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4  ח' בסיון תשע"ז 2/6/17

חיים פרידלנדר

הכריזה  )נאס"א(  האמריקאית  החלל  סוכנות 
לשמש.  גשושית  הבאה  בשנה  תשגר  כי 
מיליון   6.0 של  למרחק  תגיע  הגשושית 
כ-150  מאיתנו  שרחוקה  מהשמש,  קילומטרים 
מיליון ק"מ. מדובר בפעם הראשונה בהיסטוריה 
קרוב  כה  למרחק  חללית  האנושות  שולחת  בה 

לכוכב הלוהט. 
הגשושית, שתוכננה למשימה, תנוע במהירות 
עם  להתמודד  ותאלץ  קמ"ש  אלף   725 של 
צלזיוס  ל-1,300 מעלות  טמפרטורות שמגיעות 

ועלותה נאמדת ב-1.5 מיליארד דולרים. 
התנאים  על  מידע  ללקט  תנסה  הגשושית 
רוחות  על  נוסף  מידע  גם  כמו  בכוכב,  הפיזיים 
סולריות. המידע שיתקבל, כך לפי נאס"א, יוכל 
לעזור בחיזוי אירועים אקלימיים בחלל שיכולים 
ועל  אסטרונאוטים  על  לוויינים,  על  להשפיע 
של  שמו  על  תקרא  הגשושית  הארץ.  כדור 
של  קיומה  את  שניבא  פארקר,  יוג'ין  המדען 

הרוח הסולרית כבר בשנת 1958.

באוניברסיטת  אמריטוס  פרופסור  פרקר, 
הבא,  בשבוע   90 הולדת  יום  שיחגוג  שיקאגו 
זכה להיות האדם החי הראשון שנאס"א קרואת 
על שמו נקראת חללית של נאס"א. פרקר עצמו 
מדידות  רוצה  "הייתי  ואמר:  לשיגור  התייחס 
בטוח  אני  הסולרית,  הרוח  של  יותר  מדויקות 

שיהיו הפתעות, תמיד יש".
הפרופסור זכה לכבוד הרב, אחרי שכבר לפני 
של  מהיר  זרם  יורה  השמש  כי  טען  שנה  כ-60 
חלקיקים או פלזמה. דעתו נתקלה בספקנות רבה 
משוגע",  שזה  חשבו  "אנשים  החוקרים.  בקרב 
אמר ג'סטין קספר, אחד ממנהלי מיזמי המחקר 
של הגשושית. שנים ספורות לאחר מכן, כשחקר 
פרקר  של  טענתו  תאוצה,  לצבור  החל  החלל 
יותר על  אוששה, וכעת בנאס"א מנסים לעמוד 
מאוחר  שהתבררה  הסולרית,  הרוח  של  טיבה 
ככזו  ואף  לוויינים  למערכות  כמסוכנת  יותר 
שעשויה להשבית רשתות חשמל בכדור הארץ. 
שולחת  שנאס"א  הראשונה  בפעם  מדובר  לא 
גשושית לחקור את התופעה, אך מדובר בפעם 

הראשונה שגשושית נשלח למרחק כה קרוב.

הרמדאן נפתח 
בפיגוע דקירה
בחודש  לפלסטינים  שניתנו  ההקלות  בעקבות 
הרמדאן, נרשמה עלייה בכמות ניסיונות הפיגועים 

 אמש נפצע חייל קל בפיגוע דקירה

חיים פרידלנדר

חייל נפצע אמש )חמישי( באורח קל בפיגוע 
דקירה בכניסה לישוב מבוא דותן שבשומרון. 
לישוב,  הכניסה  שער  אל  שהגיעה  מחבלת 
דקרה  בשער,  לחיילים  התקרבה  סכין,  שלפה 
אחד מהם ונורתה בידי הכוח בבטנה. המחבלת 
פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהיא 

במצב אנוש.  
פיגוע הדקירה מצטרף לשרשרת ארוכה של 
האחרונה.  בתקופה  פיגוע  וניסיונות  פיגועים 
קצר  זמן  השבועות,  חג  בערב  רק  למשל,  כך 
לפני כניסת החג, הצליחו לוחמי מג"ב לנטרל 
המכפלה,  מערת  באזור  דקירה  פיגוע  ניסיון 
לאחר שמצאו סכין בתיקה של נערה, שסירבה 

לשמוע להוראות כוחות הביטחון. 
ניסיון פיגוע שכן "הצליח", התרחש בשבת 
לפני שלושה שבועות בעיר העתיקה, עת אזרח 
ירדן התנפל על שוטר, דקר ופצע אותו באורח 
בינוני. השוטר הצליח להתעשת ולאחר מאבק 

קל ירה במחבל למוות. 
יצוין, כי למרות שניסיונות הפיגוע נמשכים 
הפיגוע  בניסיונות  עלייה  ניכרת  הזמן,  כל 
לכך  הסיבה  את  הרמדאן,  חודש  בתקופת 
שניתנות  שונות  בהקלות  ביטחון  גורמי  תלו 
המזרחן  זאת,  עם  חגם.  לאור  לפלסטינים 

מרדכי קידר תלה זאת בסיבות דתיות. 
הוא  האסלאם  תולדות  לאורך  "הרמדאן 
חודש של תפארת לאסלאם, שכן קרבות רבים 
אסלאמי,  בניצחון  הסתיימו  ברמדאן  שנערכו 
לעובדה שהאומה האסלאמית  יוחס  והניצחון 
מקיימת את מצוות הצום כהלכתו, ולכן אללה 
נתן לה את הניצחון כשכר. חשוב לציין בהקשר 
אם  ברמדאן  מצום  פטור  הג'יהאד  זה שלוחם 
הצום מפריע לו להילחם, והוא יכול להשלים 
של  זה,  במצב  הרמדאן.  אחרי  הצום  את 
התגברות התודעה הדתית הקולקטיבית אנחנו 
שהאווירה  ספק  ואין  אלה,  בימים  נמצאים 
הרוויה באדי דלק דתי משפיעה על המתרחש 

בעולם האסלאמי", מסכם קידר. 

הגרי"מ לאו ל'כל ישראל': 
"אמשיך לעבוד מהבית"

יהיה מעמדו של  מה  בקרוב:  ידונו  היועצים המשפטיים 
רבה של תל אביב יפו, הגאון רבי ישראל מאיר לאו, אחרי 
בידי  להותיר  האם  ההתלבטות:    ה-80  גיל  את  שיציין 
וכשרות  נישואין  תעודות  על  החתימה  סמכויות  את  הרב 
כי דבר לא  ישראל' מסביר הרב לאו  'כל   בשיחה עם 
לבית  יתקשרו  שלי,  למשרד  שיתקשרו  "במקום  ישתנה: 

שלי. אמשיך בפעילותי הרוחנית"

ארי קלמן

תל  של  הראשי  רבה  הודיע  שעבר  בשבוע 
יפוג  כי  לאו,  מאיר  ישראל  הרב  יפו   - אביב 
תוקף מינויו בעוד פחות מחודש ימים, אז יציין 
מינוי  פי החוק מפקיע  על  ה-80 אשר  גיל  את 
מועצת  ישיבת  בעת  שעבר,  בשבוע  רבנים. 
לאו  מהגרי"מ  המועצה  חברי  נפרדו  הרבנות, 
אחרי 34 שנים בהן היה חבר במועצת הרבנות. 
מעוניין  אינו  מרצונו  כי  הודיע  שהרב  אלא 
העברית  העיר  של  כרבה  מלשמש  לחדול 
הראשונה, אך בפועל פעולותיו לאחר התאריך 

המיוחד לא יהיו בתוקף.
דבריו,  את  ששמעו  הרבנות  מועצת  חברי 
קבעו להתכנס בימים הקרובים יחד עם המשנה 
ליועץ המשפטי ארז קמניץ, היועץ המשפטי של 
הרבנות עו"ד הראל גולדברג, היועץ המשפטי 
והיועץ  פת  ישראל  עו"ד  הדתות  משרד  של 
המשפטי של עיריית תל אביב עו"ד עוזי סלמן. 
הגדרת  תהיה  מה  החברים  ידונו  זאת  בישיבה 
ולבצע  לחתום  יורשה  הוא  והאם  לאו  הרב 

פעולות בעלות תוקף חוקתי. 
"כיהנתי במועצת הרבנות כרבה של העיר תל 
אביב יפו", אומר הרב ישראל מאיר לאו ל'כל 
התקיימו  המועצה  וישיבות  "והיות  ישראל'. 
פעם בחודש, אז לפי כל הסימנים בעוד חודש 
לא אכהן באופן פורמלי כרב העיר תל אביב". 
בישיבות  ישתתף  כי  הרב,  מבהיר  זאת  עם 
הראשל"צ  של  בקשתו  ע"פ  הרבנות  מועצת 
הגר"י יוסף. "זאת בכדי לתת את דעתי בסוגיות 
כי  אם  להצביע,  אוכל  לא  אני  אך  השונות, 
דנים  רק  אלא  מצביעים  לא  אלו  בישיבות 

בסוגיות השונות".
לא  נישואין  תעודות  על  לחתימותיו  אמנם 
רב  כחתימות  ייחשבו  והן  חוקתי  תוקף  יהיה 
מן השורה, אך מקורבי הרב מבהירים כי הוא 
אינו נזקק לסמכות זאת. "זה רק נטל ולא נותן 
על  חותם  הרב  שמתחתן,  זוג  כל  סיפוק.  שום 
5 מסמכים עבורו. בתל אביבי מתחתנים בשנה 
כ- 3000 איש והרב חותם על 15000 תעודות 

רק בתחום הנישואין בלבד". 
מה משמעות פרישתו של הרב?

הרב  מבהיר  אמשיך",  שלי  השיעורים  "את 
ארבעה  מסר  שעבר  רביעי  ביום  שרק  לאו 
קול  ברדיו  השבועית  השיחה  "את  שיעורים. 
מתכונן  לא  גם  אני  הפסקה  ללא  וברדיו  חי 

משרד  של  התקנה  אותם  מעניין  לא  להפסיק. 
הדתות, גם את ההזמנות לאלול להופיע בבתי 
ואמשיך  אדחה  לא  אביב  בתל  השונים  הספר 
בכך  יהיה  היחיד  ההבדל  הרוחנית.  בפעילותי 
ולא  לביתי  יתקשר  אותי,  שיבקש  מי  שכל 

למשרד".
ובכל זאת, יש סמכויות לרב עיר, האם העיר 

לא תפגע מזה שלא יהיה לה רב בפועל? 
"לא אחתום על תעודות נישואין וכשרות עד 
להחלטת היועצים המשפטיים בנושא. תעודות 
רישום  השנה.  ראש  עד  חתומות  הכשרות 
בעיות,  תהיינה  ואם  כרגיל  יישאר  הנישואין 
עד  אלו  תעודות  על  יחתום  סמוכה  העיר  רב 
כאשר  ראשי,  כרב  בזמני  גם  יובהר.  שהעניין 
כרב  אני  לעולמו,  הלך  הלוי  דוד  חיים  הרב 
ראשי חתמתי על תעודות נישואין של תל אביב 

במשך ארבע שנים". 
בעיר  ביהדות  תפגע  לא  הפרישה  האם 
בג"ץ  בעקבות  בסכנה  נמצאת  שממילא 

המרכולים?
"זה לא בסמכותי לסגור או לפתוח. זה בידי 
העירייה ומשרד הפנים, אבל אני יכול להשמיע 
את קולי בין כשאני מקבל משכורת ובין כשאני 
ישמעו  דבריי  את  פנסיונר.  של  גמלה  מקבל 
יותר  שמעו  עובדיה  הרב  את  מידה.  באותה 
אחרי שהוא היה רב ראשי בישראל? מתי הוא 
הדור?  מנהיג  נהיה  הוא  מתי  את ש"ס?  הקים 
רק אחרי שהוא פרש. גדולי ישראל האחרונים 
וואזנר, הרב  גיל 80, הרב  התפרסמו רק אחרי 
הרב  אלישיב,  שלום  יוסף  הרב  יוסף,  עובדיה 
קנייבסקי,  הרב  טובים,  לחיים  יבדל  שטיינמן 
ידע את השם שלהם,  לא  80 אף אחד  גיל  עד 
את  ועברו  הרשמי  מהתפקיד  שפרשו  אחרי 
כגדולי  להתפרסם  התחילו   120 עד  ה80  גיל 

ומנהיגי הדור".
מכוון  או  מפלגה  פותח  שהוא  מרמז  הרב 

לפוליטיקה?
צל  לך  יהיה  שלא  שלא,   100% "מפלגה 
זה  מפלגה  פלגנות  של  איש  לא  אני  ספק  של 
של  רב  הייתי  אני  התפלגות,  פלג,  של  מלשון 
כלל ישראל, זה האופי שלי, זה בדם וכך יישאר 
יכול  לא  אני  תפקיד  בלי  או  בתפקיד  לתמיד, 
להתפלג, ככה היה גם חמי הרב ידידיה פרנקל 
שייך  היה  ולא  כולם  על  ומקובל  אהוד  שהיה 

לשום מפלגה מ-ע-ו-ל-ם", מדגיש הרב.

צילום: הקרן למורשת הכותל

רסום
פ

ראשון

נאס"א תשגר גשושית 
שתחדור לאטמוספירה של 

השמש, שרחוקה מכדור הארץ 
כ-150 מיליון ק"מ  הגשושית 
תשוגר בשנה הבאה, במטרה 
לאסוף מידע חדש על השמש 

והשפעתה על כדור הארץ

לראשונה: נאס"א תשלח 
גשושית ש"תיגע בשמש"



חשוב שלמחשב שלכם יהיה בית.
זזזזה...

ביתר: הר"ן 6 כיכר העיר | פתוח: א-ה 15:00-10:00  21:00-17:00
י-ם: רח’ מלכי ישראל 37 | קו ארצי: 0747-800369
פתוח: ימים א’-ה’ 21:00-10:00, יום ו’ 13:00-10:00

₪ 629 

1810MFC מדפסת
  BROTHER לייזר משולבת

1810 MEC
פקס. סורק. מכונת צילם. מדפסת

שנה אחריות

₪ 129 

רמקול קריוקי חזק
מגיע עם מיקרופון נוסף

USB/SD עם חיבור
חיבור אלחוטי בלוטוס

כולל שלט לשליטה מלאה
שנה אחריות

₪ 1199 

255 HP מחשב נייד
AMD 7010  חדש

500G 4  דיסק קשיחG זיכרון
DVD מסך 15.6  צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות בבית הלקוח

₪ 899

CRAWON מחשב נייד טאבלט
10.1 מגע 

מחשב טאבלט 10.1
2G זיכרון   ATOM Z3735 מעבד

דיסק קשיח 32G   מסך 10.1 
10 WIN מערכת הפעלה

שנה אחריות 

₪ 99

מצלמת דרך לרכב 
מצלמת וידאו לרכב עם מסך 
LCD בגודל 1.8״ המאפשרת 

לצלם בזמן נסיעה ביום ובלילה.
 SD מצלמת על גבי כרטיסי ,

32GB בנפח של עד

₪ 129 

 נגן  IKO בלטוס
נגן חדשני כולל הקלטה 

זיכרון 8G  כולל בלוטוס  מסך ענק 
עם אפשרות הרחבה

קיים ללא רדיו ועם רדיו

₪ 29 

עכבר אלחוטי
USB דונגל

קליטה עד 10 מטר 
שנה אחריות

קונסולה משחקים 
כשר ללא אפשרות לצפיה 

של סרטים ללא רדיו 
כולל 100 משחקים
אחריות 6 חודשים

₪ 99 

הלהיט החדש! 
שעון חכם בלוטוס 

מתחבר בבלוטוס 
לשמיעת מוזיקה ודיבור

ומלא פונקציות

אוזניות פנסוניק סיליקון 
J125 דגם חדש

Panasonoc j125 אוזניות מחברת
איכות שמע גבוהה ביותר

זווית פינתית למקסימים נוחות
3 גדלי סיליקון

קשיח חיצוני USB3 2.5 מהיר
שנתיים אחריות

₪ 1599₪ 1999 

I5 מחשב נייד לנובו
 6005U INTEL COR I5 מעבד

500G 4   דיסק קשיחG זיכרון
DVD מסך 15.6  צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות עד בית הלקוח

₪ 249

 CANON MX475 מדפסת
משולבת

כולל מדפסת. סורק. מכונת צילום. 
WIFI פקס.   חיבור אלחוטי

3 שנים אחריות

₪ 45 

רמקול מיני נטען דיינמונד
רמקול מיני המבורגר 

כולל כניסה לכרטיס זיכרון 
בלוטוס   נטען מתאים לדרך 

לנגנים פלאפונים ומחשבים ניידים

הכי זזזול
הכי נייד
הכי משתלם

A6 255 HP מחשב נייד
AMD 7310 חדש

I5 מקביל לכמעט מעבד
1000G 8  דיסק קשיחG זיכרון

DVD מסך 15.6   צורב
FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות בבית הלקוח

500G
    ₪ 279    ₪ 229

T1
₪ 149 ₪ 39

* התמונות להמחשה בלבד. עד גמר המלאי.  | החברה רשאית לשנות בכל עת את ההטבות והמחירים. ט.ל.ח



6  ח' בסיון תשע"ז 2/6/17   כ"ט בחשון תשע"ז 30/11/16

  סין: פעילים שחקרו את המותג של איוונקה טראמפ נעלמו
השבוע.  בסוף  ונעלמו  הרשויות  ידי  על  נעצרו  עובדים  זכויות  למען  פעילים  שלושה 
השלושה חקרו בתקופה האחרונה את מותג האופנה של בתו הגיורת של נשיא ארה"ב, 
איוונקה יעל טראמפ. לצורך התחקיר, שעסק במשכורת נמוכות, שעות עבודה ארוכות 
וניצול של העובדים לרעה במפעלים סינים, חקרו הפעילים מפעל שמייצר את הנעלים 
עבור מותג האופנה היוקרתי. השלושה עבדו במסווה במפעל ונעלמו בשבת האחרונה, 
לייבור  ״צ׳יינה  מנכ"ל  חוקית.  בלתי  האזנה  בגין  הרשויות  ידי  על  נתפס  מהם  כשאחד 
ווטש״, שהעסיק את הפעילים, סיפר כי לאחרונה סין נוקטת יד קשה כנגד פעילות חברתית 
למען זכויות העובדים בערי התעשייה הסיניות. "המותג של איוונקה צריך להפסיק מיד 
את פעילותו עם הספק הזה, וממשל טראמפ צריך לשנות את עמדתו ולהתעמת עם סין 
בנושא הפרת זכויות אדם״, אמרה דוברת מטעם המפלגה הדמוקרטית בארה״ב, אדריאן 
ווטסון. ״איוונקה צריכה להחליט, אם היא יכולה להתעלם ממה שנראה כמו ניסיון של 

הממשלה הסינית להשתיק חקירה בדבר הפרת זכויות עובדים״. 

 ארה"ב: קומיקאית הצטלמה עם "ראשו הערוף" של טראמפ
קומיקאית אמריקנית פרסמה סרטון פרובוקטיבי, בו היא נראית מחזיקה בובה בדמות 
לזעזוע  הביא  דונלד טראמפ. הסרטון  הברית,  ארצות  נשיא  והמדמם של  הכרות  ראשו 
רב בארה"ב, ולתגובות רבות ברשת שקראו לאסור את הקומיקאית. טראמפ עצמו הגיב 
ה-11,  בן  בני  בארון,  במיוחד  ילדיי,  בעצמה.  להתבייש  צריכה  גריפין  "קתי  לסרטון: 
לסרטון  היא  אף  הגיבה  קלינטון,  הילרי  של  בתה  חולני!"  זה.  עם  להתמודד  מתקשים 
מצחיק  לא  פעם  אף  "זה  כי  מוסיפה,  שהיא  תוך  "מרושע",  אותו  וכינתה  בחריפות, 
מאוחר  כנראה  אך  הקומיקאית,  התנצלה  יותר  מאוחר  נשיא".  של  רצח  על  להתבדח 
בתוך  עמה.  הפעולה  שיתוף  השעיית  על  הודיעו  עבדה  עימם  חברות  מספר  שכן  מדי, 
כך, במהלך השבוע האחרון התייחס טראמפ לסיקור התקשורת השלילי נגדו, אך טעה 
באיות מילה, מה שעורר גל בדיחות ברשת. הנשיא צייץ בחשבון הטוויטר שלו, "למרות 
האופי השלילי של הסיקור העיתונאי", אך במקום המילה "סיקור" – coverage – כתב 
"covfefe". מאוחר יותר מחק טראמפ את הציוץ והעלה במקומו ציוץ חדש, בו שאל 

בבדיחות – "מי יכול לפענח את המשמעות האמיתית של המילה קובפהפה? תיהנו!"

 אפגניסטאן: 90 הרוגים ו-400 פצועים בפיגוע של דאע"ש  
לפחות 90 בני אדם נהרגו ו-400 נפצעו בפיצוץ משאית ביוב ממולכדת ברובע הדיפלומטי 
הפיגוע,  לאחר  מועט  זמן  רבות.  ולשגרירויות  הנשיא  לארמון  סמוך  הבירה,  עיר  של 
שהתרחש עם תחילת חודש הרמדאן, נטל ארגון דאע"ש אחריות לפיצוץ. מדובר באחד 
מהפיגועים הרצחניים ביותר שידעה קאבול, ומדיווחים שונים עולה כי עוצמת הפיצוץ 
הייתה כה גדולה עד כי חלונות במרחק כקילומטר וחצי מהמקום התנפצו ומכתש בעומק 
לשגרירות  בסמוך  הופעלה  הפצצה  המשאית.  עמדה  בו  במקום  נוצר  מטרים  ארבעה 
גרמניה, ושר החוץ של גרמניה זיגמר גביראל מסר כי כמה מעובדי השגרירות נפצעו וכי 
השומר, אזרח אפגניסטאן, נהרג. סין, צרפת וטורקיה הודיעו גם הן כי השגרירויות שלהן 

נפגעו בפיצוץ, וציינו כי ככל הידוע אין נפגעים בקרב הסגל הדיפלומטי.

 לייקווד: הרבנים במכתב נגד הרשימה העצמאית  
לייקווד  לעיריית  הבחירות  לקראת 
רבני  הוציאו  הבא,  בשבוע  שיערכו 
להצביע  לתושבים  המורה  מכתב  העיר 
הרבנים.  נציגי   – "הוועד"  למועמדי 
של  הוועד  ידי  את  לחזק  בזה  "באנו 
בהרבה  המשמר  על  העומדים  לייקווד 
עניינים, ובעיקר בעניין המועמדים ונציגי 
במועמדים  ובוחרים  בעיירה  הציבור 
לפי טובת הכלל כולו ולתועלתם של כל 
לציבור  בזה  אנו  פונים  כן  ועל  הציבור, 

בני עירינו עיר התורה לייקווד בעניין הבחירות הבאות עלינו ה'פריימערי' לצאת ולבחור, 
ולבחור רק למועמדים של הוועד, והננו להוסיף שהפעם ה"ה מאד נוגע לבחור בבחירות 
זו שיש כמה מועמדים וטובת הציבור הוא דווקא במועמדים של הוועד. הוועד פועלת 
הרבה שנים וטובת הציבור כולו נגד עיניהם תמיד, תחזקנה ידיהם לרומם קרן התורה, 
וכבוד שמים", נכתב במכתב, שהוצא בעקבות ריצתה של רשימה עצמאית שלא קיבלה 
גבוה',  מדרש  'בית  ישיבת  וראשי  העיר  רבני  חתומים  המכתב  על  הרבנים.  תמיכת  את 
הרבנים הגאונים: הרב מלכיאל קוטלר, הרב ירוחם אלשין, הרב דוד צבי שוסטאל והרב 

ישראל נוימאן. 

 פולין: בגלל נרות - אוהל ה'בני יששכר' עלה באש
בשבת האחרונה נגרם נזק כבד לאוהל הציון של בעל ה'בני יששכר' זי"ע שבעיר דינוב 
הסמוך,  אורחים  הכנסת  בבניין  ששהו  אורחים  במקום.  שפרצה  שריפה  בשל  בפולין, 
הבחינו באש דקות ספורות לפני השבת והזעיקו את כוחות החירום המקומיים, שהצליחו 
נרות  פרצה בשל הדלקת  כי השריפה  עולה  על השריפה. מחקירת המשטרה  להשתלט 

נשמה על הציון ממש ולא במקום המיועד – מתקן מתכת מיוחד לנרות.   

כותרות השבוע בעולם
העולם

בעריכת חיים פרידלנדר

טראמפ ידחה את 
העברת השגרירות 

לירושלים
בניגוד להבטחתו, הנשיא האמריקני צפוי לדחות את העברת השגרירות 
האמריקנית לבירה  בכירים אמריקנים מבטיחים: עד סוף הקדנציה 
אישר  האמריקני  הקונגרס  וגם:    לירושלים  תעבור  השגרירות 

מיליונים כתקציב אבטחה למוסדות יהודים

חיים פרידלנדר ויואל בראון

נשיא  משם:  רואים  לא  מכאן  שרואים  דברים 
נשיאותי  צו  על  לחתום  צפוי  הברית  ארצות 
אביב  בתל  האמריקאית  השגרירות  את  שישאיר 
ערב  להבטחתו  בניגוד  שנה,  לעוד  לפחות 
השגרירות  את  יעביר  כי  לנשיאות,  הבחירות 

לירושלים, בירת ישראל.
את  יעביר  לא  טראמפ  כי  הדיווחים  למרות 
השגרירות לירושלים, פקידים אמריקאים בכירים 
אמרו במהלך החודש לעמיתיהם בישראל כי גם 
את  שמעכב  הנשיאותי  הצו  על  יחתום  טראמפ 
לכך.  מחויב  נותר  עדיין  הוא  השגרירות  העברת 
במסר  שמעורים  בכירים  ישראלים  "פקידים 
האמריקאי, אך ביקשו לשמור על עילום שם ציינו 
כי הבכירים האמריקאים הדגישו כי טראמפ נחוש 
שלו  הקדנציה  סוף  עד  השגרירות  את  להעביר 
בעיתון  דווח  סבלנות",  לגלות  מישראל  וביקשו 

'הארץ'.
הראשון  הנשיא  לא  הוא  טראמפ  כי  יצוין 
האמריקאית  השגירות  את  להעביר  שמתחייב 
אישר  ב-1995  בכך.  עומד  לא  אך  לירושלים, 
השגרירות  "חוק  את  האמריקני  הקונגרס 
ישראל,  כבירת  בירושלים  המכיר  בירושלים", 
עד  השגרירות  את  אליה  להעביר  שיש  וקובע 
1999. אלא שמאז ניצלו הנשיאים – בוש ואובמה 
– את סמכותם לעכב את ביצוע החוק למשך חצי 

שנה בכל פעם, באמצעות צו נשיאותי.
פנים  ויכוח  גם  עורר  השגרירות  העברת  נושא 
בנימין  הממשלה  שראש  שנטען  לאחר  ישראלי, 
נתניהו הוא זה ששכנע את טראמפ שלא להעביר 
החודש  באמצע  לירושלים.  השגרירות  את 
ניוז", רשת  האחרון, אמר כתב החוץ של "פוקס 
הטלוויזיה המקורבת לנשיא, כי "כל מי שדיברתי 
השגרירות  העברת  בעניין  בוושינגטון  איתו 
לא  לטראמפ  אמר  שנתניהו  אומר  לירושלים 

להעביר את השגרירות בעת הנוכחית". 
בלשכת ראש הממשלה לא אהבו את הדיווח, 
באופן  כן,  כמו  גורפת.  הכחשה  לפרסם  ומיהרו 
משיחת  ציטוטים  רה"מ  לשכת  פרסמה  חריג 
בתחילת  הלבן  בבית  שנערכה  טראמפ   – נתניהו 
השגרירות  על  נשאל  הממשלה  "ראש  החודש. 

והסביר שהדבר לא יגרום לשפיכות דמים באזור, 

הלשכה.  בהודעת  נטען  אותו",  שמפחידים  כמו 

לא  הנראה  ככל  השגרירות  אומנם  כי  לציין,  יש 

של  הרשמי  מעונו  אך  לירושלים,  בקרוב  תעבור 

מהרצליה,  לעיר  בקרוב  לעבור  צפוי  השגריר 

יצוין  כן,  כמו  בעבר.  ארה"ב  שגרירי  שוכנו  שם 

מחזיק  פרידמן,  דיוויד  האמריקני  השגריר  כי 

בבעלותו הפרטית מספר דירות בבירה.

הקונגרס  אישר  האחרון  בשבוע  כך,  בתוך 

כמענק  דולר  מיליון   25 של  תקציב  האמריקני, 

לטובת האבטחה של מוסדות יהודים ללא מטרות 

משנה  דולר  מיליון  ב5  בתקציב  העלייה  רווח. 

שעברה, מחזירה את התקציב למצבו הטוב שהיה 

החלה.  ההקצבה  כאשר  שנים,  מעשר  יותר  לפני 

תלמודי  לבנות,  ספר  בתי  ישנם  המוסדות  בין 

תורה, בתי כנסת, ישיבות, סמינרים ועוד.

ארגונים  ושאר  ישראל  אגודת  של  המאמצים 

יהודיים, מגיעים כתגובה לעליה הדרמטית במקרי 

מוסדותיהם  את  המותרים  וטרור,  אנטישמיות 

ביותר  פגיעות  בארה"ב  היהודיות  הקהילות  של 

למקרים כאלו.

"אגודת  כי  נמסר  המקומית  ישראל  מאגודת 

את  שהבין  לקונגרס  מודה  באמריקה  ישראל 

הסכנה, ועל כך שבשנים האחרונות, על בסיס דו 

מפלגתי, מעלה בהתמדה את המימון כדי להבטיח 

ומוסדותיה  המדינה  אזרחי  על  יותר  טובה  הגנה 

מפני מעשי אלימות של גורמי טרור".

באיומים,  העלייה  "לאור  כי  נאמר  בנוסף 

רמת המימון חייבת אף היא לעלות, אם ברצוננו 

אבטחה  אמצעי  תספק  אכן  זו  שתכנית  להבטיח 

נאותים למוסדות באמריקה. כיום נשקלות הצעות 

התכנית.  במסגרת  ההקצאה  סכום  את  שיכפילו 

'זריקת עידוד' כזו תעזור לספק אבטחה למוסדות 

מוגברת  הגנה   – נוספות  בקהילות  נוספים 

שהאומה האמריקאית זקוקה לה בדחיפות".
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מקרר בר משרדי  + תא הקפאה

₪299
במקום 499 ₪

מקפיא 
3 מגירות 
אלקטרה

₪499
במקום 799 ₪

מכונת כביסה 
אלקטרה 6 ק"ג

₪599
במקום 1,199 ₪

מכונת כביסה 
אלקטרה 

9 ק"ג

₪999
דירוג 
אנרגטי
A

במקום 1,799 ₪

מדיח כלים
אלקטרה 

₪799
דירוג 
אנרגטי
A

במקום 1,499 ₪

מייבש כביסה 
אלקטרה 6 ק�ג

₪599
במקום 1,499 ₪

תנור משולב גז
אלקטרה

₪599
במקום 1,299 ₪

תנור בנוי 
אלקטרה

₪599
במקום 1,399 ₪

כיריים 
נירוסטה 
אלקטרה

₪299
במקום 599 ₪

מקרר 4 דלתות 
זכוכית לבנה

₪3,999
במקום 5,999 ₪

מקרר מקפיא 
תחתון ליבהר

₪3,999
במקום 5,999 ₪

מקפיא 
4 מגירות 

ליבהר

₪999
במקום 1,999 ₪

מכונת כביסה 
מילה 
7 ק"ג

דירוג 
אנרגטי
A₪ 4,499 במקום

₪2,499

מדיח כלים
מילה מילה 

דירוג 
אנרגטי
A

במקום 4,499 ₪

₪1,799

תנור בנוי 
מילה

במקום 3,999 ₪

₪1,799

מכונת כביסה 
ווירלפול

₪999
במקום 1,599 ₪

מדיח כלים
ווירלפולווירלפול

דירוג 
אנרגטי
A

במקום 2,199 ₪

₪1,199

תנור בנוי 
ווירלפול

במקום 1,799 ₪
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מייבש כביסה 
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7 ק"ג
במקום 1,999 ₪

₪1,199
+ קונדנסור

מכונת כביסה 
ווירלפול

₪888
במקום 1,699 ₪

דירוג 
אנרגטי
A

כיריים 
אינדוקציה 

ווירלפול
במקום 2,499 ₪
₪1,299

מעבד מזון 
פיליפס

₪199
במקום 399 ₪

שואב אבק
פיליפס

₪299
במקום 699 ₪

מגהץ אדים
פיליפס

₪69
במקום 149 ₪

מכונת תספורת 
פיליפס

₪49
במקום 199 ₪

מסיר שיער 
פיליפס

₪69
במקום 149 ₪

מכונת תספורת 
פיליפס

₪99
במקום 249 ₪

כיריים 
נירוסטה 

סאוטר

₪399
במקום 799 ₪

כיריים 
קרמיות 
אלקטרה

₪599
במקום 1,699 ₪

כיריים 
קרמיות 

סאוטר

₪699
במקום 1,399 ₪

תנור בנוי 
סאוטר

במקום 1,699 ₪

₪799

תנור בנוי 
סאוטר

במקום 2,999 ₪
פירוליטי

₪1,299

תנור משולב גז
סאוטר

במקום 2,999 ₪

₪1,699

תנור משולב גז
סאוטר

במקום 2,499 ₪

₪888

מיקסר 
מקצועי
סאוטר

₪299
במקום 799 ₪

מסחטת 
פירות קשים 

סאוטר

₪199
במקום 499 ₪

קומקום 
חשמלי מעוצב

סאוטר

₪69
במקום 199 ₪

₪99
במקום 199 ₪

מיקרוגל סאוטר

שואב אבק 
משולב ביסל

₪99
במקום 299 ₪

בלנדר מוט 
סאוטר

₪79
במקום 149 ₪ במקום 149 ₪

מאוורר
ריצפתי

אלקטרה

₪39

במקום 699 ₪

מברשת 
שיער

חשמלית

₪299

יריד עודפים ענק
מחסני חשמל

בחנות העודפים ראשון לציון 
כביש איילון מחלף משה דיין - רח� השר חיים משה שפירא 2

רביעי עד ראשון  24-28.5

המוצרים והמחירים מתייחסים לחנות העודפים ראשל�צ בלבד. בתוקף 28.5.17 
או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המוצרים הינם מעודפים וסוג ב�  |  מינימום 
2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית | לפחות מוצר אחד במלאי מכל פריט 
מפורסם | המוצרים ומחיריהם מוצגים בסניף | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע 
היה בתוקף לפחות יומיים | המחירים אינם כוללים הובלה אין כפל הנחות ומבצעים.

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן בקרו www.payngo.co.il*5018אתר עם כתובת

אותנו

המותגים המשתתפים:

אלקטרה מתחם   ,2 שפירא  משה  חיים  השר  רח�  לציון,  ראשון  העודפים  חנות  כתובת: 
שעות פעילות: ד�, ה�, א� 9:00-22:00, יום ו� 8:30-15:00, מוצ�ש 21:00-23:00

שדרות רחבעם זאבי

נתיבי איילון

מחלף משה דיין

מכירת עודפים
מחסני חשמל

במקום 899 ₪

גריל גז

₪299

מקרר
אלקטרה 

₪685
במקום 999 ₪

מקרר
אלקטרה 

במקום 3,690 ₪

₪1,940

זוכה!זוכה!זוכה!כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם 

מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי 
חיסול!!חיסול!!חיסול!!חיסול!!חיסול!!חיסול!!
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10  ח' בסיון תשע"ז 2/6/17

ערב החג: שבעה עצורים 
במאה שערים

תלמיד הישיבה נגד 
משטרת ישראל

נשיאת בית המשפט מאיימת בעתירה

בלשים המחופשים לחיילים חרדים פעלו במאה שערים בערב החג ועצרו שבעה תוקפים, אך השופט 
שחרר את העצורים ונזף במשטרה על התזמון  פשקווילים קוראים לילדים להעליב את החיילים 

החרדים ולזכות בפרס כספי  וגם: פשקוויל מסית לרצח הופץ בריכוזים החרדים

תביעה  הגיש   ,21 כבן  ישיבה,  בחור  השומרון,  תושב 
אזרחית כנגד משטרת ישראל על סך 30,000 ₪ בגין 
מעצר שווא אשר ביצעו על פי הנטען שוטרים מימ"ר 
ש"י כנגדו  "מעצר שווא גורם לפגיעה קשה בחירות 

ובכבוד האדם"

פרישה  בפני  עומדת  העליון  המשפט  בית  נשיאת 
לגמלאות והיא חפצה כי השופטת אסתר חיות תירש 
 שרת המשפטים שקד איננה שבעת  את תפקידה 
רצון מהמועמדת והגברת נאור מאיימת בפניה לבג"ץ

חיים פרילדנדר

חג  ישראל התחפשו בערב  למה בערב החג? בלשי משטרת 
שבעה  ועצרו  שערים  למאה  נכנסו  חרדים,  לחיילים  השבועות 
בני אדם, בהם שני קטינים, "שהתגודדו סביבם, השליכו חפצים 
ובקבוקים ותקפו אותם", לשון הודעת המשטרה. מדובר בחלק 
ממבצע מתמשך של המשטרה, בו מופעלים בלשים שמתחפשים 
תקיפות  בעבר  אירעו  בהם  לאזורים  נכנסים  חרדים,  לחיילים 
ועוצרים את התוקפים. היחידה כבר זכתה לכינוי "המתחרדקים", 

בדומה לשמה של היחידה הצבאית – המסתערבים. 
חג,  בערב  כאמור  שהתרחשה  האחרונה,  שהפעילות  אלא 
השלום  משפט  בית  נשיא  חן,  אביטל  השופט  את  הביאה 
את  לשחרר  תורן,  כשופט  החג  בערב  ששימש  בירושלים, 
העצורים ולתקוף את המשטרה על תזמון הפעילות – ערב חג. 
שמעצר  גם  מה  חול,  ביום  כזה  מבצע  לערוך  אפשר  אי  "האם 
של אדם דתי, חרדי, בערב שבועות, וערב תיקון ליל שבועות, 
ייצור גם בתוך הציבור החרדי עצמו בעיה ומרמור רב. לשם מה 
היה צורך בביצוע המבצע דווקא היום בצהריים?" רטן השופט, 
שביקשת להעביר את החלטתו למפקד מחוז ירושלים, ניצב יורם 

הלוי. 
תושבי  בקרב  רב  מרמור  יצרה  כבר  "המתחרדקים"  פעילות 
באזור,  פעלה  שהיחידה  הקודמת  שבפעם  אחרי  שערים,  מאה 
עצרו הבלשים ילד בן 10 שהשליך חיתול לעבר אחד "החיילים 

החרדים" ועצרו עמו שני מבוגרים, שפנו לבלשים לשחרר את 
הילד, תוך שהם כלל לא מודעים לכך שמדובר בשוטרים, שכן 
הללו היו ללא כל סימני זיהוי עליהם. סרטון אבטחה שפורסם 
בידי  כי אחד העצורים אף הוכה קשות  מאזור התקרית, העלה 

הבלשים. 
נוסף  ילד  מעצר  של  ותיעוד  ה-10,  בן  הילד  מעצר  בעקבות 
מבית שמש, פוזרו כרוזים בריכוזים החרדים שקוראים לילדים 
ילדים',  על  'גיבורים  הכותרת  תחת  חרדים.  חיילים  להעליב 
השלטונות  החלו  האחרונה  "בתקופה  כי  בפשקווילים  נכתב 

החוצה'?  'חרד"קים  צעקתם  צדיקים!  ילדים  לילדים.  להיטפל 
יש לכם סיכוי לקבל מתנות עד לסכום של 810 ש״ח. זכרו ילדים 
טהורים! אתם בצד של התורה, בצד של הקב"ה, אתם תנצחו!" 
מפרסמי הכרוז אף הבטיחו כי "לכל ילד שיעזו להכניס אותו 
חרד"קים  וצעק  מצוותו  את  קיים  שהוא  בגלל  משטרה  לניידת 
החוצה מתנה או שובר בשווי 530 ש״ח בגימטריה של 'חרד"קים 
יקבל  המעצר  במהלך  הוכה  שהילד  יוכח  ובאם  מייד',  החוצה 

תוספת בשווי 290 ש״ח בגימטריה 'אגרוף'".
בתוך כך, בין הכרוזים הרבים שפורסמו בערב החג, פורסם גם 
פשקוויל שקורא לרצח חיילות, מפקדים וגייסים. תחת הכותרת 
מותר  השמד,  לצבא  אותך  לוקחים  "אם  נכתב:  הלכה',  'פסק 
לך, ואתה צריך לעשות את הפעולות הבאות, לקחת את הרובה 
שקיבלת ולהרוג כל חיילת הבא לידך, ולזכות אותה ב'יהרג ואל 
גייס,  ולהרוג כל  יעבור'; להרוג כל מפקד המחזיק בך בכפייה 
מפתה ועוזר". בנוסף קוראים כותבי הפשקוויל האנונימי "להרוג 
את עצמך מדין ייהרג ואל יעבור".  יצוין כי מדובר בפשקוויל 
חריג במיוחד ובעל תוכן מסית ביותר, דבר מוזר על רקע ניסיונם 
בגבולות  היא  מחאתם  כי  לטעון  החרד"קים  קמפיין  יוצרי  של 

החוק.
אלא שמאז הופץ הפשקוויל, עלו טענות כי מדובר ב'פשקוויל 
תדמיתם  את  לחזק  במטרה  הפוך',  על  ב'הפוך  שהופץ  דמה', 
השלילית של מובילי קמפיין החרד"קים, כביכול הם חצו גם את 

הקו האדום שבין הבעת דעה נגד הגיוס ובין קריאה לרצח.

אלי מזרחי

חודשים,  כשלושה  לפני  הסיפור  ראשית 
שתלוי  פלילי  באישום  דיון  התקיים  אז 
לא  חולה,  היה  אשר  התובע,  כנגד  ועומד 
התייצב לדיון והוצא כנגדו צו הבאה. לאחר 
המשפט  לבית  התובע  הציג  ימים  מספר 
באמצעות עורכך דינו אישור מחלה והתנצל 
ביטל  מכך  כתוצאה  התייצב.  שלא  כך  על 

בית המשפט את צו המעצר שיצא כנגדו.
ביטול  לאחר  ימים  ארבעה  זאת,  למרות 
חיזמה  במחסום  התובע  נעצר  ההבאה,  צו 
צו  אותו  מכוח  ש"י  מימ"ר  בלשים  ידי  על 
נמסרה  לא  לתובע  אך  שהתבטל,  מעצר 
עם  המשטרה.  לתחנת  הגיעו  עד  הסיבה 
הכנסתו לתחנה, עבר התובע חיפוש פולשני 
המשטרה  הבהירה  מכן  לאחר  ומשפיל. 
לתובע וכן לעורך דין נתי רום מארגון חוננו 
לא  אם  כי  לבחור  לסייע  למקום  שהגיע 
עד  ללילה  ייעצר  בוטל,  שהצו  אישור  יציג 

שיתקיים דיון בעניינו למחרת.
עו"ד רום יצר קשר עם עורך הדין אולשה 

הלה  הפלילי.  בהליך  התובע  את  שמייצג 
המציא לידיהם את ההחלטה שמבטלת את 
לאחר  התובע  שוחרר  אז  ורק  ההבאה  צו 
"מדובר  המשטרה.  בתחנת  שעות  מספר 
מעודכנת  אינה  המשטרה  בו  נוסף  במקרה 
על  מעודכנים  אינם  השטח  שגורמי  או 
מעצרי  כך  עקב  ועושים  מעצר  צווי  ביטול 
שווא, הגורם לפגיעה קשה בחירות ובכבוד 
מארגון  יאדו  מנשה  עו"ד  אומר   – האדם" 

חוננו שמייצג את התובע בהליך האזרחי.
מאשימה  אצבע  מופנית  התביעה  בכתב 
כלפי המשטרה בשל התרשלות: בכך שלא 
נקבע מנגנון לעדכון ביטול צווי הבאה, לא 
התקבל,  שהביטול  לווידוא  מנגנון  נקבע 
אחר  או  מסודר  ממוחשב  מנגנון  נקבע  לא 
מפרט  בתביעה  צווים.  ביטול  על  לעדכון 
בגין  הממוניים  הנזקים  את  יאדו  עו"ד 
בגין  הלא-ממוניים  הנזקים  ואת  זמן  בטלת 
הצער  על  הפרט  ובצנעת  בחירות  פגיעה 
ועוגמת הנפש שנגרמו לו על סך 20,000 ₪, 
בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי 

הדין, סך הכל 00030, ₪.

זאבי סגל

נשיאת  צפויה  ספורים  חודשים  בעוד 
מרים  השופטת  העליון  המשפט  בית 
בכוונתה  כך  בשל  לגמלאות,  לפרוש  נאור 
המיועדת  עם  החפיפה  בהליך  להתחיל 
חיות.  אסתר  השופטת  בתפקיד  להחליפה 
אלא שקשיים שהחליטה להערים על המינוי 
שרת המשפטים, מביאים את הנשיאה לאיים 

בשבירת הכלים.
אין זו הפעם הראשונה במרוצת השנתיים 
משרד  את  שקד  איישה  מאז  האחרונות 
המשפטים בה נרשמו עימותים בין הרשויות, 
לשנות  בכוונת שקד  כי  נראה  אלא שהפעם 
בעולם  רבות  שנים  זה  הנהוגות  מוסכמות 
המשפט ולפיו, המועמד או המועמדת לכהן 
כנשיא או כנשיאת ביהמ"ש העליון, הוא מי 
וותק השנים המצטבר  שנושא מאחוריו את 

הגדול ביותר בכהונתו על כס המשפט.
המשפטים  שרת  מבקשת  הזה  הנוהג  את 
מצדה  שקד  הגדול.  הסער  זה  ועל  לגדוע 
באופן  למינוי  התנגדותה  את  מביעה  איננה 
התנגדותה,  הסרת  את  מתנה  אלא  גורף, 
והשגת  שופטים  למינוי  הוועדה  בכינוס 
שופטים  שני  של  זהותם  לגבי  הסכמות 
חדשים שיצטרפו אל חיות ויחליפו את יורם 
הוא  אף  היוצא  שוהם  ואורי  שפרש  דנציגר 

לגמלאות.
תתממש  שהבחירה  מנת  על  כי  יצוין, 
 45 לפרסמה  יש  בחוק,  הקבוע  במועד 

הקרוב.  ראשון  יום  עד  כלומר  מראש,  יום 
במהלך השבוע החולף שלחה הנשיאה נאור 
הידיעה  בגין  לשרת המשפטים  נזעם  מכתב 
על אי שיבוץ מינוי אסתר חיות בסדר היום 
של וועדת הבחירה שאמורה להתכנס ב-18 
ביולי. "אין אני רואה הצדקה לדחיית ישיבת 
והמשנה  הנשיא  לבחירת  שנועדה  הוועדה 
עתידים  אלה  משרה  נושאי  כידוע  לנשיא. 
ספורים  חודשים  בעוד  לתפקידם  להיכנס 
ויש חשיבות לבחירתם כעת – דחיית מועד 
לשיבוש  חשש  מקימה  הוועדה  ישיבת 
במערכת  לצורך  שלא  ולפגיעה  ההיערכות 

המשפט והציבור". ציינה נאור.
של  מסר  לשגר  הנשיאה  בקשה  בדבריה 
היחידה  הסיבה  כי  "נדמה  וכתבה,  פיוס 
כה  עד  הצלחנו  שלא  היא  הישיבה  לדחיית 
שופטי  שני  זהות  בעניין  להסכמות  להגיע 
במקום  שייבחרו  העליון  המשפט  בית 
נחתור  כמנהגנו  ושהם.  דנציגר  השופטים 
מקום  אין  אך  ולהבנות,  להסכמות  להגיע 
לבין  השופטים  מינוי  סוגיית  בין  לכרוך 

סוגיית מינוי הנשיא ומשנהו".
"מבקשת  היא  כי  השיבה,  מצידה  שקד 
למעלה  הבא  העליון  נשיא  את  לבחור 
ללא  ולפיכך  הפרישה,  בטרם  ימים  ממאה 
כל נחיצות בעת הזאת, וזאת בטרם התקיים 
דיון מהותי בנושא אין כל חיוניות בהעלאת 
הוסיפה  זאת  תחת  היום".  סדר  על  הנושא 
עקרוני  "דיון  יתקיים  המתוכנן,  במועד  כי 
לבית  נשיא  בחירת  אופן  בשאלת  וציבורי 

המשפט העליון ושיטת הסיניוריטי".






בני ברק 128

בשורה לחובבי היודאיקה: כתבי יד 
נדירים של גדולי הדורות האחרונים






מקרסטירער  ישעיל'ה  ר'  של  הקדושות  מידיו  שהקמע  לאחר 
נמכר במכירה הפומבית הקודמת במחיר שיא של 160,000 דולר 
בעולם  גדולה  התרגשות  'מורשת',  הפומביות  המכירות  בבית 
היודאיקה לקראת המכירה המיוחדת שתתקיים בי"ג סיון התשע"ז 

בבית מורשת בירושלים.
גם במכירה זו, מועמד למכירה פומבית קמיע מכתב יד קודשו 
חובבי  בקרב  זיע"א.  מקרסטירער  ישעיל'ה  רבי  הצדיק  של 
היודאיקה נרשמה בימים האחרונים תכונה רבה כאשר ההערכה 
שנמכר  הקמיע  של  למחירו  דומה  במחיר  יימכר  שהקמע  היא 

במכירה הקודמת ואולי אף למעלה מכך.
  VIP למכירת  הנחשבת  הקרובה,  הפומבית  במכירה  בנוסף, 
ייחודית, ניתן למצוא תגליות היסטוריות, כתבי יד וחפצי יודאיקה 

מאוספים פרטיים שיועמדו לראשונה למכירה פומבית.
בעיון בקטלוג המרשים יש לציין ניתן למצוא ספר עם חתימת 
בעלות, שע"פ הערכת המומחים, היא חתימת יד קדשו של רבנו 
בעל האור החיים הקדוש זיע"א; דף בכתב יד קודשו של רבי נתן 
מברסלב מתוך ספרו ליקוטי הלכות; מכתב השדרו"ת של גדול 

רבני מרוקו המלוב"ן רבי עמרם בן דיוואן זיע"א ועוד. 
באוסף המרשים מצאנו גם מכתבים אותנטיים בכת"י של מרנן 
גדולי הדור הקודם החפץ חיים זצוק"ל, רבי יצחק אלחנן ספקטור 
יואליש  ר'  האדמו"ר  זצוק"ל,  איש  החזון  זצוק"ל,  מקובנא 
מסאטמר זצוק"ל האדמו"ר ר' איצק'ל מפשווארסק זצוק"ל, בעל 

הבית ישראל מגור זצוק"ל והאדמו"ר הבבא מאיר זיע"א ועוד. 

בעל  של  קודשו  יד  בכתב  דרשות  למצוא  ניתן  היד  כתבי  בין 
הבן איש חי; אוטוגרף מבעל הכף החיים זצ"ל. ספר של המקובל 
האלוקי רבי יהודה פתייא זצ"ל, כתב יד 'לחם תודה' מגדול רבני 

תימן מורי יחיא צלאח מהרי"ץ זצ"ל. 
פריט מעניין והיסטורי שלא היה ידוע עד כה מועמד אף הוא 
למכירה פומבית. מדובר בדף בקבלה מעשית להוצאת השד מן 

האדם שהיה בשימשו של המקובל הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל. 
כמו כן, ניתן למצוא במכירה הפומבית את הטלית והכיפה של 
האדמו"ר הבבא סאלי זיע"א, את גביע הקידוש של זקן המקובלים 
ע"י  שנכתבו  למהדרין  כשרות  תפילין  זיע"א,  כדורי  יצחק  רבי 
הסופר של גדולי ישראל רבי יהודה אשר ראטה זצוק"ל שגדולי 
התפילין  זה.  שמים  ירא  סופר  של  בשבחו  רבות  דיברו  ישראל 

נבדקו ע"י שני מכוני סת"ם ונמצאו כשרות למהדרין.
ראשונות  ומהדורות  הש'  משנות  חשובים  ספרים  כן  כמו 

כדוגמת סט שלם של ספר הזוהר, שו"ת הריב"ש ועוד. 
כאמור המכירה תתקיים אי"ה ביום רביעי בי"ג סיון התשע"ז 

בבית מורשת בר' המלך ג'ורג' 43 ירושלים. 
בית המכירות הפומביות "מורשת" נוסד בשנת 2014 ע"י אסף 
העצני וניסים ורטה וקיים עד כה ארבעה עשר מכירות פומביות 

שנחלו הצלחה גדולה בקרב אספני האמנות והיודאיקה.
בית המכירות מקבל להערכה פירטי יודאיקה בודדים ואוספים 
ספרי  יודאיקה,  של  פומביות  מכירות  ומקיים  למכירה  שלמים 
קודש, כתבי יד, ספרי תורה, מגילות, הגדות, כלי כסף, חנוכיות, 
גביעים לקידוש, כתרים, רימונים וטסים לספר תורה וכן כל חפץ 

אחר הקשור ליהדות ולבית היהודי; אומנות יהודית ועוד.
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ארבעס
יענקי קצבורג

כמידי שנה במוצאי חג השבועות הגיעו עשרות 
לרחבת  הישיבות  ראשי  עם  ישיבות  בני  אלפי 
הכותל המערבי בירושלים, שם ערכו תפילות שירה 
החג  במוצאי  הישיבות  בני  להגעת  הסיבה  וריקודים. 
לרחבת הכותל היא בשל העבודה שראשי הישיבות אוסרים 
על בני הישיבות לצעוד לכותל בחג עצמו, כדי למנוע ביטול 
כפיצוי  עברו,  בשנים  שהתרחשו  מקרים  ובעקבות  תורה 
עבור  החג  בצאת  מאורגנות  הסעות  לממן  בישיבות  נוהגים 
הבחורים המעוניינים לזכות להגיע לכותל כפי מצות העלייה 

לרגל בשלושת הרגלים.

שנה  כמידי  בישיבות:  הרישום  עונת  תחילת 
שוררת אי ודאות בקרב תלמידי הישיבות קטנות 
הגדולות  לישיבות  הרישום  עונת  תחילת  לקראת 
התחרות  כאשר  למבחנים,  המדויק  למועד  בנוגע 
גורמת  והמנהלים  הישיבות  ראשי  הבחורים,  בין  והמתח 
לירידה בלימוד וחוסר התמדה מצד תלמידי הישיבות, בזמן 
שטיינמן  לייב  אהרון  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  הקיץ. 
לראשי  פונה  הוא  בו  מיוחד  מכתב  השבוע  בתחילת  שיגר 
כדי  המבחנים,  זמני  הגבלת  על  ומורה  הגדולות  הישיבות 
לחזק את לימוד התורה "הננו להודיע על הצורך לשמור על 
ראש  מרן  כותב  הגדולות",  לישיבות  הכניסה  מבחני  מועדי 
הישיבה, "אשר בשנה זו הם כדלהלן: לכלל הישיבות מיום 
תורה  לבני  המיוחדות  לישיבות  והלאה.  בתמוז  כ"ו  חמישי 
מעדות המזרח מיום חמישי י"ט בתמוז והלאה". מרן ראש 
אשר  ברוך  בברכת  בזה  "ויתברכו  בברכה:  מסיים  הישיבה 
התורה  לכבוד  וחותם  הכותב  הזאת  התורה  דברי  את  יקיים 
ולומדיה". יצוין כי בישיבות הנחשבות בעולם התורה, כמו 
בתחילת  רק  מתקיימים  המבחנים  ופוניבז'  תפרח  חברון, 

חודש אב. 

האחרונים  בשבועיים  מתנהל  ממש  של  עימות 
באלעד  אליעזר"  "היכל  ישיבת  תלמידי  בין 
בראשות הרב מרדכי ברוידא לבין פועלי בנייה של 
מוסדות טשרנוביל. לאחר שביום שישי הקודם הוכה 
משאית  בהם  עבודה  כלי  הגיעו  החג  בערב  הישיבה,  ראש 
ודחפור להמשיך את החפירה בשטח שנמצא במחלוקת בין 
לישיבה הליטאית, תלמידי הישיבה חסמו בגופם  החסידות 
את המשאית ולא נתנו לה להיכנס לאחר הבנייה. כעבור זמן 
הבחורים  את  שהרחיקו  משטרה  כוחות  למקום  הגיעו  קצר 

במטרה להתחיל את העבודות כפי שתוכנן. 
שעבר,  שישי  ביום  הייתה  העימות  תחילת  שצוין,  כפי 
ישיבת  ישיבת טשרנוביל לבין  בין  אז התפתח עימות חריף 
'היכל אליעזר' במהלכו טענו הבחורים כי הפועלים הערבים 
שהובאו כדי להרוס את בית המדרש אף פגעו והיכו את ראש 
הישיבה הרב מרדכי ברוידא. מדובר בשטח מריבה הסמוך 
לפנימיית הישיבה כאשר בקהילת טשרנוביל טוענים כי ניתנו 
בו  השטח  את  גם  הכוללים  השטח,  על  בנייה  אישורי  להם 
נמצא חלק מהיכל בית המדרש של הישיבה. לטענת בחורי 
חסידים  מספר  הגיעו  שישי  יום  בבוקר  הליטאית,  הישיבה 
בהריסת  והחלו  יהודים  שאינם  בפועלים  מלווים  כשהם 
למען  בבנייה  להתחיל  במטרה  הישיבה,  היכל  של  המבנה 

המוסדות שלהם. 
הישיבה  פנימיית  לבניין  עלו  הפועלים  הבחורים,  לדברי 
ראש  את  הוציאו  כשבמקביל  המבנה  את  ונעלו  הליטאית 
והחלו  המדרש  בית  להיכל  הסמוך  בחדרו  שישן  הישיבה 
את  מוציאים  הם  כיצד  לראות  "נדהמתי  המבנה.  בהריסת 
ראש הישיבה כשהוא בפיג'מה ויחף תוך שהם גוררים אותו 
ומפליאים בו את מכותיהם. מדובר בפגיעה בתלמיד חכם לצד 
התנכלות מכוונת לישיבה ולעולם התורה", סיפר בכעס אחד 
התלמידים. "נכנסנו לתוך ההיכל על מנת להוציא את ספרי 
התורה ולפתע שמענו את הדחפורים מכים בקירות. ארונות 
ונמלטנו מהמקום בכדי שלא להיפגע",  ספרי הקודש קרסו 
סיפר תלמיד נוסף ל'כל ישראל'. בקהילת טשרנוביל טוענים 
הליטאית  הישיבה  הנהלת  הייתה  כהוגן  שלא  שנהג  מי  כי 
ראש  בין  פגישה  לה. השבוע התקיימה  לא  שפלשה לשטח 
הישיבה הרב ברוידא לראש העירייה ישראל פרוש, שם סוכם 

כי העירייה תעשה ככל שביכולתה כדי לסייע לצדדים.

בלונדון הלך בחמישי האחרון לבית עולמו הרב 
71. שמעי שסבל מתסמונת  בן  והוא  דינר  שמעי 
בעולם,  המבוגר  דאון  תסמונת  לבעל  ונחשב  דאון 
החרדית  והקהילה  המשפחה  בני  כל  על  אהוב  היה 
ידוע  והיה  ונדכאים  שבורים  לבבות  שימח  תמיד  בעיר, 
בליבו הרחב והחם לכל דבר שבקדושה. המנוח הינו בנו של 
יוסף צבי הלוי דינר זצוק"ל,  ראב"ד לונדון מרן הגאון רבי 
אחיהם של הרבנים הגאונים לבית משפחת דינר גאב"ד עדת 
ישראל הגאון רבי אליעזר דינר, הגאון רבי יהודה אריה רב 
בית הכנסת דברי שיר בבני ברק והגאון רבי אהרן דוד דונר 
ראב"ד לונדון. יצוין כי בני המשפחה טרם ישבו ימי 'שבעה' 
מלאים. שני ההורים נפטרו בעבר בערב חג וגם עכשיו ישבו 

בני המשפחה 'שבעה' מקוצר עד ערב חג השבועות. 

בני המשפחה מזכירים כי כאשר אביהם מרן הרי"צ הלוי 
דינר זצ"ל ראב"ד לונדון נפטר, הרבנים הגאונים מבני ברק 
קמו מהשבעה בחצות היום, בשל הפרשי השעות, עוד לפני 

הקבורה שהייתה בערב פסח.

בתחילת השבוע ערך האדמו"ר מויז׳ניץ סעודת 
ר"ח לנגידים תומכי המוסדות בירושלים.  הסעודה 
וייס.  יוסף בנימין  התקיימה בבית מדרשו של הרב 

המסורתי,  ה׳קאלפיק׳  את  הרבי  חבש  בו  המעמד  במהלך 
חג  לקראת  התעוררות  ניגוני  החסידות  מקהלת  חברי  שרו 
השבועות זמן מתן תורתנו. בסעודה השתתפו בין היתר גם 
ירושלים  עיריית  מועצת  וחבר  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן 

שלמה רוזנשטיין. 

"העדה  ראב"ד  שהה  השבועות  חג  במהלך 
ישיבתו  בהיכל  שטרנבוך  הגר"מ  החרדית" 
שבפאתי לוד, בזמן עלות השחר צעד רגלית למקוה 
מרוחק בקהילת ברסלב - במקום קיבלו את פניו רב 
בית הכנסת והמונים מתושבי העיר שאף בירכו עליו 'שחלק' 

מחכמתו ליראיו בשם ומלכות.

בביתו  השבועות  חג  בערב  נערך  מרתק  מפגש 
מרן  של 
ח  " ר ג ה
 , י ק ס ב י י נ ק
מגדולי  שניים  כאשר 
מרן  חמיו  תלמידי 
אלישיב  הגרי"ש 
בתור  נפגשו  זצ"ל 
בבני  רשב"ם  ברחוב 
בגאון  מדובר  ברק, 
רבי יוסף אפרתי ראש 
להלכה  המדרש  בית 
וראש  והתיישבות 
הכללי  ההוראה  בית 

ירושלים הגאון רבי בן ציון הכהן קוק.

השבוע  השתתף  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  מרן 
מקורבו  אפשטיין,  שעיה  הרב  של  בתו  בחתונת 
ונהגו שהתקיימה באולמי "ארמונות פרידמן" בבני 
ברק. מרן הגר"ח כובד בברכה אחרונה והרב הראשי 
מרן  נשאר  הטוב  הכרת  כאות  ראשונה.  בברכה  לאו  הגר"ד 

בשמחה זמן ניכר מעבר למה שנוהג בדרך כלל. 
 : ם ו ל י צ

אהרן גרבר.

ביותר  ה'שבעה' המקוצר על חולה התסמונת דאון המבוגר 
בעולם, מפגש מפתיע של תלמידי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, 
והשתתפות  לוד  תושבי  של  שחלק'  'ברוך  וברכת  ההפתעה 

סגן שר החינוך בסעודת ראש חודש עם האדמו"ר מויז'ניץ.



מאת יבניאל שירם

המנצחים בקטגוריית המלון 
הטוב ביותר

נבחרה  האחרים  כל  מול  גדול  בפער 
החופשה של שינפלד תיירות לחופשה 
המוצלחת של הקיץ. שינפלד מארחים 
הקיץ באחד מבתי המלון הטובים ביותר 
פודגוריצה  הילטון  מלון  באירופה, 
ממוקם  המלון  כוכבים.   5 במונטנגרו 
בנקודה הכי מרכזית בעיר, בין שלושה 
מדרחוב  וליד  ויפים,  גדולים  פארקים 
שוכן  המלון  מול  המפורסם.  הקניות 
ישיבה,  פינות  עם  ירוק  פארק  לו 
לילדים.  ומשחקים  שחמט  שולחנות 
פארק  נמצא  מהמלון  הליכה  במרחק 
בילוי  המציע  הרפתקאות  של  נוסף 
המלון  בתוך  המשפחה.  לכל  מהנה 
ארוכה  יקבלו האורחים רשימה  עצמו 
בית  ביניהם  ופינוקים,  שירותים  של 
מגוון  עם  מודרני  ספא  מהודר,  כנסת 
ומאובזר,  חדיש  כושר  חדר  טיפולים, 
ועוד.  יפהפיים  חדרים  גדול,   לובי 
מהמלון אפשר לצאת בקלות לטיולים 
מונטנגרו  של  הבירה  בעיר  רגליים 
העיר  את  לראות  זה  אם  פודגוריצה. 
המפורסם,  השעון  מגדל  העתיקה, 
המלך,  ארמון  הרצגובאצ’קה,  רחוב 
המוראצ’ה  נהרות  מעל  הגשרים 
והריבניקה החוצים את העיר, ולאוהבי 
חנויות  שדרת  כמובן  יש  השופינג 
דלתא  כמו  קניות  ומרכזי  יוקרתיות 
מוצרים,  של  עצום  מבחר  ובהם  סיטי 

ביגוד ומותגים. 
המנצחים בקטגוריית הטיולים 

היפים ביותר
שינפלד  הטיולים  בקטגוריית  גם 
צוות  עם  בגדול.  לוקחים  תיירות 
דוברי  טיולים  מדריכי  של  מכובד 
טיול  כל  הראשונה,  מהשורה  עברית 
הופך לחוויה מרתקת, וכל מקום מקבל 
מונטנגרו  שלו.  המיוחד  הסיפור  את 
נבחרה ליעד הכי מבוקש בקרב תיירים 
שילוב  מציעה  שהיא  מפני  השנה, 
מדהים,  טבע  פראי,  נוף  של  אידיאלי 
נטיפים  מערות  צלולים,  ים  חופי 
מבקרים  לשמיים.  שנושקים  והרים 
הגדירו  ממונטנגרו  ששבו  רבים 
משווייץ.   יותר  יפה  כמדינה   אותה 
מקומות מומלצים לטיולים במונטנגרו 
הדורמיטור,  פארק  הצפוני  באזור  הם 
קניון  על  ותצפית  ז’בליאק,  העיירה 

של  הריביירה  משם  רחוק  לא  טארה. 
עיירת  קוטור,  העיר העתיקה  בודווה, 
של  הישנה  הבירה  הרצגנובי,  ספא 
על  שקאדר  אגם  צייטיניה,  מונטנגרו 
ביוגראדסקה  פארק  אלבניה,  גבול 
בקרואטיה  ליפה.  הנטיפים  ומערת 
העיר  ובה  דוברובניק  את  לכם  יש 
קבטאט.  החוף  ועיירת  העתיקה, 
יהנו  אתגרי  ספורט  וחובבי  משפחות 
אומגה  וטיולים,  אפשרויות  ממגוון 
סוסים,  טרקטורונים,  לב,  לאמיצי 
שילדים  הרפתקאות  פארקי  ג’יפים, 

מאד יאהבו, ועוד. 
המנצחים בקטגוריית האירוח 

והאוכל הכשר
בקטגורייה זו אפילו לא הייתה תחרות, 
הרבה  בהכי  ושינפלד מחזיקים  מאחר 
שנות ניסיון יותר מכל חברה אחרת. 30 
שנים של הצלחה ללא פשרות בחופשות 
כשרות, ואלפי לקוחות מרוצים השבים 
לטוס עם שינפלד בכל שנה. המנהלים 
של חברת שינפלד מקפידים לצאת עם 
הלקוחות לחופשה ולהיות איתם בבית 
לדאוג  כדי  עצמם,  ובטיולים  המלון 
שלא יחסר להם דבר, ועם רמת שירות 
להתחרות.  קשה  אכן   ואמינות שכאלו 
שינפלד  של  כשר  הגלאט  המטבח 
שמו הולך לפני בקרב הציבור הדתי-
שמגיעים  כאלו  ויש  חרדי-מסורתי, 
בשביל  רק  שינפלד  של  לחופשות 
ענק  צוות  מביאים  הם  לבדו.  האוכל 
המתמחים  בינלאומיים  שפים  של 
אשכנזי  בסגנון  יהודיים  במאכלים 
ומזרחי, הברים הענקיים בחדרי האוכל 
מציעים בשרים, דגים, מרקים, סלטים, 
ובנוסף  ועוגות,  קינוחים  תוספות, 
כיבוד  המגיש  אירי  בר  פועל  במלון 
חופשת  היום.  במהלך  חופשי  ושתייה 
ארוחות  כוללת  שינפלד  של  הקיץ 
ובשבת  יום  מדי  מלאות  וערב  בוקר 
מיוחד.  רבא  קידושא  עם  מלא  פנסיון 
פיקוחו  תחת  כשר  גלאט  כשהכשרות 

של הרה”ג משה נחשוני שליט”א.
לסיכום בכל הקטגוריות הגיעה במקום 
תיירות  שינפלד  חופשת  הראשון 
המעוניינים  במונטנגרו.  בהילטון 
לצאת הקיץ לחופשה המוצלחת ביותר 
החברה  למשרדי  להתקשר  מוזמנים 
אתר  דרך  או   03-6189999 בטלפון  

www.shainfeld.com האינטרנט

מצאנו את החופשה 
הכי מוצלחת של הקיץ

בדקנו מבחר מייצג של חופשות כשרות לקיץ על 
סמך מספר קריטריונים חשובים  והגענו למסקנה חד 

משמעית איזו היא החופשה המנצחת
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עֹוַנת ַהְּמָלְפפֹוִנים, או בהונגרית: "אּוְּבאֹוְרָקֵצזֹון"

לירקות  החלוקה  כן,  פרי.  אם  כי  ירק  אינו  הרווחת  לתפישה  בניגוד  המלפפון, 
מתחיל  כבר  זה  בוטנית  מבחינה  אבל  טריוויאלית  לרובנו  נראית  אולי  ופירות 
להסתבך. למעשה ואם לדייק שהרי המלפפון, ביחד עם האבטיח הדלעת והקישוא 
כולם בני משפחה אחת – חשובה וטעימה מאין כמוה, הדלועיים. כולם מבחינה 
בוטנית, כפי שצוין, פירות. בעוד שהדלעות הן פירות שהבשילו לחלוטין, המלפפון 

הוא בבחינת דלעת שנקטפה בטרם הגיעה לבגרותה. 
ֶמלֹוס-ֶּפּפֹוֶנס

מקורו השם "מלפפון" בהכלאה של שתי מילים מקוריות מהשפה היוונית: "ֶמלוֹ" 
אך  יודעים  אינם  רבים  "מלון-אבטיח".  ופירושו  אבטיח,  הוא  "ֶּפּפוֹן"  תפוח,    =
גם פרחי המלפפון אכילים – בארצות הברית לדוגמא הם נחשבים כגידול ייחודי 
שנמכר בשווקי איכרים, הם עדינים, קלילים ואפשר לאכול אותם חיים או לטגנם 
כפי שעושים עם פרחי הקישוא. בנוסף, יצוין כי המלפפון המוכר אומנם קטן וירוק 

יכול להיות  והוא  דק אך הוא מגיע גם בלבן, כתום וחום אדמדם  ארוך, 
או עבה ולפעמים אפילו מכופף. 

"מלפפון",  האבטיח  מתורגם  לארמית  "בתרגומים 
דאגה,  אל  "אך  ומוסיף  רוזנטל  רוביק  ד''ר  אומר 
המומחים מאוחדים בדעה שהאבטיח שאכלו אבותינו 

היום.  אוכלים  שאנחנו  והעסיסי  המתוק  הפרי  אכן  הוא 
מה  אינו  התלמודי-ארמי  המלפפון  התרגום?  איפה  מהיכן 

'תפוח- ֶמלוֹס-ֶּפּפוֶֹנס,  נהגה  הוא  ביוונית  היום,  אוכלים  שאנו 
ובראשם  שונים,  לפירות  גנרי  שם  הוא  ביוונית  ֶמלון  כאשר  דלעת', 

התפוח. היום משמש ֶמלון כשם כללי לפירות ממשפחת הדלועיים, וביניהם 
הֶמלון והאבטיח. בעברית נקרא בעבר המלון 'אבטיח צהוב', בעקבות השם 

הערבי ַּבִטיח ַאְצַפר. באשר למקור המקראי, כאן ניטש במחצית המאה הקודמת 
בין הלשונאים ויכוח מר על השאלה מהו קישוא, כאשר הלשונאי ש.ד. יפה סבור 
שהוא המלפפון בן זמננו, והוא מזוהה בטעות עם הקישוא עקב דמיונה של המילה 

ל'כוסא' הערבית, ואחרים חולקים עליו".
עד תחילת שנות ה-90, גידול מלפפונים נמשך מהסתיו ועד חודשי האביב והקיץ. 
היום ניתן לקנות לאורך כל השנה את המלפפונים הסטנדרטיים, הגדלים בחממות 
או לפי זנים שונים, בהתאם לעונות השנה. עונת המלפפון הקלאסית היא באביב 
זני  גבוהות.  טמפרטורות  אוהב  הדלועים,  ממשפחת  מטפס  המלפפון,  כי  ובקיץ, 
בצורתו  שמזכיר  ערבי,  )מלפפון  פאקוס  הם:  בארץ  שגדלים  הירוקים  המלפפון 
קישוא, אך למעשה הוא מעין הכלאה בין קישוא למלפפון(,  אריסטו, סמארה, כביס 
ודרבי. כ-70 אחוזים מאספקת המלפפונים בארץ מקורם בחממות המושב אחיטוב 
שבעמק חפר המחזיק באמתחתו כ-  3,500 דונם מהם יוצאת אספקת המלפפון של 
המדינה כולה. שוק המלפפונים בישראל אינו נועד ליצוא, משום שבארץ מגדלים 
ארוכים  מלפפונים  לאכול  התרגלו  באירופה  ואילו  מיני,  בגודל  מלפפונים  רק 

וגדולים בהרבה מאלו הגדלים פה. 
איך מאחסנים מלפפון?  

)cool as a cucumber(  "למרות שבאנגלית שגור הביטוי "קריר כמו מלפפון
המלפפון די "מפחד" מקור. באחסון מסחרי אסור להחזיק מלפפונים בטמפרטורה 
נמוכה מ-10 מעלות צלזיוס, מכיוון שהנזק שנגרם על-ידי טמפרטורה נמוכה )נזק 
חיי המלפפון. במקרר הביתי כדאי לאחסן את המלפפונים  צינה( מקצר מאד את 
נייר יבשה. אורך חיי המדף  כשהם עטופים במגבת מטבח לחה מעט, או במגבת 
סטנדרטית  בטמפרטורה  יותר,  אפילו  לעתים  ימים,  כשבוע  הוא  במקרר  שלהם 
המלפפונים  הפרדת  על  להקפיד  חשוב  בנוסף  מעלות.   4-5 של  ירקות,  לאחסון 

והעגבניות שכן, העגבנייה פולטת גז, אשר מאיץ את תהליך הריקבון במלפפון. 
ירוק בריא לכל הגוף

למלפפון יצא שם של ירק סתמי, שלא תורם יותר מדי לבריאות. אבל האמת שונה 
לגמרי: הוא מכיל מגוון רחב של ויטמינים ומינרלים שמסייעים למנוע מחלות לב, 
סרטן ובעיות בעור. "רבים חושבים שבמלפפון אין שום תועלת תזונתית", קובעת 
ד"ר אולגה רז, תזונאית ומייסדת היחידה לתזונה ודיאטה במרכז הרפואי איכילוב 
מה  קלוריות,   16 רק  מלפפונים  גר'  ב-100  לדבריה  טועים!".  הם  "אך  ומוסיפה 
מאפשר לאכול את המלפפון בחופשיות. "כ-95% מתכולת המלפפון - היא מים. 
עשיר  המלפפון  לבריאות.  המועילים  חומרים  מעט  לא  מכילים  הנותרים   5% אך 
בוויטמין  K )במיוחד הקליפה(, החיוני בתהליכי קרישת הדם, והמינרל מוליבדן, 
)ניטרוזאמינים(.  מסרטנים  חומרים  היתר  בין  מזיקים  חומרים  בפירוק  החיוני 
יש  בנוסף,  תורשתי.  חומר  של  ובמטבוליזם  חלבונים  ביצור  משתתף  המוליבדן 
במלפפון כמויות קטנות של מספר וויטמינים ומינרלים נוספים ובל נשכח גם את 
הסיבים התזונתיים הנמצאים בעיקר בקליפתו, כך שמומלץ שלא לקלף את המלפפון 
מאוד,  חשובים  פיטוכימיקליים  המלפפון  מכיל  אלה,  לכל  בנוסף  אכילתו.  טרם 
כמו הליגנאנים, שלפי מחקרים קשורים להורדת הסיכון ללקות במחלות לב וכלי 
ניסויים פרלימינריים מצאו שבמיצוי של מלפפון טרי נמצאים חומרים אנטי  דם. 

חומרים  חופשיים.  ברדיקלים  הנלחמים  אוקסידנטים  אנטי  רכיבים  וכן  דלקתיים 
נוספים שהתגלו במלפפון טרי הם  cucurbitacins, בעלי תכונות אנטי סרטניות".

מלפפון מוסיף המון
מלפפונים על העיניים הם לא סתם אגדה. הקרירות שלהם כשהם יוצאים מהמקרר 
יחד עם היכולת לספוח נוזלים בהחלט מועילות להפחתת הנפיחות סביב העיניים 
המלפפון  למיצוק.   תכונות  ובעלת  דלקתית  אנטי  פעילות  מייצרת  הפרי  ותמצית 
סיליקון,  אשלגן,   ,C ויטמין  הכוללת  ומתרכובת  מים,  מ-95%  כאמור  המורכב 
לטיפוח  בו  משתמשים  כאשר  מרעננת  תחושה  ומעניק  וגופרית  מגנזיום  אבץ, 
העור. מאחר ולמלפפונים יש השפעה נהדרת על עור הפנים, כולל לקמטים, נוטים 
להכניסם למוצרי קוסמטיקה ומסכות למיניהם. אבל הכבוד של המלפפון לא נעצר 
במה שהוא יודע לעשות לעור הפנים, המלפפון מכיל נוגדי חמצון וחומצה קפאית 
המסייעת לגוף לסלק ראדיקלים חופשיים וכן מינרלים )אשלגן, מגזיום, אבץ, צורן 

וסיליקה(, סיבים וויטמינים )B,E,C( האידיאלים גם לטיפול וטיפוח כף הרגל. 
עיקריות:  בעיות  בעיקר בשל שתי  חיונית  הרגליים  לכפות  קבועה  טיפוח  "שגרת 
האחת, העדר לחות מספקת לכף הרגל הגורם לעור יבש וסדוק והשנייה, הסרת 
והעקבים.  עור מתות( מנקודות הלחץ  - שכבות  וקשה  גס  )עור  ה"קאלוס" 
קרם  כמו  בדיוק  חובה,  מוצר  בבחינת  הוא  לרגל  הלחות  קרם 
באלפי  משקלנו  כובד  את  נושאות  הרגליים  לפנים.  הלחות 
הצעדים שאנחנו צועדים מדי יום ותפקידו של הקרם לרכך 
הצומח  והקשה  הגס  העור  הסרת  את  ולאפשר  העור  את 
בעיקר סביב העקב, בעיקר משום שמדובר באזור שלא 
מוזרם אליו דם כראוי. בהעדר שימון וסיכוך ראוי העור 
בכף הרגל מתייבש, נעכר אך כשמזינים אותו כהלכה 
כי  יודגש  זה  בעניין  מפתיעה.  במהירות  משתפר  הוא 
לחות  להשבת  מקור  בבחינת  הוא  מלפפונים  מיצוי 

הפרי מועשר באשלגן ובמגנזיום החיוניים לעור ומהווים שאבדה. 
ומחוטא",  חלק  עור  מעודדים  שבו  והגופרית  והסיליקה  למינראלים  נהדר  מקור 

.CND מסכמת אמי טוואס – המדריכה המקצועית בחברת
ויקומו המלפפונים

באירופה מלפפון שימש בתור צמח מרפא ידוע, השתמשו במלפפון לצרכי רפואה 
וברפואה  וההודית  הסינית  ברפואה  מרפא  כצמח  ידוע  הוא  אסיה,  בארצות  גם 

העממית של כל ארצות אירופה. 
אירופיות  שפות  גם  הישראלים.  לנו  רק  ייחודי  אינו  המלפפונים"  "עונת  המונח 
אומרים  בהולנדית  המלפפונים״:  "עונת  שפירושם  בהלחמים  משתמשות 
בשפה  אפילו  "אּוְּבאוְֹרָקֵצזוֹן".  ובהונגרית  "ָאגּוְרִטיד"  בנורבגית  "קוְֹמקוֶֹמְרַטִּיט", 
האנגלית שגור המונח "ְקיּוַקְמֶּבר ִסיזוֹן", בכל עת שמישהו מבקש לציין את הריקנות 

של הקיץ.
כותבי המדור "מוקד על הבית", של ה"ניו יורק טיימס" ייחדו כתבה רחבה שהציגה 
בעזרת  יום-יומיות  בעיות  לפתרון  הזויים,  אף  ולעיתים  יצירתיים  מגוון שימושים 
מלפפונים. כך למשל אם אתם עומדים בפני פגישה חשובה או ראיון עבודה ואתם 
מגלים שאין ברשותכם די זמן לצחצח את הנעליים פשוט מרחו מלפפון טרי חתוך 
מיידי.  באופן  להבריק  לנעליים  יגרמו  מכיל  הוא  אותם  הכימיקלים  הנעליים,  על 
– השתמשו בחלקו החיצוני של  ושגיתם  בעט  אם כתבתם  נוסף:  שימוש מפתיע 
צבעי  למחיקת  גם  מתאים  במלפפון  השימוש  אגב,  הנדרש.  למחיקת  המלפפון 

'קרייטון' ומרקרים, בהם השתמשו הילדים ל"קישוט" הקיר.
המלפפון הישראלי עומד גם בסימן הפוליטיקה. מראה יוצא דופן נגלה לעיניהם של 
נוספים  הפלסטינים במחסום קלנדיה הסמוך לירושלים. קצין צה"ל ועמו חיילים 
חילקו להם במקום שקיות קטנות ובהן זרעים של מלפפונים. בצד אחד של כל שקית 
הודפסו צילום של המלפפונים ופרטי היצרן ובצד השני נכתב בערבית מסר מטעם 
סלקו  בידיכם.  )אחתיאר(  והבחירה  )חיאר(  המלפפון  הגדה:  תושבי  "אל  הצבא: 
מאדמותיכם את הסכינים וההרס, ותיטעו במקומם תקווה ובנייה". היו כמובן מי 
שהרימו גבה – אולם מהיחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים נמסר בתגובה: 
"בשל התקופה האחרונה, יזם המינהל האזרחי חלוקת זרעי מלפפונים לפלסטינים 

כמשקל המסר של הפתגם הערבי, "צריך לזרוע תקווה ולא הרס".
אופנת פרוסות המלפפון במים החלה אומנם בגרמניה,  אבל גם אצלנו בארץ נדמה 
שכל בית קפה שני מגיש פרוסת מלפפון בכוס המים גם בלי שתבקשו במיוחד – 
האורחים?  את  להפתיע  רוצים  אמיתי.  בטרנד  שמדובר  להכריז  אפשר  כבר  ולכן 
נסו גם אתם להגיש להם קנקן מים שבתוכו פרוסות מלפפון -  זה מאוד מרשים. 
הרבה טעם אי אפשר לומר שהמלפפון מוסיף למים, אבל כן מתווספת אליהם איזו 
תחושת רעננות נעימה. אם בא לכם להשקיע, לכו על משקה מרענן מושקע המכיל 
שומר, שמיר ומלפפון כמובן. מדובר במשקה מרווה המעודד שתייה - שגרת יום 
עשירה בנוזלים נותנת אנרגיות. המלפפון יסייע להורדת לחץ דם וטעמו משתלב 

נפלא עם שאר המרכיבים במשקה. 

*
הוא מוכר כקטן וירוק אך הוא מגיע גם בלבן, כתום וחום אדמדם  אם מתחשק לכם לנשנש פרי - עדיף שזה 
יהיה מלפפון. למה? הוא עשיר במינרלים הנחוצים לעור, במים המונעים התייבשות, בסיבים תזונתיים המועילים 

לדיאטה ובשלל רכיבים נוספים התורמים לבריאות הכליות, המפרקים ולחץ הדם שלנו
מלפפונים  קרם 
לכפות  טיפולי 
מסדרת  הרגליים 

CND הספא של

באילו מוצרי טיפוח נוכל 
למצוא מלפפונים?

יום  קרם 
י  ט ו י ב ו ר פ
 , ה נ י ט ס י ר כ
אצל  להשיג 
הקוסמטיקאיות 

של  איפור  מסיר 
בסיס  על  שיק 

מלפפונים
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תחליב רחצה בניחוח מלפפון 
וליים מבית נקה 7 

פיטו פריז - שמן לשיער 
על בסיס מלפפונים

 the pamper kit
לרגליים  פינוק  ערכת 

CND של חברת

ג'ל קרם לפנים של 
אסתי לאודר 

סבון  ספוג   - שופ  בודי 
ברוקולי מלפפונים 

תחליב   - דאב 
רחצה מלפפונים 

רחצה  ותחליב  לחות  תחליב 
הטיפוח  חברת  של  לגוף 
המבוססת  פורמולה"  "סוויס 
בתוספת  ומלון  מלפפונים  על 
ויטמין E בנוסף מכיל התכשיר 
ואנטי  בוטניים  מצמחים  לחות 

אוקסידנטים

סבון  לאב  אקו 
ידיים  וסבון  גוף 
תמציות  המכילים 
מלפפון  אורגניים 
ותרד.  פטרוזיליה 

EcoLove
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סודוקו

מראה מקום
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התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
מכתש רמון

////////////////////////// אפשר לחשוב

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. אליה וקוץ בה
2. אין הבור מתמלא מחוליתו

3. דן ברותחין

ּצוֹת ? ׁש בִּ  1. ֵאיֶזה ֵעִצים ֵהִביאּו ַלָאֶרץ ְלַיבֵּ
ָרֵאל ? ִישְׂ רוִֹמית בְּ 2. ֵאיזוֹ ִעיר ֲהִכי דְּ

ְתקּוַפת  ָרֵאל בִּ יַצד ִנְקְרָאה ְמִדיַנת ִישְׂ 3. כֵּ
ִריִטי ? ט ַהבְּ ְנדָּ ַהמַּ

ֶלת רּוְסָיה ? 4. ִמי רֹאׁש ֶמְמשֶׁ

יַרת ִמְצַרִים 5. ַמִהי בִּ
עוָֹלם ? בוֹהַּ בַּ  6. ֵאיֶזה ַהר ֲהִכי גָּ

ָרֵאל ? ִישְׂ בוֹהַּ בְּ  7. ֵאיֶזה ַהר ֲהִכי גָּ
ִקילוֶֹמֶטר ֶאָחד?  ה ֶמְטִרים ֵיׁש בְּ מָּ 8. כַּ

9. איזה נחל זורם בתל-אביב ?
10. כמה קלידים יש לפסנטר הסטנדרטי?

 11. היכן בישראל נמצא כור גרעיני?
12. כיצד נקרא קו הרכבת הקלה בת"א?

13. כמה כוכבים מופיעים בדגל סין?
14. אלו צבעים מופיעים בדגל אוסטריה?

15. כמה שיניים יש לאדם בוגר?
16. מיהו נשיא ונצואלה?

תשובות:

1. אקִליפטּוִסים 2. אילת 3. פלסטינה 4. ְולִדיִמיר ּפּוִטין 5. ָקִהיר
6. ֵאֵווֵרְסט 7. חרמון 8. 100 מטרים 9. הירקון 10. 88 קלידים 

11. דימונה ונחל שורק 12. הקו האדום 13. חמישה 14. אדום ולבן 
15. נפאל . 16. 32 שיניים 17. ניקולס מדורו

קומה בבית. "היו שתיהן ב___ אחת" )שבת יא ב(
סנדלר. "רבי יוסי בר יהודה אומר : אף ה____"  

)פסחים ד ו( )בלשון יחיד(
שם לאחד ממיני העצים שנזכרו במקרא.  "ברוש____" 

)ישעיה מא יט( )בהיפוך אותיות(
קיצור המילים : אמרו רבותינו.

רצועה,שרשרת. "שהיו אוגדין את לולביהן ב___  של זהב" 
)סוכה ג ח( )בלשון יחיד(

צנצנת,בקבוק קטן. "וב____ של פליטון" 
)שבת ו ג(

בלה,נובל,מצומק. "_____ ושנשרו מקצת עליה"    
)סוכה ג ג( )בלשון נקבה(

קיצור המילים : חייב אדם לומר.
קיצור המילים : ברכת כהנים.

רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה 206. 
)מלמעלה כלפי מטה(

כנוי לאיש צבא החוזר משדה הקרב ומתיר את כלי נשקו. "אל יתהלל 
חגר כ___" )מלכים א כ יא(

קטן___. כנוי לנער הנראה כמבוגר אף שבגילו עדיין הוא למטה מ"בר 
מצוה"   "קטן___ מזמנין עליו" )ברכות מז: (

לוח עץ,מעין קורה דקה לציפוי קירות בבניני עץ וכדומה. "ועשית את 
ה___ למשכן"                   )שמות כו טו( )בלשון יחיד(

ה___-הארג. )במלאכת האריגה( הקנה שבו       שובטים  את הארג 
לקרב את החוטים זה לזה. )שופטים טז יד( )בהיפוך אותיות(

כנוי לדור שלא קם בו מנהיג גדול לעם. "אין___   ____ שר' אלעזר בן 
עזריה שרוי בתוכו" )חגיגה ג: (

עוגה עשויה פרות מיובשים.    "ו___ אחת וילך כל העם" )שמואל ב ו יט(
אשר  וכאלון  "כאלה  הסתו.  בתקופת  מסוימים  מעצים  העלים  נשירת 

ב____" )ישעיה ו יג(
נתון בצרה,סובל. "רבי עקיבא____" )רה"ש ב ט(

בכור נח. )בראשית ה לב(
מאותיות ה -א"ב.

העמוד טעון גניזה

1. מנין,ספירה. "ויתן יואב את מספר ____- העם" 
)שמואל ב כד ט(

5. תל,קיר. "נצבו כמו___ נזלים" )שמות טו ח(
7. הצלה____. הצלה קטנה,ישועה חלקית. "אפשר דהוי הצלה____" 

)גיטין נו.(
9. אניות ____. כנוי לאניות גדולות וחזקות שהיו מפליגות בימי קדם 

לימים רחוקים. )מלכים א כב מט(
10. מין תכשיט קדמון בצורת קרס או טבעת. "הביאו___ ונזם" 

)שמות לה כב(
11. אבי דוד המלך.

סביב"  הטירות  מתחת  עשוי  "ו___  קדרות.  שפיתת  כירה,מקום   .13
)יחזקאל מו כג( )בלשון יחיד(

14. קצת,משהו. "ותקח אזני ____ מנהו" )איוב ד יב(
16. קיצור המילים : וכן הלכה. )בהיפוך אותיות(

העליונה.  הסמכות  מרות  את  לקבל  רוצה  וסרבן,שאינו  עיקש   .17
"וזקן____" )סנהדרין יא א(

פרשה,עסק. "____ דטומאה מדאורייתא" 
)חגיגה כא: (

ניצוץ,שביב-אש. "____ שיצא מתחת הפטיש"  )בבא קמא ו ו(
אביו של קרח,בנו השני של קהת בן לוי. 

)שמות ו יח(
קיצור המילים : יחי לעד.

אספה,פגישה. "שלא יהו העדים הולכין אלא למקום ה____" 
)ראש השנה ד ד(

כאילו. "הרינו חלנו____ ילדנו רוח" 
)ישעיה כו יח(

רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל :    
א' - 9 , ב' - 50 , ג' - 400

אינו מסוגל להבין דבר. "שאין לו____ בקדקדו"      
)מנחות פ: (

מחכמי ישראל בתקופת הבית השני. ידוע בכנויו "המעגל"
בריאת העולם. מעשה____. "ולא במעשה____ בשנים" )חגיגה ב א(

הליכת המון בסך לשם חגיגה. "ו____לימין מעל"    )נחמיה יב לא( 
)בלשון יחיד,בכתיב חסר( )בהיפוך אותיות(

צילום: ויקיפדיה
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