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בעיות הפצה?
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

מנחם הירשמן

יום הבחירות בפתח ונראה כי מרבית הישראלים יודעים לאיזו 
יצא  'אסקריא'  מכון  ברציפות.  השלישית  בפעם  יצביעו  מפלגה 
לבדוק עבור 'כל ישראל' את נתוני העומק בהצבעה של הציבור 
עבורם  שרלוונטיים  הנושאים  ובשאר  העדיפויות  בסדר  החרדי, 

מאחורי הפרגוד. 
ובכן, אלו תוצאות הסקר:

לאיזו מפלגה תצביע בבחירות הקרובות?
משאלה זו אנו רואים כי מפלגת יהדות התורה מקבלת 57.4% 
מהמגזר החרדי )כ-7.89 מנדטים, תלוי באחוז ההצבעה כמובן(, 

מפלגת ש"ס מקבלת 24.1% מהמגזר החרדי, )כ-3.31 מנדטים(.
אחוז המתלבטים עומד על 6.7%.

אם נסקור את שאר המפלגות שאינן מוגדרות כחרדיות, נגלה 
בקרב  כאשר  בלבד.   6.4% החרדי  מהמגזר  יחד  מקבלות  שהן 

חסידי חב"ד ישנו אחוז גבוה לליכוד – 15.4%
ש"ס מקבלת יותר ממחצית קולותיה לא מהמגזר החרדי ומובן 
אם כן שהאחוז המופיע אצלנו אינו מייצג מאחר וזהו סקר חרדי.

פתח   ,)8.7%( בירושלים  כי  מוצאים  אנו  היישובים  בפריסת 
תקווה )21.4%( וביתר עילית )10%( האחוז הגבוה ביותר לליכוד, 
ממצא זה קיבל תוקף גם מהסקר הקודם שערכנו לפני 3 שבועות.

מגמות שינוי

בדקנו בשתי דרכים, במרחק של שלשה שבועות וראינו מגמות 
שני  של  התוצאות  בין  בדמיון  מההסתכלות  אבל  זמן,  לאורך 
הסקרים רואים בפירוש את מהימנות הסקר. אנו מצפים שתהיה 
יציבות בקרב אלו שלא מתכננים להצביע מסיבות אלו ואחרות, 
בממצאי  שלנו  הביטחון  את  ומחזק  עצמו  על  חוזר  הנתון  ואכן 

הסקר.
באופן  המצביעים  אחוז  את  להעלות  מצליחה  התורה  יהדות 
משמעותי, וזה חשוב בעיקר לאור העובדה שההכרעה על המנדט 

השמיני אצלה עומד על חודו של קול.
הבייס  מידה,  באותה  נשארת  ש"ס 

והקמפיין  יציב  נשאר  שלה  החרדי 
לאוכלוסייה  ברובו  מופנה 
שהליכוד  רואים  אנו  המסורתית. 
יהודית  ועוצמה  מתחזק,  טיפה 
כנראה  מבינים  אנשים  יורדת, 
שלא  למפלגה  להצביע  שמיותר 

תעבור את אחוז החסימה.
ירד  המתלבטים  מספר  במקביל, 

שיום  כיוון  הנראה  ככל  משמעותית, 
הבחירות קרב ואנשים מגיעים להחלטה.

מה הסיבות להצבעה?

מנתון זה אנו למדים כי ישנם מסרים או סיבות נוספות שמצביעי 
לכך שהסיבה  המפלגות החרדיות מצביעים בעקבותיהם, מעבר 
העיקרית היא עקב הוראת גדולי הדור )47.5%(, 11.5% מרגישים 
שייכות  תחושת  מרגישים   5% אותם,  מייצגת  אכן  המפלגה  כי 
כללית, 5% מרגישים כי חברי הכנסת דואגים להם ולאינטרסים 

שלהם ועוד. 
כך  עקב  למפלגה  יצביעו  מהמצביעים   2% רק  מאידך, 
הייתי  אני  ולמסורת. "אם  ליהדות  דואגות  שהמפלגות החרדיות 
מנהל את הקמפיין של יהדות התורה, לא הייתי מדבר על השבת 
למפלגת  הצבעה  על  שייכות,  תחושת  על  אלא  המסורת  וערכי 

הבית".
כשאנו צוללים לעומק הנתונים ניתן לראות הבדלים בין הזרמים 
בחברה החרדית; הנימוק "בהוראת גדולי הדור" חזק יותר בקרב 
האשכנזים )חסידים וליטאים( 54.8% ו49.2% בהתאמה, לעומת 

הספרדים שרק 39.8% סימנו את התשובה הזאת
הספרדים  ולמסורת"  ליהדות  דואגת  "המפלגה  בנימוק  ואילו 
באחוז גבוה יותר )3.7%( לעומת ליטאים )1.7%( וחסידים )0.8% 

בלבד(.
הבדל מובהק נוסף שמצאנו: הנימוק "חברי 
נמוך מאד  דואגים לאינטרסים שלי"  הכנסת 
ליטאים  לעומת   )0.9%( הספרדים  בקרב 

.)9.3%(

שאלת ליברמן

שהמפלגות  לדעתך  לגיטימי  האם 
החרדיות ישבו בממשלה עם איווט ליברמן?

כאן הנתון המעניין הוא ש-20.8% חושבים 
שלגיטימי לשבת איתו בממשלה למרות התקפותיו 
מתנגדים  אינם   24.5% ו-  החרדי,  המגזר  הקשות 

וסומכים על החלטת הרבנים וראשי המפלגות.
אינם  החרדים  מהמצביעים  אחוז   50 שכמעט  שאומר,  מה 

מתנגדים לישיבה עם ליברמן בממשלה.
נתון מעניין נוסף נמצא, שבציבור החרדים 'מודרניים' התנגדו 
עם  לישיבה   )49.7%( מודרניים'  ה'לא  מאשר   )63.6%( יותר 
יותר  חשופים  שהיו  עקב  וזאת  יתכן  אך  בממשלה,  ליברמן 

לתעמולה של ליברמן המתמקדת בעיקר ברשת.
האם אתה מצפה לתגובה חרדית לליברמן?

בין שתי הציפיות לאופן  די ברורות  מצאנו דעות חלוקות אך 
 35.5% ש-  בעוד  לו  להגיב  שצריך  חושבים   34.6% התגובה, 

חושבים שלא נכון להגיב לו.
בשאלה האם אתה מצפה לתגובה חרדית לליברמן, ניתן למצוא 

חלוקה לפי רמות 'חרדיות'.
לבין  החרדי  של  הפתיחות  רמת  בין  מובהק  הבדל  ישנו 
ה'מודרנים  מהחרדים  אחוזים  ש-63.6  בעוד  להגיב,  הרצון 
מאוד' חושבים שצריכים להגיב, ובפער גדול 27.7% מהחרדים 
מייחסים  אנו  שוב,  כלל.  להגיב  צריך  שלא  חושבים  ה'אדוקים' 
זאת לחשיפה לקמפיין שלו ברשת כאשר המודרנים חשופים יותר 

למסרים של איווט ליברמן.

רגע לפני פתיחת הקלפיות, יצא מכון 'אסקריא' לבחון עבור 'כל ישראל' את נתוני ההצבעה 
במגזר החרדי וחזר עם נתונים שעשויים להדאיג את ראשי המפלגות החרדיות · הנימוק 

"בהוראת גדולי הדור" חזק יותר בקרב האשכנזים · בנימוק "המפלגה דואגת ליהדות ולמסורת" 
הספרדים באחוז גבוה יותר · הנה יום הדין

ככל אשר יורוך
ובחרת בחיים

50 אחוז מהמצביעים החרדים אינם מתנגדים לישיבה עם ליברמן בממשלה

דודי דרור. מנכ"ל מכון "אסקריא"
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ובחרת בחיים

אם החרש תחרישו
אריה דרעי

בחירות  מערכות  מעט  לא  יקרים.  קוראים  ורעי,  אחי 
הקשיים  מערכה  לכל  לשניה.  אחת  דומה  אינה  בחיי.  עברתי 
והאצת  הבהילות  קיימת  מערכה  בכל  שלה.  והתמודדויות 

הבוחרים אל הקלפיות. בכך כוחנו וסוד הצלחתנו.
עד  שהכרנו  המערכות  מכל  שונות  הללו  הבחירות  אולם, 
היום. הסכנה האמיתית שהיהדות החרדית ניצבת בפניה, היא 

מן המסוכנות ביותר שידענו מאז קום המדינה. 
ראשי מפלגות במחנה השמאל מצהירים בריש גלי: בכוונתנו 
לחלן את המדינה, לקצץ את תקציבי עולם הישיבות והכוללים, 
לפגוע במערך הגיור והכנסת גויים לכרם בית ישראל, פגיעה 
בקדושת  פגיעה  הישיבות,  בני  גיוס  המקוואות,  בתקציבי 
ובכשרות,  בגיור  לרפורמים  רגל  דריסת  המערבי,  הכותל 
הפעלת תחבורה ציבורית בשבת בכל ערי הארץ. עשרות שנים 

היהדות החרדית לא עמדה בפני סכנה אמיתית כבימים אלו.
יחד  השמאל  שמחנה  כשהצהרתי  אחדים  שבועות  לפני 
מיעוט  ממשלת  הקמת  על  לסיכום  הגיעו  וליברמן  מרץ  עם 
שמתבססת על תמיכת הרשימה המשותפת, רבים סברו שמדובר 
ישראל  מדינת  ומודים:  מבינים  כולם  היום  בחירות.  בספין 
צועדת לקראת תסריט האימה הזה. הם כבר לא מסתירים שזו 
דרך  כל  להם  אין  הבחירות.  שלאחר  ביום  הברורה  כוונתם 
אחרת לכונן ממשלה בישראל. המחשבה שתוקם כאן ממשלה 
שחבריה העתידיים מצהירים על כך שבכוונתם למחוק את כל 
הישגי היהדות החרדית בשנים האחרונות, מדירה שינה מעיניי.
אני  הדברים,  מטבע  אישית:  נקודה  כאן  להוסיף  רוצה  אני 
נשיא  נכנס בשבועות האחרונים בתדירות תכופה למעונו של 
כהן  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן  התורה  חכמי  מועצת 
שליט"א. תאמינו לי ואני לא מגזים: המצב הנוכחי מדיר שינה 
מעיניו. הוא חרד לגורל עולם התורה. שנתו נודדת מהמחשבה 
יוסף'  'בני  החינוך  שרשת  ייפגע,  חלילה  הישיבות  שעולם 
חלילה תיפגע. שכל הפעילות בכל רחבי הארץ וכל ההישגים 
עלולים  האחרונה,  בקדנציה  רב  בעמל  השיגה  ש"ס  שתנועת 
מאמץ  כמה  תראו  הדבר.  בנפשו  זה  לטמיון.  לרדת  חלילה 
משקיע גדול הדור על מנת לעודד את הציבור לצאת ולפעול. 
חייבים  אנו  הדור,  גדול  מרן  בשביל  להצליח  חייבים  אנחנו 

לפעול בשביל עולם התורה והתשובה.
אני מסתובב ברחבי הארץ ורואה את הפעילים המסורים של 
תנועת ש"ס ואני יכול להיות גאה בהם על המסירות והאכפתיות. 
נכון, זו מערכת בחירות שלישית בשנה האחרונה. לא קל לצאת 
האדירה  החשיבות  את  ושוב  שוב  להסביר  קל  לא  ולשכנע. 

לי,  תאמינו  אבל  בקלפי.  קול  לכל  שיש 
ופילוחים  נתונים  ואני אומר זאת על סמך 
ערים,  לפי  רב  זמן  עליהם במשך  שישבנו 
האחרונות  בבחירות  ורחובות.  שכונות 
ימין שלא  300 אלף מצביעי  נשארו בבית 
יצאו להצביע ומהפילוחים שעשינו מדובר 
הפריפריה  תושבי  מסורתיים,  בספרדים 

והשכונות.
אף  להשאיר  לא  היא  שלנו  המשימה 
אחד בבית. האפשרות להגיע לגוש של 61 
יד.  בהישג  נמצאת  הימין  למחנה  מנדטים 
עלינו להתעשת ולהבין שכל אחד מאיתנו, 
אותי  גם  כולל  זה  אחד  כל  אומר  וכשאני 
שאנחנו  נדע  הקרובה,  משפחתי  בני  ואת 
יגיע  אחד  מצביע  שעוד  לדאוג  מחויבים 

לקלפי בזכותנו. זו משימה אפשרית.
זהו תמרור אזהרה: כל מי שחשובה לו הישיבה שהבן  כן, 
שלו לומד בה, כל מי שדואג לתלמודי התורה ובתי הספר של 
בניו ובנותיו, כל מי שלנגד עיניו הפעילות האדירה של תנועת 
התשובה, כל אדם שמבין עד כמה חשובה שקידתם בתורה של 
אברכי הכוללים, חייב לקבל על עצמו קבלה פשוטה: להביא 
איתו עוד מצביע אחד אל הקלפי. זה יכול להיות השכן, החבר 
מהעבודה, קרוב המשפחה שגר בקצה הארץ או כל מכר אחר 
אם  רק  ייקבעו  הבחירות  תוצאות  השאננים.  למחנה  ששייך 

נצליח להעיר את השאננים מתרדמתם.
להביט  נוכל  יציבה,  ימין  ממשלת  כאן  תוקם  כאשר  רק 
ולהודות לקב"ה שניצלנו מרוע הגזירה שמרחפת על  למעלה 

היהדות החרדית.
לבית  הפכה  ש"ס  תנועת  לראשונה,  חשובה:  נקודה  ועוד 
מצאו  לא  היום  שעד  החרדית  בחברה  רבים  ציבורים  של 
ובין אם אלו  בית פוליטי. בין אם זה תנועת חב"ד המעטירה 
רואים  אנחנו  נוספות.  וקבוצות  העובדים'  'החרדים  המכונים 

את זה בכנסים, בחוגי הבית, במפגשים ובכל הזדמנות.
זוהי תוצאה של עבודה קשה של  לא מדבר בקסם פוליטי. 
כל חברי סיעת ש"ס בכנסת וברשויות המקומיות. חסידי חב"ד 
יודעים היום שאין אף מפלגה שראויה להיקרא החרדים לדבר 
ה' ושמחויבת לשמור על שלושת השלמויות: שלמות התורה, 
שלמות העם ושלמות הארץ. האחד תלוי בשני. אי אפשר לזה 
בלי זה. זו הייתה הוראתו של הרבי מליובאוויטש זיע"א ולא 

בכדי מטות רבים של חסידי חב"ד נפתחו 
ידיד  של  בהובלתו  הארץ  רחבי  בכל 

החסידות חבר הכנסת הרב יעקב מרגי. 
ברשויות  ש"ס  נציגי  כל  זאת,  מלבד 
מכל  יותר  להזכירכם,   164( המקומיות 
מפלגה אחרת( מכירים את הוראתי: לסייע 
עם  ויהדות  תורה  בהפצת  פעולה  ולשתף 
בישראל.  ואם  עיר  בכל  חב"ד  בית  כל 
ולסייע  לעוזר  ונמשיך  וסייענו  עזרנו 
למוסדות חב"ד, ליישוב כפר חב"ד, לבתי 
בהפצת  עסוקים  אשר  לשלוחים  חב"ד, 
ובעולם.  בארץ  ישראל  ואהבת  יהדות 
יודעים  שהם  שמח  ואני  גאוותנו  כך  על 

להוקיר ולהכיר טובה לתנועת ש"ס.
זאת. אף  יודעים  גם החרדים העובדים 
מפלגה לא דאגה לצרכיהם כתנועת ש"ס. עמדנו לימינם לכל 
אורך הדרך. רק אזכיר לקוראים את העובדה שש"ס קידמה את 
העסקת  שמחייב  מינויים'  המדינה  'שרות  לחוק  א'   19 סעיף 
הממשלה  ראש  עם  יחד  בנוסף,  הציבורי.  בשירות  חרדים 
שמתוך  שמחייבת  ממשלה  החלטת  העברנו  נתניהו,  בנימין 
כלל המינויים בשירות המדינה, שבעה אחוזים מהם יהיו בני 
הציבור החרדי. ואנחנו עוקבים אחר ביצוע ויישום ההחלטה. 
לצד זה השינוי הדרמטי שמכיר בהשכלה תורנית כשווה ערך 
תכנית  גם  כמו  המקומיות,  ברשויות  במינויים  אקדמי  לתואר 
שנה  מידי  המדינה  בשירות  שמשלבת  המיוחדת  "משפיעים" 
אנחנו  מהותיים.  ביצוע  לתפקידי  חרדים  וצוערות  צוערים   50
הזה  שהציבור  הסיבה  וזו  בשטח  הזה  השינוי  את  מחוללים 
שאנחנו קשובים לכל צרכיו רואה בתנועת ש"ס את הבית שלו.

הפעם כולנו נרתמים - עולם התורה, תנועת התשובה, תנועת 
חב"ד המעטירה, ציבור החרדים העובדים, ציבור המסורתיים, 
תנועת ההתיישבות, תושבי הפריפריה ושאר עמך בית ישראל 
היקרים. כי כאשר אנחנו יחד, אנחנו יכולים להביא את הניצחון.

ונשאל  שבורה  שוקת  בפני  כולנו  שנעמוד  רוצה  אינני 
שעת  זוהי  עכשיו,  המצב.  את  להציל  יכולנו  כיצד  בדיעבד 
נעילה. נותרו ימים בודדים. בידי כל אחד מאיתנו להחליט האם 
רגע לפני נעילת השערים אנו מצליחים לגרום לכך שלא תוקם 
היהודי  זעקת מרדכי  את  נזעק  או שחלילה  זדון  כאן ממשלת 
אם  כי  למלכות.  הגענו  כזאת  לעת  ואולי  ועמי'.  אני  'נמכרנו 

החרש נחריש בעת הזאת, מהיכן יעמוד לנו רווח והצלה?

כל מי שחשובה לו הישיבה שהבן שלו לומד בה, כל מי שדואג לתלמודי התורה ובתי הספר של בניו ובנותיו, כל מי שלנגד עיניו 
הפעילות האדירה של תנועת התשובה, כל אדם שמבין עד כמה חשובה שקידתם בתורה של אברכי הכוללים, חייב לקבל על עצמו 
קבלה פשוטה: להביא איתו עוד מצביע אחד אל הקלפי

"
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אזעקת אמת

זכות הקיום בסכנה קיומית 

שניאור ובר

 יעקב ליצמן

חיובית  מגמה  על  מצביע  שפורסם  האחרון  הבחירות  סקר 
מאוד לגוש הימין – חרדים. נתוני הסקר מוכיחים כי עוד מאמץ 
אחד קטן והסכנה שמרחפת מעלינו בדמותה של ממשלת זדון 
אשר תתעמר בציבור שומרי התורה והמצוות בישראל – תוסר 

מעלינו. 
נוח  החרדים,  הנציגים  על  הכעס  לרגשות  להיכנע  לנו  קל 
לנו להתבצר בבית ולא להיות חלק מהמשחק הפוליטי מעורר 
הגועל, אבל על כתפנו מונח עתידה של ארץ ישראל ויהדותה. 
של  וזיק  סממן  כל  לקבור  ומבקשים  ראש  נשאו  השם  משנאי 

אידישקייט במדינה. 
הגיע רגע האמת. שבענו רגעים שכאלה בחודשים האחרונים. 
קצנו במערכות הבחירות המסואבות שמשבשות את שגרת חיינו 

ומשביתות את הרשויות המקומיות ומערכות הבריאות. 
במטרה  רק  כלפינו  שהופנו  והארס  הרעל  בכמויות  לנו  די 
למחזות  עדים  להיות  לנו  נמאס  נוספים.  קולות  כמה  לקושש 
מבישים של ביזוי שומרי התורה והמצוות בארץ מולדתם. איננו 
חפצים ליפול למתקפות אלימות רק בגלל אינטרסים פוליטיים.

ציניים,  פוליטיקאים  בידי  משחק  כלי  מלשמש  כוחנו  תש 
אשר במאבק על כיסאם ותדמיתם רומסים את כל הקדוש והיקר 
מי  שאחריתו  לשפל  בישראל  הציבורי  השיח  את  ומדרדרים 

ישורנו.
ושרים  כנסת  חברי  שמפזרים  סרק  בהבטחות  עניין  איבדנו 
שלנו  האימון  ומחריפה.  שהולכת  הדיור  מצוקת  פתרון  סביב 
מצידם  סרק  התחייבויות  אחרי  דק  עד  נשחק  הציבור  בנציגי 

שנותרו על הנייר ומעולם לא קויימו.
זו הפעם השלישית שבה נצעד אל הקלפי, בחוסר עניין מופגן 
 - זאת  עם  יחד  אך  מאיתנו,  רבים  פסימית שעוטפת  ובתחושה 

בראש מורם ובכוונה ברורה לנטרל את האיום המרחף מעלינו.
ביום הבחירות נגייס את כל המרץ שלנו כדי למחוק את החיוך 

מפניו של איווט ליברמן. האיש שהפך אותנו למפלצות והלם 
בנו בעוצמה חודשים ארוכים בגלל שנאה מזוקקת ורצון נואש 
לקטוף כותרות ומנדטים, יקבל את התשובה המגיעה לו בקלפי.
כן, נחשפנו לרוע מזלנו לקמפיין ישראל ביתנו ברוסית שבו 
מוצג "סבא ליברמן" מסביר מדוע החרדים עושקים את חיילי 
ישיבות  תלמידי  נראים  שבו  מזעזעת  קריקטורה  ראינו  צה"ל. 
לוקחים את הכסף מהכיס הקרוע של הקצין ואז מחבקים אותו 
שאפשר  כסף  ובעיקר  כסף  אוהבים  חרדים  כי  לליבם,  חזק 

לעשוק אותו מחיילים.
התעמולה  על  גם  לנו  נודע  ליברמן,  של  רוחו  למורת 
ניסיונות  וחרף  הרוסית  בשפה  ידו  תחת  שיוצאת  האנטישמית 
שמופצים  האפלים  החומרים  את  גילינו  הנאלחים,  ההשתקה 

לכל דורש שעלה מברית המועצות לשעבר.
תרגומים  מוצגים  שבו  מביתנו",  "סכנה  באתר ששמו  נברנו 
האתר  אנשי  הרוסי.  במגזר  ביתנו  ישראל  קמפיין  של  לעברית 
שמנהלת  התעמולה  כי  ומעלה  המכוער  הפרצוף  את  חושפים 

ישראל ביתנו ברוסית שונה באופן קיצוני מזו שבעברית. 
תעמולה זו מופנית לאותם גורמים שוליים בחברה הרוסית, 
לפי  לארץ  שהובאו  היהודי,  לעם  מהותית  זיקה  נטולי  אנשים 
חוק השבות המעוות, מתוך כוונה ללבות יצרים אפלים ולהפוך 

אותם לבעלי דעות אנטישמיות קיצוניות.
ידלוף החוצה, מצא דרך לסתום את  מי שחושש שהסירחון 
הפה לנטליה רוטנברג, אסירת ציון לשעבר שנרדפה ברוסיה על 
ידי הקג"ב ונרדפת בישראל על ידי ליברמן. חטאה הגדול הוא 
ישראל  של  האנטישמית  ההסתה  את  לעברית  לתרגם  שהעזה 

ביתנו ברוסית.
 מאז החלה בפעילותה המבורכת להסיר את המסכה הכעורה 
למשטרה  איומים  לספוג  נאלצת  היא  ליברמן,  של  פניו  שעל 
והלשנות למקום העבודה. כאן המקום לחזק את ידיה ולספר לה 

עד כמה עבודה נחוצה וראויה להערכה.
ובכן, לא נאפשר לייאוש לכרסם בנו. נדחיק לשעה אחת את 
רגשות האכזבה והמיאוס שמציפים אותנו מהמדמנה הפוליטית 
ולא נסכים לשחק לידיהם של מבקשי רעתנו ושוחרי מפלתנו, 

אשר שואפים להשתיק את קולנו.
מאחורי הפרגוד נציית להוראתם של גדולי ישראל המאירים 
את אורח חיינו, ניעתר לבקשתם מעמנו, ובאותו רגע נעשה גם 
את המוטל עלינו בכדי לשים סוף למסע השיסוי וההסתה כלפי 

ציבור שומרי התורה והמצוות.
יחד עם החשש שיקנן בנו מפני הפעם הרביעית שבה נידרש 
קטן  פוליטיקאי  של  גחמותיו  בגלל  רק  בקלפי  פתק  לשלשל 
לא  כי  נזכור  בלבד,  האישית  ביוקרתו  שחפץ  אחריות  וחסר 
הסרנו אחריות מעצמנו ועשינו את המאמץ הקטן שלנו לסיים 

את הסאגה הבלתי נגמרת.
מכם נציגי הציבור אנו מצפים, יום למחרת הבחירות ובשוך 
קרבות הבוץ, לבל תשכחו את מי ששלח אתכם למשכן הכנסת. 
תעמידו לנגד עיניכם את האינטרס הציבורי ותשאפו למלא את 

בקשת המשלחים.
אנו בטוחים כי תעשו הכל במטרה למנוע בחירות רביעיות. 
מנת  על  הפרלמנטריים  כישוריכם  את  שתגייסו  ספק  לנו  אין 
לסייע לציבור המשווע לפתרונות במגוון תחומי החיים ובראשם 

מצוקת הדיור.
שמים  שם  לקדש  בגאווה  נלך  לטובה  עלינו  הבא  שני  ביום 
ונפשיל שרוולים למען הרבות כבוד שמים בעולם. נכריע בכוח 
דגלה.  ונושאי  הקדושה  התורה  לטובת  הכף  את  בידנו  שנתון 
האור שלנו יגרש את חושך ההסתה ויחיש גאולה לעם היושב 

בציון.

לראשונה מאז קום המדינה, זכות הקיום של הציבור החרדי 
וציבור מסויים  בסכנה. מעולם לא ערערו על הזכות של מגזר 
בצרכיו  בזכויותיו,  בקיומו,  הכרה  ולדרוש  יחדיו  להתאגד 

ובאפשרות לנהל את אורח חייו על פי אמונתו ומצוותו. 
והנה, קמו קולות עכורים הדורשים ממשלה בלי חרדים, כסף 
לחיילים ולא למשתמטים, הפועלים ביודעין ובזדון נגד הקדוש 

והיקר לנו מדורות עברו. 
את  יגביל  מי  הדת,  רודפי  בין  והמסוכנת  הברורה  התחרות 
לגלויה  הפכה   - יותר  צעדיהם  להצר  יצליח  ומי  יותר  החרדים 
ובראש חוצות. הכה בחרדים והצלת את עצמך בקלפי. אדם כמו 
ליברמן שמחזיק ב-8 מנדטים תוך שהוא לא בוש להציב תנאי 

בשבת  פגיעה  בחרדים,  להכות  קואליציה  הקמת  לכל  מקדים 
קודש, בבני הישיבות, בחינוך הטהור - זהו ביטוי לסכנת זכות 

הקיום שלנו כחרדים בישראל. 
בלתי  במאבק  במטרה,  דבקות  הוכיחה  החרדית  הנציגות 
מתפשר להגנה על קדשי ישראל בכל דרך שהיא. יהדות התורה 
ובני  התורה  עולם  הדת,  ערכי  על  בשמירה  הקו  את  מובילה 
הישיבות, שמירת שבת קודש, עצמאות החינוך החרדי, שמירה 
על הצביון היהודי בישראל ולמנוע פגיעה בזכויות וצרכי שומרי 

התורה והמצוות. 
האילוץ ללכת לבחירות שלישיות נגד רצון הבוחר הישראלי 
ונגד כל היגיון בריא, טמון בראש ובראשונה בניסיונות לעקור 

ולשבור  שלנו,  הקיום  זכות  את 
את הנציגות החרדית המגינה על 
קדשי ישראל. הוכחנו עמידה על 
עקרונותינו וגם להבא לא נאפשר 

פגיעה בציבור החרדי, שהדבר היחיד שהוא מבקש ודורש, הוא 
האפשרות הבסיסית לנהל אורח חייו על פי ההלכה והמסורה, 

כפי שהיה כאן לאורך כל הדורות. 
שמים,  שם  לקדש  יחדיו  נצעד  ישראל,  גדולי  של  לאורם 
את  בעוז  נרים  בכך  ג’,  שסימנה  התורה  ליהדות  בהצבעה 

הקריאה הנצחית מי לד’ אליי. 

קל לנו להיכנע לרגשות הכעס על הנציגים החרדים, נוח לנו להתבצר בבית ולא להיות חלק מהמשחק הפוליטי מעורר הגועל, אבל על 
כתפנו מונח עתידה של ארץ ישראל ויהדותה. משנאי השם נשאו ראש ומבקשים לקבור כל סממן וזיק של אידישקייט במדינה "

התחרות הברורה והמסוכנת בין רודפי הדת, מי יגביל את החרדים יותר ומי יצליח להצר צעדיהם יותר - הפכה לגלויה ובראש חוצות. הכה בחרדים 
"והצלת את עצמך בקלפי. אדם כמו ליברמן שמחזיק ב-8 מנדטים תוך שהוא לא בוש להציב תנאי מקדים לכל הקמת קואליציה להכות בחרדים 

ובחרת בחיים



 חדש מתנובה אלטרנטיב! 
מעדני סויה פרווה עם תוספות מפנקות

פרווה
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כדי שנוכל להילחם

שכחנו מהמהותסכנת המאה

מיכאל מלכיאלי

יאיר רביבומתן כהנא

הערך  יראה  למען  אדוק  דווקא  להיות  חייב  יהודי  "אין 
וחגים  מנוחה  כימי  ישראל,  ומועדי  השבת  בקיום  שיש  הרב 
לחיינו  היסטורית  ורציפות  יהודי  צביון  המנחילים  היסטוריים 

הציבוריים". )דוד בן-גוריון בספרו "נצח ישראל",עמ' 154(.
דברים אלו אותם כתב ראש ממשלת ישראל הראשון מבטאים 
הטיפות,  בין  וללכת  להגדיר  מנסים  את שרבים  מדוייק  באופן 
זוהי ההגדרה האמיתית והנכונה ביותר ליום השבת, אין טובה 

ממנה.
להתחבר  חייב  היהודית  לאומה  שייך  אשר  אנוש  בן  כל 
להיסטוריה של עצמו, ולשאול את עצמו 'מהיכן' 'כיצד' הגעתי 

לשם. כיצד הפכתי להיות חלק מאותו מיעוט יהודי נבחר?
שם  השבת  בנושא  דווקא  כי  גוריון  בן  דוד  כותב  בדבריו, 
מתחברת ההיסטוריה אלפי שנים עד ימינו אנו "אין יהודי חייב 
להיות דווקא אדוק למען יראה הערך הרב שיש בקיום השבת".

כלומר, עצם העובדה שאדם נולד יהודי, עליו לבדוק ולקיים 
את השבת שהרי זה חלק בלתי נפרד מעצם היותו יהודי.

לחדד  רוצה  הייתי  ציבור  כאיש  אישית,  בנימה  כעת  אוסיף 
פגישות,  באינספור  נמצא  אני  השבוע,  במהלך  הדברים,  את 
אירועים, כינוסים כאלה ואחרים ועוד שורה ארוכה של עיסוקים 

התופסים את זמני עד לקצה ולפעמים גם מעבר לכך.
ילדיי, אשתי וכמובן אני מחכים בקוצר רוח ליום השבת, זהו 
שולחן  סביב  המשפחה  כל  מתכנסת  בה  בשבוע  היחידי  היום 
התא  של  היחידי  החמצן  זהו  ובעצם  חוויות,  מעלים  אחד, 

המשפחתי.
פעמים שאני מהרהר לעצמי כיצד נראה הקשר שלי למשפחה 
הזו  המתנה  את  מקבלים  היינו  לא  יהודי  העם  ואנחנו  במידה 

שקוראים לה 'שבת'.
זהו  אלא  חשוב(.  )המאד  המשפחתי  הנושא  רק  לא  זהו  אך 
ושואל את  לרגע  עוצר  בעולם  יהודי  היום בשבוע שכל  בעצם 
עצמו על התכלית שלו - עצמו, כיצד הגיע להיות חלק מהעם 
היהודי, זהו זמן של האדם עם עצמו עם ההיסטוריה המפוארת 

שלו ושל אבותיו אלפי שנים אחורה.
האמור הינו הן בפן הפרטי של כל אחד מאיתנו והן הכללי 
במולדתנו,  בארצנו  גאים  אשר  היהודי,  העם  ביחד  כולנו  של 

ובהיסטוריה המפוארת שלנו.
השבת,   ביום  לעבודה  בדבריו  התייחס  לא  גוריון  בן  דוד 
שבתון  יום  מנוחה,  ביום  מדובר  כי  לו  ברור  שהיה  מסתבר 
וטרוד במהלך  נח ממלאכתו בה עסוק  יום בו האדם  סוציאלי, 

מוחלט  ניתוק  תוך  השבוע 
מימי החול, רק ביום המנוחה 
ההיסטוריה  על  לחשוב  ניתן 
בשרשרת  אותנו  חיברה  אשר 

הדורות.
יהודי  צביון  המנחילים  היסטוריים  וחגים  מנוחה  "כימי 
בתנועת  ציבור  כנציג  הציבוריים".  לחיינו  היסטורית  ורציפות 
ש"ס אותה יסד מרן הרב עובדיה יוסף אני רוצה לשתף אתכם 
מפלגה  כנציגי  בכנסת  עלינו  עובר  אשר  את  הים  מן  בטיפה 

חרדית.
מדיניות  בכל  ושותפים  בקואליציה  חברים  אנו  כאשר  גם 
המובן  דבר  אין  לרגע,  ולו  מרפים  לא  המאבקים  הממשלה, 
מאליו, המלחמה הינה יום יומית על צביונה היהודי של המדינה, 

במידה וחלילה לא נהיה בעמדת השפעה גם להילחם לא נוכל.
זו נקודה שחייבת להיות ברורה לכל יהודי אשר חרד לעתיד 
המדינה ולעתיד ילדיו, אין לנו שיור אלא התורה הזאת, וקיומה 
שייך רק בהצבעה למפלגה אשר אמונה כל דברים אלו, בדרכו 
של מרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זיע"א אשר מסר נפשו 

וחייו למען העמדת הדת על תילה.

גורליות  הקרובות  הבחירות 
תכנית  ישראל.  לעתיד  ביותר 
המאה של טראמפ ממתינה לנו 

מעבר לפינה.
תכנית טראמפ יכולה להיות 
סכנת  או  המאה  הזדמנות 
יכולה  טראמפ  תכנית  המאה. 
בחזון  הבאה  לקומה  להפוך 
להחלת  תביא  אם  הציוני 
אסון  לחילופין  או  ריבונות, 
היסטורי  מידה  בקנה  מדיני 
אם תחזיר את ישראל לשולחן 

הדיונים על מדינת טרור פלסטינית בלב ליבה של ישראל, 
מרכז  אל  ותקרב  הרקטות  לטווח  דן  גוש  את  שתכניס  כזו 

הארץ את בלוני התבערה ומנהרות הטרור.
בבחירות אלו זה או ימינה או שמאלה. המפלגה היחידה 

שלא תאפשר הקמת מדינה פלסטינית היא ימינה.
את  להביא  עלולה  ימינה  את  תכלול  שלא  ממשלה  כל 

ישראל לאסון מדיני - אוסלו ג'.
ההתיישבות,  על  תשמור  הקרובה  בכנסת  חזקה  ימינה 
תמשיך את המהפכה במערכת המשפט ותשמור על זהותה 

היהודית של ישראל.
ימינה היא הרשימה הערכית, הציונית, השורשית היחידה 

בכנסת ישראל. 
הרשימה היחידה שמאמינה בדרך, מאמינה בצור ישראל, 

במסורת ישראל, בעם ישראל ובארץ ישראל, מאמין בכם.

בסיומו של שבוע אינטנסיבי אני רוצה לספר לכם על יום פעילות 
מלא לדוגמא, שהייתי עד לו השבוע, של ראש הממשלה בנימין 

נתניהו במשך 15 שעות.
אדם בן 70 עם כושר גופני ומנטלי של בן 30.

בתחילת היום, במהלכו או בסופו הוא תמיד רהוט, תמיד שנון, 
בו  פעולות   5 עושה  תמיד  בלבושו,  מוקפד  תמיד  מרוכז,  תמיד 
בקיא  טבעי,  במעבר  בישיבות  ובאנגלית  בעברית  מדבר  זמנית, 
נושא  בכל  ומתעניין  מתמטיקה  סטטיסטיקה,  ביצועים,  בחקר 

שבדיון.
לא נח לרגע, רק פעם בכמה שעות יוצא ל-5 דקות הפסקה וגם אז 
לוקח איתו ספר היסטוריה באנגלית. אגב, בכל שבוע מסיים לקרוא 
כמה ספרים, רובם באנגלית, רובם ספרי היסטוריה ומחשבת עם 

ישראל.
הוצגה  אם  דעה  לשנות  חושש  לא  בדיון,  לאנשים  קשוב  הוא 
בהחלטיות,  בסוף  מחליט  ותמיד  ואחרת,  מנומקת  גישה  בפניו 

ומכריע!
בתוך הישיבות מכניסים לו מסמכים רבים לאישור והוא קורא 
, הוא  10 דקות שיחה חשובה מהארץ ומהעולם  מהר ומעיר, כל 

יוצא מהחדר וחוזר בדיוק לנקודה שבה הפסיק.
פגישות  מקיים  טלוויזיה,  לערוצי  מתראיין  הישיבות  בסיום 
אישיות ואז נוסע ל-3 כנסים במקומות מרוחקים בארץ, כשבנסיעה 
עושה וידאיו לייב בפייסבוק ולא מפסיק לדבר לרגע עם הציבור, 
ניכר שהוא  לא  כנס  בכל  ברהיטות.  הכל  על  ועונה  ומצחיק  שנון 

אחרי 12 שעות פעילות, ואף פעם לא מפהק.
הביתה  חוזר   ,20 בערוץ  לראיון של שעה  הולך  הכנסים  אחרי 
לבלפור להמשך שיחות עם יועציו בארה"ב ושאר עניינים, מקליט 

1 בלילה ורק אז  סרטוני וידאיו עד 
הולך לישון.

פעמיים  לפחות  לילה  בכל 
זה  אוכל,  ולגבי  אה,  אוכל?  ומה  האדום.  בטלפון  אותו  מעירים 

תמיד משהו בריא בחטף, מתוך חמגשית כמו של ילד בצהרון.
זה יום לדוגמא, ומכיוון שאני איתו בצמידות כבר 3 חודשים, אז 
כל יום הוא כזה, ויש ימים יותר מטורפים, ואני לא מדבר על ימים 

של טיסות וכו'.
גבוהות  יכולות  שמצריך  תפקיד  זה  בישראל  ממשלה  ראש 
רגשית,  אינטליגנציה  רפואית,  שכלית,  קוגניטיבית,  מבחינה 
קבלת  אנשים,  הובלת  ריכוז,  גבוהה,  אישית  בן  יכולת  כריזמה, 
ועוד עשרות תכונות שבאות לידי ביטוי במאות  החלטות מהירה 

סיטואציות שיש ביום אחד ובנושאים הרי גורל למדינתנו.
מבלי להעליב אף אחד, אני מכיר את כל הפוליטיקאים בישראל, 
שכחנו  שכבר  חבל  וכמה  האלה,  לאיכויות  שמתקרב  מישהו  אין 
בתנאי  החלטות  שיקבל  סומך  אתה  מי  על  מהות,  לבחון  שצריך 
ומה  חשאיים  מבצעים  לאשר  האם  שינה,  ללא  לילה  אחרי  לחץ, 

לענות כשמתקשרים מנהיגים מעבר לים.
אני יכול להעיד מקרוב, וללא שום אינטרס, שאם המנהיג עובד, 
ועובד טוב, תנו לו להמשיך כדי שנוכל ליהנות מפירות העשייה 

ואת העניינים האישיים נאפסן לעת עתה.
ולכן, מי שהצביע אי פעם ליכוד ונמנה על 300 אלף הישראלים 
שפשוט נשארו בבית, צאו ועזרו לנו להכריע את המערכה, שהפעם 
כדי  ל-3 מנדטים בלבד  זקוקים  ואנו  נראה קרוב  זה  יותר מתמיד 
ובע"ה  לוד  לעיר  טובה  לישראל,  שטובה  ימין,  ממשלת  להקים 

נעשה ונצליח!

גם כאשר אנו חברים בקואליציה ושותפים בכל מדיניות הממשלה, המאבקים לא מרפים ולו לרגע, אין דבר המובן מאליו, המלחמה 
הינה יום יומית על צביונה היהודי של המדינה, במידה וחלילה לא נהיה בעמדת השפעה גם להילחם לא נוכל. "

ובחרת בחיים



*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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משמעות קיומית
ישראל אייכלר

מדינת ישראל שהוקמה על דמם של קדושי השואה ועל מאות 
אלפי יהודים דתיים ואמוניים שעלו לארץ ישראל, מתוך אמונה 
מיעוט  בידי  היום  נשלטת  ישראל,  ובתורת  ישראל  אלוקי  בה' 
האמונה  את  עקרו  התורה  אויבי  ק-ל.  מחרפי  של  ואלים  קטן 

ממיליון יהודים בכח הזרוע וב"חינוך ממלכתי". 
משפט  מערכת  סובייטית,  תקשורת  מערכת  ידי  על  זאת  כל 
גדול  נס  דתיים.  אנטי  פקידים  של  שלטון  ומערכות  סדומית 
ומסורת. למרות שהם חיים  רוב של בעלי אמונה  היום  שנותר 
עם  להזדהות  וחוששים  הרעה  התרבות  בני  של  האימה  תחת 
תורת ישראל. מלכות הרשעה של הבג"צ קבעה, שהתורה היא 
בלתי חוקית וההלכה אסור לה שתבוא בחשבון, בשום פעולה 
שלטונית. מדינה חילונית, כמו המשטר הטורקי, אוסרת על רוב 

מסורתי לנהל מדינה יהודית על פי ההלכה. 
נגד  מלחמה  הכריזו  ומשמאל,  מימין  החילוניות  המפלגות 
אלא  הלכה"  מדינת  "לא  בזאת  ומכריזים  היהודית  ההלכה 
השולטות  והקרנות  הרפורמים  יהודית.  אנטי  חילונית  מדינה 
את  החליפו  ישראל,  במדינת  השלטת  הציונית  התנועה  על 
הדת היהודית ב"דת הליברליזם" שערכיה הגנת החיות וקירור 
האקלים הגלובאלי". זאת היהדות החדשה. כמו הנצרות, היא 

מבקשת לרשת את היהדות, כשפחה כי תירש גבירתה.
היה  לא  ושלום,  חס  גוברת  הדין  מידת  הייתה  חלילה  אם 
ומבקש  הגועש  הערבי  העולם  עצמת  מול  ופליט,  שריד  נשאר 
להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים. הם צועקים "ליסטים 
על  האלוקית  בהבטחה  מאמין  שאינו  מי  גם  שכבשתם".  אתם 
ארץ ישראל לא יתקבלו כאזרחי פלשתין השלימה. הישמעאלים 
לא יחוסו על בני הדת החדשה של "ליברליזם אקלימי והגנה על 

חיות הטבע". 
רק בחסדי ה' כי לא תמנו ובזכות התפילה: פנה נא אל התלאות 
ואל לחטאות, צדק צועקיך מפליא פלאות", אנו זוכים לניסים 

רבים.  מול  מעטים  הקודש,  בארץ  שורדים  ואנו  טבעיים  על 
אנו מאמינים כי רק בכוח התורה הקדושה ובשמירת מצוותיה 
האויבים  הצליחו  לא  קודש,  שבת  שמירת  מצוות  ובכתרה 
הישמעאלים  האויבים  נוצחו  תורה  של  בכוחה  להשמידנו. 
ובכוח התורה ננצח את האויבים המתבוללים המבקשים לעקור 

את התורה מישראל. 
אין לנו כוח פיזי, אין לנו צבא, אין לנו משטרה, אין לנו בתי 
סוהר, להם יש את כל הכוח הפיזי נגד היהדות והתורה. אבל יש 
לנו כוח פוליטי המונע מהם לאסור את לימוד התורה, לגייס את 
לנו  יש  רח"ל.  ובנות  בנים  בני התורה לצבא החילוני המעורב 
כוח פוליטי מצומצם, שבינתיים מצליח להגן על שומרי התורה 

מפני המסיתים והמדיחים. 
אילו היו כל החרדים לדבר ה' מתגייסים למערכת הבחירות 
ליום אחד, היה לנו כוח כפול ומכופל, למנוע גזירות וקיפוחים 
בכל סעיפי החוק ובכל תקנות התקציב של כל משרדי הממשלה. 
המעט  על  להגן  מצליחים  אנו  בקושי  מעטים,  ואנו  היות  אבל 
שנותר לנו, כדי לאפשר המשך חיים יהודיים תחת שלטון אנטי 

דתי ורפורמי. 
לולא תפילת הצדיקים והתורה שלומדים תינוקות של בית רבן 
כוחות  נגד  להילחם  היינו מצליחים  לא  בישיבות,  ובני התורה 
ובקרב  המשפט  ובמערכת  בתקשורת  נגדנו  הנלחמים  אדירים 
לשיניהם,  טרף  נתננו  שלא  ה'  ברוך  החילוני.  המשטר  פקידי 

עזרנו בשם ה' עושה שמים וארץ.
עיניים  בשבע  בזמנם  המדקדקים  הדור  גדולי  של  טרחתם 
מה  של  דבר  אינו  הגדולות,  הערים  בשולי  מקומות  אל  דווקא 
בכך. הסיבה לכך היא החרדה והדאגה הגדולה. לא מהאויבים 
בכל  כך אפשר להתפלל  על  הקורונה.  לא מבהלת  גם  מבחוץ, 
ככל  מבית,  הגוברת  מההסתה  הוא  המוחשי  הפחד  מקום. 

שכוחנו המספרי דל ומדולדל. 

והקריאה  והגידוף  החירוף  דברי  את  הכתב  על  לעלות  קשה 
בהפצת  החרדים  את  מאשימים  החרדית.  היהדות  להכחדת 
"שלטון  בגטאות.  אותנו  לסגור  הקוראים  יש  ווירוסים.  נגעים 
החוק" אינו רואה בכך הסתה לגזענות, כי החרדים אינם גזע.... 
מאשימים את גנץ ונתניהו שיחלק אתו המדינה לחרדים. משל 

החרדים הם פלסטינים בעזה.
ואינו  במלאכתו  "והמתרפה  הדור  גדולי  הורו  לחינם  לא 
על  למאיימים  שותף  ח"ו  בעקיפין  נעשה  כבקשתנו,  מצביע 
שמצביע  מי  ולהיפך,  חמורים!  דברים  אלו  הגחלת".  שומרי 
ולהביא  בגזירות  להילחם  הציבור  לנציגי  כוח  נותן  בבחירות 
בישיבות,  בפרנסה,  בדיור,   – החרדי  הציבור  עבור  הישגים 
עניינים  ובעוד  בתחבורה,  בסמינרים,  הספר,  בבתי  בחיידרים, 

שבגשם וכמובן גם ברוח. 
משמעות  יש  נוסף  למנדט  הפעם  הבחירות,  שיטת  בגלל 
קיומית, מעבר לכוח של אותו מנדט בודד. המצב כיום שחסרים 
שיתמוך  ימין  גוש  של  ממשלה  להקים  כדי  שניים  או  מנדט 
והישיבות.  התורה  עולם  וחיזוק  היהודי  הצביון  בהמשך 
מול  באופוזיציה  אונים  בחוסר  לשבת  היא  השנייה  האופציה 
כל  נגד  הזרוע,  בכוח  שתילחם  ק-ל,  מחרפי  אויבים  ממשלת 

קדשי ישראל השם ירחם.
במלחמת עמלק נאמר "צא והילחם בעמלק", למרות שהכל 
היה תלוי ב"והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל". כך היום 
גדולי ישראל יתפללו עלינו ואתם צאו להצביע ג' ויהי ה' עמכם.

קשה לעלות על הכתב את דברי החירוף והגידוף והקריאה להכחדת היהדות החרדית. מאשימים את החרדים בהפצת נגעים 
ווירוסים. יש הקוראים לסגור אותנו בגטאות. "שלטון החוק" אינו רואה בכך הסתה לגזענות, כי החרדים אינם גזע.... מאשימים את 
גנץ ונתניהו שיחלק אתו המדינה לחרדים. משל החרדים הם פלסטינים בעזה

"

ובחרת בחיים
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מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא 

עוצמה יהודית מציגה: קמפיין באידיש לציבור החרדי

מאיר רובינשטיין

שמונחת  האדירה  האחריות  תחושת  את  לחוש  שלא  קשה 
גורליים,  ימים  אלו  אלו.  בימים  חרדי  יהודי  כל  של  כתפיו  על 
ימים בהם אנו נמצאים בפתחה של מערכת הבחירות השלישית, 
נושאים  גורלות בשורת  ברציפות. המערכה הזו עתידה לחרוץ 

ותחומים שרלוונטיים לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. 
אכן, מדי מערכת בחירות אנו נקראים אל הקלפי תוך הבנה 
בחירות  ממערכות  יותר  עוד  גורלית  הזו  שהמערכה  עמוקה 
קודמות. אלא שאחרי שנה שבה אין ממשלה פעילה, שנה שבה 
הדי ההסתה נגד היהדות החרדית עלו והתעצמו מאד – המערכה 

הזו היא בהחלט הגורלית שידענו עד כה. 
מלבד החיוב הברור של כל יהודי שכפוף להוראתם של גדולי 
וצדיקי הדור לקיים בהידור את מצוות ‘ועשית ככל אשר יורוך’, 
גם אם איננו מצליחים לרדת לעומק דעתם העמוקה מיני ים, הרי 
שבמערכת הבחירות הזו הסכנה הניצבת בפתחנו גלויה וברורה 
מכל  החרדית,  הנציגות  את  שתדיר  ממשלה  הקמת  מתמיד. 
המפלגות, היא בבחינת אסון של ממש ליהדות החרדית, לערים 
החרדיות ולכל יהודי שמבקש לחיות חיים של אידישקייט, חיים 

של תורה, חיים של קיום מצוות. 
בשנה האחרונה, שנת ההקפאה של הממשלה, נדרש כל יהודי 
חרדי להתמודד עם אתגרים שנולדו בעקבות המציאות הבלתי 
תקציבים  להעביר  יכולה  אינה  מתפקדת  לא  ממשלה  פתירה. 
ולפתח  לקדם  מסוגלת  אינה  כזו  ממשלה  התחייבה.  שעליהם 
האזרחים  הם  להינזק  הראשונים   - איש   אין  וכאשר  יוזמות. 

החרדיים.
אם ניקח למשל את נושא החינוך. המורכבויות הנוצרות כאשר 
אין ממשלה מתפקדת – רבות, בוודאי כשמדובר בחינוך הילד 
המגיעים  התקציבים  את  לקבל  ימשיך  הישראלי  הילד  החרדי. 

ימצא  החרדי  הילד  אבל  מקרה.  בכל  לו, 
עצמו כשהוא נדרש להילחם על המינימום 

שבמינימום, כדי שיוכל לשרוד. 
ולא רק בחינוך, אלא בכל תחומי החיים 
החרדית.  היהדות  בני  לנו,  הרלוונטיים 
מתוכניות לפתרונות למצוקת הדיור שלא 
לתקציבים  ועד  האחרונה  בשנה  התקדמו 
שונים בכל התחומים שמעוכבים בשל אי 

יכולתה של הממשלה לתפקד.
אחרי  תקום  שממשלה  להניח  סביר 
סבב הבחירות הנוכחי. השאלה היא איזו 
ממשלה תקום. ממשלה שמדירה חרדים, 
ישראל,  בארץ  היהודי  בצביון  שפוגעת 
שמבקשת לכרסם בתקציבי היכלי התורה, 

שפועלת כדי לשלוח את החרדים להתיישב מעבר לערי החושך 
– או ממשלה שבה הנציגים החרדיים יהיו איתנים והיא תוכל 
להמשיך לפעול לטובת הצרכים שלנו, כציבור חרדי, בארץ הזו. 
אך  כזה,  להיות  התיימרתי  לא  ומעולם  פוליטי  פרשן  אינני 
כל בר דעת מבין שאם מפלגות הימין והמפלגות החרדיות לא 
תגענה יחד לשישים ואחד מנדטים – אנחנו ניצבים בפני עידן 
היהדות  נגד  ההסתה  את  שקידשו  דמויות  איתנו.  ייטיב  שלא 

החרדית יהפכו לקובעי מדיניותה של הממשלה. 
ממשלה כזו לא תפגע רק באינטרס של היהודי החרדי בחיים 
הכותל  של  קדושתו  ייפגע  כזו  ממשלה  תחת  שלו.  הפרטיים 
ציבורית  ועוד רשויות עלולות להפעיל תחבורה  עוד  המערבי, 
ביום שבת קודש ומיזמים רבים אחרים שמסוגלים לפגוע ביקר 
ישראל בארץ  עם  היהודי של  על הצביון  – השמירה  לנו מכל 

ישראל.
קובע’  קול  ‘כל  הבחירות  סיסמת  לכן, 
כלום.  אין  שמאחוריה  סיסמא  עוד  לא  היא 
חייב  חרדי  יהודי  הכל.  שאומרת  סיסמא  היא 
את  שתכריע  למשימה  כוחו  בכל  להירתם 
ארבע  אלו  יהיו  אם   – הבאות  השנים  ארבע 
החרדית  הנציגות  שבה  ממשלה  של  שנים 
שבה  ממשלה  או   – ההשפעה  בעלת  תהיה 
המסיתים הגדולים ביותר נגד היהדות החרדית 

יהיו בעלי הדעה. 
בשתי  עולה  גידול  הוכחנו  עילית  בביתר 
מערכות הבחירות שהתקיימו בשנה זו. אחוזי 
ברחבי  ביותר  מהגדולים  הן  בעירנו  ההצבעה 
יהודים  היותנו  על  גאוותנו.  זו  על  הארץ. 

נאמנים להוראות גדולי וצדיקי הדור שליט”א. 
גדולי  ורבנן,  מרנן  לעיר  הגיעו  בו  האחרון,  השבוע 
עוד  לעורר  כדי  לכרך  מכרך  רגליהם  שמכתתים  האדמו”רים, 
יותר את הלבבות לצאת ולפעול, היה כולו בבחינת ‘מי רואה 
הגמרא  את  סוגרים  עולם  כשגדולי  יוצא’.  ואינו  יוצאים  אותם 
ויוצאים למסעות שמטרתם לעורר ולהעיר - גם הלב הקר ביותר 

מוכרח להתחמם נוכח מסירות נפשם של גדולי וצדיקי הדור. 
בטוחני שגם במערכה הקרובה תוכיח ביתר עילית שתושביה 
זו  שמערכה  בעובדה  בהתחשב  הפעם,  תורה.  לדעת  נאמנים 
גורלית מאי-פעם - המשימה שלנו היא לנסות ולפעול גם בקרב 
מטרה  מתוך  יותר,  הרחוקים  בקרב  גם  טבעיים,  הלא  הקהלים 
לנו, בחיינו כאן, בארץ  לשמור על העיקרים הכל-כך חשובים 

הזו.

סיסמת הבחירות 'כל קול קובע' היא לא עוד סיסמא שמאחוריה אין כלום. היא סיסמא שאומרת הכל. יהודי חרדי חייב להירתם 
בכל כוחו למשימה שתכריע את ארבע השנים הבאות – אם יהיו אלו ארבע שנים של ממשלה שבה הנציגות החרדית תהיה בעלת 
ההשפעה – או ממשלה שבה המסיתים הגדולים ביותר נגד היהדות החרדית יהיו בעלי הדעה

"

ובחרת בחיים

מנדי קליין

יהודית  עוצמה  ובמפלגת  הבחירות,  עד  נותרו  בודדים  ימים 
החרדי,  לציבור  המפלגה  של  החדש  הקמפיין  את  חושפים 
מתפרסם  הקמפיין  מפתיע  באופן  האחרונה.  לישורת  שנשמר 
במספר  במפלגה  מתמקדים  חדשה  במודעה  האידיש.  בשפת 
דרך  לקדם  מתחייבים  אותם  החרדי,  לציבור  הנוגעים  נושאים, 

הכנסת.
במודעה נכתב: רק בן גביר ישמור על עצמאות החינוך החרדי, 
יילחם ברדיפה של בג”צ נגד החרדים, ידאג לתקן את חוק “מיהו 
או  תקציבים.  תמורת  ישראל  ארץ  את  ימכור  לא  וכן  יהודי” 
בתרגום לאידיש: נאר בן גביר וועט זארגן פאר די חרדישע חינוך 
און היטן אויף זיין זעלבשאפט. וועט מלחמה האלטן קעגן בג”צ 
יהודי”.  “מיהו  געזעץ  דעם  פארעכטן  וועט  רדיפות.  זיינע  און 
וועט נישט פארקויפן ארץ ישראל פאר געלט. בן גביר א ווארט 

איז א ווארט!
מי שעומד מאחורי המודעה הוא המטה החרדי של המפלגה, 
מהמגזר  קולות  להביא  במטרה  שבועות,  מספר  לפני  שהוקם 

שנפסל  חברון  איש  מרזל,  ברוך  עומד  המטה  בראש  החרדי. 
בבחירות הקודמות על ידי בג”צ מלרוץ לכנסת. בעקבות הפסילה 
קיבל על עצמו להכפיל את עבודתו למען  כי הוא  הודיע מרזל 
המפלגה וכי לוקח על עצמו את הניהול של המטה החרדי. מרזל 
עצמו נחשב כאיש אמונם של גדולי ישראל ומקורב לאדמו”רים 

רבים.
במפלגה מדגישים כי הם אינם פונים למי שמצביע למפלגות 
החרדיות, אלא לחרדים שבכל מקרה מתכוונים להצביע מסיבות 
אלו ואחרות למפלגות האחרות. “על פי סקרים פנימיים שערכנו 
יש לא מעט חרדים שחושבים להבציע למפלגות אחרות ועדיף 
קרובה  שהכי  המפלגה  שהיא  יהודית  לעוצמה  יצביעו  שהם 
שנשמע  שמי  כמובן  אחרת.  למפלגה  מאשר  החרדי,  לציבור 
לרבותיו, צריך לעשות כפי שהם מורים” אומרים במטה החרדי 

של המפלגה.
כי  אומר  גביר  בן  איתמר  עו”ד  יהודית,  עוצמה  ראש רשימת 
הללו.  בנושאים  יטפל  שהוא  עליו  לסמוך  יכול  החרדי  הציבור 
לדבריו “זה לא רק המאבק מול שלטון בג”צ שפוגע פעם אחר 
פעם בציבור החרדי, וכבר שנים שאני נאבק מולו ובכנסת יהיו 

בשונה  אחרים.  בנושאים  גם  זה  אלא  למאבק,  אמצעים  עוד  לי 
נדאג  אנחנו  המ”מחים,  על  רק  שמדברות  אחרות  ממפלגות 
אנחנו  אבל  להם,  שחשובים  התחומים  בכל  החדשים  לחרדים 
גם מדגישים שלא נעשה את זה על חשבון החינוך החרדי ואנו 
מתחייבים לשמור על עצמאותו” מוסיף בן גביר. “מאז התחלתי 
החברה  עם  מאוד  אדוק  קשר  לי  היה  הציבורית  פעילותי  את 
שעלו  והנושאים  ביותר  לי  חשוב  הזה  המגזר  ורבניה.  החרדית 

במודעה יקרים מאוד לליבי”, מוסיף בן גביר.

יצוין כי רק השבוע פורסם על פסק דין תקדימי שבו לראשונה 
שני נערים חרדים יפוצו כספית על ידי המשטרה לאחר ששוטרת 
נגעה בהם בניגוד לרצונם ואמונתם. מי שייצג את הנערים היה 
הראשונה  הפעם  לא  זו  כי  גביר, שמספר  בן  איתמר  הדין  עורך 
שנועד  חשוב  בתקדים  “מדובר  חרדים:  עצורים  למען  שנלחם 
אותו  לתקוף  בנוח  שחש  מי  יש  שלעיתים  ציבור  על  להגן 
במחשבה שלא ישלם על כך. לא יתכן ששוטרים במדינת ישראל 
ישיבות  בחורי  כעבריינים.  ויתנהגו  החוק  מעל  שהם  יחשבו 

צריכים לדעת שהם מוגנים ושלא ניתן לפגוע באמונתם”.

בישורת האחרונה לקראת הבחירות יוצאים בעוצמה יהודית בקמפיין ייחודי שמיועד לציבור דוברי האידיש 



ונהופכו
מהדורה הפוכה לפורים שמייח!

250 מ״למיני!קוקה-קולה
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בחירות או לא להיות
נתן רוזנבלט

נדבר על הדברים הגדולים שתלויים  אחיי החרדים: בא לא 
בבחירות: תחבורה בשבת, גיור, רפורמים, ובכלל מדינה יהודית 

או לאו. 
בתוצאה  תלוי  מאיתנו  אחד  כל  כמה  עד  על  רק  נדבר  בא 
של הבחירות המטורללות הללו: יש לך בן/אח, או אולי אתה 
בעצמך בגיל גיוס? זהו. שזה לא פשוט שלא חלה כרגע חובת 
על  רגע  כל  להחליט  בג"ץ  יכול  בעיקרון,  חרדי.  כל  על  גיוס 
ביטול ההסדר. בעצם, הוא כבר החליט כך, ורק בזכות הבחירות 
החוזרות ונשנות, זה מתעכב )תודה, ליברמן, ספאסיבה שאתה 
שר  לא  כבר  כשאתה  גם  דיחויים  לקבל  לנו  לעזור  ממשיך 

ביטחון(. 
או  בבית,  ולהישאר  לצחוק  להמשיך  יכולים  אנחנו  עכשיו, 
להצביע למפלגה שאין לה סיכוי )שזה אותו דבר בעצם. גם אני 
כועס על הח"כים, אבל כעס לא מכסה מינוס(, אבל כשהאחיין 
זה  עריקות,  על  חודשיים   6 בכלא  ויישב  בנתב"ג  ייעצר  שלך 
לא יהיה מצחיק כלל. הייתי שם עשרות פעמים לבקר בחורים 
לפיד  להיות  צריך  לא  בכלל. שר הביטחון  כיף  לא  זה  חרדים. 
או ליברמן. מספיק אפילו אבי אשכנזי, כזה פרווה, שלא יעשה 

כלום. רק ייתן לבג"ץ להחליט בשבילו. 
יש? מה תעשה אם שר השכון  כן  בנות  בנים? אבל  לך  אין 
לכמה  שפתרה  התכנית  למשתכן,  במחיר  כלום  ישנה  לא  הבא 
של  תנאי  יוסיף  רק  הוא  הדיור.  מצוקת  את  שלך  מהמשפחה 
שתוכל,  המקסימום  השתכרות.  כושר  מיצוי  או  צבאי  שירות 

ביום  ישנת  שאתה  בגלל  דירה  להם  שאין  לילדיך  להסביר  זה 
הבחירות. תסביר להם משלמים חודש אחר חודש אלפי ש"ח 

לפח, רק משום שלך נמאס כבר ללכת עוד פעם לבחירות. 
ומה תעשה כשיבקשו ממך בחיידר להעלות את שכר הלימוד 
לאלף שח לכל ילד, בגלל החוק החוק החדש שמחייב לימודי 
ליבה כתנאי לתקציב? ואם יבקשו את זה גם בבית יעקב? זה לא 
דמיון. פגשתי בחו"ל הרבה יהודים שמשלמים את זה וכורעים 

תחת הנטל. 
אה, גם כוללים לא יהיו יותר כשאין תקציב, וגם לא מעונות. 

בקשוי יתנו לך אויר, וגם עליו יבקשו מע"מ.  
חושבים שזה רחוק? תשמחו שאינכם רואים את השלטים של 
אידיש(,  )חלש,  שוואך  גאנץ  גנץ,  של  היא  התמונה  לפידרמן. 
אבל המילים, אוי אלו מילים. והם מתכוונים לכך. במקרה הזה, 
מילה זו מילה. ואדישות שלנו יכולה להפוך את המילה למעשים 

שאינם ניתנים לתיקון.
רוצים דוגמא? בית שמש! היה שם ראש עיר חרדי, אשר היו 
טענות עליו, חלקן צודקות כנראה , למרות שהוא וצוותו הביאו 
למגזר החרדי קרוב לעשרים אלף דירות )כולל תכניות(. שלטונו 

היה יצוק בבטון ולא הייתה כל דרך מספרית להורידו. 
בבית.  להישאר  לאנשים פשוט  גרמו  אבל הטענות השונות, 
הצליחה  זעום,  בהפרש  וכך,  השני.   לצד  להצביע  חלילה  לא 
ואותם  שלום,  על  דיברה  בהתחלה  אשר  עיר  ראשת  לעלות 

אנשים בתוכנו ממש שמחו. 

בפועל, מה שקורה זה שהיא עושה כל מה שהיא יכולה להרוס 
ציבור  של  טרנספר  כולל  בעיר;  חרדית  להרחבה  אפשרות  כל 
מאבק  בראש  לעמוד  זכיתי  האחרונה  בשנה  ה'.  מרמה  חרדי 
ונגד תכניותיה, המסוכנות לציבור החרדי הרבה  נגדה  משפטי 
יותר מרון קובי בטבריה ומכרמל שאמה ברמת גן. רבבות דירות 
וכדומה, מהלכים  יורדים לטמיון, שלא לדבר על אכיפת בניה 
המציקים למאות משפחות )בינתיים(. וכל זה בגלל כמה אנשים 
כן הלכו  אילו אותם אנשים  יכול להימנע  והיה  שנותרו בבית. 

להצביע.
אגב רון קובי: גם הוא עלה לשלטון רק בגלל שכמה חרדים 
למועמד  הצביעו  וחלקם  אחרים,  חרדים  על  טענות  להם  היו 
המועדף עליהם. למרות שידעו שהסיכויים שלו הם בערך כמו 
של בן גביר. הוי כמה שילמנו וכמה נשלם בשנים הקרובות על 
אותה שאננות. כך גם קרה בעוד ערים שהפסדנו רק בגלל שהיו 
לאנשים טענות )אמיתיות( כנגד המועמד החרדי. וכך גם, אנו 

עלולים להפסיד את הכל, בשבוע הבא.
בין אם אתה מחפש עדיין דירה לעצמך או לילדים, ובין אם 
תגיע במהלך הקדנציה הקרובה לגיל הזה. בין אם אתה שולח 
ילד למוסד חינוכי או מתכנן זאת בעז"ה, תעשה טובה לעצמך, 
ותלך להצביע, למפלגה ריאלית. אם לא בשביל הגיוס והגיור, 

החינוך והדתות, אז בשבילך.

חושבים שזה רחוק? תשמחו שאינכם רואים את השלטים של לפידרמן. התמונה היא של גנץ, גאנץ שוואך )חלש, אידיש(, אבל המילים, אוי אלו 
מילים. והם מתכוונים לכך. במקרה הזה, מילה זו מילה. ואדישות שלנו יכולה להפוך את המילה למעשים שאינם ניתנים לתיקון.

"

ובחרת בחיים

לא כל יום פורים
איתמר בן גביר

אנחנו נמצאים בישורת האחרונה של מערכת הבחירות. ביום 
שני הקרוב, נצא כולנו להצביע. כזכור, כאשר הוכרזו הבחירות 
שהיו  התאריכים  אחד  נמצאים,  אנו  שבעיצומן  השלישיות 
עשויים להיות רלוונטיים ליום הבחירות, היה התאריך של חג 

הפורים. 
אז אמנם לא נצא להצביע בבחירות האלו כשאנו מבושמים, 
והחליטו  ברצינות  הפורים  עניין  את  שלקחו  מפלגות  יש  אך 
להקדים את המועד: אני מדבר כמובן על המפלגות ש”ס ויהדות 
ונעשו  עורן  את  הפכו  לפתע  הזו  הבחירות  התורה, שבמערכת 
באורח פלא ‘מפלגות ימין’. אנו שומעים מנציגי יהדות התורה 
כי הבית של הציונות הדתית הוא אצלם, ומש”ס אנו שומעים 

קריאות גיוועאלד על הסכנה בהקמת ממשלה עם הערבים.
לכאורה, מבורך. הנה, סוף סוף, המפלגות המתיימרות לייצג 
את הציבור החרדי זזות גם הן ימינה. אלא מאי? שברוך השם, 
הציבור לא טיפש והזיכרון שלו לא קצר, למרות שיש מי שרוצים 

לחשוב כך. עם כל ההערכה לגפני ודרעי, אנשי ימין הם לא. 
כדי  הישראלית  הפוליטיקה  בארכיון  עמוק  לנבור  צריך  לא 
ויהדות  ש”ס  נציגי  של  האמיתיות  עמדותיהם  מהם  לגלות 
אז   ,2018 לשנת  לחזור  מספיק  התורה,  יהדות  בעניין  התורה. 
שיתפו פעולה עם תומך הטרור אחמד טיבי, כדי לקבור את חוק 
המואזין, החוק שמטרתו הייתה לשים סוף לדציבלים הגבוהים 

הבוקעים מהרמקולים שבמסגדים בכל רחבי הארץ ומפרים את 
בעבר  התבטא  בעצמו  גפני  היהודים.  התושבים  של  שלוותם 
באומרו: “בנושא המדיני אני יותר קרוב לעמדות השמאל”. מה 
משמעות ה”קירבה” של גפני לעמדות השמאל? העובדה שהוא 
מעוניין “לעשות סוף” ל’יישובים המבודדים ביהודה ושומרון’ 
)כך אמר בקולו(? וכל זה, מבלי לחזור עד לגירוש מגוש קטיף, 
שלא יכול היה לעבור בלי בריחתו של ליצמן לים המלח בזמן 

ההצבעה על תכנית ההתנתקות בכנסת. 
ומה בעניין ש”ס? “אם נתניהו ילך לוויתורים – ש"ס אתו”. 
את הדברים האלה אמר לא אחר מאשר יו”ר ש”ס, אריה דרעי, 
האיש שכזכור בגללו עבר הסכם אוסלו. אם כן, לא ימין, ולא 
קרוב לימין. לכל היותר, כאמור, תחפושת נחמדה שהקדימה את 

פורים בכמה שבועות. 
מסכימים  הזה,  העיתון  מקוראי  שרבים  בוודאות  יודע  אני 
עוצמה  עבור  להצביע  ורוצים  אמיתותם  את  מבינים  לדבריי, 

יהודית, אך חוששים. 
אנו  בחירות,  מערכת  בכל  כמו  האלו,  הבחירות  אל  ובכן, 
ישראל  ארץ  ישראל,  תורת  הצלת  אחת:  מטרה  חדורי  מגיעים 
בשורה  מבשר  הסקרים,  כל  פי  על  כיום,  המצב  ישראל.  ועם 
בסקרים  כוחו  את  למקסם  מצליח  הימין  גוש  קיפאון.  אחת: 
המחמיאים ביותר לכמות של לכל היותר 57 מנדטים. כדי שגוש 

תקרת  את  ישבור  הימין 
ויצליח  הזו  הזכוכית 
לטפס ל-61 מנדטים, חייב 
דרמטי,  משהו  להתרחש 

כזה שיזעזע את הקיפאון במפת הגושים ויטה את הכף לטובת 
גוש הימין. ה’משהו הדרמטי’ הזה יכול לקרות רק אם עוצמה 
4 מנדטים, שיכריעו את הכף לטובת גוש הימין  יהודית תקבל 

ולטובת ממשלת 61. 
אם  החלופה:  על  חשבו  אך  קל.  יהיה  לא  זה  מודה,  אני 
בפעם  הצביע  לה  מפלגה  לאותה  יצביע  מכם  ואחד  אחד  כל 
לבחירות. שוב  ונלך שוב  אותו הדבר,  יישאר  הקודמת, המצב 
יישפכו מאות מליוני שקלים מיותרים, ושוב ניכנס לתקופה של 

פילוג ושיסוי. 
הצבעה לעוצמה יהודית, למעשה, טומנת בחובה רווח כפול: 
ממשלת  הקמת  וגם  מיותרות,  רביעיות  בחירות  של  מניעה  גם 
תדאג  יהודית,  עוצמה  המנדטים של  ארבעת  חזקה, שעם  ימין 
אותה,  ולטפח  ישראל  מדינת  של  היהודית  הזהות  על  לשמור 
זה  ישראל.  ארץ  על  וכמובן תשמור  את שמירת השבת,  תחזק 
או ממשלת ימין עם עוצמה יהודית, או בחירות בפעם הרביעית. 

בידיכם הדבר. 
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מאת: אוריאל צייטלין

צילומים: דוברות המשטרה, דובר 

צה"ל

"כל פעם שיש אזעקה, אני מרגיש כאילו אני 
ללכת  עצמי  את  מכריח  אני  ואז  לזוז  יכול  לא 
לחדר שהוא מוגן", תיאר השבוע ילד שבעבורו 
הקסאמים",  "דור  חייו.  אימת  היא  אזעקה 
אין  בה  מציאות  לתוך  שגדלו  הילדים  נקראים 
אפשרות להתרחק מהבית בלי לחשוש מאזעקת 
צבע אדום. בתחילת השבוע ילדי הדרום נאלצו 

להתמודד שוב עם מטחי טילים שנורו לעברם.
הלילה  בשעות  בינתיים,  הסתיים,  הסיוט 
בפיקוד  מצב  הערכת  לאחר  שלישי.  יום  של 
הדרום ובפיקוד העורף, הוחלט להסיר את כלל 
שדרות,  נתיבות,  אשקלון,  ברשויות  המגבלות 
אזורית  מועצה  אשקלון,  חוף  אזורית  מועצה 
מועצה  הנגב,  שדות  אזורית  מועצה  אשכול, 
אזורית שער הנגב קודם, הוחלט על פתיחת כלל 
עוטף  באזור  האחרונים  בימים  שנסגרו  הצירים 
שדרות  בקו  הרכבות  תנועת  חידוש  ועל  עזה, 

ואשקלון. 
יורם  ניצב  דרום,  מחוז  מפקד  במקביל, 
הערכת  אחרי  בבוקר  שלישי  ביום  הנחה  סופר, 
ופריסה של השוטרים,  מצב על המשך פעילות 
הלוחמים והחבלנים בכוחות מתוגברים. "חבלני 
זירות  במספר  אלה  בימים  טיפלו  המשטרה 
הסיור  שוטרי  פעלו  לצדם  נפילות.  אותרו  בהן 
נתנו  וכלל השוטרים  הזירות  ואבטחת  בשמירה 
מענה לאירועי השגרה. היערכות המשטרה כפי 
נקיטת אמצעי  לצד  ביומיים האחרונים  שנעשה 
הביטחון  כוחות  להנחיות  והישמעות  זהירות 
ִהיוּו תנאים הכרחיים לצמצום סיכויי ההיפגעות 

של האזרחים", נמסר מדוברות המשטרה.
בסמוך  בוקר,  לפנות  ראשון  ביום  החל  הכל 
הדרומית  בחטיבה  תצפיתנים   ,6:30 לשעה 
פלסטינים  חשודים  שני  זיהו  עזה,  אוגדת  של 
על  רכובים  הם  כאשר  הגבול  לגדר  שהתקרבו 
גבי אופנוע. בשלב מסוים ניגש אחד החשודים 
לגדר והניח מטען חבלה. מיד הוקפץ לזירה כוח 
של חטיבת כפיר. החיילים ירו טיל נ"ט וכן ירי 

מנשק קל לעבר שני המחבלים. 
המחבלים  בכוונת  צבא,  גורמי  הערכות  לפי 
על  האחראים  ובעובדים  בכוחות  לפגוע  הייתה 
נגד  והחומה התת-קרקעית  גדר המערכת  בניית 
מנהרות. המחבלים חוסלו ומאירוע זה נשאר לנו 
מאבק  המראה  שפורסם  הרצועה  מתוך  תיעוד 
לתפוס  שמנסים  צה"ל,  של  וטנק  דחפור  של 
בתקרית,  שנהרג  המחבלים  אחד  של  גופה 
הגופה  את  לקחת  מנסה  עזתים  קבוצת  ומנגד 
כדי  תוך  לעברם,  דוהרים  והטנק  כשהדחפור 
צה"ליים.  צלפים  של  ירי  גם  לעברם  שמבוצע 
שני  של  גופותיהם  את  לאסוף  ביקשו  בצה"ל 

מחבלים, שנהרגו הבוקר מאש צה"ל. 
טנק  ידי  על  מאובטח   D9 עם  נכנס  הצבא 
הסתיים  המאבק  הזאת.  הפעולה  את  ועשה 
ושנייה  צה"ל,  ידי  על  נלקחה  אחת  כשגופה 
נתפסה על ידי הפלסטינים. גורמים בצה"ל אמרו 
בעקבות האירוע כי "כלי הנדסי של צה"ל פינה 
גופה של אחד המחבלים בדרך שלא תסכן חיי 

חיילינו ובהתאם לנהלים ולתנאי השטח".
לנקום  איימו  האיסלאמי  ובג'יהאד  בחמאס 
"הידיים שלנו על ההדק  בישראל על התקרית: 

בעבר  שנקמו  כמו  השהידים  דם  את  ינקמו  והן 
הטרור  מארגון  נמסר  אביב",  תל  את  והפציצו 
האסלאמי,  הג'יהאד  בכיר  האסלאמי.  הג'יהאד 
כי  ואמר  לתקרית  התייחס  רדואן,  אסמאעיל 
העם  נגד  הכיבוש  של  נתעב  ב"פשע  מדובר 
הפלסטיני – הוא לא יעבור ללא תגובה הולמת". 
הפלגים  בוחנים  זו  "בשעה  כי  הוסיף  עוד 
הפלסטינים את דרכי התגובה, וללא ספק תהיה 

תגובה שכזו".

 ישראל מותקפת

סוללות  נפרסו  בישראל  האיומים,  בעקבות 
הארץ  ברחבי  רבים  במוקדים  ברזל  כיפת 
ביום  אחה"צ  בשעות  הכוננות.  והועלתה 
לעבר  שיגר  האיסלמי  הג'יאהד  ארגון  ראשון, 
במטחים  רקטות  עשרות  עזה  ועוטף  אשקלון 
כיפת ברזל  ידי מערכת  על  יורטו  כבדים. חלקן 
ונוספים נפלו בשטחים פתוחים. עד לשעת חצות 
שוגרו לעבר שטחי ישראל כ-30 רקטות. פיקוד 
את התושבים מחשש  להגביל  - החליט  העורף 
לשלומם. במקביל נערכו התייעצות ביטחוניות, 
לגבולות  מחוץ  גם  תקיפה  על  הוחלט  בהן 
ישראל וצה"ל פגע ביעדים צבאיים של הג'יהאד 

האסלמי בדמשק.
הטרור  שארגון  בשעה  המשיכה  האירועים 
מוכן  הוא  לפיהם  מסרים  העביר  הרצחני 
על  החליטו  כבר  בצה"ל  אך  אש,  להפסקת 
הזו  התקיפה  יותר.  המשמעותית  התקיפה 
הכניסה ללא ספק את הארגון להלם, הם לא צפו 
פגיעות גם בסניפים של הארגון במדינת האימה 
ארגון  נשמר השקט מצד  סוריה. מאותן שעות, 
להמשיך  החליטו  ובישראל  האסלמי  הג'יהאד 
שיימשך  הנחה  מתוך  לתושבים,  ההנחיות  עם 
 2 נהרגו  התקיפות  אותן  במהלך  שכן,  הירי, 

פעילים מרכזיים של הארגון בסוריה.
מי שנותר אדיש להסלמה הוא הארגון השולט 
ברצועה. חמאס אינו שותף כלל לאותם אירועים 
טרם  הארגון.  תוקפת מטרות של  אינה  וישראל 
השיגורים לעבר שטח ישראל, השליח של קאטר 
שהה  החמאס  לארגון  הכספים  את  שמעביר 
ברצועה ורק כמה דקות אחרי שעזב את הרצועה 
שיחות  שהיו  שמלמד  מה  השיגורים,  החלו 
בג'יהאד  התבקשו  ובהן  הארגונים  בין  טלפון 
יהיה  השטח  אשר  עד  הרקטות  ירי  עם  להמתין 

נקי.
מערך  ישנו  חמאס  הטרור  לארגון  בנוסף, 
כוחות מיוחד אשר תפקידו לסכל ירי לעבר שטח 
בהסלמה.  מעוניין  אינו  הארגון  כאשר  ישראל 
הכוחות  אותם  אנשי  את  פינה  החמאס  הפעם, 
לעבר  לירות  המתחרה  לארגון  לאפשר  בכדי 

שטחי ישראל.
היה שקט  לשני  ראשון  שבין  הלילה  כאמור, 
יום  בבוקר  בישר  צה"ל  דובר  אך  לחלוטין, 
על  בצה"ל  הוחלט  המצב  הערכת  לאור  כי  שני 
וצירים סמוכים לגדר המערכת  חסימות אזורים 

ברצועת עזה. 
זיקים  חוף  סגירת  על  הוחלט  בנוסף, 
תנועת  עצירת  על  הוחלט  בנוסף,  למבקרים. 
הרכבות בין אשקלון לשדרות. האזורים והצירים 
החקלאיים  הגישה  צירי  כלל  הינם  שנחסמו 
מערבית לכביש 232, ונסגרו גם הצירים הבאים 
זיקים  מצומת   –  4 מס׳  כביש  הכיוונים:  לשני 
מס׳  כביש  העשרה.  לנתיב  הכניסה  צומת  ועד 

יד מרדכי ועד כביש הגישה לניר  34 – מצומת 
ועד  מפלסים  מצומת   –  232 מס׳  כביש  עם. 
לצומת כפר עזה. כמו כן, נאסרה כניסה לגבעת 
״קובי״ בשדרות, אנדרטת ״החץ השחור״, גבעת 
הפעמונים על שם אסף סיבוני ז״ל, גבעת נזמית 
על  ההנחיות  כן,  כמו  הבודד״.  ״הפרש  וגבעת 

ביטול לימודים, נשארו גם הן.
מיותרות  היו  לא  ההגבלות  השקט,  חרף 
שוב  שני,  יום  צהרים  לקראת  ניסים.  והולידו 
עשו  טילים  ומתחי  אדום  צבע  אזעקות  נשמעו 
את דרכם ליישובי יהודים. אחת הרקטות נפלה 
בחצר גן ילדים שהיה ריק בחסדי שמים בעקבות 
היום.  כל  לאורך  פסקו  לא  המתחים  ההגבלות. 
הכל  בסך  כי  דווח  המוקדמות,  הערב  בשעות 
שוגרו באותו היום כ-60 רקטות, כאשר במקביל 

צה"ל תוקף כל העת ברצועת עזה. 

 הפסקת אש 

הפסקת  על  דיווחים  צצו  הערב  כל  לאורך 
הג'יהאד  הודעות  לפי  הגיעה.  גם  שבסוף  אש 
עזה  ברצועת  הפלסטיניים  הפלגים  האיסלאמי, 
הסכימו להפסקת אש ולעצור את סבב האלימות 
הנוכחי – בתנאי שישראל תפסיק את התקיפות 

שלה ברצועה. 
דובר הזרוע הצבאית של הארגון, אבו חמזה, 
על  "הודענו  כי,  הצהריים  אחר  שני  ביום  אמר 
סיום התגובה הצבאית על ההתנקשות בפעילים 
שלנו בחאן יונס ובדמשק, אך האויב לא הפסיק 
לכן,  שלנו.  והפעילים  המוצבים  את  תקף  ואף 
הגבנו על בסיס תקיפה מול תקיפה. אנו מודיעים 
לאויב, שעליך לא לנסות אותנו והאיומים שלכם 

לא מפחידים אותנו". 
"כל אחד מהנהגת הישות שמהמר על שבירת 
יפסיד  וטרור  תוקפנות  באמצעות  ההתנגדות 
בתקשורת  ציין.  שלו",  הפוליטי  העתיד  את 
ההתנגדות  בפלגי  שבכיר  דווח  הפלסטינית 

ברצועה מסר כי "הפלגים הפלסטיניים הסכימו 
לקבע  הזדמנות  המצרים  למתווכים  לאפשר 
ההתנגדות  פלגי  האש.  הפסקת  הסכם  את 
כדי  בשטח  ההתפתחויות  אחר  מקרוב  יעקבו 
להעריך עד כמה ישראל מחויבת לתנאי הפסקת 
לאל-ג'זירה:  מסרו  פלסטיניים  מקורות  האש". 
בין  הדדית  אש  הפסקת  הושגה  כי  "מאשרים 

צה"ל לרצועת עזה".
על פי מקורות בפלגים ברצועת עזה, הפסקת 
האש נכנסה לתוקף באופן הדדי ובו-זמני בשעה 
23:30 – כך דווח ברשת אל ג'זירה, זאת לאחר 
כבר  האש  נצירת  על  קודמים  דיווחים  שהיו 

בשעה 22:00 – והירי לדרום נמשך.  
במהלך אותו היום תקף צה"ל עשרות יעדים 
עזה,  רצועת  ברחבי  האיסלאמי  הג'יהאד  של 
ימיים  לחימה  אמצעי  לאחסון  מתחמים  שכללו 
ומתחמים צבאיים המשמשים לאימונים, מתחם 
לאימונים  המשמש  יונס  בחאן  גא"פ  של  צבאי 
קרקע  תת  תשתית  וכן  לחימה  אמצעי  ולאחסון 
שיגור  עמדת  צה"ל  תקף  בנוסף  הארגון.  של 
האחרונה  ההודעה  הטרור.  ארגון  של  רקטות 
מדובר צה"ל על תקיפה ברצועה נמסרה בשעה 

 .20:27
העורף  פיקוד  המתיחות,  המשך  בעקבות 
שלישי  ביום  לימודים  יתקיימו  לא  כי  הנחה, 
באשקלון, נתיבות, שדרות והמועצות האזוריות 
ושער  נגב  שדות  אשכול,  אשקלון,  חוף 
לעבודה  לצאת  היה  ניתן  אלה  באזורים  הנגב. 
זמן  לפני  מוגן  למרחב  להגיע  שאפשר  בתנאי 

ההתגוננות. 
הפסקת האש שנכנסה לתוקפה בשעות הלילה 
למעט  עזה  עוטף  ביישובי  לתושבים  גרמה 
שני  מצד  אך  אזעקות,  אין  אחד  מצד  בלבול. 
קשה לחזור לשגרת חיים שהופרה עם ירי מסיבי 
מהתושבים  רבים  קצר.  בזמן  רקטות   100 של 
תטלטל  המזויפת  שהשגרה  החשש  עם  נותרו 

אותם רק לכמה ימים.

נס סמוך 
לישיבה

הג'יאהד  מארגון  שמחבלים  לאחר  הדרום  יישובי  לעבר  נורו  רקטות  מאות 
רסיסי  בשדרות:  נס   · וחוסלו  לגדר  בסמוך  חבלה  מטען  הניחו  האסלאמי 
· לאחר הערכת מצב בפיקוד  ריק מאדם  בגן משחקים, שהיה  רקטה פגעו 

הדרום ובפיקוד העורף, הוחלט להסיר את כלל המגבלות בדרום

נפל רקטה בחצר בית בשדרות | צילום: עיריית שדרות



רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!

1-599-550-560cs@mthermon.co.ilwww.skihermon.co.il
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