
גרינצייגאב?

ביבירקלא
מפניראשונההזהירההחרדיתהיהדות

שנטלונסבלובלתימוגבלהבלתיהכוח

המשפטומערכתבפרטבג"ץלעצמם

למעלהלפניכברבכלל.ישראלבמדינת
נגדלמחאהרבבותיצאועשוריםמשני

בג"ץ.שלטון
באיחורמצטרףהכלבסךנתניהו

שיפוטית.דיקטטורהנגדמאבקלמאבקנו,

לדתייםושמאל,לימיןשייךשאינומאבק
קווהסטטוסעלויכוחכאןאיןחילוניים,או
שלוםהסכםעללאהלכה,מדינתעלאו
מאבקכאןישותמיכה,קצבאותעלולא
עריצות.מולולדמוקרטיהאזרחלזכויות

(18-20בעמ׳המלא)הטור

ניב•רקדא

היוםסד1גוינצ"ג/עלאב•

כתבשלושלםכבדבלבפומביתהקראהלאחרהאחרון,בשבוע

מנדלבליט,אביחיהיועמ"שידיעלהממשלהראשנגדהאישום
הצמודהחיבוקלפשרתוהיםהחרדיבציבורגםבודדיםקולותנשמעו

אין.ומוצאקרבהפוליטיסופושלכאורהלמרותלו,זוכהשנתניהו
נתניהו.רקלאלפחותנתניהו,אינומזמןשהנושאהואהעניין

היוהחרדיותבמפלגותשגםיתכןמתוקנתובמדינהמתוקןבעולם

בנחתהמשפטייםענייניואתלנהלכבודאחרלרוה"ממציעים

כולההמדינהואתהפוליטיתהמערכתאתלגרורולאהקיסריממעונו

מתוקנת.מדינהשאיננואלאלסחרחרה,
לגדועהחלטהבהינףיכולנבחרבלתימשפטיפקידבהמדינה

בריאות(אופנים,שר)אוהממשלהראששלהפוליטיתהקריירהאת
דיקטטורה.היא

מלךה-61,לואישלראשובגיליוטינהנערף1793בינואר21ב-
השחרוראתהמערביהעולםברחביזהצעדמסמלהיוםעדצרפת.

מדינהקרי,לדמוקרטיה,והמעברוהדיקטטורההמלוכהמכבלי

העם.נבחריבידימתקבלותשהחלטותיה

אינושחוקלחדדרצויחוק,מדינתהיותנועלהמללכלבתוך

שנבחרוהעםנציגירובידיעלשהתקבלוהחלטותהואהחוקקדוש,

לשנותם,אולבטלםונבחריוהעםובידינחקקוהעםבידילכנסת.
שיהיה.ככלוצודקחכםבכיר,שופט,אופקידבידילאאופןבשום

ובלתימוגבלהבלתיהכוחמפניראשונההזהירההחרדיתהיהדות
ישראלבמדינתהמשפטומערכתבפרטבג"ץלעצמםשנטלונסבל

נגדלמחאהרבבותיצאועשוריםמשנילמעלהלפניכברבכלל.

בג"ץ.שלטון
דיקטטורהנגדמאבקלמאבקנו,באיחורמצטרףהכלבסךנתניהו

איןחילוניים,אולדתייםושמאל,לימיןשייךשאינומאבקשיפוטית.

שלוםהסכםעללאהלכה,מדינתעלאוקווהסטטוסעלויכוחכאן

ולדמוקרטיהאזרחלזכויותמאבקכאןישותמיכה,קצבאותעלולא
עריצות.מול

לאוהמגויסתהמשומנתהתקשורתיתשהמערכתלקוותרקנותר

מנדטים61לגייסיצליחהימין־חרדיםושבלוקאסוןעלינותמיט

להינצלהאחרוןבמאבקנצליחאולי,כךהבעל"ט.ג׳מועדבבחירות

החוק׳.׳דיקטטורתמכבלי

תחילהפרקליטות

הממשלהלהרכבתוהמועמדהרמטכ"להחזירלכן,קודםיממה
הדבריםמצבולפיהמדינה,לנשיאהמנדטאתגנץבנילשעבר

מדינתליברמןאיווטשלהאחרונהבהצהרתובהתחשבהנוכחי,

שלישי.בחירותלסיבובנמנעבלתיבאופןצועדתישראל
התמיכהשאלתסביבינועוהקרובותהבחירותנראה,שזהכמו

והיועמ"שהפרקליטותנגדמאשים""אניבמסעפצחשכברבנתניהו,

כאן,גםדרעישלהמקוריבמודלכמוהתפורות׳,החליפותב׳נאום
אךהמנדטיםבתחוםאסטרונומיתתוצאהעםלסייםרוה׳׳מעשוי

$TS1$אך$TS1$

$DN2$אך$DN2$
מהשלל.ליהנותממנושתמנעמשפטיתהרשעהעםגם

ובמרכזהימיןבמחנהגםשרבים,העובדהמשחקתנתניהולרעת

ככלומגמתי""מזוהםשלו,אישיענייןבמאבקרואיםהשפוי,

בדעתהקרוביםבחודשיםלהחדירעליוזאת,לשנותכדישיהיה.

השחוקהציבוראמוןעלהפרקליטות,עלבבחירותמדוברכיהקהל
שהחלוהימיןמפגיניבתמיכתאותה,לשנותהאפשרותועלבמערכת

לרחובות.לצאת

באמצעותאו)ישירותיציגאםנתניהויעשהטובכך,לצורך

לשפצורומסודרתמוגדרתתוכניתאוחנה(אמירוהפרקליטהשר
במשטרהקולוסאלייםלשינוייםהחוק,ואכיפההמשפטמערכת

דוקטרינתולמחיקתהמשפטבבתיהנפוטיזםלשידודובפרקליטות,
ומכווניםמדויקיםמסריםעםכזה,ממוקדקמפייןשפיט׳.׳הכל

אתלעוררעשויומזרחה(,כחלון־ליברמן)מצביעיהרחבלציבור

מתרדמתו.הימין

דייסהבישלהמדינה

כשהשאלההבעל"ט,בבחירותיקרהמהלהעריךכמובןמוקדם

ישתנהוהאםהגושיםביןקווהסטטוסיישברהאםתהיההמרכזית

שניעלמספרהיהודיהפולקלורמאזניים.כלשוןליברמןשלמעמדו

קשותנישואיםשנותשלעשוריםאחרימעלהלשמישהגיעונפטרים
חייהם.אתשמיררולרעיות

היווייסורים"סבלפסוקונפסקומידהדיןביתבפניהראשוןניגש

פסעכולוומאוששהשני,זאתשמעעדן".בגןמקומךגורלך,מנת

דרכו.אתמלאךחסםשאזאלאחברובעקבותקדימה

משלו..."גרועהיותראףאשתי"והלאנזעקחלקי?"ייגרע"במה

נשויהייתכבראתהאבלאמת,"הןבניחותאוהשיבוחייךהמלאך

האוצומשודדוברותצילום:חזקיהודוניהתקציב,שלהחדשהבוס

גושהמוכז-שמאל
לחלוטיןכמעטמיצה
מצביעיו,מאגואת

הותיובביתהימיןגוש

.בתרגוםמהםכשליש

המנדטים,לשפת

מנדטיםעשוכשנים

צפוימיןמצביעישל

הפוליטיבמשחק

בשנההאחווגה

אםבסלון.מהכורסא

בבתההצבעהאחוזי

שללאלוישתווים

נתוניאםמודיעין,

הקלפיותבטבויה
רמתעםיתאזנו

הימין-גושהשרון,
אתיחצהחודים

,ברווחהשישים

עמוד 1



גדולוחלק"מאחר

אינוהחרדימהחינוך

התקציב,בבסיס
תיאלץבומצבבכל

לקצץהמדינה
הישיבותבתקציב

אפשרותמוללמשל,

לעמודשלא

לחוזיםבמחויבויות

תשלוםכמועתידיים,

לושהתחייבולקבלן

גדולסכוםבהרשאה

הבחירההשנה-יותר

תקציבילרעתצפויה,
שיינזקוהתמיכות

מעודהחלקשות.

לרובהתקציביםחודש,

החרדייםהמוסדות

מאשרפחותקצתיהיו

לפיד..."בעידן
לע"םגרשום,בןעמוסצילום:מאשים''אניקמפייןפותחווה"מוחליפות,סטרואידיםעל

ראויאחתפעםשנפלמיראשון.בזיווגכזולאישהלכןקודם

שוטההואחופשיתמבחירההטעותעלשחוזרמילרחמים,

עליו".לרחםשאסור

נודףיהדותשלשריחמהכללחיסולבמסעואםלדעתאין
שילמדרצוימקום,מכלהיהודי,בהומורגםליברמןנתקלממנו

בפעםצ׳אנס.ונותניםמרחמיםהבוחריםאחתפעםהלקח.את

משכבר,טעותועלשחוזרשוטהבולראותעשוייםהםהשניה

אתוגוררממשלהולהקיםהישגיםלמנףהאפשרותעלמוותר

תוחלת.וחסרבזבזנינוסף,בחירותלסיבובישראלמדינת

האמוןהואשלישית,בחירותבמערכתטובאחדדברישאם
בהקמתנכשלוהםכן,כשלוחיו.הישראליהבוחרשלהמחודש
כנראהחלקםלפחותכן,ציבורית,אחריותחסריהםכן,ממשלה,

עומדיםהםהיי,אבלבקלמר,מחודדיםהכיהעפרונותלא

שלהם.בהבטחות

מחיר,בכלביביעםרקשילכוהבטיחווש"סהתורהיהדות

שנוכלכדישפםגילחפרץעמירלבן.כחולשלבפיתוייםועמדו

וקיים.לנתניהויצטרףשלאמבטיחכשהואשפתיואתלקרוא
גםמה?נחשווכן,ובחרדים,בימיןיבגודשלאהבטיחנתניהו

שלפתורההבלתיהחידהליברמן,איווטואפילוקיים.הוא

מלבדממשלהבשוםישבשלאהבטיחהישראלית,הפוליטיקה

ביצע.וגםחילונית,אחדותממשלת

ואמיניםטוביםכךכלכולםאםשואלים,בטחאתםעכשיו

שאתם,כמובןהיאהתשובהכך?כלהסתבכנוזאתבכלאיך

מדינתועכשיואפשריתבלתיכנסתהרכבתםאשמים.הבוחרים,

שבישלתם.הדייסהעםלהתמודדצריכהישראל

חדשהימיןמפלגתדרושה:

המנתחיםהסוקרים,הפרשנים,בפנישתעמודהשאלותשאלת

סיכויקייםאכןהאםהיאהקרוביםבחודשיםנייעסחובביוסתם

שיחייבסטטילמצבשובנחזורשמאאוהגוש,להגדלתממשי

כדיגוא"צ?ביאתעדחלילהוחוזררביעיתבחירותמערכת

בסקרלרגעלהציץכדאיכך,כלמורכבתשאלהעללהשיב

האמת.נתוניביותרהאמין

הצבעהמ-%57יותר)עםמובהקתימניתעירבטבריה,

בסךהאחרונההבחירותבמערכתנרשמוהבלוק(למפלגות
במודיעין־מכביםזאת,לעומתהצבעה,אחוזימ-06פחותהכל
לבן,כחולביתנו׳,ב׳ישראלתמיכה62%)עםשמאלמעוזרעות,
בניהאוזן,אתלסברכדיהצבעה.76%נרשמוומר"צ(העבודה

הכלבסךרשמההחרדי,במגזרההצבעהחתךשלהמייצגתברק,

הצבעה.77%

מרכז-לגושהצבעה75%)השרוןרמתבבקשה.עוד?רוצים

לגושהצבעה52%)יםבתנאים,הצבעהל%37הגיעהשמאל(

52%רקלקלפיהביאהביתנו(לישראלנוספים18%הימין,

יגלהקלפיותממופהניתוחבולטות,דוגמאותואלו!(הצבעה

כגוןשמאל,לאזוריימיןאזוריביןיותראףמובהקיםפערים

העיר.דרוםלעומתאביבתלצפון

לחלוטיןכמעטמיצההמרכז-שמאלגושפשוטה:המשמעות
להגיע,ניתןבלתיכמעטל-%08)מעברמצביעיומאגראת
קשהבמצבחוליםבחו"ל,המתגורריםבישראליםומדוברמאחר
גוששונות(,אישיותמסיבותלהצביעממנושנמנעמינוריואחוז

המנדטים,לשפתבתרגוםממצביעיו.כשלישבביתהותירהימין

הפוליטיבמשחקצפוימיןמצביעישלמנדטיםעשרכשנים

בסלון.מהכורסאהאחרונהבשנה
נתוניאםמודיעין,שללאלוישתוויםבבתההצבעהאחוזיאם

הימין־חרדיםגושהשרון,רמתעםיתאזנובטבריההקלפיות
ברווח.השישים,אתיחצה

להביאהואהבלוקומפלגותנתניהובפנישניצבהיחידהאתגר
במערכתמיקודהואהמסרולהצביע.לצאתאנשיםאותםאת

ימיןמפלגתהואהנראה,ככלביותר,החשובהכליאבלהמשפט,
באפרילהבחירותבמערכתנזכור,הבהנוספת.חילוני-מסורתי

וגםלו,הנחוץמהרובקולמ-005,1פחותרחוקהימיןגושהיה

שלהרביעייה)באדיבותמנדטים60השיגהחדשהימיןללא

כחלון(.
להצביע.למילהםאיןשפשוטרביםחילוניםימיןמצביעיישנם

הםולליכודעבורם,אופציהאינןוהדתיותהחרדיותהמפלגות

אישיתאהדהחוסרבעיקרשונות,מסיבותלהצביערוציםלא

תמנעהשקפתםעלשתענהחדשהמפלגהשלקיומהלנתניהו.

אתלרכךידעשנתניהובתנאיזאתכלקולות,שלמיותרבזבוז

למפלגותלהצביעבקריאהויתמקדהמפורסם,המנדטיםמשתה

עצמה.לליכודדווקאולאוהבלוק

עצמאיתתתמודדהחדש׳׳הימיןכיבנטשלהכרזתולפיכך,

הבעיה,אתולפתורהצורךעללענותעשויההקרובות,בבחירות

מינויעםכברובנטנתניהוביןשררהשכזוהבנהכיהנמנעמןלא

היחסישהכישלוןלקוותרקנותרהביטחון.שרלתפקידהאחרון

בנטשלמעמדםאתשחקלאבקלפי,האחרוניםהסיבוביםבשני

מצביעיהם.בקרבושקד

השובעשנותתמו

שהוזכרהההבטחותקיוםבסוגייתהאורנקודתלמעט

השיתוקמלבדכלכלי.אסוןהןא׳()מועד2020בחירותלעיל,
רפורמותומונעארוכהתקופהכברהממשלהבמשרדישאוחז

והחללסיומו,מתקרבהמדינהתקציבגםחיוניים,צעדיםושאר

.1מה02.1.1 ישראלמדינתשלהכספיםניהולסמכויותכליעברו0202.1 י

חזקיהו.רוניהכלליהחשבאחדאדםשללידיו

לפניהנוכחילתפקידושנכנסהפרטיהשוקבוגרחזקיהו,

כיצדתקציבבהעדרבלעדיתשיחליטהאישיהיהשנים,

ממשלתיפנימימזכרישראל.מדינתשלהכספייםענייניהיתנהלו

ההנחיהתחתמגבלותיו,אתמפרטלראשונה,כאןשנחשף

שנתי(דושלנו,)במקרהמשנתיהופךהתקציבכיהמרכזית

מחודשממוצע,ביתמשקכמותתנהלישראלומדינתלחודשי,

טווח.ארוךתכנוןובלילחודש

ההוצאהוגםקשיחהשאינההוצאהשוםאיןהמזכר,פיעל

בצרכיםבגידולהתחשבותאיןמקוצצת,להיותיכולההקשיחה

חדשותהתקשרויותאיןאדם,כוחגיוסיאיןממשלה,משרדישל

המאושריםלמעטקיימותממשלתיותלהתקשרויותהמשךולא

חריגים.בוועדתשיעברו

עבורושיבנהצל׳ב׳תקציבעקרוניתלהתחשבצריךהחשב

השנתימהתקציב12חלקיופירושובאוצר,התקציביםאגף

הסכוםזהווחוזיות.חוקיותהתחייבויותפלוסשעברההשנהשל

להרכבתעדבינתיים,חודשמדילהוציאשניתןהמקסימלי

ממשלה.
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בתקציבהמובניתהבעייתיותאתמסבירבאוצרבכירגורם
עםלהמשיךמחויבשהאוצרלמרותראשונה,"בעיהשכזה:

המדינהשבהכנסותהרידאשתקד,ההתחייבויותלפיההוצאות

כדינדרשותהתאמותלעשותיכוללאהואוכדומה()מיסוי

המסהטבותכלעםלהמשיךמחויבוגםההכנסותיעדאתלשמר

שלקיומןבשלאוטומטית)ומחודשותהבחירותלפנישניתנו

הכנסת(".יסודלחוקבהתאםהבחירות,

הבעיההנהשלנו,היומיוםמחיירחוקההזוהבעיהאםאבל

ולפגועהחרדיהציבורעלישירותלהשליךשצפויההשנייה

מאחרבאמצע,ייתקעוגדולים"פרויקטיםהתורה.בעולםקשות

הרשאהונתנהפרויקטשעברהבשנהפתחהשהמדינהובמקרה

הכספיםלשנתיותרגבוהבסכוםלהתחייבהרלוונטילמשרד

אוולבטלהאלוההרשאותאתלעצורייאלץהאוצר,2020

תקציבימיחסלחרוגלאכדירבים,ופרויקטיםחוזיםלהקפיא
שעברה.משנה12חלקישל

החרדיהחינוךעלמהותיתהשלכהתהיהישירה,"כתוצאה

בכיראותומסבירקשה",להיפגעשצפוייםהתמיכותותקציבי

התקציב,בבסיסאינוהחרדימהחינוךגדולוחלק"מאחרבאוצר.
מוללמשל,הישיבותבתקציבלקצץהמדינהתיאלץבומצבבכל

תשלוםכמועתידיים,לחוזיםבמחויבויותלעמודשלאאפשרות

הבחירההשנהיותרגדולסכוםבהרשאהלושהתחייבולקבלן

לח"כיםגםקשות.שיינזקוהתמיכותתקציבילרעתצפויה,

תקציביותהעברותשאיןמאחרבנידון,לעשותמההרבהאין

מאודמצומצמתכזהבתקציבהכספיםלוועדתההזדקקותולכן

בלבד".נישתייםלעניינים
המורכבתלגירסהמתחברפחותמהקוראיםמיאיואם

חודש,מעוד"החלהתחתונה:השורהאתמסכםהואוהארוכה,

מאשרפחותקצתיהיוהחרדייםהמוסדותלרובהתקציבים

לפיד...".בעידן

תזנ9וןשלעניין

כיכבהאחרוןבשלישיבישראל.פוליטיפרשןשלחייוקשים

רביעייתנכשלהברביעילנפשו".אחד"כלושלחבכותרותאיווט

בחמישיהכנסת.לחבריעברוהכוחהממשלהבהרכבתכחולבן

נתניהופתחביוםבווכברהממשלהראשנגדאישוםכתבהוגש

התייצבובמוצ"שסטרואידים,עלבנאוםהבחירות,בקמפיין

ונכנסהעיתונות׳את׳פגושבאולפניסערגדעוןהליכודבכיר

עלמחמאותהקדמתואחריממלכתיתבארשתבנתניהו,חזיתית

רוה"מ.שלהרבפועלו

מעזיםבקושיהימיןבגוששרביםמהאתבקולביטאסער

בבחירותגםמצב,בשוםיצליחלאכברשנתניהוהחששללחוש.

הדרישה,בכלל.ממשלהאוימיןממשלתלהרכיבנוספות,

אםבסיומן,הליכוד,לראשותבזקפריימריזלעריכתלפיכך,

להרכיבאחדיםימיםשלצ׳אנסיקבלהואאחר,מנצחיוכתר

שלישיות.בחירותולמנועממשלה
בכיראףכזה.מפריימריזלהרוויחרקעשויסערפניו,על

בראשראשלאתגרלהתייצבשמסוגלכמינראהלאבליכודאחר

המתפקדיםשלמסויםאחוזיהיההדבריםומטבענתניהו,מול
השלטוןלאיבודהחרדכזהאוהממשלהמראשמרוצהשאינו
המקראי,לעמיתושבניגודאלאגדעון.עבורלהצביעועשוי
למספריםזקוקסערקומץ,בעזרתוניצחלוחמיורובאתששלח

אותותמצבהמתפקדיםמכלל25-40%שלתוצאהממש.של

אחוזיםוחמישהמעשריםפחותשאחרי.ביוםהמובהקכיורש

בקושיהואמארבעיםיותרועלהצעד,עללהתחרטלויגרמועוד
מפנטז.

ההצהרהאחרייממהבטיימינג.נעוצהתמיד,כמוהבעיה,

דווקא)שנחשבכץחייםח"כהליכוד,מרכזיו"רנועדהנועזת

העקרוניתוההבנההממשלה,ראשעםסער(שלבריתולבן
לראשותפריימריזעריכתעלמדברתהשנייםביןשהושגה

שבועות.כשישהבעודהתנועה

עשוילתוצאה,המקוריתההצעהביןהמשמעותיההבדל

עשריםבתוךשייערכובזקבפריימריזהאחוזים.עלגםלהשליך

מניעתשללמסרמרובהמשמעותתהיהההמתנה,ימיואחת

גםלגרוםעשויכזהמסרהשלטון,והצלתנוספותבחירות

סער.עבורלהצביענתניהוחובבילליכודניקים

ופתיחתהכנסתפיזוראחרישייערכופריימריזמאידך,

יוצפוהליכודמצביעיבמנדטים.כלקודםיימדדוהקמפיין,

להביאשיכולהיחידהואשנתניהוכךעלשיצביעובסקרים

פוטנציאלייו"רשאףמספריםמנדטים,40בואכה35לליכוד

כזה,במצבבסקרים.לאגםלהביא,זהבשלבמסוגללאאחר

ייחלצוסערממחנהנתחיםשגםכךהפוך,סחףלהיווצרעשוי

הכנסתדוברותצילום:מלניאל׳ח׳׳נהתמ"א,בביסול"אבק

בנתניהו.ויבחרוהמולדתאתלהציל

לאחריממהההצעההעלאתעצםהיאנוספתתזמוןבעיית

הליכודבשפתשמתפרשבמהרוה"מ,נגדהאישוםכתביפרסום

היהסערהאישית.חולשתובשיאהמנהיג,בגבסכיןכתקיעת

מידההכרזהעםיוצאהיהלויותרגבוההלגיטימציהלקבלעשוי

חולשהשלברגענתניהו,ידיעללנשיאהמנדטהחזרתלאחר

לאיבודשהחששבכךהןפעמייםמרוויחהיהאזפוליטית,

מספיקהיההנותרשהזמןבכךוהןיותר,מוחשיהיההשלטון
הכנסת.פיזורבטרםעודהפריימריזלקיוםבשפע

קדנציהסוךחלוקת

מנועלדומםהספיקובקושיאביבייםהתלהמיניבוסיםנהגי

מועצג"תאישרהבמהלכובהול,מבצענערךוכברהשבת,בצאת

יעקבהבריאותשרסגןשלהאפשרימינויואתישראלאגודתשל

היינויותרתורניתבבמהמעבר,בממשלתשרלתפקידליצמן

קבועבסיסעללשרשכזהשרביןבהבדליםלדוןמעמיקים
בחוקליעדיםמכסותביןלפעריםמתבקשתהשוואהועורכים
ואכמ"ל.הגיוס

ונתניהובהינתןלמכה,תרופהה׳מועצת׳מקדימהלכאורה,

בהתאםכשר,מכהןהואבהםהתיקיםמארבעתלהיפרדייאלץ

מפולפלותפרשנויותשלתיליםתיליהמפורסמת.פנחסילהלכת

אוכךאותה.לתקןשנועדהיסודובחוקזובהלכההשבועעסקו

עלהחופשימרצונולוותרעשוישנתניהוהנחהמנקודתנצאכך,

זאת.לעשותעליובלצוותהעונגאתמבג"ץולמנועהזו,המטלה

מנומקשבמכתבדרעי,השרהואהפוטנציאלאתמידשהביןמי
ביןנעובימינהבליכודהמודדכיהסבירהממשלהלראששנשלח
קופחהש"סבעודמנדטים,ל3.2שרועדמנדטיםשנילכלשר
תחושהאכן,במליאה,אצבעות4.5לכלשרשלמחפיריחסעם

אתשיאזנונוספיםשרתפקידישניבמכתבודורשדרעיקשה.

והרווחה.העבודהומשרדהחקלאותמשרדהתמונה

בממשלתהרביעיתבצלעגםהיחידי,המקופחאינודרעי

תנאיםהשוואתלמצערדורשיםהתורה,יהדותקרי,המעבר,

שלושהמאיישיםוסמוטריץ׳פרץבנט,אםהגודל.שוותלימינה
התחבורהוגםבמיוחד,נחשקאחד)מהםממשלהמשרדי

מסתפקתהתורהשיהדותהריגבוה(,במדרגנמצאיםוהחינוך
במפלגהדורשיםלפיכך,בלבד.מפתחתפקידיבשניעתהלעת

נוסף.אחדתיקלפחותלקבל
טרםבגללההסיבהתחילה,במחשבהמעשהשסוףאלא

שישהיסודיתבהבנהנעוצהלנתניהוכזורשמיתדרישההוצגה

הסיעותביןקודםהתפקיד,איושעללהסכמותראשיתלהגיע

עצמן.הסיעותבתוככיואזהמפלגהאתהמרכיבות
שאחריקובעהתורהודגלישראלאגודתביןהרוטציההסכם

לנציגהשלישיהתפקידיינתןהבריאות,ומשרדהכספיםועדת

מספרהואהמשבצתלאיושהטבעיהמועמדהתורה.דגל

מקלב.אוריח"כברשימה,
היסטוריהסכםבאותונוסףסעיףהדרישות,תמולאובכך

מנדטים,שלזוגיאיבמספרהסיעהוזכתהבמידהכימכריע

החוקבמסגרתשרסגןאוכשרשיכהן׳אגודה׳נציגיתפטר
אבלאין,אמנםנורבגיברשימה.הבאהזוגיהמקוםעבורהנורבגי

המקופחאינודרע׳

הרביעיתבצלעגםהיחידי,

קו׳,המעבר,בממשלת
,דורשיםהתווהיהדות

תנאיםהשוואתלמצער

פוץבש,.אםלימינה

מאיישיםוסמשו־יץ׳

ממשלהמשוד׳שלושה

נחשקאחד)מהם

שיהדותהויבמיוחד(,

מסתפקתלעתהתווה
מפתחתפקידיבשניעתה

דורשיםלפיכך,בלבד.

תיקלפחותלקבלבמפלגה
נוסףאחד

החודשיםעבורבוצורךאיןהכיבלאוכיטוענים׳דגל׳בחוגי

יהדותתנטוששאםלהבטיחרקנועדוהנורבגי)מאחרשנותרו

מהכח"כ,לכהןהמתפטרהשריחזורהממשלה,אתהתורה

להתפטרפרושאוליצמןעלוכימעבר(בממשלתרלוונטישלא

פינדרוס.יצחקהדגלאיהמזכ"ללטובתמהכנסת

כךלמחצה,לפעולשהציעמיהיהפשרה,שלכמוצא
בתמורהוהואלמקלב,שייועדנוסףשרתפקידתדרוששהמפלגה

שעדלקוותנותרכך,אוכךפינדרוס.לטובתמהכנסתיתפטר

ותתקבלהפנימייםהדיוניםיסתיימוה-22הכנסתכהונתסיום
הכרעה...

התגדאתו?

ידונובמהלכוהשמאים,לשכתכנסבאילתנערךהשבוע,

במשרדהתכנוןמנהלשליחסיתהטריהבהחלטההמשתתפים

עוזבכללהיאבקשמתכווןמי.38תמ"אלביטולהאוצר,

מלכיאלי,מיכאלח"כהואבמיוחדדרומההמריאואףבהחלטה,
בהערצהעדייןנלחשששמוומנוסה,ותיקובניהתכנוןשועל

הועדהחדרבואכהספרא,כיכרשלהמבריקיםבמסדרונות

השישית.בקומה

עלהנוצרעומסבשלהואהתמ"א,לביטולהמרכזיהנימוק

יעילותלחוסרבנוסףהתוכנית,מקודמתבהםבאזוריםתשתיות

ארבעהומונההטענות,עלוכלמכלחולקמלכיאליאךמספק.

ראוילשיפור.מעניינתהצעהוגםבמיוחד,חשוביםנימוקים

רלוונטיותוההשלכותמאחרלב,תשומתביתרדבריואתלקרוא

חרדיות.משפחותאלפילעשרות

החרדי,בציבורבעיקרהיאשהפגיעהלחדדחשוב"תחילה

תמ"אשל"היתרונותמלכיאלי.אומרשאפרט",מהטעמים

שהגבוהבעלויות,החיסכוןכלכליהראשוןארבעה:הם38

רגילה,בתב"עהאזרחיםעלהמוטלהשבחההיטלהואשבהם
הבנייהעלותמוזלתובכךההיטלאתאין38שבתמ"אבעוד

מהרבים,מיליוניםולפעמיםשקליםאלפיבמאותפרויקטבכל

לכלמעניקהוממילאהיזם,עבורלכדאיתהעסקהאתשהופך

ביורוקרטיהואהשניהיתרוןכסף.איןחינםנוספיםחדריםדייר
העירוניות,המערכותעםלהתמודדמסוגלמנוסהיזםבעוד

מחסומיאתלצלוחאפשריבלתיעדקשההפשוטלתושב

השונות.הועדות

עמדהתוכניתבבסיסהריבטיחותיהואהשלישי"היתרון

איןהישנותהשכונותכשברובטילים,אואדמהמרעידתהחשש
החדשיםהחדריםואחדמאחרהבעיה,אתפותרוזהממ"דים,

עםבנראותהואהרביעיוהיתרוןמוגן,שטחהואדירהבכל

פניאתמחדש38תמ"אשכונות׳,׳שיקוםתוכניתשלגסיסתה

וכדומה".מושקעלובימעלית,מוסיףהבניין,

היזמיםשבסוףטוענים"באוצרמלכיאלי,טועןמה","אלא

בפריפריה,משקיעיםולאיותרהמבוססותהעריםאתמעדיפים

מקוםבכלזהותהבנייהועלויותמאחרהגיוני,טיעוןהכלבסך
בדימונה.ולאאביבבתלבונוסדירותיעדיףבראשוןשעיניויזם

שיזםכךליזמים,הקלותלתתלתוכנית,שיפורבהצעתעונהאני

אםאותםלקבליוכלאביבבתלנוספיםבניהאחוזישירצה

ודפח"ח.בדימונה",בנייניםישפץ
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