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למען  מקומי  על  רפי  לרב  וויתרתי בשמחה  נפרדות.  ברשימות 
הקודמות.  בפעמים  שעשיתי  כפי  כבודו  על  ושמירה  האחדות 

טוב שהגענו להסכם המיוחל".
מוקדם יותר, הבהיר בנט שלא ירוץ עם עוצמה יהודית לכנסת. 
של  תמונה  ביתו  בסלון  שמחזיק  מי  שלי  ברשימה  אכלול  "לא 

אדם אשר רצח 29 איש חפים מפשע", אמר בנט. 
"לבעיה שנוצרה יש פתרון פשוט ומיידי. ראש הממשלה יזמן 
לבן  ויקרא  אלינו,  להצטרף  לו  יסייע  פרץ,  רפי  ידידי  את  אליו 
גביר להסיר את התמודדותו לכנסת. אם רה"מ יצליח, הימין לא 
יאבד אף קול. אם בן גביר יחליט בכל זאת לרוץ, ראש הממשלה 
את  לעבור  סיכוי  שום  גביר  לבן  שאין  שהפעם  לציבור  יבהיר 

אחוז החסימה".
העיתונאית דפנה ליאל חשפה את החתימה של בנט על הסכם 
יקבל  גביר  שבן  מסכים  הוא  בו  הקודמות,  מהבחירות  האיחוד 
את המקום השמיני. ליאל כתבה: “בנט אמר אתמול שלא ישלב 
ברשימתו אדם שתמונת רוצח תלויה בסלון ביתו, אלא שרק לפני 
חצי שנה חתם על הסכם שבו הוא מסכים לכך שבן גביר ישתלב 
במקום ה-8 במקרה של חבירה. כנראה שגם הקו האידיאולוגי 

הזה הוא עניין של פוזיציה פוליטית".

"קראתי  ואמר  בן-גביר  אליו  פנה  בנט,  להצהרת  בתגובה 
נגד פגיעה בחפים  כי אני  את דבריך. הסברתי אינספור פעמים 
מונח  ישראל  וארץ  ישראל  עם  שגורל  העובדה  לאור  מפשע. 
על כף המאזניים, ועל הפרק סכנה של הקמת ממשלה שתגרש 
הימין  וניצחון  האחדות  לטובת  כי  מודיע  אני  מהבית,  יהודים 

בבחירות אני מסיר את התמונה בסלון", הכריז.
קצר  זמן  בימין,  לאיחוד  להביא  נוסף  בניסיון  יותר,  מוקדם 
את  נתניהו  בנימין  ראש הממשלה  זימן  הרשימות,  סגירת  לפני 
שר הביטחון ויו"ר הימין החדש, נפתלי בנט, ושר החינוך ויו"ר 

הבית היהודי, הרב רפי פרץ, לפגישת חירום. 
מקורות,  לפי  אביב.  בתל  בקרייה  נועדו  ופרץ  בנט  השרים 
איתו  לדבר  וניסה  פרץ  הרב  של  בלשכתו  היה  גביר  בן  איתמר 
להיכנס.  לו  אפשרו  לא  פרץ  לשכת  אנשי  אך  תשובות,  ולקבל 
אחת האנקדוטות של ערב סגירת הרשימות היא שהרב פרץ כמה 
בחשבון  צייץ  הממשלה,  ראש  עם  הגישור  פגישת  לפני  דקות 
הטוויטר של כך: “מילה זו מילה", כתב כשכוונתו שלא תהיה 
לעוצמה  היהודי  הבית  בין  משותפת  לריצה  ההסכם  של  הפרה 
יהודית, אולם דקות לאחר מכן מחק את הציוץ המתחייב להסכם 

ואכן בגד בעוצמה יהודית. 

שגילה  "המנהיגות  את  שיבח  נתניהו  חמישי,  ביום  למחרת, 
את  ומזער  פעל  הכבד  האישי  המחיר  אף  שעל  פרץ  הרב  השר 

הנזק של בנט לגוש הימין והציל קולות לגוש".
הקושי  כל  עם  גביר,  מבן  "מצפה  הוא  כי  נמסר  מסביבתו 

שבדבר, שיפרוש מהמירוץ כדי להבטיח את שלטון הימין".
ראש  "גם  כי  יהודית  בעוצמה  אמרו  נתניהו,  לדברי  בתגובה 
הימין  בגוש  תבגוד  לא  יהודית  עוצמה  שרק  יודע  הממשלה 
ותיכנס לממשלת גנץ. בנט רצה לשבת עם גנץ, סמוטריץ' תמך 
עם  ממשלה  לכינון  חתר  עצמו  נתניהו  וגם  אחדות,  בממשלת 

לפיד, גנץ ומפלגת העבודה. 
על  הלך  הממשלה  ראש  הקודמת  “בפעם  ציינו,  בהודעתם 
הראש של עוצמה יהודית, ומנע הקמת ממשלת ימין. אם ראש 
לגלות  לו  קוראים  אנו  ימין,  ממשלת  בהקמת  חפץ  הממשלה 
אחריות, לתת לעם להחליט, ולא לנסות לפגוע בעוצמה יהודית".

פורש  היה  הממשלה  ראש  "אם  הוסיפו,  יהודית  בעוצמה 
מתפקידו הייתה מוקמת ממשלה - שלא יטיף לבן גביר לעשות 

מה שאינו עושה בעצמו, ובצדק".

סכין בגב האומה

תתבייש לך, פרץחושך, בגידה, כאב

רשמה  דתית,  הציונית  זו  במיוחד  הישראלית,  הפוליטיקה 
בליל יום חמישי את נקודת השפל שלה. ההתנהלות הפוגענית, 
הפניית העורף המקוממת, השקרים במצח נחושה, ההשפלה 
את  סימנו  הדוחים  והשטיקים  המסריחים  התרגילים  הנבזית, 
לייצג את  לליכוד שמתיימרות  דרכן של המפלגות מימין  קץ 

ה"דתיים".
ככל  ופרץ,  סמוטריץ'  שקד  בנט,  של  ההישגים  רשימת 
שיצרו  החמור  השם  חילול  על  מכפרים  אינם  כאלה,  שישנם 
הבוטה  בזלזול  הללו  שהביאו  המיאוס  ותחושת  ידיהם  במו 
וציפה  עיניים  אליהם  שנשא  כולו  ישראל  עם  כלפי  שהפגינו 

לראות מנהיגות אחרת, ראויה יותר.
רפי פרץ, שנושא בתואר רב וראש ישיבה, הוכיח שהמילה 
לכסא  היא  הבלעדית  ומחויבותו  השום  כקליפת  שווה  שלו 
שלו. בהתנהגותו הטיפשית, הביא על עצמו פרץ להיות האדם 
הראשון שזוכה לתיעוב עמוק וחוצה מגזרים מימין ומשמאל. 
איזו דוגמא מקבלים תלמידיו, מהו המודל שאותו מבקש שר 

החינוך להציג לילדי ישראל. כמה ציניות יש בפרץ אשר מפר 
ברית שכרת עמו בשעת צרה איתמר בן גביר, שנחלץ להצילו 

מאבדון פוליטי.
לעצמו  מבט  להישיר  פרץ  רפי  יוכל  איך  אבין  לא  לעולם 
ולראות אדם שהבטיח נאמנות למי שהושיע אותו מתסבוכת, 
וברגע האמת בעט בו בעוצמה ומתוך מה שנראה כרוע מזוקק. 
בקרב  בטח  מסוימים,  גבולות  להיות  צריכים  בפוליטיקה  גם 

אלו שמדברים בשם הדת. 
הפסדים,  מול  רווחים  של  קר  וחישוב  הגיוני  במבט  גם 
מתגלה פרץ כלוזר חסר כל הבנה מינימאלית. ההסכם שחתם 
עם נפתלי בנט הוא כניעה לכל דבר. הסיכוי האחרון לשפר את 
נעלם מיד כשביקש לדאוג  ולשקם את מצבו העגום  תדמיתו 
בודד  אחד  נציג  עם  נותר  היהודי  הבית  שלו.  האישי  לכסא 
ממנו  שגם  ברור  ולכולם  הרשימה,  של  הראשונה  בעשירייה 

יתפטרו בהזדמנות הראשונה.
זאת ועוד, מלבד העובדה שאין ברשימת הכלאיים המוזרה 

הזו לסייע לגוש הימין, היא שמאיימת על עתיד שלטון הימין. 
היעדר  והפגינו  אחריות  חוסר  גילו  'ימינה'  רשימת  חברי 
מנהיגות בצעד התמוה שיוביל, כלל הנראה, להקמת ממשלה 

בראשות לפיד וגנץ.
הדתי  במגזר  רוחניים  מנהיגים  העניקו  כיצד  מבינתי  נשגב 
שליחי  שביצעו  והנוכלות  הבגידה  למעשי  הכשר  לאומי 
הציבור. מעתה אתקשה להבין אדם שישלשל לקלפי פתק עבור 
אותה חבורה שמכערים את דמותה של היהדות ומנחיתים מכה 

אנושה על שמה הטוב.
"האיש שמתקרא שר החינוך תקע לי סכין בגב", אמר במידה 
רבה של אמת עו"ד איתמר בן גביר, קרבן האגו והזחיחות של 
ואולם התחושה שלי  החונטה האליטיסטית בציונות הדתית. 
היהדות  של  בגבה  היא  פרץ-בנט  תקעו  אותה  שהסכין  היא, 

כולה. כמה חבל.

הציבורית,  העשייה  לעולם  נכנסתי  שנים   8 לפני 
בתמימות ורצון לעשות רק טוב לעם היקר לנו. עם הזמן 
הבנתי שהפוליטיקה היא כלי שאפשר להשתמש בו כדי 

להגיע ליעדים ומטרות חשובות.
ברוך השם עשינו דברים טובים בזכות הכוח הפוליטי 
נהדרים  אנשים  עם  וחברויות  קשרים  ויצרתי  שנצבר 
מרחבי הארץ. לצערי ביום רביעי הזה נפל אות קלון על 

הפוליטיקה של הציונות הדתית.
יש  כי  השורה התחתונה למעשה לא באמת חשובה 
גם דרך והיא היתה הפעם משובשת ועקומה. האם יש 
לי מסקנות? בוודאי לא בשליפה מהמותן כשהכעס עוד 

מבעבע. 
הצדיק  יוסף  לקבר  הלכתי  הרשימות  סגירת  אחרי 
מרגשות  מוצף  בעודי  צה"ל.  של  מלאה  באבטחה 
יוסף הצדיק  הערב שעברנו חשבתי לעצמי מה הרגיש 

כשהאחים שלו זרקו אותו לבור עם נחשים ועקרבים.
רק  לשומרון  עד  הדרך מחברון  כל  את  הלכתי  "אני 
מה  וזה  יעקב  אבא  בשליחות  שלומם  מה  לבדוק  כדי 

שמגיע לי?!"
רק  רואה  הוא  הבוקר  מעומק  מאד.  קשה  תחושה 

חושך, בגידה, כאב, אין אופק של אור בקצה.
הסוף ידוע לכולנו, יוסף נהיה מלך מצרים, מעצמה 
עולמית אז, ולמעשה מתפקידו החדש הוא מושיע את 

אביו, כל אחיו ובני משפחתו.
נכון, לפעמים יש אפילה וערפל אבל אני יודע ובטוח 
יעלה  הלילה  ובסוף  השמש  תזרח  החשיכה  שאחרי 
תחושת  עם  ונכלמים  מתביישים  אנחנו  עכשיו  השחר. 
מן  האחרון  הבית  כבוד  יהיה  גדול  בע"ה  אך  נבגדות 

הראשון.

 הכותב הוא סגן ראש מועצת שומרון וחבר 'הבית היהודי'

את  יעזרו לטשטש  לא  או התנצלות  תירוץ, הבהרה  פרץ, שום  רפי 
הבושה וחרפה שהבאת עלינו.

כיו"ר הבית היהודי בטבריה ונבחר ציבור ששילם בכיסא  שלו עבור 
ערכים, מהות ודרך - אומר לך רפי שאינך מייצג עוד את ערכי הציונות 

הדתית עליהם גדלנו והתחנכנו. 
אדם שפוגע בכל כך הרבה אנשים ועושה כל כך הרבה טעויות אינו 

ראוי להיות נבחר ציבור.
מיד מהרשימה  ותיפרוש  לנו טיפה את הכבוד האבוד שלנו  תחזיר 
הכיפה  עם  מהבית  לצאת  שמתביישים  אנשים  ישנם  בגללך  לכנסת. 

סרוגה.
להם אני אומר, אתה זה שצריך להתבייש.

מכבדים,  הם  ישראל  ערכי  מדרכך.  לחלוטין  אחרת  ישראל  תורת 
אוהבים, מקרבים ומאחדים.

הזמן  הגיע  באחדותנו.  כוחנו  ארוכה.  מדרך  מפחד  לא  הנצח  עם 
לאחדות העם.

הכותב הוא נציג 'הבית היהודי' בטבריה

דוידי בן ציון

שניאור ובר

רפאל טרבלסי
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ישראל פריי, אורלי גינצבורג
צילומים: דוברות הכנסת

ההליך  בכנסת  התקיים  משנה  פחות  בתוך  השלישית  בפעם 
של הגשת רשימות המועמדים. מבט זריז אל הרשימות שהוגשו 
לקראת הבחירות לכנסת ה-23 שיתקיימו ב-2 במרץ 2020 מספק 

כמה תובנות מעניינות.
את  מנתח  לדמוקרטיה'  הישראלי  מ'המכון  קניג  עופר  ד"ר 
תמונת המצב ומפנה את תשומת הלב למספר הרשימות שצפויות 
לכנסת  שנבחרו  הרשימות  במספר  השלילי  השיא  להיבחר. 
נוספת. בהסתמך על סקרי דעת  )9( צפוי להישבר פעם  היוצאת 
8 רשימות בלבד מתוך סך  הקהל, צפויות להיכנס הפעם לכנסת 

הכל 30 רשימות מתמודדות. 
תוצאה  היא  להיבחר  הצפויות  הרשימות  במספר  הירידה 
של  ערך  על   2015 שנת  מאז  שעומד  החסימה  אחוז  של  ברורה 
קטנות  מפלגות  שמרתיעה  משמעותית  משוכה  זוהי   .3.25%
מתחת  שייפלו  שחוששות  למפלגות  תמריץ  ומייצרת  להתמודד 
הקרובות  אחרות  מפלגות  עם  כוחות  לאחד  החסימה  לאחוז 
אליהן מבחינה אידיאולוגית. מהלך כזה ממותג כ"צורך השעה", 

"איחוד אסטרטגי" או "בלוק טכני".
שנים   7 בתוך  שחלה  ההתכווצות  את  לראות  במיוחד  מעניין 
)בחירות  ה-19  לכנסת  המרכז-שמאל.  בגוש  הרשימות  במספר 

2013( נכנסו 8 רשימות מרכז-שמאל. 
בלבד:  רשימות   3 הזה  בגוש  להיבחר  צפויות  ה-23  לכנסת 
עם  צריך,  המשותפת.  והרשימה  עבודה-גשר-מרצ  לבן,  כחול 
הנבחרות  הרשימות  במספר  לירידה  שבמקביל  לב  לשים  זאת, 
לכנסת, מספר המפלגות בגוש המרכז-שמאל דווקא עלה. ב-2013 
מספר המפלגות בגוש עמד על 9 וכיום צפויים להיבחר בשלוש 
הרשימות נציגים של 10 מפלגות: 3 בכחול לבן, 3 בעבודה-גשר-

מרצ ו-4 ברשימה המשותפת.
ייתכן כי מדובר רק בשלב ביניים ובעתיד הקרוב נראה לפחות 
מפלגות  אל  מוחלט  באופן  מתמזגות  המפלגות  מרסיסי  חלק 
גדולות יותר. מצד שני, יכול להיות שלא מדובר בתופעה חולפת. 
ייתכן שהקמתן של מפלגות חדשות לבקרים היא אחד הביטויים 
של תהליך הפרסונליזציה של הפוליטיקה בו אנו נמצאים. מלבד 
זאת, במקרה של גוש המרכז-שמאל הסבר חלקי למספר הרב של 

מפלגות נוגע לכך שהוא כולל גם מפלגות ימין ממלכתי-ליברלי 
או חברתי )תל"מ של בוגי יעלון וגשר של אורלי לוי(.

סגירת רשימות המועמדים מסייעת לנו גם לצייר - תוך הזהירות 
הראוייה - תמונה של איך תיראה הכנסת הבאה מבחינת מאפייני 
חברי הכנסת. והתמונה הזו צפוייה להיות דומה להפליא לזו של 

שתי הכנסות הקצרצרות שקדמו לה. 
שינויים:  כמה  ראינו  עוד  וספטמבר  אפריל  של  הבחירות  בין 
רוסו;  וטל  גבאי  אבי  יחימוביץ',  שלי  פרשו  העבודה  במפלגת 
והליכוד לא נבחרו  חמישה ח"כים משיפולי רשימות כחול לבן 
מחדש; ולעומת זאת נפתלי בנט ואיילת שקד חזרו לכנסת לאחר 
וברשימה המשותפת,  ביתנו  כמה חודשים מחוצה לה. בישראל 
שהגדילו את כוחן, נבחרו כמה ח"כים חדשים. אך בסך הכל – 

התמונה הייתה דומה למדי לזו של הכנסת ה-21.
הפעם, אם נסתמך על סקרי המנדטים, צפויים אפילו עוד פחות 
)הרשימה  לחלוטין  הוקפאו  מהרשימות  חלק  למעשה,  שינויים. 
שבשאר  בעוד  התורה(  יהדות  ביתנו,  ישראל  ש"ס,  המשותפת, 

חלו רק שינויים מינוריים. 
אם לא תתחולל הפתעה מרעישה נראה בכנסת ה-23 רק 2 או 
3 פנים חדשות. יציבות זאת בנבחרת הח"כים צפויה גם להתבטא 
בייצוגיות של בית הנבחרים הישראלי. הייצוג הנשי, למשל, צפוי 

להמשיך לדשדש מעט מתחת ל-30 הח"כיות. 
כחול לבן והליכוד צפויות להמשיך להיות המפלגות עם מספר 
ה-35(  המקום  עד  משובצות  נשים   10-11( ביותר  הרב  הנשים 
יותר של נשים  אך ברשימת העבודה-גשר-מרצ יש שיעור גבוה 
בשמינייה   3( ימינה  ברשימת  גם  וכך  הראשונה(  בעשירייה   4(
נשים   3 או   2 לכנסת  תכניס  המשותפת  הרשימה  הראשונה(. 
וכרגיל – אצל החרדיות )ש"ס ויהדות התורה( אין ולו אישה אחת 

המשובצת ברשימות.

שמאל מאוחד

מערכות  בין  לאבחן  שניתן  מובהק  תהליך  יש  אם  כאמור, 
וההתכנסות  הרשימות  מיעוט  שזה  הרי  התכופות,  הבחירות 
למפלגות גדולות. לקראת הבחירות לכנסת ה-21 נרשמו לא פחות 
ובבחירות  רשימות,   32 הגישו  שלאחריו  בסבב  רשימות,  מ-47 
עוד  להצטמצם  המספר  צפוי  לטובה,  עלינו  הבאות  השלישיות 

יותר.
בסגנון  בשוליים  רשימות  על  פיקנטי  בפרט  רק  מדובר  ולא 
מפלגת הפיראטים או הנחנחים, כי אם בהליך התכנסות למפלגות 
מגיעות  השמאל  מפלגות  שבעוד  אלא  ולגושים.  הגדולות 
מלוכדות והרמטיות על מנת למצות כל קול, הרי שבימין עד הרגע 

האחרון נרשמו התקוטטויות ופיצולים לרוב.
לאחר מכבש של לחצים, נעתר השבוע יו"ר מפלגת 'העבודה' 
עמיר פרץ לקריאות ממחנה השמאל, וחתם על איחוד עם מפלגת 
מתפקדים,  מוסדות,  בעלות  הוותיקות,  המפלגות  שתי  מר"צ. 

סניפים והיסטוריה עשירה – ירוצו יחדיו תחת האותיות 'אמת'.
וטען  לוי-אבקסיס  לאורלי  חבר  קודמות  שבבחירות  פרץ, 
לסחיבת  ואף  לפריפריה  השמאל  מחנה  של  מחדש  להתחברות 
וחבר  כולו,  הגוש  את  לסכן  שלא  החליט  הימין,  מגוש  קולות 
נפלאות  הורוביץ.  ניצן  בראשות  למפלגת השמאל האליטיסטית 
ולשעבר  ימין  אשת  לוי,  אורלי  את  שהביאו  הפוליטיקה,  דרכי 
היחידה  השמאל  רשימת  לצמרת  ביתנו',  מ'ישראל  ח"כית 

בישראל.
לכל  מקומות  שני  זוגית,  תהיה  הסיעות  בין  הרשימה  חלוקת 
תמר  הורוביץ,  ניצן  לוי,  אורלי  פרץ,  עמיר  הבא:  באופן  מחנה, 
גילאון,  אילן  גולן,  יאיר  מיכאלי,  מרה  שמולי,  איציק  זנדברג, 

עומר בר לב ורויטל סוויד.
למסיבת עיתונאים שבישרה על האיחוד, נכנסו פרץ והורוביץ 
צמודים וחגיגיים, לצלילי מוזיקה מזרחית. בקהל הריעו פעילים 
אנשי  סימנים:  בהם  לתת  ניתן  קושי  כשבלא  המפלגות,  משתי 
הוסרה  החסימה  אחוז  שחרב  לאחר  ועליזים,  שמחים  מר"צ 

מעליהם, פעילי 'העבודה' נראו הרבה יותר מאולצים.
שפיר,  סתיו  שח"כ  לאחר  זאת  שלם,  אינו  השמאל  איחוד 
אהוד  לכיוון  'העבודה'  ממפלגת  האחרונות  בבחירות  שערקה 
ברק,  למפלגת  עמיתה  בחוץ.  נותרה   - הדמוקרטי  ולמחנה  ברק 
ח"כ יאיר גולן, ביצר את מעמדו בצמרת. גם דחיקתו של עיסאווי 
פריג' ממר"צ אל מתחת העשירייה הראשונה, נחשבת לבעייתית, 
נגד שריונו  בהיותו עוגן של חיבור לחברה הערבית. פריג' עתר 

של גולן שמגיע על חשבונו, אך העתירה צפויה להידחות.

תתרגלו: הכנסת ה-23
המספר הנמוך ביותר של מספר הרשימות שייכנסו לכנסת; גוש המרכז שמאל התכווץ מ-8 רשימות בבחירות 2013, ל-3 
רשימות בלבד ⋅ בפעם השלישית בתוך פחות משנה, הסתיים בכנסת הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-23 ⋅ 

תמונת מצב

בלי משה כחלון וסתיו שפיר, עם פחות מפלגות והקפאת רשימות



טעם שמעלה בי חיוך!
חדש מקרלו: מעדן חלב 

בטעם מרשמלו

טעים כמו קרלו 
בטעם מרשמלו?

 לא תאמין איזה דבר 
טעים שמעתי!
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מנחם הירשמן

התכנסה  מתפקידו,  קובי  רון  הדחת  לאחר 
בבניין  הפנים  משרד  מטעם  הממונה  המועצה 
שיפור  לקראת  בדיונים  והחלה  טבריה  עיריית 
אותה  שפוקד  המשבר  בצל  העיר  של  מצבה 
של  בקשתו  את  דחה  בג"צ  ארוכה.  תקופה 
באמצעות  הוועדה  התכנסות  את  למנוע  קובי 
צו ביניים, אך קבע דיון בנושא שיתקיים בעוד 
כחודש ימים, בראשות השופטים סולברג, מינץ 

ואלרון יוסף.
לפרסומים  בניגוד  כי  הבהיר  הפנים  משרד 
המגמתיים מטעם, לא קיבלה המועצה הממונה 
כל החלטה לסגור את הטיילת והעסקים בשבת, 
"המועצה  לדיון.  כלל  עלה  לא  אף  והנושא 
להחזיר  כוחה,  במלוא  ותפעל  פועלת  הממונה 
לרווחת  מלא  לתפקוד  טבריה  עיריית  את 
התושבים, הראויים לשרות טוב כפי שמגיע לכל 
ביקשו  בהודעתם  ציינו.  בישראל",  ואחד  אחת 
להעביר מסר של פיוס לתושבים, לפיו "הגיעה 
העת רבותי, כי טבריה תעלה על דרך הצמיחה 

והשגשוג, ותזנח מאחור את הריב והפילוג".
המפנה החל ביום שני, אז החליט השר זאב 
עיריית  ראש  של  כהונתו  את  להפסיק  אלקין 
טבריה, רון קובי, לאחר שבחן במשך ימים את 
אישור  לכשלון  באשר  המקצועי  הדרג  נימוקי 
ידי  על  בחוק,  הקבוע  במועד  העירייה  תקציב 
ראש העירייה וחברי המועצה. בהתאם להחלטת 
של  בהתערבותו  עניינים  לניגוד  והטענה  בג"ץ 
שר הפנים אריה דרעי, הסמכות להחלטה בנוגע 
לשר  עברה  העיריה,  ראש  של  כהונתו  להמשך 

אלקין לאחר שהדבר אושר בממשלה ובכנסת. 
ערעור  קובי  הגיש  שהודח,  לאחר  יממה 
השר  של  החלטתו  את  לעצור  בדרישה  לבג"ץ 
אלקין להפסיק את כהונתו. הערעור הוגש שעות 
המקצועית  הישיבה  התכנסות  לפני  ספורות 
משרד  מטעם  הממונה  הועדה  של  הראשונה 
הפנים בבניין העירייה. בטרם התכנסו, הסתייגו 
עוד  כל  תתקיים  הישיבה  כי  והודיעו  חבריה 

בג"צ לא יתן החלטה אחרת בנושא. 
היו  בוועדה  היום  סדר  על  שעמדו  הנושאים 
סיוע מידי לתושבי  דיון מעשי במתן  בין היתר 
באוויר  שעומדות  מקצועיות  והחלטות  טבריה 
כשנה לאחר אי תפקוד העירייה והמשבר שפקד 
למצוא  נדרשו  בוועדה  החברים  העיר.  את 
כלכלי  וסיוע  משאבים  ולגייס  למצב  פתרונות 

ממשרדי הממשלה השונים.
מנהל  עדס,  יוסי  נמצאים  הוועדה  חברי  בין 
תחום בכיר אשראי במשרד הכלכלה. רועי דהן, 
במשרד  האנושי,  ההון  פיתוח  בכיר  אגף  מנהל 
הפנים. ענת אסרף, מנהלת אגף בכירה בחירות 
לרשויות המקומיות במשרד הפנים. שלמה כהן, 
סגן מנהל מחוז חיפה והצפון במשרד הרווחה. 

יוסי חדד, מנהל מינהל אוכלוסיות מרקם ותיק 
במשרד הבינוי והשיכון.

חי  בשידור  כדרכו,  להחלטה  הגיב  קובי 
מלשכתו  שלו  החברתית  הרשת  בחשבון 
ואת ראש  דרעי  אריה  ותקף את השר  בעירייה, 
"בחרתם  האשים,  בדבריו  נתניהו.  הממשלה 
מתעוררת.  המדינה  דרעי.  אריה  וקיבלתם  ביבי 
את  עצרנו  שנה   30 אחרי  הראשונה  בפעם 
עם  בתיירות  לשיא  הגענו  בטבריה,  הגרעון 
ושיטות  בארנונה  שיא  גביית   ,18% של  עלייה 
ניהול מעולם ההיי טק, והנה הם רוצים לחמוד 
חרדית.  עיר  להיות  אותה  ולהחזיר  טבריה  את 

ביבי לך הביתה".
בראיון לאריה אלדד ובן כספית ב'רדיו 103' 
האשים קובי כי "מי שעמד מאחורי הסרטונים 
שלי  הריצה  גם  נתניהו.  זה  ליברמן  נגד  שלי 

בבחירות לכנסת היתה מתואמת איתו".
במועד  אושר  לא  העיריה  תקציב  כי  יצויין 
שנתן  הארכה  בתקופת  לא  וגם  בחוק  הקבוע 
משרד הפנים והסתיימה ב-30 לספטמבר 2019. 
מועצה  העיריות,  לפקודת   206 סעיף  פי  על 
משרד  שקבע  למועד  עד  תקציב  מאשרת  שלא 
חברי  כהונת  הופסקה  משכך,  תפוזר.   – הפנים 
המועצה  חברי  פוזרה.  והמועצה  המועצה 
בפני  לשימוע  הופיעו  העירייה  וראש  שפוזרה 
היועץ  כהן,  מרדכי  הפנים,  משרד  מנכ"ל 
המשפטי של משרד הפנים, עו"ד יהודה זמרת, 
מנהל מחוז צפון בועז יוסף וראש אגף תקציבים 
במשרד הפנים סיוון להבי והעלו את טיעוניהם 
התקציב.  אישור  לאי  האחריות  לנושא  באשר 
בנוסף לשימועים בעל פה, שלחו חברי המועצה 

וראש העירייה טיעונים בכתב.
וסאגה  ימים,  במשך  הדברים  בחינת  לאחר 
בית  של  לפתחו  אחת  לא  שהגיע  ממושכת 
אלקין  השר  כאמור  החליט  העליון,  המשפט 
להורות על סיום תפקידו של ראש העירייה, רון 

קובי. 
שר  כינס  אלקין,  השר  החלטת  קבלת  לאחר 
המקצוע  אנשי  עם  ישיבה  דרעי,  אריה  הפנים, 
סמנכ״ל  את  למנות  והחליט  הפנים  במשרד 
הועדה  ליו"ר  מעתוק,   מוני  הפנים,  משרד 
עובדי  ימונו  המועצה  לחברי  טבריה.  הממונה 

מדינה ממשרדים שונים. 
תכהן  הממונה  המועצה  לחוק,  בהתאם 
בתפקידה לפחות שלוש שנים ולאחריהן יחליט 
שר הפנים באשר למועד בחירות חדשות בעיר. 
שר הפנים, אריה דרעי מסר בתגובה להכרעת 
אלקין: "הדבר החשוב ביותר כעת הוא להחזיר 
את עיריית טבריה למסלול, ולהבריא אותה כדי 
החלטת  לאחר  מיד  ייפגעו.  לא  העיר  שתושבי 
השר אלקין, מיניתי את סמנכ"ל משרד הפנים, 
מוני מעתוק, עובד בכיר וותיק במשרד הפנים, 
לראש המועצה הממונה ואיתו פקידים נבחרים 

ממספר משרדי ממשלה שיכהנו כחברי מועצה 
לעיר  לסייע  המקצועית  יכולתם  ככל  ויעשו 

טבריה ותושביה".
יו"ר 'הבית היהודי' בטבריה, רפאל טרבלסי 
לעיר  מורכב  יום  "זהו  אלקין,  להחלטת  הגיב 
בשנה  לטובה.  שהכל  מאמין  אך  טבריה 
האחרונה התמודדנו עם מצב לא פשוט, מורכב 
יחד  השתדלתי  ציבורית.  למנהיגות  סביר  ולא 
עם חברי יוסף בן חמו לפעול בשקיפות, ניקיון 
כפיים ודבקות בערכים. לשים את המהות בראש 
החלטה  התקבלה  היום  בצד.  הרקע  רעשי  ואת 
אליו  למצב  שמח  איני  טבריה.  לעיר  חשובה 

הגענו אלא להפך".
אבין  שאכבד,  מראש  להכריז  "החלטתי 
ע"י  היום  שתתקבל  החלטה  בכל  ואתמוך 
הצוות המקצועי של משרד הפנים וכך עשיתי. 
כשלושה חודשים לקח לגורמי המקצוע לבדוק 
ראש  ושל  מועצה  כחברי  שלנו  ההתנהלות  את 

העירייה".
שההחלטה  ספק  לי  "אין  הוסיף,  טרבלסי 
קשה לעירנו האהובה. אך מתוך השבר בו אנו 
לצמוח  אפשר  רק  מאמין שמכאן  אני  נמצאים, 
לכל  אישית  בבקשה  לפנות  רוצה  אני  ולפרוח. 
תושב ותושבת העיר, עברנו שנה לא קלה, שנה 
דף  נפתח  בואו  ושנאה.  סכסוכים  פילוגים,  של 
ולאחיו  לרעהו  איש  ונסלח  נמחל  בואו  חדש. 

יאמר חזק".

 "אנשים שמחים"

עדות לתחושת ההקלה בעיר הקודש שחונה 
על חוף הכנרת, קיבלתי מאישים בולטים בחיי 
שיחי  אנשי  נתקלו  תפקידיהם  במסגרת  העיר. 
ונדהמו  קובי  רון  בפניהם  שהציב  במחסומים 
לגלות את דפוס הפעולה השפל שלו בתחומים 

רבים, מה שהוביל אותו עד הלום.
נשמע  אוחנה  דוד  בעיר  התורה'  'דגל  נציג 
אחרת. במרוצת הזמן קיימנו שעות שיחה רבות 
סביב דמותו של קובי וניתחנו את המצב העגום 
פרסום  עם  בגללו.  טבריה  תושבי  נקלעו  אליו 
כי הוא  ניכר בקולו של אוחנה  החלטת אלקין, 

רואה את האור בקצה המנהרה.
מבשר  הנכון",  לכיוון  מתקדמים  "אנחנו 
קובי  זמן.  הרבה  הזה  לרגע  "ציפינו  אוחנה. 
מושבתת  העיר  לתפקידו.  התאים  לא  באמת 
מקווה  מקצועית.  ועדה  שתוקם  הזמן  והגיע 

שבג"צ לא יעצור הכל".
אוחנה מתאר את האווירה החיובית שאופפת 
אותי ברחוב  "לא מפסיקים לעצור  את טבריה. 
"רואים  מספר.  הוא  הסוגים",  מכל  אנשים 

שמחה על הפנים של התושבים".
את  הדגלאי  הנציג  מפנה  השיחה,  במהלך 

את  שליוותה  דשמיא  לסיעתא  ליבי  תשומת 
העיר. "זה דבר לא מובן", מצהיר אוחנה. "הרי 
עשר.  חמשה  מתוך  מנדטים  ששה  קיבל  הוא 
שרק  מי  את  לקואליציה  לצרף  היה  יכול  קובי 
רצה ובכך לסיים את הסאגה. רואים כאן ברכת 
החלטות  שקיבל  בכך  פרטית  והשגחה  צדיקים 

משונות והסתכסך עם כולם".
בעירייה  דרכו  סוף  את  זיהה  שקובי  מתברר 
כבר לפני תקופה ועשה ניסיונות למנוע את רוע 
הגזרה מבחינתו. "הוא הבין את הטעויות שלו 
נסיה איכשהו להתקרב אלינו, אבל זה כבר היה 

מאוחר", מגלה חברו לשולחן העירייה.
של  הסוערת  הקריירה  על  מבט  כשמעיפים 
הדורסני  אופיו  לעין  בולט  העיר,  כראש  קובי 
וסגנון השיח שהנחיל לרשות המקומית. כאשר 
ירד  זיהה אדם שלא מתיישר עם העמדה שלו, 
להשפילו  ודאג  נמוכות  הכי  לרזולוציות  קובי 
באנשים  פגע  "הוא  ביותר.  הקשה  בצורה 
בצורה ישירה ולא בחל במילים פוגעניות כלפי 
תושבים", אומר אוחנה בהתייחסו להשתלחויות 

הבוטות.
שמעון כהן הוא עורך עיתון מקומי בטבריה. 
לו על החלטת השר אלקין להדיח  נודע  כאשר 
עם  העירייה  לבניין  פעמיו  שם  הוא  קובי,  את 
בקבוק יין ביד. "עשינו לחיים קטן", הוא אומר 
עוד  כל  עדיין  רגוע  שאינו  ומדגיש  השבוע  לי 

בג"צ לא הכריע בעניין.
קובי  עידן  קץ  על  ניסיון. שמחתו  למוד  כהן 
מוקדמות  כחגיגות  פעמים  מספר  לו  התבררו 
המשפט  בית  התייצב  פעם  אחר  פעם  מידי. 
הפרובוקטור  העיר  ראש  של  לצידו  העליון 
ובנימוקים תמוהים אפשר לו להמשיך בתפקידו. 
למרות החשש שבג"צ יהפוך את החלטת אלקין, 

כהן "לא התאפק" ויצא לצהול.
על  מלאה  בטן  הטברייני  העורך  של  בפיו 
"אני לא מבין למה שר הפנים לא  דרעי.  אריה 
העירייה  בניין  על  שתשמור  אבטחה  שולח 
והעלמת  האחרון  הרגע  של  מחטפים  ותמנע 
ראיות מהמחשבים. אני מאמין שהוא עושה שם 

ניקיון ויש לו הרבה עבודה בנדון", הוא זועם.
לידידיי  סיפרתי  בעיר,  מתגורר  שאינו  כאדם 
אינה  קובי  הדחת  על  השמחה  כי  הטבריינים 
נחלתם בלבד. לא שיש כאן שמחה לאיד חלילה, 
בכל  פגיעה  בדמות  עמו  הבשורה שהביא  אבל 
הקדוש והיקר, עקירת השבת וזלזול ברבנים תוך 
שיסוי יהודים האחד ברעהו, זו איימה להתפשט 

ולקנות שביתה במקומות נוספים.
את  ובחנו  בו  הביטו  בישראל  ערים  ראשי 
דרכו. ניתן היה לזהות מגמה מסוכנת של אחדים 
ביוזמות  ולצאת  לחיקוי  מודל  בו  לראות  מהם 
יש  והמצוות.  התורה  שומרי  בציבור  מתגרות 
תקווה  להפיח  הצודקת  אלקין  בהחלטת  בה, 
שתופעות אלו יודחו אף הן ויהפכו להיסטוריה.

צפירת הרגעה
המשברים  את  לתקן  מאמצים  ומשקיעים  קובי  רון  המודח  העיר  ראש  אחריו  שהותיר  הנזקים  את  לאמוד  מתחילים  בטבריה 
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₪

במקרים מסויימים תידרש הפניה. התשלום הינו כהיטל בהתחייבות. במרכזים רפואיים בהם יש שירות דיאטנים/ות

לזימון תור חייגו - 507*
הטיפולים מתקיימים במרכזים הרפואיים של לאומית

הנחיות לתפריט בריא ומאוזן
תזונה נכונה טרום לידה ובתקופת ההזנה הטבעית
התמודדות עם מחלות שונות בעזרת אכילה נכונה

התמודדות עם משקל ירוד, בררנות אכילה ועוד

טיפול תזונתי עם דיאטנים/ות
רק ב-29 ₪ לרבעון
ללא תלות בכמות הטיפולים 

חדש ובלעדי ללקוחות לאומית!

אצלנו למחיר אין משקל!





להשיג אצל המתקינים המורשים,
 ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות

SUPER

QUIE T

7 מהירויות  טורבו  מולטי סווינג

ניתן להשיג התקן שבת מהודר. בהזמנה מראש 

מזגן נייד MASTER TOP INVERTER

 נרות שבת דולקים, שולחן ערוך,
 יין לקידוש,  זמן למנוחה,

כל התנאים בשביל

שבת מושלמת

להשיג בסניפי:
שיא חשמל , יהודה הלוי 25, 03-5045000 | מרכז החשמל והגיהוץ, אלישע 

5, 058-3279997 | א.ב אדר, הרב קוק 3, 03-6163828 | חשמל חסד , 
ירושלים 30 ,  074-7576625  | טרקלין כהלכה, רבי עקיבה 55, 073-7217217 

| אורגד סולטאן, בירינבוים 21, 054-8440229 | רפאלי, רבי עקיבא 115, 
 03-5705941 | רפאלי, עזרא 38, 03-6052942 |

א. ספראי, רבי יצחק נפחא 5, 03-5792346







כ' טבת תש"פ 17/1/20 14

אי אפשר לחשוד בי שאני מתומכי עוצמה יהודית. יש לי 
יכול היה להיות  הערכה רבה לבן גביר, ואני חושב שהוא 
אור  שנות  רחוקות  דעותיי  אבל  ופעיל,  בולט  כנסת  חבר 

)תרתי משמע( מדיעותיו.
לא  גביר  לבן  פרץ  הרב  של  המסריח  התרגיל  זאת,  עם 
יסולח. זה ממש כיפה אדומה. מהלך פוליטי לא ראוי ולא 
כשאחד  וחתום,  כתוב  הסכם  של  הערך  מה  מבזה.  מכבד. 

הצדדים מפר אותו בלי שום סיבה הגיונית נראית לעין?
הרב פרץ חתם על הסכם עם בן גביר בעיקר כדי לנקום 
בסמוטריץ, או לכל הפחות להפעיל עליו מכבש לחצים כדי 
שיוותר על רעיון הפריימריז ויחבור אליהם. אבל סמוטריץ 

לא פראייר. הוא הלך וחתם עם בנט ושקד. מהלך של מט.
הרב פרץ נותר בודד במערכה, עם ביקורת מבחוץ ומבית 
על ההסכם עם עוצמה יהודית, ועם סקרים שניבאו כישלון 

צורם למפלגה שבראשותו. אי שם מתחת לאחוז החסימה.
כינוס  לפני  עוד  הזה  הביזיון  את  למנוע  היה  יכול  הוא 
מחברי  ביקש  הוא  זאת,  עם  שלשום.  היהודי,  הבית  מרכז 
גם  שהגיע  סוער  דיון  ואחרי  ההסכם,  את  לאשר  המרכז 

לתגרות ידיים, הוא קיבל את מבוקשו.
ציוץ  מילה",  זו  "מילה  צייץ  עוד  הוא  בערב  אתמול 
שנמחק אחרי כמה דקות אבל המחיש לנו שאצל הרב רפי 
בלי  נותר  בנט,  של  לדרישה  נכנע  הוא  מילה.  לא  זו  מילה 
אף נציג של הבית היהודי בעשירייה הראשונה )שרה ב"ק 
ומכוחו  בו  מהאמון  ואיבד  אח"י(  מפלגת  מטעם  נכנסה 

הפוליטי.
בן גביר שוב נזרק, עוצמה יהודית תרוץ לבדה. כבר אין 
הנקמה  יצר  אבל  הזאת,  המפלגה  של  בקופה  כסף  הרבה 
גדול מאוד. המוטיבציה של הפעילים בשיאה. בן גביר לא 
יסלח לרב פרץ על שהפר את ההסכם מולו. אני לא בטוח 
שהמומנטום עם בן גביר. הסקרים הפעם לא ינבאו לו בדרך 
נס ארבעה מנדטים. ספק אם יגיע ל 84 אלף הקולות שבחרו 
בו בסבב הקודם, אבל גם אם מחצית מהם ישמרו לו אמונים 

– הנה לכם שני מנדטים של הימין ששוב נזרקו לפח.
הפוליטית,  בזירה  יותר  ומנוסה  משופשף  מצידו,  בנט 

את  קיבל  בעמדותיו,  דבק  נותר  הוא  הגדול.  המנצח  יצא 
מאוד,  משמעותי  שם  וכוחו  המאוחדת  המפלגה  ראשות 
בטח כשלצידו מנהיג חלש ומבולבל, תלוש נוצות, בדמותו 

של הרב פרץ.
עכשיו תתארו לכם שגדי יברקן היה משתכנע בתום סבב 
הבחירות הראשון, לפני פחות משנה, לחבור לליכוד. גוש 
הימין היה מגיע ל 61, ליברמן היה נזרק לספסלי האופוזיציה 
היינו  ולא  וממרצ,  לבן  מכחול  החדשים  שותפיו  עם  יחד 
נגררים למבוי הסתום הפוליטי שאליו נקלעה מדינה שלמה.

את  מעריץ  גם  הוא  ובנשמה.  בלב  ליכודניק  הרי  יברקן 
עולם  אז  לו  הציעו  הממשלה  ראש  של  שליחיו  נתניהו. 
התייעץ  התלבט,  יברקן  לליכוד.  שיחבור  ובתנאי  ומלואו 
הבין  הטוב,  בשמו  לפגיעה  חשש  הוא  סירב.  ולבסוף 

שהקריירה שלו עלולה להתחסל במהלך אחד פזיז כזה.
הפתרונים.  לאלוהים   ?2019 מאי  מאז  השתנה  מה  אז 
עצמו  את  מצא  זהר,  מיקי  בחסות השושבין  יברקן,  הפעם 
וזועמים.  המומים  לבן  לכחול  חבריו  את  והותיר  בליכוד 
לפוליטיקה  אותו  שהכניס  לבוגי  בגב  סכין  תקע  "הוא 
והאמין בו ולמפלגה שטיפחה אותו. הוא נאמן רק לכיסא 

שלו. " הטיחו בכירי כחול לבן על חברם שערק.
כללי  באופן  אוהבים  לא  אם  סערו.  הרוחות  בליכוד  גם 
שיריונים, בטח כאלה שכנראה לא יוספיו כוח לליכוד. מיקי 
יברקן  של  שצירופו  המתנגדים  את  לשכנע  ניסה  עוד  זהר 
לא  אחד  אף  אבל  לליכוד,  וחצי  מנדט  ואולי  מנדט  יוסיף 

באמת קנה את  ההבטחה הנוצצת הזאת.
הרי כל בני העדה האתיופית שיכולים להצביע על פי חוק 
הליכוד  ש"ס,  בין  מתפזרים  הם  וחצי.  מנדט  בערך  מונים 
מנהיג  לא  הוא  ליברקן,  הכבוד  כל  עם  אחרות.  ומפלגות 

העדה שיסחוף את ההמונים אחריו לליכוד.
לבן,  לכחול  בכנף  נתן מכה קטנה  אולי  נתניהו  בינתיים 
אבל על הדרך הוריד את הרוח מהמפרשים לרבים מבכירי 
את  גם  אוהבים  לא  מאוד  סגורות  שבשיחות  הליכוד 

ההחלטה הזאת של יו"ר המפלגה.
הם כרגע שומרים בבטן, אבל מתישהו הזעם יתפרץ.

אין לי טענות כלפי שר החינוך פרץ, ככה נוהגים פוליטיקאים. נכון 
שבן גביר לא כזה )אני אישית שוחחתי איתו בשבוע שעבר על צעד 
בגלל  כך  על   לחשוב  אפילו  סרב  והוא  לבצע,  לו  שהצעתי  מסויים 
זה בדיוק למה  לו"( אבל  ואני מחויב  זה,  יאהב את  לא  רפי  ש"הרב 

הוא לא בכנסת. 
יש לי טענות כלפי הרב פרץ. בשביל מה הביאו אותו לבית היהודי? 
איזה מסר חינוכי זה מעביר לדור הצעיר, כאשר שר החינוך חותם א' 
ועושה ב'. אתה לא מצפה מטייס קרב, שברגע שיזהה סכנה מרחוק, 
ויותיר את פקודיו להתרסקות  יברח עם כסא המפלט )תרתי משמע( 
הסתיימה  הפוליטית  דרכו  כי  ספק  אין  טייס.  בהיעדר  נמנעת  הבלתי 

ובקרוב נחזהו בשובו לישיבתו ובשוב החיוך על פניו. 
קדמו  בפוליטיקה.  שנכשל  הראשון  הרב  לא  הוא  אשם.  לא  הוא 
לו רבנים דגולים וגדולים: הגר"י פרץ והגר"י מאיה בש"ס, והגרמ"ז 
אמת  אנשי  כולם  וטובים.  רבים  ועוד  התורה,  ביהדות  זצ"ל  פלדמן 
בכנסת.  המשיכו  ולא  טהורות,  כוונות  עם  שהגיעו  תורה,  אדירי 
עשרות  שורדים  אבל  לסוליותיהם,  מגיעים  לא  שלהם  התחליפים 

שנים. מדוע זה קורה?
כנראה שכמו בחשמל: צריך כבל חיובי )התורה( וצריך את השלילי 
נוצר  אחת,   באישיות  יחדיו,  שניהם  את  כשמחברים  )הפוליטיקה(. 
ומכאן  התורה.  אור  את  לסבול  יכולה  איננה  הכנסת  טומאת  קצר! 

הכשלונות הידועים מראש.  
באיזה  לנו,  מספר  אותו  זוכר  אני  לייזרזון.  מהרב  נפרדנו  השבוע 
בעיריית  ארוכות  שנים  לשרוד  הצליח  הוא  כיצד  מלכה,  מלווה 
ממספר  יותר  לשרוד  הצליח  ולא  וחביריו,  קולק  טדי  מול  ירושלים, 
חודשים בכנסת: "זה מקום אחר לגמרי. הכל צביעות ושקרים" הוא 

אמר ופרש לחינוך, שם אכן עשה חייל.
ועוד משהו: תכופות אנו שומעים את נציגי הציונות הדתית, לועגים 
לחרדים, על כך שחברי הכנסת "המנהיגים" כביכול, כפופים לגדולי 
ישראל, אשר מתקרבים לגיל מאה לאויו"ט. "מה מבין זקן שלמד כל 
חייו תורה בתהלוכות הפוליטיקה?" הם טוענים. השבוע, קיבלנו את 
הכי  דמות  ישיבה,  ראש  וגם  טייס  גם  גדול, שהוא  רב  גם  התשובה: 
לגדולי  צורך בכפיפות מוחלטת  יש  כי  מוכיח  לכל הדעות,  מוערצת 
התבטלות  ובהיעדר  תורה.  חייהם  ועל שמאל, שכל  ימין  על  ישראל 

כזו, הימין הופך לשמאל והשמאל לימין.

התרגיל המסריח

רון קובי של קריית מוצקין

סר החינוך
אלירן טלעו"ד נתן רוזנבלט

מנחם הירשמן

על דעת הקהל 

איווט  של  טוב  חבר  הוא  צורי  חיים  מוצקין  קריית  עיריית  ראש 
הוא  וכך  לו.  איווט שהוא מפרגן  לחברו  להוכיח  צריך  הוא  ליברמן. 
זימן איזה רוסי שיגיש שאילתא בנושא של "רב העיר גזען", שאילתא 

ספונטנית, כביכול, ואז מתפתח "דיון" רציני.
ברור היה לכל שהדוברים בדיון או שכלל לא קראו את טורו של 
הרב דרוקמן, או שפשוט מסוגלים להתמודד רק עם טקסט המסוגנן 

בעברית קלה למתחילים.
נכונה לצורי הפתעה: חבר סיעתו עומד לימין הרב דרוקמן,  וכאן 
וכך אין כבר רוב לצורי במליאה על מנת לצאת בקריאה לרב דרוקמן 

"לחזור בו".
יצויין שאך לא מכבר השקיע צורי לא פחות מ-130000 )!( ש"ח על 
בג"צ נגד הרב דרוקמן )באמצעות עוה"ד היוקרתי, השר לשעבר משה 

שחל( אשר נדחה תוך רבע שעה ע"י שופטי "העליון".
מכה  בערב השבוע  דני  מיום  הערב  מועצת  מישיבת  החי  השידור 

בתדהמה של שוחר ותרבות ונימוס.
מגיעות  לא  העיר,  ראש  של  הפראיות  הצעקות  הולגארי,  הסגנון 
אפילו לרמה של רון קובי המיתולוגי מטבריה. יודעי דבר אומרים כי 

במוצקין מתגוררים לא פחות מעשרה אחוז גויים גמורים.

הרב דרוקמן אמנם יזם לא מכבר ג'סטה של שלום עם ראש העיר, 
כביכול  שניות"  "הקפות  מחגיגת  היעדרות  מהרב  מנע  לא  זה  אבל 
מופעי  עקב  העיר,  ראש  ידי  על  שאורגנה  השתא,  שמח"ת  במוצאי 

פריצות במקום
ראש העיר עצמו פירסם ספייס שלו צילום שלו עם אשתו, כאשר 
היא מחבקת ספר תורה. ראש העיר שחשב שהרב יתכופף אליו כאגמון 
לו  ויש  פוליטית,  דמות  איננו  שהרב  קלט  לא  השלום",  "מופע  מאז 

עקרונות של תורה.
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