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פשוטה, וכאמור אנחנו נמתין כעת בסבלנות לתוצאות האמת. 
לא  נתניהו  המסתמנות,  התוצאות  לפי  לומר  אפשר  זאת  עם 

הצליח במשימתו".
"לישראל ישנם אתגרים ביטחוניים אדירים, ומי כמונו– עם 
יודעים איך להתמודד   – יותר ממאה שנות שירות במצטבר 
איתם. אבל לא פחות מהביטחון, מדאיג אותי השסע בחברה 
במערכת  הפכו  בינינו,  הפנימיים  הסדקים  הישראלית. 
הבחירות הזו לקרעים המאיימים לפרק אותנו מבפנים. עלינו, 
כהנהגה, לפעול לאלתר כדי לאחות אותם. החברה הישראלית 
חזקה, חיונית ובוטחת בעצמה. יחד עם זו היא פצועה והגיעה 
גם  מכאן  קורא  "אני  כי,  אמר  לסיום  אותה".  לרפא  השעה 
ליריביי הפוליטיים מכל המחנות, הניחו בצד את המחלוקות 
צודקת  טובה,  ישראלית  חברה  למען  יחדיו  נפעל  ובואו 
ושוויונית לכל אזרחיה. אנחנו נמתין לתוצאות האמת נראה 
באמת מה אמר הבוחר ונלך לאורו אבל בכל זאת אני רוצה 
לשתף אתכם שאתמול בלילה הייתי בכותל, וביקשתי שוב: 
כוחי  בכל  אפעל  בתוכנו".  שלום  ועשה  עלינו,  שלום  "הבא 

כדי לממש את השליחות הזאת".
המשותפת  הרשימה  ליו"ר  גם  גנץ  התקשר  נאומו,  בתום 
איימן עודה, גנץ ביקש ממנו להיפגש בימים הקרובים ועודה 

נענה ואמר שיעדכן את חבריו לרשימה.

 החזירו עטרה: ש"ס

הבחירות  במערכת  והספידו  כמעט  כבר  ש"ס  מפלגת  את 
הקודמת, אך היא הפתיעה עם 9 מנדטים וגידול של עשרות 
אלפי קולות חדשים, בעיקר בפריפריה. הפעם, בזכות קמפיין 
קולות  ואלפי  נוסף  מנדט  המפלגה  הביאה  במיוחד,  מוצלח 
פשוט  תפקידה,  את  תסיים  שהמפלגה  שחשב  מי  חדשים. 
טעה ובגדול והמפלגה נרשמת כאחת המפלגות היותר יציבות 

בכנסת.
יו"ר ש"ס השר אריה דרעי אמר בכנס הניצחון בירושלים 
כי, "במשך 5 שנים גיהצו אותנו, מחקו אותנו, אמרו שש"ס 
סיימה את דרכה. אמרו שלא נעבור את אחוז החסימה וקיבלנו 
ההסתה  שלמרות  לכם  אומר  כבר  אני  מנדטים.   8 בסוף 
ש'עוצמה'  אחרי  וזה  קולות  אלפי  בעשרות  עלינו  החמורה 
רקע המדגמים שהעניקו למפלגה  על  קולות".  לנו  גם לקחו 

בין שמונה לתשעה מנדטים, אמר דרעי, "באתי כעת מביתו 
של חכם שלום ואמר לי שעשירי קודש. כולם הספידו אותנו, 
אנחנו  התוצאה.  ב"ה  והנה  תפקידנו  את  שסיימנו  אמרו 
להודות  באנו  גדול.  ידיעה  חוסר  לנו  שיש  למרות  שמחים 

לקב"ה אנחנו לא כפויי טובה". 
אריה  צריך  "ביבי  האלפים  צעקו  דרעי  של  נאומו  בזמן 
לדבריו,  חזק".  ביבי  צריך  אריה  "עכשיו  הגיב:  דרעי  חזק". 
"אמליץ על נתניהו. היתה מערכת עם הסתה נוראה. נכנסים 
למעשה הרכבת ממשלה מסובך". השר דרעי בסיום נאומו: 
להקים  ונוכל  ייעלמו  והחרמות  הפסילות  שכל  מקווה  "אני 
ממשלה במהרה. אני גאה בשסניקים שלנו שפועלים עם אש 

בעיניים". 
בראיון ל'ווינט' העריך דרעי כי "אני מעריך שתהיה ממשלה 
של נתניהו ושש"ס תהיה בקואליציה. אני סופר את הקולות, 
אני רואה כזה דבר: לנתניהו יש 56 ממליצים בטוחים, לגנץ 
את  לפזר  רוב  אחד משניהם  לאף  אין  שני,  דבר  זה.  את  אין 
הכנסת. פירושו של דבר שחייבים להקים ממשלה. אם היא 
מפלגה. ממשלה  איזו  עוד  שנצרף  להיות  יכול  קטנה,  תהיה 
רחבה? יכול להיות". דרעי הוסיף כי לדעתו, "יש הרבה יותר 
לפני ארבעה חודשים,  היום מאשר  סיכויים להקים ממשלה 
כשהיינו תקועים עם אביגדור ליברמן, היום אף אחד לא יכול 
הוא  כי  וטו  להטיל  למישהו  מציע  לא  אני  תנאים.  לעשות 
יישאר בחוץ". לדבריו, "אני מעריך שתהיה ממשלה בראשות 
נתניהו, וש"ס תהיה חברה בקואליציה הזאת". דרעי הצהיר 
בראיון כי הוא לא פוסל ישיבה עם ליברמן, "אני לא אמרתי 
בלי ליברמן. הוא אמר. מי שהלך על הסתה וכותרות אחדות 
חילונית זה הם. בוא נחכה ונראה את התוצאות האמיתיות". 
עוד הוסיף כי, "שמחתי לשמוע שליברמן לא פוסל אף אחד 
אני  החיובי.  בצד  היום  שהזיג-זג  השם  ברוך  אז  פרסונלית. 
הרבה  יש  פתוחים  הקלפים  שבוע.  לפני  היה  מה  אזכיר  לא 

אופציות".

 שובר שוויון: ליברמן

מי שהביא את מדינת ישראל לסיטואציה הקשה הזו, הוא 
יו"ר ישראל ביתנו שלקח על עצמו פרויקט להוריד את נתניהו 
אחרי  המאזניים  לשון  הוא  כעת,  הממשלה.  ראשות  מכס 

שהגדיל את כוחו בזכות הסתה חסרת מעצורים כנגד המגזר 
החרדי וקודשי ישראל. כעת, הוא יכול לבקש כמעט הכל וגם 
הכל,  לעשות  מסוגל  הוא  ואחרים.  כאלה  בתרחישים  לקבל 
להפיל ממשלה, להזיק לממשלת הימין )המתנחל מנוקדים...( 
ואולי גם לגרום לציבור החרדי לשנות אופוזיציה. כעת הוא 

עסוק בלהמשיך להוכיח לביבי מי הבוס.
תוצאות  על  בירך  ליברמן  אביגדור  ביתנו  ישראל  יו"ר 
ליברמן  המדגמים, שהצביעו על הגדלת כוחה של מפלגתו. 
קרא להקמת ממשלת אחדות רחבה, לאור התוצאות שהראו 
ורק  על קרב צמוד בין הליכוד לבין כחול לבן. "לנו יש אך 
רחבה המורכבת  לאומית-ליברלית  – ממשלה  אופציה אחת 
כבר  אומר  "אני  לבן", אמר.  וכחול  הליכוד  ביתנו,  מישראל 
הערב לנשיא המדינה, לא לחכות לפרסום תוצאות רשמיות 
אלא מותר גם באופן בלתי רשמי, להזמין את ראש הממשלה 
לא  לשיחה  גנץ  בני  לבן  כחול  יו"ר  את  גם  נתניהו,  בנימין 
הכל  לעשות  וצריך  זמן,  לנו  "אין  ליברמן.  אמר  פורמלית", 
לא  מגעים  יהיו  מקרה  שבכל  וברור  יכולים  אנחנו  במקביל. 
פורמליים. יהיו שליחים מטעם עצמם והצדדים. שמעתי הרבה 
מהפרשנים  חלק  לאכזב  מצטער  ואני  לכאן  בדרך  פרשנויות 
בנאומו.  ליברמן  הוסיף  המאזניים",  לשון  נהיה  שלא  שקיוו 
במצבי  ורק  אך  אפשרית  אחדות  שממשלת  תמיד  "אמרנו 
חירום ואני אומר לכל אזרח שכרגע צופה בנו – המצב, גם 
ממה  יותר  הרבה  חירום  מצב  הוא  כלכלית,  וגם  ביטחונית 
שאפשר לחשוב, ואני לא רוצה להפחיד או לדכא אף אחד. 
לרוטציה,  ופיתויים  הצעות  שום  יעזרו  לא  ואומר,  חוזר  אני 
תיקים ותקציבים. כל מה שאמרנו, נכון גם עכשיו", אמר יו"ר 
ישראל ביתנו וטען כי גם אם הליכוד וכחול לבן יקימו ממשלת 
אחדות לבדן, זה עדיף מדשדוש במו"מ בלתי פוסק. "אנחנו 
בלעדינו  גם  אבל  כזאת  להיות חלק מממשלה  נשמח  כמובן 
זה עדיף מממשלה צרה. מבחינתי אין שום מגעים שהם לא 

רשמיים. אנחנו משחקים את המשחק עם קלפים פתוחים".
ביום שלמחרת חידד ליברמן ואמר: "המסקנה ברורה – יש 
אופציה אחת ויחידה, והיא ממשלת אחדות לאומית, ממשלה 
ליברלית רחבה. לא נצטרף לשום אופציה אחרת. חבל לבזבז 
את הזמן". בנוסף הביע ליברמן אכזבה מנאומו של בני גנץ 
כוונתו להקים ממשלת אחדות  אמש על כך שלא הודיע על 
רחבה כפי שליברמן ציפה. הוא הוסיף כי אין אופציה לשבת 

בממשלת ימין צרה עם המפלגות החרדיות.
"מנדט לפה או לשם לא ישנה את התמונה, יש רק ברירה 
אחת – ממשלת אחדות לאומית", אמר ליברמן בצאתו מביתו 
ביישוב נוקדים, "לאף אחד אין 61 ממליצים לממשלה, לכן גם 
לא יהיו 61 ממליצים לפיזור הכנסת. אנחנו חוזרים ואומרים 
במסגרת  ליבה  לימודי  זה  לממשלה  כניסה  של  סף  תנאי   –
חינוך חרדי, אנחנו נתנה כל תמיכה ממשלתית במסגרת חינוך 
הוא  ליברמן.  אמר  ליבה",  לימודי  כניסת  עם  ורק  אך  חרדי 
שב והבהיר כי מבחינתו יש אפשרות אחת ויחידה, "ממשלת 
לשום  נצטרף  לא  רחבה.  ליברלית  לאומית, ממשלה  אחדות 
אנחנו  אופציה.  שום  קיימת  לא  מבחינתנו  אחרת.  אופציה 
או  הערבית  המפלגה  עם  בממשלה  לא  ובטח  בטח  נשב  לא 
רשימה משותפת, זה אבסורד, לכן כולם צריכים להבין שחבל 
פשוט לבזבז את הזמן, לנסות להתדיין, להפעיל לחצים, צריך 

כמה שיותר מהר להתכנס למסלול אחד אפשרי".

 השמחה: יהדות התורה

הצלחה  זה  התורה,  יהדות  את  שמאפיין  משהו  יש  אם 
מסחררת בפער אדיר בלהוציא את ציבור המצביעים לעצרות 
אין  אחרי,  דווקא  המפלגות,  משאר  ובשונה  הבחירות  ערב 
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בכשרות בד״ץ העדה החרדית שמסומנים עם פס הזהב
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להצלחה  חשוב  לא  פרט  ניצחון.  כנס  אלא  ניצחון,  חגיגות 
לא  המפלגה  מסקרן.  בהחלט  אבל  המפלגה,  של  הגדולה 
חששה לעתידה בבחירות האחרונות, אבל כן עמדה בסיכון 
שהביאה  חזקה  מטה  עבודת  אבל  שניים.  או  מנדט  לאבד 
עוד ציבורים ועוד ציבורים, דווקא העניקה לה אלפי קולות 
חדשים ומיקמו אותה במקום בטוח שממנו אפשר רק לעלות 
בכמות המנדטים, אבל סכנת האופוזיציה, עדיין מאיימת על 

המפלגה כמו שמאיימת על האחות הגדולה – ש"ס.
הניצחון  בנאום  ליצמן  יעקב  ח"כ  התורה  יהדות  יו"ר 
אבל  בקולות  ולעליה  אדיר  להישג  "זכינו  לפעילי המפלגה: 
לגדולי  ציות  הוכחנו  להן.  ונמתין  מדגמים  תוצאות  רק  אלו 
ישראל, עשינו קידוש השם אדיר ולא נוותר על עקרונותינו. 
ההישג שלנו הודות למועצת גדולי התורה, לאחדות הגדולה 
והשותפות עם קהילת הרב דוד חי הכהן מבת ים". עוד הוסיף 
כי, "שוחחנו עם ראש הממשלה נתניהו ונמליץ עליו. אנו לא 
נגד ממשלת אחדות אך זה לא יוכל לכלול את לפיד. לצערנו 
הבחירות הללו היו רוויות הסתה ושיסוי נגד החרדים והדת, 
אנו מקווים ומייחלים שהשיח הנורא הזה ייפסק לאלתר. ראיתי 
את הפעילים במשך היום ואת ההתלהבות ושמחים בתוצאות 
ונחכה לתוצאה הסופית שיכולה להשתנות כפי שהיה בפעם 
ותפעל  בעמדותיה  לדבוק  תמשיך  התורה  יהדות  הקודמת. 
למען הציבור בישראל וצביונה היהודי של המדינה באחדות 
ועדת  ויו"ר  התורה'  'דגל  יו"ר  נאם  מכן  לאחר  ובכבוד". 
הכספים ח"כ משה גפני שאמר בכנס המפלגה בפתח תקוה: 
לא היינו צריכים לחכות למדגם כדי לדעת שאנחנו נמצאים 
בין 8 ל9 מנדטים, ראינו את זה בכל הארץ. עשינו קידוש השם 
ובתוצאות  המסיתים  כנגד  מלחמה  השבנו  כדוגמתו,  שאין 
האמת שמגיעים אלינו,בכל מקום ומקום יש עליה של קולות 
ליהדות התורה". עוד הוסיף כי, "אנחנו לא מזגזגים כמו שיש 
ויום אחד  נתניהו  יום אחד הוא עם  אחד שנוהג לעשות כך, 
הולכים  אנחנו  כעת שוב,  זה  את  אומר  ואני  גנץ, אמרנו  עם 
עם נתניהו והוא גם יקים בעזרת השם את הממשלה הבאה. 
גם יהדות התורה וגם שס הביאו הישג חסר תקדים – אנחנו 
על הגלגל. ההצלחה שלנו היא בגלל האחדות הנפלאה שיש 
 – המתנדבים  ולכל  הפעילים  לכל  תודה  במפלגה.  בינינו 

קידשתם שם שמיים, היהדות החרדית ניצחה".
סגן השר מאיר פרוש אמר בכנס של יהדות התורה: "תודה 
לכל הפעילים שעבדו קשה, ראו את הלהט בשליחות רבותיהם. 
תודה לחוגי הציונות הדתית וחסידות חב"ד שהוכיחו נאמנות 

ועליה גדולה בריכוזים שלהם. אנחנו מחוייבים להם".
חריפה  ביקורת  העביר  התורה'  ב'יהדות  בכיר  זאת,  אם 
במיוחד על ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי, "ביבי לא 
סיפק את הסחורה, הקמפיין שלו היה גרוע. חשבנו שיוציא 
איזה שפן ביום הבחירות, הוא חשב שכבר זכה.  דרשנו ממנו 
לצאת לקמפיין נגד ליברמן שהדיר אותנו והוא לא עשה את 
ידי  על  הבכיר  צוטט  שלומיאליות",  התנהלות  בקיצור,  זה. 

יניר קוזין ב'גלי צה"ל'. 
בראיון  אמר  ליצמן  יעקב  השר  וסגן  התורה  יהדות  יו"ר 
ל'ווינט' כי, "אנחנו עם נתניהו עד הסוף. לא תהיה תזוזה של 

לדבריו,  מאופוזיציה".  מפחדים  לא  לפיד.  בעניין  מילימטר 
"לנו יש שמונה מנדטים וגם לש"ס שמונה. יש שישה-שבעה 

לימינה. יחד יש לנו קואליציה חזקה בנוסף לנתניהו". 
יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני אמר בראיון ל'חדשות 12' 
כי, "אם מישהו משועשע מזה שבני גנץ יהיה ראש ממשלה 
יקים את  גם  והוא  נתניהו  לו. אנחנו הולכים עם  – שיבושם 
"אנחנו  כי,  הוסיף  צה"ל'  ל'גלי  בראיון  הבאה".  הממשלה 
כדי  רק  קואליציה  לכל  נזחל  לא  עקרונותינו,  על  עומדים 
להליכוד  לציבור המסורתי,  נאמנות  לנו  יש  להיות בשלטון, 
ולעומד בראשה נתניהו. ואם אנחנו נהיה באופוזיציה – נלמד 

אותם פרק בדמוקרטיה".

 האכזבה: ימינה

מעשרה  למעלה  להביא  אמורה  הייתה  ימינה,  מפלגת 
התקווה  הייתה  שקד  איילת  המושיעה,  והמלאכית  מנדטים 
קיבלה שבעה  למעשה, המפלגה  קרה.  לא  זה  יתממש.  שזה 
במכתב  כן,  כמו  נתניהו.  מצד  קולות  שתיית  אחרי  מנדטים, 
הודיעו  אדלשטיין,  יולי  הכנסת  ליו"ר  ימינה  סיעת  ששלחה 
היהודי- הבית   – סיעות  לשתי  התפלגות  על  הסיעה  ראשי 

בראשות  החדש  והימין  פרץ  רפי  בראשות  הלאומי  האיחוד 
למצבן  המפלגות  שתי  חוזרות  הזה  במהלך  בנט.  נפתלי 
 .2019 המקורי לפני האיחוד במערכת הבחירות השנייה של 
ינהלו את המשא  כי  הודיעו  ימינה  בסיעת  אומרים  זאת,  עם 
ומתן הקואליציוני במשותף וכי ימליצו על נתניהו אצל הנשיא 
ראובן ריבלין. כמו כן, בליל הבחירות שוחח ראש הממשלה 
נתניהו עם שר החינוך לשעבר נפתלי בנט והשניים סיכמו על 
גם במו"מ הקואליציוני  יחד  "נמשיך לעבוד  שיתוף פעולה. 
וגם אח"כ בכנסת, אמרה שקד. "זה אתגר גדול לימין להצליח 
להרכיב ממשלה אבל נעשה מה שצריך. זה לא בלתי אפשרי, 

המדגמים  תוצאות  היוודע  עם  עליו"  שנמליץ  לביבי  אמרנו 
עם  החיבור  התוצאה  "במבחן  פרץ:  רפי  החינוך  שר  אמר 
איילת שקד לא הביא את התוצאה המיוחלת". גורמים בכירים 
לוואלה:  בראיון  היו"ר  נגד  חריפה  במתקפה  פתחו  בימינה 
כדי  מאוחדת  הרשימה  את  להשאיר  מתעקשת  שקד  "איילת 
לעמעם את הכישלון שלה ולהישאר יו"ר של רשימה בינונית 

ולא רשימונת קטנטנה של הימין החדש".

 העבודה חצתה את הגשר

אמר  פרץ  עמיר  כ  ח"  'העבודה-גשר',  מפלגת  יו"ר 
לראש  מכאן  לפנות  רוצה  "אני  המפלגה:  לפעילי  באירוע 
הממשלה בנימין נתניהו, אני יודע שאתה אדם עסוק, יש לך 
תחסוך  גשר  העבודה  אל  אלינו  הטלפון  את  רבים,  עיסוקים 
מעצמך. אני כבר הייתי שר ביטחון, סגן ראש ממשלה, יו"ר 
לפתות  ינסה  לא  שאיש  תפקיד.  מחפש  לא  אני  ההסתדרות. 
עם  נשב  לא  נקיים.  התחייבנו.  אמרנו.  במה.  לכם  אין  אותי. 
נתניהו". "אמש שוחחתי עם יו"ר כחול לבן בני גנץ, בימים 
לא  "אנחנו  כי,  והוסיף  פרץ  אמר  ניפגש",  אנחנו  הקרובים 
ניתן להדיר אף אוכלוסייה ואף מפלגה מהסיכוי לעשות שינוי 
היסטורי בישראל. אומר זאת חד וברור: גם הרשימה הערבית 
המשותפת צריכה להיות מוזמנת אל שולחן המו"מ. ישראל 
עם  חינם  ואהבת  ריפוי  ואין  מנתניהו  ריפוי  עכשיו  צריכה 
איימן עודה,  וקיטוב חינם, כפי שאסור להחרים את  חרמות 
אסור להחרים את החרדים ואת נציגיהם בכנסת". פרץ אמר 
העבודה  מפלגת  יו"ר  לתפקיד  "נבחרתי  כי,  לפעילים  עוד 
העבודה  תנועת  של  הארוך  התלם  את  מחדש  לחרוש  בכדי 
בכדי  כאן  אני  ברור,  שיהיה   – לכם  אומר  ואני  המתחדשת, 
שחיברנו  ולאחר  שנבחרתי  אחרי  חודשיים  היום,  להישאר. 
אבקסיס,  לוי  אורלי  עם  גשר  תנועת  את  העבודה  לתנועת 
אנחנו יכולים לומר בשם למעלה מ-220,000 בוחרים שנתנו 
גשר,   – העבודה  מפלגת  העבודה,  שתנועת  אמונם,  את  בנו 
חיה, נושמת, מחוברת אידאולוגית והיא כאן בכדי להישאר".

ההישג: הרשימה המשותפת

מפלגת הרשימה המשותפת הצליחו להגיע להישג מכובד 
בכנסת  בגודלה  השלישית  הרשימה  להיות  והפכו  ביותר 
גם  אלא  טכנית,  בהצלחה  רק  מדובר  לא  הליכוד.  אחרי 
אחרי קמפיין קשה מצד נתניהו וחוק המצלמות, נרשם זינוק 
בשיעור המצביעים בקרב המגזר הערבי – כאשר 63% מבעלי 
49% בלבד  זכות הבחירה מימשו את זכותם בקלפי, לעומת 
באפריל. העלייה בשיעור המצביעים סייעה בעיקר למפלגתו 
השלישית  המפלגה  הנראה  ככל  תהיה  שכאמור  עודה,  של 
בגודלה בכנסת. במקרה של ממשלת אחדות, עודה יהיה יו"ר 

האופוזיציה.
יו"ר הרשימה המשותפת, איימן עודה, התייחס לתוצאות 
"קפצנו  בגודלה:  השלישית  היא  מפלגתו  שבהן  המדגמים 
גדולה מאוד שאנחנו הסיעה  אופציה  ויש  במספר המנדטים 
להציב  שיכולה  חשובה  עמדה  זו   - באופוזיציה  הגדולה 

אלטרנטיבה ברמת התודעה ובהישגים לציבור שלנו". 
עודה הוסיף כי הוא לא חושב שגנץ ירצה שנהיה גוש חוסם. 
לדבריו, "אנחנו רוצים שלום ושוויון - ונתמוך רק במי שרוצה 
לקדם שלום על בסיס שתי מדינות". יו"ר הרשימה המשותפת 
ציין כי "אנחנו רוצים להשפיע ולממש את העקרונות שלנו".

ישיבת ראשי מפלגות הימין

»

»



טעם שמעלה בי חיוך!

המעדן האהוב, עכשיו בעיצוב חדש!

חדש
קרלו שונילמאגדת
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מאת: אוריאל צייטלין

לראשונה  החסידות:  בעולם  היסטוריה 
בחייו יצק מרן כ"ק האדמו"ר מבעלזא להצביע 
האדמו"ר  הנוכחיות  הבחירות  עד  בבחירות. 
שדודו  כך  עקב  להצביע  יצא  לא  מבעלזא 
יצא  לא  זיע"א  מבעלזא  אהרן  רבי  האדמו"ר 
כפי  להצביע  לצאת  תמיד  הורה  אך  להצביע, 
ליציאתו,  הסיבה  החסידים.  גדולי  שמעידים 
בעקבות ההסתה החמורה המשתוללת במדינה 
וההסתה  המדינה  קום  מאז  היה  שלא  דבר 
החרדים  כנגד  וליברמן  גנץ  לפיד,  של  הגוברת 
והסכנה המרחפת יותר מתמיד על עולם התורה. 

בבוקר יום הבחירות קרא האדמו"ר במפתיע 
פירר  מיכל  רבי  הרה"ח  הקרוב  ביתו  לנאמן 
וביקש ממנו לבדוק את מיקום הקלפי שלו. הרב 
והרבי  רבו  הוראת  את  לבצע  הלך  נרגש  פירר 
גדולה  להתרגשות  שגרם  דבר  להצביע  יצא 
החסידות  נציג  נקרא  בנוסף,  החסידות.  בעולם 
בדחיפות  להגיע  אייכלר  ישראל  ח"כ  בכנסת 
לבית האדמו"ר, אייכלר שהיה בסיור באשדוד 
הגיע לבית הרבי לאור אחוזי הצבעה הגבוהים. 
האדמו"ר אכן יצא לקלפי זיכרון יעקב הסמוכה 
שהתלוו  החסידים  עם  יחד  והצביע  לביתו 

למעמד הנרגש.
כזכור בערב הבחירות לאחר תפילת שחרית 

במעונו של האדמו"ר מבעלזא, לפני שהתחילו 
באמירת תהלים כנהוג בחודש אלול, הורה הרבי 
מבעלזא לגבאי שימסור לציבור, וכמו כן ביקש 
 - תבל  בקצוות  החסידים  ציבור  לכלל  למסור 
תהילים  אמירת  בעת  יום  בכל  לומר  שיוסיפו 
לפי  ה'".  מעם  עזרי  עיני...  "אשא  קכ"א:  פרק 
התהלים  באמירת  שהחלו  איך  החסידים,  דברי 
- לפתע הרכין האדמו"ר את ראשו על השולחן, 
כמו בעת נפילת אפיים למשך דקות ארוכות, עד 
שסיים את אמירת הפרק. לדברי אחד החסידים: 
חרד  הרבי  איך  ראו  המחזה,  היה  נורא  "מה 

לנוכח כל מה שקורה".

לראשונה בחייו: כ"ק האדמו"ר מבעלזא יצא להצביע בבחירות

ממשלת 
אחדות? פחות 

"געוואלד": ניצחנו בקרב, 
הפסדנו במלחמה

זכותם  את  שמימשו  ישראל  אזרחי  קולות  מרבית  מספירת  נראה 
די ברורה.  יותר,  או  הדמוקרטית להצביע, מעלה תמונת מצב, פחות 
גוש הימין חסר כחמישה מנדטים, חור שניתן למלא גם אם לא בקלות. 
עם  משמעותי  חיזוק  שקיבלו  תרחישים  מספר  עומדים  הפרק  על 

המהלך המבריק מבית היוצר של נתניהו להקמת גוש חוסם מימין.
אז מהם התרחישים המובילים? 

1. צירופו של יו"ר "כחול לבן" ח"כ בני גנץ לממשלה עם סיעתו 
ומספר  יתכן  לפיד.  יאיר  בראשות  עתיד"  "יש  ללא  לישראל"  "חוסן 
תיקים בכירים ויכולת השפעה מאסיבית בממשלת נתניהו תגרום לגנץ 
שתכלול  גנץ  בפני  שתיפתח  הדלת  לפיד.  עם  השותפות  את  לעזוב 
השפעה ניכרת על המדיניות הישראלית במספר תחומים, יכולה לקרוץ 

לו ולגרום למהלך שכזה לצאת לפועל.
זה  תרחיש  נכון,  לממשלה.  ליברמן  אביגדור  ח"כ  של  צירפו   .2
פי התוצאות  ליברמן, שעל  לזכור,  מוטב  אך  הגיוני  פחות  הכי  נראה 
יכול אמנם להטות את הגוש לטובת  9 מנדטים,  העדכניות עומד על 
על  שעומד  לשמאל  הגוש  את  להטות  יכול  לא  שני,  מצד  אך  הימין 
43 מנדטים בלבד. נתניהו יוכל להציע לליברמן מספר תיקים בכירים 
בתמורה לכניסה לקואליציה. ליברמן יהיה חייב לבחור בין התגמשות 
על חוק הגיוס לבין ישיבה באופוזיציה. משאר הדרישות שלו )ליב"ה 
ניצח טקטית  אולי  ליברמן  לזכור,  כדאי  לרדת.  צפוי  הוא  ומרכולים( 
בכך שגרם לנתניהו כאב ראש לא קטן אך הפסיד במערכה. אם תוקם 
במחסום  להיתקל  צפוי  ואף  בה  נצרך  יהיה  לא  הוא  אחדות  ממשלת 
אף  ואולי  הליכוד  מכיוון  האחדות  לקואליציית  משמעותי  כניסה 

השותפות הנוספות. 
3. התרחיש הבא הוא כנראה התרחיש ההגיוני ביותר. יו"ר "העבודה 
גשר" ח"כ עמיר פרץ אמנם הצהיר שלא ישב עם נתניהו אך מצד שני 
ספג מהלומות לא פשוטות וביקורת נוקבת בשמאל לאחרונה. בנוסף, 
גם הוא וגם שותפתו להנהגה, אורלי לוי אבוקסיס, היו חברים תקופות 
ממושכות בקואליציות נתניהו בעבר. נתניהו יוכל להציע להם מספר 
לו  שיספקו  מנדטים  למספר  יזכה  ובתמורה  בכירים  חברתיים  תיקים 
ממשלה צרה, אבל ממשלה. פרץ אמנם הצהיר מיד לאחר הבחירות 
יודע  נתניהו אך פרץ  יכנס לממשלת  ולא  שהוא עדיין עומד במילתו 
גם יודע שבממשלת אחדות, אם וכאשר תקום, הוא לא יהיה רלוונטי 
ויאלץ להסתפק במשרד לאיכות הסביבה. פרץ יצטרך להסביר לבוחריו 
שבבחירה בין כיפת ברזל חברתית לכיפת ברזל לנתניהו, איכשהו הוא 

בוחר בכיפת הברזל הראשונה.
הימין  כינוס ראשי  כלל.  זמן  נדמה שנתניהו לא מבזבז  כך,  או  כך 
והפיכת המחנה הלאומי, כולל החרדים, לבלוק אחד גדול, היה נצרך 
על מנת לייצב את מועמדותו בראשות מחנה הימין בפני העם בישראל, 

מפלגות השמאל, מפלגות הימין ושרי הליכוד.

הכותב הינו העורך הראשי של אתר ‘קול חי’

כבר  אופטימי,  הייתי  בלילה  בעשר  שלישי  ביום 
בטוח  הייתי  מהמציאות,  מנותקים  למדגמים  התרגלנו 
מערכת  בכל  כמו  תתהפך,  התמונה  זו  לשעה  שעד 
פעם  צודק  מקולקל  שעון  שגם  כנראה  אך  הבחירות. 
ביום, והצדק הזה עשוי לעלות לנו בארבע שנים כואבות, 
לעולם התורה, לציבור החרדי, לתלמודי התורה, לשבת, 
מונחת  חדה  חרב  אם  אפילו  אבל  דבר שבקדושה.  לכל 
על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. המפלגות 
פי  על  מדהים,  להישג  הגיעו  נקודתי  באופן  החרדיות 
עולה  ש"ס  כוחה,  על  שומרת  התורה  יהדות  המסתמן 
וש"ס  לתשעה  תעלה  התורה  יהדות  גם  אולי  במנדט, 
החרדיות,  המפלגות  של  ההתחזקות  מנדטים.  לעשרה 
צמיחה  על  מלמד  ההצבעה,  באחוז  העלייה  למרות 
ש"ס  עצום,  ה'  קידוש  על  המעיד  המצביעים,  במספר 
חצתה את רף ה-300 אלף מצביעים, יהדות התורה תגיע 
לסביבות ה-270 אלף מצביעים. את ההישגים האלה צריך 
לזקוף בראש ובראשונה לזכותם של גדולי הדור של שתי 
מתייחסים  אם  המפלגות  שלושת  נכון  יותר  המפלגות, 
התורה  שר  מרן  בנפרד.  ישראל  ואגודת  התורה  לדגל 
שחרש את הארץ, נשיא המועצת הגר"ש כהן שעורר את 
הציבור המסורתי ועצרות הסליחות, אפילו הצעד החריג 
מלמד  לראשונה,  שהצביע  מבעלזא  האדמו"ר  כ"ק  של 

על המצב הקשה.
גם לפוליטיקאים מגיע קרדיט. ליו"ר שס השר אריה 
הציבור המסורתי  קולות  על  נתניהו  עם  דרעי שהתחרה 
יותר טוב ממנו.  ויש שיגידו שעשה קמפיין "געוואלד" 
גם מאמציו לאחד את הציבור הספרדי הביאו עוד קולות 
לאורך  יחזיק  הזה  שהשלום  לקוות  רק  נשאר  למפלגה, 
זמן, ושגם יושלם. ביהדות התורה ניתן לציין את מאיר 
מבחוץ,  מצביעים  להביא  בכדי  לילות  ישן  שלא  פרוש 

וח"כ יצחק פינדרוס שנרתם לסייע לו.
אחרי כל החגיגה הזאת, היום שאחרי הוא לא באמת 
ללא  ימין-חרדים  ממשלת  אין  המסתמן  פי  על  שמח, 
אמורה  שהייתה  שהממשלה  היא  המשמעות  ליברמן, 
הייתה  ספורים  ימים  ותוך  להרכבה  פשוטה  להיות 
פסקת  חקיקה:  של  למרתון  יוצאת  זה  ואחרי  מושבעת 
וסיפוח  החסינות  חוק  גם  אולי  הגיוס,  חוק  התגברות, 
את  נמצא  אנחנו  זאת  במקום  תקום.  לא  הירדן,  בקעת 
יכול  שעוד  קואליציה  הרכבת  של  מתיש  בסבב  עצמנו 
ננסה  הבאות  בשורות  שלישיות.  בבחירות  להסתיים 
לבדוק את התרחישים האפשריים להקמת ממשלה, החל 
מהסבירות יותר למגזר החרדי, ועד לממשלת שמד נוסח 
רק  אולי  או  פרץ  עמיר  הטוב,  במקרה   .2013 של  לפיד 
שכנראה  מה  לממשלה,  מצטרפים  אבקסיס  לוי  אורלי 
ימנע את חקיקת פסקת ההתגברות וחוק החסינות, אבל 
סיבה  יש  אבקסיס  לוי  לאורלי  ממשלה.  הקמת  תאפשר 
את  "ידפוק"  והדבר  מאחר  כזה,  מהלך  לבצע  טובה 

ליברמן, שנוא נפשה.

אפשרות נוספת היא שליברמן, כן אותו ליברמן, יהפוך 
את עורו אחרי שעלה לשמונה מנדטים ויצטרף לממשלה 
תמורת חבילת תופינים מפנקת, שאולי גם תכלול הבטחה 
לרוטציה. הוא אמנם טוען שהוא בעד ממשלת אחדות, 
בכל  בלעדיו.  מנדטים   62 יש  לבן  וכחול  לליכוד  אבל 
החרדים  הפוליטיקאים  התעקשו  האחרונים  החודשים 

להימנע מלפסול אותו, אולי בגלל זה?
של  היפרדות  היא  להיות  שיכולה  האחרונה  התקווה 
כנסת  חברי   2-3 של  עריקה  או  לפיד,  מיאיר  גנץ  בני 
הקודמת  בפעם  וגם  מאחר  קלוש  סיכוי  מהמפלגה, 
הליכוד ניסה בכל כוחו לקדם מהלך שכזה, ונכשל. אגב, 
בנאומו אמש לא הזכיר גנץ את פסילת נתניהו או את צמד 
תרחישי  רק  נשארו  מכאן  חילונית".  "ממשלה  המילים 
לחוד,  או  יחד  וליברמן,  לפיד  את  שכוללים  בלהות 
הליכוד,  עם  ביחד  שוב  או  קיצונית  שמאל  בממשלת 

והחרדים מיובשים באופוזיציה.
המנדט  את  ראשון  יקבל  מי  ברור  לא  התוצאות,  לפי 
הפעם  דווקא  אולי  אבל  הקואליציה,  להרכבת  מהנשיא 
עדיף להיות שני, או שלישי. לבני גנץ, גם אם יקבל את 
להרכיב  סיכוי  באמת  אין  הממשלה,  הרכבת  מלאכת 
עם  יחד  בל"ד  את  להושיב  יצליח  אם  חוץ  ממשלה, 
ליברמן. אבל אם נתניהו יקבל קודם את מלאכת הרכבת 
שאם  ידיעה  מתוך  אליו  להצטרף  יסרב  גנץ  הממשלה, 
למרות  המנדט,  את  יקבל   – גנץ   – הוא  ייכשל,  נתניהו 

שלכולנו ברור שייכשל.
לאחר שייכשל  את המנדט,  קודם  יקבל  גנץ  אם  אבל 
כבר  גנץ  לנתניהו,  יעבור  והמנדט  בקואליציה  ברכבת 
הבטחה  תמורת  בטח  לממשלתו,  להצטרף  יסכים 
לרוטציה. אם בכל זאת נתניהו יקבל ראשון את המנדט 
הנראה  ככל  במשימה,  ייכשל  והוא  במקרה  מהנשיא, 
בכיר בליכוד יהיה ראש הממשלה הבא. לאחר שנתניהו 
שגם  לאחר  המנדט,  את  יקבל  גנץ  הנראה  ככל  ייכשל, 
הוא ייכשל, ייערך סבב התייעצות נוסף אצל הנשיא, ואז 
אחד כמו יולי אדלשטיין לדוגמא, יכול לקבל את המנדט 
ומאחר ומעל ראשו לא מרחפים האשמות פליליות, כחול 
לבן תצטרף עליו בקלות, בטח תמורת הבטחה לרוטציה.
אחרי כל הדברים האלו, פתאום האופציה של בחירות 
הזויה.  אכן  היא  כי  אם  מופרכת,  נשמעת  לא  שלישיות 
כמו שאמרנו בהתחלה, אפילו חרב חדה מונחת על צוואר 
של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. לסיום, לא חושב שיש 
צורך להרחיב בעניין, אבל ברור שאיתמר בן גביר הוא 
מקומות  על  וריב  אגו  מתוך  שבחר  אחריות  חסר  אדם 
לצאת למירוץ התאבדות שהימין והחרדים יישלמו עליו 

את המחיר, העיקר שהוא יצא "גבר".

’JDN‘ הכותב הינו עורך ראשי של אתר

| אפרים דוד| | שמואל בן צבי |
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אורלי גינצבורג

את  לספור  רק  כשנותר  הבוחרים,  כ-95% מקולות  ספירת  בתום 
המעטפות הכפולות, מנתוני ההצבעה עולה כי ש"ס קיבלה 313,129 
קולות, עלייה של 54,854 מצביעים מהבחירות בחודש ניסן. יהדות 
הצביעו  הכל  סך  קולות.   9378 של  עליה   ,258,427 קיבלה  התורה 

למפלגות החרדיות, 571,556 איש.
אופקים: הליכוד 34.52 אחוז, 4,593 קולות. ש"ס 23.00 אחוז, 
ישראל  קולות.   2,069 אחוז,   15.55 התורה  יהדות  קולות.   3,060
ביתנו 8.96 אחוז, 1,192 קולות. כחול לבן 6.86 אחוז, 912 קולות. 
קולות.   437 אחוז,   3.28 העבודה  קולות.   558 אחוז,   4.19 ימינה 
 0.40 הדמוקרטי  המחנה  קולות.   341 אחוז,   2.56 יהודית  עוצמה 

אחוז, 53 קולות.
הליכוד  קולות.   15,025 אחוז,   36.47 התורה  יהדות  שמש:  בית 
ימינה  קולות.   7,562 18.35 אחוז,  קולות. שס   8,710 21.14 אחוז, 
קולות.   2,196 אחוז,   5.33 לבן  כחול  קולות.   3,903 אחוז,   9.47
עוצמה יהודית 3.58 אחוז, 1,474 קולות. ישראל ביתנו 3.57 אחוז, 
1,469 קולות. העבודה 1.27 אחוז, 522 קולות. המחנה הדמוקרטי 

0.32 אחוז, 130 קולות.
ביתר עילית: יהדות התורה 64.57 אחוז, 13,151 קולות. שס 27.62 
אחוז, 5,625 קולות. עוצמה יהודית 3.71 אחוז, 755 קולות. הליכוד 
לבן  כחול  קולות.   211 אחוז,   1.04 ימינה  קולות.   566 אחוז,   2.78
0.15 אחוז, 30 קולות. ישראל ביתנו 0.05 אחוז, 10 קולות. המחנה 

הדמוקרטי 0.03 אחוז, 6 קולות. העבודה 0.02 אחוז, 5 קולות.
בני ברק: יהדות התורה 61.02 אחוז, 49,075 קולות. שס 28.25 
עוצמה  קולות.   3,886 אחוז,   4.83 הליכוד  קולות.   22,723 אחוז, 
יהודית 1.63 אחוז, 1,313 קולות. ימינה 1.54 אחוז, 1,240 קולות. 
כחול לבן 1.35 אחוז, 1,083 קולות. ישראל ביתנו 0.64 אחוז, 516 
 0.18 הדמוקרטי  המחנה  קולות.   345 אחוז,   0.43 העבודה  קולות. 

אחוז, 145 קולות. הרשימה המשותפת 0.02 אחוז, 16 קולות.
 22.29 לבן  כחול  קולות.   22,922 אחוז,   37.61 הליכוד  ים:  בת 
אחוז, 13,584 קולות. ישראל ביתנו 17.93 אחוז, 10,929 קולות. שס 
9.00 אחוז, 5,487 קולות. העבודה 4.18 אחוז, 2,546 קולות. ימינה 
3.11 אחוז, 1,898 קולות. עוצמה יהודית 1.89 אחוז, 1,150 קולות. 
 1.42 הדמוקרטי  קולות. המחנה   1,032 אחוס,   1.69 התורה  יהדות 

אחוז, 863 קולות. הרשימה המשותפת 0.20 אחוס, 124 קולות.
התורה  יהדות  קולות.   2,380 אחוס,   30.53 הליכוד  זאב:  גבעת 
כחול  קולות.   1,411 אחוז,   18.10 שס  קולות.   1,778 אחוז,   22.81
לבן 9.33 אחוז, 727 קולות. ימינה 8.98 אחוז, 700 קולות. עוצמה 
 214 אחוז,   2.75 ביתנו  ישראל  קולות.   359 אחוז,   4.61 יהודית 
 0.69 הדמוקרטי  המחנה  קולות.   152 אחוז,   1.95 העבודה  קולות. 

אחוז, 54 קולות.
אחוז,   17.89 שס  קולות.   9,477 אחוז,   45.70 הליכוד  טבריה: 
3,710 קולות. כחול לבן 10.34 אחוז, 2,145 קולות. יהדות התורה 
7.21 אחוז, 1,496 קולות. ישראל ביתנו 6.73 אחוז, 1,395 קולות. 
קולות.   589 אחוז,   2.84 העבודה  קולות.   717 אחוז,   3.46 ימינה 
עוצמה יהודית 2.74 אחוז, 568 קולות. רון קובי – הימין החילוני 

2.26 אחוז, 469 קולות.
הליכוד  קולות.   64,137 אחוז,   24.90 התורה  יהדות  ירושלים: 
22.99 אחוז, 59,239 קולות. שס 15.97 אחוז, 41,154 קולות. כחול 
לבן 11.78 אחוז, 30,341 קולות. ימינה 9.14 אחוז, 23,536 קולות. 
המחנה הדמוקרטי 3.62 אחוז, 9,319 קולות. העבודה 3.41 אחוז, 
ישראל  קולות.   8,689 אחוז,   3.37 יהודית  עוצמה  קולות.   8,794

ביתנו 3.06 אחוז, 7,872 קולות.
עוצמה  קולות.   1,064 אחוז,   38.07 התורה  יהדות  חב"ד:  כפר 
יהודית 21.97 אחוז, 614 קולות. הליכוד 18.86 אחוז, 527 קולות. 
ימינה 11.16 אחוז, 312 קולות. שס 8.91 אחוז, 249 קולות. כחול 
לבן 0.36 אחוז, 10 קולות. ישראל ביתנו 0.29 אחוז, 8 קולות. המחנה 

הדמוקרטי 0.18 אחוז, 5 קולות. העבודה 0.18 אחוז, 5 קולות.
מודיעין עילית: יהדות התורה 80.57 אחוז, 18,209 קולות. ש"ס 
17.41 אחוס, 3,934 קולות. הליכוד 0.80 אחוז, 181 קולות. עוצמה 
יהודית 0.79 אחוז, 178 קולות. ימינה 0.17 אחוז, 38 קולות. כחול 

לבן 0.09 אחוז, 20 קולות. ישראל ביתנו 0.04 אחוז, 10 קולות.
מעלה עמוס: יהדות התורה 50.20 אחוז, 125 קולות. ימינה 24.50 
אחוז, 61 קולות. עוצמה יהודית 9.64 אחוז, 24 קולות. ש"ס 8.43 
 0.40 לבן  כחול  קולות.   17 אחוז,   6.83 הליכוד  קולות.   21 אחוז, 

אחוז, קול 1.
אחוז,   29.92 הליכוד  קולות.   6,590 אחוז,   39.32 שס  נתיבות: 
5,015 קולות. יהדות התורה 7.57 אחוז, 1,268 קולות. ישראל ביתנו 
קולות.  5.18 אחוז, 868  יהודית  קולות. עוצמה  6.49 אחוז, 1,087 

קולות.   739 אחוז,   4.41 לבן  כחול  קולות.   855 אחוז,   5.10 ימינה 
העבודה 1.38 אחוז, 232 קולות.

 24.17 לבן  כחול  קולות.   38,637 אחוז,   35.95 הליכוד  נתניה: 
ישראל  קולות.   12,810 אחוז,   11.92 ש"ס  קולות.   25,978 אחוז, 
ביתנו 10.88 אחוז, 11,696 קולות. ימינה 5.90 אחוז, 6,339 קולות. 
העבודה 3.70 אחוז, 3,979 קולות. יהדות התורה 3.30 אחוז, 3,542 
קולות. עוצמה יהודית 1.95 אחוז, 2,099 קולות. המחנה הדמוקרטי 

1.48 אחוז, 1,595 קולות.
 35.47 התורה  יהדות  קולות.   671 אחוז,   41.83 שס,  עמנואל: 
אחוז, 569 קולות. עוצמה יהודית 12.97 אחוז, 208 קולות. הליכוד 
6.80 אחוז, 109 קולות, ימינה 2.43 אחוז, 39 קולות. כחול לבן 0.31 

אחוז, 5 קולות. המחנה הדמוקרטי 0.06 אחוז, קול 1.
ערד: יהדות התורה 24.06 אחוז, 2,928 קולות. כחול לבן 23.33 
קולות.   2,577 אחוז,   21.17 ביתנו  ישראל  קולות.   2,840 אחוז, 
הליכוד 19.09 אחוז, 2,323 קולות. העבודה 3.47 אחוז, 422 קולות. 
ימינה 2.26 אחוז, 275 קולות. המחנה הדמוקרטי 1.99 אחוז, 242 

קולות. שס 1.82 אחוז, 221 קולות.
לבן  כחול  קולות.   39,060 אחוז,   30.38 הליכוד  תקווה:  פתח 
 13,299 אחוז,   10.34 ביתנו  ישראל  קולות.   35,854 אחוז,   27.88
 9,751 אחוז,   7.58 קולות. ש"ס   12,842 אחוז,   9.99 ימינה  קולות. 

קולות. יהדות התורה 4.77 אחוז, 6,140 קולות.
צפת: הליכוד 34.86 אחוז, 4,930 קולות. ש"ס 18.03 אחוז, 2,550 
יהודית  עוצמה  קולות.   2,317 אחוז,   16.38 התורה  יהדות  קולות. 
ישראל  קולות.   939 אחוז,   6.64 ימינה  קולות.   1,080 אחוז,   7.64

ביתנו 6.63 אחוז, 938 קולות. כחול לבן 6.10 אחוז, 863 קולות.
קריית יערים: יהדות התורה 70.24 אחוז, 1,782 קולות. שס 19.39 
יהודית  עוצמה  קולות.   97 אחוז,   3.82 הליכוד  קולות.   492 אחוז, 
2.92 אחוז, 74 קולות. ימינה 2.25 אחוז, 57 קולות. כחול לבן 0.67 

אחוז, 17 קולות.
 43.73 ש"ס  קולות.   2,320 אחוז,   44.01 התורה  יהדות  רכסים: 
אחוז, 2,305 קולות. הליכוד 6.72 אחוז, 354 קולות. כחול לבן 1.75 

אחוז, 92 קולות, עוצמה יהודית 1.27 אחוז, 67 קולות.

יצחק לרר

בעקבות  הפוליטית  המערכת  נקלעה  אליו  הפוליטי  ה"פלונטר" 
בפרקליטות  אולם  מציאותי,  פתרון  ללא  ניראה  הבחירות  תוצאות 
בתקשורת  צוטטו  בפרקליטות  גורמים  סדר.  בכך  רואים  דווקא 
הביאה  החסינות"  ל"חוק  רוב  לנתניהו  שאין  העובדה  כי  אומרים 
לאנחת רווחה בקרב בכירים במערכת המשפט. אותם בכירים חששו 
שצפויה  חקיקה  בשל  בסמכויותיהם  תפגע  שכזאת  שקואליציה 

הייתה להעביר הקואליציה החדשה. בפרקליטות היה חשש שנתניהו 
ימנה פרקליט מדינה כלבבו, לאחר שבסוף השנה האזרחית פרקליט 
לדבריהם  שעשה  כפי  תפקידו.  את  לעזוב  צפוי  ניצן  שי  המדינה 

במינוי מבקר המדינה.
לא  הם  כי   ’12 ל’חדשות  אומרו  בפרקליטות  גורמים  כך,  בתוך 
רואים תסריט של דחייה בשימוע בשל האירועים הפוליטיים. נתניהו 
או  חסינותו  את  להבטיח  מנת  על  הדרוש  לרוב  להגיע  הצליח  לא 
אפילו שיצליח להעביר בכנסת את פסקת ההתגברות. סיבה נוספת 

העובדה  היא  לראש הממשלה  את השימוע  לדחות  שאין אפשרות 
דעת  חוות  להניח  מתכוון  השנה,  בסוף  פורש  שכאמור  ניצן,  ששי 
מפורטת – לאחר השימוע של נתניהו, מה שמשאיר לוח זמנים צפוף 
ביותר. השימוע לנתניהו צפוי להיות ב-2 וב-3 באוקטובר, במקביל 
דינו  עורכי  או  נתניהו  יתייצבו  אז  ה-22,  הכנסת  חברי  להשבעת 
לשימוע לפני העמדה לדין אצל היועץ המשפטי לממשלה בפרשות 
"1000", "2000" ו-"4000", בניסיון אחרון למנוע את העמדתו לדין 

או לרכך חלק מן האישומים שצפויים.

כך הצבענו בבחירות

השימוע לראש 
הממשלה לא יידחה

נתוני הצבעה בערים חרדיות, או בערים בהן יש ריכוז של ציבור חרדי מצביע על עלייה במספר 
הקולות שניתנו לשתי המפלגות החרדיות

לא משנה מי יעמוד בראשות הממשלה הבאה, נתניהו לא יוכל להקים קואליציה שתעניק לו חסינות 
מפני העמדה לדין · למחרת ראש השנה יחל השימוע של נתניהו בשלושה תיקים בהן הוא נחשד

הישג מרשים: למעלה מ-570 אלף איש הצביעו לש"ס ויהדות התורה



סטחדש עלינו...
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באר   ,24 הירדן  איקאה באר שבע:  קריית אתא.   ,52 חיפה  דרך  קריית אתא:  איקאה  כביש פלמחים. 
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מסעדה חלבית / בשרית וסוכה כשרה למהדרין | משחקיה והפעלות לילדים

מגוון סטים לשולחן החג מחכים לכם באיקאה

₪145
FARGRIK

סט צלחות / 18 חלקים.  
ירוק בהיר/ טורקיז

טורקיז כהה.

₪125
DINERA

סט צלחות / 18 חלקים.  
אפור- כחול/בז׳.
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אלעזר פרץ

נדהם  הוא  אומר,  שהוא  למה  מאמין  אינו  שפוליטיקאי  "מכיוון 
והטוב של  לו", כך אומר הציטוט הישן  תמיד כשאחרים מאמינים 
נשיא צרפת לשעבר שארל דה גול. אצל פוליטיקאים, כל האמצעים 
או ללכלך על  כשרים בשביל להביא אותנו המצביעים אל הקלפי, 
לא  בישראל  הפוליטיקאים  נכונה.  שאיננה  תודעה  ליצור  היריב, 
לא  שפשוט  סיפורים  לנו  ומספרים  הבזויה  הטקטיקה  מן  בוחלים 
היו. אתר "המשרוקית" לקח על עצמו פרויקט לאתר את אותם מקרי 
חיפוש  ובאמצעות  באמצעותם  לציבור.  אותם  ולהגיש  ניוז’  ‘פייק 
ואיתור ארוך שלנו, אנו מביאים לכם רשימת אמירות שלא היו, אבל 

עדיין הוצגו כעובדות.

 תמונה אחת שווה אלף שקרים

במערכת הבחירות האחרונה מספר פעמים, לקחו תמונה והדביקו 
כך  אחר.  או  כזה  מועמד  של  דמות  קמפיין  לצורכי  ב’פוטושופ’ 
ליברמן,  אביגדור  את  לראות  אפשר  הליכוד,  של  בסרטון  למשל 
וליברמן  עודה  איימן  כי  אומר  והקריין  עודה  לאיימן  בצמוד  עומד 
עומדים ללכת להמליץ על גנץ לראשות הממשלה. אולם, זה פייק 
מוחלט. בתמונה המקורית, אפשר לראות את אריה דרעי עומד שם 
במקום איימן עודה. אבל בליכוד לא מצאו תמונה של שניהם יחד, 
כי הם פשוט לא היו ביחד וליברמן מחרים תקופה ארוכה את איימן 
עודה, אבל ליברמן ודרעי, פעם היו חברים וזה המקור של התמונה... 
ומדברים  עומדים  וליברמן  עודה  איימן  כאילו  הצופה,  הרושם של 
וכך יכול היה הצופה לטעות ולחשוב שהם מסכמים ביניהם בנושא.

המחנה  מפלגת  של  קמפיין  של  הפעם  דומה,  דוגמא  עוד  והנה 
יו"ר  הדמוקרטי: בסרטון של המחנה הדמוקרטי אפשר לראות את 
נתניהו כשהוא מחויך.  גשר אורלי לוי עומדת לצד ראש הממשלה 
מצביע  אתה  לעבודה-גשר,  מצביע  "כשאתה  אומר  ברקע  הקריין 
לוי  אורלי  כאילו  הצופה,  של  הרושם  נתניהו".  של  ה-61  לאצבע 
יבגדו  הם  הבחירות,  אחרי  וביום  טובים  בקשרים  עומדים  ונתניהו 
וילכו אל נתניהו ויתנו לו להרכיב ממשלה.  התמונה הזאת היא פייק. 
לוי.  דוד  אביה,  הוא  המקורית  בתמונה  נתניהו  במקום  שעומד  מי 
אבל במחנה הדמוקרטי לא מצאו תמונה כזו, אז למה להחליף רעיון 

לקמפיין טוב אם רק צריך גרפיקאי טוב?

 דבר בשם אומרו

ימין,  משמאל,  פוליטיקאים  כמה  האחרונה,  הבחירות  במערכת 
על  נאמרו  שכאילו  דברים  אמרו  מנהיגים,  עצמם  ורואים  מנהיגים 
ידי דובר כזה או אחר, אולם הם מעולם לא נאמרו. למשל, נתניהו, 
ראש הממשלה אמר בנאום לפני הבחירות כי "רודן חמינאי )מנהיג 
איראן( אמר, שהוא מעדיף את גנץ ולפיד עלי". אבל אין שום תיעוד, 
מכתב או כל הוכחה אחרת שאמירה כזו נאמרה מתי שהוא. הרושם 
של המאזין לדבריו, שאם האויב הכי גדול של ישראל רוצה את גנץ, 

אנחנו חייבים לעשות בדיוק הפוך מרצון האויב. 
לתוכנית  בראיון  אמירות.  שממציא  היחיד  לא  הוא  נתניהו  אבל 
בגל"צ תקף לפיד את ביבי על מספר דברים כאלה ואחרים ובין השאר 
אמר כי ביבי לא רוצה שנדבר על כך שהוא "מינה שר חינוך )רפי 
פרץ( שחושב שכל החילוניים רשעים". האמירה ש"כל החילוניים 
וגם  רשעים", במקור שייכת בכלל למישהו אחר מהציונות הדתית 
היא הוצאה מהקשרה לגבי אותו האיש. פרץ מעולם לא אמר את זה. 
ללפיד באותו הראיון ניתנה ההזדמנות להתנצל על היוחס המפוקפק 
הזה שהוא לא פחות מסילוף עמדותיו של פרץ. אבל לפיד לא ראה 
יכול  אינו  פרץ  רפי  בפניו,  מתנצל  לא  "אני  ואמר:  להתנצל  צורך 
להיות שר החינוך של ישראל". המראיין הקשה עליו ואמר לו כי רפי 

פרץ לא אמר את זה ואילו לפיד חזר על הדברים.
כן, זה בדיוק הפרד ומשול. ניתן לציבור לחשוב שהאיש הזה והזה 
הוא קיצוני או שהאויב תומך בו ואנחנו נשיג את המשילות על ידי 
זה הפרד ומשול  הבוחר המבולבל. אולם על פי תוצאות הבחירות 

ברוטציה – אולי.

 משקר במספרים

הבחירות,  במערכת  קווים  הרבה  חצה  ליברמן  אביגדור  חה"כ 
בשביל לקבל את המיוחל מבחינתו: לשון מאוזניים, אבל גם דבר 
בשקר  טען  הוא  חצה.  שהוא  לקווים  מעבר  קו  חציית  שהוא  אחד 
גס: "במאה שערים אחוז האצבעה היה 120% לפחות. כלומר אצל 
חרדים תמיד ביום הבחירות יש תופעה מוזרה של תחיית המתים". 
עם הבדיחה הלא ממש מצחיקה הזאת הוא הסתובב מכינוס לכינוס 
ומחוג בית לחוג בית ומראיון לראיון. האמת היא כי במאה שערים 
מצביעים  רק  כ-50%  מתוכם  וגם  אצבעה  אחוזי   35% הכל  סך  יש 
העדה  אחינו  של  כמחוז  ידועה  שערים  מאה  החרדיות.  למפלגות 
להשתתף  אסור  שלהשקפתם  נוספות  חסידיות  ועוד  החרדית 
בבחירות. כך שהבדיחה של לפיד, גם לא מצחיקה, גם אנטישמית 

וגם טענה לא מקצועית. על שלושה דברים, כבר קשה לסלוח

 נתון לא נכון
 

שלמרות  התברר  ה-22  לכנסת  המועמדים  רשימות  הגשת  עם 
צורפה  לא  פייגלין  משה  בראשות  זהות  מפלגת  שנערכו,  המגעים 
לאיחוד בין מפלגות הימין האחרות - הימין החדש בראשות איילת 
נכון להבוקר בגלי  רפי פרץ. בתכנית  והבית היהודי בראשות  שקד 
פייגלין  לרשימה.  נותרה מחוץ  פייגלין מדוע מפלגתו  נשאל  צה"ל 
לימין החדש על מנת  וחצי  "ידינו הושטה כבר לפני חודש  השיב: 
אישי  באופן  למרות שאני  אבל  כפי שצריך.  קוהרנטי  חיבור  לייצר 
ונפתלי שרצו  הבאתי כמעט פי שתיים קולות ממה שהביאו איילת 
איילת  החליטה   - דומה  מספר  והבאתי  בעצמי  רצתי  אני   - יחדיו 
משום מה כלל לא לפנות אלי". והבדיקה הזאת על פי המשרוקית, 
איננה נכונה. הימין החדש של שקד ובנט קיבלה כעשרים אלף קולות 
לימין  שניתנו  הקולות  היפותטי,  בחישוב  פייגלין.  מזהות של  יותר 
החדש היו שווים 4.13 מנדטים, ואלה שניתנו לזהות היו שווים 3.59 

מנדטים

 ביטול מענקים

יאיר  התייחס  צה"ל  בגלי  ישראל"  טוב  "בוקר  לתוכנית  בראיון 
שמערכת  יודע  לא  "מישהו  הבריאות.  מערכת  של  למצבה  לפיד 
ברור  "המשבר  והוסיף:  לפיד,  שאל  במשבר?",  נמצאת  הבריאות 
כבר שלוש או ארבע שנים, והממשלה הזאת לא עשתה כלום כי הם 
לא עובדים בזה". בהמשך הצביע לפיד על הפערים בתוחלת החיים 
אוצר  כשר  בזמנו  "אני  וציין:  לפריפריה,  המרכז  בין  הממוצעת 
נתתי מענקים למתמחים שעובדים בפריפריה, כדי שהם ישפרו את 
המצב שם. הם ביטלו את המענקים האלה כי הם צריכים את הכסף 
שיושבים  לחבר’ה  אחד  וכל  ולסקטורים  ולפוליטיקאים  למפלגות 
תוכנית  ברובה.  נכונה  איננה  הזאת,  האמירה  הצלחת".  ליד  אצלו 
התמריצים שנועדה בין השאר למתמחים בפריפריה נולדה ב-2011, 
יובל  היה  האוצר  כששר  הרפואית,  ההסתדרות  עם  קיבוצי  בהסכם 
שטייניץ. בשל ההיענות הגבוהה אזל הסכום המובטח כבר ב-2014, 
כשלפיד כיהן בתפקיד. כדי להמשיך בתוכנית הוחלט להקצות לה 
סכומים מיוחדים מתקציב משרדי האוצר והבריאות, ואלה התחדשו 
כיוון  באוצר.  לפיד  את  החליף  כחלון  משה  כאשר  גם  שנה,  מדי 
שהמענקים לא היו כפופים עוד להסכם המקורי, התנאים לקבלתם 
למגזרים  הוסטו ממתמחים בפריפריה  ולפעמים  לעת,  השתנו מעת 
אבל   ,2018 לספטמבר  ינואר  בין  פסקה  חלוקתם  אחרים.  נחוצים 

התחדשה לאחר מכן.

 מי הכי דמוקרטי?

של  הבוקר  בתכנית  התראיינה  חוטובלי  ציפי  החוץ  שר  סגנית 
גנץ  בני  לבין  והליכוד  נתניהו  הממשלה  ראש  בין  והשוותה  קשת 
שמתחרים  "האנשים  אמרה:  חוטובלי  ומפלגותיהם.  ברק  ואהוד 
‘מפלגה  קוראים לעצמם  - הם  גנץ  בני  ברק,  - אהוד  בליכוד  היום 
לשווא.  הדמוקרטיה  שם  את  להעלות  זה  ביזיון  איזה  דמוקרטית’. 
יחיד, מפלגות דיקטטורה. אנחנו  הם מנהלים מפלגות שהן שלטון 
המפלגה היחידה שנותרה דמוקרטית במפה הפוליטית בישראל. אני 
הליכוד,  אנשי  של  הדמוקרטית  הבחירה  את  לכבד  שצריך  חושבת 
לכבד את ההישגים, לחזק את שלטון הליכוד, מי שרוצה שלטון ימין 
משלוש  אחת  היא  הליכוד  נכונה.  איננה  הזאת  האמירה  בישראל". 

בקרב  ולרשימה  ליו"ר  בחירות  שקיימו  הנוכחית  בכנסת  מפלגות 
לבחירת  דמוקרטי  הליך  שקיימו  רשימות  משש  ואחת  חבריהן,  כל 
מוקדם  חוטובלי  שמציינות  המפלגות  שתי  ומועמדיהן.  ראשיהן 
הליכים  מקיימות  לא  ברק,  אהוד  של  ומפלגתו  לבן  כחול  יותר, 
שבבחירות  מכיוון  בכנסת.  ונציגיהן  ראשיהן  לבחירת  דמוקרטיים 
האחרונות לראשות הליכוד לא התמודד אף אחד מול נתניהו מדד 
הדמוקרטיה הפנים מפלגתית של המכון הישראלי לדמוקרטיה הציב 

את המפלגה במקום החמישי

לא מדויק בכלל
במערכת בחירות הפוליטיקאים לא נוהגים לדייק בלשון המעטה. קבלו הצצה לכמה מאי הדיוקים הגדולים של בחירות 

ספטמבר 2019, שחלקם מן הסתם ייכנסו לארכיון הפוליטי ויישלפו בשעת הצורך

עד כמה הפוליטיקאים טורחים לבדוק את העובדות לפני שהם אומרים אותן?

צילום: יעקב כהן, חיים צח, לע"מ



בעשרות 
השנים האחרונות 
העולם השתנה!

• המוני צעירים התקרבו 
והפכו למחברי ספרים!

• מאות בוגרים הפכו 
למרביצי תורה, 
ומורי הוראה! 

• אלפי שבים - 
נטועים בעולמה 
של תורה!

יחד ניתן את התשובה, ונעניק כוח ל'נתיבות עולם'. 
חוד החנית בעולם התשובה.

ר ו צ ע נ א  ל

העברה בנקאית:
מס' חשבון: 409124222

 בנק:  פאג''י 52  | סניף: 188
שם המוטב: נתיבות עולם
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40 שנות מהפיכה!

פרי עמלם של בוגרי 'נתיבות עולם'.חלק מהספרים שנוספו אל ארון הספרים היהודי – 
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יהודה פרנקל

שלו  בכיס  לא  שהבחירות  הרגיש  כבר  כנראה  הממשלה  ראש 
ובחדרי חדרים התכונן למבצע צבאי בעזה: ראש המועצה לביטחון 
ועדת  יו”ר  עם  הקודם  רביעי  ביום  נפגש  בן-שבת,  מאיר  לאומי, 
אותו  להכין  מנת  על  מלצר,  חנן  השופט  המרכזית,  הבחירות 
לאפשרות של דחיית הבחירות בשל מבצע צבאי – כך דווח בעיתון 

‘הארץ’. 
לפי מקורות המעורים בנושא, היועץ המשפטי לממשלה, אביחי 
מנדלבליט, הוא שביקש מראש המל”ל לעדכן את מלצר באפשרות 
של פעולה עקב המצב הביטחוני. כזכור עוד דווח כי ראש הממשלה 
בשבוע  חריגה  צבאית  פעולה  לפועל  להוציא  דרש  נתניהו  בנימין 
שעבר – ונבלם. לפי הדיווח, נתניהו ביקש לצאת לפעולה צבאית 
בעזה ביום שלישי בלילה, לאחר שיגור הרקטות לאשדוד באירוע 
בו נכח ראש הממשלה. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט 
דרש מנתניהו לקיים דיון בקבינט לאישור המהלך. הדיון הדרמטי 
כשבוע,  לפני  בלילה  שלישי  ביום  אביב  בתל  בקריה  שהתקיים 
שעות לאחר ירי הרקטות בשבוע שעבר על עבר אשדוד ואשקלון 
בזמן נאום ראש הממשלה באשדוד שנאלץ להתפנות בבושת פנים 
למרחב המוגן, הובילה בסופו של דבר לתקיפה מעט נרחבת יותר 

מהפצצות אחרות בתקופה האחרונה, אך לא באופן משמעותי.
תמונה  הממשלה  ראש  לשכת  הפיצה  ערב  באותו  כזכור, 

מערכת  ראשי  עם  הביטחונית  מהתייעצות 
הביטחון בקריה בתל אביב, בה נראים עם 
כוכבי,  אביב  הרמטכ”ל  הממשלה,  ראש 
יוסי  נדב ארגמן, ראש המוסד  ראש שב”כ 
מאיר  לאומי  לביטחון  המועצה  ראש  כהן, 
היימן  תמיר  אלוף  אמ”ן  ראש  בן-שבת, 
ומזכירו הצבאי של נתניהו, תת-אלוף אבי 
הראל,  עמוס  של  הדיווח  פי  על  בלוט. 
קשורה  המינורית  הישראלית  התגובה 
מערכת  מבכירי  חלק  של  בהסתייגויות 
מרכיב  אולם  הפעולה.  מאופי  הביטחון 
היועץ  של  מעמדתו  נובע  בהחלטה  חשוב 
בדיון,  נכח  שלא  מנדלבליט  המשפטי 
הטלפוניות  להתייעצויות  שותף  היה  אך 
שנמשכו גם ביום רביעי. כעת, מהדיווח של 
חיים לוינסון עולה שהדיונים לקראת תקיפה 

משמעותית בעזה היו כה רציניים ומשמעותיים, 
עד שבמהלכם ביקש ראש המל”ל מיו”ר ועדת הבחירות המרכזית 
להגיע לפגישה. בפגישה אמר בן שבת כי ישראל מתכוונת לצאת 
ממלצר  וביקש  הבחירות,  לדחיית  להביא  שעלול  צבאי  למבצע 

להיערך לכך.
צה”ל  ודובר  אדום  צבע  אזעקת  נשמעה  רביעי  ביום  כך,  בתוך 

מסר: “לפני זמן קצר זוהה שיגור כושל מרצועת עזה, שלא חצה 
לשטח ישראל. כתוצאה מהשיגור הופעלה התרעה בישומון ובשטח 
נמסר:  אשכול  האזורית  מהמועצה  הנדרש”.  על-פי  בלבד,  פתוח 
“לפני זמן קצר הופעלה התרעת צבע אדום בשטח פתוח באמצעות 
אפליקציית פיקוד העורף. לא הופעלה התרעה בישוב במועצה. לא 

ידוע על נפילות בשטחנו. ככל הנראה נפילה בשטח הרצועה”.

אריה לוין

לשכת ראש הממשלה הודיעה ביום רביעי כי בעקבות הנסיבות 
האו”ם  בעצרת  וישתתף  יטוס  לא  נתניהו  בנימין  הפוליטיות, 
שתיערך בשבוע הבא בניו יורק. ראש הממשלה היה צפוי לשאת 
דונלד  האמריקני  הנשיא  עם  העצרת  בשולי  ולהיפגש  נאום 

טראמפ.
יהיה  כץ  ישראל  החוץ  שר  כי  נמסר  הממשלה  ראש  מלשכת 
השנתי  הנאום  האחרונות  השנים  לאורך  יורק.  בניו  שינאם  זה 
של ראש הממשלה נתניהו באו”ם נחשב לאחד מנקודות השיא 
נהג  הוא  שנה  מדי  הממשלה.  ראש  של  הפומביות  בהופעות 
להציג בפני העצרת טענות בנוגע לאיראן )ציור הפצצה, וחשיפת 
מתקני הגרעין(, ואף שתק במשך דקה ארוכה במחאה על מדיניות 

האו”ם המפלה נגד ישראל.
נתניהו  הבחירות,  מערכת  של  האחרונים  השבועיים  במהלך 
נפגש עם מנהיגים ובכירים ממדינות שונות. ביום חמישי נפגש 
לאחר  בסוצ’י,  פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא  עם  הממשלה  ראש 
שנועד עם שר הביטחון הרוסי סרגיי שויגו. בחמישי לפני שבועיים 

במעונו  ג’ונסון  בוריס  בריטניה  ממשלת  ראש  עם  נתניהו  נפגש 
עם  לפני הפגישה  יממה  עימו במשך חצי שעה.  ונועד  שבלונדון, 

ג’ונסון, 

נתניהו נפגש עם שר ההגנה האמריקני מארק אספר בלונדון. הסיבה 

לביטול הנסיעה, שהינה אחת המשמעותיות ביותר של נתניהו מידי 

שנה, מפני שככל הנראה לא רצה לשהות בחו”ל בשבוע הבא בביום 
רביעי, אז נשיא המדינה ראובן ריבלין מקבל את התוצאות הרשמיות 
מיו”ר ועדת הבחירות ועשוי להטיל באותו ערב את מלאכת הרכבת 
הידיעות  סוכנויות  כך,  בתוך  הכנסת.  מחברי  אחד  על  הממשלה 
לארצות  הכניסה  אשרות  הונפקו  טרם  כי  היום  דיווחו  האיראניות 
הברית לחברי המשלחת האיראנית. האיראנים מזהירים שהביקור 
של חבריה, שבראשם עומד הנשיא חסן רוחאני ושר החוץ מוחמד 
זריף, עלול להתבטל במידה שהוויזות לא יונפקו בשעות הקרובות.

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתוצאות 
הבחירות בישראל, המקשות על ידידו הטוב ראש הממשלה בנימין 
וזה  מגיעות  כי, “התוצאות האלה  ואמר  נתניהו להרכיב ממשלה, 
הבחירות  מתוצאות  מוטרד  הוא  האם  נשאל  הוא  מאוד”.  צמוד 
נראה  מאוד,  צמוד  יהיה  שזה  ידעו  כולם  לא,  אני  “לא  והשיב, 
יקרה”. הנשיא האמריקני הוסיף והדגיש בשיחתו הקצרה עם  מה 
עיתונאים בשדה התעופה בלוס אנג’לס כי, “תראו, היחסים שלנו 
דיבר  הוא  עם  נשאל  טראמפ  יקרה”.  מה  נראה  ישראל.  עם  הם 
ברצינות, ספק  פנה ספק  הוא  והשיב שלא. לאחר מכן  נתניהו  עם 
“כי אתם  עדכונים,  להם  יש  אם  אותם  ושאל  לעיתונאים  בהומור, 

בדרך כלל יודעים לפני הנשיא”.

מבצע פוליטי

בעקבות המצב הפוליטי: 
נתניהו ביטל את נסיעתו 

לעצרת האו”ם
ראש הממשלה היה צפוי לשאת נאום ולהיפגש בשולי העצרת עם הנשיא האמריקני דונלד 

טראמפ • שר החוץ ישראל כץ יחליף את נתניהו וינאם בעצרת האו”ם

נחשף: ראש הממשלה רצה לצאת למבצע צבאי בעזה ולדחות את הבחירות

נתניהו בהתייעצות ביטחונית )צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון

 )נתניהו בעצרת האו”ם )צילום: קובי גדעון / לע”מ



הורים מנוסים, תתחדשו!
ומתקדם חדש  חיתול  מציג:  פרימיום   טיטולים 
 עם מותנית גמישה לאטימה מקסימלית מנזילות

לבוקר יבש ועוד כמה דקות בשבילכם

תודה על בוקר יבש
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