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חיים וייס. צילום: נתי מור

ביותר  הטרי  הכנסת  חבר  הוא  )ש"ס(  סיידה  דני  הכנסת  חבר 
של סיעת ש"ס, בראיון עומק ל'קו עיתונות' – שנה לאחר שנכנס 
לראשונה לכנסת - הוא מספר על שנות ילדותו, בגרותו, ועל השנים 
בהן שירת בצה"ל בזמן מלחמת לבנון הראשונה, חושף איך הגיע 

לש"ס ומה הם הנושאים אשר חשובים לו יותר מכל.
שנות  את  בילדותו,  גדל  ושם  ספסופה  במושב  נולד  סיידה  דני 
לתיכון  עבר  מכן  לאחר  דתי,  ממלכתי  ספר  בבית  העביר  לימודיו 
ועבר   300 בסיירת  שירת  לצה"ל,  התגייס  הכרמל,  בחוף  ממ"ד 
מסלול צבאי מאתגר - הוא שימש כקשר של מפקדי החטיבות שהיו 
בגזרת לבנון. סיידה היה בעשרות אירועים אשר רובם לא התפרסמו 
לציבור, אך במבצע צבאי אחד שכן פורסם השתתף סיידה בלכידתו 
של סמיר קונטאר והחוליה שלו בנהריה. לאחר שירותו הצבאי חזר 
היום  ועד  ומאז  המשק,  עם  להוריו  לסייע  בכדי  לספסופה  סיידה 

סיידה משמש כחקלאי ובד בבד עוסק בעשייה ציבורית.
מיד לאחר שירותו הצבאי, כשחזר לבית הוריו ולמשק אותו ניהלו 
והקיבוצים  המושבים  של  קריסה  תקופת  הייתה  ספסופה,  ביישוב 
שאילצה את סיידה לקחת על עצמו את ניהול מושב ספסופה ולאחר 
בעל  סיידה,  אומר  וכך,  הגליל,  מרום  האזורית  למועצה  עבר  מכן 
כורחי נגררתי לעשייה הציבורית, ממנה עד היום אני מנסה לברוח 

ללא הצלחה.
איך הגיע חקלאי מהצפון בוגר ממ"ד לש"ס?

מיד  צעיר  תשובה  בעל  כשהיה  לש"ס  הגיע  כי  מספר  סיידה 
לאחר חתונתו, ובגיל 22 קיבל את ניהול המושב ספסופה. "באחד 
מהלילות הקשים ביותר שעברו עלינו ולא היה אוכל להאכיל את 
בעלי החיים ולא מים להשקות את המטעים, הגיעו לפתע באמצע 
הלילה שני חברי כנסת מש"ס בשליחותו של השר דרעי - גמליאל 
והצליחו  ולמשקים,  למושב  הראשוני  הסיוע  את  ונתנו   - ויפרח 
להציל ולתת אינפוזיה ראשונית להצלת המושבים וענף החקלאות.

"מאז", אומר סיידה, "אני וכל בני מושב ספסופה מוקירים לש"ס 
וכך  תודה. התפעלתי כל כך מנכונותם להגיע ולהעניק סיוע מידי 

נוצר הקשר הראשוני ביני לבין תנועת ש"ס ומנהיגיה".
לטענת סיידה, הוא לא ביקש ולא פעל בשביל להיכנס לרשימה 
"כנראה  איתו,  ואף לא תיאמו  לכנסת, אלא אחרים פעלו בשבילו 

שמשמים הועידו לי את התפקיד, אז אני בכנסת", הוא מסכם.
אלו מאבקים ובאיזה נושאים תתמקד בקדנציה הקרובה? 

"אני מבין ויודע בשני תחומים: הראשון הוא המושבי החקלאי 
שימש  )סיידה  הדת,  שירותי  הוא  השני  התחום  וההתיישבותי, 
בתחום  לעסוק  רוצה  אני  ח.ו.(  רבות.  שנים  דתית  מועצה  כיו"ר 
- כל מה שראש התנועה  ההתיישבותי והחקלאי, ובשאר הדברים 

יאמר לי להיאבק עליו, אכנס בכל הכוח לנושא".
הפרטת החקלאות  על  הוא  כרגע  בכנסת  העיקרי שלי  "המאבק 
פותחים  וכיום  נתמכת,  הייתה  בישראל החקלאות  בישראל, תמיד 
את החקלאות לתחרות - מה שמותיר את כל החקלאים במלחמת 
הישרדות. אנחנו חשבנו כי הבית היהודי כמי שמבינים בהתיישבות 
היהודי  הבית  ובגדול,  שטעינו  מסתבר  אבל  לחקלאים,  יועילו 
ולכן  נערי האוצר  עם  קו  ליישר  לדאוג לחקלאות החליטו  במקום 

החקלאות בישראל נמצאת כיום במגננה. 
המערכת  את  אלמד  הקרובים  שבחודשים  מעריך  "אני 
הפרלמנטרית כמו שצריך ואז נעבור ממגננה להתקפה. מי שמנהל 
בינתיים את כל מוסד החקלאות בארץ הוא ח"כ יצחק ועקנין שהינו 
לפעול  ביותר  הראויים  הם  ש"ס  אנשי  כי  ספק  ואין  חקלאות,  מר 
יותר  לחקלאות  שדואג  מי  ואין  ישראל  במדינת  החקלאים  למען 
מאנשי ש"ס, לכן מי שצריך להוביל את המשרד היא תנועת ש"ס".
־לדעתך, השר דרעי יבחר להתמקד בתיק החקלאות ולא בתי

קים המשפיעים על צביונה של המדינה?
צריכים  ש"ס  בידי  נמצאים  שכיום  המשרדים  כי  ספק  "אין 
אך  העליונה,  בעדיפות  והם  התנועה  של  בידיים  ולהיות  להמשיך 
במקביל אפשר לנסות ולפעול למען החקלאות כסגני שרים ובעוד 
קונסטלציות אפשריות, שלא יהיה ספק אנו בש"ס מתעסקים בזה, 

אבל נראה לאחר הבחירות מה יהיה..." 
באה  החקלאים  למען  ש"ס  של  האינטנסיבית  העבודה  האם 

לידי ביטוי בקלפי? 
בשנים  אבל  בהתיישבות,  מוחלט  רוב  היינו  הטובות  "בשנים 
את  להחזיר  נצליח  כי  מקווה  אני  שם.  בקולות  ירדנו  האחרונות 

הקולות הללו בבחירות הקרובות".
הם לא מודעים לעשייה הכבירה שלכם בענייני חקלאות?

התנועה  של  הכנסת  שחברי  מכיוון  בתנועה  קשה  בעיה  "ישנה 
צנועים מאוד, כנראה שלמדו חפץ חיים והמון ספרי מוסר ומצניעים 
את המעשים שלהם, אבל אני יודע שהחברים בתנועה עושים פועלים 
ונלחמים כאריות למען החקלאות, ואני הולך להוציא בקרוב חוברת 
אשר תפורסם ותגיע לכל חקלאי בארץ והיא תסכם את פעילותו של 
ח"כ יצחק ועקנין בעשור האחרון למען החקלאות ואנשים יקבלו 
הולך  ואני  ועקנין הציל את החקלאות בעשור האחרון  הלם, הרב 

לדאוג ולפרסם את זה".
־אתה בעצם חבר הכנסת היחיד בש"ס שהולך עם חולצה צב

דרעי  לכנסת  בהכנסתך  האם  מהשאר,  שונה  קצת  ונראה  עונית 
בעצם מנסה לפנות למגזרים נוספים?

"כולנו מבינים שהלבוש שלנו צריך להיות לבוש הולם של בני 
וגם הייתי  תורה, הייתי שמח להיראות כמו ח"כ מיכאל מלכיאלי 
הדרך  זו  לא  אבל  למד,  מלכיאלי  בהם  במקומות  ללמוד  שמח 

שהקב"ה החליט בעבורי ובשבילי ללבוש שחור לבן זוהי משימה 
צורתו  זוהי  כי  כך בשבת  הולך  אני  אפילו בשבת... אבל  קלה  לא 

של יהודי.
"כחקלאי אתה יוצא למטע ודקה לאחר מכן אתה מתלכלך משמן 
מאבק ומשאר דברים, לכן אינני הולך כמו שאר חברי הכנסת של 
התנועה, אני בן תורה אמיתי בהשקפתי אף שלא זכיתי לגדול כך, 
אבל את ילדיי אני מחנך כך וכמובן שבני התורה בחורי הישיבות 

ואברכי הכוללים הם היהלומים שלנו".
האם הסקרים סוקרים נכון את ש"ס?

"אינני מתיימר להיות במקום של הסוקרים הנכבדים, אבל חברי 
הכנסת שלנו מצטנעים ומכל סיעות הבית מודים ואומרים שש"ס 
הינה הסיעה שחבריה עובדים הכי קשה והכי הרבה למען הציבור, 
רק ישנה הסתה נגד הדת בתקשורת לאחרונה, נגד הדת ונגד ציבור 
גם את המשוכה  אני מקווה שנצליח לעבור  בני התורה של ש"ס, 
הזו ובעזרת השם בבחירות הקרובות נעלה את כוחנו ונצטרך לצאת 
ולפעול למען זה שעם ישראל יראו את העשייה שלנו. נקווה שבר"ה 
הקב"ה יעזור וייתן שעם ישראל ייראו באמת עד כמה תנועת ש"ס 

פועלת למען הציבור.
"מאז שריפת תמונת השר דרעי בהפגנה בדרום ת"א אינני נרדם 
בזמן  שלו  התמונה  את  שורפים  איך  להבין  מצליח  אינני  בלילות, 
בועדות  ונחשפתי  ת"א,  דרום  לתושבי  כך  כל  שסייע  זה  שהוא 
הכנסת לברוטליות של הגב' שפי פז, שתוקפת רק את השר דרעי 
של  תמונתו  את  שורפת  שהיא  וזה  לליכוד,  פוזלת  שהיא  מכיוון 
השר דרעי שהוא המסייע הגדול ביותר למענם זה אומר שהגזענות 
נמצאת פה והיא חיה ובועטת. הגזענות עברה כל גבול ואנחנו נמצא 
כל דרך איך להשיב מלחמה לגב' פז. אני רוצה לחזק את ידיו של 
ראש התנועה שהוא עושה רבות למען התושבים בדרום ת"א וצריך 

לבדוק את המניעים של שפי פז וחבורתה".
"אנחנו נחזור לכנסת ואני לא ארפה מהנושא ואעמיד דברים על 
דיוקם וגם נראה לגב' הנכבדה הזו שלא כדאי לה להתפרסם על הגב 
של השר דרעי, ושתדע שנכון לה פייט לא קטן, זה לא יעבור בשקט, 
הם יקבלו מלחמה שערה. אני לא מוחל להם לקראת ר"ה על מה 
ר"ה החבורה  לפני  ואם  סליחה,  יבקשו  אם  גם  דרעי,  לשר  שעשו 
הזו לא תבקש סליחה הם יצטרכו לעשות תשובה בדרך מיוחדת... 

נגרום להם להגיע לכך".

שנה אחרי שנכנס לראשונה לכנסת, ה'מושבניק' של ש"ס בראיון נטול כפפות • על ועקנין: "הציל את החקלאות 
בישראל, הוא צנוע ולכן לא יודעים את זה" • על מלכיאלי: "הייתי שמח להיראות כמותו וגם ללמוד במקומות 
בהם למד" • על שפי פז: "היא פוזלת לליכוד, אנחנו נשיב לה מלחמה. הגזענות פה והיא חיה ובועטת" • וגם: 

ילדותו בממ"ד, שירותו הצבאי, החיבור המפתיע לש"ס והתכניות למושב החורף

"מאז שריפת תמונת דרעי 
אני לא נרדם בלילות"

ח"כ דני סיידה בראיון מיוחד



את המעמד ינעימו ענקי הזמר:

בליווי תזמורתם המורחבת בהרכב מלא. שר
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משא מרכזי:

כבוד קדושת גדול ישראל ותפארתו

מרן אדמו"ר
ממישקולץ שליט"א

מנהיגה הרוחני של פתח תקוה
שיאציל מברכותיו על קהל הרבבות

יום שני ט"ו תשרי תשע"ט )24.9.18(

ב"כיכר מישקולץ"
צומת הרחובות סלנט - אחד העם, מרכז העיר פתח תקוה. בשעה 8:30 בערב

תתקיים אי"ה 

במוצאי חג ראשון של סוכות
יום שני ט"ו תשרי תשע"ט )24.9.18(

ב"כיכר מישקולץ"
צומת הרחובות סלנט - אחד העם, מרכז העיר פתח תקוה. בשעה 8:30 בערב
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אוריאל צייטלין

החל מהשבוע, נכנסו התקנות החדשות של ועדת הבריאות של 
במקומות  גם  עישון  איסור  על  מאי,  בחודש  אושרו  אשר  הכנסת 
בהם נערכים אירועים והופעות תחת כיפת השמיים בהם משתתפים 
מרפאות  או  חולים  בתי  בשטח  מקום  בכל  איש,  מ-50  למעלה 
ממשלתיים,  משרדים  ציבוריות,  רשויות  למבנה(,  מחוץ  )לרבות 
בתי משפט, מועצות דתיות, מקומות בהם מתקיימת פעילות גופנית 
תחומים(,  כושר  ומתקני  כדורסל  מגרש  כמו  הפתוח,  באוויר  )גם 
בריכות שחיה, באזורי כניסה לגני ילדים, בגני שעשועים, בחניון 

ציבורי מקורה או תת קרקעי ובגני חיות.
חניונים,  ממשלתיים,  משרדים  מרפאות,  חולים,  בתי  הנהלות 
של  בטווח  עישון  אזורי  לקבוע  רשאים  יהיו  ואירועים  חיות  גני 
10 מטרים מהכניסה או היציאה, בתנאי שלא יהוו מטרד בחלקים 
אחרים של המקום ולא יהיו בתי מגורים. במשרד הבריאות טוענים 
שהם לא מסתפקים רק בהרחבת הצו ומנכ"ל המשרד משה בר סימן 
טוב הבטיח להביא בקרוב לאישור הוועדה צווים להרחבת איסור 

העישון במסעדות ובברים.
על פי התקנות החדשות, פקחים של הרשות המקומית ושוטרים 
ציבוריים.  במקומות  שמעשנים  לאנשים  דו"חות  לתת  מוסמכים 
למעשן  שקלים  אלף  על  שעומד  במיוחד  גבוה  בקנס  במדובר 

בו  העסק  לבעל  שקלים  אלפים  וכחמשת 
נתפס אדם מעשן במרחב ציבורי.

ייאכפו  הדברים  האם  השאלה  כעת 
הלכה למעשה, שכן על פי דו"ח של משרד 
היום  עד  שניתנו  הקנסות  שיעור  הבריאות 
היה נמוך באופן משמעותי ורבות מהרשויות 
לא  כלל  האזוריות  והמועצות  המקומיות 
על  עונשים  הטילו  ולא  אכיפה  ביצעו 

המעשנים במרחבים הציבוריים.

"אל תגעו בבחורים 
שמעשנים"

כל מעשן יודע בשעת העישון, שהוא גורם 
נזק גופני משמעותי במיוחד, אך האם מלבד 
החוק הוא גם עובר על ההלכה? ניסינו להבין 
הגראמ"מ  מרן  של  ביתו  נאמן  באמצעות 
שנים  כבר  בתחום  שמתמחה  ומי  זצ"ל  שך 
ארוכות, הרב יחזקאל אסחייק, האם יש מקור 

הלכתי להתנגד לעישון סיגריות.
ישראל  גדולי  של  ההלכה  פסק  את  "יש 
נגד העישון שפרסמתי. הרב וואזנר כותב שם 
שאיסור להתחיל לעשן וכל מי שהתרגל חייב 
במקומות  לעשן  חלילה  להפסיק,  להשתדל 
שטיינמן  והרב  אלישיב  הרב  גם  ציבוריים, 
נוסף שההרגל הרע  ועוד כתבו בפסק הלכה 
הזה סופו רע מאוד ותורתנו הק' תורת חיים 
חייב  אחד  וכל  בריאותו  לשמור  ה'  וחפץ 

למנוע מלעשן".
טובים,  דברים  מחפשים  בחור  כשמחפשים  שידוכים,  "בנושא 
לפני  שידוך  לסגור  לא  מקובל  ישרים,  דור  זה  הדברים  אחד 
שמקבלים תשובה. דור ישרים זה אחד מאלף, אחד מ-500, עישון 
ראשונה  בעדיפות  לא  הוא  שמעשן  בחור  מ-3...  אחד  זה  סיגריה 
שידוכים  לעשות  לא  אומר  אני  אותי  כששואלים  המעטה,  בלשון 

עם בחור שמעשן.
כשבחור  לסביבה,  מזיק  פאסיבי  עישון  בבית  כשהוא  "המעשן 
חמורה,  עבירה  וזו  בהוריו  חובל  להיות  יכול  הוא  בבית  מעשן 
ההורים לא רוצים שהבן יעשן ומי שמעשן מצער את ההורים שלו 
והוא גם לוקח כסף לעשות נגד רצונם, המצווה היחידה שהרמב"ם 
כותב שהיא מצווה גדולה זה כיבוד אב ואם. הורים מתקשרים אלי 
מעשנים,  החברים  כי  ולמה?  מעשן  שלהם  שהבן  עצה  ומבקשים 
ואם מעשרת  אב  כיבוד  לא מקיים את מצוות  הוא  בגלל החברים 

הדברות.
"עישון בפרהסיה כרוך בחילול השם, לא מזמן שאלתי מישהו 
למה אתה מעשן, הוא אמר זה רק סיגריה אחת, אמרתי לו אחרים 

תינזק  לא  שאתה  בטוח  אתה  אם  וגם  אחת,  רק  שזה  יודעים  לא 
שמי  כותב  פיינשטיין  משה  ר'  יודע.  לא  שרואה  מי   - מהעישון 
שניזוק מעישון פאסיבי יכול לרדוף אחרי המעשן ולתבוע ממנו את 

תשלום הנזיקין שגרם לו.
"למה מעשן לא מפחד מהרופאים שאומרים שזה מסוכן? כי הוא 
לא סומך עליהם, אז איך הוא סומך לחלל על פיהם שבתות בפיקוח 

נפש? תחליט, אתה סומך עליהם או לא?" תוהה הרב אסחייק.

אל תפתחו פה לסרטן
נאבקת  בסרטן  האגודה למלחמה  בתקופה האחרונה  כך,  בתוך 
בכדי להעלות את מחירי הסיגריות המגולגלות. הם הגיעו עם זה 
עד לבג"צ. לטענתם נושא הסיגריות המגולגלות ממשיך להתגלגל 
ניסינו להבין באמצעות  ואין ערנות מצד המשרדים הממשלתיים. 
ד"ר אביטל פאטו בן-ארי, מנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות 
באגודה למלחמה בסרטן, מה המטרה, שהרי מעשנים כבדים לא 
עוזבים את הסיגריות בגלל התשלום, והעלאת המחירים תזיק להם 
שלהם  הקמפיין  לטענתם,  המעשי.  בפן  תועיל  ולא  הכלכלי  בפן 

והפעילות מופנים בעיקר לאלה העומדים להתחיל לעשן. 
גחמה  לא  זו  בג"צ  להגיש  "הבחירה  מסבירה:  בן-ארי  ד"ר 
מדינת  לעשות.  אפשר  מה  נראה  בוא  ואמר  בבוקר  קם  שמישהו 

ישראל חתומה על אמנה נגד העישון בטבק, זו אמנה שכל המדינות 
שחתומות עליה מתחייבות להפחית את שיעור המעשנים במדינה 
את  שהוכיח  הצעד  לנקוט.  המדינה  שעל  צעדים  שורת  שם  ויש 
זה הנושא של המיסוי, מיסוי  1 בעולם והכי חשוב  עצמו כמספר 

גבוה על מוצרי טבק מוכיח חד משמעית ירידה בעישון. 
"למה זה כל כך חשוב? כי מי שמעשן מאוד קשה לו להיגמל, 
המטרה העיקרית היא למנוע מצעירים להתחיל לעשן, כשהעישון 
זמין ולא צריך לחשוב מדי הרבה אז זה משהו שעושים אותו וזה 
משהו שלא ישתנה... מה שהוכח שכאשר מעלים משמעותית את 
המחירים, אז אם בחור או בחורה צעירים צריכים לשקול פעמיים 
האם לקנות את הסיגריות או את הטבק או להשתמש בכסף למטרה 
אחרת, אז זה מתחיל להיות שיקול, אם הם צריכים לחשוב פעמיים 
זה נהיה שיקול במערכת השיקולים ואם זה לא מהווה שיקול אז יש 
יותר סיכוי שהם יתחילו לעשן. יש גם נורמה חברתית, שמה שיותר 
אנשים עושים סביבנו הוא חלק מהסביבה ומהתרבות שלנו, ככל 
שנראה פחות אנשים מעשנים זה לא חלק מהנורמה והתרבות וזה 

משנה את כל השיח.

"החוק להגבלת עישון במקומות ציבוריים גם אינו מספיק, רוב 
הדברים האלו המטרה היא בסופו של דבר למנוע מצעירים להתחיל 
לעשן, כי מי שמעשן מאוד קשה לו להפסיק, זה אפשרי אבל מאוד 
קשה ומי שניסה יודע. המטרה המוצהרת של כל החוקים והכללים 
הוכח  ובעולם  צעירים  של  עישון  התחלת  למנוע  היא  והמגבלות 
שמחיר גבוה שווה פחות צריכה. וגם בישראל כשהעלו את המס על 
הסיגריות ולא על הטבק, ראינו גרפים של צריכה שהשתנו לטובת 
הטבק ולרעת הסיגריות הרגילות בצורה מאוד תלולה. מה שהאמנה 
אומרת היא שהמחיר הגבוה צריך להיות על מוצרי הטבק כדי שלא 

תהיה חלופה יותר זולה וזה ימנע מצעירים להתחיל לעשן".
כמו  יותר  מסוכנים  לחומרים  אנשים  ידרדר  שזה  חשש  אין 
נמוכים  אמצעים  ובעלי  שווים  יהיו  המחירים  לבסוף  כי  סמים? 

יעדיפו כבר דברים גרועים יותר באותו מחיר...
עלתה  לגלגול  לטבק  שהצריכה  ראינו  ככה,  לא  שזה  "ראינו 
ולא  יותר  הזולה  לחלופה  הולכים  הסיגריות.  על  המס  כשעלה 
זה לא  זה לא חלופה בכלל,  הולכים למקומות אחרים. מבחינתנו 
נכנס למשוואה בכלל הנושא של מוצר לא חוקי, אנחנו מדברים על 

מוצר צריכה חוקי". 
אתם לא מרגישים שאנשים קורעים את עצמם ואין להם כסף 

ללחם וחלב בגלל הייקור של הסיגריות?
"מחקרים בעולם הוכיחו שהעלאת המס על הסיגריות גורמת גם 
למעשנים כבדים להפסיק לעשן. כי מעשן 
כבד נשאר לו פחות למוצרי צריכה בסיסים 
ימי  של  וחסר  בריאות  לו  עולה  יותר  וגם 
עבודה. הוכח שככל שהמחיר יותר יקר כך 
יש עליה בנגמלים. בעיקר בקרב השכבות 
גם  זה  את  מראים  המחקרים  הנמוכות. 

בישראל".
תנו  האנשים.  של  מרצונם  לא  זה  אבל 
לאנשים להחליט מה הם יעשו עם עצמם, 

מתי יעשנו ומתי ייגמלו...
בסל  כלולה  והיא  בחינם  היא  "הגמילה 
לבד.  שנגמלים  אנשים  גם  ויש  הבריאות 
עצמית שלנו.  לגמילה  את המדריך  גם  יש 
גם  מעישון,  נקי  בית  הוא  הדברים  אחד 
יעשנו  שלא  חשוב  מעשנים  ההורים  אם 
ליד הילדים, כי ילדים כאלו יותר חשופים 
למחלות כמו אסטמה דלקת האוזן התיכונה 
לסבול  יכולות  נשים  גם  הנשימה,  ובדרכי 
העניין  באמת  לידם.  כשמעשנים  מבעיות 
של העישון זה גם משפיע על כל הסובבים. 
מטרת החוק היא להגן על הילדים והנוער 
אלא  פאסיבי  עישון  לא  זה  עישון.  מפני 
שלו  אבא  ליד  שקשור  ילד  כפוי,  עישון 
לידו  מעשן  והאבא  בטיחות  בכיסא  ברכב 

זה לא פאסיבי, זה כפוי".
למה זה שונה מההשמנה שלא מעלים 
שלא  כדי  לדוגמא  צ'יפס  על  המס  את 

ישמינו?
"קודם כל יש מקומות שבהחלט מעלים 
כי זה נטל על הציבור. צריך לזכור גם שמעשנים הם קרבנות של 
מאשימה  אצבע  איזו  שיש  שיישמע  רוצה  לא  אני  הטבק,  חברות 
כלפי המעשנים. רוב המעשנים אומרים הלוואי שלא היינו מתחילים 
המעשנים  רק  מיתוס.  זה  מרגיעות  סיגריות  לעשן.  מלכתחילה 
מרגישים את זה. הניקוטין עולה ברמות גבוהות ואז מרגישים טוב, 
יש אופוריה וכל החומרים שמופרשים במוח אחרי תקופה זה יורד, 

ואז הגוף דורש לחוות שוב את הטוב הזה".
ללקות  הסיכוי  את  מגבירים  שהסמארטפונים  ויוכח  במידה 

בסרטן תילחמו גם בזה?
מה  כל  נעשה  לסרטן,  גורם  שוודאי  דבר  בכל  נילחם  "אנחנו 
גורם מוות מספר אחד  זה  שצריך. אין שום דבר שדומה לעישון. 
בעולם הניתן למניעה. לא ניתן לחלק סיגריות לא בפורים ולא בל"ג 
בעומר, וגם לא לפרסם. בישראל אין איסור פרסום ברשת ובמגזר 
החרדי יש פרסום בעיתונות הכתובה. אין איסור פרסום. בארה"ב 
גמילה  קו  אין  זה.  את  מיישמים  לא  ובארץ  גרפיות  אזהרות  יש 
טלפוני במדינת ישראל. מהמקום בו נמצאת מדינת ישראל יש עוד 

לאן להתקדם", היא מסכמת.

‘כל ישראל’ עם העוסקים בתחום שמשוכנעים שהדרך  בעקבות התקנות החדשות להגבלת מעשנים, שוחח 
עוד ארוכה • הרב יחזקאל אסחייק: "אני אומר לא להשתדך עם בחור שמעשן, זה כרוך בחילול השם" • האגודה 

למלחמה בסרטן: "צריך להעלות את המחיר גם על הטבק לגלגול, כך נמנע מצעירים להתחיל לעשן"

תכלה שנה ועשנה
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מציבים רף גבוה במבחן התוצאה
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מוצר שני בשקל
זה השיא החמישי שלנו!

4 השיאים שלנו 
במבחן התוצאה

שירות ואמינותמחיר מעולה

12
אחריות כפולה

3
התאמה אישית

4

קונים ממגוון מוצרי החשמל
ובוחרים מתנה יוקרתית בשקל!

כיריים איכותיות 
מנירוסטה

תווי קנייה בשווי
700 ש"ח

מקרר מיני-בר 
סאוטר

נוטרי נינג'ה, 
שייקר חכם

הובר - בורד 
איכותי

700599

790699890

1₪ 1₪

1₪ 1₪

מגהץ קיטור
טפאל

699

1₪

1₪

עשרות דגמים משתתפים במבצע השני בשקל

אלפי מוצרי חשמל משתתפים במבצע מתנה בשקל! לדוגמא:
מבחר מקררים
במחירים  הכי זולים!

בקניית מקרר מעל 5,900
קבלו 2 מתנות בשקל!

החל מ: ₪1890

החל מ-

ל-36 חודשים
52

וקבלו מתנה בתוספת שקל! וקבלו מתנה בתוספת שקל! וקבלו מתנה בתוספת שקל!

מאושר 
משמרת 

השבת

 מקפיא ענק
7 מגירות

₪

החל מ: ₪990

החל מ-

ל-36 חודשים
וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור
בילד אין

מאושר 
משמרת 

השבת

החל מ: ₪3990

החל מ-

ל-36 חודשים
111

מקרר שארפ
4 דלתות 

החל מ: ₪1790

החל מ-

ל-36 חודשים
50

מקרר
DF 450

27
מכונת כביסה
7 ק"ג

החל מ: ₪1290

החל מ-

ל-36 חודשים
35

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור משולב דלונגי 
דו תאי מהדרין

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

במחירים 
הזולים 
ביותר!

 890₪

קופון מיוחד
לקוראי

'קול העיר'
מקפיא 6 מגירות

*בהצגת קופון זה *לא כולל מתנה  *בתוקף עד 8.9.18

 רק ב-
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אוריאל צייטלין

בשבוע שעבר נפתחה לה פרשת אירו פנים – פרשה בה נעקצו 
כסף  את  לאומן, שילמו  לטוס  ביקשו  אנשים אשר  מ-2,000  יותר 
למתווך, שהוא  אותו  להעביר  אמורה  פנים שהייתה  אירו  לחברת 

בתורו היה אמור להעביר את הכסף לנציג של חברת התעופה. 
התפנית בעלילה אירעה כאשר חברת אירו פנים הודיעה במפתיע 
על ביטול הטיסות כאשר לטענתם, המתווך עקץ אותם, הם העבירו 
לו את הכסף והוא לא העביר אותו לחברת התעופה אלא זייף מסמך 
כאן,  איתנו  אותו המתווך ששוחח  אולם,  הכסף.  את  העביר  לפיו 
טען שדווקא אירו פנים היא זו שעקצה את הנוסעים כאשר קיבלה 

את הכסף והעבירה רק מקצתו לידיו. 
השבוע חלה תפנית חדה בעלילה המצערת הזו ובתחילת השבוע 
המשטרה הוציאה הודעה לפיה קיים חשד כי מנהלי אירופנים "הונו 
אלפי לקוחות באמצעות מכירת כרטיסי טיסה לאומן שבאוקראינה 
בראש השנה בהיקף של מעל מיליון דולר, וביטלו את העסקאות 

כיום לפני מועד הטיסה. המשטרה עצרה שלושה חשודים".
חוזה  ערכו  החשודים  כי  החשד,  עלה  המשטרה  מחקירת 
תעופה  חברת  ומייצג  בחו"ל  השוהה  אדם  עם  התקשרות 
המפעילה טיסות בין ישראל לאוקראינה, ובו הזמינו מעל 2000 

כרטיסי טיסה בשווי של מעל 1,300,000 דולר.
וביתר,  מירושלים   29 בני  חשודים  שני  רק  נעצרו  בתחילה 
הלא הם בעלי חברת אירו פנים. לאחר חקירה יסודית – נעצר 
חשוד נוסף, המתווך. על פי חשד חוקרי המשטרה, כלל הכסף 
שהצטבר בידי 3 החשודים ממכירת הכרטיסים, לא הועבר כלל 
לנציג חברת התעופה בחו"ל, ועל פי החשד הם מעלו בכספים 

והשתמשו בהם על מנת לבצע הלבנת הון ולטובתם האישית.
שרכש  לציבור  פונה  ישראל  "משטרת  כי  ביקשו  במשטרה 
כרטיסי טיסה מחברה זו ו\או נפגע מדפוס פעולה זהה, להגיע 
המשטרה  חוקרי  תלונה.  ולהגיש  המשטרה  לתחנת  בהקדם 

שהבינו מיד עם קבלתן של התלונות כי מדובר על פי החשד בעוקץ 
והונאה של החשודים שניצלו תמימותם של אלפי לקוחות שביקשו 
לטוס כחלק מאמונתם לאומן שבאוקראינה, פעלו והגיעו תוך זמן 
קצר לזהותם של החשודים העיקריים ולמעצרם על מנת להביאם 

לדין בגין מעשיהם".

"חשוב להתלונן"
ראש מפלג הונאה ימ"ר ירושלים רפ"ק אייזיק סימון, ראש צוות 
אירופנים  ש"חברת  ישראל'  ל'כל  אומר  אירופנים,  בתיק  החקירה 
לספק  צריכה  שהייתה  מולדובית  מחברה  טיסה  כרטיסי  רכשה 
את כרטיסי הטיסה דרך חברת תעופה אוקראינית. ובמשולש הזה 

נוצרה הבעיה".
למה היו צריכים לעבור דרך חברה מולדובית?

לקבל  הרוכשים  עבור  הכרטיסים  את  לסבסד  רצתה  "החברה 
מימון חלקי לכרטיסים ואותו מתווך היה אמור לשלם את ההפרש 
הכסף  כל  את  להעביר  אמורה  הייתה  ואירופנים  הכרטיסים  בין 

והכספים  הדבר.  נפל  הזה  במשולש  בפועל  המולדובית  לחברה 
המולדובית  לחברה  במלואם  הועברו  לא  לקוחות  מאותם  שנגבו 
וממנה לחברת כרטיסי הטיסה מה שאנחנו רואים זה שלוש חברות 

שקשרו קשר ביחד לרכוש את הכרטיסים".
המתווך העביר את הכסף?

העברות  שהיו  יודעים  אנחנו  מבחינתנו  בראשיתה,  "החקירה 
כספים כאלו ואחרות ויש לנו פערים מאוד גדולים בין החשודים. 
של  חשבונות  דרך  דרך,  לא  בדרך  עברו  שכספים  יודעים  אנחנו 
עדיין  הנושא  וכל  כספים  העברת  להסתיר  במטרה  צ'יינג'ים 
בבדיקה, בדיקה כלכלית מאוד מעמיקה. יש רשויות שונות בארץ 
ובחו"ל שעוסקות בזה, יתכן מאוד שבהמשך הדרך יהיו חיקורי דין 
פשיעה  באוקראינה.  וגם  במולדובה  גם  חברות  לנו  יש  כי  בחו"ל 

כלכלית לצד האכיפה הפלילית על המרמה".
החשדות הם גם על הלבנת הון וקבלת דבר במרמה?

"כן אלו הם החשדות. מכל המסמכים שתפסנו כולל חשבונות 
בנק והעברות כספים".

מתי נחשפתם לזה? מהתקשורת או מתלונות? 
"שני הצדדים הגישו תלונות הדדיות במשטרה. בתחנות שונות. 
מיד כשקיבלנו את התלונה הראשונה הבנו שמדובר בסיפור גדול 
ויש מן הסתם הרבה לקוחות שנפגעו, הקמנו צוות חקירה שיבדוק 

בהיבטים השונים גם ביקשנו מהאזרחים לבוא ולהגיש תלונות".
עד כמה חשוב להגיש תלונה?

הכלכלי  הנזק  את  להוכיח  כדי  הראשון  היבטים,  משני  "חשוב 
נזק נגרם לו. הכי טוב זה לקבל כמה שיותר  לדעת כל אחד איזה 
תלונות כדי להבין את תמונת המצב. הדבר השני צריך לדעת מה 

הובטח להם תמורת רכישת הכרטיס, זה חשוב להמשך הדרך".
יש משמעות לקריסה הקודמת של החברה לפני כשנתיים?
החברה  חשבונות  את  וגם  הזה  הפרט  את  גם  בודקים  "אנחנו 

לאורך השנים".
האם יש סיכוי שהלקוחות יראו את הכסף באמצעותכם?

"בעבירות מהסוג הזה אנחנו מבצעים גם חליטת כספים אם הם 
יהיו ברשותנו זה כדי להשיב לקרבנות העבירה. המשטרה מחלקת 
את הכסף בחזרה. בפרט במקרים של עברות הונאה. אנחנו יודעים 

למצוא את המנגנון איך להשיב את הכספים לקרבנות.
סיפור מורכב או פשוט?

"סיפור מורכב כי יש בו מעורבות של כמה חברות בארץ ובחו"ל 
וגם בגלל מס' המעורבים הגדול יש פה אלפי מעורבים".

יהיו עוד מעצרים?
"לא יודע להגיד לך".

הנחקרים משתפים עולה?
לדברים  מנוגדות  גירסאות  חלקם  גרסתם.  את  מוסרים  "הם 

שאומרים אחרים".

"הבעלים בובה בכל הסיפור הזה"
אלעזר  'אירופנים'  חברת  בעלי  את  שמייצג  גדליהו,  נדב  עו"ד 
ליברמנש אומר ל"כל ישראל" ש"אני בהחלט בתחושה אופטימית, 
הוא  אכן,  הזאת.  לפרשה  קשור  לא  שאלעזר  בוודאות  יודע  אני 
שהם  שהאחרים  בגלל  אבל  זה  החברה,  של  הראשיים  הבעלים 
בכל  בובה  הוא  שמם.  על  החברה  את  לרשום  יכלו  לא  הפעילים 
ולו שקל אחד מעבר למשכורת  גם לא הרוויח  הוא  הזה,  הסיפור 
שהוא מרוויח באופן מסורתי לאורך שנים באותה חברה, ולכן אני 
משוכנע שהאמת תצא לאור ואני חושב שגם השופטת טוקר 
שדנה במעצר ציינה את זה בהחלטה לגבי החלק שלו ולכן 

אני אופטימי".
אתה מבין את הזעם והתסכול של הלקוחות?

מלוא  להם  ספק שמגיע  שום  לי  אין  מבין,  אני  "בהחלט 
כספם ואת הכרטיס שהן רכשו אבל אני חוזר ואומר שאלעזר 
לא היה לו קשר לכל המהלך הזה. הוא לא היה קשור לזה, לא 
פעיל בזה ולא נהנה מזה. עובדה שהוא היה המעצר האחרון, 
הוא גם היה בדרכו לאומן כפי שהוא עשה במשך ה22 שנים 
האחרונות. ולא ניסה בכלל לברוח והמשטרה יודעת את זה 

שהוא לא ניסה לברוח".
ורק  לחברה  קשור  לא  שהוא  שהטיעון  מבין  אתה 

רשומה על שמו נשמע חלש ולא אמין?
יכול להיות אבל זו האמת לאמיתה. גם המשטרה שחקרה וחוקרת 
את הפרשה וגם השופטת טוקר שדנה בתיק ציינו שהאפשרות הזו 
תיבחן  הזו  שהאופציה  משוכנע  אני  לבדוק.  צריכים  והם  תיתכן 
ותתגלה כנכונה מדובר בבחור בעל משפחה שחי בצנע שבצנע וכל 
האנשים  הם  מי  יודע  וגם  הפועלות  הנפשות  את  יודע  שמכיר  מי 

שנהנו מכספים כאלו ואחרים?"
אתה מסכים עם התחושה שיותר קל לבצע את הרמאיות 

בציבור החרדי?
רמאים  לאט.  ויתר  מהר  יותר  נופלים  שהחרדים  חושב  לא  אני 

תמיד יהיו ונופלים בפח ג"כ יפלו".
היכן הכסף כעת?

"אין לי מושג וגם לאלעזר אין מושג".
מה הוא אומר באופן אישי?

"התחושה שלו קשה הוא מרגיש שגם הוא רומה באיזשהו מקום 
והוא גם מכה על חטא בטיפשות שהוא האמין והלך אחרי אנשים 
אני מקווה שבדיון הבא התבהרו  בגללם.  וכעת הסתבך  מסוימים 
 העניינים ואנחנו נדרוש שחרור ולכל היותר מעצר בית של כמה ימים".

שבוע אחרי ששני הצדדים האשימו זה את 
זה בעוקץ בראיון ל’כל ישראל’, נעצרו בעלי 
חברת ‘אירופנים’ • ראש מפלג ההונאה 
בימ"ר ירושלים מסכם את מצב החקירה: 
"שני הצדדים הגישו תלונות הדדיות, 
החקירה עדיין בראשיתה" • עו"ד גדליהו: 
"בעלי החברה שנעצר הוא רק בובה, הוא 
רומה ומכה על חטא הטיפשות"

"יתכן שהחקירה תתרחב לחו"ל, 
נחזיר את הכסף"

פרשת אירופנים
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ביקורים השבוע במעונו של 
מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי 

להתברך בברכת השנים 

שמחת נישואי בת הרה"צ רבי אשר אנשיל כץ גאב"ד חרדים, בן 
הגה"צ אב"ד תולדות אהרן ויליאמסבורג זצ"ל וחתן האדמו"ר 

מנדבורנה זצ"ל עם בן האדמו"ר מדז'יקוב ירושלים 

הגר''י אונגרישר ר''י בית מדרש עליון

האדמו''ר מדז'יקוב ויז'ניץ בביקור

האדמו''ר מקוידינוב

הגרש''א שטרןהגר''י אפרתי והגר''י כץ מצרפת יחד עם הנגיד ר' רפאל הררי

גאב''ד חרים בריקוד עם החתן

האדמו''ר מקרעטשניף בשמחהאדמו''רי בית נדבורנה בריקוד בשמחההאדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בשמחה

האדמו''ר מויז'ניץ בית שמש בקבלת פנים
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מראות מאמירת הסליחות הראשונות בחצרות הקודש

הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר 
בדרכו לאומן לראש השנה תשע"ט 

צילומים: 

אנשיל בעק, 

בעריש פילמר, 

שלומי טריכטר, 

אברומי בלום, יעקב 

כהן, יעקב לדרמן, 

יוסף בארמינקא, 

עזרא טרבלסי, ברוך 

A.P ,אוביץ

האדמו''ר מאלכסנדר

האדמו''ר מבאיאן

הגאב''ד הגרי''ט וייס

האדמו''ר מלעלוב

האדמו''ר מפרמישלאן

האדמו''ר מסאטמר

האדמו''ר ממודז'יץ

האדמו''ר מפינסק קרלין

מרן האדמו''ר מבעלזא

האדמו''ר מסאדיגורה

האדמו''ר ממונקאטש

האדמו''ר מצאנז

בעליה למטוס

בטרקלין מצדהבמטוס בהגיעו לנתב''ג

בלימוד תיקוני הזוהר
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סיכומים, סיכונים, סיכויים

שנה  תחל  וקללותיה,  שנה  ״תכלה  סיכומים: 
תשע״ח  שנת  המסורתית.  הברכה  וברכותיה״, 
עוברות  ההכרעות  קלה,  לא  שנה  הייתה  שמסתיימת, 
וכרסמו  כילו  המחלוקות  תשע״ט.  לטובה,  עלינו  הבאה  לשנה 
חופשית  וכלכלה  הכלכלי  החוסן  למעט  טובה.  חלקה  בכל 
שנחשבת היום מהטובות והחזקות בעולם, המצב לא הכי הכי. 

כשאתה נחשף לאמצעי התקשורת אתה שומע, רואה וקורא 
היחיד,  המחבל  בעידן  האישי  הביטחון  במצב  הפגיעה  על 
בצפון  חמאס,  בדרום  בגבולות,  השקט  וחוסר  אי-הביטחון 
חיזבאללה. הפילוג הפנימי בין כלל מרכיבי האוכלוסייה כולל 
בין  השסע  העשירונים,  בין  המתרחב  הפער  החרדית.  ובפרט 
ומחבל  המדינה  אושיות  תחת  לחתירה  שגורם  לשמאל  ימין 
בעתידה. הפרשנים לא מנבאים טובות לעם היושב בציון, בשנה 

המתדפקת על כותלנו.
והטונים  הסמכויות  ריב  נסבל,  הבלתי  המתח  את  תוסיפו 
מחוקקת-כנסת,  המבצעת-ממשלה,  הרשויות,  בין  הצורמים 
ובתחבורה  בכבישים  והדוחק  הצפיפות  השופטת-בתיהמ״ש, 
והשלטון  הירודה במשרדי הממשלה  הציבורית, רמת השירות 
הכיכרות  על  שמשפיע  בכנסת  המתלהם  השיח  המקומי, 
והאלימות ברשת שמחלחלת לרחובות ולא כיף לחיות פה. אתה 
קורא את הפמפלט ״הארץ״ ואתה בטוח שאנו אומה של מענים, 
מדכאים, שוללי חירות, ואפילו קצת רצחניים... לעומת שכנינו 

הענוגים והתמימים. 
באם אתה שומע, צופה או קורא את עיתוני ותקשורת הימין, 
היא  אבסולוטית,  אינה  האמת  אחרת.  ונשמע  נראה  נקרא,  זה 
באם  הקובעים.  אך  הקטנים,  בפרטים  המבחן  באמצע,  תמיד 
אתה מתנזר מתקשורת וקולות הרקע, יש לך בעיה עם התורים 
אתה  פרופורציה.  כל  מעל  העמוס  התעופה  בשדה  הארוכים 
כועס על סניפי הדואר העמוסים לעייפה מסחורות בזול יחסי, 
שהוזמנו באינטרנט. אתה נפעם ממנופי ענף הבניה ששולטים 
הדרכים,  את  שסותם  החדש  הרכב  מכמויות  נדהם  בשחקים, 
מתרגש מהשפע שקיים בחנויות ובדוכנים, מתפלא מכל הטוב 
נקודת.  לחו״ל.  לנסוע  צורך  ללא  בארץ,  כיום  להשיג  שניתן 
המבט והשיוך העדרי-מגזרי הוא שקובע ׳מה אתה רואה׳. תמיד 
מוגזם  זה  ועומק,  חשיבה  ללא  אינסטנט,  כשהכל  כך,  היה  זה 

ומתנפח.  
לסיכומה של שנת תשע״ח ניתן לומר: ׳היה׳ טוב, ׳יכל להיות׳ 
המביט  מי  תלוי  גרוע!  ליותר  התפתח  שלא  ׳מזל׳  טוב!  יותר 
קשות,  סבלו  העוטף  ותושבי  החקלאים  מסתכל.  הוא  ומהיכן 
לשמחתם ולשמחת כולנו, מלחמה לא התפתחה. בגבול הצפון 
כבשמי  סוריה  בשמי  עושה  צה״ל  נצורה.  האש  ורגיש,  מתוח 
לא מפסיקים  הבית, האיראנים  מנהג בעל  נוהג  והגולן,  הגליל 
להתבסס בסוריה. המשבר הדיפלומטי עם ירדן נפתר, השגריר 
רבתי. הסכם  ובירדן  ישראלי קשה בפטרה  לתייר  חזר לעמאן, 
יציב, השגרירות בקהיר מושבתת. השגריר  השלום עם מצרים 

המצרי חזר לת״א, אך שומר על עמימות. 
שבע  יחשבו  בביירות  חיזבאללה,  מוכת  המשתקמת  לבנון 
פעמים לפני שיסתבכו שוב. המתח בין יהודים לערביים בתוך 
הקו הירוק קיים. המנהיגות הערבית עושה הכל בכדי להעצימו 
של  ניצנים  ומכלה.  סוחפת  לתבערה  ׳מדורונת׳  כל  וללבות 
שפיות ו׳הכלה׳ של המדינה היהודית מתחילים להישמע בקרב 
האוכלוסייה הערבית בישראל. זה טוב. מומחים טוענים, שזה 

יתבטא בהצבעה למפלגות הגדולות בבחירות הבאות לכנסת.   
הסתיים.  מאד  מעט  דברים.  הרבה  התחילו  תשע״ח  בשנת 
מבחינה ביטחונית הצפון בשליטה, הדרום שקט יחסי, השדות 
וליערות  לחורשות  שיגיע.  הסתיו  של  החדש  ללבלוב  מחכים 
בשוק  והשינוי  הכיוון  ארוכה.  ושיקום  החלמה  תקופת  צפויה 
קלה  פזילה  עם  עולים,  לא  קפואים,  המחירים  התחיל,  הדיור 
מחירים  ועליית  בפיאסקו  יסתיים  זה  תמיד  כמו  האם  מטה. 

קיצונית עקב הביקושים הכבושים? בשנת תשע״ט נדע. 
עליית מחירי המזון הבסיסים נבלמה, המשכורות עלו, הסכמי 
לנפש  הפנויה  ההכנסה  משופרים.  שנחתמו,  החדשים  השכר 
עלתה, מאידך, העלייה ברמת החיים מכתיבה צרכים שלא היו, 
כך שהחור בארנק, נשאר. באם אתה לא מאמין לפוליטיקאים 
ולא שומע את הפרשנים, ״טוב לחיות בארץ״. בלונדון, פאריז, 
בריסל, אמסטרדם, ברצלונה, שטוקהולם, מאלמו, יותר מסוכן. 
ברקמת  אנושות  פוגעים  אירופה,  את  המציפים  ההגירה  גלי 

ואיכות החיים באירופה המתאסלמת.
הבחירות לכנסת ה21 בפתח. השאלה, האם הם יוקדמו ויערכו 
הבחירות  מערכת  ורק  בזמנם  שיערכו  או  הבאה,  בשנה  כבר 
תהיה בשנה הקרובה. את השנה רוה״מ יסכם כ״שנת חקירות״ 
מתישה, האם בשנה הבאה ׳יבשילו׳ כתבי האישום? או יתפוגגו 

וירדו מסדר היום? ליודעי סוד ולמנדלבליט הפתרונים. 
זו לא  קשה לסכם שנה, כשהמהלכים גולשים לשנה הבאה. 
הייתה שנה של הכרעות וסיכומים, הרבה התחלות ללא סיומים.

במצב  הידרדרות  הקיר.  על  כתובים  הם  הלא  הסיכונים: 
העורף,  זמנית.  בו  בשניהם  ואולי  בצפון  או  בדרום  הביטחוני 
קרי ׳הבטן הרכה׳, מרכז הארץ , מאוים ומותקף בטילים ארוכי 
חפץ.  כל  בה  לה  שאין  למלחמה  נגררת  ישראל  מדינת  טווח. 
מטרת המלחמה ופקודת היום לצבא, החזרת המצב לקדמותו! 
מה הועילו חכמים? ריסוקה של ביירות מחדש, לא יעלים את 
בתשתיות  אנושה  פגיעה  מהצפון.  הטילי  והאיום  החיזבאללה 
את  יעלימו  ׳אולי׳  רבה,  בהסתייגות  בעזה,  הטרור  ובמטרות 

החמאס. היורשים, יהיו יותר גרועים.
חזרת טרור ״המפגע היחיד״ תפגע אנושות בביטחון האישי, 
עלויות  תעמיס  והבילוי,  הקניות  בתרבות  הגואה,  בתיירות 
הכל  והאופק,  הנפשי  בחוסן  ותחבל  נוספים,  ובטחון  שמירה 

תלוי על בלימה. 
שוק הדיור, הבלימה הלא טבעית יכולה להתפרץ בין-לילה. 
הכבושים  הביקושים  לצד  הבנייה,  הגדולה בהתחלות  ההאטה 
בגין הגידול הטבעי ומשפרי דיור, יחפשו מימוש מהיר והקדמת 
המחירים,  את  יקפיץ  היוצא  הפועל  הצפויה.  המחיר  עליית 
חלומותיהם  מדירת  צעירים  זוגות  של  המרחק  תחזור,  הגאות 
יגדל. הביצוע במכרזי ה״מחיר למשתכן״ לא צפוי להסתיים גם 
בשנה הבאה. הבלון שניפח כחלון, מתחיל לאבד אוויר. מיעוט 
בנרשמים למכרזים החדשים, לצד מבטלים רבים, ואיכות בנייה 
מזעזעת, יגרמו לשיכוני סלאמס והתרחקות קונים בפועל, עוד 

ניסיון שנכשל. 
השיפור ברמת השכר והסכמי השכר המשופרים, לצד מימון 
רמת  את  לשפר  המתמיד  הצורך  מטרה,  לכל  והלוואות  זול 
החיים השוטפת ע״ח החיסכון הפנסיוני והעתידי, עלול להחזיר 
את המשק לסחרור אינפלציוני. לחברות ולמקצוענים זה טוב! 
ישראל  של  הבינלאומי  הדירוג  אסון.  והחוסך,  הקטן  לאזרח 
יפגע! גיוסי האג"חים של ישראל בעולם יתייקרו. השקל, כיום 

המטבע היציב בעולם - יאבד ערך. חגיגת הבזבוזים, הטיולים 
זול,  ומט״ח  חזק  שקל  עם  בחו״ל  וההוצאות  המשפחתיים 

ייבלמו.
תחבורה  עורקי  בפראות.  ילובה  לערבים  יהודים  בין  המתח 
ראשיים יחסמו, זריקות אבנים בתוך תחומי הקו הירוק, מעשה 
שגרה. חבלות באתרי בניה, מסעדות, ענף השירותים, השבתת 
בתי החולים על ידי צוות העזר המורכב ברובו מערביי ישראל, 
השבתת בתי המרקחת. ללא הרוקחים הערביים אין בתי מרקחת. 
וישראל בוערת  יהודיים,  נקמה מצד קיצונים  ופעולות  תגובות 
ומתבוססת בביצה טובענית. ח״כ טיבי, זחאלקה, זועבי והיימן 
עודה, הצליחו. הם היחידים שישמחו. עוד לא הגענו לתגובה 
מנהיגיה,  ישראל,  מדינת  האירופאית.  ובראשה  הבינלאומית 
להיות  ומסוכן  יקר  יהיה  חוצות,  בראש  מוקעים  יהיו  ואזרחיה 
קורבין  ג׳רמי  הלייבור,  מנהיג  הסמי-אנטישמי  לו  ישראלי. 
יעמוד בראשות הממלכה המאוחדת, הוא יזדרז לנתק יחסים עם 
ישראל. יהודי בריטניה יהיו חייבים לעזוב, סכנת חיים מהמון 
ה׳מכור׳  טרוריסטים  חובב  ממשלה  ראש  בגיבוי  משולהב, 
לפלשתינאים ועניינם. החרמת התוצרת הישראלית ומכה ליצוא 

הישראלי, יהיו החלק הקל והזול של ההחרמות האירופאיות. 
׳התוכנית׳  הטראמפי.  לממשל  ותקווה  עיניים  תישא  ישראל 
תחייב  למזה״ת  טראמפ  דונאלד  הנשיא  של  הידיעה  בה׳ 
העם  את  שיקרעו  כואבות,  והסכמות  לוויתורים  ישראל  את 
אותה.  שיציל  ערבי  לסירוב  ותייחל  תקווה  ישראל  והממשלה. 
הנשיא  מול  נוח  לא  במצב  אותנו  תעמיד  ערבית  טכסיסנות 
טוב.  יהיה  נשיא,  יישאר  וטראמפ  במידה  הקפריזי.  האמריקאי 
ליברלי,  הדמוקרטי,  הממשל  יפרוש!  או  יודח  והוא  במידה 
ינטור לישראל וישלם לה בהתנכרות עד כדי הפניית  שמאלני, 
גב. חלק גדול מיהדות ארה״ב הרפורמית והקונסרבטיבית כבר 

לא איתנו, אפילו בשביל למחות. גרוע. 
׳עסק׳,  ולו  לנו  יש  מי  עם  מבין  טראמפ  דונאלד  הסיכויים: 
אירופה  את  מכפיף  לישראל,  מוחלט  גיבוי  נותן  טראמפ 
לרצונותיו, מתחיל בהכנות לקדנציה נוספת ואחרונה, במישור 
הדיפלומטי והיחסים הבינלאומיים, ישראל רגועה. איי השפיות 
המצביעים  מתגברים.  ישראל  ערביי  מצד  לשת״פ  והרצון 
הפלשתינאי  בעניין  שמתעסקים  בנציגיהם  מואסים  הערבים 
יהודה ושומרון ולא בצרכי האזרחים הבוחרים. הרצון  ושטחי 
לחיים טובים והשתכרות בכבוד, גובר על הרגשות הלאומניים 
של ערביי ישראל. המשטרה ושאר רשויות החוק, אוכפות את 
מי  הערבי.  המיעוט  וכפרי  בערי  השליטה  את  ומהדקות  החוק 
העניין  ושוחרי  הקיצונים  בשלטון  ומאס  להשתלב,  שרוצה 
הפלשתינאי, ע״ח רמת החיים והפיתוח של האזרח הערבי, יכול 
פיחות  היא  המידית  התוצאה  מורא.  וללא  בגלוי  זאת  לעשות 
נציגים  של  שילוב  המיליטנטיות,  הערביות  המפלגות  בכוח 
המון  מעשי,  עד  אפשרי  הגדולות.  במפלגות  מתונים  ערביים 

תלוי ברשויות האכיפה והחוק.   
המצב הכלכלי ממשיך להשתפר. גילויי שדות הגז ופיתוחם 
מעניק זריקת מרץ למשק, הפיתוחים הישראלים נמכרים בעולם 
הבטחות  מוקטנים.  המס  שיעורי  יורד,  השולי  המס  הרחב, 
ממערכת הבחירות שעברו, מתבצעות ׳לפני׳ הבחירות הבאות. 
השקל חזק ויציב, המט״ח זול, חגיגת הקניות ברשת, הנסיעות 
תעופה  שדה  והדחוף,  היחיד  הצורך  נמשכים.  לחו״ל  הזולות 

חדש להמוני הטסים. בהחלט אפשרי והגיוני.  

השנה הנוכחית הייתה בעיקר שנה ללא הכרעות, ורוב הדברים יסתיימו רק בתשע"ט • הסיכויים מול הסיכונים – 
במצב הביטחוני, בשוק הדיור, בקיטוב הפנימי, בהשתלבות ערביי ישראל וביחסים הבינלאומיים

עו"ד יצחק שינפלד 
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שוק הדיור ממשיך לקפוא, המחירים לא עולים. הפתרונות 
משחררת  רמ״י  מימוש,  בטווח  האוצר  שר  ידי  על  המוצעים 
החדשה  המחירים  לרמת  מסתגלים  הקבלנים  מגרשים, 
המשך  לצד  הארץ,  ברחבי  המסיבית  הבנייה  את  ומחדשים 
בניית הפרויקטים במחיר למשתכן. חלום? יותר דומה לסיוט, 

כנראה כן. 
עצימות  על  שומר  בדרום  ובעיקר  בצפון  הביטחוני  המצב 
ההקלות  שמריו.  על  שוקט  הסלמה.  ואין  הסדרה  אין  נמוכה. 
גבולות  נחתם,  לא  אך  סוכם  בפועל  הסכם  נמשכות,  לרצועה 

הכוח הובהרו לשני הצדדים. בחמאס מבינים שהדרך השנייה 
מובילה לגיהנום, בישראל מפנימים שאי אפשר הכל, עם כוח. 
ככה יותר טוב. אבו מאזן הדועך, לא מת. בצל מאבק הירושה, 
רגועים.  הרשות  שטחי  הכלים,  נשברים  לא  ממתינים,  כולם 
מה שלא עושה השכל, יעשה הזמן. ישראל ממשיכה להתמגן 
ולפתח מערכות נגד טילים, הדרום חוזר להיות ירוק, הסיבוב 
לנתניהו  אדיר  ניצחון  הקרובה.  בשנה  לא  אך  יבוא!  הבא 

וליברמן. הסיכוי בהחלט קיים. 
ולסיכום שאינו סוף. אין סיכוי שיהיה שלום בין מחנה הימין 

מחנה  באם  מתוחה.  נשק  שביתת  מקסימום  השמאל.  למחנה 

זה  העתידית,  לקואליציה  שותף  עצמו  ימצא  השמאל-מרכז 

אפשרי. נפליג שנה במנהרת הזמן, קדימה. נדמיין עצמנו ערב 

ר״ה תשע״ט, ו... הכל תלוי בעין המתבונן. אינו דומה הסיכום 

חדשות  כותרות  ב׳ישראל-היום׳.  לסיכומים  ב׳הארץ׳,  השנתי 

ערוץ ׳כולנו׳ אפי׳ לא דומות לחדשות ׳ערוץ 20׳. ת-היה ש-נת 

ע-ין ט-ובה. זו הברכה והציפייה. שנה טובה.    

שעבר  בשבוע  דרעי  אריה  של  התמונות  שריפת 
בדרום תל אביב חמורה בעיניי. היא חמורה לא רק 
שומרי  יבדקו  ההסתה  עניין  את  הסתה,  שזו  בגלל 
היא  החוק.  אכיפת  וגורמי  לממשלה  המשפטי  היועץ  הסף, 
חמורה בעיניי כי אני חושב שהגיע הזמן לשאול שאלות, איך 
ייתכן שאריה דרעי, האיש שעשה הכי הרבה למען תושבי דרום 

תל אביב הסובלים מהמסתננים - סופג את כל האש. 
דרעי, שבשנים האחרונות מאז חזר למשרד הפנים לא נכנס 
ולו מסתנן אחד לישראל, הצליח למגר את התופעה לחלוטין 
כמעט, השר שנלחם הכי הרבה בהסתננות, האיש שהכי מבין 
את כאבם של תושבי דרום תל אביב. דווקא דרעי סופג את כל 
האש, בעוד גם ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם השר משה 
כחלון שהוא זה שמעכב את המתווה שעוקף את בג"ץ בנושא 
המסתננים, דווקא הם כחלון ונתניהו לא מותקפים )מילולית( 

ואילו השר דרעי שנמצא בצד של תושבי השכונות, דווקא הוא 
יוצא כאן הלא בסדר מבחינתם. 

99, בהן דרעי מוביל את ש"ס להישג חסר  נחזור לבחירות 
תקדים של 17 מנדטים בכנסת. רבים מתושבי דרום תל אביב 
19 שנה אחרי, דרעי הוא  הצביעו לש"ס בגללו. היום, כמעט 
נתנו  איך  הדעת  את  לתת  צריך  מישהו  שם.  המושמץ  האיש 
המסתננים,  לעניין  קשר  כל  ללא  דרעי,  את  העוינת  לפעילה 
עדיין  אביב  תל  דרום  משכונות  רבים  המאבק.  את  להוביל 
לאותם  לתת  זה  בעיניי  שלהם  המחדל  כשסניקים,  מוגדרים 
גורמים קיצוניים העוינים את התנועה הספרדית והעומד בראש 

לקחת פיקוד בנושא המאבק. 
נכון, ש"ס של היום היא חרדית. ש"ס של היום זה לא ש"ס 
של פעם )טעות גדולה לדעתי(, ועדיין, אם דרעי הוא זה שהכי 
עוזר לפריפריה )ויעידו על כך ראשי ערים(, הכי מתקצב אותם, 
מוצג  הוא  ובסוף  הזכויות שלהם,  למען  נלחם בממשלה  הכי 
שלא  נפש  חשבון  אחת,  למסקנה  מביא  זה  בהם  שנלחם  כמי 
אתם  ביד,  מנצח  מותג  לכם  יש  מהשסניקים,  אחד  לאף  יזיק 
לכך שהציבור  לגרום  איך  לקופסא  מחוץ  לחשוב  רק  צריכים 

הרחב יתוודע לכך. 

התחדשות בבני ברק

לדבר  רוצה  אני  הארץ,  בכל  הרשימות  סגירת  ימי  הימים 
הפעם על העיר בני ברק ורשימת ש"ס המקומית, לש"ס יש היום 
אנונימיים  )חלקם  אנשי עשייה  העיר,  נציגים במועצת  שישה 
עבור הציבור, אבל לא בהכרח שאינם פועלים למענו( אליהו 
דדון יו"ר הרשימה - על אף התקפות שונות נגדו, עשה ופעל 

בשנים האחרונות עבור ציבור המצביעים שלו. 
שבשנים  זכריהו  זכריהו,  יעקב  הלישכה  את  מנהל  איתו 
האחרונות אין אדם שלא נזקק לעזרתו וסיועו יכול להעיד על 
מסייע  לציבור,  שקשוב  אדם  יכולות,  עם  באיש  שמדובר  כך 
יכול, הצבתו ברשימת ש"ס למועצה מעודדת את  איפה שרק 
ומופת  דוגמא  הוא  זכריהו  בעיר.  הספרדים  הצעירים  ציבור 
הצבתו  ולכן  הבוחרים  למען  רבות  שעושה  ציבור  לשליח 

ברשימה מעידה על שינוי מבורך. 
שייצגו  נציגים  גם  יהיו  ברק  בבני  שגם  מצפה  הייתי  נכון, 
את השכונות, החרדים העובדים, ובכלל את אותם אלו שאינם 
נמנים על אברכי הכוללים ובחורי הישיבות. לא חסרים אנשים 
כאלו כדוגמת אבשלום אוחיון )אברשה( שמפאת עיסוקיו סירב 
להיכנס לרשימה, ועדיין יש מקום וצורך לנציגים כמו אוחיון 
מהשכונות  ציבור  אותו  את  לחבר  היכולת  את  יש  כן  שלהם 
כולה מבני התורה  לרשימת ש"ס המקומית שמורכבת כמעט 

בלבד. 

אומן ראש השנה

כתבתי  שעבר  בשבוע  הבהרה.  כאן  להבהיר  רוצה  אני 
13 שנה  בטור זה מדוע אינני נוסע לאומן לראש השנה אחרי 
ידיהם  כאלו שחשבו שאני מחליש  היו  נסעתי.  בהן  ברציפות 
של אלו שכן נוסעים לצדיק, ואני רוצה להבהיר ולהתנצל אם 
דבריי לא הובנו כמו שצריך. חזקה על כל אותם אלו הנוסעים 
לרבינו הקדוש בגלל הבטחתו ובקשתו של ״אומן ראש השנה 
שלי עולה על הכל״, חזקה עליהם שבוודאי הבטחה ובקשה זו 
תתקיים, רבים שנסעו לשם בראש השנה ראו ישועות בהרבה 
להצטרף  יכולים  בארץ  שנשארנו  אנחנו  גם  תחומים.  מאוד 
לרבבות שם, בערב ראש השנה בזמן חצות היום, נעצור כולנו 
לעשר דקות בלבד כדי לומר את אותם עשרה מזמורי תהילים 
)תיקון הכללי( לשנה טובה יותר, זכותו של הצדיק תגן על כל 

עם ישראל. 

תחל שנה וברכותיה

שניכתב  היקרים  מהקוראים  אחד  לכל  לאחל  רוצה  אני 
לחיים טובים, בספרם של צדיקים וחסידים. שנה טובה, כתיבה 

וחתימה טובה. 

למה דווקא דרעי?
תושבי דרום ת"א בחרו לשרוף את תמונת השר היחיד שעוזר להם, ולא את תמונות ראש הממשלה או שר האוצר – 

שאשמים בבעיה • וגם: ריענון נדרש ברשימת ש"ס בבני ברק, אך עדיין חסר הגוון הנוסף
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קצת אופטימיות: טוב בישראל 

כמידי  הסיפור.  את  מספרת  הסטטיסטיקה  בסוף, 
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  השנה,  ראש  ערב 
מפרסמת נתונים על ישראל ועל אוכלוסיית ישראל, והמספרים 
מציגים תמונה שרעשי הרקע היומיומיים גורמים לנו לפספס. 

נתחיל מהסוף: טוב לחיות בישראל. 
משל מה דומה הדבר, לעסק מסחרי אשר במהלך היום באים 
צועקים,  מתמקחים,  מתווכחים,  וספקים,  קונים  ויוצאים 
התהליך  את  שרואה  מי  וכו',  מבקשים  דוחים,  משלמים, 
יש  מרוצים,  כולם  לא  גדול,  כאוס  יש  כי  מתרשם  בפעולתו 
מחלוקות ובכלל עסק זה משהו לא פשוט בכלל. אבל בסוף 
החודש, בעל הבית יושב בשקט ועורך את החשבון, הכנסות 
לספקים,  חובות  מינוס  לקוחות  של  חובות  הוצאות,  מינוס 
ובוחן את ההפרש. אם הוא נשאר עם יתרת רווח, מסתבר שכל 
הבלאגן הזה משתלם. אם הוא מגלה שהוא בחובות, אזי אין 
טעם בהמשך קיומו של העסק. החשבון השקט הסופי, הוא 

זה שמספר את הסיפור. כך גם הסטטיסטיקה הלאומית. 
בכ-8.9  נאמדת  ישראל  אוכלוסיית  יודעים?  אנחנו  מה  אז 
אלה  מחייהם.  מרוצים  או  מאוד  מרוצים  נפש.89%   מיליון 
הכותרות  כל  אחרי  האלה,  הקוטרים  כל  פנומנליים.  נתונים 
הקשות שהתקשורת מתווכת, למרות איראן, "המצב המדיני", 
מחיר הקוטג', החסימות בכבישים, הפערים, ועוד מלא מלא 
בשקט  כשיושבים  בסוף  אדומות,  בכותרות  שנכתבו  דברים 
לסכום את המעלות והחסרונות, 90 אחוזים מהאזרחים פשוט 

מרוצים. נתון גבוה מרוב מדינות העולם המערבי. 
יהודים מרוצים זה לא עניין של מה בכך, יהודים הרי מטבעם 
לא מרוצים תמידית. ולא שהטבע הזה הוא רע, הוא הוא זה 
שמוביל אנשים למקומות גבוהים יותר. הרבי מליובאוויטש 
הגיב כך לחסיד שסיפר לו על הישג בשליחותו, "זה משמח 
אותי, אך אני לא מרוצה. תמיד צריך לשאוף ליותר". כן צריך 

להכיר בהישגים, ותמיד לשאוף גבוה יותר. 
לכל  הניצחת  התשובה  היא  היבשה  הסטטיסטיקה  בסוף, 
מנסים  הם  כאן".  "רע  השמאל  של  העולם  תפיסת  מקדמי 
להציג זאת בכותרות גדולות, באווירה של הפגנות אינסופיות 
של כל מיני דורשי "מגיע לי עוד" למיניהם, סוגיהם וצבעיהם. 
היא  היהודים  מדינת  איום,  פה  הכל  נורא,  פה  הכל  כביכול 
גזענית, כובשת, דכאנית, מדירת נשים, יש בה הדתה, כיבוש 
חרדים,  ימנים,  מידי  יותר  יש  ובכלל  המדינה,  את  הדת  של 
רע,  לא  ממש  לא,  אך  אוהב.  לא  שהשמאל  מה  וכל  דתיים, 

להיפך. 
כדי  לעשות  דרך  כברת  עוד  לנו  יש  כן  אתגרים,  לנו  יש  כן 
לעשות את המדינה למקום טוב יותר, אך גם היו לנו אתגרים 
לאתגרים  הלאה  ונמשיך  בהם,  ועמדנו  בעבר  עצומים 
נוספים. כמו שאמר ר' ירוחם ממיר "אוי לו לאדם שלא מכיר 
ואוי  אוי  אך  לתקן.  עליו  מה  יודע  איננו  אז  כי  בחסרונותיו, 
כלי  את  מכיר  אינו  אז  כי  במעלותיו,  מכיר  שאינו  לאדם  לו 

עבודתו בהם יכול לתקן". 
ועוד קצת נתונים: מאז ראש השנה אשתקד גדלה אוכלוסיית 
דומה   ,1.9%  - הגידול  שיעור  נפש.  אלף  בכ-162  ישראל 
לשנים האחרונות. במהלך השנה נולדו בישראל כ-175 אלף 
תינוקות ונפטרו כ-43 אלף איש. שיעור הפריון הכולל עמד 
ביותר  הגבוה   - בממוצע למשפחה  ילדים   3.11 על  ב-2017 
במאזן  לאוכלוסייה  נוספו  אלף  כ-29   .OECD-ה במדינות 
העולים  מרבית  חדשים.  עולים  אלף   25 מתוכם  ההגירה, 
 12% ואוקראינה.  מרוסיה  הגיעו  ב-2017   )62%( לישראל 

מצרפת ו-10% מארה"ב.
כמו אותו בעל עסק שיושב בסוף החודש ובוחן האם העבודה 
והמאמץ שווים את הרווח, טוב שנעצור לפחות פעם בשנה 
ונראה את הנתונים המעניינים שמשקפים את כל התהליכים 
שאנחנו עוברים יחד כחברה וכמדינה. אחרי הכל, המספרים 

מספרים את הסיפור המדויק - טוב כאן.  

הגרלות לא חוקיות אך זו לא 
הסיבה לפסול אותן

הוא  מהם  ואחד  ישראל,  במדינת  משעשעים  דברים  יש 
בדיוק מה שהיה  זה  ביורוקרטיה.  התקלות שנוצרות מריבוי 
השבוע כאשר מתברר שכל קמפיין "מחיר למשתכן" שמנהל 
גל  היא  שתתכן  ההשלכה  חוקי.  איננו  כחלון  האוצר  שר 
תביעות נגד המדינה של אנשים שהשתתפו בהגרלה ולא זכו. 

מוזרים הם דרכיה של הביורוקרטיה הישראלית.
ראשית, מעט נתונים: עד היום נרשמו כ–130 אלף משקי בית 
לקבלת תעודת זכאות לתוכנית וכ–52 אלף משקי בית כבר זכו 
מטרה(.  מחיר  הגרלות  את  )כולל  השונות  בהגרלות  בדירות 
ההגרלות הגדולות שקיימה המדינה עד כה החלו ביוני 2017, 
הלך  ההגרלות  נפח  ובהדרגה  דירות,  אלף  כ–15  הוגרלו  אז 
והצטמצם. בהגרלה הגדולה שיצאה לדרך בספטמבר 2017 
אותה שנה  ובהגרלת דצמבר של  דירות,  הוגרלו כ–11 אלף 
הוגרלו כ–7,800 דירות. בשנה האחרונה קיימה המדינה שתי 
מוזלות  דירות  כ–6,600  עם  במארס  אחת  נוספות:  הגרלות 

והשנייה ביולי, שבה הוגרלו כ–4,200 דירות בלבד. 
על פי חוק, כדי לערוך הגרלות, יש לקבל לכך היתר מיוחד. 
הגרלות מחיר למשתכן נערכו בלא שהתקבל להן היתר, וכעת 
הוא  למשתכן  מחיר  קמפיין  כל  תקפותן.  על  עננה  יוצר  זה 
ויוצר בעיות רבות בשוק הנדל"ן, אך לעצור אותו  אבסורדי 
לתקן  נכון  זה  אין  טעות.  זו  הגרלות  על  רגולציה  באמצעות 

טעות אחת באמצעות טעות אחרת. 
הגרלות  רציונל,  בה  יש  כשלעצמה  הגרלות  על  הרגולציה 
יכולות להיות מוטות ומשוחדות, הגרלות גם יכולות להביא 
להתמכרות של אנשים, את אלה אנו מעוניינים למנוע, אך לא 
בטוח שפיקוח ממשלתי הוא זה שיפתור את הבעיה. עובדתית, 

הגרלות הלוטו השונות יש להן היתר לקיום הגרלות, ועדיין 
להן  שהתמכרו   – החלשות  מהשכבות  בעיקר   – אנשים  יש 
ומפסידים בהן כספים רבים. הרגולציה לא מוכיחה את עצמה 
במיוחד. אך נניח שהרגולציה מצליחה למנוע מקרי התמכרות 
שהיא  צורך  יש  עדיין  קיימת,  הייתה  אילולי  יותר  חמורים 

תהיה הגיונית. 
וכה  כה  בין  להתמכרות,  חשש  אין  למשתכן  מחיר  במכרזי 
יהיו  שלא  )בהנחה  אחת  פעם  רק  לזכות  יכולים  הזכאים 
וירשמו  שיזכו  משפחה  בני  ישלחו  ומשקיעים  קומבינות, 
הדירה על שמם. הנחה שכנראה אין לה על מה לסמוך(. גם 
אין חשש להטיה זדונית של הזוכים, אחרי הכל משרד השיכון 
הוא גוף רציני. או לפחות אמור להיות כזה. לכן, לעצור את 

הפרויקט בגלל רגולציית הגרלות זה פתרון חלם אמיתי. 
את קמפיין "מחיר למשתכן" צריך לעצור לא בגלל רגולציה, 
אלא בגלל שהוא רע. הוא פוגע בזוכים, הוא פוגע באלו שלא 
זכו, הוא פוגע בקבלנים, ופוגע בשוק הנדל"ן כולו. אל מול 
אשר  כחלון,  השר  הפוליטית של  התועלת  את  רק  יש  הנזק, 
כחלון,  טובת  מול  אל  הציבור  טובת  כ"הישג".  זאת  מציג 

הציבור קודם. זאת הסיבה להפסיק את מחיר למשתכן. 
הזוכים נפגעים בכך שהם מקבלים דירה שהם לא ממש רצו, 
והם גם לא יכולים לעשות בה שינויים. הדירות הן סטנדרט 
ועוד,  זאת  מחירים.  להוזיל  יוכלו  שהקבלנים  כדי  שרירותי, 
כל  צצים  שונים  ועיכובים  ברור,  אינו  הדירות  מסירת  מועד 
הזמן. עיכוב הוא הוצאה כספית, כדי לגור בינתיים בשכירות. 
בסופו של חשבון, יתכן מאד שיקבלו דירה שלא רצו, במקום 
שלא רצו ובמחיר שלא ממש התכוונו לשלם. ככה לא עוזרים 
לזוגות צעירים לרכוש דירה, ככה עושים קמפיין פוליטי על 

חשבונם. 
את  מגדילה  למשתכן  מחיר  הם.  גם  נפגעים  זכו,  שלא  אלו 
דירות אחרות בשוק מחירן  וכתוצאה מכך  לנדל"ן,  הביקוש 
ללוי.  מחיר  לעליית  גורמת  לשמעון,  שהנחה  יוצא  עולה. 
אפשר לומר שלוי הוא המממן את ההנחה של שמעון. האם זו 

תוצאה שאליה התכוון הקמפיינר? לא נראה. 
הקבלנים  הנמוך  המחיר  בגלל  מתעוות,  כולו  הנדל"ן  שוק 
גבול ההפסד. לכן הרבה  ונמצאים על  מרוויחים מעט מאד, 
יותר.  יפים  לימים  ומחכים  הבניה,  עם  ממתינים  קבלנים 
לעליית  בהכרח  שיביא  בדירות  עתידי  מחסור   – המשמעות 
אחד,  יום  יפסקו  והן  ההגרלות,  שיפסקו  ביום  מחירים. 
המחירים יזנקו וכולנו נשלם את מחיר הפוליטיקה של כחלון. 
לכן צריך להפסיק את מחיר למשתכן. לזוגות הצעירים צריך 
לעזור לרכוש דירה באמצעי פשוט מאד – הגדלת היצע. לזרז 
באזורי  דירות  שיהיו  דירות.  לשוק  ולהוציא  תכנון,  הליכי 
מקום.  בכל  לרכישה  דירות  שיהיו  בפריפריה,  וגם  הביקוש 
יהיה  ירד. והגרלות, אותם אפשר  יהיה היצע, המחיר  כאשר 
לעשות לילדים ב"מתמידים", שם לא צריך לקבל לזה היתר. 



נתוני הלמ"ס מראים שלמרות ההפחדות התקשורתיות, שלל הבעיות שמשווקים לנו דבר 
יום ביומו, המצב כאן בסך הכל נפלא • וגם: הבעיה הביזארית שהתגלתה במכרזי 'מחיר 

למשתכן' אינה מצדיקה פסילת המכרזים, אבל יש בהם בעיה מהותית בהרבה



 רחוב אשתורי הפרחי 8, גאולה  ירושלים
טלפון: 02-5381956| פתוח : א-ה 10:00-2:30
09:30-11:30  ' 4:30-8:30, יום ו אחה"צ 

מקרר נירוסטה 613 ליטר

+ מוצר שני בשקל
138₪ ₪ 4,968

תשלומים
x36

₪ 1

הובר בורד 
₪ 890

₪ 1

שואב אבק
₪599

₪ 1

שייקר חכם
₪699

₪ 1

מקרר מיני בר
₪699

₪ 1

מגהץ קיטור
₪599

₪ 1

מיקרוגל גריל + אפיה
₪699

₪ 1

תווי שי
₪ 700 

₪ 1

מכונת קפה
₪599

700₪ 700₪

נספרסו ®

מתנות
בשקל!

מוצר השבוע!
תקף לשבוע בלבד, מיום הופעת העיתון.

קונים ממגון מוצרי החנות
ובוחרים מוצר שני בשקל

מחסני שטרן חשמל מחלקים

36
תשלומים

בקניה מעל 1500 ₪

בס"ד

ח
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ד. 
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ה

מחיר !
פיצוץ

מתחייבים 

למחיר הנמוך 

ביותר!
!




	כל ישראל 12.9
	Kvis1p002new
	Kvis1p003
	Kvis1p004
	Kvis1p005
	Kvis1p006
	Kvis1p007
	Kvis1p008
	Kvis1p009
	Kvis1p010new
	Kvis1p011new
	Kvis1p012new
	Kvis1p013
	Kvis1p014
	Kvis1p015
	Kvis1p002new

