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שניאור ובר

ויבחרו  לקלפיות  הליכוד  מתפקדי  יצעדו  הבא,  חמישי  ביום 
את היו"ר שיוביל אותם בבחירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו 
שמש,  בית  השטח.  את  לחרוש  השבוע  ויצא  שרוולים  הפשיל 
רחובות, פתח תקווה, כפר חב"ד, ירכא, חיפה ועכו, הן רק חלק 

מהתחנות בהן הוא עובר.
נוספת של  בתמיכה  סער, התחמש  גדעון  ח"כ  יריבו המרכזי, 
הח"כים שרן השכל, יואב קיש, מיכל שיר ואתי עטיה. חיים כץ, 
יו"ר מרכז המפלגה ואיש רב השפעה על ההתפקדות המאורגנת 
בשם  כך  על  להצהיר  מסרב  אך  סער  לתומך  נחשב  בישראל, 
המפורש. ביום שני, השיק סער את קמפיין הבחירות בכנס חגיגי 
באור יהודה, שם נשא נאום בן 40 דקות. הוא הקפיד לא לתקוף 
להפסד  תוביל  בו  בחירה  כי  הסביר  אך  נתניהו  את  אישי  באופן 

'הליכוד'.
המפלגה  הנהלת  לפיהן  משמעותיות,  טענות  עולות  במפלגה 
בהתנגדות  ה"חשודים"  מתפקדים  אלפי  של  חברות  מבטלת 
לנתניהו. סער אף דורש להציב מצלמות בספירת הקולות, ונתמך 
הכלליות.  בבחירות  מצלמות  הצבת  בעד  נתניהו  של  בטיעוניו 
האפשרות  ביטול  היא  נתניהו,  נאמני  שמקדמים  אחרת  יוזמה 
המטרה:  רשום.  המתפקד  בה  בזו  רק  אלא  קלפי,  בכל  להצביע 
במרוכז  להצביע  שנוהגים  האווירית  התעשייה  מצביעי  דילול 

סמוך למקום עבודתם.
בשטח  האגרסיבי  והקמפיין  המתוקשרים  המסעות  מאחורי 
לצד  רביבו.  יאיר  עומד  רבות,  שנים  כמותו  זכור  שלא  הליכודי 
תפקיד  את  האנרגטי  הבולדוזר  עצמו  על  לקח  לוד,  העיר  ניהול 
ראש מטה הבחירות של ראש הממשלה ובימים האחרונים רושם 

הישגים לא מבוטלים באירועי הקמפיין לקראת הפריימריז.

"משיח חייב לבוא"

משתתפי  אלפי  בפני  הממשלה  ראש  שנשא  הנאום  במהלך 
שיחי  איש  את  נתניהו  כינה  חב"ד,  בכפר  כסלו  י"ט  התוועדות 
רביבו  מבקש  השבוע,  עמו  שקיימתי  בשיחה  לוד".  של  "המלך 

להדגיש "מלך יש רק אחד - והוא בורא עולם. אני שמח על הזכות 
אני  הבחירות.  מטה  את  הממשלה  ראש  עבור  לנהל  לי  שניתנה 
עושה זאת מתוך אהבה רבה וחדרת קודש. זכה עם ישראל שזה 
אותו בתקשורת  איך שמציגים  בין  גדול  פער  יש  המנהיג שלנו. 

לבין איך שהוא באמת". 
בימים  המשיח.  לביאת  שמייחל  מדינה  מנהיג  לשמוע  נדיר 
נחשב  כזה  אירוע  ל'הדתה',  הופך  קדושה  של  זיק  כל  שבהם 
לחריג. בעיצומה של ההתוועדות, הופתעו החסידים שגדשו את 
משיח  כי  מצהיר  הממשלה  ראש  את  לשמוע  מנחם'  'בית  היכל 

חייב לבוא. 
הקלעים:  מאחורי  את  רביבו  מגלה  ישראל',  ל'כל  בראיון 
ואמרתי  התניא  בעל  של  הגאולה  חג  בהתוועדות  "השתתפתי 
ובדרכי  החסידות  בלימוד  טובה  לשנה  החסידית  שהברכה  להם 
ממני  ביקש  שיצאתי  לפני  "לוד".  התיבות  ראשי  זה  החסידות 
הממשלה  לראש  למסור  עטייה  ויקטור  הרב  בחברון  השליח 
בינתיים  לבוא".  חייב  "משיח  זה  מח"ל  של  התיבות  שראשי 
כתבתי את המסר על גבי מפית נייר. כשנתניהו הגיע לכנס, מסרתי 

לו את הפתק". 
מתברר שהמשפט שנשמע מפיו של נתניהו לא התקבל בקלות. 
ראש העיר מספר, "בתחילה סירב רה"מ לבקשתי בנימוק שהוא 
לא בא לכנס פוליטי. הפצרתי בו והצעתי שרק יאמר את המסר 
ויניח למתוועדים לעשות את ראשי התיבות בעצמם. הוא אהב את 
הרעיון מאוד וכך, בשיאו של הנואם הסוחף, נתניהו קרא בקול 
"משיח חייב להגיע", תוך שהוא מוסיף "אתם כבר יודעים מהם 

ראשי התיבות". דממה השתררה באולם ואז כולם צחקו". 
הללו.  ברגעים  אושר  של  חיוך  הגניב  הבחירות  מטה  מנהל 
בשיחה איתי הוא מסביר, "האמירה הזו של נתניהו יצרה תקדים. 
זכינו שראש ממשלה של עם ישראל, נציג בולט של העם היהודי, 

אומר שמשיח חייב להגיע. זה לא דבר של מה בכך".

קרב יצרי

ליצריות  הפכו  בליכוד  הפנימיות  הבחירות  הדברים,  מטבע 
הפנימי  והשיח  עבר  מכל  נשמעים  וגידופים  השמצות  במיוחד. 

העיר  ראש  נאלץ  השאר,  בין  וקוטבי.  רעיל  השלטון  במפלגת 
נראה  בה  היריב,  המחנה  אנשי  שהפיצו  תמונה  עם  להתמודד 
ברור:  היה  המסר  סער.  גדעון  עם  מחובק  רביבו  יאיר  של  אביו 
נמנה  בניגוד לבנו שמשמש ראש המטה של רה"מ, רביבו האב 

על מצביעי סער.
רביבו  מגיב  הללו,  לפרסומים  התייחסותו  את  מבקש  כשאני 
"אבא שלי תומך נלהב של נתניהו, הוא ממש לא תומך בגדעון 
סער. הוא בסך הכל הגיע להשתתף באירוע לא פוליטי של חב"ד 
לכבוד חג הגאולה שגם אני הוזמנתי אליו. באירוע נכח גם ח"כ 
גדעון סער. אבי הצטלם איתו וזהו. אנשי המטה שלו ניסו לעשות 
מזה ידיעה ולהציג תמונה מעוותת. כנראה שאין להם יותר מידי 
ראש  ניוז.  בפייק  ולא  בקמפיין  שיתעסקו  מוטב  להתעסק.  במה 

ממשלה מכהן לא מדיחים, זה הדי.אן.איי של הליכוד".
ונמרץ  נחוש  בן השבעים  נתניהו  נראה  התכופות,   בהופעותיו 
לעצמו  עושה  לא  הוא  היומיומיות  בהתרוצצויותיו  צעיר.  כנער 
הנחות. הרושם שנוצר הוא שראש הממשלה מנהל כרגע את קרב 
חייו ויעשה הכל בכדי להיבחר שוב לראשות הליכוד בפער גדול 

מול יריבו הפוליטי מבית.

המטרה: נזק מזערי

רביבו חושף את הרציונל מאחורי האירועים של נתניהו הבלתי 
נגמרים מידי ערב. לדבריו, "גדעון סער הוא מועמד ראוי וצריך 
להביא  הצליחו  ממנו  חזקים  פחות  שהיו  מועמדים  שגם  לזכור 
אחוזים יפים בפריימריז מול נתניהו. אנחנו לא מעוניינים שסער 
יצליח לנגוס בכוחו של ראש הממשלה. הניצחון הוא חשוב, אבל 

הדרך שבה יושג הניצחון, חשובה לא פחות".
"זאת ועוד" מוסיף ראש העיר, "אנחנו נמצאים בתוך שלושה 
ושלוש.  העשרים  לכנסת  הכלליות  הבחירות  לקראת  חודשים 
נתניהו שואף להעיר את השטח ולוודא שאחוזי ההצבעה בריכוזי 
בבחירות  הנתונים  מאשר  יותר  הרבה  גבוהים  יהיו  הליכוד 
הימין  גוש  את  להגדיל  שלו  היחידה  האופציה  זו  האחרונות. 

ולהרכיב ממשלת ימין חרדים".

"מחנה סער
מפיץ פייק ניוז"
רגע לפני פתיחת ההצבעה בפריימריז על ראשות הליכוד, ראש מטה הבחירות של ראש 

הממשלה - יאיר רביבו בראיון סוער ל'כל ישראל' • מגלה: "כשביקשתי מנתניהו לומר את 
ראשי התיבות של מח"ל הוא סירב בתחילה" • תוקף: "מוטב שאנשי מחנה סער יתעסקו 

בקמפיין ולא בפייק ניוז" • חושף: זו הסיבה שנתניהו מתרוצץ מאירוע לאירוע 

יאיר רביבו חושף את מאחורי הקלעים של הצהרת נתניהו בכפר חב"ד
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המבצע תקף בין התאריכים 22-28.12.19  ו/או עד גמר המלאי. המוקדם מבניהם. בכפוף למגוון ולמלאי בכל סניף, 500 יח׳ לפחות לסניף. אין מכירה 
סיטונאית. עד 8 מוצרים ללקוח. אין כפל מבצעים. המבצע מתקיים בכל סניפי המשביר לצרכן למעט סניפי עודפים )פרטים באתר החברה(.
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 אחד הביטויים המפורסמים בישראל הינו "מילים יכולות 
לרצוח". ביטוי זה נפוץ אחרי רצח ראש הממשלה יצחק רבין 
הסתה  אחרי  אירע  הרצח  רבים,  לטענת  עמיר.  יגאל  ידי  על 
בוגד.  לו  וקראו  רבין  יצחק  של  דמו  את  התירו  בה  פרועה, 
וחיים  מוות  כשאמרו  לברכה  זכרונם  חכמינו  לו  קדמו  אולם 

ביד הלשון. 
ואכן, רק בשנים האחרונות הועמדו לדין מאות אנשים על 
כמה  אולם  ועוד.  החברתיות  ברשתות  דברים  כתיבת  הסתה, 
מתוכם היו כנגד הסתה כנגד המגזר החרדי? אפס. כן, אפס. 
לפני חצי שנה קבע פרקליט המדינה היוצא שי ניצן והמשנה 
שלו הגברת נורית ליטמן שאין דבר כזה הסתה או גזענות כלפי 
המגזר החרדי. מי שחגג על ההחלטה הזאת, זהו ראש עיריית 
טבריה )עדיין( רון קובי, שהעלה פוסט חגיגי על כך. הנה הכל 
כך  על  נגדו  בעיקר  הוגשה  התלונה  צודק.  כמובן  הוא  חוקי. 
שהתבטא אינספור פעמים בחריפות רבה כנגד המגזר החרדי 

והתחייב שימנע מהם מגורים בטבריה. 
תלונה  בצלמו  האדם  זכויות  ארגון  הגיש  כך,  בעקבות 
ליועמ"ש לממשלה נגדו על עבירות הסתה, אפלייה וגזענות. 

וגזענות  באפלייה  המאבק  על  הממונה  גם  הוא.  רק  לא 
לא  כולם  להפתעת  אולם  עתירה,  הגיש  המשפטים  במשרד 
לכהן  להמשיך  יכול  שהוא  ונקבע  נגדו  חקירה  שום  נפתחה 

כראש עיר. 
ההסתה  האחרונות,  הבחירות  במערכות  היחיד:  לא  הוא 
והחרדי השתוללה, אולם בעוד היועמ"ש  כלפי המגזר הדתי 
ברוך  ארי,  בן  שמיכאל  הכוח  בכל  נלחמו  המדינה  ופרקליט 
מרזל ובנצי גופשטיין לא ירוצו לכנסת, וכמובן בגץ ברוב של 
שמונה מתוך תשע אישר זאת, כנגד אלו שהסיתו כנגד המגזר 

החרדי הם בחרו להתעלם.
מה המסקנה? כנראה שאם אתה חרדי דמך מותר. השבוע 
שוב נחשפו מספר מקרי הסתה מזעזעים כנגד המגזר החרדי 
ומחבר כנסת בישראל ביתנו. המכנה  מסגן ראש העיר חיפה 
המשותף לשני המקרים האלו, שאם נחליף חרדים בערבים אז 
זה הסתה וגזענות והארץ סוערת. אבל אם זה רק חרדים, או 

אז הכל מותר. 
ואולי  בחרדים  יפגעו  שבו  ליום  קרובים  אנחנו  לצערנו, 
חלילה עקב כך תפרוץ מלחמת אחים. חייבים להילחם בהסתה 

נגד המגזר החרדי. 
את  להחרים  בחיפה,  למשל  כמו  המגזר,  מנציגי  מצופה 
סגן ראש העיר. לא ניתן להסתפק בזה. חייבים לפעול בצורה 
משפטית מול מ"מ פרקליט המדינה החדש, שיעניש בחומרה 
רבה כל מי שמסית ופוגע בכל המגזרים בכלל ובפרט במגזר 
הדתי והחרדי, כי גם לציבור החרדי מגיע זכות לשם טוב וגם 

לנו יש זכויות אדם.

את  שתקפו  ליכודניקים  אותם  כל  יגידו  מה   
גדעון סער על בקשתו הלגיטימית לערוך פריימריז 
שהליכוד  נדמה  מאז  הרי  המפלגה?  לראשות 
נתניהו,  ובעיקר  סער,  מחודשת.  בפריחה  נמצא 
אחד  כל  דרום.  ועד  מצפון  הארץ  את  חורשים 
וכל  ערב  בכל  כנסים  שלושה  לפחות  עורך  מהם 
נותרו  תקווה,  לפה. אמש, בפתח  כנס מלא מפה 
מחוץ לאולם עשרות מתפקדי ליכוד. המקום צר 
מלהכיל את ההמונים שמבקשים לראות, לשמוע, 

לגעת בנתניהו.
גם גדעון סער מצליח לקיים כנסים מרשימים. 
אין לו את הכריזמה של נתניהו, והוא לא מצליח 
בדרכו  סער  אבל  אלפים,  שלו  לכנסים  לסחוף 
מהכפשות  ונמנע  ראוי  פייט  נותן  המחושבת 
נתניהו  של  הקמפיין  גם  שכך.  וטוב  אישיות 
מתעלם  פשוט  הוא  וראוי.  נקי  האלה  בפריימריז 
בעשייתו  להתמקד  ומעדיף  נאומיו  בכל  מסער 
המדיני  בתחום  ובהם  נושאים,  בשלל  המבורכת 

והכלכלי.
וכך, כל ערב, כבר שבוע, השניים פוגשים אלפי 
בשנה  שהיה  השטח,  ותומכים.  ליכוד  מתפקדי 
התעורר  לקומה,  חשד  כדי  עד  רדום  האחרונה 
אולי   – על מארס  יישמר  הזה  אם הלהט  לחיים. 

באמת נראה תוצאה יפה יותר לגוש הימין.
עבודה  יום  מסיים   ,70 בן  יהודי  נתניהו, 
ערב  שעת  עד  לאירוע  מאירוע  ומדלג  בירושלים 
מאוחרת. הוא תמיד נראה רענן, סובלני ומחוייך. 
גם באחת עשרה בלילה, כשכל היועצים הצעירים 
ממנו  צעירים  הם  עיניים.  טרוטי  אותו  שמקיפים 
קשה  לפעמים  יותר.  ואפילו  שנה,  בארבעים 

להבחין בכך.
מטרה  מסמן  הוא  נתניהו.  של  הקסם  סוד  זה 
הראשון  היעד  אותה.  להשיג  דרך  בכל  ונלחם 
לניצחון  נערך  הוא  בפריימריז.  אאוט  נוק  שלו: 

מוחץ על סער. היעד הוא לפחות 65% תמיכה.
זאת תהיה משימה לא פשוטה. סער עבד קשה 
בשטח הליכודי. כבר שנים הוא חורש את הארץ 
מקשיב,  פעילים,  עם  נפגש  ולאורכה,  לרוחבה 
לא  גייס  שהוא  הסיבה  זאת  מתעניין.  משמיע, 
סניפים  וראשי  מטות  ראשי  ערים,  ראשי  מעט 
בליכוד,  מבוטל  לא  כוח  בסיס  הם  בו.  לתמיכה 
לשנע  שלהם  היכולת  הפריימריז.  ביום  בטח 
תומכים לקלפיות גבוהה פי כמה מכל ח"כ או שר 

של המפלגה.
זה כנראה לא יספיק לסער לנצח, אבל בהחלט 
יספיק לו לרשום תוצאה נאה מול ראש ממשלה 

מכהן.
את  שינצח  מי  ומשוסע.  מפולג  כרגע  הליכוד 
הפריימריז חייב לדאוג לאחדות השורות ולריצה 
הכלליות  הבחירות  לעבר  קדימה,  משותפת 
לכנסת. אם לא תהיה התייצבות אותנטית מאחורי 
יספוג  והליכוד  לשטח  גם  יחלחל  זה   – היו"ר 
מכה נוספת בקלפיות. בספק אם מהמכה הזו הוא 

יצליח להתאושש הפעם.

דם 
החרדים 

הותר

מיהו 
המחוקק?! 

סוד 
הקסם

עו"ד יעל תותחנישי גליקאלירן טל

על דעת הקהל 

עליה,  עונש  ואין  עבירה  אין  העונשין,  לחוק  בהתאם  כידוע, 
אלא אם כן נקבעו בחוק מפורש. כמו כן, אסור להעניש למפרע - 
כלומר, אין כל סמכות להרשיע אדם בעבירה שנחקקה לאחר ביצוע 
אין  שכן  העברי,  במשפט  גם  שורשיה  מוצאת  זו  נורמה  המעשה. 

עונשין אלא אם כן מזהירין.
שמשמשת  זו  היא  ציבור,  מנבחרי  המורכבת  הכנסת  כן,  כמו 
שציבור  נורמות  מבטאים  למעשה  חוקים  מחוקקת.  כרשות 
האזרחים, באמצעות נציגיו הנבחרים, מעוניין לקדם, לשמר ועוד. 
בשלב זה אתם בוודאי אומרים לעצמכם, שהכנסת קובעת מה החוק 

והיא זו שמכריעה איזה מעשה ייחשב עבירה ואיזה לא.
ובכן, לא ממש.

במהלך השנים, הגיע שחקן חדש למגרש ושמו אהרון ברק, אשר 
שינויים  וכמה  כמה  יצר  הוא  העליון.  המשפט  בית  כנשיא  שימש 
מרחיקי לכת ובכללם, החקיקה השיפוטית. במה דברים אמורים?!

כאמור, דה יורה, רק הכנסת היא המחוקקת. הכנסת חוקקה בין 
של  שפסיקה  קובע  היתר  בין  אשר  השפיטה,  יסוד  חוק  את  היתר 
בית המשפט העליון מחייבת את כל בתי המשפט, אך לא את בית 

המשפט העליון.
בית  שבין  ליחסים  מתייחס  פניו  על  אשר  הזה,  החוק  סעיף 
המשפט העליון לבין הערכאות השיפוטיות שתחתיו, הפך למשהו 
אחר לחלוטין. על פניו, פסיקה של בית המשפט איננה יכולה לייצר 
אלא  מחוקק,  אינו  הוא  שופט.   - הוא  כן  כשמו  שופט,  מאין.  יש 

תפקידו ליישם את החוק על מקרה קונקרטי שהובא בפניו.
דין, קבע בית  על אף האמור במפורש בחוק, בסדרה של פסקי 
בית  של  דין  שפסק  קבע,  שהמחוקק  שהעובדה  העליון  המשפט 
המשפט העליון יחייב את בתי המשפט בערכאות הנמוכות ממנו, 
למעשה גורסת כי לבית המשפט העליון יש סמכות לייצר חקיקה 

שיפוטית.
למשל,  קבע,  המשפט  בית  שיפוטית?  חקיקה  בעצם  מהי 
לבית  ולכן  כלשהו  לעניין  בנוגע  שותק  מסוים  חוק  שלפעמים 
המשפט יש סמכות להשלים את החסר. כלומר בית המשפט יקבע, 
הוראות חוק משלימות לחוק הקיים. בנוסף, בית המשפט העליון 
שיקבע  זה  הוא  השופט  לנורמות.  בהתאם  הקיים  החוק  את  יפרש 
מהן אותן נורמות אשר צריכות לבוא לידי ביטוי בפרשנות החוק. 
בהחלט יתכן, כך נקבע, שבית המשפט יפרש את החוק באופן שונה 
מזו שהתכוון לה המחוקק. זאת אומרת, השופט רשאי לפי שיקול 

דעתו בלבד לייצר נורמה חדשה, או אם תרצו, חוק חדש.
המשפט  בית  בין  פתאום  הבדל  שאין  נראה  לכאורה  כאן  אבל, 
העליון לבין הכנסת. היתכן שיהיו בישראל שתי רשויות מחוקקות, 
כאשר אחת מהן מורכבת מעובדי מדינה שאינם נבחרי ציבור? וודאי 

שלא. לכן, כב' השופט אהרון ברק קבע את הדבר המטורף הבא:
נורמות  לקבוע  רשאי  מהכנסת,  להבדיל  העליון,  המשפט  בית 
חדשות, או אם תרצו - להגדיר מעשים מסוימים כעבירות פליליות, 
גם למפרע! וכך כתב ברק: "נקודת המוצא העקרונית הינה כי הלכה 
 . פרוספקטיבית"  והן  רטרוספקטיבית  הן  פועלת  חדשה  שיפוטית 
הוא אפילו קבע, שימו  לב, שגם אם בית המשפט העליון בעצמו 
הרי שבסמכותו לקבוע כעת  הכריע בעבר שמעשה כלשהו מותר, 

שאותו מעשה ממש אסור וקביעה זו תחול רטרואקטיבית!
העליון,  המשפט  בית  לעצמו  שקנה  זו  רחבה  כך  כל  סמכות 
הופכת אותו למחוקק על. הוא לא כבול לחוק העונשין, הוא אפילו 

לא כבול למגבלות הזמן.
האם ניתן לשנות את המצב?! התשובה היא חיובית. השינוי יכול 
שיקרה אך ורק באמצעות חקיקה ראשית, שתקבע כי לבית המשפט 

העליון אין כל סמכות להחיל חקיקה שיפוטית חדשה למפרע.
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