בחיבור  דוגלת  הנוכחית  התפיסה 

ברצועה:  קצר  לחימה  לסבב  כהכנה 
ואיכותי  מוקדם  תכנון  אימונים, 
לעימות ברצועת עזה, איוש מסלולים 
והרחבת  הדרום  בפיקוד  ומרכזים 
גמישות  שיאפשר  הכלים  ארגז 
המכשול  פעולה.  בזמן  ועוצמתיות 
נמצא  אלו  שבימים  קרקעי,  התת 
עתיד  בנייה,  תהליך  של  בעיצומו 
קילומטרים  כ-38  של  באורך  להיות 
עילית.  גדר  של  קילומטרים  וכ-10 
המבצעי  המענה  את  ייתן  המכשול 
קרקע  התת  לאתגר  ביותר  האיכותי 

ואיום המנהרות. 

לכוחות  שיעניק  מתקדם  אמל"ח  פותח  היבשה  בזרוע  בנוסף, 
פיר  לפוצץ  מסוגל  הוא  חימר".  "חומת   - יתרון  עוד  המתמרנים 
מנהרה ובעזרת אפקט 'חוטר' לחדור לעומקה, להשמיד כל תשתית 
יכולת  ולאסוף מידע על אודותיה. כדי להגביר את  הקרויה בדרכו 
על  שמתבסס  חכם"  ב"מרחב  השימוש  החל  צה"ל  של  הקטלניות 
הטכנולוגית.  ברמה  התקיפה  מיצוי  לצורך  דיגיטלי  ואיתור  חיבור 
נזנחה  - גם המעטפת הלחימתית לא  אך מעבר לרמה הטכנולוגית 
מפקדת  "חמ"ל  בשם  החדשני  החמ"ל  הנרחב.  התרגיל  במסגרת 
בקרה אווירית אוגדתית" )מב"א( לקח גם כן חלק בתרגיל. החמ"ל, 
מכיל בחובו נציגי מודיעין, אש, אוויר וקרקע. הוא מתעסק בתפר 
בין חיל האוויר ללוחמי החי"ר נפתח במטרה לייצר שליטה ויכולת 
השמדה רצינית של כל הנוגע לאיומים המגיעים מהאוויר ומהשטח 
מרחב   - היחיד  בחידוש  מדובר  ואין  לקרקע.   הקרוב  האווירי 
הלחימה כפי שאנו מכירים אותו היום חווה 
לוחמים  למקם  במקום  כאשר  רציני  שינוי 
על הסוללה - הוקמו עמדות חדשות, תילים 
מוגברת  הגנה  שמאפשר  ותצפית  לאש 

והכנה פרקטית של קו המגע לחיכוך.
חלק  שלקחו  מהיחידות  אחת  כל  בסוף, 
בתראו"ג התאמנה על ייעודה בשעת השין 
יכולותיו,  ושלילת  האויב  למידת  תוך 
והיא מכירה את משימתה לעומק. ובעזרת 
העונות"  ו"ארבע  החדישות  הטכנולוגיות 
מדרגה משמעותית  עליית  ספק שחלה  אין 
והקרקעית  הימית  האווירית,  במוכנות 

למערכה פוטנציאלית בגזרה הדרומית.

יהודה פרנקל

רמיסת השבת בריש גלי נמשכת: בשבת הקרובה 
 20 בכביש  תשתית  עבודות  להתבצע  שוב  צפויים 
וכל  מחפיר  שבת  חילול  תוך  לצפון  השלום  מחלף 
יחסמו  העבודות  במהלך  הממשלה.  בחסות  זאת 
לתנועה 2 נתיבים שמאליים מתוך 4 במחלף השלום 

לצפון. 
אחת  לא  הביע  סמוטריץ'  בצלאל  התחבורה  שר 
כפי  אך  בשבת,  תשתית  לעבודות  נחרצת  התנגדות 
שלו  הראשונה  בשבת  כבר  ב'הארץ',  שפורסם 
בתפקיד הועסקו 272 עובדים בעבודות רכבת ב–16 
הצהיר  סמוטריץ'  יהודים.   111 מתוכם   — אתרים 
זה  נקודה.  בשבת,  לעבוד  צריכה  לא  "הרכבת  כי 

הסטטוס  זה  חיוני,  צורך  לא  זה  נפש,  פיקוח  לא 
זה,  את  ולקבל  זה  את  לדרוש  צריכים  אנחנו  קוו, 
נקודה". בפגישות בינו לבין ראש הממשלה בנימין 
נתניהו טרם מינויו לתפקיד, דרש נתניהו מסמוטריץ' 
העבודות  בנושא  מהומות  יעורר  לא  כי  התחייבות 

בשבת.
לפני  גן  רמת  העיר  מועצת  כך, החלטת  על  נוסף 
אוטובוסים  מערך  הפעלת  על  שבועות  מספר 
הקרובה.  מהשבת  החל  לפעול  שיחלו  בשבתות 
מקריית  אחד  אוטובוס,  קווי  שני  כוללת  התוכנית 
קריניצי במזרח העיר והשני בחניון הפארק הלאומי, 
תושבים  ויאספו  מרכזיים  תנועה  בצירי  שינועו 
בתחנות האוטובוס הקיימות. 15 חברי מועצת העיר 

הצביעו בעד ושישה התנגדו.

ערוכים למלחמה הבאה

חילולי שבת בכביש 20

כחלק מהתרגיל, התאמנו הכוחות המשתתפים על שיתוף הפעולה ביניהם במגוון תרחישים שכללו בין היתר - חדירת כוחות עוינים מהים, פינוי 
פצועים מוסק ואף כניסה קרקעית לרצועה • התרגיל הנוכחי הוא התרגיל המרכזי לסיכום תהליך המוכנות של צה"ל למערכת ברצועה, עליו הורה 

הרמטכ"ל, רא"ל אביב כוכבי, עם כניסתו לתפקיד

• במהלך העבודות יחסמו  בשבת הקרובה צפויים שוב להתבצע עבודות תשתית בכביש 20 במחלף השלום לכיוון צפון תוך חילול שבת מחפיר 
לתנועה 2 נתיבים שמאליים מתוך 4 במחלף השלום לצפון

צה"ל קיים השבוע תרגיל מלחמתי נרחב בשילוב כוחות אוויר וים

שבת היא מלזעוק

 התרגיל המלחמתי שהסתיים השבוע )צילומים: דובר צה"ל( 

 חילול שבת נרחב בכביש 20 
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מסלולי הלימוד:
הוראת מחשבת ישראל ותורה שבעל פה

ניהול וארגון מערכות חינוך
הוראת המדעים/ מתמטיקה

 מלגות עד גובה של 5,000 ₪

 הסעות חינם מהכניסה לירושלים

 לימודים יישומיים ומרתקים
שיזניקו אותך למקום הראשון בשוק העבודה

בחרת נכון כשהחלטת ללמוד 
תואר שני במכללה ירושלים.

אנחנו נדאג לך לשפע מלגות!

לפרטים ולהרשמה:
nathalieb@Michlalah.edu | 02-6750938

שואפת למצויינות

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה
קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

072-259-2845
לפרטים והרשמה:

נאמנה לערכים

  השלמה לתואר בחינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער בסיכון    
   לבעלות תעודת מורה מוסמכת בכירה, כולל קורסים קדם טיפוליים

  השלמה לתואר במנהל עסקים בהתמחות מערכות מידע
   לבעלות תעודת הנדסאית תוכנה

   הכרה בלימודים קודמים תינתן באופן פרטני, כל מקרה לגופו

מסלולי לימוד נוספים:
 משפטים

 חינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער בסיכון
  מנהל עסקים בהתמחויות:

   חשבונאות - ראיית חשבון / פרסום ושיווק / משאבי אנוש

 יש לך ערכים שעליהם את לא מתפשרת.
 בואי ללמוד לתואר בקמפוס החרדי אונו

בזמן הקצר ביותר )5 סמסטרים בלבד(
ובאיכות מקסימלית!
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אחוז החסימה של הבחירות
)וגם  האלה  בבחירות  האחרון  החודש  של  הסיפור 
עם  יתחבר  מי  החיבורים.  זה  הקודמות(  בבחירות 
מי כדי להגיע למספיק קולות כדי לעבור את אחוז 
החסימה, ומי לא יחבור עם אף אחד ויקח לטמיון החסימה 
כל  על  תלויה  החסימה  אימת  שיקבל.  הקולות  כל  את 
המפלגות הקטנות, והחיבורים המוזרים שנוצרים מעלות את 

תהייה האם יש הצדקה לאחוז חסימה גבוה. 
היה  שנים  כשש  לפני  החסימה  אחוז  להעלאת  שדחף  מי 
)מה  כנראה  היה  בכך  האינטרס  כאשר  ליברמן,  אביגדור 
יותר  או  שאחת  לכך  להביא  זרים(  פרסומים  פי  על  שנקרא 
זו  אם  החסימה.  אחוז  את  תעבור  לא  הערביות  מהמפלגות 
הייתה המטרה אזי מדובר בכישלון, שבבחירות לכנסת ה-20 
החסימה,  מעל  הרחק  והיו  משותפת  ברשימה  רצו  הערבים 
ובבחירות לכנסת ה-21 רצו בנפרד וגם כך עברו כולן את אחוז 
החסימה )אם כי קיבלו פחות מנדטים(. אז מה הועיל איווט 

בתקנתו? בגדול, לסבך דווקא את מפלגות הימין הקטנות. 
בבחירות הקודמות ברוב הסקרים ליברמן עצמו היה מתחת 
הוא  עצמן  בבחירות  למדי.  עקבי  ובאופן  החסימה,  לאחוז 
גם  ומפלגתו  כחלון  משה  מנדטים.   5 לקבל  והצליח  הפתיע 
היו באופן עקבי על גבול החסימה, והצליחו לעבור אותו רק 
במעט. דווקא מפלגת הימין החדש, שכל הסקרים צפו לה 5-9 
מנדטים, היא זו שלא עברה את החסימה, ולמעשה העניקה 
לליברמן את עמדת לשון המאזנים. אירוני, לא שהוא צפה את 

זה, אבל בסוף ליברמן קיבלת תועלת מהחוק שיזם. 
אחוז חסימה גבוה יש בו בעייתיות רבה – הוא מונע ייצוגיות 
שאזרחי  הוא  הדמוקרטי  הרעיון  הציבור.  דעת  של  מובהקת 
החשובים  נושאים  על  ולהשפיע  להצביע  יכולים  המדינה 
להם, ולמנות את הנציגים שעליהם הם סומכים שיבצעו את 
האג'נדה. כאשר אחוז החסימה גבוה, הרבה דעות ותפיסות 
חשובות  שהן  כיון  ביטוי,  לידי  לבוא  יכולות  ואינן  נמוגות 
שאחוז  כיון  אנשים.  של  מידי  קטנה  לקבוצה  מאד(  )ואולי 
רחבה,  תמיכה  לה  אין  כאשר  מפלגה  להקים  מונע  החסימה 
פשרה,  מפלגות  עבור  לבצע  נאלצים  רבים  עצמם  מוצאים 
אותם  שמייצגות  מפלגות  ולא  "בסדר"  יותר  או  פחות  שהן 

במדוייק.
מאידך גיסא, דווקא יש היגיון בכך, בשיטת הממשל אצלנו 
רעיוניים  שחיבורים  כך  קואליציוני,  רוב  חייבת  הממשלה 
ממילא צריכים להיווצר, וגם צריכות להיות פשרות בין חברי 
כך  יחד.  לשבת  שיוכלו  כדי  שונים,  נושאים  על  הקואליציה 
שבמקום שהמשא ומתן הקואליציוני יהיה מתמשך, מורכב, 
להתגבש  מתחילות  הקואליציות  וקצוות,  ויכוחים  מרובה 
כבר בטרם בחירות, ומציגות לבוחר מצג ברור יותר. במקום 
אין  שנוצרה  שבקואליציה  ימצא  ובסוף  א'  לראיון  שיצביע 

האג'נדה  על  בחירות  בטרם  כבר  שומע  הבוחר  ביטוי,  לו 
המוסכמת של הנציג שלו, ובוחר לפיה. 

קשה להשיב בנחרצות על השאלה האם אחוז חסימה גבוה 
הוא טוב או רע. בינתיים, אנחנו יכולים פשוט לנסות, ולראות 
את התוצאה. 3 מערכות בחירות שהתקיימו עם האחוז החדש, 
יאפשרו לנו להסיק מסקנות, ואם יהיה צורך, גם לבצע הערכה 

מחדש. 

אין עץ כסף בשביל
"מדיניות חברתית"

מפלגת ש"ס רצה עם קמפיין חברתי בבחירות האלה "הכוח 
החברתי בממשלה", ומנסה לתפוס את הנישה הפופולארית 
אבסורדיים.  לשיאים  החולפת  בקדנציה  הביא  שכחלון 
רחצה  חופי  חלוקתי,  צדק  למנות:  ניתן  ש"ס  של  ברשימה 
בחינם, העלאת שכר המינימום, הנחה במים, סבסוד קייטנות 
בפריפריה וצמצום פערים ברשויות, תכנית לאומית למלחמה 

בעוני, הקמת רשות ממשלתית למלחמה בעוני.
נוספים  שקלים  באלף  המינימום  שכר  העלאת  עוד:  ויש 
באמצעות  שכונות  שיקום  תכנית  והרחבת  חידוש  בהדרגה, 
מארנונה  גורף  ופטור  מצוקה  שכונות  של  מחודש  מיפוי 
לתושבי השכונות, קביעת צריכה מינימאלית הכרחית של מים 
וחשמל ולהחיל עליה הנחה משמעותית, חינוך חינם מגיל 0, 

הרחבת טיפולי שיניים חינם מילדים למבוגרים וקשישים.
וכרגיל כאשר פוליטיקאים מכבירים בהבטחות, כדאי תמיד 
לשם  הבטחה  או  מימוש,  ברות  הבטחות  אלה  האם  לבדוק 
הבטחה. כל הבטחה צריך שיהיו לה מקורות תקציביים. אם 

אין – בטלה ההבטחה. 
האם ממשלה יכולה להעלות את רמת החיים של האזרחים? 
רפורמות  שינויים  הליך קשה שדורש  וזה  כן.  היא  התשובה 
מבניות ומאבק עם קבוצות לחץ. האם הממשלה יכולה להביא 
התשובה  זה  על  גם  לעניים?  עשירים  בין  פערים  לצמצום 
זה  ואת  הראשון,  חשבון  על  בהכרח  יבוא  זה  אבל  חיובית. 
קל הרבה יותר לייצר. זה גם תואם בדרך כלל את האינטרסים 
של קבוצות הלחץ. העושר אף פעם לא מתחלק בשוויוניות, 
צריך  שוויון,  ובשביל  למהדרין.  שוויוני  להיות  יכול  והעוני 

להביא להגבלה יזומה של רמת החיים. 
או  יותר,  שוויונית  אך  יותר  ענייה  חברה  חשוב?  יותר  מה 
הראשונה  המחשבה  פחות?  ושוויונית  יותר  עשירה  חברה 
אנשים  יש   - ואינדיבידואלי  ערכי  הוא  כאן  שהשיפוט  היא 
שיעדיפו כך ויש שיעדיפו כך. בפועל, בחינה של ההיסטוריה 
מחברה  לעבור  מעדיפים  מראה שאנשים  רחוקה  הלא ממש 

הרבה  האנשים  את  הפערים  עניין  עשירה.  לחברה  שוויונית 
היא  שוויוניות  למדינות  עשירות  ממדינות  הגירה  פחות. 

אפסית.
לא נלך רחוק אחורה, בארה"ב תקיים שיח ציבורי מאד נוקב 
הבלתי  המהגרים  זרם  ממקסיקו.  חוקית  הלא  ההגירה  לגבי 
פוסק מעיד על רצון עז של אנשים רבים לעזוב את מקסיקו 
ולעבור לעבוד ולחיות בארצות הברית הבלתי שוויונית. ומה 
שחשוב להדגיש, המהגרים הלא חוקיים אינם זכאים לזכויות 
מגיעים  הם  דא.  וכגון  חופשות  בריאות,  ביטוח  סוציאליות, 
כדי לעבוד קשה בשוק החופשי, ולהרוויח כסף. זה עדיף להם 
מהשוויון שהם יכולים להשיג במקסיקו. כאשר יש לאנשים 
החופשי  השוק  של  ההזדמנויות  את  מעדיפים  הם  בחירה, 
על פני השוויון, וזה האנשים העניים ביותר, אלה שנמצאים 

בתחתית שרשרת המזון. 
אבל בארץ מציעים לעניים שוויון, ותכניות למלחמה בעוני, 
בזה  מתחילה  הבעיה  שיניים.  וטיפולי   0 מגיל  חינם  חינוך 
זה  את  נגיד  איך  צריך,  האלה,  המוצרים  את  לספק  שכדי 
צריך לשלם  כסף. מישהו  כן,  כסף.  צריך  בוטה?  לא  בצורה 
ממנו  נושרים  לילה  שכל  כסף  עץ  אין  ולממשלה  זה.  על 
יהיה  שלממשלה  כדי  אז  דולרים.  סטפות  או  זהב  מטבעות 
אותו  לקחת  צריכה  היא  האלה,  ההבטחות  את  לתת  כסף 
קודם כל מכם, האזרחים. המיסוי קודם לכל הוצאה, והמיסוי 
מדכא את הצמיחה, המיסוי מדכא עסקים והמיסוי מקטין את 
מפרי  ליהנות  רוצים  אנשים  לעבוד.  אנשים  של  המוטיבציה 
אם  כי  לממשלה.  מיסים  תשלומי  עבור  לעבוד  ולא  עמלם, 
לממשלה אין עץ כסף, אז אנחנו לא אמורים להיות עץ הכסף 

שאותו הפוליטיקאים סוחטים. 
לא  זה  מכל,  יותר  החלשות  לשכבות  לסייע  שיכול  הדבר 
קיצבאות ולא טיפולי שיניים חינם, אלא הזדמנויות לתעסוקה 
חופשי  השוק  כאשר  נוצרות  כאלה  והזדמנויות  איכותית. 
או לפתוח עסק  יכולים לעבוד  נמוך. כאשר אנשים  והמיסוי 
גבוה  מיסוי  וסיפוק.  עצמאות  הרבה  להם  מעניק  זה  קטן, 
וביורוקרטיה מורכבת מונעים את זה מהם. וכאשר האנשים 
משמשים עץ כסף, אז הם באמת צריכים הרבה יותר מטיפולי 

שיניים. 
כל "צמצום פערים", יבוא על חשבון הזדמנויות ואפשרויות 
תעסוקה של החלשים. רוב האנשים מעדיפים לחיות במדינה 
של הזדמנויות, ולא במדינה של מיסים. ובסוף המבחן הוא 
בהגירה, האם אזרחי ישראל מעדיפים לעבור לעבוד בארה"ב 
מפותחות  מארצות  חדשים  שעולים  או  חוקית,  לא  בצורה 
ליהודים  יגרמו  חינם  שיניים  טיפולי  האם  ארצה.  יגיעו 
נמוך  מיסוי  שדווקא  או  לישראל,  להגיע  ובצרפת  בארה"ב 

ואפשרות למצוא עבודה טובה הם שיביאו אותם לכאן.  



האם ממשלה יכולה להעלות את רמת החיים של האזרחים? התשובה היא כן. וזה הליך קשה שדורש שינויים 
רפורמות מבניות ומאבק עם קבוצות לחץ. האם הממשלה יכולה להביא לצמצום פערים בין עשירים לעניים? גם על 

זה התשובה חיובית. אבל זה יבוא בהכרח על חשבון הראשון, ואת זה קל הרבה יותר לייצר. 

"
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וחצי  כשעה  בעוד  הצהריים,  אחר  שישי  יום 
על  ירדו  והשלווה  השקט  המלכה,  שבת  תיכנס 
עיר התורה והחסידות הביפרים של מנהלי תאגיד 
המים "מי ברק" מצפצים, "17:45: פריצת ביוב 
ברחוב רבי עקיבא". פיני צברי, סמנכ"ל התפעול 
ומעדכן  הפניה  את  מקבל  ברק"  "מי  תאגיד  של 
בקבוצת הניהול של התאגיד כי ביובית שנמצאת 
הכן, כבר בדרכה למקום שעה קלה לאחר מכן, 
רחוב  של  תמונה  ישגר  גורי  ניר  התפעול  מנהל 
קודש,  שבת  לקראת  ושטוף  נקי  להיות  שחזר 
דוד צלניק מאחל לחברים שבת  מנכ"ל התאגיד 

שלום ושקטה.
כיצד  וכדי להבין  תרחישים אלו קורים לרוב, 
מתמודדים בתאגיד המים עם הבעיה הנפוצה, אני 
עושה את דרכי למגדלי שקל, שבפאתי בני ברק, 
"מי  והביוב  המים  תאגיד  משרדי  יושבים  שם 
ניכרים  ברק". לצד מפות העיר שמכסות חלקים 
המציג  אחד  גדולים  מסכים  ניצבים  מהקירות, 
את לחצי המים ברחבי העיר, השני את הקריאות 

שנפתחות במוקד 106, עד לטיפול בהם.
ברק',  'מי  בכירי תאגיד המים  את הראיון עם 
אני מקיים בכדי לנסות ולענות על שאלות תושבי 
העיר בפורומים השונים, על פיצוצי מים, עבודות 
מפעם  שעולים  כפי  המים,  ואיכות  תשתית, 
לפעם, בעיקר בזמני עומס על מערכות התשתית 

העירוניות.
המים  תאגיד  בכירי  יושבים  השולחן  סביב 
דוד  התאגיד  מנכ"ל  ברק",  "מי  העירוני  והביוב 
והמהנדס  צברי,  פיני  התפעול  סמנכ"ל  צלניק, 
קיר  לצד  כאן,  קלצ'בסקי.  עמוס  אינג'  הראשי, 
בכירי  יענו  הצטיינות,  בתעודות  וגדוש  עמוס 

התאגיד לשאלות השונות. 
על  בסקירה  פותח  צלניק  דוד  מנכ"ל התאגיד 
העיר  האחרונה  "בשנה  ברק,  בבני  המים  משק 
מתוכם  מים,  מ"ק   12,126,822 צרכה  ברק  בני 
כשליש מסופיקים באופן עצמאי. אנחנו מספקים 
מים ל-43,432 צרכנים ברחבי בני ברק, לתאגיד 
ברחוב  המים  מגדל  גדולים,  מים  מאגרי  שני 
וכעת  הבנים,  בהר  המים  ובריכת  איש,  חזון 
נוסף  מים  מאגר  בניית  ביצוע  לקראת  אנחנו 

לקידוחי  בנוסף  הינם  אלו  העיר. מאגרים  בצפון 
בארות מים מהם אנו מפיקים מים באופן עצמאי. 
עובדה חשובה היא 80% מצריכת המים מסולקת 

למערכת הביוב העירונית. 
לראות  ניתן  הקיר,  על  התעודות  שלל  בין 
ובהם  הצטיינות  אותות  קיבל  ברק  מי  שתאגיד 
במגזר  למצויינות  הלאומי  בפרס  התאגיד  זכה 
 ISOתקני  5 הנושא  פלטינה  תו  קיבל  הציבורי, 
המים  תאגידי   10 בין  ונמצא  לאומיים,  בין 
המצויינים בישראל, עד שמערים אחרות מגיעים 

ללמוד על פעולת התאגיד בחירום ובשגרה. 

מערכת הביוב משודרגת 
מידי יום

ואני  התכנסנו,  שלשמו  לנושא  חוזרים  אנחנו 
מבקש להבין מדוע לעיתים אנו רואים מחזות של 
פריצת ביוב ברחובות בני ברק, בעיקר בימי שישי 

או מוצאי חגים. 
"כדי לענות על השאלה" אומר מנכ"ל התאגיד 
העיר  של  והביוב  במים  מערכת  כי  אציין  צלניק 
בני ברק הונחה לפני עשרות שנים, והיא תוכננה 
לספק מים ולסלק ביוב ל-80 אלף תושבים. ברוך 

השם, היום גדלה העיר בני ברק והתפתחה מאוד, 
על  הלחץ  ולכן  כ"י,  תושבים  אלף   220 ומונה 
מערכות הביוב והמים הוא פי שלושה על אותן 
 3% מעל  הינו  הטבעי  הגידול  כאשר  מערכות, 

לשנה וגודל משנה לשנה".
אנו  הטבעי?  הגידול  עם  מתמודדים  "איך 
ראשית,  במקביל  מישורים  בכמה  מתמודדים 
ביוב,  קווי  והחלפת  שדרוג  מבצעים   אנחנו 
לקווים וכתרים גדולים יותר שיכולים להתמודד 
הקמת  מאז  ה'  ברוך  יותר  רבה  ביוב  זרימת  עם 
בעיר,  הביוב  מרשת  כשליש  שדרגנו  התאגיד, 
מקבל  אינו  התאגיד  כי  לציין  המקום  כאן 
המים  תשלומי  ורוב  ממשלתי  מגורם  הכנסות 
המים  בתשתיות  להשקעה  הולך  התושבים  של 
והביוב. שנית, אנחנו עורכים באופן רציף ושותף 
במקומות  הבקבוק,  צווארי  של  מדויק  מיפוי 
מגוונות  סיבות  עקב  ביוב  לפריצות  המועדים 
ובין היתר לחצים כמויות ומערכות פיזיות  כמו 
למשל ברחוב זכריה, אשל אברהם, רבי עקיבא, 
בדיקות  מתבצעות  למיפוי  בהתאם  ז'בוטינסקי, 
הקווים  את  לפתוח  מנת  על  עומס,  בימי  יזומות 
ולאפשר זרימה חזקה וחלקה של ביוב בזמני לחץ  

ולמנוע הצפות.
אנחנו מקבלים בשנה כ-3000 קריאות למוקד 
106, כולן מטופלות באופן מיידי על ידי הצוותים 

בעשור האחרון, החלפנו 
תשתיות מים וביוב בלמעלה 

ממאה רחובות בעיר

"תשתיות הביוב בעיר 
תוכננו כדי לסלק 

ביוב ל-80 אלף איש, 
כיום אנחנו באותן 
מערכות מסלקים 

מים ל220 אלף 
איש כ"י, ולכן אנחנו 
עובדים כל העת על 

שדרוג התשתיות 
בכל רחבי העיר, כדי 
לתת מענה לגידול 

המבורך"

ברק  בני  תושבי  אתם,  ואיך  ביוב?  בפריצות  ברק"  "מי  בתאגיד  מטפלים  כיצד 
יכולים למנוע סתימות ביוב באזורכם? וכיצד מתמודדים עם גידול עצום במספר 
האוכלוסייה באספקת המים? בכירי תאגיד המים "מי ברק" בראיון מיוחד משיבים 
העיר.  ברחבי  החסימה"  אחוז  "להורדת  המאמץ  את  וחושפים  השאלות,  כל  על 

ראיון מיוחד

איתי גדסי

מנכ"ל התאגיד דוד צלניק סמנכ"ל התפעול פיני צברי בפגישת עבודה עם ראש העיר הרב אברהם רובינשטייןזמן שיא בערב שבת

"
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את  מנטרים  אנו  כמו"כ  שלנו שנמצאים בשטח, 
למשל...  הבעיות,  את  ללמוד  מנת  על  הפניות 
עקיבא,  רבי  ברחוב  האחרון  הביוב  בפיצוץ 
הוצאנו מקו הביוב טונה של מגבונים.  זה משקל  

עצום בכל קנה מידה"

ממה נגרם פיצוץ בביוב? 
מגבונים מגבונים ושוב 

מגבונים!

כשאנחנו מגיעים לעניין פריצות הביוב, מציג 
הנתונים,  את  קלצ'בסקי  עמוס  הראשי  המהנדס 
זמן  שהוא  זה,  ברגע  הביוב  מערכת  ומסביר, 
מ"ק   2000 מסלקת  הביוב  מערכת  בעיר  ממוצע 
מים בשעה. תסתכל על המסך, אין קריאות למוקד 
על פריצות ביוב, כי הכל בסדר. מה שקורה בימי 
שישי וערבי חגים, זה זמן שיא כי כולם נערכים 
ואז  מקוואות,  כביסה,  מכונות  מקלחות,  לשבת, 
ל-4000  מכפול,  בלמעלה  קופצת  המים  צריכת 
למערכת  מהברז  מגיעים  הללו  המים  מ"ק, 
3 שעות בערך, ואז  הביוב המרכזית שלנו בתוך 
מתחיל הלחץ הגדול. זרימת המים של ימי החול 
הצינור  בדפנות  הלכלוך  הצטברות  על  גוברת 
אך בזמני עומס כשלחץ המים מכפיל את עצמו 
ולסתימת  המצטבר  הלכלוך  להצפת  גורם  הוא 
בבדיקות  בצינורות?  לנו  ומה מצטבר  המערכת. 
שלנו מצאנו כי ברוב המקרים מדובר במגבונים 

שנזרקו לאסלה.
"אנחנו  מסביר:  צלניק  דוד  התאגיד  מנכ"ל 
יוצאים השבוע בקמפיין הקורא לציבור "להורדת 
אחוז החסימה", המגבונים הנזרקים לאסלה הם 
את  העיר  ולתושבי  לנו  סותמים  משמעית  חד 
מערכת הביוב, ואנחנו מנסים למגר את התופעה. 
כשאדם זורק מגבון, ורואה שהוא לא נתקע, הוא 
חושב שזה בסדר, הוא צריך להבין שהמגבון הזה 
נכנס לצנרת, ובהמשך הדרך, זה יכול להיות בניין 
או  בעיקול  נתקע  הוא  ליד,  רחוב  אף  או  אחריו 
במסמר שנמצא בחיבורי הצינורות, ונתפס. עליו 
נתפסים עוד ועוד מגבונים, עד לסתימת הקו. ואז 

כשלחץ הביוב עולה, ההצפה מגיעה.
מציין  לאחריני"  "חב  של  עניין  גם  פה  יש 
ששכנים  במקרים  נתקלתי  התפעול,  סמנכ"ל 
הוציאו לא מעט כסף, על פתיחת קו ביוב, למרות 

שיתכן  שהפסולת הגיעה בכלל מבניין אחר.

שליטה טכנולוגית און ליין

מנכ"ל התאגיד דוד צלניק, "אנחנו בערב שבת 
קריאת  כל  שיא,  בכוננות  נמצאים  שבת  ומוצאי 
מוקד על פיצוץ מגיעה למנכ"ל התאגיד, סמנכ"ל 
התפעול, והמהנדס, ומשם יורדים לטיפול, אנחנו 
נכנסה  אם  מבחינתנו  הטיפול,  אחר  עוקבים 
הינה  התחושה  ביוב  פריצת  עם  רחוב  ויש  שבת 
מוציאים  אנו  שבת,  במוצאי  גם   . מאוד  כואבת 
את הצוותות לשטח במהירות האפשרית  על פי 

קריאות המוקד. 
הינה  השליטה   - העיר  ברחבי  המים  לחצי 
טכנולוגית במלואה ונתונה במעקב רציף ושוטף  

כולל יכולת הסטה ושינוי ע"פ צורך. 
כל זאת לצד שמירה על הייחודיות של בני ברק 
המים  מערך  וחגים  בשבתות  הלכתית.  מבחינה 
מים  ממקורות  ומנותק  עצמאית  מנוהל  בעיר 
והאנרגיה  השאיבה  פעולות  חיצוניים.  וחשמל 
רבי  מתקדמי  גינרטורים  באמצעות  מתבצעות 
בשעת  והספקה  לתפקוד  המסיעים  עוצמה 
חירום, בעוד תאגידים אחרים מתרגלים אספקת 
שבת  כל  אצלנו  בשנה,  פעם  חירום  לשעת  מים 

מספקים מים עצמאית כמו בשעת חירום.

"מיפינו את המקומות 
המועדים לפריצות 

ביוב, וכשאנחנו מזהים 
באמצעים טכנולוגיים 
על עומס בקו, אנחנו 

יוזמים שטיפת קו 
בלחץ גבוה כדי לשחרר 
את הסתימות ולמנוע 

פיצוץ"

"
"ערבות הדדית: 

כשאדם זורק מגבון 
לאסלה אצלו בבית, 

הוא צריך לדעת 
שזה גורר סתימה, 
אם לא היום, בעוד 
שבועיים, ואם לא 
אצלו אז ברחוב 

הסמוך. מגבונים הם 
לא מתכלים, ולכן הם 

נשארים במערכת 
הביוב. 

12,126,822 מ"ק מים, ל-43,432 צרכנים ברחבי בני ברק, שני מאגרי מים גדולים, מגדל המים ברחוב חזון איש, ובריכת המים בהר הבנים

הביובית בפעילות בערב שבת טון מגבונים

"
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