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בעוד שלושה שבועות בלבד, אם לא נתעשת כך תיראה ממשלת ישראל: 

זה כבר לא תרחיש מופרך: עם ההודעה הדרמטית 
של יו"ר הרשימה הערבית המשותפת איימן עודה על 
הסכמתו להצטרף לקואליציה, נסללה הדרך להקמת 
ממשלת שמאל אנטי חרדית בראשות יאיר לפיד 
ובני גנץ • וכך זה ייראה: על כס ראש הממשלה יושב 
יאיר לפיד, לצידו שר הביטחון אביגדור ליברמן, שר 
הפנים איימן עודה, שר הדתות אלעזר שטרן, שר 
הפריפריה רם בן ברק, שרת החינוך סתיו שפיר, שר 
החוץ אהוד ברק ושרת הבריאות יעל גרמן • קווים 

מפחידים לימים הבאים • שי בן מאיר, עמ' 12-16

מיוחדתמהדורה  2תשע"טבחירות 

זמן אלול תשע"ט: פריחת 
שיא של עולם התורה הספרדי
הנתונים נחשפים: מעל 600,000 בני הציבור החרדי מילדי הגנים ועד אברכי הכוללים ישובו אל 

ספסלי הלימודים והיכלי התורה • עולם הישיבות מונה כ-37,000 בחורים בישיבות הקטנות ומעל 
ל-38,000 בחורים בישיבות הגדולות • במוסדות החינוך לומדים כחצי מיליון תלמידים • עמ' 18

ממשלת הזדון של יאיר לפיד

חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א:

"סכנה גדולה נשקפת לכל 
הקדוש והיקר; אסור לנו לישון!"

כותל המזרח בתפארתו
הרב אריה דרעי

הכול יכול להיעלם!
לא  שחלילה  כדי  יקר,  תורה  בן 
ייווצר מצב שלא התרעתי מספיק או 
לא הבהרתי את התמונה, הנה אני אומר 
לך את הדברים באופן הכי ברור: כל מה 
שאתה רואה היום – הכל עלול להיעלם. 
כל תקציבי הישיבות והכוללים, רשת 
החינוך המפוארת שלנו המתחילה כעת את 
השנה החדשה בתנופה גדולה, רשת אל 
המעיין על כל מפעליה, העשייה האדירה 
של התנועה ונציגיה באינספור תחומים - 
כל השפע הגדול שהתרגלנו אליו בשנים 
האחרונות, עלול ביום בהיר אחד להיפסק. 
זה כבר לא בעיה פוליטית שאני יכול 
לפתור לבדי, זו אחריות כבדה והיסטורית 
הרובצת גם עליך אישית ועל כל אחד 

ואחד מבני התורה החרדים לדבר ה'.
המאמר המלא בעמ' 8

מנהלי הישיבות מתריעים בפאנל מיוחד: 

"עולם התורה עומד 
בפני סכנה קיומית"

רב 
שיח

מרן ראש הישיבה שליט"א במשאו 
בכנס רבני וראשי העדה הבוכרית: 

"כל ה'יש' המבורך 
של מוסדות התורה 

והחינוך הכול בזכות 
מרן רבינו זי"ע" • עמ' 8

עמודים 26-28

התאחדות הספרדים
שומרי תורה תנועתו של 

מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל

בֶט יְהוָּדה בְּדֹחַק וּבְצַעַר ֵשׁ
לעמוד על נפשנו
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מו"ל: הדרך הוצאה לאור בע"מ
עורך: אברהם דוב גרינבוים

טלפון: 0733-214444 |  פקס: 0733-700333  
Haderec@gmail.com :מייל מערכת / וועדה הרוחנית

Haderech2017@gmail.com :מייל מנויים
הפצה ומנויים: 8427*
עיצוב גרפי: ברפלד

כל המודעות באחריות המפרסם ובכפוף להחלטת הוועדה הרוחנית

לאחר שבועות של בין הזמנים, בהם יצאו 
בני הישיבות ואברכי הכוללים ונתנו פסק 
זמן לעצמותיהם היגעות והמונחות במשך 
כל ימות השנה על ספסל הלימודים, לאחר 
עצירה ומרגוע בין פרשה לפרשה, שבים 
טובי בנינו ותלמידינו לאוהלי תורה, ל"ביני 
עמודי - היכי דהוו גרסי", וכדברי חז"ל כי 
בית המדרש בו לומדים הינו מקום קדוש, 
וזה שער השמים להעלות תפילות עמך בית 

ישראל השמיימה.
וקווי ה' יחליפו כוח, להתחיל ביתר 
שאת וביתר עז את זמן אלול תשע"ט 
כמבוא וכפתח לשנת הלימודים תש"פ, 
המנשבת מאחורי כותלנו ומגיעה בסערה. 
הנתונים  את  מביאים  'הדרך'  סופרי 
והמספרים שמאחורי מעצמת עולם התורה 
וכותל המזרח שפותח שעריו ומקבל אלפי 
תלמידים לתורה וליראה בדרך חכמינו 

ורבותינו גדולי ומאורי הדורות זי"ע.
לצד כל ה'יש' המבורך כשרואים את 
חצרות אלוקינו יפריחו עולה מאליה השאלה: 
מי ילד את כל אלה? ועל כך תשובתו הכנה 
והברורה של מרן ראש הישיבה שליט"א 
אותה מסר השבוע בכנס המרכזי של רבני 
העדה הבוכרית כשאמר בפניהם: "זכרו את 
מי שהנחיל לנו הכול, והכול בכוחו של אותו 
זקן, מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל שהקים 

עולה של תורה ויראה".
בימים אלו כשכל אלו עומדים על כף 
המאזניים וכפי שמעידים מנהלי תלמודי 
התורה שחושפים ברב שיח מיוחד מעל 
גבי 'הדרך', כי החשש הוא גדול מפני 
עלייתו לשלטון של מי ששם לו למטרה 
לקעקע את כל עולם התורה, שומה עלינו 
לשנס מותניים ולחזק את בדק הבית של 
התנועה הקדושה ולא לאפשר לאף קול של 
יהודי שומר תורה ומצוות להיאבד בתהום 
הנשייה. כל קול יקבע את גורל מוסדות 
בנינו ובנותינו ואת עולם החינוך שבבנינו 
ביזע ועמל רב, ואשר הייתה משאת נפשו 
של מרן רבינו זי"ע בהחזרת עטרה ליושנה. 
בני התורה, בני הישיבה היקרים, דעו 
לכם כי אתם עמלנו ולגורלכם אנו חרדים. 
נמשיך בע"ה לשמור עליכם ועל פך שמן 
הטהור שיבהיק שבעתיים עדי נזכה כולנו 

לגאולה העתידה במהרה, אמן.

שובו לכם 
לאוהליכם

אליהו אדרי

"המצב לא פשוט כלל ועיקר, עולם התורה 
נמצא בסכנה ויש ציבור גדול שאדיש", כך 
מזהיר הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א, 
חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'אור 
החיים', בשיחה מיוחדת ל'הדרך' לקראת 

הבחירות הקרובות.
"לא מבינים ולא זוכרים מה היה כאן עם 
לפיד רק לפני כמה שנים", אומר הגר"ר, 
"הייתה סכנה גדולה לכל הקדוש והיקר, הייתה 
סכנה לישיבות, את הלחם של הילדים רצו 
לקחת. ברוך השם בשנים האחרונות השליחים 
הנאמנים של עולם התורה, נציגי תנועת ש"ס 
הקדושה, הצליחו למחוק את כל הגֵזרות של 
הימים ההם, והצליחו במאמץ גדול ובחסד 
ממרום לחזק מחדש ולסתום את הפרצות. 
ולכן הציבור שוכח, הציבור כבר לא זוכר איך 
היה כאן רק לפני ארבע שנים, אבל התפקיד 
עכשיו הוא לעורר את הציבור, אסור לישון, 

עת לעשות לה' הפרו תורתך".
בקולו של ראש הישיבה אנו שומעים 
את הדאגה ואת החרדה מפני הבאות. הוא 
פותח את סגור לבו ואומר: "אני אכן מודאג, 
המצב לא פשוט כלל ועיקר, מערכת בחירות 
היא תמיד מלחמה, אבל עכשיו זו מלחמה 
בתחפושת, לא יודעים להבדיל בין אויב 
לאוהב. כולם לובשים תחפושות ויש כאלו 
שמתבלבלים, לא יודעים מה עומד מאחורי 
זה, וזה הדבר הכי חמור והכי מפחיד שיש".

ראש הישיבה ממשיך ואומר: "פעם היה את 
לפיד, כולם ידעו מי האיש ומה דעותיו, אבל 
לפיד שם לב שהציבור חשף את תוכניותיו, 
ולכן במקום לצאת עם הפנים שלו לרחוב הוא 
מסתתר מאחורי מפלגה. אבל בפועל זה אותו 
לפיד, אותן תוכניות ואותו רצון לקעקע את 
עולם התורה, לפגוע בישיבות הקדושות – 
הכל עטוף עם צלופן. לכן הדאגה היא גדולה, 

הציבור לא מספיק ער לסכנה".
כיצד, אם כן, צריך לעורר את הציבור?

"זו אכן משימה לא קלה ולא פשוטה, אבל 

אין לנו ברירה. התפקיד שלנו הוא לפעול 
ולעשות. בחסדי השם גדל כאן דור מפואר. 
יש לנו עשרות אלפי אברכים בכל הארץ. 
בכל מקום יש כוללים, יש אברכים חשובים. 
התפקיד שלהם עתה הוא לעבור בית בית, 
להסביר לכולם על מה נטושה המערכה. אנשים 
יש להם לב חם ליהדות, אנשים אוהבים לכבד 
את המסורת, אבל הם לא יודעים, ולכן צריך 
להסביר ולצאת עם זעקה גדולה בכל העיר, 
חייבים לעצור את האדישות. אם לא נתעשת 

בזמן זה יהיה ממש מאוחר".
השנים  של  הברוכה  העשייה  אולי 
האחרונות של תנועת ש"ס כבר השכיחה 

את שנות הרעב בימי לפיד?
"אכן זה ממש כך, הייתה כאן עשייה ברוכה 
של נציגים יראי שמים, נציגי התנועה הקדושה 
שעשו ופעלו למען עולם הישיבות. קשה 
להיזכר איך היה כאן רק לפני כמה שנים, 
בימים ההם שלפיד הבן היה שר האוצר או 
בימים שלפיד האב היה שר המשפטים, היו 
אלו תקופות קשות לעם התורה, ממש חששנו 
לחורבן של הישיבות הקדושות, לא נתנו כלום 
ורצו להרוס את הכל. כואב לחשוב על אותם 
ימים קשים, אבל מצד שני חשוב לנו להזכיר 
את הדברים האלו, בשנים האחרונות אומנם 
היו שנים טובות יותר, אבל אסור לשכוח מה 
היה ולהבין מה יכול להיות כאן, ולמרבה 
הכאב זה נמצא בפתחנו, הציבור אדיש וזה 

מה שמפחיד יותר מכול".
על מי מוטל לצאת ולפעול בימים אלו 

למען חיזוק עולם התורה?
"זו מלחמת קודש. חייבים כולם להירתם. 
אף אחד לא יכול להישמט מהמערכה הגדולה 
הזו. אברכי הכוללים ובני הישיבות, וכמובן 
בעלי בתים, אף אחד שלא יישאר בבית. לצאת 
ולפעול! לכל אחד אחד יש קרובים וידידים, 
וצריך לדבר עם כולם ולא להפסיד אף אחד".
מה הזכות שיש למי שמצביע לתנועת 

ש"ס?
"להצביע לתנועת ש"ס זו גם זכות וגם 
חובה", פוסק הגר"ר אלבז. "הזכות היא לשמוע 
בקול דברי חכמים ולהיות שותפי אמת בכל 
העשייה הברוכה, כמו שמרן רבינו זי"ע תמיד 
היה אומר, שכל בית כנסת או מקווה שנבנית 
בזכות הפעילות של ש"ס, כל מי שהצביע 
יש לו חלק בכך ויקבל על כך גן עדן. ולכן 
הזכות היא גדולה ורבה, זכות שלא נעצרת 
אלא ממשיכה כל הזמן; ככל שבתי הכנסת 

והישיבות מתרחבים, כל הזכויות גדלות.
"אבל להצביע לתנועת ש"ס זו גם חובה, 
מדין מצוות 'לשמוע בקול דברי חכמים'. כולנו 
יודעים וזוכרים כי מרן רבינו זי"ע ביקש 
שמרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א 
ימשיך את דרכו בקודש במועצת חכמי התורה 
ויעמוד כאורים ותומים לדור שלנו, מרן רבינו 
זי"ע קרא עליו 'פה קדוש' וציווה על כולנו 
לשמוע בקולו, ולכן כששומעים אנו היום את 
קריאתו של הכהן הגדול מאחיו מרן ראש 
הישיבה חכם שלום כהן ומועצת חכמי התורה 
שליט"א עלינו לקיים את מצוות 'ועשית 
ככל אשר יורוך'. ליהודי שומר מצוות אין 
אפשרות אחרת, חונכנו מילדות לשמוע בקול 
דברי חכמים, וכך אכן נעשה בלא לסור ימין 

ושמאל".

צימאון וכמיהה

מערכת הבחירות הנוכחית יוצאת דופן, בכך 
שהיא נקלעה אל תוך ימי הרחמים והסליחות. 

חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'אור החיים', הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א, בשיחה מיוחדת ל'הדרך':

"סכנה גדולה נשקפת לכל הקדוש והיקר;
אנחנו חייבים להתעורר!"

שיחה נוקבת מפי גדול מקרבי הלבבות בדורנו, על גודל השעה ועל חובתו של כל 
אחד ואחד לפעול למען הצלחתה של תנועת ש"ס בבחירות • על האדישות: "אם 
לא נתעשת בזמן זה יהיה ממש מאוחר" • על אויבי הדת: "פעם היה את לפיד, 
כולם ידעו מי האיש ומה דעותיו, אבל היום הוא עטוף בצלופן" • על ימי 
התשובה: "עלינו למול את עורלת הלב, מול אלה שרוצים לעקור את השבת, 
לעקור את התורה" • על העם שבשדות: "לא להאמין כמה העם מחובר ואוהב 
את תנועת ש"ס" • ועל ההישגים: "כיום ניתן לצאת ולהצביע ולומר בקול גדול: 

החזרנו עטרה ליושנה" • תמרור אזהרה

"מערכת בחירות היא 
תמיד מלחמה, אבל 
עכשיו זו מלחמה 
בתחפושת, לא יודעים 
להבדיל בין אויב לאוהב. 
כולם לובשים תחפושות 
ויש כאלו שמתבלבלים"
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חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'אור החיים', הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א, בשיחה מיוחדת ל'הדרך':

לכאורה זהו עירוב מציק בין קודש לחול, אבל 
עבור הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, אין הבדל 
בין לעורר יהודים לשוב אל אביהם שבשמים ובין 
לעורר אותם לחזק את תנועת ש"ס ולהרחיב את 
גבולות הקדושה בארץ ובעולם. הכל רצון השם, 

הכל עבודת השם.
השוכנת  הקדושה,  החיים'  'אור  ישיבת 
בטבורה של עיר הקודש, משמשת כמגדלור 
לאלפי יהודים שבאו לחסות בצילה בימים 
הנוראים, להתפלל ולהעתיר ולבקש סליחות 
במעמד אלפי ישראל מדי לילה. "איזה קידוש 
השם יש כאן בכל לילה", מטעים ראש הישיבה, 
"לראות יהודים לכאורה רחוקים מתורה ומצווה, 
מגיעים לכאן להיטהר ולפתוח דף חדש – וכי 

יש לך דבר גדול מזה?"
"כולנו נקיים את המצווה למול את עורלת 
מול אלה שרוצים לעקור את השבת,  הלב, 
לעקור את התורה", הוא זועק מול אלפי היהודים 
הנרגשים המאזינים בקשב רב לדבריו, ובהם אנשי 
עסקי בכירים במשק וקצינים גבוהים בכוחות 
הבטחון. "מרדכי היהודי אמר לאסתר 'אם החרש 
תחרישי בעת הזאת', הקדוש ברוך הוא בוודאי 
יעזור, אבל מי שלא יפעל, מי שלא יעשה למען 

התורה, חלילה וחס..."
הוא גומא את ארץ ישראל לאורכה ולרוחבה, 
יורד אל העם, משתתף ועומד בראשות כנסי 
התעוררות ועצרות עם, להביא את דבר השם, 
לעורר את הלבבות, לחזק את הנחשלים ולהביא 
את דבר התנועה הקדושה בגאון וברוממות הרוח. 
"כשאני מסתובב ונוסע לכינוסים של התנועה 
הקדושה", אומר הגר"ר אלבז ועיניו נוצצות, "אני 
רואה כיצד מגיעים 'עמך', מכל ערי השדה, מכל 
הארץ, כולם מרגישים מחוברים לקדושה, לתורה, 
ליראה ולאהבה, הם מתחברים, צועקים 'שמע 
ישראל', מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, הם 
מחפשים להיות טובים, אנחנו מאירים להם את 
הנקודה היהודית הטמונה בקרבם, והם מרגישים 
קרובים אל השם. רואים את הכמיהה ואת הצימאון 
ואת החיבור של עם ישראל למסורת. לא להאמין 
כמה העם מחובר ואוהב את ש"ס, הציבור הזה הוא 
פרי חזונו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, 

שגידל וטיפח וריבה אותם באהבה וביראה".
והוא שב ומזהיר: "ללא תנועת ש"ס חזקה 
לא נוכל להמשיך למנף את הפעילות הגדולה. 
ללא אלפי תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם 
חטא, שממלאים בהבל פיהם את ארץ ישראל 
בקדושה ובטהרה מדן ועד אילת – אין לנו זכות 
קיום. ללא רבבות בחורי החמד שפותחים את 
שערי הישיבות בסערה ומתחילים את זמן החורף 
בשקידה וביגיעה – אין לנו זכות קיום. ללא אלפי 
אברכי החמד, תלמידי הכוללים, ללא מרביצי 
התורה היראה והמוסר, מוסרי הנפש לקרב יהודים 
לאביהם שבשמים – ללא כל זאת אין לנו זכות 

קיום כאן בארץ.
"ואת כל זה", מדגיש הגר"ר אלבז, "יש לזקוף 
לזכות התנועה הקדושה, שהרימה ראשה של 

עטרת יהדות ספרד והקימה בגאון את עולם 
התורה, שכיום הזה ניתן לצאת ולהצביע ולומר 

בקול גדול: 'החזרנו עטרה ליושנה'".

גדולים צדיקים

את החיבור עם מרן רבינו הגר"ע זי"ע יצר 
יבלחט"א הגר"ר אלבז בגיל צעיר מאוד, מיד עם 
נישואיו. הוא רכש מפיו תורה ודעת ב'מתיבתא 
הראש"ל' ואף נסמך להוראה ולדיינות באותם 
ימים. "מרן רבינו זי"ע האדיר קודם את עולם 
התורה ואחר כך גם החזיר עטרה ליושנה. בעיניו, 
להחזיר את הלימוד הישיבתי ואת כותל המזרח 
של עולם התורה היה לא פחות חשוב ואולי אף 

יותר מהקוממות המפלגתית.
"הרבה לפני שנכנס לעשייה ולהקים את 
אדמות,  עלי  חייו  שהיה  בדבר  עסק  ש"ס, 
להחזיר את הלומדים הביתה, להקים ישיבות, 
מתיבתות, תלמודי תורה, בתי ספר וסמינרים. 
היום כשרואים את הפירות המבורכים, את עשרות 
אלפי התלמידים של רשת החינוך 'בני יוסף', 
יודעים מי ילד כל אלה. הכל בזכותו של אותו 
זקן וכולנו חייבים בכבודו וחייבים לו הכרת הטוב, 
על כל מה שעשה ופעל אותו צדיק במסירות נפש 

של ממש כל השנים".
כשהגר"ר אלבז יצא בימים ההם לערי השדה 
להשמיע את דבר השם, הוא ראה בעיניו כמודל 
את מרן רבינו זי"ע איך כיתת רגליו להביא תורה 
לעם שבשדות: "מרן לא ראה כל זילות בכך 
שהוא, רבן של ישראל, צריך ללמד את הציבור 
הלכות פשוטות, הלכות שבת, הלכות ברכות 
השחר. זה היה בנפשו, לקרב כל יהודי. זה היה 

מרן. זו ש"ס האמיתית.
"כולם זוכרים", אומר הגר"ר, "אילו ברכות 
נפלאות בירך מרן רבינו זי"ע את כל אלו שתומכים 
בתנועת ש"ס; אלו לא ברכות סתם, אלו ברכות 
מתוך ידיעה כי כל מי שתומך בתנועת ש"ס 
תומך בהקמת בתי מדרשות וישיבות, זה תמיכה 
בעיקרי הדת מול כל אלו שמבקשים לעקור את 

הקדושה מעם ישראל".
"הברכות האלו של מרן רבינו זי"ע ממשיכות 
גם עכשיו ועוד ביתר שאת, 'גדולים צדיקים 
במיתתם יותר מבחייהם', ולכן בעוד כשלושה 
שבועות כל אחד ילך להצביע אך ורק למען 
התנועה הקדושה, תנועת ש"ס, לחזק את המפעלים 
הברוכים של מרן רבינו זי"ע, ויזכה לכל הברכות, 
בנים צדיקים עוסקים בתורה, מתוך בריאות 

ואריכות ימים.
"ככה נבנה בתי כנסת, ככה נקים מקוואות 
טהרה, ככה נרבה תורה בישראל, ככה נקרב 
יהודים לאביהם שבשמיים. לא עת לחשות, אסור 
לנו להיות שאננים בעת הזו, קולנו, קול יחיד, 
מצטרף לקולות הרבים, ויחד נקבל ש"ס חזקה, 
תנועה קדושה, שתמשיך להגן על עולם התורה 

ועל קודשי ישראל".

"סכנה גדולה נשקפת לכל הקדוש והיקר;
אנחנו חייבים להתעורר!"

"היום כשרואים את הפירות המבורכים, את 
עשרות אלפי התלמידים של רשת החינוך 'בני 
יוסף', יודעים מי ילד כל אלה. הכל בזכותו 
של אותו זקן וכולנו חייבים בכבודו"
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העליזים  הזמנים  בין  ימי 
נמוגים  כבר  החוויות  וגדושי 
לתוך ממלכת הזיכרונות. בני 
בהכנות  והאברכים  הישיבות 
אחרונות לקראת צלילה מחודשת לים התלמוד 
והתרגשות רבה ניכרת על פניהם של הנערים 
הנכנסים לראשונה בחייהם לישיבה קטנה או 
גדולה. הנה הם אורזים בקפידה את המזוודה, 
מקפלים את החולצות המגוהצות שבתוכן 
מקופלות תקוות ושאיפות גדולות להצליח 

ולגדול בתורה. 
ובשבוע הבא, המיית הסליחות תבקע בלילות 
מבתי הכנסיות וקולו של השופר יישמע בבקרים 
בבתי הכנסיות לעדות אשכנז. חודש הרחמים 
והסליחות כבר פורס את גלימתו וחרדת יום 
הדין מתגנבת ללבבות. הגיע עת תשובה, עת 
פשפוש במעשים, עת חיזוק והתקרבות לאבינו 

שבשמיים. אני לדודי ודודי לי. 
נוסף,  דין  יום  ומעל הכול מתוח עלינו 
נורא ואיום, שיקבע את גורלנו ועתידנו כאן 
בשנים הבאות. בעוד שלושה שבועות יפול פור 
שכמותו לא ידענו. יום גורלי שיביא עימו הכרעה 
היסטורית: האם דרך התורה והיהדות תגבר או 
שמא לראשונה אויבי הדת יכבשו את השלטון 
וידהרו לחורבן גדול. האם מפעלו של מרן רבנו 
עובדיה יוסף זי"ע ימשיך להתקיים ולפרוח או 
שחלילה יספוג מכה קשה והרסנית, האם נוכל 
להמשיך לגדל את ילדינו כפי אורחות חיינו 
או שנהיה נתונים למרותה של כפייה חילונית 

רוויית שנאה שתצר את צעדינו בכל פינה.
לא צריך להיות פרשן פוליטי מדופלם כדי 
לראות שתסריט האימים קרוב מאי פעם. עשרות 
סקרים שנערכו בתקופה האחרונה מציירים 
תמונה אחידה: גוש הימין ללא ליברמן לא 
מצליח להגיע ליעד ה-61 להקמת ממשלה. 
מנגד, גוש השמאל יחד עם ליברמן העומד על 
10 מנדטים ובתמיכת המפלגות הערביות שכבר 
הודיעו שלראשונה יתמכו בבני גנץ – קרוב 
מתמיד להקמת ממשלה. לאמור, אם לא תהיה 
התעוררות של ממש בציבור שלנו – המהפך 
הפוליטי יתחולל וזו תהיה המציאות החדשה 

והכואבת. 

ממליך המלכים החדש
כשליברמן הוריד בבריונות את השאלטר 
על תוצאות הבחירות האחרונות, גם כשהיה 
ברור לכולם שרוב מוחלט של העם – קרוב 
ל-67 מנדטים – הצביעו לממשלת ימין בראשות 
נתניהו ולמדינה יהודית, הוא עשה זאת רק 
בשביל דבר אחד – כדי להפוך את עצמו לממליך 
המלכים החדש של המערכת הפוליטית ולשבור 
את התלות בחרדים. מהיום, רק הוא יקבע מי 

יהיה ראש הממשלה, כמה זמן ימשול ומי יהיו 
השותפים שלו. המהלך הציני והאנטי דמוקרטי 
שלו זוכה לגיבוי נלהב בשמאל, כי לראשונה 
הם רואים בו את "שובר השוויון" הנצחי בין 
הגושים וכמי שמעביר 10 מנדטים יקרים מפז 

מצד לצד. 
זו הסיבה שלמרות המתיחות הביטחונית 
בצפון ובדרום, נושאי דת ומדינה מסרבים לרדת 
מסדר היום, כי הם ליבת המערכת הנוכחית 
שנצבעה בצבעים מאד חדים. אין יותר ימין 
ושמאל במודל המדיני שהכרנו עד כה. יש 
כאן מדינת מסורת וערכים מול מדינת הפקרות 
מערבית. כשליברמן הולם בתעמולה נגד "מדינת 
הלכה" הוא למעשה מנסה לגנוב את דעתם של 
מצביעי ימין שרוצים אולי "מדינה חופשית", אבל 
לא משערים שבממשלה שלו הם יקבלו מכירת 
חזיר בכל פינה, מחיקת זכר לשבת הקדושה, 
גיורים מפוקפקים בסיטונאות, ביטול הנישואין 
על פי הלכה, הכנסת הרפורמים למועצות 
הדתיות והפיכת ישראל למדינת כל העמים. 

כל זה יקרה בהמשך להבטחה הנוספת 
שלו "ממשלה ללא חרדים". או אז יוכל לפיד 
ושותפיו לחזור ולהתעמר בישיבות ובמוסדות 
החינוך, להתעלל במשפחות ברוכות הילדים 
ולקצץ בבשר החי, ולכפות עלינו אורח חיים 
חילוני קיצוני שתבערתו כבר מלחכת את בגדינו 
בימים אלה. ארגונים קיצוניים והזויים יהפכו את 
בתי המשפט לחותמת גומי ויחדרו לכל תחום 
בחיינו. שלא לדבר על שרי הממשלה החדשים 
מבית לפיד וליברמן, שיעוטו על ההזדמנות 
למחוק את כל המהפכות האדירות שתנועת 
ש"ס חוללה כאן בשנים האחרונות ולחנוק את 

תקציבי עולם התורה. 

לעמוד על נפשנו
בעוד שבועות ספורים בלבד, מאות ראשי 
ומנהלי ישיבות נכבדים עלולים למצוא את עצמם 
אורזים תרמיל ומעבירים את חודשי החורף 
הארוכים בנדודים ובבזיונות בין דלתות נדיבים 
בחו"ל כדי להציל את מוסדותיהם מסכנת סגירה. 
סכין הקיצוצים האכזרית במוסדות התורה לא 
תותיר להם ברירה. תלמידי הישיבות ייקלעו 
אף הם ללב הסערה, כשחרב הגיוס תונף מעל 
ראשם ממש, מבקשת לתלוש אותם מהסטנדר 
והגמרא היישר לצבא. ציבור האברכים הגדול 
הממית את עצמו באוהלה של תורה יושלך אף 
הוא לחיי דחקות מייסרים, כשגם מלגת הכולל 

הזעומה תיגזל מהם. 
ומה יהיה על מוסדות התנועה הקדושה, 
מפעל חייו הגדול של מרן רבינו זי"ע עליו 
מסר את נפשו? מה יהיה על עשרות אלפי 
תלמידי רשת החינוך בכל הארץ, שייאלצו 

ללמוד בקראוונים ובמצוקה בשל הקיצוצים 
שיגזור עליהם שר החינוך החדש? מה יהיה על 
מפעלי הקירוב האדירים של "אל המעיין"? מה 
יעלה בגורל מאות המדרשיות המרעיפות טל 
של תחייה על רבבות צעירים מתחזקים? מה 
יהיה חלקם של מאות מגידי השיעורים המוסרים 
נפש להעביר שיעור תורני תמורת שכר זעום? 
מה יהיה על עצרות התשובה הרבות בחודש 
אלול? על מעמדי "הקבלת פני רבו" בחגים? 
הלא מעל כל אלה מרחפת סכנת קיום ממשית! 
ומי מדבר על המשך העשייה של מאות 
נציגי ש"ס ברשויות המקומיות, שכיום מקבלים 
גיבוי וסיוע אדיר ממשרד הפנים בראשות יו"ר 
תנועת ש"ס הרב דרעי ומנציגי התנועה בכנסת 
ובממשלה. שוו בנפשכם כיצד ראשי העיריות 
יתייחסו לנציגים שלנו, כאשר מעליהם יהיה שר 
פנים אחר, ממפלגה העוינת את הציבור החרדי 
והמזרחי. את השינוי הכואב נחוש כולנו בחיי 
היום יום, בהקצאות לבתי כנסת ומוסדות חינוך, 
באירועי תרבות תורנית ובעיקר בפניות הציבור 
שייתקלו מעתה בקשיים. הדלתות הנפתחות לנו 

היום בקלות עלולות להיסגר פתאום. 
התרגלנו כל כך לתקופת השפע והנוחות 
עד שקשה לנו לדמיין את היעדרם, אבל קשה 
להפריז בעוצמת הפגיעה שנחוש אם חלילה ש"ס 
תרד מכוחה. זה יפגע בנו בכל תחומי החיים 
ובעיקר בציפור נפשנו. עתידנו הרוחני והגשמי 
בארץ הקודש. המאבק ההיסטורי בין מייסדי 
המדינה החילונית לציבור היהדות הנאמנה מגיע 

בימים אלה לצומת הערכה היסטורי. 

כן, אנחנו יכולים
נקודת האור היא, שאנחנו יכולים לנצח, 

בס"ד. 
כן, למרות ההסתה המשתוללת בחוץ, למרות 
שידוד המערכות הפוליטי והתגייסות הכוחות 
התקשורתיים, אנחנו יכולים לחולל תפנית גדולה 
ולהגדיל את כוחה של התנועה – הרבה מעבר 
לקיים. כי דווקא בזמני רדיפה ומצוקה קל 
יותר להתלכד, לאחד שורות, ולתעל את כל 
הכוחות להגנה על הבית. דווקא בשעה שרבים 
מאחינו הספרדים כואבים את הזלזול הבוטה 
במסורת אבותינו ורמיסת השבת, הם נכונים 
הפעם לתמוך ולסייע לתנועת ש"ס – היחידה 

העומדת בחזית המאבק. 
סאגת  ומיצוי  העייפות  תחושת  למרות 
הבחירות, אין לנו את הלוקסוס לשבת מנגד. 
הבית בוער ולא כמליצה. על כל אברך ובן תורה 
החרד לדבר ה' מוטלת חובה קדושה להפוך 
לחייל במערכה הזו שאין למעלה הימנה. היום 
כבר ברור שהצבעה לש"ס גרידא אין בכוחה 
לשנות את התמונה. אם לא נדע ליצור מכפיל 

כוח על ידי הפיכת תומכי התנועה לפעילים 
נמרצים – נישאר חלילה באותה תוצאה עגומה. 
תוצאות הבחירות האחרונות הראו עלייה 
גדולה ומבורכת של תמיכה בש"ס בריכוזים 
החרדיים, אולם בציבור המסורתי הפוטנציאל 
עדיין גדול מאוד. ואם במועד א', הציבור 
המסורתי היה שרוי בהגנה על נתניהו מפני 
חקירותיו, הפעם הוא הפנים לגמרי שתנועת 
ש"ס היא הנאמנה ביותר לנתניהו, אפילו יותר 
מרשימת הליכוד עצמה. היום הוא מבין שפתק 
של ש"ס הוא 100 אחוז תמיכה בנתניהו ולכן 
אין שום סיבה שבאותו פתק הוא לא יחזק 
גם את השבת והמסורת היקרים לו. צוות 
הקמפיין עמל רבות כדי להעביר את המסרים 
הללו בצורה טובה ויעילה, ועדיין, אין תחליף 
לשיחות האישיות ולהסברה הפרטנית. כמה 
דקות של השקעה ואכפתיות, פועלות יותר 

משלט ענק בכביש.
אין ספק, כי אם תומכינו הנלהבים, לגיונו 
של מלך, ישנסו מתניים ויצאו לפעול עם אש 
קודש בעיניים, הבחירות הללו עשויות להפוך 
לאחת הטובות והמוצלחות לתנועה הקדושה. 
הוסיפו לזה את חודש אלול ומעמדי הסליחות 
בכל הארץ, את ההתעוררות הגדולה לתשובה 
ואת זכרו של מרן רבינו זצוק"ל שהיה מכתת 
את רגליו מעיר לעיר בתקופה הזו, ותקבלו 
הזדמנות גדולה לחזק את כוח הקדושה ולהשיב 

למחרפינו דבר. 

מכים את התחזיות
תארו לעצמכם איזו שמחה אדירה תשרור 
במוצאי הבחירות, כאשר יתבררו התוצאות 
וש"ס תהפוך להפתעת הבחירות! כן, אותה 
ש"ס שהספידו אותה במערכה הקודמת והעניקו 
לה 5-4 מנדטים בלבד, הכתה את כל התחזיות 
כשגרפה 8 מנדטים והפכה למפלגה השלישית 
בגודלה. והנה כעת, כשהסקרים נותנים לנו 
8-7 מנדטים אנחנו יכולים להגיע לתוצאה דו 
ספרתית! זה לא בשמיים. הלא בעבר הלא רחוק, 
ציבור ענק היה איתנו ותמך בנו בכל ליבו. אותו 
ציבור בשל עכשיו לחזור אל השורשים, אל 
מסורת בית אבא, אל החינוך הערכי, ולהתרפק 
בגעגועים על דמותו של מרן רבינו זי"ע שהיה 

אבא של כולם. 
צריך רק להגיע אליו. לא להישאר בד' 
אמותינו ובאזור הנוחות שלנו, אלא לאמץ את 
דרכו של מרן שהיה עוזב את ביתו בחודש זה, 
בכל יום בשעת ערב מוקדמת, וגומא מרחקים 
אדירים לצפון ולדרום, במכונית, במסוק וברגל, 
רק כדי לעורר את העם בתשובה. נדבק אף 
אנו בדרכו וננצל את כל שעות הפנאי, מעתה 
ועד לבחירות כדי להגיע לכמה שיותר יהודים 

עֲמֹד כְּגֶבֶר וְהִתְגַּבֵּר
אשר מדינה
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ספרדים, בפריפריה, בשכונות ובמרכזי הערים. 
נעודד אותם להגיע לסליחות, נדבר על ליבם, 
נמחיש להם את הסכנה הרוחנית המאיימת על 
כולנו, נצייר בדמיונם באיזה מדינה ילדיהם 
יגדלו, מה הם ידעו על זהותם היהודית אם 

חלילה יעלה כאן שלטון כפרני והרסני. 
אנחנו נעשה את מירב ההשתדלות שלנו, 
נוכיח לקב"ה שיצאנו ללחום את מלחמתו, 
במסירות ובנחישות, מבלי לחשוב על תמורה 
או נוחות, ומרן הקדוש, כפי שעמד לימיננו 
בכל המערכות באופן פלאי, יעמוד גם עתה 
במרום בתפילה לסייע לבני עדתו ולמפעל 
חייו הקדוש שימשיך לגדול ולשגשג, ויפעל 
עבור כל התומכים והמסייעים שיזכו ביום הדין 
הממשמש ובא לשנה טובה ומבורכת, בריאות 

ונחת מהילדים, כן יהי רצון.

הצצה לשבט הלבן
מחילול שבת רח"ל, אף פעם לא יוצא דבר 

טוב.
בשנים האחרונות פשט בציבור הישראלי 
המנהג הקלוקל המכונה אירועי "שבת תרבות". 
מדובר בפאנלים פוליטיים המתקיימים בעיצומו 
של יום השבת, בהם נוהגים פוליטיקאים שונים 
להתארח ולהשמיע את הגיגיהם לציבור, בתקווה 
שייצרו כותרות. פעם אחר פעם, השבת תובעת 
את עלבונה ודבריהם של הפוליטיקאים בכינוסים 
אלו מתהפכים על ראשם ויוצרים להם 'פיגוע' 

תדמיתי. 
כך היה למשל בהתבטאות האומללה של 
ליברמן: "אם הייתי שר הביטחון הייתי מחסל 

את הנייה תוך 48 שעות". הדברים שנאמרו 
באירוע "שבת תרבות" בבאר שבע רודפים 
אחריו עד היום ויוצרים לו שובל ארוך של 
לעג וקלס. כך קרה עם פוליטיקאים אחרים, 
כדוגמת ח"כ רם בן ברק ממפלגת כחול לבן, 
שהגיע לאירוע דומה בשוהם בשבת האחרונה 
וניפק את הפנינים: "אנחנו הלבנים והם )מצביעי 

הימין( שחורים". 
הוא כמובן לא צפה את עוצמת הסערה 
שדבריו יחוללו. איך יצפה? הוא הלא מדבר 
מתוך מפלגת השבט הלבן של לפיד, תמצית 
היהירות וההתנשאות. זו הסיבה שהביאה 
אותו להמשיך ולטעות, ולשגר סדרת הבהרות 
מביכות ומתפתלות שרק העצימו את גובה 
הלהבות, עד שלבסוף נכנע ופרסם הודעת 
התנצלות. הסערה לא הייתה מלאכותית כי 
היא חשפה את הפיל שבחדר: השמאל החילוני 
שבין גדרה לחדרה רובו ככולו אשכנזי הבז 
לערכי היהדות. מולו נמצא הימין הישראלי 
שרבים ממנו הם בני עדות המזרח הרוחשים 

כבוד למסורת ישראל. 
הזו שחילקה את השבטים  ההתבטאות 

ל"שחורים" ו"לבנים" חשפה את הלך הרוח 
במפלגת "לבן לבן". הם מביטים עלינו, הספרדים 
שומרי התורה כציבור נחות וחשוך. ח"כ בן 
ברק עצמו, כשניסה "להבהיר" את דבריו אמר 
שהתכוון לחלוקה בין אור לחושך. שזו אותה 
גזענות מאוסה המפעפעת בחוגים שלהם ועטופה 
בצלופנים שונים. לאמור, הם הלבנים "המוארים", 
ואנחנו השחורים ו"החשוכים". וכשהם יגיעו 
לשלטון חלילה, הם יעשו הכל כדי להיפטר 

מכל מה שמזכיר אותנו.

"גם אני שחור"
קמפיין ש"ס הגיב במהירות, בסדרה של 
מודעות "גם אני שחור" שאומץ מיידית על 
ידי רבבות תומכי התנועה. היום זה ברור לכול, 
שאין עוד תנועה המעניקה תחושת בית וזקיפות 
קומה לציבור הספרדי מלבד ש"ס, ואין תנועה 
ששינתה סדרי עולם עבור ציבור המזרחים 
בישראל מלבד ש"ס. אבל דבריו של ח"כ בן 
ברק נתנו לנו תזכורת כואבת לכך שהגזענות 

העדתית לא פסה מהעולם. היא עדיין קיימת 
ורוחשת מתחת לפני השטח, מתכסה בתחכום 
רב, ורק לעיתים נדירות מגלה את פרצופה 

הכעור, כפי שאירע השבוע.
ש"ס  שרק  תזכורת,  צריך  עוד  מישהו 
חזקה תבטיח את המשך זכויותיו של הציבור 
הספרדי מול הדורסנות הממסדית? מישהו זקוק 
להמחשה עד כמה בצד השני מצפים בקוצר רוח 
להזדמנות להחזיר אותנו שנים אחורה? הלא 
הצעקה האדירה שנשמעה בכיכר רבין "רק לא 
ש"ס" במוצאי הבחירות עם נצחונו של אהוד 
ברק, ממשיכה להדהד עד היום בחוגי השמאל 
ולהצית את הדמיון. ממשיכי דרכה של מפלגת 
מפא"י הדורסנית ההיא, שהשליכה את העולים 
המזרחיים מהמשאיות אל המעברות בחולות 
הנגב הלוהטים, ממשיכה לטפח תקוות להחזיר 
את הגלגל אחורה ולשים אותנו "במקומנו 
הטבעי", כעניים בפתח. בוודאי לא ליד שולחן 

הממשלה. 
יאיר לפיד הכבול ביהירותו, במקום לקחת 
אחריות על דבריו של חבר מפלגתו, העניק לו 
גיבוי מוחלט שרק חידד את הפיגוע האלקטורלי. 
מי שעוד הבינו זאת היו אנשי התקשורת 
שנתנו במה לדבריו של ח"כ בן ברק והעניקו 
קמפיין מעולה לימין. אנשי התחנה הצבאית, 
רזי ברקאי ורינו צרור, שלא מסתירים את 
דעותיהם הפוליטיות, הביעו התנצלות פומבית 

על "חשיפת" הדברים. 
התנצלות זו זיכתה אותם בקיתונות של 
ביקורת מצד עמיתים רבים, שכינו אותה "אחד 
הרגעים ההזויים בתולדות גל"צ". אבל יותר 
מכול היא אישרה את מאבק השבטים שאנו 
בעיצומו. אם לא נהיה חזקים – פשוט לא נהיה. 

אין ספק, כי אם תומכינו הנלהבים, לגיונו 
של מלך, ישנסו מתניים ויצאו לפעול עם אש 
קודש בעיניים, הבחירות הללו עשויות להפוך 
לאחת הטובות והמוצלחות לתנועה הקדושה

עלולים להיקלע ללב הסערה. הרב דרעי עם בני ישיבה - פלאש 90
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אליהו אדרי

השעות האחרונות היו מורטות עצבים. עשרות 
פעילים בכירים, ועימם יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה 
דרעי, ישבו מתוחים מול הצגים שנפרסו מולם 
בחלל המטה המרכזי שבגבעת שאול בירושלים. 
הסקרים לאורך התקופה שקדמה לבחירות נתנו 
לתנועה חמישה מנדטים במקרה הטוב. היו גם 
סקרים שהעמידו את התנועה כולה מול מלתעותיו 
של אחוז החסימה. לראשי התנועה היו את כל 

הסיבות לדאוג.
אחרי שבועות רבים של השקעה אדירה 
בפעילות שטח מאומצת, משאבים כלכליים 
רבים ושתי מערכות בחירות מוניציפאליות, כל 
האפשרויות היו פתוחות. אך מה שהיה נראה 
טובה  פחות  בחירות  מערכת  כמו  בתחילה 
לתנועה, הפך עד מהרה לתמונת ניצחון שאפילו 
האופטימיים שבחבורה התקשו לעכל. תנועת 
ש"ס שפשפה את עיניה ביום שלאחר הבחירות 
וגילתה לא פחות משמונה מנדטים )כ-260 אלף 
קול( שנתנו את קולם להמשך מפעלות חייו של 

מרן רבינו זי"ע. 
זו הייתה מערכת בחירות מתישה שבסופה 
התברר כי התנועה זוכה לעדנה חדשה. אנשים 
שמסורת ישראל חשובה להם, שהתנועה של 
מרן רבינו זי"ע חדורה עמוק בנפשם, נהרו אל 

הקלפיות לקדש שם שמיים ברבים. 
וכבר  הסתיימה  טרם  הקודמת  המערכת 
התבשרנו על הליכה מחודשת לבחירות, כאשר 
העילה המרכזית לכך היא מחלוקת בנושאי דת 
ומדינה. שוב, בפעם הרביעית במהלך שמונת 
החודשים האחרונים, מצאו את עצמם ראשי 
התנועה במערכת בחירות נוספת וגורלית מתמיד. 
"ברור שזה לא קל ופשוט, לא בחרנו במערכת 
בחירות נוספת, אבל משזו קרתה אנחנו בפעילות 
אינטנסיבית בכל החזיתות", אומר הרב חיים ביטון, 
מנכ"ל תנועת ש"ס. "אנחנו מאמינים שבסופו של 
דבר המערכת שנכפתה עלינו תהיה שווה ותביא 

תוצאות טובות לתנועה הקדושה". 
הרב ביטון, ממקורביו של יו"ר התנועה הרב 
אריה דרעי, למוד מערכות בחירות. כמי שאמון 
על החלק הלוגיסטי והתפעולי של הבחירות, 
יש לו חומר לא מועט על ההיערכות המיוחדת 
לקראת הבחירות הקרובות והוא חושף דבר או 
שניים על הטכנולוגיות בהן התנועה עושה שימוש 
ליעילות מרבית בתקופת הבחירות וגם בשגרה. 
כדרכו, הוא שולט בנתונים ומגלה בקיאות רבה 

בכל מה שקשור לחלק הלוגיסטי של מערכת 
הבחירות. "מערכת בחירות", הוא מסביר, "בנויה 
על כמות גדולה של מערכות הפועלות בסנכרון 

מלא באמצעות טכנולוגיה מתקדמת". 
המערכות עליהן הוא מדבר כוללות מערך 
טלמרקטינג מתקדם מבוסס תוכנה, מערך מתקדם 
של מיפוי תומכים, מערך פרסום ויחסי ציבור, 
מערך קלפיות ומערך של כנסים ואירועים. 
"ישנה מערכת ניתוח בכל עיר", אומר הרב ביטון. 
"המערכת הזאת מספקת לנו נתונים על כל עיר 
כמה ירדו וכמה עלו לעומת השנים שעברו ולעומת 
אחוזי ההצבעה באותה העיר. הכל מנוהל על ידי 
יו"ר התנועה, המנכ"ל ושבעה מנהלי אזורים 
שעושים עבודת קודש. לנהל מערכת בחירות זה 
לא דבר קל, אבל כשיש גיבוי מלא מהיו"ר, יש 
לי את היכולת כמנכ"ל התנועה לקבל החלטות 

נכונות וליישם אותן בשטח". 

מנגנון חזק

כדי לצלוח את מערכת הבחירות עושה תנועת 
ש"ס שימוש במנגנון חזק עם כלים מתקדמים. 
מהבחירות  ברצף  עובדים  אנחנו  "למעשה 
הקודמות", אומר הרב ביטון. "מערך התוכנה 
שלנו, שלתוכו מוזן כל המידע על תומכי ש"ס 
ברחבי הארץ, הפילוח המגזרי והמיפוי של הזרמים 
השונים, ממשיך לפעול כל העת כשהוא מתעדכן 

על ידי המטות הפועלים בשטח. זה לא משהו 
שאנחנו צריכים להניע אותו מחדש, אלא המשך 
רציף של פעולה מהבחירות הקודמות. מההיבט 

הזה מדובר אפילו במשהו טוב שקרה". 
לדבריו, התוכנה המרכזית מסנכרנת את 
המידע המגיע מהמטות ברחבי הארץ: "יש לנו 
היום, ברוך השם, מטות ב-85 ערים ברחבי הארץ. 
הרעיון הוא שיש מערך רישום מרכזי, כאשר כל 
מערכת מטה הפועלת בפני עצמה מסתנכרנת עם 
המערכת המרכזית שמחזיקה את כלל המידע. 

בתוך הדבר הזה יש כמובן את מערך המיפוי 
שיודע לזהות את תומכי ש"ס לפי מוצאם, גילם 
ועדתם, כך שהוא יודע להתאים לכל אחד את 
ההפניה המתאימה ביום הבחירות ובימים שלפני. 
אם יש לנו תומכים צרפתים, אנחנו יודעים לזהות 

אותם ולדבר עימם בשפה שלהם". 
אבל אם יש מערך אחד שפועל ברמה הנראית 
לעין, זה מערך יחסי הציבור והפרסום. "לכל מטה 
יש מערך לוגיסטי מאורגן בצורה מופלאה", מסביר 
הרב ביטון. "אנחנו יודעים לתת מענה ברמת 
הפלאיירים והדוכנים בתוך שמונה שעות לכל 
רחבי הארץ. לכל ראשי המטות תהיה אספקה 
מהירה של חומרי הסברה ואמצעים תדמיתיים 

נדרשים".
כשמדברים על תוכנה חכמה שמאפיינת את 
מערכות הבחירות האחרונות של תנועת ש"ס, 
קשה שלא להעלות את החשש מפני מתקפות 
סייבר ופריצה למערכת. הרב ביטון, אם להתרשם 
על פי השיחה, משוכנע שדבר כזה לא יכול לקרות. 
"המערכת שלנו מוגנת כמעט כמו הפנטגון", 
הוא אומר בנימה מבודחת, אך כזאת שמעבירה 
את המסר כי מדובר במערכת מאובטחת היטב. 
"אנחנו מחוברים לכמה מערכות ושרתים, יש לנו 
שרתים עם תוכנות אבטחת מידע מהמתקדמות 
ביותר שקיימות, כולל חברת תוכנה מהגדולות 
בישראל שיושבת על המערכות בזמן אמת ויודעת 
על כל כניסה שמתבצעת אליה בכל רגע נתון". 
באבטחת מידע שום דבר לא מוגזם מדי, אבל 
הוא משוכנע כי מערכות האבטחה שמגינות 
אפילו  חורגות  ש"ס  תנועת  של  המידע  על 
מהסטנדרטים המקובלים ברוב המקומות. "לא 
לחינם ראינו מערכות של מפלגות אחרות שקרסו 
ביום הבחירות האחרון שהיה פה. המערכת שלנו 
הגיבה מעולה ליום הלחוץ של הבחירות ואנחנו 
בטוחים שגם הפעם היא תיתן את המענה הראוי. 
כמובן שגם יש לנו גיבוי לכל המידע שנמצא 

על השרתים".
היקפי הפעילות של תנועת ש"ס בימי הבחירות 
הם עצומים בכל קנה מידה. קשה לאמוד את כל 
המערך הזה במספרים, אולם די במספר של 25 
אלף צ'קים לפעילים, שנחתמים על ידי התנועה 
בתקופת הבחירות, כדי להבין מול כמה אנשים 
המטות עובדים ומקבלים שירותים. "זה מספר 
עצום וברוך השם אנחנו רואים סייעתא דשמייא 
גדולה בפעילות שלנו. גם הפעם אני בטוח שנזכה 
להרבות כבוד שמיים ולסיים את המערכה הנוכחית 
עם ניצחון גדול לתנועה הקדושה והעומדים 

בראשה". 

כך מתכננת תנועת ש"ס את 
הניצחון בס"ד בבחירות הקרובות

מערכת שפועלת מסביב לשעון, אלפי פעילים ומנהלי מטות, צוות טלמרקטינג משוכלל ומערכות 
מהמתקדמות בעולם, הם רק חלק מתוך תשלובת מורכבת שמפעילה תנועת ש"ס במהלך השנה 
כולה כדי להשיג את התוצאות הטובות והיעילות ביותר בשטח • בשיחה מיוחדת חושף 
לראשונה מנכ"ל תנועת ש"ס, הרב חיים ביטון, את המערכת הייחודית שעומדת מאחורי פעילות 

הבחירות ובטוח כי היא בלתי ניתנת לפריצת סייבר

עם מערך תומכים ברחבי הארץ, אלפי פעילים ומערכות מתקדמות: 

"ברוך השם אנחנו רואים 
סייעתא דשמייא גדולה 
בפעילות שלנו. גם 
הפעם אני בטוח שנזכה 
להרבות כבוד שמיים 
ולסיים את המערכה 
הנוכחית עם ניצחון 
גדול לתנועה הקדושה 
והעומדים בראשה"

הדאגה הפכה לתמונת ניצחון. יו"ר התנועה הרב דרעי, ח"כ הרב מרגי 
והמנכ"ל הרב ביטון עוקבים אחר תוצאות הבחירות הקודמות
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במסלול 

חייך ניתן לבצע מגוון פעולות באתר האינטרנט

 נוסעים לאוקראינה-אומן?
לתשומת לבכם!

רשות האוכלוסין וההגירה קוראת לציבור להיערך מבעוד מועד ולבדוק 
את תוקף הדרכונים שבידיו.

לידיעתכם: בעלי דרכון תקף אינם נדרשים להחליפו!

לשכות רשות האוכלוסין וההגירה תעמודנה לרשות הנוסעים בימים:
א’, ב’, ג’, ה’ בין השעות 12:00-08:00

ב’ בין השעות 17:00-14:30, ד’ בין השעות 17:00-13:30
ניתן לזמן תור להגשת הבקשה באתר הרשות או במרכז שירות ומידע בטלפון

 www.piba.gov.il ניתן לשלם אגרת דרכון מוזלת באתר הרשות
תשלום בלשכה יעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד

ניתן לברר מידע על צו עיכוב יציאה מהארץ במענה הממוחשב בטלפון 3450*

לשירותי דרכונים בחו”ל, ניתן לפנות לשגרירות ישראל בקייב:
G.P.E. –S

LESI UKRAINKI 34
 252195, KIEV

INFO@KIEV.MFA.GOV.IL :טלפון: 445861500 )380( מייל

שימו לב: הקפדה על התנהגות נאותה על פי חוק, 
הצטיידות בכרטיס טיסה הלוך-חזור והזמנה של בית מלון, 

עשויים למנוע אי נעימויות.

אליהו אדרי

בימים של מערכת בחירות גורלית על צביונה 
היהודי של מדינת ישראל, הצבעה והירתמות 
לפעולה עבור תנועת ש"ס מקבלת משמעות 
כפולה ודרמטית יותר מאי פעם. "זו שעת מבחן 
מי אוהב את התורה באמת", אומר הגאון רבי 
דניאל זר שליט"א, ראש ישיבת אור דוד, בשיחה 
מטלטלת שקיים לקראת הבחירות הצפויות 
להיערך בעוד כשבועיים. "עכשיו כשהתורה 
הקדושה בסכנה בגלל אנשים כמו לפיד היא 
זועקת 'הצילו' ומחכה שיתייחסו אליה. עוד מעט 
ראש השנה, יום הדין, ומי שלא יתייחס לתורה 
– למה שהיא תתייחס אליו? זה הזמן לפעול 

למען התורה". 
הגר"ד זר מוסיף דברים כדרבנות הנוגעים 
לתקופת הבחירות. "מרן רבינו עובדיה יוסף 
זצוק"ל אמר לי לא אחת כי מטרתה של התנועה 
הקדושה היא לעמוד כנגד כל אלה המנסים לעצור 
את התורה. היום ישנם אנשים שרוצים לעצור את 
התורה. אין דבר יותר חשוב מלהצביע לתנועה 
שהוקמה בדיוק למטרה הזאת. מי שאוהב את 

התורה לא יכול להישאר אדיש. 
"אין ספק", מוסיף הגר"ד זר ואומר, "כי 
למרן רבינו זי"ע ישנן זכויות רבות בשמיים. מי 
שנותן את חלקו לתנועה הקדושה ופועל למענה 
מעבר להצבעה שלו, יש לו חלק במפעל של 
מרן ובזכויותיו הכבירות. זה דבר ברור שאנשים 
שמצביעים לתנועה הקדושה ומשפיעים גם 
על אחרים שיצביעו עבורה, יזכו בשנה טובה 

ומבורכת. צריכים 'להפוך עולמות' בשביל זה". 
בשלב הזה של השיחה הרב מדבר בכאב על 
דברים שנאמרים בקצה המחנה ועלולים להטעות 
חלילה את הציבור. "אנשים אומרים כל מיני 
דברים שלא ראויים להיאמר על התנועה ומנהיגיה, 
אבל אני אומר דבר אחד מאוד ברור לכולם: 
גם אם יש לאי-מי טענות חלילה, עדיין מצווה 
להצביע ולפעול בכל הכוח רק למען התנועה 
הקדושה ש"ס, כי הם באים להציל את התורה. 
אדם שרואה אנשים שמצילים ספר תורה מידיו 
של מישהו שרוצה לשרוף אותה, ירוץ מיד לעזור 
לאותם אנשים שרוצים להציל אותה מהשריפה 
בלי להתייחס למה שהם. איזה פנים יהיו לאדם 
שיבוא ליום הדין בלי לכבד את התורה? מרן 
רבינו זי"ע בכה יותר מפעם אחת על הנושא 
הזה. אין ספק שמי שנותן יד למפעל החשוב 
הזה מרן ימליץ עליו טוב בשמיים והוא יזכה 

לשנה טובה ומבורכת". 
בסיום השיחה מציין הגר"ד כי בכל דרשה 
יעורר את שומעיו אודות העניין. "בחודש אלול 
יושבים ולומדים ויש גם אמירת סליחות", הוא 
אומר. "כולם רוצים שנה טובה. זה הזמן לתת יד 
לתורה כי בלי זה לא יעזרו הסליחות. אני שמח 
שהבחירות האלה נערכות בהתראה קצרה כי 
לנו, החרדים לדבר השם, זה יהיה טוב. התורה 
בסכנה ואנשים יראי שמיים ירוצו להצביע בכל 
מקרה. אני לא מאמין שההצבעה תרד לעומת 
פעם קודמת; הפעם הזאת היא תהיה עוד יותר 

חזקה ממה שראינו". 

הגאון רבי דניאל זר שליט"א, ראש ישיבת אור דוד, 
בשיחה מיוחדת לקראת מערכת הבחירות הקרובה: 

"איזה פנים יהיו לאדם 
שיבוא ליום הדין בלי 

לכבד את התורה?"
בשיחה מיוחדת שקיימנו עם הגאון רבי דניאל זר 

שליט"א, ראש ישיבת אור דוד, מתייחס הרב לבחירות 
הקרובות וקורא להצביע ולהירתם עבור מפעל חייו של 
מרן רבינו זי"ע • "עכשיו שהתורה בסכנה בגלל אנשים 
כמו לפיד, היא צועקת 'הצילו' ומחכה שיתייחסו אליה"

"מרן רבינו זי"ע בכה 
יותר מפעם אחת על 
העמדת הדת על תילה. 
אין ספק שמי שנותן 
יד למפעל החשוב הזה 
מרן ימליץ עליו טוב 
בשמיים והוא יזכה 
לשנה טובה ומבורכת"

קול קורא להשתתפות העירייה בשמחות  
בית השואבה במהלך חג הסוכות תש"פ

השואבה"  בית  ”שמחות  הסוכות  חג  באירועי  ולהשתתף  לקיים  מעוניין  תורנית  לתרבות  האגף 
מרכזיים וגדולים בבתי הכנסת בשכונות.

בתי כנסת המעוניינים לקיים אירוע במועד זה, מוזמנים להוריד את ההנחיות מהאתר העירוני 
www.jerusalem.muni.il. ולגשת לחברת אריאל בכתובת דרך בנבנישתי 1, היכל הפיס ארנה 
ירושלים. קבלת קהל החל מיום רביעי ד' באלול, 04/09/2019, ועד ליום רביעי י"א באלול 11/9/2019 

בין השעות 15:00-9:00 בארנה. לא תתקבלנה בקשות לאחר מועד זה.
הערות:

• אירוע מרכזי וגדול הינו אירוע בו ישתתפו מעל 1000 איש, באירוע גדול מבקש הבקשה יעביר 
לעירייה לאחר האירוע תיעוד מוסרט מהאירוע.

• יצויין כי העירייה לא תעביר את השתתפותה באם יתברר בדיעבד כי סך המשתתפים היה נמוך 
יותר.

• סך השתתפות העירייה לא יעלה על 75% מעלות הביצוע בפועל.
• לבקשה יש לצרף טופס מסודר על כל פרטיו, הצעות מחיר וכל אישורי המס המאפשרים תשלום 

)אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס וכד'( וכן צילום צ'ק מבוטל.
• רק בקשות עם הטפסים הנדרשים והצעות המחיר לפי הנהלים תטופלנה.

• אין במודעה זו התחייבות האגף להשתתפות העירייה במימון האירועים, או אישור הבקשה לקיום האירוע.
• אישורי הבקשות כפופים לכמות הבקשות ולמסגרת התקציבית המאושרת למטרה זו.

• אין לשלוח בקשות ומסמכים בפקס.

קול קורא להשתתפות העירייה בשמחות  
בית השואבה במהלך חג הסוכות תש"פ

בית  ”שמחות  הסוכות  חג  באירועי  ולהשתתף  לקיים  מעוניין  תורנית  לתרבות  האגף 
השואבה" בבתי הכנסת בשכונות.

בתי כנסת המעוניינים לקיים אירוע במועד זה, מוזמנים להוריד טפסים והנחיות מהאתר 
.www.jerusalem.muni.il העירוני

יש לשלוח את המסמכים למייל sukot_t@jerusalem.muni.il או להגיע לחברת אריאל 
בכתובת דרך בנבנישתי 1, היכל הפיס ארנה ירושלים. קבלת קהל החל מיום רביעי ד' באלול, 

04/09/2019, ועד ליום רביעי י"א באלול 11/9/2019 בין השעות 15:00-9:00 בארנה.
לא תתקבלנה בקשות לאחר מועד זה.

הערות:
• לבקשה יש לצרף טופס מסודר על כל פרטיו, הצעת מחיר מהתזמורת בלבד וכל אישורי המס 
  המאפשרים תשלום לתזמורת כולל צילום צק מבוטל )אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס(. 

• רק בקשות עם הטפסים הנדרשים תטופלנה.
• אין במודעה זו התחייבות האגף לקיום אירועים או אישור בקשה מסוימת לקיום אירוע.

• אישורי הבקשות כפופים לכמות הבקשות ולמסגרת התקציבית המאושרת למטרה זו.
• אין לשלוח בקשות ומסמכים בפקס.
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אליהו אדרי

מעל מאתיים רבני וראשי העדה הבוכרית 
בישראל, מנהיגי הקהילה המונה למעלה ממאתיים 
אלף איש, התייצבו בכינוס היסטורי למען תנועת 
ש"ס בראשות מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן 
שליט"א והצהירו כי יתגייסו לימין התנועה בכל 
מה שיידרש כדי לנצח את המערכה הקרובה. 
באירוע נשאו דברים מרן רה"י שליט"א, יו"ר 
התנועה השר הרב אריה דרעי ובכירים נוספים 
שהציגו את פעילותה של תנועת ש"ס למען 
שמירת המסורת והצביון היהודי של מדינת 

ישראל. 
במהלך הכינוס ההיסטורי סיפר מרן ראש 
הישיבה על אחד מתלמידי ישיבת פורת יוסף 
שנמנה על העדה הבוכרית, תלמיד חכם גדול, 
שהיה אז ממתי מעט שהיו בקהילה. "לפני שבעים 
שנה היה בישיבת פורת יוסף תלמיד בוכרי אחד", 
סיפר מרן בפני הנוכחים, "והיום ברוך השם הכנס 
מלא ברבנים ודיינים חניכי הישיבות. כל זה 
בזכות מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל שהקים 
את הישיבות ואת מוסדות התורה". עוד הוסיף 
מרן רה"י ואמר בנאומו כי האחדות בקרב כל 
רבני ודייני הקהילות הבוכריות בישראל חשובה 

מאין כמוה להצלחת הרבצת התורה. 
יו"ר תנועת ש"ס השר הרב אריה דרעי הסביר 
לנוכחים את מהות הפעילות של התנועה ומה 
האתגרים הניצבים לפתחה בממשלה הבאה 
שתקום לאחר הבחירות הקרובות. רבני העדה 
הבוכרית ציינו את התרגשותם הגדולה מהמעמד 
ומכך שתנועתו של מרן רבינו זי"ע השפיעה 

רבות על החינוך התורני בה. "לפני עשרות שנים 
לא היה דבר כזה", הם אמרו. "מרגש לראות 
שמהעדה הזאת יצאו בשנים האחרונות כל כך 
הרבה תלמידי חכמים מופלגים, דיינים ומורי 
הוראה, הכל בזכות מפעלו של מרן שנשא פרי. 
אין ספק שאנו רוצים שזה יימשך ונתמוך בתנועה 

בכל אשר תלך". 
ח"כ הרב יואב בן צור שנשא אף הוא דברים 
במהלך הכנס המרגש, הוסיף שפרשת השבוע 
מלמדת כי עיני הציבור נשואות למנהיגיו הרוחניים 
כדי ללמוד מהם כיצד לנהוג. בעת הנוכחית מנהיגי 
ש"ס מחזירים מלחמה שערה נגד רומסי הדת 
בישראל, ובכוח הרבים המתאחדים תחת הנהגת 

חכמי התורה תרום קרן התורה בישראל. 
"מדובר בעדה שאוהבת מסורת ועלתה לישראל 
כדי להיות חלק ממדינה יהודית", מסביר ח"כ 
הרב יואב בן צור. "בני העדה שעלו ארצה עשו 
זאת כדי להיות במדינה יהודית שמכבדת את 
ערכי המסורת ולא במדינה שרומסת את כבוד 
השבת ומזלזלת בקודשי ישראל. ככאלה, תנועת 
ש"ס היא היחידה שנותנת מענה הן לשמירת 
הצביון היהודי והמסורתי של מדינת ישראל, 
והן לנושאים החברתיים הבוערים. ש"ס פעלה 
רבות בתחומים החברתיים והביאה להעלאת שכר 
המינימום והורדת מחירי התחבורה הציבורית". 
ראשי העדה הבוכרית הדגישו כי יתגייסו 
כולם למען התנועה מתוך הבנה שלא מדובר 
בפוליטיקה. "כולנו מבינים שתמיכה בתנועת 
ש"ס בעת הנוכחית זה לא פוליטיקה, אלא בנפשנו 
הדבר", הם אמרו. "מדובר בדברים שכל יהודי 
צריך ומחויב אליהם. באנו לפה כי אנחנו יהודים, 

וזה בדיוק מה שרצינו". 

רבני וראשי העדה 
הבוכרית הצהירו: נתגייס 

למען תנועת ש"ס
באירוע חסר תקדים שנערך השבוע בהשתתפות מרן ראש 

הישיבה שליט"א ויו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי, נכחו מעל 
מאתיים רבנים, גבאים וראשי הקהילה הבוכרית בישראל 
• מרן רה"י שליט"א בנאום המרכזי בכנס: "בזכות מרן רבינו 

עובדיה יוסף זצ"ל שהקים את מוסדות התורה אנו נמצאים 
פה בכנס מלא ברבנים ודיינים" • יו"ר תנועת ש"ס הרב 

אריה דרעי: כולנו צריכים להתגייס למען התנועה של מרן 
שהעמידה תלמידי חכמים רבים מקרב העדה הבוכרית 

בהשתפות מרן ראש הישיבה שליט"א

בשורות הבאות אני מבקש לפנות אליך, 
בן תורה ספרדי החרד לגורל התורה והיהדות, 

ולשתף אותך במערכה המונחת לפנינו. 
ראשית, בנימה אישית, חשוב לי שתדע 
שאני צריך אותך. כידוע לך, עברנו שנה 
אינטנסיבית וקשה עם לא פחות מארבע 
מערכות בחירות, הכול כדי להגדיל את כוחה 
של התנועה ולהציל את מפעלו של מרן רבינו 
עובדיה יוסף זי"ע. ברוך השם זכינו להצלחה 
גדולה, אך לצערנו הושלכנו שוב למערכה 

קשה, אולי הגורלית ביותר עד כה.
בימים אלה אני מתרוצץ בכל רחבי הארץ, 
מכנס תורני אחד למפגש נציגים אחר. אני 
עושה זאת במסירות נפש ממש, ואני מקווה 
שאתה מאמין לי שאין לי מזה שום תועלת 
אישית. לא שררה, לא כבוד ולא דבר אחר. 
נער הייתי וגם זקנתי. מה שמניע אותי הוא 
רק גודל האחריות לעולם התורה המוטלת 
על כתפיי, אותה הטיל עלי מרן ראש הישיבה 
חכם שלום כהן שליט"א. וכשאני רואה כיצד 
מרן רה"י מכתת את רגליו בייסורי גוף ונפש 
למען המערכה, זה מדרבן אותי לרתום אף אני 

את כל כוחותיי. 
אבל, אינני יכול לעשות זאת לבד. אם 
חשבת לתּומך שהכל יהיה בסדר ואריה דרעי 
כבר יסדר הכל. חשוב לי להבהיר לך שאין 
זה המצב. הלוואי הייתי יכול לעשות 'קסם' 
ולפטור אותך מאחריות כדי שתוכל לנצל את 
כל זמנך להתעלות בתורה. חשוב לי מאוד 
שתרגיש את האחריות ואת החרדה הגדולה 
הפוקדת אותי ממה שעלול להתרחש בעוד 
כמה שבועות. הסכנה למהפך שלטוני מוחשית 

מאוד והמשמעות שלה הרסנית מאוד. 
בן תורה יקר, כדי שחלילה לא ייווצר מצב 
שלא התרעתי מספיק או לא הבהרתי את 

התמונה, הנה אני אומר לך את הדברים באופן 
הכי ברור: כל מה שאתה רואה היום – הכל 
עלול להיעלם. כל תקציבי הישיבות והכוללים, 
רשת החינוך המפוארת שלנו המתחילה כעת 
את השנה החדשה בתנופה גדולה, רשת אל 
המעיין על כל מפעלותיה, העשייה האדירה של 
התנועה ונציגיה באינספור תחומים – כל השפע 
הגדול שהתרגלנו אליו בשנים האחרונות, עלול 

ביום בהיר אחד להיפסק. 
זו לא תחזית שחורה אלא המצע המרכזי 
של מפלגות שחרתו זאת על דגלם ומתקרבים 
לשלטון בצעדי ענק. זה כבר לא בעיה פוליטית 
שאני אולי יכול לפתור לבדי, זו אחריות כבדה 
והיסטורית הרובצת גם עליך ברמה האישית 
ועל כל אחד ואחד מבני התורה החרדים לדבר 
השם. מרן רבינו זצוק"ל אף הוא עומד בשמיים 
ומביט על הסכנה המרחפת על מפעל חייו, 
ומצפה מכל אחד מאיתנו שיכיר לו טובה 

ויירתם למאבק. 
אתה  בקלות.  זאת  לעשות  יכול  אתה 
יכול להתקשר לקרובים ומכרים מהמעגלים 
הרחבים, להסביר על הסכנה הגדולה המרחפת, 
לוודא שהם מגיעים לקלפי ביום הבחירות 
ומצביעים עבור התנועה הקדושה. אתה לבדך 
יכול להביא לפחות עוד קול אחד או שניים. 
אין אדם שאינו יכול לעשות זאת. ואם כל אחד 
יקבל על עצמו לגייס עוד ועוד תומכים, נוכל 
בכוחות משותפים להגדיל את כוחנו באופן 

משמעותי ולמנוע את החורבן.
ובעומדנו בחודש אלול, אין הכנה גדולה 
מזה ליום הדין. אין זכות גדולה מזו של הצלת 
עולם התורה ועיקרי היהדות, לבוא עימה לראש 
השנה ולזכות לכתיבה וחתימה טובה. אין לי 
ספק שברכותיו של מרן יעמדו לך לזכות לשנה 

טובה ומבורכת ולכל מילי דמיטב. 

חשוב לי מאוד שתרגיש את האחריות ואת החרדה 
הגדולה הפוקדת אותי ממה שעלול להתרחש 
בעוד כמה שבועות. הסכנה למהפך שלטוני 

מוחשית מאוד והמשמעות שלה הרסנית מאוד

הכל עלול להיעלם!

הרב אריה דרעי
יו"ר תנועת ש"ס
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 "הכל בזכות מפעלו של מרן רבינו זי"ע". כנס העדה הבוכרית



"תורה
מה תהא
עליה?"

התאחדות הספרדים
שומרי תורה תנועתו של 

מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל לעמוד על נפשנו!

בעקבות הסכנה המוחשית להקמת ממשלת זדון הזוממת לעקור את הכל

מרן ראש הישיבה שליט"א זועק בכאב:



התאחדות הספרדים
שומרי תורה תנועתו של 

מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל
לעמוד על נפשנו



התאחדות הספרדים
שומרי תורה תנועתו של 

מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל
לעמוד על נפשנו
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שי בן מאיר

צילומים: פלאש 90

ערבים זה לזה: ִעצמו את עיניכם והפליגו 
במחשבותיכם לעתיד הקרוב, בעוד שלושה 
שבועות, י"ז אלול תשע"ט. 22:00. הקלפיות 
נסגרות, המדגם מציג – גוש הימין והחרדים 57 
מנדטים, גוש השמאל 61 מנדטים. ראשי הממשלה 
הבאים של ישראל הם יאיר לפיד ובני גנץ, עם 
ממשלה שמורכבת מאביגדור ליברמן, אהוד ברק, 
ניצן הורוביץ, איימן עודה ואחמד טיבי. עכשיו 
תפתחו את העיניים, תשפשפו חזק חזק, אבל 

זה לא יעזור לכם, זה לא יעלים את הסיוט. זהו 
לא חלום בלהות, זו ממשלת בלהות והיא קרובה 

מתמיד. מציאותית מאי פעם. 
עד היום בציבור החרדי, הדתי והימני פשטה 
תחושת שאננות מסוכנת, ולפיה אין שום תרחיש 
הגיוני להקמת ממשלת שמאל. הנימוק העיקרי 
לשלילת האפשרות להקמת ממשלת שמאל, 
בראשות יאיר לפיד, הוא שהמפלגות הערביות 
לא ימליצו עליו אצל הנשיא כמועמד להקמת 
הממשלה ובוודאי לא יסכימו לשבת בממשלה 
כזאת, ומשכך אין היתכנות פוליטית להקמת 

ממשלה כזו. 
זה היה נכון עד השבוע האחרון. השבוע נפל 

דבר בישראל. יו"ר הרשימה הערבית המשותפת 
ח"כ איימן עודה הצהיר בקולו כי הוא מוכן לשבת 
בממשלה בראשותם של יאיר לפיד ובני גנץ. 
ההסכמה ההיסטורית הזו, הופכת את תרחיש 
הקמת ממשלת השמאל והפיכת לפיד לראש 

הממשלה – לריאלית ואפשרית. 
בכל הסקרים וניתוחי העומק שנערכו בחודשים 
המפלגות  את  הכולל  הימין  גוש  האחרונים 
החרדיות ומפלגות הימין הליכוד ו'ימינה' לא 
מצליח לעבור את רף 61 המנדטים הדרושים 
להקמת הממשלה, ומונה כ-57 מנדטים בלבד. 
כשלעומתו גוש השמאל כולל המפלגות הערביות 
מצליח להשיג 61 מנדטים ובכך סולל את דרכו 

להקמת הממשלה ותפיסת הגה השלטון. 
בשבוע שעבר העניק איימן עודה ריאיון לנחום 
ברנע מ'ידיעות אחרונות' ובו הבהיר שוב ושוב 
כי הוא רוצה להחזיר את הרשימה הערבית 
המשותפת להנהגת המדינה, באמצעות שיתוף 
פעולה עם מפלגות השמאל. "אני רוצה להעביר 
את הפוליטיקה הערבית מפוליטיקה של מחאה 
לפוליטיקה של השפעה", אמר. "מאז אוקטובר 
2000 הפכנו לקבוצה לא לגיטימית בפוליטיקה. 
היו לכך שלוש סיבות: אחת, ההבנה של הימין, 
ובעיקר של נתניהו, שב־99' הוא איבד את השלטון 
בגללנו. הבחירות לראשות הממשלה היו אישיות, 
והמצביעים הערבים הכריעו את הכף לטובת 
אהוד ברק; שתיים, השמאל הציוני, שבעקבות 
הימין נגרר לדה־לגיטימציה של הערבים; שלוש, 

טעויות שאנחנו עשינו".
לשאלתו של ברנע מה הוא מציע, השיב איימן 
עודה: "למחרת הבחירות אנחנו נהיה חלק מהגוש 
החוסם. אם גנץ יצביע על כיוון כללי חיובי 
מבחינתנו, נמליץ עליו אצל הנשיא. לצערי, אני 
מעריך שבדרך להקמת ממשלה הוא יפנה קודם 
כול לליכוד. ייתכן שאז, בפעם הראשונה מאז 
קום המדינה, ערבי יהיה ראש האופוזיציה. אבל 
אם יהיה לו האומץ לפנות אלינו, לא נדחה אותו 
על הסף. נציב תנאים להצטרפות לקואליציה".

עודה מבין היטב את המתמטיקה של המנדטים, 
ולא מסתיר את העובדה, כי שיתוף הפעולה בינו 
למפלגות השמאל הוא זה שימנע הקמת ממשלת 
ימין: "התפקיד המיידי שלנו הוא להעלות את אחוז 
ההצבעה", אמר עודה. "כולם מדברים עכשיו על 
אביגדור ליברמן כעל לשון מאזניים. אנחנו יכולים 
להיות לשון המאזניים האמיתית, כי אנחנו, בניגוד 
לליברמן, עקביים לאורך כל הדרך. אם 65 אחוז 
מהבוחרים הערבים יצביעו הפעם, נתניהו יפסיד 
את השלטון; אין ארדן, אין רגב, אין סמוטריץ'. 
אנחנו רק 20 אחוז מהאוכלוסייה. לבד אנחנו לא 
יכולים, אבל בלעדינו אף אחד לא יכול. בלעדינו 
אי אפשר להשיג לא שלום, לא דמוקרטיה, לא 
שוויון, לא צדק חברתי. בלעדינו לא תוחלף 

ממשלת הימין".
"כל המיעוטים בעולם מצביעים בשיעור גבוה 
יותר משמצביע הרוב. אנחנו מצביעים בשיעור 
נמוך יותר מהיהודים – המיעוט היחיד. אחת 

בעוד שלושה שבועות 
בלבד: כך תוקם ממשלת 

הזדון בראשות לפיד
זה כבר לא תרחיש מופרך: עם ההודעה הדרמטית של יו"ר הרשימה הערבית המשותפת איימן 
עודה על הסכמתו להצטרף לקואליציה, נסללה הדרך להקמת ממשלת שמאל אנטי חרדית 
בראשות יאיר לפיד ובני גנץ • בחינת הנתונים וסקירת המערכת הפוליטית מוכיחה בבירור: הקמת 
ממשלת זדון – יחד עם ראשי המסיתים ליברמן, ברק וסתיו שפיר – קרובה ומציאותית • 

כך תיראה ממשלת הזדון

שותפים לגיטימיים לממשלת גנץ–לפיד. איימן עודה ואחמד טיבי
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הסיבות היא נתניהו. הוא הצליח לשכנע חלקים 
בציבור הערבי שהכנסת היא מקום שמייצר רק 
דברים רעים עבור הציבור שלנו – מקום שאין 
ממנו תועלת. ערב הבחירות הקודמות ראיתי 
את הגנרלים של כחול לבן רצים לעוטף עזה 
ומבטיחים לפתוח במלחמה. ראיתי את הסרטון 
של גנץ, שמתפאר כמה ערבים הוא הרג. זה לא 
בדיוק ככה, אמרו לי. גנץ יותר טוב מנתניהו". 

ההסכמה ההיסטורית הזו של עודה להיות חלק 
מהקמת ממשלת שמאל, לא נולדה השבוע, היא 
פרי תהליך ארוך שנמשך בחודשים האחרונים, 
של שיתוף פעולה בין עודה והרשימה הערבית 
המשותפת לבין בני גנץ וכחול לבן. "הוא עשה 
שני צעדים נכונים", אומר איימן עודה על גנץ. 
"אחד, הוא הזמין אותי לנאום בהפגנה של כחול 
לבן נגד נתניהו ברחבת מוזיאון תל־אביב. הוא 
עשה זאת למרות ההתנגדות של יעלון ואנשיו. בכך 
קבע עמדה לגבי הרשימה המשותפת, לגיטימית או 
לא לגיטימית. אחרי ההפגנה דיבר איתי. 'איימן', 

הוא אמר, 'אנחנו ממשיכים יחד'.
"אחרי הבחירות באפריל אמר גנץ 'אני אדבר 
עם ההנהגה שלהם'. הוא גם הופיע בערוץ ערבי 
בטלוויזיה ואמר 'אנחנו נשתף איתם פעולה'. ביבי 
מיד תקף אותו. גנץ הצטלם לסרטון בעברית ואמר, 

'כן, אנחנו משתפים איתם פעולה'.

יו"ר הרשימה המשותפת מציג שורה של 
דרישות בתמורה להצטרפותו לממשלה, כולל 
קיום משא ומתן עם הפלסטינים ותומכי טרור, 
מתוך מטרה להביא שוב לפינוי והחזרת שטחים. 
"הייתי מציג דרישות בארבעה תחומים כתנאי 
לכניסה לקואליציה: תכנון ובנייה: יישום התוכנית 
של ועד ראשי הרשויות הערביות, שכוללת הקפאת 
הריסות הבנייה והלבנת הבנייה על אדמה פרטית; 
ביטול מה שמכונה חוק קמיניץ, שהחמיר את 
הענישה על עבירות בנייה; בניית עיר ערבית. 
פשיעה: מבצעי איסוף נשק מהציבור ואכיפה נגד 
ארגוני פשע; הקמת צוות בין־משרדי למאבק 
בארגוני הפשע. רווחה: בניית בית חולים ציבורי 
בעיר ערבית; העלאת קצבאות הזקנה והשוואתן 
לממוצע במדינות OECD; גיבוש תוכנית כוללת 
למאבק באלימות. מדיני: משא ומתן ישיר עם 
הרשות הפלסטינית במטרה להביא לסיום הכיבוש 
והקמת מדינה פלסטינית עצמאית; ביטול חוק 

הלאום". 
בהודעה שפרסם בהמשך סיכם עודה את 
דרישותיו: "זה המהות של המצע שלנו: משא 
ומתן לסיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית, 
ביטול חוק הלאום, ביטול חוק קמיניץ, הקמת 
העיר הערבית הראשונה, אוניברסיטה ובית חולים. 
יישום ערכי השוויון, ובטח צדק חברתי, ובמרכזו 

סוגיות העניים הערבים והיהודים. הצלחנו להעיר 
את מערכת הבחירות, להוכיח שהחברה הערבית 
היא שחקן מרכזי ומשפיע שיכול לקבוע סדר יום 
פוליטי ותקשורתי. זה מצוין שאנחנו אלה שיוזמים 
ולא רק מגיבים. שהם יגיבו לנו. כל זאת תוך כדי 
שמירה על העקרונות שלנו! בכל רמ״ח איברי 
ובנשמתי, בחיי היומיומיים, אני עוצר הכל מול 
העקרונות שלנו. יותר 'משותפת' – יותר השפעה. 

יותר 'משותפת' – פחות ימין". 

שיתוף פעולה ארוך

הדברים הללו כאמור מביאים את הקמת 
ממשלת השמאל בראשות יאיר לפיד ובני גנץ 
לכדי אפשרות ריאלית, ומבטאים שיתוף פעולה 
עמוק שנרקם בין הצדדים, במטרה להפיל את 

ממשלת הימין. 
ב'כחול לבן' אומנם ניסו להסתייג מהדברים, 
תוך ניסיון עקר לזרות חול בעיני הציבור ולהסתיר 
את כוונתם האמיתית ביום שאחרי הבחירות, 
תוך אמירות בלתי מחייבות כי לא ישבו עם 
מי שלא מכיר בישראל כמדינה יהודית, כשהם 
מתכוונים לבל"ד. אך זהו רק מסך עשן שנועד 
להסתיר ולכסות על השותפות שנוצרה מאחורי 

הקלעים, ונמשכת כבר זמן רב. ב'כחול לבן' יודעים 
היטב שהאפשרות היחידה שלהם להקים ממשלה 
בראשות לפיד וגנץ היא שותפות יחד עם הרשימה 
הערבית המשותפת, אך מבינים שההצהרה על 
כך עלולה להבריח מהם מצביעים שיבינו את 
הסכנה הטמונה בממשלת בלהות שכזו, ולכן 

מנסים לטשטש זאת. 
אך בפועל ב'כחול לבן' משקיעים מאמץ אדיר 
וכסף רב במגזר הערבי. על פי דיווח ב'ישראל 
היום', בעקבות תוכנית שגיבשו חברי כנסת 
במפלגה ובהם רם בן ברק וע'דיר כמאל מריח 
ונתונים שהוצגו בפני הנהגת המפלגה, הקימו 
ב'כחול לבן' עשרות מטות בחירות ייעודיים 
לציבור הערבי בעלות של מאות אלפי שקלים. 
כחלק מכך גנץ גם החל להתראיין בתקשורת 
הערבית, כשהוא מעביר מסרים על שיתוף פעולה 

בין הצדדים. 
רק בשבוע האחרון הצהיר בני גנץ כי יעשה כל 
מאמץ להכניס לממשלתו שר ערבי. את הדברים 
אמר גנץ לפעילי ארגון השמאל הקיצוני 'עומדים 
ביחד', שהגיעו להפגין מול ביתו. גנץ יצא אל 
המפגינים, ועל פי פרסומי ארגון השמאל, השיב 
לקריאה שהפנתה כלפיו חברת הנהגת התנועה 
הקיצונית גדיר האני, בהבטחה: "אעשה מאמץ 
להכניס שר ערבי לממשלתי, מתוך או מחוץ 
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לרשימות". 
בארגון השמאל 'עומדים ביחד' הגיבו: "זה 
צעד חשוב מצידו של גנץ, אבל עדיין לא מספיק. 
הציבור הערבי הוא חלק בלתי נפרד מאזרחי 
המדינה, ואנחנו לא מסתפקים במאמץ, אנחנו 
דורשים לכלול את הציבור הערבי בכל ממשלה 
עתידית. גנץ, עשית צעד חשוב, הגיע הזמן לצעד 

נוסף".
כאמור, מדובר בשיתוף פעולה שלא החל היום 
בין כחול לבן והרשימה הערבית המשותפת. עודה 
ציין את אחד מפירות שיתוף הפעולה, כאשר הוזמן 
לנאום בהפגנה שאירגנה כחול לבן נגד נתניהו, 
אולם להזמנה הזו קדמה פגישה ארוכה ומעמיקה 
בין גנץ ועודה. בריאיון שהעניק לפני כמה חודשים 
ל'אל מוניטור' חשף עודה את שהתרחש מאחורי 
הקלעים: "הייתה לנו פגישה רצינית, אני חושב 
שהייתה לה ולדברים שנאמרו בה, ההסכמות 
ואי ההסכמות, השפעה להמשך הדרך. דיברנו 
על שיתוף פעולה ושאנחנו צריכים לפעול יחד 
לכך כדי שהאוכלוסייה הערבית תהיה לגיטימית 
במדינה. כדי שהיא תחוש כך, יש להתייחס להנהגה 
שנבחרה על ידה באופן דמוקרטי. לגיטימציה 
לאוכלוסייה הערבית מחייבת להכיר בנבחריה 

כלגיטימיים ולהתייחס אליהם בהתאם".
בנאום המדובר בהפגנה ההיא, אמר עודה בין 
היתר: "אנחנו האזרחים הערבים אולי לא יכולים 
לבד, אבל בלעדינו זה בלתי אפשרי. המאבק הזה 
שזור בשלום, בשוויון, בצדק החברתי. והוא דורש 
שותפות בין מנהיגים אמיצים. אני מוכן לשותפות 

הזו כדי לעשות את השינוי".

ואכן לאחר הנאום הזה גנץ התקשר שוב אל 
עודה ובירך אותו על הדברים כשהם מסכמים 
יחד את שיתוף הפעולה המוצלח.  להמשיך 
בריאיון לאל מוניטור נשאל עודה האם הקשר 
בין הצדדים ינותק והשיב: "הם כבר לא יכולים, 
אחרי מה שקרה ביום שבת, אי אפשר. הפור 
נפל. מעכשיו צריכה להיות שותפות אמיצה של 

מנהיגים אמיתיים".

ההסתה של איווט

הסכמת הערבים להצטרף לקואליציה סוללת 
את הדרך להקמת ממשלת הזדון, אך יש בה עוד 
שותפים שכבר הכריזו מלחמה נגד השם ונגד 
משיחו ומובילים קמפיין הסתה ושנאה מעורר 

סלידה כלפי היהדות, הדת והציבור החרדי. 
בצד האחד ישנו אביגדור ליברמן וישראל 
ביתנו. וכאן ישאל השואל, איך ליברמן המוכר 
לנו כאיש ימין יצטרף להקמת ממשלת שמאל 
מובהקת עם המפלגות הערביות. והתשובה פשוטה: 
ליברמן, האיש שיכול ללמד ציניות מהי, הוכיח 
כבר פעם אחר פעם שאין גבול לאופורטוניזם שלו. 
במהלך המשא ומתן הקואליציוני האחרון, 
שכשל אך ורק בגלל ליברמן ובשלו נגררה מדינה 
שלמה שוב לבחירות, התברר לכולם כי ליברמן 
יעשה הכל על מנת להפיל את ראש הממשלה 

נתניהו ולהקים ממשלת שמאל ללא החרדים. 
ליברמן, בצעד מביש, לאחר שהצהיר והבטיח 
כי יתמוך בנתניהו להקמת הממשלה, עשה הכול 

 לעמוד על
התאחדות הספרדיםנפשנו!

שומרי תורה תנועתו של 
מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל

החדשה, הוסרה ההשגחה הממשלה  למדיניות  משגיחי בהתאם  פיטורי  על  להודיע  שיתכבדו הכשרות והוצאתם מהמרחב הציבורי. הננו  כשר  באוכל  ויאכלו בביתם.  המעוניינים 
בברכה
אלעזר שטרן
השר לשירותי דת

בקרוב...תשרי תש״פ

מנסים  לבן',  'כחול  הלבנה  במפלגה 
להסוות את הגזענות וההתנשאות הטבועה 
עמוק במפלגת המנותקים, אך לצערם הרב, 
הגזענות המושרשת אצלם פורצת מפעם לפעם 
וחושפת שוב את פרצופם האמיתי, ואת מה 

שהם באמת חושבים על עם ישראל. 
הפעם היה זה תורו של רם בן ברק, חבר 
כנסת מטעם כחול לבן החבר במפלגת יש עתיד 
של יאיר לפיד. הוא הובא למפלגה על תקן 
הביטחוניסט, כמי שהיה בעברו המשנה לראש 
המוסד, לאחר שיעקב פרי נאלץ להתפטר אחרי 
שנחשף כי במשך עשרות שנים שיקר לגבי 
שירותו הצבאי, אלא שלקראת הבחירות חברה 
יש עתיד לחוסן לישראל עמוסת הביטחוניסטים 

והגנרלים ובן ברק נדחק לאחור. 
את האמירה המבחילה הוא סיפק בריאיון 
פוליטי לצחי דבוש, והיא פורסמה בגלי צה"ל. 
בן ברק נשאל על ההבדלים בין כחול לבן 
לליכוד ומפלגות הימין והשיב: "אתה יכול 
לקרוא לזה ימין ושמאל, אתה רוצה לקרוא 
לזה שחור ולבן – תקרא לזה שחור ולבן, הם 
שחורים ואנחנו לבנים; תאמין לי, זה הסיפור". 
כך בגזענות בוטה ורדודה – הם שחורים, 

אנחנו לבנים. מביש. מחפיר. מעציב. 
רם בן ברק ניסה להסביר ולתרץ את עצמו 
כי התכוון שהליכוד והימין הם "חשוכים" 
בכך שהם נלחמים נגד הדמוקרטיה ומערכת 
המשפט, ואילו כחול לבן הם "אנשי האור" 
שיגנו על הדמוקרטיה. גם ההסבר הזה עצמו 
רווי בהתנשאות ופטרונות, אך מעבר לכך, 
השימוש במילים "הם שחורים ואנחנו לבנים", 
מעיד כאלף עדים על הלך המחשבה בקרב 

חברי המפלגה המתנשאת. 
יו"ר תנועת ש"ס השר הרב אריה דרעי תקף 
בחריפות את האמירה המחפירה: "הגזענות 
עדיין כאן, חיה ובועטת, לצערנו. ח״כ רם 
בן ברק תתבייש! לכנות אנשים שחורים, כי 
הם בוחרים להצביע למפלגה שאינה נראית 
לך? פעם בבונים, פעם מנשקי קמעות וכעת 
שחורים. ראשי כחול לבן, תתנערו מהאמירה 

הגזענית והחמורה של חבר רשימתכם". 
מהאמירות  להתנער  שבמקום  אלא 
המבישות ולהתנצל, יו"ר יש עתיד ח"כ יאיר 
לפיד בחר דווקא לחזק את רם בן ברק בטענות 
שקריות. בתגובתו אמר לפיד: "אפילו במונחים 
של הליכוד, המתקפה על דבריו של רם בן 
ברק היא מכוערת ושקרית. זה אפילו לא 
להוציא דברים מהקשרם, זה סתם להמציא 
הקשרים מתוך רשעות. מחזק את רם ומאמין 
בו". כאמור, מדובר בשקר. דבריו של בן ברק 
לא הוצאו מהקשרם ובחירתו להשתמש דווקא 
במילים אלו "הם שחורים ואנחנו לבנים", על 
כל המשמעויות הטמונות בכך, מלמדת היטב 
על הגזענות המפעמת בתוככי אנשי כחול 

לבן ויש עתיד. 
יו"ר סיעת ש"ס בכנסת ח"כ הרב יואב בן 
צור אמר בתגובה: "דבריו של רם בן ברק 
מקוממים וגזעניים ומרחיבים את הפילוג 
בעם. מפלגת כחול לבן המתיימרת להיות 
אלטרנטיבה שלטונית צריכה ללמוד שגם 
לישיבה באופוזיציה צריכים להיות סטנדרטים 

של כבוד אדם באשר הוא". 
ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי הגיב: "שוב 
הוכח כי מפלגת 'כחול לבן' מחכה לרגע 
ששר הפנים דרעי יוחלף, ובמקומו יוצב שר 
ללא רגישות, אשר יוריד לטמיון את כלל 
ההישגים האדירים בפריפריה. יידעו כל 
אזרח ואזרחית בפריפריה, שחור או לבן, 
כי בבחירות הקרובות חייבים להמשיך את 
המהפכה וצמצום הפערים. זה יתאפשר רק 
בממשלת ימין חברתית חזקה, בה ש"ס שותפה 

בכירה ודומיננטית". 
ח"כ הרב ינון אזולאי מסר: "מסתבר ש'כחול 
לבן' היא מפלגת לבן לבן. עבורם כל מי שאינו 
שמאל הוא שחור. אמירתו של רם בן ברק 
משקפת את עמדת מפלגתו וראויה לכל גינוי. 
כן! אנחנו המזרחים, שחורים גאים. מנשקי 
מזוזות ומשתטחי קברים. התגובה הטובה 
ביותר של עם ישראל לאמירות הגזעניות 

הללו – מאות אלפי פתקי ש"ס בקלפי".

לבן – לבן: הגזענות 
המבחילה של אנשי לפיד 

הדימוי המבחיל של חבר הכנסת מ'כחול לבן': "הם 
שחורים, אנחנו לבנים" • יאיר לפיד: "מחזק אותו ומאמין 
בו" • השר הרב דרעי: "הגזענות עדיין כאן" • גם אני שחור

דבריו משקפים את עמדת המפלגה. ח"כ רם בן ברק
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על מנת להכשיל את הקמת הממשלה בראשות 
נתניהו יחד עם המפלגות החרדיות, תוך שהוא 
נתלה בתירוצי סרק ובקוצו של יוד בחוק השמירה 

על מעמד בני הישיבות. 
בקמפיין ההסתה שהוא מוביל בחודשים 
האחרונים מצהיר ליברמן שוב ושוב כי יפעל 
להקמת ממשלה ללא חרדים, תוך החרמה פסולה 
ולאור העובדה  זאת  לאור  ציבור שלם.  של 
שהתבררה כי ליברמן פועל על מנת להדיח את 
נתניהו ולא לאפשר הקמת ממשלה בראשותו 
– המסקנה היא פשוטה: ליברמן יתמוך בהקמת 
ממשלת שמאל בראשות יאיר לפיד ובני גנץ יחד 
עם המפלגות הערביות. הוא יודע היטב שאין לו 
אפשרות אחרת, זו הדרך היחידה להקים מממשלה 
שלא בראשות נתניהו ובלי המפלגות החרדיות, 
וזה בדיוק מה שהוא יעשה. ליברמן אינו איש 
ימין, ליברמן הוא איש של ליברמן וזו היא מטרתו 

היחידה. 
לכך יש לצרף את הדברים שכבר ידועים 
לנו היטב על הקשרים החזקים ושיתוף הפעולה 
ההדוק בין ליברמן ויאיר לפיד, דבר שהתבטא 

במהלך המתואם שלהם להפלת ממשלת הימין 
האחרונה בנימוקי שווא כביכול מדובר במאבק 
על חוק השמירה על מעמד בני הישיבות. כעת 
יגיע השלב השני בשיתוף הפעולה, עם הקמת 

ממשלת שמאל בראשות לפיד. 
הדברים משתלבים בדיווח של העיתונאי 
מיכאל האוזר-טוב, לפני כחודשיים, שציטט גורם 
בכיר מאוד בליכוד שאמר: "הכל התחיל בפגישה 
ההיא של ליברמן ולפיד מיד לאחר הבחירות 
בחו"ל. ליברמן מתואם עם לפיד במאה אחוז. לכן 
הקמפיין של הליכוד יהיה חד משמעי: מי שרוצה 
ממשלת ימין – אי אפשר לסמוך על איווט". לפיד 
מיהר להכחיש וטען כי מדובר ב"מאה אחוז שקר". 
בישראל ביתנו היו יותר נחרצים ואיימו בתביעת 
דיבה על כל מי שיטען בשמו כי ליברמן ולפיד 
נפגשו בחו"ל, ואכן כבר הגישו תביעות נגד כמה 
אנשים, אנחנו כאמור רק מצטטים, והבוחר יבחר. 
כזכור, בשבוע שעבר פרסם שלום ירושלמי 
על דיל שנרקם על ידי האיש החזק ביש עתיד 
הלל קוברינסקי לריצה משותפת של יש עתיד 
וישראל ביתנו והקמת 'הרשימה החילונית'. מהלך 
שקּודם על ידי בכירי המפלגה ואף נבדק בסקרים. 
גם בכירת ישראל ביתנו סגנית השר לשעבר 
פאינה קירשנבאום, חשפה בבחירות 2015 דיל 
וליברמן, שאמור היה  יש עתיד  בין  שסוכם 
ודחיקת  בראשותם  להקמת ממשלה  להביא 
החרדים. כל הדברים הללו מצטרפים לתמונה 
אחת ברורה מאוד: ליברמן יעשה הכל על מנת 
להקים ממשלת שמאל בראשות לפיד וגנץ ללא 
המפלגות החרדיות. ובכך רק מתחזקת האפשרות 

הממשית להקמת ממשלת הבלהות. 

ממשלת הצללים

בצד השני של ממשלת הזדון נמצא המחנה 
הדמוקרטי. יצור כלאים שהורכב באישון ליל, 
המחבר בין מרצ, אהוד ברק ופליטי מפלגת 
העבודה. המפלגה הזאת, בראשות ניצן הורוביץ, 
סתיו שפיר ואהוד ברק, חרטה על דגלה מאבק 

בכל קודשי ישראל. 
הם כמובן יהיו השותפים הראשונים והבכירים 
לממשלת השמאל בראשות לפיד וגנץ; להם אין כל 
אפשרות אחרת מלבד לתמוך בראשי כחול לבן. 
כזכור, גם בבחירות האחרונות המליצו במרצ על 
גנץ ולפיד להקמת הממשלה. בנוסף, ניצן הורוביץ 
נפגש בחודשים האחרונים עם בני גנץ וסיכם 
איתו על יצירת ערוץ קשר ישיר ושוטף ביניהם. 
השותפה הנוספת בממשלת הזדון היא מפלגת 
העבודה-גשר. יו"ר המפלגה עמיר פרץ נועד 
גם הוא לאחרונה עם גנץ ועם הורוביץ. אמנם 
מנדטים רבים לא נשארו למפלגה החבוטה, אך 6-5 
המנדטים שלהם, הם בדיוק המנדטים הנצרכים 

להרכבת ממשלת השמאל והם יעשו זאת. 
כל הדברים שנכתבו כאן הם תמונה פוליטית 
פשוטה וברורה, שמבהירה דבר אחד: הקמת 
ממשלת שמאל אנטי חרדית בראשות יאיר לפיד 
ריאלית ואפשרית בבחירות אלו יותר מתמיד, 

ולצערנו היא מציאותית וברת השגה. 
לא קשה להבין כיצד תראה ממשלת זדון 
שכזו, כשעל כס ראש הממשלה יושב יאיר לפיד, 
לצידו ליברמן כשר הביטחון, איימן עודה כשר 
הפנים, אלעזר שטרן כשר הדתות, רם בן ברק 
כשר הפריפריה, סתיו שפיר כשרת החינוך, אהוד 
ברק כשר החוץ, יעל גרמן כשרת הבריאות, ועוד.
ננתח  לעומק,  נצלול  אי"ה,  הבא  בשבוע 
לפרטים כיצד תיראה ממשלת הבלהות והשנאה, 
אילו החלטות היא תקבל ואילו גזירות היא תטיל, 
וכיצד ייראו החיים של הציבור החרדי במדינת 
ישראל, אם חלילה וחס תקום ממשלה כזו, היל"ת. 

מוקד הווטסאפ וההודעות של הכניסה לעיר זמין 24 שעות ביממה: 054-8848323
דיווח על תקלות או מפגעים אנא הכנסו לאפליקציית "ירושלמי" | אנו מתנצלים על אי הנוחות

החל מיום חמישי, 29 באוגוסט 2019, כ"ח באב, 
יבוטלו הפניות שמאלה על שדרות יצחק רבין 

לבאים מכיוון  מזרח אל הרחובות רוטשילד ויואל 
זוסמן. בנוסף, לא תתאפשר הנסיעה ישר אל 

ומרחוב נתנאל לורך (לכיוון ביטוח לאומי ובנייני 
האומה). 

בצומת מבקר המדינה - הנשיא השישי תורחב 
הפנייה שמאלה לשני נתיבים.

הכניסה לעיר רובע העסקים של ירושלים

שדרות יצחק רבין
שינויים במערך התנועתי

שימו לב לשילוט בתחנות האוטובוס לשינויים 
במיקומי התחנות באזור.

השינויים מתבצעים כחלק מטיוב מערך 
התנועה בכניסה לירושלים.

waze התעדכנו בשינויים באפליקציות
. מומלץ להשתמש בתחבורה  moovit-ו

הציבורית, ברכבת הקלה וברכבת ישראל.

תחנת נבון
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שדרות יצחק רבין

וכאן ישאל השואל, איך 
ליברמן המוכר לנו כאיש 
ימין יצטרף להקמת 
ממשלת שמאל מובהקת 
עם המפלגות הערביות. 
והתשובה פשוטה: ליברמן, 
האיש שיכול ללמד ציניות 
מהי, הוכיח כבר פעם 
אחר פעם שאין גבול 
לאופורטוניזם שלו

משקיעים מאמץ אדיר במגזר הערבי. ראשי כחול לבן
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שמעון ליברטי

הקול הקורא 'אלול בא' כבר מנסר בחלל 
העולם, מכריז כי הנה הגיע הזמן הגדול והקדוש 
הזה – 'זמן אלול' ורבבות עמלי התורה די בכל 
אתר ואתר ישובו ויחבשו את ספסלי בית המדרש, 

יהגו באמרי שפר ויעמיקו עיונם עלי ספר. 
למרות ועל אף כל המנסים לפגוע בעולם 
התורה, המכריזים מלחמה על ה' ועל משיחו, 
אשר פיהם דיבר שווא ושקר על בני הישיבות, 
ייסכר פי דוברי שקר – עולם התורה עולה ופורח, 
משגשג וצומח הולך וגדל עד כי גדל מאוד, בן 

פורת יוסף. 
הקטנות  בישיבות  המדרש  בית  ספסלי 
והגדולות ובכוללי האברכים מתווספים בכל יום, 
לצד מאות אלפי תלמידים ותלמידות בתלמודי 
התורה ובתי הספר, המתחנכים בדרך ישראל סבא, 
בדרך התורה והיראה המסורה לנו מדור דור, 
לאורם של רבותינו חכמי וגדולי הדור ומכריזים 
בעצם קיומם בקול גדול: לא תישכח מפי זרעו 

וגם נצח ישראל לא ישקר!
לקראת פתיחת הזמן ותחילת שנת הלימודים 
החדשה תש"פ הבעל"ט, ביקשנו להציג את 
התמונה המלאה של עולם התורה והחינוך החרדי. 

יודגש כי מדובר בשלל נתונים מורכבים, כשיש 
שוני בין שיטות הדיווח בבתי הספר ובישיבות. 
בנוסף, בשלב זה טרם התעדכנו סופית רשימות 
התלמידים בישיבות, כך שהמספרים אינם סופיים 
ורשמיים, אך יחד עם אנשי ועד הישיבות, איגוד 
מנהלי הישיבות ואנשי משרד החינוך – שתודתנו 
נתונה להם – ניסינו להרכיב ולחבר את שלל 

הנתונים לכדי תמונה אחת ברורה. 
בישיבות לצעירים לומדים כ-37,000 בחורים 
ביותר מ-450 ישיבות בכל רחבי הארץ. הנתונים 
המלאים טרם גובשו, אך על פי הערכות הגורמים 
הבקיאים בנושא כ-11,000 בחורים ייכנסו השנה 
לעולם הישיבות ויעלו לשיעור א' ישיבה קטנה. 
בישיבות הגדולות לומדים כ-38,000 בני תורה, 
לצד מעל 85,000 אברכים בכוללים. יצוין, כי 
ההערכה היא שמספר האברכים גדול אף יותר, 
באשר ישנם כוללים קטנים רבים הפזורים ברחבי 
הארץ וקשה להקיף את כולם. בני הישיבות 
הגדולות והאברכים לומדים בכ-2,000 היכלי 
תורה, כשרובם כמובן הם כוללים לצד מאות 
ישיבות, אך מאחר ובישיבות רבות הכולל מסונף 
לישיבה, בחרנו לצרף יחד את הנתונים. על פי 
הערכות, כ-9000 בחורים ייכנסו השנה לשיעור 

א' של ישיבה גדולה. 
בוועד הישיבות משלימים בימים אלו את 
ההיערכות לקראת פתיחת הזמן, מתוך מטרה 
לשמור על מעמדו של כל בן ישיבה ואברך כולל, 
בהתאם להוראותיהם של מרנן ורבנן חכמי וגדולי 

הדור. 
ומעולם הישיבות לתלמודי התורה ובתי הספר. 
מנתוני משרד החינוך שהגיעו לידי 'הדרך' ונחשפים 
כאן בפרסום ראשון עולה כי בכלל מוסדות החינוך 
החרדים לומדים 454,405 תלמידים ותלמידות, כן 
ירבו. ובחלוקה: 230,175 בנים ו-224,229 בנות, 

הלומדים ב-6,627 מוסדות חינוך. 
המספרים האלה כוללים את כל התלמידים 
הרשומים תחת המחוז החרדי במשרד החינוך, מגני 
הילדים וכולל הישיבות הקטנות והתיכונים לבנות, 
בכל המוסדות החרדיים, לרבות מוסדות הפטור, 
המוכר שאינו רשמי ורשתות החינוך, רשת מעיין 
החינוך התורני 'בני יוסף' ורשת החינוך העצמאי. 
ובפירוט: בגני הילדים ישנם 122,147 ילדים; 
62,504 בנים ו-59,643 בנות. ביסודי – תלמודי תורה 
ובתי ספר – לומדים 240,096 תלמידים; 120,958 
בנים ו-119,137 בנות. במה שמכונה "החטיבות 
העליונות", כלומר הישיבות הקטנות, התיכונים 
והסמינרים, לומדים 92,063 תלמידים; 46,614 

בנים ו-45,449 בנות. 
ולסיום, הנתון המלמד על עוצמת הצמיחה 
והגידול בחינוך החרדי, מספרם של תלמידי כיתות 
א' בשנת הלימודים האחרונה: 33,696 תלמידים, 

16,882 בנים ו-16,813 בנות למדו בכיתות א'.

שישים ריבוא: עולם התורה והחינוך 
החרדי בפריחה חסרת תקדים

עם פתיחת זמן אלול ושנת הלימודים תש"פ, 'הדרך' מפרסם לראשונה את הנתונים המלאים על צמיחת עולם התורה 
ומוסדות החינוך החרדיים: למעלה מ-600,000 בני הציבור החרדי, מילדי הגנים ועד אברכי הכוללים, ישובו אל ספסלי 
הלימודים והיכלי התורה • במוסדות החינוך לומדים כחצי מיליון תלמידים ותלמידות •  בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין
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ערב ראש חודש אלול, והאגף לפתיחת מוסדות ברשת חושף נתונים 
מרשימים במיוחד על זינוק בפתיחת מוסדות הקירוב לצד תוספת 
בכיתות חדשות, זאת בעקבות פעולות מאסיביות שננקטו במהלך השנה 
להעצמת הרישום בפיקוחה ובהנחייתה של הנהלת הרשת, במקביל 

לחיזוק מוסדות למשפחות האברכים ובני תורה. 
בשנים האחרונות, החליטה הנהלת רשת 'בני יוסף' לתת דגש על 
פתיחת מוסדות הקירוב, זאת על פי הנחייתה של ההנהלה הרוחנית 
בראשותו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי דוד יוסף 
שליט"א – לחזק את היסודות שעליהם הושתתו מוסדות הרשת מיום 
הקמתה, לפעול להקמת מוסדות תורניים ביישובי הספר ובערי השדה 

כדי להציל את ילדי ישראל משמד רוחני ולהוציא יקר מזולל.
מנכ"ל הרשת הרב חיים ביטון הנחה לשדרג את כל המחלקות 
באגף הרישום ולהקצות עבורם משאבים תוך שימת דגש על מוסדות 
הקירוב. לכל אורך ימות השנה יצאו צוותים מיוחדים בפיקוחו של 
הרב יוסף ניאזוף לכלל מוסדות החינוך, והעמידו את מלוא הכלים 
לרשותם של מנהלי המוסדות, תוך הדרכה מלאה בליווי פיקוח צמוד 

על יישום התוכניות לפתיחת עשרות כיתות א' במוסדות הקירוב, 
ופתיחת מוסדות חדשים. 

המטרה הייתה ליצור גרעין רחב של מוסדות קירוב חדשים על 
ידי פתיחת כיתות א', שזהו הבסיס להמשך צמיחתו והתפתחותו של 
המוסד. לאחר עבודה מאסיבית של חודשים ארוכים על ידי נקיטת 
פעולות מיוחדות להגברת הרישום, ומוכנותם של המוסדות לקליטת 
תלמידים שזה עתה מקרוב באו להתבשם מהחינוך התורני, מצביעים 
בהנהלת הרשת בסיפוק על פתיחת מוסדות חדשים ותוספת עשרות 

כיתות חדשות שנפתחו השנה במוסדות הקירוב.
הבשורה מגיעה לא רק מקרב יישובי הפריפריה, בהם נרשם גידול 
מרשים בפתיחת מוסדות הקירוב, אלא גם בערים מרכזיות כמו תל 

אביב, נתניה, חולון, אור עקיבא, רמלה, קריית גת ועוד. 
עם פתיחת שנת הלימודים, צוות מורחב המורכב ממפקחים ואנשי 
מנהלה, יסייר בכל המוסדות על מנת לסייע בהליך קליטתם של 

תלמידי הקירוב.
• חיים טריקי

זינוק בפתיחת מוסדות 
הקירוב של רשת 'בני יוסף' 

נצח ישראל לא ישקר. ילדים בתלמוד תורה )אילוסטרציה( - יעקב לדרמן
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חיים טריקי

זמן אלול תשע"ט. פריחת עולם התורה הספרדי 
בשיאה ומספר הישיבות מטפס לשיא חדש. אספנו 
את כל הנתונים והמספרים על מוסדות התורה, 
חדשים וגם ישנים, בהם יחלו את לימודיהם עשרות 

אלפי בחורים בשבוע הבא.

הישיבות הגדולות

למעלה משלושת אלפים בחורים בוגרי שיעור 
ג' שסיימו את לימודיהם ב-151 ישיבות קטנות 
ספרדיות ברחבי הארץ, יחלו בשבוע הבא את 
לימודיהם בשיעור א' של ישיבה גדולה, לאחר 
שעמדו בכור המבחן ותנאי הקבלה. מספרן של 
הישיבות הגדולות הספרדיות עומד כיום על 72, כן 
ירבו, מלבד כעשרים ישיבות 'קיבוץ'. השנה זוכה 
עולם התורה הספרדי להרחיב את גבולו בחמש 
ישיבות גדולות חדשות, שיפתחו את שעריהן 

בברכתם של מרנן ורבנן שליט"א.
הישיבות החדשות שהשלימו את היערכותן 
לקראת פתיחת זמן אלול הן: אורחות התלמוד 
בירושלים, בראשות הגאון רבי תומר כהן טויל 
שליט"א; ישיבת בית שאן בראשות הגאון רבי 
אברהם אסולין שליט"א; נחלת יוסף בבני ברק, 
בראשות הגאון רבי שמעון כהן שליט"א; שער 
התלמוד בירושלים, בראשות הגאון רבי יוסף בן 
עמרם שליט"א; תורת אברהם בירושלים, בראשות 

הגאון רבי דניאל זאדה שליט"א.

מספרן של הישיבות הגדולות הספרדיות גדל 
באופן מתמיד בשנים האחרונות. הגידול בא לידי 
ביטוי לא רק בערים החרדיות, אלא אף ביישובי 
הפריפריה, בהם הוקמו ישיבות מצוינות, עם 
מאות בחורים המתייגעים ועמלים בתורה. בשלוש 
השנים האחרונות נפתחו שש ישיבות בטבריה, 
שתי ישיבות בחיפה, שתיים בחדרה, וגם בטירת 
כרמל, יבנה, נתיבות, באר שבע, דימונה ואילת 

– ישיבה חדשה בכל עיר.
כל הישיבות החדשות קיבלו את ברכתם של 
מרנן ורבנן, ובראשם מרן ראש הישיבה חכם שלום 
כהן שליט"א, אשר מנחה את ראשי הישיבות 
להציב תקנון כנהוג בעולם הישיבות הקדושות, 
ולעודד את הבחורים הנמנים על 'שבט לוי' לשקוד 
על תלמודם ולהתנזר מכל מפגע טכנולוגי שיש בו 
כדי להשפיע באופן שלילי חלילה על התלמידים.

מלבד עשרות הישיבות הגדולות, ישנן כ-20 
ישיבות 'קיבוץ' בעולם התורה הספרדי, בכל רחבי 
הארץ. ישיבות אלו מיועדות לבחורים שסיימו את 
שיעור ג' בישיבה גדולה וחפצים להתעלות בהווי 
ישיבתי עם בחורים בוגרים, בני גילם. ישיבות 
אלו זוכות לברכתם של חכמי וגדולי ישראל, 
אשר רואים בעין טובה את רצונם של הבחורים 

להתמיד בלימודיהם ולשאוף לגדולות. 

המכינות

השנה ישנו חידוש נוסף בעולם התורה הספרדי: 
שתי מכינות לישיבה גדולה ייפתחו, במתכונת 
דומה למכינות לישיבה קטנה. המכינות לישיבה 

גדולה מיועדות לבחורים משיעור ג' שמחנכיהם 
חשים כי הם זקוקים כעת למסגרת מעט שונה 
עם צוות ר"מים גדול יותר והשקעה מתמדת 

בתלמידים.
המכינות החדשות שנפתחו הן דעת חכמה 
בירושלים, בראשות הרה"ג רבי אליהו אזרזר 
שליט"א; והמכינה בקריית ספר שבמודיעין עילית, 
בראשותו של הרה"ג רבי רפאל בחץ שליט"א. 
ראשי ישיבות ומשגיחים עוקבים אחר התפתחותן 
של המכינות, ומקווים שהפיילוט יצליח ובשנה 

הבאה ייפתחו מכינות נוספות בעקבותיהן.

הישיבות הקטנות

מספרן של הישיבות הקטנות בעולם התורה 
הספרדי עומד כיום על 151, כן ירבו. זהו שיא 
של כל הזמנים. בשבוע הבא יצטרפו עליהן עוד 

שמונה ישיבות חדשות: שתיים בירושלים, ואחת 
בבני ברק, בתל אביב, בביתר, באופקים, בצפת, 

ואפילו באילת.
גם בשדה הישיבות הקטנות נרשם גידול 
מבורך ביישובי הספר וערי הפריפריה, נוכח 
התפתחותם של תלמודי תורה במקומות אלו. 
חכמי ומאורי הדור שליט"א מעודדים הקמת 
ישיבות בכל אתר ואתר עבור הבחורים תושבי 
המקום, בשל החשיבות והתועלת שהם מייחסים 
ללימוד ליד הבית. חבר מועצת חכמי התורה 
מו"ר הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א, 
הנחה את ראשי הישיבות הקטנות להעדיף לקבל 

תלמידים המתגוררים בקרבת מקום. 
הרב שמעון אלחנן אזרזר, אשר מסייע בהקמת 
ישיבות ותלמודי תורה, זוקף את הזינוק במספר 
הישיבות הקטנות והעלייה במספר הישיבות 
הגדולות לרשת החינוך 'בני יוסף', שבשלוש 
השנים האחרונות משקיעה משאבים רבים ועצומים 
בפיתוח מוסדות החינוך למשפחות אברכים ובני 
תורה, ובהרחבת הפרויקטים להעצמת הבחורים 
שזה עתה מקרוב באו לחבוש את ספסלי בית 

המדרש בישיבות הקטנות.
פרויקט 'טיפול ההמשך' של רשת 'בני יוסף' 
בישיבות הקטנות ברחבי הארץ, ייושם גם בזמן 
אלול הבא עלינו לטובה, בעקבות ההצלחה 
אשתקד. המטרה היא ללוות את הבחורים ולהעניק 
להם עצה ותמיכה בשנתם הראשונה בישיבה. 
מאות אברכים וחונכים יתפרסו בכ-150 ישיבות 
קטנות ברחבי הארץ, ולמעשה את ימשיכו את 
פרויקט החונכות הקיים כיום בכיתות הגבוהות 

בת"תים של הרשת.

ככם אלף פעמים: צמיחה בשיעור 
הנכנסים לישיבות הקדושות

5 ישיבות גדולות, 8 ישיבות קטנות ו-2 מכינות לישיבה גדולה חדשות, ייפתחו עם תחילת זמן אלול בשבוע הבא • 
כ-9,000 בחורים בני תורה עולים לשיעור א', ב-159 ישיבות קטנות וב-72 ישיבות גדולות  • עולם הישיבות מונה 

כ-37,000 בחורים בישיבות הקטנות לצד יותר מ-38,000 בחורים בישיבות הגדולות ומעל 85,000 אברכים בכוללים

זמן אלול תשע"ט: פריחת שיא של עולם התורה הספרדי

גידול מבורך. בני ישיבה בתלמודם 
)אילוסטרציה( - שוקי לרר



 השתתפות בהגרלת הענק
בסיום המבצע יוגרל בין כל המנױים חדשים כישנים

לדרך
חברים

חבר מביא חבר: מנױ קײם שיביא מנױ נוסף, ײכנס אף הוא לכל הגרלות הבינײם

חבר מביא חברים: הבאה של שני מנױים, תזכה אתכם בשני כרטיסים לכל הגרלה, וכן הלאה

חבר מביא הרבה חברים: המנױ החמישי שיצטרף לעיתון דרככם יזכה אתכם בשני כרטיסים 

נוספים לכל הגרלה, וכן הלאה. כל מנױ נוסף - שני כרטיסים נוספים

מבצע המנױים הענק
יוצא לדרך

לרגל הוצאת הגיליון המאה של 'הדרך', מכריז העיתון 
על מבצע מנױים חדשני, עם אלפי פרסים יקרי ערך 
והגרלות ענק שטרם נראו כמותן בעיתונות החרדית

חתימה על מנױ לעיתון 'הדרך' 
תזכה אתכם ב:

 שי יוקרתי לבחירה:

שובר זיכױ 
במסעדה יוקרתית

הטריפל
של 'הדרך'

או

עכשיו, יותר מתמיד 
זה הזמן לחתום 
על מנױ לעיתון

 השתתפות

יומײם במלון
יוקרה 

בהגרלות הבינײם
לאורך תקופת המבצע, מדי שבועײם תיערך 
הגרלת בינײם על מתנה בשװי אלפי שקלים

ש"ס גדול 
'עוז והדר' 

הגרלות חודש אב

שני ספרי קומיקס 
מבית היוצר של חײם ולדר

 i�� יונדאי
חדש מהנײלונים! 

חשוב 
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 השתתפות בהגרלת הענק
בסיום המבצע יוגרל בין כל המנױים חדשים כישנים

לדרך
חברים

חבר מביא חבר: מנױ קײם שיביא מנױ נוסף, ײכנס אף הוא לכל הגרלות הבינײם

חבר מביא חברים: הבאה של שני מנױים, תזכה אתכם בשני כרטיסים לכל הגרלה, וכן הלאה

חבר מביא הרבה חברים: המנױ החמישי שיצטרף לעיתון דרככם יזכה אתכם בשני כרטיסים 

נוספים לכל הגרלה, וכן הלאה. כל מנױ נוסף - שני כרטיסים נוספים

מבצע המנױים הענק
יוצא לדרך

לרגל הוצאת הגיליון המאה של 'הדרך', מכריז העיתון 
על מבצע מנױים חדשני, עם אלפי פרסים יקרי ערך 
והגרלות ענק שטרם נראו כמותן בעיתונות החרדית

חתימה על מנױ לעיתון 'הדרך' 
תזכה אתכם ב:

 שי יוקרתי לבחירה:

שובר זיכױ 
במסעדה יוקרתית

הטריפל
של 'הדרך'

או

עכשיו, יותר מתמיד 
זה הזמן לחתום 
על מנױ לעיתון

 השתתפות

יומײם במלון
יוקרה 

בהגרלות הבינײם
לאורך תקופת המבצע, מדי שבועײם תיערך 
הגרלת בינײם על מתנה בשװי אלפי שקלים

ש"ס גדול 
'עוז והדר' 

הגרלות חודש אב

שני ספרי קומיקס 
מבית היוצר של חײם ולדר

 i�� יונדאי
חדש מהנײלונים! 

חשוב 
ככל שתחתמו על מנױ או שתצרפו מנױים חדשים מוקדם יותר - כך תיכנסו 
ליותר הגרלות בינײם ותגדילו את סיכױיכם לזכות בפרסים בשװי אלפי שקלים
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צבי יעקבזון

צילומים: פלאש 90

במאמרים הקודמים תיארנו בהרחבה כיצד 
נלחמה יש עתיד, כשישבה בממשלה וניהלה 
את משרד האוצר, בכל יוזמה של ש"ס שנועדה 
להיטיב עם הציבור. הנה עוד חוק של ש"ס, סופר-

חברתי, גם הוא על בסיס דו"ח העוני של ועדת 
אלאלוף, וגם הוא הוסר מסדר היום בתקופת 
ממשלת לפיד-בנט. הפעם, לכאורה, המבוכה של 
שר הרווחה מאיר כהן הייתה גדולה יותר, שכן 
לא עמד לו התירוץ, הדחוק לכשעצמו, שמדובר 
בהרבה כסף. בכל זאת הוא ניצב על הדוכן וניסה 
לשכנע, לא בהצלחה, שהחוק מיותר. הוא מיושם 
בלי חוק. מעניין, אם כך, מדוע המליץ על זה ד"ר 

אלי אלאלוף.
ביום רביעי של אמצע חודש חשוון תשע"ה 
עלה יו"ר תנועת ש"ס ח"כ הרב אריה דרעי 
לדוכן הנואמים לנמק את הצעת החוק שלו. 
חברתיים  לשירותים  לשכה  "בכל  תמציתה: 
יועסקו, בין השאר, עובדים סוציאליים שהם 
עובדי משפחה, שבין תפקידיהם – לתאם בין 
שירותים קיימים; להיות גורם מתכלל של תהליך 
ליווי של משפחה בתיאום ושיתוף פעולה עם 
יתר הגורמים המקצועיים המעורבים בתהליך". 
והעיקר: "שר הרווחה והשירותים החברתיים יכין 
תוכניות למניעת עוני, לחילוץ ושיקום מעוני 
ולקיום הולם, בהתבסס על פרקטיקה מודעת עוני 
שיפעילו הלשכות לשירותים חברתיים ברשויות 

המקומיות".
לא הפריע לרב דרעי שפעם היה שר בכיר 
ועתה הוא חבר כנסת מן המניין. בשונה משרים 
אחרים שרואים פחיתות כבוד להעלות חוקים 
ולשאול שאילתות ולנמק הצעות לסדר – לו לא 

הייתה הבעיה הזו.
מול כנסת די מלאה, וכפי שהסתבר בהמשך גם 
די תוססת, קיבל הרב דרעי זכות דיבור של עשר 
דקות. הוא מציין כי "חוק זה הוא פרי הוועדה, 
אך בעונת החורף יש גם פירות נושרים, וחוק 
זה הוא פרי אחד מִני רבים שנשרו ועוד ינשרו 
בעתיד, כי, לצערנו הרב, חברי הממשלה בוועדת 
השרים לחקיקה הביעו התנגדות ללא סייג וללא 

התניה לסיוע לעניי ארץ ישראל..."

הרב דרעי ממשיך בציטוט של אלאלוף עצמו: 
"העוני אינו אבן שאין לה הופכין ולא נוצר יש 
מאין. אומנם יש המידרדרים לעוני בגלל החלטות 
שקיבלו במהלך חייהם, אך רובם של האנשים 
החיים בעוני נולדו לתוך מציאות זו, ללא סיכוי 
של ממש לשנותה לבד. לאלה וגם לאלה, אנו 
כחברה אמורים להבטיח כי תיפרס רשת ביטחון 
משמעותית שתהיה מורכבת מתמיכה, מליווי, 

מהכוונה, משירותים חברתיים, מחינוך ראוי, 
מדאגה לפרט, מסביבת חיים נאותה. הוצאתו 

של האדם ממצוקה היא השבת כבודו האבוד".
ועדיין בציטוט מאלאלוף: "קבלת ההמלצות 
והגשמת חזון הוועדה נמצאות באחריותם של 
קברניטי המדינה וראש הממשלה בראשם. בידיהם 
המפתח להכות במחלת העוני. ביכולתם להעניק 
תקווה למאות אלפים שחייהם נקלעו למצוקה. 
אני סמוך ובטוח שהם לא יישארו אדישים אלא 
יעמדו במשימה עליונה זו, יסמכו את ידיהם – 
ויבצעו את המסמך החשוב הזה". והרב דרעי 
ממשיך: "אני מודיע, לצערי הרב, מעל במה זו 
ליושב ראש הוועדה למלחמה בעוני בישראל, 
אחרי שקברניטי המדינה, ראש הממשלה וחברי 
ועדת השרים לחקיקה, מרימים את ידיהם שבוע 
אחר שבוע ומצביעים נגד הצעות חוק שמיישמות 
את הדו"ח שהממשלה המליצה לקיים: המסמך 
החשוב שעליו עמלת, מר אלאלוף, לא יזכה ליחס 

שהוא ראוי לו".
עתה פונה הרב דרעי לחברי הכנסת: "אדוני 
היושב ראש, ציינתי בדברי בשבוע שעבר שאני 
על  כהן,  מאיר  מר  הרווחה  שר  את  משבח 
עצם הקמת הוועדה, על עצם ההצפה הזאת – 

שהתביישו לדבר בה כל השנים – שיש עוני 
ושצריך להילחם בעוני. לכן אני מברך אותו קודם 
כול על כך שהוא הציף את הבעיה ושסוף סוף 
קמה ועדה ששמה את כל הנושאים על השולחן. 
אבל המתחיל במצווה אומרים לו גמור. אני יודע 
שזה קשה, ולכן אנחנו כאן, אדוני שר הרווחה, 
לא חלילה וחס כדי לבקר או כדי לקנטר אותך. 
אנחנו נמצאים כאן כדי לעזור לך, כדי לסייע 
לך. אנחנו יודעים שפקידי האוצר ורוב השרים 
אינם רגישים כמוך לנושאים החברתיים, ולכן 
אנחנו בסיעת ש"ס החלטנו לקחת ככתבן וכלשונן 
את ההמלצות של ועדת אלאלוף ולהעביר אותן 
לחוקים, כי זה הכלי היחידי שיש לנו לדחוף את 

הממשלה לבצע אותן".

"אקמול או אופטלגין"

כבר אמרנו לכם שהיה כאן מה שנראה כתרגיל 
פרלמנטרי, אבל המטרה לא הייתה להביך את 
הממשלה אלא לנסות להניע אותה לכיוון הנכון 
בנושאים החברתיים הבוערים. ש"ס הניחה שורה 
של חוקים שנגזרו )תרתי משמע( מדו"ח אלאלוף. 
זה דו"ח שהממשלה לכאורה מחויבת לו; רעיונות 
שהיא אמורה להוציא אל הפועל. הרב אריה דרעי 
לא ביקש אלא להיות זרז. אלא שהממשלה, בלי 
בושה ואולי עם, הדפה בזו אחר זו את הצעות 
החוק, גם אלו שלכאורה לא הכבידו על אוצר 
המדינה. וגם אם היו מכבידות – האם לא מגיע 

לעניים שנישא מעט משא בשבילם?!
אבל תשובתו העקרונית – השלילית – של שר 
הרווחה והשירותים החברתיים מאיר כהן הייתה 
צפויה, שהרי ועדת השרים לענייני חקיקה התנגדה 
לחוק הזה. היה ברור שהוא יצבע את ההתנגדות 
בצבעים ורודים, אבל ככל שיצבע, התוצאה אחת 
ועצובה: הוא יבקש מהכנסת להצביע נגד הצעת 
החוק. דווקא הוא, שבא מדימונה, שיודע מה זה 
עוני. הוא טוען שבתקופתו נוספו עוד יותר ממאה 
עובדים סוציאליים ומאות 'מנטורים' )סטודנטים 
לעבודה סוציאלית( ברשויות המקומיות, ובעצם 
הצעת החוק מיותרת כי עיקריה כבר מיושמים 

בשטח.
"חבר הכנסת הרב דרעי", אומר השר כהן, "אני 
אומר לך באמת מכל הלב – וחלילה אין בינינו 

לזכור את ההתנכרות 
– ולא לסלוח

בנאום נרגש בימי ממשלת לפיד-בנט, ביקש יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי מחברי הכנסת לתמוך 
בחוק להרחבת השירותים הסוציאליים, ותיאר את החובה המוטלת עלינו כחברה לעמוד לימין החלשים 
• שר הרווחה מאיר כהן )יש עתיד( ניסה לשכנע בנאום ארוך וצפוי: מצד אחד הודה שאין כסף ומצד 
שני טען שמיישמים חלק מהדברים • אז למה אתה נגד? – צעקו לעברו חברי הכנסת, והוא נותר 
בשלו • והקואליציה כצפוי הסירה את החוק מסדר היום • יש עתיד נגד החלשים – מאמר שלישי

 "העוני אינו אבן שאין לה הופכין ולא נוצר יש מאין. אומנם יש המידרדרים לעוני בגלל 
החלטות שקיבלו במהלך חייהם, אך רובם של האנשים החיים בעוני נולדו לתוך מציאות זו..." 

לא הפריע לרב דרעי 
שפעם היה שר בכיר 
ועתה הוא חבר כנסת מן 
המניין. בשונה משרים 
אחרים שרואים פחיתות 
כבוד להעלות חוקים – לו 
לא הייתה הבעיה הזו

"הוצאת האדם ממצוקה היא השבת כבודו האבוד". חסר־כל מחטט באשפה - )אילוסטרציה(
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שום משקעים רעים ואני מאוד מכבד אותך – 
שאני שמח לשמוע שאתה מעוניין לקבע בחוק 
את פעולותי בשנה וחצי האחרונות. אני מבין 
לפחות שאם כך, אתה מרוצה מההתנהלות שלי. 
כי שנה וחצי אני עושה הרבה דברים שאתה 

ציינת, ואתה רוצה לעגן אותם בחוק".
כנסת  חברי  במליאה.  מהומה  מתחוללת 
משסעים את השר. אם הממשלה מבצעת את 
הרעיון של החוק אז מדוע הוא נגד?! אם הדברים 
זזים בכיוון הנכון אז למה לדחות את החוק?! 
משהו כאן לא ברור. מאיר כהן מתקשה להסביר. 
בסופו של דבר הוא כן מסביר למה הוא נגד. כסף.

מאיר כהן: "חבר הכנסת הרב דרעי, אף אחד 
מהבית הזה לא חשב שאנחנו נוכל לתקצב ב-1.7 
מיליארד שקלים, מתוכם 1.2 מיליארד כסף חדש 
ועוד 500 מיליון שהוסטו בתוך המשרדים לטובת 

העוני..."
מרב מיכאלי )העבודה(: "חבל, הביטחון רצו 
7 מיליארד, וזה לא מביא יותר ביטחון מאשר 

טיפול בעוני".
מאיר כהן: "אני אומר כאן, מעל הדוכן הזה: 
חברת הכנסת מיכאלי צודקת. הלוואי שיכולתי. 
אבל אני יודע לעשות עם מה שיש. להתחיל 
ולנהל מלחמה. צודקת, הלוואי שיכולתי לעמוד 
כאן ולהגיד: לא 1.7 מיליארד אלא 4 מיליארדים. 
אני לא יכול להגיד את זה, אבל יש לי סיבות למה 
כן להישאר, כן להיאבק וכן לדחוף את העניין 
הזה". בהמשך הוא טוען: "תיקנו את העוול של 
42,000 קשישים ניצולי שואה שהיו במעגל העוני. 
וככה זה עבר מתחת לרדאר, לא שמעתי אתכם 
עולים ואומרים שברוך השם פתרנו את החרפה 
של האנשים האלה..." במליאה מגחכים. ממשלת 
לפיד-נתניהו פתרה את בעיית העוני. בדיחה לא 

מצחיקה. שר אוצר שלא סופר את העניים.
מאיר כהן מסכם ופונה לרב דרעי, לנציגי ש"ס 
ולחברי האופוזיציה: "חבר הכנסת הרב דרעי, אני 
באמת מודה לך על הצעת החוק הזאת, אבל – אני 
חוזר על דברי – אני לא רואה שום צורך לעגן 
בחקיקה פעולה של משרד. אני מודה על העזרה, 
אני מקבל אותה, אגב, בברכה; ובשאלת העוני אני 
שמח על כך שאנחנו יושבים קואליציה ואופוזיציה 
כאחד. אבל לבוא ולעגן בחוק פעולות של משרד 
שנעשות, או ועדה שהמלצותיה צריכות להיות 
תחת עין בוחנת של תעדוף על פי השיקולים 
התקציביים – אני חושב שלא ראוי שאנחנו נתמוך 
בהצעת החוק הזאת. אתם תמיד מוזמנים לבוא, 

להציע, לדבר. אבל בחקיקה זה מיותר".
בקיצור – כלום. מילים גבוהות אבל חלולות. 
הרבה דיבורים והבטחות, ובפועל מאומה. הוא 

ממש לא משכנע.

"תשאל את החולה"

הרב אריה דרעי מנצל את זכותו התקנונית 
ועולה להשיב לשר. בינתיים מוזעק ראש הממשלה 
מחדרו בקומת הממשלה לקראת ההצבעה: "אדוני 
ראש הממשלה, כבוד שר הרווחה", פותח הרב 
דרעי, "כפי שאמרתי, המטרה שלנו היא לעזור לך. 
ואני אסביר לך כבוד השר, המרוקאים אומרים – 
גם אשכנזים אומרים ביידיש, אבל אנחנו אומרים 
את זה במרוקאית – אל תשאל את הרופא, תשאל 
את החולה, לחולה יש יותר ניסיון. אתה רוצה 
שאני אגיד לך את זה במרוקאית? לא צריך. 

אבל אתה..."
חברי כנסת מבקשים: "אדרבה, תגיד"...

הרב דרעי: "אם יעקב פרי יגיד את זה ביידיש, 
אני גם אגיד את זה במרוקאית..." הכתבניות 
מסתבכות והרב דרעי ממשיך: "אני הרי בירכתי 
אותך, באמת מכל הלב, על עצם הקמת הוועדה 
והצפת הנושאים ותחילת הטיפול בנושאים הללו. 

אבל אתה יודע שלא לעולם חוסן, העולם הוא 
עגול. ההפך, אני מברך אותך שתתקדם, תגיע 
לתפקידים יותר בכירים. אנחנו לא יודעים מי 
יהיה מחר במשרד הרווחה, אנחנו לא יודעים 
איזו ממשלה תהיה מחר, ואם אתה, עם כל 
הרגישות שלך, תהיה מחר. לכן, הדרך היחידה – 
זאת הזדמנות היסטורית, שיש דו"ח של ועדה 
רצינית, עם הצעות חוק, עם הצעות. נכון שאם 
אפשר לבצע אותן, אם היום היית מראה שבתקציב 
הבא כל המלצות ועדת אלאלוף נמצאות בתוך 
התקציב, הייתי אומר לך 'בסדר'. אבל אתה עצמך 
אומר שאין מספיק משאבים, והמשאבים לא ניתנו. 
אתה לא תקציב משרד הביטחון, שקיבל את 
כל מה שהוא רצה; קיבלת חלק. לכן אני חושב 
שזאת הזדמנות שלא תחזור לקחת את ההמלצות 
הללו ולהפוך אותן להצעות חוק, כדי שכל שר, 
כל ממשלה שתהיה, תבין שלא חוזרים אחורה. 
מה שהתחלנו – אנחנו לא חוזרים. יבוא בשנה 
הבאה שר אחר ויחליט בתוך תקציב משרדו 
ויגיד: למה אני צריך לתת 300 – איך אתה קראת 
להם – מנטורים? ולמה אני צריך לתת עובדים 
סוציאליים? אני אקח את זה לישיבות, לכוללים, 
לאני יודע מה; הנה, אני אומר לך, אולי זה ישכנע 

אותך, הנימוק הזה.
"הייתי שר והייתי מנכ"ל, ואני יודע שלא כל 
דבר עושים בחקיקה. אבל, לצערנו הרב, אנחנו 
יודעים שכל הנושא הזה של המלחמה בעוני – 
לא קיים השיח הזה במדינת ישראל. אם היית 
מעלה אותו, היו אומרים לך מיד: עדתיות, ואתה 
סתם מעלה, סתם מעורר תסיסה. סוף סוף העלית 
את הנושאים הללו, ואני מברך אותך על כך. זו 
הזדמנות שאסור לפספס אותה, להפוך את הכול 
לחקיקה – כן – כדי שאף אחד לא יברח מזה 
יותר. לכן אני מבקש, למרות דברי שר הרווחה, 
ואני בטוח, הוא משוכנע במה שהוא אמר, אני 

מציע לכנסת כן להצביע בעד החוק".
הצבעה. הרוב הדורסני דורס, אם כי הפער 
קטן יחסית: 37 נגד החוק; 25 בעד. החוק הוסר 

מסדר היום.

רוב דורסני

באותו יום, בתחילת תשע"ה, העלתה ש"ס 

עוד הצעת חוק חברתית, 'הצעת חוק שוויון 
הזדמנויות בעבודה'. ח"כ הרב אברהם מיכאלי 
נימק את הצעת החוק והסביר את עיקרה: "אדוני 
היושב ראש, המטרה של התיקון המוצע בחוק 
הזה היא לחזק את שוויון ההזדמנויות בעבודה 
באמצעות הטלת חובות על מעבידים. בין היתר, 
מוצע כי המעביד יחויב ליידע את העובדים 
בעיקר לגבי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה; 
לקבוע דרך, במסגרת מוסדרת במקום העבודה, 
להגשת תלונה בידי עובד שחש כי הוא הופלה 
בצורה לא חוקית ולא הוגנת; וגם לטפל בצורה 
מוסדרת בבעיות, בתלונות שמוגשות – שיבחנו 
אותן ויתקנו את הפגיעה במתלונן". לא ניכנס 
לפרטי החוק, אולם בעיקרון הוא לא אמור לעלות 
לממשלה כסף, ובכל זאת בוועדת השרים לענייני 

חקיקה התנגדו לו.
מיכאלי: "אני לא יודע מה הסיבה לדחיית 
ההצעה הזאת, אני לא יודע מה הנימוק הענייני; לא 
זה שאנחנו באופוזיציה, וכל חוק של האופוזיציה 
דו"חים. אנחנו פשוט מאוד מבקשים מהכנסת, 
שאמורה לדאוג שהחוק הזה יבוצע, שתתמוך 
בזה ותצביע בעד. תודה". גם ח"כ רוזין ממרצ 
נימקה חוק דומה מיד אחריו. השיבה לשניהם 
שרת העלייה והקליטה "בשם השר הממונה". 
אחרי בלבול מביך, היא ויתרה על התשובה 
העניינית וסיכמה קצרות: "הממשלה מתנגדת 

להצעת החוק הזאת".
והקואליציה דו"חה את החוק החברתי הזה: 
"בעד – 25, נגד – 37, אין נמנעים. הצעת החוק 

לא נתקבלה ותרד מסדר יומה של הכנסת".

"אני הרי בירכתי אותך, 
באמת מכל הלב, על עצם 
הקמת הוועדה והצפת 
הנושאים ותחילת הטיפול 
בנושאים הללו. אבל 
אתה יודע שלא לעולם 
חוסן, העולם הוא עגול"

 לעמוד על
התאחדות הספרדיםנפשנו!

שומרי תורה תנועתו של 
מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל

הננו הודעה להורים הממשלה  להחלטת  לאמור בהתאם   ,2013 לנוהל  חזרה  על  "חיסכון לכל ילד".ביטול קצבאות הילדים וביטול תכנית להודיע 

בקרוב...תשרי תש״פ

 בברכה 
סתיו שפיר
שרת האוצר

הממשלה התנערה. השר מאיר כהן ויו"ר ועדת העוני אלאלוף במסיבת עיתונאים, תשע"ה
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בס״ד

 מנכ״ל התנועה
חיים ביטון

מנהל מטה הבחירות

 יו״ר ועדת החינוך
ח״כ יעקב מרגי

מנהל מטה יום הבחירות

מטה מרכזי עם ועולמו 6, ירושלים
טל. 02-3733200 | פקס. 02-6511371

אזור מרכז 2
אלחנן זבולון 
054-6174970

אור יהודה
 נציג מקומי - אהרון עוזי 050-6459649

 מנהל מטה - שלמה סיונוב 050-6841530 
מנהל מטה - דני שמואל 050-3275042

באר יעקב
מנהל מטה - ניסן לביא 055-6688003

בית דגן
מנהל מטה - עוזי אקווע 053-2503550

הוד השרון
מנהל מטה - אליהו ג’קי 054-8167689

הרצליה
 נציג מקומי - ועקנין משה 050-5353676
מנהל מטה - צבי אהכנאי 054-8363364

יהוד-מונוסון
מנהל מטה - בוזגלו יניב 054-9099061

כפר יונה
 נציג מקומי - אשרם ברק 052-3322239
מנהל מטה - אפרים נימני 050-4114115

כפר סבא 
 נציג מקומי - פרץ שמעון 052-8444129

מנהל מטה - שלמה מישאלי 050-7330617
לוד

 נציג מקומי - אסולין מאיר 054-6135080
מנהל מטה - נסים עזרא 050-2949394

נתניה
 נציג מקומי - חגי חדד 052-5549999
מנהל מטה - גבאי אורן 050-6847857

ראשון לציון
 נציג מקומי - כהן אריה 054-9209206

מנהל מטה - שמואל סלטו 053-2502624
רמלה

 נציג מקומי - אשש מאיר 055-6661181
מנהל מטה - גבאי יעקב 052-8888925

רמת גן 
 נציג מקומי - דוד מנחם 052-2564683
מנהל מטה - כהן אור 052-7166687

רעננה
 נציג מקומי - הוברמן שמואל 050-6656502

מנהל מטה - קוקה יעקב 054-8459600
תל אביב - יפו

 נציג מקומי - אלנתן נתן 050-8772345
מנהל מטה - ברוכים יוסף חיים 052-7262053

אזור ירושלים
 יונתן משריקי
054-6797626

בית שמש
 נציג מקומי - רמתי ישראל 052-7160691
מנהל מטה - אלמלח יצחק 052-7665802

ביתר עילית
 נציג מקומי - עוביידי יהודה 054-2286310
מנהל מטה - כהן שלמה 052-5688000

גבעת זאב
 נציג מקומי - מועלם יוסף 052-8841110
מנהל מטה - ישראל ריבוך 050-7820206

גני מודיעין
 נציג מקומי - בן חמו רוני 052-5666486

מנהל מטה - אברהם יחזקאל 055-6654604
ירושלים

 חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי 054-2040502 
 נציג מקומי - כהן צביקה 050-5262523
מנהל מטה - אריאל גולן 058-7647958

כוכב יעקב
 נציג מקומי - אזולאי דוד 052-7710444
מנהל מטה - אייל ראובן 052-6451288

מבשרת ציון
 נציג מקומי - רונן אברהם 058-7677708

מנהל מטה - בצלאל בן עזרא 054-7761240
מודיעין עילית

 נציג מקומי - עמר אבנר מרסל 053-3126826
מנהל מטה - גיגי עתניאל 054-5469876

מעלה אדומים
 נציג מקומי - וקנין יחיאל 050-6613697
מנהל מטה - אלחנן סונה 053-9211476

קרית יערים
 נציג מקומי - יוסי טייב 052-5610206

מנהל מטה - ישראל איפרגן 050-2770115

אזור צפון 2
יוסי קקון 

052-2040000
אליכין

מנהל מטה - אביטן שמעון 052-7303393
בית שאן

 נציג מקומי - בדוש פנחס 050-4219004
מנהל מטה - דוד כהן 052-8416121

חיפה
 נציג מקומי - אוזן אורי 055-9188216

מנהל מטה - מאיר שטרית 058-7155334
חצור הגלילית

 נציג מקומי - יצחק מלכה 050-4102683
מנהל מטה - לוזון דביר 054-8459913

חריש
מנהל מטה - שלמה פרץ 050-2590243

טבריה
 נציג מקומי - וקנין יוסי 054-2448400

מנהל מטה - שמעון כהן 054-9900608
יבנאל

 נציג מקומי - בן צבי רחמים 054-7050815
מנהל מטה - מימוני נחמן 054-9752528

כרמיאל
 נציג מקומי - אוראל פחימה 050-2416060
מנהל מטה - מאיר ברמוחה 054-7744260

מגדל העמק
 נציג מקומי - אסולין נחום 054-7911111
מנהל מטה - יוסי רואש 052-5990009

מעלות-תרשיחא
מנהל מטה - שלמה סויסה 052-3811329

 נוף הגליל
 נציג מקומי - נוריאל כהן  052-2695875
מנהל מטה - חיים אמרון 054-5530965

עפולה
 נציג מקומי - צורי כהן 052-3303545

מנהל מטה - אלירם דדון 052-6525377
פרדס חנה-כרכור

 נציג מקומי - צדקה יעקב 050-8732000
מנהל מטה - בר יוסף חזיזה 052-5473598

צפת
 נציג מקומי - לחיאני נהוראי 050-2203332
מנהל מטה - אבישי יקוטיאל 055-6688445

קרית שמונה
 נציג מקומי - חיים יהודה 052-7777803

מנהל מטה - יעקב אבוטבול 054-4444983

אזור מרכז 1
יעקב זכריהו 
050-6839242

אזור
 נציג מקומי - פילורזדה אליהו 050-8241601

מנהל מטה - אטיאס שי-שלמה 055-9331352
אלעד

 נציג מקומי - יהודה בוטבול 050-4801903
מנהל מטה - מוטי ברמוחה 052-8459000

בני ברק
 נציג מקומי - דדון אליהו 050-4160606

מנהל מטה - בן ששון ישראל 052-7670407
בת ים

 נציג מקומי - רפי ברנס 05-07503142
מנהל מטה - מוטי בוסקילה 050-750-3004

גבעת שמואל
מנהל מטה - קייקוב משה 050-6613987

גבעתיים
 נציג מקומי - כרמי יעקב 050-6006044
מנהל מטה - יורם עזיז 054-2573059

גני תקווה
 נציג מקומי - מתתיהו טל 052-6333323

מנהל מטה - אמיר רחמנינוב 050-8630085
חולון

 נציג מקומי - סברלו חיים 053-2232162
מנהל מטה - עמוס ברנס 050-3323817

עמנואל
 נציג מקומי - חודרה יצחק 050-6566670
מנהל מטה - עזרא גרשי 050-8844100

פתח תקווה
 נציג מקומי - בוסו אוריאל 054-2155255
מנהל מטה - סבג יצחק 050-7798777

קדימה-צורן
 נציג מקומי - גאוטה עופר 054-749322
מנהלת מטה -  טייב לינוי 052-5196212

קרית אונו
 נציג מקומי - כהן נפתלי 050-2533333

מנהל מטה - יובל ברקליפה 054-8422210
ראש העין

 נציג מקומי - אדמוני יעקב 052-8040001
מנהלת מטה - אילה בסיס 052-5078585

רמת השרון
מנהל מטה - חשטא חיים 052-6856860

אזור דרום 1
ליאור שאער 
050-8455544

אילת
 נציג מקומי - משה אלמקייס 053-6206777

מנהל מטה - יואב חנו 055-6684443
בני עי”ש

מנהל מטה - חיים טירן זנדני 058-6334832
גן יבנה

מנהל מטה - אלירם שרביט 050-2950950
יבנה

 נציג מקומי - כהן רפאל 054-9789113
מנהל מטה - דנינו יהודה 050-7577187

נס ציונה
 נציג מקומי - לוי אליהו 052-2898844

מנהלת מטה - עדי הרוש 052-4366418
קרית גת

 נציג מקומי - עמי ביטון 050-4153153 
מנהל מטה - ספדג’ שלמה 052-7149695

קרית מלאכי
 נציג מקומי - מישל טפירו 054-7002273
מנהל מטה - ספדג’ שלמה 052-7149695

קרית עקרון
 נציג מקומי - דוד בצלאל 052-8860697
מנהל מטה - יצחק טיירי 052-7686344

רחובות
 נציג מקומי - אבנר אקווע 052-4208220
מנהל מטה - גדסי אלדד 052-6663434

אזור צפון 1
נתי חייאק 

058-4859900
אור עקיבא

 נציג מקומי - אנקונינה אלי 054-7728508
מנהלת מטה - אנקונינה מוריה 052-8871117

זכרון יעקב
 נציג מקומי - דודו ברנס 054-2050653
מנהל מטה - רואש מאיר 054-8851752

חדרה
 נציג מקומי - ביטון בועז 050-7300117

מנהל מטה - משה אלמליח 052-5822100
טירת כרמל

 נציג מקומי - עובדיה כפיר 052-5553221
מנהל מטה - קריאף ניר 052-4373765

יקנעם עילית
 נציג מקומי - סירי עודד 050-4126265
מנהל מטה - רצבי זהר 054-6900979

נהריה
 נציג מקומי - רואש חיים 052-2474417

מנהל מטה - רואש אוריאל 052-2210040
נשר

 נציג מקומי - תומר כהן 052-7275662
מנהל מטה - קובי דנינו 054-4444540

עכו
 נציג מקומי - עופר כהן 053-6533304
מנהל מטה - אילוז עמי 050-5205786

קרית אתא
 נציג מקומי - עופר ברבי 052-2854490

מנהל מטה - יוסי חזן 052-7650538
קרית ביאליק

מנהל מטה - משה שטרית 058-7156295
קרית ים

 נציג מקומי - גבאי אלי 052-5554380
מנהל מטה - יונתן אברקי 054-8119546

קרית מוצקין
 נציג מקומי - ביטון שמעון 052-8726265
מנהל מטה - פרץ יהונתן 052-7177642

רכסים
 נציג מקומי - כהן דן 054-8423374

מנהל מטה - כהן מיכאל זכאי 058-4043064
שלומי

 נציג מקומי - עופרי סיידא 052-8621770
מנהל מטה - אברהם ואזנה 052-8621770

אזור דרום 2
אברהם וייצמן 
052-6175132

אופקים
 נציג מקומי - עזרן שלמה 050-7589696
מנהל מטה - ינון מצליח 052-4338327

אשדוד
 נציג מקומי - אמסלם אברהם 054-4555555

מנהל מטה - בן דוד ראובן 050-4140792
אשקלון

 נציג מקומי - אביטן יעקב 050-6483119
מנהל מטה - אוריאל כהן 052-4662355

באר שבע
 נציג מקומי - עופר כראדי 053-7955550
מנהל מטה - בן חיון שחר 052-7632851

דימונה
 נציג מקומי - חמד עזרא 054-3088080

מנהלת מטה - מלכה רותי 054-5505124
ירוחם

 נציג מקומי - אברהם אריה 050-4156995
מנהל מטה - דוד אזולאי 052-7765022

נתיבות
 נציג מקומי - יוסי אבו 052-7632021

מנהל מטה - יצחק ציון 054-2230992
שדרות

מנהל מטה - טקטוק דורון 054-7799184

מטה אתיופים
 ברוך גזחי

053-8991033
 משה קייקוב

050-6613987

מטה רבני קהילות
ח״כ אזולאי ינון
054-8410105

מטה התיישבות
סיידה דני

052-3488910

מטה צרפתים 
יוסף טייב

052-5610206
אברהם דרעי
058-6788522

מטה בוכרים
ח״כ יואב בן צור 

050-2222861
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בס״ד

 מנכ״ל התנועה
חיים ביטון

מנהל מטה הבחירות

 יו״ר ועדת החינוך
ח״כ יעקב מרגי

מנהל מטה יום הבחירות

מטה מרכזי עם ועולמו 6, ירושלים
טל. 02-3733200 | פקס. 02-6511371

אזור מרכז 2
אלחנן זבולון 
054-6174970

אור יהודה
 נציג מקומי - אהרון עוזי 050-6459649

 מנהל מטה - שלמה סיונוב 050-6841530 
מנהל מטה - דני שמואל 050-3275042

באר יעקב
מנהל מטה - ניסן לביא 055-6688003

בית דגן
מנהל מטה - עוזי אקווע 053-2503550

הוד השרון
מנהל מטה - אליהו ג’קי 054-8167689

הרצליה
 נציג מקומי - ועקנין משה 050-5353676
מנהל מטה - צבי אהכנאי 054-8363364

יהוד-מונוסון
מנהל מטה - בוזגלו יניב 054-9099061

כפר יונה
 נציג מקומי - אשרם ברק 052-3322239
מנהל מטה - אפרים נימני 050-4114115

כפר סבא 
 נציג מקומי - פרץ שמעון 052-8444129

מנהל מטה - שלמה מישאלי 050-7330617
לוד

 נציג מקומי - אסולין מאיר 054-6135080
מנהל מטה - נסים עזרא 050-2949394

נתניה
 נציג מקומי - חגי חדד 052-5549999
מנהל מטה - גבאי אורן 050-6847857

ראשון לציון
 נציג מקומי - כהן אריה 054-9209206

מנהל מטה - שמואל סלטו 053-2502624
רמלה

 נציג מקומי - אשש מאיר 055-6661181
מנהל מטה - גבאי יעקב 052-8888925

רמת גן 
 נציג מקומי - דוד מנחם 052-2564683
מנהל מטה - כהן אור 052-7166687

רעננה
 נציג מקומי - הוברמן שמואל 050-6656502

מנהל מטה - קוקה יעקב 054-8459600
תל אביב - יפו

 נציג מקומי - אלנתן נתן 050-8772345
מנהל מטה - ברוכים יוסף חיים 052-7262053

אזור ירושלים
 יונתן משריקי
054-6797626

בית שמש
 נציג מקומי - רמתי ישראל 052-7160691
מנהל מטה - אלמלח יצחק 052-7665802

ביתר עילית
 נציג מקומי - עוביידי יהודה 054-2286310
מנהל מטה - כהן שלמה 052-5688000

גבעת זאב
 נציג מקומי - מועלם יוסף 052-8841110
מנהל מטה - ישראל ריבוך 050-7820206

גני מודיעין
 נציג מקומי - בן חמו רוני 052-5666486

מנהל מטה - אברהם יחזקאל 055-6654604
ירושלים

 חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי 054-2040502 
 נציג מקומי - כהן צביקה 050-5262523
מנהל מטה - אריאל גולן 058-7647958

כוכב יעקב
 נציג מקומי - אזולאי דוד 052-7710444
מנהל מטה - אייל ראובן 052-6451288

מבשרת ציון
 נציג מקומי - רונן אברהם 058-7677708

מנהל מטה - בצלאל בן עזרא 054-7761240
מודיעין עילית

 נציג מקומי - עמר אבנר מרסל 053-3126826
מנהל מטה - גיגי עתניאל 054-5469876

מעלה אדומים
 נציג מקומי - וקנין יחיאל 050-6613697
מנהל מטה - אלחנן סונה 053-9211476

קרית יערים
 נציג מקומי - יוסי טייב 052-5610206

מנהל מטה - ישראל איפרגן 050-2770115

אזור צפון 2
יוסי קקון 

052-2040000
אליכין

מנהל מטה - אביטן שמעון 052-7303393
בית שאן

 נציג מקומי - בדוש פנחס 050-4219004
מנהל מטה - דוד כהן 052-8416121

חיפה
 נציג מקומי - אוזן אורי 055-9188216

מנהל מטה - מאיר שטרית 058-7155334
חצור הגלילית

 נציג מקומי - יצחק מלכה 050-4102683
מנהל מטה - לוזון דביר 054-8459913

חריש
מנהל מטה - שלמה פרץ 050-2590243

טבריה
 נציג מקומי - וקנין יוסי 054-2448400

מנהל מטה - שמעון כהן 054-9900608
יבנאל

 נציג מקומי - בן צבי רחמים 054-7050815
מנהל מטה - מימוני נחמן 054-9752528

כרמיאל
 נציג מקומי - אוראל פחימה 050-2416060
מנהל מטה - מאיר ברמוחה 054-7744260

מגדל העמק
 נציג מקומי - אסולין נחום 054-7911111
מנהל מטה - יוסי רואש 052-5990009

מעלות-תרשיחא
מנהל מטה - שלמה סויסה 052-3811329

 נוף הגליל
 נציג מקומי - נוריאל כהן  052-2695875
מנהל מטה - חיים אמרון 054-5530965

עפולה
 נציג מקומי - צורי כהן 052-3303545

מנהל מטה - אלירם דדון 052-6525377
פרדס חנה-כרכור

 נציג מקומי - צדקה יעקב 050-8732000
מנהל מטה - בר יוסף חזיזה 052-5473598

צפת
 נציג מקומי - לחיאני נהוראי 050-2203332
מנהל מטה - אבישי יקוטיאל 055-6688445

קרית שמונה
 נציג מקומי - חיים יהודה 052-7777803

מנהל מטה - יעקב אבוטבול 054-4444983

אזור מרכז 1
יעקב זכריהו 
050-6839242

אזור
 נציג מקומי - פילורזדה אליהו 050-8241601

מנהל מטה - אטיאס שי-שלמה 055-9331352
אלעד

 נציג מקומי - יהודה בוטבול 050-4801903
מנהל מטה - מוטי ברמוחה 052-8459000

בני ברק
 נציג מקומי - דדון אליהו 050-4160606

מנהל מטה - בן ששון ישראל 052-7670407
בת ים

 נציג מקומי - רפי ברנס 05-07503142
מנהל מטה - מוטי בוסקילה 050-750-3004

גבעת שמואל
מנהל מטה - קייקוב משה 050-6613987

גבעתיים
 נציג מקומי - כרמי יעקב 050-6006044
מנהל מטה - יורם עזיז 054-2573059

גני תקווה
 נציג מקומי - מתתיהו טל 052-6333323

מנהל מטה - אמיר רחמנינוב 050-8630085
חולון

 נציג מקומי - סברלו חיים 053-2232162
מנהל מטה - עמוס ברנס 050-3323817

עמנואל
 נציג מקומי - חודרה יצחק 050-6566670
מנהל מטה - עזרא גרשי 050-8844100

פתח תקווה
 נציג מקומי - בוסו אוריאל 054-2155255
מנהל מטה - סבג יצחק 050-7798777

קדימה-צורן
 נציג מקומי - גאוטה עופר 054-749322
מנהלת מטה -  טייב לינוי 052-5196212

קרית אונו
 נציג מקומי - כהן נפתלי 050-2533333

מנהל מטה - יובל ברקליפה 054-8422210
ראש העין

 נציג מקומי - אדמוני יעקב 052-8040001
מנהלת מטה - אילה בסיס 052-5078585

רמת השרון
מנהל מטה - חשטא חיים 052-6856860

אזור דרום 1
ליאור שאער 
050-8455544

אילת
 נציג מקומי - משה אלמקייס 053-6206777

מנהל מטה - יואב חנו 055-6684443
בני עי”ש

מנהל מטה - חיים טירן זנדני 058-6334832
גן יבנה

מנהל מטה - אלירם שרביט 050-2950950
יבנה

 נציג מקומי - כהן רפאל 054-9789113
מנהל מטה - דנינו יהודה 050-7577187

נס ציונה
 נציג מקומי - לוי אליהו 052-2898844

מנהלת מטה - עדי הרוש 052-4366418
קרית גת

 נציג מקומי - עמי ביטון 050-4153153 
מנהל מטה - ספדג’ שלמה 052-7149695

קרית מלאכי
 נציג מקומי - מישל טפירו 054-7002273
מנהל מטה - ספדג’ שלמה 052-7149695

קרית עקרון
 נציג מקומי - דוד בצלאל 052-8860697
מנהל מטה - יצחק טיירי 052-7686344

רחובות
 נציג מקומי - אבנר אקווע 052-4208220
מנהל מטה - גדסי אלדד 052-6663434

אזור צפון 1
נתי חייאק 

058-4859900
אור עקיבא

 נציג מקומי - אנקונינה אלי 054-7728508
מנהלת מטה - אנקונינה מוריה 052-8871117

זכרון יעקב
 נציג מקומי - דודו ברנס 054-2050653
מנהל מטה - רואש מאיר 054-8851752

חדרה
 נציג מקומי - ביטון בועז 050-7300117

מנהל מטה - משה אלמליח 052-5822100
טירת כרמל

 נציג מקומי - עובדיה כפיר 052-5553221
מנהל מטה - קריאף ניר 052-4373765

יקנעם עילית
 נציג מקומי - סירי עודד 050-4126265
מנהל מטה - רצבי זהר 054-6900979

נהריה
 נציג מקומי - רואש חיים 052-2474417

מנהל מטה - רואש אוריאל 052-2210040
נשר

 נציג מקומי - תומר כהן 052-7275662
מנהל מטה - קובי דנינו 054-4444540

עכו
 נציג מקומי - עופר כהן 053-6533304
מנהל מטה - אילוז עמי 050-5205786

קרית אתא
 נציג מקומי - עופר ברבי 052-2854490

מנהל מטה - יוסי חזן 052-7650538
קרית ביאליק

מנהל מטה - משה שטרית 058-7156295
קרית ים

 נציג מקומי - גבאי אלי 052-5554380
מנהל מטה - יונתן אברקי 054-8119546

קרית מוצקין
 נציג מקומי - ביטון שמעון 052-8726265
מנהל מטה - פרץ יהונתן 052-7177642

רכסים
 נציג מקומי - כהן דן 054-8423374

מנהל מטה - כהן מיכאל זכאי 058-4043064
שלומי

 נציג מקומי - עופרי סיידא 052-8621770
מנהל מטה - אברהם ואזנה 052-8621770

אזור דרום 2
אברהם וייצמן 
052-6175132

אופקים
 נציג מקומי - עזרן שלמה 050-7589696
מנהל מטה - ינון מצליח 052-4338327

אשדוד
 נציג מקומי - אמסלם אברהם 054-4555555

מנהל מטה - בן דוד ראובן 050-4140792
אשקלון

 נציג מקומי - אביטן יעקב 050-6483119
מנהל מטה - אוריאל כהן 052-4662355

באר שבע
 נציג מקומי - עופר כראדי 053-7955550
מנהל מטה - בן חיון שחר 052-7632851

דימונה
 נציג מקומי - חמד עזרא 054-3088080

מנהלת מטה - מלכה רותי 054-5505124
ירוחם

 נציג מקומי - אברהם אריה 050-4156995
מנהל מטה - דוד אזולאי 052-7765022

נתיבות
 נציג מקומי - יוסי אבו 052-7632021

מנהל מטה - יצחק ציון 054-2230992
שדרות

מנהל מטה - טקטוק דורון 054-7799184

מטה אתיופים
 ברוך גזחי

053-8991033
 משה קייקוב

050-6613987

מטה רבני קהילות
ח״כ אזולאי ינון
054-8410105

מטה התיישבות
סיידה דני

052-3488910

מטה צרפתים 
יוסף טייב

052-5610206
אברהם דרעי
058-6788522

מטה בוכרים
ח״כ יואב בן צור 

050-2222861
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שמעון ליברטי

צילומים: ברוך יערי

אלול כבר דופק בשער, הנה הוא עומד מאחרי 
כותלנו. הימים שלהי בין הזמנים ורבבות בני 
התורה נערכים ומתכוננים לקראת שובם לחבוש 
את ספסלי בית המדרש ופתיחת הזמן בכוחות 
מחודשים ורעננים לקראת ימי הרחמים והסליחות 

הנשגבים. 
רגע לפני שהיכלי הישיבות והכוללים מתמלאים 
שוב בבחורי החמד ואברכי המשי, כינסנו לפאנל 
דחוף ארבעה ממנהלי הישיבות הקדושות. הן אמת, 
שראיון כזה בעיתוי שכזה, היה מן הראוי שיעסוק 
בהכנות ובהיערכות לפתיחת הזמן, לשיבתם של 
בני הישיבות ולקראת השנה החדשה הבעל"ט, 

אך עת צרה היא ליעקב, שעת חירום. 
אויבי עולם התורה מרימים ראש, היו צריה 
לראש, ופוערים את פיהם מבלי חוק, השכם והערב, 
בהסתה חמורה ונוראה נגד עמלי התורה הממיתים 
עצמם באהלה של תורה ומקיימים את כל העולם 
כולו, באמרם כדרך האפיקורסים 'מאי אהנו לן 
רבנן?', ומבקשים לעקור לנתוץ ולהרוס את מבצרי 

התורה, היה לא תהיה. 
כשהסכנה מוחשית וברורה, והקמת ממשלת 
זדון אנטי חרדית ואנטי דתית היא אפשרות 
מציאותית וקרובה, כינסנו את מנהלי הישיבות 
על מנת להבין את המשמעות הנוראה לעולם 
התורה אם חלילה וחס יעלה זממם בידם והמפלגות 
החרדיות, שלוחי דרבנן, יהיו מחוץ לשולחן 

הממשלה. 
מסביב לשולחן מסובים הרב אהוד כהן מנהל 
ישיבות יסודות ומשכנות הרועים; הרב משה לוי 
מנהל ישיבת ראשית חוכמה; הרב אפרים מרשה 
מנהל ישיבות פורת יוסף והרב חננאל שם טוב 

מנהל ישיבות מאור התורה. 
בני שיחנו משמשים בתפקידיהם כבר שנים 
רבות, עושים באמונה את מלאכת בית ה', בדאגה 

יומיומית לרווחתם של בני הישיבות ולניהול 
השוטף. הם מכירים היטב את מנת חלקם של 
ראשי הישיבות שנטלו על צווארם את העול 
הכבד שלא תשכח תורה מישראל. הם חוו על 
בשרם את שנות האימה והרדיפה בממשלת השמד 
של יאיר לפיד ושי פירון והם יודעים היטב את 

השינוי לטובה בקדנציה האחרונה. 
"בתקופת לפיד היו גזירות רבות וקשות 
על עולם התורה ועל הישיבות הקדושות, אך 
עוד לפני שיורדים לפרטי הגזירות וההשלכות 
החמורות שלהן, צריך להבין שהבעיה הגדולה 

הייתה האווירה, שיח השיסוי", אומר הרב חננאל 
שם טוב. "קמפיין ההסתה ו'רוח המפקד' של לפיד 
נגד הציבור החרדי, חלחלו לכל המערכת והשפיעו 
על כל האווירה והשיח מול המערכות השונות. כל 
האווירה הייתה לקצץ בכל דבר, להוריד, לפגוע, 

חיפשו אותנו בכל פרט, בכל סעיף קטן". 
הרב משה לוי מצטרף לדברים: "כל המגמה 
הייתה רק לחפש איפה אפשר להזיק, איפה אפשר 
להפריע, חכמים המה להרע, ממש חיפשו רק 
איך להקשות על עולם התורה. לא מדובר רק 
בקיצוץ בתקציבים, אלא כל המערכות היו מכוונות 
נגד הציבור החרדי, כל הבירוקרטיה הממשלתית 
שבלאו הכי היא קשה ומסובכת, הקשו אותה 

עוד יותר". 
הרב אפרים מרשה משתף אותנו בסיפור 
מכמיר לב שיכול להעיד על אותה אווירה רעה. 
"יש לנו בישיבה תלמיד שיש לו 100% נכות, 
וכדי לאפשר לו לעלות לבית המדרש, צריך לבצע 
עבודת הנגשה נרחבת בבניין, בעלות כספית 
גבוהה מאוד. עברנו תהליך בירוקרטי ארוך, אבל 
בסוף במשרד החינוך סירבו לאשר את הבקשה 
בטענה כי הישיבה היא בניין פרטי ולכן הם לא 
מוכנים לממן זאת. מצד אחד הם מגדירים אותך 
כמבנה ציבורי ולכן אנחנו חייבים בהנגשה על פי 
חוק, מצד שני טוענים שזה פרטי ולא מאשרים 
השתתפות בעלויות הכספיות הגבוהות. אמא של 
הבחור בעצמה, הלכה ודיברה וביקשה וכלום 

לא עזר". 
הרב אהוד כהן מחדד: "אחת הגזירות שפגעו 
באופן חד בישיבות הקטנות זה השינוי שעשו 
במעמד הישיבות הקטנות. עד לפני כמה שנים, גם 
הישיבות הקטנות, שהן למעשה מקבילות לכיתות 
ט-יא, היו נחשבות למוכר שאינו הרשמי, המוכש"ר, 
כמו תלמודי התורה, וכך יש יותר תקציבים שניתן 
לקבל, למשל בשכר מגידי השיעורים ועוד. באו 
והטילו את גזירת לימודי הליב"ה, שרצו לכפות 
עלינו להכניס לישיבות הקדושות לימודי חול, 
שכידוע כמה חכמי וגדולי ישראל מסרו על זה 
את נפשם עוד מימי ישיבת וולוז'ין, עד כדי כך 

שהעדיפו שהישיבה תיסגר וחלילה לא ישנו 
מהסדרים שנקבעו בידי גדולי עולם. כמובן שעולם 
הישיבות בהוראת חכמי וגדולי הדור התנגד לכך 
נחרצות להכניס לימודי ליב"ה לתוך הישיבות, ובשל 
כך עשו הגדרה חדשה "מוסד תרבותי ייחודי", מה 
שהביא לקיצוץ חד בתקציב לישיבות הקטנות, וגם 
בתקציבים הנלווים. כך בין היתר ביטלו לחלוטין 
את התקציב של תגבור לימודי יהדות, שהיה מסייע 

במימון השיעורים וכל זה בוטל. 
חייבו אותנו בצער רב  "הקיצוצים הללו 
להעלות את שכר הלימוד, אלא שבמקביל, כידוע, 
גזרו עוד ועוד גזירות קשות על הציבור, אם 
זה בקיצוץ בקצבאות הילדים, בקיצוץ במלגות 
לאברכים ועוד, כך שגם ההורים לא יכלו לעמוד 
בתשלומים לישיבה ובפרט לא בתשלומים הגבוהים 
יותר, כך שאנחנו נותרנו בין הפטיש לסדן, מצד 
אחד קיצצו לנו בתקציבים ומההורים לא יכולנו 

לדרוש יותר". 

מסלול הייסורים

לאורך השיחה מעלים שוב ושוב בני שיחנו 
את הנושא שמכביד על התנהלות היומיומית של 
הישיבות – הבירוקרטיה הישראלית שכאמור 
הוחמרה והוכבדה יותר בתקופת לפיד. לא נלאה 
אתכם בפרטי הפרטים של מסלול הייסורים 
להוצאת  בדרכם  הישיבות  מנהלי  שעוברים 

הרישיונות והטפסים הנדרשים. 
הרב אהוד כהן: "רק כדי שהציבור יבין מעט 
את ההליך המורכב והסבוך שאנחנו עוברים, אני 
אפרט בקצרה. יש הבדל משמעותי בין ישיבה 
קטנה לישיבה גדולה. בישיבה קטנה הבעיות 
העיקריות הן סביב הוצאת הרישיונות. אנחנו 
עוברים שבעה מדורי גיהנם בשביל כל רישיון, וכל 
פעם מוסיפים עוד ועוד דרישות ותקנות חדשות, 
ובראשן הדרישה שקיימת רק אצל המוסדות 
החרדים לחדש את הרישיון כל שנה, כך שכל 
שנה צריך לעבור מחדש את כל המסלול, של 

"יאיר לפיד מבקש 
לעקור את הכל"

רגע לפני פתיחת זמן אלול, כינסנו פאנל מיוחד של מנהלי הישיבות המבקשים לזעוק את זעקת 
עולם התורה הנמצא בימים אלו בסכנה גדולה, כשלפיד עלול לחזור להגה השלטון: "בתקופת 
לפיד כל המגמה הייתה רק להזיק, להפריע בכל דבר, לפגוע בנו בכל נושא, עולם התורה 
עמד בפני קריסה" • אך מצהירים: "אין כוח בעולם שיכול לגבור על כוח התורה, איש לא 
ישבור אותנו" • וגם על פריחת עולם התורה: "עולם התורה הספרדי הולך וגדל בקצב מהיר, 

הכל מכוח המהפכה שחולל מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל" 

מנהלי הישיבות ברב שיח מיוחד מתריעים: 

הרב אהוד כהן: "בעבר אנשי 
השמאל התעניינו בנושא 
השלום, אבל לפיד כל 
האידאולוגיה שלו, כל 

המהות שלו זה לקעקע 
חלילה את עולם התורה, 
זה לפגוע בבני התורה"
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האישורים השונים מהמשרדים והרשויות השונות 
עד לקבלת הרישיון וחוזר חלילה". 

"קח דוגמה אחת קטנה", מחדד הרב שם טוב. 
"כיבוי אש נותנים אישור שהבניין עומד בתקן ללא 
תאריך תפוגה, כלומר האישור הזה אמור להיות 
בתוקף תמידי, אלא אם מתרחש שינוי כלשהו 
בבניין וכדו', ולמרות זאת הם לא מסתפקים בכך 
ומחייבים אותנו כל שנה ללכת ולהוציא אישור 
חדש מכבאות והצלה, למרות שלא חל שום שינוי 

בבניין ובתנאים של האישור הקודם". 
הרב אהוד כהן ממשיך ומפרט: "בישיבה גדולה 
הקשיים הם סביב נושא הפיקוח. הפיקוח הוא 
דרקוני לחלוטין. לצערי המפקחים ברובם לא 
מכירים את סדרי הישיבה, מגיעים לא פעם בזמנים 
בעיתיים, למשל באמצע שיעור כללי, ודורשים 
שכל הבחורים יצאו מבית המדרש, וכך יוצרים 
את הבעיות שאחר כך צריך הרבה זמן ומאמץ 
לפתור אותם. ממש לאחרונה הוסיפו דרישה 
חדשה – רישום נוכחות חובה לכל התלמידים 
לאורך כל השנה, ובבדיקות עומק שהישיבה 
תעבור נהיה חייבים להציג להם רישום מדויק 

של הנוכחות של כלל הבחורים". 
הרב שם טוב: "זאת הבעיה העיקרית, משרד 
החינוך לא מתאים את עצמו בשום דרך למבנה 
של הישיבות וגם לא לגילאים המתאימים. מחילים 
עלינו דרישות שאולי מתאימות לבתי הספר שיש 
שם גם כיתות נמוכות, ולא מתחשבים בכך 

שבישיבות הקטנות יש רק תלמידים בגילאים 
בוגרים יותר, לא מתחשבים בסגנון הייחודי של 
הישיבות, שהוא שונה לחלוטין מבתי הספר וזה 

מה שיוצר את הבעיות והחיכוכים". 
הרב משה לוי: "לצד זאת, בסייעתא דשמיא 
הנציגות החרדית הצליחה בקדנציה האחרונה 
לשפר ולחזק את מעמד הישיבות, את מעמדם 
של בני הישיבות, של בני התורה. היום אי אפשר 
להתעלם מאיתנו. עולם התורה צומח וגודל והיום, 

אנחנו ציבור עצום, אי אפשר למחוק אותנו". 
כשמדברים על הפעילות, בימים אלו של שלהי 
בין הזמנים, אי אפשר בלי להזכיר את מהפכת 
הקעמפים שהוביל יו"ר תנועת ש"ס השר הרב 
אריה דרעי. "הרב דרעי עשה מהפך גדול בכל 
נושאי הקעמפים", אומר הרב אהוד כהן. "גם 
ישיבות שבעבר לא היו יוצאים מחוסר תקציב, 
היום כמעט כולם יוצאים, זה נתן תמריץ גדול 
לישיבות וסייע מאוד לישיבות ולהורים בנטל 
הכספי והבחורים שנהנו משלל חוויות ברמה 
גבוהה והחליפו כוחות". "יש מישהו שלא יצא 
לקעמפ דרך התוכנית של מסע גליל?", מחייך 

הרב שם טוב. "כולנו נהנים מהתכנית הזו". 

סכנת הקריסה

כשאנחנו מבקשים שוב לחזור לאותם ימים 

אפלים בהם שלטו ביד רמה לפיד וחבר מרעיו, 
המנהלים מציגים תמונת מצב מחרידה, כאשר 
עולם התורה היה בסכנה קיומית ומוחשית. "לפיד 
רצה ורוצה לעקור את הכל", מתריע הרב אהוד 
כהן. "בעבר אנשי השמאל התעניינו בנושא 
השלום והסכסוך עם הפלסטינים ונתנו לנו לחיות 
ולהתקיים, אבל אצל לפיד כל האידאולוגיה שלו, 
כל המהות שלו זה לקעקע חלילה את עולם 

התורה, זה לפגוע בבני התורה". 
הרב שם טוב: "עולם התורה אכן עמד לפני 
קריסה. המצב בישיבות היה קשה מאוד, ראשי 
הישיבות נאלצו לכתת את רגליהם בכל קצוות 
תבל, כדי לנסות ולקושש את צרכי הקיום של 
הישיבות והבחורים. בחסדי שמים הממשלה הרעה 
ההיא נפלה בתוך זמן קצר, פחות משנתיים לאחר 
שהוקמה. אם הממשלה לא הייתה נופלת, אוי לנו 
מה שהיה קורה. כבר בזמן הקצר הזה, אתה רואה 
כמה נזקים הם הצליחו לעשות. חלילה וחס אם 
היו ממשיכים עוד שנתיים, המצב היה בכי רע".
"הסכנה הזאת מרחפת כעת שוב על עולם 
התורה", מבהיר הרב משה לוי. "אנחנו צריכים 
לצאת מהשאננות ולהבין שאסור לנו שחלילה 
נחזור לאותם ימים. ברוך ה' בשנים האחרונות 
יש יותר רווחה לעולם התורה, וצריך להודות 
על כך לנציגים החרדים שפועלים יומם ולילה 
בשליחותם של חכמי וגדולי הדור, אך אסור לנו 
לשכוח שכעת הכל מוטל על הכף והצד האחר 

רב 
שיח

הרב משה לוי: "כל המגמה 
הייתה רק לחפש איפה 
אפשר להזיק, איפה 

אפשר להפריע, חכמים 
המה להרע, ממש 

חיפשו רק איך להקשות 
על עולם התורה"

>>>

חוו על בשרם את שנות הרדיפה. מנהלי הישיבות בפאנל 'הדרך'
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לא מסתיר את כוונותיו לקעקע את כל הקדוש 
והיקר לנו". 

כמנהלי ישיבות אמנם אין עיסוקם בפוליטיקה, 
אך הלא לא בפוליטיקה עסקינן אלא במערכה על 
כבוד התורה, על עולם התורה, על קודשי ישראל, 
ולכן חשוב להם להעביר את המסר. "צו השעה 
כעת זו פעילות נמרצת להצלחת המערכה, כל אחד 
בהתאם להוראות והנחיות שיקבל מרבותיו", אומר 
הרב מרשה. "כמובן להרבות בתפילה ובתחנונים 
שנצליח ותהיה סייעתא דשמיא וקידוש ה' גדול, 
ולהתפלל גם שאכן נגיע לתכלית הרצויה, הפעם 
ראינו שברוך ה' הייתה הצלחה, אבל היא לא 
מומשה בפועל ונאלצנו שוב לצאת למערכה 

נוספת". 
להראות  צריכים  "אנחנו  לוי:  הרב משה 
ולהוכיח את הציות שלנו לחכמי ולגדולי הדור 
ולעשות כהוראתם, לפעול ולהפעיל להגדיל 
את כוח התורה בעולם. ואם אנחנו נעשה את 
שלנו, הקב"ה יעשה את שלו. צריך לדעת, שיש 
פה עניין מלבד מספר הנציגים והיכולת שלהם 
לפעול למען עולם התורה, יש פה עניין נוסף, 
כשאנחנו פועלים למען כבוד שמים כפי שמורים 
לנו רבותינו ויש קידוש ה', זה עצמו גורם לשפע 

גדול למען כלל ישראל". 
"אנחנו צריכים להתאחד", מוסיף הרב אהוד 
כהן. "כל הציבור כאיש אחד, כדי שנגיע בעז"ה 

להישגים גדולים ונוכל להתמודד מול הגזירות 
הקשות שרוצים לגזור עלינו, כדי שהיהדות 
החרדית תצליח לעמוד בכל המערכות מול 
רודפינו. על ידי שכל אחד יתרום את חלקו 
ויציית לחכמי וגדולי הדור, ויעשה את המוטל עליו, 
אם נכפיל את כוחנו נוכל בס"ד לעמוד כחומה 
בצורה, להחזיר את המצב לקדמותו, להשיב את 
כל הדברים שלקחו לנו ולהגדיל תורה ולהאדירה. 
"אחדות השורות היא הדבר החשוב", מצטרף 
הרב שם טוב. "כולנו חייבים להתאחד, כי כוחנו 
באחדותנו, כדי שהנציגות החרדית תגדל ויהיה 
לה את הכוח להיאבק בשמירה על עולם התורה, 
על עיקרי הדת. רבותינו חכמי וגדולי הדור שלחו 

את הנציגים לכנסת מפני שהם הבינו שזה צורך 
הכרחי לפעול כך על מנת לבנות ולהגדיל את 
עולם התורה, ואנחנו צריכים לתת להם את 
הכוח, כדי להגדיל תורה ולהאדירה. במערכות 
הבחירות האחרונות הייתה אמירה חדה וברורה 
של כלל הציבור החרדי שהצהיר על נאמנותו 
למרנן ורבנן חכמי וגדולי הדור וסתם את פיהם 
של כל מיני מקטרגים שמחפשים לשווא סדק 

בחומות היהדות החרדית".
הרב מרשה מבקש לחדד נקודה נוספת: "אם 
הקדוש ברוך הוא גלגל את זה לימי הרחמים 
והסליחות, זה מפני שאנחנו זקוקים להרבה מאוד 
רחמי שמים, שחלילה וחס לא יעלה זממם בידם, 
שחלילה וחס לא יצליחו בתכניותיהם הזדוניות 
לפגוע בעולם התורה, לפגוע ביהדות, לפגוע 

בשבת". 
"גם בתאריך של הבחירות הם הרי ניסו לפגוע 
בנו ונאבקו לעשות את זה דווקא באמצע חודש 
אלול, אבל הם עוד יראו שמשמים כיוונו הכל 
לטובה וקול יעקב שיהדהד בעוז ובעוצמה בכל 
היכלי התורה, בתי המדרש המלאים של זמן אלול, 
הם יתנו לנו את הסייעתא דשמיא לנצח את 

המערכה", משלים הרב שם טוב. 

המהפכה של מרן

אך הקשיים והמאבקים כמובן אינם מרפים 
את ידיהם של מי שחונכו על מסירות נפש למען 
התורה. בימים אלו הם משלימים את ההיערכות 
לקראת פתיחת זמן אלול ומתכוננים לקבלתם 
המחודשת של רבבות התלמידים. כשמדברים על 
תחילת הזמן, מיד זורחות הפנים שיושבות מולי. 
כן, יש קשיים. כן, הדרך לפתיחת שנה הייתה 
מפרכת. אך מה הם כל הקשיים שבעולם מול 
בן ישיבה אחד שרוכן לעבר הגמרא וקולו הזך 
בוקע ועולה בנעימה חרישית, שאין יפה הימנה. 
"אנחנו תמיד בהתחדשות, בכל יום יהיו בעיניך 
כחדשים, הן ברוחניות והן בגשמיות", אומר הרב 
מרשה. "אנחנו בדיוק מסיימים להכין את הישיבות 
בעיר העתיקה ובגאולה לקראת חזרתם של מאות 

יצחק בן מנחם

ראש עיריית מעלה אדומים, בני כשריאל, 
מסרב להקצות מבנים עבור הקמת תלמוד 
תורה בעירו. בעקבות סירובו הודיע יו"ר 
תנועת ש"ס השר הרב אריה דרעי, כי הורה 
לחברי מועצת העיר מטעם סיעת ש"ס לפרוש 
מהקואליציה: "ילדי מעלה אדומים לא צריכים 
להיטלטל כל יום עד לבית הספר בירושלים 
ולכן הוריתי לחברי המועצה מש"ס לפרוש 

מהקואליציה".
חברי מועצת העיר מטעם ש"ס הרב יחיאל 
וקנין והרב אברהם נגר אומרים כי בהסכם 
הקואליציוני עם הסיעה נכתב: "יימצא מבנה 
לתלמוד תורה בעיר והעירייה תפעל להקצות 
מבני חינוך עבור מוסדות חינוך תורניים", אולם 
בפועל קורה בדיוק ההיפך: ראש העירייה 
מסרב להקצות מבנה עבור הקמת תלמוד 
תורה בעירו, ובעקבות כך הילדים צריכים 
לנסוע בכל יום מרחק שעה לתלמודי תורה 
בירושלים. "זו הפרה בוטה של ההתחייבויות 
כלפינו. אין לנו יותר מה לעשות בקואליציה", 

הם מבהירים.
הרב אברהם נגר אומר ל'הדרך': "גם כשראש 
העירייה אישר מבנים לגנים, התנאי שלו היה 
שזה יהיה לגנים בלבד, שלא יהיו כיתות ולא 
יתפתחו עוד תלמודי תורה. גם אחרי ההצטרפות 
שלנו לקואליציה, מה שקיבלנו ממנו זה רק 

הבטחות סרק לעוד שלוש שנים".
במכתב ששלחו לכשריאל כותבים הרב 
וקנין והרב נגר: "הדרישה העיקרית מבחינתנו 
– ואמרנו לך זאת בפירוש – הייתה מבנה לבית 
ספר יסודי, שעד היום אין להם קורת גג ללימוד, 
למרות שהינם ילדי העיר". הם מודיעים לו: 
"לאחר שיחות עם יושב ראש התנועה הרב 
אריה דרעי ובדיקתו לעומק סוגיית התלמוד 
תורה בעיר מעלה אדומים, הוא הנחה אותנו 

מפורשות ובאופן מיידי לפרוש מהקואליציה 
שבראשותך". את מכתבם הם מסיימים: "כולנו 
תקווה כי תשנה את עמדתך הלא-שוויונית 
כלפי תינוקות של בית רבן שלא חטאו ותיתן 
להם מקום ללמוד – ואז נחזור בעזרת השם 

לשיתוף פעולה פורה בקואליציה".
בשבוע שעבר קראו רבני העיר שליט"א, 
הגאון רבי מרדכי נגארי והגאון רבי יהושע 
כ"ץ, לערוך תפילה מיוחדת בשבת, "לזעוק 
בתפילה בעת פתיחת ההיכל, בשחרית ובמנחה 
בשבת קודש: לומר פרק תהילים ולהוסיף 'מי 
שבירך' להצלחת הת"ת ולפריחתו, לתפארת 

עירנו מעלה אדומים".
זה חמש שנים דורש הציבור החרדי במעלה 
אדומים מבנה עבור תלמוד תורה לילדי העיר, 
אולם ראש העירייה מתעלם מהבקשה. ההורים 
כועסים על המצב הבלתי נסבל בו הם נאלצים 
להסיע את ילדיהם יום יום לתלמודי תורה 
בירושלים. החודש ערכו ההורים הפגנות מחאה 

ודרשו לקבל מענה. 
"גם לילדינו מגיע ללמוד במעלה אדומים", 
זעקו ההורים. "לצערנו, ראש העירייה הכריז 
מלחמה נגד פתיחת תלמוד תורה, חייבים לפעול 
בכל הכוח לשנות את החלטתו. ראש העירייה 
צריך להבין שאנו תושבים בעירו וחובה עליו 

לדאוג לילדינו".
ההורים טוענים כי בעיר לא קיים מחסור 
חינוך  מבני  "ישנם  הוא.  נהפוך  במבנים. 
שבנייתם מומנה על ידי משרד החינוך ואשר 
הוסבו על ידי העירייה לפעילויות שונות – דבר 
הנוגד באופן מוחלט את מדיניות משרד החינוך, 
מאחר שכל עוד יש צורך בהם למטרת חינוך, 
אין העירייה רשאית לפעול אחרת". ההורים 
מעלים טענה חריפה גם נגד משרד החינוך 
שכל שינוי יעד כזה דורש את אישורו, והוא 

מתעלם מכך.
בשנת הלימודים הנוכחית ישנם במעלה 
אדומים יותר ממאה תלמידים חרדים ללא מקום 

לימודים. כמאה ושלושים ילדים נוספים לומדים 
בגנים ויזדקקו בשנתיים הקרובות לכיתות 
לימוד נוספות. בכוונת ההורים להחריף את 
המאבק עם פתיחת שנת הלימודים ביום ראשון 
הקרוב, ולפתוח תלמוד תורה מאולתר ברחבת 

העירייה.
סגן שר הפנים, הפריפריה, הנגב והגליל, ח"כ 
הרב משולם נהרי, שהשתתף השבוע בהפגנת 
ההורים והתלמידים בפתחו של אולם היכל 
התרבות, שם התקיים כנס היערכות לפתיחת 
שנת הלימודים בעיר בהשתתפות שר החינוך 
הרב רפי פרץ, קרא לראש העירייה לפעול 
מיידית למציאת פתרון הולם: "בחודש האחרון 
פניתי מספר פעמים לראש העירייה בבקשה 
לקיים פגישה בנושא, אך לצערי ללא הצלחה. 
אני חושב שמן הראוי שאיש ציבור יהיה קשוב 
למצוקות התושבים. ראש העירייה צריך לדעת 
כי התפקיד מחייב אותו לענות ולא לזלזל 

בתושביו".
עוד אמר הרב נהרי: "יו"ר התנועה השר 
לי להתפנות מכל  הורה  הרב אריה דרעי 
עיסוקיי ולבוא לכאן לפגוש אתכם ההורים 
ולגבש דרכי פעולה להמשך המאבק. אנחנו 
נעשה ככל שביכולתנו במסגרת החוק לקדם 

את הנושא במהירות האפשרית".
סגן השר הרב נהרי סיפר להורים כי הוא 
נפגש עם שר החינוך והציג בפניו את הבעיה 
ואת התייחסותו של ראש העירייה להקצאת 
מבנה לתלמוד תורה, "ביקשתי משר החינוך 
לבוא להיפגש איתכם ולשמוע את בקשתכם. 
אנחנו כאן נמשיך לפעול להקמת התלמוד 

תורה".
ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי, המלווה את 
ההורים במאבקם, אומר ל'הדרך': "לא ייתכן 
שילדי העיר לא יקבלו מענה מהעירייה. זו 
חובתה. לצערנו, ראש העירייה מסרב להיענות 
לבקשה וגם השנה התלמידים יצטרכו לנסוע 

לירושלים". 

בגלל ראש העירייה: כמאה ילדים 
חרדים במעלה אדומים נאלצים 

להיטלטל מדי יום לירושלים
בעקבות הפרת ההסכם הקואליציוני מצד ראש העירייה בני כשריאל, הודיעו 

חברי מועצת העיר מטעם ש"ס על פרישתם מהקואליציה • יו"ר תנועת ש"ס השר 
הרב אריה דרעי: "ילדי מעלה אדומים לא צריכים להיטלטל כל יום עד לבית 

הספר בירושלים" • עם פתיחת שנת הלימודים בשבוע הבא, יקימו ההורים 
ת"ת מאולתר ברחבת העירייה, לאות מחאה

הרב אפרים מרשה: "אם 
הקדוש ברוך הוא גלגל 
את זה לימי הרחמים 
והסליחות, זה מפני 

שאנחנו זקוקים להרבה 
מאוד רחמי שמים, 
שחלילה וחס לא 

יעלה זממם בידם" 

>>>
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בני הישיבה ומשנה לשנה העוצמה רק הולכת 
וגוברת". 

"ספסלי בית המדרש מתרבים מיום ליום ומשנה 
לשנה", מצטרף הרב אהוד כהן. "בזכותו של מרן 
רבינו עובדיה יוסף זי"ע קמו מאות תלמודי תורה 
בכל רחבי הארץ, והגדיים נעשו תיישים ומגיעים 
לישיבות הקדושות וכך מדי שנה אנחנו מוצאים 
את עצמנו עם שיעור א' הרבה יותר גדול ממה 
שתכננו, כי רבים מתדפקים על דלתי הישיבות, 
וברוך ה' אין הקומץ משביע את הארי. אם לפיד 
חושב שהוא יוכל להכניע אותנו, אז אפשר להודיע 
לו – אנחנו נישאר בכל מצב, אף אחד לא יכול 
לשבור אותנו, אין כוח בעולם שיצליח לגבור על 
כוח התורה הקדושה. אנחנו כאן ואנחנו נישאר 
כאן ונחנך את ילדינו בדרך המסורה לנו מחכמי 
וגדולי הדור, ושום רוחות שבעולם לא יזיזו אותנו 
כמלא נימה. אדרבה ואדרבה, כאשר יענו אותו 
כן ירבה וכן יפרוץ, אתה רואה את הגדילה של 
עולם התורה וזו התשובה הניצחת לכל מבקשי 

רעתינו". 
הרב שם טוב: "הישיבה כבר מוכנה ומחכה 
בציפייה לראות את בניה שבים וחובשים את 
ספסלי בית המדרש, כופפים את גוום אל הסטנדר 
ומשקיעים ראשם ורובם בהוויות דאביי ורבא. זה 

מה שחשוב באמת". 
הרב לוי: "מימיהם של אבותינו לא פסקה מהם 
ישיבה ולא תפסוק עד ביאת גואל צדק. אנחנו 
עושים הכל על מנת שהבחורים ישובו לישיבה 
על הצד הטוב ביותר ויוכלו להשקיע את מרצם 

בעמל התורה מתוך יישוב הדעת". 
"הגידול המבורך של עולם התורה הספרדי 
הוא באחוזים גדולים פי כמה וכמה", אומר הרב 
שם טוב. "ישנה צמיחה אדירה ומהירה במספר 
בני הישיבות, הן בישיבות הקטנות והן בישיבות 
מתפעלים  אנחנו  מחדש  שנה  כל  הגדולות. 

ומתפעמים לראות את הזינוק במספרים". 
הרב אהוד כהן חושף כי מהנתונים שבידיו 
עולה כי כ-4,000 בני ישיבות ספרדים ייכנסו 
השנה לשיעור א' בישיבות הגדולות, "וזה רק 
בישיבות הספרדיות, מלבד עוד מאות בחורים 
ספרדים שלומדים בשאר הישיבות. אלו מספרים 

עצומים שלא הכרנו אותם עד לפני כמה שנים". 
"המהפכה האדירה שמרן רבינו זצ"ל חולל 
בקרב היהדות הספרדית, מגיעה בשנים האחרונות 
לידי ביטוי", מוסיף הרב משה לוי. "כל אותם ילדים 
שמרן מסר את נפשו להכניס אותם לחינוך תורני, 

גדלו והגיעו לישיבות הקטנות וכעת לישיבות 
הגדולות, וברוך ה' יש גם דור שני. אני בטוח 
שמרן מביט בנו מישיבה של מעלה ושמח ברבבות 
בני הישיבות הספרדים, שכולם בניו, שממלאים 
את עולם התורה ומפארים אותו. יש שינוי עמוק 

לטובה בכל המעמד של בני התורה בכלל ובני 
התורה הספרדים בפרט, מייקרים ומכבדים אותם 

כפי שראוי להיות. 
"אכן, אנחנו היום 'המזרח של עולם התורה', זו 
לא סיסמה, זו מציאות חיה וקיימת", הוא חותם. 

אליהו אדרי

הכל החל לפני כשלוש שנים, אז עלו מספר 
אברכים משכונת גבעת שאול אל מו"ר הגאון 
הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א והגאון הגדול 
רבי משה מאיה שליט"א, ותינו את מצוקתם 
בכך שתלמודי התורה הוותיקים הנמצאים 
במרכז העיר מלאים ומתקשים לקבל תלמידים 
מחוסר מקום, וגם שהנסיעה אליהם כרוכה 
בקשיים רבים, ולעיתים עשויה להתארך עד 
שעה תמימה, בפרט בימות החורף. האברכים 
סיפרו לחברי מועצת חכמי התורה כי לאחרונה 
התברכה השכונה בהרבה משפחות אברכים 
צעירות, כך שאפשר וצריך לפתוח תלמוד 

תורה שכונתי.
הגר"מ מאיה הטיל על הרב משה בוסו 
שליט"א, תושב השכונה, לבדוק ולקדם את 
העניין מול העירייה, יחד עם משפחות האברכים 
ובליווָים של רבני השכונה. הרב בוסו נכנס 
מיד לעבי הקורה. "לא האמנתי למה שגיליתי", 
הוא משחזר בשיחה עם 'הדרך'. "כשהתחלתי 
לבדוק את הנושא, מצאתי לתדהמתי שיש 
בכל מחזור למעלה מ-120 ילדים ספרדים רק 
בגבעת שאול, ואין אפילו תלמוד תורה אחד! 

המצוקה זעקה לשמיים.
"חזרתי לגר"מ מאיה עם הנתונים, והוא 
נזעק והורה מיד על הקמת תלמוד תורה חדש 
בשכונה. הוא אמר שהבעיות הבירוקרטיות 
שצוינו בפניו, מתגמדות לעומת הצורך הגדול 
שילדי הכתה יגורו בסמיכות זה לזה כדי שיחזרו 
יחדיו בערב על הנלמד, ולעומת בעיות החינוך 
הרבות שיכולות להיווצר מכך שאין ההורים 
מכירים את הורי החברים. הגר"מ מאיה אף 

הגיע למקום מספר פעמים לעקוב ולכוון".
מו"ר הגר"ש בעדני שליט"א אף הוא סמך 
את ידיו על הקמת התלמוד תורה, באומרו 
משפט מבהיל: "כל סיבת חיי בגיל זה היא 
בשביל תינוקות של בית רבן". לא זו בלבד, 
אלא שלאחר מכן הורה מו"ר הגר"ש בעדני 
לבדוק את ההיתכנות להקים ת"תים נוספים 
בכל שכונות ירושלים. כפי המסורת בתנועת 
ש"ס, הנציגים בעירייה צייתו מיד להוראה 

והחלו לקדם את המהלכים הנדרשים.
"מקימים  כנפיים.  לה  עשתה  השמועה 
תלמודי תורה", עברה הרינה במחנה יראי השם. 
הפניות זרמו מכל שכונות העיר להעתיק את 
המודל אליהן, ומכתבים אישיים נשלחו לנדיבי 
עם בחו"ל לבוא לעזרת השם בגיבורים. אל 

קריאת הקודש הצטרפו בחתימת ידם מו"ר 
הראש"ל הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א, 
ראש ישיבת 'פורת יוסף - גאולה' הגאון הגדול 
רבי משה צדקה שליט"א, וחברי מועצת חכמי 
התורה: ראש ישיבת 'אור החיים' הגאון הגדול 
רבי ראובן אלבז שליט"א והגאון הגדול רבי 

דוד יוסף שליט"א.
כך קמה לה רשת תלמודי התורה 'היכל 
משה' בנשיאות הגר"מ מאיה שליט"א. למנכ"ל 
מונה הרב משה בוסו שליט"א, שמקורב חכמי 
וגדולי ישראל ומצוי בקשר הדוק עם רבני 
השכונות, ועימו הרה"ג רבי עזריאל בורוכוב 
שליט"א. בהנהלת הרשת מציינים לשבח את 
מ"מ ראש עיריית ירושלים הרב צביקה כהן ואת 
מחזיק תיק החינוך בעירייה, סגר"ע ירושלים 
הרב אברהם בצלאל, שיוצא מגדרו כדי לסייע 

בכל הנדרש.
הת"תים החדשים בכל שכונה מיועדים 
לבני המקום בלבד, מלבד שכונות צמודות, 
כמו קריית משה שילדיה מתקבלים לת"ת 
בגבעת שאול הסמוכה. בשנה הבאה מיועדים 
להיפתח ת"תים נוספים ברמת שלמה, בגילה, 

בקטמון ובקריית יובל.
"מעניין לציין", אומר הרב בוסו, "שבניגוד 
לכל תלמוד תורה חדש שמוקם, שבו נפתחות 
בתחילה כיתות גן, והילדים עולים כסדר עד 
כיתה ח', פה הביקוש הוא לכל הכיתות, דבר 
שמעיד על המצוקה הגבוהה מאוד שהביאה 
להקמת הרשת. כרגע מדובר בכיתות של עד 
25 תלמידים, כדי לשמור על קשר רציף בין 

התלמידים למלמדים, בהוראת הגר"מ מאיה 
שליט"א לא תהיה צפיפות בכיתות, ועל כן 
ייפתחו עוד כיתות מקבילות כדי לשמור על 

המרקם הרצוי", הוא מבהיר.
תלמודי התורה החדשים הוקמו על פי 
הסטנדרטים החינוכיים והתורניים המסורים 
מדורי דורות, תחת שרביטם של חכמי וגדולי 
הדור שליט"א. "תלמוד תורה במלוא מובן 
המילה", פורס הרב בורוכוב את משנתו, "זה 
תלמוד תורה שמתנהל אך ורק על פי דעת 
תורה ועצת חכמי וגדולי ישראל, שכן הנוטל 
עצה מן הזקנים אינו נכשל, ואכן אצלנו בת"תים 
הכל נעשה על פי הדרכתם עד לפרטי פרטים". 
לפי הוראת מרנן ורבנן, מנהל סניף הת"ת 
בכל שכונה הוא תושב המקום, כי לכל קהילה 
מקומית יש את הייחודיות שלה ורבניה. "בגבעת 
שאול, לדוגמה", אומר הרב בורוכוב, "כל 
הרישום עובר תחת פיקוחם ההדוק של הגר"י 
יונה שליט"א, וכן בכל שכונה ושכונה". "אנו 
מאוד מרוצים מהמתכונת הזו", משלים הרב 
בוסו. "למשל ברמות יש לנו את הרב שמעון רז 
שליט"א שמנהל את כל ענייני המקום והרישום, 
והוא בקשר הדוק גם עם רבני השכונה; ההצלחה 

שלו שם היא מטאורית".
והרב בוסו מסכם: "עצם זה שאברך שיכול 
לשלוח את בנו ל'חכמת שלמה' או ל'חוות דעת', 
בחר ב'היכל משה' בגלל המעלות הללו – זה 
מבחינתנו השלמת המשימה של 'להחזיר עטרה 
ליושנה', שתבע מאיתנו מרן רבינו עובדיה יוסף 

זי"ע כבר לפני ארבעים שנה".

מהפכת החינוך בירושלים: כך יצא לדרך 
מבצע 'תלמוד תורה בכל שכונה'

"מצאתי לתדהמתי שיש בכל מחזור למעלה מ-120 ילדים ספרדים רק 
בגבעת שאול, ואין אפילו תלמוד תורה אחד!" אומר הרב משה בוסו שליט"א 

מנהל רשת הת"תים 'היכל משה' • בשנה הקרובה עתידים להיפתח ת"תים חדשים 
ברמת שלמה, בגילה, בקטמון ובקריית יובל • החינוך מעל הכל

הרב חננאל שם טוב: "קמפיין 
ההסתה ו'רוח המפקד' 
של לפיד נגד הציבור 
החרדי, חלחלו לכל 

המערכת והשפיעו על 
כל האווירה והשיח מול 

המערכות השונות. חיפשו 
אותנו בכל סעיף קטן"

רק על פי דעת תורה. הגר"מ מאיה קובע מזוזה בת"ת 'היכל משה'
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יצחק בן מנחם

"אם בתי המשפט מתערבים ומפריעים לאירועי 
השירה המחזקת ציבור גדול של משפחות בני 
תורה ואברכים, סימן שמדובר כאן במהפכה", 
אומר ל'הדרך' הרב יאיר אלחדד, חבר מועצת 
עיריית נתיבות ונציג ש"ס. "זו אחת מהמהפכות 
אותן הוביל יו"ר תנועת ש"ס השר הרב אריה 
דרעי, כפי שאנו רואים כאן בנתיבות, בקומזיץ 

המרכזי עם אברהם פריד".
מ"מ ראש עיריית נתיבות מטעם סיעת ש"ס, 
הרב יעקב מעלימי, מוסיף: "לפני ארבע שנים לא 
היינו יכולים לחלום שבנתיבות נערוך אירועים 
בסדרי גודל כאלו. מדובר באירועים שבעקבות 
עלות תקציבם הם היו נחלת הציבור הכללי בלבד".
"ציבור בני התורה בנתיבות מונה אלפי 
משפחות. בעבר כדי להשתתף באירוע תרבות 
למהדרין היינו צריכים לנסוע לירושלים או 
למרכז הארץ. היום הציבור הגדול שלנו זוכה 
לקבל ערבי קומזיץ למהדרין – ליד הבית, זאת 
בזכות המהפכה אותה מוביל השר הרב אריה 
דרעי", מוסיף הרב יגאל פרץ, חבר מועצת עיריית 

נתיבות ונציג ש"ס.
ביום שני השבוע, למעלה מחמשת אלפים בני 
ישיבות, אברכים וציבור תומכי התורה התכנסו 
באיצטדיון בנתיבות לערב קומזיץ עם משמח 
הלבבות בשירתו אברהם פריד. זה לא היה ערב 
של שירה אלא קומזיץ עם שירי נשמה. לא ערב 
של התפרקות והוללות חלילה, אלא ערב בהפרדה 
מלאה. ערב של סיום בין הזמנים. באווירה יהודית, 

ברוח של קדושה.
רק בכינוסים כאלו אתה מבין איזה עוצמה יש 
בנגב. מרכז עולם התורה נמצא בנתיבות, עיר 
התורה שהקימו סידנא בבא סאלי זיע"א וראש 
ישיבת הנגב הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל. להביט 
באלפים באיצטדיון בנתיבות ולהבין כי הפריפריה 
מלאה בבני תורה. השירה בקעה מגרונם של 

אלפי בני הישיבות.
זו לא סתם מהפכה, היא הרבה יותר מכך. 
מקימי המדינה חשבו ליישב את הנגב בבני 
הקיבוצים שניסו להשפיע ולחנך את בני העולים 
בחינוך קלוקל, היום כשאתה רואה את המהפכה 
הגדולה שתנועת ש"ס חוללה, יש כאן החזרת 

עטרה ליושנה.
דווקא בקומזיצים – אותם כינוסים שנערכים 

בעיקר בימי בין הזמנים, זה העת בו אתה חש את 
מהפכת עולם התורה בנגב. אלפי בחורי ישיבות 
המתכנסים תחת קורת גג אחת, בניהם של אלו 
שהקיבוצניקים והמפא"יניקים כה רצו כי ינטשו 
את מורשת האבות וישנו את המסורת המפוארה, 
ֵצל ָיֶדָך, ָלַדַעת  י ָחְמָדה בְּ והנה הם שרים יחד "ַנְפִשׁ
ל ָרז סֹוֶדָך". אתה נאחז ברעד, בהתרגשות, כאן  כָּ
בבירת התורה בנגב, האלפים שרים מעומק ליבם. 

בני ברק זה כאן.
שמחה גדולה אחזה את קהל האלפים, עת 
הגיח אל הבמה מי שעומד מאחורי המהפכה 
יו"ר תנועת ש"ס השר הרב אריה דרעי. ראש 
העירייה יחיאל זוהר ונציגי ש"ס בעירייה קיבלו 
אותו בברכה. השר הרב אריה דרעי הזכיר את 
העיקר: לתת כוח לכם – לומדי התורה – שבט 

לוי המגן על עם ישראל. 
המצב  רקע  על  נערך  בנתיבות  האירוע 
הביטחוני המאד רגיש. רק כשעה לפני האירוע 

את המנגינה הזו
אי אפשר לעצור 

"התפקיד שלנו כרגע זה לדאוג שתוכלו להמשיך ללמוד בלי הפרעות" – אמר הרב אריה 
דרעי לבני הישיבות באחד מתוך למעלה ממאה וחמישים אירועים שהיו בימי בין הזמנים 
בתמיכת משרד הפריפריה, הנגב והגליל • נציגי ש"ס בנתיבות: "אם בתי המשפט מתערבים 
ומפריעים לאירועי השירה המחזקת ציבור גדול של משפחות בני תורה ואברכים, סימן 

שמדובר כאן במהפכה" • אשורר שירה

מהפכת התרבות: בהובלת יו"ר תנועת ש"ס השר הרב אריה דרעי מאות אירועי תרבות, ברוח ההלכה

הרבה יותר ממהפכה. אירועי בין הזמנים באלעד. למטה: הרב דרעי נואם - יעקב כהן
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אישר פיקוד העורף את קיומו. באקט סימבולי, 
הרב אריה דרעי ואברהם פריד שרו יחד "עם 

ישראל חי".
אל נתיבות הגיע הרב אריה דרעי לאחר יום 
גדוש ועמוס באירועים לבני התורה, חלוקת מלגות 
ללומדי התורה באלעד, קומזיץ לבני ישיבות 
בנחשונית ועתה האירוע המרכזי בנתיבות. אלו 
מקצת מתוך למעלה ממאה וחמישים אירועים 
שנערכו בכל רחבי הארץ בחסות משרד הפריפריה, 

הנגב והגליל.
בדברים שנשא בפני כאלף בני הישיבות 
בנחשונית, אמר יו"ר תנועת ש"ס: "אתם שבט 
הלוי של הדור שלנו. עולם התורה עומד בניסיונות 
קשים. לא פשוט בכלל להחזיק את עולם התורה 
בשלמותו. התפקיד שלנו כרגע זה לדאוג שתוכלו 

להמשיך ללמוד בלי הפרעות".
עוד אמר הרב אריה דרעי, "אנחנו לא רוצים 
להפריע לכם בתחילת הזמן. מה שהכי חשוב 
שתתחילו את הזמן בלימוד תורה מבוקר עד 
ערב. אל תתעסקו עם הבחירות. אלו שמדברים 
נגד בני התורה לא מבינים מה זה. אם הם היו 
יודעים כמה התורה הזאת שומרת על עם ישראל, 
הם היו מדברים אחרת. תמשיכו ללכת בקומה 
זקופה. תראו איזה ארגונים הצלחנו להקים בשנים 

האחרונות לבני התורה".

'נפשי' בהיכל התרבות

נתיבות היא דוגמא למהפכה שמתחוללת בכל 
ערי הפריפריה, הנגב והגליל. מי חלם שבבאר 
שבע – בירת הנגב, שלמה כהן ישיר את "זכור 
אהבת קדומים". בני התורה קמים על רגליהם 
וזועקים "לבי ובשרי ירננו לא-ל חי", והחשמל 
באולם מרקיע שחקים. כך בכל בין הזמנים וחול 

המועד. 
גם היום )חמישי( – היום בו ייערכו עשרות 
אירועים לסיום בין הזמנים בכל רחבי הארץ, יעמוד 
שלמה כהן מול אלפי בני התורה במשכן לאומנות 
הבמה בבאר שבע, וישיר עם המלאכים – לומדי 

התורה, לקראת חזרתם ל'זמן אלול'.
המהפכה הזאת מתעצמת ומקבלת הד כפול 
ומכופל כשבני התורה מתכנסים תחת קורת גג 
אחת, שרים, מתחזקים ומקירות ליבם שרים. ואין 
זה רק הוכחה למהפכה, אלא הרבה יותר: חיזוק 
עצום ללומדי התורה היקרים מפז, העמלים בכל 
השנה בהתמדה בישיבות הקדושות, ושקועים 
בהוויות אביי ורבא, הרא"ש ורבי עקיבא איגר; 
לאברכים הלומדים בהתמדה בכוללי הלכה, בדרך 
להורות הלכה בישראל, השוקדים בכל ימות השנה 

בלימוד השולחן ערוך, הרמב"ם ויביע אומר. 
בני הישיבות והאברכים לא פוסקים מלימודם 
גם בימי בין הזמנים. צא לבתי המדרש וראה את 
סדרי הבוקר, את קולות התורה הבוקעים, כאילו 
אין בין הזמנים. את שעות אחר הצהריים והערב 
מנצלים למעט "וקווי ה' יחליפו כוח". הם יוצאים 

עם המשפחה, מתרעננים מעט. 
לפני חמש שנים, לא היה לאן ללכת. גני 
שעשועים היו מעט שבמעט, היום בכל שכונה 
יש גני שעשועים, גדולים, בינוניים או קטנים 
– עוד מהמהפכה שחולל הרב אריה דרעי כשר 

הפריפריה, הנגב והגליל. 
לפני חמש שנים לא היו ערבי חיזוק מלווים 
בשירה מרוממת נפש. במקרה הטוב היו שומעים 
את שירי הנשמה בטייפ. היום, השר הרב אריה 
דרעי הביא את אותם שירי נשמה לכל עיר 
ושכונה. שירה שאינה בוקעת מהטייפ, אלא 
מגרונם של לומדי התורה. אותה שירה אדירה 

של סעודה שלישית בישיבות הקדושות.
"כשאתה רואה את הציבור החרדי מקבל את 
המגיע לו, בזכות אותם תקציבים שאחראי להם 

הרב אריה דרעי, זה נותן כוח ועוצמות נפש לפעול 
בכל ימות השנה. אתה רואה בעיניים את הכמות 
והאיכות של הציבור שלנו ההולך וגדל בבירת 
הנגב", אומר ל'הדרך' סגן ראש עיריית באר שבע, 

הרב עופר כראדי. 

שירה שמקרבת ליהדות

האווירה המרוממת באותם קומזיצים הפכה 
דווקא בפריפריה לערבי חיזוק בעבור אותם 

מתקרבים והמון העם. תופעה מעניינת שמצביעים 
עליה נציגי ש"ס: צעירים הצמאים לשירה יהודית, 
ברגע שהם נחשפים לשירה העמוקה הזאת, הם 

משתוקקים לשתות ממנה עוד ועוד.
זה לא תופעה או טרנד של רגע, זה הרבה 
מעבר. ככל שהשירה באיצטדיון בנתיבות הייתה 
עמוקה יותר, כך ראית את אותם צעירים עוצמים 
עיניים, שרים, מתרגשים ודומעים. הם מרגישים 
שהשירה מקרבת אותם. נותנת בהם עוצמות נפש 
אדירות. מרגישים את הלב היהודי שבתוכם, זועק 

ורוצה את מילות הקודש שיחדרו פנימה ללב.

מאז החל העם שבשדות להיחשף לאותם 
אירועי תרבות ברוח של קדושה וטהרה, שהוביל 
הרב אריה דרעי, יש ביקוש עצום לאומני שירת 

הרגש והנשמה.
ככל שמנסים למנוע את השירה הזאת, כך 
היא פורה ומתרבה. לפי מדדי רשתות תקשורת, 
מאז ההחלטה של בית המשפט על ביטול ואחר 
כך החזרת האירוע בעפולה עם חיים ישראל 
ומוטי שטיינמץ, גדל מספר המבקשים לשמוע 
את שיריהם פי כמה וכמה. כך זה כשהנשמה 
נחשפת לשירי קודש, היא דבקה בהם יותר ויותר. 

מלחמת תרבות 
בית המשפט המחוזי בחיפה אסר קיום אירוע תרבות עבור הציבור החרדי 
במימון העירייה • תנועת ש"ס: "ההחלטה הדורסנית מונעת מציבור גדול במדינה 
לחיות על פי אמונתו ואורחות חייו. נמשיך להיאבק כדי שכל הציבורים במדינת 

ישראל יזכו לשוויון זכויות"

יצחק בן מנחם

אותה מהפכה הנראית לעין, דווקא באותם 
היא העומדת כנראה  וקומזיצים,  כינוסים 
לצנינים בעיני אלו שרוצים לראות את האור 
כבה בישיבות הקדושות. עפולה וחיפה עמדו 
בראש החץ של אותם אלו שרצו לחנך אותנו, 
הרוצים לכפות עלינו שירה אחרת – שירה 
קלוקלת, כינוסים מעורבים רח"ל, ומולם עומד 
בעוז השר הרב אריה דרעי, ומביא גם לציבור 
הגדול של בני הישיבות והאברכים משהו יהודי, 

שירה קדושה באווירה טהורה.
השבוע החליט בית המשפט המחוזי בחיפה, 
בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, לקבל 
את העתירה, ובכך ביטל את הקומזיץ המרכזי 
שהיה אמור להיערך במרכז הקונגרסים בחיפה. 
לא מדובר על מאבק על אירוע בודד אלא על 
דרך חיים, האם אנו הציבור החרדי זכאים 
לאירועים בסיוע הרשויות ומשרדי הממשלה, 
או שיכפו עלינו את רוח האירועים שהיו כאן 

עד לפני חמש שנים.
עיריית חיפה מצידה הסבירה לשופט כי 
מדובר בהופעה שמיועדת לגברים בלבד, מאחר 
ומדובר בקומזיץ שכולל שירה בציבור והרצאת 
רב באירוע. אולם, כאמור, בית המשפט לא 
אישר לקיים את האירוע באווירה של קדושה 

וטהרה.
לדיון בחיפה הגיע האומנים הנודעים מרדכי 
בן דוד ומוטי שטיינמץ. הם באו לומר לשופט: 
גם אם נפסיד כאן אלפי זהב וכסף, אירוע שאינו 
לרוח הקדושה כהוראת חכמי וגדולי התורה, לא 
נשיר בו. זר לא יקרב אל הקודש. נוכל לקיים 
את האירוע אך ורק בהפרדה כמתוכנן, ולא 
ניתן לאיש להתערב באווירת הקומזיצים. היה 
לא תהיה ערבוביה, ואם יחליט בית המשפט 
לקבל את העתירה, ֵידע כי הוא מעניש ציבור 
גדול של אלפי אנשים הצמאים ומשתוקקים 
לשעה של התרוממות הרוח בשירה הבוקעת 

בקדושה.
ואכן, כפי שבעפולה בג"ץ ובית המשפט 
המחוזי, בהחלטה הראשונה, קיבלו את העתירה 
וביטלו את האירוע שבהפרדה, כך גם בעתירה 
הזו. כמובן שבית המשפט מנסה במילותיו 
להסביר כי הוא לא נגד אותם אירועים, אלא 

רק למנוע 'הדרה'. עוד קוד חדש מבית מדרשם 
שבא למנוע גם את המעט שניתן למשפחה 

חרדית בישראל. 
סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה 
אברהם אליקים, שתחילה היה נדמה למשתתפי 
הדיון בבית המשפט כי הוא מבין את הטיעון 
המרכזי למה גם לנו מגיעים אירועי תרבות, 
הפך בהחלטתו את התקווה לאכזבה וקיבל 
את העתירה נגד עיריית חיפה באוסרו על 
העירייה לקיים את האירוע לגברים בלבד 

במרכז הקונגרסים.
השופט אליקים כתב כי "אין בפסק דין זה 
כדי להביע עמדה לגבי אופן התמיכה באירוע 
זה או אחר, אין כל מניעה לתמוך גם באירועים 
לציבור החרדי, ומוטב כי עיריית חיפה תלמד 
את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ותשקול 

לפעול בהתאם לאמור בהן".
כאן מגיעה הנקודה שהיא לב הבעיה. בית 
המשפט בחיפה כתב בהחלטתו כי "השאלה 
העיקרית הטעונה הכרעה היא אם לאסור קיום 
אירוע שמנוהל בחסות עיריית חיפה ובמימון 
מטעמה באולם ציבורי". עוד כתב השופט כי 
"לאחר שמיעת טיעוני הצדדים בדיון, שבו ניתן 
לעירייה להעלות כל טענה שחפצה, שוכנעתי 
כי הליך קבלת ההחלטה על קיום האירוע 
נעשה בחוסר סבירות קיצונית וללא תשתית 

עובדתית מינימלית". 
בית המשפט המשיך בביקורת על העירייה 
וכתב: "הופתעתי לגלות בדיון בעל פה טיעונים 
רבים מצד העירייה שאין להם ביטוי בכתובים, 
ולפי אחד מהם הסתבר כי ההחלטה על קיום 
האירוע התקבלה במחלקת התרבות בעירייה 
ללא ייעוץ משפטי. לטעמי, אירוע שנעשה 
'לראשונה בחיפה' ושבו מבקשת העירייה למנוע 
כניסת נשים ולממנו מכספי תושבי העיר מחייב 
בחינה משפטית של האירוע על סמך המצב 

המשפטי הקיים".
בית המשפט הוסיף כי "יש לדחות כל 
ניסיון להבחין בין נשים לגברים על בסיס 
טעמים שאינם רלוונטיים... היאחזות העירייה 
בחזקת התקינות המנהלית לא יכולה לעמוד 
לה במקרה כה בוטה של הסתרת מידע מבית 
משפט ואי הצגת נתונים כלשהם. העירייה 
טענה לראשונה בדיון כי מקוימים גם אירועים 
לנשים בלבד ויש לבחון את המכלול כולו 

לבחון  ניתן  שלא  היא  הבעיה  לבקשתה. 
את המכלול כולו מבלי שמציגים נתונים. 
עד עתה אין מידע כלשהו מטעם העירייה 
מהו הסכום שמתוקצב לאירוע, מהו הסכום 
שמתוקצב לאירועים אחרים ומהו היחס בין 
סך כל האירועים הנערכים בעיר לבין אירועים 
הנערכים בהפרדה והתאמתו של יחס זה להיקף 

הקהל המעוניין בהפרדה".
עוד נכתב בהחלטה כי "רשות מנהלית 
סבירה לא יכולה לקבל החלטה סתם כך על 
קיום אירוע לגברים בלבד מבלי לבחון את 
הנתונים הספציפיים, ומכיוון שעיריית חיפה לא 
הציגה נתון כלשהו בנושא זה – לא במכתביה, 
לא בתגובתה לעתירה וגם לא בדיון בעל פה 
שבו התרתי לבאי כוח העירייה לטעון כל טענה 
שחפצו – מסתבר כי גם נכון ליום הדיון לא 
הוצגו נתונים ומידע המצביעים על תשתית 
ראייתית מנהלית שלפיה התקבלה ההחלטה. 
מיותר לציין כי החלטות כה מהותיות הנמצאות 
בלב זכויות היסוד של כל אדם – איש ואשה 
– לא מתקבלות בסתר ללא בסיס משפטי 

ותיעוד בכתב".
בתגובה להחלטת בית המשט, פרסמה 
תנועת ש"ס תגובה חריפה: "תנועת ש”ס 
מֵצרה על החלטת בית המשפט בחיפה לבטל 
את האירוע המוסיקלי לבני הישיבות. ההחלטה 
הדורסנית מונעת מציבור גדול במדינה לחיות 
על פי אמונתו ואורחות חייו. נמשיך להיאבק 
כדי שכל הציבורים במדינת ישראל יזכו לשוויון 
זכויות ולשירותים המגיעים להם בזכות ולא 

בחסד".
הרב אורי אוזן, חבר מועצת עיריית חיפה 
ונציג ש"ס בעיר, הגיב להחלטה: "הלוואי שבית 
המשפט על פי אותם טיעונים היה מחייב את 
העירייה לממן באותה מידה שווה את האירועים 
של הציבור החרדי, הדתי והחילוני. כי אם היה 
כן היינו רואים כאן הגינות ויושר. אלא שבית 
המשפט רצה למצוא את התירוצים שלא יהפכו 
אותו לכופה דעתו על הציבור החרדי, לכן 
ניסה לרדת לקטנות, בכמה כסף תוקצב אירוע 
הגברים מול גודל התקצוב לאירועי הנשים 
הרבים שנערכו בעיר במימון העירייה. ברור 
כי בית המשפט לא בא לדון כאן את הצדק, 
אלא השתמש בטיעון זה כדי לפסול אירוע 

יחיד לציבור בני התורה בחיפה".
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משלושת מפלגות הימין הקטנות, ככל הנראה רק עוצמה יהודית תישאר במרוץ, נתניהו 
מפעיל לחץ על פייגלין לפרוש בתמורה למינויו לשר וקידום רפורמות • מערכת הבחירות 
עדיין מדשדשת בסיפורים איזוטריים וכך נאלץ עמיר פרץ לבצע גימיק ולגלח את שפמו 
המיתולוגי רק כדי לקבל מעט זמן מסך • במקום להיערך לקמפיין ה'געוואלד' של 
נתניהו ב'ימינה' עסוקים במריבות מי יופיע על השלטים • וב'כחול לבן' עסקים כרגיל: 

גנץ ממשיך לפעול מאחורי הגב של שותפיו 

זה היה צפוי מראש שמערכת בחירות 
שנערכת בשיאם של ימי הקיץ והחופש והחלה 
חודשיים אחרי מערכת הבחירות הקודמת, לא 
תייצר עניין מיוחד, אבל נדמה כי איש לא 
חזה עד כמה עמוקה תהיה התרדמת וחוסר 

היצירתיות בקמפיין הזה. 
את מעט הכוחות והאנרגיות שעוד נותרו 
במאגרים המדולדלים מהבחירות האחרונות, 
השקיעו הפוליטיקאים בהתכתשויות פנימיות 
סוערות על מקומות לא ריאליים ברשימות.

עד כמה מדובר במערכת בחירות הזויה? 
עמיר פרץ יו"ר מפלגת 'העבודה – גשר', 
שממשיכה לדשדש על גבול אחוז החסימה 
ומתקשה לייצר סדר יום, נאלץ לעשות את 
הצעד היחיד שיזכה אותו בכמה דקות מסך. 
ביום ראשון הפציעה דמותו בערוץ 'חדשות 12', 

כפי שמעולם לא נראתה – כשהוא נטול השפם 
המיתולוגי שהפך לסמל ההיכר שלו ואף ליווה 
את הקמפיינים שלו, כשהוא משווה למראהו 
דמות של מנהיג פועלים שצמח מעבודת כפיים. 
עצוב שיו"ר מפלגה צריך להידרדר לגימיקים 
מביכים כגון אלו, רק כדי לקבל כמה דקות 
6:13- אם תהיתם – במחצית השנייה של 

מהדורת החדשות. 
ולשכנע את  לנסות  נועד  הזה  הגימיק 
הציבור ובעיקר את המצביעים הפוטנציאלים 
שנמלטים מהמפלגה כאחוזי אמוק שהוא לא 
ישב עם נתניהו. "אחרי מאות ראיונות שאני 
ואורלי לוי-אבקסיס הענקנו לתקשורת, בהם 
הצהרנו שוב ושוב שלא נשב עם נתניהו בכל 
מצב, הבנתי שמשהו מפריע למסר לעבור", 

אמר פרץ. 

"היום, לאחר 47 שנים, הורדתי את השפם כי 
כנראה שהוא הפריע לחלק מהאנשים לראות 
את השפתיים שלי ולשמוע את מה שאני אומר. 
תקראו את השפתיים שלי: אני ואורלי לא נשב 
עם ביבי נתניהו בממשלה. נקודה! בשום תנאי. 
בשום מחיר. לא נשב איתו. לא נדבר איתו. לא 

ננהל איתו משא ומתן.
"נתניהו, בצורה גסה ושקרית, שולח את 
ולתדרך בסתר כאילו  אנשיו לומר בגלוי 
שיש הבנות אחרות. למה ? כי הוא הבין 
שעם העבודה – גשר חזקה, הוא פשוט לא 
יהיה ראש ממשלה. נתניהו מוביל את ישראל 
למקומות הכי מסוכנים שיש. חייבים להחליפו. 
הוא הפקיר את אזרחי ישראל. הם משעממים 
אותו. אנחנו התקווה לשינוי, אנחנו המהפך. 
אנחנו נשים סוף למדיניות ההפקרה של נתניהו 

ונחזיר את התקווה לישראל". 
פרץ נקלע שלא בטובתו לאש דו צדדית 
צולבת המומטרת על מפלגתו המצומקת. מצד 
אחד מקורבי ראש הממשלה, כמו ח"כ דוד 
ביטן ואחרים נהנים לתדלק את הספין על 
מגעים עם עמיר פרץ ועל חבירה אפשרית 
שלו לממשלת נתניהו ומפזרים לכל עבר 
אמירות ורמזים שהדברים כבר מתואמים, 
זאת בניסיון לפגוע במעט שעוד נותר ממפלגת 
העבודה, כך שבמשא ומתן הקואליציוני היא 
תגיע מצומקת ובאמת תצטרף לנתניהו ואולי 
אף לגרום לה שלא לעבור את אחוז החסימה 
ובכך לשרוף עשרות אלפי קולות לגוש השמאל 
ולקזז את שריפת הקולות הצפויה בימין. מן 
העבר השני, בתוך גוש השמאל מצטרפים 
בהתלהבות לקמפיין הזה וחוזרים על אותם 
מסרים של אנשי נתניהו – עמיר פרץ יחבור 
להקמת ממשלת ימין, בתקווה לשאוב את 

שאריות הלחלוחית האלקטורלית. 
לחובתו של פרץ יש לומר כי אכן האמינות 
שלו בנושא נפגעה. בערב בחירות 2013 רגע 
שהתברג  ואחרי  הרשימות  סגירת  לפני 
בפריימריז בצמרת מפלגת העבודה, נטש 
את המפלגה בנימוק כי הוא לא מאמין ליו"ר 
המפלגה דאז שלי יחימוביץ' שלא תצטרף 

דוכן הכנסת

שמעון
ליברטי

 משלוש 
יוצאת אחת
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לממשלת נתניהו ולכן הלך וחבר להתנועה 
של ציפי לבני. הסוף ידוע: יחימוביץ' עמדה 
בהבטחתה ולא ישבה מעולם בממשלת נתניהו, 
לבני ועמיר פרץ היו הראשונים לחתום על 
הסכם קואליציוני עם נתניהו והוא מונה לשר 

לאיכות הסביבה. 
שותפתו אורלי לוי אבקסיס אמנם סירבה 
להיכנס לממשלת נתניהו האחרונה עם ליברמן 
ופרשה בשל כך מישראל ביתנו, אך הסיבה 
האמיתית לכך נעוצה במתיחות שפרצה בינה 
לבין ליברמן ועל פי דיווחים שונים מאחר 
וליברמן סירב למנות אותה לשרה השנייה 
מטעם המפלגה. היא גם הייתה שותפה לשתי 
הקואליציות שהקים נתניהו אחרי בחירות 

2009 ואחרי בחירות 2013. 
מפלגת העבודה ככלל סובלת מבעיית 
הצטרפות  ובנושא  בכלל  קשה  אמינות 
יחימוביץ'  מלבד  בפרט.  ימין  לממשלות 
שסירבה בעקשנות לנתניהו, יצחק הרצוג 
ניהל מגעים רציפים עם נתניהו והיה ממש 
על סף חתימה על הסכם קואליציוני והצטרפות 
לממשלת נתניהו. בעבר היותר קרוב, יו"ר 
המפלגה הקודם אבי גבאי – שהריץ קמפיין 
שלם על אי ישיבה עם נתניהו – סיכם איתו 
במהלך המשא ומתן הקואליציוני האחרון על 
הצטרפות לממשלה בתמורה לנדוניה נכבדה, 
סיכום שהתפוצץ ברגע האחרון לאחר שדלף 
מוקדם מדי. כך שלא קשה להבין מדוע הציבור 
מסרב לקנות את ההכחשות הנמרצות של 

היו"ר התורן עמיר פרץ, עם או בלי שפם. 

שמונה מנדטים שרופים
256,629 קולות נשרפו לגוש הימין בבחירות 
האחרונות, השווים לכשמונה מנדטים! ששרפו 
הימין החדש של שקד ובנט וזהות של פייגלין. 
לזה ניתן לצרף לפחות חלק מ-74,000 הקולות 
שקיבלה גשר של אורלי לוי. מדובר במספר 
שיא של שריפת קולות, שמנעו בפועל את 
הקמת ממשלת הימין וגרר אותנו שוב לבחירות 

מיותרות. 
נכון לעכשיו נראה כי הנוגעים בדבר לא 
הפיקו את הלקחים הנדרשים ואנו צועדים 
שוב לאותה נקודה – שריפת אלפי קולות 
לגוש ימין שימנעו את המנדט ה-61 הנדרש 
להקמת הממשלה. בערב סגירת הרשימות 
נעשו מאמצים שונים לחבר כמה שיותר 
את רסיסי מפלגות הימין, כפי שסקרנו כאן 
בהרחבה שבוע אחר שבוע. המאמצים כידוע 
כשלו. בנט ושקד חברו אמנם לבית היהודי 
והאיחוד הלאומי וייצרו את 'ימינה', אך מנגד 
נפלטו מהחיבור הזה אנשי עוצמה יהודית. 
במקביל, החיבור בין הימין החדש וזהות לא 
צלח ופייגלין רץ לבד, זאת לצד מפלגת 'נעם'. 
ראש הממשלה נתניהו, שצורך סקרים 
וניתוחים על בסיס קבוע, יודע היטב שבמצב 
הנוכחי שבו מלבד הליכוד וימינה יש עוד 
שלוש מפלגות שמתמודדות וחסרות סיכוי 
סביר לעבור את אחוז החסימה, הקמת ממשלה 

חמישית בראשותו תהיה קשה מתמיד. 
הוא ניסה להנדס את המפה הפוליטית כך 
שמימין לליכוד יהיו שתי מפלגות אחת ציונית 
דתית חרד"לית שתכלול את הבית היהודי, 
האיחוד הלאומי ועוצמה יהודית והשנייה 
לאומית ליברלית שתכלול את הימין החדש 
וזהות, אך כשל או הוכשל במאמציו אלו. אבל 
נתניהו הוא אדם שעובד עם מה שיש והיום 
הוא מבין שבמצב הנוכחי הרצוי ביותר הוא 
שתישאר רק מפלגה אחת מימין לליכוד היא 
ימינה, שגם מולה הוא ינהל מאבק לשתיית 

כמה שיותר קולות, אך תעבור בוודאות את 
אחוז החסימה והשאר יפרשו. 

בימים האחרונים הוא ואנשיו משקיעים 
בכך מאמץ רב. המאמצים מתחלקים לאפיקים 
שונים בהתאם לאופי המפלגות וראשיהן ומצבן 

הפוליטי. 

תקיעת כף
נתחיל בעוצמה יהודית. אם לקצר, הסיכוי 
שהיא תפרוש מהמירוץ נמוך מאוד. השבוע 
בנוגע  פרסמו שופטי בג"ץ את החלטתם 
לעתירות שהוגשו נגד ההתמודדות של רשימת 
עוצמה יהודית ואנשיה, איתמר בן גביר, ברוך 

מרזל ובנצי גופשטיין. 
הדיון בנושא, הן בוועדת הבחירות המרכזית 

והן בבג"ץ היה ארוך וסוער. ועדת הבחירות 
המרכזית אישרה את כולם להתמודדות, אך 
שופטי בג"ץ הפכו את ההחלטה ופסלו את 
מרזל וגופשטיין, אך אישרו את בן גביר. 
הפסילה הזו מצטרפת לפסילתו התקדימית 
בבחירות האחרונות של מיכאל בן ארי, כך 
שמרביעיית ההנהגה הוותיקה של עוצמה 
יהודית נותר בזירה הפוליטית רק בן גביר 
הצעיר והמתון יחסית לעומת חבריו. לצידו 
ישנם מועמדים נוספים שבינתיים לא נפסלו 
בבג"ץ ובהם ד"ר אדווה ביטון, אמה של אדל 

ביטון הי"ד שנרצחה בפיגוע. 
במקביל, אין צורך לומר, אותם שופטי בג"ץ 
אישרו כמובן את התמודדותה של הרשימה 
הערבית המשותפת, הכוללת בתוכה חברי 
כנסת ששיבחו מחבלים עם דם על הידיים, 
סירבו לגנות פיגועי טרור והצדיקו פגיעה 
בחיילים. העיוות של כנופיית שלטון החוק 

כבר מוכר לנו היטב לצערנו הרב. 
הפוליטית.  לזירה  נשוב  פנים  כל  על 
וגופשטיין היא דווקא  הפסילה של מרזל 
טובה לעוצמה יהודית, מאחר והיא מתדלקת 
את הזעם של ציבור המצביעים הפוטנציאלי 
למפלגה ומדרבנת אותם להצביע דווקא לה. 
בעוצמה יהודית אכן מנסים למנף את זה 
ולשלב זאת בקמפיין שלהם כי בלי עוצמה 
יהודית אין ממשלת ימין, יום לאחר הפסילה 
כינסו החברים מסיבת עיתונאים, במהלכה 
חשף בן גביר את קשריו עם לשכת ראש 
הממשלה שהוגדרו על ידו כ"יחסים טובים". 
בן גביר סיפר עם שוחח עם גורמים בלשכה, 
"העברתי מסר ללשכת נתניהו שלא יקרה 
שום דבר אם לליכוד או לימינה לא יהיה עוד 
מנדט. ארבעת המנדטים של עוצמה יהודית 
הם אלו שיובילו להקמת ממשלת ימין. עם 

כל הכבוד לרוני ססובר, מקום 9 ברשימת 
ימינה שככל הנראה תכנס לכנסת רק בעזרת 
החוק הנורווגי, ארבעת המנדטים של עוצמה 
יהודית הם אלו שיקימו כאן ממשלת ימין". 
הוא כמובן גם האשים כי השמאל ובג"צ פעלו 
לפעול את עוצמה יהודית מאחר "והם מבינים 
שאנחנו גלגל ההצלה של ממשלת הימין. גם 
השמאל יודע כי אין ממשלת ימין בלי עוצמה 

יהודית", אמר בן גביר. 
בן גביר אכן מחזיק בקשרים טובים עם 
אנשי נתניהו וקיים איתם לאחרונה כמה 
פגישות. השבוע הוא נפגש גם עם מקורבו 
ואיש סודו של נתניהו, נתן אשל. במהלך 
הפגישה הציב בן גביר כמה דרישות מצידו 
"רשת  יעניק  כי  הוא מבטיח  כשבתמורה 

ביטחון" לנתניהו וימליץ עליו לנשיא. 
בין היתר בן גביר דורש כי נתניהו יפעל 
להפסיק את קמפיין 'ימינה' נגד עוצמה יהודית, 
שמטה הליכוד ביהודה ושומרון יפעל בתיאום 
עם עוצמה יהודית וכי נתניהו לא יפעיל את 
בימים  שלו  המפורסם  הגעוואלד  קמפיין 
האחרונים לפני הבחירות כלפי מצביעים 

פוטנציאלים של עוצמה יהודית. 
צריך לומר שהסיפור כולו מעט מופרך. רק 
להטוטן תקשורתי כמו בן גביר מסוגל בשיא 
הרצינות להציב דרישות לנתניהו בתמורה 
לאיזו רשת ביטחון לא ברורה, כשהוא עוד 
רחוק מאחוז החסימה. אבל אין ספק שאם יש 
מישהו שיודע להריץ ספין פוליטי במיומנות 

תקשורתית זה בן גביר. 
כך או כך, השאלה העיקרית שצריך לבחון 
הן בהקשר של עוצמה יהודית והן בהקשר 
של זהות, זה מה קורה במידה והמפלגה לא 
מתמודדת. במקרה של עוצמה יהודית מדובר 
במפלגה עם גרעין קשה מאוד שהולך איתה 

נכון לעכשיו נראה כי 
הנוגעים בדבר לא הפיקו 
את הלקחים הנדרשים 
ואנו צועדים שוב לאותה 
נקודה – שריפת אלפי 
קולות לגוש ימין שימנעו 
את המנדט ה-61 הנדרש 
להקמת הממשלה

צעד נואש. עמיר פרץ ללא השפם
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כבר הרבה מאוד שנים, הגרעין הזה אמנם לא 
מספיק לעבור את אחוז החסימה, אך הוא נאמן 
תמיד למפלגה ורובו לא יצביע למפלגה אחרת 
במידה ועוצמה יהודית לא תתמודד. לאנשי 
עוצמה יהודית גם אין שום אינטרס לפרוש, 
הם הרי כבר ויתרו על מקום ודאי בכנסת, כך 
שאין גם מה להציע להם בתמורה לפרישה. 
במקרה שלהם נראה כי נתניהו מבין שלא 
יצליח לגרום להם לפרוש וכעת ההתלבטות 
היא האם לצאת נגדם בקמפיין ממוקד שיפחיד 
מפני שריפת קולות, צעד לא כל כך אפקטיבי 
כשמדובר במצביעים שכבר 15 שנה שורפים 
את הקולות שלהם, כך שכנראה זה פחות 
מפחיד אותם; או לנקוט באסטרטגיה הפוכה, 
לא לשתות מהם קולות ואולי אף לסייע להם 
לנגוס מעט ב'ימינה' בתקווה שבאחוז הצבעה 
נמוך במיוחד זה יספיק כדי לעבור את אחוז 

החסימה ויעניק עוד 4 מנדטים לימין. 

משבר זהות
המפלגה שכבר נמצאת רגע מפרישה, 
נכון לשעת כתיבת השורות, היא זהות של 
משה פייגלין. המפלגה שלא עברה את אחוז 
החסימה, כן עברה משבר פנימי שהחל מוויכוח 
על שריון לפייגלין והתפתח למחוזות נוספים 
והסתיים בכך שחלק מהפעילים והמועמדים 
פרשו מהמפלגה ופייגלין הרכיב בעצמו את 

הרשימה לכנסת ה-22. 
בבחירות  ביניהם  ההתכתשות  אחרי 
הקודמות, פייגלין ניסה הפעם לחבור לבנט. 
בנט מצידו גם היה מעוניין בחיבור והשניים 
נפגשו וגיששו, ואפילו הרשו לעצמם לפרגן 
מעט זה לזה. איילת שקד העדיפה לחזור לבית 

המוכר והחיבור כשל. 
המצב של פייגלין שונה לחלוטין. זהות 
בשנים  רק  שהוקמה  חדשה,  מפלגה  היא 
האחרונות והתמודדה לראשונה בבחירות 
הקודמות, גרעין התומכים שלה הקשה שלה 
קטן יותר וגמיש יותר. מדובר במגוון רחב 
מאוד של אנשים שונים מאוד, שכל אחד 
התחבר לאיזה סעיף מסוים במצע המפורסם 
של פייגלין, אך החיבור הוא פחות חזק. כפי 
שהיה ניתן לראות בבחירות האחרונות למרות 
שהסקרים צפו למפלגה מעבר בטוח של אחוז 
החסימה ואף מספר מכובד של מנדטים היא 
לא הצליח לחצות את הרף. פייגלין מבין שהוא 
לא יכול להרשות לעצמו עוד אי מעבר של 
אחוז החסימה וכמה שנים נוספות מחוץ לזירה 

הפוליטית. 
על רקע כך מתנהלים המגעים הנמרצים 
בינו לנתניהו. נתניהו מציע לפייגלין שלושה 

דברים: תפקיד של שר, כיסוי חובות המפלגה 
הנאמדים בכשלושה מיליוני שקלים וקידום 
רפורמות ברוח המצע של זהות. בתחילת 
השבוע עוד דחו בזהות את הדיווחים ומסרו 
כי הם רצים עד הסוף. ביום שלישי אף ערכו 
במפלגה כנס פעילים, בו הכריז פייגלין כי 
זהות מתמודדות בבחירות, אך ביום רביעי 

הטון כבר השתנה. 
בהודעה שפרסם פייגלין הוא מתאר את 
השתלשלות האירועים: "אתמול, בשעת לילה 
מאוחרת, הגיע אלי בקשה לפגישה עם ראש 
הממשלה בעניין דרישתי לביטול רפורמת 
הקנאביס. בפגישה חזרתי והסברתי לראש 
הממשלה כי הרפורמה הזו הורגת חולים ,הבאתי 
כדוגמה את מותה הטראגי של הצעירה סיוון 
מימוני ז"ל - שאתמול השתתפתי בהלוויתה 

ודרשתי את ביטול הרפורמה.
בעובי  נכנס ראש הממשלה  "לשמחתי 
הקורה ובמשך שעות ארוכות ותוך התייעצות 
עם גורמי מקצוע גיבשנו פתרון שמשמעותו 
היא לגליזציה של שוק הקנאביס עבור החולים. 
כלומר, החולים יוכלו לרכוש את התרופה 
המגיעה להם, בדיוק ע"פ הזן והמינון שקבע 
הרופא המטפל, מכל ספק בארץ ובעולם דרך 
בתי המרקחת בישראל וללא התערבות נוספת 

של היק"ר.
"מדובר בהצלת חיים של ממש, ובמידה 
ויתלוו אליה הישגים משמעותיים גם בתחום 
השוק החופשי, קידום העסקים הקטנים וחירות 
בהסכם  הישגים שיעוגנו  בישראל,  האדם 
גלוי וחתום וביכולת פעולה למימושם מתוך 
הממשלה - אביא את האפשרות הזו בפני כלל 
חברי התנועה למשאל מתפקדים מסודר שבו 
יתבקשו להכריע אם לקבל את ההצעה ולפרוש 
הפעם מן המירוץ - או לדחותה ולהתמודד". 
נכון לסגירת הגיליון זהות טרם הודיעה 
רשמית על פרישה, אך כאמור היא קרובה 
מתמיד ובעדכון שמסר פייגלין לפעילים הוא 
הבהיר כי חלה התקדמות משמעותית במגעים 
בינו לנתניהו. מפליא לראות איך גלגל מסתובב 
לו ונתניהו שלחם מלחמת חורמה בפייגלין 
כדי לדחוק אותו מהליכוד, נאלץ היום בשל 

כך להבטיח לו תפקיד של שר בממשלתו רק 
כדי שלא יתמודד. 

אחוז החתימה
הצלע השלישית בסיפור היא מפלגת 'נעם' 
של חוגי הר המור תלמידי הרב צבי טאו. 
במקרה שלהם הפרישה הייתה רשומה על 
הקיר כבר ברגע שהכריזו על ההתמודדות. 
כל הריצה שלהם נועדה למטרה אחת: לאפשר 
להם להעלות קמפיין בחירות עם המסרים שהם 
מבקשים להכניס לשיח הציבורי, לאחר שחלק 
מהמסרים שלהם נפסלו בעבר לפרסום. הם רצו 
לעורר שיח והצליחו. במידה מסוימת, אפשר 
לומר שנעם הובילה את אחד הקמפיינים היותר 
נוכחים ונראים במערכת הבחירות המנומנמת 

הזו. 
הסולם שלהם לירידה מעץ ההתמודדות 
הוא גם חלק מהקמפיין. במפלגה הכריזו על 
מבצע החתמה גדול, במסגרתו פעילי המפלגה 
ינסו להחתים עשרות אלפי אנשים שיתחייבו 
להצביע למפלגה בבחירות, במידה ולא יעמדו 

ביעד ההחתמה הרי שהם יפרשו מהמירוץ. 
נעם  "מפלגת  נכתב:  בהודעת המפלגה 
משנה אסטרטגיה. המפלגה יוצאת לקמפיין 
תחת הכותרת "מבצע ההחתמות הגדול" בו 
תערוך מפקד ענק של כל מי שבכוונתו להצביע 
למפלגה במידה ויתברר כי תעבור את אחוז 
החסימה. בסיום המפקד ולאחר שהמפלגה 
תבחן את התוצאות ואת המצב יכריעו במפלגה 
האם הם רצים עד הסוף או האם הם מסירים 

את מועמדותם בבחירות הקרובות.
"שינוי האסטרטגיה מגיע לאחר שהמפלגה 
ערכה סקר עומק באמצעות מכון סקרים מוכר, 
ולאחר ניתוחו הכריעו במפלגה לצאת למפקד 
הענק". לדבריהם, "ציבור גדול מאמין במפלגת 
נעם, ובערכים שהיא מביאה ורוצה אותם 
בכנסת הבאה. מתוך אחריות וראיה פקוחה 
של המצב הפוליטי בישראל אנחנו יוצאים 
למבצע ענק, לאגד את הציבור שרוצה בנעם 
ומאמין בנעם לכח אחד גדול, בע"ה בסיום 

דוכן הכנסת

האשמה המרכזית של 
עוצמה יהודית כלפי בנט 
היא שהוא הקים שוב 
את ברית האחים עם 
יאיר לפיד וסיכם אותו 
על שיתוף פעולה לאחר 
הבחירות, ולכן דחק את 
עוצמה יהודית מהחיבור

שמעון
ליברטי

הפסילה מתדלקת את הקמפיין. ברוך מרזל ובנצי גופשטיין
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המפקד נעשה הערכת מצב ונכריע על המשך 
דרכנו בבחירות הקרובות". 

לרגל מבצע ההחתמה קיימו ב'נעם' כנס 
פעילים גדול עם מועמדי המפלגה שם ניסו 
לשלהב את הקהל לצאת אל המשימה ולהוכיח 
את התמיכה במפלגה. בתחילה דובר על יעד 
של 100 אלף חתימות, בפועל הסתפקו שם 
בהחתמה של 40 אלף איש. שני המספרים 
הללו רחוקים מאוד מאחוז החסימה, וההבדל 
בין חתימה באחד מהדוכנים שלהם הפזורים 
בכל קרן זווית לבין הצבעה בפועל בקלפי, 

גדול מאוד. 

יורים בימינבוס 
את הנגמ"ש המחורר מרוב יריות פנימיות 
של הימין החליף בשבוע שעבר ה'ימינבוס' הלא 
הוא האוטובוס של מפלגת 'ימינה' באמצעותו 
הם מבקשים לתור להם בארץ ולחפש מצביעים. 
אך על פי הפרסום ב'וואלה' מסתבר כי גם 
סביבו נמשכו חילוקי הדעות במפלגה, בשאלה 
האם דמותה של יו"ר המפלגה איילת שקד 
תתנוסס על דפנות האוטובוס. לבסוף האוטובוס 
מותג ללא ידיעתה של שקד וללא תמונתה 
וכשנודע לה על כך היא זעמה. הוויכוח הזה 
הוא חלק מוויכוח גדול יותר בין ראשי המפלגה 
– שקד ובנט מצד אחד והרב פרץ ובצלאל 
סמוטריץ' מהצד השני – לגבי קמפיין המפלגה 
והדמויות שצריכות להוביל אותו. בעוד ששקד 
מעוניינת להיות הדמות היחידה על שלטי 
הבחירות, פרץ טוען כי גם הוא וסמוטריץ' 

צריכים להופיע בקמפיין. 
ויכוח דומה היה סביב הכיתוב על פתק 
המפלגה, שקד טענה כי על הפתק צריך להיות 
כתוב רק "ימינה בראשות איילת שקד", ואילו 
פרץ טען כי יש לרשום את שמות שלושת 
המפלגות – הבית היהודי, האיחוד הלאומי 
והימין החדש – בסוף כפשרה כתבו גם את 
זה וגם את זה. בשיחות עם מקורביה תקפה 
שקד בחריפות את פרץ: "הוא לא מבין כלום, 
לא מסוגלת. הוא לא מבין שזה לא אגו, מה 
לעשות שאני מביאה יותר מנדטים. אי אפשר 

להתווכח על כל דבר".
גורמים בבית היהודי ובאיחוד הלאומי 
אישרו את הפרטים וחלקם תהו מדוע שקד לא 
מעוניינת בשילוב של שאר הדמויות בקמפיין. 
לדבריהם, "נראה ששקד רק מחפשת להבליט 

את עצמה ולחזק את המותג שלה. הציונות 
הדתית רוצה לראות לא רק את מי שבראש 
אלא את מי שפעלו וימשיכו לפעול למענה 
גם אחרי ששקד תמצא את דרכה לליכוד. לא 
ברור מאיפה נובע הרצון להסתיר את שאר 

השותפים".
מימינה נמסר בתגובה: "הדברים אינם 
נכונים ואינם תואמים את המציאות. מדובר 
באוסף בדיות ורכילויות זולות שנועדו לפגוע 
ימינה  ראשי  בראשה.  ובעומדים  בימינה 
נמצאים בקשר שוטף וביחסי עבודה מצוינים 
על מנת לעמוד במטרה המשותפת - חיזוק 
הימין האידיאולוגי והצבתו כגורם משמעותי 
בהרכבת הממשלה הבאה. כל השאר הם רעשי 

רקע ותו לא".
המתיחות בין מרכיבי 'ימינה' נחשפה גם 
בשיחה שקיים איתמר בן גביר עם מיכל פרץ, 
רעייתו של פרץ, ופורסמה על ידי עקיבא נוביק. 
בשיחה מביעה פרץ את תקוותה כי החיבור 
בין הבית היהודי והימין החדש יתפרק מיד 

לאחר הבחירות. 
בן גביר נשמע אומר "אתם השלב הבא, 
אחרי שהוא )בנט, ש"ל( זרק אותי – הוא יזרוק 
גם אתכם. ככה הוא יעשה... ינסה לזרוק אתכם 
לפחות". פרץ מגיבה: "חלום חיי שהוא יזרוק 
אותנו. אני מתפללת לזה, אני מתפללת לזה 

הרבה. אני רוצה לחזור לבית היהודי". 
בן גביר גם מנסה להתעניין בנוגע לקמפיין 
המפלגה: "תגידי לי הוא )רפי פרץ, ש"ל( הולך 
להופיע בקמפיין בכלל או שהם מסתירים אותו, 
בנט ושקד?". פרץ מגיבה: "זה תלוי בו נראה 
לי..." בן גביר: תלוי בו או שתלוי בבנט שלא 
רוצה שיראו אותו, שמבחינת בנט להחביא 
אותו אני לא יודע איפה". מיכל פרץ: "נכון, 

הוא יודע את זה, הוא יודע את זה". 
האשמה המרכזית של עוצמה יהודית כלפי 
בנט היא שהוא הקים שוב את ברית האחים 
עם יאיר לפיד וסיכם אותו על שיתוף פעולה 
לאחר הבחירות, ולכן דחק את עוצמה יהודית 
מהחיבור. בן גביר: "את מבינה שבנט הוא איך 
אומרים אני מבין למה הוא כל כך התעקש 
לא רצה אותי שם במקום השמיני, במקום 
השביעי, הוא רצה את מתן כהנא. ואני מבין 

למה, הוא רוצה לחבור ללפיד". 
מתברר שמיכל פרץ שותפה לדעה הזו: 
"נכון, אנחנו הבנו את זה גם", היא משיבה. בן 
גביר, אגב, הביע צער על כך שהשיחה דלפה 

ופורסמה בפומבי. 

התאחדות הספרדים
 

 שומרי תורה תנועתו של 
 

מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל 

0723-400-500
 דיווחים, ראיונות ושידורים חיים

 מהמערכה הגורלית.
הקו פתוח גם לטלפונים כשרים!

לעמוד על נפשנו!
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המכרז מופנה לנשים ולגברים כאחד.
הגשת מועמדות מהווה מתן אישור לעירייה לשמירת המידע בהתאם לחוק

מכרזים חיצוניים
דרושים: עובדים/ות סוציאליים/יות

במכרזים אלו תינתן עדיפות
לאנשים עם מוגבלות

1. עו"ס משפחה – מכרז חיצוני מס' 190712
מתח דרגות: יא-ט היקף משרה:עד 100%  - בהתאם לצרכי המערכת

תנאי סף: השכלה: בוגר/ת תואר ראשון בעבודה סוציאלית
רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס

דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית
כפיפות: למנהל/ת המחלקה האזורית/ ומוגבלויות

2. עו"ס משפחה מ"מ- מכרז חיצוני חיצוני מס' 190713
מתח דרגות : יא - ט

היקף משרה:עד 75% - בהתאם לצרכי המערכת
תנאי סף: השכלה: בוגר/ת תואר ראשון בעבודה סוציאלית

רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס
דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית
כפיפות: למנהל/ת  המחלקה האזורית/מוגבלויות

3. עו"ס קהילתי- מכרז חיצוני מס' 190714
מתח דרגות : י- ח היקף משרה: 75% 

תנאי סף: השכלה: בוגר/ת תואר ראשון בעבודה סוציאלית
בוגר/ת מסלול קהילתי - יתרון

רישום מקצועי:  הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס
דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית

נכונות לעבודה בשעות הערב והלילה
כפיפות: למנהל/ת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית

4. עו"ס קשישים- מכרז חיצוני מס' 190715
מתח דרגות: י- ח היקף משרה:עד 70% - בהתאם לצרכי המערכת

תנאי סף: השכלה: בוגר/ת תואר ראשון בעבודה סוציאלית
רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס

דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית
כפיפות: למנהלת המחלקה האזורית

5. עו"ס מיצוי זכויות וקהילה – מכרז מס' 190716
מתח דרגות: עו"ס יא - ט היקף משרה: 50% 

תנאי סף: השכלה: בוגר/ת תואר ראשון בעבודה סוציאלית
רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס

דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית
כשרים ויכולות: יחסי אנוש מעולים

כפיפות: למנהלת מרכז עוצמה

6. עו"ס מועדונית – רצוי קהילתית מכרז מס' 190717
מתח דרגות: עו"ס יא - ט היקף משרה: 25% 

תנאי סף: השכלה: בוגר/ת תואר ראשון בעבודה סוציאלית
רישום מקצועי:  הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס

דרישות נוספות: עבודה בשעות אחה"צ
כשרים ויכולות: יחסי אנוש מעולים

כפיפות: למנהלת המחלקה לילד ונוער

7. עו"ס נוער וצעירים- מכרז מס' 190718
מתח דרגות: עו"ס יא-ט + 20% תוספת נוער

היקף משרה: 75%  השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית 
רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס

כשרים ויכולות: יחסי אנוש מעולים
ניסיון עבודה עם נערים – יתרון

עבודה בשעות גמישות
כפיפות: למנהל/ת המחלקת לנוער וצעירים

8. עו"ס בתוכניות יתד- מכרז מס' 190719   
מתח דרגות: עו"ס יא – ט + 20% תוספת נוער

היקף משרה: 75%
תנאי סף: השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית 

רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס
כשרים ויכולות: יחסי אנוש מעולים

עבודה בשעות גמישות
כפיפות: למנהל המחלקה לנוער וצעירים

9. עו"ס "תאום הורי" – תקציב פעולה מכרז מס' 190720
מתח דרגות: יא - ט  היקף משרה: 30%

תנאי סף: השכלה: תואר ראשון בעו"ס
רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס

דרישות ניסיון: ניסיון בעבודה עם משפחות - יתרון
דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית

שעות עבודה גמישות
כפיפות: למנהלת מרכז שט"י

10. עו"ס אלימות מכרז מס' 190721
מתח דרגות: י - ח  היקף משרה: 25%
תנאי סף: השכלה: תואר ראשון בעו"ס

רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס
דרישות ניסיון: ניסיון בעבודה בתחום אלימות או ילדים  - יתרון

דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית
עבודה  גם בשעות אחה"צ/ערב

כפיפות: למנהלת מרכז שט"י

11. עו"ס סדרי דין מכרז מס' 190722
מתח דרגות: יא – ט (לבעל/ת מינוי לפק"ס לסדרי דין: ט-ז + תוס' 

כוננות) היקף משרה: 100%-50% 
תנאי סף: השכלה: תואר ראשון בע"ס

רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס
דרישות נוספות: עדיפות לבעלי/ות מינוי

מוכנות לצאת לקורס; הכרות טובה עם האוכלוסייה החרדית
כפיפות: מנהלת שט"י

12. עו"ס משפחה "נושמים לרווחה" מכרז מס 190723
מתח דרגות : יא – ט  היקף משרה: 80% 

תנאי סף: השכלה: תואר ראשון בעו"ס
רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס

דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית
עבודה  גם בשעות אחה"צ/ערב
כפיפות: למנהלת מרכז עוצמה

13. עו"ס טיפול בהתמכרויות מכרז מס' 190724
מתח דרגות: י – ח  היקף משרה: 100%
תנאי סף: השכלה: תואר ראשון בעו"ס

רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס
דרישות נוספות: עבודה  גם בשעות אחה"צ/ערב

כפיפות: למנהלת יחידת התמכרויות

14. עו"ס נערות – מרכז עדי מכרז מס' 190725
מתח דרגות: יא – ט תוספת 20% נוער

היקף משרה: 75% 
תנאי סף: השכלה: תואר ראשון בעו"ס

רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס
דרישות ניסיון: ניסיון בעבודה עם נערות   - יתרון

דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית; עבודה  גם בשעות 
אחה"צ/ערב

כפיפות: למנהל המחלקה לנוער וצעירים

15. עו"ס קשישים (בני משפחה) מכרז מס' 190726
מתח דרגות: י – ח היקף משרה: 100%
תנאי סף: השכלה: תואר ראשון בעו"ס

רישום מקצועי:  הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס
דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית; עבודה  גם בשעות 

אחה"צ/ערב
כפיפות: לרכזת תחום זקנה 

16. רכז/ת משפחתונים מ"מ – תקציב פעולה מכרז מס' 190727
מתח דרגות: דרוג המח"ר 38-39, דרוג עו"ס ט-ז היקף משרה: 100%-75%
במקצועות  הרוח  ו/או  החברה  במדעי  בוגר/ת  השכלה:  סף:  תנאי 
הבאים: חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה או עו"ס. לעו"ס חובת רישום 
בפקס העו"ס. או בוגר/ת תכנית שוורץ לגיל הרך בעל/ת תואר ראשון 

במדעי החברה ו/או הרוח .  עדיפות לעובד/ת סוציאלית
כפיפות: למנהלת מחלקת משפחתונים

17. מנהל/ת מרכז עדי (מרכז רב תחומי לנערות) – תקציב פעולה מכרז 
מס' 190413

מתח דרגות: בהתאם לתעודות (עו"ס ח – ו) היקף משרה: 25% 
תנאי סף: השכלה: בוגר/ת תואר ראשון באחד ממקצועות הטיפול או 

יעוץ חינוכי, עבודה סוציאלית.
לעו"ס –רישום בפנקס העו"ס

דרישות ניסיון: 3 שנות ניסיון לפחות בעבודה עם נערות בסיכון
עם  הכרות  גמישות;  בשעות  לעבודה  נכונות  נוספות:  דרישות 

האוכלוסייה החרדית
רב  צוות  עם  בעבודה  מיומנות  וניהול;  ארגון  יכולת  ויכולות:  כשרים 

מקצועי; יחסי אנוש מצוינים
כפיפות: למנהלת מחלקת נוער וצעירים
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הבחירות,  במערכת  הזה  בשלב 
הקמפיינרים מתחילים להוציא את 
התותחים הכבדים: יותר מסרים, 
יותר סרטונים, יותר מתקפות, יותר 
ספינים. אבל אם נסתכל קצת יותר לעומק, נוכל 
לראות שלא כל המפלגות עושות את אותו 
הדבר: חלקן מגדירות תמונת ניצחון ברורה 
ופועלות כדי לקדם אותה, ואחרות נותרות עם 
קמפיינים שאפשר להגדיר בעיקר בתור 'בואו 

נשיג יותר מנדטים'.
חגי  הפוליטי  הפסיכולוג  של  בעזרתו 
אלקיים-שלם, נשרטט כאן את המסלול שכל 
מפלגה בחרה לעצמה בדרך לניצחון. הרבה 
פרשנים גיחכו לפני חודש, כשבליכוד הצהירו 
שהמטרה שלהם היא להשיג 62 מנדטים מימין 
לליברמן, אבל בליכוד לא מדברים באוויר: 
בליכוד מתכננים את הקמפיין בצורה מדויקת 
כדי לגרד כל קול בדרך ליעד. אגב, זה בדיוק 
מה שהם עשו במערכת הבחירות הקודמת, 
שבה המטרה המוצהרת של הליכוד הייתה '61 
מנדטים מימין לכחלון' - מטרה שהושגה אבל 
לא לקחה בחשבון את הקריזות של ליברמן.

אז איך ניגשים לזה בליכוד? לליכוד אין 
מהלך מנצח במשוואה הזו. הם לא שמים את 
כל האסימונים על כיוון פעולה יחיד, על סיסמה, 
או מסר יחיד שיביאו את הניצחון. במקום זה, 
הם מכוונים לכמה כיוונים במקביל, ועושים כל 

מאמץ קטן שיכול להוביל לניצחון:
1. שחזור של פרויקט 'זזים ימינה' – פרויקט 
עידוד הצבעה במוקדי כוח של הימין שפעל גם 
בסיבוב הקודם, שנועד לגרד עוד כמה עשרות 
אלפי קולות. לא מדובר בפרויקט מהפכני או 
חדשני – זה בדיוק מה שעשו ב-V15 לפני ארבע 
וחצי שנים – אבל אין ספק שזה יכול לעבוד.
2. דיכוי הצבעה במגזר הערבי – בליכוד 
כבר מפעילים שוב את היוזמה להכניס מצלמות 
לקלפיות במגזר הערבי. המטרה המוצהרת של 
היוזמה היא שמירה על טוהר הבחירות, אבל 
בתדריך למתנדבים אמר שגיא קייזלר, מחברת 
יחסי הציבור 'קייזלר-ענבר' שהובילה את 
היוזמה, "ב-2019 באפריל מנענו גם כן, כמעט 40 
אלף קולות, ככה לפי התיעוד ששלחתם אלינו. 
זה מנדט לכל אחת מהמפלגות של הערבים. 
בל"ד עברה את אחוז החסימה ב-3,700 קולות. 
אם היינו עושים את זה יותר טוב היינו מונעים 
מהם להיכנס לכנסת". כלומר, המטרה היא 
בבירור חיזוק הימין באמצעות הורדת מספר 

הקולות שמגיעים לגוש המרכז-שמאל.
3. המאבק על הקול הרוסי: החל מביקור 
מדיני לאוקראינה, הגדלת ההשקעה בקהל 
דובר הרוסית, ומתקפות בסגנון "ליברמן הוא 
חלק מגוש השמאל" – בליכוד תוקפים ללא 

הפסקה את ליברמן, מנסים להצמיד לו את התיוג 
'שמאל' ולעורר רתיעה ממנו בקהל היעד הימני 
ש'ברח' אליו מהליכוד. המטרה היא פשוטה: 
להחזיר הביתה עוד כמה עשרות אלפי קולות.

כל אחד מהמאמצים האלה הוא מאמץ קטן, 
אפילו קטנטן – הצלחה כבירה של כל אחד מהם 
תימדד לכל היותר בחצי מנדט, מקסימום מנדט. 
אבל נקודת הפתיחה של הליכוד היא באזור 
ה-57 מנדטים, והם מבינים היטב שהניצחון לא 
יגיע אליהם בסחף אדיר, אלא בטפטופים קטנים.

בקיצור, בליכוד לא מנסים להמציא פה את 
הגלגל, או לעשות מהלך דרמטי. הם מנסים 
לגרד קולות מכל מקום שהם יכולים, ומפעילים 
גם מאמצים שההשפעה שלהם לא מאוד גדולה, 
כי זו הדרך שלהם לענות על השאלה "איך 
אנחנו מנצחים". ובסופו של דבר, בליכוד 
מבינים היטב שאין פתרון קסם לשאלה הזו: 
הם צריכים להילחם על כל קול, ולנהל את כל 
מערכת הבחירות מתוך ההנחה שהם מפסידים. 
זו הגישה שהם מפעילים עכשיו, זו הגישה 
שהם הפעילו בתשע"ט )א'(, זו הגישה שהם 
הפעילו בתשע"ה – ובסופו של דבר, זו הגישה 
שמנצחת להם במערכות בחירות שוב ושוב.

לא לומדים מטעויות
אז האסטרטגיה של הליכוד מחושבת היטב 
וכנראה גם נכונה מבחינה פרקטית. מה קורה 

בגוש המרכז-שמאל?
בכחול לבן. נראה שמטרת הקמפיין היא 
להפוך את הרשימה לכתובת עבור מצביעי 
ימין שכבר לא מרוצים מנתניהו: בקמפיין 
שמים דגש על המועמדים הימניים ברשימה, 
ומבקרים את נתניהו בהרבה מאוד ביקורת 
מימין – נכנע לחמאס, לא חותר להכרעה, הצביע 
בעד ההתנתקות, וכן הלאה. מה הבעיה? ובכן, 
בכחול לבן כבר ניסו את זה בסיבוב הקודם, 
וראינו שזה לא מספיק – זה לא מצליח למשוך 

מנדטים מימין.
מעבר לזה, הקמפיין של כחול לבן נוגע 
קצת בבניית תדמית חיובית לגנץ ועוסק רבות 
בהמשך המתקפות על נתניהו – מתקפות שלא 

מסוגלות לשכנע אף אדם במדינת ישראל, בה 
כולם כבר גיבשו עמדה מוצקה כבטון כלפי 

נתניהו.
מה הרציונל? ובכן, אולי בכחול לבן בונים 
על זה שליברמן יכפה ממשלת אחדות, ולכן 
כל מה שהם צריכים זה שחזור של הפעם 
הקודמת. זו גישה לא טובה במיוחד, כי הם 
לא לוקחים אחריות על ההצלחה של עצמם. 
איך אמר מקיאוולי? "כשלעצמם, ]צבאות של 
אחרים[ יכולים להיות טובים ומועילים, אבל הם 
מזיקים כמעט תמיד למי שקורא להם: כשהם 
מפסידים אתה מוכרע; כשהם מנצחים אתה 
שבוי בידיהם". ואין ספק שישראל ביתנו היא 

'צבא של אחרים'.
איך היה נראה קמפיין של כחול לבן שפועל 
בצורה חכמה יותר כדי לנצח? בגדול, הוא היה 
מעתיק יותר מהקמפיין של הליכוד, עם שלושה 

אלמנטים מרכזיים:
1. דיכוי הצבעה של מצביעי ימין מסורתיים 
– גם באמצעות השפעות עקיפות )מסרים מדכאי 
הצבעה שלא כוללים תוכן תעמולתי, למשל 
יוזמה של פרסומים על אחוזי הצבעה שצפויים 
להיות נמוכים(, וגם באמצעות הרדמת השטח 
)יצירת התחושה שנתניהו מנצח בוודאות 

וצמצום התחושה של תחרות(.
2. עידוד הצבעה של מצביעי שמאל, ובמיוחד 
עידוד הצבעה במגזר הערבי )למשל, להגיב 
להצהרה של איימן עודה על רצונו להצטרף 
לקואליציה, באופן שיעורר תקווה בציבור 

הערבי(.
3. קמפיין נגטיב בשפה הרוסית שנועד 
להחליש את הליכוד ולחזק את ישראל ביתנו. 
מאמצים כאלה הם אולי פחות נוצצים, וכמובן 
דיכוי הצבעה הוא שנוי  שכל הרעיון של 
במחלוקת מבחינה מוסרית, אבל הם מכוונים 

למקום שממנו ניתן לייצר שינוי.

מאמצי נישה
במחנה הדמוקרטי מנהלים קמפיין מתוקתק: 
מסרים מטורגטים היטב, מתקפות על כחול לבן 
ועל הרעיון של ממשלת אחדות שזורעות ספק 

בקרב המצביעים השמאליים יותר שלה, בניית 
מאגרי נתונים יעילים, ומיצוי מקסימלי של קהל 
הבוחרים השמאלי. הבעיה היא שבעוד הקמפיין 
הזה יכול לייצר מפלגת שמאל גדולה, בכך 
שהוא יחזיר הביתה מצביעי שמאל מסורתיים 
ש'ברחו' לכחול לבן, הוא לא יכול להוביל 
למהפך שלטוני – רק להזיז קולות בתוך הגוש.

למחנה הדמוקרטי אין הרבה אפשרויות כאן: 
הם מפלגה קטנה בתוך גוש שבראשו עומדת 
כרגע מפלגה שטוענת שהיא בעצם מפלגת 
ימין, והיכולות שלהם מוגבלות. יכול להיות גם 
שבמחנה הדמוקרטי מכוונים בעצם למערכת 
הבחירות הבאה, ולא לזו הקרובה – במטרה 
לייצר תשתית למפלגת שמאל גדולה וחדשה. 
אבל אין סיבה לחשוב שבטווח של חודש וחצי 
יצא מהפך מהקמפיין של המחנה הדמוקרטי.

העבודה-גשר, לעומת אחותה השמאלית, 
עושה משהו אחר לחלוטין. עמיר פרץ ואורלי 
לוי-אבקסיס חוטפים הרבה ביקורת – גם על 
הקמפיין שלהם, וגם על כך שהם לא מספיק 
חד משמעיים לגבי כך שלא ייכנסו לממשלת 
נתניהו. זו ביקורת מובנת: החשש להצביע 
למפלגה שתשב עם נתניהו הוא חשש מבוסס 
היטב בקרב מצביעי שמאל, והאסטרטגיה של 
העבודה-גשר, שהיא בעצם 'להתחפש' למפלגה 
מרכזית יותר, היא אסטרטגיה שנכשלה כבר 
יותר מפעם אחת – גם בתשע"ט )א'( עם הדגש 
על הזהות המזרחית של אבי גבאי, וגם בתשע"ה 

ותשע"ג עם הבריחה מהתיוג 'שמאל'.
אבל המצב עכשיו שונה: העבודה אימצה 
את מקומה כמפלגת נישה. ובתור מפלגת נישה 
קטנה, הם יכולים לנסות לעשות משהו אחר 
לגמרי. במידה רבה, במפלגת העבודה החליטו 
להותיר את קהל השמאל המסורתי למחנה 
הדמוקרטי, ולנסות לפנות לקהל אחר לחלוטין 

– להביא קולות מהימין.
מדובר במהלך מסוכן. הוא יכול להוריד 
את מפלגת העבודה מתחת לאחוז החסימה, 
וסיכויי ההצלחה שלו לא גבוהים – גם בתרחיש 
מאוד אופטימי סביר שהם יוכלו למשוך רק 
כמה עשרות אלפי קולות מהימין. אבל המהלך 
הזה מעניין כי הוא לפחות נוגע באיזשהו 
אופן בתמונה הגדולה – מנסה באיזשהו אופן 
לשנות את תמונת הגושים, באופן שגם המחנה 
הדמוקרטי וגם כחול לבן לא מנסים אפילו. 
בעבודה-גשר אולי לא מצליחים לרצות את 
הקהל השמאלי, שמחפש קמפיין תוקפני וחד 
יותר, אבל במהלך הזה הם מראים שהם הפנימו 
את העובדה שתמונת הגושים מוטה מאוד חזק 
לטובת הימין – ושהם מוכנים לנסות לקחת 
הימור, לעשות משהו כדי לשנות את המפה הזו.

בקמפיין חייבת להיות תשובה לשאלה "איך 

מהי אסטרטגיית 'המאמצים הקטנים' של הליכוד, מהן השגיאות החמורות של כחול לבן וכיצד למפלגות הקטנות 
בגוש השמאל יש השפעה על דמותה של הממשלה הבאה • על ההבדל בין ניצחון בנקודות לניצחון מהותי, ועל 
הפוליטיקאים משני צידי המפה שבוחרים לחזור על אותן טעויות שעשו בבחירות שלפני מספר חודשים • מפת 

הדרכים של בחירות תשע"ט )ב'(

המגרש הפוליטי

בליכוד לא שמים את כל האסימונים 
על כיוון פעולה יחיד. במקום זה, הם 

מכוונים לכמה כיוונים במקביל, ועושים 
כל מאמץ קטן שיכול להוביל לניצחון

הדרך לניצחון
דוד ויצמן
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אנחנו מנצחים". בכחול לבן, נראה שמיישמים 
אסטרטגיה שכבר הוכחה כלא-אפקטיבית. 
במחנה הדמוקרטי, נראה שעוסקים בעיקר 
בדינמיקה בתוך גוש המרכז-שמאל, ולא נותנים 
תשובה טובה לשאלה הגדולה ולמאזן הגושים. 
בעבודה-גשר מנסים לענות על השאלה הזו. 
התשובה שלהם היא לא מאוד סבירה, דורשת 
הימור גדול, וגוררת הרבה כעס – אבל הם 

לפחות מנסים לתת תשובה כלשהי.

ניצחון טכני
בשנת תשס"ט גילו 758,032 ישראלים תופעה 
מתסכלת: המפלגה שעבורה הם הצביעו, קדימה 
בראשות ציפי לבני, הפכה למפלגה הגדולה 
בכנסת. ועדיין, מלאכת הרכבת הממשלה הוטלה 
על בנימין נתניהו, שהוביל את הליכוד לתוצאה 
של 729,054 קולות בלבד. היה ניתן לחשוב שכל 
המעורבים – גם המפלגות וגם המצביעים – 
ילמדו את הלקח ויבינו שגודל המפלגה הוא 
לא הגורם המכריע בבחירות, אבל מבט מהיר 
על בחירות תשע"ט )א'( מבהיר שזה לא המצב.
"אז כדי להבין את הפער הזה", אומר 
אלקיים-שלם, "אנחנו צריכים לדבר על ההבדל 

בין ניצחון טכני לניצחון מהותי.
"בדרך כלל, אנחנו חושבים על ניצחון במובן 
הכי פשוט שלו: לקבל יותר מנדטים. לכן אפשר 
לשמוע הרבה אנשים שמפרגנים לאסטרטגיה 
של כחול לבן, כי הרי האסטרטגיה הזו הביאה 
להם 35 מנדטים בסיבוב הקודם – ואף מפלגת 
מרכז או מפלגת שמאל לא הגיעה למספרים 
קרובים לאלה בשנים האחרונות. העניין הוא 

שניצחון כזה הוא ניצחון טכני לכל היותר.
"האמת העצובה היא שזה לא באמת משנה 
כמה מנדטים יש למפלגה, אם המפלגה הזו 
באופוזיציה – כמו שלמדו בקדימה בין 2009 

ל-2013. נכון, יש השפעות לא זניחות בכלל 
מבחינה ארגונית – יותר כסף, יותר תקנים 
לעוזרים ויועצים, יכולת להחזיר חובות, וכן 
הלאה. אלה יתרונות משמעותיים ולכאורה הם 
אמורים לאפשר למפלגה להיערך טוב יותר 
לסיבוב הבא. אבל מבחינת השפעה על מדיניות, 
זה ממש לא המצב: קשה לומר שלקדימה עם 
28 מנדטים בכנסת ה-18 הייתה יותר השפעה 
על מדינת ישראל מאשר למרצ עם 3 מנדטים 

– ובטח שלא פי 9 השפעה.
"בואו נדמיין מצב שבו כחול לבן מצליחים 
לגמרי למחוק את כל המפלגות האחרות בגוש 
שלהם, ולהגיע ל-45 מנדטים, כשהליכוד עם 
30 בלבד – אבל מפת הגושים נותרת בעינה. 
מה יקרה במצב כזה? ובכן, באופן עקרוני, יכול 
להיות שבכחול לבן יצליחו לגרד 16 חברי 
כנסת מפה ומשם ולהקים קואליציה; אבל 
במצב העניינים הנוכחי, כשכל מפלגות הימין 
מלבד ישראל ביתנו מבהירות שהן תומכות 
בנתניהו, רוב הסיכויים הם שמה שיקבע זה או 
אביגדור ליברמן – אם הימין לא יצליח להשיג 
61 מנדטים בלעדיו; או גודל הגוש – אם לימין 

יהיו 61 מנדטים ללא ליברמן.
נכון גם למפלגות אחרות:  "הדבר הזה 
ירכיב ממשלת  ב'ימינה' צריכים שנתניהו 
ימין ולא ממשלת אחדות, כי אחרת גם עם 

16 מנדטים הם יהיו חסרי משמעות; במחנה 
הדמוקרטי צריכים שגנץ ירכיב ממשלת מרכז-

שמאל, כי אחרת זה לא משנה אם יהיו להם 8 
או 15 מנדטים, וכן הלאה.

"חלק מהמפלגות לוקחות בחשבון את 
השאלה של 'איך לנצח ניצחון מהותי'. העבודה-

גשר מנסה להעביר מנדטים בין הגושים, ואפשר 
לומר שגם במחנה הדמוקרטי מתחשבים בזה, 
אם כי באופן אחר לגמרי – הם מנסים לקחת 
מנדטים מכחול לבן כדי למנוע אפשרות של 
ממשלת אחדות של הליכוד-כחול לבן, שהיא 
לא אופציה חיובית מבחינתם. אבל בכחול לבן 
כרגע אין תשובה לשאלה הזו – 'איך לנצח 
ניצחון מהותי' – מלבד התוכנית לסמוך על 

אביגדור ליברמן שיכפה ממשלת אחדות".

סיכון שהתממש
אבל יש מפלגה נוספת ששמה דגש על 
מספר המנדטים שלה ולא על ניצחון מהותי – 
ובעצם שוכחת שהאסטרטגיה הזו היא שהביאה 
אותנו למצב של בחירות חוזרות. הכוונה, כמובן, 

לליכוד.
במהלך הסיבוב הקודם של בחירות תשע"ט, 
עמדו בפני נתניהו שתי אפשרויות. הוא היה 
יכול לשחזר את בחירות תשע"ה ולעשות 

מאמץ 'לשתות' קולות מהמפלגות האחרות 
בגוש הימין, או להימנע מהאסטרטגיה הזו 
ולהסתמך על גודל הגוש בתור תנאי הניצחון 
שלו. הוא בחר לקחת סיכון בקמפיין שפונה 
לבייס הימני ומעביר מצביעים מהמפלגות 

האחרות בגוש לליכוד.
הסיכון הזה התממש: נתניהו הסביר שוב ושוב 
שאם הליכוד לא יהיה מספיק גדול, עלול להיווצר 
מצב שמלאכת הרכבת הממשלה תוטל על כחול 
לבן. מצביעי הימין נטשו את זהות, את הימין 
החדש ואת כולנו ועברו להצביע לליכוד. כולנו 
שרדה את הבחירות, אבל הימין החדש וזהות 
נותרו מתחת לאחוז החסימה. אם 3-2 מנדטים 
של הליכוד היו עוברים חזרה למפלגות האלה, 
ובמיוחד לימין החדש, נתניהו היה יכול להבטיח 
לעצמו 61 תומכים בלי להיות תלוי באביגדור 

ליברמן – ונתניהו היה יכול להקים ממשלה.
גם נתניהו עשה את הטעות של להתמקד 
בניצחון בנקודות, בניצחון טכני של להיות 
המפלגה הגדולה ביותר )או בתיקו על המפלגה 
הגדולה ביותר(, ולפספס את הסיכון של צמצום 
הגוש שלו בצורה שתיתן כוח רב מדי לשותפים 
קואליציוניים כמו אביגדור ליברמן. אם הוא לא 
היה לוקח את הסיכון הזה, מערכת הבחירות 

הנוכחית הייתה נמנעת.
מפלגות  בימין  אין  הפעם  שני,  מצד 
המתנדנדות סביב אחוז החסימה. ההנחה היא 
שהליכוד, ש"ס, יהדות התורה וימינה יעברו 
בכל מקרה, ולשאר אין סיכוי בכל מקרה. כך 
שבמאמצים של נתניהו לנגוס במפלגות הימין 

אין עבורו סיכון מהותי.
בכל מקרה, אם אנחנו צריכים ללמוד משהו 
מנתניהו בתשע"ט, גנץ ולפיד בתשע"ט ולבני 
זו ההבנה שזה לא משנה כמה  בתשס"ט, 
'נקודות' קיבלה המפלגה שלך. מה שמשנה 

זה מי מנצח את הניצחון המהותי.

"חלק מהמפלגות מנסות, אבל בכחול לבן 
אין תשובה לשאלה 'איך לנצח ניצחון 

מהותי' – מלבד התוכנית לסמוך על אביגדור 
ליברמן שיכפה ממשלת אחדות"

Reuters - לכל אחד מסלול שונה. כרזות תעמולה של הליכוד וכחול לבן
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בעוד השגרה בישראל רגועה למדי 
והצפון מלא בנופשים חרדים בשבוע 
האחרון של "בין הזמנים", מתברר כי 
השקט המבורך )והמתוח( הזה מקורו 
בפעילות אינטנסיבית של ישראל מעבר לגבול. 
מרבית הפעילויות כלל לא מתפרסמות, חלקן 
נחשפות בדיווחים של כלי תקשורת זרים ורק 
על מיעוטן הקטן לוקחת ישראל אחריות רשמית. 
אולם גם בלעדיה, טביעות ידה ניכרות היטב 

בזירות השונות העוטפות את הגבול הצפוני.
האיום המרכזי על ישראל היה ונותר איראן. 
התבססות כוח 'קודס' של משמרות המהפכה 
האיראניות בסוריה כבר אינו סוד, והוא פועל 
להוציא פיגועים נגד ישראל הן באמצעותו והן 
באמצעות זרועות המשנה שלו – חיזבאללה 

בלבנון והג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה.
בשבועות האחרונים, כך גילה המודיעין 
שהצטבר במוסד ובאמ"ן, עמלו האיראנים על 
פיגוע איכותי משמעותי נגד ישראל. במקום 
להשתמש בירי טילים ובאמצעי טרור מיושנים, 
האיראנים ניצלו את הטכנולוגיה המתקדמת 
ותכננו פיגוע רחפנים גדול בישראל – כאשר 
שורה של רחפנים הטעונים בכמה קילוגרמים 
של חומרים נפץ אמורים היו להגיע מסוריה 

ולהתפוצץ בכמה מטרות ישראליות בצפון.
אלא שלמרות החשאיות האיראנית והמידור 
הגבוה שהם הפעילו בשורותיהם על מנת 
שהפעולה לא תיחשף, בפני המודיעין הישראלי 
הוא היה חשוף לחלוטין. במערכת הביטחון 
נערכו כמה וכמה דיונים בנושא ובשלב מסוים 
התברר כי הפיגוע אמור היה לצאת לפועל כבר 
ביום חמישי האחרון. לנוכח המידע המודיעיני 
הגבירה ישראל את הכוננות באזור הגבול, 
אך למרות שכמה פעילי מיליציות שיעיות, 
הנמצאות בסוריה במימון ובאימון איראניים, 
הגיעו לאזור ערנה שבצפון רמת הגולן הסורית 
עם ציוד, כדי לשגר רחפנים לשטח ישראל, 
הצליח צה"ל – באמצעים שלא פורטו – לסכל 
זאת והאיראנים החליטו לדחות את הפיגוע 

בכמה ימים.
אחרי שישראל הצליחה לגרום לעיכוב 
הפיגוע, ניתן האור הירוק מהדרג המדיני ומבצע 
הסיכול הממוקד יצא לדרכו. במוצאי השבת 
האחרונה תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר 
את הווילה בה התמקמו מתכנני הפיגוע בכפר 
עקרבה שמדרום-מזרח לדמשק, שם הם גם 
ביצעו שורה של אימונים. סמוך לווילה הייתה 
גם עמדת שמירה שבה היה גם מחסן הציוד 
ואמצעי הלחימה, לרבות הרחפנים, שבהם תכננו 

הְמַפגעים להשתמש. בסייעתא דשמייא גדולה 
ובעקבות המודיעין הנקודתי והיכולות שפותחו 
בחיל האוויר, הפגיעה הייתה מדויקת, ובצה"ל 

אמרו אתמול כי הפיגוע שתוכנן סוכל.
כלל  בדרך  משתדלת  שישראל  למרות 
שלא ליטול אחריות על פעולות המיוחסות 
לה מעבר לגבולות ישראל, הפעם היא חרגה 
ממנהגה וקיבלה את האחריות לתקיפות בסוריה. 
הסיבה לכך, הסבירו במערכת הביטחון, נובעת 
מהעובדה שהתקיפות בוצעו כסיכול פיגוע ולא 
בתקיפה במסגרת מה שמוגדר "המערכה שבין 

המלחמות".
"האיראנים תכננו להרוג חיילים ואזרחים 
ישראלים באמצעות רחפני נפץ בשטחנו, וזה לא 
משהו שנמצא מתחת לסף הרעש", הסביר דובר 
צה"ל רונן מנליס בשיחה עם כתבים צבאיים.

במקביל חוששים בישראל מאפשרות של 
תגובה איראנית ובאותה נשימה הבהיר הדובר 
כי צה"ל מצוי במוכנות גבוהה מאוד, הגנתית 
והתקפית, לכל ניסיון תגובה איראני. במסגרת 
זו הוקפצו לגבול הצפון יחידות מיוחדות, נפרסו 
סוללות כיפת ברזל באזור ובוטלו חופשות 

ביחידות הקרקעיות ובחיל האוויר.
חוליית הרחפנים, אומרים בישראל, פעלה 
בהוראתו הישירה של קאסם סולימאני, ראש 
כוח 'קודס' האיראני ובפיקודו האישי הישיר 
הכוחות  מפקד  ע'פארי,  ג'ואד  הגנרל  של 
האיראניים בסוריה, הנמצא תחת פיקודו הישיר 

של סולימאני.
"כוח קודס ממשיך במאמצים לדרדר את 
היציבות באזור", הסביר ראש אמ"ן תמיר 
היימן. הוא סיפר כי "מעקב מודיעיני חשף 
את היערכות החוליה במבנה איראני. אנחנו 
ממשיכים במאמץ לעצור את ניסיונות הכוח 

לפגוע בישראל ובאזרחיה".
הרמטכ"ל אביב כוכבי ציין כי "הפיגוע 
שסיכלנו הוא פיגוע איראני מאדמת סוריה נגד 
מדינת ישראל. הוא היה אמור לכלול התקפה 
של כמה רחפני נפץ נגד כמה מטרות בארץ. 

מי שהוביל את הפיגוע ופיקד עליו הוא קאסם 
סולימאני באופן אישי. הוא מימן והכשיר פעילים 
שיעים שהיו אמורים לבצע אותו. אנחנו צריכים 
להיערך לכל אפשרות, ונעשה את זה בצורה 

הטובה ביותר האפשרית".
כמה שעות מאוחר יותר, בשעות הבוקר 
של יום ראשון השבוע, ביקר ראש הממשלה 
בנימין נתניהו בגבול הצפון והתייחס לסיכול 
הפיגוע: "במאמץ מורכב חשפנו שכוח קודס של 
איראן שלח יחידה מיוחדת של פעילים שיעים 
לסוריה, כדי להרוג ישראלים בגולן באמצעות 
רחפני נפץ. זו יוזמה של איראן, זה פיקוד של 
איראן, וזה בשליחות של איראן", הבהיר ומיהר 
לאיים: "אנחנו לא נסבול התקפות על ישראל 
ממדינה כלשהי במרחב. כל מדינה שתאפשר 
את השימוש בשטחה להתקפות נגד ישראל 

תישא בתוצאות".
לדברי נתניהו, "בהחלטה נועזת ובפעילות 
מבצעית ומודיעינית מושלמת של צה"ל הקדמנו 
אותם וסיכלנו את הפיגוע הזה ונמשיך לחשוף 
הלאה כל ניסיון של איראן לתקוף אותנו וכל 
ניסיון שלה להסתתר מאחורי תירוצים כאלה 

ואחרים. הבא להורגך השכם להורגו".

פגיעה אסטרטגית ומורלית
כמה שעות אחרי התקיפה בסוריה, דיווחו 
בחיזבאללה על תקיפה נוספת ברובע הדאחייה 
בביירות, אותה ייחסו לישראל. התקיפה בוצעה 
באמצעות שני רחפנים שהתפוצצו סמוך מאוד 
למחסני חיזבאללה במיקום האסטרטגי. בתקיפה 
הושמד מכשור המיועד להקמת מפעל לייצור 
ישראל  בלבנון.  ומדויקים  ארוכים  טילים 
הרשמית, כמובן, לא הגיבה לדיווחים, על אף 

שהגבירה את הכוננות בגבול עם לבנון.
מלבד הארסנל של יותר מ-120 אלף טילים 
ורקטות שמחזיק חיזבאללה, בשנים האחרונות 
פועל חיזבאללה בקדחתנות לשיפור הדיוק של 
מלאי הרקטות שברשותו. בעבר ניסתה איראן 

להבריח רקטות מדויקות שייצרה ללבנון, דרך 
סוריה, אך לאחר שמרבית הניסיונות הללו 
סוכלו – שינו איראן וחיזבאללה מדיניות וביקשו 
להסב על אדמת לבנון רקטות קיימות לרקטות 
מדויקות. ראש הממשלה נתניהו חשף גם את 
הנתיב הזה בנאומו באו"ם. אלא שחיזבאללה 
שינה שוב כיוון, ובשל כך שמדובר במסלול 
איטי שמאפשר הסבה של מספר קטן של רקטות 
בשנה – החליטו בחיזבאללה להתחיל לייצר 

באופן סדרתי רקטות מדויקות בלבנון.
כדי לעשות זאת הוא נזקק למערבל פלנטרי 
– מערבל תעשייתי במשקל של יותר משמונה 
טונות, שמשמש לערבול החומרים הרגישים 
המוצק.  הדלק  ייצור  בתהליך  שמשמשים 
המכשיר יוצר באיראן והועבר בחשאי ללבנון 
בחודשים האחרונים. יחד עימו הבריחו האיראנים 
את קופסת הבקרה שמשמשת לשליטה במערבל, 
והיא הוסתרה בתוך קופסה גדולה, תמימה 
למראה, בחצר בביירות, בדרכה להתקנה במפעל 
הקבע. תקיפת הרחפנים שבוצעה במוצאי השבת 
האחרונה השמידה את קופסת הבקרה, ואילו 
המערבל עצמו ניזוק קשות. מדובר בציוד ייחודי 
ויקר, שנתון לפיקוח ולבקרה ונמצא ברשותן 
של מדינות ספורות בעולם בלבד, ובלעדיו אי 
אפשר להקים פס ייצור לטילים מדויקים. בכך 
סוכלה למעשה כוונתו של חיזבאללה לייצר 
באופן סדרתי טילים מדויקים על אדמת לבנון 
ולהשתחרר מהצורך לשנע אותם מאיראן, דרך 
עיראק וסוריה, ללבנון. התקיפה שוללת למעשה 
מחיזבאללה יכולת אסטרטגית משמעותית 
במלחמה הבאה, כך שההרתעה הישראלית 

החזקה ממשיכה להישמר.
לנוכח הפגיעה האסטרטגית והמורלית הקשה 
בחיזבאללה, הנהגתו מקיימת התייעצויות 
קדחתניות בנוגע לאופי התגובה שלה. בישראל 
כבר הגבירו כוננות לכל אורך גבול הצפון 
והטילו מגבלות שונות על תנועה צבאית 
ואווירית במרחב, אך אין כל הגבלה לאזרחים. 
ההערכה היא כי חיזבאללה יבקש להוציא את 
הפיגוע לפועל כבר בימים הקרובים, אבל ינסה 
להימנע מגלישה להסלמה רחבה בשלב הנוכחי.

בבוקר יום רביעי השבוע הבטיח סגן מזכ"ל 
חיזבאללה, נעים קאסם, כי הארגון יגיב על 
תקיפת הרחפנים ברובע הדאחייה בביירות 
שיוחסה לישראל, אך ציין כי היא תהיה נקודתית 
שלא תוביל להסלמה. "אין אווירת מלחמה, אך 
תהיה תגובה. הכל יוחלט כשיגיע הזמן", טען.

מנגד, בסוכנות הידיעות הרוסית 'ספוטניק' 
בשפה הערבית צוטט גורם המקורב למזכ"ל 

כבר לפני מספר שבועות גילו בישראל שכוח 'קודס' האיראני בלבנון פועל להוציא לפועל פיגוע באמצאות רחפנים 
שאמורים היו להתפוצץ ביעדים ישראלים • ביום חמישי האחרון הצליחה ישראל לסכל את שיגור הרחפנים – 
ובמוצ"ש האחרון, רגע לפני שהרחפנים שוגרו לעבר ישראל, תקפו מטוסי חיל האוויר את בסיס ההתארגנות של 
האיראנים • במקביל תקפו רחפנים ממולכדים רכיבים לדיוק מערך הטילים והרקטות של חיזבאללה בלבנון, 
ובישראל החליטו להעלות כוננות • מי עומד מאחורי שורת הפיצוצים המסתורית שגבתה את חייהם של 
שלושה פעילי חמאס ברצועת עזה • ועל איזו נקודת מפנה מצביע הפיגוע בבנימין בו נרצחה רינה שנרב הי"ד

הקבינט המדיני

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "רחפני הנפץ 
זו יוזמה של איראן, זה פיקוד של איראן, וזה 

בשליחות של איראן. אנחנו הקדמנו אותם וסיכלנו 
את הפיגוע הזה. הבא להורגך השכם להורגו"

טרור מרחף
בנימין גרנות
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חיזבאללה חסן נסראללה, באומרו כי בכינוס 
"לא  כי  נסראללה  אמר  הארגון  של  סגור 
ימהר להגיב" בתקיפה נגד ישראל בתגובה 
על התקיפות שיוחסו לה בלבנון. לפי הגורם, 
מזכ"ל חיזבאללה הוסיף: "הישראלים יכולים 

לישון בשקט. התגובה שלנו לא תגיע היום".
כך או כך, בישראל מאמינים כי העיסוק 
התקשורתי הבינלאומי בתגובה הצפויה של 
חיזבאללה יעורר גם לחץ על ממשלת לבנון 
שתנסה למנוע מחיזבאללה להגיב ולהסלים את 
המצב הביטחוני בתגובה לא מרוסנת. והלחץ 
הזה, אם לשפוט על פי הפרסום בעיתון 'א שרק 

אל אווסט' היוצא לאור בלונדון, עובד.
על פי הדיווח, ראש ממשלת לבנון סעד אל-

חרירי, פנה אל מזכיר המדינה האמריקני מייק 
פומפאו וגורמים בינלאומיים נוספים בניסיון 
לרסן את ישראל. אל-חרירי, המתואם גם עם 
נשיא לבנון מישל עאון ויו"ר הפרלמנט נבי 
ברי, חושש מפני הסלמת המצב "שתוביל אל 
הלא נודע". על פי הדיווחים, חרירי מעוניין 
לפתור את המצב באופן דיפלומטי כדי להימנע 

מאופציה צבאית.
גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס 
לאיומי חיזבאללה ואמר כי "שמעתי את הדברים 
של נסראללה. אני מציע לנסראללה להירגע, 
הוא יודע יפה מאוד שמדינת ישראל יודעת להגן 
על עצמה היטב ולהשיב לאויביה כגמולם. אני 
רוצה להגיד לו ולמדינת לבנון, שמאכסנת את 
הארגון הזה ששואף להשמיד אותנו, ואני אומר 
את זה גם לקאסם סולימאני: היזהרו בדבריכם, 

ועוד יותר, היזהרו במעשיכם", הוסיף.

חוסן כללי ונפשי
לתקיפות הללו, בעיקר לזו שישראל הודתה 
שביצעה כלפי האיראנים, ישנה משמעות בגזרה 
נוספת. בעוד איומי חיזבאללה ברורים וייצאו 
לפועל כנראה בגזרת לבנון, הרי שאיומי איראן 
רחבים יותר והיא יכולה להגיב ישירות מסוריה, 
באמצעות חיזבאללה מלבנון או באמצעות 

הג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה.
בכל הקשור לרצועת עזה, חמאס מבצר את 
מעמדו הפנימי ושולט על גובה הלהבות מול 
ישראל – מה שמוביל למרמור בקרב הקיצונים 
ברצועה ובראשם פעילי הג'יהאד האסלאמי 
הפועלים בהנחייתה הישירה של איראן. זו יכולה 
להחליט שאסטרטגיית חמאס לא מתאימה לה, 
ותגובה בלתי מדודה של הג'יהאד האסלאמי 
עלולה להוביל גם את חמאס להסלמה. וזה 
בדיוק מה שאיראן יכולה לעשות אם תרצה בכך.
במרוצת השבוע האחרון התרחשו מספר 
מועט של שיגורי רקטות, שנורו מרצועת עזה 
לעבר שדרות ויישובי עוטף עזה על ידי גופים 
שאינם סרים למרותו של חמאס. בכל הקשור 
לרקטות שנורו במוצאי השבת האחרונה וביום 
ראשון, במערכת הביטחון יודעים להצביע עליהם 
כמי שנורו על ידי מחבלי הג'יהאד האסלאמי 
– כנראה בתגובה לסיכול הפיגוע האיראני 
המתוכנן מסוריה. חלק מהרקטות יורטו בידי 

מערכת 'כיפת ברזל'.
במקביל, לפי דיווחים בכלי תקשורת מצריים, 
מצרים הזהירה את חמאס לבל תיטול חלק 
בעימות בין ישראל לחיזבאללה, במקרה שיפרוץ 
כזה. לפי אותם דיווחים, מסר דומה הועבר 
מקהיר גם לראשי ארגון הג'יהאד האסלאמי. 
מנגד, בחמאס העבירו מסר מאיים כלפי ישראל, 
לבכירי המודיעין המצרי המתווכים בין הצדדים, 

לפיו בכוונתם
להסלים שוב את המצב בגבול, בתגובה 
לצמצום אספקת הדלק עליה הכריזו בישראל 

בתגובה לירי הרקטות בתחילת השבוע.

בכל התקריות השבוע לא היו נפגעים בצד 
הישראלי ונרשמו רק פגיעות קלות ברכוש. אבל 
הירי הזה מצית בקרב התושבים את החרדה, 
כמו בכל פעם שנשמעת אזעקת 'צבע אדום'. 
הם מבקשים שוב ושוב מהמערכת הפוליטית 

יחס הוגן וראוי למכאובם.
על רקע ההסלמה השבועית, הודיע השבוע 
יו"ר תנועת ש"ס השר הרב אריה דרעי כי 
והגליל  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  המשרד 
באמצעות הרשות לפיתוח הנגב, יקצו סכום 
של שלושה מיליון שקלים לחיזוק עסקי המזון 
זאת לאחר סבב  ויישובי העוטף,  בשדרות 
ההסלמה האחרון. התמיכה תינתן לעסקים 
הממוקמים בעיר שדרות וביישובי המועצות 
האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער 
הנגב בטווח של עד 7 ק"מ מהגדר. הסיוע יינתן 
כחלק מתמיכת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל והרשות לפיתוח הנגב לקידום עסקים 
קטנים ובינוניים בנגב ועל מנת להמשיך את 
מגמת הצמיחה הכלכלית באזור ולפצות עסקים 

שנפגעו עקב המציאות הביטחונית.
עם פרסום ההודעה ציין השר הרב דרעי 
כי "בשנה וחצי האחרונות, עם תחילתן של 
הצעדות והמחאות בסמוך לגדר המערכת, נגררנו 
לסבבי טרור שמציבים אתגר משמעותי לחוסנו 
הכלכלי של האזור. נזקים כלכליים משמעותיים 
נגרמים לבעלי עסקים ממגוון תחומים לאור 
המציאות הביטחונית. המצוקה מחריפה לאור 
ההסלמה, סבבי הלחימה הקצרים והתכופים 
וחוסר הוודאות שלא מאפשרים לבעלי העסקים 
לנהל את עסקיהם, על אחת כמה וכמה בענף 
המזון, שנחשב לאחד הענפים המסוכנים ביותר 
במשק הישראלי. זוהי חובתנו לסייע להם 
בתקופות שכאלה ולעזור להם לשרוד כלכלית".
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 
והרשות לפיתוח הנגב השקיעו משאבים רבים 
בתמיכות ופעילויות הן לתושבים והן לבעלי 
העסקים באזור, מתוך הבנה כי חוסנם הנפשי 
והכלכלי של אלה חשוב לא פחות מהתגובות 

הצבאיות.

עזה נגד עזה
ביטוי לזעם של הארגונים הקיצוניים ברצועת 
עזה כלפי חמאס ניתן היה למצוא בשורה של 
פיצוצים מסתוריים שהתרחשו בשעות הערב 
של יום שלישי, השבוע, בנקודות משטרה בדרום 

ובמערב רצועת עזה.
תחילה ייחסו הפלסטינים את הפיצוצים 
לפעולת חיסול ישראלית, אך אחרי שבצה"ל 
הבהירו כי לא הייתה תקיפה וגם בשב"כ הודיעו 
כי הם לא מכירים את האירוע, שינו הפלסטינים 
גרסה והבינו שהפעם מדובר בטרור מבית. 

בתקריות נהרגו שלושה אנשי חמאס.
לדברי מנהיג חמאס איסמעיל הנייה, "אין 
כל חשש בעזה, היא התגברה על דברים חמורים 
וגדולים יותר. אנחנו מביעים את תנחומינו על 
אנשי המשטרה שחירפו את נפשם בשטח 
בזמן שהם שומרים על ביטחון המולדת ושלום 

האזרחים".
לדבריו, "יהיה אשר יהיה הדבר שעומד 
מאחורי הפיצוצים, המצב תחת שליטה ומנגנוני 
הביטחון הממשלתיים יאמרו את דברם". עוד 
הבטיח: "הדברים יתבהרו ויוצגו לציבור, אנחנו 
בטוחים שנשתלט על המצב ונגיע לכל הגורמים 

הקשורים לפיצוצים".
גם דובר משרד הפנים בעזה, איאד אל-בוזום, 
אמר כי מנגנוני הביטחון ברצועה מתמקדים 
במרדף אחר האחראים לפיצוצים. "הידיים 
החוטאות של אלה שביצעו את הפשע הזה 

לא יחמקו מעונש", הדגיש אל-בוזום.
פיגועים פנימיים ברצועת עזה, במעורבות 
פעילים סלאפים, חלקם משויכים לארגון דאעש, 
אינם דבר חדש והתרחשו מספר פעמים בעבר 
– ואחרי הפיצוצים השבוע כבר מסרו מקורות 
פלסטינים כי חמאס פתח בגל מעצרים נרחב 
ברצועת עזה נגד גורמים המזוהים עם דאעש-

סיני ועצר סלאפים ודמויות המזוהות עם קבוצות 
איסלאמיות רדיקליות, במטרה להתחקות אחר 

מבצעי הפיגועים.
המתיחות הפנימית נעוצה בעיקר בקרבות 

שליטה על הרחוב הפלסטיני, אך במערכת 
הביטחון יש מי שמשוכנעים שמה שמניע את 
המתיחות דווקא כעת, זו העובדה שחמאס 
נוצר את האש ואף שולח את אנשי 'היחידה 
האדומה' שתפקידה לפקח על הפגנות הגדר 

לבל תידרדרנה להסלמה.
וכעת ניתן רק להמתין ולבחון האם התקריות 
הפנימיות הללו יציתו את האש שתופנה בסופו 

של דבר לעבר ישראל.

חזרה לאינתיפאדה
הפיגוע הקשה שהתרחש ביום שישי האחרון 
במעיין דני סמוך לדולב, בו נרצחה רינה שנרב 
הי"ד ונפצעו קשה אביה ואחיה, מהווה נקודת 
מפנה בכל הקשור להיערכות כוחות הביטחון 

ביהודה ושומרון.
מזה כמה שבועות מזהים במערכת הביטחון 
שינוי בדפוס ההתנהגות של גורמי הטרור 
ביהודה ושומרון. אם בשנתיים האחרונות היו 
אלו 'פיגועי יחידים' שהצטיידו לרוב בסכינים 
ולעיתים בנשק חם ויצאו לפגע, הרי שהפיגועים 
האחרונים )אלו שהצליחו ואלו שסוכלו( מצביעים 
על חזרה לדפוס הפיגועים שמבוצעים על ידי 

חוליות וארגוני טרור רשמיים.
כשלושה  לפני  שבוצע  הדקירה  פיגוע 
שבועות ליד היישוב 'מגדל עוז' בגוש עציון 
שבו נרצח דביר שורק הי"ד, בוצע אומנם 
על ידי שני מחבלים שלא התארגנו מראש, 
אך ברגע שהצליחו להימלט הם קיבלו סיוע 
מחוליה מאורגנת שהכירו בכפרם. הפיגוע ביום 
שישי האחרון במעיין דני, כבר היה מתוכנן 

לחלוטין.
להערכת צה"ל, המטען שהתפוצץ סמוך 
למעיין בעת שזה המה מטיילים יהודיים, הוטמן 
במקום בלילה שבין חמישי לשישי והופעל 
מרחוק או באמצעות מנגנון השהייה. בנוסף, 
בתחילת השבוע, איתר גשש צה"ל מטען חבלה 
שהונח סמוך לציר עוקף שכם במרחב החטיבה 
המרחבית שומרון. כוחות נוספים הוקפצו לזירה, 

חסמו את הציר, והמטען נוטרל.
"לא שיש קשר ישיר בין שני המטענים – זה 
שהתפוצץ ליד דולב וזה שנחשף ליד שכם – אבל 
בהחלט נראה שמישהו כאן החליט לפעול כמו 
בתקופת האינתיפאדה השנייה. אלו חוליות טרור 
מאורגנות", אומר לנו גורם ביטחוני בדימוס 

שמכיר היטב את יהודה ושומרון.
אחת הסיבות המרכזיות שגורמות לו להעריך 
כך, היא העובדה שעד לשעת כתיבת שורות 
אלו – בצהרי יום רביעי – המחבלים שעמדו 
מאחורי המטען טרם נלכדו. "ברור שצה"ל 
באזור  בכפרים  פועלים  מיוחדים  וכוחות 
ולמערכת הביטחון כבר יש קצה חוט, אבל 
הקושי בפיצוח התמונה המלאה מצביע על רמת 
המידור הגבוהה של חוליות הטרור העכשוויות", 

הוא מסביר.
"האינתיפאדה השנייה הגיעה לסוף דרכה 
כשהשב"כ הצליח להגיע לרמת מודיעין גבוהה 
מאוד ברחוב הפלסטיני וכל פיגוע שתוכנן – 
סוכל. זה גרם לפגיעה משמעותית במוטיבציה 
של המחבלים ובעצם 'הוציא להם את הרוח 
מהמפרשים' עד שההתארגנויות דעכו", מנתח 

הגורם.
"אחרי שנים של רגיעה, האווירה בשטחים 
הותססה שוב על ידי גורמים עממיים – ומה 
כנראה  שחמאס-יו"ש,  הוא  כרגע  שנראה 
בהכוונת חמאס-עזה, החליט לנצל את הוואקום 
הזה והכניס למשוואה טרור ממוסד", הוא אומר, 
ומעריך כי "זה עניין של זמן עד שהמודיעין 
הישראלי יצליח שוב לחדור לתוך ההתארגנויות 

הללו ולסכל את המשך קיומן".

השר הרב אריה דרעי: "סבבי הטרור מציבים 
אתגר משמעותי לחוסנו הכלכלי של האזור. 

המצוקה מחריפה לאור סבבי הלחימה 
הקצרים. זוהי חובתנו לסייע להם בתקופות 

שכאלה ולעזור להם לשרוד כלכלית"

תקיפה כירורגית. אחד הרחפנים הישראליים בלבנון
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בהיכלי התורה
חיים טריקי

זיכרון       להולכים

אבל כבד בעיר בני ברק עם הסתלקותו של 
המחנך הדגול, שחינך את ילדי ישראל לתורה 
וליראה מזה עשרות בשנים, הרה"ג הרב ניסים 

חריר זצ"ל, והוא בן ס"ה שנים בפטירתו.
המנוח נולד לאביו הרה"ג הרב אברהם חריר 
זצ"ל, מגדולי המחנכים בתימן שמסר את נפשו 
כל חייו להרבצת התורה ולהשיב רבים מעוון, 
ובפרט בימי גלי העלייה הגדולים ארצה, לפני 

למעלה מיובל שנים.
עוד משחר נעוריו ינק רבי ניסים זצ"ל את 
השקידה וההתמדה העצומה בתורה, והיה מחכים 
את רבותיו בידיעותיו המפליגות בתורה שבכתב 
ושבעל פה. כמסורת עדת תימן, עוד מקטנותו 
שקד על לימוד תורה נביאים וכתובים באופן 
יסודי, והיה משנן משניות בעל פה ולא פסק 

פיו מדברי תורה. 
בבחרותו למד בישיבה ביישוב 'חזון יחזקאל' 
בדרום, שם היה לעילוי ומתמיד גדול, ולאחר 
מכן למד בישיבת 'משכן שמעון' בבני ברק, 
והיה דבוק בלב ובנפש לרבו ראש הישיבה הגאון 

רבי שמעון ברזילי זצ"ל, שלמד איתו פעמים 
רבות ביחידות לאחר שגילה את הכישרונות 

הטמונים בו. 
המנוח השתוקק עוד מצעירותו להתעסק 
בחינוך ילדי ישראל לתורה, ובהיותו בישיבה 
התבטא בפני רבותיו כי יש לו עוגמת נפש 
מרובה כאשר הוא מבחין בילדים ובני נוער 
שעשויים להתעלות בתורה ומאבדים את זמנם 
לריק. הוא הרגיש כי אם יעסוק בחינוך, יצליח 
לקרב ילדים ונערים לתורה ולהפוך אותם לבני 

תורה.
זו הייתה שאיפת הקודש שלו כל ימי חייו, 
וזמן קצר לאחר נישואיו, כאשר שקד על תלמודו 
בכולל פוניבז' בבני ברק, התקבל לכהן כמחנך 
בבתי אבות פוניבז', תפקיד אותו מילא במסירות 
ובנאמנות עד אין קץ במשך כארבעים ושתיים 
שנה עד ליומו האחרון, והעמיד לגיונות של 
משפחות אברכים בני תורה ותלמידי חכמים 

לתפארה.
אין ספור מעשיות, עדויות ועובדות מסופרות 

מפיהם של אברכים ומרביצי תורה שהתחנכו 
אצלו ברבות השנים, כאשר כל מטרתו הייתה 
למשות ילדים מהרחוב ולהביאם אל היכל בית 
המדרש, כשהוא בדרכו מצליח להשפיע עליהם 

ולהפוך אותם לבני תורה. 
תדיר היה מצטט את דברי הגמרא: אם ראית 
תלמיד שקשה עליו תלמודו כברזל, זה בשביל 
רבו שלא מסביר לו פנים. זה היה הקו שהנחה 
אותו לכל אורך עבודתו. הוא היה מאיר פנים 
לכל אדם ובפרט לילדי ישראל, וגילה סבלנות 
ואורך רוח רבה. בישיבתו היו המחנכים יודעים 
כי תלמיד שצריך להטיל עליו ענישה כחלק 
מאמצעי החינוך, היה נשלח לרבי ניסים, ובזכות 
מתק שפתיו וכלים חינוכיים ייחודיים שפיתח, 
היה מצליח להשיב תלמידים רבים אל הדרך 

הישרה לעלות ולהתעלות בתורה.
תלמידיו ומכריו היו מתבטאים כי רבי ניסים 
לא רק שהוא מחנך דגול אלא הוא אב רחימאי, 
כשרבים מתלמידיו, פירות קודש הילולים 
שצמחו בגנו, יכלו לצמוח רק אצלו ולהגשים 

את שאיפת הוריהם ומוריהם. 
מסר את נפשו למען תלמידיו, ופעמים רבות 
הזיל הון מכיסו כדי לרכוש להם ספרים ומתנות, 
על מנת שיוכלו לשבת ולשקוד באוהלה של 
תורה. נזהר כל השנים שלא לפגוע בשום 
תלמיד, ואם היה מקנן בו חשש כי תלמיד 
חש פגיעה ממנו, היה מחזר אחריו, מתקשר 
אליו לביתו ומסביר לו עד כמה הוא אוהבו 
כבנו וכל מטרתו היא להשריש בו תורה ויראת 

שמים טהורה.
רבי ניסים זצ"ל היה מקפיד להעביר את 
שיעוריו באופן יסודי, ועל אף הניסיון הרב 
שצבר מזה עשרות שנים, היה יושב במשך שעות 
רבות רכון על תלמודו כדי להכין את שיעורו, 
למען לא תצא תקלה מתחת ידיו. היה אומר 
כי כל תלמיד הוא כלי קיבול להבין היטב את 
הגמרא, ואילו אם המלמד יעביר את השיעור 
בדרך הנכונה, יוכל התלמיד להגיע להישגים 

גבוהים בתורה.
רבי ניסים עמל כל חייו על מידת הענווה, 
והיה שייף עייל שייף נפיק ולא מחזיק טיבותא 
לנפשיה, זאת לצד עמלו בתורה בשעות הערב 
והלילה לאחר שסיים להרביץ תורה בתלמידים. 
היה מתבטל בפני החכמים, מאיר פנים לכל 

אדם ומקבל את כולם בסבר פנים יפות. 
הקפיד במשך ימי חייו להיות מהעשרה 
הראשונים בבית הכנסת, ותפילותיו היו לשם 
דבר, בדביקות ובהכנעה כעבד הנכנע לפני רבו 
וכבן מתחטא לפני אביו, מילה במילה בנעימה 

ולא במרוצה. 
היה מהדר במצוות ומקפיד בקלה כבחמורה 
לעשותן בהתלהבות עצומה, וכאשר היה בא 
לרכוש ארבעת המינים או כל מצווה אחרת, 
היה אומר כי זו זכות עצומה לשלם ממון רב 
על כל מצווה ומצווה, וכי רבנו האר"י ז"ל 
פסק כי יש לשלם על כך במזומן וללא ויכוח. 
במשך עשרות שנים היה לו קשר מיוחד עם 
הגאון הצדיק רבי ניסים מויאל זצוק"ל, אותו 
הגדיר כאב רוחני. היה מגיע למעונו שבקריית 
גת, לומד עימו שעות ארוכות ביחידות, ושואל 
ממנו עצה ותושייה על עבודת הקודש בחינוך 

ילדי ישראל לתורה.

המנוח זצ"ל חינך את כל בניו לתורה, ומאז 
היותם בתלמודי תורה וישיבות, היה מלווה 
אותם מדי יום, לומד עימם בחברותא, ומשוחח 
בתדירות קבועה עם רבותיהם באומרו כי האב 
חייב להיות שותף בחינוך הילדים בכל שעות 

היום ולא רק כשהם שבים לביתם.
רב,  בדוחק  צער  חיי  חי  השנים  במשך 
וייסורים היו מנת חלקו, עד כי נאלץ למכור 
את ביתו וכל אשר לו והתמסר לטיפול בבנו 
החולה. ועם כל זאת הצדיק עליו את הדין, 
החיוך לא מש מפניו והביע ביטחונו כי כל 

מה דעביד רחמנא לטב עביד. 
בשנתיים האחרונות נפל למשכב, ולמרות 
זאת לא ויתר על שאיפת חייו ועבודת החינוך 
הטהור שהייתה נשמת אפו, ובשארית כוחותיו 
הגיע למסור את שיעוריו. בחודשים האחרונים 
להביאו  ביקש  הוא  מצבו,  החמיר  כאשר 
באמצעות כיסא מיוחד ולו רק בכדי לזכות 
להעביר את תורתו לתלמידיו. בימים האחרונים 
הידרדר מצבו, עד שביום שלישי השבוע השיב 

את נשמתו טהורה לבוראו.
בהלוויה רוויית יגון ותוגה שיצאה מבתי 
אבות פוניבז', שם הרביץ תורה והעמיד דורות 
של תלמידי חכמים כארבעים ושתיים שנה, ביכו 
את לכתו של צדיק ואיש חינוך שהיה סמל 
למחנכים ומורי הוראות בישראל. הספידוהו 
תמרורים הרבנים והמחנכים: הגאון הרב פנחס 
קורח שליט"א ראש ביהמ"ד שערי הלכה ופוסק 
עדת תימן; הגאון הרב אליעזר כהנמן שליט"א, 
נשיא ישיבת פוניבז'; מגיד המישרים הגאון הרב 
יהודה יוספי שליט"א; רב קהילת עדן, הגאון 
הרב נתנאל זכריהו שליט"א; הגאון הרב שלום 
נגר שליט"א; מנהל הת"ת הרב בועז בדיחי; 
הרב יחיאל אלנדאף, הרב אמנון חריר, הרב 
עזריאל צדוק, הרב מאיר חריר, הרב אריה נדב, 
ובניו של המנוח: הרב אריאל, הרב מאיר, הרב 

יצחק והרב ינון.
נטמן לקול בכיותיהם של תלמידיו ובני 

משפחתו בבית העלמין בראש העין.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. 

הרה"ג רבי ניסים חריר זצ"ל 

 לעמוד על
התאחדות הספרדיםנפשנו!

שומרי תורה תנועתו של 
מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל

ומנהלי  הישיבות  למנהלי  את לאור מדיניות הממשלה החדשה לתעדוף מחלקות תרבות ברשויות המקומיותהודעה  להקפיא  הוחלט  אחרים  ו"מסע מגזרים  גליל"  "מסע  תכנית  לבני הפעלת  הקעמפים  את  המפעילות  התרבות נגב"  אירועי  את  וכן  נא לא לשלוח בקשות לצוות המשרדהחרדית המתקיימים בערים השונות.הישיבות, 

בקרוב...כסלו תש״פ

בברכה
מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב 
 
הגליל והפריפריה 



    ||| 29.08.201941

סמינר למורות וגננות ”בית יעקב“
ע“ש המייסד הרב מאיר שצ‘רנסקי ז“ל

‰‰נ‰ל‰

ל˙למי„ו˙ינו ‰י˜רו˙ ˘יחי' ל‡וי"ט

ברוכו˙ ‰ב‡ו˙ !
פ˙יח˙ ˘נ‰"ל ‰'˙˘"פ

ני˙ן ל˘מוע ב˜ו ‰˙למי„ו˙ ˘מס' 072-3323338.

פרטים על מוע„ פ˙יח˙ ˘נ˙ ‰לימו„ים
ועל ס„רי ‰‰סעו˙

ב˙פיל‰ לסייע˙‡ „˘מי‡ ו‰ˆלח‰ מרוב‰,
ובברכ˙ ˘נ‰ טוב‰ ומבורכ˙,

 מליוני יהודים משכימים בחודש אלול לאמירת סליחות.
 אלפי רבני מנחילי תורה ברחבי הארץ בנשיאות מרן הכהן הגדול חכם שלום כהן שליט"א,

פותחים את בתי הכנסת והמדרשיות לציבור הרחב.

""ְׁשפְך ִׂשיָחה, ְּדרׁש ְסִליָחה, ֵמֲאדון ָהֲאדוִנים

מוקד הסליחות הגדול
מנחילי
תורה
איגוד רבני הקהילות

בנשיאות מרן
  ראש הישיבה

שליט״א

בימים אלה נפתח מוקד מיוחד שירכז את כל מעמדות הסליחות ברחבי הארץ!

 רבני קהילות ומדרשיות, גבאים ומזכי הרבנים,
מתבקשים לשלוח מייל למוקד ולמסור את הפרטים הבאים:

 שם הרב שליט"א | שם וכתובת הקהילה/מדרשייה | מספר משוער של משתתפים
פרטי יצירת קשר עם הרב שליט"א והגבאים | נא לציין האם עזרת נשים פתוחה

לא משאירים אף יהודי מאחור!

a33221770@gmail.com :מוקד הסליחות מייל

 לעמוד על
התאחדות הספרדיםנפשנו!

שומרי תורה תנועתו של 
מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל

החופים כי בהתאם להחלטת הממשלה לביטול עם פתיחת עונת הרחצה הרינו להודיע, הודעה לציבור המתרחצים כל  ייסגרו  ההפרדה  בחופים הנפרדים ברחבי הארץ. משרד הפנים תופעת  ההצלה  מערך  את  הרגילים.יתגבר 
 קיץ חם ובטוח
 אביגדור ליברמן
שר הפנים

בקרוב...אייר תש״פ
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אשדוד | 'חזון מאיר' 
יעבור למבנה קבע

אחרי שנים של ציפייה, תלמוד תורה 'חזון מאיר' באשדוד 
קיבל היתר בנייה למבנה קבע, ובעקבות ההיתר החלה בניית 

המבנה לת"ת.
השגת היתר הבנייה באה בפעילותו של מ"מ רה"ע הרב אבי 
אמסלם ובתמיכתו של יו"ר תנועת ש"ס השר הרב אריה דרעי. 
תלמוד תורה 'חזון מאיר', בנשיאות האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא 
שליט"א, ממוקם ברובע ז' בעיר ומונה מאות תלמידים. זה מספר 
שנים שהתלמידים מחכים לעבור למבנה קבע ועד לרגע זה הם 
עדיין לומדים בקרוואנים. עם קבלת אישור הבנייה הודתה הנהלת 
התלמוד תורה לרב אמסלם העושה רבות בשביל שהתלמידים 

יוכלו לשבת וללמוד ברווחה ובכבוד.
כבר בשבוע שעבר החלו הטרקטורים לעבוד על השטח וליישרו, 
לקראת הנחת אבן הפינה. התקווה היא כי כבר בשנה הבאה יוכלו 
התלמידים להיכנס ללמוד במבנה החדש שיוקם לתלמוד תורה.

הרב אבי אמסלם, מ"מ ראש העירייה, אמר כי "בשעה טובה 
ומוצלחת עלו על השטח הכלים הנדרשים להתחיל את בניית 
התלמוד תורה במתחם החרגול. הגיע הזמן להוציא מהכוח אל 
הפועל. ילדי ישראל צריכים ללמוד במקומות הראויים והנדרשים 
להם, אני שמח שנפלה בחלקי הזכות להיות מי שעומד מאחורי 
תנועת ש"ס בעיר אשדוד ולקיים את מורשתו של מרן רבינו 
עובדיה יוסף זצוק"ל". עוד אמר אמסלם: "אין לי ספק ואני סמוך 
ובטוח שהתחלת הבנייה הזאת תביא איתה עוד שורה של הישגים 
של עוד מוסדות בעיר. כולי תקווה שכבר בשנה הבאה נחנוך את 

התלמוד תורה לשמחת התלמידים וההורים".

ירושלים | מונה מנכ"ל 
למועצת בתי העלמין

חילופי גברי במועצת בתי העלמין: עו"ד הרב ארז מלול, שכיהן 
בעבר בשורה של תפקידים ציבוריים, מונה לתפקיד מ"מ מנכ"ל 
מועצת בתי העלמין בירושלים. הרב מלול, המקורב לחכמי וגדולי 
ישראל וכיהן במספר תפקידים במשרד לשירותי דת, יחליף בתפקיד 
את הרב הלל הורביץ שכיהן בתפקיד מנכ"ל מועצת בתי העלמין 
בשנים האחרונות. הרב הלל הורוביץ מסיים את תפקידו לאחר 

שמּונה לראש מנהלת חברון ומערת המכפלה. 
במועצת בתי העלמין הביעו סיפוק מהמינוי החדש של הרב 
מלול לתפקיד, בשל הניסיון הרב שצבר בתפקידים השונים בשירות 
הציבורי ובעיקר בקידום פרויקטים הקשורים לשירותי הדת בישראל. 
לדבריהם, אין ספק כי יפעל במלוא המרץ על מנת להמשיך 
ולהגדיל את ההצלחה של מועצת בתי העלמין ירושלים, שהפכה 
לסמל ודוגמה לפיתוח בתי הקברות ודאגה לכבוד המת בירושלים. 
עו"ד עודד פלוס, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, אמר כי בפניו 
של הרב מלול ניצבים כבר בתקופה הקרובה אתגרים רבים, ובהם 

הצורך לקדם פרויקטים רבים 
בתחומי הקבורה בירושלים, 
וכי הוא סמוך ובטוח שלאור 
הניסיון הרב שצבר וקרבתו 
לחכמי וגדולי ישראל הוא 
ֵידע להשלים באופן מיטבי 
שהחלו  הפרויקטים  את 
בעשייתם, כמו שיפוץ בית 
ההלוויות בשמגר, ולפתח עוד 

ועוד פרויקטים חדשים. 
עו"ד הרב ארז מלול: "אני 
חש אחריות גדולה לקבל על 
עצמי את התפקיד שיש בו 

אחריות גדולה מאוד של שמירה על כבוד המת ושמירה על כבודם 
של הצדיקים והחסידים הטמונים בבתי הקברות בירושלים. הכרתי 
מקרוב את עבודת הקודש של הרב הלל הורוביץ שהשכיל לעשות 
עם שאר חברי המועצה פרויקטים רבים ונכבדים, שנקודת השיא 
שלהם היא השבת הריבונות היהודית להר הזיתים והשינוי הדרסטי 

שחל בעלייתם של היהודים להר ללא חשש ומורא".

בני ברק | לונה פארק 
לרווחת ילדי העיר

בלונה פארק הענק, שהוקם לרווחת ילדי העיר במתחם מיוחד 
בצפון בני ברק, קיבלו אלפי ילדים בשמחה את פניו של ראש 
עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין, שהגיע למקום יחד עם 
עוזרו הבכיר הרב גדליה סילמן, מחזיק תיק תרבות הרב יעקב 
זכריהו, מנהל האגף הרב יעקב רוזן, ומשה הלפרין זכיין ומפעיל 
הבילונה. הילדים והוריהם הגיעו להודות בפנים קורנות מאושר 
ושמחה לראש העירייה ולאחראי על הפעילות הרב יעקב זכריהו 
– נציג ש"ס בעיר, על ההשקעה המרובה ועל הפעילות שהעירייה 

נותנת לילדי בני ברק. 
בסיכום הביקור ציין ראש העירייה הרב רובינשטיין את ההצלחה 
המסחררת לה זוכה פארק ה׳בילונה׳ הנעשה על טהרת הקודש, 
כאשר במהלך ימי בין הזמנים נהנו ממנו למעלה מ-50,000 מילדי 
העיר. ״יש לנו סיפוק גדול מכך שההורים וילדיהם יכולים להנות 
בתחומי בני ברק מאטרקציות מיוחדות במחיר השווה לכל נפש 
ואינם צריכים לרעות בשדות זרים בערים סמוכות תוך בעיות 

גשמיות ורוחניות״, ציין הרב רובינשטיין.
הרב יעקב זכריהו, חבר מועצת עיריית בני ברק והממונה על 
אגף התרבות, אמר כי "הלונה פארק שהוקם השנה הוא חלק 
משלל הפעילויות שערכנו בימי בין הזמנים לתושבי בני ברק. 
יחד עם ראש העירייה נמשיך להעניק פעילויות תרבות עבור 
הציבור בכל ימות השנה. אני רוצה להודות למנהל אגף התרבות 

ולעובדים המניעים בפועל את כל הפעילות החשובה".

גוש עציון | עובדים ערביים 
ב'שופרסל' התעללו בבחור חרדי

תיעוד קשה ומטלטל שפורסם השבוע עורר דיון ציבורי נרחב: 
עובדים ערביים ב'שופרסל' בגוש עציון הוסרטו כאשר הם מתעללים 
באופן קשה בבחור חרדי בעל צרכים מיוחדים העובד גם הוא 
ב'שופרסל'. בית משפט השלום בירושלים האריך ביום שלישי 
השבוע את מעצרם של העובדים החשודים בפרשה. חברת 'שופרסל' 

פיטרה את העובדים.
בסרטון הקשה נראים העובדים המתעללים משפילים את 
הבחור, כשידיו קשורות באמצעות יריעת ניילון הכרוכה על גופו. 

"זה היה אירוע מפחיד", סיפר העובד. 
הוריו של העובד, צעיר בעל צרכים מיוחדים, הביעו זעזוע 
גדול מהמקרה. תחילה הם לא האמינו לבנם, אך רק כשנחשפו 
לתמונות הקשות הבינו את גודל המחדל. אביו סיפר: "בכיתי כמו 

שלא בכיתי מעולם. רואים בסרטון איך הוא מתחנן על נפשו".
מתברר כי אין זו הפעם היחידה בה אותם עובדים התעללו 
בעובד החרדי. לדברי העובד, "הם עושים לי באופן קבוע דברים 
כאלה ומרביצים לי בצוואר. לא ידעתי איך להתנהג, התלוננתי 
כמה פעמים וזה לא עזר. פניתי למנהל, אמרתי לו שמרביצים לי 
ודקה אחר כך זה נמשך, אז לא ראיתי בזה תועלת. מנצלים אותי 

בגלל שאני יהודי ובגלל שאני בן אדם חלש".
נציג המשטרה אמר במהלך הדיון בבית המשפט: "ישנן עדויות 
שמסכת ההתעללות באותו בחור בעל צרכים מיוחדים התחילה 
לפני שלושה-ארבעה חודשים ונמשכה מספר חודשים. החשודים 
ניצלו את המוגבלות שלו והתעללו בו מספר פעמים ככל הנראה, 

מראה       מקום
יצחק בן מנחם

צפת | חנוכת הבית 
ל'יד עזרה ושולמית'

במעמד חנוכת הבית למוסדות 'יד עזרה ושולמית' 
בצפת, השתתפו אורחי הכבוד הרה״ר לשעבר הגרי״מ לאו, 
יו״ר תנועת ש״ס השר הרב אריה דרעי, ראש עיריית צפת 
שוקי אוחנה וחבר מועצת העירייה הרב נהוראי לחיאני.

טבריה | בחורי 'פורת 
יוסף' אגרו כוח

הרב משולם נהרי, סגן שר הפנים, הפריפריה, הנגב 
והגליל, הצטרף לשיט בטבריה עם בחורי ישיבת 'פורת 
יוסף - גאולה' בירושלים. סגן השר הרב נהרי סיפר לבחורים 
על משרד הפריפריה: "בעבר השם של המשרד היה משרד 
הנגב והגליל, הרב אריה דרעי ביקש לעזור גם למרכז 
הארץ וצירף אליו גם את הפריפריה. זה היה משרד זניח 
שאף אחד לא רצה אותו, אנשים נעלבו כשהציעו להם 
את המשרד הזה; הרב אריה דרעי לקח את המשרד והפך 
אותו למוביל מבחינה חברתית, והיום כולם לוטשים עיניים 
אל המשרד הזה, כשהם מבינים שאפשר לעשות דברים 

גדולים, והכל בשוויון מלא לכל המגזרים".

בני ברק | מקילים 
על המבוגרים

ביוזמת יו"ר ועדת רווחה, חבר הנהלת עיריית בני ברק 
הרב ישראל בן ששון, תתקיים בסוף החודש ישיבה עם כל 
גורמי המקצוע בנושא המועדונים לקשישים – דבר אשר 
יקל על מאות מבוגרים אשר כלל לא מודעים לזכויות אשר 
מגיעות להם. מקווים להנגיש לכולם את המידע והזכויות 
שמגיעות להם.  במפגש ישתתפו חברי ועדת רווחה וגורמי 

מקצוע נוספים ומנהלת האגף הגב' ארלט מויאל.

מודיעין | מוקד רוחני 
טלפוני לתושבי העיר

נשלמות ההכנות לקראת הקמת מוקד טלפוני ומענה 
אישי בכל ענייני היהדות בעיר מודיעין. מוקד 'הבית הרוחני' 
הוקם בעידודו ובראשותו של המרא דאתרא הגאון רבי 

קצרצרים
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בין אם במכות ובין אם בקשירה. מדובר באירוע חמור, אני לא יודע 
להגיד אם הרקע גזעני או לא, אבל זה צורם וזה פוגע שהעלו את 
התמונה של אותו בן אדם לרשת ועשו ממנו צחוק בצורה מבישה".

מגדל העמק | מבצע 
'עת הקציר' ב'נר הצפון'

זו השנה השישית ברציפות בה תלמוד תורה 'נר הצפון' יוצא 
במבצע 'עת הקציר' – מבצע ייחודי בו התלמידים משננים את 
כל פרקי הגמרא והמשניות שלמדו בתלמוד תורה מכיתה ד' 
ונבחנים עליהם. מרנין היה לראות ולשמוע את תלמידי התלמוד 
תורה חוזרים ומשננים בהתמדה מרובה, בהפסקות בין השיעורים 

וכן בבתי המדרש.
בס"ד, משנה לשנה המבצע צובר תאוצה ומצליח מעל ומעבר 
למצופה, כאשר השנה התלמידים הגיעו לסך 2,644 דפי גמרא. 
סיום המבצע נערך במעמד 'יקרא דאורייתא' בהשתתפות רבנים 
ובראשם המרא דאתרא ונשיא המוסדות הגאון רבי אברהם מנחם 
שליט"א, הרה"ג רבי גבריאל עשור שליט"א – ראש כולל בבית 
שאן, מנכ"ל מוסדות נר הצפון הרה"ג רבי דוד מנחם, הרה"ג 
ישעיהו מוריאל – משגיח ישיבת נזר התורה והרב משה שטרית 

– ראש כולל נר הצפון.

חיפה | "וקווי ה' יחליפו 
כוח" ב'מורשה' 

לאחר שנת עמל בהתמדה של אברכי כולל 'מורשה' בבית 
המדרש 'משנת שלמה' ע"ש הרב שלמה שלוש זצ"ל, רב וראב"ד 
חיפה, בה למדו האברכים הלכות פסח ומסכת פסחים ונבחנו על 
החומר מדי שבוע וחודש, יצאו אברכי הכולל ליום התרעננות כדי 
לחדש כוחות לקראת זמן הבא. במימון הטיול נטלו חלק נכבד 
חבר מועצת העיר מטעם תנועת ש"ס הרב אורי אוזן והרב משה 

שאלתיאל ראש מוסדות "בית יהודה". 
במהלך היום האברכים נהנו משיט בגליל העליון בנחל דן ובנהר 
הירדן, כאשר במהלך השיט פצחו האברכים בשיר ושבח לבורא 
עולם. לאחר מכן יצאו לנהיגת שטח. משם נסעו האברכים לחורשת 
עין האיילות, בה ישבו לסעודת מצוה לכבוד סיום הלכות פסח. 
לאחר תפילת מנחה, נסעו האברכים למרון לציון הרשב"י הקדוש.

קריית גת | בפעילות 
נציג ש"ס – פעילות 'בין 

הזמנים' לבני התורה
תושבי קריית גת נהנו ממגוון פעילויות ואטרקציות בימי בין 

הזמנים בחסות המרכז למסורת ישראל בראשות הרב עמי ביטון – 
ממלא מקום ראש העירייה. במסגרת פעילויות בין הזמנים נערכו 
פעילויות מגוונות המותאמות לכל הגילאים. בין הפעילויות: יום 
מרגוע לנשים, טיול בחיק הטבע, ים המלח, שיט במרינה בהרצליה, 

טיול מאתגר לגברים ועוד שלל פעילויות נוספות ומהנות.
אחד האירועים המרכזיים היה הערב המרכזי לבני הישיבות ובני 
התורה – קומזיץ 'סוגרים את בין הזמנים' בליווי אמן הקומזיצים 
פיני איינהורן ותזמורתו, בהשתתפות מאות רבות של בני התורה 

בעיר. אורח הכבוד היה סגן שר האוצר ח"כ הרב יצחק כהן.
מ"מ רה"ע הרב עמי ביטון בירך את בני התורה שהגיעו לערב, 
ואמר כי "התפקיד שלנו זה לתת לציבור מה שמגיע להם ובפרט 
לאחר חודשים של לימוד ועמל בתורה". הרב ביטון ציין בדבריו 
את מי שעומד מאחורי כל הפעילות הברוכה למען התושבים, "אני 
רוצה להודות ולברך למי שמלווה אותנו תמידין כסדרן וכל מה 
שמבקשים ממנו הוא מיד נרתם לסייע, יו"ר תנועת ש"ס ושר 
הפנים, הפריפריה הנגב והגליל, הרב אריה דרעי, שתמיד שואל 
ומתעניין מה עוד ניתן לעזור ולסייע. זוהי גם הזדמנות טובה 
להודות לעיריית קריית גת ולעומד בראשה ידידי מר אבירם 
דהרי, למתנ"ס קריית גת, למרכז מעל"ה ולצוות המרכז למסורת 
ישראל על כל ההשקעה שהשקיעו ימים ולילות כדי שֵיצא דבר 

מתוקן מתחת ידינו לתועלת הכלל והפרט".

נתיבות | מסיבת חומש 
ב'נתיבות יהודה'

כבכל שנה, גם השנה עם סיום הזמן נערכה מסיבת חומש 
מפוארת ומושקעת לילדי כיתה א' בתלמוד תורה 'נתיבות יהודה' 
בנתיבות, כאשר המנצח על מלאכת הקודש והעשייה הרוחנית 

הוא המחנך הרב אלעזר אדרי.
מנהל הת"ת הרב מאיר זיו שלום שיבח את ההשקעה הניכרת 
והמסירות של מחנך הכיתה בתלמידים, וזאת בנועם ובחיוך והרבה 
חום ואהבה. התלמידים החשובים סלסלו בקולם את טעמי המקרא 
בנוסח ירושלמי ועלו בזה אחר זה בשירה ובזמרה לקרוא בתורה 

מספר פסוקים בניגון ובנעימה.
נציג ההורים הרב שלמה בטיטו הביע את התרגשותו הרבה בפני 
התלמידים על ידיעתם ובקיאותם הרבה ב'חידון תורה' שנערך על 
כל הפרשיות שלמדו במשך השנה, וציין בפני ההורים את הזכות 
שנפלה בחלקם שבניהם מתחנכים בתלמוד תורה המשקיע רבות 

בחינוך טהור ובהשקפה אמיתית. 
הערב הסתיים בהקרנת מצגת מושקעת שסקרה את כל 
הפעילויות בכיתה במשך השנה, בחלוקת תעודות הצטיינות לכל 
ילדי הכיתה ובמתנות רבות ובמיוחד באלבום תמונות אישי מפואר. 

אליהו אלחרר שליט"א – רב 
העיר מודיעין מכבים רעות, 
ויופעל על-ידי צוות תלמידי 
מענה  יתנו  אשר  חכמים 
אישי לכל שאלה ולכל פנייה 
בענייני עירוב, כשרות, בר 
מצווה, בתי אבלים ועוד, והכל 
לפי הכוונתו של רב העיר 
אשר הוסיף עוד נדבך להרמת 

קרנה של תורה בעיר.

אשדוד | 'המלך והעני' 
בשיתוף מרכז למורשת 

בשבוע שעבר התקיימה ההצגה החינוכית 'המלך והעני' 
של עופר הלוי באולם בית מלכה באשדוד. לערב, שארגן 
המרכז למורשת אשדוד בראשות ממלא מקום ראש העירייה 

הרב אבי אמסלם, הגיעו מאות הורים וילדיהם. 
עם פתיחת ההצגה הגיע הרב משה אבוטבול, ראש 
עיריית בית שמש לשעבר, לברך את הציבור ואמר: "יישר 
כוח גדול לרב אבי אמסלם העושה רבות למען תושבי העיר 
אשדוד ודואג שגם מי שלא יוצא מהעיר נהנה, ולא רק 
לילדים אלא לכל שכבות הגיל". בדבריו הודה גם לשר 
הפנים הפריפריה הנגב והגליל הרב אריה דרעי "שדואג 
שבימי בין הזמנים יהיה לכל בחור ישיבה קמפים בכדי 
שיוכל לחזור לזמן אלול הכי טוב שיש". בסיום הערב הודו 
ההורים למארגנים ובהם הרב אלי כהן והרב ראובן בן דוד 

על הפעילות הברוכה.

צפת | מאות ילדים 
בפעילות 'בין הזמנים'

ראש עיריית צפת שוקי אוחנה הגיע לסיור במתחם 
הלונה פארק המרכזי לציבור החרדי בצפת, בליווי חבר 
מועצת העירייה ומחזיק תיק תרבות הרב נהוראי לחייאני. 
בנוסף לפעילות במתחם הלונה פארק נערכו ברחבי העיר 

אירועים לציבור החרדי. 

נתניה | מעמד סיום 
הש"ס לבחורי הישיבות

מאות בחורי ישיבות ואברכים השתתפו ביום חמישי 
שעבר במעמד סיום הש"ס בחסות המועצה הדתית בראשות 
הרב אשר אוחנה. במהלך האירוע המרומם לכבודה של 
תורה נבחנו בני הישיבות על דפי גמרא וחולקו לזוכים 

פרסי יקרי ערך. 
יו"ר המועצה הדתית הרב אשר אוחנה אומר, כי "המעמד 
הגדול של סיום הזמן שנערך עם סיום הש"ס הינו חלק 
מפעילויות שעורכת המועצה הדתית בכל ימות השנה 

למען לומדי התורה ותומכת ומסייעת בידם".

קצרצרים

יראת שמים טהורה. מסיבת החומש בת"ת 'נתיבות יהודה'
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חדשות וחדשנות
אליהו אדרי

אלעד: ת"ת "אור האמת" 
נערך לפתיחת השנה

בתלמוד תורה "אור האמת" בעיר, נערכות 
בימים אלו ההכנות האחרונות לקראת פתיחת 
שנת הלימודים הבעל"ט ביום ראשון – ר"ח 
אלול. רשימות התלמידים עודכנו, כולל 
התלמידים החדשים שנרשמו והתקבלו לאחר 

בירור מדויק וריאיון אצל הנהלת הת"ת.
כמדי שנה, במסגרת ההיערכות לשנה 
החדשה התכנס הצוות החינוכי של הת"ת 
לישיבה מיוחדת, בה דנו המחנכים בסוגיות 
חינוכיות ולימודיות. מנהל התלמוד תורה 
הציג בפני המחנכים את תוכניות העבודה 
לשנת הלימודים ואת המבצעים אשר ירוכזו 
סביב המשימות החינוכיות שיינתנו למאות 
התלמידים בכיתות השונות. יצוין כי המבצעים 
החינוכיים בתלמוד התורה זוכים להצלחה רבה 
והורי התלמידים מעידים בפני הנהלת הת"ת, 
הן בשיחות אישיות והן בפגישות שנערכות 
במסגרת מפגשי ההורים, כי הם רואים שינוי 
משמעותי באיכות הלימודים, בהליכות ודרך 
ארץ ובשיפור הידיעות של התלמידים כתוצאה 
מהפעילות החברתית והמבצעים הרבים 

שנערכים לאורך כל השנה בת"ת.

חנן פרידמן – מנכ"ל 'לאומי'
דירקטוריון בנק לאומי, בראשות ד"ר 
סאמר חאג' יחיא, החליט על מינויו של 
עו"ד חנן פרידמן למנכ"ל קבוצת לאומי, זאת 
בהתאם להמלצות ועדת האיתור שבראשה 
עמד יו"ר הבנק. פרידמן יחליף בתפקיד 
את רקפת רוסק עמינח, שכיהנה כמנכ"לית 
לאומי מאז מאי 2012. המינוי כפוף לאישור 

בנק ישראל.

ההתגייסות של 'מכבי' 
למען התינוק החולה

בחודש החולף נזקק תינוק תושב חצור 
לתרופה נדירה שנמכרת רק בארבעה בתי 
מרקחת בכל רחבי הארץ. משפחת התינוק 
פנתה למתאמת קשרי הקהילה של מכבי 
בחצור הגב' ר' ליטמן שנחלצה לעזרה ותוך 
שעות ספורות, בניצוחה המסור של מנהלת 
המשרד הגב' שיראל אברו ובהתגייסות של 
הצוות הרפואי בחצור, הועברה התרופה על 
ידי נהג מיוחד מהמרכז הרפואי של מכבי 
ביוקנעם היישר למשפחת התינוק החולה 
בחצור. הסיפור הזה משקף את התנהלות 
מערכת מכבי שעבורה כל חבר, בכל גיל 
ובכל מקום בארץ – מקבל יחס של מבוטח 

יחיד וייחודי.
במרכז הרפואי במרכז העיר חצור ניתנים 
כל שירותי הרפואה בשעות מורחבות לאורך 
כל ימות השבוע, כולל ימי שישי, על ידי 
צוות רופאים מומחים מהשורה הראשונה. 
השירותים הרפואיים בחצור מתפתחים כל 
העת ולאחרונה הצטרפה לצוות רפואת הנשים 

ד"ר הייב סחר.
הגב' ר' ליטמן, מתאמת קשרי הקהילה 
בחצור: "אנחנו משתדלים להיענות לבקשות 
החברים ברגישות ובחמלה, כיאה למדיניות 
מכבי". גב' ליטל כהן, מנהלת מרחב חצור 
צפת: "אנו פועלים לעיבוי והרחבת השירותים 
של מכבי במרחב בכל עת, בהתאמה לכל 
קהילה ובשיתוף פעולה הדוק עם ראשי 

הקהילות".

 לראשונה: סמינר ערכים ב"ארץ הדרקון השחור"
המוני תרמילאים, בהם לא מעט ישראלים, 
מכתתים בכל שנה את רגליהם בדרכם לנופים 
המרהיבים המקיפים את העיירה הציורית יאנגשו, 
סין. בשבוע שעבר ציפתה להם אטרקציה מסוג אחר: 
סמינר יהדות, ראשון מסוגו, של 'ערכים'. "יש יהודים 
שצריכים להגיע עד לקצה המזרח הרחוק לפני שהם 
מתעוררים למזרח הקרוב הנמצא אצלם ממש מתחת 
לבית", אומר מרצה 'ערכים' הרב יעקב אסטרייכר. 
"השלווה הקסומה והניתוק משגרת היומיום 
יכולים לשמש כר להתעוררות רוחנית", סיפר הרב 

יצחק אביטל שארגן את הסמינר הייחודי. הסמינר 
התקיים ב'גסט-האוז' )מלונית( המופעל על ידי בוגר 
סמינר ערכים, המספק גם ארוחות כשרות ליהודים 
המטיילים באזור. בהמשך נערך שבתון מיוחד במינו 
בעיר העסקים והמסחר גוונז'ו. נציג ערכים במזרח 
הרחוק, הרב יצחק אזרזר, בשיתוף ראשי הקהילה 
היהודית הקטנה בעיר, החליט לנסות ליצור "בועה" 
של שבת קודש בתוך אווירת המסחר הקדחתנית 
בעיר. התוצאה הייתה מפתיעה. "בתחילה דובר על 
עשר-עשרים משתתפים", מספר הרב אזרזר, "אולם 

בפועל נרשמו למעלה ממאה יהודים, רובם רחוקים 
משמירת תורה ומצוות, שישבו מרותקים מתחילת 
השבת ועד סופה להרצאות הבלתי פוסקות שנמסרו". 
למרות הקושי הלוגיסטי העצום הכרוך בהפקת 
סמינרים ושבתונים בתנאים השוררים במזרח הרחוק, 
אנשי ערכים נחושים לנוכח ההצלחה המפתיעה 
להמשיך בפעילות גם במקומות נידחים ביותר. "גדול 
כוח התשובה שאפילו החומה הסינית הגדולה אינה 
יכולה לעמוד בפניה!" – אומר הרב יוסף וליס יו"ר 

ערכים. 

'הפועלים' מלווה את המשפחות בשמחות
אל התקופה המרגשת של שמחת נישואין מתלווה 
גם הוצאה כלכלית לא מבוטלת. בדיוק לשם כך, 
כדי שבעלי השמחה יוכלו להתמקד ברגעי השמחה 
בלי טרדות, גיבש בנק הפועלים חבילת הטבות 
לעתיד משותף ומגוון פתרונות אשראי לסיוע בהכנות 

לחתונה ולהוצאות הצפויות לאחריה. 
מדובר בשורת הטבות בלעדיות המאפשרות 
רגועה,  בצורה  החתונה  תקופת  את  לעבור 

 כאשר ההוצאות ניתנות כאשראי על ידי הבנק 
ומוחזרות על ידי הלקוח לאורך תקופה של עד 

שמונה שנים. 
הבנק מאפשר מתן אשראי בהיקף של עד מאה 
אלף שקלים לכל צד, בריבית שמתחילה בפריים 
פלוס 2.5%, כשההחזר נפרס על פני תקופה ארוכה 

יחסית של עד שמונה שנים.
"מדובר בהטבה משמעותית מאוד למשפחות 

החרדיות שמחתנות את ילדיהן", אומר הר"ר אלי 
רבינוביץ, מנהל מגזר חרדי בבנק הפועלים. "כל צד 
יכול לקבל אשראי בהיקף של מאה אלף שקלים 
בריבית אטרקטיבית כדי לעבור את תקופת החתונה 

ברוגע". 
"בנוסף, בנק הפועלים גיבש שורת הטבות 
ייחודיות למחתנים ולמתחתנים המספקים מכלול 

שירותים בנקאיים משתלמים ונוחים במיוחד". 

'מכבי' מובילה במספר המצטרפים החדשים
מנתוני ביטוח לאומי שהתפרסמו לאחרונה עולה 
כי שיעור הנאמנות של חברי מכבי הינו הגבוה ביותר, 
ובמעבר האחרון מכבי מובילה במספר המצטרפים 
הגבוה ביותר מבין כל קופות החולים – כך עולה 

מנתוני הביטוח לאומי.
מכבי, כארגון הבריאות המוביל בישראל, דוגלת 
במתן שירות מקצועי ועם זאת אישי וייחודי לכל 
חבריה. בהתאם למדיניות זו, שומרת מכבי על קשר 
רציף עם ראשי ורבני הקהילות ומובילי דעת קהל 
במגזר החרדי על מנת להתאים את השירות כל העת 
לצורכי המגזר החרדי. בנוסף, פועלת מכבי רבות 
לעידוד מודעות לקיום אורח חיים בריא ופועלת 
בשיתוף פעולה עם מערכת התרבות החרדית על מנת 
ליצור ולהפעיל כינוסים וסדנאות לקידום הבריאות 

והעלאת המודעות לשמירה על אורח חיים בריא.

ראשי המחוזות בכל רחבי הארץ, מצפון עד דרום, 
מסכמים פה אחד: "אנו ממוקדי מטרה לעבות את 
השירותים לטובת האוכלוסייה ובהתאמה לציבור 
החרדי. פתיחת המרכזים הרפואיים בכל רחבי הארץ 
והרחבת השירותים נועדה כדי לתת לחברים את 
חוויית השירות הגבוהה ביותר, תוך קשר הדוק 

ושיתוף פעולה עם ראשי ורבני הקהילות".
מנכ"ל מכבי מר רן סער: "הרמה המקצועית 
ואיכות השירות של מכבי מדברים בעד עצמם. 
מכבי לקחה על עצמה להתאים את השירות לכל 
חבריה ופועלת רבות לשם כך. אני מודה לאלפי 
חברי מכבי החדשים שהאמינו בנו והצטרפו ל-2.3 
מיליון חברי מכבי, נמשיך לפעול לקידום פעילויות 
לעידוד קיום חיים בריאים ובטוחים ולמתן מענה 

הטוב ביותר לכלל חברינו".

הזכויות המגיעות לילד עם הפרעת קשב 
"ילדים עם הפרעת קשב וריכוז זכאים בהחלט 
לקצבת נכות חודשית, אם נמצאו עומדים בתנאי 
הזכאות. אומנם, תנאי הזכאות אינם מקילים ומציבים 
קשיים ומכשולים, אך כשיודעים את דרך ההתנהלות, 
האפשרות לזכות בקצבה המיוחלת מעשית בהחלט", 
אומרים בחברה המרכזית למימוש זכויות, שעומדת 
מאחורי אלפי משפחות שכבר מקבלות קצבת נכות 

חודשית על הפרעת קשב וריכוז. 
הזכויות המגיעות לילדים עם הפרעת קשב 
וריכוז מעוגנות בתקנות הביטוח הלאומי, אך נראה 
ששמורות ליחידי סגולה ש'הצליח להם' וזכו בקצבה. 

אין כמו המקרה הבא בשביל להמחיש את מעמדו של 
הורה לילד עם הפרעת קשב וריכוז, מול ביורוקרטיה 
שחורצת את גורל זכאותו לשלילה. "באסיפת הורים 
שוחחתי עם אבא לילד בכיתה של בני שסיפר לי 
שהוא מקבל קצבת נכות מהביטוח הלאומי, החלטתי 
לנסות לקבל גם. הניסיון הזה עלה לי בעוגמת נפש, 
צער וטרחה שאפילו לא ניתן לתאר אותם, והעמיד 
את הילד בסיטואציה שרק בגללה הייתי מוותר 

מראש על כל הסיפור".
"לבסוף פנינו לחברה המרכזית למימוש זכויות, 
ומאז הרגשנו כיצד הליווי וההכוונה שאנחנו מקבלים 

פותח לנו דלתות ומאפשר לתהליך לזרום ביתר 
קלות," מספר האבא. 

"הוועדה הרפואית עברה חלק, הצלחתי לשוחח 
עם הרופאים בנחת ובביטחון כפי שהבנתי שאני 
רשאי לעשות, גם בלי נוכחות של הילד בתוך חדר 
הוועדה, כשהוא ממתין בחוץ עם אימו. ההבדל בין 
הפעם הראשונה בה הלכנו לבד, לבין הפעם השנייה 
שבה קיבלנו ליווי מקצועי ורפואי הוא עצום, גם 
בחוויה האישית שלנו וגם בהתייחסות של הרופאים 
אלינו, והתוצאה מדברת בעד עצמה: אנחנו מקבלים 

קצבה מדי חודש".

מנכ"ל 'כללית' סייר במרפאות בקריית מלאכי 
סייר  פרופ' אהוד דודסון, מנכ"ל הכללית, 
ונפגש עם  'כללית' בקריית מלאכי  במרפאות 
הנהלת 'כללית' בעיר וצוות הִמְרפאות. הוא שמע 
מהם על העלייה החיובית במספר לקוחות 'כללית', 
כתוצאה משירותי הבריאות והרפואה שמעניקה 

'כללית' ללקוחותיה בקריית מלאכי. 
לסיור התלוו מר עופר חברוני, מנהל מחוז מרכז 
ב'כללית'; מר יורם סגל, סמנכ"ל חטיבת הקהילה; 
גב' רותי אופטובסקי, סמנכ"ל חטיבת שירות וקשרי 

לקוחות; גב' עינת בן גיגי, מנהלת השיווק במחוז 
מרכז ב'כללית'.

פרופ' דודסון הודה לצוותי הכללית בעיר על 
העבודה והמסירות שהוכיחו עבור לקוחות 'כללית', 
"יש כאן בקריית מלאכי צוות נפלא ומסור מאוד", 
אמר. המנכ"ל העניק תעודת הערכה לצוות מרפאת 
קריית מלאכי א', על הישגים מרשימים במאזן 
2019. "ַהערָכתי לעובדי המרפאה, על  לקוחות 
מחויבותם הגבוהה למאזן ולשירות מצוין ללקוחות. 

יישר כוח", נכתב בתעודה עליה חתום המנכ"ל 
פרופ' אהוד דודסון.

הרב אברהם וייס, מנהל המגזר החרדי במחוז 
מרכז, ציין את ההתפתחות והתנופה של 'כללית' 

בקריית מלאכי: 
"'לרשות הלקוחות עומד מנהל קשרי הלקוחות 
הרב מישל טפירו, שכבר הוכיח את יכולותיו ויעידו 
על כך הלקוחות הרבים המרוצים שהצטרפו לכללית 

בשנה האחרונה בקריית מלאכי".
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נתנאל ביטון

מי שלא ראה השבוע את שמחתם של ילדי 
ירושלים לא ראה שמחה יהודית טהורה מימיו. אך 
למעשה לא הייתה זו רק שמחה של ילדי ירושלים, 
אלא של כלל ילדי הציבור החרדי שהגיעו לירושלים 
ברבבותיהם, מכל ריכוזי הציבור החרדי בארץ, כדי 
להשתתף באירועי 'עולים לירושלים' שהפיקה 

עיריית ירושלים עבור הציבור החרדי.
עשרות אלפי משפחות חרדיות הגיעו החל 
מיום ראשון ליטול חלק באירוע הגדול של 'עולים 
לירושלים 4', וליהנות מבילוי איכותי וערכי לבין 
הזמנים. המוניטין הרב של האירוע המושקע, בעלות 
מוזלת, שכולל חוויות מכל הסוגים, הוביל לביקוש 
חסר תקדים לכרטיסים, כאשר כבר במוצאי שבת 
עוד לפני תחילת שבוע האירועים, נותרו כרטיסים 
בודדים בלבד לחצי השני של השבוע. הכרטיסים 
לתחילת השבוע נמכרו עוד לפני תחילת האירוע, 
כך שבהחלט ניתן לומר כי 'הציבור מצביע ברגליים'.

הסיבה המרכזית למכירה המוקדמת היא הרצון 
למנוע מחזות של התנפלויות על כרטיסים בכניסות 
למתחם, כמו שהיה בשנים עברו, כמו גם כדי למנוע 
מצב שבו אזלו הכרטיסים ומשפחות שמגיעות 
למקום עם ילדיהן יתאכזבו שאין להם אפשרות 
להיכנס למתחם. הטלמסר שבאמצעותו ניתן לרכוש 
את הכרטיסים תוכנן באופן שהוא 'מזרים' את 
המבקרים באופן פרופורציונלי בין הימים והשעות, 
כך שנמנעים עומסים החורגים מיכולת הקיבולת 

של המתחם.
המארגנים הסבירו שהם עושים הכל כדי לאפשר 
לכל מי שמעוניין להשתתף באירוע לעשות זאת, 
אך בסופו של דבר יש מגבלות מקום, מה שמחייב 
לתכנן את מספר המשתתפים לפי ימים ושעות 

מראש, אבל הרצון הוא לתת מקום לכולם.
השנה מתקיימים האירועים של 'עולים לירושלים' 
במסגרת המתחם הענק בפעם הרביעית. גם השנה 
נהנו רבבות המבקרים משפע אטרקציות, פעילויות 
וחוויות במחיר השווה לכל נפש, אבל השנה הורחבה 
הפעילות לאין ערך, וגם ההשקעה בתכני הפעילות 

הוגדלה.
צוותי חשיבה והכנה עמל תקופה ארוכה על 
הקמת מתחם ההפעלה המשתרע על כ-17,000 
מ"ר במרכז הקונגרסים בבנייני האומה בירושלים, 
הודות  תקדים,  חסרת  תקציבית  בהשקעה 
להתגייסותם של עיריית ירושלים ומשרד ירושלים 

ומורשת.
ראש העירייה משה ליאון היה מעורב באופן 
אישי בפרויקט 'עולים לירושלים', כאשר ההוראה 
שלו לכל הנוגעים בדבר הייתה: לעשות הכל כדי 
לספק את הפעילויות והתכנים המיוחדים לעשרות 

אלפי המשתתפים. 
בניית המתחם נעשתה בשיתוף פעולה פורה של 
גורמי המקצוע בעיריית ירושלים ומשרד ירושלים 
ומורשת, שעמלו לבנות את המתחם האתגרי 
והמיוחד אשר העניק את חוויית הקיץ המושלמת 
למשפחה החרדית; החל בבחירה של אטרקציות 
חדשניות וכלה בהתאמה נכונה לצרכי הציבור 
החרדי, כל זה מתוך התפיסה של חוויה משפחתית 
כוללת לכל הגילאים, כך שֵיצאו בטעם של 'עוד'. 

"אני שמח ומאושר לראות את אלפי המשתתפים, 
ומודה מקרב לב למארגנים ולכל מי שנטל חלק 
בארגון הפרויקט הגדול הזה. העובדה שאנחנו 
על  מלמדת  תקלות  אפס  כמעט  על  עומדים 
המקצוענות והרצינות של כל הנוגעים בדבר", 
אמר ראש עיריית ירושלים משה ליאון בפתחו 
של האירוע, לקול תשואות הקהל שהודה לו על 
היוזמה ועל הלב הרחב לתת שבוע של אירועי 

תוכן איכותיים לילדי ישראל.
חברת אפקט נשכרה לצורך הפקת האירוע 
המורכב, וקצרה בסיומו שבחים רבים על התוצאה 
המושלמת. "זו השנה הרביעית ברציפות שאנחנו 
מפיקים את עולים לירושלים, אך הפעם זה היה 
מאתגר מתמיד, בשל העבודות בכניסה לעיר, הגידול 
במספר הממשתתפים והאטרקציות ועוד", מספר 
אפרים זילברברג מנכ"ל חברת אפקט. "בסופו של 
דבר הצלחנו לעמוד באתגר על הצד הטוב ביותר 
וזה ממלא אותנו בסיפוק ובגאווה", הוא מסכם, 
ומבקש להודות לראש עיריית ירושלים מר משה 
ליאון וכל מי שסייע והוביל את הפרוייקט על 

תרומתם הגדולה להצלחה.

חמישה ימי פעילות

פרויקט הקיץ הענק 'עולים לירושלים' נערך 
כאמור זו השנה הרביעית, אך הפעם לראש העירייה 
משה ליאון היה חשוב להרחיב את הפעילות 
המיוחדת הזאת, ולכן, בעוד שבשנים הראשונות 
הפעילות נתחמה בשלושה ימים בלבד, השנה היו 
לא פחות מחמישה ימי פעילות, כאשר האחרון בהם 
הוא היום )חמישי(, שבו אמור להתקיים גם אירוע 

הנעילה של פרויקט 'עולים לירושלים'.
ההחלטה להכפיל את ימי הפעילות באה בעקבות 
הביקוש הער של הציבור החרדי לאירועי תוכן 
מושקעים שכאלו. הצפי של עיריית ירושלים לאור 

לקחי העבר היה להגיע ל-100,000 משתתפים, אך 
ככל הנראה השנה המספר גדול יותר.

עשרות אלפי המבקרים באירוע 'עולים לירושלים' 
נהנו מפארק אתגרי לכל המשפחה, מתחם מתנפחים 
ענק, ג'ימבורי לילדים, תערוכת מיניאטורות, מיצג 
תלת ממד, משחקי חשיבה נושאי פרסים, סדנת 

דרבוקות, מתחם צילום ומתחם תחרויות.
זה הכל? ממש לא! השנה נהנו המשתתפים 
גם ממופע רב חושי סוחף, ארבעה)!( מתחמים של 
'ג'ונגל ירושלמי' כולל פינת ליטוף בעלי חיים, חוויית 
אקסטרים של 'המרפסת המעופפת', מתחם אקשן 

מסעיר ואפילו מתחם של ים ירושלמי.
וזה עדיין לא הכל: מהמתחם יוצאים סיורים 
מודרכים ללא עלות לאתרים ההיסטוריים בירושלים. 
מדובר בין היתר בעיר דוד, העיר העתיקה, מערת 

צדקיהו ומרכז דוידסון.
"לצד הפעילויות שיש במתחם עצמו, הסיורים 
באתרים ההיסטוריים של ירושלים זוכים להתעניינות 
שיא עם יותר ויותר אנשים שרוצים לקחת בהם 
חלק", אומרים המארגנים ומוסיפים כי השנה הוגדל 
דרמטית מספר הסיורים כדי לענות על הביקוש 

העצום של ציבור המבקרים שרוצים להכיר את 
ירושלים מקרוב ולהעניק לילדיהם את היכולת 

'לגעת' בירושלים של פעם.

גם השופטים מוזמנים

באירוע כה מרכזי בציבור החרדי, הגיעו למקום 
גם אישי ציבור רבים כדי לעמוד מקרוב על החוויה 
הירושלמית, לראות עין בעין את ההשקעה האדירה 
שהשקיעה עיריית ירושלים במתחם המיוחד של 
'עולים לירושלים'. ממלא מקום ראש העירייה 
הרב צביקה כהן התארח בתוכנית 'הפוך על הפוך' 
עם הרב משה בן לולו באולפן שנפתח במתחם, 
לשעה של שיחות עם פניות מאזינים כדי לתת 
להם עזרה ומענה. וציין: "היום ומחר יוצאים אלפי 
בחורי ישיבות בין הזמנים לטיול בפארק נחשונים, 
פרויקט שסיעת ש"ס ירושלים עורכת כבר חמש 
שנים בברכת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן 
שליט"א ובהוראת יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי. 
במקביל אלפי בני תורה מכלל המגזרים נהנים 

מטיולים ואטרקציות של משרד הנגב והגליל".
ואילו סגן ראש עיריית ירושלים הרב אברהם 
בצלאל התארח בתוכנית 'הפוך על הפוך' עם אפרים 
דוד, ששודרה במתחם 'עולים לירושלים' בבנייני 
האומה, המאזינים עלו בזה אחר זה כדי לשאול 
את סגן ראש העירייה שאלות שונות בנושאים 
מגוונים. בין השאר הוא התייחס לפסיקת בית 
המשפט בחיפה שפסל את האירוע לגברים שהיה 
אמור להיערך בעיר, והזמין את שופטי בג"ץ לראות 
את הלך הציבור החרדי ולבקר במתחם 'עולים 
לירושלים' בבנייני האומה כדי להבין את אורחות 
הצניעות של הציבור החרדי, והוסיף כי "הדבר הזה 
שכופים על ציבור שלם לא לעשות את האירועים 
שלו לפי אורחותיו, זה הוא פשע בל יכופר ואסור 

שזה ֵירד מסדר היום".

עולים לירושלים – בסימן עלייה
כמאה אלף משתתפים בשבוע אירועי התוכן שמפיקה עיריית ירושלים עבור הציבור החרדי • 
בהנחייתו של ראש העירייה משה ליאון הוגדלו ימי הפעילות והוגדלה ההשקעה במופעי התוכן 

• היום )חמישי( ייסגר שבוע הפעילות המאתגרת באירוע ענק

השנה הוגדל דרמטית 
מספר הסיורים כדי לענות 
על הביקוש העצום 
של ציבור המבקרים 
שרוצים להכיר את 
ירושלים מקרוב ו'לגעת' 
בירושלים של פעם

האטרקציה הירולשמית מלשפחה החרדית



46 ||| כ"ח באב תשע"ט 

 הסחיטה החילונית

מבול שקרים אנטישמיים שוטף את מוחם של אזרחי מדינת ישראל בימים אלו. זה הזמן לחשוף נתון 
אמיתי ומזעזע בפני הציבור החרדי, נתון אחד בלבד מתוך מאות, למען תהיה בפיהם תשובה קטנטנה 
בפעם הבאה בה יטען האנטישמי התורן כי אברך בישראל מקבל מקופת המדינה קצבה חודשית בת 7,800 
ש"ח – ורעהו המסית יפיץ כי מדינת ישראל משלמת מדי חודש את משכורתם של 20,000 משגיחי כשרות. 
אז הנה הנתון: במדינת ישראל קיים חוק הנקרא "חוק הקולנוע", במסגרת החוק מעניקה המדינה מדי 
שנה מימון לענף הקולנוע, כשמחצית מן הסכום המועבר מיועד עבור הפקת קולנוע עלילתי. כפי שמבינים 
קוראינו, הציבור החרדי שאינו נמנה על חובשי בתי הקולנוע בישראל, ואינו מחזיק בביתו את המכשירים 

הטמאים, אינו נהנה מתקציב 'חוק הקולנוע'. 
בלי ללמוד ליב"ה, הבנתי: 65.5 מיליון ש"ח בשנה, יוצאים מקופת המדינה, ללא החזר! ואני כחרדי משלם 
מיסים לא פחות מכל חילוני במדינה זו, ומחלק ניכר מהם – אף יותר, מממן זאת, למען מה? שיוכלו עוד 
כמה מיליוני אזרחי מדינת ישראל "לחיות בסרט", לשבת על כיסא מרווח בקולנוע וללעוס פופקורן. ולא 
פעם גם הוא צופה ב"יצירת איכות" ישראלית הטורחת להחדיר למוחו דברי ארס ובלע על אחיו החרדיים. 
אברך בישראל אינו מקבל 7,800 ש"ח בחודש, הוא לא מקבל שקל אחד! קופות המוסדות הן שמתוקצבות 
בסך של 770 ש"ח לחודש עבור כל אברך, נכון לחודש אב תשע"ט. יש שרשת כוללים אינה משלמת חמישה 
חודשים ואף יותר סכום זה מפני גירעון מצטבר בקופתה. אברכים שפנו למשרד החינוך בתלונה על כך, נענו 
כי הכסף אינו שלהם אלא של קופת המוסדות, אברך מצד עצמו אינו זכאי כלל למלגה ממדינת ישראל.

בישראל אין 20,000 משגיחי כשרות, דו"ח מבקר המדינה לשנת 2019 מראה כי יש רק 3,900 משגיחי 
כשרות. כמה מתוכם על חשבון המדינה? כ-300 בלבד! כל השאר ממומנים על ידי שוק הכשרות הפרטי 
אותו בוחרים צרכני הכשרות בישראל לממן מרצונם החופשי. פיקוח על הכשרות אינו חובה. בעלי העסקים 
בוחרים לשלם למשגיחי הכשרות בכדי להגדיל את קהל הלקוחות שלהם שמעוניין במשגיח כדי לוודא 

שהאוכל כשר. לא רוצים משגיח? לא צריך. מדינה דמוקרטית.
אבל איך אומר האנטישמי? אל תיתנו לעובדות לבלבל אתכם, ההסתה חשובה יותר, חשוב להם למכור 

שנאה.
אז בפעם הבאה ששואלים אתכם על ערך לימוד תורה ואחזקתו, דברו איתם על ערך לעיסת פופקורן וצפייה 
בדמיונות והזיות בשווי של 65.5 מיליון ש"ח בשנה על חשבוננו משלמי המיסים, כסף שהולך ואינו חוזר.

לסיום: מאמר זה לא נכתב מתוך שנאה, השנאה שמורה לאלו שדוד המלך לימדנו עליהם "ֲהלֹוא ְמַׂשְנֶאיָך 
ה' ֶאְׂשָנא ּוִבְתקֹוְמֶמיָך ֶאְתקֹוָטט, ַּתְכִלית ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים ְלאֹוְיִבים ָהיּו ִלי", ואף עליהם אנו מבקשים "ִיַּתּמּו 
ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם", יתמו חטאים ולא חוטאים, גם על הגרועים שבמסיתים )לפיד, ליברמן, 

קובי( עלינו לכוון בשעה שאנו מתפללים "השיבנו אבינו לתורתך..." 
את אחינו החילונים אנו דנים כ"תינוקות שנשבו" )ראה רמב"ם ממרים ג, ג. בית יוסף או"ח סי' שפה, 
חזון עובדיה אבלות ח"א עמ' תקלח(; שבי התקשורת החילונית קשה מכל סוגי השבי שבעולם, אין להם 
אפשרות לחשוב אחרת ממה שמכתיבים להם. באהבה גדולה ובמאור פנים עלינו להסביר את עמדתנו 
ולקרב לבבות ישראל לאביהם שבשמיים. הדברים נכתבים בימים בהם דמנו מותר ברחובות ופעמים שמידע 

שכזה עשוי לשפר את הבנתם של טובי בנינו ובנותינו בהסתכלות על התנהלותה של החברה החרדית. 

בברכת "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים"
אברהם משה כהן, ירושלים

דרך הרבים
 Haderec@gmail.com :פקס: 0733-700333 | מייל

תהילה שמעוני דוד רביבו 
סמינר כהנא ישיבת אורחות תורה 
בני ברק בני ברק 

ם י ס ר ו א מ
כ"ה מנחם אב

רות עובד  משה עומיסי  
סמינר אלקיים  ישיבת בית שמעיה 
בני ברק בית שמש 

ם י ס ר ו א מ
אור לי"א אב

רחל חסידי חיים קדוש 
סמינר החדש ישיבת תפרח 
ירושלים נתיבות 

ם י ס ר ו א מ
אור לד' אב

חנה אנקווה אליהו יוסף סנדרוסי  
סמינר לוסטיג  ישיבת וולפסון  
בני ברק ירושלים 

ם י ס ר ו א מ
אור לכ"ה אב

שושי זכריה  שמעון שר שלום 
סמינר בית יעקב פתח תקווה   ישיבת באר התורה 
אלעד  ירושלים 

ם י ס ר ו א מ
אור לכ"ו אב

אפרת ועקנין יצחק מזרחי 
סמינר קוק עטרת ישראל 
בית שמש ירושלים 

ם י ס ר ו א מ
ח' מנחם אב

הודיה דדש בן ציון יוסף 
סמינר החדש ישיבת חברון - גבעת מרדכי 
הר שמואל - ירושלים ירושלים 

ם י ס ר ו א מ
כ"ה מנחם אב

בתיה שרים יהודה יעקובוב 
סמינר קוק ישיבת יסודות התורה 
ירושלים ביתר עילית 

ם י ס ר ו א מ
אור לכ"א אב

שרי לוי איתמר בראשי 
סמינר בנות אלישיבע ישיבת מאור יצחק חמד 
ירושלים ירושלים 

ם י ס ר ו א מ
אור לכ"ז אב

תהילה מרזייב יוסף יגוודיוב 
סמינר בית בינה ישיבת באר התלמוד 
ירושלים אלעד 

ם י ס ר ו א מ
אור לכ"ז אב

בברכת מזל טוב 
למשפחות המאושרות 

 בורא עולם בקניין
ישלים זה הבניין לתפארת

מזל טוב
למכובדנו הדגול, מקים עולה של תורה

הגאון רבי מנחם מנדל 

פומרנץ שליט"א
ריש מתיבתא 'עוז והדר' ו'אור לישרים'

ומשפחתו הנכבדה שתחי'

ליום נישואי בנם החתן
כמר שמחה בונם הי"ו

בורא עולם בקניין ישלים זה הבניין 
לתפארת ולנחת

מזל טוב
למכובדנו היקר

הר"ר אבי מימרן הי"ו
ומשפחתו הנכבדה שתחי'

 ליום היכנס הבן
משה שמואל ני"ו

לנועם עול תורה ומצוות

 יהי רצון שתרוו ממנו ומכל יוצאי 
חלציכם רוב נחת דקדושה
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'אלול'. מרגישים את ה'אלול' באוויר. אין דרך 
להסביר את זה, רק להרגיש את זה. האברכים 
הסידורים  את  עושים  כבר  הישיבות  ובני 
האחרונים, כדי שיוכלו ביום ראשון הקרוב 
להיכנס לישיבה או לכולל, בידיעה שהם לא 
יוצאים משם עד מוצאי יום כיפור. 40 יום תחת 

כנפי השכינה...
זה גם מתחבר איכשהו עם הבחירות. בעוד 
שבועיים ויומיים הבחירות, והלחץ מתחיל. 
לכולם ברור: הלוואי ונרשום עלייה לכיוון ה-10 
ואולי ה-11; אויה לנו ואללי לנו אם נרד מה-8 
'שלנו'. זה לא רק בכייה לדורות כי מי יודע 
מה תעולל לנו הקדנציה הבאה, אלא זה גם 

חילול השם!
החילונים כבר יודעים לומר שש"ס תרוויח 
מזה שהבחירות ב'אלול'. במסגרת אווירת 
ההתקרבות לבורא עולם יהיו כאלו שישנו את 
דעתם באשר להצבעתם. הלוואי. אני אכן זוכר 

בערגה את מסעות התשובה של מרן רבינו זיע"א 
בחודש אלול. אהבתי ללוות את מרן למנחת 
ליד הכנסת בצאתו עם המסוק שהמתין לו 
)ראה צילום – מרן עם הנהג אברהם שלומי( 
ולהמתין לו בשובו, והיו פעמים שאף התלוויתי 
למסעות. אשרי עין ראתה; זכור אזכרנו! באחד 
העיתונים פורסם מאמר תחת הכותרת: "חודש 
הרחמים והבחירות", על משקל "חודש הרחמים 
והסליחות". לנו אסור לסמוך על כך; עלינו 
להילחם שוב על כל קול. אם אכן יהיה קל יותר 
לשכנע ולסחוף קולות אגב 'אדון הסליחות' וגם 

'בוחן לבבות' – מה טוב.

בחירות בסימן רעדה
אפילו הדגים בים רועדים. הבחירות הפעם 
הם בסימן רעד. הפחד הגדול הוא שליברמן אכן 
יהיה לשון מאזניים – מה שנראה כעת ריאלי – 

ויתעקש על 'ממשלת אחדות' וגם יתעקש 'בלי 
חרדים'. הפחד הזה הוא ממשי ומוחשי. אף אחד 
הרי לא יסכים לבחירות נוספות, פעם שלישית 
בתוך שנה, ואם ליברמן יתעקש על ממשלת 
אחדות, יש חשש שהליכוד יציב מועמד אחר 

זולת נתניהו לאותה ממשלת אחדות. 
כלומר, יכול להתממש תרחיש בלהות לפיו 
אנחנו החרדים נהיה המוקצים של הממשלה הזו 
כמו בממשלת לפיד-בנט. רק לחשוב מה יקרה, 
במיוחד מול שיח ההסתה נגדנו ההולך ומתעבה. 
יותר מתמיד אנחנו חייבים להיות 'רלוונטיים'! 
נשאר לנו לעשות את כל ההשתדלות, אבל 

ממש כל, ולהתפלל.

לענות אמן ולהצביע ש"ס
פגשתי בבת-ים שני אברכי חמד מרשימים. 
הם נאבקו בגלים השוצפים ואני חככתי אם 
לדבר על ש"ס, עד שאחד מהם שאל אותי: 
אתה לא כותב ב'הדרך'? ממילא נפתח לי צוהר 
והטפתי עבור ש"ס. אחד מהם היה 'חשוד' בעיני 
שיצביע למפלגה אחרת... ספרדי, אמרתי, 
לא יכול שלא להצביע ש"ס. האברך השני 
צחק: אתה יודע עם מי אתה מדבר? עם מנהל 
המדרשייה של ש"ס ביהוד... תהיה בטוח שהוא 

עושה קולות לש"ס יותר ממך... אמן.
חניתי ביום שני מול הביטוח הלאומי ברחוב 
שמעון בן שטח. אחד, מפחיד משהו, ניגש אלי 
לחלון ואמר לי: "אני מבטיח לך שש"ס תעלה. 
אני מרגיש את זה ברחוב". נדהמתי. תגיד, אמרתי 
לו, כתוב לי ש"ס על המצח? הוא צחק: "נהיית 
סנילי, אתה לא זוכר אותי? הייתי מגיע תמיד 
לכנסת עם רבי דוד ביטון, אח של צ'רלי..." 
נזכרתי. הוא התגלגל מצחוק והוסיף: "תגיד 
לרבי אריה שעשיתי לו השבוע שני שסניקים 

חדשים". 
ב'ועדת הבחירות' עובדים כמניין בני תורה 
שגויסו באמצעות חברת כוח אדם. המעסיק 
לא  לי שמעולם  אמר  מרדכי,  דני  שלהם, 
ראה מוסר עבודה ואחריות כמו אצל בוגרי 

ישיבות. איפה תראו עובד שמבקש לנכות לו 
את זמן התפילה משכרו, גם אם אומרים לו 
שזה 'ברשות ובסמכות'. עכ"פ אחד העובדים 
אמר לי השבוע: "לא האמנתי כמה קל לשכנע 
להצביע ש"ס... אתה מסביר לספרדי שהוא גם 
מצביע ביבי וגם רוכש לעצמו זכויות לעולם 

– והוא משתכנע".
אגב הכנסת: שלשום התפללנו 'מנחה' בכנסת 
בשני מניינים, בגלל צמד 'חיובים'. הראשון הוא 
רבי שלמה לוי, הגבאי המיתולוגי של בית הכנסת 
והמרכז התורני "זכור לאברהם" בקריית מנחם, 
בנשיאות הגאון רבי מיכאל עמוס שליט"א חבר 
בית הדין הגדול; השני הוא רבי ינון אזולאי. 
שניהם בתוך השנה ומאוד מקפידים לגשת 
ל'עמוד'. מאחר והיינו מניין 'בצמצום' דפק 
אזולאי על הסטנדר והכריז: "נא להקפיד לענות 

אמן, ולהצביע ש"ס"...

הרפורמים הרודפים
16 ארגונים, מפלגות ובודדים עתרו נגד 
'עוצמה יהודית' כמפלגה ונגד מועמדיה כאנשים. 
אני מעריך את העבודה שעושה גופשטיין את 
הלהט של מרזל ואת מלחמתו של בן-גביר 
למען העשוקים, אבל אני רחוק כמטחווי ארץ 
ממשנתו הסהרורית של הרב כהנא הי"ד. חכמי 
וגדולי ישראל כבר פסקו שהיה לו דין 'רודף' 
)למשל: לא מעט מהפיגועים הם בגלל העלייה 
הדווקאית להר-הבית; הגם שהרוצחים הללו 
לא בדיוק צריכים תירוץ בשביל לרצוח(; נציגי 
ש"ס בשעתו קיבלו הוראה לנטוש את מליאת 

הכנסת כשהוא נואם.
לא שזה מצדיק את הרדיפה נגדם מצד 
הם  כי  שונאים  הללו  המפה.  של  שמאל 
שונאים. הבטתי ברשימת העותרים וראיתי את 
'השורה התחתונה' )תרתי משמע(: "כל העותרים 
באמצעות המרכז הרפורמי לדת ומדינה רחוב 
דוד המלך ירושלים". תמיד או כמעט תמיד 
כשיש משהו אנטי דתי תמצאו את טביעות 

האצבע של הרפורמים.

 חודש הרחמים 
הסליחות והבחירות

אני לדודי
שאל מרן רבינו הראש"ל זללה"ה: מהו שאנו אומרים 'אבינו מלכנו מחוק ברחמיך הרבים 
כל שטרי חובותינו'? והלא קודם לכן כבר התחננו: 'אבינו מלכנו מחול וסלח לכל עוונותינו'?

ותירץ: נראה הכוונה בזה על פי מה שאמרו 'כל ישראל ערבים זה בזה', וחוץ מעוונותינו 
אנו מבקשים שימחל גם לעוונות של אחרים שהם כמו שטרי חוב שלנו.

ודודי לי
היום )יום חמישי( הוא ה'יארצייט' ה-18 של הגאון רבי אברהם פאם זצ"ל ראש ישיבת 
'תורה ודעת' באמריקה. לא פחות מהרבצת התורה שלו וההנהגה של עולם התורה באמריקה, 
יעמדו לו מן הסתם זכויותיו בשל הקמת ארגון הקירוב הענק – 'שובו' )וימחל לי רבי אברהם 
יוסף לייזרזון הי"ו שאיני מזכיר כעת את חלקו בהקמה זו; ועוד חזון למועד(. היום אולי מרבית 
תלמידי 'שובו' הם בנים למשפחות מסורתיות, כמעט כולם ספרדיות, והרשת עובדת בשיתוף 
פעולה גם עם רשת החינוך 'בני יוסף'. בתקופת פינוי גוש קטיף, וזו רק דוגמא, דאג סגן שר 
האוצר רבי יצחק )איציק( כהן למבנה חלופי ל'שובו'; הוא שגריר 'שובו' במשרד האוצר; 
זוכה לַכהן ככֹהן בפדיון הבן לתלמידי 'שובו' הנפדים בציון. זכיתי להיות בביתו של הרב פאם 
בפלטבוש כמה פעמים, אחת מהן הייתה במסיבת הודיה לחזרתו לחיים של רבי חיים מיכאל 
גוטרמן, מנכ"ל 'שובו'. זה היה אחד המעמדים המרגשים בחיי, אבל לא על זה באתי לספר.

פעם קודמת שהייתי בביתו הייתה בביקורו של שר הפנים הצעיר הרב אריה דרעי )כלומר 
כשהיה שר הפנים בגלגול הראשון, בשנת 1990( באמריקה. הוא התקבל בכבוד מלכים כיאה 
למי שהרב שך הגדיר כפטרון עולם התורה בארץ ישראל, פקד את בתי חכמי וגדולי ישראל, 
היה אורח של ישיבת לייקווד )לשם הגענו במסוק ממנהטן( והיה הנואם המרכזי ב'דינר' 
של ישיבת 'מיר'. למעשה, לבקשת ראשי ישיבת 'מיר' נעתר לנסוע לאמריקה, ואכן הופעתו 
ב'דינר' גררה השתתפות שיא של אנשים, גם גבירים שמדירים רגליהם מאירועי התרמה, 
שרצו לראות את התופעה החדשה הזו ששמה 'הרב דרעי'... הוא גם נפגש עם ראשי חברת 
ההשקעות מריל-לינץ', להם הציע רעיון מהפכני )דומני שרבי איצ'ה וולף היה הקופירייטר( 
שקשור להנפקת הרשויות המקומיות בישראל. הרעיון היה נשמע הזוי; לימים רבים תמכו 

בו. ככה זה: לא אחת הרב אריה דרעי הקדים את המאוחר בבחינת חכם עדיף מנביא.
הייתי הקטן שבחבורה והתבקשתי להיכנס לביתו של הרב פאם ולברר אם אפשר להיכנס. 
החבורה כולה המתינה בשיירת הרכבים ליד הבית )רכב אחד, מאובטח ומאובזר באנשי אבטחה, 
קיבלנו למורת רוחנו מהקונסוליה בניו יורק( כדי לשמוע שאפשר להיכנס. צלצלתי בפעמון 

ופתח לי אחד שנראה היה כ'גבאי' של הרב או חברותא שלו או משהו כזה. 
אמרתי את סיבת בואי והוא אמר: 

"בוודאי שאפשר להיכנס". 
ביקשתי בעדינות שישאל את הרב בעצמו ולא יענה לי על דעתו. 

ואז אמר לי: "אני אברהם פאם". 
כמעט התעלפתי. לא היה מתאים לי שהוא עצמו – יו"ר מועצת גדולי התורה, ראש 
ישיבת 'תורה ודעת', מזקני מנהיגי אמריקה – יפתח את הדלת בעצמו. זאת ועוד: הוא לבש 
חליפה קצרה ומגבעת רגילה, והקרין פשטות שלא הסתדרה לי. מהמפגש המרתק שהיה 

שם – והשיחה הייתה לא קצרה – את זה אני הכי זוכר.

מבחן בוזגלו
צבי יעקבזון

אללי לנו אם נרד מה־8 שלנו. מרן רבינו זי"ע בדרכו לעוד עצרת אלול



בס״ד

בֶּן ָאָדם,

מַה
ם?!  נְִרדָּ

ָ  לְּך

 לעמוד על
נפשנו!

התגייס עוד היום למערכה!

התאחדות הספרדים
שומרי תורה תנועתו של 

מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל


