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אריה לוין

בעוצמה יהודית מתכוונים להחריף את המאבק במספר חזיתות 
ראשי  ייפגשו  הקרוב  בשבוע  לבחירות:  שנותר  וחצי  בשבוע 
עוצמה יהודית עם מספר רבנים בכירים בציבור החרד"לי, כולל 
רבנים המזוהים עם ישיבת הר המור, ויציגו בפניהם את הנתונים 
המעידים על כך שלדבריה "יהדות התורה לא תהיה נאמנה לארץ 

ישראל ברגע האמת".
לטענת 'עוצמה יהודית', "נסיון העבר מעיד על כך: כך למשל 

התורה  יהדות  של  הכנסת  חברי  של  ההיעלמות  את  בפגישה 
מההצבעה על חוק ההתנתקות, כאשר כזכור בזמן ההצבעה נסעו 
ראשי  התבטאויות  את  עוצמה  ראשי  יציגו  בנוסף,  המלח.  לים 
יהדות התורה, כגון זו של גפני לפיה בנושא המדיני הוא "קרוב 
יהדות התורה עם  וכן את שיתוף הפעולה ההדוק של  לשמאל" 

הח"כים הערבים".
בנוסף, בעוצמה יהודית יחשפו סרטון תיעודי מימי ההתנתקות 
בו נראה ליצמן מודה כי בעת ההצבעה הקריטית בועדת הכספים 
תכנית  של  לפועל  הוצאתה  את  שאפשר  פיצוי'  'פינוי  חוק  על 

ההתנתקות, נסע לכנס הדואר בים המלח כדי לשתף פעולה עם 
ראש הממשלה דאז, אריאל שרון. 

עימם  רבנים  "מספר  כי  ישראל'  ל'כל  אומר  במפלגה  גורם 
יהודית,  בעוצמה  בפומבי  לתמוך  להם  קשה  כי  הודו  שוחחנו 
התוצאה  התורה.  ליהדות  בהצבעה  במאבק  פעולה  ישתפו  אך 
לליכוד  מבחינתנו תהיה שמצביע חרד"לי שלא מסוגל להצביע 
או לימינה בגלל ענייני דת ומדינה, ולא מסוגל להצביע ג' בגלל 
חוסר נאמנותה לשלמות הארץ - יצביע בסופו של דבר לעוצמה 

יהודית".

יוסי לוז

חורשים  המפלגות  ונציגי  לבחירות  שבועות  משלושה  פחות 
'כחול לבן'  ויו"ר  את השטח. אחרי ביקורם של ראש הממשלה 
בעיר לפני כשבועיים, בשבוע האחרון הגיעו לעיר בכירי 'אגודת 
עם  ונפגשו  מקלב  אורי  הכנסת  וחבר  היהודי'  'הבית  ישראל', 

הפעילים.

פתיחת המטה המרכזי של 
'אגודת ישראל' בעיר

ביום ראשון התכנסו פעילי ועסקני אגודת ישראל בעיר לכנס 
הכנס  כשאת  בעיר,  המרכזי  הבחירות  מטה  ופתיחת  חירום 
יעקב ליצמן, סגן שר החינוך  כיבדו בהשתתפותם שר הבריאות 
מאיר פרוש, חברי הכנסת ישראל איכלר ויעקב טסלר וכן נציגי 
'אגודת ישראל' בעירייה, סגן ראש העיר ישעיהו ארנרייך, שמעון 

גולדברג, ישעיה וייסמן ואברהם נחמן פרנקל.
בכנס הפתיחה נשאו דברים האורחים הנכבדים, שר הבריאות 
יעקב ליצמן ציין בכאב שבכל מערכת בחירות פוגשים שוב ושוב 
שומרי  נגד  שלילי  רעל  המכניס  המעצורים  חסר  ההסתה  במסע 
התורה. "אלו שעומדים מאחורי מסע השיסוי הזה הם אלו שלא 
כל  כמו  זכויות  לו  יש  החרדי  שהציבור  העובדה  עם  משלימים 
אזרח", אמר ליצמן, "אם נדע למקסם את סך הקולות האפשריים 
של הציבור שלנו - נגיע להישגים רבים, היום אין צורך להסביר 
את חשיבותו של מנדט יחיד, אחריות גדולה מוטלת על כל אחד 

להביא את ההצלחה שבעזרת ה' תביא את המהפכה".
סגן שר החינוך מאיר פרוש העלה על נס את ההצלחה הגדולה 
כשמספר  שמש,  בבית  האחרונות  בבחירות  התורה  יהדות  של 
הקולות לרשימה גדל משמעותית. "הפעם עלינו להביא להכרעה 
וניצחון ליהדות החרדית ולימין, אמר פרוש. "ממערכה למערכה 
גוברת האנטישמיות איש אינו מתבייש להטיח בנו דברים קשים 
בריש גלי, ההסתה נגד ציבור שומרי המצוות אינה חדשה, אך מה 
שקורה בימים אלו זה משהו שטרם נראה כמותו, המלחמה הפעם 
היא לא על הציבור החרדי ולא על הנציגים, פשוט על היהדות". 

מקלב: "הדוגמה הטובה ביותר היא בית 
שמש"

במהלך השבוע ביקר במטה 'דגל התורה' המרכזי בעיר, נציג 
'דגל התורה חבר הכנסת אורי מקלב, והתיייחס לסוגיית החרדים 
העובדים. "מוסדות התורה בעיר מכל הגוונים והסוגים למיניהם, 
זוכים לסיוע מאתנו חברי הכנסת ומהנציגים המקומיים של דגל 

התורה", אמר מקלב.
יעקב  המטה  ממנהל  מקלב  שקיבל  וסקירה  סיור  לאחר 
ונציגי  הפעילים  המטה,  צוות  עם  ישיבה  נערכה  גולדשמידט, 
הקהילות יחד עם יו"ר המטה חבר מועצת העיר ישראל סילברסטין 

ויו"ר מטה כח אדם ולוגיסטיקה יוסי גולדהירש.
נוספים  פעולה  דרכי  על  ורעיונות  הצעות  הועלו  בישיבה 
שבת  במוצאי  באנ"ש.  והרחוקים  הקרובים  המעגלים  להגדלת 
בהשתתפות  המטה  ראשי  עם  מיוחדת  אסיפה  תתקיים  הקרובה 
מועצת  וחברי  התנועה  ראשי  גפני,  משה  ח"כ  התורה  דגל  יו"ר 

דעת  ומובילי  קהילות  ראשי  מוסדות,  מנהלי  בהשתתפות  העיר, 
קהל בעיר.

'ימינה' חורשים בעיר
בהשתתפות  כינוסים  ועורכים  השטח  את  חורשים  ב'ימינה' 
אחד מנציגיה, אך נראה כי במפלגה סימנו את בית שמש כמטרה. 
יערך  ובשבוע הבא  כינוסים  נערכו שני  במהלך השבוע האחרון 

כינוס נוסף.
ביום שלישי בערב נערך כינוס בבית הכנסת פייגינסון לדוברי 
אנגלית, בהשתתפות יו"ר 'ימינה' שר הביטחון נפתלי בנט, סגנית 
ראש העיר עו"ד רינה הולנדר, חברי המועצה ניסים בריח וישראל 

מנדלסון, ועוד. 
שר  עם  כנס  התקיים  הגיליון  סגירת  עם  אמש  זה,  כנס  מלבד 
החינוך רפי פרץ ועם מועמדת המפלגה לכנסת, שרה בק, בבית 
כנסת משכן אברהם ומאיר ברחוב נחל דולב. בנוסף, ביום ראשון 
באולם  סמוטריץ  בצלאל  התחבורה  שר  עם  כנס  יתקיים  הקרוב 

השמחות של בית כנסת נצח מנשה ברחוב ראובן.

הקרב החרד"לי

"המלחמה הפעם היא 
על היהדות"

עוצמה יהודית מתכוונת להחריף את מאבקה מול יהדות התורה על קולות הציבור החרד"לי, בה 
• התוכנית: מפגש עם בכירי הרבנים  מנסים ביהדות התורה לנגוס בקמפיין הבחירות הנוכחי 

וסרטון על הגירוש מגוש קטיף

'באגודת ישראל' כינסו את נציגי ופעילי המפלגה לפתיחת המטה המרכזי בעיר, בהשתתפות בכירי המפלגה, שדיברו 
בנוסף, חבר הכנסת אורי מקלב מ'דגל   • כנגד שומרי התורה  ועל ההסתה חסרת המעצורים  על חשיבות המערכה 
התורה' הגיע לעקוב מקרוב אחר פעלות מטה המפלגה וב'ימינה' ערכו כינוסים בהשתתפות שר הביטחון נפתלי בנט 

ושר החינוך רפי פרץ



לרשימת המטפלים המלאה התקשרו
 2700* מכל טלפון

058-3200982מלאכי 3, בני ברקהבעה ויצירה / אמנותדז'לובסקי רבקה

050-4603615רוזנבלום הרצל 125/ 4, תל אביב - יפוהבעה ויצירה / מוסיקהאלקין אלה

מוגש כמידע ללקוחות כללית מושלם

25 טיפולי התפתחות הילד נוספים בשנה
בתחומים: רכיבה טיפולית, ספורט טיפולי, שחייה טיפולית וטיפולי הבעה ויצירה שבהסדר.

*גילאי 3-9 עד 70 טיפולים בשנה, גילאי 10-18 עד 55 טיפולים בשנה. כולל הזכאות במושלם זהב לכלל תחומי התפתחות הילד. 
בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום. 

ללקוחות כללית מושלם פלטינום

מתפתחים
יחד עם

הילדים שלכם!
מגוון רחב של מטפלות לקוחות כללית מושלם,

חדשות בתחום
התפתחות הילד.
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מנחם הירשמן

צילום: יד לאחים

לאחים  יד  של  במיסיון  למאבק  המחלקה 
מפרסמת כי מרכז חדש בשם 'עדולם' שהציג את 
לנוער  קשבת  ואוזן  מענה  לתת  שבא  כמי  עצמו 
התגלה  בירושלים,  נושר  ומסורתי  דתי  חרדי, 
דתם  על  להעביר  שנועדה  מיסיונרית  כמלכודת 

ואמונתם את הבאים בשעריו. 
הגיעה  המקום  של  האמתית  זהותו  על  המידע 
מתוך  החוצה  בדרכו  הנמצא  מאדם  לאחים  ליד 
אשר  המשיחיים",  "היהודים  המיסיונרית  הכת 
פעילות  על  חשובות  ידיעות  לארגון  מעביר 
ביד  יודעים  זו  בדרך  מתוכננת.  מיסיונרית 
פעילויות  לקראת  מועד  מבעוד  להתארגן  לאחים 
מיסיונריות כאלו ואחרות, וכך נודע גם הפעם על 

המתחם המיסיונרי החדש. 
כאלו,  במקרים  וכדרכם  שהגיע,  המידע  בשל 
אחר  מקרוב  לעקוב  החלו  לאחים  יד  פעילי 
הפעילות במגוון דרכים. המידע המפליל לא הגיע 
מלהציג  המיסיונרים  זהירות  בשל  מידי,  באופן 

כבר בתחילה את זהותם האמתית כדי לא להרחיק 
את קהל היעד שלהם, אולם אט אט, לאחר שרכשו 
את אמונם של כמה צעירים שהגיעו למקום, החלו 
המיסיונרים להטיף להם על האמונה הנוצרית. זה 
היה האות ליד לאחים לצאת לפעילות גלויה כנגד 
גרמה  שכבר   – הסברה  משמרת  ולהציב  המקום 
ולא להיכנס  לצעירים רבים לשוב על עקבותיהם 

למלכודת הדבש המיסיונרית.
התמימים  בצעירים  די  לא  כאילו  במקביל, 
עמלו  שהקימו,  למתחם  בשגגה  שהגיעו 
המיסיונרים על יצירת קשר לצורך שיתוף פעולה 
עם מרכזים אחרים לבני נוער הפועלים בירושלים, 

כדי שיפנו אליהם צעירים נוספים. 
צילומי  אלו  בימים  להפיץ  דאגו  לאחים  ביד 
בארה"ב  נוצריים  כמרים  מפי  ציטוטים  של  מסך 
יריב  של  המיסיונרית  עבודתו  את  המשבחים 
יכולתו  את  ומראים  המקום  את  המפעיל  גולדמן 
מסוכנותו.  את  גם  ומכאן   – אנשים  אל  לדבר 
היתר:  בין  רשם  שמו,  שטקבק  שון  מהם,  אחד 
"משרדו של יריב הוא נכס גדול לקידום האמונה 
לעבוד  מיריב  ביקשנו   ... היהודי  העם  עם  ביש"ו 
במשרה מלאה כדי לפתח תכניות לימודים וחומרי 

מיסיונר  נוספים".  תלמידים  לעשות  כדי  הכשרה 
לבשר  שלו  "התשוקה  כתב:  שפירא  איזק  בשם 
בקרב העם היהודי הופכת אותו למועמד הראשון 
שלישי  מיסיונר  יש"ו".  של  הממשלה  להקמת 

חיבור  של  נהדרת  מתנה  יש  "ליריב  עליו:  רשם 
לאנשים ...יש לו יכולת ייחודית להעביר כל שיחה 
להטיף על יש"ו". חלק הציטוטים האלו שהופיעו 
גולדמן  שהקים  האנגלית  בשפה  אינטרנט  באתר 
מחו"ל  נוצריים  ותורמים  כנסיות  להתרים  כדי 
שעה  נמחקו  היהודי,  העם  בני  בקרב  לפעילותו 

קלה אחרי שיד לאחים פרסם אותם. 
המודעות  את  כעת  להעלות  מבקשים  בארגון 
ובני  ההורים  את  להזהיר  כדי  המיסיונרי  למפגע 
נתפסים  שוב  "המיסיונרים  המקום.  מפני  הנוער 
עזרה לטובת  במערומיהם עם תצוגה שקרית של 
באמת,  לו  לעזור  במקום  אולם  מתמודד,  נוער 
את  להמיר  לו  מטיפים  הם  אותו,  ולחבק  להכיל 
דתו לנצרות", אומר הרב שמואל ליפשיץ מראשי 

'יד לאחים'. 
כי  גם  מדגישים  ממיסיון  להצלה  במחלקה 
בין  הפעולה  ושיתופי  הקשר  לניתוק  הביאו  הם 
יצרו  שעמם  האחרים  המרכזים  לבין  'עדולם' 
המיסיונרים קשר. במקביל, בימים אלו עמלים ביד 
לאחים על קיום שיתופי פעולה עם אותם מרכזים, 
כדי להעניק לבני הנוער אלטרנטיבה אמתית שלה 

הם נזקקים.  

אוריאל צייטלין
צילום: פישל רוזנפלד, דובר צה"ל

אולם  ההסדרה.  עניין  את  באוזננו  מהדהדים  לשיגור  שיגור  בין 
בשטח זה לא ניכר ואפילו לא במהומה. אומרים הסדרה ואין הסדרה. 
עם זאת, אחרי כמה שבועות, בשבוע הנוכחי, נרשמת רגיעה מסוימת 
שבשקט בשקט מותר להודות שאנחנו מטילים בה ספק. "לא אופתע 
אם שוב נחווה מטח רקטות לעבר שטח ישראל", אמר גורם ביטחוני 
ל'כל ישראל' לקראת סוף השבוע. אגב, למרות הרגיעה, שתי רקטות 

שוגרו לעבר שטח ישראל בתחילת השבוע.
לעניין  במהומה  קשורה  איננה  הרגיעה,  כי  נדגיש  בואו  אבל 
ובראשם חמאס  רגיעה, היא החלטה מצד ארגוני הטרור  ההסדרה. 
אמורה  הסדרה  ואילו  ואחרות  כאלה  מסיבות  שקט  ימי  כמה  על 
כבר  מדברים  הזו  ההסדרה  על  טווח.  ארוכת  שקט  תקופת  להעניק 
שנה וחצי והיא לא נראית באופק. אינספור הרגיעות בתקופה הזו, 
היום  כבר  אבל  המיוחל,  השקט  להגיע  עומד  שהנה  תעתוע  יוצרת 
שלא  כך  על  פומבי  באופן  ביטחוני  המדיני  בדרג  גורמים  מדברים 
נראה שיהיה שקט ללא פעולה צבאית. אחרים טוענים שאכן ישנה 
הסוררים  הטרור  בארגוני  לשלוט  מצליח  אינו  חמאס  אך  הסדרה, 

ברצועה.
מסוים  שינוי  של  סוג  לראות  אפשר  האחרונה  בתקופה  כבר 
נדבר בהמשך, לא  ועליו  ישראל כלפי הטרור העזתי  במדיניות של 
תקף  צה"ל  אז  האחרון,  רביעי  ביום  שקרה  לאירוע  שנתייחס  לפני 
לירי  בתגובה  עזה  ברצועת  האסלאמי  הג'יהאד  של  צלפים  חוליית 
לעבר הכוחות שבוצע מאזור חאן יונס בשטח ישראל. ב"ה לא היו 
נפגעים בקרב החיילים. מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל וימ"מ 
זוהתה  ואש.  ירו לעברה תוך שימוש בתצפיות  שזיהו את החוליה, 

פגיעה". 
##שקט ייענה בהקלות

הממשלה  פעולות  מתאם  האחרון  רביעי  שביום  אחרי  מגיע  זה 
והפסקת  האחרונים  בימים  היחסי  השקט  לאור  כי  הודיע  בשטחים 
בלוני הנפץ, הוחלט בתום התייעצות ביטחונית על החזרת הצעדים 

האזרחיים שהופסקו בסוף השבוע האחרון". 

בהודעה נכתב כי אם השקט יישמר, מרחב הדיג ברצועה יורחב 
ביום רביעי בחזרה ל-15 מיילים ימיים, וישראל תעניק 2,000 היתרי 
ייקבע  המדיניות  "המשך  לישראל.  מעזה  לסוחרים  נוספים  כניסה 
רק על פי המעשים בשטח. חמאס נושא באחריות לנעשה ברצועת 
עזה וממנה. ככל שלא יישמר השקט, מדינת ישראל תנהג בהתאם", 

נכתב. בסך הכל מדובר ב-7,000 היתרים. 
אפשר להניח שלפחות עד מערכת הבחירות הקרבה, ישראל אינה 
דוגלת  הזה  וכן בשלב  נגד חמאס  יכולה לבצע מהלכים אקטיביים 
במדיניות פסיבית שמשמעותה כך: אם ירשמו כמה ימי רגיעה מצד 
ארגוני הטרור, אזי בישראל יפתחו את מרחב הדיג בעזה וכן תותר 
ויהיו  במידה  וכדומה,  עבודה  לצורך  לישראל  עזה  תושבי  כניסת 
אירועי טרור כגון שיגורי רקטות ובלונים. קשה לכתוב את זה, אבל 
תהיה  לא  הישראלי,  בצד  בנפש  פגיעות  יהיו  לא  אם  הנראה,  ככל 
שכן  להפתעות,  אופציה  להשאיר  צריכים  אך  משמעותית.  תגובה 

המדיניות הישראלית לא תמיד צפויה.
בהקשר הזה אפשר ללמוד הרבה מדבריו של שר הביטחון נפתלי 
נותנת  ישראל  ולדבריו  האחרונה  בתקופה  להתראיין  שמרבה  בנט 
נשתעשע  המלאים,  דבריו  לפני  כלשונו.  "צ'אנס"  לחמאס  כעת 
בעובדה כי מדובר באותו בנט שרק לפני קצת יותר משנה, דרש את 

תיק הביטחון כי לדבריו ישראל מובילה את מדיניות ההסדרה שאינה 
מספיקה וכי צריכים נחישות ולמוטט את שלטון החמאס. 

כי  בנט  אמר  ל'ווינט'  בראיון  בהרבה:  מתון  נשמע  הוא  היום 
של  שנה   20 אחרי  לחמאס,  צ'אנס  זמן,  קצת  עוד  נותנים  "אנחנו 
מצב  לשינוי  תוכנית  מכינים  אנחנו  פוסקות,  בלתי  והצקות  רקטות 
יסודי". בנט הוסיף: "אנחנו נותנים עוד קצת צ'אנס לחמאס להמשיך 
ברגיעה. אם הם יחדשו את פעולות האיבה, אמרתי כבר, יהיה להם 
אביב מאוד מכאיב. אני לא אגיד מה יהיה ואיך יהיה. הכדור אצלם".

"אם הם יחדשו את הבלונים והרקטות, נסגור את זה שוב". אמר 
אנחנו  מבחינתי  לא.  בעזה?  לפעולה  שש  אני  "האם  ל'ווינט',  בנט 
מכינים מה שאנחנו מכינים, מכינים להם אביב מאוד מכאיב למצב 
בימים  שקורה  כפי  תישמר,  הרגיעה  אם  תישמר.  לא  שהרגיעה 
לדברים  בנוגע  יקבעו".  מעשיהם  טוב.  להם  שיהיה  האחרונים, 
שאמר בעבר שצריך למוטט את החמאס, אמר בנט, "אני יודע שאתה 
מצפה שב-10 שבועות נפתור בעיות ש-20 שנה לא פתרו, לאט לאט. 
הם הפסיקו לחלוטין את המהומות על הגדר, הם הפסיקו לחלוטין 
יש  וחנק.  העשן  רימוני  את  הפסיקו  הליליות,  הבלבול  יחידות  את 
להימנע  אפשר  אם  סקפטי,  אני  הבלונים,  את  ימים שהפסיקו  כמה 
ואני  ברירה,  תהיה  לא  אם  אבל  מעדיף.  אני  צבאי,  כוח  מהפעלת 
אז אנחנו מכינים את מה  יחזרו לסורם,  מאמין שרוב הסיכוי שהם 

שאנחנו מכינים".
השבת  בלי  החמאס  עם  להסדרה  אפשרות  יש  האם  לשאלה 
"כל התפיסה בחמש  הביטחון,  החיילים שנמצאים בשבי אמר שר 
הדר  של  הגופות  להחזרת  ביחס  הצליחה  לא  האחרונות  השנים 
ואורון. אני הולך על קו אחר – אני לא רוצה להיכנס לנתיב זהה של 
ממש  ייעודי  משימה  צוות  הקמתי  גופות.  תמורת  מחבלים  שחרור 
מנופים  בהפעלת  מלא-מלא,  זה  על  אני  בתפקיד.  שלי  השני  ביום 
מתוחכמים עליהם. כבר הפסקנו להחזיר חמאסניקים שחוצים גדר. 

עכשיו  יש  למשל,  יכולים.  כשאנחנו  אותם  קוטפים  "אנחנו 
חמאסניק שחצה את הגדר. בעבר היו מחזירים אותו, עכשיו מעמידים 
לדין, ייכנס כלא וישמש קלף מיקוח. אני רוצה שהמשפחות שלהם 
ושל המחבלים שמתו עם הגופות יתקשרו להנייה ולסינוואר, ויגידו 

להם שבגללם הם לא רואים את הבנים שלהם".

מלכודת מיסיונרית לחרדים בירושלים

פלונטר עזה: בדרך להסדרה

מרכז חדש לנוער נושר שנפתח בירושלים, התגלה כמרכז מיסיונרי במסווה שנועד להמיר את דתם של בני נוער  
בשבועיים האחרונים נרשמה בו תנופת פעילות  ביד לאחים מוכיחים: המיסיונר יריב גולדמן שמפעיל את המקום 

זוכה לתמיכה של כמרים נוצריים שרואים בו את נציגם להטיף ליהודים 

לאחר שהמתווכים ממצרים ביקשו להרגיע את הרוחות ולמנוע את חיסולם של בכירי החמאס, מתקדמת התוכניות 
להסדרה כוללת עם רצועת עזה  בנט: "אנחנו נותנים עוד קצת זמן, צ'אנס לחמאס, אחרי 20 שנה של רקטות והצקות 

בלתי פוסקות, אנחנו מכינים תוכנית לשינוי מצב יסודי"

מלכודת דבש מיסיונרית לנוער - הכניסה ל'עדולם', השבוע 



 שלי הוא
״התיאבון

אנשים...״
לשמח 

״לפני 7 שנים קיבלנו מכתב מילד רגיש 

לגלוטן שנגע מאד ללבנו...

 

החלטנו להפוך את כל החטיפים 

המלוחים לנקיים מגלוטן."

 יהודה אשש
מנהל מפעל -  חטיפים מלוחים

לאוכל טוב יותר
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יצחק לרר

צילומים: צילום מסך חדשות 13, 

מקומי טבריה

שופטי בית המשפט העליון דחו השבוע את 
קובי,  רון  לשעבר,  טבריה  העיר  ראש  עתירת 
נגד החלטתו של השר זאב אלקין להדיח אותו 
הופכת  בג"צ  שופטי  הכרעת  לנוכח  מתפקידו. 
ואת העיר טבריה  לסופית  קובי  רון  הדחתו של 
תנהל בשנים הקרובות ועדה קרואה הממונה על 

ידי משרד הפנים. 
רבה,  הייתה  טבריה  תושבי  בקרב  השמחה 
טבריה  אנשי  של  תיעודים  פורסמו  וברשת 
 - החוגגים  העיר.  ברחובות  בריקודים  פורצים 
בינהם הפעיל שמעון כהן, חילקו שתיה חריפה 
לבשו  המחמירים  האש.  על  ונפנפו  ועוגות 

נגינה.  בכלי  וניגנו  הראש  על  עמדו  תרבוש, 
בטבריה,  האנטפון  סניף  של  הבעלים  כן,  כמו 
החליט לכבוד הדחתו הסופית של קובי, להעניק 

ללקוחות 15% הנחה על כל החנות. 
דב  הרב  המקובל  של  בישיבתו  היה  השיא 
של  ישיבתו  על  הוצב  גדול  שלט  שם  קוק. 
ה'  עשה  היום  "זה  עליו  קוק  הגר"ד  המקובל 
נגילה ונשמחה בו" מסיבת הודיה וקביעת פורים 
קטן דטבריא ת"ו - כ"ב שבט תש"פ - "טיהר את 
עיר טבריה, עשה אותה נקייה, הודו לו משמיא" 

לרפואת הרב דב הכהן בן שושנה"
עמית  השופט  כותב  העתירה  דחיית  בנימוקי 
יריב: "אין זו הפעם הראשונה שבית משפט זה 
בעקבות  טבריה  בעיריית  שנוצר  למצב  נדרש 
לבין  הנבחר,  העיר  ראש  העותר,  בין  העימות 
בעתירה  העיר  במועצת  האופוזיציה  חברי 
שבפנינו, מבקש העותר לבטל את החלטתו של 
המשיב 1 )השר אלקין( המורה על סיום כהונתו 
תקציב  אישור  אי  רקע  על  טבריה,  העיר  כראש 
מבקש  העותר  זאת,  לצד   .2019 לשנת  העיריה 
לבטל את המלצתו של המשיב 3 )מנכ"ל משרד 
של  מינויו  ואת  כהונתו  סיום  לעניין  הפנים( 
המשיב 5 )סמנכ"ל משאבי אנוש במשרד הפנים( 
המועצה.  תפקידי  למילוי  הוועדה  ראש  ליושב 
על  ההחלטות  את  להשהות  מבוקש  לחלופין, 
סיום כהונתו של העותר ועל מינויו של המשיב 5 
עד לכינון ממשלה חדשה ומינוי שר פנים חדש".

חלק  כי  עולה  "מהשימוע  כי  מציין  השופט 
אך  מוצדקות.  נמצאו  העותר  מטענות  נכבד 
אישור  באי  העותר  של  חלקו  מנת  בהינתן 
התקציב; בהינתן שיקול הדעת המוקנה למשיב 
ובהינתן  המרכזי;  ו"לשלטון"  אלקין(  )השר   1
אמות המידה שהותוו בפסיקה להפעלת שיקול 
"לעומתית"  מועצה  של  בנסיבות  גם  הדעת, 
אי  להתערבותנו.  עילה  קמה  כי  סבור  איני   –
סולברג  נעם  השופט  נדחית".  העתירה  לכך, 
ואלכס שטיין הוסיפו: העותר לא עשה כל אשר 
במועדו.  לאישור התקציב  להביא  כדי  לאל-ידו 
של  בהערכתו  ממש  של  טעם  היה  לכחד:  אין 
העותר שהסיכויים לאישור התקציב לא היו מן 
יכולים  אינם  המועצה  חברי  וגם  המשופרים, 
דרכי  נפלאות  ברם,  כפיהם.  בנקיון  לרחוץ 
להצמיח  יכולה  עזה  יריבות  גם  הפוליטיקה, 
הנמנע,  מן  וכלל  כלל  זה  ואין  אינטרס משותף, 
לעומתית  שמועצה  המציאות,  שמלמדת  כפי 
ולּו גם ברגע האחרון, להסכמה  תשכיל להגיע, 

בהימנעותו  התקציב.  אישור  את  שתאפשר 
על  הגולל  את  העותר  סתם  ישיבה,  מכינוס 

האפשרות לאישור התקציב.
אך לרון קובי לא נמאס מניסיונותיו המגוחכים 
12 אמר כי  לקבל שוב אהבה. בראיון לחדשות 
יגיש עתירה נוספת לבג"ץ. רון קובי נשאל איפה 
טעה או שגה, אך הוא סירב להשיב וחזר על כך 
שזה יום שחור לטבריה וכו', שמאז שמונה העיר 
זה  על  דברים  ועוד  מהגירעון  יצאה  לראשונה 
הדרך. "נבקש מבית המשפט דיון נוסף, בהרכב 
מורחב" אמר רון קובי, "החיים עוד לפנינו, אולי 
ולמעשה  אמר  בטבריה"  חוזרות  בחירות  יהיו 
ינסה שוב לקבל את ראשות  כי  העלה אפשרות 

העיר לידיו.

 "ככה יעשה לאיש אשר 
הרים ידו נגד שבת"

התייחס  גפני  משה  ח"כ  התורה  דגל  יו"ר 
הדחתו  את  סופי  באופן  לאשר  בג"צ  להחלטת 
"הדחת  טבריה:  העיר  מראשות  קובי  רון  של 
טבריה  לתושבי  גדול  ניצחון  הוא  קובי  רון 
בפרט.  בעיר  והחרדית  הדתית  ולנציגות  בכלל 
מי שהוביל את המאבק הזה הוא נציגינו הבלתי 
נלאה הרב דוד אוחנה הי"ו, מועמדנו ברשימת 
מאיתנו  שקיבל  ה23,  לכנסת  התורה-ג'  'יהדות 
הכללי  המסר  מכאן  הנדרש.  הסיוע  מלא  את 
לכל מי שמנסה ללכת בדרך הזאת, ומסית כנגד 
ציבור גדול, שומר מצוות ומסורת – בסופו של 

דבר נכשל".
יו"ר יהדות התורה השר יעקב ליצמן אמר כי, 
"העיר טבריה ניצלה מתבערת ההסתה והשנאה. 
ככה יעשה לאיש אשר הרים ידו נגד שבת קודש 
ונגד היהדות. טבריה היא תמרור אזהרה לאומי. 
יראו ויידעו גם ראשי מפלגות אחרות: מי שמרים 
יד בתורת ישראל, נגד שבת קודש, נגד היהדות 
ליבוי  השנאה,  דרך  להיכשל.  סופו  והמסורת, 
ההסתה, תוך שימוש ציני ושקרי במלחמות דת, 
של  לבו  לתשומת  פוליטי.  לכישלון  מתכון  הם 
פוליטית  ברית  כרת  שבאחרונה  ליברמן,  איווט 

עם רון קובי".
ח"כ אורי מקלב אמר בתגובה להחלטת בג"צ: 
"בית המשפט קבע באופן סופי את כשלונו ואי 
קובי לא  רון  עיר, פעולותיו של  לנהל  כשירותו 

למקום  ממקום  הלך  אלא  טבריה  בעיר  נגמרו 
היהודי,  העם  וביוסדות  ישראל  בקודשי  ופגע 
לצערנו  בעם.  קיטובים  והרבה  והשמיץ  הכפיש 
רון קובי אינו היחיד ויש עוד מי שמנסה לפעול 
בצורה זו – הציבור צריך להוקיע ולדחות את כל 

מי שפועל בצורה זו".
נמסר: "מדובר  זכויות האדם בצלמו  מארגון 
שהוא  מצער  זאת  עם  יחד  מבורכת.  בהחלטה 
והדרה.  גזענות  על  ולא  טכני  רקע  על  הודח 
כנראה שיש מגזרים שמותר לפגוע בהם. ארגון 
אדם  כל  נגד  גזענות  גילוי  בכל  ייאבק  בצלמו 

בישראל וכל מגזר. ללא הבדל דת גזע ולאום".
חבר מועצת העיר לשעבר רפאל טרבלסי אמר 
הפנים  משרד  של  מקצועית  "החלטה  בתגובה: 
יותר  וטוב  חדש  עתיד  פותחים  בג"צ  וחתימת 
לעיר טבריה. כולי תקווה ותפילה שמכאן טבריה 
רק תצמח ותפרח כמו גם יחזור השקט, השלום 

והאחווה  בין תושבי העיר".
אלקין  זאב  השר  הודיע  כחודש  לפני  כזכור, 
ראש  של  כהונתו  את  להפסיק  החלטתו  על 
עיריית טבריה, רון קובי. השר אלקין החליט על 
הדרג  נימוקי  את  ימים  במשך  שבחן  לאחר  כך 
המקצועי באשר לכשלון אישור תקציב העירייה 
העירייה  ראש  ידי  על  בחוק,  הקבוע  במועד 
בג"ץ,  להחלטת  בהתאם  המועצה.  וחברי 
של  כהונתו  להמשך  בנוגע  להחלטה  הסמכות 
ראש העיריה, עברה לשר אלקין לאחר שהדבר 

אושר בממשלה ובכנסת.
״הדבר  אז:  אמר  דרעי  אריה  הפנים,  שר 
עיריית  את  להחזיר  הוא  כעת  ביותר  החשוב 
שתושבי  כדי  אותה  ולהבריא  למסלול,  טבריה 
השר  החלטת  לאחר  מיד  ייפגעו.  לא  העיר 
מוני  הפנים,  משרד  סמנכ״ל  את  מיניתי  אלקין, 
מעתוק, עובד בכיר וותיק במשרד הפנים, לראש 
המועצה הממונה ואיתו פקידים נבחרים ממספר 
ויעשו  מועצה  כחברי  שיכהנו  ממשלה  משרדי 
טבריה  לעיר  לסייע  המקצועית  יכולתם  ככל 

ותושביה".
בתגובה להחלטת השר אלקין, הגיש רון קובי 
עתירה לבג"צ כאשר תוך כדי הוא ממשיך לעורר 
המנעולים  את  החליף  כשהוא  פרובוקציות 
הקרואה  הוועדה  מחברי  ומנע  העירייה  בבניין 
הרכב  את  להחזיר  קובי  סירב  בנוסף  להיכנס, 
שנמצא ברשותו וזאת למרות הוראות הממונים 

במשרד הפנים.

ליהודים היתה אורה
העיר טבריה לבשה חג בשבוע האחרון עם החלטת שופטי בית המשפט העליון לדחות על הסף את עתירת ראש העירייה 
המודח רון קובי נגד הדחתו בידי השר אלקין • המקובל הגר"ד קוק פרץ בריקוד של שמחה יחד עם תלמידיו והורה לברך 

ברכת "הטוב והמטיב"
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התגובות הרבות להחלטתו המתריסה של ראש עיריית תל אביב 
חב"ד  חסידי  של  התפילין  הנחת  דוכני  הרחקת  על  חולדאי  רון 
למרחק של לפחות 100 מטרים ממוסדות החינוך בעיר, ממשיכות 

לזרום. 
ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן פתח את יום הסובלנות 
דרכא  התיכון  הספר  לבית  בכניסה  הכריז  עליו  התפילין  והנחת 

דנציגר בקריית שמונה.
סובלנות  על  תלמידים  עם  ושוחח  תפילין  הניח  העיר  ראש 
וגם  העיר  ברחבי  הוצבו  תפילין  דוכני  כ-30  היום.  וחשיבות 
ותושבים  נוער  בני  של  מפגשים  לצד  חי,  תל  למכללת  בכניסה 

בנושא סובלנות.
ראש העיר לוד יאיר רביבו, שבימים אלו מנהל גם את קמפיין 
רכשה  העירייה  כי  הודיע  הממשלה,  לראשות  במרוץ  נתניהו 

מכספה זוג תפילין מהודר לטובת הבאים בשעריה. 
ומנהלים  עובדים  הפרטי,  מכספנו  רכשנו  חודש  לפני  "כבר 
בלשכת ראש העיר ומנכ"ל העירייה תפילין מהודרות, לרווחת כל 
בני ישראל המגיעים לבניין העירייה. באהבה, בקדושה ובאחדות. 
'וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך', זה מה שמקשר 
אותנו אלפי שנים ובעז"ה נמשיך להתקשר כל בוקר לבורא עולם. 
תודה לך ידיד רון חולדאי שעוררת את חשיבות הנחת התפילין", 

כתב.
גורם בעירייה מציין כי התפילין שקנו ראש העיר ואנשיו זוכים 
האחרונים,  ובימים  יהודים  מעט  לא  ידי  על  מונחים  להיות  אכן 
מניחים  למספר  זוכים  הם  חולדאי,  של  החלטתו  בשל  ולדבריו, 

גבוה יותר.
תפילין  הנחת  דוכני  להציב  האיסור  סערת  בעקבות  כאמור, 
אביחי  שמונה  קריית  עיריית  ראש  אביב,  בתל  ספר  לבתי  מחוץ 
שטרן קרא ליהודים בארץ ובעולם להפוך את יום חמישי הקרוב 

"ליום הסובלנות ויום הנחת התפילין העולמי". 
יהודים  אותם  כל  עבור  נועד  המיזם  העיר,  ראש  הצעת  פי  על 
שלא מניחים תפילין מדי יום או לא מניחים בכלל ולדבריו חשוב 
שלפחות יום אחד בשנה יתנסו בהנחת תפילין, כפי שהניחו ביום 

בר המצווה שלהם.
שטרן אף הודיע כי בקריית שמונה מתכוונים להפוך את היום 
דוכני  יוצבו  ובמסגרתה  השבוע  כבר  שתתחיל  למסורת,  הזה 
ציבוריים  ובמקומות  התיכוניים  הספר  לבתי  בכניסה  תפילין 

אחרים ברחבי העיר. 
לפי התוכנית, הדוכנים שיוצבו בסמוך למוסדות החינוך בעיר 

יאוישו על ידי נוער, סטודנטים, אזרחים, בהשתתפות פעילה של 
ראש העיר וחברי עירייה, שיקראו לציבור לבוא ולהניח תפילין. 

לקיים פעילות  ראש העיר הנחה את מנכ"ל המתנ"סים בעירו 
לבני הנוער בנושא יהדות וסובלנות ואף שוחח בנושא עם ראשי 
חב"ד שנרתמו לסייע בהפקת היום המיוחד הזה בקריית שמונה 

ובמקומות נוספים בארץ ובעולם.
היוזמה  את  הסביר  שטרן  אביחי  שמונה  קריית  עיריית  ראש 
ואמר כי "התפילין הן סמל יהודי שמעל כל המחלוקות. כל נער 
יהודי נכנס למצוות בהנחת תפילין. אנחנו מניחים תפילין כביטוי 

להיותנו יהודים גאים, המחוברים למסורת". 
במחלוקת",  שנוי  לדבר  התפילין  הנחת  את  להפוך  ניתן  "לא 
הצהיר שטרן. "אומנם יהודי מצווה להניח תפילין מדי יום, אולם 
אותם  כל  עבור  נועד  מכריזים,  אנחנו  עליו  הזה  המיוחד  היום 
לא  מניחים בכלל.  לא  או  יום,  מניחים תפילין מדי  יהודים שלא 
צריך להיות דתי או מסורתי בשביל זה, אבל בהחלט צריך לשמור 

על היהדות והמסורת שלנו".
העמדות  לצד  דומה.  בצעד  נקטו  שמונה,  מקרית  רחוק  לא 
השונות של חב"ד ברחבי העיר, ביוזמת ראש עיריית צפת שוקי 
אוחנה הוקם דוכן להנחת תפילין בכניסה לבניין העירייה. הדוכן, 
ולתיירים  לתושבים  ויאפשר   9:00 מהשעה  החל  יום  מידי  יפעל 

העוברים באזור להניח תפילין.
עיר  הינה  צפת  "העיר  אוחנה:  צפת שוקי  עיריית  ראש  לדברי 
שמכבדת ומחבקת את כלל המגזרים וכלל הדתות. בארץ הקודש, 

בעיר הקודש ניתן להניח תפילין בכל מקום- גם במרחב הציבורי. 
תפילין  ולהניח  להגיע  והתיירים  העיר  תושבי  את  מזמין  אני 

בעמדה החדשה בכניסה לבניין העירייה". 
העמדה  להקמת  עד  התפילין  הנחת  מצוות  עם  המתין  אוחנה 
במצוות  שזכה  הראשון  והיה  העירייה  לבניין  בכניסה  החדשה 

הנחת תפילין בעמדה זו.
תפילין  הנחת  למבצע  הצטרפותן  על  שהודיעו  הרשויות  בין 
מעלות,  עכו,  אתא,  קריית  עיריות  את  למנות  ניתן  העיר  ברחבי 
ביאליק,  קריית  עפולה,  צפת,  רחובות,  יקנעם,  חיפה,  ים,  קריית 
באר  לוד,  הגליל,  נוף  תקווה,  פתח  יעקב,  זכרון  מוצקין,  קריית 

שבע.
אפרופו הנחת תפילין במרחב הציבורי, סערה התחוללה לאחר 
שנשות הכותל הוציאו הודעה ובה נמסר כי שר התחבורה בצלאל 
בתוך  לנשים  תפילין  הנחת  דוכני  להקים  להן  אישר  סמוטריץ' 

תחנות הרכבת.
בהודעתן, כתבו נשות הכותל: "מברכות את השר סמוטריץ' על 
ההידרשות לנושא ועל מאור הפנים כלפי דוכן הנחת התפילין של 

נשות הכותל".
נמסר  ומלשכתו  לו  המיוחס  את  הכחיש  סמוטריץ'  השר 
כימים  לילות  מאוד  עסוק  השר  נברא.  ולא  היה  "לא  בתגובה: 
את  להוציא  ישראל,  מדינת  של  התחבורה  משבר  את  בלפתור 
אזרחי ישראל מהפקק ולתת להם שירות טוב, ואין לו זמן להתעסק 

בפרובוקציות". 

שמע ישראל
בא לקלל ונמצא מברך: בעקבות הגבלת דוכני התפילין על ידי עיריית תל אביב, צצו יוזמות חיוביות לעידוד קיום המצווה ברשות 

הרבים וראשי ערים הציבו דוכנים סמוך לבנייני העירייה • 30 דוכני תפילין הוקמו בקרית שמונה ביוזמת ראש העיר

מנחם הירשמן

עיריית  וראש  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  שערכו  בסיור 
בקרוב  כבר  כי  יתחייבו  הם  חומה,  בהר   - ליאון  משה  ירושלים 
ובגבעת  שמואל  בחומת  בירושלים;  חדשות  שכונות  יוקמו 

המטוס. 
נתניהו נשמעה בעת שסייר בנקודת תצפית על שכונת  הכרזת 
ירושלים משה ליאון  יריב לוין, ראש עיריית  הר חומה עם השר 

ומ"מ מנכ"ל משרד רה"מ רונן פרץ.
את  הסרנו   - המטוס  גבעת  שכונת  את  לבנות  הולכים  "אנחנו 
כל המגבלות", הודיע רה"מ. "אנחנו מאשרים הקמה של 4,000 
צפפא.  בית  שכונת  להרחבת  דיור  יחידות   1,000  - דיור  יחידות 

לתושבים הערביים שם יש מצוקת דיור שאנחנו 
דיור  יחידות   3,000 ועוד  פתרון,  לה  נותנים 
לתושבים יהודים. אני חייב להגיד גם ש-1,000 
ידי  בימים הקרובים על  יובאו לשווק מידי  מזה 

מנכ"ל משרדי רונן פרץ".
הקמת  על  מודיע  אני  "היום  נתניהו,  לדברי 
יחידות   2,200 נקים  שבה  שכונה  ה',  חומה  הר 
חומה  הר  תושבים.  כ-12,000  עוד  זה  דיור. 
תהיה שכונה של כ-50,000 תושבים. זה כמו עיר 
בינונית בישראל, רק בשכונה כאן. עשינו את זה 
התגברנו  עזה.  בינלאומית  התנגדות  מול  אל  אז 
על כל המכשולים ועשינו את זה, וראו מה עשינו 
לירושלים. אנחנו מחברים את ירושלים. מחברים 

ירושלים הבנויה.  ירושלים המאוחדת,  את כל חלקי 
זאת גאווה גדולה ובשורה גדולה לכל עם ישראל".

"זוהי  ואמר:  התרגש  ליאון,  משה  העיר  ראש 
הצעירות.  למשפחות  ובעיקר  לעיר  גדולה  בשורה 
זו התגשמות משימתי כראש העיר ירושלים, וסגירת 
הכריז   1998 ראש הממשלה שבשנת  עם  יחד  מעגל 
זכיתי  אז,  שמואל.  חומת  שכונת  של  הקמתה  על 

להיות מנכ"ל משרדו".
הממשלה,  לראש  מודה  "אני  ליאון:  הוסיף  עוד 
ומימוש  התמיכה,  ההובלה,  על  נתניהו,  בנימין 
גאה  אני  ירושלים.  ישראל,  בירת  של  אחדותה 
בדרך  ציון,  אבן  עוד  הצבת  של  הזו  לעת  שהגענו 

לבניין ירושלים".

אור התפילין דחה את החושך

נתניהו הכריז כי בקרוב יוקמו שכונות חדשות בירושלים, אחת מהן מוקפאת על ידי ראש הממשלה בעצמו כבר כמה שנים, והשנייה 
נמצאת בתחילת התכנון שלה ויחלפו שנים עד להקמתה

מתנת בחירות: שכונה חדשה בהר חומה
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אוריאל צייטלין

תמונת אילוסטרציה: דובר צה"ל

ביבי  רק  לשתיים,  מתחלקת  שהמדינה  בימים  אנו  כי  וידוע  גלוי 
עוד  וכך  ונגד מערכת המשפט  ביבי. בעד מערכת המשפט  לא  ורק 
ועוד, יש דבר אחד שנשאר מקודש בעיני רוב החברה הישראלית: 
צה"ל. הציבור הישראלי לא מוכן להכיל פגיעה בצה"ל או שקר מצד 
צה"ל. ולכן כאשר התברר שצה"ל זייף והגדיל במאות אחוזים את 
השונים,  לגורמים  ודווח  לצבא  שהתגייס  החרדים  החיילים  שיעור 
המדינה רעשה. איך ייתכן שצבא העם משקר על העם? ואכן הנושא 
ופנימיות. המרכזית שבהן,  וועדות חיצוניות  מיד עבר לחקירה של 
בטוחים  היינו  אם  המקרה.  לבדיקת  הרמטכ"ל  שמינה  וועדה  היא 
מעתה  "צה"ל  בסגנון:  משהו  תגיד  הוועדה  התחתונה  שבשורה 
יעמול לגיוס חרדים בצורה בלתי מתפשרת", הרי שטעינו. הדברים 

שונים לחלוטין.
עיוות  את  לבדוק  כדי  כוכבי  אביב  הרמטכ"ל  שמינה  הוועדה 
את  מחדש  לבחון  לצבא  תמליץ  לצה"ל,  חרדים  של  הגיוס  נתוני 
השבוע  נחשף  כך   – חרדים  גיוס  בדבר  שלו  הכוללת  האסטרטגיה 
בהדרגה  להוריד  לשקול  ולצבא  למדינה  מציעה  הוועדה  ב'הארץ'. 
את גיל הפטור משירות הניתן לחרדים, עד לביטולו המוחלט. כיום 
עמוס   .24 גיל  עד  למדו  אם  צבאי  משירות  פטור  מקבלים  חרדים 
את  מחדש  לבחון  צה"ל  על  לפיו  הדו"ח  עיקרי  את  חשף  הראל 
האסטרטגיה שלו בגיוס חרדים. יש לשקול להוריד בהדרגה את גיל 
גיוס חרדים בהיקף נרחב  הפטור לחרדים, עד ביטול הגבלת הגיל. 
יכפה על צה"ל שינויים שלא נבחנו באופן יסודי. על צה"ל להגדיר 

מהם היקפי הגיוס הרצויים של חרדים ובאילו תנאי שירות.
ואף  היו שגויים  גיוס החרדים  הנתונים שפרסם צה"ל על היקפי 
מוטים. מספר המתגייסים החרדים לא תאם את יעדי הגיוס שנקבעו 
בחוק. אין הוכחה למגמת עלייה במספר החרדים שהתגייסו בשנים 
מקצועיות  בחוסר  נעשתה  החרדים  המתגייסים  ספירת  האחרונות. 
מוטה  היתה  הספירה  כי  ראיות  נמצאו  לא  חמורה.  ברשלנות  ואף 
בפרשה  לכשלים  הכוללת  האחריות  פוליטיים.  מלחצים  כתוצאה 
תוטל על בכירי אגף כוח אדם. הוועדה מונה כמה סיבות מרכזיות 

לספירה השגויה, שנמשכה לאורך שנים אחדות.
ההגדרה החוקית של "חרדי" יצרה בעיה, משום שקבעה שמדובר 
בצעיר שלמד שנתיים במוסד חינוך חרדי. כך, נוצר מצב שבו אדם 
שנראה חרדי וניהל אורח חיים חרדי לעתים לא סווג ונספר כחרדי 

כחרדי,  להיספר  עשוי  רח"ל  בשאלה  שחזר  מי  ולעומתו,  בצבא. 
במוסד  למד   16 גיל  שעד  משום  בהתאם,  שירות  בתנאי  ולזכות 
ניכר  חינוך של הזרמים החרדיים. הוועדה הגיעה למסקנה כי חלק 
מהמתגייסים ה"חרדים" לפי הגדרת צה"ל, לא קיימו כלל אורח חיים 

חרדי בזמן שירותם.
שיטות  בצבא  האדם  כוח  באגף  התפתחו  השנים  לאורך  בנוסף, 
לממשלה  כך  על  דיווח  לא  הצבא  אך  החרדים,  בספירת  מרחיבות 
שנתן  מפורשת  אזהרה  למרות  נמשכה  המרחיבה  הגישה  ולכנסת. 
כי מאגרי  גם סבורה  הוועדה  יותר משנתיים.  לפני  בג"ץ  זה  בעניין 
הספירה,  התבססה  שעליהם  והחינוך,  הביטחון  משרדי  של  המידע 
אינם מהימנים דיים והקשו על הדיוק בנתונים. תהליך הספירה עצמו 

היה ידני ולא ממוחשב, וגרם לתקלות רבות. 
חמור מכך: חלק מהקצינים שעסקו בספירת המתגייסים החרדים 
לא היו מיומנים. לדעת הוועדה, הספירה נעשתה בחוסר מקצועיות 
רצוי  כי  ממליצה  הוועדה  כאמור,  חמורה.  ברשלנות  אף  ולעתים 
וגיל הפטור הרצויים לצבא.  יגדיר מהם היקפי הפטור  שהרמטכ"ל 
על  שליליות  השפעות  ישנן  כיום,  בפועל  הנהוג   ,24 הפטור  לגיל 
לבטל  ממליצה  הוועדה  העבודה.  בשוק  החרדים  של  השתלבותם 
הנוגעת  מרחיבה,  המלצה  "זוהי  הפטור.  גיל  את  כליל  בהדרגה 
למדיניות, ובפועל חורגת במידת מה מהסוגיה שהתבקשה הוועדה 

לבדוק", מציין הראל בדיווח.
דובר צה"ל מסר כי "הדו״ח טרם הושלם. בשלב זה, צוות הבדיקה 
הציג בפני הרמטכ״ל מספר פעמים את מסקנותיו והרמטכ״ל הנחה 
לרבות  הדו״ח  של  המלא  סיכומו  עם  נוספת.  נתונים  השלמת  על 
מלאה  בשקיפות  לציבור  במלואו  הדו"ח  יוצג  האישיות,  מסקנותיו 

עד סוף השבוע".

הדס קאהן 

צילום: מתוך הטוויטר של שמעון ריקלין, כאן

)ערוץ  ריקלין  שמעון  הימין  עיתונאי  בכירי  בתקשורת:  סערה 
הציבורי  השידור  )תאגיד  סגל  וארא"ל   )103 )רדיו  מגל  ינון   )20
בגיטרה  מנגנים  נצפים  הם  בו  סרטון  חמישי שעבר  ביו  העלו  כאן( 
את השיר "שבחי ירושלים" לכבוד שבת קודש, בקליפ גם משתתף 
ראש הממשלה בנימין נתניהו ששיתף את הסרטון בחשבון הטוויטר 
זעמם של בכירי העיתונאים בעיקר  שלו. הסרטון העלה את חמתם 
לאתיקה  המחויבים  "בעיתונאים  מדובר  כי  שטענו  השמאלי  מהצד 
ראש  עם  יחד  בסרטון  להשתתף  להם  אסור  ובוודאי  עיתונאית, 

הממשלה מחשש לתעמולת בחירות אסורה".
העיתונאי גור מגידו כתב: "אין שום ספק שאם עיתונאי בתאגיד 
היה משתתף בקמפיין של גנץ, הסג"לים והריקלינים היו דורשים את 
פיטוריו או לפחות השעייתו – ובצדק. כי למה שנשלם את המשכורת 
של תועמלן מוצהר?". העיתונאי נתי טוקר הוסיף: "תאגיד כאן חייב 
זה  אחרת  שלנו.  המסים  מכספי  שמתפרנס  התועמלן  את  להשעות 

יהיה הצפצוף הכי מביש על תקנון האתיקה של התאגיד עצמו".
בתגובה לסערה שפרצה הודיעה תאגיד השידור הציבורי כי הראל 
סג"ל הושעה מתפקידו עד לבירור העניין, מחטיבת החדשות בתאגיד 
נמסר: "הסרטון מהווה לכאורה עבירה על כללי האתיקה של התאגיד, 
שאוסרים על השתתפות בתעמולת בחירות. סג״ל הושעה עד לבירור 
העניין". בתחילת השבוע לאחר בירור, הוחזר סג”ל להגיש בערוץ, 
לתאגיד  הודיע  לצדו  המגיש  ליבסקינד  קלמן  שהעיתונאי  לפני  לא 

שהוא משעה את עצמו את לחזרת סג”ל להגשה 
לפטר,  "לפטר,  כך:  ואמר  על ההשעיה  הגיב  מגל  ינון  העיתונאי 
בהתניות  קופצים  והם  לשבת,  שיר  שרנו  אפסים,  איזה  לפטר, 
מתמשך  שבקמפיין  השמאל  עיתונאי  על  ולמדו,  צאו  פבלוביות, 
חופש  על  לשמור  שאמור  הצד  לא  אתם  ותגידו,  השמאל.  למען 

שמעון  תועמלנים".  על  מדברים  ועוד  לצביעות  גבול  אין  הביטוי? 
לשבת.  שיר  שרנו  "כולה  שלו:  הטוויטר  בחשבון  צייץ  ריקלין 
)חוץ  בתאגיד  שמאלנים  רק  ה.ק(שמסדר  תאגיד  )מנכ"ל  וקובלנץ 
מייצוג סמלי( משתגע, ומדליף שאראל סגל הושעה. כלומר, כל יום 
תעמולה בתאגיד מהבוקר עד הערב של גינת והחברה נגד ביבי זה 
אחלה, אראל סגל שר שיר וקובלנץ המאוזן משתגע, יוחזר אראל סגל 

לשידור מיידי, די לסתימת הפיות".
בחירות  בכנס  לפיטורים  התייחס  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ירושלים'  'שבחי  את  איתי  שניגן  סגל  "אראל  ואמר:  יהודה  באור 
אומרים  לא  פעם  אף  הם  בתאגיד  בושה.  איזו   – מהתאגיד  הושעה 
שיש להם אהדה לשמאל. איזו בדיחה. בושה. אני יודע שאתם כמוני 
משבחים את ירושלים". ממפלגת ימינה נמסר בתגובה: "הזוי. שנים 
מחבקת  מסרים,  אותם  את  אומרת  מימדית  חד  תקשורתית  שלהקה 
ומלטפת את מי שיקר לה ואת מי שחפצים ביקרו והכל גלוי וידוע. 

וכלום. לא השעיות, לא נזיפות ולא ביקורות. עיתונאי ימני שר ׳שבחי 
ירושלים׳ עם ראש הממשלה – מושעה מיידית מעבודתו. בושה".

הימין  הדרת  סביב  הדיון  את  מחדש  הצית  האירוע  כי  נציין 
עד  למאוזן  שנחשב  התאגיד  כי  נטען  ימין  אנשי  ומצד  מהתקשורת 
התאגיד  תקופה  שלפני  לאחר  זאת  השמאל,  וכיוון  הולך  מאוד, 
הודיעה לעיתונאי הוותיק יעקב אחימאיר על סיום העסקתו. אחימאיר 
משתייך גם הוא לימין ולטענת אנשי הימין זאת הסיבה שנאלץ לעזוב 
את התאגיד. נציין כי אחימאיר  בן ה-81, לא הופתע מהדברים, משום 
שהוא יודע כי עולם התקשורת הוא עולם של צעירים ולכן זה היה 
בגילו,  תקשורת  מאנשי  בשונה  שלאחימאיר  נציין  זאת,  עם  צפוי. 
ישנה אהדה גדולה מאוד ולבטח הוא אחד מהעיתונאים המוערכים. 
הימני שכבר  הציבור  אצל  רע  צירוף המקרים משאיר טעם  כאמור, 
כי מדובר  כנגד התאגיד, למרות שלא הוכח  יוצא ברשתות למאבק 

בקיפוח הימין.

בלוף הגיוס

הסרטון והסערה

אחרי הסערה סביב נתוני גיוס החרדים לצה"ל, ועדת נומה לבדיקת בלוף הגיוס הגישה את מסקנותיה לרמטכ"ל. בין המסקנות התגלה כי 
לצד השגיאות ואי הדיוקים - חלק מהנתונים הוטו באופן מכוון. בנוסף, בניגוד למה שדווח לדרג המדיני - לא הייתה מגמת עלייה במספר 

המתגייסים החרדים

שלושה עיתונאים בולטים המזוהים עם מחנה הימין הצטלמו במשותף עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במסגרת ‘שיר לשבת’ ועוררו 
פולמוס רחב  העיתונאי אראל סג”ל הושעה מעבודתו בתאגיד השידור הציבורי, עמיתו קלמן ליבסקינד השעה את עצמו והשניים 

חזרו למסך לאחר שההשעייה בוטלה

אולפני התאגיד עיתונאי הימין וראש הממשלה
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שערוריית מנדלבליט

מטר אחד של ביצוע עדיף 
על קילומטר של הבטחות

תא"ל )מיל'( צביקה פוגל

אלי ציפורי

על דעת הקהל 

היועץ המשפטי לממשלה ממשיך לאתרג את 
בחקירה  לפתוח  ההחלטה  את  ודוחה  גנץ  בני 
ש"גורמים  תוך  הבחירות  אחרי  רק  פלילית 
בסביבתו" מנקים את בני גנץ מראש )באמצעות 

דוברו אביעד גליקמן(. 
איך אפשר לעזאזל, לנקות את בני גנץ, לאחר 
שב-30.8.2016  במפורש  קבע  המבקר  שדוח 
רוני  המשטרה  מפכ"ל  עם  יחד  גנץ  בני  נפגש 
המימד  ומנכ"ל  נוספים  משטרה  בכירי  אלשיך, 
החמישי, כדי "לסגור" את עניין הפטור ממכרז? 
יכול להיות שחברת המימד החמישי מסרה  איך 
לוועדת המכרזים מידע כוזב על לקוחותיה וותק 

קיומה כחברה ובני גנץ, היו"ר, לא אחראי? 
הלקוחות  למספר  בנוגע  שיקרה  הרי  החברה 
שלה )אמרה שיש 5 לקוחות בטחוניים, ולא היה 
)אמרה  שלה  לגיל  בנוגע  שיקרה  לקוח(,  אף  לא 
ב-2014(  שהוקמה  למרות  ב-2012  שהוקמה 
)לא  וחצי  מזה שנה  מדף  מוצר  לה  ואמרה שיש 

היה לה שום מוצר מדף(.  

ובעל  הסמכות  בעל  הוא  כיו"ר,  גנץ,  בני 
הללו,  הכוזבים  לנתונים  אחראי  והוא  האחריות 
גם אם מישהו אחר מהחברה הציג אותם לוועדת 

המכרזים.
גנץ  בני  ושוב,  שוב  כותב  שאני  כפי  אבל, 
רואים  אנחנו  שוב  מנדלבליט.  של  האתרוג  הוא 
המשפטית  והאליטה  הפרקליטות  מפלגת  איך 

מתערבות שוב ושוב בבחירות. 
מיהרה  היא  נתניהו  נגד  החשדות  כתב  את 
לפרסם לפני בחירות מועד א', את כתב האישום 
נגד נתניהו היא מיהרה לפרסם לפני בחירות מועד 
ב', את תאריך פתיחת משפטו של נתניהו מיהרה 
הנהלת בתי המשפט לפרסם לפני בחירות מועד 
נגד בני  ג', אבל את החקירה-בדיקה המתבקשת 

גנץ, דוחים אחרי הבחירות.
המשמעות של הפרשה היא שמשטרת ישראל 
בלי  החמישי  למימד  מודיעיני  מידע  העבירה 
שהמימד  העובדה  את  לזה  תוסיפו  עליו.  להגן 
תוך  תמוה  באופן  ממכרז  לפטור  זכתה  החמישי 

וכל   – כוזבים  נתונים  למשטרה  מעבירה  שהיא 
לא  עכשיו  עד  איך  השאלה:  את  מעלה  שוב  זה 
נפתחה חקירה פלילית בעניין? ומי בדיוק יחקור 

את המשטרה?
הבטחוני  מהמימסד  החבר׳ה  כל  איך  תראו 
כך  החמישי.  המימד  לפרשת  בעבותות  קשורים 
למשל, רוני אלשיך, מפכ״ל המשטרה, שהחליט 
על פטור ממכרז לחברת המימד החמישי והעניק 
יותר  הרבה  חברות  פני  על  תמוה  יתרון  לה 

וותיקות ומנוסות.
יו״ר המימד החמישי, שישב באותה  גנץ,  בני 
ממכרז  פטור  על  החליט  אלשיך  שבה  ישיבה 
בהחלטה  מעורבת  עצמה  החברה  בכלל  )למה 

להעניק לה פטור?(.
נשיא  לשעבר,  המוסד  ראש  סגן  בן-ברק,  רם 
דלתות  לפתוח  לה  שעזר  החמישי,  המימד 

במשטרה.
יועץ  המשטרה,  מפכ״ל  לשעבר  כהן,  דודי 

למימד החמישי, שגם עזר לה לפתוח דלתות.

יועץ  עוד  המפכ״ל,  מ״מ  לשעבר  סאו,  בנצי 
דלתות  לפתיחת  יועץ  עוד  החמישי,  המימד  של 

במשטרה.
פי  שעל  במשטרה,  בדימוס  ניצב  סיסו,  גדי 
אחד  עם  קשר  לו  יש  שלו  העניינים  ניגוד  הסכם 
הבעלים של המימד החמישי. סיסו מסרב למסור 

עם מי הקשר.
המימד  קיבלה  איך  מבינים  אתם  עכשיו 
ממכרז  בפטור  נדיב  חוזה  מהמשטרה  החמישי 
נתונים  המכרזים  וועדת  בפני  שהציגה  ואחרי 
שלה  הלקוחות  מספר  החברה,  גיל  על  שקריים 

ומוצר המדף הלא קיים שלה?

למנהיגי  ויותר  יותר  דומים  להיות  מתחילים  שלנו  המנהיגים 
המדינות השכנות שלנו. האמירות המתפארות, דברי הרהב והיעדר 
המחויבות להבטחות, מעמידים אותנו במדרגת המנטליות הנמוכה 
ביותר, המדרגה של מנוצחים שמחפשים תירוצים. מאחר ואיבדנו 
את האמון בצדקת דרכנו, ומכיוון שאין לנו כוח להילחם ולנצח, כל 
שנותר למנהיגנו הוא לברבר, ליצור אשליות בסיסמאות, ולהבטיח 

הבטחות שווא.
את  "נמוטט  אסואן",  סכר  את  "נפוצץ  החמאס",  נגד  "חזקים 
מהסיסמאות  חלק  רק  אלה  הפתעה".  "מכינים  החמאס",  שלטון 
ששמענו בעשור האחרון בהתייחסות מנהיגנו לחמאס ולחיזבאללה. 
והם, בזמן שהאזינו לכל מילה, הקימו במהלך עשור זה שתי מדינות 
שכנות לישראל, האחת ברצועת עזה והשנייה בדרום לבנון. הם לא 
מפחדים, הם משוכנעים כי רוח הקרב של מנהיגנו אבדה והתואר 
הפך  מזמן  כבר  הפלדה"  הוא  "האדם  כי  בעבר  לעצמנו  שאימצנו 

ל"עם חלש יותר מקורי עכביש".
"תוך שעתיים נחסל את איסמעיל הניה" הבטיחו לנו לא מזמן. 
ואילו השבוע, שמענו מהמצרים כי גילינו להם שאנחנו יכולים בכל 
רגע נתון לחסל את יחיא סינואר, מנהיג החמאס ברצועת עזה, ואת 

מראוון עיסא, סגן ראש הזרוע הצבאית של החמאס. 
לא להאמין, יד ימין שלנו מברברת את עצמה לדעת ויד שמאל 

מנהלת במקביל את המשא ומתן לחתימה על כתב כניעה המכונה 
במחוזותינו הסדרה. האויבים שלנו ברצועת עזה וביו"ש כבר למדו 
כי עם בלונים ורקטות תוצרת בית, עם "טרור של בודדים", אפשר 
להשיג יותר מאשר עם מטוסי קרב מפוארים וטכנולוגיה מתקדמת. 
מלחמת ההתשה שכופים עלינו המנהיגים האסלאמיים בחמאס, 
נובעת  מאיראן,  האייתוללות  בעידוד  ובחיזבאללה,  בג'יהאד 
ארוך  שלהם  הנשימה  טווח  כי  שלהם  העצמי  והשכנוע  מההבנה 
יותר. הם מנסים לנצל כל נקודת חולשה שלנו ולפגוע בנו ובשגרת 

חיינו, ובכל הצלחה הם מעלים את מחיר השקט. 
הם כבר הפנימו כי אצלנו מדברים על מלחמות בזק והכרעה אבל 
אנחנו ממשיכי ותוקפים מבנים ריקים וערמות חול. אנחנו מדברים 
על התקפה וניצחון אבל ממציאים עוד ועוד פטנטים להגנה. אנחנו 
מקבלים את חוליהם לטיפול אצלנו בבתי החולים, אבל לא מסוגלים 
להחזיר הביתה חיילים ואזרחים חטופים. אוי לבושה. מנהיגות ללא 

עמוד שדרה.
חיים  משגרת  וליהנות  קיומנו  את  ולהבטיח  לחזור  העת  הגיע 
ראויה. אין לנו זכות להמשיך ולבזבז זמן על ניסיונות לקנות שקט 
שנוסדו  הטרור  מדינות  גדרות.  באמצעות  איומים  ולהסיר  בכסף 
מדינת  של  חורבותיה  על  מדינתם  את  לבנות  להוטות  מסביבנו 
ישראל. הן לא מכירות בזכות קיומנו. הדרך היחידה, בה נוכל להן, 

להן  לגרום  אותם,  להכריע  החלטה  לקבל  שלנו  ביכולת  טמונה 
להן  להסביר  הניצחון,  מחיר  את  לשלם  מוכנים  אנחנו  כי  להבין 
בשפה שאינה משתמעת לשני פנים כי הובסו וכי כל שנותר להן הוא 

לקבל את תנאינו.
לא צריך לכבוש את רצועת עזה או להשתלט על כל ערי הגדה. 
לייצר  במקום  מפוצצות.  בהצהרות  לצאת  צריכים  לא  מנהיגים 
להבטיח  במקום  לנו.  הרצויה  המציאות  את  לעצב  יש  אשליות, 
הבטחת בחירות, מנהיגים צריכים לממש את מה שנבחרו לעשות. 
כמו שאמר נפוליאון "הדרך הטובה ביותר לקיים הבטחה היא לא 

להבטיח אותה". 
זו לא ברירה טובה, אבל צריך לצאת למלחמה!  במקום לחסל 
מפקדי  בעשרות  יום  בכל  לפגוע  יש  יוחלף,  שמחר  אחד  מנהיג 
וג'יהאד, באוויר, בים, ביבשה מעל ומתח לקרקע.  ומנהיגי חמאס 
מידע  ולחשוף  ניצוד  לא  שעדיין  דב  בפרוות  להתהדר  במקום 
מודיעיני וכוונות, מוטב נאמץ את המשפט המתוקן "סייג לחוכמה 

ולהפתעה, שתיקה". 
אני יודע כי רבים ינסו להסביר למה זה לא יעבוד, אבל אני תמיד 
אתן את אותה סיבה אחת טובה בזכותה זה יקרה – אנחנו מסוגלים!

 הכותב שימש רמ"ט ומפקד מרכז האש של פיקוד הדרום

את תאריך פתיחת משפטו של נתניהו מיהרה הנהלת בתי המשפט לפרסם לפני בחירות מועד ג', אבל את 
החקירה-בדיקה המתבקשת נגד בני גנץ, דוחים אחרי הבחירות

לא להאמין, יד ימין שלנו מברברת את עצמה לדעת ויד שמאל מנהלת במקביל את המשא ומתן לחתימה על 
כתב כניעה המכונה במחוזותינו הסדרה

"

"



*בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום 

כולם רואים שהכי משתלם
להיות בכללית!

החל מ-2,350 ₪ לעין אחת ו-3,800 ₪ לשתי עיניים

לייזר!
ר ז ע ל ך  ל ה  י ה ת

לייזר ליהנות מניתוחי  רק בתכנית מושלם פלטינום תוכלו 
ביותר נמוכה  עצמית  בהשתתפות  משקפיים,  להסרת 

*הניתוחים מתבצעים במרפאות המובילות:
אמריקן לייזר, מרכז רפואי עיניים, אסותא אופטיק, care, עין טל הדסה.

כללית
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