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הרשו לי לנחם אתכם: בחירות שלישות זה לא הדבר הכי קשה 
שיכול להיות לציבור הישראל. יתכן ובמידה ותוצאות הבחירות 
בסיבוב השלישי יהיו דומות, נידרדר גם לסיבוב רביעי. כצפוי, 
גנץ  בני  המנדט,  תום  לפני  שעות  ארבע  רביעי,  ביום  השבוע 
עלה  לא  כי  לו  והודיע  ריבלין  ראובן  נשיא המדינה,  עם  שוחח 
תיכנס לשלב האחרון  ישראל  כך,  ובשל  בידו להרכיב ממשלה 
מחברי  אחד  על  כנסת  חברי   61 של  המלצה   – בחירות  טרם 
הכנסת  מחברי   61 אם  כלומר,  הממשלה.  את  להרכיב  הכנסת 
ימליצו לתת את המנדט להרכבת הממשלה לחבר כנסת מסוים, 
הרי שהוא יוכל לנסות ולהרכיב את הממשלה במשך שבועיים. 

"ב-28  כי,  ואמר  עיתונאים  גנץ מסיבת  כינס  מכן  מיד לאחר 
הימים האחרונים הפכתי כל אבן, וסילקתי כל גרגר חול בניסיון 
כבוד,  של  מנהיגות  ישראל  למדינת  המביאה  ממשלה  להקים 

מנהיגות של מוסר ושל ערכים. מנהיגות שנשכחה".
"מול  הימין,  בלוק  כלפי  מאשימה  אצבע  הפנה  בדבריו 
"בלוק"  הוצב  ופיוס,  לאחדות  להגיע  בכדי  שהפכתי  האבנים 
המתעקש לראות את טובתו האישית של אדם אחד לפני טובתם 
שסילקתי  החול  גרגרי  מול  במסדרונות.  השוכבים  החולים  של 
ישראל  מאזרחי  למנוע  המתעקשים  מפסידים"  "חומת  הוצבה 
להקים ממשלה בראשות אלו שניצחו ולצעוד לעידן של שפיות 
בתולדות  מסוגו  ראשון  מסוכן,  מהלך  זהו  פוליטית.  ויציבות 
לכונן  משנה  למעלה  במשך  ישראל  מאזרחי  למנוע  המדינה, 
ולהתבצר  ומוחלט,  ברור  קולות  ברוב  בו  שבחרו  השלטון  את 

בממשלת מעבר כבר למעלה משנה".
גנץ האשים בדברים קשים את ראש הממשלה. "קיבלתי ממנו 
וממקורביו: גידופים, קריאות נאצה וסרטונים ילדותיים שאינם 
היהודי,  למוסר  מתאימים  שלא  הישראלית,  לרוח  מתאימים 
הישראלית  לחברה  המוזרקת  יומית"  רעל  מ"מנת  חלק  שהם 
יום יום, מפלגת אותה ומרעילה אותה. זהו חלק מקמפיין שנאה 
והסתה שמטרתו להצדיק את ההתבצרות בשלטון מעבר בניגוד 
לרצון הבוחר. רוב העם בחר להחליש את כוחם של הקיצוניים 
בשנים  הנהיג  שנתניהו  מזו  שונה  בדרך  ללכת  בחר  העם  ורוב 
האחרונות. אני לא מוכן לשתף פעולה עם ניסיון להפוך את רוב 
העם לבן ערובה של קומץ קיצוניים, אני לא מוכן להיות שותף 
לכפיית אג'נדה קיצונית על רוב העם שבחר אחרת. ואינני מוכן 

גם לקבל דה לגיטימציה של אף ציבור בישראל".
לכונן  כדי  לכת  מרחיקות  לפשרות  נכון  היה  הוא  לטענתו 
ממשלה יציבה ומאחדת. "לו הייתם יודעים את עומק הנכונות 
ייתכן וחלקכם אף היה כועס עלי אבל טובת ישראל לפני הכל. 
גם היום אני פונה שוב לנתניהו: ישראל  מעל כל שיקול אחר. 
וחזקה  חשובה  ישראל  אזרחי  בחירת  ממך.  וחזקה  חשובה 
שאתה  השנאה  קמפיין  פוליטית.  הפרדה  גדר  ומכל  בלוק  מכל 

מלבה כבר גרם לאסון כבד בעבר, והניסיון לשסות איש באחיו 
לא יצליח לך. לא נאפשר לך להצית מלחמת אחים. נתניהו, גם 

לסבלנות שלנו מול זריעת השנאה יש גבול".
הממשלה:  בהרכבת  שנכשל  גנץ  של  לנאומו  הגיב  נתניהו 
עליי  שאמרת  המופרכים  הדברים  לכל  אתייחס  לא  גנץ,  "בני 
הערב וגם על הכישלון שלך בהקמת ממשלת אחדות. זה לא כי 
היום,  דרעי חשף  כפי שאריה  הרי  לפרק את הבלוק,  התעקשת 
אתם בעצמכם פניתם למפלגות החרדיות וניסיתם לשדל אותם 
בכל כדי שיצטרפו אליכם לשלטון. וחוץ מזה היית מוכן להקים 
ממשלת מיעוט עם תומכי טרור שמקבלים את ההנחיות שלהם 
אחד  דבר  אבל  סיפורים.  נספר  לא  בוא  ולכן,  ישראל,  מאויבי 
זקוקה לממשלת אחדות.  "ישראל  נתניהו,  הוסיף  נכון",  אמרת 
הרי כולם רואים מול מה אנחנו עומדים היום. אנחנו במערכה 
למען  ישראל,  ביטחון  למען  לכן,  שונות.  בחזיתות  איראן  מול 
רצון העם, למען הפיוס בעם, אנחנו אכן צריכים להקים ממשלת 
אחדות. יש לנו הזדמנויות היסטוריות, אבל יש לנו גם אתגרים 
מוקדמים  תנאים  בלי  מוכן  אני  רגע.  אף  לאבד  ואסור  כבירים. 
להיכנס איתך לשיח מידי עוד הערב, כדי להקים ממשלת אחדות. 

אם נלך יחד נצליח".

 אנטישמיות וגזענות

האיש   – ליברמן  אביגדור  גנץ,  של  המנדט  פקיעת  לקראת 
שאחראי באופן ישיר לסיטואציה בה נמצאת ישראל, נתן הצהרה 
בנאומו  לשמוע  היה  משעשע  אנטישמי.  בניחוח  לתקשורת 

שבכוונתו להקים ממשלה “ליברלית”.
לטענתו, ניסינו להתנהל באיפוק רב. גם פיתויים שמו בפנינו, 
גדולים מאוד – ממלא מקום ראש הממשלה, רוטציה  פיתויים 
בשנה אחרונה, חצי המלכות פלוס עשרה אחוז. שמעתי בבוקר 

שלו  המניה  שכרגע  מבין  שליברמן  שאמר  הפרשנים  אחד  את 
בשיא וצריך למכור את המניות כשהן בשיא אחרת הן מתרסקות. 
אבל  בשיא,  שלנו  המניה  אכן  התקשורתית  הנוכחות  לפי  אז 
אנחנו לא מוכרים את העקרונות בשביל כסאות, גם אם מדובר 
בכיסא הכי מרופד. כשאני שואל למה לא הקמנו ממשלת אחדות 
פשוט  נתניהו  לצערי  ברורים.  הדברים  פה  גם  אז  ליברלית, 
החרדיות.  המפלגות  לטובת  הליכוד  תנועת  כל  את  משעבד 
המפלגות  שתי  אלה   – במצב  אשם  מי  אותי  שואלים  אתם  אם 
ביחד. גם כחול לבן וגם הליכוד. היה משחק האשמות מצד שני 
הצדדים בלי נכונות באמת לקבל החלטות קשות דרמטיות. גם 
נתניהו, שבכל דרך ניסה למשוך ולשמור על הגוש החרדי, וגם 

גנץ, שמעולם לא קיבל את מתווה הנשיא".
בשלב זה התחיל יו"ר ישראל ביתנו להסית נגד הציבור החרדי: 
על  ושמרה  כפול  לבן שיחקה משחק  כחול  גדול מהזמן  "חלק 
לכן  הצעות.  להן  והציעה  חרדיות  למפלגות  פתוחים  ערוצים 
מבחינתי שניהם אשמים. מה מטריד אותנו, למה נטפלנו למושג 
את  פותח  "כשגפני  ליברמן,  המשיך  אחדות?",  ממשלת  הזה 
טיבי  ואחמד  טיבי,  אחמד  את  ומשבח  הכספים  ועדת  ישיבת 
מדברים.  אנחנו  הזה  הפעולה  שיתוף  על  לגפני,  הלל  שיר  שר 
זה שיתוף פעולה בין ח"כים ערבים לחרדים. זו קואליציה אנטי 
גיס  היא  הערבית  הרשימה  הגושים.  שני  בין  שמשחקת  ציונית 
אנטי  להיות  הופכות  החרדיות  המפלגות  גם  ולצערי  חמישי, 

ציוניות".
ליברמן הוסיף, "אני שמעתי את דברי הנשיא אבל אני לא מקבל 
את הפניות שלו כי המפלגה הערבית המשותפת היא באמת גייס 
חמישי - לצערי גם המפלגות החרדיות הופכות למפלגות אנטי 
בשוליים"  המוח שמדובר  את  לבלבל  שיפסיקו  פה  גם  ציונות. 
ליברמן דיבר סרה ברבי מסאטמר שמבקר בישראל: "מי שראה 
את הרבי מסאטמר מול עשרות אלפים ומחלק דולרים מול כולם. 
מיליוני  הון.  להלבנת  והרשות  הכנסה  מס  איפה  מבין  לא  אני 

דולרים מחולקים תוך כדי הסתה. בדיוק כמו הצד השני". 

דוהרים לבחירות
נחתם שלב נוסף בסחרור הפוליטי שעובר על מדינת ישראל בעקבות תוצאות הבחירות · חילופי האשמות בין כל 
המפלגות על כשלון המשא ומתן והעמקת הפלונטר · יציאה לבחירות שלישיות זו האפשרות הריאלית היחידה 
שקיימת בעיתוי זה · אביגדור ליברמן חצה קו אדום בהסתה פרועה כנגד המגזר החרדי · שבוע נוסף בתסבוכת
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אשמים אנחנו

אילו היינו בוכים אז – לא היינו מתבכיינים היום

ההתרחשויות הפוליטיות היו צפויות. אם נתעלם מרעשי הרקע שהשמיעו 
הבחירות  תוצאות  פרסום  עם  מיד  הופיע  נוסעים  אנו  שאליו  היעד  לנו, 
האחרונות. אין בנמצא במערכת הפוליטית אדם שהשלה את עצמו שהנה 
ממשלה הולכת וקמה. למען האמת, לרובם היה אינטרס ברור שלא להגיע 
מאחריות  להתנער  מבחינתם  היחידה  הדרך  היא  האשמות  והטחת  לזה 

לבחירות השלישיות שבפתח.
היה לנו את המופע של ליברמן. זה כבר הפך לריטואל קבוע:  איווט מכריז 
על הצהרה, מתדרך עיתונאים על התקדמות משמעותית, מדליף על פיצוץ 
במשא ומתן ואז מתייצב מאחורי הפודיום ומאשים את כולם בכשלון. בכל 
אירוע שכזה הוא מגביר את דברי ההסתה שלו כלפי החרדים 

ומטיל עליהם אשמה לכל תחלואי המדינה.
את  דוחק  הוא  ממולדובה,  האדון  של  הבוטים  בנאומיו 
לשעה  ולו  איתו  ולהסכים  טיבי  לאחמד  להתקרב  כולנו 
הערבים  נגד  ליברמן  של  שההסתה  טוען  כשטיבי  אחת. 
והחרדים, דוגמת זו ששמענו בצהרי יום רביעי, היא גזענות 

ואנטישמיות, ניכרים דברי אמת בדבריו. 
כהשתלחות  ליברמן  דברי  השתקפות  סביב  הקונצנזוס 
בוטה כלפי החרדים שחוצה כל גבול, קנתה לה שביתה גם 
מיושרה  ליברמן  כרחוק  שערים  ממאה  רחוקים  במחוזות 
נשמע  היה  לו  איווט,  של  כזה  ומשתלח  גס  נאום  והגינות. 
באירופה, היה זוכה ליחס הראוי ומוקע בידי כל בר דעת. לא 
כך בישראל של שלהי 2019, שבה הסתה כלפי חובשי כיפות 

מתקבל באהדה או לפחות לא נדחה בבוז.
דמותו  את  שטיפחו  אלו  על  בקול  לדבר  צריך  גם  כאן 
לגיטימציה  לו  העניקו  ידיהם  שבמו  האיש,  של  האלימה 
לדהור לשאול התחתית של הסחרור הפוליטי, אך לא פחות 
מכך שיסוי המאמינים בהשם ובמשה עבדו באלו שטרם זכו 

לכך.
בימים  כולל  ארוכה,  תקופה  שנמשכה  בפניו  ההתרפסות 
האחרונים שבהם ניסו לצרפו לממשלה, זו עבורו מתן הכשר 
שהוא,  כמו  אותו  לקבל  הנכונות  הרעה.  לדרכו  שבשתיקה 
מבלי לדרוש ממנו לחדול מהשיח הפוגעני והמסית שלו בכל 
מה שנוגע בחרדים, היא שמסייעת לו לדגל מעל כל מחסום 

ולצייר אותנו כאויבי האומה.
מועד  מבעוד  לזהות  כולם  השכילו  שאילו  ספק,  כל  אין 
מחזות  מאיתנו  נחסכים  היו  בליברמן,  שטמונה  הסכנה  את 
שפלות שיצאו תחת ידו. הצהרה ברורה ששותפות עמו היא 
בגדר קו אדום, עד שיעצור את הנהגתו השפלה היתה מונעת 

את הביזיון.

בעיצומו של יום חורפי מר-חשווני לא כל כך בהיר, נזכרתי 
בימי הרחמים והסליחות דאשתקד.

ובהקדים, יושב יהודי נבער מדעת בסעודת ליל ראש השנה, 
כאשר שולחנו עטור ב"סימנים"; ראש של כבש, ראש של אייל, 

וגם ראש של..."דבר אחר". רחמנא ליצלן.
מאי האי? מתברר  שבאחד ה'ליקוטים' של מנהגי ראש השנה 
ראש.   – על השולחן  להניח  יש  הדין  יום  קרא שלסעודת  הוא 
אז  )דבר אחר(.  כל...ד"א  או –  דג,  אייל, של  איזה ראש? של 

הוא ציית להוראות. 
בדיחה בעלמא? לאו דווקא. התבוננו בתמונה שצולמה היום, 

המצורפת בזה, ותבינו. 
לטובת מי שעדיין לא קלט, אבאר שיחתי: כשבוע לפני החג, 
טרחו ליידע אותנו עמודי הפרסום כי ניתן לפאר את שולחן החג 
ב..."דבר אחר". כן כפשוטו. כך מבשרים שלטי הפרסומת של 

חנויות הטריפה "טיב טעם".
על  פרסה  ת"ק  ישראל  ארץ  כך שהזדעזעה  על  חז"ל  סיפור 
ת"ק פרסה כשנעץ החזיר צפורניו בחומת ירושלים )מנחות ס"ד 
ע"ב(, זה ידוע רק  ל"חרדים והדתיים המשיחיים" כלשונו הזהב 

של מיודענו וגיבור סיפורנו בשבוע זה  - איווט.
לא-לתפארה  המתנוססים  שבשלטים  אחר"  ה"דבר  זהו,  אז 
עד היום, הזכירו לי את שלהי חודש אלול בסוף השנה החולפת. 

לי ה"דבר  הזכיר  נוספת מה  סיבה  יש  אך 
אחר", והיא, ואיך לא, הלא הוא איווט גופא 
חיינו  במרקם  צפורניו  הנועץ  לעיל,  הנזכר 

היהודיים.
אחר"  "דבר  כותב  כשאני  למודעי,  וזאת 
אליו  בדווקא  הכוונה  אין  לאיווט,  בהקשר 
מלגלם  האיש  )למרות שרחוק  אישי,  באופן 
אפרופו,  אלא,  תמימה(  שיה  בדמותו 

להסתעפות מנוכחות "האיש והתופעה".
אחר"  ה"דבר  צרכני  הם  מי  הלב;  על  יד 
ארסנל  הם  האין  טעם"?   "טיב  חנויות  של 
מהציבור  כן,  איווט.  של  הטבעי  הבוחרים 

הזה הוא שואב את כוחו, אלה הם אנ"שיו.
"גזירה נוראה ואיומה של הייתה כמותה" זעק מקירות ליבו 
הטהור הרבי זי"ע מליובאוויטש לפני עשרות שנים, וזאת, נוכח 
הסובייטית,  מרוסיה  ושיקסעס  גויים  של  האימפרוט  תופעת 

שהחלה אז.
חדל היתממות: אין זה סוד זה שחלק ניכר מעסקני היהדות 
ראשי  על  לדבר  שלא  האידיאולוגים,  ומשקיפיה  החרדית 

'הסרוגים' - התייחסו בקרירות למלחמת קודש זו של הרבי. 
 "במילא ההיימישיע אידן לא אמורים להתחתן עם הערלים 

מרוסלאנד" - כך טענו  אז שיינע אידן. 
נימק  שבהם  מהמיוחדים  שאחד  זכורני 
"מיהו  שבגזירת  התעניינותו  חוסר  את 
יהודי", באומרו,  כי גזירת ניתוחי מתים 
חייבים   שכן  סבר  הוא  כנגדה   – למשל 
שלנו"  מהבשר  "חלק  זה  כי   - להילחם 
לנו  מה  אבל  פלייש"(,  אייגענע  )ס'איז 
ולאיבגני ואייוון, לסבטלנה וכריסטינה, 
לנו  איכפת  כך  כל  מה  זה,  דרך  ועל 
הזיתים,  הר  שעל  המורמונים  מכנסיית 
בחירוף  נלחם  הזה  אחר'  ה'דבר  כנגד 
נפש כ"ק הלב שמחה מגור זצוק"ל, ויש 

אומרים שזה אף פגע בבריאותו.
כן,   אותה".  "אכלנו  תקני:  הלא  הביטוי  על  סליחה  אז, 
ואיווט, חנויות "טיב טעם",  כל אלה תוצאה מתבקשת  איוון 
וכבוד  בגלגלים,  מקלות  דחיפת  על  לדבר  )שלא  מהאדישות 
אלוקים הסתר דבר(  נוכח המאמצים לתיקון חוק "מיהו יהודי" 
הפרוץ, ותוצאתו: את אשר יגורנו בא לנו. רבבות גויים למהדרין, 

"באו גויים בנחלתך" והפילו עלינו  את תופעת האיווט הלזה.
היינו  לא   – אז  בוכים  היינו  אילו  אותה".  "אכלנו  כיום 

מתבכיינים היום. מתי תגיע העת והעט של הכאה "על חטא"?

שניאור ובר

הגאון רבי דוד מאיר דרוקמן
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מסגרת נפרדת לטורים:

===
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טור נוסף:

-----
 // 

יו"ר ישראל ביתנו המשיך להסית ואמר: "גם הפלג הירושלמי 
קיבל בבחירות לראשות העיר ירושלים שני מנדטים, וזה עשרות 
אלפי קולות. גם העצרת אתמול צריכה להדיר מאיתנו שינה של 
קואליציה אנטי ציוניות מוחשית. אי אפשר שהסיעות החרדיות 

יסחטו כל הזמן מאלו לאלו. אסור לתת להם מרחב תמרון".
או  ישירה  בצורה  לקואליציה שנתמכת  נלך  ברור שלא  "היה 
על  קרב  ערפל  על  שמרנו  המשותפת.  הרשימה  ידי  על  עקיפה 
מנת ליצור מנוף לחץ על נתניהו. לצערי גם זה לא עזר". הוסיף 
ליברמן. "מה צריך לעשות? להערכתי יש שני דברים קריטיים. כל 
המפלגות הציוניות צריכות להתחייב לאמנה משותפת בנושא דת 
ומדינה. אי אפשר שהחרדים ישחקו בין שתי המפלגות הגדולות. 
סוד שאני חסיד  זה לא  ליציבות השלטונית:  הדבר השני קשור 
גדול של בחירה ישירה. לצערי אי אפשר לשנות כללי משחק תוך 
כדי משחק וזה לא רלוונטי לבחירות הקרובות, אבל צריך לעשות 

דיון משמעותי".

 
"האנטישמיות התגלתה היום מחדש”

יותר  מאוחר  הבלוק  ישיבת  בפתח  התייחס  הממשלה  ראש 
את  לא  ציבור,  אף  לפסול  אסור  כי  ואמר  ליברמן  של  להסתה 
הציבור החרדי שהוא חלק אינטגרלי מהמדינה ומהעם, לא אף 

ציבור – יהודים ולא יהודים. 
ח”כ יעקב ליצמן תקף ואמר, "היינו עדים היום למופע אימים 

מביש ומכוער שהנפיק איווט ליברמן רצוף בשקרים, מלא בורות 
ושנאה, שלא היתה מביישת את גדולי שונאי הדת ומסורת ישראל 
היום  התגלתה  שהאנטישמיות  לומר  ניתן  לצערי  הזמנים.  מכל 
והימנעות  לסובלנות  קורא  המדינה  נשיא  בהם  בימים  מחדש. 
שנאה  של  מפלצת  בכנסת  היום  רואים  אנו  ציבורים,  מפסילת 
סיעה  בישיבת  וההיגיון".  הדעת  על  מתקבלת  שאינה  תהומית 
"לפני  ליצמן,  הוסיף  ליברמן  דברי  בעקבות  שכונסה  מיוחדת 
שישמיץ את החרדים בפעילות נגד המדינה, שיעשה חשבון נפש 
איתנו  השיג  השנים,  לאורך  איתנו  פעולה  שיתף  איך  עצמו  עם 
שלנו.  לרבנים  שליחים  ושלח  שלנו  לקולות  התחנן  תקציבים, 
לפני שנגיע  בישראל לקחת אחריות  קורא למנהיגי הציבור  אני 
למצב בו חרדים ייפגעו כתוצאה מההסתה הקשה והמכוערת של 

ליברמן".
התקופה  בכל  לחלוטין  כשל  "ליברמן  האשים,  גפני  ח"כ 
שניות  לבחירות  ואז  ראשונות  לבחירות  הוביל  הוא  האחרונה, 
מנסה  אז  טוב  מזה  לצאת  יודע  לא  והוא  לשלישיות,  ועכשיו 
את  לעזוב  צריך  הזה  האיש  החרדי.  הציבור  על  סיבוב  לעשות 
את  לנו  יכתיב  לא  הזה  השכונתי  הבריון  הפוליטית.  המערכת 
היינו  ישראל,  בכנסת  כזה  דבר  מעולם  שמענו  לא  חיינו.  אורח 
במערכת יחסים קרובה איתו ולא הכל אנחנו יכולים לספר. האיש 
ומלומדי  חרדים,  מילדים  רוצה  הוא  מה  אנטישמי.  פשוט  הזה 
תורה. אנחנו ניקח הכל בחשבון. מה הוא עשה ב-20 השנים שלו 
בכנסת? כלום. רק מסית ומסית נגד ציבור בישראל. אנחנו נבחן 
את הדברים גם משפטית, לא נשחק לידים שלו, ליברמן – של 

נעליך מעל רגליך, מי אתה בכלל. אפס".

כבר  צריך  לא  כי  הכנסת  במליאת  אמר  אייכלר  ישראל  ח"כ 
לחפש אנטישמיות בעולם כשליברמן הכריז על הפיכה והליכה 
להסיר  כדי  כהגנה  התקפה  על  הולך  "הוא  שלישיות.  לבחירות 
מעליו את האחריות לאסון השלטוני שהוא מחולל. מה שהכריז 
נוקט  הוא  מלחמה.  פשע  זה  החרדי  הציבור  נגד  ליברמן  היום 
בשיטות של הצאר הרוסי שאמר הכה ביהודים והצל את רוסיה. 
זה מה שעשו ליהודי קישינוב וזה מה שעושה היום יליד קישינב. 
אם ילד אחד יפגע מדברי ההסתה שלך אתה לא תימלט מעונש. 
לך  ויביא  אנטישמי  הוא  הישראלי  שהציבור  זה  על  בונה  אתה 

קולות? אתה טועה. הציבור לא יקבל את דבריך ויוקיע איתך".
השר אריה דרעי התייחס בישיבת בלוק הימין בכנסת להסתה 
של יו"ר ישראל ביתנו ושיתף בסיפור אישי. "לפני 15 שנה היה לי 
אירוע קשה, מישהו דיבר נגדי דברים קשים בכנס מסויים ולקחתי 
על  בכאב  לו  וסיפרתי  קנייבסקי  להגר"ח  נכנסתי  קשה.  זה  את 
הדברים. הוא אמר לי, כשאתה הולך ברחוב וחתול מצייץ נגדך 
אתה מרגיש רע? אביגדור ליברמן הוא כמו אותו חתול שמצייץ 
רוצה תשומת לב". דרעי  כי הוא  גם הוא מצייץ  כשרוצה חלב, 
אבל  אמר  שליברמן  מה  לכל  להתייחס  רוצה  לא  "אני  הוסיף: 
בענייני דת ומדינה הוא גילה בורות מוחלטת. באירוע בסאטמר 
יושבים  כביכול  נגדנו, שאנחנו  היתה  כל ההתקפה שם  אתמול, 
עם ליברמן כדי להתפשר בנושאים דתיים וליברמן היום מאשים 
אותנו שאנחנו עם סאטמר. ליברמן ישלם את המחיר על מעשיו. 
הציבור לא טיפש. הוא יודע שהוא ממשיך לתעתע בכולם. תוקם 
כאן ממשלת אחדות טובה בלי לפיד ובלי ליברמן כמו שהציבור 

רוצה ומצפה".

פוליטיקאי קטן

 בחירה ישירה

ליברמן, תתנצל
של  פעולותיו  אחר  מעקב 
בתקופה  ליברמן  אביגדור 
מקום  מותירה  לא  האחרונה 
להתל  בוחר  הבנאדם  לספק, 
מסתתר  שהוא  תוך  בכולנו 
'המבוגר  דמות  מאחורי 
שלוקח  כזה  האחראי', 
במדינה  המצב  על  אחריות 

ומנסה לשקם אותה.
מטרותיו  השגת  למען 
בשום  בוחל  איננו  הוא 
אחת  קבוצה  ומשסה  דרך 

ועבורו,  נעלמו  כמו  בעבר,  כרת  שהוא  בריתות  בחברתה. 
אינם  וקיים איתם שיתוף פעולה  דילים  אלה שרקם איתם 

אלא גיס חמישי.
איווט סומך על הזיכרון קצר הטווח שלנו, אך לא ניתן 
מה  לכל  שותף  היה  הוא  פעם  אחר  פעם  כיצד  לשכוח 
שלדבריו אסור ומסוכן. דברים שכיום הוא מתריע מפניהם, 
היו בעבר חלק אינטגרלי מפעילותו הפוליטית, הכל כמובן 

בהתאם לאינטרסים שוליים וצרים.
ליברמן התחנן לחרדים כשקידם את האיש שלו בירושלים 
בהם  שלו  ההשתלחות  שנים.  עשרות  אתם  פעולה  ושיתף 
עכשיו, כפי שראינו במסיבת העיתונאים שאותה כינס ביום 
רביעי, היא בזויה, צינית וחסרת אחריות. הוא כבר לא יהיה 

מנהיג אלא רק פוליטיקאי קטן ערמומי ומיומן.

הכותב כיהן כסגן שר החוץ בממשלת ישראל וכחבר כנסת 
מטעם ישראל ביתנו

במהירות  דוהרת  הפוליטית  המערכת 
יום  שב-21  והסיכוי  שלישיות  לבחירות  שיא 
בטח  לאפס,  שואף  ממשלה  תורכב  הקרובים 
אחרי קרב ההאשמות שרק הולך ומסלים בין 
נתניהו לגנץ, על מי אשם בבחירות, כשבתווך 
להטריף  שממשיך  ליברמן  אביגדור  נמצא 
אפשרות  כל  ותוקע  הפוליטית  המערכת  את 
לפתרון. האופציות היחידות שירדו מהשולחן 
הן ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים וממשלת 
ימין עם ליברמן, שהפכו לחסרות סיכוי אחרי 

ההסתה וההתעקשות של ליברמן.
אם הולכים לבחירות נוספות, צריך לשקול 
שאומצה  דרעי,  של  ההצעה  את  ברצינות 
ישירות  לבחירות  בנט,  ידי  על  גם  השבוע 
לראשות הממשלה. קודם כל, כי כל הפלונטר 
אדם  סביב  הוא  האחרונה  בשנה  הפוליטי 
אחד - בנימין נתניהו, אז במקום ללכת סחור 
או  כן  ישירות,  הציבור  את  נשאל  בוא  סחור, 
ניתן  לנתניהו,  כן  יגיד  והציבור  במקרה  לא. 
ישראל  או  העבודה  )או  לבן  שכחול  להעריך 

ביתנו( תהיה הגונה מספיק כדי לקבל את רצון 
בכיר,  שר  נתניהו.  לממשלת  ולהיכנס  הבוחר 
מראשי בלוק הימין, הסביר את רעיון הבחירה 
"המחשבה  וקולעת:  קצרה  בצורה  הישירה 
רוצים  מי  ציבורית  הכרעה  תהיה  שאם  היא 
אבל  זה.  את  יקבלו  כראש ממשלה המפלגות 
ממש לא בטוח שזה יעמוד במבחן המציאות. 
כי אף אחד לא רוצה  זה בעיקר טוב לח"כים 
נכון  נקודות.  בשלוש  חתום  הוא  בחירות", 
שזה לא בטוח יעמוד במבחן המציאות, אבל 

גרועה  אופציה  הן  לכנסת  שלישיות  בחירות 
פוליטית  הכרעה  בהן  שתושג  הסיכוי  יותר. 
כמעט חסרת סיכוי. רק לסבר את האוזן, לגוש 
והמחנה  העבודה  לבן,  )כחול  השמאל-מרכז 
לרוב  להגיע  מנדטים   17 חסרים  הדמוקרטי( 
שגם  מנדטים,   6 חסרים  הימין  לגוש   ,61 של 

הם כרגע לא ממהרים לחזור הביתה.

שמואל בן צבי

הפוליטי  במגרש  ונדיר  מיוחד  לאזור  נכנסה  ישראל  מדינת 
שלה. זו הפעם הראשונה מאז הקמת המדינה, בה נכנסת לתוקפה 
21 הימים, אחרי פקיעת שני סבבים של נסיונות להקים  תקופת 
ממשלה על ידי מי שקיבלו את המנדט לכך מידי הנשיא. עד כדי 
כך נדירה התקופה הזו, שהיועץ המשפטי של הכנסת מצא לנכון 
להפיץ אתמול לכל חברי הכנסת מזכר מיוחד בו הוא פירט את 
הללו  הימים   21 במהלך  להתקיים  שיכולים  השונים  התהליכים 
למדו  קראו,  הכנסת  חברי  ממשלה.  לקום  יכולה  בהם  והתנאים 

והפנימו.
הבלתי  והמאמצים  הכנים  הנסיונות  את  מקרוב  שמכיר  כמי 
להרכיב  גנץ  בני  לשעבר  הרמטכ"ל  לבן,  כחול  יו"ר  של  נדלים 
ניסה  יכול להעיד שהוא אכן  ממשלה בשבועות האחרונים, אני 
ממשלה  להקמת  בדרך  אפשרות  כל  ולבחון  אבן  כל  להפוך 
לי  חשוב  המדינה.  אזרחי  כלל  של  צרכיהם  את  נאמנה  שתייצג 
הרשעים  התעמולה  לדברי  שבניגוד  הזו  הבמה  מעל  לציין  גם 
פסלה  לא  מעולם  לבן  כחול  נתניהו,  של  היוצר  מבית  שיצאו 
הציבור  על  וטו  הטילה  לא  פעם  ואף  בישראל  ציבורים שלמים 
החרדי. אכן, כחול לבן דרשה מהליכוד להגיע למשא ומתן בלי 
סיכוי  כל  לחסום  היא  היחידה  שמטרתו  לכל  שברור  ה"בלוק" 
להתקדמות במשא ומתן ולהוליך את כולנו לבחירות. אבל, אחרי 
הקמת ממשלת אחדות, שקווי היסוד שלה יתחשבו בצרכים של 
מתכוונת  בהחלט  לבן  כחול  הישראלית,  האוכלוסיה  חלקי  כל 
להזמין מפלגות נוספות להצטרף לממשלה הזו ולשאת באחריות 

ובעול המשותפים. 
היה ברור שמי שנתן בשנה האחרונה דרור להתקפות אישיות, 
נכונה  הלא  לפסילתם  גם  הדרך  את  סלל  ופסילות,  שקרים 
ציבורים שלמים בחברה הישראלית. דבריו של  והמקוממת של 
ומן הראוי  לגינוי  ראויים  כנגד הציבור החרדי  ליברמן  אביגדור 

שיחזור בו ויתנצל על ההצהרות הגורפות, שעוררו עליו כעס רב. 
המסוכן  החלקלק  במדרון  היחידי  לא  לזכור שהוא  אבל, חשוב 
ישראל בשל חוסר אחריות של מספר  נקלעה מדינת  הזה, אליו 
ניהל בשבועות  מנהיגים ובראשם ראש ממשלת ישראל. נתניהו 
האחרונים מסע ציבורי מכוער ובעל סממנים גזעניים כנגד אזרחי 
ישראל הערבים ואך טבעי היה שהסגנון הזה לא יעצור שם אלא 
יגיע דרך אנשי ציבור אחרים וכנגד קהלים גדולים אחרים בחברה 
הישראלית, כמו שלמרבה הצער עשה יו"ר ישראל ביתנו במסיבת 
העיתונאים שלו אתמול. גם מנהיגי המפלגות החרדיות שמצפים, 
בצדק, לגינויים חד משמעיים של דברי ליברמן, לא מצאו לנכון 
הערבי  הציבור  נגד  כשיצא  נתניהו  של  הבלע  דברי  את  לגנות 
בישראל. הם הסתפקו במחווה החשובה והראויה לשבח של ח"כ 
הרב משה גפני, ששיבח את חבר הכנסת אחמד טיבי על עבודתו 

הפרלמנטרית המסורה. 
לשפוט  אם  הבאים.  הימים   21 יסתיימו  כיצד  להעריך  קשה 
שבת  חילול  כדי  תוך  בבלפור  שהוכרז  החירום"  "מצב  לפי 
במאמציו  ימשיך  שנתניהו  הרי  האחרון,  השבוע  סוף  במהלך 
אחדות  ממשלת  הקמת  של  באפשרות  לחבל  נלאים  הבלתי 
וישליך כל מקל אפשרי בגלגלי המשא ומתן. כחול לבן, לעומת 
זאת, מחוייבת להמשיך ולעשות כל מאמץ למנוע עוד סבב של 
בחירות מיותרות. למרות שהנתונים שבידינו מלמדים על סיכויים 
יפים לחיזוק כוחה של כחול לבן בסבב בחירות נוסף, ברור לנו 
מחייבים  המדינה  של  וטובתה  הציבור  של  שטובתו  לחלוטין 
אותנו לעשות הכל כדי להקים ממשלה בזמן שהותיר המחוקק 
בידי הכנסת לצורך זה. נקווה ונתפלל שיימצאו האנשים הנכונים 
לב  בתום  ומתן  משא  שיאפשרו  הפוליטית,  הקשת  צידי  מכל 
וקבלת החלטות אמיצות ומנהיגותיות, שיובילו בסופו של דבר 

להקמת ממשלת אחדות בישראל בזמן הקרוב, בעזרת השם.

ח"כ יזהר שי דני איילון
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הכל פוליטיקה
אין עקרונות בכחול-לבן

בני גנץ הכריז בנאום לאומה ש"יש לנו עקרונות", 
רק  צריך  טוב,  אחדות.  ממשלת  להקים  התאפשר  לא  ולכן 
שהציג  ה"עקרונות"  כי  הפוליטיקה,  את  לו  שרואים  להגיד 
לא מכסים את היעדרם. אין שום מניעה עקרונית לכחול-לבן 
להצטרף לממשלת נתניהו. פשוט, פוליטית הם לא רוצים, או 
מסיבות אישיות הם לא רוצים, ועל זה הם גוררים את ישראל 

לבחירות. 
והבה נעבור על ה"עקרונות" אחד אחד:

הגוש.  על  יוותר  שהליכוד  דורשים  כחול-לבן   – "הגוש" 
אדגיש: לכחולבן אין שום בעיה לשבת עם כל חלקי הגוש, 
הם מוכנים לשבת עם הליכוד, מוכנים לשבת עם בנט, מוכנים 
העקרוניות  הדרישות  לכל  הסכימו  והם  החרדים,  לשבת 
כאן שום בעיה עקרונית.  אין  כלומר,  שמפלגות אלה העלו. 
דורשים  והם  פוליטי,  יתרון  יש  שלנתניהו  מזהים  פשוט  הם 
שהוא יוותר על יתרון פוליטי זה. כלומר, זו דרישה פוליטית 

שאיננה עקרונית. ופוליטיקה הרי מכריעים בבחירות, לא?
חסינות  יבקש  לא  שנתניהו  דורשים  כחול-לבן   – חסינות 
אשר מגיעה לו כחוק. אדגיש, כחול-לבן לא מתנגדים לחוק 
יכול  החוק  אותו.  לבטל  מבקשים  ואינם  הקיים  החסינות 
להמשיך, רק העיקר שנתניהו )ובוחריו( לא ייהנה ממנו. והחוק 
קובע במפורש כי במקרה ש"ייגרם נזק של ממש בשל ניהול 
ההליך הפלילי, לתפקוד הכנסת לייצוג ציבור הבוחרים" אזי 
לא יועמד נבחר ציבור לדין. ובמקרה של נתניהו, זה במובהק 
פגיעה עצומה בציבור בוחרים גדול. הדרישה של כחול לבן 
היא דרישה פוליטית ולא עקרונית שנתניהו לא יבקש חסינות. 

ופוליטיקה הרי הוכרעה בבחירות, לא? 

דת ומדינה – כחול-לבן הסכימו לכל דרישות הסטטוס-קוו 
של ש"ס, תוך ניסיון לקחת את ש"ס מה"גוש". אם כך, כיון 
שישנה הסכמה לסטטוס קוו, ממילא דרישה פתאומית לשנות 
אותו איננה עקרונית, אלא היא פשוט קפריזה פוליטית. ועל 

פוליטיקה הם רוצים לגרור את המדינה חזרה לבחירות. 

ואחרי שהם התפרקו מכל מצגי עקרונות השווא שהציגו, 
הולכים  הם  שעליה  נעלה,  ל"עקרוניות"  טועים  הם  פתאום 

לבחירות. זו פוליטיקה חברים, וזו פוליטיקה קטנה קטנה. 
הפתרונות הזמניים למשבר מחסור החמאה בישראל

לגבש  מנסים  ממשלה  משרדי  כי  מפרסם  "גלובס"  עיתון 
פטור  מוגבל  ייבוא  ולאפשר  החמאה,  למשבר  בזק  פתרון 
אותה  האחת,  לפתרון:  יש  הצעות  שתי  חמאה.  של  ממכס 
ביטול  את  שיאפשר  שעה  צו  היא  הכלכלה,  משרד  מוביל 
ממשלה  שתקום  עד  שנה  חצי  למשך  החמאה  על  המכס 
חדשה. והאפשרות השניה, שאותה מוביל משרד החקלאות, 
היא לפתוח מכסות של 5,000 טונות חמאה לישראל ל-2020. 

קצת באיחור, אבל גם הפתרונות מוצעים הם חלקיים מאד. 
המכס  את  לבטל  מבקשות  אינן  הפרק  שעל  ההצעות 
זה  אם  חלקי,  באופן  לבטל  רק  אלא  חופשי,  ייבוא  ולאפשר 
כדי  זמני  ייבוא  ולאפשר  זמן,  במגבלת  או  כמות  במגבלת 
לפתור בעיה נקודתית. עדיין הבעיה הבסיסית תישאר על כנה. 
פתרון זה משאיר חלק מהבעיות על כנן, יהיה צורך לדון 
הקמעונאי  השוק  בין  המכסה  את  לחלק  כיצד  ולהחליט 
והתעשייה. אילו ניתן היה פתרון מלא לבעיית המחסור, לא 
היה מקום לדיון כיצד לחלק את הסחורה בין תתי השווקים. 
לחלק  כיצד  ממשלתי  משרד  של  דיון  על  פעם  שמעתם  וכי 
מונים  אלפי  מורכב  שהוא  )מוצר  בישראל  המחשבים  את 
והמשתמשים  הקטנים  העסקים  התעשייה,  בין  מחמאה(, 
כללי  לפי  אורגני  באופן  מעצמו  מתחלק  זה  לא.  הפרטיים? 
מכוונת.  ממשלתית  יד  שום  ובלא  והביקוש  ההיצע  ומחירי 
אבל כאן בחמאה אנו נדרשים להחלטות ממשלתיות ולכללי 
לא  זה שמחשבים  איך  זה כשיש מחסור. אבל  ככה  חלוקה. 

חסר, אבל חמאה פשוטה לא ניתן להשיג?
משנה  למעלה  זה  אותנו  מלווה  בחמאה  המחסור  משבר 
הוא  לו  הסיבה  פעמים(,  כמה  בו  עסקנו  נכבדה  בבמה  )ורק 
כדי  לחמאה,  קובעת  הממשלה  אשר  המפוקח,  המחיר 
שמחירה לא יעלה למרות שמחיר החלב עלה. על זה אחראית 
"מועצת החלב" הגוף שאחראי לקבוע שמחיר החלב לא יהיה 
זול מידי כדי שהמחלבות יוכלו להרוויח, והוא גם קובע לכל 
מחלבה כמה היא תייצר )והוא זה שגם מפרסם לכם כמה זה 
בריא לצרוך חלב(, וכך הגענו שמחיר החלב בישראל כפול 

ממחירו באירופה למשל. 
כתוצאה מעליית מחירי התשומות, נוכחו היצרנים לראות 
שפשוט לא משתלם להם לייצר חמאה, ההוצאות גדלו אבל 
את מחיר לצרכן אי אפשר להעלות. ומשאין רווחים בה, עדיף  
להפנות את חומרי הגלם לייצור מוצרי חלב אחרים שאותם 
ניתן למכור במחיר שוק. הפתרון הפשוט בדרך כלל למחסור 
מקומי הוא הייבוא, לרכוש ממדינה אחרת בה מחיר המוצר 
איננו  זה  פתרון  אך  כאן.  השוק  במחירי  ולמוכרו  זול  הוא 
אפשרי, בגלל שיש מכס גבוה מאד שמוטל על ייבוא מוצרי 
מזון, לא משתלם לייבא. וכאן באו ההצעות לפתרון הפלסטר, 

של הורדת מכס זמנית. 
ללמוד  מצויינות  הזדמנות  הוא  החמאה  מחסור  משבר 
הטובה,  הכוונה  בשווקים.  הממשלה  התערבות  תוצאות  על 
נפש,  לכל  שווה  במחיר  חמאה  לרכוש  אזרח  לכל  לאפשר 
נגמרת בתוצאה גרועה לכולם – פשוט אין חמאה בישראל. 
מדובר במוצר שחיינו יכולים להימשך בלעדיו כמעט כסדרם, 
ולכן לא עולה זעקה מן הציבור. אך ישנם מוצרים חשובים 
וחשוב  מחירים,  פיקוח  להטיל  הממשלה  חושבת  שעליהם 

שתמיד תעמוד החמאה לנגד עינינו. 
למשל, ישנה הצעה להטיל פיקוח על מחירי שכר הדירה, 
הכוונה כמובן נהדרה – לאפשר לכל אחד דירה במחיר שווה 
נזכור  מיד  עינינו,  מול  החמאה  לקח  כאשר  אך  נפש.  לכל 
שהפיקוח יביא לכך שיהיה מחסור. פשוט בעלי הדירות לא 
ישתלם להם להוציא דירתם לשכירות, או שמשקיעים פשוט 

לא יכנסו לתחום הזה בכלל. 
נכון, ישנם אנשים שממילא יש להם דירה, ואין להם ברירה 
שיש  אחרים  רבים  ישנם  אך  המפוקח.  למחיר  להיכנע  אלא 
ברירות בפניהם. למשל, אנשים מבוגרים שחיתנו את ילדיהם 
והדירה התרוקנה, עומד בפניהם השיקול האם לעבור לדירה 
יקר,  במחיר  הגדולה  הדירה  את  ולהשכיר  זול  במחיר  קטנה 
או פשוט להישאר בדירה הגדולה, למרות שאיננה שימושית 
כעת. במחיר מפוקח הם יעדיפו להישאר בדירה, וכך למנוע 
האם  בפניהם  ברירה  עומדת  המשקיעים  גם  היצע.  מהשוק 
)או  בטורונטו  בדירה  להשקיע  או  בישראל  בדירה  להשקיע 
החלטותיהם,  את  אנשים  יעשו  וכאשר  בבורסה(,  להשקיע 

מהר מאד המחסור בדירות יהיה גם כאן. 



המחסור בחמאה איננו נעים, אך הוא נסבל. אבל לקחו כדאי שיהיה תמיד לנגד עינינו, כדי 
שנמנע מהממשלה להתערב ולהביא למחסור במוצרים שהמחסור בהם הוא בלתי נסבל
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סגירת מרפסות בטכנולוגיות מתקדמות:
גגות קבועים, גגות הזזה, 

גגות הרמה, תקרות זכוכית ועוד...

מגוון טכניקות מתקדמות  
לבנייה קלה בבית שלכם!

שיטות איטום מתקדמות ובלעדיות!

סורגדור מציגים:

אלפי לקוחות מרוצים כבר נהנים 
מחדר מגורים נוסף במשך כל השנה!

< סורגים < מעקות < דלתות  < שערים < קונסטורוקציות

ל ז ר ב ת  ק ל ח מ

ום י נ י ומ אל ת  ק ל ח מ

< חלונות < חלונות בלגיים < דלתות < מעקות < תריסים < זכוכית
w w w . a l u m i n u m . s or a g d o or . c om
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מרפסות תלויות מתקפלות ומרפסות קבועות על עמודים

מחיר מיוחד לקבוצות רכישה





חודש 
התנסות
במתנה!

 טיימר לאיזון זמן
גלישת הילדים

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

גלישה מהירה
וחלקה

 עובד על גבי כל
ספקיות האינטרנט

1-800 222 234
בגוגל הבא׳  הדור  ׳רימון  חפשו 
www.rimon.net . i l ובאתר: 

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION

בכפוף לתנאי השימוש, חודש מתנה למצטרפים חדשים לספק אינטרנט או חבילות אפליקציה, ללא תשתית. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437

"אני עובד הרבה מהבית ולכן, הייתי מוכרח למצוא סינון טוב שיאפשר לי להתחבר 
מהבית לעבודה ללא תקלות. כששמעתי שבדור הבא של רימון אני יכול לסנן רק את 

המכשירים שאני צריך, החלטתי לנסות.
אנחנו גולשים עם ספק האינטרנט החדש של רימון והאמת שאנחנו ממש מרוצים! היום אני 

שקט, כי המשפחה שלי גולשת עם הגנה ואני מתחבר עם הלפטופ לעבודה בצורה חלקה״.

משפחת פינטו, קריית יערים

הכירו את
המשפחות
שמגנות על
הדור  הבא

ברשת
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אורלי גינצבורג 

הידוע  השיר  קובע  כך  שמחה,  זה  ילדים 
המרכזית  הלשכה  השאלה.  זאת  לא  אבל   –
לסטטיסטיקה פרסמה השבוע ביום שני נתונים 
החיים   17 גיל  ועד  אפס  מגיל  הילדים  אודות 
הבינלאומי.  הילד  יום  לרגל  זאת  בישראל 
מהנתונים עולה כי בישראל חיים 2.960 מיליון 
33% מכלל אוכלוסיית המדינה.  ילדים – שהם 
אלף   731 יהודים,  הם  מתוכם  מיליון  כ-2.131 
לא-ערבים  נוצרים  ילדים  אלף  ו-98  ערבים 
לפי  מסווגים  לא  האוכלוסין  שבמרשם  וכאלה 
דת. יצוין כי נתונים אלו נאספו בסוף שנת 2018.
נולדו   2018 בשנת  כי  מהנתונים  עולה  עוד 
של  הכולל  הפריון  שיעור  ילדים.   184,370
בממוצע  ילדים  ב-3.09  נאמד  בישראל  הנשים 
הילדים  של  היחסי  חלקם  בירושלים  לאישה. 
 )23%( חיפה  לעומת  זאת  כ-39%  באוכלוסייה 
ותל אביב-יפו )21%( בהם הילדים הם כחמישית 
גרים  בהם  האזורים  חלוקת  העיר.  מאוכלוסיית 
ילדי ישראל עד גיל 17 היא: 689.89 אלף במחוז 
ו-455.9  תל-אביב  במחוז  אלף   382.6 מרכז, 
ירושלים. במחוז הצפון מתגוררים  אלף במחוז 

471 אלף ילדים, במחוז חיפה 296 אלף ילדים 
ובדרום 459.3 אלף. ביהודה ושומרון מתגוררים 

כ-205 אלף ילדים.
הערים  השנה  גם  ערים,  לפי  ובחלוקה 
נמצאות בראש הרשימה, עם המספר  החרדיות 
כך  כ"י.  בית  למשק  ילדים  של  ביותר  הגבוה 
17 למשק בית )שבהם  שמספר הילדים עד גיל 
בממוצע   2.43 היה  אלו(  בגילים  ילדים  יש 
יותר  )המונות  הגדולות  בערים  ברמה הארצית. 
הממוצע  הילדים  מספר  תושבים(,  מ-100,000 
הגבוה ביותר חיים בעיר בית שמש – 3.67, מיד 
ילדים   3.50  – עם  ברק  בבני  נמצאת  לאחריה 
הנמוך  הממוצע   .2.99  – ובירושלים  למשפחה 
נרשם  בית  למשק   17 גיל  עד  ילדים  של  ביותר 

בתל אביב-יפו שם יש – 1.87 ילדים בלבד.
הילדים  אחוז  כי  מלמד  מעניין  נוסף  נתון 
בקרב האוכלוסייה הערבית נמצא במגמת ירידה 
משנות ה-2000. ב-2005 כ-47% מהאוכלוסייה 
ובשנת  כ-44%   – ב-2010  ילדים,  היו  הערבית 
הירידה  כי  מסבירים  בלמ"ס  כ-39%.   –  2018
מירידה  בעיקר  נובעת  הערבים  הילדים  באחוז 
ברמות הפריון – מרמה של כ-4 ילדים בממוצע 
בשנת  ל-3.5  ה-2000  שנות  בתחילת  לאישה 

2010 ול-3.04 בשנת 2018.
הלמ"ס הביאה גם את נתוני הילדים שנפגעו 
דיווחי  לפי   ,2018 בשנת  דרכים  בתאונות 
נפגעו   14-0 בגיל  ילדים   2,652 המשטרה 
בתאונות בשנה זו )11.5% מהנפגעים(. במספר 
כ-11.3%  של  ירידה  חלה  שנפגעו  הילדים 
לעומת שנת 2017 אז נפגעו 2,999 ילדים )12% 

מהנפגעים(. שיהיו כולם בריאים.

הדס קאהן

לתפילת  בדרכו  נדקר  חרדי  אנטישמיות:  שוב 
החולים  לבית  פונה  הנדקר  אנוש,  מצבו  שחרית, 
בבוקר  רביעי  ביום  פעמים  מספר  שנדקר  לאחר 
 05:40 השעה  בסביבות  התרחש  האירוע  במונסי. 
הלך  הקרבן  כאשר  במונסי,  דרייב  להווארד  בסמוך 
 Yeshiva באתר  הדיווח  פי  על  הכנסת.  בית  לכיוון 
קיבלו  רוקלנד  של  הצלה  מתנדבי   ,world news
תחילה  ומדמם.  הרצפה  על  ששוכב  אדם  על  קריאה 
היה נראה שהוא נפגע מרכב, אולם הקורבן שוחח עם 
אנשי ההצלה כ-2 דקות לפני שאיבד הכרה. הנדקר, 
 הרב מרדכי שלעזינגער משמש מגיד שיעור בישיבת 

סאטמאר.
הקורבן סיפר כי רכב נעצר בסמוך אליו, שני גברים 
אותו  דקרו  ואז  באכזריות  אותו  תקפו  ממנו,  ירדו 
מספר פעמים. הם חזרו לרכבם ונסעו משם במהירות. 
מאז  אימתו  רוקלנד  של  חברים  מארגון  מתנדבים 
מצלמת  בצילומי  צפייה  ידי  על  מדויק,  סיפורו  כי 
האבטחה באזור. מתנדבי הצלה העבירו את הקורבן 
הובהל  הוא  שם  ווסטצ'סטר,  של  הטראומה  למרכז 
מפצעי  וסובל  קריטי,  במצב  הוא  חירום,  לניתוח 

דקירה חמורים. המשטרה פתחה בחקירת האירוע.
סך  על  כספי  פרס  מציעה  השמצה,  נגד  הליגה 
10,000 דולר, למי שיביא מידע שיביא לתפיסת שני 
האלמונים, שדקרו את החרדי. "אנו מזועזעים במיוחד 
מהתקרית האלימה הזו", אמר אוואן ברנשטיין, אחד 
מראשי הליגה נגד השמצה. "זה באמת מחריד, האיש 

במצב  הוא  וכעת  רגועה,  בצורה  היום  את  התחיל 
קשה בבית חולים בגלל התקיפה הזו, בקהילות שלנו 
ולעמוד  להתאגד  עלינו  לאלימות,  מקום  שום  אין 
הבזוי  המעשה  את  לגנות  כדי  רק  לא  כתף,  אל  כתף 
גאות  את  לבלום  כדי  כקהילה  לעבוד  גם  אלא  הזה, 
מהירה  החלמה  מאחלים  אנו  והאלימות,  השנאה 
ומלאה לקורבן, ומקווים כי הפרס הזה יביא לתפיסתם 
הקוראים  הזאת".  להתקפה  האחראים  של  המהירה 
מתבקשים להעתיר בתפילה לרפואת מרדכי בן ברכה, 

בתוך שאר חולי ישראל.

בלי עין הרע: הכי הרבה ילדים לחרדים

חרדי הותקף בדרך 
לתפילה – מצבו אנוש

הערים החרדיות נמצאות בראש הרשימה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עם המספר הגבוה ביותר של ילדים למשק בית • 
כן ירבו: בית שמש ובני ברק מובילות בכמות הילדים למשק בית • באופן לא מפתיע, בעיר תל אביב קיים הממוצע הנמוך ביותר 

של ילדים • אחוז הילדים בקרב האוכלוסייה הערבית נמצא במגמת ירידה

מגיד שיעור בישיבת סאטמר במונסי עשה את דרכו לתפילת שחרית ונפל 
• מצבו הרפואי אנוש ונערכות תפילתו  קרבן לתקיפה אנטישמית מזעזעת 
להחלמתו • פרס כספי על סך 10,000 דולר, הוצע למי שיביא מידע שיביא 

לתפיסת שני האלמונים שחשודים במעשה הנפשע

בני ברק ובית שמש בראש - תל אביב בתחתית והערבים במגמת ירידה

אנטישמיות מזעזעת ביישוב החרדי מונסי שבניו-יורק

רודפים את הימין / משה איפרגן
לנתניהו.  והחולניות  האובססיביות  והעוינות  השנאה  היא  התקופה  של  התופעה 
מכאן, שכל כוחות השמאל מגויסים למשימת החלפתו כראש ממשלה, עד כדי כך 
שמפלגה של שלושה רמטכ"לים לשעבר הייתה מוכנה לשתף פעולה עם הרשימה 
המשותפת, שבמקרה הטוב איננה מגנה טרור נגד יהודים וחיילים, ובמקרה הפחות 
בכירים  שמפקדים  ולאומית,  מוסרית  בשערורייה  מדובר  הרי  מכך.  גרוע  אף  טוב, 
ששלחו חיילי צה"ל לקרב, יתנו לגיטימציה לרשימה המשותפת שלא מגנה את מי 

שנגדם נלחמים החיילים הללו.
אך אין לטעות, ההתמקדות בנתניהו איננה אישית, אלא היא נובעת מכך שנתניהו 
הוביל את מחנה הימין לשלטון למעלה מעשור, והשמאל מבין שכדי להפיל את הימין 
 יש להזיז את מי שמהווה את מרכז הכובד של ממשלות הימין, קרי את בנימין נתניהו.

ההיסטוריה ברורה: מנחם בגין ז"ל, פרש מהחיים הפוליטיים בתקופה שהשמאל מירר 
את חייו בעת מלחמת-לבנון הראשונה. את שמיר הציגו כסרבן שלום ואחראי על שחיתות 
)"מושחתים נמאסתם" הייתה סיסמת הבחירות של 1992(, את שרון רדפו עד שהחליף 
את טעמו וביצע את ההתנתקות, ואו אז הוא קיבל את תמיכתם. את נתניהו, מחריב 
 השלום, הם הצליחו להחליף ב- 1999, אבל אז הוא חזר והפך לראש ממשלה מאז 2009.
אצל נתניהו יש שילוב שמטריף את השמאל ותקשורתו: מצד אחד הוא לא נכנע ולא 
משתחווה מבחינה אידאולוגית. ההיפך הוא הנכון, הוא עמד איתן מול אובמה, הוא 
מסרב לוותר לפלסטינים וויתורי קבע וממשלותיו מקדמות את ההשקפה של המחנה 

הלאומי. ומצד שני, הוא מאריך את ימי הימין בשלטון.
מחנה השמאל הבין שאם נתניהו לא יוחלף הם ימשיכו לאבד את ההגמוניה 

שלהם במוקדי הכוח בישראל, וב- 2015 קם המחנ"צ שרק כמעט הצליח במשימה. 
ב- 2019 הצורך היה דוחק יותר, והפעם הוקמה כחול-לבן כמפלגה שהתחזתה 

כימנית, כדי למשוך קולות מהימין הרך. גם זה לא היה מצליח אם ליברמן לא היה 
משנה את התנהלותו, ובמערכת הבחירות של ספטמבר שונה נושא הבחירות לענייני 

 דת-מדינה, שהוא טוב יותר לשמאל.

 ומכאן לנקודה העיקרית: ההתמקדות בנתניהו היא עניין תועמלני.
אם היו מתנהלות כאן בחירות על סוגיות מרכזיות בין ימין לשמאל, אזי לשמאל 

לא היה סיכוי לנצח בחירות, לכן ההתמקדות בנתניהו בהיבט האישי ובחקירותיו 
המופרכות נועדה להסיט את תשומת הלב מהתכלית המרכזית, שהיא הפלת הימין 

 כולו.
כל מי שעיניו בראשו מבין היטב , שאם נתניהו היה הופך עורו כמו שעשה שרון 

 ז"ל, הם היו מניחים לו לנפשו ואף תומכים בו.
לא את נתניהו הם מבקשים להחליף אלא את הימין והשקפתו הלאומית-מסורתית, 

 ולהציב במקומה את השקפת השמאל הפוסט-ציונית.
וכאן אני סוגר מעגל: המטרה הזאת היא כה חשובה עבורם, עד שמפלגת שלושת 

הרמטכ"לים לשעבר הייתה מוכנה לשתף פעולה עם הרשימה המשותפת.

הכותב הינו פובליציסט וכותב באתר 'מידה' 

הרב מרדכי שלעזינגער )מימין(

צילום אילוסטרציה: saimiri, מתוך אתר פיקיויקי
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