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מנדלבליט. צילום: 
מרים אלסטר, 
פלאש 90

מרימים יד בתורת משה: בית המשפט העליון אסר על בית הדין הגדול לדון בסוגיית ה"גט מצפת"

המשפט  בית  הבאה:  הסיטואציה  את  לעצמכם  תארו 
העליון מחליט לקיים דיון בפסיקה מסוימת שהתקבלה בבית 
משפט מחוזי. גורם חיצוני מתערב ומבקש שלא לקיים דיון. 
מחאה  מתעוררת  הייתה  כזה,  אירוע  מתרחש  והיה  במידה 
בית  את  תחליפו  כעת  השופטים.  של  במעמדם  הפגיעה  על 
המשפט העליון בבית הדין הגדול ואת השופטים בדייני בית 
הדין הרבני הגדול ותקבלו סיטואציה דומה, מבלי שמאן דהו 

יפצה את פיו. 
שנים  שלוש  לחזור  יש  המלא,  הסיפור  את  להבין  בכדי 
תקדימית  פסיקה  העניק  בצפת  הרבני  הדין  בית  אז  לאחור, 
והתיר אישה שבעלה שרוי בתרדמת – להינשא. בעלה, שעבר 
מבחינה  נחשב  לכן,  קודם  שנים  כמה  קשה  דרכים  תאונת 
שלא  ובוודאי  עמו,  לתקשר  היה  ניתן  ולא  כ'צמח'  רפואית 
לבקש ממנו להעניק גט לאשתו, שכל עוד שכב במיטת חוליו 

- לא יכלה להינשא. 
לביא,  אוריאל  הרב  הדיין  עמד  בראשו  הדיינים  הרכב 
החליט כאמור להתירה להינשא על סמך ההנחה לפיה אילו 
אשתו  את  משחרר  היה  בוודאי  לתקשר,  מסוגל  היה  הוא 
הדיינות  בעולם  רבתי  סערה  עורר  הפסק  עגינותה.  מכבלי 
בכלל ובציבור החרדי בפרט. רבנים רבים קראו לאישה שלא 
ומשכך  הלכתית  מעוגן  היה  לא  הגט  וזיכוי  מאחר  להינשא 

האישה נותרה על פי ההלכה אשת איש האסורה להינשא. 
בתי  דייני  את  רבות  העסיקה  הפסיקה  אלו,  שנים  במהלך 
הדין הרבנים שראו בה תקדים מסוכן. מנגד, ארגוני הנשים 
לטענתם  המחמירים  הדין  בתי  מעמד  לערעור  הפועלים 
הייתה  עשויה  שלהערכתם  הפסיקה  נוכח  צהלו  בעגונות, 
להביא לשינוי מהותי בגישתם של הדיינים בפרשות דומות. 
בסבב  הדיינים  בבחירת  המרכזי  השיקול  הייתה  הגט  פרשת 
וטו  הטילו  החרדיות  במפלגות  כאשר  האחרון,  המינויים 

נוקשה על מינויים של דיינים שנחשדו בליברליות יתר. 
ההתפתחות האחרונה בפרשת הגט התרחשה כאשר אדם 
בשם ראובן כהן החליט, עצמאית, לערער לבית הדין הגדול 
על הפסק שלטענתו לא ניתן על פי כללי ההלכה - בהסתמך 
הפסק.  כנגד  בחריפות  שיצאו  הרבנים  גדולי  של  דעתם  על 
עניין  מבחינתו  זה  כי  ואמר  הצעד שלו  את  הסביר  המערער 
אמר  חדש",  דבר  וקבעו  בהלכה  פריצה  כאן  "עשו  עקרוני. 

לעיתונאית 'ידיעות אחרונות' שביקשה להבין את מניעיו. 

בג"ץ נגד הרב
הדין  ובבית  הגט  כשרות  על  הפולמוס  את  עורר  הערעור 
לקיים  החליטו  יוסף  הגר"י  הראשל"צ  עומד  בראשו  הגדול 
דיון במעמד כלל החברים, בו תוכרע אחת ולתמיד כשרותו 
סוף לסאגה. הראשל"צ שדעתו על  של הגט, במטרה לשים 
הדין  בית  חברי  את  להזמין  גם  ביקש  ידועה,  הגט  כשרות 
בצפת שקיבלו את ההחלטה בכדי שאלו ינמקו את פסיקתם. 
הגורלית  ההצבעה  להתקיים  הייתה  אמורה  הדיון  בסיום 
ההלכה  כללי  פי  על  מקובל  הגט  אם  סופי  באופן  שתקבע 
ואם לאו. חברי בית הדין בצפת, מצדם, הודיעו כי יקבלו את 

הכרעת בית הדין הגדול, גם אם הפסק יתבטל ברוב קולות.
דבר כוונתו של הראשל"צ הגר"י יוסף לקיים דיון בעניין, 
עורר סערה רבתי. האישה שלה התירו להינשא, הגישה יחד 
עם ארגוני הנשים עתירה לבג"ץ, ובה טענה כי למערער אין 
וכי הדבר מהווה  לו כל קשר  אין  זכות להתערב בתיק אליו 
תקדים מסוכן - במסגרתו גורמים חיצוניים יתערבו בפסיקות 

עתידיות, גם אם אין להם קשר אליהן. 
היועץ  כאשר  הראשל"צ  החלטת  ספגה  נוספת  מכה 

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

צלמי מערכת:
עוזי ברק, בועז בן ארי, יוסי שחר, פוטו ציון

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, קארן כהן 
ללי שרלין, בת שבע אילוז

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

 מו"ל: אריאל קוניק
יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

סמנכ"ל שיווק ומכירות: ניסים חסון

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות 
הפצה?

בג"ץ שוב מתערב בעבודת הדיינים והורה לבית 
הדין הגדול שלא לקיים דיון בערעור שהוגש נגד 

"הגט מצפת", כפי שביקש הראשל"צ הגר"י יוסף  ● 
היועמ"ש לממשלה: אין מקום לדיון  בערעור ● הפתרון 

החרדי: חבר בית הדין הגדול לשעבר הגר"צ בוארון 
קורא לפרסם חוות דעת בלתי פורמלית שתעקוף את 
סמכותם של השופטים: "אין כאן לא פסק דין ולא גט. 

הכל דברים בטלים"

יעקב אמסלם

גט בהכשר בג"צ
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מרימים יד בתורת משה: בית המשפט העליון אסר על בית הדין הגדול לדון בסוגיית ה"גט מצפת"

המערבית,  המשפט  בשיטת  המקובלים  הכללים  פי  על 
צורך  יש  המשפט  בית  של  סמכותו  את  להפעיל  כדי 
בסכסוך שיובא לפתחו על ידי אדם בעל עניין אישי. בשפה 
יש לכך סיבות רבות  "זכות עמידה".  נקרא  זה  המשפטית 
אולם החשובה ביותר נובעת מהצורך בריסונה של הסמכות 
אחראי  אינו  המשפט  בית  לפיה  ומתפיסה  השיפוטית 

למתרחש בחברה.
אולם בשיטת המשפט של התורה, בית הדין הוא אקטיבי 
גם  ומצוות רבות מופנות אל בית הדין. בית הדין משמש 
לחינוך  דאגה  כמו  רבות  לפעולות  הציבור  של  כשלוחו 

יתומים או לאספקת תוצרת חקלאית בשמיטה.
לכן יש לא מעט אירוניה בכך שדווקא בג"ץ שמתעלם 
לעצמו  וחוטף  עמידה,  לזכות  מהדרישה  רבות  שנים  זה 
סמכויות בעתירות שמוגשות על ידי יחידים וארגונים שאין 
עתירות,  מזמין  ואף  בנושא העתירה,  אישי  עניין  כל  להם 
הדין  מבית  למנוע  ינסה  הכותל  מתווה  בעניין  שקרה  כפי 

לדון בנושא מסוים מסיבות של היעדר עניין אישי.

ממערכת  נפרד  בלתי  חלק  הנם  הרבניים  הדין  בתי 
דין  בתי  שיפוט  חוק  מכוח  הוקמו  הם  בישראל.  השפיטה 
מחוק  סמכויותיהם  ואת  כוחם  את  שואבים  והם  רבניים, 
המדינה. אין להם אלא מה שהחוק היקנה להם, והם כפופים 

במלאכת השיפוט למערך הסמכויות שמקורו בחוק.
בעניין  הגדול  הדין  בית  כנגד  שהוגשה  העתירה  מטרת 
דיון  מלקיים  הדין  בית  את  הייתה  לעצור  מצפת  העגונה 
בערעור שהוגש כנגד ה'גט זיכוי', על ידי אדם שאינו בעל 
דין ועל כן אינו צד להליך. דבר שהינו מנוגד לחוק ולתקנות 
ועלול היה לפגוע קשות באישה וחס וחלילה להפוך אותה 

שוב לעגונה.
למחלוקת  מקום  אין  כי  העותרות,  מצדנו,  נטען  לא 
הלכתית ביחס ל'גט זיכוי'. אדרבה, דייני בית הדין עצמם 
שנתנו את פסק הדין, הזמינו תלמידי חכמים לשאת ולתת 
מחלוקת  בין  להבחין  יש  אך  זה.  בנושא  בהלכה  איתם 
לערער  האפשרות  לבין  מדרש,  בית  במסגרת  הלכתית 
אשר  הממלכתיים  הדין  בתי  מערך  במסגרת  דין  פסקי  על 

לתוצאות פסיקותיהם קיימות השלכות למעשה. 
לעגונה  ניתן  והגט  בצפת  הדין  פסק  משנפסק  לפיכך 
בהליך תקין, לא ניתן באמצעות אדם זר לערער על כשרותו 
ובחוק.  בנוסף,  קיימים בתקנות  באמצעות הלכים שאינם 
מעבר לפגיעה בזכויותיה של העותרת, לתוצאות העתירה 
הציבור  כלל  על  לכת  מרחיקות  השלכות  להיות  עשויות 
בפרט.  הגרושות  והנשים  בכלל  הנשים  כלל  בישראל, 
לערעור  תמידי  באופן  חשופות  עצמן  למצוא  שעלולות 
על הגירושין שלהם מצד גורם זר אשר אינו בעל דין, תוך 
פגיע קשה בזכויותיהן. ותוך פגיעה במעמדה של הרשות 
השופטת ובתי הדין בפרט. מצב זה הוא בלתי נסבל ואין 

לאפשר אותו.

לצד  התייצב  מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי 
העותרות. מנדלבליט, שתקוות רבות נתלו בו בשל היותו 
יהודי שומר תורה ומצוות, אכזב גם הפעם את הגורמים 
לבית  שהגיש  הדעת  ובחוות  בפרשה,  שעסקו  החרדים 
המשפט, הוא קבע כי המערער שאינו בעל דין, "אינו בעל 
את  וכי  הגדול,  הרבני  הדין  לבית  ערעור  להגיש  מעמד 
הפניה לבית הדין הרבני הגדול יש להדוף על הסף מבלי 
לקיים בה כל דיון". כך, במחי משפט אחד, דחה היועץ 

המשפטי את כוונת הראשל"צ לקיים דיון בעניין. 
בבית  )רביעי(  שלשום  שנדונה  הדיון  כנגד  בעתירה 
המשפט העליון, הטילו השופטים צו האוסר על בית הדין 
במהלכם  הבאים,  הימים  ב-21  הדיון  את  לקיים  הגדול 
הגדול  הדין  לבית  המשפטי  היועץ  בין  מגעים  יתקיימו 
בית  הוסיף  בכך  הצדדים.  בין  לפשרה  להביא  בניסיון 
המשפט מקרה נוסף בו נרשמה התערבות בפעילותם של 
בתי הדין הכפופים להלכה היהודית, כפי שאירע במקרה 
זה כאשר עלתה הכוונה לקיים דיון בפסק שעל פי רוב ככל 

הפוסקים מנוגד להלכה ומהווה מכשול משמעותי.  
"בית הדין הוא אינו מקום לסימפוזיונים אלא להכרעה 
הדיון.  במהלך  רובינשטיין  אליקים  השופט  אמר  בדין", 
"גם  המדובר.  בתיק  להתערב  זכות  למערער  אין  לדבריו 
במקומו  כך  כל  לא  הוא  כתב שהערעור  היועץ המשפטי 

ואלה פני הדברים שנראים לנו", אמר השופט. 
רפאל  עו"ד  המערער,  של  כוחו  בא  הגיב  לטענות 
שטוב, שאמר כי המערער מייצג את הבעל, אף שזה שרוי 
בתרדמת. "המערער האמיתי כאן הוא הבעל. ובהנחה הזו 
ידון בית הדין הגדול האם היא נכונה או לא". שטוב הציג 
הינה  בתיק  המערער  של  התערבותו  לפיה  נוספת  טענה 
בעייתי  ההלכתי  ומעמדם  ילדים,  יהיו  "באם  לגיטימית, 

באם הגט אינו כשיר, מי ידאג להם?"

 "הבנים יהיו ממזרים"
אחד מבכירי הרבנים שעסק רבות בפרשה הסבוכה, היה 
הגאון הרב ציון בוארון ששימש עד לפני כשנתיים כחבר 
הפסק  כנגד  הלוחמים  מראשוני  והיה  הגדול  הדין  בית 
דיינים שזכו  מינוי  הגר"צ  סיכל  כהונתו,  בזמן  התקדימי. 
לתמיכה בקרב ארגוני הנשים, זאת בשל חשש מהישנות 

מקרים דומים בהם יפסקו דיינים פסיקות מקלות. 
כי  ואמר  להתפתחויות  בוארון  הרב  הגיב  השבוע, 
לדעתו יש לפרסם חוות דעת לא פורמלית של בית הדין 
ואין  ערך  שום  אין  בצפת,  הדין  בית  של  שלגט  הגדול 
את  למנוע  בוארון  הגר"צ  מבקש  בכך  תועלת.  שום  בו 
התערבות בג"ץ מאחר ובחוות דעת שאינה פורמלית, אין 
תוקף חוקתי, אך זו תחייב בתי דין ליישמה מצד ההלכה 

היהודית.
''בית  כי  טען  לתלמידיו,  הדברים  את  שאמר  הגר"צ, 
חילול  זה  לאו,  אם  דעתו.  את  לפרסם  חייב  הגדול  הדין 
ה' ובפרט אחרי שהייתה כבר החלטה לכנס את בית הדין 
לומר  חייב  הגדול  הדין  בית  זאת.  למנוע  מנסים  ועכשיו 

את דעתו". 
במענה לשאלה באם האישה תינשא לגבר אחר מה יהיה 
מעמדם של הילדים, פסק הגר''צ בוארון בנחרצות: ''והיה 
ממזרים,  יהיו  שבניה  הרי  תינשא,  המדוברת  האישה  אם 
דין שזה כקליפת  ולא תעזור טענה שיש לה היתר מבית 
השום, דבר שלא היה לעולמים. אין כאן לא פסק דין ולא 

גט. הכל דברים בטלים".

בית דין 
אקטיבי

 עו"ד שמחה רוטמן
 התנועה למשילות ודמוקרטיה

כפופים לחוק
 עו"ד בתיה כהנא דרור

 מנכ"לית 'מבוי סתום'

בג"ץ שוב מתערב בעבודת הדיינים והורה לבית 
הדין הגדול שלא לקיים דיון בערעור שהוגש נגד 

"הגט מצפת", כפי שביקש הראשל"צ הגר"י יוסף  ● 
היועמ"ש לממשלה: אין מקום לדיון  בערעור ● הפתרון 

החרדי: חבר בית הדין הגדול לשעבר הגר"צ בוארון 
קורא לפרסם חוות דעת בלתי פורמלית שתעקוף את 
סמכותם של השופטים: "אין כאן לא פסק דין ולא גט. 

הכל דברים בטלים"

יעקב אמסלם

גט בהכשר בג"צ
הראשל"צ. 
צילום: יעקב 
נחומי, פלאש 90
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ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז הודיע השבוע במפתיע כי שיעורו השבועי יבוטל  גורמים 
בסביבתו מיהרו לטעון כי "בריונים" גרמו לכך, אך לידי 'כל ישראל' הגיעה חלופת מכתבים בין הגר"מ 

לגר"צ בוארון שהיא זו שהובילה לצעד  במכתבים: פולמוס הלכתי סביב נושאי השיעור, שאלות באמונה 
ופסקי מרן הגר"ע יוסף  וגם: התיווך ומכתב ההבהרה שהביא לחידוש השיעור

חלקים נוספים מהשיחות בין ראש הממשלה למו"ל ידיעות אחרונות נחשפים  מוזס הבטיח: "אם נסכים 
על החוק אעשה הכל שתהיה כמה זמן שתרצה"  נתניהו הגיב: "אם תכתוש אותי אטפל בך"  שרה 

נתניהו מסרה עדות בפרשת טובות ההנאה  

יעקב אמסלם

בתדהמה  מאזוז  מאיר  רבי  הגאון  תלמידי  קיבלו  את הבשורה 
כמידי שבוע במוצאי  רבה. בשיעורו השבועי האחרון שהתקיים 
שבת, הטיל הגר"מ פצצה כשהודיע: "זה השיעור האחרון שאני 
נותן". הגר"מ הסביר את החלטתו ואמר: "אין לי כוחות. גם כאבי 

ראש, גם כאבים אחרים. כל שיעור עולה לי במסירות נפש".
הגר"מ מאזוז טען בשיעורו, כי במהלך החודשים בהם מועבר 
השיעור בשידור חי באמצעים שונים, אנשים שיגרו אליו שאלות 
בהם קבלו על הזכרת שמות ידוענים חילונים ועל העלאת שאלות 
להתפאר",  בכדי  שיעור  עושה  שאני  חושבים  "אנשים  באמונה. 
של  שאלות  להביא  אסור  "כאילו  בכאב:  והוסיף  הגר"מ  אמר 
אמונה. יש תשובות שלא טובות? תגידו לי. סתם, לחפש עלילות. 

אני לא מחפש כבוד".
ההודעה הדרמטית ניחתה כאמור בהפתעה רבה גם על סביבתו 
הקרובה שכפי שנודע ל'כל ישראל', לא שותפה בדבר ההחלטה. 
אלו מיהרו להאשים "בריונים", שלדבריהם פעלו בדרכים שונות 
והפעילו לחץ על הגר"מ וכך התקבלה ההחלטה שלא למסור עוד 
הגיעו  הגר"מ  של  לביתו  כי  המקורבים  טענו  עוד  השיעור.  את 

חוברות נאצה וקונטרסים שטרדו את מנוחת רבם.
אלא של'כל ישראל' נודע, כי בניגוד לטענות, הסיבה לביטול 
אחד  לבין  מאזוז  הגר"מ  בין  מכתבים  בחלופת  טמונה  השיעור 
במכתבים,  בוארון.  ציון  רבי  הגאון  הספרדים  הדיינים  מבכירי 
שדבר קיומם נחשף כאן לראשונה, הציג הגר"צ בוארון הערות על 
תוכן שיעוריו של הגר"מ, כפי שנהגו גדולי הרבנים כאשר הייתה 

שורה מחלוקת בניהם. 
הראשון  במכתבו  ישראל',  'כל  לידי  שהגיע  המידע  פי  על 
הגר"מ  של  בשיעורו  המועלים  לנושאים  בוארון  הגר"צ  התייחס 
שאלות  על  קבל  הגר"צ  ה'עמך'.  בקרב  רבים  מאזינים  לו  אשר 
מכך  חששו  את  והביע  לפעם  מפעם  בשיעור  העולות  באמונה 
שמא שאלות אלו נוטעות ספקות בלב חלק מהמאזינים המשתייך 

כאמור ל'עמך'. 
של  ההלכתיות  מחלוקותיו  היה  במכתב,  שהועלה  נוסף  נושא 

הגר"מ עם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל המוזכרות מעת לעת בשיעורים 
ואשר יוצרות מצג בקרב המאזינים, לפיו פסיקותיו של מרן הגר"ע 
במכתבו.  הגר"צ  כתב  במרומים",  "סהדי  משמעיות.  חד  אינן 

"שכל דבריי נכתבו דרך הערה גרידא ולא כתוכחה". 
מקור בכיר המעורה בפרטים אישר כי הגר"מ מאזוז קיבל לידיו 
מעמיק  עיון  לאחר  ראש.  בכובד  לדברים  והתייחס  המכתב  את 
פני  על  המתפרס  תשובה  מכתב  וכתב  הגר"מ  התיישב  במכתב, 
שלושה עמודים. במכתב התגובה, השיב הגר"מ לטענות והסביר 
שמפאת  במכתב,  שהובאה  ההערות  מן  אחת  בכל  מניעיו  את 

כבודם של הרבנים, לא נביאם במלואם.
מאזוז,  הגר"מ  תגובת  קבלת  לאחר  שנשלח  השני  במכתבו 
חזר הגר"צ בוארון על הדברים בתוספת הבהרה. על טענתו נגד 
העיסוק באמונה ציין הרב בוארון כי "שיעורים אלו טובים, אבל 
צריך תלמידים מקשיבים שבאמת רוצים לדעת. לדרוש אל המון 
העם בעניינים שהם לא פחותים ממעשה מרכבה... הרי זה מביך 
ושלום.  חס  באמונה  לספקות  ומכניסם  השומעים  מרבית  את 
שלמה...  באמונה  מאמינים  השיעור  שומעי  של  מקצה  כאשר... 
חבל להכניסם בחקירות". לאחר קבלת המכתב השני אותו קרא 

בעיון הגר"מ מאזוז, באה כאמור ההודעה במוצאי שבת האחרון 
על דבר ביטול השיעור.

אלא שגם בשלב זה לא תמה הסאגה. גורמים בעלי עניין ניסו 
להציג זאת כהתנצחות בין הרבנים הגאונים, אך רב ספרדי בכיר 
הרוחות.  להרגעת  האחרונים  בימים  פעל  הקורה,  לעובי  שנכנס 
מצד  הבהרה  מכתב  לשיגור  הבכיר  הרב  פעל  מאמציו,  במסגרת 
הגר"צ בוארון לגר"מ מאזוז בו הדגיש כי לדברים לא הייתה כוונה 
למנוע את קיומו של השיעור - כפי שדאגו גורמים אינטרסנטיים 
להציג - וכי הוא מבקש מכבוד תורתו להמשיך במנהגו במסירת 
נשלח  בפרשה,  הבהרה  מכתב  כי  נודע,  ישראל'  ל'כל  השיעור. 

בימים האחרונים לביתו של ראש ישיבת הגר"מ מאזוז.
חלופת  כל  כי  ישראל'  ל'כל  אומר  בפרשה  המעורה  גורם 
מי  "היו  תורה.  לגדולי  כיאה  מכובדת  בצורה  נעשתה  המכתבים 
שהיה להם אינטרס להבעיר אש ודאגו כי הדברים יתקבלו בצורה 
גם אלו לא תיארו לעצמם את תוצאות  שלילית". לדברי הגורם, 

מעשיהם, "הם לא חלמו שהרב יבטל בשל כך את השיעור". 
עם סגירת הגיליון, נודע כי מכתב ההבהרה שנשלח אל הגר"מ 

מאזוז פעל את פעולתו וכי השיעור השבועי ימשיך במתכונתו.

שי בן מאיר

"תיק 2000": הפרשייה העוסקת בשיחות בין ראש הממשלה 
בנימין נתניהו למו"ל ידיעות אחרונות ארנון )נוני( מוזס, ממשיכה 
להסתעף ופרטים חדשים על תוכן השיחות וניסיונות ה"דיל" בין 

הצדדים מתגלים. 
מוזס  אמר  השנים,  בין  בפגישה  ב"הארץ",  דיווחים  פי  על 
מכך  נובעות  ידיעות,  קבוצת  מצד  נגדו  המתקפות  כי  לנתניהו 
שהוא אינו יכול לשבת בשקט, בזמן שנתניהו מאיים להרוס את 

מפעל החיים המשפחתי, על ידי הקמת החינמון "ישראל היום". 
אותו  יכתשו  אחרונות"  ב"ידיעות  אם  כי  הבהיר  מצדו  נתניהו 
כי  והוסיף  בו",  "לטפל  ידאג  הוא  ב-2015  הבחירות  במערכת 

הטיפול יערך במסגרת החוק. 

בחדשות 2 נחשף אחד המשפטים שמוזס אמר לנתניהו: "אם 
אני ואתה נסכים על חוק, אני אעשה כל מה שאני יכול שתהיה פה 
כמה זמן שתרצה. אני מסתכל לך בעיניים ואומר לך את זה בצורה 

הברורה ביותר".
עיתונאים  רשימת  להציג  לנתניהו  הציע  מוזס  כי  דווח  עוד 

המקורבים אליו, שיקלטו באופן מיידי במערכת ידיעות. 
במקביל, בכירי העיתון, כמו נחום ברנע וסימה קדמון, פרסמו 
השבוע ב"ידיעות אחרונות", טורים אישיים המתייחסים לפרשה, 
בהם טענו כי מעולם לא קיבלו הוראות ממוזס מה לכתוב ומה לא 
לכתוב. מנגד, עיתונאים שעבדו בעבר בידיעות, סיפרו על כתבות 

שונות שצונזרו בהוראה מגבוה. 
במסגרת הפרשה המשטה גובה עדות מהח"כים שהיו מעורבים 
שבתקופה  לוין,  יריב  השר  בהם  היום,  ישראל  חוק  בקידום 
הרלוונטית היה יו"ר הקואליציה ויו"ר ועדת הכנסת, וח"כ איתן 

כבל שיזם את הצעת החוק. בנוסף צפוי לתת עדות בפרשה השר 
זאב אלקין. 

מסרה  נתניהו  שרה  הממשלה  ראש  רעיית  כי  דווח,  כך  בתוך 
השבוע עדות בפרשה השנייה "תיק 1000", בה חשוד נתניהו כי 
מאנשי  חריפים,  ומשקאות  יקרים  כסיגרים  הנאה,  טובות  קיבל 
עסקים ובראשם ארנון מילצ'ן. ראש הממשלה עצמו צפוי להיחקר 

בשלישית בזמן הקרוב. 
התייחס  מוזס,  נוני  יריבו  עם  הקשר  חשיפת  מאז  לראשונה 
נתניהו בפומבי לפרשה, בכינוס מזכירות הליכוד ואמר: "אני מנוע 
מלהתייחס בהרחבה, אבל עכשיו כשאני מודע לכל הפרטים אני 

חוזר ואומר: לא יהיה כלום, כי אין כלום".
הוא הוסיף: "יש בנו תמיכה אדירה. אני רואה את זה בציבור 
וברשתות החברתיות. לא רק ציבור בוחרי הליכוד, אלא בשדרות 

רחבות של העם. זה מחמם את הלב ונוגע לליבי מאוד"

המכתב שגרם לביטול השיעור

"אם תכתוש אותי אטפל בך"

הגר"צ בוארון.                צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 הגר"מ מאזוז.                               צילום: פלאש 90

בלעדי
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 שוודיה: "רוסיה מפיצה חדשות מזויפות במדינה"
לא רק בארצות הברית: שוודיה האשימה השבוע את רוסיה בהפצת חדשות כוזבות, 
מתוך מטרה להשפיע על עמדות הציבור ועל קבלת ההחלטות במדינה הסקנדינבית. 
לפי דו"ח של המכון השוודי ליחסים בינלאומיים, רוסיה פרסמה דיווחים מטעים באתר 
ניסו לבחוש בפוליטיקה  חדשות רוסי בשם "ספוטניק". כמו כן פוליטיקאים רוסיים 

המקומית.  
לדברי חוקרי המכון, "הרמה המפורטת של החדשות הכוזבות, והשימוש בשמות 
על  למודיעין  גישה  ישנה  המסמכים  למפיצי  כי  האפשרות  על  מצביעה  מוכרים  לא 
החברה השוודית".  ראש ממשלת שוודיה, סטפן לופבן, אמר כי אינו יכול לשלול את 

האפשרות שרוסיה מנסה להשפיע על הבחירות שיערכו ב–2018.  

 איראן: מאות אלפים נפרדו מהנשיא לשעבר
רחובות טהראן מלאו השבוע )שלישי(, במאות אלפי 
האשמי  אכבר  לשעבר,   מהנשיא  שנפרדו  אדם  בני 
בטקס  בלבו.  שלקה  לאחר   82 בגיל  שמת  רפסנג'אני, 
עלי  האייתוללה  העליון  המנהיג  השתתפו  הפרידה 
חמינאי והנשיא חסן רוחאני, שהוביל יחד עם רפסנג'אני 

את הסכם הגרעין עם המערב.
של  הרביעי  נשיאה  היה  רפסנג'אני  אייתוללה 
שתי  במשך  בתפקיד  וכיהן  האסלאמית,  הרפובליקה 
לגורם  נחשב   .97 עד   89 השנים  בין  רצופות  קדנציות 

מתון וזכור באיראן כאדם שהצליח לשכנע את חומייני לקבל את הסכם השלום שהביא 
לסיומה של מלחמת איראן-עיראק, בה נהרגו מיליון איש.

 סוריה: עוזרו של אייכמן מת בודד, סגור במרתף
בצרפת דווח השבוע כי אלויס ברונר, פושע נאצי וסגנו 
כ-16  לפני  מת  ימ"ש,  אייכמן  אדולף  הנאצי  הצורר  של 
שנה במרתף נעול בדמשק, תוך שהוא סובל סבל רב. לפי 
הדיווח, ברונר, שהצליח לחמוק מעונש כשנמלט לסוריה 
ה-90  שנות  סוף  לקראת  נכלא  אל-אסד,  לחאפז  ויעץ  

במרתף בדמשק, "מטעמים ביטחוניים". 
במרתף,  נסגר  הוא  כי  סיפרו  ברונר  של  ראשו  שומרי 
נסגרה  "הדלת  וכי  הגנתי,  בית  מעצר  של  כעשור  לאחר 
ולעולם לא נפתחה שוב". לא דווח מה הסיבה המדויקת 

לכך שאסד האב נטש את ברונר, אך מה שברור שהוא סבל סבל רב בימיו האחרונים, 
הוא לא התקלח וסבל מרעב. צייד הנאצים קלרספלד אמר, כי הוא "מרוצה לשמוע כי 

הוא העביר את שנותיו האחרונות בתנאים רעים ולא חי ברווחה".

 בייג'ין: נלחמים בזיהום האוויר של המנגלים
שבוע לאחר שענן כבד של זיהום אוויר אפף את בייג'ין, הודיע ראש העיר כי הוא 
מנגלים,  אחר  בחיפוש  הרחובות  את  תסרוק  היחידה  בערפיח.  שתלחם  יחידה  מקים 
שריפת אשפה, וכבישים מאובקים. כמו כן, בייג'ין תסגור את תחנת הכוח המבוססת 
פחם בעיר, בנוסף ל-500 מפעלים מזהמים שיסגרו ו-300 אלף רכבים ישנים שירדו 

מהכביש.
למרות ההצהרות החגיגיות, היחידה החדשה עשויה לסייע רק במעט במלחמה נגד 
זיהום האוויר החמור שאופף את העיר. היחידה תתמקד בזיהום מקומי, אך תתעלם 
מתחנות הכוח והמפעלים שמחוץ לעיר ומ-5 מיליון הרכבים בעיר, שאחראים ל-31% 
מזיהום האוויר המסוכן ביותר. הסיבה לעצימת העיניים, חשש סיני משינויים נרחבים 

שעשויים להשפיע על הכלכלה. 

 פולין: שר החוץ נפגש עם נציגי מדינה שאינה קיימת
לא בכל יום נפגש שר חוץ של מדינה חשובה באיחוד 
הגלובוס.  על  נמצאת  שלא  מדינה  נציגי  עם  האירופי 
ושצ'יקובסקי,  הפולני, ויטולד  החוץ  שר  סיפר  השבוע 
לכתבים כי הוא נפגש עם נציגי 20 מדינות במטרה לקדם 
הביטחון  במועצת  לחברות  פולין  של  מועמדותה  את 
של האו"ם בשנה הבאה. ושצ'יקובסקי התגאה כי נפגש 
"סן  נציגי  עם  היתר  בין  קריביות,  מדינות  נציגי  עם  גם 
אסקובר", שהיא, למקרה שתהיתם, מדינה שאינה קיימת. 
 22 לאחר  עייף  היה  כי  טעותו  את  הסביר  החוץ  שר 

שעות שבילה בטיסות, וכי הוא התכוון למדינה קריבית בשם "סן קריסטובל וניווס". 
ההסבר לא שכנע את הגולשים, שמיהרו לחגוג על חשבון השר ברשתות החברתיות.  

 קטאר: כבד את אביך – בצו בית המשפט
מה עושים כשהבן לא מגיע לבקר? בקטאר פונים לביהמ"ש. בית המשפט במדינה 
במפרץ הפרסי חייב צעיר כבן 30 לבקר את אביו הקשיש פעמיים בשבוע. הבן הסביר 
בבית המשפט את סירובו לבקר את אביו, בטענה כי הוא חושש ממנו, אף השופט לא 

התרשם מהחשש וחייב את הבן לבקר את אביו בימי שני וחמישי.

כותרות השבוע בעולם
העולם מאויב לאוהב

בשבוע הבא יכנס דונלד טראמפ לתפקידו כנשיא ארצות הברית, אך 
הסערות ממשיכות לרדוף אותו - לפי דו"ח של המודיעין האמריקני 
רוסיה מחזיקה במידע מביך על הנשיא הנבחר ● טראמפ הכחיש 
ותקף: "חדשות מזויפות, האם אנחנו חיים בגרמניה הנאצית?" ● 

אובמה נשא את נאום הפרידה: "אמריקה טובה וחזקה יותר"

בעריכת חיים פרידלנדר

שמעון ליברטי

ביום שישי הבא כבר יושבע דונלד טראמפ לנשיא 
ה-44 של ארצות הברית, הנשיא היוצא ברק אובמה 
נשא השבוע את נאום הפרידה שלו, אבל השערוריות 

ממשיכות לרדוף את הנשיא הנבחר. 
כלי תקשורת בארה"ב דיווחו השבוע כי המודיעין 
ולפיו  דו"ח,  ולטראמפ  לאובמה  הציג  האמריקני 
והיא  טראמפ,  על  מביך  במידע  מחזיקה  רוסיה 
עשויה להשתמש בו בכדי לסחוט את הנשיא הנבחר. 
ידי  על  חובר  הדו"ח  כי  הבהירו  המודיעין  סוכני 
גורם פרטי, שלטענתם נחשב כאמין, וכי הם מנסים 
לבדוק את אמיתות הדברים. לפי הדיווחים המחבר 
כריסטופר סטיל, קצין לשעבר בסוכנות הביון  הוא 

הבריטית. 
הטענות  את  לאמת  הצליחו  לא  התקשורת  כלי 
של  מעשיו  על  מביכים  סיפורים  שכלל  בדו"ח, 
הדו"ח  את  פרסמו  אך  ברוסיה,  כשביקר  טראמפ 
תוך הסתייגות. כך למשל אתר באזזפיד, שחשף את 

המסמך ציין כי יש להטיל ספק במהימנותו. 
את  ותקף  וכל  מכל  הטענות  את  הכחיש  טראמפ 
סוכנויות הביון של מדינתו: "סוכנויות הביון לא היו 
לציבור.  לדלוף  מזויפות  לחדשות  לאפשר  צריכות 
בגרמניה  חיים  אנחנו  האם  נגדי.  אחרון  ניסיון 
הנאצית?", כתב. הוא הוסיף כי אין לו כל קשר עם 

רוסיה. 
מחזיקים  הרוסים  כי  נטען  שבו  הדו"ח  מחבר 
בתיעוד מביך של נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד 
טראמפ הוא כריסטופר סטיל, קצין לשעבר בסוכנות 
הביון הבריטית )MI6(. כך מסרו גורמים המעורבים 
סטריט  ה"וול  של  דיווח  פי  על  הפרשה,  בפרטי 

ג'ורנל".
לתפקיד  כניסתו  לרגל  שכינס  עיתונאים  במסיבת 
מדובר  לדבריו  לנושא.  והתייחס  טראמפ  שב 
ב"שטות שפורסמה, אולי על ידי סוכנויות המודיעין, 
שסוכנויות  בושה  זו  להיכתב.  צריכה  הייתה  ולא 
להתפרסם".  כזה  שקרי  למידע  אפשרו  המודיעין 
ורוסיה  פוטין  "הנשיא  ואמר:  לרוסיה  התייחס  הוא 
הודיעו היום שמדובר בחדשות מזויפות. אני מכבד 
את זה. אני לא יודע אם אסתדר עם ולדימיר פוטין, 
אני מקווה שכן. אם פוטין מחבב את דונלד טראמפ 
מבחינתי זה נכס, בגלל שיש לנו יחסים איומים עם 
רוסיה. פוטין מאמין שאהיה פחות קשוח מקלינטון? 
נו באמת", עקץ את הדיווחים כי הוא למעשה "איש 
של" פוטין. יחד עם זאת, לראשונה האשים טראמפ 
כי  ואמר  בארה"ב  למחשבים  בפריצה  רוסיה  את 

פוטין לא היה צריך לעשות זאת. 
טראמפ התייחס גם לנושא ניגוד האינטרסים בין 
ואריק,  דון  בניו,  כי  ואמר  הרבים  לעסקיו  תפקידו 
איתו.  להתייעץ  מבלי  טראמפ,  חברת  את  ינהלו 

טראמפ  של  בכוונתו  כי  דווח  השבוע  יותר  מוקדם 
למנות את חתנו היהודי ג'ארד קושנר לתפקיד יועץ 
תפקיד  תקבל  איוונקה  בתו  גם  וכי  לנשיא,  בכיר 
בבית הלבן, ולכן גם היא תפרוש מניהול האימפריה 

המשפחתית. 
טילרסון,  רקס  המיועד  המדינה  מזכיר  כך  בתוך 
אמר השבוע בשימוע שנערך לו בסנאט לפני אישור 
כי  הישראלי-פלסטיני,  לסכסוך  בהתייחסו  תפקידו, 
עוד  האלימות,  את  למנוע  הפלסטינית  ההנהגה  על 
קודם לדיון על ההתנחלויות. הוא תקף את העמדה 
של ממשל אובמה בנוגע להחלטת מועצת הביטחון 
נגד ההתנחלויות ואמר: "ההחלטה לא עוזרת. היא 
למעשה חותרת תחת התנאים להמשך השיחות, זה 

לא יוביל לפתרון". 
יש  הלבן,  לבית  לכניסתו  נערך  שטראמפ  בזמן 
הסגלגל.  החדר  את  ומפנה  החפצים  את  שאורז  מי 
נאום  את  השבוע  נשא  אובמה,  ברק  היוצא  הנשיא 
הפרידה, בשיקגו, בה התחיל את המירוץ לנשיאות. 

בין  ואמר  כהונתו  של  ההישגים  את  מנה  הוא 
שנים  שמונה  לפני  לכם  אומר  הייתי  "אם  היתר: 
אומר  הייתי  אם  הגדול,  מהמיתון  תצא  שאמריקה 
הקובני,  העם  עם  ביחסים  חדש  פרק  שנפתח  לכם 
לירות  מבלי  איראן  של  הגרעין  תוכנית  את  נעצור 
אפילו ירייה אחת, ונחסל את המוח שמאחורי פיגועי 
11 בספטמבר – הייתם אומרים לי שהרף שלי גבוה 
עשיתם.  שאתם  מה  זה  שעשינו.  מה  זה  אבל  מדי. 

ענינו לתקוות של אנשים". 
וחזק  יותר  טוב  מקום  היא  "אמריקה  לדבריו, 
את  כשהתחלתי  שהיה  ממה  מידה,  קנה  בכל  יותר, 

הכהונה".
לנשיא  השלטון  להעברת  התייחס  היוצא  הנשיא 
יהיה  העולם  ימים  עשרה  "בעוד  ואמר:  הנבחר 
העברת   - שלנו  הדמוקרטיה  של  ההיכר  לסימן  עד 
הבטחתי  הממשלים.  בין  חלקה  בצורה  השלטון 
הכל  יעשה  שלי  שהממשל  טראמפ  הנבחר  לנשיא 
עשה  בוש  שהנשיא  כמו  חלק,  יהיה  שהמעבר  כדי 
נופלים  אנו  הסירה,  באותה  יחד  כולנו  בשבילי. 

וקמים כאחד".
 על רוסיה וסין אמר אובמה: "יריבות כמו רוסיה 
 - בעולם  שלנו  ההשפעה  על  לאיים  יכולו  לא  וסין 
אלא אם נוותר על מה שאנחנו מאמינים בו ונהפוך 
בבריונות  שנטפלת  גדולה  מדינה  לסתם  עצמנו  את 
בדאעש  המלחמה  על  שלה".  הקטנות  לשכנות 
אמר: "הקואליציה נגד דאעש חיסלה את המנהיגים 
מהטריטוריה  מחצית  וכבשה  הארגון  של  הבכירים 
שלו. דאעש יחוסל וכל מי שיאיים על אמריקה לא 

יהיה בטוח".
הבחירות  בסיסמת  אובמה  סיים  הנאום  את 
המפורסמת שלו "yes we can" - כן אנחנו יכולים. 
והוסיף לקול מחיאות הכפים של תומכיו: "ועשינו 

את זה".

אובמה בנאום הפרידהטראמפ. מכחיש



טויוטה זמיר ירושלים - סוכנות משנה טויוטה
 toyota-zamir.co.il ו   02-6580900 טל'  י-ם.  שאול,  גבעת   ,62 נשרים  כנפי   - טויוטה  בית 

* התמונה להמחשה בלבד | ט.ל.ח

דגמי טויוטה 2017 מחכים לכם עכשיו באולם התצוגה

הדרך שלך 
לטויוטה חדשה



סוף עונה 

א’- ה’ - 10:00 עד 21:00.  ו’ - 10:00 עד 13:00.                                          

 מכירת 

 מכנסיים אקסוס 
קולקציה קודמת

59₪רק

מכנסיים וורונין/ברבריס 
קולקציה קודמת

99₪רק

חולצות תווית שחורה 

2 ב-100

חולצות תווית אפורה

2 ב-120

חולצות תווית זהב

2 ב-130

 רבי עקיבא 52 בפסאג’ מעל ברון כובעים

באקסוס
עניבות משי מודפסות

45₪רק



סוף עונה 

מעילי צמר 
מידות 50 ומעלה

289₪רק

צעיפים 

29₪רק

סוודרים כותנה 

65₪רק

 נעלי רוקפורט 
כל הדגמים 

מידות 43 / 44 / 45
289₪רק

ענקית!!! 

חליפות אקסוס 
קולקציה קודמת

189₪רק

חליפות ורונין/ברבריס 
קולקציה קודמת

399₪רק

 רבי עקיבא 52 בפסאג’ מעל ברון כובעים

באקסוס



   ט"ו בטבת תשע"ז 1013/1/17

ההצעה והטיוח

קריאות ביניים
ארי קלמן

כשמרבית  השבוע,  שלישי  ביום  חשיפה:   
חברי הכנסת לא היו במשכן, נפגש מזכיר ועד 
שני  עם  קאופמן  אהרון  חיים  הרב  הישיבות 
כי  נודע  למדור  בחשאיות.  חרדים  כנסת  חברי 
של  החדשות  התקנות  בנושא  עסקה  הפגישה 

משרד הביטחון בחוק הגיוס.
על  ידו  את  לשים  הצליח  ביניים'  'קריאות 
בתקנות  שמדובר  מתברר  החדשות.  התקנות 
לקבל  ישיבות  על  ביותר  להקשות  שעשויות 
ראש  התקנות,  בין  מגיוס,  לפטור  אישורים 

יוכל להיות בעל עבר  ישיבה לא 
מחויבת  תהייה  ישיבה  פלילי; 
וועדת התכנון,  אישור  לקבל את 
תקרא  לא  היא  אישורים  ובלי 
ישיבה; ראש הישיבה יהיה חייב 
להצהיר כי בישיבה לומדים תורה 
מוסר  שבע"פ,  תורה  שבכתב, 
ישיבה  או  כולל  בנוסף,  וחינוך. 
יכללו בחוק רק אם עומדים בכל 
הביטחון  משרד  שמציב  היעדים 
בתחילת שנת הלימודים א' אלול. 
תוכר  שלא  שישיבה  שאומר  מה 
או  הלימודים,  שנת  בתחילת 

ישיבה שתפתח לאחר שנת הלימודים, לא תוכר 
לצורך דיחוי 'תורתו אומנתו'.

 מי מתנכל ל'מאמי הלאומי'? סדרת כתבות 
כיצד  תיעדה   2 בחדשות  השבוע  ששודרה 
אינטרסים  לקידום  פועלים  שונים  גורמים 

במשרד הבריאות בתמורה לכסף. 
לשאלתנו האם יש מי שעומד מאחרי הכתבות, 
השיב ליצמן: "כן, יש כאן ח"כ שעומד מאחורי 
זה.  מדובר במיקי רוזנטל )המחנ"צ(, נראה לי 
שלו.  חוק  בהצעת  תמכתי  שלא  כועס  שהוא 

עכשיו הוא מנסה להחזיר לי".  
בימיים  כי  התבדח  אף   הבריאות  שר 
המזכירה,  מול  פגישה  כל  בדק  האחרונים 
עצם  על  שילמו".  וכמה  הפגישה  את  יזם  "מי 
עיתונאי  כל  או  אתה  "גם  השר:  אמר  התחקיר 
אחר שיבקש לקבוע איתי פגישה, היא תאושר. 

אני נפגש עם כל מי שמבקש ממני". 
מיקי רוזנטל מסר ל'קריאות ביניים': "כדאי 
הכבדות  האשמות  עם  יתמודד  ליצמן  שהשר 
שהוא  הסיוע  על   2 חדשות  מתחקיר  שעולות 
שהוא  העובדה  ועל  הטבק  לחברות  מעניק 
זאת,  בחולים.  הפגיעה  את  במחדליו  מגדיל 

במקום להפיץ נגדי בדיות". 
 

במערכות  המשקופים  רעדו  השבוע   
עוסק   2000 תיק  כי  כשנחשף  התקשורת, 
הטוב"  ל"ידידו  הממשלה  ראש  בין  במגעים 
ל'קריאות  אולם  מוזס.   - מילצ'ן  לא   - ארנון 
רעדו  ויז'ניץ  בקריית  גם  כי  נודע  ביניים' 
על  שעלו  הטרקטורים  בגלל  ולא  המשקופים, 
בית המדרש של החסידות. מדובר ביו"ר סיעת 
יהדות התורה, שיש מי שחשב שהוא זה ששמו 
עם  שהתלוצץ  החינוך  שר  סגן  לפרשה.  נקשר 
לחקירות  "להשתרבב  שהצליח  כך  על  מוזס 
מצחיק".  לא  "זה  כי  נענה  הממששלה",  ראש 
ברחוב  הייתי  "היום  לייזר,  מנחם  של  לדבריו 

בירושלים וניגשו אלי כדי לחזק את ידי". 

  ולעניין שפחות הצחיק את סגן השר. שבוע 
לאחר תקיפתו של מאיר פרוש ובנו ישראל על 
לא  מדוע  להבין  ניסינו  קיצוניים,  גורמים  ידי 
קיבל סגן השר אבטחה צמודה מהמשרד, כפי 
שהיה מקבל ממשמר הכנסת, לו לא היה הופך 
והפנו  לענות  סירבו  החינוך  במשרד  לנורבגי. 

אותנו ליועץ של פרוש. 
כך או כך ל'קריאות ביניים' נודע כי מאחורי 
מעצר התוקף עומד סיפור מעניין. 
המינים  כנסת  שחבר  מתברר 
ל'עדה  מסייע  היה  )לשעבר( 
אנשיה  מעצרי  עם  החרדית' 
המשונות  השונות,  בהפגנות 
מעצר  אחר  שגם  כך  והרבות, 
התוקף השבוע קיבל סגן השר את 
'העדה'  מאיש  המסורתי  הטלפון 
את  לשחרר  לסייע  התבקש  והוא 

התוקף.
התלונן  לא  שאומנם  פרוש, 
לסייע  בנימוס  סירב  במשטרה, 
ירושלים  שאנשי  כך  זה,  במקרה 
אורי  להם,  שיסייע  אחר  ח"כ  למצוא  נאלצו 
כזה.  טלפון  שקיבל  הכחיש  שמצידו  מקלב, 
כדרכנו בקודש נעקוב ונראה האם אנחנו לקראת 
משבר נוסף ביחסי דגל התורה –אגודת ישראל.

בשבת  המרכולים  פתיחת  על  המאבק    
הממשלה.  שרי  את  להעסיק  המשיך  קודש, 
בתחילת השבוע טען שר המדע אופיר אקוניס 
לדת  התקרבות  "יש  כי  הממשלה,  בישיבת 
ומסעדות  מתמלאים  הכנסיות  בתי  אביב,  בתל 
גם את אלה  נפתחות, אבל צריך לכבד  כשרות 
שלא שומרים שבת". ראש הממשלה, שכידוע 
"מסעדות  השיב:  להגיב,  מבלי  בלענות  אלוף 
כשרות? נשמע טוב! יש לך המלצות?". קוראי 
את  בבלפור  למעון  לשלוח  מוזמנים  המדור 
המסעדה האהובה עליהם, משוכנעים שמילצ'ן 

יצליח לעמוד בתשלום.

  חבר הכנסת אורן חזן תפר השבוע חליפות, 
לא רק בגלל אירוסיו, אלא גם לכבוד התפקיד 
ראש  יושב  מקום  ממלא   – מונה  אליו  החדש 
הקואליציה. בדיקה של 'קריאות ביניים' העלתה 
כי חזן יזכה להיכנס לספרי ההיסטוריה, כראשון 
שאייש את התפקיד. לא זאת בלבד, אלא שגורם 
במפלגת השלטון הסביר לנו כי מדובר בתפקיד 
נטול תוכן. "אין לזה כל משמעות. מה גם שדוד 
חזן",  בידי  הקואליציה  את  יפקיר  לא  ביטן 

הסביר הגורם.
המינוי  על  התמרמרו  ב'ליכוד'  כנסת  חברי 
"לא  כי  בטענה,  הממשלה  ראש  לאנשי  ופנו 
משמעת  לו  הייתה  שלא  כנסת  שחבר  הגיוני 
יו"ר  מקום  כממלא  ישמש  קואליציונית 
הקואליציה". ביטן עצמו הסביר לכתבי הכנסת 
נוסף  צ'אנס  לתת  נועד  "התפקיד  כי  השבוע, 
טוב  מזל  ברכת  נשגר  רק  אנחנו  חזן".  לאורן 
לבבית לח"כ על התפקיד ועל האירוסין, ונזכיר 

לו ממי הוא קיבל ברכה ומתי. 

תקנות הגיוס נחשפות
מסמך התקנות החדשות בחוק הגיוס והפגישה 

החשאית  ליצמן חושף מי לדעתו עומד מאחורי 
התחקיר על משרד הבריאות  נתניהו מחפש 

המלצות למסעדות בתל אביב וגם: הקשר של 
יו"ר סיעת יהדות התורה לחקירות רה"מ











הניצחון 
על הטרור
ביהמ"ש בארה"ב חייב את איראן וסוריה לפצות 
את הורי התינוקת החרדית חיה זיסל בראון הי"ד, 
שנרצחה בפיגוע דריסה בירושלים, בסך של 178 

מיליון דולר 

מנדי קליין

חוייבו  וסוריה  איראן  בטרור:  המלחמה 
שנרצחה  החרדית  התינוקת  הורי  את  לפצות 
הי"ד, בסך  זיסל בראון  חיה  בפיגוע הדריסה 

של 178 מיליון דולר. 
משפט  בבית  המדינות  את  תבעו  ההורים 
אזרחות  יש  ולבתם  מאחר  הברית,  בארצות 
אמריקנית, בטענה כי איראן וסוריה מממנות 
שנטל  ארגון החמאס,  של  הטרור  פיגועי  את 

אחריות על פיגוע הדריסה המדובר. 
דרשן- ניצנה  עו"ד  היא  אותם  שייצגה  מי 
המתמקד  הדין",  "שורת  מארגון  לייטנר, 
ארגוני  נגד  בינלאומית  משפטית  במערכת 
ברור שמחיר  מסר  שולח  "פסק־הדין  הטרור. 
כבד יושת על כל מי שמממן טרור ושופך דמם 
של חפים מפשע. נמשיך לרדוף ללא הרף את 

העומד  משפטי  אמצעי  בכל  ואיראן  סוריה 
לרשותנו, על מנת שלקורבנות הטרור ייעשה 

צדק", מסר הפרקליטה לאחר פסק הדין.
פיגוע הדריסה, התרחש בגל הטרור בשנת 
בירושלים.  הקלה  הרכבת  בתחנת   ,2014
ההורים, שמואל וחנה ובתם הבכורה בת ה-3 
חזרו  ציפייה,  שנות  לאחר  שנולדה  חודשים, 
מתפילת בכותל המערבי, כשהמחבל עלה על 

המדרכה ודרס את העגלה. 
נפצע.  ואביה  במקום  נרצחה  זיסל  חיה 
בנוסף נרצחה בפיגוע תיירת שהייתה בשלבי 

גיור, קארן ימימה. 
הפיגוע,  לאחר  חודשים  עשרה  כזכור, 
כשבצורה  נוספת,  בת  בראון  לזוג  נולדה 
לבית  היולדת  את  שהבהיל  החובש  מרגשת 
בתינוקת  שטיפל  חובש  אותו  הוא  החולים, 

שנרצחה בפיגוע. 

דובר צה"ל הכחיש דיווח לפיו בצבא הציעו 
לאביו של החייל היורה אלאור אזריה הקלה 
בעונש אם לא יערערו על ההרשעה   אך 

בחדשות 2 חשפו את ההקלטה מהשיחה בין 
המח"ט לאב  פרקליטי אזריה פנו לשר 

הביטחון ליברמן: "עבירה פלילית"

שי בן מאיר

אלאור  מחברון,  היורה  החייל  פרשת 
אזריה, ממשיכה להסתבך: בחדשות 2 נחשף 
כי בצה"ל פנו לאביו של אלאור, צ'רלי אזריה, 
שלא  לכך  בתמורה  בעונש  הקלה  לו  והציעו 

יערערו על ההרשעה בהריגה. 
כי  וטען  הפרסום  את  הכחיש  צה"ל  דובר 
הצבא  בפגישה  וכי  שגוי"  ב"פרסום  מדובר 
לסיוע.  זקוקה  המשפחה  האם  לבדוק  ביקש 
עוד נמסר כי, "דובר צה"ל מבקש להדגיש כי 
נקי  משפטי  להליך  זכאי  אזריה  אלאור  סמל 
וחף מלחצים ומטופל על ידי מפקדיו באופן 

שוטף כמו כל חיילי צה"ל".
 2 בחדשות  נחשפה  רביעי  שביום  אלא 
גיא  כפיר  מח"ט  משיחת  המלאה  ההקלטה 
חזות עם צ'רלי אזריה. בין היתר אמר המח"ט: 
"מה שאני מציע לך זה את הדברים הבאים: 
הראשי  הסנגור  עם  אותך  להפגיש  יכול  אני 
אפשרויות  איזה  לך  ישמיע  שהוא  צה"ל  של 
הסנגוריה  דרך  איתן  להתקדם  יכול  אתה 
ובין אם  ייעוץ בנוסף,  זה  של צה"ל, בין אם 
לי  אין  ההגנה.  של  לצוות  מישהו  לצרף  זה 
השכלה משפטית, אני יודע רק ממה שקראתי 
הקו  האחרון,  השבוע  בסוף  שלמדתי  וממה 
הגנה הזה שבו לפחות ממה שקראתי, הוא לא 

היה מוצלח עד עכשיו".
מוכן  לא  הוא  כי  הבהיר  מצידו  אזריה 
יורשע בהריגה, ואף העלה את החשש  שבנו 
עליו  יאסר  ההריגה  סעיף  ובשל  שמאחר 
לשאת נשק, יתכן וגורמים עויינים ינסו לפגוע 
בו. חזות הגיב: "צ'רלי, את כל הדברים האלה 
אנחנו יכולים לפתור, מכיסוי מודיעיני שנדע 
איזה איומים בדיוק יש עד לאישור חריג לאור 
פתירים  האלה  הדברים  כל  שקיים,  האיום 

צ'רלי, זה כסף קטן".
האב:  את  ולשכנע  לנסות  הוסיף  המח"ט 
"עכשיו אני אומר, אתה יודע מה אל תחליט 
הצבאי,  הראשי  הסנגור  עם  שב  בוא  עכשיו, 
בוא שב עם עוזר הרמטכ"ל, בוא שב עם ראש 
אכ"א, שמע אותם, בוא שב עם אלוף פיקוד 

מרכז. אתה לא חייב לחתום".
שבנו  מוכן  לא  הוא  כי  האב  אמר  בנוסף 
כי  הבהיר  המח"ט  אך  בכלא,  נוסף  יום  ישב 
אזריה יישב בכלא, אך יתכן לדבר על הפחתה 

והקלה בעונש. 
הדין  עורכי  אזריה,  אלאור  של  פרקליטיו 
הפרסום,  על  זעמו  כץ,  ואילן  בסרגליק  אייל 
ליברמן,  אביגדור  הביטחון  לשר  ובמכתב 
כדי  לכאורה  העולים  "הדברים  כי  טענו 

עבירות פליליות".
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ארבעס
יענקי קצבורג

בתוך ימי השבעה לפטירתו של הגאון הצדיק רבי 
אסר  בצוואתו  כי  התברר  זצ”ל,  שפירא  משה 
המשפחה.  אישור  ללא  תורתו  דברי  את  להדפיס 
בני  ידי  על  השבוע  בתחילת  שפורסמה  במודעה 
גמורה,  בקפידא  רשות  אחד  לאף  “אין  נכתב  המשפחה 
להוציא לאור בכל צורה שהיא, את דברי תורתו הן בארץ 
והן בחו”ל - ללא קבלת רשות מפורשת מבני המשפחה”. 
ממוני  עניין  אינה  הנחרצת,  להודעה  הסיבה  כי  מתברר 
אלא בשל הקפדתו היתירה על דברים המתפרסמים בשמו, 

שיפורסמו בדיוק מוחלט. 

מטוס ‘אל על’ שהתעכב 
מניו  ויצא  בהמראה 
יורק ביום חמישי בשעה 
22:45 הגיע לישראל ביום 
שישי ערב שבת קודש פרשת ויגש 
לפני  שעה  כחצי   -  15:40 בשעה 
זמן הדלקת נרות שבת. על הטיסה 
שלמה’  ‘עטרת  ישיבת  ראש  היה 
לביתו  שהגיע  סורוצקין  הגרש”ב 
 16:10 בשעה  שמש  בית  בעיר 
מנתב”ג.  מהירה  נסיעה  לאחר 
בניו  התעופה  בשדה  כי  יצויין 
יורק נצפה גם ראש רשת הכוללים 
הגר”א  באהליך’  ‘יששכר 
בגלל  הנראה  שככל  ויסבורד, 
לשבת  להישאר  החליט  העיכוב 

בניו יורק.

בחורי  עשרות  יצאו  האחרונה  השבת  בליל  גם 
מול  מחאה  להפגנת  וגן  בית  משכונת  ישיבה 
פיצה “דומינוס” בהר הרצל, המחללת את קדושת 
השבת כמו עשרות עסקים שנפתחו לאחרונה בעיר. 
בחורי הישיבה נתקלו הפעם ביד קשה של המשטרה, כאשר 
אותם  ואילצו  בחורים  כמה  בשבת  עיכבו  אף  השוטרים 
תוך  מכך  להימנע  הבחורים  בקשת  למרות  לניידת  לעלות 
שרו  הם  כי  טוענים  הבחורים  האזור.  את  לעזוב  הבטחה 

במקום שירי שבת בצורה מכובדת וכי המשטרה החליטה 
להתנכל להם ללא סיבה מוצדקת. מפקד מרחב מוריה בי-ם 
ומנהלי  ראשי  את  למשרדו  השבוע  זימן  פילו  דוד  נצ”מ 
הישיבות הגדולות בבית וגן ואמר: “במידה ובני הישיבות 
מעצרים”,  ונבצע  קשה  ביד  ננהג  המחאות,  את  ימשיכו 
שיכריעו  הם  הישיבות  ראשי  כי  השיבו  הישיבות  מנהלי 

בסוגיה.

ישיבת “כסא רחמים” הגר”מ מאזוז הפתיע  ראש 
במוצ”ש בסיום שיעורו השבועי שהחל לאחרונה 
להיות משודר בלוויין, והודיע כי החליט להפסיק 
האחרון  השיעור  זה  “רבותי,  השיעור.  את  למסור 
גם  ראש,  כאבי  גם  כוחות.  לי  אין  יותר.  נותן  שאני 
כאבים אחרים. כל שיעור עולה לי במסירות נפש, וגם בגלל 
- אנשים  ימי השובבי”ם  תענית דיבור שאני מתחיל בגלל 
לי  שולחים  להתפרסם,  בכדי  שיעור  עושה  שאני  חושבים 
שאלות למה אתה מזכיר את ביאליק, למה אתה מזכיר את 
אריסטו, למה אתה מזכיר כל מיני שירים? למה אתה מביא 
שאלות של אמונה? כאילו אסור להביא שאלות של אמונה. 
יש תשובות שלא טובות? תגידו לי. סתם, לחפש עלילות. לא 
מחפש כבוד, אני התחלתי את השיעור הזה מפני שאחרים 
לא הסכימו לתת ל’קול ברמה’. כאילו ‘קול ברמה’ יש לו 
עוון גדול מאוד. אבל לא אלמן ישראל, יש תלמידי חכמים 
שיכולים למלא את המקום וימלאו את המקום פי עשרה”. 
ישיבות  וראשי  רבנים  כי  אומרים  רחמים’  ‘כסא  בישיבת 
הגיעו לבקש מראש הישיבה לחזור בו מההחלטה, אך טרם 

ברור האם הרב קיבל את בקשתם וימשיך את השיעור.

נפטר  בירושלים  צדק’  ‘שערי  החולים  בבית 
בשבת האחרונה רבי שמואל אשר למל ויספיש 
זצ”ל, כשהוא בן 89 בפטירתו. מדובר באביו של 
במהלך  הר”ן.  ישיבת  ראש  ויספיש  צבי  רבי  הגאון 
אוירבעך  הגר”ש  מרן  העת  באותה  הגיעו  האבלים  ניחום 
“נהר  המקובלים  ישיבת  ראש  שמואלי  הגר”ב  והמקובל 
שלום”. הרב מרדכי חסידים, עוזרו של הרב שמואלי, שאל 
את מרן: “האם זה נכון שראש הישיבה היה הולך להתייעץ 
ומרן  זצ”ל?”  שרעבי  מרדכי  הרב  הצדיק  המקובל  אצל 
השיב לו בחיוך “כן, אבל זה סוד”. הגר”ב שמואלי סיפר: 
מישיבת  חלק  הייתה  שרעבי  הרב  של  הישיבה  “בהתחלה 
‘שער השמים’ והייתה נקראת ‘שם משמעון’ על שם רבי 
שמעון אוירבעך, כי לא נתנו לו לפתוח ישיבה למקובלים 
- אז עשו שלוחה”. מרן הגר”ש אישר את הדברים ואמר: 
כי  מזה  סבל  סבא  קבלה,  של  ישיבה  להקים  לתת  “פחדו 
רדפו אותו, אבל מה שיותר קרוב לגאולה הנסתר מתגלה”.

הוראת האדמו”ר מויז’ניץ לא ללמוד בליל שבת: 
ניטל  זו  ובשנה  “היות  לחסידיו  אמר  האדמו”ר 

חל בערב שבת פרשת ויגש החל מחצות, לכן על כל אחד 
להשתדל ללמוד את הפרשה - שניים מקרא ואחד תרגום - 
בערב שבת עד חצות. מי שיודע שלא יוכל, יקדים וילמד את 
הפרשה בליל שישי לאחר חצות. בדיעבד”, אמר הרבי, “מי 
שלא הספיק ללמוד עד חצות - יכול ללמוד אחר חצות, ולא 
יותר”.   חמור  הינו  אלו  בשעות  הלימוד  שבת,  לליל  ידחה 
הנוצרי,  המולד  חג  ליל  של  כינויו  הוא  ה’ניטל’  כידוע 
ובעולם החסידות נהגו להימנע באותו היום מלימוד תורה. 
לציין  נוהגים  אירופה  בחצרות החסידיות שמוצאן ממזרח 
היום  ציון  פי  על  המולד,  חג  ובערב  ביום  הניטל  יום  את 

בכנסיות המזרחיות ב-6 בינואר.

בשבת הבאה פרשת שמות, תתקיים שבת “מתנה 
לאחר  נדבורנה,  זאת  חסידות  לבחורי  טובה” 
הסוכות  בחג  הבטיח  מנדבורנה  שהאדמו”ר 
 5 עוד  לעצמו  שיוסיף  אחד  “כל  החסידות  לבחורי 
שעות נוספות בימי שישי ושבת חוץ מסדרי הישיבה - יקבל 
מתנה טובה”. לצורך זה הוקמה חבורת ‘מתנה טובה’ ע”י 
בסדרים  הרבי.  תקנת  לחיזוק  החסידות  בחורי  התאחדות 
בחודשי החורף והקיץ למדו הבחורים שעתיים סדר לימוד 
של  מנחה  לפני  וכשעתיים  מנחה,  תפילת  עד  שבת  בערב 
שבת. ועוד שעה נוספת במוצ”ש לאחר הבדלה. הבחורים 
כאמור  יזכו  והקיץ  החורף  שבתות  במהלך  עמלו  אשר 
בראשות  מיוחדת  שבת  בדמות  למתנה  הרבי  כהבטחת 
החבורות.  ראשי  ובהשתתפות  מנדבורנה,  האדמו”ר 
במהלך השבת ישמעו הבחורים דרשות חיזוק לקראת ימי 

השובבי”ם ויסעדו את סעודות השבת עם האדמו”ר.

במשפחתו של חבר ביד”צ העדה החרדית, הגאון 
רבי נפתלי פרנקל זצ”ל שהלך לעולמו השבוע, 
הרבנית  מסעיר.  חלום  של  סיפור  על  מספרים 
דב  יששכר  רבי  החסיד  הגאון  של  בתו  האלמנה, 
גולדשטיין זצ”ל שכיהן כגאב”ד חוג חתם סופר בירושלים 
קודם  בשבת  חלמה  החומות’,  ‘שומרי  כולל  וראש 
ההסתלקות חלום עליו סיפרה מידית לבנה הגדול הרה”צ 
לממלא  בהלוויה  שמונה  מי  פרנקל,  שמואל  אהרן  רבי 
שמשמש  ומי  בירושלים  סופר  חתם  חוג  כרב  אביו  מקום 
שהה  “הבן  ברק,  בבני  דושינסקיא  קהילת  מרבני  כאחד 
בשבת חנוכה בבית אמו בירושלים והאם סיפרה בבהלה, כי 
התעוררה מבועתת מחלום ובו מספרים לה מהעולם העליון 
כי בעלה הרב עומד לעלות לגנזי מרומים”. הרבנית נחרדה 
לעשות.  עליה  ומה  החלום  משמעות  מה  בנה  את  ושאלה 
הבן, שכפי הנראה היה מודע למצב הקשה של אביו, שאחר 
ששכב תקופה ארוכה במצב קשה וללא הכרה, הועבר לבית 
החולים לניאדו, הכריע - “לא לספר בשום אופן לאף אחד 
יומיים  על החלום, ואף לא להרחיב את הדיבור בעניין”.  
לאחר מכן,  הסתלקה נשמתו של הגר”נ פרנקל זצ”ל ודבר 

החלום הותר לפרסום.

הרבנית שחלמה על פטירת בעלה וכל הסיפורים החמים 
שפספסתם השבוע מחצרות הקודש
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052-7629648  |  054-9198687
ניתן להתקשר גם למשרד )בשעות הבוקר(

עובדות
בשטח!

לקביעת ראיון מיידי:

לעבוד, ליהנות ולהרוויח בגדול?

המוקד המצליח ביותר בישראל בסניף בני ברק
מעניק לך את ההזדמנות להצטרף

לצוות גיוס תרומות
וליהנות מעבודה נוחה, מהנה ומתגמלת!! 

שכר בסיס מובטח! תוספת אחוזים ובונוסים! שעות נוחות!
35 ש"ח לשעה!!

03-9718111 או 03-6196567
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עריכה: הילה פלאח
לבריאות

חשוב שתדעו: שראייה טובה אינה ערובה לעיניים בריאות  מהם סימני האזהרה המחייבים פנייה 
מהירה לרופא עיניים? איך "מרגישות" עיניים של מעשנים? מהן התרופות שעשויות להזיק או 

להשפיע על עיניכם ולמה משקפי שמש הם לא רק אקססורי?  פרופ’ גיא קליינמן, מנהל שירות 
הקטרקט במרכז הרפואי קפלן ומנתח לייזר במרכז הרפואי "הדסה אופטימל" מסביר ומזהיר

מבזקים
מכשיר אוטומטי לעיסוי לב

בימים אלו מוכנסים מכשירי עיסויי לב אוטומטים לכל הניידות 
לטיפול נמרץ במד"א. מדובר במכשיר נייד שפועל על סוללות 
לב  עיסויי  לבצע  מד"א  לצוותי  מאפשר  והוא  ברכב  וטעינה 
במהלך החייאה ללא יד אדם. המכשיר משפר את איכות פעולות 
ההחייאה ומקל על הצוות בזמן הטיפול – בעיקר במקרים של 
את  מבצע  המכשיר  צוות.  באנשי  ומיעוט  אדם  בכוח  מחסור 
וביתרון  והקצב,  העומק  מבחינת  הן  מושלם  באופן  העיסויים 
בולט על האדם - אינו מתעייף לעולם. יתרון חשוב נוסף, הוא 
היכולת שמאפשר המכשיר לפנות את המטופל תוך כדי החייאה. 
 )LUCAS-3( בימים אלו התווספו מכשירי עיסויי לב אוטומטים

ניידים ומשוכללים לכלל הניידות לטיפול נמרץ בארגון.

נעורים פרמצבטיות בדרום קוריאה
נעורים פרמצבטיות )"נעורים"( הודיעה לפני כחודש על חתימת 
הדרום-קוריאנית.   Kuhnil Pharmaceutical חברת עם  הסכם 
ההסכם מעניק לחברת Kuhnil זכויות שיווק בלעדיות לתרופה 
החדשה PedPRM, בדרום קוריאה. זהו הסכם השיווק השני של 
נעורים עבור התרופה, לאחר הודעת החברה מחודש נובמבר על 
הסכם עם חברת אספן האוסטרלית לשיווק המוצר באוסטרליה 
וניו זילנד. התרופה החדשה של נעורים פותחה במיוחד לילדים 
ילדים הסובלים מאוטיזם  ונועדה לטפל בהפרעות שינה בקרב 
הראשון  להיות  צפוי  המוצר  נוירוגנטיות.  וממחלות   )ASD(
ילדים.  בקרב  שינה  בבעיות  לטיפול  מהרשויות  אישור  לקבל 
לטיפול  המיועד  וחדשני,  רחב  מוצרים  בסל  מחזיקה  נעורים 

בנדודי שינה, אלצהיימר, דמנציה, גלאוקומה וכאב.

סיגריה אלקטרונית מסוכנת
האגודה למלחמה בסרטן, מפרסמת נייר עמדה בנושא סיגריות 
הקיימים  המחקריים  הנתונים  פי  על  כי  ומדגישה  אלקטרוניות 
היום, נראה כי סיגריה אלקטרונית היא המצאה יצירתית מדאיגה. 
ויתרה  בגמילה,  לסייע  ליכולתה  מוצקות  מדעיות  הוכחות  אין 
קיומה  עצם  אותו.  למגר  במקום  עישון  מעודדת  אף  היא  מכך, 
התקדמות  עשורים של  מסכן  בשוק  האלקטרונית  הסיגריה  של 
כי  עולה  העולם  ברחבי  מדיווחים  העישון.  שיעורי  בצמצום 
במדינות בהן הסיגריה אלקטרונית נפוצה זינק באופן משמעותי 
היקף המעשנים לאחר עשרות שנים של ירידה בשיעורי עישון 
מטעה  והעשן  הטבק  ונטול  לכאורה  "הנקי"  המראה  סיגריות. 
ומוליך שולל את המשתמשים, שכן לא רק שלא מדובר באמצעי 
אמצעי  מהווה  האלקטרונית  אלא שהסיגריה  למעשנים,  גמילה 
כניסה של צעירים שלא עישנו לעולם העישון. פלח אוכלוסייה 
זה הוא פגיע יותר, בשל השפעתו הממכרת של הניקוטין. האגודה 
למלחמה בסרטן מדגישה כי על פי כל העדויות המדעיות, סיגריה 
סיגריה  כמו  ממכר  מוצר  היא  ניקוטין,  המכילה  האלקטרונית 
המשתמשים  את  לחשוף  עלולות  אלקטרוניות  סיגריות  רגילה. 
ותרכובות  קרבוניל  תרכובות  ניקוטין,  כולל  כימיקלים,  למספר 
אורגניות נדיפות, הידועות כבעלות השפעות בריאותיות מזיקות.

אביזר חדשני להארכת גפיים 
במרכז הרפואי שערי צדק בוצע השבוע ניתוח חדשני להארכת 
רב  מגנט  ידי  על  המופעל  מודולרי  מסמר  באמצעות  גפיים 
עוצמה. האביזר )PRECICE( הושתל ברגלו של מטופל בן 14 
שכתוצאה מניתוח שבוצע בעבר להסרת גידול סבל מרגל קצרה 
ואי צמיחה תקינה של  העצם. הפרוצדורה הושלמה בהצלחה 
בצורת  בנוי  האביזר  לביתו.  שוחרר  המטופל  יומיים  ולאחר 
מתארך  המסמר  הירך.  עצם  בתוך  המושתל  טלסקופי  מסמר 
באמצעות מנגנון מגנטי ומתוכנת להאריך את העצם בקצב של 
מילימטר ביום, ובסך הכל עד שמונה סנטימטרים לכלל התהליך. 
הפעלתו מתבצעת באופן עצמאי על ידי המטופל באמצעות שלט 
חיצוני. "בעבר היו מאריכים גפיים באמצעות מערכות חיצוניות 
ומסורבלות, שקובעו בעזרת ברגים על הצד החיצוני של הגפה, 
מלווים באי נוחות רבה ובסיכון להתעוותות העצם", אומר ד"ר 
"האביזר החדש  ילדים.  לאורתופדיה  היחידה  לבל, מנהל  אודי 
המנגנון  ובנוסף,  בתפקוד  מפריע  אינו  העצם,  בתוך  מושתל 
בצורה  תתבצע  העצם  הארכת  כי  מבטיח  המתקדם  המגנטי 
החדש  האביזר  כי  מציינים  צדק  בשערי  ומדויקת".  מבוקרת 
מביא בשורה גדולה למטופלים ומאמינים כי בעתיד יחליף את 

האביזרים הקיימים ויאפשר לטפל במגוון רחב של בעיות.

8 דברים שחשוב שתדעו על 
בריאות העיניים שלכם

רובנו לא נוהגים לדבר על מחלות 
גם  אנחנו  רפואיות.  ובעיות 

לפני  לרופא  פונים  לא 
מכריעים  שהתסמינים 

לא  שאם  כך  אותנו. 
ראייה,  קשיי  חוויתם 
דלקת, יובש בעיניים, 
בהרכבת  קושי 
ועוד,  העדשות 
שלא  הסיכויים  רוב 
עיניים  רופא  תפגשו 

אז  שגרתית.  לבדיקה 
מה חשוב שתדעו?

1. אל תתעלמו מתסמינים 
חריגים, גם אם חלפו מיד!

אחת  בעין  הראייה  את  איבדתם 
לרופא  בדחיפות  פנו   - רגעים?  לכמה 

עיניים או לחדר מיון. תסמין זה עלול לרמז 
שדורש  נוסף  סימן  חולף.  מוחי  אירוע  על 
בעיה  על  להעיד  ועלול  מיידית  התייחסות 
להתייחס  ראוי  כפולה.  ראייה  הוא  מוחית 
הראייה  בחדות  לשינוים  גם  רציני  באופן 
"זבוב",  )"נקודה",  "עכורה"  ולראייה 
בעין.  ולהבזקים  "חוטים"(  בעין",  "יתוש 
היפרדות  של  בתסמינים  שמדובר  ייתכן 
- מצב המתרחש כאשר הנוזל  זגוגית העין 
דמוי הג’ל הממלא את העין מתנתק מדופן 
את  לקרוע  עלול  הוא  זה  בתהליך  העין, 
יכול  זה  ומצב  מחובר  הוא  אליה  הרשתית 
לרשתית  מתחת  נוזלים  לכניסת  להוביל 
המסוכן  מצב   - ממקומה  אותה  ולהפריד 

לראיה. 

2. רואים 6/6? תופתעו לשמוע שהראייה 
שלכם לא מושלמת 

לבריאות  ערובה  אינה   )6/6( טובה  ראיה 
היחידי  המרכיב  אינה  הראיה  חדות  העין. 
הראייה.  שדה  גם  אלא  בראייה  החשוב 
הראיה  שדה  למשל,  הגלאוקומה,  במחלת 
לכן,  הראיה.  חדות  שנפגעת  לפני  נפגע 
סימטרית,  אינה  הפגיעה  כאשר  במיוחד 
הראיה,  בשדה  לפגיעה  לב  שמים  לעיתים 
המחלה  של  מתקדמים  מאוד  בשלבים  רק 
ופוגעת  הראיה  למרכז  גם  מגיעה  כשהיא 
כבר  הטיפול  אלו  בשלבים  הראיה.  בחדות 
את  לחדד  חשוב  בכלל.  אם  ביותר  מוגבל 
העובדה שבגלל שיש לנו שתי עיניים לרוב 
הראיה  בשדה  לפגיעה  לב  שמים  לא  אנו 
שהעין  עד  אחת  בעין  הראיה  בחדות  ואף 

"הטובה" נפגעת. 

3. משקפי שמש הם הרבה יותר מאביזר 
אופנתי

קרני  ישראל,  כמו  שמש  שטופת  במדינה 
שהם  כשם  בעיניים  לפגוע  עלולות   UV
עלולות לפגוע בעור. הן מעלות את הסיכון 
העין.  ולסרטן  העין  להזדקנות  לקטרקט, 
היא   UV בנוסף, חשיפה ממושכת לקרינת
הגורם העיקרי להתפתחות פטריגיום - מחלה 
העין(,  )לובן  הלחמית  של  כרונית  ניוונית 
לעיתים  בעין,  נוחות  ואי  לגירוי  הגורמת 

לאסטיגמציה 
אי  בראיה,  לפגוע  יכול  אשר  )צילינדר(, 
יכולת להרכיב עדשות מגע, ופגיעה במראה 
האסתטי. לכן מומלץ לחבוש משקפי שמש. 

4. שימו לב: תרופות רבות משפיעות על 
בריאות העיניים 

עלול  בסטרואידים  ממושך  שימוש 
תרופות  ולקטרקט.  לגלאוקומה  לגרום 
נוגדות אלרגיה, תרופות לטיפול ביתר לחץ 
כאבים  משככי  דיכאון,  נוגדי  בשינה,  דם, 
שונים ועוד עלולות לגרום לתופעות לוואי, 
כגון יובש בעיניים. יתר על כן, חשוב לדעת 
שגם שימוש בטיפות עיניים, לכאורה טיפול 
מסוימות  מחלות  להחמיר  עשויות  מקומי, 
ולהשפיע על בריאותכם הכללית. סוג אחד 
של טיפות עיניים להורדת הלחץ התוך עיני 
עלול לגרום להופעת או להחמרת אסתמה. 
טיפות עיניים המשמשות להרחבת האישון 
לב  לקצב  לגרום  עלולות  אטרופין(  )כמו 
הכרה  בלבול,  והקאה,  בחילה  מואץ, 
מעורפלת ועוד. כדי להימנע מתופעות לוואי 
משפחה  לרופא  לדווח  מומלץ  רצויות,  לא 
או עיניים,  בפירוט, גם אם לא נשאלתם מהן 
התרופות שאתם נוטלים. מומלץ לקרוא את 
העלון המצורף, גם אם מייגע, של התרופות 
שאתם נוטלים מהן תופעות הלוואי הידועות 

של כל התרופות הקיימות כיום. 

5. מעשנים? לא רק הריאות והעור שלכם 
סובלים 

גם  בגוף,  איבר  בכל  פוגע  סיגריות  עישון 
בעיניים! עישון, אקטיבי ופאסיבי, מכפילים 
את הסיכון לסבול מתסמונת עיניים יבשות 
איכות  על  לרעה  בהשפיעו  לצמיתות, 
הדמעות. בעיה שתחריף בעבודה ממושכת 
בעדשות  אינטנסיבי  ובשימוש  מחשב  מול 
הקרום  בלחמית,  לדלקת  גורם  עישון  מגע. 
ואת  בעין  השקוף המצפה את החלק הלבן 
מעידים,  מחקרים  בנוסף,  העפעפיים.  פנים 
הסיכון  את  מכפיל  סיגריות  עישון  כי 
לקטרקט ומעלה בכפי 3 את הסיכון למחלת 
את  המסכנת  המבוגר,  בגיל  רשתית  ניוון 

הסובלים ממנה בעיוורון.

6. שימוש לא נכון בעדשות מגע 
מסכן את הראייה!

אלפי  נפגעים  שנה  מדי 
קשות  מבעיות  משתמשים 
הכרוכות בשימוש לא הולם 
מגע.  בעדשות  ומסוכן 
עם  )אפילו  שחייה  שינה, 
לזמן  הרכבתן  משקפת(, 
ידיים  שטיפת  אי  ממושך, 
אי החלפת "מחסנית"  לפני, 
לעיניים  לנזק  גורמים  ועוד 
כאבים,  ביובש,  שמתבטא 
זיהומים  דלקות,  אדמומיות, 
ופגיעה  עפעפיים  צניחת  חריפים, 
מגע  עדשות  עיוורון.  כדי  עד  בקרנית 
ואת  ופיזורן  הדמעות  מעבר  את  מפחיתות 
זרימת  כאשר  לקרנית.  החמצן  אספקת 
הדמעות משתנה בגלל עדשות המגע, גופים 
רב  זמן  נשארים  וחיידקים  זרים  וחלקיקים 
לזיהומים  וגורמים  הקרנית  עם  במגע  יותר 
תכליתיות  הרב  התמיסות  גם  חמורים. 
לגרום  עלולות  לניקוי עדשות המגע, 
לעיניים.  מצטבר  לנזק  ולגרום  לאלרגיות 
לכן מומלץ להפחית את השימוש בעדשות 
קרנית  מומחה  לרופא  ולפנות  למינימום 

במידה ואתם חשים באחד התסמינים. 

7. בריאותכם הכללית קשורה לבריאות 
העיניים

דם,  לחץ  יתר  סוכרת,  כמו  נפוצות  מחלות 
מחלות של בלוטת התריס, כולסטרול גבוה, 
דלקת  כמו  מפרקים  מחלות  במח,  גידול 
מפרקים שגרונית או דלקת מפרקים ספחתית 
האופיינית  סיוגרן  תסמונת  )פסוריאזיס(, 
והרוק,  הדמעות  בבלוטות  ופוגעת  לנשים 
נפוצה  טרשת  כמו  אוטו-אימוניות,  מחלות 
וזאבת,  בהן המערכת החיסונית תוקפת את 
בריאות  על  משפיעות  כבד  ומחלות  הגוף 
העין, נראות בעיניים ויכולות לגרום לפגיעה 
היא  מאוזנת  לא  סוכרת  בהן.  הפיכה  בלתי 
יתר  צעירים.  אצל  לעיוורון  העיקרי  הגורם 
ברשתית,  לשינויים  לגרום  עלול  דם  לחץ 
לנזק לכלי הדם המספקים דם לעין ולאובדן 
חדות הראייה. לכן, מומלץ לשתף את רופא 
העיניים בהיסטוריה הרפואית שלכם, גם אם 
זה לא נראה לכם קשור במיוחד. כך תוכלו 
למנוע מבעוד מועד ולטפל, במידת הצורך, 

בעיניים שלכם בצורה הטובה ביותר. 

8. הכינו את עצמכם להרחבת אישונים
עיניים  בדיקת  לעבור  תידרשו  כלל  בדרך 
אצל  ראשון  בביקור  אישונים  הרחבת  עם 
לילדים,  ראייה  בבדיקות  העיניים,  רופא 
להסרת  לייזר  לניתוח  התאמה  בבדיקת 
משקפים ועוד. בדיקת עיניים לאחר הרחבת 
את  גם  לבדוק  לרופא  מסייעת  האישונים 
במשך  העין.  גלגל  של  הפנימיים  החלקים 
האישונים,  הרחבת  לאחר  שעות  מספר 
הראייה עשויה להיות מטושטשת והעיניים 
מנהיגה  להימנע  מומלץ  לאור.  רגישות 

ולהצטייד במשקפי שמש. 
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התשבצים באדיבות עוזי קייש

מאונך

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
מוזיאון ישראל

////////////////////////// אפשר לחשוב

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1.  "מאחורי הפרגוד"
2.  "מגדול ועד קטן" 

מהו הגלאסנוסט?
1. אחד מקווי המדיניות של גורבאצ'וב

2. זכוכית עמידה
3. עיר ברוסיה

4. בירת קזחסטן

מהו הסהר האדום ?
1. ארגון סיוע הומניטרי

2. הצורה המופיעה על דגל אוזבקיסטן
3. חבל ארץ במזרח אסיה

4. כינוי לשמש בשבט המאיה

מי היה שר הביטחון באינתיפדה הראשונה?
1. משה סנה
2. יצחק רבין

3. אריאל שרון
4. שמעון פרס

מהי בירת אוזבקיסטן?
1.גורבצ'וביה

2. קמיסטן
3. טשקנט

4. זגרביסטן

1. ממוצע בכמותו או באיכותו, הנמצא בין שתי הקצוות. "ולא קטן 
אלא ____" )כלים יז ח(

וניקוי על ידי מים. "____ מבפנים ושטיפה מבחוץ"  6. שטיפה 
)ברכות נא.(

7. הולד בכבשים ובעיזים לפני שהגיע לבגרות. "____ כשבים 
ו____ עזים" )דברים יד ד(

ג( )בכתיב  "ולילה ולא ____ לי" )תהלים כב  9. דממה,שתיקה. 
מלא(

11. מקום,שטח מיועד לתפקיד מסוים. "ו____ תהיה לך מחוץ 
למחנה" )דברים  כג יג(

12. שם נרדף ל"מדבר" "יששום מדבר וציה ותגל ____" )ישעיה 
לה א(

14. מה? מי? "ויאמרו איש אל אחיו ____ הוא" )שמות טז טו( 
)בהיפוך אותיות(

15. קיצור המילים : חג המצות.
16. אביו של גדליהו השר בימי צדקיהו המלך. )ירמיה לח א(

18. כינוי בפי הנביאים לעם ישראל, יושב יהודה. "באהל ____   
_____" )איכה ב ד(

1. בפרוש, באופן ברור. "ציצית ____ כתיב" )שבת כז: (
2. בחיר לב. "____ לי ואני לו הרעה בשושנים" )שיר השירים ב טז( 

)בהיפוך אותיות(
3. התחרט, חזר בו מדעתו. "אין איש ____ על רעתו" )ירמיה ח ו(

4. בן עובדיהו, אחד משרי הצבא שהיה ממונה על שבט זבולון בימי 
דוד. )דה"א כז יט( )בהיפוך אותיות(

5. נמצא, קיים. "ומחר אתן ו____ אתך" )משלי ג כח(
8. הר בארץ אדום בו קבור אהרן הכהן. ___ ____)במדבר לג לח(

10. התערב במחלוקת שבין אנשים גדולים. "מכניסין ראשי בין שני 
____" )יבמות טו: ( )בלשון יחיד(

13. מנוסה,בדוק, שבחנו אותו. "ואף על פי שגלוי ו____ לפני" )רש"י 
תהלים פא ח(

14. התפזר, התפרד. "____ העם מעלי" )שמואל א יג יא(
17. קיצור המילים : חי וקיים.
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