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על  עולמים  בורא  יתיישב  יום,  שבעה-עשר  בעוד 
ויתקעו,  שופרותיהם  יטלו  שישראל  בשעה  דין.  כסא 
ַקע  ִיתָּ ִאם  וישב על כסא רחמים.  יעזוב את כסא הדין 
ִעיר ְוָעם ֹלא ֶיֱחָרדּו? שואל הנביא עמוס. אכן,  ׁשֹוָפר בְּ
גם בדורנו, ניתן למצוא יהודים יחידי סגולה החרדים 
לשמע קול השופר ביום הדין, שעה שספרי חיים וספרי 
מתים פתוחים לפניו. אך נדיר למצוא אדם אשר חרדת 
עוד  חיים של ממש.  סכנת  עבורו  מהווה  השופר  קול 
הנשמע  השופר  קול  שחרדת  יהודי  למצוא  נדיר  יותר 
מזמור  אמירת  אגב  אלול  חודש  של  שגרתי  בבוקר 
'לדוד ה' אורי וישעי' וגלגול התפילין כנהוג בקהילות 

ישראל – מהווה עבורו סכנת חיים.
אחד היה אברהם, הלא הוא הגאון רבי אברהם יצחק 
הכהן קוק זצ"ל, שיום פטירתו ה-81 צוין בשבוע שעבר. 
"בימיו האחרונים", מספר הרב יהודה ברייטקופף, רב 
בבית  שהה  "הרב  בירושלים,  נפתלי'  'חסדי  קהילת 
הבראה בקרית משה בירושלים. ערב ראש חודש אלול, 
הבחינו בני המשפחה כי הרב שרוי בהתרגשות גדולה 
וסופר את השעות לקראת קול השופר שישמע למחרת 

בבוקר לאחר תפילת שחרית.
הרב.  של  האישי  ברופאו  המשפחה  בני  "נועצו 
את  ישמע  הרב  'אם  הכריע:  היטב,  שהכירו  הרופא, 

התקיעות – ליבו לא יעמוד בכך...'
את  להביא  כיצד  עצה  לטכס  בני-המשפחה  "ניסו 
הגזירה לאוזני הרב. בסוף הכריעו להסביר לו כי היות 
ורוב תושבי השכונה אינם שומרי מצוות, הם מתנגדים 
עלולים  ואף  מוקדמת,  בוקר  בשעת  שופר  לתקיעת 
עליו את הדין בצער, אך  קיבל  להיבהל מהקול. הרב 
נכנע לדעתם בשל הקפדתו על 'בין אדם לחברו': 'אם 

זה נגד רצון השכנים, אין ברירה'...
"למרות רצונו העז, הרב לא זכה לשמוע את תקיעת 
כעבור  אך  בבריאותו,  יפגע  שהדבר  מחשש  השופר 
את  והותיר  עולמו  לבית  הסתלק  אלול,  ב-ג'  יומיים, 

הדור אבל מיותם..."
אלול!
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בשכונת  חסידים'  'קהל  בבית-הכנסת  שבת  מוצאי 
כהן,  אסף  המתפללים,  אחד  בפתח-תקווה.  גנים  כפר 
שבקדושה,  דבר  לכל  ושותף  היהלומים  בורסת  חבר 
"קומו  מקורית:  בהצעה  האשכנזים  לאחיו  פונה 
מבית  לעבור  מוכן  אני  לסליחות.  הבוקר  באשמורת 
לבית בעלות השחר, ולהעיר אתכם. אם תחוו את חווית 
הסליחות שלנו בחודש אלול – לא תוכלו לוותר על זה. 
דמיינו לעצמכם את המחזה: ספרדים ואשכנזים יעמדו 
מבטיח",  אני  סליחה.  ויבקשו  'עננו'  ישירו  ביחד, 
הוסיף, "להגיש ארוחת בוקר מפנקת לאחר התפילה, 

לכל מי שיקום".
לעומתו  משיב  לאו,  צבי-יהודה  רבי  הקהילה,  רב 
בנימה מחויכת: "החבר'ה האשכנזים כאן משתוקקים 
בני עדות המזרח.  יחד עם אחיהם  בוקר  לפנות  לקום 
כה עזה היא תשוקתם לאמירת הסליחות, שהם פוקחים 
עיניים בעלות השחר, אך כובשים את 'יצרם', עוצמים 
את העיניים וחוזרים לישון לשלושה שבועות נוספים, 
כדי לקיים מנהג אבותיהם להתחיל באמירת הסליחות 

במוצאי השבת האחרונה שקודם ראש השנה"... 
אבותינו  מנהג  אם  "גם  לאו,  הרב  מציע  "אבל", 
הסליחות  אמירת  מנוחה',  'במוצאי  את  לייקר  בידינו 
של אחינו בני עדות המזרח, מחייבת גם אותנו. כדאי 
גם לנו לנצל את השעות הטהורות שחלל האוויר אפוף 
ניחוח הסליחות – ולהקדים את ההשכמה אפילו בכמה 
דקות, ללמוד משהו, לומר תהילים, אפילו רק לקרוא 

את התפילה של ר' אלימלך מליז'ענסק".
אכן, מנהג ישראל – תורה, וכל אחד ידבק במנהגי 
אבותיו, אך קריאתו של חבר הקהילה, עוררה בי אהבה 
ישנה לסליחות המזרחיות, ולתפילה המזרחית בכלל. 
לעשרת  בחום  עליו  ממליץ  ואני   – לי  עשיתי  מנהג 
לפחות  סליחות  לומר   – הנאמנים  האשכנזים  קוראיי 
לילה אחד במהלך אלול בנוסח הספרדי. מומלץ בחום 
לעשות זאת ברחבת הכותל המערבי או בישיבת 'אור 
החיים' של הרב אלבז, אבל ניתן לעשות זאת גם בבית 
הכנסת השכונתי. זה מעורר את הלב והנשמה. אני שומע 
ָך  ן ָאָדם ַמה לְּ את החרוזים הפותחים את הסליחות "בֶּ
ְסִליָחה  רֹׁש  דְּ ִשׂיָחה  שְׁפְֹך  ַתֲחנּוִנים,  בְּ ְקָרא  ם קּום  ִנְרדָּ
ָיִמים"  ֶטֶרם  בְּ ַאַחר  תְּ ְוַאל  ּוְטַהר  ְרַחץ  ָהֲאדֹוִנים,  ֵמֲאדֹון 
בי. וכשהציבור מתחיל באמירת  – וצמרמורת אוחזת 
שלוש-עשרה מידות בניגון כובש לבבות – הלב נמס. 
שלא  אפשר  אי  הסליחות',  'אדון  שרים  וכשההמונים 
להצטרף. והכל נאמר במתינות וללא דילוגים 'כמנהג 

הישיבות'. ככה מבקשים סליחה!
כך כתבתי מעל במה זו לפני כשנתיים: ישנם רגעים 
'קנאת סופרים' בעבודת האלוקים  בהם אתה מתמלא 
הפשוטה והתמימה של אחינו בני עדות המזרח. אחד 
הגדולים שבהם הוא הרגע בו נשמעת שירת הרבבות 
יהודים,  אלפי  מאות  מפי  הסליחות',  'אדון  בפיוט 
קרובים ורחוקים, בלילה האחרון לפני יום הכיפורים, 

תחת שמי הכותל המערבי. 
בני  עבור  הקטנים, הפשוטים;  הרגעים  את  גם  ויש 
עדות המזרח הם שגרה, אבל עבור אשכנזים שכמותנו 
של  ובניין  מניין  רוב  אצל  עילאית.  חוויה  בגדר  הם 
את  לבלוע  מעז  לא  בעל-התפילה  המזרח,  עדות  בני 
המילים. כל מילה, בהטעמה, ולעתים במנגינה. הציבור 
כולו שותף לתפילת ה'חזרה': עונים "עליהם השלום", 
מוסיפים "לברכה", מקנחים "בקרוב", והשיא הראשון 
בצוותא  המתפללים  מנגנים  אותה  ב'קדושה',  נרשם 

במנגינה ערבה. תפילת ה'חזרה' הופכת תפילת יום חול 
שגרתית לתפילה חגיגית מלאת כיסופים. 
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הניסים  באווירת  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר 
זצ"ל  וולבה  שלמה  רבי  המשגיח  חש  והנפלאות, 
הרחוקים  הלבבות  את  שפתחה  מיוחדת  ב'הארה' 
הספרים  את  סגר  הוא  שבשמים.  לאביהם  להתקרב 
בבית-המדרש ויצא למסע בין בסיסי צה"ל וקיבוצים 
פתוחות.  בזרועות  במפתיע,  התקבל,  שם  חילוניים, 
הוא נשא דברים חוצבי להבות בענייני אמונה, שהיוו 

בסיס לשובם של מאות בעלי-תשובה. 
הרוחני  מהמסע  וולבה  הרב  שב  מאד,  עד  נלהב 
תלמידיו  את  ושיתף  שבשדות  העם  בקרב  שקיים 
שאפשר  למסקנה  הגעתי  הזו  "בתקופה  במסקנותיו: 
להחזיר כל יהודי בתשובה, חוץ מאת חברי-הכנסת"...
חברי- גם  כי  מסתבר,  מכן,  לאחר  שנה  חמישים 

הכנסת מסוגלים להתקרב. 
ככל שאנו קרבים לימי התשובה, ניתן לזהות את בני-
הפוליטיקאים  את  ואפילו  למקורות,  מתקרבים  עמנו 

שבהם.
לשר החינוך נפתלי בנט נפלה השבוע 'פליטת פה' 
חיובית, במסגרתה חשף מה הוא באמת חושב על תורת 
ישראל. "לימודי יהדות והצטיינות בהם, חשובים יותר 
יאיר  של  האח-לשעבר  אמר  ומדעים",  ממתמטיקה 
וחידושים  ידע  יצואני  הייטק,  כמעצמת  "גם  לפיד. 
רעיונות  ולייצא  רוחנית  להיות מעצמה  עלינו  לעולם, 
רוחניים לכל העולם. ככה נשוב להיות אור לגויים. כי 

מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". 
"אחרי  חריפה.  תקשורתית  למתקפה  זכה  בתגובה, 
יחידות   5 בגרות  לעשות  ישראל  תלמידי  את  שדחף 
סדר  בראש  כי  הבהיר  החינוך  שר  במתמטיקה, 
העדיפויות נמצאים לימודי היהדות". היו גם מי שטענו 
כי בנט מתנועע עם כיוון הרוח והוא לא באמת מתכוון 
בא   – לשמה  שלא  ומתוך  בכך,  רע  מה  אך  לדברים, 

לשמה.
ליברמן,  אביגדור  הביטחון,  שר  התייצב  אחריו 
שנאם בנושא דת ומדינה: "אני מתנגד בתוקף לעמדה 
למלחמת  יגרום  זה  ממדינה.  דת  להפריד  לפיד  של 
אחים. צריך להפריד רק בין דת לפוליטיקה". ליברמן 
לחיות",  ותן  ב"חיה  הוא מאמין  כי  סיפר  לתקוף,  בא 
אך בין מילותיו גילה כי "אשתי דתיה, ואני צם בתשעה 

באב וביום הכיפורים". 
נכון שתשובה אמיתית דורשת "שינוי מעשים" ולא 
מסתפקת באמירות יפות, אך בוודאי אין הקב"ה מקפח 

שכר שיחה נאה.
'חוזרים  והציניקנים,  הפוליטיקאים  הם,  ואם 

בתשובה', מה אנו נאמר?

שלמה קוק

ם ָך ִנְרָדּ ַמה ְלּ
הראי"ה קוק, אמירת סליחות בנוסח בני עדות המזרח, נפתלי בנט.                                                                                            )צילומים: פלאש 90(
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בכל יום
5 זוכים

רוצים להנציח רגעים משפחתיים קסומים, 
שישארו איתכם לאורך שנים?

ותוכלו לזכות בסט צילומים 
יוקרתי לכל המשפחה
  בשווי 1,000 ₪ 

קנו  למהדרין )פחית 900 גר'(

לפרטים והשתתפות חייגו 03-3738888

הפרס כולל צילום מקצועי ע"י אחת מהצלמות המשתתפות בפעילות בערים בני ברק, ירושלים, מודיעין עלית, אשדוד, חיפה, ביתר ובתיאום מראש + אלבום דיגיטלי מעוצב 
בכריכת book, גודל 20X15 + תמונה מוגדלת גודל 45X30 + דיסק תמונות. המבצע מתקיים בכפוף לתקנון בתאריכים  א' אלול תשע"ו עד כ"ו אלול תשע"ו )4-29.9.16( לא כולל 

שישי שבת.  התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח . לתשומת לב – חלב אם הוא המזון הטוב ביותר.

הצלמות  
מירהלה כהן                      דבורי פשדנובק            דבורי ליברמן                       ציבי רובין                            שרה טירהויז              שרי שטרן  המשתתפות:
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סופם של מנשקי הכלבים 

אם לסכם בכמה מילים את פרשת השבוע, פרשת כי תצא, 
עשיית  היא  שעיקרה  הרי  ומגוונים,  רבים  בנושאים  העוסקת 
ובין אדם לחברו. מצוות רבות מוזכרות  טוב איש עם רעהו, 
בפרשה זו. השבת אבידה, לא תעשוק שכר עני, לקט שכחה 
חלק  להשאיר  עליו  חובה  שדהו,  את  שקוצר  )אדם  ופאה 
מהשדה לעניים(, הקם תקים עמו )אדם הרואה את חמור רעהו 
רובץ תחת משאו, אסור לו להתעלם ויש לו חובה לעזור לבעל 

הבהמה להעמיס את המטען בחזרה( ועוד.
אחת המצוות המופלאות שבפרשתנו הוא "לא תחרוש בשור 
הקשורים  וחמור  שור  בעזרת  לחרוש  שלא  יחדיו",  ובחמור 
יחד למחרשה. מופלא עד מאוד הוא טעמו של בעל הטורים 
על הפסוק, ובו גם רואים עוד יותר את גודל הכתוב "ורחמיו 
על כל מעשיו". השור מעלה גירה הוא )היינו, שלאחר שבלע 
היטב(  לטוחנו  כדי  פיו  לתוך  ומעלהו  חוזר  הוא  מאכלו  את 
והחמור אינו כזה. ואם ילכו שניהם יחדיו והשור יעלה בגירתו 
אוכל  שהשור  החמור  לחשוב  יכול  מקודם,  כבר  שאכל  מה 
כעת ויצטער למה הוא לא קיבל מנה נוספת. לכן אסר הקב"ה 
לחרוש בהם יחדיו כדי שלא יבוא החמור אפילו לידי צער קל 

ומוטעה זה.
אשם  הבית,  בעל  אני,  מה  איגרא:  מרפסים  והדברים 
שהחמור חושב עכשיו שנתתי אוכל לשור? אני אשם שהוא 
חושב כמו חמור? בגלל זה אני צריך להפסיד מרמת העבודה 

שלי?
וחומר. אם על  לומדים קל  אנו  ומזה  כן!  והתשובה היא: 
בהמה שאין בה דעת למדתך התורה דרך ארץ ודרך חיים איך 
להתנהג עמה, על אחת כמה וכמה אדם לאדם, כמה זהירות 

ורגישות צריך להפעיל בין אדם לחברו.



פרשה זו נקראת תמיד בעיצומם של הימים הנוראים אליהם 
נכנסנו בימים אלו. ראש השנה מתקרב וכך גם יום הכיפורים. 
אחינו  מקום.  בכל  מתפשטת  וסליחות  תשובה  של  אווירה 
מרגיש  אחד  וכל  הסליחות,  את  לומר  החלו  כבר  הספרדים 

שמשהו גדול עומד להתרחש. מתכוננים למשפט.
על יום הכיפורים נאמר בחז"ל )מסכת יומא פרק ח, משנה 
עד  מכפר  הכיפורים  יום  אין  לחברו  אדם  "עבירות שבין  ז(: 
אדם  שבין  עבירות  על  נאמר  שלא  מה  חברו".  את  שירצה 

למקום.
אומנם גם בנושא של בין אדם לחברו לא מספיק להפעיל 
רק היגיון, רגש ותחושות. חייבים גם כאן את התורה הקדושה, 
תורה מלשון הוראה. התורה היא ספר חוקים. האדם לא תמיד 
יכול להבין מה נכון ומה לא נכון. אם היו נותנים לבן אדם את 
המצפן האנושי להחליט מה טוב ומה לא טוב, מה ראוי ומה 
לא ראוי, הרי שכל אחד היה רואה את הדברים מנקודת מבט 

אחרת ופועל בהתאם. קחו למשל את נושא המתות חסד. יש 
אנשים שיכולים לעשות המתת חסד מתוך מצפון אנושי, אבל 

מבחינת התורה זה רצח לכל דבר.
זה כדאי להביא את דברי הגמרא שמספרת שפעם  בעניין 
ראה רבי עקיבא גוי שלוקח את אבא שלו, קושר אותו ונותן 
רבי עקיבא הסביר לתלמידיו שהגוי לא  לכלב שיאכל אותו. 
עשה את זה מתוך רוע אלא מתוך מצפון. רק שזה היה מצפון 
כלפי הכלב. ועל זה מצווח הנביא )הושע יג, ב(: "זובחי אדם 

עגלים ישקון".
ישיבת  ראש  זצוק"ל  אפשטיין  מרדכי  משה  ברבי  מעשה 
סלובודקה שביקר בגרמניה לפני השואה וראה אישה מנשקת 
את כלבה, אמר הראש ישיבה: במקום בו מנשקים כלבים עוד 
עגלים  אדם  "זובחי  הפסוק  את  עליהם  וקרא  אנשים,  ירצחו 
ודבר  האדם.  מזובחי  יהיה  עוד  עגלים  שמנשק  מי  ישקון", 

מדבריו לא נפל ארצה.
אדם צריך לדעת בכל רגע נתון בחיים מה טוב ומה לא טוב. 
אדם יכול לעשות דברים טובים, אבל אם הוא לא עושה את 
הדברים הטובים שהתורה מצפה ממנו לעשות, אז כל מעשיו 
מזמינים שיפוצניק  כלום. תחשבו שאתם  לא שווים  הטובים 
לבית ונשארו עוד כמה דברים לסיים. אתה מתקשר לשיפוצניק 
רציתי  "תשמע,  לך:  עונה  והוא  מלהגיע  בושש  מה  שמשום 
לבוא, אבל זה לא מסתדר לי. אני עושה עכשיו חסד למישהו 

ומסייד לו את הבית". אה? ממש חסד.



עלינו  חובה  יהודית,  כחברה  ובוודאי  אנושית,  כחברה 
המצפן  את  לקבל  לחיינו.  הכוונה  ולקבל  למקורות  להיצמד 

האנושי ולפעול על פיו.
הוא  החסד  בפרשתנו:  אותנו  ללמד  באה  מה שהתורה  זה 
הכיפורים  יום  וכעם.  כחברה  שלנו  מהקיום  אינטגרלי  חלק 
אינו מכפר על מצוות שבין אדם לחברו, כי כאשר אתה פוגע 
בחברך, אות היא כי משהו אינו מושלם אצלך ויש לך צורך 
לעשות דרך ארוכה כדי להגיע זך וטהור לימים הנוראים. אבל 
החסד כשלעצמו אינו שווה כלום אם הוא על חשבון מישהו 

אחר, או על חשבון משהו אחר.
יש אמרה חסידית שאומרת מדוע בתורה לא כתוב מצווה 
של 'מידות טובות'. אין בתורה מצווה שמהותה היא שלאדם 
צריך להיות מידות טובות. התשובה היא שהמידות הם לפני 
התורה. לא שייך לקיים את מצוות התורה אם אין לך מידות 
טובות. ועל כך רמז איוב )יא, ט( על התורה: "ארוכה מארץ 
קדמה  ארץ  דרך  לתורה.  קודמות  המידות  לאמור:  מידה". 

לתורה.
זו הסיבה גם למה מתעכבת התורה כל כך על מצוות החסד. 
ללמדנו, שחסד עם הזולת אינו תוספת על חיי היום-יום, אלא 

זה חלק מההוויה שלנו כבני אדם.
לבוא  לאדם  לו  היה  שכדאי  אמרו,  כבר  וחכמים  גדולים 
לעולם כדי לעשות פעם אחת חסד עם אדם אחד. בואו נאמץ 
כולנו את הרעיון ונעשה טוב אחד עם השני. כך נצמיח כאן 

חברת מופת, אוהבת ומתחסדת.
שבת שלום.

בנושא של בין אדם לחברו, לא מספיק להפעיל רק היגיון, רגש ותחושות. חייבים גם כאן את התורה 
הקדושה  התורה היא ספר חוקים. האדם לא תמיד יכול להבין מה נכון ומה לא נכון

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

החסד הוא חלק אינטגרלי מהקיום שלנו כחברה. חלוקת מזון באחד הארגונים
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3,190₪
מחיר מומלץ לצרכן

BKDM22100X | תנור בנוי דו תאי

2,490₪
מחיר מומלץ לצרכן

KCDM62110DW | תנור משולב דו תאי

4,790₪
מחיר מומלץ לצרכן 3,690₪

מחיר מומלץ לצרכן

DN156821W | מקרר מקפיא עליוןCN160231W | מקרר מקפיא תחתון

תנור משולב דו-תאי מדגם  KCDM 62110DW , דירוג אנרגטי: A, תא אפייה עליון בנפח 35 ל', תא אפייה תחתון בנפח 44 
ל'. תנור בנוי דו-תאי מדגם  ODM 22100 X , דירוג אנרגטי: A, תא אפייה עליון בנפח 35 ל', תא אפייה תחתון בנפח 65 ל'.

מקרר מקפיא עליון:  DN156821W , דירוג אנרגטי:  B , נפח כללי: 520 ל', נפח אחסון תא קירור: 383 ל', נפח אחסון תא 
הקפאה: 122 ל'. מקרר מקפיא תחתון:  CN 160231W  דירוג אנרגטי:  A , נפח כללי: 590 ל', נפח אחסון תא קירור: 394 ל', 
נפח אחסון תא הקפאה: 160 ל', צבע לבן. התמונות להמחשה בלבד. המחיר אינו כולל הובלה. פינוי המקרר הישן הינו 

ללא חיוב. ללקוחות שרכשו אצל משווק מורשה ברשימה המתעדכנת באתר ברימאג. ט.ל.ח.

בחג הזה
כל הבית                !

*4512www.brimag.co.il
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  י"ג באלול תשע"ו 816/9/16
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האחרונים:  בשבועות  לכותרות  עלו  בנייה  אתרי  שני 
אביב.  בתל  "השלום"  רכבת  תחנת  מתחם  הוא  הראשון, 
ובהקשר טראגי – החניון שקרס  גם הוא בתל אביב  השני, 

ברמת החייל וקבר תחתיו שישה בני אדם.
על חקירת האירוע ברמת החייל הוטל צו איסור פרסום. 
אבל בתקשורת כבר מיהרו להסביר לנו איך בדיוק נעשתה 
הקונסטרוקציה, כמה זמן צריך להמתין עם הסרת הפיגומים 
לאחר יציקות הבטון, כמה פקחים צריכים לפקח על פרויקט 
כזה ועוד שלל נושאים שלרוב הציבור אין מושג וחצי מושג 
בהם. כדי לאמת את החשדות הללו, הצליחו כלי התקשורת 
לאתר עובדים שעבדו במתחם ולתחקר אותם )בעילום שם 
עיניהם.  במו  ראו  אשר  על  רע(  כל  להם  יאונה  שלא  כדי 

העובדים אישרו: היו מחדלים בבניית החניון.    
עקב עבודות שיפוץ התחנה בשבת, פרץ משבר קואליציוני 
כלי  בכל  ראשון.  ליום  העבודות  נדחו  שאחרי  ובשבוע 
התקשורת עסקו בהרחבה בנושא. כפייה דתית, פיקוח נפש, 
ישראל כ"ץ, מזכירות הליכוד, יחסי חרדים וחילונים ועוד. 
בעבר  ישראל  רכבת  של  מנכ"לים  התראיינו  זה  אחר  בזה 
הממשלה,  במשרדי  שונים  בכירים  לשעבר,  שרים  ובהווה, 
ועוד.  ראשון  ביום  בפקקים  שממתינים  וחיילים  אזרחים 
בכל הסיקור המורחב הזה – שכלל לא עסק בנושא האמתי: 
חסר  היה   – שמה"  ושבת  גנזי  בבית  לי  יש  טובה  "מתנה 
קולם של אנשים שהעבודות הללו נוגעות אליהם יותר מכל: 
המנכ"ל  לשעבר,  המנכ"ל  התחבורה,  שר  עצמם.  העובדים 
לא.  העובדים  בבית.  בשבת  יישבו  עצמו,  והמראיין  בהווה 
הם  האם  אותם  לשאול  טרח  לא  אחד  אף  מה  משום  כאן 
עם  צהובה  וקסדה  זוהר  אפוד  ומסמר,  פטיש  מעדיפים 
מצחייה, או יין וחלות, נרות שבת או אפילו סתם יום שבתון. 
כמובן, התשובה האמתית נתנה בסיני לפני אלפי שנים, אבל 
חוץ מיהדות, גם בפרמטרים של התקשורת ולא של סמינר 

"ערכים", השאלות האמתיות לא נשאלו. 

 
 .2

יותר  בעיניי  חשוב  בה,  וההצטיינות  היהדות  "לימוד 
מלימודי המתמטיקה והמדעים. גם כמעצמת הייטק, יצואני 
ידע וחידושים לעולם, עלינו להיות מעצמה רוחנית ולייצא 

ידע רוחני לכל העולם". 
דחד  בר-בי-רב  לכל  והברורים  הפשוטים  אלו,  דברים 
יומא, יצאו השבוע מפיו של שר החינוך נפתלי בנט אשר עם 
"חשיפתם" ספג ביקורות קשות והואשם, בין השאר, בניסיון 
צריכים  אינם  דבריו  החינוך.  במערכת  דתית  כפייה  לייצר 
חיזוק והרשו לי לנחש שהוא לא מעוניין, בנושא זה, לקבל 
אחר,  מאדם  גיבוי  הנה  זאת,  ובכל  החרדים.  מחבריו  גיבוי 
די דומים במהלך השנה האחרונה  לא חרדי, שאמר דברים 

ובימים אלה נחשב לדמות מאוד מכוננת בחברה הישראלית: 
"אחרי כל האסונות שקרו לנו, קמנו מחדש עם מרץ עלומים. 
אמרנו לעולם, ואת זה חשוב להדגיש, שהייטק וטכנולוגיה 
לעם  הפכנו  אנחנו  העולם.  את  להחריב  יכולים  תורה,  בלי 
הראשון בעולם שללא אדמה, ללא מים, ללא אוצרות טבע, 
הצירוף הזה של תורה וחכמה העמיד אותו על רגליו. שמר 

על קיומו ושמר על זהותו". על החתום: שמעון פרס.   
שבע  בשמחת  לשעבר  הנשיא  השמיע  הדברים  את  אגב, 
כשנפתלי  יוסף  יצחק  הרב  לציון  הראשון  לבתו של  ברכות 
בנט יושב בקהל ומקשיב לכל מילה. מאוחר יותר, ניגש בנט 
את  להפיץ  "חייבים  לו:  ואמר  יוסף  יצחק  לרב  בהתרגשות 

הדברים של פרס לכל עם ישראל". 
 

.3
בספר במדבר, בפרשת בלק, מתארת התורה באריכות את 

ניסיונותיו החוזרים ונשנים של בלעם להשית קללה על עם 
מאמציו  למרות  הצליח.  לא  הוא  דבר,  של  בסופו  ישראל. 
על  ידענו  שבכלל  )בלי  נס  לנו  ארע  האדיר,  וכוחו  הרבים 
כך( ובורא העולם הפך את הקללות לברכות. טוב, הסיפור 
ידוע וכאמור, נכתבה על כך פרשה שלמה בתורה – והיא לא 

פרשת השבוע. 
מה  מכוח  התורה  לנו  אומרת  כי-תצא,  בפרשת  השבוע, 
ָאָבה  "ְוֹלא  בלעם:   של  המסוכנות  מהקללות  וניצלנו  זכינו 
ה' ֱאֹלֶקיָך ִלְׁשמַֹע ֶאל ִּבְלָעם ַוַּיֲהפְֹך ה' ֱאֹלֶקיָך ְּלָך ֶאת ַהְּקָלָלה 

ִלְבָרָכה – ִּכי ֲאֵהְבָך ה' ֱאֹלֶקיָך".
אין שום הסבר אחר מדוע ניצלנו מקללותיו של אותו רשע. 
לא מכוח זכויות דוגמת "לא שינו את שמם", "לא שינו את 
מלבושם" או בזכות "נשים צדקניות". אפילו זכות אבות לא 
מוזכרת פה, אלא רק עובדה אחת חשובה ומשמחת שהתורה 
רואה לנכון לצינה כמה פרשות אחרי ושווה לשים לב אליה: 

"ִּכי ֲאֵהְבָך ה' ֱאֹלֶקיָך".
הלוואי ונחוש זאת. 

שבת שלום! 

בזה אחר זה התראיינו בימים האחרונים בכלי התקשורת מנכ"לים של רכבת ישראל בעבר 
ובהווה, שרים לשעבר, בכירים שונים במשרדי הממשלה, אזרחים וחיילים שממתינים 

בפקקים ביום ראשון ועוד  בכל הסיקור הזה - שלא עסק בנושא האמתי, "מתנת השבת" 
שקיבלנו מהקב"ה - היה חסר מאד קול אחד, קולם של  העובדים עצמם

מזרח תיכון חדש

israel2meir@gmail.com :לתגובות

זה
גני

ן 
עו

 ט
ור

מד
ה

ישראל מאיר

שר התחבורה, המנכ"ל, והמראיין עצמו, יישבו בשבת בבית. העובדים לא. עבודות הרכבת בת"א
)צילום: קובי גדעון, פלאש 90(



 פרופ' אייל שיף
 מנהל

אגף נשים

פרופ’ אייל סיון
מנהל מחלקה לרפואת האם 

 והעובר וסגן מנהל בכיר
של אגף נשים ויולדות

פרופ' ירון רבינוביץ
 ממלא-מקום

 מנהל 
אגף נשים 

מה שחשוב לך
כל

 המרכז לנשים ויולדות שיבא בתל השומר, 
מהיום גם בכשרות מהודרת ועל פי ההלכה

בכל הקשור לבריאותך ולבריאות התינוק שלך, את רוצה את הטוב ביותר.
המרכז לנשים ויולדות שיבא בתל השומר, מזמין אותך ליהנות מהרמה הרפואית 
והמקצועית מהגבוהות בארץ וכל זאת מבלי להתפשר על רפואה על פי ההלכה, 

שבת כהלכתה ואוכל גורמה משובח בכשרות בד"צ העדה החרדית.
המרכז הינו תחת הכוונתו ההלכתית של הג"ר צבי פורת שליט"א.

בשיבא את יכולה להיות בטוחה שאת בידיים הכי טובות שיש.

לקביעת סיור: 03-530-5200

מוקד מענה הלכתי: 03-530-7819 

 בכירי 
הרופאים

שמירת 
שבת 

כהלכתה

מנות גורמה 
 משודרגות 

בד"צ עדה חרדית

 יחס
אישי 

ומתחשב

 רפואה 
מתקדמת

ייעוץ ומענה 
הלכתי 

שוטף
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

מילים טובות

הרב אבנר קוואס

אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי אלול, חז"ל דרשו ולמדו 
– אלול ר"ת "אני לדודי ודודי לי". וידוע שכל ראשי תיבות 
באקראי,  או שנמצאו  מליצה  סתם  אינם  חכמים,  שלימדונו 
אלא יש בהם גם הוראה לעשייה נכונה. "אני לדודי": בימים 

האלה הקב"ה נקרא "דודי". 
בעוד שבועיים, ראש השנה, אם נפתח את הסידור נמצא 
"ודודי   – דודי?  נעלם  ולהיכן  מלכנו.  אבינו   – המילים  את 
חמק עבר".  מראש השנה מתחילים עשרת ימי תשובה שהם 
וההנהגה  פחד,   – פרושה  "נורא"  המילה  הנוראים,  הימים 
את  לנצל  צריך  כן  אם  מלכנו.  לאבינו  מדודי   – משתנה 
כולנו  דוד.  בהם  נקרא  שהקב"ה  אלול  חודש  של  התקופה 
ובעיקר  אוהב,  סימפטי,  נחמד,  תמיד  הוא  שהדוד  יודעים 
הדוד בשינוי מעשים  אל  להתקרב  הזמן  זה  מחלק מתנות! 
לטובה, להרבות במצוות בין אדם לחברו ובין אדם למקום, 
ואז כשיגיע יום המשפט נזכה להארת פנים מצד הקב"ה – 

"ודודי לי".
יתנהג בימים אלו  ועוד, "אני לדודי" מרמז שהאדם  זאת 
 – בפסוק  שכתוב  כמו  דודי,  את  יחקה  כלומר  דודי,  כמו 
"והלכת בדרכיו" – מה הוא רחום אף אתה היה רחום, מה 
הוא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא גומל חסדים אף אתה 
גומל חסדים. על המשקל הזה אפשר לומר – מה הוא דוד 
גם אתה תהיה דוד! בחודש הזה צריך להיות בבית "דודים" 
אחד של השני, להיות נחמדים, סימפטיים, ולעשות טוב זה 

לזו.
 – הפסוק  אמר  אסמכתא,  לכך  מוצאים  אנו  בפרשתנו 
ֲאֶׁשר־יוֹרּו  ְּככל  ְוַלֲעׂשוֹת  ְמאד  ִלְׁשמר  ְּבֶנַגע־ַהָּצַרַעת  "ִהָּׁשֶמר 
מופיעה  שצרעת  יודעים  כולנו  ַהְלִוִּים...".  ַהּכֲהִנים  ֶאְתֶכם 
נגע  יש  רע!  מוציא   – מצורע  הרע.  לשון  של  דיבור  בגלל 
צרעת שיש בו את כל סימני הטומאה והוא טמא, אבל יש נגע 
צרעת שאין בו את כל הסימנים והוא טהור, ואנחנו אומרים 
נגע טמא בא לאדם על שדיבר לשון הרע,  היזהר!  זה:  על 
לחברו  להגיד  שיכל  על  לאדם  בא  טהור  נגע  זאת  לעומת 
מילים טובות ולא אמר! חוסר בפרגון ומילים טובות מביא 
על האדם צרעת טהורה. יש כאן איתות משמים להודות לשני 
להעריך את מעשיו. ואפילו שאלו מעשים שנעשים בכל יום 
כגון – בישול, נקיון, כביסה, פרנסה על כל אלו צריך לומר 

תודה.
אשתך הכינה לך מאכל כלשהו – תאמר לה: "אשתי, כל 
הנשים יכולות להיות תלמידות שלך...". בעלך תקע מסמר 
– תהללי אותו, תכנסי את הילדים ותאמרי להם: "תסתכלו 
על המסמר שאבא תקע..." ואם הוא החליף ברז - את כורעת 
מאוד  מעצימות  הטובות  והמילים  המחמאות  ומשתחווה... 
את בן/בת הזוג וגם את הילדים. על כל פעולה חיובית אל 
ככה  סתם  וגם  כלפיהם,  ואהבה  שבח  מילות  לומר  תשכחו 

לגלות גילוי חיבה אפילו שלא נעשו שום מעשים. 
שבימים  כדאי  אז  מתנות.  גם  מביא  שהדוד  לשכוח  ולא 
אלו נקנה אחד לשני מתנות קטנות ועם כל מתנה לצרף פתק 
שכתבנו – כמה מילים של הערכה, מילים שמקשרות אותנו 
אחד לשני. בהתנהגות כזו אנו דומים – "לדודי". אני לדודי 
ובזכות זה נזכה למידה כנגד מידה – ודודי לי. נקבל הארת 

פנים נפלאה מבורא עולם לכתיבה וחתימה טובה.  

לא מדברים בידיים
בתוך  האלימות  בתופעת  יום  מידי  נתקלים  ההורים  אנו 
בצורה  גם  ולפעמים  ומרביצים  מתקוטטים  הילדים  הבית. 

אכזרית, אם כן מה עלינו לעשות?
יש שרוצים לטעון – תנו להם להסתדר, הם קצת "יחטפו" 
הזו  הטענה  עצמם.  בכוחות  להסתדר  וילמדו  מהשני  אחד 
לא  אלימות  על  נכונה!  איננה  אלימות  של  כזה  במקרה 
מבליגים! אלימות חייבים למגר ולהפסיק באופן מידי. ילד 
תתפתח  קטנים,  כשהם  ולהרביץ  להציק  שיתרגלו  ילדה  או 
כשיהיו  באמת  לאלימים  יהפכו  והם  האכזריות  מידת  בהם 
גדולים. ואם נשים לב לתורת ישראל, בהרבה מצוות התורה 
הגנה על החלש מפני החזק, "ְוֵגר לא־תוֶֹנה... ִּכי־ֵגִרים ֱהִייֶתם 
ִּכי־ "ְוָהָיה  ְתַעּֽנּון",  ֹלא  ְוָיתוֹם  "ָּכל־ַאְלָמָנה  ִמְצָרִים...",  ְּבֶאֶרץ 

ִני...". גם בחגים התורה ציוותה  ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי־ַחּנּון ָאֽ
לשמח את הגר היתום והאלמנה אשר בשערינו. לכן גם בתוך 
הבית או בכותלי בית הספר חייבים ההורים והמחנכים לשים 

דגש בענין זה. 
שלא  משגיחים  לשים  חייבים  הספר  בבית  בהפסקות 
יתפתחו מריבות ותגרות, הצקות והשפלות. גם בבית ההורים 
לקטנים  וירביצו  יציקו  שלא  הגדולים  לאחים  לב  ישימו 
וילחמו בדבר זה בתוקף! בבית שלנו מדברים רק עם הפה 

ולא עם הידים!
כאשר שניים מתקוטטים, צריך מיד לפעול לפי הכלל – 
למקום  אחד  כל  ולשלוח  ביניהם  להפריד  ומשול".  "הפרד 
כי  התחיל"  ו"מי  אשם  מי  להתעניין  צריך  לא  גם  אחר. 

שילד  בבית  להנהיג  כדאי  ידיים.  להרמת  הצדקה  שום  אין 
האישיים  מהחפצים   – משלו  משהו  לאחיו  ייתן  שהרביץ 

שלו, ובכך ילמד שכל מכה עולה לו "כסף".
של  בסיפורים  להרבות  כדאי  טוב",  ה"עשה  של  ובחלק 
הילדים  עם  לשנן  הולמת.  חברתית  התנהגות  חסד,  מעשי 
נלמד  פוגע.  ולא  מרביץ  שלא  אדם  אותו  זה  וגיבור  שחזק 
ולדבר  הקטנים  האחים  על  להגן  זה  גדול  שלהיות  אותם 

עליהם יפה.
זאת ועוד, עלינו ההורים והמחנכים להדגיש ולומר להם 
שאם הציקו לכם לא להחזיר אלא יש לפנות אל ההורה או 
אנחנו  שני,  ומצד  ההצקה.  או  המכה  על  לו  ולומר  המחנך 
חזקה  בצורה  מקרה  בכל  לטפל  חייבים  והמחנכים  ההורים 
ומקיפה ולא לוותר, כך שהנפגע יראה שיש לו מי שיגן עליו. 
לאבא  "אמרנו   – אומרים  שהילדים  קורה  רבות  פעמים 
והוא לא עשה כלום... אמרנו למורה והיא לא עשתה דבר היא 
אמרה בעדינות - לא להרביץ..." כשהילדים רואים שאנו לא 
פועלים למניעת האלימות בלית בררה הם מגנים על עצמם 

ומרביצים בחזרה ואז מתפתחת אצלם מידת האכזריות.
או משולחן  מכיסא  מכה  מקבל  כשהילד  הערה חשובה: 
לשולחן  או  לכיסא  להרביץ  צריך  לא  הריצפה  על  נפל  או 
ולהראות לילד שאנו מחזירים לו... דבר זה מעורר בהם רגשי 
נקמה ואת זה הם יפנו כלפי אחיהם וחבריהם. הילד נפל – 

לומר לו: לא נורא, זה קורה... לנחם ולהרגיע.

מההנהגה של רבש"ע כלפינו בימים אלו, ימי אלול, אנחנו יכולים ללמוד לעצמנו איך עלינו 
עצמנו להתנהג בתוך הבית פנימה  אלו בדיוק הימים להרבות במילים טובות, במחמאות, 

ולזכות בזכותן למידה כנגד מידה ערב ימי הדין והרחמים

ללמוד להחמיא על כל דבר, אפילו על תקיעת מסמר בקיר



יריד אוכל מוכן
בלחם בשר

בימי שישי וערבי חג

ברח’ מצדה 9 בני ברק )מגדלי ב.ס.ר 3(

תפריט מיוחד, עשיר ויוקרתי לראש השנה!

הזמנות מתקבלות החל מהשבוע!!!
שימו לב! מרתון מכירות ערב ר”ה יתקיים בשישי, מוצ”ש וראשון בתאריכים  כ”ז, כ”ח, כ”ט אלול

טל: 0533800708

מאכלי עדות
אסאדו טרי
ממולאים

קדירות בישול ארוך
פרגיות
כבש

לחמעג’ון כבש
תוספות חמות
מבחר לחמים
מבחר סלטים
עוגות הבית
ועוד ועוד...

סוגי  תבשילים מעל 60 
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הפעם אשתף אתכם בתמיהה גדולה שאני מסתובב עמה 
כבר שנים ארוכות, ועד היום לא מצאתי מענה לכך.

בדיחות  משלו.  מנטליות  יש  ולשון  עם  שלכל  ידוע 
חכמת  וכדומה(,  רומנית...  הונגרית...  )בדיחה  מאפיינות 
)פתגם  חכמיהם  ידי  על  שנאמרו  ופתגמים  אמרות  חיים, 
ופתגמים  אמרות  הרבה  כמובן  יש  וכדו'(.  ערבי...  סיני... 
מלאי תובנות גם אצלנו, ומן הראוי לציין מה שהביא רבינו 
החיד"א בשם האר"י ז"ל, שאין בעולם דבר טוב, משל, או 
בגמרא  מצינו  ולכן  בתורה.  כבר  נרמז  שלא  מוסרי,  רעיון 
את הביטוי: "מנא הא מילתא דאמרי אינשי?" )איפה נרמז 
האמרה שאנשים אומרים ש...?(, כי אם מדובר בדבר טוב 
ונכון, לא יתכן שזה לא נרמז בתורה )מדבר קדמות, מערכת 

ת' אות יא(.
של  והרעיון   ,Cut your losses מושג:  יש  באנגלית 
שלא  כדי  כה,  עד  שהפסדת  מה  עם  השלם  הוא:  האמרה 
עם  להשלים  מוכנים  שלא  אנשים  עוד.  להפסיד  תמשיך 
הפסד קטן יחסי ומתקשים להרפות, ממשיכים להסתבך גם 
הפסד  לכדי  ומצטברים  וגדלים  הולכים  רק  ההפסדים  אם 

משמעותי.
מקרים  בכמה  נשתמש  בהסברים,  להאריך  במקום 

להמחשה.
כעבור  אבל  חדשה,  כביסה  מכונת  קונה  בית  עקרת 
חודשים אחדים המכונה מתחילה לעשות בעיות ומושבתת 
לא  באחריות,  שהמכונה  למרות  השירות,  ושוב.  שוב 
שמגיעים,  עד  זמן  לוקח  המעטה.  בלשון  הרבה,  שווה 
מבקשים עוד תשלומים וכל הזמן יש עמהם ויכוחים. אין 
צודקת  והיא  נוכלים  חבורת  עם  בפח  נפלה  ספק שהאשה 
במאבקיה, אבל זה גוזל את שלוות נפשה והיא תקועה עם 

כביסות ומכונה אין.
הדבר הנכון לכאורה יהיה, לזרוק או להיפטר מן המכונה 
בתנאי  )כמובן,  אחרת  בחברה  חדשה  ולקנות  הבעייתית 
שהיא  אף  כן(,  לעשות  הכלכלית  היכולת  את  לה  שיש 
ירד  ששילמה  והכסף  חדשה  הכמעט  המכונה  את  תפסיד 
ועוגמת נפש  זה על פני מריבות  כי עדיף הפסד   - לטמיון 
ללא סוף. הסיבה היחידה שהיא עדיין נשארת עם המכונה 
מוכנה  לא  והיא  צודקת  שהיא  כיוון  היא,  מוצלחת  הלא 
להפסיד את מה שהשקיעה. אבל, התוצאה האומללה היא - 

שהיא תישאר עם הצדק ביד, אבל תפסיד הרבה יותר.
דוגמה נוספת: גביית חוב מנוכל. זכורני פעם כאשר איש 
רמאי היה חייב לי סכום כסף לא גדול, אבל בגלל הפרינציפ 
לא הייתי מוכן לוותר. הוא דחה אותי כל פעם עם תירוצים 
הבת  עם  המעטפה  את  היום  )"שלחתי  אחרים  וסיפורים 
שלי. מה, היא עוד לא הגיעה?!"(. באחד הימים בתפילת 
והתקשיתי  התפילה  כל  במהלך  מזעם  רתחתי  שחרית, 
אז  )אגב,  כזו  בצורה  אותי  רימה  שהוא  זה  עם  להשלים 
הייתכן  לגאווה.  קשור  כעס  ואיך  מדוע  לראשונה  הבנתי 
הצער  החלטתי:  התפילה  אחרי  כזה?!(.  דבר  יעשו  שלי 
ועוגמת הנפש, התסכול והכעס לא שווים את הסכום הזעום 
שאני אמור לקבל ממנו. מחקתי את שמו ומספרי הטלפון 
שלו מספר הזכרונות שלי, ושכחתי ממנו. לא משום שהוא 
לא אשם, לא משום שאני לא צודק, אלא משום שזה לא 

שווה לי. פשוט.
גורם  )מפסידן(,  'לּוזר'  ולא לצאת  הרצון שלא להפסיד 
להרוס  עלול  זה  ולפעמים  יותר,  הרבה  להפסיד  לאנשים 
שבמהלכם  יש  גירושין  סיפורי  כמה  החיים!  את  להם 
בוזו  ומשפחות  נשברו  ליבות  כמים,  נשפכו  ודמים  ממון 
והושפלו, אך ורק משום שאף אחד מהצדדים לא היה מוכן 

שהשני ייצא כמנצח!
למריבות  נקלעו  עבודה,  מקומות  הפסידו  אנשים  כמה 
לטמיון  ירדה  שלהם  הזוגיות  שחיי  או  קשות  משפחתיות 
ולומר:  לנשוך שפתיים  היו מסוגלים  ורק משום שלא  אך 
אינו מדבר  טוב שלו  צעיר שחבר  לי בחור  סיפר  סליחה! 
ולמרות  בו,  פגע  שהוא  משום  חודשים,  כמה  כבר  עמו 
כיון  יכול  אינו  אליו,  ולהתחבר  לחזור  רוצה  היה  שמאוד 
בך. אמרתי  על שפגעתי  סליחה  לומר:  אינו מסוגל  שהוא 

לו: אם לא תלמד מהיום איך להרכין ראש ולבקש סליחה, 
אף כשזה לא נעים לך, תשלם בעתיד מחיר שיהיה לך הרבה 

יותר לא נעים!
פינק  יהושע  ר'  הרה"ג  מידידי  נפלא  רעיון  שמעתי 
שליט"א, שאמר על מה שמאחלים לחתן כלה שיהיה "קשר 
של קיימא", מדוע דווקא 'קשר'? אלא, שכדי לעשות קשר, 
ולסובב את החוטים כהוגן, עד שעושים את  צריך לכופף 
הקשר. והנה, עם שני מקלות או סרגלים נוקשים, אין שום 
אפשרות שבעולם לעשות קשר! רק עם דבר רך וגמיש כמו 
חבל או חתיכת בד רכה שאפשר לסובב ולקשור. ככה זה 
בחיים. כדי שיוכלו לחיות באהבה, באחוה בשלום וברעות, 
הם צריכים להיות ללמוד להרכין ראש, להתגמש ולכופף 

את עצמם כמו חבל שאפשר לעשות בו קשר. וזה נפלא.
נכנסתי פעם לחנות באחת השכונות שבירושלים. פונה 
אלי המוכר: אתה הרב פרידמן? אני רוצה שתאזין לטלפון 
משיחה עם בני בן השבע שהקלטתי. התברר שהוא ואשתו 
בתהליכי גירושין מכוערים, והאשה מסיתה את הילד נגדו 
ולא מרשה לו לראות את אביו. הילד בכה בטלפון, בדמעות 
שליש, והתלונן מרה על אמו שלא מרשה לו לראותו. הלב 
שלי נשבר לשמוע ילד כה קטן עם כל כך הרבה צער וכאב. 
שמאבקים  החיים  לכל  הנפשיים  הנזקים  את  לתאר  קשה 
זה  ולפעמים  לילדים,  לגרום  עלולים  ההורים  בין  כאלו 
ממש גובל ברצח! אני יודע שהביטוי חריף, אבל שמעתי 
את ההגדרה מפיו של בחור צעיר שהוריו התגרשו, שאמר 
בעימותים  להתגרש  שעומדים  זוג  רואה  אתה  "אם  לי: 
והתקוטטויות, שלח אותם אלי ואבקש מהם לחתוך קודם 
את הילדים לחתיכות, כיון שבין כך זה מה שהם יעשו להם 

בגירושיהם!"
צריך  אני  טען:  כאוב,  מאוד  שהיה  האברך,  אופן,  בכל 
נגדה  לצאת  רצונו  את  וביטא  כזה?!  דבר  על  לה  לשתוק 
במאבק מר ואגרסיבי. הוא רצה לקבל ממני הסכמה לצעדו.

אמרתי לו: אני לא יכול לומר לך מה לעשות, כיוון שברוך 
סבל  איזה  מושג  לי  ואין  אלו,  מעין  דברים  חוויתי  לא  ה' 
עובר עליך בראותך ובהרגישך מה שנתפס אצלך כרשעות 
לשמה. אבל קח בחשבון שאם אתה באמת מרחם על הילד 
ועל עצמך, ייתכן שנכון יהיה לחתוך כמה שיותר מהר, עם 
כמה שפחות מאבקים. אני יודע שזה ממש לא קל לעשות, 
תרוויח   - וקשה  צורב  יהיה  ההפסד  אם  שגם  זכור  אבל 
בגדול מכך שלא תקיז את הדם ואת הנפש במלחמות קשות 

ומרות.
אינני יודע מה שהוא החליט לעשות, ובכל מקרה אני לא 
בא לדון אותו, אבל אני רואה לעתים תכופות איך אנשים 
מאבדים כספם וממונם, שלוות נפשם ושארית חייהם, רק 
שלא  הפרינציפ  ובגלל  להפסיד  מוכנים  לא  שהם  משום 
לתת לשני לצאת כמנצח. "שהוא עוד יסתובב ויאמר שהוא 

ניצח?! בשום פנים ואופן לא!"
בתרגום לעברית, האמרה Cut your losses! אמורה 
ההפסדים  את  ספוג/קצץ/חתוך  כמו:  משהו  להישמע 
שלך! או: צמצם את ההפסדים/הנזקים שלך! ומה שאני 
כזו,  אמרה  אין  שבעברית  זה  איך  היא:  שנים  כבר  שואל 
להיות  יכול  האם  כזו?!  אמרה  נפוצה  לא  לפחות  או 
האמנם  כזו?!  לאמרה  מקום  אין  הישראלית  שבמנטליות 
אצלנו לא יודעים להפסיד בטווח הקצר כדי למנוע הפסדים 

עוד יותר גדולים בטווח הרחוק יותר?!
מפחיד לחשוב שיש בזה מן האמת!

  יש פעמים שאנחנו באמת, לפי כל קנה מידה, צודקים במאבק כלשהו שאנחנו מנהלים
אבל השאלה הנשאלת תמיד היא: מה הוא הרווח? האם עלינו להתעקש אך ורק כדי להיות 

צודקים, אף שאנו מפסידים המון בדרך? האם יש דרך אחרת, טובה יותר?

אצלנו באמת לא יודעים להפסיד?!

הרב אהרון פרידמן
במחשבה תחילה

@gmail.com :5387993הרב אהרן פרידמן, הינו מחבר סדרת הספרים "גם אתה יכול". לשאלות ותגובות

עקרת הבית החליטה להילחם בחברת מכונת הכביסה, ובינתיים הפסידה חודשים של כביסה נקייה



שת
שתתפים במבצע בסניפי הר

שימת המוצרים המ
שור חברת ern | ר

שראי עד 12 צ'קים באי
שלומים ללא ריבית בכ. א

שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת
ט.ל.ח. התמונות להמח

36
תשלומים!

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

חבילות חתנים 
במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
סה"כ: 2990 ₪המחיר הזול ביותר!

₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

מקררי
בלומברג
כולל התקן

משמרת השבת

במחירים מיוחדים! ל-36 חודשים
₪ רק:

מקרר
שארפ
4 דלתות

רק: 4990 ₪
138

מתנה!במבצע משתתף 

מבחר ענק 
של תנורים
דו תאיים!

58
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 2090 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

מקרר
df 450 ליטר

50
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

מתנה!במבצע משתתף 
מתנה!במבצע משתתף 

מתנה!במבצע משתתף 

מגוון
ענק של

מקפיאים

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

תנור
משולב

35
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1290 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה

44
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1590 ₪

5 שנות אחריות מלאות 
מתנה!במבצע משתתף בתוספת 99 ₪

קונים מוצרי חשמל גם במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים

מתכוננים לחגים עם מגוון עצום של מוצרים המשתתפים במבצע! לדוגמא:

בשיא החשמל!
ובוחרים מתנה משתלמת בשווי מאות שקלים!

הן
 כ

לי
גי

החל מ:החל מ:
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪₪ 6030
החל מ: 2190 ₪

מבחר
מזגנים

החל מ- 1.5
כ"ס ומעלה

מזגן
לחדר 
שינה

מתנה!במבצע משתתף 

החל מ: 1090 ₪

שיא המתנות

מיקרוגל
שארפ
דיגיטלי

מעבד 
מזון

+ בלנדר + 
מ. תבלינים 

900 וואט

או

או

או

או

מגהץ 
קיטור
מקצועי כיריים 

איטלקיות

אובן ענקטוסטר 
45 ליטר

בשווי ₪550
בשווי ₪550

בשווי ₪550

בשווי ₪550

בשווי ₪550

מקרר סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

105
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 3790 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000
רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94
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כשאנחנו נתקלים בהתנהגות חריגה של ילד, חוצפה, הרמת ידיים או תסמינים 
נוספים - אנחנו צריכים לחפש אחר השורש שלה, מהיכן זה מגיע  פעמים רבות, 

הכל מתחיל מקושי בלימודים שלא טיפלנו, מה שהוביל למעגל קסמים מתסכל

חוצפה של הילד המתמודד

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

@gmail.com :הרב איזנבך הינו מטפל רגשי ומפקח חינוכי | לשליחת שאלות למדור או להתעניינות בקורסים ובספריםari0737682809

צריכים  "אנחנו  הפניה,  אליי  הגיעה  איזנבאך",  "הרב 
דחוף עזרה".

הוריו של יוסי בן העשר הגיעו לייעוץ לפגישה חוזרת. 
ומציק  למורים  מפריע  כלפינו,  בחוצפה  מתנהג  "הילד 
פעמים  אינספור  נזרק  "הוא  בכאב.  סיפרו  לחברים", 
בדרכי  איתו  ללכת  כבר  ניסו  ההורים  תורה".  מהתלמוד 

נועם לנסות לשפר את התנהגותו, אך ללא הועיל.
"מה נעשה איתו?" שאלו, כשהייאוש נשקף מעיניהם. 
"ההתנהגות שלו הופכת לגרועה יותר ויותר, והגענו למצב 

שכבר אי אפשר להתמודד איתו".
כך  מתנהג  הילד  מדוע  ביחד  לחשוב  ננסה  "בואו 
טוב  הוא  האם  ולהפריע.  להשתולל  לו  גורם  מה  בכיתה. 

בלימודים?"
התברר שהילד אכן מתקשה מאוד בלימודים. בהקניית 

הקריאה היו לו קשיים רציניים.
שיושב  מילד  מצפים  אתם  מה  להם,  אמרתי  כך,  אם 
בשיעור ולא מבין כלום? בתור מורה אני אתאר לכם איך 

נראה ילד שיושב בשיעור ולא יודע על מה מדברים:
רוב  הדף.  על  לקשקש  מתחיל  הילד  ראשון  בשלב 
המורים לא מתייחסים לכך בתור הפרעה, אבל כשהחברים 
מסביב מתחילים להתעניין בשירבוטים, המורה עושה סוף 

לעניין, וכך יורדת אופציית התעסוקה השקטה.
בשיעור ג' ישב לידי בחור שראשו לא היה מונח בלימוד. 
הוא לא הבין כלום בחומר הנלמד, אולם כל השיעור הוא 
היה עסוק ברישום במחברת שלפניו. אחרי תקופה שאלתי 

אותו: 'תגיד, מוישה, מה אתה כותב שם כ"כ הרבה?'
מסתבר שהלה מצא לו תעסוקה מרתקת. מגיד השיעור 
ריתחא  כדי  תוך  ושוב  הלוך  במרץ  להתהלך  נוהג  היה 
הקילומטרז'  את  רושם  היה  הנ"ל  והבחור  דאורייתא, 
הוא כבר הלך מאות  'שמע,  גומע...  היה  שהמגיד שיעור 
קילומטרים. הכל רשום אצלי במדויק'. להתעניין בגמרא 

הוא לא התעניין, אבל קילומטרים הוא ספר...
ובכן, ילד נורמלי לא יישב במשך מחצית היום בחוסר 
מעש. לכן, לאחר שנלקחה ממנו אפשרות אחת לתעסוקה, 
עובר יוסי החמוד למיצוי רעיונות אחרים להפגת השעמום.

ומה  מעניין.  לא  וממילא  מובן  אינו  הלימודי  החומר 
יעשה הבן ולא יחטא?

נזרק  עונשים,  מקבל  להפריע,  מתחיל  יוסי  הזה  בשלב 
התסכול  את  לפרוק  מחפש  הוא  בהפסקות  מהשיעור. 
ידיים.  ותגרות  למריבות  הדרך  קצרה  ומכאן  מהשיעור, 
וכך  נענש.  שוב  הוא  למורה.  עליו  מלשינים  הילדים 
מסתחרר מעגל קסמים שהתחיל בקושי לימודי אצל הילד, 
גרם להפרעות התנהגות, להענשה, ושוב תסכול, חוצפות, 

וחוזר חלילה.

אז מה באמת אפשר לעשות?

א. ראשית, לברר האם באמת הילד נמצא בתלמוד תורה 
במסגרת  תורה  תלמוד  לו  למצוא  לא,  ואם  לו,  שמתאים 

שמתאימה לו.
המורה  את  או  המלמד  את  להוקיר  מאוד  להשתדל  ב. 
הלימודית,  במסגרת  אותו  מחזיקים  כן  דקה שהם  כל  על 

כיתה של  ולהראות להם שמוקירים אותם. מורה שמנהל 
עשרים פלוס ילדים, צריך הרבה מוטיבציה כדי להתמודד 
אינו  מורה  השיעור.  של  תקין  למהלך  שמפריע  ילד  עם 

מטפל פרטי!
ראית תלמיד שתלמודו  "אם  ח.(  )תענית  בגמרא  נאמר 
לו  מאיר  שאינו  רבו  בשביל  זה  הרי  כברזל  עליו  קשה 
כאשר  תגיע,  המורה  מצד  פנים  הארת  ואותה  פנים"... 
עושה  כן  שהוא  הדברים  על  מוערך  שהוא  יחוש  המורה 
ומצליח, ולא רק מקבל טענות ותלונות מההורים, שתולים 

בו את הקולר על הקשיים של הילד.
עצמו,  בכוחות  להצליח  כיצד  כלים  יקבל  שילד  עד  ג. 
הפערים  את  לו  שיצמצם  פרטי  למורה  לו  לדאוג  צריכים 
כל  לא  כי  לציין  יש  בחומר.  לו להתמצא  ויעזור  שנוצרו, 
נפרט  בהמשך  לכך.  מתאים  באמת  ילדים  שמלמד  אברך 
נתונים עלינו לבחון בבואנו  ואילו  מהו מורה פרטי טוב, 

לקחת מורה פרטי לילד.

הענקת כלי התמודדות לילד

ד. הכלל האחרון והחשוב ביותר הוא, לתת לילד כלים 
אמיתיים מה לעשות בזמן השיעור. מה שהורים בדרך כלל 
עושים, הם עורכים לילד מבצע ש"שבוע לא תפריע, ואז 
נקנה לך את הפרס הגדול". אבל אז, אחת מהשתיים; או 
אפילו  מסוגל  לא  שהילד  או  זמנית,  הילד  את  שהשתקנו 

זמן קצר להתאפק. "עזוב אותי מהפרס. אין לי כוח וזהו".
לילד  לומר  איתה:  להיעזר  שאפשר  מעשית  המלצה 
שלו,  בקצב  לבד  ללמוד  לנסות  עליו  השיעור  שבזמן 
ולפרט לו את המהלך לשלבים קטנים. "אתה לומד עשר 
מילים מרש"י, מנסה ללמוד, ומה שאתה מבין, אתה רושם 
לעצמך, וממשיך הלאה. גם אם הבנת שתי מילים. מקסים! 
הקב"ה שמח בשתי מילים שלך, יותר מאשר שלושה דפי 

גמרא שלמד מישהו אחר בלי מאמץ".
מהם  אחד  סיפר  לבחורים,  שהעברתי  החוגים  באחד 
ניגש  נמצא בשיעור ההכנה, הוא לא  שאם החברותא לא 
המגיד  השיעור.  את  לבד  להכין  לנסות  לגמרא  אפילו 
שיעור היה אומר לו 'אתה יכול להכין לבד', אבל הוא לא 
ניסיון אישי שלי,  מסוגל. הזדהיתי עם הקושי שלו מתוך 

ונתתי לו את הדרך הנ"ל.
בהתלהבות  הבחור  לי  סיפר  הבא,  בשבוע  בפגישה 
אך  לבד,  גמרא  ללמוד  הצליח  לא  מעולם  כי  גדולה, 
את  פתאום  הרגיש  שלב,  אחרי  שלב  בקטן  כשהתחיל 

ההצלחה, והטעם המתוק הזה נתן לו חשק להמשיך.
וכאן ישאל הקורא הנבון. מדוע כשהמגיד-שיעור אמר 
אמרתי  וכשאני  זאת,  עשה  לא  הוא  לבד  ללמוד  לבחור 
המגיד  מאוד:  פשוטה  שהתשובה  אלא  קרה?  אכן  זה  לו 
של  רבים  דורות  שגידל  המחץ  במשפט  השתמש  שיעור 
מתוסכלים ומיואשים: "אתה יכול, אתה רק לא רוצה!"...

הנמצא  אדם  כל  לגבי  אמור  האחרון  בסעיף  הנ"ל  כל 
במערך של קושי להתמודד: לפרוס את האתגר לפרוסות 

ערכה: אפרת שר

חשוב לשבח את המלמד על כל צעד שהוא עושה עם ילדינו, גם הוא הפירות לא נראים מיד



 אנו גאים להציג
 מיני בר המתאים לשימוש בשבת

 נגה שבת
 מתאים לשימוש בשבת במים הקרים והחמים!

בכשרות מהודרת 

*2161
חייגו כעת:

 התקנה עד ערב החג 
חג שמח!

*36 תשלומים, סה”כ 1764 ש”ח עלות הובלה והתקנה - 290 ש”ח 

כעת במבצע

לחודש*&49
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של

חיים אוטמזגין
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"אבן קטנה שנפלה למרגלותיי הקפיצה אותי מהסלע עליה נרדמתי 

אחרי 47 שעות ללא שינה. היכולת לתפקד הולכת ונחלשת, חלק מיכולת 

מקצועית הוא היכולת להבין שאתה מפסיק להיות יעיל מפסיק לתת 

תפוקה נכונה ומדוייקת, זה הזמן בו ביקשתי ממפקדי רשות לצאת 

למנוחה של כמה שעות, רשות שכמובן ניתנה ואף נכפתה עליי. בקושי רב 

אני נוהג מרחק 25 דקות נסיעה אל ביתי, מעניק מילת תודה לאשתי 

המופתעת מבואי. כמה זמן אתה נשאר? היא שואלת ואני משיב: עד 

שהמדים יתייבשו תעירי אותי" ● חיים אוטמזגין, קצין ביחידת החילוץ 

וההצלה של פיקוד העורף )היחצ"א( ומפקד היחידות המיוחדות של 

זק"א ביומן מרתק על משימת החילוץ שנמשכה שבוע ימים באתר קריסת 

החניון בשכונת רמת החייל





18  י"ג באלול תשע"ו 16/9/16

יום שני 5/9/2016
היו  אלו  יוצא,  ואני  חריג  אירוע  יש   :11:26
את  סגרתי  בטרם  הבית  בחלל  שהופרחו  המילים 

הדלת בדרכי אל הלא נודע.
של  בעיצומו  מתוכנן,  עבודה  יום  של  בבוקרו 
ניסוח מכתב שנותר פתוח על צג המחשב 7 ימים, 
שלא  מבין  דיווחים,  מקבל  אני  בדרך  נקטע,  הכול 
מדובר בעוד אירוע שיסתיים תוך כמה שעות אלא 

במשימה שעתידה להימשך יממות רבות.
אסותא  החולים  בית  בחניית  חונה  אני   -  11:48
השוכן  המחלץ  אפוד  את  לובש  הברזל,  שברחוב 
דרך קבע ברכבי, בידי האחרת אוחז בקסדה וחוצה 
האנשים  כמות  את  לבלום  המנסים  המחסומים  את 
ואנשי  מחלצים  חלקם  לזירה,  להגיע  הממהרים 
כוחות ביטחון, חלקם האחר סקרנים וכאלו החפצים 
מבין  האתר,  פני  אל  מביט  אני  לעזור.  ליבם  בכל 
שיש מספיק אנשים שיחלצו את הנפגעים הגלויים 

ומפנים את המשמעות שבחילוץ אלו שלכודים.
יש בו משהו באותו מבט, זה לא מבט של כאב 
זה לא מבט של צער, אין זמן לכאוב ולהצטער צריך 

להתחיל לעבוד מהר, נכון ובעיקר בטוח.
ערכים  מכיל  הראשון,  ברגע  מחלץ  של  המבט 
שונים ממבטו של הדיוט חילוץ, אני מנסה לקלוט 
מי מהרבים באתר עובד המקום, מי מנהל עבודה, 
כמה קומות היו, ממה הם בנויים, היכן היו עובדים, 
רשימת  המבנה,  של  שרטוטים  משיגים  מהיכן 
להשפיע  שעתידים  נתונים  ספור  אין  ועוד  עובדים 

על עבודת אנשי החילוץ באתר.
חולצה  שיגרה,  בגדי  לבוש  עצמי  את  מוצא  אני 
ווסט  כתפי  על  אלגנט,  ונעלי  שחור  מכנס  לבנה 
צבאי המשייך אותי כקצין ביחידת החילוץ וההצלה 
של  קסדה  ראשי  על  )היחצ"א(,  העורף  פיקוד  של 
הכתומים, מתחיל לשוחח עם אנשים, צועק לאחד 
המתנדבים תביא לי דף ועט ועד שאלו מגיעים אני 
רושם פרטים על גב היד, פרטים שיסתברו כקריטיים 

למאמץ החילוץ הממושך.
מפקדי,  עם  מצטלבות  ועיניי  דקות  עוברות  לא 
בי  מביט  הוא  מזרחי,  דודי  אל"מ  היחצ"א  מפקד 
ואני  שואל?  הוא  אוכלוסיה"  "מודיעין  ובמעשיי, 
הצלחתי  שכבר  המידע  את  עליו  להמטיר  מתחיל 
ממנה  אני  זה  מרגע  לי,  אומר  הוא  מעולה  לצבור, 
ולהציגו  האוכלוסיה  מודיעין  את  לרכז  אותך 

בהערכת המצב.
צוותי  מקצועי.  בשיח  מתחלף  ההמולה  קול 
מקבלים  "דקלו"  של  בפיקודו  המיוחדים  הכיבוי 
גיזרה, צוות חילוץ מהנפה הסדירה מקבל אף הוא 
רץ  ואני  עובר  מההרס  שחולץ  פצוע  עוד  גיזרה, 
לעברו ומתחיל לתשאל אותו היכן היה והאם היה 
ללקט  וממשיך  הנתונים  את  רושם  עמו,  מישהו 
מידע - כמה פצועים פונו לבית החולים, מה שמם, 
מקבל רשימת עובדים ממנהל האתר ומתחיל לבדוק 
למאמץ  מצטרף  אלו  בשלבים  חסר,  ומי  בחוץ  מי 
שלוקח  סדי  רפי  סא"ל  היחידתי  האוכלוסייה  קצין 
על עצמו תחקור ותשאול פצועים בבתי חולים ועוד 

שלל משימות שרק איש אוכלוסייה יודע עליהם.
מניחים  חשוף,  בטון  גוש  מאתרים   -  12:15
עליו פלטת עץ מזדמנת, פורסים תכניות של האתר 
שמות,  ולצידם  ציון  נקודות  עליו  לסמן  ומתחילים 
השמות שמרגע זה כל המאמץ מכוון לאתרם אי שם 

עמוק תחת שכבות הבטון והעפר.
להתבונן  היכולת  לה  ונעלמה  הלכה  זה  מרגע 
לזכור  אפילו  מאוחר  ובשלב  שעות  לזכור  בשעון, 
על  קיבלה  היחצ"א  בו  מהרגע  אנחנו,  יום  באיזה 
החילוץ,  מאמצי  הובלת  של  המשימה  את  עצמה 
נדרשתי לחבוש את כובעי הנוסף כ"מפקד היחידות 
גיוס  של  אינטנסיבי  מאמץ  זק"א",  של  המיוחדות 
חלק  ולקחו  כמחלצים  שהוסמכו  זק"א  מתנדבי 
באימוני היחידה בשנה האחרונה. אני אומר מאמץ 
כי עשרות מתנדבים מתקשרים ומבקשים להצטרף 
לקבל  נועדו  אחרות  שיחות  החילוץ,  למאמצי 
ולמסור מידע עליו הייתי אחראי ועוד סתם שיחות 

מאלו שכלל לא ידעו שאני נמצא בזירה.
13:20 – דיווח על שתי גופות המאותרות בשטח. 
לגבי  לפחות  כי  מדווח  למקום  שניגש  זק"א  צוות 
גופה אחת לא ניתן להגיע אליה ללא חילוץ ואילו 
את הגופה האחרת הם כבר מתחילים לחלץ בסיוע 

צוות הכיבוי שפועל במקום.
לעבודת  מתכונן  והאתר  מתקרבת  החשיכה 
לילה. עגלות תאורה מוצבות בשולי האתר, גדרות 

ומחסומים הופכים את האתר לשטח צבאי ותמונת 
ארבעה  מתוכם  לכודים  חמישה  מתבהרת.  המצב 

נעדרים – אלו המספרים שהפכו למשימה.
מהנדסי פיקוד העורף מתרוצצים מעמוד לתקרה, 
מקומה לקומה, מחרפים נפשם בסכנות המבנה כדי 
להביא וכמה שיותר מהר תמונת מצב הנדסית, היכן 
אפשר להתחיל לעבוד ולקדוח, היכן להציב תמוכה 
קירות  זליגת  בשל  להתקרב  אסור  להיכן  ובעיקר 

ורסיסי בטון.
שונים  במקומות  הוצבו  לייזר  עיני  עם  מודדים 
זה עליהם כל רבע שעה לדווח איזה  באתר, מרגע 
קיר זז ובכמה מילימטרים, כל דיווח זוכה להנחיות 

מהנדסים ולשינוי בטכניקות החילוץ.
להכריע  שנדרשו  האתר  במפקדי  מקנא  לא 
 60,000 מעל  אחד  מצד  להשתמש,  יכולות  באילו 
לסלק,  שחייבים  וחצי  מטר  בגובה  חול  של  טון 
לדרדר  עלולה  וטרקטורים  באגרים  הכנסת  מאידך 
בינתיים  הנוסף.  את מצבם של הלכודים מהמשקל 
כלי  של  כפיים  בעבודת  המחלצים  כלל  עסוקים 
דליים  אלפי  דלי,  ועוד  דלי  וידניים  קטנים  עבודה 
של חול שנאספו באצבעות שרוטות נשפכים לשקי 

איסוף ומנוף מלמעלה מבצע איסוף באלות מלאות 
אל מחוץ לשטח האתר.

נראה כי משלב ביניים ועד להבנה מעמיקה יותר 
הובאו  האתר  ואל  הפשרה  נעשתה  הקריסה  של 
פשרה  מעין  המהווים  קטנים  ומחפרונים  בובקטים 
בין הצורך בפינוי העפר במהירות ובין ההכרח שלא 
לזעזע יותר את הקירות והשכבות שקרסו כשתחתם 

לכודים, ספק חיים ספק לא.
בינתיים מביא לי אחד ממתנדבי זק"א את המדים, 
הבגדים  את  להחליף  קטנה  פינה  לי  מוצא  אני 
היחידה,  במדי  והחול  הזיעה  ספוגי  האלגנטיים 
מכנס את מתנדבי זק"א ומבצע תדרוך הכולל הכנה 
מנטאלית לקראת הבאות, תדרוך בטיחות והתנהגות 
לצוותים,  וחלוקה  משימות  הגדרת  הרס,  באתר 
לקבוצת  מתנדבים  קבוצת  כל  משבץ  אני  בסיומם 
והמחלצים  המתנדבים  יעבדו  זה  ומרגע  מחלצים 
כתף אל כתף משך 7 ימים, יתאמצו יחד ינוחו יחד 

הכול יחד.
בלבול  לייצר  הצליחה  בלכודים  הקשה  הפגיעה 
רב בקשר למספרים. כשאתה מביט מקומת מינוס 4 

למעלה אתה רואה רגליים של לכוד, כשאתה מביט 
המרחק  אבל  ראש,  רואה  אתה  למטה,   3 ממינוס 
ביניהם עולה על גובה אדם רגיל ואפילו גבוה ועל 
רק  שונים  לכודים  בשני  מדובר  כי  משער  אתה  כן 
של  הגוף  חלקי  חישוף  של  הקשה  המלאכה  בתום 
הנעדר אתה יכול להשיב לשאלה – אחד או שניים? 

ברוב המקרים זה היה אחד.
זק"א  של  המיוחדות  היחידות  כמפקד  בתפקידי 
עסוק  את המסר שאני  להעביר  לא אחת  נדרש  אני 
שנקבעו  כללים  כמה  יש  לאשתי,  גם  רציני  בעניין 
בלי שנסכם אותם, כי אם אני באירוע ולא מתקשר 
לעדכן סימן שהיא צריכה לברר וכשהיא מתקשרת 
"זה רציני" כדי שאזכה  מספיק שאומר שני מילים 

לקבל את התמיכה והעידוד עד לסיום המשימה.
בכל פעם אני מתלבט מחדש מה יותר קשה - לזנק 
לחוות  וימים,  שעות  ולהתאמץ  להזיע  למשימה, 
המילים  שתי  את  לומר  או  קשות,  חושיות  חוויות 
"זה רציני". שתי המילים הנאמרות בחטף, מטילות 
ילדים,  ב-5  בטיפול  העול  את  אשתי  על  באחת 
להמשיך ולנהל את המשרד, קניות, מקלחות, לקחת 
לגנים ולהחזיר. בקיצור אותם הרחמים והערכים של 



כותב השורות במהלך החילוץ
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הוגן,  לא  תיעדוף  מקבלים  האחר  כלפי  עזרה 
בודדות, מהרגע שהכרזתי  לשניות  רק  זה  אך 
הודעות  לשעה  אחת  אקבל  רציני"  "זה  על 
מקלחת,  אחרי  כבר  שהילדים  עדכון  חיזוק, 
קופסת מרק חמה מגיעה עד לאתר ואל תשאלו 
אותי איך, בגדים להחלפה עם פתק אישי קטן 
המספר לי כמה היא גאה בי ובמה שאני עושה, 
בשטח  שלי  שהעשייה  הדלק  כל  את  בקיצור 
צורכת, אשתי מספקת ואני מהצד שלי מתחייב 
חלקה  את  ולעבות  היעדרותי  את  להצדיק 
ושל  זכויות  צבירת  של  הנצחית  בשותפות 

הקניית ערכי הנתינה לילדים ולסביבה.

00:15 - ברקע קולות קידוח וניסור, פקודות 
איתור  על  הידיעה  פורצת  ובקשר  ומשימות 
בשולי  וחצי  כמטר  של  בעומק  לכוד.  נעדר 
קיר התמך שאיים לקרוס בכל רגע אותר נעדר 
כולו  מוקף  ברזל  ונעצי  רשתות  סביבו  נוסף, 
בכיס של בטון, גופו שלם אך רוחו לא הייתה 

שם.
הצוותים נערכים לחילוצו שהסתבר כחילוץ 
מורכב שהסתיים רק למחרת בשעות הבוקר.  

יום שלישי
07:30 - אנחנו כבר מעל 20 שעות באתר, 

אין אפילו מחשבה על ללכת לישון, 

למשנהו,  אחד  זק"א  מתנדבי  מצוות  רץ  אני 
רוצה  לא  אחד  אף  אך  כוחות  החלפת  מבצע 
להפסיק, כולם בנחישות שמקורותיה בערבות 
הברזל  את  מנסרים  בבטון  הולמים  ההדדית 
ובעיקר  השני  את  אחד  ומחזקים  תומכים 
הנעדרים  אחד  ימצא  בהם  לרגעים  מתכוננים 
כה  בעבודה  יתואר  בל  קושי  יש  מת,  או  חי 
מתחלפים  לא  נודע  והלא  כשהספק  ממושכת 

בשביב של תקווה.
מהמהנדסים,  מידע  עוד  מצב,  הערכת  עוד 
עוד פיסת מידע על חפיסת סיגריות שנמצאה 
מכונסים  המוחות  טובי  החפירות,  באחת 

לטקס עצה על נתיב החילוץ, על שילוב חילוץ 
המחלצים  בטיחות  שיקולי  לצד  אגרסיבי 
ושמא גם של הנעדרים, טכנולוגיות ואמצעים 
מקסימום,  במאמץ  כולם  באתר  מופעלים 

להגיע מהר ובטוח אל המחלצים.
17:05 - הריח הקשה שהיווה גבול למחלצים 
בחרדת  זק"א,  מתנדבי  של  הזינוק  לקו  היה 
גופותיהם  אל  ניגשים  המתנדבים  היו  קודש 
החושי,  הקושי  על  מתגברים  הנעדרים,  של 

הקשה,  המראה 
לתכנן  ניגשים 
מלאכת  את 
עוד  החילוץ, 
מנוסר,  ברזל 

עוד גוש בטון מבוקע עם פטישים, צעד אחר 
בידיהם  הנעדר  את  המתנדבים  אוחזים  צעד 
ומחלצים אותו אל מעל פני המחילה שנחפרה.

כמה אבסורד יש במצב בו שקית של זק"א 
מהווה נחמה, מציינת את תחילת מנוחתו של 
המחלצים  של  הנפש  מסירות  שלולא  המנוח 
לקבורה  להגיע  זוכה  היה  לא  זק"א  ומתנדבי 

מכובדת.
חילוץ הגופה המורכב אילץ את המתנדבים 
צוות  כמפקד  ממושך,  זמן  בקרבתו  לשהות 
את  לבחון  שעליי  הבנתי  זק"א  מתנדבי 
ההשפעה על נפשם של המתנדבים, מהר מאוד 
הבנתי כי נכון יהיה לתת ביטוי וסעד מנטאלי 
וכבר  בגופה  שטיפלה  המתנדבים  לקבוצת 
באתו הערב ביקשתי מיו"ר זק"א יהודה משי 
לשיחת  המתנדבים  את  ולפגוש  להגיע  זהב 
משי  הגיע  באמתחתו  פיצה  כשמגשי  דיבוב, 
זהב אל האתר ולאחר שעמד על רצונו לפגוש 
עבודתם  בעת  האתר  בתוך  המתנדבים  את 
יחדיו  המתנדבים  עלו  שכמם  על  ולטפוח 
היום,  חוויות  על  שוחחו  שם  האתר  לשולי 
הנכונה  הדרך  ועל  המראות  על  הריחות  על 

להתמודד עם השפעות המאורעות.
העורף  ופיקוד  המשטרה  קציני  כלל 
)קוד   104 נעדר  לעדכון:  בקשב  מקשיבים 
אישי שניתן לכל לכוד(, חולץ ופונה מהאתר, 
עד  לחלצו  ניתן  לא  אך  אותר   105 נעדר 
להשלמת פעולות הבטחה הנדסיות שיאפשרו 
ואנו  טלפונית  אוכן   106 נעדר  בטוחה,  גישה 
יודעים היכן הוא מצוי בוודאות, נעדרים -107

יימשכו בהתאם  והחיפושים  108 טרם אותרו 
למיקום שניתן בהערכת מודיעין אוכלוסייה.

וכלל  המצב  בהערכת  שהוצגו  סוגיות  עוד 
המפקדים ממהרים לשוב לעמדותיהם.

יום רביעי
למרגלותיי  שנפלה  קטנה  אבן   -  11:15  
הקפיצה אותי מהסלע עליה נרדמתי. 47 שעות 
הולכת  לתפקד  היכולת  כי  ונראה  שינה  ללא 
ונחלשת, חלק מיכולת מקצועית היא היכולת 
להבין שאתה מפסיק להיות יעיל ומפסיק לתת 
ומדויקת.  נכונה  תפוקה 
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זה הזמן בו ביקשתי ממפקדי רשות לצאת 
שכמובן  רשות  שעות,  כמה  של  למנוחה 

ניתנה ואף נכפתה עליי.
דקות   25 מרחק  נוהג  אני  רב  בקושי 
נסיעה אל ביתי, מעניק מילת תודה לאשתי 
המדים  את  פושט  מבואי,  המופתעת 
מרעננת  ארוכה  מקלחת  הכביסה,  למכונת 
הכינה  אותה  גבינה  עוגת  פרוסת  ואפילו 
נחגג  שטרם  הנישואין  יום  לרגל  אשתי 
זמן  כמה  מתחדשת,  לאנרגיה  מקור  היוו 
'עד  משיב  ואני  שואלת?  היא  נשאר  אתה 

שהמדים יתייבשו תעירי אותי'.
אשתי מיהרה להביא את הילדים מהגנים 
להם  סיפרה  היא  אבא,  את  שיפגשו  כדי 
שנמצאים  לאנשים  לעזור  לאבא  שקראו 
את  שמלמד  ילדים  גן  אין  שנשבר,  בבניין 

תרגום המילה קריסת מבנה.
משעה  מתעורר  אני  התייבשו.  המדים 
של מנוחה על מזרן. הילדים קופצים עלי, 
"אתם יודעים לאן אבא הלך?", אני שואל 
שטבעו  אנשים  "לחלץ  לי:  משיבים  והם 
בחול". אני מחייך, מנסה לדמיין כמה זמן 
"זה  הקוד  את  להם  להסביר  לאשתי  לקח 

רציני" וממהר ללבוש את המדים. 
בדלת זה קרה, בני יהונתן בן ה-5 לפתע 
התפרץ בבכי, אבא אל תלך, אני יודע שלא 
תחזור היום, אני מתגעגע, זה מסוכן, יכול 
ליפול עליך טרקטור, ראיתי במחשב שיש 

שם הרבה חיילים ואתה לא חייב.
זו  אין  בהפתעה.  לי  בא  שזה  האמת 
לסייע  מוקפץ  אני  בה  הראשונה  הפעם 
במשימות ונדרש לעזוב את הבית, לעיתים 
בעיצומה של סעודת שבת משפחתית. רק 
בחופש הגדול האחרון היינו כולם ארוזים 
הודעה  כשקיבלתי  משפחתי  לטיול  ברכב 
צריך  והייתי  בחיפה  טביעה  אירוע  על 
שבפיקודי  הצוללים  יחידת  את  להקפיץ 
תוך שאני מותיר אותם עם אכזבה והבטחה 
נראה  הזה,  לבכי  מוכן  הייתי  לא  לפיצוי. 
שהפעם  חש  הוא  מבין,  הוא  גדל,  שהילד 

"זה רציני".
הנחתי את התיק, התיישבתי על הרצפה 
את  הוצאתי  ברכיי,  על  אותו  והושבתי 
הטלפון והצגתי בפניו תמונות של הבניין, 
אנשים  יש  לבניין  שמתחת  לו  הסברתי 
אליהם  מתגעגעים  מאוד  שלהם  שהילדים 
נצליח להציל אותם, הוא  נזדרז  ואולי אם 
נשיקה  לי  נתן  שתק,  בעיניים,  בי  הביט 
את  קיבלתי  מילים  בלי  והתרומם.  וחיבוק 
לחזור  הברזל,  קריסת  אל  לחזור  אישורו 
למשימה ממנה יצאתי, לחזור אל מתנדביי 

הרבים שהמשיכו את המשימה בהיעדרי.
יומיים ללא  בכוחות רעננים מוכן לעוד 
שינה אני מגיע שוב לאותה הזירה והפעם 
מתנדבי  עשרות  אל  מבט  אחר,  מבט  עם 
שעות   24 למשמרות  שהתייצבו  זק"א 
ברצף, מבט אל מפקדי, מפקד היחצ"א הנע 
ועידוד  הערכה  כשדברי  לעמדה,  מעמדה 
מפיו למחלצים, מבט למחלצים המביעים 
ולדבקות  ההדדית  לערבות  מחויבותם  את 
במשימה משימת איתור הנעדרים, מבט אל 
לחשוף  המאיימים  שנחצבו  הבטון  גושי 

את המתחבא במסתורם.
 8 בכל  אתר  מפקדי  מתחלפים  בשטח 
שעות, סא"ל סמי יחזקאל, סא"ל זהר משה, 
במשמרתו  אחד  כל  אזולאי  רותם  רס"ן 
לאותה  היעדים שהוצבו  השגת  על  מפקח 
להניע  הכוח  בכל  ופועל  המשמרת 
תאום  על  הקפדה  תוך  המחלצים  את 
המהנדסים  והטרקטורים  המנופים  בין 
מלאכת  וביטחונם,  המחלצים  והמודדים 

מחשבת, מקצוע אמיתי.
השמש הקופחת לא התחשבה במחלצים 
בעוצמה  ללטפם  ביקשה  דווקא  כי  נראה 
עמדו  בו  אתגר  יכולותיהם  את  ולאתגר 
המחלצים בקושי ובגבורה כמי שמשיבים 
ומצטרפים  המאיר  לכוכב  נחישות 

לעוצמתו.
באתר  הרף  ללא  שעבדו  המהנדסים 
ליד  בטוחה  חילוץ  עמדת  לייצר  הצליחו 
זק"א  ומתנדבי   105 מס  נעדר  של  גופתו 
משימת  את  לבצע  נוספת  פעם  נקראו 
הקודש של חילוץ הגופה ממעמקי הבטון 
והברזל, אף כאן רק בסיום מלאכת האיסוף 
באחד  מדובר  כי  לקבוע  המתנדבים  יכלו 

יום חמישיולא בשניים...
והעובדה  ימים  ארבעה  להם  חלפו 
הובילה  נעדרים  שלושה  ישנם  שעדיין 
עבודה  להמשך  להיערך  שיש  למסקנה 
בשבת  בעבודה  מלהימנע  הרצון  בשבת, 
שהגבירו  המחלצים  כלל  נחלת  הייתה 
הורשו  נוספים  כלים  החילוץ,  מאמצי  את 
להיכנס לאתר לאחר שחלק מהגופות כבר 
שניתן  לשטח  הפך  היו  בו  והשטח  חולצו 
והמוטיבציה  כי המרץ  נראה  עליו.  לעבוד 
הלכו והתעצמו, אך היקפי הפלדה והבטון 
גברו על היכולת לסיים את המלאכה מהר.

החל  באתר  שפעל  וייחודי  ענק  מסור 
מנסר שכבות בטון בעומק של כמטר, הוא 
עוד  להניף,  מתחיל  והבאגר  לנסר  מסיים 
אחד מהרגעים הקשים באתר כאשר באחת 
ההנפות התגלו רקמות , מעין שלט הכוונה 

– אנחנו באזור...
הפטישים  מנסר  המסור  ההרס,  באתר 
נוקשים וגרזנים חוצבים, אך בחוץ החיים 
מקבל  שאני  תזכורת  בשלהם,  ממשיכים 
ממפקד זק"א פתח תקווה על אירוע שבע 
הוותיקים  ממתנדביי  אחד  של  ברכות  
ממני  ונמנע  הקריסה  ביום  שנישא 
לפחות  להגיע  חייב  אתה  בו.  להשתתף 
הרגעים  אחד  עוד  טוב...,  מזל  לומר 
חובת  לזו,  זו  מקבילות  חובות  בהם 
מתנדב  שהיה  חתן  ושמחת  הטוב  הכרת 
מסור מול החובות הצצות באתר ההרס, 
בדרך לשבע  כבר  ואני  קצרה  התלבטות 
ברכות, מלא באבק ושכבות של חול אני 
נכנס לאולם, זוכה לחיבוק ובעיקר שמח 
להביע  החיבוק  את  לתת  ההזדמנות  על 
על שנות התנדבות מסורות  את התודה 
מצטרף יחד לחברים בשירת קול ששון 
וקול שמחה וממהר לשוב לקולות מהם 

יום שישייצאתי.
חמישה ימי מאמץ , שוב צוות זק"א 

מוקפץ ובעבודת כפיים עדינה שוברים שכבה 
הקפדה  תוך  הנורא,  את  חושפים  שכבה  אחר 
הגופה  על  הבטון  חלקי  יפלו  לבל  והשגחה 
שרק  חלקה התגלה. השעה כבר 3 בצהרי יום 
להמשיך  החובה  בין  עצמי  את  מוצא  שישי, 
ולטפל בכבודו של הלכוד מול הצורך לעשות 
אתנחתא ולארגן את צרכי השבת, ליבון סוגיות 
עם רבני הארגון ורב פיקוד העורף, הכנת בית 
אוכל  חשמל,  חיבורי  הגוי,  עם  תאום  כנסת, 
את  שיחליפו  כניסה  שוברי  הכנת  פלטות,  על 
ועוד  מהאתר  ויציאה  כניסה  בכל  הרישום 

משימות הנחוצות לכבודה של השבת.
את  שהעלה  במנוף  לתורי  ממתין  אני  עוד 
מקבל  ואני  מאולתרת  כמעלית  המחלצים 
עו"ד  תקווה  פתח  עיריית  מראש  טלפון 
ידידות  אני מצוי בקשרי  איציק ברוורמן, עמו 
לי,  אומר  הוא  אותך',  לחבק  'באתי  קרובים, 
'אני למעלה'. אני עולה במנוף ובפתחו מחכה 
אלן  המסור  במתנדב  המלווה  העיר  ראש  לי 
מלכה, כשהוא מוביל אותי לעבר רכבו שהיה 
עמוס בכל טוב, ממתקים, יין, כלים ועוד מכל 
טוב לכבודה של השבת. בעוד כמה דקות תגיע 
לכאן משאית ובה מזרונים ומיטות, אוהל ענק, 
שאני  המעט  וזה  וכיסאות  שולחנות  מקרר 
יכול לעשות על מנת לבטא הערכתי למאמצי 

המחלצים והמתנדבים של זק"א.
ישראל  של  בפיקודו  לוגיסטיקה  צוות 
הוקפץ  שרון,  מרחב  זק"א  מפקד  גודלבסקי 
ראש  של  הסיוע  את  לקבל  מנת  על  לאתר 
ומכובד  מרווח  אוהל  ותוך שעה העמיד  העיר 
שאפשר למתנדבים לראשונה לישון על מזרון 

ולאכול בצוותא.
אשתי  כאשר  לי,  התגלתה  הפתעה  עוד 
עם  יחד  השבת  את  לצידי   לשבות  החליטה 
הילדים, בהתארגנות מהירה שכרה חדר במלון 

הגיעה  ילדיי  עם  ויחד  לאתר  הסמוך 
לכבוד  האתר  בשולי  שהוקם  לאוהל 

השבת.
האוהל,  של  הקמתו  דבר  היוודע  עם 
זהב  משי  יהודה  הארגון  יו"ר  הודיע 
וישהה  זק"א  מתנדבי  לצוות  יצטרף  כי 
עמוס  הוא  כשאף  ואכן  השבת  כל  עמם 
יחד  זהב  משי  הגיע  יהודיים,  במטעמים 
עם שני מתנדבים נוספים שעלו על בגדי  
מתנדבים  והחליפו  לאתר  ירדו  מחלץ, 

שעלו להתקלח ולהתארגן לשבת. 
האוהל  ליד  בדשא  משחקים  כשילדיי 
אני מבחין בהם לוקחים קסדות ומתכננים 
הקטן  איתמר  לאבא.  לעזור  איך  לעצמם 
הרבה  היום  אכלתי  אני  "אבא  לי:  אומר 
ויש לי הרבה כוח בבטן, אני יכול לעזור לך 
להרים אבנים?". "ואני יעזור לערוך שולחן 
שהיא  תוך  הגדולה,  טליה  אומרת  שבת", 
מתחילה למיין את הכלים החד פעמיים. יש 
כאלו שיחשבו שמדובר בשיגעון, אך לו רק 
היו שומעים את הילדים בשולחן שבת שרים 
כשעשרות  ידעתי",  ידעתי  העולמים  "ריבון 

היו  כי  ברור  רגש,  של  דמעה  מזילים  חיילים 
משנים דעתם, ברור כי הם מבינים שגם לילדים 
דרך  אין  ומבחינתי  ההדדית  בערבות  חלק  יש 
בסיפורי  רק  ערכים  לילדים  להקנות  אחרת 

שבת קודשגבורה.
שולחן  לשניים,  חילקנו  השבת  שולחן  את 
כשבראש  עצמו,  ההרס  באתר  נערך  אחד 
בערל'ה  זהב,  משי  יהודה  ישבו  השולחן 
יעקובוביץ ועזריאל שניצר ואילו אנחנו שהינו 
של  לצידם  האתר,  למרגלות  שהוקם  באוהל 

המחלצים שלא היו במשמרת.
בהם  השבתות  את  לי  הזכירה  השבת 
צבאיות  חילוץ  משלחות  במסגרת  השתתפתי 
בעולם, כאשר יש לכידות סביב צרה יש צימאון 
לא  מעולם  רוחני.  למשהו  יהודי,  למשהו  ענק 
מהתורה  רחוקים  הנראים  שאנשים  חשבתי 
וכך  תורה  דבר  לומר  ממני  יבקשו  ומצוותיה 
הציבורית  האחריות  את  מנתח  עצמי  מצאתי 

המוטלת על הכלל, הבאה לידי ביטוי בפרשת 
עגלה ערופה.

מכשיר  פורץ  שבת  של  הצהריים  בשעות 
עם  לאתר  דחוף  להגיע  ממני  המבקש  הקשר 
הגופה  את  להוציא  דקות   10 לנו  יש  צוות, 
מכן  לאחר  עתה,  זה  שנמצאה  האחרונה 
את  מיד  לעזוב  עלינו  המהנדסים  בהוראת 

המקום מחשש לקריסה מידית של קיר.
בתזמון מדוייק הרים הבאגר את קיר הבטון, 
מלא  בצוות  ואנו  מתחתיו  הוצבו  תמוכות 
ובהתאם להנחיות ההלכה, שולפים את הגופה 
האחרונה וממהרים להסתלק מהאתר אליו כבר 

לא חזרנו, המשימה הושלמה.
עלו  האחרונה  הגופה  הוצאת  לאחר  מיד 
שבת  ולמנוחת  מנחה  לתפילת  המתנדבים 
הצטרפו  אליה  שלישית  לסעודה  עד  רגועה 
חיילי פיקוד העורף בשירת עם ישראל חי ו"קה 

מוצאי שבתאכסוף נועם שבת".
המתנדבים  כלל  התכנסו  השבת  בצאת  מיד 
במהלכה  דיבוב,  לשיחת  בחילוץ  שהשתתפו 
על  ולספר  לדבר  הצורך  למתנדבים  הוסבר 
התחושות והקשיים. בשיחה השתתף סגן מפקד 
שליווה  גולן,  אמיר  אל"מ  לשעבר  היחצ"א 
את  והביע  השבוע  כל  במשך  המתנדבים  את 
הרווח ההדדי שנוצר בחיבור בין מתנדבי זק"א 
ידע  הרווחתם  אולי  "אתם  היחצ"א.  ומחלצי 
וניסיון מקצועי, אך אנחנו הרווחנו זווית נוספת 

על הציבור החרדי", אמר. 
מידי  האתר  על  האחריות  העברת  בטקס 

פיקוד העורף למשטרת ישראל, 
יו"ר  את  סטרוק,  יואל  הפיקוד  אלוף  הזמין 
הוא  אותה  שותפות  על  והצהיר  זק"א  ארגון 
מתחייב לשמר ולחזק, מי שלא חייב אך בוחר 
לאותה  יזכה  ברגעים של מאמץ  שותף  להיות 

השותפות בעת שיגרה.
ההדרכה  חטיבת  מפקד  ברקת  יאיר  אל"מ 
זק"א  מתנדבי  את  והזמין  הוסיף  פקע"ר  של 
תוך  שבצריפין  האימונים  בבסיס  להתארח 
בו:  שהתחולל  השינוי  את  מציין  שהוא 
צבאי  באתר  זק"א  מתנדבי  ראיתי  "בתחילה 
ולא כל כך הבנתי איך זה ייתכן, אך לאחר כמה 
שעות של התבוננות במה שעשיתם באתר, אני 
גאה להיות לצידכם ולסייע לכם להיות הטובים 

ביותר".
 24:30 - כל הציוד מועמס על רכבי זק"א. 
חיבוקים אחרונים עם הקצינים שנותרו בשטח, 
הגיע העת להיפרד, גיליתם חוסן נפשי והקרבה 
בצד  תמיד  שתהיו  רצון  יהי  עצומה.  עצמית 

הנותן. תכלה שנה וקללותיה.


בערב שבת בשטח



לחם בשר מרינה הרצליה | 09-8866144, 055-6618154 

יורדי הים, פינת השונית | קניון ארנה, הרצליה פיתוח

התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

לחם בשר מגיעים למרינה הרצליה
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קונספירציה
מגדליםמגדלים
של
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15 שנה צויינו 
השבוע לנפילת מגדלי 
התאומים בניו יורק, 
ושאלות רבות עדיין 
מרחפות סביב אירוע 
הטרור הגדול ביותר 
  בעולם המודרני
השאלה המרכזית 

שעולה עד היום היא 
כיצד בניין עצום 

ממדים קרס כמגדל 
קלפים רק על ידי 

פגיעת מטוס בקומותיו 
העליונים?  שאלה 

זו ונוספות, הביאו לגל 
קונספירציות בדבר 

הפלת המגדלים  יש 
הטוענים כי הממשל 
האמריקני יזם את 

הפלת המגדלים בכדי 
לפתוח במלחמה על 
אפגניסטן, גירסה לה 
הסכימו בעבר בכירים 

  בממשל הבריטי
ויש הטוענים כי לא 

פחות מאשר היהודים 
אשמים, והא ראיה 

שהם נעדרו בהמוניהם 
משני המגדלים ביום 
זה )הם נעדרו אמנם 
בשל הסליחות בבתי 
הכנסת, אבל את מי 

זה מעניין?(  15 שנה 
אחרי, והתיאוריות רק 

פורחות

קונספירציה
מגדליםמגדלים
של

| אלי שניידר |



סניף בני ברק
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גם 15 שנה לאחר אסון התאומים, ישנם רבים ברחבי העולם 
הקונספירציה  בתיאוריות  המאמינים  בפרט,  ובארה"ב  בכלל, 
במאות  הנאמדות  אלו,  תיאוריות  לפעם.  מפעם  ברשת  הצצות 
ואלפים, ומאשימות בין היתר את הממשל האמריקני ובחלקן אף 

את היהודים.
ב-17  סקר  בינלאומי  גוף  ערך   2008 בשנת  שנים,   8 לפני 
אנשים,   16,063 השתתפו  בו  בסקר,  ארה"ב.  שאינן  מדינות 
נשאלו המשתתפים מי לדעתם אחראי לפיגועי ה-11 בספטמבר. 
46% ענו "אל קאעדה". 15% אמרו שהם מאמינים כי הממשל 
האמריקאי הוא זה שעומד מאחורי הפיגוע הגדול ביותר בשטח 
גוף  האשימו  ו-7%נוספים  ישראל,  את  7%האשימו  המדינה. 

אחר. רבע מהמשתתפים אמרו כי אינם יודעים מי אחראי.
בסקר דומה שנערך שנתיים קודם לכן על ידי ערוץ החדשות, 
למעלה מ-36 אחוזים מהצופים, האמינו שקיים סוג מסוים של 
טיוח ממשלתי בנושא. חלק קטן מן הנשאלים האמין כי לא רק 
להתקפה. ממש  בפועל  היה שותף  אלא  עין,  העלים  שהממשל 

כך. 

בן לאדן? מה פתאום
בכדי להבין את תיאוריות הקונספירציה, יש לחזור אחורה 15 
שנים, לאותו בוקר מר בו התפוצצו מגדלי התאומים בזה אחר 
זה. חקירת הממשל האמריקני העלתה כי ההתקפות בוצעו על 
ידי פעילי ארגון הטרור האסלאמי הסוני הקיצוני, אל-קאעידה, 
בהנהגת הטרוריסט הסעודי, אוסמה בן-לאדן, שלימים חוסל על 

ידי יחידת אריות הים, במבצע חנית נפטון בפקיסטן.
על פי הגירסה הרשמית, בבוקר ה-11 בספטמבר 2001, חטפו 
גז  סכינים,  בעזרת  מסחריים  מטוסים  ארבעה  טרוריסטים   19
מדמיע ומטעני חבלה מדומים. הם הטיסו את המטוסים בעצמם 
פי החקירה  על  והפנטגון.  בנייני התאומים  לתוך  אותם  וריסקו 
ההנדסית, בנייני מרכז הסחר העולמי קרסו בעקבות הנזק שנגרם 
בפגיעה עצמה, והתחממות השלד המתכתי החזק של המבנים, 

בעקבות שריפת מכלי הדלק של מטוסי הבואינג הגדולים. 
לבניינים  גם  נגרם  רב  נזק  המגדלים,  שני  קריסת  בעקבות 
93 של  טיסה  בצורה מלאה.  או  קרסו חלקית  וחלקם  הסובבים 
חברת יונייטד, התרסקה בשדה פתוח בפנסילבניה מאוחר יותר 
התאומים  אסון  על  שמעו  הטיסה  שנוסעי  לאחר  היום,  באותו 
בחוטפים  נאבקו  סלולריים,  וטלפונים  המטוס  טלפוני  בעזרת 
ברורות  עדויות  היו  לא  הממשל,  לטענת  להתרסק.  לו  וגרמו 
מוקדמות לכך שהפיגוע עומד להתבצע, אם כי היו אינדיקציות 

כלליות לתכנוני פיגועי ראווה בידי אל-קאעידה.
ארגונים המיצגים את משפחות הנפגעים, דרשו חקירה יסודית 
ולאחר התנגדות מסוימת, הממשל נענה לבקשתם. הוקמה ועדה 
לחקר האירועים, במטרה "לא למצוא אשמים מסוימים", אלא 
לספק הסברים לכלל האירועים ולתת המלצות שימנעו הישנות 
הוועדה;  של  הרשמי  הדו"ח  פורסם  ב-2004  דומים.  מקרים 
הדו"ח חשף כי היו אינדיקציות מודיעיניות שונות לתקיפת אל-

קאעידה את ארצות הברית, אולם הממשל בחר להתעלם ממידע 
זה. 

מחוסר  נבעה  מהאזהרות  התעלמות הממשל  הדו"ח,  לטענת 
את  מנה  הדו"ח  השונות.  החוק  אכיפת  רשויות  בין  תקשורת 
"האינרציה הבירוקרטית" וחוקים שחוקקו בשנות ה-70 כסיבות 
גם  האשים  הדו"ח  השונים.  הארגונים  בין  הלקויה  לתקשורת 
הכולל  ההסבר  דמיון".  ב"חוסר  ובוש  קלינטון  ממשלי  את  כן 
והממצה שהוצע בדו"ח, התקבל על ידי רוב חברי שתי המפלגות 
הגדולות וכלי התקשורת. להסבר זה מתייחסים תומכי תאוריית 
הקשר כשהם מדברים על "הגרסה הרשמית" של אירועי ה-11 

בספטמבר 2001.

הפיצוצים? אירועים מבוקרים
של  הרשמית  בגרסתה  מפקפוק  הנובעות  הקונספירציות, 
ארה"ב, נעות בין האשמת הרשויות באי פעילות מספקת למניעת 
כמה  שבשתיקה.  והסכמה  פעולה  שיתוף  ועד  הטרור,  אירועי 

שזה נשמע הזוי, יש כאלה הטוענים כי זו האמת.
תיאוריית הקונספירציה הפופולרית עד היום היא זו הטוענת 
כי נפילת בנייני התאומים ובניין 7 של מרכז הסחר העולמי היו 
להראות  נוהגים  הזו  בתיאוריה  המאמינים  מבוקרים.  אירועים 
נופלים,  איך דברים עפים החוצה במהירות מהמגדלים עת הם 
כהוכחה לכך שמדובר בפיצוץ. הם גם מזכירים שבראיון לרשת 
CBS, אמר הבעלים של בניין 7, לארי סילברסטין, אמר כי הוא 
 .)To Pull רוצה ש"ימשכו" את הבניין )באנגלית הביטוי הוא
כמו כן, לטענתם זו הפעם הראשונה בה גורדי שחקים נפלו בגלל 

פגיעה שכזו.
מי שמנסה להפריך את התיאוריה הזו מסתמך, בדרך כלל, על 
כמה נקודות. באשר לטענת "הפעם הראשונה", נהוג להזכיר כי 
אף גורד שחקים אחר לא נפגע על ידי מטוסים שנעו במהירות 
של 800 קמ"ש. באשר לדברים שעפו החוצה במהירות, ההסבר 
הוא כי מדובר בחלקיקים קלים וציוד משרדי שנדחפים החוצה 
נהוג  מבוקרים  פיצוצים  ובכלל,  שנופלים.  בניינים  ידי  על 
של  במקרה  ואילו  בניין,  של  התחתונות  מהקומות  להתחיל 
התאומים רואים בבירור כי הקריסה מתחילה מלמעלה. אך מה 
שהוא  מה  כל  באמת.  לא  קונספירציה?  לסילברסטין?  באשר 
צריך  שלא  הוא  האש,  כיבוי  כוחות  למפקד  נאמר  וזה  אמר, 
לסכן עוד חיי אדם, והוא מוכן לכך ש"ימשכו את הבניין". והוא 
התכוון למשיכה, תרתי משמע - הרס מבוקר באמצעות כבלים 

ובולדוזרים, שמקובל כשבניין מהווה סכנה - לא לפיצוץ.
לאחר  נפלו  התאומים  מגדלי  כי  גורסת  המומחים  דעת 
הקומות  על  לקרוס  החלו  הפגיעה  למקום  מעל  שהקומות 
שמתחת לאזור הפגיעה. עמודי התמיכה של הבניינים התעקמו 
הבניינים.  את  למחוץ  החלו  פשוט  העליונות  והקומות  פנימה, 
מעדכן   Popular Mechanics הנחשב  האמריקאי  המגזין 
מדי שנה את הספר שהוציא ב-2006, שעוסק כל כולו בהפרכת 
המגזין  מסביר  בין השאר,  ל-11בספטמבר.  הקשורים  מיתוסים 

בפרטי פרטים למה כל תיאוריות הפיצוץ המבוקר אינן נכונות.
הקונספירציה הגדולה היא כאמור האשמת הממשל האמריקני: 
אין ספק בכך שעצם ההצלחה של הפיגועים - חטיפת מטוסים 
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וריסוקם - הוא כשלון של מערך המודיעין האמריקאי. אך יש מי 
שטוענים כי כאן לא נגמר הסיפור. יש הטוענים כי בממשל בוש 
ידעו ולא עשו כלום - חיכו להזדמנות להכריז מלחמה על מדינה 
כמו עירק ולהשתלט לה על הנפט. ויש הטוענים כי הממשל לא 
רק שידע, אלא גם פעל כדי להוציא את הפיגועים לפועל. כך, 
צ'ייני,  דיק  כי  לטעון  הקונספירציה  תיאוריות  חובבי  אוהבים 
את  לתקוף  שלא  הורה  בוש,  של  סגנו  התקופה  באותה  שהיה 

המטוסים שנחטפו ולא להפילם.

משתיל התשתית: אחיו של בוש
אז אמנם אין הוכחות למעורבותו של סגן נשיא ארצות הברית 
הקונספירציות  לטענת מפיצי  יש  אך  קאעידה.  אל  במזימה של 
בין בוש לבין לאדן. בתכנית של עיתונאי בשם  הוכחות לקשר 
הקשר  על  לכאורה  ללמוד  ניתן   ,'9.11 'פרנהייט  מור,  מייקל 
המיוחד של ג'ורג' בוש למשפחת בין לאדן. משפחת בוש על פי 
מור, ניהלה קשרים עסקיים עם משפחת בן לאדן שכללו עסקאות 
נפט במאות מיליארדי דולרים, והמשיכה לנהל איתם קשרים גם 
יודעים –  לאחר הפיגועים, אותם פיגועים שגררו כפי שכולכם 
למלחמת ארה"ב אפגניסטן, ובעקיפין למלחמת ארה"ב עיראק, 
שמנהל   – מערבי  דמוקרטי  משטר  היום  מתנהל  כידוע,  ששם 
קשרי סחר עשירים עם הממשל האמריקאי – ובעיקר, איך לא… 

מסחר בנפט. 
אותו נפט הקבור באדמת עיראק הוא מבחינת ארה"ב אוצר. 
שלטה  די  ארה"ב  תקופה  באותה  דרך.  בכל  להשיג  שיש  אוצר 
המכשול  אולי  מכשול,  היווה  וסדאם  התיכון  המזרח  באגן 
הכסף  עם  זרמו  שדווקא  ערב,  מדינות  שליטי  שבין  המרכזי 
האינטרס,  זהו  ובכן,  והאמירויות.  קטאר  כווית,  כמו  המערבי 

לדעתם של מפיצי הקונספירציה. 
למפיצי  הקריסה,  בוצעה  כיצד  מתעניינים  אתם  ואם 
הקונספירציה יש משנה סדורה בנושא: תיעוד הרגעים הארוכים 
זורמת  רותחת  נוזלית  מתכת  מראים  התאומים  קריסת  שלפני 

צריך  יספר לכם שכדי להמיס פלדה  כל מומחה  מצידי הבניין. 
חום רב בהרבה ממה ששריפה או אפילו התנגשות מטוס בבניין 
יכולה להפיק, ורבים מהם מאמינים שמדובר בכלל בחומר דליק 

מאוד, המשמש לחיתוך של פלדה באתרי בנייה, בשם תרמיט.
התרמיט מסוגל לבעור בטמפרטורה של כמעט 2,500 מעלות 
כדוריות  הוא  שלו  המפורסמים  הלוואי  מתוצרי  ואחד  צלזיוס 
מגדלי  הריסות  בין  שתועדו  כפי  בדיוק   - מיקרוסקופיות  ברזל 

התפזרו,  מהקריסה  האבק  שענני  לאחר  מיד  בנוסף,  התאומים. 
ניתן היה לראות בבירור את יסודות המתכת של הבניין מבעבעים 
לעשות  שנהוג  כפי  בדיוק   - מעלות   45 של  בזווית  וחתוכים 

בהריסה מבוקרת כדי לשלוט בכיוון הקריסה של הבניין.
שפרצה  משרד,  ששריפת  להאמין  מאיתנו  מצפים  איכשהו 
באחת הקומות הרחוקות ממוקד ההתרסקות, הצליחה להמיס את 
יסודות הפלדה עד שהן נשפכו כמו בבית יציקה מהחורים בדופן 
חלקו התחתון של המגדל? שימוש בתרמיט עונה בקלות על שתי 
השאלות האלה, כך שהשאלה הגדולה היא לא מדעית - כי ההסבר 

קיים וברור - אלא איך התרמיט הגיע לשם, ומי שם אותו שם?
עובדה פחות ידועה לציבור היא שבשנת 2000 סיימה חברת 
האבטחה של מרווין פי בוש, אחיו הקטן של נשיא ארה"ב דאז, 
פרויקט  התאומים,  במגדלי  חדשנית  אבטחה  מערכת  להתקין 
שנמשך כמה שנים. העבודות כללו הנחת חוטי חשמל לאורכם 
אתם  אם  מבוקר,  לפיצוץ  הכנה   - המגדלים  שני  של  ולרוחבם 

מחפשים את ההזדמנות.

השאלות הקשות פתוחות
מקרים  מיני  כל  על  היתר  בין  מסתמכים  התיאוריות  מפיצי 
מתקפת  הייתה  וזו  במידה  הגיוניים  היו  ולא  במקום  שאירעו 
באופן  מקצועיים  היבטים  על  אלו  מסתמכים  היתר  בין  טרור. 
ניתן  כיצד  הראה   ,2009 בשנת  שהופץ  סרטון  המבנה.  קריסת 
נוסף  בסרטון  וסימטרי.  נקי  ובאופן  ביעילות  מבנה  להקריס 
באותה  קורס  כשהוא  העולמי  הסחר  מרכז  של   7 בניין  נראה 
ניתן לתזמן קריסה כזו במקרה של  צורה בדיוק. לדבריהם, לא 
התקפת טרור פראית. בכדי ליצור קריסה כזו, יש צורך בהתכת 
יסודות הבניין, מה שבוודאי לא קרה בהתקפת טרור. שאלות אלו 
בצירוף העובדה כי ארה"ב נחשבת למעצמת על בתחום הקרסת 

מבנים, הם אלו המחיים את הקונספירציה.
החירום  )רשות   FEMA דו"ח  לפי  המטוסים,  דלק 
הדלק  פיה  על  שהגרסה  כך  מהר,  די  התאדה  האמריקאית( 

איך זה 'עבד'? המוסד הישראלי 
הוא שביצע את הפיגועים כדי 

להסיט את הביקורת מאריאל שרון 
וממשלתו בתקופת האינתיפאדה. 

ישראל פרסה בארה"ב רשת מרגלים 
שהתחזו לסטודנטים לאמנות, 

ידעו מראש על הפיגועים ולא עשו 
דבר למנוע אותם. אלפי ישראלים 
ויהודים שעבדו במגדלי התאומים 
הוזהרו מראש שלא לבוא לעבודה 

ביום הפיגוע – 11 בספטמבר ורשת 
סודית ובינלאומית המנוהלת על ידי 
יהודים וציונים פעלה כדי להשפיע 
על העולם ולהכפיש את המוסלמים
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גם  מה  ריאלית,  פחות  הבניינים,  יסודות  להתמוטטות  גרמו  והאש 
מיטב  ידי  על  שנבנה  מדהים  ארכיטקטוני  במבנה  היה  שמדובר 
היחיד  האחראי  הוא  שהממשל  לרגע  טוען  לא  "אני  האדריכלים. 
לפיגוע", אומר גלעד דהן, ישראלי שריכז את נתוני הקונספירציות 
והעלה את השאלות הקשות. "אולי זה מחדל הנדסי הדומה לאסון 
ורסאי שלנו? אולי. אבל מה בנודע לבניין מספר 7? מה הקשר שלו 
לאותו מחדל הנדסי שהתרחש בבנייני התאומים? האם הבניין נבנה 
על ידי אותו מהנדס מרושל? נראה לכם הגיוני? ישנן עדויות רבות 
של אנשים ששמעו פיצוצים שקדמו לנפילת הבניינים במרכז הסחר 
העולמי. מה שמחבר אותנו, בחזרה – למעצמה הבלעדית בתחום 

הפיצוץ המבוקר. ארה"ב".
לדבריו, עוד שאלה שנשאלת על ידי רבים, היא מה קרה בדיוק 
"איפה  בעולם.  המאובטח  הבניין  בפנטגון  המטוס  התרסקות  עם 
התיעוד שלה? הרי הכל מצולם, במיוחד במקום רגיש כמו לב ליבה 
של תעשיית הביטחון האמריקאית, אז איפה צילומי ההתרסקות של 
אז  מלחמה-  הכרזת  היא  בפנטגון  שפגיעה  לכולם,  ברור  המטוס? 
היגיון  ולפי  בפנטגון,  התרסק  מוסלמי  ידי  על  שנחטף  מטוס  הנה, 
איפה  אז  המערב.  על  מלחמה  בכך  הכריז  האסלאם   – היאנקי 
הראיות? איך, למען ה' – רק מצלמה אחת תעדה את הכל? האם 
שנועד  יצוק  בטון  לגוש  עצום  כך  כל  נזק  יעשה  שמטוס  הגיוני 

להתמודד מול מתקפות יום הדין?".

תומכי הקונספירציה: בכירים בריטים 
של  המטרה  כי  מסכימות  רובן  אך  רבות,  הן  הביצוע  תיאוריות 
כך  ולצורך  באפגניסטן  במלחמה  לפתוח  הייתה  בארה"ב  הממשל 
בוים האסון. אסמכתא לכך העניק דווקא ג'רמי קורבין, כיום מנהיג 
כי   2003 בשנת  במאמר  כתב  קורבין  בבריטניה.  הלייבור  מפלגת 
"אחרי ה-11 בספטמבר, הואשמו במהירות הבזק אוסאמה בן לאדן 
וארגון אל-קאעידה באחריות למעשה. הדבר הזה שימש להצדקת 
ההתקפה על הטליבאן ואז, בזהירות, לשינוי המשטר באפגניסטן". 
בסמוך לכך פרסם קורבין סדרה של מאמרים שהציגו את תיאורית 
הברית  ארצות  של  המלחמה  מכונת  של  "מטרתה  שלו.  הקונספירציה 
היא לשמור על שליטה של הבנקים וחברות רב לאומיות באירופה וצפון 
אמריקה", אמר לאתר חדשות בריטי באותה התקופה. שנים מאוחר יותר 
עורר קורבין סערה כאשר כינה את חיסולו של בן לאדן ''טרגדיה''. "זה 
וזו עוד טרגדיה על טרגדיה על טרגדיה", אמר  ניסיון התנקשות,  היה 

קורבין. "אנחנו לא יכולים ללמוד לקח מכל מה שקרה?".
שכיהן  מיצ'ר,  מייקל  היה  אלו  בתיאוריות  שתמך  נוסף  בריטי 
כשר בממשלת בריטניה שש שנים. ב-7 בספטמבר 2003, הוא יצא 
בהאשמות מרחיקות לכת כלפי ארה"ב. מיצ'ר טען במאמר פרי עטו 
שהתפרסם ב"גרדיאן" הבריטי, כי בידי ארה"ב היה מידע מוקדם על 
כוונת אל קאעדה לבצע את הפיגועים האוויריים ב-11 בספטמבר 

2001, אולם היא בחרה לא למנוע אותם, משיקולים אסטרטגיים.
במאמרו  טען  בבריטניה,  הפוליטי  לשמאל  המשתייך  מיצ'ר, 

את  לנצל  כדי  להתבצע,  לפיגועים  לאפשר  העדיפה  ארה"ב  כי 
ה"מלחמה בטרור" שיזמה בעקבותיהם כעילה למלחמה שתיכננה 
עולמית,  להגמוניה  "חותרת  ארה"ב  כי  עוד  טען  מיצ'ר  בעיראק. 
באמצעות השתלטות כוחנית על כל שדות הנפט בעולם". לדבריו, 
במשך  לפני,  להתרחשויות  בהרבה  טוב  "הסבר  מספק  זה  אינטרס 
לא  ארה"ב  כי  הוסיף,  אף  הוא  בספטמבר".  ה-11  פיגועי  ולאחר 
עשתה מאמץ אמיתי ללכוד את מנהיג ארגון אל קאעדה, אוסאמה 

בן לאדן, העומד מאחורי הפיגועים.

"היהודים אשמים" 
אלו  תיאוריות  את  העצימו  הגדול,  הפיגוע  מאז  שחלפו  השנים 
אלו  הם  רבים  שלטענם  היהודים  נגד  האנטישמיות  את  וחיזקו 
שהובילו לפיצוץ הבניינים. כשנה לאחר שרשרת הפיגועים, הפיצו 
ארגונים ימניים קיצוניים בארה"ב שני פרסומים – "האמת על 11 
יהודית הרגה אלפים" ו"האם מרגלים  בספטמבר: איך מניפולציה 
מופצת  שבהם  בספטמבר?",   11 פיגועי  על  מראש  ידעו  ישראלים 
כי  קובע,  המחקר  הפיגועים.  מאחורי  עומדת  שישראל  הטענה 
קיצוניים  ימין  ארגוני  הם  האנטישמיות  הטענות  שמובילי  למרות 
ונאו-נאצים הרי שגם גורמים ערביים ומוסלמיים משתתפים לא פעם 

בהפצת הטענות.
נחלקות  באינטרנט,  תפוצתן  שעיקר  הקונספירציה,  תיאוריות 
הטענות  את  למנות  ניתן  בראשונה  עיקריות:  קבוצות  לכמה 
הפיגועים,  הוא שביצע את  הישראלי  כאילו ה"מוסד"  המושמעות 
הדרוש  ובידע  המתוחכמת  ביכולת  מחזיק  זה  ארגון  שרק  מכיוון 
ובסי- במוסד  "גורמים  היקף.  רחב  כה  אירוע  לפועל  להוציא  כדי 

איי-אי רצו להשתלט על נתיב הברחת האופיום מאפגניסטאן ולכן 
הכינו תוכנית שתגרום לארה"ב לתקוף את אפגניסטאן ולהדיח את 

הטליבאן", נכתב באחד האתרים.
סיפור   – לאמנות"  הסטודנטים  ל"רשת  קשורות  אחרות  טענות 
לאמנות  לסטודנטים  המתחזים  ישראלים  מרגלים  רשת של  שלפיו 
התפרסה בארה"ב, עקבה אחר החשודים בביצוע הפיגועים ואולם 
לא עשתה דבר כדי לעוצרם או להודיע לשלטונות על כוונותיהם. 
לכך מצטרפת גם הטענה כי חברות ישראליות הפועלות בארה"ב הן 
שהפעילו את רשת המרגלים ושימשו מסווה למעקב ישראלי אחר 
חשודי הטרור. תיאוריה אחרת שמופצת נוטה יותר לכיוון האנטישמי 
הקלאסי וטוענת כי "הבעלים היהודים של מגדלי התאומים" יזמו 

את הפיגועים כדי לזכות בכספי הביטוח.
בכמה אתרים גם נטען, כי היהודים יזמו את הפיגועים כדי להרחיק 
"המנהיגים  מהאינתיפאדה.  שנבעה  בינלאומית  ביקורת  מישראל 
נואש למשהו שיסיט את תשומת הלב  זקוקים באופן  היו  הציונים 
תכנית  רקחו  הם  הפלשתינאים.  של  המר  מגורלם  הבינלאומית 
לפוצץ את מרכז הסחר העולמי בניו יורק ואת הפנטגון בוואשינגטון 

ולהאשים בכך את המוסלמים", נכתב באחד האתרים.
כדי לחזק את הטענות, משתמשים מפיצי תיאוריות הקונספירציה 

בשתי אגדות שכבר קנו להן אחיזה בדעת הקהל אחרי 11 בספטמבר. 
הראשונה גורסת, כי"4,000 ישראלים שעובדים במגדלי התאומים 
קיבלו ביום הפיגוע הוראה שלא להגיע לעבודה"; יש גם גרסאות 
משנה המדברות על "3,000 יהודים", שקיבלו את אותה האזהרה. 
הישראלים  המרגלים  חמשת  מעצר  על  מדברת  השנייה  האגדה 
תיאוריה  המתמוטטים.  במגדלים  צופים  בעודם  חוגגים  שנתפסו 
ישראלים,  צעירים  בוצע של חמישה  על מעצר שאכן  זו מסתמכת 
ששוחררו בסופו של דבר מבלי שיוגש נגדם כתב אישום כלשהו; 

החמישה עבדו באופן לא חוקי בארה"ב.

תזכורת ל"פרוטוקולים" הידועים
מתיאוריות  רבות  שמזין  מה  כי  קובעים,  הדו"ח  מחברי 
הקונספירציה שמופצות על אירועי ה-11 בספטמבר, הם מוטיבים 
ידועים, המזכירים את טענות ה"פרוטוקולים של זקני  אנטישמיים 
ציון" וגורסים כי רשת סודית בינלאומית, המנוהלת על ידי יהודים 
וציונים, פועלת במחשכים כדי להשפיע על העולם, הפעם במטרה 

להכפיש את המוסלמים או לגרום נזק לנוצרים..
ליצור  מצליחים  והיהודים  ישראל  נגד  מהטיעונים  רבים  בעוד 
גורמים  לבין  גזענים  ימין  ארגוני  בין  כמעט  בלתי-אפשרית  ברית 
שניתן  הרי  שמושמעות,  הטענות  על  החוזרים  וערביים  מוסלמיים 
להבחין לא פעם, בעיקר בארגונים הנאו-נאצים, בניסיון לקשור את 
היהודים והערבים יחד כאשמים בפיגועים, כמו למשל בקריקטורה 
שבה נראים מגדלי התאומים המתפוצצים וברקע אדם לבן המאשים 

את ה"חומים" ואת ה"שמים" שהגיעו לאמריקה באחריות לכך.
כדי  הפיגועים  את  שביצע  הוא  הישראלי  המוסד  עבד?  זה  איך 
להסיט את הביקורת מאריאל שרון וממשלתו בתקופת האינתיפאדה. 
ישראל פרסה בארה"ב רשת מרגלים שהתחזו לסטודנטים לאמנות, 
ידעו מראש על הפיגועים ולא עשו דבר למנוע אותם. אלפי ישראלים 
ויהודים שעבדו במגדלי התאומים הוזהרו מראש שלא לבוא לעבודה 
ובינלאומית המנוהלת  סודית  ורשת  11 בספטמבר   – הפיגוע  ביום 
על ידי יהודים וציונים פעלה כדי להשפיע על העולם ולהכפיש את 

המוסלמים.
מגדלי  של  היהודים  הבעלים  הקונספירציה,  פי  על  בנוסף, 
כספי  את  לקבל  כדי  יורק  בניו  הטרור  פיגועי  את  יזמו  התאומים 
הביטוח כאשר במקביל גורמים במוסד ובסי-איי-אי שרצו להשתלט 
לתקיפת  תוכנית  הכינו  באפגניסטאן,  האופיום  הברחת  נתיב  על 

אפגניסטאן.
יש רק לציין כי בניגוד לתאורייה, בין ההרוגים היו חמישה אזרחי 
ישראל וכ-270 עד 400 יהודים. בנוגע להיעדרותם של יהודים רבים 
מעבודתם ביום הפיגוע, ההסבר לכך הוא בתאריך העברי של אותו 
היום, כ"ג באלול, שבוע לפני ראש השנה שזה זמן שבו יהודים רבים 
מוסיפים לתפילתם בבוקר את הסליחות ולפיכך התפנו מאוחר יותר, 

אלא שאז - המגדלים כבר לא היו במקום. 




לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031
 הטיפול מיועד לגילאי 55-18 ואינו מתאים ל:  נשים בהריון  סובלים מקטרקט

  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים בבי"ח אסותא

לתקופת בין הזמניםמחיר קבוצתי מיוחד 
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הקמפיין
של

נפילת הקמפיין. הקמפיין של הילארי קלינטון

| ברוך ברגמן |
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הקמפיין
של

 זה היה רגע שהמועמדת הדמוקרטית הילארי קלינטון הייתה מעדיפה 
לשכוח, אלא ששעה קלה לאחריו כל העולם צפה בה קורסת בעיצומו 

של הטקס לזכרם של הרוגי ה-11 בספטמבר  השמועות על מצבה 
הבריאותי החלו להתרוצץ ורק לאחר שעה ארוכה הגיבו אנשי קמפיין 
הבחירות שלה: "היא התייבשה", אמרו  שעות לאחר מכן, רופאתה 

אמרה כבר דברים אחרים: "חלתה בדלקת ריאות"  ובנתיים הפרשנים 
החלו בספירה לאחור: זה לא המקרה היחיד בו הסתירה קלינטון את 

מצבה הרפואי  הכל על התקרית שהסעירה את הרוחות השבוע 
בארה"ב  וגם: מומחים מייעצים: כך תיחלץ קלינטון מהמשבר
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השבוע.  בתחילת  קרה  זה 
הזיכרון  טקס  של  בעיצומו 
בספטמבר  ה-11  להרוגי 
התאומים(,  מגדלי  )הפלת 
המועמדת  קרסה 
לנשיאות  הדמוקרטית 
קלינטון  הילארי  ארה"ב 
על  מהמקום  והתפנתה 
לאחר  רגעים  אנשיה.  ידי 
החלו  השמועות  האירוע, 
התעלפה";  "היא  להתפשט. 
ו"קלינטון  מאוד";  חולה  "היא 
אלו  מתומכיה".  רפואי  מידע  מסתירה 
האירוע.  שלאחר  בשעה  שהתרוצצו  השמועות  מן  חלק  רק 
הוסיפה  אנשי הקמפיין שארכה למעלה משעה,  שתיקתם של 
את  לאחור  לספור  שהחלו  כאלו  והיו  השמועות  למדורת  אש 

מועד סיום מועמדותה לנשיאות. 
רק לאחר שעה ארוכה הגיבו אנשי הקמפיין בהודעה לקונית. 
הנראה  וככל   – הכבד  מהחום  כתוצאה  ברע  חשה  "קלינטון 
בתגובה  נמסר  הטקס",  את  עזבה  היא  כך  בשל  התייבשה. 
קלינטון  ההודעה,  פי  על  עיתונאים.  מאות  של  לפניותיהם 
פונתה לדירתה של צ'לסי, ביתה, ולאחר כשעה וחצי יצאה מן 
הבית אל העיתונאים ונופפה להם לשלום. "אני חשה נהדר", 

אמרה לכתבים.
הוציאה  בארדק,  ליסה  ד"ר  קלינטון,  של  האישית  רופאתה 
שקשור  משיעול  דווקא  סובלת  קלינטון  כי  כתבה  בה  הודעה 
באלרגיות, ובמהלך בדיקת מעקב ביום שישי האחרון אובחנה 
בדלקת ריאות. "נרשמה לה אנטיביוטיקה והיא התבקשה לנוח 
לעזיבת  בהתייחסה  שלה".  הזמנים  לוח  את  לכך  ולהתאים 
הטקס בבוקר, נכתב כי "באירוע היא סבלה מהחום והתייבשה. 

בדקתי אותה והיא התאוששה וכעת מחלימה בקצב יפה".
המועמד  טראמפ,  דונאלד  כי  שציפו  היו  שלב,  באותו 
הרפובליקני שהעלה לא פעם את סוגית בריאותה של קלינטון 
לסדר היום, יגיב להתמוטטותה בתגובה פרובוקטיבית כהרגלו. 
לרשת  בראיון  בממלכתיות.  הגיב  כאשר  הפתיע  האחרון  אך 
אני  קורה כמוכם.  יודע מה  לא  "אני  ניוז אמר טראמפ:  פוקס 
רואה מה שאני רואה. היה את התקף השיעול ואני מניח שזה גם 
דלקת ריאות. אני מקווה שהיא תבריא ותחזור למסלול ונראה 
רפואי  מידע  יפרסם  כי  והודיע  הוסיף  הוא  בעימות".  אותה 
נוסף עליו: "בשבוע שעבר עברתי בדיקות וכשיגיעו התוצאות 

אשחרר נתונים ספציפיים".

הקמפיין של טראמפ
אירוע זה, נחשב לנקודת מפנה ביחס הציבור לקלינטון. זהו 
רופף  בריאותה  מצב  כי  מראה  היא  בו  הראשון  האירוע  אינו 
קלינטון  חוותה  בחירות,  כנס  במהלך  שעבר,  בשבוע  במעט. 
אמרה  היא  הכתבים  לשאלת  וטורדנית.  חזקה  שיעול  התקפת 
ש"בכל פעם שאני חושבת על טראמפ - אני חוטפת אלרגיה". 
לפני מספר שנים, בכהונתה כשרת החוץ, ספגה קלינטון זעזוע 
מוח. בשל מצבה אז, ביטלה קלינטון פגישות עבודה ואף טיסה 
מכן,  לאחר  יממה  ימים.  באותם  להתקיים  אמורה  שהייתה 
שהיא  לאחר  זאת  האמיתי.  מצבה  אודות  השמועות  הועצמו 

ביטלה אירועים שהיו אמורים להתקיים בימים שלאחר האירוע. 
בעוד  תהיה  והתקשורת  הציבור  בפני  שתופיע  הבאה  "הפעם 
יומיים", כך נמסר מהמטה הרשמי של המועמדת הדמוקרטית. 
מתחילת מערכת הבחירות הדו-ראשית בין קלינטון לטראמפ, 
לבוחרים רבים ברור דבר אחד – "לטראמפ אין סיכוי לנצח את 
הבחירות, לקלינטון יש סיכוי להפסיד". השבוע, עם התקרית 

בטקס הזיכרון, קיבל ציבור הבוחרים עוד רמז לכך.

גל  עם  מתמודד  הקמפיין  שמתחילת  הדמוקרטי,  במחנה 
כאמור  בחרו  המועמדת,  של  הבריאותי  מצבה  על  שמועות 
נצח  דקות,   90 כעבור  רק  שתיקה.  על  לשמור  תמוה  באורח 
 90 ההודעה,  תזמון  מלבד  הגיבו.  ימינו,  של  החדשות  בעידן 
דקות כאמור, ציינו עיתונאים רבים שמזג האוויר בניו יורק היה 
די נעים באותה שעה. במקביל להודעת מטה הקמפיין, רשתות 
התקשורת החלו לשדר תמונות של קלינטון מפונה מהזירה, מה 
שלא הוסיף הרבה אצל הבוחר ששואל את עצמו האם קלינטון 

במצב בריאותי ראוי כדי לכהן כנשיאה.
כאמור, נושא הבריאות של המועמדת הדמוקרטית עלה לא 
עלה  לא  הנושא  כה  עד  אך  לנשיאות,  הבחירות  במהלך  אחת 
על סדר היום העיקרי של התקשורת והתנהל בעיקר בשוליים. 
כעת, עם שידור התמונות של המועמדת מתפנה מהזירה, מצבה 
הבריאותי של קלינטון יעלה שוב ושוב על סדר היום והמועמדת 
תצטרך להוכיח את בריאותה ולא בטוח שדו"ח מפורט ירגיע 

את העיתונאים.
מי שהוביל את עליית מצבה הבריאותי לסדר היום, אך עד 
דונלד  למירוץ  יריבה  הוא  רבה,  הצלחה  ללא  השבוע  האירוע 
טראמפ. באחד מנאומיו לפני כחודש אמר טראמפ, שמבחינתו 
כל האמצעים לנצח כשרים. "הסיבולת הפיזית והמנטלית של 
יכולתה לשאת באחריות הכרוכה  קלינטון מעמידה בספק את 

בנשיאות".
במטהו ניסו לעניין את התקשורת ואף ניסו לספק "דיאגנוזה" 
המועמד  של  הדוברות  מצוות  פירסון,  קתרינה  לכך.  רפואית 
קלינטון  כי   ,MSNBC לרשת  בריאיון  סיפרה  הרפובליקני, 
סובלת מדיספזיה – הפרעה נוירולוגית הפוגעת ביכולת להבין 
כי  פירסון  טענה  מאמירתה,  הסתייגו  כשהמרואיינים  שפה. 
מיעוט הופעותיה הציבוריות ומסיבות העיתונאים בזמן האחרון 

מעיד על כך.
ראש  ג'וליאני,  רודי  הוא  המועמד  לדברי  הצטרף  שעוד  מי 
"קלינטון  טראמפ.  של  גדול  ותומך  לשעבר  יורק  ניו  עיריית 
ג'וליאני  טען  מחלתה",  תסמיני  את  מהציבור  מסתירה 
לתקשורת, והוסיף: "כל מה שאתם צריכים זה לחפש. תכתבו 
'הילרי קלינטון מחלה', תסתכלו בסרטונים ותיווכחו". ג'וליאני 
האמריקאיות,  החברתיות  ברשתות  שרצים  לסרטונים  התכוון 
אנשי  ידי  על  נגררת  מביכים,  במצבים  קלינטון  נראית  בהם 
לשאלות  מוגזם  באופן  ראשה  את  מניעה  במדרגות,  פמלייתה 

העיתונאים ואף נעצרת לרגע של בהייה במהלך נאום.
ניוז',  'פוקס  בחודש שעבר שודרה תכנית ברשת התקשורת 
שעסקה  ברורה,  רפובליקנית  נטייה  בעלת  תקשורת  רשת 
ניסו  בתכנית  הדמוקרטית.  המועמדת  של  הבריאותי  במצבה 
אלים,  נראה  "זה  קלינטון.  את  לאבחן  הרפואיים  המומחים 
תנועות חסרות שליטה מצידה", הגיב אחד הרופאים בתכנית 
לסרטון של המועמדת מנענעת את ראשה בחוסר שליטה. עם 
זאת, רוב הרופאים בתכנית דווקא טענו שהדבר לא מעיד כלום.

של  דו"ח  קלינטון  שחררה  השמועות  את  להזים  בניסיון 
רופאה האישי על מצבה הבריאותי מיולי 2015. בדו"ח מפרטת 
דוקטור ליסה ברדאק את מצבה הבריאותי וההיסטוריה הרפואית 
מוח,  בזעזוע  קודמים  טיפולים  בדו"ח  מוזכר  היתר  בין  שלה. 
בעקבות  טיפול  לב,  מחלות  של  שלמה  משפחתית  היסטוריה 
קריש דם, וכן בדיקה של בלוטת התריס. דוקטור ברדאק מצאה 
שבדיקות הסרטן של קלינטון היו תקינות, וכך גם בדיקות הדם. 
ברדאק  משחררת  שעברה,  מהשנה  הרפואי  שהדו"ח  למרות 

מידי תקופה דו"ח שמאשר כי מצב המועמדת לא השתנה.
לא  דק,  עד  יטחן  קלינטון  של  הבריאותי  כשמצבה  כעת, 
דו"ח  וידרשו  מאשתקד  דו"ח  באותו  התקשורת  כלי  יסתפקו 
וקלינטון תספק דו"ח שכזה, מה  גם במידה  זאת,  מפורט. עם 
קורסת  המועמדת  של  אחת  תמונה  מול  רפואי  דו"ח  יועיל 
להיות  קלינטון  במטה  ייאלצו  כעת  רכבה?  לפני  המדרכה  על 

ערניים יותר ולהוכיח שוב ושוב את מצבה הבריאותי. 
בתה  מבית  התקרית  לאחר  קצר  זמן  יצאה  עצמה  קלינטון 
זה  האם  נהדר".  מרגישה  "אני  ואמרה  לכתבים  נופפה  צ'לסי, 
נהדר,  מרגישים  טראמפ  שבמטה  שבטוח  מה  נדע.  לא  נכון? 


קלינטון לקחה הימור 

גדול מידי בכך שלא רצתה 
לחשוף שיש לה דלקת 

ריאות עוד בשלב מוקדם, מה 
שלבסוף התברר רק בעקבות 
התמוטטותה. "טראמפ תקף 
אותה בעניין הזה, אבל בסוף 
התברר שההימור הקטן הפך 
לאסון קולוסאלי תקשורתי", 
ציינה אלכסנרוביץ'. "זה היה 
הימור לא מוצלח בעליל. לא 

רק שהיא נחשפה ולא רק שזה 
קרה בפריים טיים ובסמליות 
של 11 בספטמבר. הכל פשוט 

התפרק לה בבת אחת

ימין: רגע הנפילה שמאל: טראמפ אנשיו
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הנה הם אפילו שותקים ולא מגיבים כהרגלם.

"מכה קשה לקמפיין"
רבים מהפרשנים טענו בימים האחרונים כי התקרית מהווה 
הבולט  קלינטון.  הילארי  של  הבחירות  לקמפיין  קשה  מכה 
''הארץ'' שטען בטור שכותרתו  מבניהם היה חמי שלו, פרשן 
חייה  על  להילחם  קלינטון  את  ייאלץ  הוויראלי  "הסרטון 
את  ממנה  שימנע  זה  להיות  עשוי  התיעוד  כי  הפוליטיים", 

הניצחון שבשלבים מסוימים היה מונח בכיסה. 
"ייתכן שביום מן הימים יגידו שהווידאו 'הרג' את המועמדת 
הייתה  "קלינטון  שלו.  כתב  ארה"ב",  לנשיאות  הדמוקרטית 
שלה  שהרופאה  אותה,  שתקפה  החולשה  את  בקלות  שורדת 
שישי,  ביום  עוד  אצלה  שאובחנה  ריאות  לדלקת  אמש  ייחסה 
כך,  ואחר  קורסות  כשברכיה  שונות  מזוויות  צולמה  אלמלא 
כשהיא  סביבה,  להקים  ניסו  ששומריה  המגן  לחומת  מבעד 
מטה ליפול. הסרטונים המתעדים את השניות הללו הפכו בתוך 
דקות ספורות לוויראליים )נפוצים(, והוירוס הזה, אם לא ימוגר 

בהקדם, עלול להפוך לקטלני".
שלו מזכיר את דבריהם של רבים שהעריכו כי התסריט הסביר 
הוא שקלינטון תנצח אלא אם תקרה קטסטרופה. "ייתכן שקטעי 
הווידאו ששובצו אמש באלפי אתרי חדשות יענו על ההגדרה 
מעניקים  שהם  משום  ומכופל  כפול  הצילומים  של  נזקם  הזו. 
גושפנקה למסע הרמיזות וההכפשות המכוער שניהל המועמד 
התקשורת  של  פעיל  בסיועה  טראמפ,  דונלד  הרפובליקאי, 

השמרנית, על מצב בריאותה הרעוע לכאורה של קלינטון".
מיד  יצרו  התקשורתי,  הבאז  ובעקבותיו  התיעוד  לדבריו, 
חרדה בקרב דמוקרטים רבים ממצביעיה, שגם כך החלו לפקפק 
בימים האחרונים לראשונה בנצחונה הבלתי נמנע של קלינטון. 
"החרדה התפתחה בתוך שעות לפאניקה של ממש בשל האלם 
התקשורתי שגזרו על עצמם אנשיה של קלינטון, שרק הגביר 
להסתיר.  מה  להם  שיש  התחושה  ואת  השמועות  חרושת  את 
ושיועציה  המצב,  אכן  שזה  התברר  יותר  מאוחר  שעות  כמה 
הסתירו, או לא ידעו, על דלקת הריאות ממנה סבלה. הם יצאו 
שקרנים ואת מי שהתיר לה להשתתף בטקס בנסיבות הללו היא 

ממילא צריכה לפטר".
יתכן שהידיעות על חיסולה הפוליטי  זאת, לדברי שלו,  עם 
בעונת  בוודאי  מופרכות,  או  מוגזמות  מוקדמות,  קלינטון  של 
בחירות שהדבר הכי צפוי בה הוא שדבר אינו צפוי. "הידיעה 
את  מסויימת  במידה  תרגיע  ריאות  מדלקת  סובלת  שקלינטון 
אוהדיה, שהרי אנטיביוטיקה אמורה לרפאה במהרה. התקרית 
מעניקה אמנם תנופה לטראמפ, אך ניסיון העבר מלמד שבכל 
רגע הוא מסוגל לומר דבר שטות שיהפוך את הקערה על פיה. 
למרות החולשה, קלינטון היא עדיין מהפוליטיקאיות הקשוחות 

והנחושות בארה"ב, והיא לעולם אינה נכנעת".
את מאמרו מסכם שלו בכך שפעולותיה העתידיות יכריעו מה 
יהיו קריטיים. כל מלה  יעלה בגורל הקמפיין. "הימים הבאים 

של קלינטון תיבחן בקפידה, כל תנועה חשודה תיבדק בזכוכית 
מגדלת. אם תעמוד במבחן, תשרוד ואולי אף תתחזק, אבל אם 
הבהירה  אתמול  חולשתה  להיחרץ.  עלול  גורלה  שוב,  תמעד 
מתייחסים  הם  שאליו  שטראמפ,  הפוטנציאליים  למצביעיה 
כדי  הלבן.  לבית  ענק  בצעדי  ומגלומן, מתקרב  כנוכל, שרלטן 
למנוע זאת, הם יהיו מוכנים לתת לה הזדמנות שניה, אך הם לא 
יהססו לתבוע את ראשה אם יגיעו למסקנה שהישארותה במרוץ 

תביא אסון למפלגה, לארה"ב ולעולם כולו".

מומחים: כך תינצל קלינטון
קשה  מכה  ספק  ללא  מהווה  קלינטון,  של  התמוטטותה 
מרבית  כי  העובדה  בשל  היתר  בין  שלה,  הבחירות  לקמפיין 
ראויה  אינה  הבריאות,  בקו  שאינה  מועמדת  כי  מבין  הציבור 
ניתחו  אסטרטגיים  יועצים  שלושה  ארה"ב.  נשיאת  להיות 
טיפים  לה  והציעו  קלינטון  של  הקמפיין  מצב  את  השבוע 

והמלצות.
כי  טוענת  אלכסנרוביץ'-שגב,  טל  האסטרטגית  היועצת 
קלינטון לקחה הימור גדול מידי בכך שלא רצתה לחשוף שיש 
רק  התברר  שלבסוף  מה  מוקדם,  בשלב  עוד  ריאות  דלקת  לה 
אבל  הזה,  בעניין  אותה  תקף  "טראמפ  התמוטטותה.  בעקבות 
בסוף התברר שההימור הקטן הפך לאסון קולוסאלי תקשורתי", 
ציינה אלכסנרוביץ'. "זה היה הימור לא מוצלח בעליל. לא רק 
שהיא נחשפה ולא רק שזה קרה בפריים טיים ובסמליות של 11 

בספטמבר. הכל פשוט התפרק לה בבת אחת".
"אין לה מקום לשום טעות נוספת", הוסיפה אלכסנרוביץ'. 
מעכשיו.  טעויות  אפס  להשתעל.  או  למצמץ  יכולה  לא  "היא 
 - הרכה  לבטן  כיוון  הזמן  כל  טראמפ  שלה  היריב  כי  ולמה? 
זה בעצם הרגע  נגע בדיוק בנקודה הרגישה.  והוא   - הבריאות 
שהכל התחבר לו". לדבריה, "אם מצבה הרפואי אכן יותר קשה 
מדובר בבעיה של ממש. אם היא במצב בריאות סביר וזו אכן 
רק דלקת ריאות, אין לה ברירה אלא לפרסם את הגליון הרפואי 
שלה - ובמהרה. מה שכן, היא צריכה להפעיל לחץ על טראמפ 

לפרסם את הגליון שלו".
היועץ טל אשכנזי, חושב בדומה לקודמתו שקלינטון צריכה 
צריכה  והיא  רוח  קור  יש  "להילארי  שקיפות.  ביותר  לנהוג 
להמשיך איתו ולהבליט אותו. היא צריכה כמה שיותר הופעות 
והכל  צלול  שהכל  יראו  שכולם  תשדירים,  להוציא  פומביות, 
בסדר. ברמת הקמפיין הכותרת שלה צריכה להיות שקופה. יותר 
את  לפתוח  חייבת  "קלינטון  לדבריו,  צלולים".  ממים  שקופה 
התיק הרפואי שלה. ידברו על זה יומיים וזה יעבור. אני גם מציע 
שהיא תפתח את הצהרת ההון שלה. שתעשה 'מבצעי אמינות 

ושקיפות' עם הציבור. העיקר שתגיד את האמת.
מוסיף  לרוץ",  מה  לקלינטון  אין  להסתיר  מה  לה  יש  "אם 
אשכנזי. "אם אין לה מה להסתיר - שתפתח החוצה הכל. והיא 
גם חייבת להגיד לטראמפ: 'תפתח הכל, גם את התיק הבריאותי 
וגם את התיק הרפואי'. להערכתי טראמפ לא פותח כי אין לו 

הרבה כסף למרות התדמית. היא צריכה להכות בו ללא רחם". 
של  החיצונית  בהופעתה  היא  אשכנזי  שמעניק  נוספת  עצה 
קלינטון, "חשוב מאוד שכשהיא מופיעה אסור לה להשתעל או 
להשתנק. ואם צריך שתיקח חופש של כמה ימים ותחזור. היא 
אישה חזקה. המערכת הזאת היא כמו לונה פארק, והיא יכולה 

לנצח את זה".
כי  טוען  לוי,  יוסי  והאסטרטגיה  התקשורת  יועץ  במקביל, 
בניהול המשבר, הקמפיין  מעתה, בכדי לטשטש את הכישלון 
צריך להתמקד במסרים חיוביים ושליליים. "לגבי השלילי, היא 
צריכה לתקוף את טראמפ על האמינות שלו ועל המכתב שהוא 
הכתיב לרופא שלו ועל כך שהוא זה שמסתיר את מצבו הרפואי. 
היא צריכה להגיד: 'גם ביום של שפעת עם ארבעים מעלות חום 

אני יותר כשירה ממנו'.
שהוא  ולהגיד  ביל,  הג'וקר,  את  לשלוף  חייבת  היא  "שנית, 
שולטת  שהיא  להדגיש  צריכה  היא  במקביל,  ותומך.  עוזר 
אם  דרך.  בשום  אופציה  לא  היא  מועמדות  הסרת  בעניינים. 
לה  אסור  במרוץ:  להישאר  מחליטה  והיא  רצינית  בעיה  יש 
להגיד את האמת לאמיתה ולהיצמד לזה שחשפה את מסמכיה 
רק  זו  ואם  כלפיה.  וצינית  ארסית  להיות  במקביל,  הרפואיים. 
דלקת ריאות או תשישות, היא חייבת לגלות שקיפות ובמקביל 

לתקוף אותו".

ומה יקרה אם...?
זו השאלה שהעסיקה ביותר את האמריקאים השבוע שחלקם 
במידה  יקרה  מה  שפתותיהם:  דל  על  אותה  מלהעלות  נמנעו 
וקלינטון תיאלץ להתפטר או להכריז על נבצרות. ובכן, לדבר 
המפלגה  בחוקת   2 סעיף  פי  על  אך  בעבר,  תקדים  היה  לא 
הרפובליקנית, הסמכות לבחור מועמד חילופי נמצאת בידיהם 
צירי  כי  יצוין  איש.  כ-300  המונים  המפלגה  ועדת  חברי  של 

הוועדה לא ישמשו בשלב זה כגורם מכריע כלל. 
בעבר, היה מקרה דומה בבחירות 1972, כאשר סגן הנשיא 
המועמד נאלץ להתפטר בעקבות פרסומים לפיהם אושפז בבית 
חולים פסיכיאטרי. במקרה ההוא, מונה מועמד אחר שלבסוף 

הובס יחד עם המועמד לנשיאות. 
של  הדרמטי  התסריט  ויתקיים  במידה  הנוכחי,  במקרה 
התפטרות קלינטון, מה שלא נראה לפי שעה, ייתכן שהמועמדים 
מאוחר  כך  כל  בשלב  קלינטון  של  לנעליה  להיכנס  העיקריים 
של המרוץ יהיו סגנה – טים קיין, וסגנו של אובמה, ג׳ו ביידן 
כי הוא מתחרט שלא התמודד  רמז לאחרונה  בן ה-74, שכבר 

מלכתחילה מול קלינטון.
מה שבטוח, שיהיה מעניין.



קלינטון הייתה 
שורדת בקלות את 
החולשה שתקפה 
אותה, שהרופאה 
שלה ייחסה אמש 

לדלקת ריאות 
שאובחנה אצלה עוד 
ביום שישי, אלמלא 

צולמה מזוויות 
שונות כשברכיה 
קורסות ואחר כך, 

מבעד לחומת המגן 
ששומריה ניסו 
להקים סביבה, 

כשהיא מטה ליפול

מנהל אחד המטות של טראמפ
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| יעקב פלדמן |
נמרים
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נמרים

באמצעות זואולוגים וחוקרי נמרים ביקשנו לבדוק את מצבה העגום 
של אוכלוסיית הנמרים בישראל שעומדת היום על נמרים ספורים 

בלבד, שגם הם נמצאים בסכנת הכחדה מתמדת  'שלומציון', הנמרה 
המיתולוגית של מדבר יהודה, מתה באמצע שנות התשעים  הנמרה 

'ציה', שהסתובבה באזור מצפה רמון, נמצאה מתה ובגופה נמצאו 
נעוצים 21 קוצי דורבן  'אתר' גודלה על ידי מומחה לנמרים, 
  איבדה את יכולת ההישרדות הטבעית שלה ומתה בגיל צעיר

ו'בבתא' ו'אניגמה' נלקחו לגן-חיות ומתו בבדידות 
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יבשות  של  צומת  בהיותה  ישראל,  מדינת 
ואזורים אקלימיים, מכילה מגוון רב ומרתק 
אף  על  לגודלה.  ביחס  חיים  בעלי  של 
האחרונים  בעשורים  האנושי  שהפיתוח 
בבעלי  מתמשכת  לפגיעה  גרמו  באזורנו, 
 – המפעימים  נופינו  את  הצובעים  החיים 
הביא  אשר  מואץ  פגיעה  בתהליך  ומדובר 
להיכחדותם והיעלמותם של מינים רבים של בעלי חיים מנופי 
ארץ ישראל – רשימת החיות המכתרות את ההרים והבקעות של 

ארצנו מרשימה במיוחד. 
תהליך  את  מכל  יותר  מסמלת  שאולי  החיה  כי  לומר  ניתן 
עבורכם  הנמר.  היא  שבישראל,  הבר  בחיות  המואץ  הפגיעה 
הקוראים זהו אולי חידוש שבישראל אמורים להסתובב חופשי 
נמרים, אך אצל מומחי הזואולוגיה בישראל אין זה חידוש כלל 
של  מצבם  שכן  ביותר,  מדאיג  הנושא  מבטם  מנקודת  וכלל. 

אוכלוסיית הנמרים בישראל הוא עתה עגום מאוד. 
פעם היו פה נמרים, הם אומרים בגאווה. פעם היה פה טבע 
האחרון  הגלילי  הנמר  ודובים.  אריות  של  אפילו  בר,  חיות  עם 
מהכפר  זקן  בדואי  רועה  ידי  על  שנים   39 לפני  נהרג  שידוע, 
עם  יחד  הרועה,  הלבנון.  גבול  ערמשי שעל  אל  עראב  הבדואי 
רועה אחר עקבו אחרי הנמר שנמלט למערה. לנמר, שהיה כבר 
לפני  לא  חייו.  על  בחירוף  להילחם  אלא  נותר  לא  ונואש,  זקן 

שהבדואי הזקן ששלח ידו עם סכין לתוך לוע הנמר והרגו, 
מת לאחר מכן מפצעי הנשיכה של הנמר הגלילי. 

כחיה בסכנת  הנמר  והגנים מגדירים את  ברשות הטבע 
הכחדה חמורה, זאת כאשר מצבה של אוכלוסיית הנמרים 

במדבר  ומחמיר.  הולך  כבר בדרום  יהודה 
בקושי מזהים עקבות של נמר 
ואילו  גדי,  עין  באזור  אחד 
בשנים  זוהו  הנגב  הר  באזור 
גם  בודדים  נמרים  האחרונות 

באזור עבדת, כאשר כל אחד מן 
רשות  אנשי  על-ידי  מוכר  הנמרים 

למרות  מיוחד,  בשם  והגנים  הטבע 
העובדה שהוא אמור לחיות בטבע. 

הנמרים  אוכלוסיית  ספגה  לאחרונה 
נוספת.  אנושה  מכה  בנגב  הנכחדת 
הנמר הנדיר שקיבל את השם 'משיח' 

שהתפרסם לפני שנים בודדות 

כאשר נכנס לדירתם של תושבי שדה בוקר, מת לאחרונה ב'חי 
בר יטבתה' מדלקת פרקים. ה'משיח' משדה בוקר מת, והנחית 
במותו כאמור, עוד מכה על זן הנמרים הנכחד מהנוף הישראלי. 

כשהנמר הגיע לשדה בוקר
סוף חודש מאי 2007, התקשו תושבי מדרשת שדה  במהלך 
בוקר לעצום את עיניהם, ולא רק הם – גם חתולי הרחוב וחיות 
המחמד של התושבים הדירו שינה מעפעפיהם. זו הייתה תקופה 
להסתובב  שהחליט  נדיר  נמר  על  תצפיות  ונאספו  הלכו  שבה 
באזור ולאכול לארוחות היום השונות שלו חתולים וכלבים שעד 

לא מזמן היו חיות המחמד של משפחות תושבות המקום.
וגל של  כנפיים  לה  באזור עשתה  נמר  הימצאות  על  הידיעה 
בוקר  שדה  של  החשוכים  הרחובות  את  פוקד  החל  תצפיתנים 
והיו  שהצליחו  היו  הנדיר.  במחזה  לחזות  בתקווה  והסביבה 
שלא, אולם את הפקחים הפסטיבל הזה לא ממש שימח. הלילות 
סביב  רחוב  בקרבות  והוחלפו  כמעט  בוקר  שדה  של  השלווים 
הנמר,  הצפוי של  לבואו  להמתין  אסור  או  מותר  האם  השאלה 
הטבע,  רשות  אנשי  בפי  יכונה  זה,  בשל  אולי  יותר,  שמאוחר 

"משיח". 
לשני  ראשון  שבין  בית בלילה  דלת  הושארה   )28.5.07(

דומוש שבשדה  אחרי משפחת  קצת  פתוחה.  בוקר, 
בוקר,  לפנות  שלוש 
התעוררו  הבית  דיירי 
לקול נביחות רמות של 
כלבתם. בהתחלה חשבו 
כי מה שמפריע לה הוא 

זהו  כי  התברר  מהרה  עד  אך  החצר,  שער  בעד  שנכנס  חתול 
חתול גדול בהרבה, שהתעניין בחתולה שנמה בחדר הסלון של 
משפחת דומוש. הנמר לא רק התעניין בחתול הביתי. הוא פשוט 

תפס אותו בין כפותיו ולפת את צווארו בשיניו. 
בעל הבית, ארתור דומוש, הזדקף ממיטתו וראה כיצד הנמר 
לו את המפרקת.  מנער את צווארו של החתול, בניסיון לשבור 
בצווארו,  הנמר  את  תפס  לחשוש  ובלי  פעמיים,  חשב  לא  הוא 
החזיק אותו בכוח, עד שהפקחים שהזמינו בינתיים בני משפחתו, 

הגיעו. 
והשתלט על הנמר  ידע להסביר למה קפץ  ארתור, לא ממש 
את  עשיתי  אותי.  מפעיל  שמישהו  "הרגשתי  חשופות.  בידיים 
בכוח  בצוואר  אותו  עליו, תפסתי  בלי לחשוב. קפצתי  הדברים 
רב, וזה נטרל אותו. גררתי אותו אלי בכל הכוח, הצמדתי אותו 
עם הרגל למיטה. הוא נבהל ושיחרר את החתול", סיפר ארתור 

מיד לאחר האירוע הלילי המבהיל. 
להשתחרר  כשניסה  ברגלו  ארתור  את  לשרוט  הספיק  הנמר 
משפחת  לבית  שהוזעקו  הפקחים  שלושת  וכאשר  מהאחיזה. 
כיסו  הם  הנמר.  על  להשתלט  לארתור  סייעו  הופיעו,  דומוש 
את ראשו בשמיכה, להרגיע אותו, והכניסו אותו למיכל אשפה 
מפלסטיק. 20 דקות מאוחר יותר, הנמר התשוש עשה את דרכו 

לבית החולים הווטרינרי בבית דגן. 
מיץ  בילדים,  מוקף  המטבח,  שולחן  סביב  שלמחרת,  ביום 
סיפר ארתור, מורה דרך שעלה בשנות השמונים  וביסקוויטים, 
הוא  אז  בבית.  המסעירות  הדקות  על  פעם  אחר  פעם  מהולנד, 
יכולה  הייתה  לנמר  בינו  שהפגישה  להבין  לראשונה  החל  גם 

להסתיים אחרת. 
לכידתו של "משיח" הביאה רווחה לתושבי המקום ושמה קץ 
לתקופה סוערת למדי בשדה בוקר. "הנמר הזה הסתובב בשכונה 
כמה שבועות, אם לא חודשים. הרבה אנשים ראו אותו. מדי פעם 
ובכמה מקרים טרף חתולים.  וכלבים,  ניסה לתקוף חתולים 

הוא הרג את הכלב של השכנים שלנו", אמר ארתור דומוש.

הנמר סבל ממחלה קשה
הראו  דגן,  בבית  הווטרינרי  החולים  בבית  בינתיים, 
של  החולשה  ירוד.  הנמר  של  הגופני  מצבו  כמה  עד  הבדיקות 
ולהחזיקו  בו  לשלוט  לארתור  איפשרה  שכנראה  זו  היא  הנמר 
דקות ארוכות. לכידת הנמר, המבוגר יחסית, הציבה בפני פקחי 
בדיקה  לו  לעשות  האם  מיידית:  דילמה  והגנים  הטבע  רשות 
מהירה בשטח ולשחררו, או לבדוק אותו באופן יסודי יותר בבית 
החולים. הווטרינר של הרשות, ד"ר רוני קינג, הודיע שהוא לא 
מוכן לקבל אחריות על בדיקה בשטח ולכן הועבר הנמר לבית 

החולים. 
לו שם, התברר  ניתן  לא  כשנשקל הנמר, שבאותה עת עדיין 
יותר מ-20 ק"ג, הרבה פחות ממשקל נמר  שמשקלו הוא מעט 
בריא. הוא הועבר לסדרת בדיקות מקיפה שכללה צילומי רנטגן, 

בדיקות דם, ובדיקת סי טי. 
"גילינו שיש לו דלקת ניוונית קשה במרפקי הרגליים", הסביר 
"מה  חיים.  בעלי  של  לרדיולוגיה  מומחה  גיא,  בר  אורי  פרופ' 

למרות כל זאת, לאחרונה נצפה 
נמר מספר פעמים כשהוא 
משוטט באזור נאות הכיכר 

בדרום ים המלח. ככל הנראה 
מדובר בנמר שעד עתה לא היה 
ידוע על קיומו. הנמר האלמוני 
התקרב מספר פעמים לאזורים 
מיושבים ואף טרף כמה חיות 
בית, מה שגרם לפקחי הרשות 
לקיים תצפיות וסיורי נוכחות 

באזור על מנת להרחיקו. לדברי 
מנהל מחוז דרום של הרשות, 

נפתלי כהן, הנמר לא נצפה 
בזמן האחרון באזור, וייתכן 

שעבר לאזור אחר
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במקום  להיות  וצריך  לצוד  יכול  שאינו  נמר  שזה  הוא,  שברור 
דומוש,  לבית  הפלישה  למחרת  הצהריים  אחר  בשעות  סגור". 
התעורר הנמר מהתרדמת והובהל בכלוב, בדרכו להתאוששות 
משנתיים  למעלה  שבי  תנאי  תחת  שרד  שם  ביוטבתה,  בחי־בר 

ונקרא בשם, המוזר, יש שיאמרו – "משיח". 
לאמיתו של דבר, רק לאחר סדרה של בדיקות בבית החולים 
הווטרינרי, התברר כי הנמר הבוגר התנהג כמו כל חיית מחמד 
אחרת המבקשת מבני האדם שיעזרו לה להתמודד עם מחלתה. 
ארתור  של  תושייתו  בזכות  בשלום  הסתיימה  לבית  חדירתו 
דומוש, אולם אם הנמר היה אז בריא, קשה להאמין שניתן היה 

ללכוד אותו ללא הרדמה. 
אל  בחזרה  'משיח'  את  לשחרר  הייתה  המקורית  הכוונה 
חיק הטבע, לכשיתחזק. אבל עד מהרה הבינו בחי־בר יוטבתה 
ירוד,  בריאותי  ממצב  וסובל  פרקים  בדלקת  החולה  הנמר,  כי 

יתקשה להתאקלם בטבע מחדש. 
הנמר החל להתאושש בשבי ושרד בחי בר לא פחות משנתיים. 
הוא  כי  המטפלים  הבחינו  השנתיים,  תום  לאחר  מה  זמן  אבל 
נדרש  הוא  הווטרינרים  הערכת  פי  ועל  ברגלו,  מבעיה  סובל 
בדחיפות לניתוח. הוא נותח בהצלחה והועבר לכלוב קטן יותר 
על מנת שיתאושש, אולם כאשר הורדם במטרה להחזירו לכלוב 
הגדול יותר, התברר כי הנמר המדברי אינו מתעורר שוב. למרות 
כל מאמצי המטפלים, בחי בר נאלצו לקבוע את מותו. "הכנו לו 
מקום גדול למגורים ובכל בעיה שלו טיפלנו במסירות", סיפר 
במצב  היה  'משיח'  "אבל  קבסה.  שי  ביטבתה,  בר  החי  מנהל 
אותנו  ציער  שלו  שהמוות  ספק  ואין  טוב,  לא  מאוד  בריאותי 

מאוד". 
קודם לפריצה בשדה בוקר, הנמר נהג להסתובב במשך שנים 
אף  המקרים  באחד  אדם.  לבני  התקרב  לא  וכלל  עבדת  באזור 
שוב  הוא  מכן  לאחר  אך  מרחוק,  מטיילים  בו  לצפות  הצליחו 
נעלם. שנתיים אחרי שפרץ לבית משפחת דומוש, הנמר 'משיח' 
נכנע למחלה ובכך דילל באחוזים רבים את אוכלוסיית הנמרים 

בישראל, שגם כך, נמצאת בשלבי הכחדה מתקדמים. 

זן נכחד במדינה קטנה 
נכון  סוגים.  משלושה  בנמרים  מלאה  ישראל  הייתה  בעבר 
נמרים  שמונה  רק  נותרו  שנים,  מספר  לפני  שפורסמו  לנתונים 
בישראל  ידועים  המדינה  שטחי  את  שאיכלסו  הזנים  בישראל. 

כשלושה תתי זנים: נמר המדבר, נמר אנטולי והנמר הסיני. 
נמר המדבר הוא הנמר הקטן ביותר. משקלו כ-25 ק"ג והוא 
ירא מפני האדם ובלתי מסוכן לחלוטין. הנמר התפרסם בישראל 

ב- 1960 בעת שנתגלה מחדש במדבר יהודה. 
ומשקלו  בעולם  הגדולים  הנמרים  מן  הוא  האנטולי,  הנמר 
מעל 70 ק"ג. הוא נצפה לאחרונה בנחל בצת שבגליל המערבי 
בשנת 1965 לאחר שנמר מבוגר ניצוד שם. מני אז מתגלים מדי 
כמה שנים סימני חיים לנמר זה כמו עקבות ושיירי טרף בגליל 
העליון, וכפי הנראה הוא מצוי בגולן הסורי ובדרום לבנון. ישנם 
הטוענים שנתקלו בנמר ממין זה בהר החרמון, ולדבריהם, הוא 

ניזון בעיקר מטריפות חזירי בר. 
הנמר הסיני נחשב לתת מין בקרב הנמרים. נמר זה היה מצוי 

ציד  בשל  האזור  מן  ונעלם  שנים  עשרות  לפני  עד  אילת  בהרי 
פרוע שהנהיגו בדואים כדי להשיג את פרוותו. הנמר הסיני יפה 
ביותר. צבעו צהוב בהיר מאוד, כמעט לבן, וגודלו בינוני יחסית 
לתתי מין אחרים של נמרים. הוא ניזון בעיקר מיעלים, והיה מצוי 
עד לפני זמן מה בדרום חצי האי סיני, אך כפי הנראה הוא נכחד 
גם מאזור זה. על פי ההערכות והתחקירים, אלה היו המקומות 

ולפי הנראה, עתה  זה,  נדיר  היחידים שבהם היה מצוי תת מין 
הוא נכחד לגמרי מכדור הארץ. 

על פי עבודת המחקר שנעשתה באוניברסיטת תל אביב בשנת 
2005, במדבר יהודה נותרו שני נמרים בלבד ובסך הכול חיים 
בישראל כולה לא יותר משמונה נמרים. המספר הנמוך הזה נמוך 
לא  זמן  לאורך  כי  החשש  את  ומגביר  קודמות  מהערכות  יותר 

יוכלו הנמרים לשרוד בישראל. 
כשהוא  פעמים  מספר  נמר  נצפה  לאחרונה  זאת,  כל  למרות 
משוטט באזור נאות הכיכר בדרום ים המלח. ככל הנראה מדובר 
בנמר שעד עתה לא היה ידוע על קיומו. הנמר האלמוני התקרב 
מספר פעמים לאזורים מיושבים ואף טרף כמה חיות בית, מה 

על  באזור  נוכחות  וסיורי  תצפיות  לקיים  הרשות  לפקחי  שגרם 
מנת להרחיקו. לדברי מנהל מחוז דרום של הרשות, נפתלי כהן, 
הנמר לא נצפה בזמן האחרון באזור, וייתכן שעבר לאזור אחר. 

מאחר  הרשות,  אנשי  ידי  על  בברכה  יתקבל  שכזה  מעבר 
שחדירות נוספות של הנמר לתוך ישובים עשויות לעורר בהלה 
בקרב התושבים, וליצור לחץ ללכוד אותו. בתחילת שנות - 80' 
הנמרות  את  ולכדה  דומה,  ללחץ  הטבע  שמורות  רשות  נכנעה 
'בבתא' ו'אניגמה'. השתיים הועברו לגני חיות ולא הוחזרו יותר 
לטבע. התוצאה הייתה פגיעה קשה באוכלוסיית הנמרים במדבר 
יהודה, כאשר כמעט מחצית מן הנמרים שחיו בו באותה תקופה 

נעלמו. 
עד לתקופה האחרונה, הייתה ההערכה המקובלת בין מומחי 
רשות הטבע, כי במדבר יהודה נותר ככל הנראה, רק נמר אחד, 
המזוהה בשם 'חריתון' )שנמצא באזור צפוני יותר של המדבר(. 
זאת, בניגוד לאזור הנגב, שם האוכלוסייה יציבה וגדולה יותר, 
ומונה כשישה נמרים. חריתון הוא בנה של הנמרה 'שלומציון' 
המפורסמת, אחת הנמרות שעליהן היה לאנשי הרשות מידע רב 
לגופה משדר  ה-80' הם הצמידו  ובאמצע שנות  ביותר, מאחר 

שאיפשר מעקב אחריה. 
יהודה אין כל  עם זאת, להערכה על מספרי הנמרים במדבר 
בסיס מקצועי-מדעי. הרשות לא ערכה בשנים האחרונות מחקר 
מסודר או מעקב שיטתי אחרי נמרים, או אחר עקבות של נמרים 
מינו של  לגלות במדבר, ושמאפשרים לקבוע את  ניתן  שאותם 

הנמר, למשל. 

מלכת המדבר האחרונה 
הנמרה שלומציון התפרסמה בשעתה בזכות הימצאותה של 
האחרונה.  המדברית  הנמרים  מלכת  עת,  באותה  שנחשב  מה 
מותה בשנת 1995 סימל את קיצה של אוכלוסיית הנמרים במדבר 
שהעמידה  האחרונה  הנמרה  הייתה  ושלומציון  מאחר  יהודה, 

צאצאים במדבר יהודה, אי שם בתחילת שנות התשעים. 
הייתה  אז  ה-80',  בשנות  מתחיל  'שלומציון'  של  סיפורה 
פרופסור  הישראלית.  יהודה בתקשורת  נמרי מדבר  פריחה של 
יורם יום טוב, ששימש בעבר כראש החוג לזואולוגיה ומנהל הגן 
מחקר  שבעקבות  סיפר,  תל־אביב,  אוניברסיטת  של  הזואולוגי 
בראשות  שהתקיים  יהודה,  מדבר  נמרי  אחרי  ראשון  ומעקב 
ידוע  'סוד' שהיה  גיורא אילני, פרץ לתודעה הציבורית  החוקר 
למי שהיה בקיא באזור, והוא הימצאותה של אוכלוסיית נמרים 

ממשית בארץ. 
הטבע  רשות  מטעם  גדי  עין  שמורת  מנהל  גרינבוים,  דודי 
והגנים, מספר שבאותה התקופה חיו בין 10 ל-15 נמרים במדבר 
יהודה, כמות עצומה ביחס לשטח המדובר, בהתחשב בעובדה 
שמדובר בחיה בודדה וטריטוריאלית שאינה חולקת עם בני מינה 

שטחי מחייה, שעשויים להגיע לעשרות קילומטרים רבועים.


נמרים

פעם היה פה טבע עם חיות 
בר, אפילו של אריות ודובים. 
הנמר הגלילי האחרון שידוע, 

נהרג לפני 39 שנים על ידי 
רועה בדואי זקן מהכפר 

הבדואי עראב אל ערמשי 
שעל גבול הלבנון. הרועה, 
יחד עם רועה אחר עקבו 

אחרי הנמר שנמלט למערה. 
לנמר, שהיה כבר זקן ונואש, 

לא נותר אלא להילחם 
בחירוף על חייו. לא לפני 

שהבדואי הזקן ששלח ידו 
עם סכין לתוך לוע הנמר 

והרגו, מת לאחר מכן מפצעי 
הנשיכה של הנמר הגלילי
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בענין שליח ציבור לימים הנוראים

הלכה ברורה
הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א בעל ה'הלכה ברורה', בנו ממשיך דרכו של מרן זצוק"ל 

 נערך על פי כתביו ושיעוריו ע"י בנו, הרב עובדיה יוסף   המדור טעון גניזה

שאלה:
האם עדיף לקחת לתפלות הימים הנוראים שליח ציבור 
ובעל תפלה אברך בן תורה שתורתו אומנותו, אלא שהוא 
בתורה  מנעוריו  מי שגדל  לקחת  עדיף  או  בעל תשובה, 
תורתו  שאין  אלא  לתורה,  עתים  וקובע  שמים,  ויראת 

אומנותו?
תשובה:

יש להעדיף למנות לשליח ציבור ובעל תפלה לתפילות 
הימים הנוראים מי שהוא אברך בן תורה שתורתו אומנותו, 
ואפילו אם מתחלה היה חילוני לגמרי, ולא שמר תורה 
ומצוות כלל, לו משפט הבכורה מכיון שתורתו אומנותו, 
ותלמיד חכם עדיף על מי שאינו תלמיד חכם, ומה שהיה 
שלא  ידיעה  חוסר  מחמת  הדבר  היה  מתחלה  חילוני 

לימדוהו תורה ומצוות כראוי.
ע"ב(  טז  )דף  תענית  במסכת  חז"ל  ומקורות:  נימוקים 
דרשו מהפסוק )ירמיה פרק יב פסוק ח'(, "נתנה עלי בקולה 
על כן שנאתיה", זה שליח ציבור שאינו הגון היורד לפני 
התיבה. ומחמת כן צריך שיהיה השליח ציבור הגון, ואיזהו 
הגון? שיהא ריקן מעבירות, ושלא יצא עליו שם רע אפילו 
בילדותו, ושיהיה עניו, ומרוצה לעם, ויש לו נעימה, וקולו 
ערב, ורגיל לקרוא בתורה נביאים וכתובים. ובברייתא )טז 
ע"א( הביאו עוד כמה דברים שצריך שיהיו בשליח ציבור, 
שיהיה מטופל ואין לו, )פירש רש"י, יש לו טפלים ואין לו 
בשדה,  יגיעה  לו  ויש  עליו(,  דואג  להתפרנס, שלבו  במה 
ובכתובים,  ובנביאים  בתורה  לקרות  ובקי  ריקם,  וביתו 
ולשנות במדרש בהלכות ובאגדות, ובקי בכל הברכות כולן. 
ועיין בחיבור התשובה להמאירי )עמוד תקכא(, שהביא כל 
המעלות הנ"ל לענין שליח ציבור בימים הנוראים. וכן כתב 
האור זרוע חלק א' )סימן קטז(. וכן כתבו עוד מהגאונים 
הנוראים,  בימים  ציבור  שליח  דין  להשוות  והראשונים, 
ערוך  והשלחן  והטור  ציבור.  בתעניות  ציבור  לשליח 
בהלכות תעניות )סימן תקעט סעיף א'( הביאו כל המעלות 
הנ"ל לענין שליח ציבור בימי תעניות, והוסיפו מה שכתב 
יהיה  ד'(, שלא  ד' מהלכות תעניות הלכה  )פרק  הרמב"ם 
עבירה,  בעל  עליו  הנלוים  קרוביו  וכל  ביתו  ובבני  בבניו 

אלא יהיה ביתו ריקן מן העבירות.
נה( כתב:  )סימן  ב'  גאון השלם חלק  רב עמרם  ובסדר 
עליו  שמרננים  צבור  שליח  מתיבתא,  מקמיה  ושאילו 
בדברים רעים, מהו להוציאו ולהכניס אחר תחתיו, ואתיבו 
להוציאו  נותן  הדין  בודאי  שאלה?  צריך  זה  דבר  הכי, 
לאביהם  ישראל  בין  שמרצה  מי  תחתיו.  אחר  ולהכניס 
מכל  בגופו  ונקי  וישר  צדיק  להיות  צריך  הלא  שבשמים 
דופי. אם אינו כן, כבר אמרו חכמים בגמרא )תענית טז ע"ב( 
התיבה  לפני  היורד  צבור  שליח  זה  וכו',  נחלתי  לי  היתה 
שאינו הגון. זאת בשליח צבור היורד לפני התיבה סתמא, 
אפילו בחול, אפילו בלא יום תענית, כל שכן בראש השנה 
להרבות  שצורך  יום  ובכל  תענית  וביום  הכפורים  וביום 
רבי  ששנינו,  כמו  להיות  צבור  השליח  שצריך  ברחמים, 
יהודה אומר מטופל ואין לו וכו', עד שלא יצא עליו שם רע 
בילדותו. השתא כל כך אנו צריכים אפילו מילדותו, מרננין 
עליו עכשיו לא כל שכן שמסלקין אותו. עכ"ל. והביאוהו 
והראשונים  הגאונים  כל  ומדברי  ראשונים.  כמה  להלכה 
הנ"ל מתבאר, דאפילו בחול בעינן כל המעלות הנ"ל, ועל 
כל פנים בראש השנה וביום הכפורים, דינם כדין תעניות, 
ובעינן בהו כל המעלות הנ"ל. )וזה כמו שכתבו האור זרוע 
חלק א' סימן קטז, והמאירי בחיבור התשובה עמוד תקכא, 

שדין ראש השנה ויום הכפורים כדין תעניות(.
הגאונים  כל  מיירי  דלא  לומר  נראה  היה  ולכאורה 

בעשה  אבל  תשובה,  עשה  כשלא  אלא  הנ"ל  והראשונים 
תשובה שפיר מהני תשובתו, שלא אמרו בברייתא ופרקו 
עשה  כשלא  אלא  בילדותו,  רע  שם  עליו  יצא  שלא  נאה 
)סימן  מיגאש  אבן  יוסף  רבנו  שבשו"ת  אלא  תשובה. 
רעים,  צה(, נשאל על שליח צבור שמרננין עליו בדברים 
הנ"ל,  גאון  עמרם  רב  מסידור  ראיה  השואלים  והביאו 
ואמר  הראשון,  המורה  זו  ראיה  ודחה  להחליפו,  שצריך 
וזה  עליו,  הקול מתמיד  במי שעדיין  הם  הגאונים  שדברי 
אין עליו רינון במה שהוא עתה, אלא במה שקדם. והשיב 
הר"י מיגאש, שאם רינון זה עודנו עליו, ראוי לסלקו, לפי 
וכו',  הפיסול  בו  הוא מאמת  עליו  הקול  יציאת  שהתמדת 

חשוד,  אינו  ועתה  שעבר,  מה  על  הרינון  היה  אם  אמנם 
מה  לסיבת  מסלקין  אין  והטוב,  התשובה  עליו  ונראית 
שקדם, שהואיל וכבר שב ותיקן דרכיו, לא נשגיח על מה 
שכבר היה. ועיקר מה שאנו צריכין בשליח צבור שלא יצא 
עליו שם רע בילדותו, הוא לענין היותו עובר לפני התיבה 
לא  מהתפילות  זה  בזולת  אבל  וכו',  בלבד  צבור  בתענית 
זה, אלא מכיון שראינו אותו עתה הולך בדרך  נשגיח על 
ישרה, ונתראית עליו התשובה, מותר להתפלל אחריו וכו'. 
ומוכח שמסביר כן בדברי הגאונים, שהרי נשאל  עכת"ד. 
אלא  דלא מהני תשובה  ומשמע  הנ"ל.  הגאונים  דברי  על 
מהני.  לא  תעניות  לענין  אבל  השנה,  ימות  שאר  לענין 
הכפורים,  ויום  השנה  ראש  לענין  הדין  דהוא  ומסתברא 
דין  שהשוו  זרוע,  והאור  והמאירי  הגאונים  בדברי  וכנ"ל 

תעניות לראש השנה ויום הכפורים.
וכן גם בספר כל בו )דף קי ע"א(, שהביא תשובת רבנו 

האי גאון, אודות שליח צבור שיצא עליו שם רע, ונחשד 
מלהתפלל  ונדחה  כשרות,  נשים  וראוהו  איש,  באשת 
הוא  וכי  תשובה,  עשה  כי  עצמו  הראה  כן  אחרי  אחריו. 
עצמו  על  החרים  שנחשד  ובעת  ימיו,  כל  בתענית  יושב 
אם עשה זה המעשה, אלא שמתוך דבריו נראה כי היה לו 
ייחוד עמה, אמרו מקצת שמותר להתפלל אחריו, ומקצת 
אמרו שלא יתכן לקובעו שליח צבור לעולם, יורנו אדוננו 
הגאון האמת. והשיב רבנו האי גאון, שורת הדין שאין לך 
שהקדוש  השבים  כל  אלא  התשובה,  בפני  שעומד  דבר 
ברוך הוא יודע כי נתחרטו על מה שעברו וכו', ובני אדם 
הנגלות, כשעבר  אלא  הנסתרות,  יודעין  פי שאינן  על  אף 
זמן מרובה ואין נראה עליו לא בגלוי ולא בסתר דבר שלא 
אבל  וכו',  אותו  מקבלין  חזר,  כי  בו  מאמין  והלב  כהוגן, 
ביום תענית אין מורידין אותו לפני התיבה בזה לפי שאין 
וכן  עכת"ד.  בילדותו.  רע  עליו שם  יצא  וכבר  נאה,  פרקו 
ונ"א(  נ'  )סימן  תשובה  שערי  הגאונים  בתשובות  מבואר 
בשם רבנו האי גאון. ומבואר יוצא שאף לדעת רבנו האי 
גאון לא מהני תשובה כדי להעבירו לפני התיבה בתעניות 

)או בראש השנה ויום הכפורים(.
ב'  )סימן  ה'  חלק  הרדב"ז  בשו"ת  גיסא  מאידך  אולם 
בכיוצא  שנשאל  הרמב"ם  תשובת  הביא  וע"ח(  אלפים 
יסירוהו  אם  עליה,  ונענש  עבירה,  שעבר  חזן  אם  בזה, 
נתקיים  והשיב, שאם  לא,  או  עונשו,  ממינויו אחר שקבל 
עליו העדות )שעבר עבירה(, אינו מן הדין להסיר אותו אם 
קבל עליו מה שהוא חייב, שאין מורידים אדם מקדושתו 
מסנהדרי גדולה ועד חזן הכנסת, אלא אם כן עבר עבירה 
חיים  אורח  יוסף  בברכי  זאת  תשובה  )ונזכרה  בפרהסיא. 
והובאה  לא.  ס"ק  שם  תשובה  ובשערי  סק"ט,  נג  סימן 
ומבואר  פה(.  בסימן  הנד"מ,  הדור  פאר  הרמב"ם  בשו"ת 
אם  אלא  ענין,  בכל  מהני  דתשובה  הרמב"ם  מדברי  יוצא 
כן עבר בפרהסיא. )ועיין בשערי תשובה אורח חיים סימן 
נג ס"ק לא, שכתב בדעת הרמב"ם בתשובה, דבקיבל עליו 
מה שהוא חייב אין מורידין אותו אפילו עבר בפרהסיא(. 
ומשמע מדברי הרמב"ם שמשאירים אותו בכהונתו לגמרי, 
לא  שהרי  הכפורים,  ויום  השנה  בראש  או  בתעניות  ואף 
לכולי  בפרהסיא  שבעבר  איפוא  יוצא  כן  ואם  בזה.  חילק 
בעבר  ורק  בכהונתו,  להשאירו  תשובה  מהני  לא  עלמא 
בצינעא מהני תשובתו לדעת הרמב"ם. ובאמת שאף לדעת 
הרמב"ם יש לומר דלא מהני תשובה למנות לכתחלה בעל 
אינו  תשובה,  דמהני  הרמב"ם  שכתב  ומה  לחזן,  תשובה 
מכהונתו,  להעבירו  שאין  חזן,  כבר  שהוא  מי  לענין  אלא 
שמכיון שעלה שוב אינו יורד. ודו"ק. וכן כתב חילוק זה 
המגן אברהם )סימן נג סק"ז(, דהא דבעינן שלא יצא עליו 
שם רע אפילו בילדותו, היינו לענין שלא למנותו לכתחלה, 

אבל אין מעבירין אותו מפני זה.
שעבר  מי  הפוסקים  כל  שלדעת  מתבאר  האמור  לאור 
בתעניות  צבור  לשליח  למנותו  אין  בפרהסיא  עבירות 
בעבר  וגם  תשובה.  עשה  ואפילו  הנוראים,  ובימים 
ורוב  גאון  ורב האי  גאון  עבירות בצינעא, דעת רב עמרם 
השנה  לראש  לחזן  למנותו  תשובה  מהני  דלא  הראשונים 
ויום הכפורים. וגם לדעת הרמב"ם בתשובה, יש לומר דלא 
לכתחילה  למנותו  אבל  להעבירו,  שאין  לענין  אלא  מיירי 
לענין  ואמנם  כן.  לעשות  שאין  מודה  הרמב"ם  אף  שמא 
שאר ימות השנה, נראה שיש להקל למנותו אפילו לשליח 
הנ"ל.  והראשונים  הגאונים  בדברי  וכמבואר  קבוע,  צבור 
וכן כתב האור זרוע חלק א' )סימן קיב(, שבעשה תשובה 
מותר למנותו לשליח צבור, ואפילו הרג את הנפש בשוגג. 
והביאו להלכה הרמ"א בדרכי משה )סימן נג סוף סק"י(, 

ועיקר מה שאנו צריכין 
בשליח צבור שלא יצא 
עליו שם רע בילדותו, 
הוא לענין היותו עובר 
לפני התיבה בתענית 
צבור בלבד וכו', אבל 
בזולת זה מהתפילות 

לא נשגיח על זה, 
אלא מכיון שראינו 

אותו עתה הולך 
בדרך ישרה, ונתראית 
עליו התשובה, מותר 
להתפלל אחריו וכו' 

"
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ובהגה שם.
ומה שכתב מרן השלחן ערוך דבעינן שלא יצא עליו שם רע בילדותו, יש לומר 
דוקא  איכא ספק ספיקא להקל, שמא  וגם  מיירי אלא בלא עשה תשובה.  דלא 
בימים הנוראים ובתעניות בעינן שלא יצא עליו שם רע בילדותו, וכדעת הרמב"ם 
הנ"ל, וכמו שפסקו גם הרא"ם והמהרש"ך והמהר"א ששון והלחם משנה. ואם 
תמצא לומר דאף בשאר ימות השנה בעינן כל המעלות הנ"ל, שמא בעשה תשובה 
תשובה.  בעשה  להקל  מהאחרונים,  רבים  הסכימו  וכן  להקל.  יש  פנים  כל  על 
טז(.  ס"ק  הציון  בשער  נג  סימן  ד'  חלק  ברורה  הלכה  בספר  דבריהם  )והובאו 
ומדברי כמה מהאחרונים מתבאר דדוקא בכל ימות השנה יש להקל, מה שאין כן 
בתעניות ובראש השנה וביום הכפורים, שיש להחמיר. וכן כתבו בהדיא העולת 
תמיד והפרי חדש והאליה רבה והמשנה ברורה )ס"ק כב(. ועיין עוד במה שכתב 

בזה מרן זצוק"ל בשו"ת יביע אומר חלק ג' )חלק אבן העזר סימן ח' אות יג(.
ומכל מקום בדור האחרון בהרבה מקומות נוהגים להקל בזה, ואין מדקדקים 
רבות  ופעמים  מנעוריו,  שמים  ירא  שהיה  הנוראים  לימים  צבור  שליח  לבחור 
ואפילו  בפרהסיא,  עבירות  עובר  שהיה  תשובה  בעל  צבור  לשליח  שממנים 
וכיוצא בזה. ושמא  נבלות וטרפות  ואכילת  עבירות חמורות, כגון חילול שבת 
כ'( הנ"ל, שאף הטור לא  )סימן  סמכו בזה על מה שכתב המהרש"ל בתשובה 
הצריך כל המעלות הנ"ל אלא למצוה מן המובחר. ואף על פי שהמהרש"ל לא 
מיירי אלא לענין שאר ימות השנה, מכל מקום הרי המהרש"ל כתב להוכיח כן 
מדברי הטור שהשמיט דברי הברייתא, ורגיל לשנות בהלכות ובמדרש ואגדות 
ובקי בכל הברכות, והרי הטור עצמו )סימן תקעט( השמיט כל הנ"ל אף לענין 
תעניות, ואם כן יש לומר שלדעת הטור אף בתעניות ובימים הנוראים הוי למצוה 

מן המובחר ותו לא.
נגד  נראה שקשה לסמוך על הסברא הנ"ל להקל,  ואף על פי שלענין הלכה 
מה שנראה מדברי כל הפוסקים להחמיר, ולכל הפחות במקום שאפשר למצוא 
חזן שהוא ירא שמים מנעוריו, אולם עדיין יש מקום להקל מטעם אחר, שהרי 
רוב בעלי תשובה שבזמנינו לא למדו ולא ידעו קודם לכן דרך הנהגת התורה, 
זמנינו  מפוסקי  רבים  שדעת  וידוע  חילוניים,  ספר  בבתי  לימדום  ומנעוריהם 
דחשיבי כתינוקות שנשבו בין הגוים )ועיין בזה בשו"ת בנין ציון החדשות סימן 
כג, ובחזון איש יורה דעה סימן ב' אות כח, ובשדי חמד כללים מערכת מ' כלל 
פו, ובציונים שהובאו בזה בספר הלכה ברורה חלק ד' סימן נג בשער הציון ס"ק 
יז(, ואם כן הוו כאנוסים, שכתב המגן אברהם )סק"ח(, דאם עבר עבירה באונס 
לכולי עלמא מותר, וכמו שכתוב בסימן קכח )סעיף לה(. ומה גם שנראה מדברי 
שעשה  כל  לגמרי,  להקל  יש  בשוגג  עבירה  בעבר  דאפילו  מהאחרונים,  רבים 

תשובה, וכמו שכתבו האור זרוע והרמ"א הנ"ל, וכל שכן בעבר באונס.
ונראה עוד שאין לחלק בין עבירות של גילוי עריות לבין שאר עבירות, וכמו 
)שם(,  אברהם  והמגן  הטור(,  הגהות  נג  )סימן  הגדולה  הכנסת  מדברי  שנראה 

בשם כמה מגדולי האחרונים, דאפילו בהמיר דתו יש להקל בעשה תשובה.
ויש להוסיף עוד, שהרי כמה מהראשונים הזכירו מעלות נוספות שצריך שיהיו 
בשליח ציבור, כגון שיהיה בן שלשים שנה, ויהיה נשוי, וכתב בשו"ת שביתת 
בתורה  גדול  שהוא  צבור  שליח  יש  שאם  י'(,  סימן  חיים  אורח  )חלק  טוב  יום 
ובמעשים טובים, אלא שאינו נשוי, משפט הבכורה לתלמיד חכם. והביאו מרן 
זצוק"ל בשו"ת יחוה דעת חלק א' )סימן נב(, ושכן כתב כיוצא בזה הגאון רבי 
ברורה  המשנה  כתב  וכן  לז(.  )סימן  ב'  חלק  מהרש"ג  בשו"ת  גרינפלד  שמעון 
יט( לענין  וכן כתב בשו"ת שואל ונשאל חלק א' )סימן  יג(.  )סימן תקפא ס"ק 
שיהיה בן שלשים שנה, שתלמיד חכם בן פחות משלשים שנה, קודם למי שאינו 
תלמיד חכם והוא בן שלשים שנה. ובאמת שבאור זרוע חלק א' )סוף סימן קטז( 
כתב בזו הלשון: ושליח צבור שאין מבין כל כך וקולו ערב והעם מרוצים אתו, 
ויש שם תלמיד חכם אחד שיודע לישא וליתן ואין קולו ערב, איזה מהם עדיף, 
כך אמר מר רב יהודאי גאון, ודאי תלמיד חכם עדיף, לפי שהוא מבין מה שידבר, 
וזה שקולו ערב אינו מדבר כשורה. ע"כ. וכן כתב המרדכי )חולין סימן תקצז( 
סק"ד(,  נג  )סימן  משה  בדרכי  הרמ"א  להלכה  והביאו  הגאונים.  תשובת  בשם 
שערי  הגאונים  ובשו"ת  תרצ"ג(,  )אסף  הגאונים  בתשובות  עוד  ועיין  ובהגה. 
תשובה )סימן שנב(, ובאוצר הגאונים תענית )סימן נד(. אולם יש לדחות דהתם 
וכשאינו  יודע לשון הקודש,  ואינו  אינו מבין  מיירי כשזה שאינו תלמיד חכם, 
לאביהם  ישראל  בין  יושר  ומליץ  צבור  לשליח  טפי  גרע  כלל,  אומר  מה  יודע 

שבשמים. ודו"ק. ועיין ביפה ללב חלק ג' )סימן נג סק"ב(.

"

כמה מהראשונים הזכירו מעלות 
נוספות שצריך שיהיו בשליח ציבור, 
כגון שיהיה בן שלשים שנה, ויהיה 
נשוי, וכתב בשו"ת שביתת יום טוב 

)חלק אורח חיים סימן י'(, שאם 
יש שליח צבור שהוא גדול בתורה 
ובמעשים טובים, אלא שאינו נשוי, 

משפט הבכורה לתלמיד חכם

www.health.gov.il

 רפורמת "הסדר החזר" -
כל הפרטים לזכאויות בביטוח 

המשלים בקופת החולים
 יש לך ביטוח משלים?

 רוצה להתייעץ עם רופא מומחה?
 מהיום יש יותר רופאים מומחים

שעולים לנו פחות
בחודש יולי האחרון החלה לפעול רפורמת "הסדר-החזר". הרפורמה 

מתייחסת לזכאויות בביטוח המשלים בקופת החולים. להלן כל 

הפרטים החשובים למבוטחי קופות החולים. 

מה היה לפני הרפורמה? 

התייעצות עם רופא מומחה - ברוב קופות החולים, הרופאים לא 

ישירות  התקשרו עם קופת החולים. המטופלים שילמו מכספם 

לרופא וקיבלו החזר מוגבל בסכום. 

עם  הסדר  במסלול  היו  המנתחים  מהרופאים  חלק   – ניתוחים 

ניתוח  עצמית.  להשתתפות  כפוף  היה  והניתוח  החולים  קופות 

אצל מנתח אחר, חייב תשלום מלא לרופא המנתח, לבית החולים 

מוגבל מקופת  וקיבל החזר  זה המטופל שילם  ולאביזר. במקרה 

החולים בהתאם לביטוח המשלים.

מה שינתה הרפורמה? 

צמצום בירוקרטיה והפחתת עלויות

התייעצות עם רופא מומחה - קופות החולים חתמו על הסדרי 

ישלמו  והמטופלים  בארץ,  ביותר  הטובים  הרופאים  עם  יעוץ  

לציין,  חשוב  המקרים.  ברוב  יותר  נמוכה  עצמית  השתתפות  רק 

בהתאם  נשמרה,  החזר,  במסלול  גם  ייעוץ  לקבל  שהאפשרות 

לכללי הקופה.  

הרופאים  עם  הסדרים  על  חתמו  החולים  קופות   – ניתוחים 

הטובים ביותר בארץ, והמטופלים ישלמו רק השתתפות עצמית 

נמוכה יותר ברוב המקרים, אשר תכלול את כל רכיבי הניתוח )שכר 

מנתח, עלות אשפוז ואביזר מושתל(. 

על המטופלים לפנות לקופת החולים, שם יקבלו הדרכה מתאימה. 

חולה שנזקק לחוות דעת שנייה, או להתייעצות עם מומחה 

לו ביטוח משלים, מה  ויש  ניתוח או מכל סיבה אחרת  לפני 

עליו לעשות?

האם  לברר  שייכים,  אליה  החולים  לקופת  לפנות  המטופלים  על 

העצמיות  ההשתתפויות  גובה  לוודא  בהסדר,  נכלל  הרופא 

ולהתעדכן באופן מתן השרות.

והאתרים  הטלפוניים  במוקדים  מופיע  הנדרש  המידע  כל 

קופות  כל  בסניפי  וכן  החולים,  וקופות  הבריאות  של משרד 

החולים.
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שלם וקח עוד היום אצלך בבית

כסף כסף כסף מתנה
עד ₪2,000

לקנייה הבאה בסניפי הרשת ובאתר, 
על כל המוצרים

למימוש מיידי (עד חודש ממועד הרכישה)

בהם! חבר  אינו  אם  גם  עובדים  לועדי  מיוחדות  הצעות  לרבות  ההצעות,  כל  מבין  ביותר  הנמוכה  המחיר  מהצעת  נהנה  חשמל  במחסני  הרוכשים  ציבור 

מכונת כביסה  6 ק"ג
נפח 6 

ק"ג, 15 
תכניות, 

צג דיגיטלי גדול, טיימר 
השהייה עד 6 שעות, דרוג 

A אנרגטי צג דיגיטלי
דירוג 
אנרגטי
A

₪999

צג דיגיטלי גדול, טיימר 

₪200
מתנה

₪299
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק 

700W, חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון
₪150

מתנה

מכונת תספורת נטענת פנסוניק
מכונת 

תספורת נטענת
סכיון איכותית לחיתוך 
מדויק במיוחד, מטען, 

מברשת ניקוי, שמן

₪119

מכונת תספורת נטענת פנסוניק
₪30
מערכת גילוח בעלת מתנה

שלושה ראשי גילוח 
צפים וגמישים 

במיוחד,  מנגנון העובד בשיטת 
CloseCut, לגילוח קרוב ויעיל.

מכונת גילוח נטענת פיליפס  

₪249
, לגילוח קרוב ויעיל.

שנות אחריות
מלאות 2

כולל 
טרימר

מערכת גילוח בעלת 
שלושה ראשי גילוח 

מכונת גילוח נטענת פיליפס  
₪70
מתנה

קומקום נירוסטה 
כד 

חשמלי 
נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, גוף 
חימום נסתר, בסיס עגול 

מסתובב 360 מעלות, 
פילטר לסינון המים

₪89

₪20
מתנה

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה אלקטרה

נפח 7 ק"ג

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

 No-
Frost

₪3,290 מחיר מוזל לכל החבילה

מהירות סחיטה עד 1,000 סל"ד, 
תוכנית לחסכוןה בזמן 20 דק', תוף 
נירוסטה במרקם פנינה, צג דיגיטלי,

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב של 
תוכניות כולל כביסה מהירה, 

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר
₪2,490 מחיר מוזל לכל החבילה

נפח 6 ק"ג

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה אלקטרהחבילה - שארפ, אלקטרה, בקו

מהירות סחיטה עד 1,000 סל"ד, 
תוכנית לחסכוןה בזמן 20 דק', תוף 
נירוסטה במרקם פנינה, צג דיגיטלי,

מקרר מקפיא עליון 
שארפ 

נפח 473 ליטר, 
טכנולוגיית קירור ההיברידי,

בקרת טמפ' אלקטרונית - חיישנים 
המתאימים את טמפרטורת תא הקירור
 - Nano deodorizer  ,בדייקנות

מערכת סינון ריחות
B :דרוג אנרגיה

 beko דו תאי עם ארבעה מבערי גז
SABAF, 7 תוכניות אפיה עם טורבו 

אקטיבי, מהדרין בהשגחת הבד"ץ העדה 
החרדית המאושר לשימוש בשבת

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

נפח 8 ק"ג

הלכתי

7 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

 SHARP מהדריןטכנולוגיית

דירוג 
אנרגטי
A

₪6,990 מחיר מוזל לכל החבילה

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
נפח 313 ליטר, 

 Multi Air Flow
 NO מערכת

FROST, מדפי זכוכית, מגירות 
לאחסון פירות וירקות,  תאורה פנימית

D דרוג אנרגטי

₪2,190  No-
Frost

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
₪500

מתנה

 Whirlpool מכונת כביסה
  ,A :דירוג אנרגטי

.A :טיב כביסה
18 תוכניות 

כביסה שונות המבוקרות לרמת 
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

האריגים
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

₪1,990

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

  ,₪500
מתנה

תנור דו תאי משולב סאוטר
תנור דו-תאי הלכתי 
שני תאים בהפרדה 

מלאה לבישול 
ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני 
התאים. 4  מבערי גז יצוקים ומערכת 

גז מתוצרת SABAF איטליה.

₪3,290

תנור דו-תאי הלכתי 
שני תאים בהפרדה 

ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

₪500
מתנה

שעון שבת  
יונדאי

₪29
שעון שבת  

₪10
מתנה

סט מקלדת ועכבר אלחוטי
חופש מוחלט ללא חוטים, עכבר 

אופטי אלחוטי בעל 3 לחצנים, קלה 
להתקנה ולשימוש, מקשי מדיה 
ומקשים חמים, עיצוב קומפקטי

₪129

₪30 לחצנים, קלה 
מתנה

₪69

סוללת 
  GP גיבוי
 5200ma

₪20
מתנה

רחפן 
רחפן עם 3 דרגות מהירות: מהירות 

גבוהה, מהירות בינונית ומהירות 
נמוכה. לרחפן שלט ארגונומי 

שיכול לבצע סיבוב של 360 מעלות באוויר

₪99

₪20 דרגות מהירות: מהירות 
מתנה

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם 
טלפון 

אלחוטי 
דיגיטלי 

DECT, צג רחב ומואר, 
דיבורית מובנית, אפשרות 

חיבור עד 5 שלוחות 
אלחוטיות נוספות

טלפון 
אלחוטי 
דיגיטלי 
DECT

₪30
מתנה

₪119

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי, 
יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

99
₪20
מתנה

₪50
מתנה

ניפוי למהדרין בלחיצה כפתור. מסנן 
בקלות וביעילות את כל סוגי הקמח.  

איטום מוחלט בין הקמח שמנופה לזה 
שאינו מנופה. חוסך זמן 

ומאמץ ומקצר את תהליך 
הלישה. שתי מהיריות הפעלה 

וחסכון בחשמל

נפת קמח חשמלית

₪149

₪50
מתנה

בלנדר מקל בראון
בלנדר מקל בעל מנוע 
חזק מאוד 450 וואט, 

מושלם לערבוב, 
ערבול וחיתוך, מיכל ערבוב ומדידה 

בנפח של 0.5 ליטר, מהירות וסיבובי 
rpm12000 - מנוע עד

₪199

בלנדר מקל בעל מנוע 
 וואט, 

₪75
מתנה

מנוע חזק 
במיוחד, 

אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪199

₪75מנוע חזק 
מתנה

₪399

אופה לחם מהיר מורפי ריצ'רדס
אופה לחם 

דיגיטלי 
900גרם 

חוברת מתכונים 
בעברית, אופה מגוון לחמים- 

לחם לבן, חיטה מלאה, 
ללא גלוטן , אפייה מהירה 

- בפחות משעת עבודה, 3 
גדלים של כיכרות לחם

חוברת מתכונים 

₪100
מתנה

15.6" ASUS מחשב נייד
₪150

מתנה

₪1,149

 1.35GHZ מעבד ליבה כפולה
4GB DDR3 זכרון פנימי

500GB דיסק קשיח בנפח
FREE DOS – ללא מערכת הפעלה

מקרר בר משרדי + תא הקפאה
נפח 55 ליטר, מערכת הפשרה ידנית 

DE FROST, מדחס שקט וחסכוני, 
בקרת טמפרטורה ווסת מכני, מתאים 

F :לבית, משרד, בתי מלון, דרוג אנרגיה

מקרר בר משרדי + תא הקפאה
₪200

מתנה

₪599

מערכת פיזור האוויר 
Multi Flow מדחס 

  ,No Frost  ,אינוורטר
B מדפי זכוכית דרוג אנר�  Cool Pack

מקרר סמסונג מקפיא עליון

₪2,990 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

₪1,000
מתנה

ELECTRA מקפיאים 3-6-7 מגירות

₪2,490 ₪1,390 7 מגירות₪999 6 מגירות 3 מגירות

-No חסכוני
Frost

NO-FROST

טרמוסטט, מגירות אחסון עמוקות נשלפות להקפאה 
עמוקה, משטח קירור לכל מגירה בנפרד לקירור אחיד.

₪300
₪300מתנה

מתנה
NO-FROST

₪500
מתנה

מזגן עילי טורנדו
 ,22A CH Legend :דגם

BTU-H 18,824 :תפוקת קירור
A :3.79    דירוג אנרגטי -COP

₪ 2,880
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 דירוג 

אנרגטי
A

₪300
מתנה

מזגן עילי 2.5 כ�ס - טורנדו
 TORNADO -A30 (CH) 

BTU-H 25,537 :תפוקת קירור
B :3.75    דירוג אנרגטי -COP

₪ 3,950
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5

₪200
מתנה

Cool AIR 10  מזגן עילי
BTU/h  9,300 תפוקת קירור

A 3.78 דירוג אנרגטי Cop

דירוג 
אנרגטי
A

₪ 1,290

₪200
מתנה

מזגן עילי 1 כ"ס –SAGA מבית טורנדו
SAGA-11A (TD)

BTU-H 9,246  - תפוקת קירור
 BTU-H 8,881  - תפוקת חימום

₪ 1,190

₪100
מתנה

BTU-H 8,881  881  881 תפוקת חימום -

1 190
דירוג 
אנרגטי
A

שיווק, שירות ואחריות

   Multi Air Flow
קירור נפרד לכל 

 ,Ice Maker ,מדף
קירור מוגבר בהקפאה, מדפי 

זכוכית, מווסתי לחות, 
A דרוג אנרגטי

  LG  מקרר מקפיא תחתון

₪6,590 10 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

   

,
₪600

מתנה

דירוג 
אנרגטי
A

מיקרוגל דיגיטלי 23 ליטר סמסונג

₪449

23 ליטר, 800 וואט, פיקוד אלקטרוני, 
תצוגת  LED, צלחת זכוכית 

מסתובבת, ציפוי פנימי אמייל קרמי 
כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

סמסונג
₪100

מתנה

iRobot Roomba שואב האבק המקורי

₪1,490

שואב אבק מתאים לניקוי כל סוגי 
המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

כ- 80 מ"ר, חזרה אוטומטית לעמדת 
טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנות אחריות
ע"י היבואן 2

האבק המקורי

המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

למניעת נפילה,

₪200
מתנה

מדיח כלים רחב אלקטרה

₪1,690

12 מערכות 
כלים, 

6 תוכניות 
הדחה, כולל תוכנית הדחה 

מהירה ב-30 דק', מנגנון הגנה 
AAA :מפני הצפה, דירוג

דירוג 
אנרגטי
A

₪400 מערכות 
מתנה

מכונת כביסה בקו

₪1,190

מהירות 
סחיטה 

משתנה 
מגוון תוכניות,  תוכנית 

"s" מהירה 30 ד',  טכנולוגית
פאנל 

הפעלה 
שנות אחריותבעברית

על המנוע 5

₪200
מתנה

דירוג 
אנרגטי
A

תנור בנוי AEG תוצרת גרמניה
נפח ענק 74 
ליטר בגימור 

נירוסטה, דרוג 
אנרגטי A, מערכת תרמית 

חכמה ThermiC°Air להולכת 
האוויר, סקירה אלקטרונית של 

מצבי פעולת התנור.
מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  3

₪1,990
תוצרת גרמניה דירוג 

אנרגטי
A

, מערכת תרמית 

₪300
מתנה

15 תוכניות, צג 
דיגיטלי, שקילה 

אוטומטית, 
תוכנית מהירה ב- 30 דקות, 

.A דירוג

מכונת כביסה אלקטרה 10 ק"ג

נפח 10 ק"ג

₪2,490 מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

 תוכניות, צג 
דיגיטלי, שקילה 

₪500
מתנה

חיישני 
בטיחות 

בכל 
מבער למניעת 

דליפות גז, מבערי גז בעלי 
ראשי גז יצוקים, מבערים 
חדישים 2 חלקים לניקוי 
קל ולהגנה בפני נזילות 

SAUTER כיריים גז 4 מבערים

₪999

מבער למניעת 

₪500
מתנה

5 (4 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

 1000W locked הספק רב עוצמה של
motor, קערת נירוסטה 5 ליטר + 3 

מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

₪1,690
חבילת מתנות V.I.P הכוללת: 10 שנים 
אחריות בכפוף לתקנון היבואן ˆ הדרכה 
בבית הלקוח  ˆ  מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים

₪200
מתנה

נפח 565 ליטר, 
טכנולוגיית קירור 

היברידית-שומרת 
על טריות המזון לאורך זמן, בקרת 

טמפרטורה אלקטרונית פנימית 
ננו-מסנן לנטרול ריחות בתא המקרר, 

B דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון שארפ

₪5,490 7 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

גימור זכוכית 
סילבר

על טריות המזון לאורך זמן, בקרת 

₪1,500
מתנה

תנור משולב מקצועי 90 ס"מ 

₪4,490
90 ס"מתנור מקצועי  

תנור משולב 
מולטיסיסטם, 

רוחב 90 ס"מ, 5 מבערי 
SABAF, כולל מבער 

טורבו WOK, תא אפיה 
ענק בנפח 107 ליטר,

 ס"מ 

תנור משולב 
מולטיסיסטם, 

₪1,000
מתנה

נפח 468 ליטר, 
 Multi Cooling

מערכת זרימת אוויר 
מעגלי, לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 

  Inventer מדחס
A דרוג אנרגטי

SBS  מקרר האייר 4 דלתות

₪5,490 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 7

מערכת זרימת אוויר 

₪1,000
מתנה

גימור זכוכית 
סילבר

מזגן נייד פמילי עוצמתי 10,000btu ללא התקנה!
תפוקת קירור 
 10,000btu

 BIO מערכת
פילטרים, 

מערכת יוניזטור להשבחת אוויר 
- להקלה בנשימה, טכנולוגיה 

מתקדמת של גז ירוק, פונקציית 
מצב שינה, 

₪2,390

 ללא התקנה!
₪300תפוקת קירור 

מתנה

 4
משטחי 

בישול,  9 
רמות חום,  לחצני מגע, 

 , countup טיימר
מנגנון נעילת ילדים

AEG 'כיריים אינדוקציה זכוכית טאצ

₪2,590 כיריים 
אינדוקציה

גרמניהתוצרת 

9
רמות חום,  לחצני מגע, 

₪300
מתנה

תנור בנוי סאוטר מולטיסיסטם
טורבו 

אקטיבי 
לאפיית 2 

תבניות במקביל. 
10 תוכניות הפעלה, 

דלת 3 שכבות זכוכית,
 A דירוג אנרגטי

₪1,950
דירוג אנרגטי 

דירוג 
אנרגטי
A

,

₪300
מתנה  4 מוקדי 

חימום, 
עוצמה 

גבוהה, לוח פיקוד 
(TOUCH), תצוגת דרגת 

החום, מנגנון הגנה, 

SAUTER 'כיריים קרמיות טאצ

₪1,390
TOUCH הפעלת

 מוקדי קרמיות
SAUTER

₪300
מתנה

מדיח כלים על השיש אלקטרה

בעל 
קיבולת 

גדולה במיוחד. כולל 
תכנית קצרה ב-30 דקות, 

טמפרטורות שונות להדחה 
כולל 70 מעלות לכלים 

מלוכלכלים במיוחד. 

₪1,190

₪300
מתנה

HP מדפסת אלחוטית משולבת

₪355

מדפסת HP6830 הזרקת דיו 
אלחוטית משולבת הכוללת פקס 

מבית HP, כוללת סורק ומכונת צילום 
המדפיסה, 3 שנים אחריות

HP

, כוללת סורק ומכונת צילום 
₪30
מתנה

DC45 שואב אבק אלחוטי

₪1,990

שואב אבק ציקלוני 
אלחוטי, מנוע דיגיטלי 

עוצמתי, לניקוי מלא 
מהרצפה ועד לתקרה

יבוא ב.נ.ז.כ. - יבואן רשמי
שנות אחריות 2 ערכת 

אביזרים 
בשווי ₪450 
מתנה

₪500אלחוטי, מנוע דיגיטלי 
מתנה

טכנולוגייה מהפכנית 
למעקב אחר קווי המתאר 

של הפנים, נעה ב-8 
Li- כיוונים שונים לגילוח חלק, סוללת

Ion המאפשרת 50 דק' של שימוש אלחוטי 
לאחר שעת טעינה, כולל קוצץ לפאות ושפם

מכונת גילוח נטענת פיליפס 

₪990 שנות אחריות 2

למעקב אחר קווי המתאר 

Li- כיוונים שונים לגילוח חלק, סוללת

₪400
מתנה

₪599

  SpeedCare מגהץ קיטור
מיכל מים גדול 1.2 ליטר, לחץ קיטור 

Bar4 לגיהוץ מהיר, מיכל מים עם 
אפשרות למילוי גם במהלך הגיהוץ, מוכן 

לשימוש תוך 2 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 
אבנית, ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 

₪150
מתנה

נפח 603 ליטר, 
 Multi Cooling
מערכת זרימת אוויר 

מעגלי,  לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 
 LED תאורת, Inventer מדחס

B פנימית, דרוג אנרגטי

מקרר SBS דלת ליד דלת 

₪4,690 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

מערכת זרימת אוויר 
,  לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 

₪600
מתנה

LG מקרר מקפיא עליון
 Inverter - מדחס

 Linear Compressor
שקט, חסכוני 

,Multi Air Flow ,באנרגיה
BIO SHIELD– ציפוי אנטי בקטריאלי

 ,LED נפח 381 ליטר, תאורת
A :דרוג אנרגיה

₪3,490
 ,LED תאורת

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

Linear Compressor
₪800

מתנה

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - האייר, סימנס , סאוטר מקרר האייר

מקרר מקפיא עליון בנפח 545 ליטר,  
מערכת Multi Cooling- מערכת 
קירור כפולה לחסכון באנרגיה מנגנון 

מערכת הרחקת ריחות ושמירה על טריות 
המזון. לוח פיקוד דיגיטלי חכם, תאורת 

LED פנימית עוצמתית וחסכונית.

מכונת כביסה סימנס
 ,LED מהירות סחיטה עד 1000  סל"ד, תצוגת

 ecoPerfect ,שקילה אוטומטית, דלת רחבה
לחסכון חשמל ומים, תכנית מהירה- 15 דקות

A נפח 7 ק"גדירוג אנרגי

תנור דו-תאי הלכתי. שני תאים בהפרדה 
מלאה לבישול ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני התאים. 4  
 SABAF מבערי גז יצוקים ומערכת גז מתוצרת
איטליה. תבניות בצבע שונה בשני התאים כדי 

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,990 מחיר מוזל לכל החבילה

₪250
מתנה

₪₪400
מתנה

₪
₪700

מתנה

₪
₪800

מתנה

מוזלת של 99 ש"חשנות אחריות בתוספת  5
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שלם וקח עוד היום אצלך בבית

כסף כסף כסף מתנה
עד ₪2,000

לקנייה הבאה בסניפי הרשת ובאתר, 
על כל המוצרים

למימוש מיידי (עד חודש ממועד הרכישה)

בהם! חבר  אינו  אם  גם  עובדים  לועדי  מיוחדות  הצעות  לרבות  ההצעות,  כל  מבין  ביותר  הנמוכה  המחיר  מהצעת  נהנה  חשמל  במחסני  הרוכשים  ציבור 

מכונת כביסה  6 ק"ג
נפח 6 

ק"ג, 15 
תכניות, 

צג דיגיטלי גדול, טיימר 
השהייה עד 6 שעות, דרוג 

A אנרגטי צג דיגיטלי
דירוג 
אנרגטי
A

₪999

צג דיגיטלי גדול, טיימר 

₪200
מתנה

₪299
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק 

700W, חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון
₪150

מתנה

מכונת תספורת נטענת פנסוניק
מכונת 

תספורת נטענת
סכיון איכותית לחיתוך 
מדויק במיוחד, מטען, 

מברשת ניקוי, שמן

₪119

מכונת תספורת נטענת פנסוניק
₪30
מערכת גילוח בעלת מתנה

שלושה ראשי גילוח 
צפים וגמישים 

במיוחד,  מנגנון העובד בשיטת 
CloseCut, לגילוח קרוב ויעיל.

מכונת גילוח נטענת פיליפס  

₪249
, לגילוח קרוב ויעיל.

שנות אחריות
מלאות 2

כולל 
טרימר

מערכת גילוח בעלת 
שלושה ראשי גילוח 

מכונת גילוח נטענת פיליפס  
₪70
מתנה

קומקום נירוסטה 
כד 

חשמלי 
נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, גוף 
חימום נסתר, בסיס עגול 

מסתובב 360 מעלות, 
פילטר לסינון המים

₪89

₪20
מתנה

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה אלקטרה

נפח 7 ק"ג

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

 No-
Frost

₪3,290 מחיר מוזל לכל החבילה

מהירות סחיטה עד 1,000 סל"ד, 
תוכנית לחסכוןה בזמן 20 דק', תוף 
נירוסטה במרקם פנינה, צג דיגיטלי,

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב של 
תוכניות כולל כביסה מהירה, 

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר
₪2,490 מחיר מוזל לכל החבילה

נפח 6 ק"ג

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה אלקטרהחבילה - שארפ, אלקטרה, בקו

מהירות סחיטה עד 1,000 סל"ד, 
תוכנית לחסכוןה בזמן 20 דק', תוף 
נירוסטה במרקם פנינה, צג דיגיטלי,

מקרר מקפיא עליון 
שארפ 

נפח 473 ליטר, 
טכנולוגיית קירור ההיברידי,

בקרת טמפ' אלקטרונית - חיישנים 
המתאימים את טמפרטורת תא הקירור
 - Nano deodorizer  ,בדייקנות

מערכת סינון ריחות
B :דרוג אנרגיה

 beko דו תאי עם ארבעה מבערי גז
SABAF, 7 תוכניות אפיה עם טורבו 

אקטיבי, מהדרין בהשגחת הבד"ץ העדה 
החרדית המאושר לשימוש בשבת

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

נפח 8 ק"ג

הלכתי

7 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

 SHARP מהדריןטכנולוגיית

דירוג 
אנרגטי
A

₪6,990 מחיר מוזל לכל החבילה

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
נפח 313 ליטר, 

 Multi Air Flow
 NO מערכת

FROST, מדפי זכוכית, מגירות 
לאחסון פירות וירקות,  תאורה פנימית

D דרוג אנרגטי

₪2,190  No-
Frost

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
₪500

מתנה

 Whirlpool מכונת כביסה
  ,A :דירוג אנרגטי

.A :טיב כביסה
18 תוכניות 

כביסה שונות המבוקרות לרמת 
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

האריגים
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

₪1,990

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

  ,₪500
מתנה

תנור דו תאי משולב סאוטר
תנור דו-תאי הלכתי 
שני תאים בהפרדה 

מלאה לבישול 
ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני 
התאים. 4  מבערי גז יצוקים ומערכת 

גז מתוצרת SABAF איטליה.

₪3,290

תנור דו-תאי הלכתי 
שני תאים בהפרדה 

ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

₪500
מתנה

שעון שבת  
יונדאי

₪29
שעון שבת  

₪10
מתנה

סט מקלדת ועכבר אלחוטי
חופש מוחלט ללא חוטים, עכבר 

אופטי אלחוטי בעל 3 לחצנים, קלה 
להתקנה ולשימוש, מקשי מדיה 
ומקשים חמים, עיצוב קומפקטי

₪129

₪30 לחצנים, קלה 
מתנה

₪69

סוללת 
  GP גיבוי
 5200ma

₪20
מתנה

רחפן 
רחפן עם 3 דרגות מהירות: מהירות 

גבוהה, מהירות בינונית ומהירות 
נמוכה. לרחפן שלט ארגונומי 

שיכול לבצע סיבוב של 360 מעלות באוויר

₪99

₪20 דרגות מהירות: מהירות 
מתנה

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם 
טלפון 

אלחוטי 
דיגיטלי 

DECT, צג רחב ומואר, 
דיבורית מובנית, אפשרות 

חיבור עד 5 שלוחות 
אלחוטיות נוספות

טלפון 
אלחוטי 
דיגיטלי 
DECT

₪30
מתנה

₪119

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי, 
יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

99
₪20
מתנה

₪50
מתנה

ניפוי למהדרין בלחיצה כפתור. מסנן 
בקלות וביעילות את כל סוגי הקמח.  

איטום מוחלט בין הקמח שמנופה לזה 
שאינו מנופה. חוסך זמן 

ומאמץ ומקצר את תהליך 
הלישה. שתי מהיריות הפעלה 

וחסכון בחשמל

נפת קמח חשמלית

₪149

₪50
מתנה

בלנדר מקל בראון
בלנדר מקל בעל מנוע 
חזק מאוד 450 וואט, 

מושלם לערבוב, 
ערבול וחיתוך, מיכל ערבוב ומדידה 

בנפח של 0.5 ליטר, מהירות וסיבובי 
rpm12000 - מנוע עד

₪199

בלנדר מקל בעל מנוע 
 וואט, 

₪75
מתנה

מנוע חזק 
במיוחד, 

אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪199

₪75מנוע חזק 
מתנה

₪399

אופה לחם מהיר מורפי ריצ'רדס
אופה לחם 

דיגיטלי 
900גרם 

חוברת מתכונים 
בעברית, אופה מגוון לחמים- 

לחם לבן, חיטה מלאה, 
ללא גלוטן , אפייה מהירה 

- בפחות משעת עבודה, 3 
גדלים של כיכרות לחם

חוברת מתכונים 

₪100
מתנה

15.6" ASUS מחשב נייד
₪150

מתנה

₪1,149

 1.35GHZ מעבד ליבה כפולה
4GB DDR3 זכרון פנימי

500GB דיסק קשיח בנפח
FREE DOS – ללא מערכת הפעלה

מקרר בר משרדי + תא הקפאה
נפח 55 ליטר, מערכת הפשרה ידנית 

DE FROST, מדחס שקט וחסכוני, 
בקרת טמפרטורה ווסת מכני, מתאים 

F :לבית, משרד, בתי מלון, דרוג אנרגיה

מקרר בר משרדי + תא הקפאה
₪200

מתנה

₪599

מערכת פיזור האוויר 
Multi Flow מדחס 

  ,No Frost  ,אינוורטר
B מדפי זכוכית דרוג אנר�  Cool Pack

מקרר סמסונג מקפיא עליון

₪2,990 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

₪1,000
מתנה

ELECTRA מקפיאים 3-6-7 מגירות

₪2,490 ₪1,390 7 מגירות₪999 6 מגירות 3 מגירות

-No חסכוני
Frost

NO-FROST

טרמוסטט, מגירות אחסון עמוקות נשלפות להקפאה 
עמוקה, משטח קירור לכל מגירה בנפרד לקירור אחיד.

₪300
₪300מתנה

מתנה
NO-FROST

₪500
מתנה

מזגן עילי טורנדו
 ,22A CH Legend :דגם

BTU-H 18,824 :תפוקת קירור
A :3.79    דירוג אנרגטי -COP

₪ 2,880
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 דירוג 

אנרגטי
A

₪300
מתנה

מזגן עילי 2.5 כ�ס - טורנדו
 TORNADO -A30 (CH) 

BTU-H 25,537 :תפוקת קירור
B :3.75    דירוג אנרגטי -COP

₪ 3,950
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5

₪200
מתנה

Cool AIR 10  מזגן עילי
BTU/h  9,300 תפוקת קירור

A 3.78 דירוג אנרגטי Cop

דירוג 
אנרגטי
A

₪ 1,290

₪200
מתנה

מזגן עילי 1 כ"ס –SAGA מבית טורנדו
SAGA-11A (TD)

BTU-H 9,246  - תפוקת קירור
 BTU-H 8,881  - תפוקת חימום

₪ 1,190

₪100
מתנה

BTU-H 8,881  881  881 תפוקת חימום -

1 190
דירוג 
אנרגטי
A

שיווק, שירות ואחריות

   Multi Air Flow
קירור נפרד לכל 

 ,Ice Maker ,מדף
קירור מוגבר בהקפאה, מדפי 

זכוכית, מווסתי לחות, 
A דרוג אנרגטי

  LG  מקרר מקפיא תחתון

₪6,590 10 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

   

,
₪600

מתנה

דירוג 
אנרגטי
A

מיקרוגל דיגיטלי 23 ליטר סמסונג

₪449

23 ליטר, 800 וואט, פיקוד אלקטרוני, 
תצוגת  LED, צלחת זכוכית 

מסתובבת, ציפוי פנימי אמייל קרמי 
כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

סמסונג
₪100

מתנה

iRobot Roomba שואב האבק המקורי

₪1,490

שואב אבק מתאים לניקוי כל סוגי 
המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

כ- 80 מ"ר, חזרה אוטומטית לעמדת 
טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנות אחריות
ע"י היבואן 2

האבק המקורי

המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

למניעת נפילה,

₪200
מתנה

מדיח כלים רחב אלקטרה

₪1,690

12 מערכות 
כלים, 

6 תוכניות 
הדחה, כולל תוכנית הדחה 

מהירה ב-30 דק', מנגנון הגנה 
AAA :מפני הצפה, דירוג

דירוג 
אנרגטי
A

₪400 מערכות 
מתנה

מכונת כביסה בקו

₪1,190

מהירות 
סחיטה 

משתנה 
מגוון תוכניות,  תוכנית 

"s" מהירה 30 ד',  טכנולוגית
פאנל 

הפעלה 
שנות אחריותבעברית

על המנוע 5

₪200
מתנה

דירוג 
אנרגטי
A

תנור בנוי AEG תוצרת גרמניה
נפח ענק 74 
ליטר בגימור 

נירוסטה, דרוג 
אנרגטי A, מערכת תרמית 

חכמה ThermiC°Air להולכת 
האוויר, סקירה אלקטרונית של 

מצבי פעולת התנור.
מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  3

₪1,990
תוצרת גרמניה דירוג 

אנרגטי
A

, מערכת תרמית 

₪300
מתנה

15 תוכניות, צג 
דיגיטלי, שקילה 

אוטומטית, 
תוכנית מהירה ב- 30 דקות, 

.A דירוג

מכונת כביסה אלקטרה 10 ק"ג

נפח 10 ק"ג

₪2,490 מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

 תוכניות, צג 
דיגיטלי, שקילה 

₪500
מתנה

חיישני 
בטיחות 

בכל 
מבער למניעת 

דליפות גז, מבערי גז בעלי 
ראשי גז יצוקים, מבערים 
חדישים 2 חלקים לניקוי 
קל ולהגנה בפני נזילות 

SAUTER כיריים גז 4 מבערים

₪999

מבער למניעת 

₪500
מתנה

5 (4 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

 1000W locked הספק רב עוצמה של
motor, קערת נירוסטה 5 ליטר + 3 

מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

₪1,690
חבילת מתנות V.I.P הכוללת: 10 שנים 
אחריות בכפוף לתקנון היבואן ˆ הדרכה 
בבית הלקוח  ˆ  מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים

₪200
מתנה

נפח 565 ליטר, 
טכנולוגיית קירור 

היברידית-שומרת 
על טריות המזון לאורך זמן, בקרת 

טמפרטורה אלקטרונית פנימית 
ננו-מסנן לנטרול ריחות בתא המקרר, 

B דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון שארפ

₪5,490 7 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

גימור זכוכית 
סילבר

על טריות המזון לאורך זמן, בקרת 

₪1,500
מתנה

תנור משולב מקצועי 90 ס"מ 

₪4,490
90 ס"מתנור מקצועי  

תנור משולב 
מולטיסיסטם, 

רוחב 90 ס"מ, 5 מבערי 
SABAF, כולל מבער 

טורבו WOK, תא אפיה 
ענק בנפח 107 ליטר,

 ס"מ 

תנור משולב 
מולטיסיסטם, 

₪1,000
מתנה

נפח 468 ליטר, 
 Multi Cooling

מערכת זרימת אוויר 
מעגלי, לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 

  Inventer מדחס
A דרוג אנרגטי

SBS  מקרר האייר 4 דלתות

₪5,490 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 7

מערכת זרימת אוויר 

₪1,000
מתנה

גימור זכוכית 
סילבר

מזגן נייד פמילי עוצמתי 10,000btu ללא התקנה!
תפוקת קירור 
 10,000btu

 BIO מערכת
פילטרים, 

מערכת יוניזטור להשבחת אוויר 
- להקלה בנשימה, טכנולוגיה 

מתקדמת של גז ירוק, פונקציית 
מצב שינה, 

₪2,390

 ללא התקנה!
₪300תפוקת קירור 

מתנה

 4
משטחי 

בישול,  9 
רמות חום,  לחצני מגע, 

 , countup טיימר
מנגנון נעילת ילדים

AEG 'כיריים אינדוקציה זכוכית טאצ

₪2,590 כיריים 
אינדוקציה

גרמניהתוצרת 

9
רמות חום,  לחצני מגע, 

₪300
מתנה

תנור בנוי סאוטר מולטיסיסטם
טורבו 

אקטיבי 
לאפיית 2 

תבניות במקביל. 
10 תוכניות הפעלה, 

דלת 3 שכבות זכוכית,
 A דירוג אנרגטי

₪1,950
דירוג אנרגטי 

דירוג 
אנרגטי
A

,

₪300
מתנה  4 מוקדי 

חימום, 
עוצמה 

גבוהה, לוח פיקוד 
(TOUCH), תצוגת דרגת 

החום, מנגנון הגנה, 

SAUTER 'כיריים קרמיות טאצ

₪1,390
TOUCH הפעלת

 מוקדי קרמיות
SAUTER

₪300
מתנה

מדיח כלים על השיש אלקטרה

בעל 
קיבולת 

גדולה במיוחד. כולל 
תכנית קצרה ב-30 דקות, 

טמפרטורות שונות להדחה 
כולל 70 מעלות לכלים 

מלוכלכלים במיוחד. 

₪1,190

₪300
מתנה

HP מדפסת אלחוטית משולבת

₪355

מדפסת HP6830 הזרקת דיו 
אלחוטית משולבת הכוללת פקס 

מבית HP, כוללת סורק ומכונת צילום 
המדפיסה, 3 שנים אחריות

HP

, כוללת סורק ומכונת צילום 
₪30
מתנה

DC45 שואב אבק אלחוטי

₪1,990

שואב אבק ציקלוני 
אלחוטי, מנוע דיגיטלי 

עוצמתי, לניקוי מלא 
מהרצפה ועד לתקרה

יבוא ב.נ.ז.כ. - יבואן רשמי
שנות אחריות 2 ערכת 

אביזרים 
בשווי ₪450 
מתנה

₪500אלחוטי, מנוע דיגיטלי 
מתנה

טכנולוגייה מהפכנית 
למעקב אחר קווי המתאר 

של הפנים, נעה ב-8 
Li- כיוונים שונים לגילוח חלק, סוללת

Ion המאפשרת 50 דק' של שימוש אלחוטי 
לאחר שעת טעינה, כולל קוצץ לפאות ושפם

מכונת גילוח נטענת פיליפס 

₪990 שנות אחריות 2

למעקב אחר קווי המתאר 

Li- כיוונים שונים לגילוח חלק, סוללת

₪400
מתנה

₪599

  SpeedCare מגהץ קיטור
מיכל מים גדול 1.2 ליטר, לחץ קיטור 

Bar4 לגיהוץ מהיר, מיכל מים עם 
אפשרות למילוי גם במהלך הגיהוץ, מוכן 

לשימוש תוך 2 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 
אבנית, ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 

₪150
מתנה

נפח 603 ליטר, 
 Multi Cooling
מערכת זרימת אוויר 

מעגלי,  לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 
 LED תאורת, Inventer מדחס

B פנימית, דרוג אנרגטי

מקרר SBS דלת ליד דלת 

₪4,690 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

מערכת זרימת אוויר 
,  לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 

₪600
מתנה

LG מקרר מקפיא עליון
 Inverter - מדחס

 Linear Compressor
שקט, חסכוני 

,Multi Air Flow ,באנרגיה
BIO SHIELD– ציפוי אנטי בקטריאלי

 ,LED נפח 381 ליטר, תאורת
A :דרוג אנרגיה

₪3,490
 ,LED תאורת

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

Linear Compressor
₪800

מתנה

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - האייר, סימנס , סאוטר מקרר האייר

מקרר מקפיא עליון בנפח 545 ליטר,  
מערכת Multi Cooling- מערכת 
קירור כפולה לחסכון באנרגיה מנגנון 

מערכת הרחקת ריחות ושמירה על טריות 
המזון. לוח פיקוד דיגיטלי חכם, תאורת 

LED פנימית עוצמתית וחסכונית.

מכונת כביסה סימנס
 ,LED מהירות סחיטה עד 1000  סל"ד, תצוגת

 ecoPerfect ,שקילה אוטומטית, דלת רחבה
לחסכון חשמל ומים, תכנית מהירה- 15 דקות

A נפח 7 ק"גדירוג אנרגי

תנור דו-תאי הלכתי. שני תאים בהפרדה 
מלאה לבישול ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני התאים. 4  
 SABAF מבערי גז יצוקים ומערכת גז מתוצרת
איטליה. תבניות בצבע שונה בשני התאים כדי 

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,990 מחיר מוזל לכל החבילה

₪250
מתנה

₪₪400
מתנה

₪
₪700

מתנה

₪
₪800

מתנה

מוזלת של 99 ש"חשנות אחריות בתוספת  5
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ֻּכָּלם ְלִהְתַּפּנֹות ַאְזָעַקת ֵאׁש! 
ֵמַהִּבְנָין ִּבְמִהירּות!

ָּתֵגּנּו ַעל 
ַהִּמְסָמִכים! 

ְקחּו ֶאת ַהְּדָבִרים 
ַהְיָקִרים ָלֶכם ִאְּתֶכם!

ַמה ָּקָרה? ֵאין ׁשּום ֵאׁש! 
ִמי ָעָׂשה ֶאת ֶזה?

ֶאת ָמה? ֶאת ָהַאְזָעָקה 
אֹו ֶאת ַהְּגֵנָבה?

ֶאת ָהַאְזָעָקה ֲאִני 
ִהְפַעְלִּתי ְּבַכָּוָנה. 

ֶאת ַהְּגֵנָבה 
ַאָּתה ָעִׂשיָת!

ִּתְראּו! 
ִהֵּנה ַהַּיֲהלֹוִמים 

ַּבִּכיס ֶׁשּלֹו.

ַאְזָעַקת ֵאׁש! 

ׁש
 ּד

ֵאל
ּכי

ַמְל

כתב וצייר: אבימי

פרק ז'

 תעלומה
 מספר

2

מכל יהלום
יותר 

 0
54

-8
44

17
06

מן  
יד

שני
י'   הצטרפו עכשיו 

 למשפחת מנויי
ב-21.90 ₪ לחודש בלבד

 אוהבים קומיקס?

ותיהנו מעיתון דו־שבועי מרתק עם מיטב הסופרים והציירים.
052-7133296 לפרטים:
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 "סידרת הספרים שתלמד כל אחד לצייר וגם לצבוע !
 בשיטת שלבים קלה ומהנה  בנוי ברמות קושי שונות 
לעשות  כיצד  בטיפים  מלווה  גיל"  לכל   המתאים 
לצייר  כיצד  פנדה  אקריליק,  מים,  בצבעי  שימוש 
שכבות  ליצור  כיצד  ודוממים,  חיים  בעלי  דמויות, 

צבע, איך להשתמש במכחול ועוד...

ניתן להשיג בחנוית הספרים", "סטימצקי" צומת ספרים", "אור 
החיים", "יפה נוף", בחנויות המובחרות או בטל': 052-4033344

comics-iton.com :ניתן גם לרכוש את הספרים באתר

"לומדים לצייר עם:

לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

"רב מכר"
הספר שילמד כל ילד 

וילדה כיצד לרכוש חברים 

ולהתמודד נכון בחברה!

חדש!"אני רוצה חבר"

טיפ
הדמות שלי

בעזרת הבסיס הזה 
נוכל לצייר דמויות רבות

כדי לצייר את  גוף הקריקטורה 
בצורה מוצלחת - נצייר קודם כל 
את הבסיס של הגוף, שזהו בסיס 

ראשוני. נצייר את הראש ומרכז הגוף 
ומשם נוסיף את הידיים והרגליים

באו נלמד-
דמות ריאליסטית זוהי דמות 

אמיתית, ההיפך מדמות 

קריקטוריסטית, שהיא דמות 

ציורית מצחיקה ולא מציאותית

כפות רגליים

ראש

כפות ידיים

מרכז הגוף
רגליים צירי תנועה

צירי תנועה

מדדנו את גודל ראש הדמות 

כאשר אנחנו
 מציירים דמות ראליסטית,  אנחנו נצייר 
עם פורפורציות נכונות ומדוייקות. גובה 

הדמות יהיה בדרך כלל כשישה ראשים, אך 
בציור קריקטורות הדמיות אינן מצויירות 
בפורפורציות מדוייקות, לכן נצייר דמות 

קריקטוריסטית באורך של 4 ראשים. כמובן 
שאפשר לצייר דמות נמוכה יותר

 או גבוהה יותר ולהדגיש את 
חוסר הפרופורציה

ראש גדול מאוד ביחס לכתפיים, 

עיניים גדולות - העיניים ממוקמת 

בחלק התחתון של הפנים, אף קטן, 

צוואר קטן ודק , חיוך ילדותי ושובב
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                  c5712111@gmail.com :מנוחה פוקס                   ניתן לשלוח שאלות לכתובת הדרכת הורים

זנב של חתול
שוב נדמו ילדיי, ככל ילדי ישראל, לחמורים של ממש, וככל שגדלו בשנה, 
כך גדלה אמתחתם ותפחה ותפחה והשמינה ושקלה יותר ויותר  מנוחה 
 ?פוקס התלבטה האם היא כבדה יותר ממשקלם של נושאיה בעצמם

עד בואו של הרעיון הבא

שוב בחנויותשל מנוחה פוקסכתה א'' 'שלום

 "שתי חברות
  טובות ויקרות –

 שתי חברות
 טובות ויקרות"

תשע וחצי בלילה.
זהו. בשעה הזו אני כבר  מצפה 

שיתנו לי מעט שקט. לפחות 
עכשיו.

את  בערימה  מכינה  אני   
הבגדים המיועדים לגיהוץ, 
את  השיש  אל  מוציאה 
להכנת  המיועדים  הירקות 
את  ומרימה  הירקות,  מרק 
כיסאות הסלון על השולחן 
רצפת  של  כללית  לשטיפה 

הבית.
בגיהוץ,  מתחילה  אני  טרם 

מחדר  נשמע  בוכים  וקול 
המוצץ  לשם,  רצה  אני  הקטנים. 

נפל לו מהפה. זה הכול, ברוך השם.
 אני עוזבת את החדר בקלילות, תופסת 

לגיהוץ,  המיועד  הראשון  הבגד  את  בידי 
מניחה אותו בצורה מסודרת על קרש הגיהוץ 

ומתכוננת להתחיל לגהץ.
בזה הרגע נשמע קול חזק מחדר הבנים. קול 

קפיצה. 
אינני מספיקה להיכנס אל החדר, ואני נתקלת 

בבני בן החמש. 
הוא פורץ החוצה מהחדר, כאילו נחש רודף 

אחריו, 
הוא צועק בקול, כאילו דוב גדול בעקבותיו, 
והוא מחבק אותי בכל כוחו, כאילו מלתעותיו 

של אריה פעורות לקראתו.
הוא  ולהרגיעו, אבל  ברוך  אני מנסה לחבקו 

לא נרגע.

י  נ א
ת  ב ש ו ם ח א ש

לי  מתברר  אבל  יירגע,  הוא  למיטתו  אובילו 
שהוא בכלל לא מתכוון להירגע. 

הוא לא מסכים להתקרב לכיוון המיטה, הוא 
גם לא מוכן להרפות ממני ומחיבוקיי. 

אני פונה לכיוון הכביסה ונאנחת, 
השולחן  אל  שהעליתי  הכיסאות  אל  מביטה 

ומתחרטת.
חמש  בן  ילד  עם  רצפה  לשטוף  אוכל  איך 

שכרוך בעקבותיי? 
איך אוכל לגהץ כביסה כשאני כבולה ואסורה 
בידיו של מי שהיה אמור להיות עכשיו כבול 

למיטתו?
אני מנסה כך על הידיים לקרבו 
אל המיטה וסוף סוף מצליחה. 
על  אותו  משכיבה  אני 
המצעים הרכים, מלטפת את 

פניו בעייפות ומפהקת. 
ערני  כבר  שלי  בני  עכשיו 

לגמרי, כאילו הגיע הבוקר.
מה קרה? אני שואלת אותו.

ופניו  הקיר,  על  מצביע  הוא 
אומרות פחד מוות.
מה אתה רואה שם?

השחור  הגוש  על  מצביע  הוא 
ומגמגם  הלבן  הקיר  על  שמצל 

משהו.
בייאוש.  שואלת  אני  לך?  נראה  זה  מה 

"חשבת שזה נחש?"
לא – הוא מנענע את ראשו.

חשבת שזה אריה?
לא!

חשבת שזה דב, חמודי?
לא!

אז ממה פחדת?
אמא,.. הצילו! זה זנב של חתול!

ושוב הוא קופץ מהמיטה ומחבק אותי בכוח 
רב.

אני  הזה,  ללילה  שלפחות  יודעת  כבר  ואני 
יכולה לשכוח מהכביסה, מהשטיפה ומחיתוך 
הירקות למרק. לפחות בלילה זה, אבל ברור 

שבלילות הבאים שום דבר לא יהיה שונה.

פינת הייעוץ 
האישי

את  תסיימי  את  אם  לקבוע  חתול  זנב של  יוכל  האמנם 
הכביסה ואת הגיהוץ?

זה  פשוט מגוחך.
אפילו מפלצת, מכשפה, או לביאה אינן צריכות להטיל 
חתתן  עלייך, די בכך שהן מטילות פחדן על ילדך הרך.

ככל שתתמסרי יותר לפחדיו ותתני להם לשלוט בך, כך 
הם יוסיפו לשלוט בו וגם בך. 

גם  אלו,  מכל  לפחד  ותחדלי  תתגברי  תתבגרי,  כשאת 

ילדך יחדל לפחד. 
 . ולא  לא  לפחדיו?  להתכחש  האם  בינתיים?  ומה 

הפחדים קיימים. תני להם מקום. 
האמיני לו. קבלי את תחושתו, לטפי, לווי למיטה, ויחד 
עם זאת הבהירי לו שאת עסוקה, שלא תסכימי לשנות 

ממסלולך ושעלייך לסיים את עבודתך. 
הבנת אותו? – הוא יבין אותך.

 טיפול אישי
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את  להריח  כבר  אפשר   , בפתח  השנה  ראש  ערב 
מה  כל  עם  כבר  מתחילות  שבינינו  הזריזות   , החג 
ולאפייה  לבישולים  מעבר  אבל  להקפיא.  שאפשר 
שלא פוסחים על שום בית כמעט, מרגע כניסת החג, 
אווירה של קדושה אופפת את כולם ובית הכנסת מלא 
מפה לפה ברוב שעות החג. גם הילדים רוצים להגיע 
ההמלצה  השופר.  את  לשמוע  בכדי  הכנסת  בית  אל 
להיכנס  להם  תתני  אל   6 לגיל  מתחת  הם  אם  שלי: 
הכניסי  והמתפללות,  המתפללים  לשאר  ולהפריע 
אותם רק בזמן תקיעת השופר ודאגי שימשיכו לשחק 
להתפלל  כי  עליהם.  מי שישמור  או שתמצאי  בחוץ 
עם רעש, ריח של במבה-ביסלי ובכיות של תינוקות 
שאת  לשלב  הגעת  אם  אז  בסדר.   ולא  נכון  לא  זה 

לוקחת אותם לשמוע תקיעת שופר,  איך אפשר בלי 
את  להלביש  חייבים  לחג?   וחדשים  יפים  בגדים 
הילדים לבית הכנסת , ובחג שהוא יומיים את חייבת 
תחלופה מספיקה .  אני למשל,  ביקרתי באחד מסניפי 
רשת keds kids רשת אופנה לילדים , מה שגיליתי 
שם היה מעל ומעבר למה שציפיתי. הקולקצי  ה  פשוט  

פריטים  ועד  חגיגיות  לבנות  חג  משמלות  יפהפיה. 
מיוחדים  ומותאמים .  גם  בגדים שיתאימו ליום ליום  
וגם   ל חול המועד סוכות , בגדים שגם לאחר כביסות 
בנים  הגילאים  לכל  פריטים  מגוון  חדשים.  נראים 
ובנות,   כולל נעלי קדס הידועות .  אז  לכו  ת י הנו מקניות  

לילדים  תחת קורת חנות אחת .   

    בשבת נקשתי על דלתה.
שלה,  המטבח  מכיוון  בקעו  אותי  שהחרידו  אימה  צרחות 

ולמרות שאני משתדלת שלא תידבק אלי תווית של ה'יאכנע' 

יכולתי  לא  חור,   בכל  החוטמים  תוחבת  המיתולוגית, 

להימנע מלברר את פשר הזעקות.

ריקי ישבה ליד שולחן המטבח, כוס קפה קרה לצידה, 

התינוק מכורבל בזרועותיה, ובת הארבע משתוללת על 

הרצפה, רוקעת ברגליה ומקימה קולות זעקה, כאילו 

מישהו מכה בה קשות.

"היא רוצה עוד שוקולד", ריקי שיתפה אותי.

"אז תני לה, וסיימת עם הסאגה", הצעתי לה.

לאכול  וחייבת  היום  ממתקים  מספיק  קיבלה  היא  "לא. 

בסעודה שמתחילה בעוד שעה. היא חייבת ללמוד גבולות".

"תתפשרי איתה, תני לה רק עוד קובייה אחת ותבהירי לה שזו 

אחרונה ודי", רחמי גברו על הקטנה או על האוזניים שלי.

ריקי התעקשה. "אפילו לא פירור!"

עכשיו אני רוצה להעלות משפט שיקומם אתכם, אין לי ספק, 

אותי  שתרססו  הסיכון  את  עצמי  על  לוקחת  אני  הנה  אבל 

בגלונים של זעם:

בגיל  הילדים  עם  להתעמת  מבקשת שתפסיקו  אני  הורים,     

לאווירה  מכניס  והעימות  מתסכל,  זה  עוזר,  לא  זה  צעיר. 

לוחמנית של הורה-ילד.

רגע, רגע, תנו לי להסביר.

נוגע  לכביש?  רץ  הילד  פשרות.  אין  סכנה  של  במקום 

אם  גם  לב,  שימו  )ואגב,  נפש,  בפיקוח  מדובר  בחשמל? 

תגערו בבן שלוש ואפילו בן השש, שלא לרוץ לכביש אתם 

בתחום  אבל  כביש.(  אותו  ולהעביר  עליו  לשמור  חייבים 

האפור, אל תיכנסו לעימותים!

בחורה  היום  שלי,  הבת  על  ערכתי  הבא  הניסוי  את      

שהייתי  והלוואי  בקנאות,  משקלה  על  ששומרת  גבעולית 
אוכלת בריא כמוה.

היא אהבה מתוק, הייתה מכורה בעיקר לשוקולד, לחטיפים 
מתוקים  וכל דבר שיש בו סוכר, מסוכריות ג'לי ועד בכלל.

ומאפשרת  ממתקים  של  כמויות  קונה  הייתי  לא  נכון,  אז 
לה לאכול אותם בוקר,  צהריים וערב, אבל לו יצויר שהיא 
ראתה חבילת 'חמצוצים' וביקשה עוד אחד ועוד אחד, נתתי 
לא  מעולם  הולדת  יום  או  במסיבה  היינו  אם  בשמחה.  לה 
בכל  כי  פשוטה,  מהסיבה  אותה,  הגבלתי  או  אותה  עצרתי 
תחום המזון, בסופו של דבר הילדים מגיעים לאיזון לבד, אם 

מציעים להם את כל אבות המזון לצד מוצרים מתועשים.
היום היא בחורה שמעדיפה מלפפון וחסה על פני סוכריות 
מאשר  יותר  בייבי  עלי  בסלט  אותה  לשחד  ותוכלו  גומי 

שוקולד שוויצרי מעולה.

ויש לי חדשות בשבילכם, הממתקים של הילדים זה לא על 

חשבון האוכל, כי שימו לב, ישנם ילדים שלא אוכלים הרבה 

נקודה. אל תילחמו איתם כי תאמינו לי מניסיון ענף, שיגיע 

היום שהם לא יפסיקו לאכול, חבל על הטרחה של הריצה 

עם הבננה והירקות החתוכים שאתם דוחפים בכוח.

עמוסים  ארונות  ותגלו  הביתה  אלי  שתבואו  לא  זה 

בצבעי מאכל, ממש לא. אני לא מכניסה באמצע השבוע 

ממתקים הביתה. אני קונה חטיפים רק לשבת, ובאמצע 

השבוע קורה שאני לוקחת ילדים למכולת והם יבקשו 

ממתק ואז אקנה להם. אבל אם כן יש ממתק בבית, אני 

לא נלחמת שלא יגעו בו.

מה שבעצם אני רוצה לומר תקף להרבה תחומים בחיים.

   גם בלימודים, למשל.

ילד שזקוק לעזרה לימודית, לתגבור, חובה לתת לו, אבל כל 

ילד נורמטיבי אחר, שיכול להסתדר עם המטלות הלימודיות 

שלו, אסור להפוך לשרת החינוך הצמודה שלו.

לרדוף  מספיק  שלהם.  אחריות  זו  בית?  שיעורי  להם  יש 

אחריהם!  

עם  שיתמודד  מעצלנות,  בית  שיעורי  יכין  לא  הילד  אם 

צריכים  ההורים  אתם  המורה.  מול  הספר  בבית  התוצאות 

נוחים  תנאים  עם  בית  המתאימה:  הקרקע  את  לו  לספק 

יום  ושקטים להכנת שיעורי בית, ציוד מתאים וקביעת סדר 

הגיוני עם הקצאת זמן להכנת שיעורים. אבל להיות השוטר 

שעומד על המחברות שלו? לא ולא!

תחבקו  אותם,  תאהבו  באהבה.  חוסכת,  לא  אני  אחד  בדבר 

אותם, תעודדו אותם, תגידו להם עד כמה הם נפלאים.

כי הם באמת נפלאים!

גם אם הם רצו עוד קוביית שוקולד או לא הכינו שיעורי בית...

ילדים: תאכלו חמצוצים לארוחת צהריים
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שרה פכטר עוד לא מצאה מישהו מוסמך ומקצועי שיגיד לה: 'תני לילדים שלך הרבה 
ממתקים'   את הסיבות לכך אין צורך לפרט, אבל דווקא מהניסיון שלה היא למדה משהו 

מעניין על ממתקים, תזונה וילדים  כך זה עבד בבית משפחת פכטר

המלצת השבוע
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שלום לכם!
כן אני מדבר אליכם, ההמונים המועילים, 

אזרחי ארצות הברית של אמריקה,
כן אתם, האנשים שיושבים בבית וקוראים 

את העיתון ממש ברגע זה. 
בטח כבר קראתם את כל הכותרות הראשיות וזה הספיק 

לכם בשביל להיות מעודכנים ולא להישאר מאחור.
כנראה שחלק מכם אפילו רחרח את הכתבה המלאה 
בעמוד שש ואז התייאש אחרי כמה שורות כי הכתבה עצמה 
היא בעצם הרחבה של הכותרת עם עוד המון מילים מיותרות.

אבל מה שבאמת חשוב הוא שאתם מקבלים את דברינו 
ללא שמץ של חשדנות, זה מצד אחד טוב כי אתם אנשים 
שנוטים לתת אמון במה שאומרים להם, אבל מצד שני זה 
מטופש לחלוטין, ובמחשבה שנייה זה מטופש מאיפה 

שלא תסתכלו על זה נקודה.
כנראה שגם שמעתם את מבזק החדשות, אולי אפילו 
השקטתם בכעס את כל מי שהיה במטבח באותו רגע גם 
אם הוא רק ביקש פתק בשביל המורה, אולי אפילו נחפזתם 
כדי לשמוע את מבזק החצי, המהמתם לעצמכם בעניין 
ואז אמרתם איזה משפט לא מחייב כמו "אהה איזו מדינה 
מטופשת", או "אתם יורים לעצמכם ברגליים", אה ואולי 
שיגרתם  גם את- "מי הוא חושב שהוא אה?" המתגרה, ואם 
אתם מטקסס או מדנבר אז בטח תלטפו את הרובה הישן 
שלכם בחיבה ותחשבו על הזמנים הישנים של אמריקה 

החופשית.
באופן כללי בכל מקום אתם מחפשים כותרות, חדשות, 
משהו חם שאפשר לדון בו ולחשוב עליו כדי לגבש עמדה.
אויש, אתם כל כך מתוקים, סליחה שאני נהיה כל כך 
רגשני פתאום, אבל אתם ממש נוגעים ללב, אתם מבינים 
את הטון שלי כבר? או שכמו תמיד אתם לא מבינים עד 

שכותבים לכם כותרת מול העיניים?
כן, הנה לכם כותרת! אתם נאיביים תמימים ומובלים, 

או בקיצור אתם ההמונים המועילים.
אתם בטח שואלים את עצמכם, "למה הוא מתכוון? 

ולמה הוא מדבר בצורה כל כך בוטה?"
ובכן, אני רק רוצה לעורר את תשומת ליבכם לכמה דברים:

האם אתם מודעים לעובדה שדעתכם נקבעת מראש לטוב 
ולמוטב על ידי התקשורת?

האם אתם מודעים לעובדה שיש כמה יועצי תקשורת 
מוכשרים שחושבים כל היום איך להפיל אתכם- ההמונים 
המועילים- בפח של פוליטיקאי כזה או אחר שאמר מילה 
או שחרר הצהרה, או הצית אש באמצעות דמגוגיה זולה,  
ואיך לכוון את דעותיכם על ידי השיח הציבורי באופן ישיר 
או עקיף לכיוון מסויים, והכל על ידי השילוב המוצלח 

והמצויין של פוליטיקה ותקשורת?
האזרח הממוצע מסתובב מלא אושר, מדבר על מה 
שאמריקה צריכה: כלכלה, מהגרים, ביטחון, הכל לפי 
הסדר של מה שיועצי התקשורת של המועמדים לנשיאות 
החליטו להעלות לסדר היום הציבורי, אחר כך הוא ישב 
באיזה המבורגר וישכח מהכל, אלוקים יברך את אמריקה.

אתם כל כך ניתנים לחיזוי, כל כך שקופים, אפשר לשחק 
איתכם כמו בובות על חוט, רק מועמד לנשיאות מועד לרגע 
או משתעל קצת יותר מהמקובל וכבר אפשר להכניס לכם 
לראש כל מיני סיפורים הזויים על מצב בריאותי לקוי, 
לשדר שוב ושוב את הנפילה כדי שמשהו באמון שלכם בו 
יתערער, כאשר האמת- היי יש דבר כזה בכלל היום?- היא 
שהמציאות יכולה להיות הפוכה לחלוטין, יכול להיות 
שבפועל קלינטון תחיה יותר שנים מטראמפ, אבל היי, למי 
אכפת? יש לנו ספין לזרום איתו להוציא עליו את האנרגיות 
ולצעוק צעקות באוקטבות גבוהות מהרגיל, בכל אופן לא 

בכל שנה מתקיים מירוץ לנשיאות אה?
זה לא משנה לכם מה תהיינה התוצאות של הבחירה 
שלכם, העיקר שמבחוץ הכל יראה מושלם ונוצץ, יכול 
להיות מועמד שאין בו כלום חוץ מרטוריקה טובה ובלורית 
מתנפנפת ולעומתו אדם זקן שלמרות גופו השברירי הוא 
מלא בגדוש בחכמה ונסיון, ואתם כמובן תבחרו בבלורית 
המתנפנפת, לא זה מה שקרה עם חלק מהנשיאים שלכם? 
וזה מכיון שאתם עושים את מה שאנחנו נאמר לכם לעשות, 
אתם שפוטים שלנו, שבויים ביד הדמיון שאנחנו מוכרים 

לכם אפילו בלי שתדעו.
ההיסטוריה נכתבת על ידינו- האנשים שיודעים לנצל את 
ההמונים המועילים לשרותיהם, ואתם, אתם סתם חיילים 

פשוטים, כלי משחק בידי כותבי ההיסטוריה.
כל השליטים הגדולים בהיסטוריה פעלו באותה השיטה, 
לנין כינה אותם לראשונה ההמונים המועילים, טוב, שם 
זה היה מאד בולט, הוא וחבריו הקומוניסטים  פשוט מכרו 
לכולם איטריות וסיפורים על חיים טובים יותר שבהם יש 
לכולם רווחה כלכלית וצדק מוסרי וכך הם בנו לעצמם 
דיקטטורה אמיתית שבסופו של דבר יצרה את ההיפך, 

והכל נוצר על ידי האנשים עצמם.
אבל כך זה פועל בעצם בכל הדרכים האחרות, זה לא 
באמת משנה אם האדם נשלט בכח על ידי עריץ כזה או 
אחר, או על ידי אנשים קטנים שעומדים מאחורי הקלעים 
ומושכים בחוטים, אין כל חדש תחת השמש - האדם הממוצע 

הוא נשלט, ויתכן שהוא גם רוצה בכך.
הדגל שלנו זרוע כוכבים, פשוט משום שכולנו רואים 
כוכבים, רק את מה שמנצנץ ובוהק, אנחנו לא מסתכלים 

על מה שבאמת קורה מתחת לפני השטח,
הדמוקרטיה- אידאת שלטון העם, קורסת בקול רעש 
גדול אל מול אלוהי התקשורת והדמגוגיה הזולה, אין עוד 

דמוקרטיה, יש רק את ההמונים המועילים.
אני כותב את המכתב הזה בעיקר לעצמי, כדי לסדר את 
הדברים בראש, אני לא הולך לפרסם אותם, כי אז לא תהיה 
לי עבודה, , אני כנראה גם אשרוף את המכתב הזה בכל 
מקרה ליתר ביטחון, העיקר שהדברים עלו על הכתב, גם 

אם הם ירדו אחר כך.
ואתם? אתם תמשיכו בדרככם זו, וכך כולנו נהיה מרוצים, 
כמו בעיסקה של שני שוטים שכל אחד מהם חושב שהוא 
זה שיצא נשכר, אבל בסופו של דבר שניהם מרוצים, גם 
אם הם לא יודעים את האמת, רק שכאן אתם השוטים, מה 

חבל... אחרי הכל אתם ההמונים המועילים.
בואו נמשיך להיות מאושרים, אתם כי אתם לא יודעים 
הכל, ואנחנו כי אנחנו משתמשים בכם בקלות רבה, אל 

תפתחו לעולם את העיניים ידידי!
על החתום: יועץ תקשורת אלמוני

נ.ב. אם המכתב הזה בכל אופן מופץ אז כנראה שזה 
עוד ספין מכוון...



משל ושנינה // משה ולדר

ההמונים המועילים



www.kolhazman.co.il



 .29.9.16 תשע”ו  באלול  כ”ו  ועד   16.8.16 באב  מי”ב  החל  מתקיים  המבצע  שנה.  למשך  נבחרות,  מזון  ברשתות  לחודש   ₪  1,000 בסך  קנייה  *תלושי 
חוק  לפי  מסחרית  לפרסומת  הגרלות  לעריכת  הכללי  ההיתר  להוראות  בהתאם  נערך  ההגרלות  מבצע  לזכייה.  הקניה  הוכחת  את  לשמור  יש 
תקק של  עותקים  גולדשמידט.  אילן  עו”ד   - ההגרלה  על  המפקח  בע”מ.   )2001( טוב  עוף  מוצרי  ההגרלה-  עורך   .1977 התשל”ז -העונשין, 
ט.ל.ח. לתקנון.  כפוף  מראש.  בתיאום  פ”ת,   97 ז’בוטינסקי  רח’  בע”מ,  אג’נדה  פרסום   - ההגרלה  לעורך  העוזר  במשרדי  להשיג  ניתן  המבצע  נון 

23 1
להגרלה משתלמת לטלאול:  03-9411404 2 ממגוון מוצרי הוד לבן

הכנסוהתקשרוקנו

ואולי תזכו בסל קניות משפחתי*

מבצע קניות לשנה של הוד לבן יוצא לדרך:

לשנה שלמה במתנה!

שתזכו 
לשנה שלמה


	Kvis2p001new3
	Kvis2p002
	Kvis2p003
	Kvis2p004
	Kvis2p005
	Kvis2p006
	Kvis2p007
	Kvis2p008
	Kvis2p009
	Kvis2p010
	Kvis2p011
	Kvis2p012
	Kvis2p013
	Kvis2p014
	Kvis2p015
	Kvis2p016
	Kvis2p017
	Kvis2p018
	Kvis2p019
	Kvis2p020
	Kvis2p021
	Kvis2p022
	Kvis2p023
	Kvis2p024
	Kvis2p025
	Kvis2p026
	Kvis2p027
	Kvis2p028
	Kvis2p029
	Kvis2p030
	Kvis2p031
	Kvis2p032
	Kvis2p033
	Kvis2p034
	Kvis2p035
	Kvis2p036
	Kvis2p037new
	Kvis2p038
	Kvis2p039
	Kvis2p040
	Kvis2p041
	Kvis2p042
	Kvis2p043
	Kvis2p044
	Kvis2p045
	Kvis2p046
	Kvis2p047
	Kvis2p048

