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פתגם סיני עתיק אומר: הדבר היחיד שקשה יותר מרעידת אדמה, 
תושבי  חוו  הזה  הסיוט השחור  את  זו.  אחר  בזו  רעידות  אלו שתי 
רעידת  לאחר  בלבד  ימים  עשרה  האחרונים.  בשבועות  מקסיקו 
חזקה  נוספת,  אדמה  רעידת  ארצם, התרחשה  את  האדמה שפקדה 
של  חייהם  שגבתה  ריכטר,  בסולם   8.1 של  ובעוצמה  יותר  הרבה 

מאות תושבים, בהם גם חברים בקהילה היהודית. 
הרעידה התרחשה ביום שלישי בשבוע שעבר, יממה בלבד קודם 
היא  אך  מקסיקו,  בדרום  למעשה  היה  הרעידה  מקור  השנה.  ראש 
הרעידות,  תחילת  עם  הבירה.  סיטי  במקסיקו  גם  היטב  הורגשה 
מיליוני תושבים נמלטו מהבניינים ובתעודים שהופצו ברשת, נראו 

מטיילים נמלטים ממרכזי קניות ומבניינים בבירה. 
מקסיקו,  כמו  רעועות  תשתיות  בעלת  במדינה  ובמיוחד  כצפוי, 
תוך זמן קצר התחולל כאוס אדיר. האירוע המשמעותי ביותר היה 
קריסת בית ספר שממנו חולצו עשרות גופות של תלמידים ומורים. 
כיסאות  שם  ראינו  שקרסה.  כיתה  של  למבנה  להגיע  "הצלחנו 
ושולחנות", סיפר אחד המתנדבים במקום. "התחלנו להתקדם בין 
אנחנו  אבל  חיים,  קולות  שומעים  אנחנו  גופות.  ומצאנו  ההריסות 
לא יודעים את זה מגיע מתוך ההריסות או מהעבודות. אנו מייחלים 

שנשמע קולות חיים".
החשש מרעשי משנה, שאכן הגיעו לאחר יממה, הוציא תושבים 
רבים לרחובות שבחרו להניח מזרן על הקרקע. "אי אפשר לדעת מה 
יתייצב",  ימים כשהכול  כמה  בעוד  ונחזור  עדיף שנעזוב  אז  יקרה 
סיפר אנטוניו. חברו, המחפש את בן משפחתו שאבד, אמר כי "נציגי 
שהוקמו  הסיוע  במרכזי  לחפש  שנלך  שכדאי  לי  אמרו  הרשויות 
ולבתי חולים, אבל לא מצאנו אותו. אין לי מידע עליו ואני מאוד 

חושש לחייו".
במקסיקו  הראשיות  הכותרות  את  שתפסה  מי  מפתיע,  באופן 
70 איש.  יממה לאחר הפיגוע, הייתה המשלחת הישראלית המונה 
כבר  עבודתה  את  המשלחת  החלה  נפש,  בפיקוח  ומדובר  מאחר 
בראש השנה ובכך קצרה שבחים מדעת הקהל המקסיקנית. "אתם 

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  אמר  גדולה",  מאוד  מצווה  עושים 
"קול שופר  למקסיקו. משלחת  צה"ל שטסה  הסיוע של  למשלחת 
למרחק". "אתם מאירים את אורה של ישראל בעולם, באור גדול. זה 

חשוב הומניטרית, וגם כדי שיראו את ישראל האמיתית". 
משלחת הסיוע, הגיעה עם שני מטוסי הרקולס - אחד לציוד והשני 
לאנשי החילוץ. היא פועלת בהתאם לצורך של הרשויות המקומיות 
במקסיקו, שני צוותי חילוץ מתוך משלחת הסיוע של צה"ל מסייעים 
בפעולות חילוץ והצלה במבנים שקרסו בעיר, שלהבנת המקומיים 

לכודים בתוכם אנשים. 
פעילות  על  ליברמן  הביטחון  לשר  סיפר  מזרחי  )מיל'(  אל"מ 
הצוותים: "המשלחת מונה 70 איש, והחלק הארי של המשלחת הוא 
תמיד  גדולה.  באהבה  החג  בערב  הבית  את  עזבנו  מילואים.  אנשי 
ניתן עדיפות למשימה לאומית כזו, והזכות להציל חיים גם אם זה 

במרחק של אלפי קילומטרים מהבית". 
"הצוותים נמצאים בשטח. עבדנו על מספר אתרים מאוד גדולים, 
ואנחנו ממשיכים בשני אתרים גדולים, משרדים ובית ספר. אני לא 
זוכר אח ורע לתהודה כפי שיש לפעילות שלנו. כשאנחנו מגיעים 
שיא  את  לכאן  הבאנו  כפיים.  לנו  ומוחאים  עומדים  אנשים  לאתר 

הטכנולוגיה. כבוד גדול עבורנו להיות חלק מהמאמץ הזה".
##הרב חיים אשכנזי זצ"ל

במקסיקו  היהודית  הקהילה  על  עברו  קשים  פחות  לא  ימים 
שאיבדה את אחד מטובי בניה, הרב חיים אשכנזי זצ"ל, מחותנו של 
הרב הראשי למקסיקו, הרב שלמה טוויל. ההרוג, נעדר מאז הרעידה 
ורק לאחר מספר ימים, גופתו נמצאה בבניין משרדים שם נלכד בעת 
הרעידה. מי שחיפשו אחריו ואחרי נעדר נוסף שגופתו נמצאה קודם 

ומתנדבים חרדים מהקהילה.  היו חברי המשלחת הישראלית  לכן, 
לבסוף, נמצאה הגופה כשעה לאחר כניסת החג במקום. 

רעידת  אחרי  שעה  חצי  למחותני  "התקשרנו 
חשבנו  הגיב.  לא  כבר  והוא  האדמה 
השני.  הנעדר  כמו  יהיה  שגורלו 
בדרשה בחג זה היה הנושא המרכזי", 
אמר הרב שלמה טוויל. בהמשך, סיפר 
מתפעלים  פה  הגויים  "כל  כי  הרב 
גם  בחילוץ  שהמשיכו  והצלה  מזק"א 
אחרי שגופתו של חתני נמצאה, וחילצו 
עוד תשע גופות של מקומיים. המשלחת 
גרמו  וזק"א  הצלה  וגורמי  הישראלית 
כאן קידוש ה' גדול. הם המשיכו לפעול 
בחג כדי שלא לגרום לאיבה מול הגויים".

הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו טלפן 
שלמה  הרב  מקסיקו  של  הראשי  לרבה 
הטראגית  פטירתו  על  אותו  וניחם  טוויל 
כי  הרב הראשי  בדבריו אמר  של מחותנו. 
"מדובר באסון נורא" וכי "כל העם היהודי 
בשעה  איתם  מאוחד  העולם  רחבי  מכל 

קשה זו".  
שמואל, שליח תנועת בני עקיבא העולמית 
האדמה  רעידת  בזמן  שהה  אשר  במקסיקו, 

בבית הספר היהודי במקסיקו סיטי, מספר: "הייתה 
רעידת אדמה מאוד חזקה וכולנו בבית הספר יצאנו 
הקהילה  קרסה.  הטלפונים  רשת  כל  מהמבנה. 
היהודית מתחילה להתארגן עכשיו על איסוף אוכל 
ועזרה לכל מי שצריך". הוא סיפר כי בית הכנסת של 
הקהילה נפגע, ערב ראש השנה, "החזית שלו נפלה. 
כל בתי הספר היהודיים, כמו כל בתי הספר במדינה, 
בטלו את הלימודים. בבתי הספר היהודיים מתחילים 
להתארגן בעזרה לכל שאר המקומות במדינה – אם 

זה במוצרים אם זה בדברים אחרים".
נוראים  בימים  כחזן  משמש  שאני  שנים  "כבר 

קיבלו  ברעש"  "מי  המילים  במקסיקו,  בקהילה 
השנה משמעות אחרת", סיכם זאת החזן אברימי 

רוט. 
####מסגרת: שינוי פרו ישראלי

פחות  לא  הייתה  במקסיקו  האדמה  רעידת 
ממופע פרו ישראלי. כלי התקשורת במדינה לא 
שפעלה  הישראלית  המשלחת  את  מלהלל  פסקו 
במקום ללא הפסקה, חלקה אף במשך 36 שעות 
רצופות. אדריכל יחידת החילוץ הארצית, מיכאל 
לובוביקוב סיפר השבוע כי הם התקבלו בתשואות 
“מעבר  בחילוץ.  לסייע  הגיעו  שאליו  מקום  בכל 
לא  מוטיבציה  לנו  יש  ולידע,  הטכניות  ליכולות 
כל  את  “למצות  לובוביקוב.  מסביר  לוותר”, 

האפשרויות עד הקצה". 
גנטית  התייחסות  חולקים  כישראלים  "אנחנו 
מתבטא  וזה  ולקדושתו,  החיים  לערך  והיסטורית 
להפסיק,  והנחיה  חזרה  תאריך  לנו  אין  בשטח. 
ונמשיך במשימה בלי לעצור. אנחנו מרגישים שיש 
לנו את הזכות להציל חיים במקביל לתחושת גאווה 
לאומית שאנו מייצגים את המדינה. זה מרגש לראות 

ואומרים  מטרים  כמה  בכל  ברחוב  אותנו  עוצרים  איך 
‘תודה’ ומחבקים. אנחנו עוברים עם המדים והדגל, ובכל 

מקום צועקים לנו: ‘כל הכבוד איזראל!”
השבוע ערך שר החוץ של מקסיקו טקס הוקרה למשלחות 
הבינלאומיות שסייעו למדינתו לאחר רעידת האדמה. באירוע 
שהיה בהובלתו נכחו בין היתר גם סגניו וראש משלחת האו"ם 
במקסיקו. שר החוץ המקסיקני נפגש עם כל המשלחות. שגריר 
ישראל במקסיקו, יונתן פלד ומפקד משלחת הסיוע קיבלו את 

פניו בבואו לפגוש את המשלחת הישראלית. 
השר האריך בדבריו על ההתגייסות הישראלית המהירה ואף 
זאת במיוחד בהתחשב בעובדה שעבודת  הוסיף שהוא מעריך 
על  סיפר  הוא   , כן  כמו  השנה.  ראש  בזמן  נעשתה  המשלחת 

שיחתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והודה לכל 
אחד מחברי המשלחת.

ביום  התרחשה  הרעידה 
שעבר,  בשבוע  שלישי 
ראש  קודם  בלבד  יממה 
השנה. מקור הרעידה היה 
מקסיקו,  בדרום  למעשה 
אך היא הורגשה היטב גם 
הבירה.  סיטי  במקסיקו 
הרעידות,  תחילת  עם 
נמלטו  תושבים  מיליוני 
ובתעודים  מהבניינים 
נראו  ברשת,  שהופצו 
מטיילים נמלטים ממרכזי 
קניות ומבניינים בבירה 
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בעצרת  דברים  נשא  יוסף,  הגר"י  לציון  הראשון 
באולם  שנה  מידי  המתקיימת  המסורתית  המרכזית 
הרצחני  לפיגוע  התייחס  המכפלה,  במערת  יצחק 
לבנות  הממשלה  לראש  וקרא  השבוע  שהתרחש 

ביישוב היהודי בחברון

מנדי	קליין	

בעצרת  השבוע  השתתפו  אלפים  עשרות 
במערת  אלול  חודש  מידי  המתקיימת  המרכזית 
הרב  דברים  נשא  העצרת  במהלך  המכפלה. 
וקרא  יוסף  הגר"י  הראשל"צ  לישראל  הראשי 

לראש הממשלה להגדיל את הבנייה בעיר. 
באולם  כאן,  הזו  לנצל את הבמה  רוצה  "אני 
לראש  לקרוא  כדי  המכפלה,  במערת  יצחק 
הממשלה, חברון שייכת לנו, אברהם אבינו קנה 
את מערת המכפלה ואת חברון והכל שייך לנו, 
הריי"צ  האדמו"ר  אותו  שקנה  שטח  יש  אבל 
חזקיה'  'רובע  לו  קוראים  מחב"ד  שניאורסון 
שנמצא בחברון, זה גם לפי כל החוקים של היום 

שייך לנו".
"אני קורא עכשיו לראש הממשלה שיקדם את 
הבניה ברובע הזה, בפרט לאחר מה שקרה היום 

לבנות  צריך  פיגוע  כל  לאחר  הזה,  הפיגוע  עם 
ובנט,  דרעי  השרים  עשו  יפה  ישראל.  בארץ 
מצטרף  ואני  לבנות,  הממשלה  לראש  שקראו 
וקורא  הממשלה  של  החלטה  שתתקבל  אליהם 
לבנות כמה שיותר בחברון ובפרט בשטח הזה".

סליחות  מעמד  הוא  המרכזי  השנתי  האירוע 
עשרה  נפתח  )אשר  יצחק  באולם  המתקיים 
המכפלה  במערת  יהודים(,  לכניסת  בשנה  ימים 
והרב  לציון  הראשון  ייסד  אותו  ואשר  בחברון, 
הראשי לישראל הרב מרדכי אליהו זצוק"ל והוא 
שמואל  הרב  בנו  בראשות  להתקיים  ממשיך 
הרבנות  מועצת  וחבר  צפת  העיר  רב  אליהו 
לישראל  הראשיים  הרבנים  ובמעמד  הראשית, 
סגן שר הביטחון, מנכ"ל הרבנות, ובהשתתפות 
לרבבות  חי  ובשידור  אנשים  אלפי  עשרות 

נוספים.

הראשל"צ: "לבנות בחברון"

נועם	קוריס

בית  ידי  על  לאחרונה  שניתן  הדין  בפסק 
הגבוה  הדין  כבית  בשבתו  העליון  המשפט 
לצדק, נקבע שחתימתו של המפקד הצבאי על 
צווים שמכוחם נתפס שטח במרחב H2 בחברון 
חוקי.  לא  להליך  הטענות  למרות  זאת  תקפה, 
השטח הופקע לשם הקמת עמדות בידוק 'תמר' 

ו'שפלה'.
הצווים  כי  חברון  עיריית  טענה  בעתירה 
מאחר  זאת  כולו  השטח  את  מצדיקים  אינם 
מענה  שנתנו  חילופיות  בידוק  עמדות  וקיימות 
גם בימי האינתיפאדה השנייה, שבה הסיכונים 
משמעותית  במידה  גבוהים  היו  הביטחוניים 
עמדות  שדרוג  כי  נטען  עוד  שהיום.  מאלו 
במרקם  מידתית  לא  בצורה  יפגע  הבידוק 
החיים של תושבי המרחב. עוד נטען כי ההליך 
המנהלי להוצאת הצווים לקה בפגמים, מכיוון 
שלא כלל איסוף נתונים כנדרש, לא הושתת על 
תשתית עובדתית ראויה, והתבסס על שיקולים 

פוליטיים וזרים.
בתגובת המדינה לעתירה נאמר, כי קיים צורך 
לעמדות  הבידוק  עמדות  את  לשדרג  ביטחוני 
האירועים  והיקף  כמות  נוכח  וזאת  'חכמות', 
במרחב.  האחרונות  בשנים  שאירעו  החבלניים 

לטענתם, האמצעים הביטחוניים הקיימים כיום 
תקיפה  מפני  הביטחון  כוחות  על  מגנים  אינם 
לזריקות  מענה  נותנים  ואינם  קרוב,  מטווח 
אבנים, בקבוקי תבערה ומטענים, ואף להפרות 

הסדר המתרחשות במרחב. 
תוכננו  החדשות  הבידוק  עמדות  לדבריהם, 
על סמך ניסיון רב שנים והן נועדו ליתן מענה 
השטח  להיקף  אשר  המתוארים.  לסיכונים 
דומה  הוא  כי  המשיבים  טוענים  שנתפס, 
עמדות  להקמת  שנדרשו  שטחים  של  להיקפם 
בחברון,  אחרים  באזורים  משודרגות  בידוק 
בית  לפני  שהתקיימו  בהליכים  ואושרו  שנדונו 
לטענות  אשר  האחרונות.  בשנים  זה  משפט 
העותרים בנוגע לפגמים שנפלו לכאורה בהליך 
הוצאת הצווים, טוענים המשיבים כי ההחלטה 
התקבלה לאחר עבודת מטה מעמיקה, סדּורה, 

ועל בסיס שיקולים ענייניים בלבד.
התכלית  לצד  כי  הכריע,  כאמור  בג"צ 
המלמדים  נתונים  המדינה  הציגה  הביטחונית 
לרווחת  יועיל  הבידוק  עמדות  שדרוג  כי 
האוכלוסיה המקומית, בכך שיפחית את מספר 
גורמי  בין  יקטין את החיכוך  החסימות באזור, 
את  וישפר  הפלסטיניים,  לתושבים  הביטחון 
השמירה על הפרטיות של העוברים במעברים. 

מנדי	קליין	

בצום  השבוע  התאספו  סאטמר  חסידי  אלפי 
של  הגדול  המדרש  בית  בהיכל  אחה"צ  גדלי' 
האדמו"ר  נשא  שם  בווילאמסבורג,  סאטמר 
בתחילת  שובה.  שבת  דרשת  את  מסאטמר 
דברי  השעה,  בענייני  האדמו"ר  שוחח  דבריו, 

מוסר התעוררות והתחזקות לימים האלו.
שהחמירה  לבעיה  בעיקר  התייחס  האדמו"ר 
שכונת  לתושבי  בעיקר  האחרונות  בשנים 
ווילאמסבורג כשמחירי הדירות האמירו בעיקר 
מקום  את  המעתיקים  גויים  תושבים  בשל 
זולים  המחירים  שם  לווילאמסבורג  מושבם 
את  לעזוב  מחסידיו  ביקש  האדמו"ר  יותר. 
הגדולות.  לערים  מחוץ  לגור  ולעבור  השכונה 
לשמירת  גם  יעיל  שזה  הקודש,  בארץ  "כמו 

בינות  המתרבים  אסורים  ממראות  העיניים 
לגויים".

על  לדבר  האדמו"ר  התייחס  מכן  לאחר 
ראשית  ישראל.  כלל  על  המרחפות  הגזירות 
אמר  האדמו"ר  החובה,  גיוס  לגזירת  התייחס 
שהצהרתו מראש כי בג"ץ יבטל את החוק, לא 
"בג"ץ  גדולה.  חכמה  או  נבואה  בגדר  הייתה 
 100% באמת  שיהיה  עד  החוקים  את  יבטל 
חוק  לחוקק  הניסיונות  כל  ולכן  בנטל  שוויון 
חוק  כל  יבטל  ובג"ץ  מאחר  יועילו,  לא  חדש, 
ישראלי  אזרח  כל  על  גיוס ב100%  יכפה  שלא 
האדמו"ר,  לדברי  הישיבות".  תלמידי  כולל   –
הפתרון היחיד הוא להתאחד כל הציבור החרדי 

על מגזריו, להיאבק חורמה בחוק הגיוס.

מנדי	קליין	

לאחר  שנה   70 בגרמניה.  דבר  נפל  השבוע 
זכתה  מהשלטון,  הנאצית  המפלגה  נפילת 
מהמושבים  ברבע  הקיצונית  הימין  מפלגת 
בפרלמנט. עם זאת, לראשות הממשלה נבחרה 
בפעם הרביעית אנגלה מרקל, מה שהרגיע את 
החששות בקרב הקהילה היהודית שעלייתה של 

המפלגה האנטישמית עומדת בעוכריה.
של  ורבה  אירופה׳  רבני  ׳ועידת  נשיא 
אמר  גולדשמידט  פנחס  רבי  הגאון  מוסקבה 
שוב  שנבחרה  מרקל  אנגלה  כי  הניצחון  בערב 
של  האחראי  מנהיגה  היא  גרמניה  לקנצלרית 

העולם המערבי היום ותקוותה של אירופה. 
את  שנים  ארבע  לפני  קיבלה  מרקל  כזכור, 
הפרס על שם הרב הלורד יעקובוביץ של ׳ועידת 
רבני אירופה׳ בטקס מיוחד בבית הכנסת הגדול 
תודה  והבעת  כהוקרה  בבריסל,  אירופה  של 
על  האיתנה  עמידתה  על  אירופה  יהדות  של 

זכויות היהודים לחופש הדת ובמיוחד בסוגיות 
בקהילה  ובתמיכתה  המילה  וברית  השחיטה 

היהודית. 
את  מחזקת  מחדש  מרקל  של  "בחירתה 
היהודית  הקהילה  ושל  אירופה  של  יציבותה 
כי  לדעת  גם  "עלינו  הרב.  אמר  בה",  הגרה 
עתיד ההסכם עם איראן בנוגע לתוכנית הגרעין 
לישראל תושפע במידה  אירופה  יחסה של  וכן 
רבה על ידי מדיניות גרמניה, המדינה המובילה 
כל  כמו  מוטרדים  אנו  האירופאי.  באיחוד 
הקיצוני בפעם הראשונה  הימין  כי  על  אירופה 
מאז תום מלחמת העולם השניה נכנס לפרלמנט 
והתקפות  ההגירה  מדיניות  רקע  על  הגרמני, 

הטרור שאירעו בגרמניה".
היהודית  בקהילה  כי  הרב,  הבהיר  זאת,  עם 
תצליח  שתקום  הממשלה  כי  מקווים  במקום 
בתופעת  "וללחום  הזה  האתגר  עם  להתמודד 
הגזענות והשכחת השואה הרווחת במפלגה זו".

שנחתמו  קרקע  תפיסת  צווי  הכשירה  בג"צ  פסיקת 
על ידי המפקד הצבאי באיזור חברון, וקבעה כי צווי 
  תפיסת המקרקעין לצרכים ביטחוניים, נעשתה כדין
את העתירה הגישה עיריית חברון שטענה להליך לא 
חוקי  בג"ץ קבע: העמדות החדשות, ישפרו את חיי 

התושבים הפלסטיניים

בג"ץ הפתיע: התפיסה 
הצבאית - חוקית

הפתרון של האדמו"ר 
מסאטמר למשבר הדיור

נשיא ועידת רבני 
אירופה: "בחירתה של 
מרקל מחזקת יציבות"

ב'דרשת שבת שובה' שנערכה בצום גדליה, קרא האדמו"ר 
ומוסדותיה,  החצר  מבוססת  בה  מהשכונה  לצאת  לחסידיו 
בשל יוקר מחירי הדיור  וגם: הנבואה שהתגשמה על סופו 

של חוק הגיוס

אך  בראשות הממשלה,  הרביעית  בפעם  זכתה  אמנם  מרקל 
מפלגת הימין הקיצונית חדרה לפרלמנט וזכתה בכמות נכבדה 

של מושבים
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 חמאס וטהרן מחממות יחסים
ארגון הטרור חמאס בישר השבוע לתומכיו על פתיחת פרק חדש ביחסיו עם טהרן 
וזאת לאחר מתיחות רבת שנים בין שני הישויות. נזכיר כי משלחת בכירי הארגון מבקרת 
בימים אלה בטהרן לאחר שזו הוזמנה ליטול חלק בטקס השבעתו לנשיאות של הנשיא 
כי המשלחת בראשות חבר הלשכה המדינית  רוחאני. בהודעה שפרסם הארגון נאמר, 
של הארגון עיזת אל-רישק, ביקרה בטהרן כדי להשתתף בטקס השבעתו לכהונה שנייה 
של הנשיא חסאן רוחאני, כשבסיומו של האירוע נערכה פגישת בכירי הארגון עם שר 
החוץ האיראני מוחמד ג'וואד זריף במהלכו דנו הצדדים באירועי השבועות האחרונים 

והמהומות באל-אקצה וכן בדרכים לשיתוף פעולה והידוק היחסים.

 זוהה קרבן נוסף מ'אסון התאומים'
ב-9  קאעידה  אל  של  הטרור  פיגוע  לאחר  התאומים  מגדלי  קריסת  של  נוסף  קורבן 
בספטמבר 2001, זוהה באופן ודאי, כך מדווחים גורמי רפואה בארה"ב. מדובר בקורבן 
שנרצחו  אנשים   2,753 של  סך  מתוך  האמריקניות,  הרשויות  ידי  על  שזוהה  ה-1,641 
במתקפת הטרור. בני משפחתו של האיש, שהתעקשו במשך 16 שנים שיקירם יזוהה, 
זכו לכך, לאחר שימוש בטכנולוגיות חדישות לבדיקת ה-DNA. הפעם האחרונה בה 
זוהה קרבן מהאסון הייתה לפני יותר משנתיים, בחודש מארס 2015. נציין כי מתוך כלל 
וגופות  זוהו עד כה כ-40 אחוזים בלבד, סכום העולה ל-1,112 בני אדם –  הנרצחים, 

היתר נותרו ללא זיהוי, חרף השנים הרבות שעברו.

 אירלנד: עיתונאי אנטישמי פוטר
קווין מאיירס, עיתונאי מאירלנד, פוטר מעבודתו ב"סנדי טיימס" הבריטי לאחר שבמאמר 
שפרסם, התבטא בניחוח אנטישמי נגד שתי שדרניות יהודיות ברשת BBC כשטען כי הן 
מצליחות לגרוף לכיסן שכר גבוה משל עובדים אחרים בענף וזאת בשל היותן יהודיות. 
המערכת  במשרדי  לשימוע  מאיירס  נקרא  הביקורת שבעקבותיו,  וגל  המאמר  פרסום  עם 
בפני  התנצלותם  את  העיתון  עורכי  הביעו  במקביל  מתפקידו,  פוטר  הוא  מכן  כשלאחר 
העיתונאיות כשהמאמר עצמו הוסר מאתר המערכת. השבוע, בחר קווין מאיירס להתנצל 
על דבריו ובהודעה שפרסם הבהיר, כי הוא חוזר בו מהנימה בה נאמרו הדברים וטען כי 

הוא "מעריץ גדול" של יהודים.

 טראמפ יארח במועדון גולף
על רקע ההפגנות הסוערות בשבועות האחרונים של התנועות הניאו נאציות ברחבי 
ארצות הברית, מפרסמות ה'וושינגטון פוסט' ורשת ABC סקר שתוצאותיו מעמידות 
בסימן שאלה את צפירות ההרגעה של ארגונים המזוהים מטעם המפלגה הרפובליקנית 

ולפיהן מדובר בקומץ מפגינים בלבד, אשר אינם מלמדים על הכלל. 
מנתוני הסקר עולה כי מתוך 325 מיליון אזרחים, הרי ש-22 מיליון אמריקנים סבורים, 
שנוי  וראוי שאינו  לגיטימי  דבר  הנו  לבנים,  בקרב  נאציות  ניאו  עמדות  בעד  צידוד  כי 
במחלוקת. לדבריהם, ניתוח תוצאות הסקר מלמד, כי אחד מכל עשרה אמריקנים חש 

בנוח עם אותן דעות גזעניות וחשוכות.

 פריצה בשווי מיליונים
האקרים פרצו לרשת הטלוויזיה HBO מהגדולות בעולם ואיימו כי במידה ולא יעבירו 
להם שש מיליון ש"ח, אזי ידליפו חומרים שאמורים להיות משודרים בשבועות הקרובים. 
חשוב להבין, חברת הטלוויזיה מצלמת תכנים לשנים קדימה, ובמידה וגורם זה או אחר 
ידליף חומרי צפייה של HBO, הדבר יהווה נזק של מאות מיליונים לרשת. במקרה כזה 
יתכן שלרשת שווה לתת בידם של אותם האקרים את הסכום הנקוב, ובלבד שלא תפסיד 

את התכנים הכל כך חשובים.

 משלחת כיבוי ישראלית למקדוניה
בימים האחרונים, משלחת מטעם מדינת  בעקבות שריפות הענק שפקדו את מקדוניה 
הבינלאומי  במאמץ  למדינה  לסייע  היום  נשלחה  ישראל  משטרת  בהובלת  ישראל 
להתמודדות עם השריפות. בהתאם להנחיות הדרג המדיני, לפני זמן קצר נחתה בסופיה 
המשלחת  ישראל.  משטרת  בהובלת  שריפות  לכיבוי  האווירי  הסיוע  משלחת  מקדוניה, 
כימניר  ביניהם שוטרים, לוחמי אש, טייסים של חברת  צוות,  22 אנשי  הישראלית מונה 
וצוות טכני של חב' אלביט. טייסי חיל האוויר הטיסו את הצוות במטוס הרקולס צבאי. 
חברי הצוות שהוטס היום, מצטרפים לכוח חלוץ מהמערך האווירי של המשטרה שהוטס 
אמש ע״י חיל האוויר הישראלי, על מנת לבצע את ההכנות הנדרשות, לסרוק את פני השטח 

ולהחליט על אופן הסיוע הנדרש.

כותרות השבוע בעולם
העולם

בעריכת חיים פרידלנדר

ברוך ברגמן

בפרשת  נגמרת  הבלתי  הסאגה  לאחר 
משמעותי  צעד  נרשם  השבוע  אזריה,  אלאור 
החליט  אייזנקוט  הרמטכ"ל.  מצד  לטובתו 
והודיע  היורה  עונשו של החייל  את  להמתיק 
על קיצור עונשו מ-18 חודשים ל-14 חודשי 
מאסר בפועל. במידה וינוכה שליש ממאסרו, 
לאחר   ,2018 מאי  בחודש  אזריה  ישתחרר 

שירצה תשעה חודשי מאסר בפועל. 
לאזריה  בתשובתו  הרמטכ"ל  של  בהודעה 
ברור  באופן  יודגש,  הדברים  "בפתח  נכתב: 
וחד משמעי, כי בראיית הרמטכ"ל התנהגותך 
ואת  הצבא  פקודות  את  וסתרה  פסולה  היתה 
את  בחומרה  רואה  הרמטכ"ל  צה"ל.  ערכי 
שהיתה  והסטייה  במעשיך  שנפלו  הכשלים 
גם  ביטוי  לידי  שבאו  כפי  צה"ל  מערכי  בהם 
בפסקי הדין, ורואה חשיבות רבה במסר הנחרץ 
ומהטיפול הפיקודי באירוע. כמו  שיצא מהם 
העבודה  הרמטכ"ל  של  עיניו  לנגד  עמדה  כן 
שלא קיבלת אחריות על המעשה ועל כך שלא 

הבעת חרטה עליו".
והודה  להחלטה  הגיב  מצדו  אזריה 
יש  "באויבינו,  העונש.  קיצור  על  לרמטכ״ל 
אמר,  רחמים",  ושום  חסד  שום  אין  לזכור, 
"הם תאבי רצח ומלאי שנאה. אני שב ואומר 

כי פעלתי מתוך תחושת סכנה בזירת הפיגוע 
בחברון, מול מחבל שפל שבא לרצוח - והבא 
להורגך השכם להורגו. בהר אדר אתמול, בהר 
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אירועים  ועוד  עוד  חווינו  בארצנו,  נוספים 
מדויק,  הזה  הציווי  כמה  עד  הממחישים 
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בגלל אידיאולוגיה של שנאה".
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ממובילי  בוזגלו,  כרמי  רן  טען  שפתיים", 
"קיצור  אזריה,  של  שחרורו  למען  המאבק 
בזה  רואה  אני  מספק.  אינו  חודשים  ארבעה 
המחדל  על  לחפות  שמנסה  אומללה  החלטה 
הצדק  ליציאת  עד  במאבק  אמשיך  הפיקודי. 

לאור ושובו של אלאור הביתה".
המשותפת(  )הרשימה  ג'בארין  יוסף  ח"כ 
המקורי  "עונשו  להחלטה:  בתגובה  אמר 
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שדמו של הפלסטיני הינו הפקר. זוהי החלטה 
מקוממת ובלתי סבירה בעליל וכניעה ללחצים 
אשר  ושריו  הממשלה  ראש  מטעם  פוליטיים 
קראו להעניק חנינה לאזריה עוד לפני שנגזר 

דינו".

לאחר  שהגיעה  הקיצור  סיבת  את  אייזנקוט  פירט  במכתבו 
לרמטכ"ל,  הודה  אזריה    עם הפרקליטות הצבאית  התייעצות 
אך בסביבתו התאכזבו: "קיצור ארבעה חודשים אינו מספק. אני 
רואה בזה החלטה אומללה שמנסה לחפות על המחדל הפיקודי"

הרמטכ"ל סלח חלקית: קיצר 
את עונש אזריה

ברוך ברגמן

מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך הגיע השבוע 
זה  היה  קניבסקי.  הגר"ח  מרן  אצל  לביקור 
בשעות הבוקר של יום רביעי. מפכ"ל משטרת 
ישראל רב ניצב רוני אלשיך הגיע אל ביתו של 
מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א להתברך לרגל 

השנה החדשה. 
ואמר  בחביבות  קיבלו  התורה  שר  מרן 
למפכ"ל "אלמלא מוראה של מלכות איש את 
רעהו חיים בלעו", והעניק את ברכתו למפכ"ל 
ולשוטרים. אל הביקור התלווה רב המשטרה 
הביקור  את  שתיאם  ברכיהו  רמי  משנה  ניצב 

וזכה אף הוא לברכת מרן.
הגר"ח  בבית  ביקרו  האחרונים,  בשבועות 

צמרת המדינה, בניהם שר האוצר משה כחלון, 
וועדת הכספים  ויו"ר  בנט  נפתלי  שר החינוך 
כחלון,  של  ביקורו  במהלך  גפני.  משה  ח"כ 
הנוכחים  מכל  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  ביקש 

לצאת מן החדר. 
הגר"ח  למרן  גפני  סיפר  בנט  של  בביקורו 
כי לאחר שבג"צ ביטל את חוק הגיוס שהעניק 
פטור לתלמידי הישיבות, "יש הרבה עבודה". 
מרן הגר"ח איחל לו ברכת הצלחה והשר בנט 
עבודה  יש  תמיד  השם  ברוך  "לגפני  אמר: 
החרדי".  לציבור  רק  ולא  לכולם  עוזר  והוא 
השר בנט סיפר עוד למרן הגר"ח על "פעילותו 
בכלל  ישראל  עם  כל  למען  החינוך  במשרד 

ולמען הציבור החרדי בפרט".

תקופת החגים: צמרת 
המדינה בבית הגר"ח

החדשה  השנה  תחילת 
לרגל  לעלייה  הביאה 
למעונו של מרן הגר"ח 
השבוע    קנייבסקי 
רוני  המפכ"ל  ביקר 
אלשיך, ואליו קדמו שר 
החינוך נפתלי בנט ושר 

האוצר משה כחלון





ר י ח מ ת  ו ח פ ת  ו י ר ט ר  ת ו י

דרושים
קופאים/יות
פרטים בטל׳

050-4144808

חג סוכות שמח לכל קהל לקוחותינו

שוק הירקות והפירות של שוק העיר הטובים ביותר באיכות ובמחיר!

בירה הייניקן
)6 * 250 מ״ל(

רק
ליח׳

90
₪27

מגוון סלטי שמיר
)400 גרם(

רק
ליח׳

90
₪4

נקניקיות טירת צבי
קהילות / מחפוד )1 ק״ג(

רק
ליח׳

90
₪17

מיני מילקי
)16 יחידות(

רק
ליח׳

90
₪17

קלמנטינה

רק
לק״ג

90
₪3

בננה

רק
לק״ג

90
₪5

עגבניה / מלפפון / תפו״א לבן / דלורית / דלעת

רק
לק״ג

90
₪2

שוק דגים!
חזה / צוואר / כתף טרי 

רק
לק״ג

90
₪39

טרי

דג אמנון טרי

רק
לק״ג

90
₪17

טרי

דג בורי טרי

רק
לק״ג

90
₪29

טרי

דג סלמון טרי

רק
לק״ג

90
₪59

טרי

מבצעים בלעדיים לחברי מועדון!

יח׳
רק 3₪27

מגוון מארזי
חטיפי אסם

שישיית שוקולד מריר
ורד הגליל

יח׳
רק 2₪30

בייגלה
בייגל בייגל

יח׳
רק 3₪20

סוכריות ג׳לי 
שמחות )600 גרם(

רק
ליח׳

90
₪9

מארז דוריטוס
בטעמים )6 * 40 גרם(

רק
ליח׳

90
₪7

תירוש
יקבי ציון

יח׳
רק 3₪33

מפת ניילון שקופה
)45 מטר(

רק
ליח׳

90
₪24

כסאות פלסטיק

יח׳
רק 5₪100

קנה 3 יינות יקבי כרמל
קבל 4 סודה שוופס מתנה )1.5 ליטר(

+
סכו״ם מוכסף

)95 יחידות(

רק
ליח׳

90
₪19

כוסות יהלום
)40 יחידות(

יח׳
₪12רק 3

מיני מנגל
ראובן שמאי

רק
ליח׳

90
₪8

אבקת כביסה
מקסימה 6+1 )7 ק״ג(

רק
ליח׳

90
₪39

K600 סנו
משמיד זבובים ויתושים

רק
ליח׳

90
₪14

ערק עלית 40%
)700 מ״ל(

יח׳
₪96רק 2

משקה ג׳אמפ
)1.5 ליטר(

יח׳
₪20רק 5

פפסי מקס 2+6
)1.5 ליטר(

רק
ליח׳

90
₪26

8
יח׳

מותנה בקנייה מעל 100 ₪ לא כולל הכסאות

וויסקי שיבאס
)700 מ״ל(

מוגבל ל-1 יחידה

רק
ליח׳

90
₪99

בני ברק  כהנמן 106 )מול קוקה קולה( טל. 03-7504077
שעות פתיחה: א׳-ג׳ 07:30-23:00 ד׳-ה׳ 07:30-24:00 ו׳ 07:00-14:00 | שירות משלוחים | חניון תת קרקעי חינם!

המחירים בתוקף החל מ- 26.9.17 עד ה-14.10.17, או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון הנמצא בסניף. הרשת יכולה לבטל ולהפסיק את המבצעים 
ללא הודעה מוקדמת. מלאי מינימום 100 יח׳ מכל מוצר. מחיר המוצרים לפני המבצע שונה מסניף לסניף ומוצג בשילוט הקיים בכל סניף. ט.ל.ח. 
אין מכירה סיטונאית. התמונות להמחשה בלבד. המוצרים מוגבלים ל-6 יח׳/ק״ג, אלא אם צויין אחרת. המחירים תקפים לסניף בני ברק בלבד.

מחירי הירקות והפירות בתוקף החל מ- 1.10 עד 4.10 או עד גמר המלאי.
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החיים  עם  שלו  ההתמודדות  וצורת  אדם  כל 
והתהליכים השונים למיניהם שקורים לכולנו. 
ואינם  מתפשרים  אינם  כבר  אנשים  היום 
נמנעים לעמוד מול אתגרים שהיו פעם מעבר 
אולם  הממוצע.  האדם  של  הנשיאה  ליכולת 
יותר מכול אנו חיים בעידן בו על כל אחד חובת 
הדרבון - לא לוותר לעצמו ולא על עצמו. דרכי 
הפעולה ואופני ההתבוננות החדשים שואבים 
חיים  סיפורי  וכך  שונים,  ממקורות  השראה 
ומסר  לקח  להוות  יכולים  תפניות  המקבלים 
לכולנו.  העיניים  בגובה  ולדבר  הרחב  לקהל 
ד”ר ברכה קליין תאיר שדה כתבה כבר לפני 
היא  בהם  ספרים,  חמישה  הנוכחי  הספר 
אוטופואטיים,  ארגונים  להבנת  כלים  מפתחת 
אותנו  ומכינים  לעתיד  המתכוננים  ארגונים 
“האם  השישי  בספרה  לחלוטין.  שונה  למחר 
את  בפנינו  פורסת  היא  צמאים”  בים  דגים 
האנושית  ההתארגנות  אופני  על  העתיד, 
הבא.  השלב  להיות  עתיד  ומה  לקראתו, 

בהוצאת קונטנטו נאו

מחבר  מתאר  ברורה  ובלשון  קולחת  בשפה 
על  המבוסס  דמיוני  תרחיש  א’  ליאו  הספר, 
הספר  מכירים.  שכולנו  ומאורעות  עובדות 
שמלהטט בין מציאות ודמיון בוחן ומנתח לעומק  
יתכן  כולנו: האם  את השאלות שמעסיקות את 
שבימינו שוב תתחולל רעידת אדמה באירופה? 
לגרור  בודדים  קיצונים  יצליחו  שוב  האם 
ניתן  כיצד  הרסנית?  להתנגשות  אנשים  מיליוני 
להתמודד עם ארגון טרור קיצוני ומסוכן אף יותר 
מ’אל קעידה’ ו’דעאש ששם לו למטרה את יבשת 
אירופה? וכיצד ניתן לשמור על אחדות בתקופה 
בה הפילוג, החשדנות, השנאה והפחד שולטים? 
דמיוניים,  אולי  בספר  המתוארים  המאורעות 
אבל הקרבה למציאות מטרידה עד מאוד. ליאו 
א’, שמפרסם את ספרו תחת שם עט בהמלצת 
אירופה  בין  זמנו  את  מחלק  ביטחון,  אנשי 
וישראל.  הרעיון לספר נבט בראשו בימים בהם 
וישראל  התאומים  אסון  עם  ארה”ב  התמודדה 
קטלניים.  טרור  פיגועי  סדרת  עם  התמודדה 
שכתוב,  התלבטות,  כתיבה,  של  שנים  עשר 
למוצר  דבר  של  בסופו  הביאו  ועריכה  מחיקה 

הסופי – הספר “המלחמה השלישית”.

“העולם סביבנו” מאת מתיו אולדהם, בהוצאת 
“הספר  בסדרת  נוסף  ספר  הוא  ספרים”,  “דני 
הראשון שלי”. זהו הספר המושלם עבור ילדים 
שבו  המרתק  העולם  על  הכול  לדעת  הרוצים 
אנו חיים. הוא מלא בתמונות מקסימות ובהמון 
פשוטה  בצורה  הכתובות  מרתקות,  עובדות 

וברורה עבור הקוראים הצעירים והסקרנים. 

"יער הממתקים" הוא סיפור מקסים אודות ילד בשם ‘יוני’ 
שגר ביער ובו הרבה ממתקים. כאשר הוא לא יכול לשמור 
‘גבריאל’, חברו הטוב מהגן כדי  על הסוד, הוא מזמין את 
מספר  יוני  המיוחד.  מהיער  הוא  גם  ויהנה  איתו  שישחק 
לגבריאל שניתן לאכול מהממתקים אבל שצריך לשמור 
על הכללים ולא להגזים כי העצים עשויים ליפול אם לא 
שומרים על הכללים. כמו כן, הבטן עשויה לכאוב כמו גם 
השיניים. גבריאל לא מצליח להתאפק, אוכל הרבה מכל 
הבא ליד. הסיפור מסתיים כשגבריאל ממהר לביתו בשל 
המיחושים הקשים והנזק שגרם לעץ ביער. הסיפור מנסה 
הקיים  השפע  מול  עצמם  לחיים  גם  המסר  את  להעביר 
היום,  המצוי  בממתקים(  גם  )וכמובן  החיים  תחומי  בכל 
שאם רוצים ליהנות - צריכים לשמור על  הכללים. ממש 

כמו בחיים. מאת: יריב כהן. איורים: ליה קורץ

לצעוק”  צריך  חלומות   - “הרשימה  ספרו  יצא  מאז 
להפיק  ובקשות  הצעות  אברמוביץ’  יובל  אל  הגיעו 
מעוררי  משפטים  עם  חולצות  ואף  עטים  מגנטים, 
רצו  רבים  ורושמים  קוראים  הספר.  מתוך  השראה 
לראות משפטים כמו “תצעקו את החלומות שלכם 
מישהו ישמע אתכם” ו”הרשו לעצמכם לחלום דרשו 
מעצמכם להגשים” מסביבם. למוצרים המשלימים 
האלו היו חסרים מימד של עומק, של השראה ושל 
הללו  ההצעות  אך  יובל,  של  בעיניו  אמיתית  עזרה 
עם  צביעה  חוברת  ליצור  הרעיון  את  אצלו  הולידו 
משפטים מעוררי השראה מתוך רב המכר, שקיבלו 
אודליה  של  באיוריה  ויפה  מרגיעה  אינטרפרטציה 
על-גבי  מאוירים,  העצמה  משפטי   20 שמעוני. 
קרטון, הניתנים לתלישה ובהמשך למסגור ולתלייה 
מרכיבים את “הרשימה - חוברת צביעה למבוגרים” 
מרעננת  פאוזה  המהווה  מרגיעה  צביעה  חוברת   -

בחיים האינטנסיביים שלנו.

את  מציעה  מחדש  בארץ  להתאהב  מסלולים 
סדרת הספרים “לכל אחד ירושלים”- 50 מסלולי 
סיור במקומות שלא הכרתם, אשר מהווה מתנה 
המשפחה.  לכל  והמתאימה  מוסף  ערך  בעלת 
המיוחדים  המקומות  נמצאים  הספרים  בסדרת 
לספרים  בניגוד  בירושלים.  ביותר  והמפתיעים 
רבים שמתארים בעיקר את ההיסטוריה והעבר 
של ירושלים, בסדרת הספרים מציגים את ההווה 
התוסס והכל-כך מיוחד של העיר. הסדרה “לכל 
ומובילה  והווה,  בין עבר  ירושלים” מחברת  אחד 
בספרי  לראשונה  שמופיעים  נסתרים  למקומות 
כמות  את  להגדיל  היא  הסדרה  מטרת  טיולים. 
)תיירים  בירושלים  לבקר  שמגיעים  התיירים 
ותושבי הארץ( ולחזק את תחושת השייכות של 

תושבי ירושלים אל העיר.

"מזיגה של דיו ורוח" מאת עקן קולרן בהוצאת אופיר ביכורים, 
הפרק  פרקים.  לשלושה  שמחולק  שירים,  אסופת  הינו 
לדבר  חשוב  ומדוע  המילים  של  הטעם  על  מדבר  הראשון 
ועצב, שיח עם אדם צעיר שמתלבט  על אמת, רגשות, כאב 
התמודדות  על  מדבר  השני,  הפרק  המילים.  עם  עושים  מה 
עם אובדן, כיצד השפה ממשיכה את השיח גם עם מי שאינו 
בינינו. הפרק האחרון, הוא סיכום, מבט לאחור, האם אמרנו 
את שעל ליבנו. ביחד הספר מבחין ביופי של החיים כתופעה 
המילים,  זמנית  היותה  אף  על  כי  ליחודיות  שזוכה  זמנית 
המזיגה של דיו ורוח מעניקים לה עומק אין סופי. ערן, איבד 
סכר  פרץ  השכול  עם  המפגש  טרגיות.  בנסיבות  אחיו  את 

ושחרר ימה של יצירתיות בכל תחומי האמנות.

בוקר,  מיכל  מאת  לבן/לבת  שלי’  התודות  ‘ספר 
מרהיב  מתנה  ספר  הוא  אוריון,  הספרים  בהוצאת 
בעל  ומסר  עצמית  מודעות  של  רובד  עם  לילדים 
משמעות עמוקה על כך שהכרת תודה והערכה למה 
תודה  הכרת  בחיים.  להצלחה  המפתח  הן  לנו  שיש 
שהם  פנימית  ושמחה  נפשי  סיפוק  אושר,  יוצרת 
הספרים  מחפשים.  שכולנו  הטובים  לחיים  הבסיס 
פנים  תמונת  להדביק  צורך  שיש  כך  מתוכננים 
אחת של הילד במקום המיועד לכך )המקום מסומן 
בספר(, והספר מוכן.  הילד מקבל ספר שבו הוא כוכב 
העלילה, הוא הדמות הראשית והספר מיוחד רק לו, 
עיגול,  בצורת  חור  עם  מעוצב  שהספר  מפני  זאת 

שעובר דרך הכריכה הקדמית ובכל עמודי הספר.

ואני", סיפור מרגש המבוסס על מקרה  "קתרזיס 
אמיתי וניסיונו האישי של הסופר. במרכז העלילה 
בכפר  הקברות  בבית  באזכרה  משתתף  הגיבור 
הוא  המצבות  בין  שיטוט  כדי  תוך  כאשר  סבא, 
מגלה מצבה מרשימה במיוחד העשויה משלושה 
גבי  על  כאשר  ורוד-אדמדם,  בצבע  גרניט  סלעי 
צפריר’,  ‘זוהר  זהב  של  באותיות  חקוק  הסלע 
ללא פרטים נוספים. המספר התחיל לתהות מהו 
סיפור חייו של האיש. סקרן וחסר מנוחה הוא יוצא 
למסע חובק עולם אחר הלא נודע, שכולל גילויים 
מפתיעים ובלתי צפויים. מהו הסוד הגדול העומד 
שוורצמן  הרב  עם  קרה  מה  המצבה?  מאחורי 
  ? משכונת גאולה בירושלים שזעזע את המספר 

מאת: חנוך כרמון, הוצאה לאור: סגול

ביכורים”(  )“אופיר  “מחוזות”  השירים  באסופת 
מצבים  טל,  נוסנבלט  עינב  המחברת,  חושפת 
זיכרונות  לצד  רגשות,  שלל  המתעדים  קיומיים 
ממכלול  חלק  הם   – וערגה  בתוגה  המועלים 
המספק צוהר מופלא לעולם בו מולכת עדינות בד 
בבד עם תובנות בלתי מתפשרות.  עינב נוסנבלט 
טל מאמנת אישית בשיטה ההוליסטית, מתמודדת 
מילדות עם דלקת מפרקים, ומגיל 23 מתמודדת 
להעצמה  אותה  שהובילה  קשה  ראייה  לקות  עם 
המחברת  הנפש.  אפיקי  ולהרחבת  רוחנית 
מתארת את השינויים שעוברים עליה הן בפן הפיזי 
והן בפן הנפשי הכרוכים בד בבד לאורך כל שנות 

חייה מאז התגלתה אצלה המחלה.

אביטל שטיין וקתרינה זרוו גאות להציג בימים אלה 
הנכדים  עם  “מבשלים  וייחודי  חדש  בישול  ספר 
משחקים  כמגרש  המטבח  את  המציע  יווני”  -אוכל 
והנכדים.  הילדים  עם  יחד  איכות  זמן  לבילוי  ומקום 
איזו מתנת אהבה טובה יותר יכולים להעניק סבתות 
ללמד  מאשר  ההורים,  וכמובן  ודודים,  דודות  וסבים, 
את הילדים לחיות חיים ארוכים ובריאים, באמצעות 
אוכל טוב ובריא? מעבר לחוויית הבישול המשותפת, 
יווני” היא  - אוכל  מטרתו של “מבשלים עם הנכדים 
קורבנות  של  הבא  הדור  הילדים,  בחינוך  לסייע 
של  החשיבות  את  להעריך  מנת  על  פוד,  הג’אנק 

תזונה בריאה.

של  החדש  ספרו  הוא  הלב”  “שיחות 
המכר  רב  מחבר  שמרון   ישראל  יצחק 
״ניצחתי ואנצח״. הספר כולל לקט נבחר 
מתוך  אישיות,  והכוונה  ייעוץ  שיחות  של 
את  שפקדו  אנשים  אלפי  עם  מפגשים 
האחרונות.  השנים   16 במהלך  חדרו 
משיב  הלב,  הרהורי  לכל  עונה  הספר 
היומיומית  במציאות  העולות  לשאלות 
בחיזוקים  הקורא  את  ומכוון  החיים,  של 
יוצאי דופן, בחיות הלב, בעצות והכוונות 
אחר.  מקור  בשום  למצוא  ניתן  שלא 
מרכז  ברגע.  תשובה  לכם  שייתן  הספר 
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חדש  מדריך  מפרסמת  פבין  רון  לירז  המאמנת  לי:  קורה  זה  השנה 
הזדמנות  שפיתחה.   Bliss שיטת  על  המבוסס  זוגיות,  למציאת 
זוכים  ואיך  זוגיות  אישה  מכל  מונע  מה  לגלות  מחסמים,  להשתחרר 
תודעה  שינוי  שיטת  על  המבוסס  יום.   60 תוך  אמת  אהבת  למצוא 
להתחבר  לנו  שעוזרת  שיטה   .BLISS שיטת  הקרויה  לירז  שפיתחה 
הנאה  לצד  הולדתנו,  עם  לעולם  עמם  שהגענו  העוצמה  למקורות 
מזוגיות מדהימה הרמונית ומלאת אהבה, הצלחה ומימוש מקצועי ע”פ 
ונוחות בכל אזורי החיים. כבר בקריאה ראשונית  הנתיב הגבוה שלנו 

של המדריך תגלו שהדרך לזוגיות מתחילה דווקא מבפנים.

המשעשע  בספר 
בסבא-בא",  "בישולים 
הזוג  בני  משתפים 
ריפל פעולה לראשונה 
בכתיבת ספר המשלב 
מצחיקים  סיפורים  בין 
של  ים  היום  מחיי 
והסבתות  הסבים 
טעימים  ומתכונים 
דבר  לשם  שהפכו 
המשפחה  בקרב 
בספר  והחברים. 
משעשעים  סיפורים 
משפחה,  זוגיות,  על 
הורות, סבאות, חתנים, 
חותנים, העדה של בני 

המשפחה, ועוד ועוד.

אני לא ממציאה מצבים. אני  ״... 
גם לא בודה דמויות או אנשים... 
מנסה  אותם,  מסדרת  רק  אני 
כי  כי חייבים,  ויופי,  למצוא היגיון 
גילה  אומרת   – חיים״  אין  אחרת 
מרוכזות  עט  במשיכות  דישי. 
ירוק  "חוט  בספר  ייחודי  ובמבט 
סיפורים  רוקמת  היא  מתנה", 
אנשים  על  החיים,  על  קצרים 
נארגים  הם  ויחד  מצבים,  ועל 
נולד  כך  שלמה.  יצירה  לכדי 
בכנותו  לב  ושובה  עמוק  ספר 
אותנטי,  בקול  המדבר  וביופיו, 

רענן וחדש.

נסיך יהודה מאמין בגאולה שתבוא 
והאסלאם  הנצרות  שדרוג  לאחר 
של  ובחיזוקו  נח,  בני  מצוות  לשבע 
היהודים  שנאת  וסיום  ישראל  עם 
בסדרה  הראשון  מהספר  בעולמנו. 
חיים  מסע  יהודה"  "נסיך  עובר 
בו  נתפס,  ובלתי  מאתגר  מחשל, 
מכל  היסטוריות  דמויות  נקשרות 
אחד.  מרתק  לסיפור  ביחד  הדתות 
מחבר הספר, אורי בן חור, שמעביר 
עם  על  הרצאות  הארץ  ברחבי 
ישראל מבריאת העולם ועד אחרית 
הוא  הנסיך  של  “סיפורו  הימים: 

סיפורו של עם ישראל”.

אל”מ  של  הביכורים  ספר 
)מיל’( גיורא אבן-אפשטיין, 
טייס חיל האוויר המעוטר 
ומחזיק  המופת  באות 
בשיא גינס כ”אלוף העולם 
בהפלת מטוסי סילון”, בגין  
אויב  מטוסי   17 הפלת 
של  סיפרו  במלחמות. 
אבן מגולל את סיפור חייו 
טייס  להיותו  עד  המרתק 
"אלוף  מכן.  לאחר  וגם 
אילן  עריכה:  השמים" 

כפיר ודני דור.

             מה קורא               הילה פלאח
kavhila@gmail.com
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לבריאות

עישון ומחלות חניכיים

מומחית   ,D.M.D M.Sc פרומקין  נתלי  ד"ר 
מסבירה  ל"מרידול"  יועצת  חניכיים,  לרפואת 
חניכיים  למחלת  "הגורם  התופעה,  על  ומרחיבה 
ביצירת  מאופיינת  המחלה  חיידקי.  זיהום  הוא 
ריח  דימום,  כמו:  בסממנים  ומלווה  "כיסים" 
של  בתהליך  מדובר  לרוב  השיניים.  וניידות  רע 
עצמן,  לחניכיים  בנזק  גם  המתבטא  מתקדם  הרס 
ובהמשך לעצם שנמצאת מתחתן.  המחלה נחלקת 
לאט,  המתקדמת   - כרונית  מחלה  קבוצות:  לשתי 
שנים.  של  בטווח  לראות  ניתן  ההרס  תוצאות  ואת 
מחלה אגרסיבית - מתאפיינת בפגיעה מהירה יותר, 

מופיעה באוכלוסייה צעירה ובעלת נטייה גנטית.

פי  חניכיים  למחלות  סיכון  כמעלה  נמצא  עישון 
כבדים  מעשנים  הסיגריות.  בכמות  כתלות   ,2-8
יותר  גבוה  סיכון  בעלי  ליום(  סיגריות  מ-31  )יותר 
ממעשנים קלים )פחות מ-9 סיגריות ליום(. העישון 
דימום  לרוב  ולכן,  לרקמה  הדם  באספקת  פוגע 
מהחניכיים לא ייראה אצל חולה מעשן. לכן מרבית 

החולים המעשנים כלל אינם מודעים למחלתם". 

 השפעת העישון על מחלת חניכיים:
שנוכחותם  חיידקים  קבוצות  על  ידוע   – חיידקים 
עלולה  בחניכיים  והימצאותם  במעשנים  גבוהה 

להחמיר את מחלת החניכיים. 

החיסון  מערכת  תאי  פעילות  על  משפיע  העישון 
יותר,  איטי  בקצב  שפועלים  דרכים,  במספר 
התאים  גם  טובה.  פחות  הזיהום  לאזור  והגעתם 
הלבנים המייצרים את הנוגדנים המסייעים בהריגת 

החיידקים נפגעים בשל העישון.
 

החניכיים?  על  ישירה  השפעה  לניקוטין  האם   
ישנם מחקרים שהראו כי ניקוטין מקטין את זרימת 
הדם ברקמת החניכיים. הקטנת זרימת הדם משפיעה 
על יכולת הריפוי של החניכיים, וגם ביכולת להילחם 

בזיהומים השונים. 

 השפעת העישון על הטיפול במחלות החניכיים
בסילוק  הוא  במחלה  בטיפול  הראשון  השלב 
החיידקים מחלל הפה - באמצעות מברשת שיניים, 
חוט דנטלי ושטיפות במי פה עם מרכיבים פעילים, 
מרידול  של  הפה  שטיפת  תכשירי  למשל  כמו 
המונעים את רובד החיידקים הנמצאים על השיניים 
החניכיים  של  בדלקת  מדובר  כאשר  הלשון.  ועל 
את  המחזיקה  בעצם  פגיעה  ללא  כלומר   בלבד, 
הפה,  חלל  של  בהגיינה  שיפור  עצמן,  השיניים 
בהחלט  עשוי  שיננית,  אצל  תחזוקה  עם  בשילוב 

להביא להטבה בדלקת החניכיים. 

הטיפול  יותר  מתקדמת  חניכיים  מחלת  כאשר   

הראשוני הוא ניקוי עמוק יותר של הדלקת. הטיפול 
לחניכיים  מומחה  שיניים  רופא  ידי  על  מתבצע 
הרדמה  לאחר  שיננית  באמצעות  או  )פריודונט(, 
מקומית. הטיפול כולל  ניקוי פני השטח של שורשי 
השיניים  החשופים  בעומק חניכיים. ניקוי זה  אמור 
החניכיים,  בעומק  החיידקים  כמות  את  להקטין 
רעלנים ואבנית. ובמידה ועדיין קיימת עדות למחלה 
פעילה ישנו צורך בהתערבות ניתוחית המבוצעת על 

ידי מומחה למחלות חניכיים )פריודונט(.
 

 מחקרים שחקרו את הקשר בין טיפול במחלות 
סוגי  לשני  התגובה  כי  מצאו  ועישון  חניכיים 
הטיפולים )טיפול לא ניתוחי וטיפול ניתוחי( פחות 
סיכויי   50-75% על  ועומדת  מעשנים  בקרב  טובה 

הצלחה בהשוואה ללא מעשנים.

- במעשנים סיכויי חזרת  לניתוחים   כשזה מגיע 
בניתוחים  גם  יותר.  גדולים  טיפול  לאחר  המחלה 
סיכויי  פוחתים  חניכיים  בנסיגת  לטפל  הבאים 
 75% רק  לכסות  )ניתן  הניתוח  של  ההצלחה 
נצפה  יותר  גדול  שיניים  אובדן  בנוסף,  מהשורש(. 
כיום  המוצעים  מהפתרונות  אחד  מעשנים.  בקרב 
למצב זה הוא שתלים דנטלים. לעישון השפעה גם 
של  השרידות  אחוז  השתלים.  של  החיים  אורך  על 
בהשוואה   80-90% על  עומד  במעשנים  שתלים 
ללא מעשנים, קיימים יותר סיבוכים בהשתלת עצם 
אחרות,  במילים  מעשנים.  לא  לעומת  במעשנים 
עישון מעלה משמעותית את הסיכוי שנצטרך שתל, 
לכישלון  הסיכוי  את  משמעותית  מעלה  גם  אך 

הטיפולי. 

 השפעת הפסקת העישון על תהליכים בחניכיים
מחקרים הראו כי הפסקת העישון מאטה עד עוצרת 
את כל התהליכים שהוצגו לעיל: אבדן עצם, טיפול 
ניתוחי ולא ניתוחי באלו שהפסיקו לעשן יעיל כמו 
באלו  השתלים  שרידות  מעולם.  עשנו  שלא  באלו 
שהפסיקו לעשן )מעשנים לשעבר( דומה לאלו שלא 

עשנו מעולם.

לסיכום – קיימת משמעות רבה לעובדה האם החולה 
מעלה  עישון  חניכיים.  טיפולי  בצוע  בעת  מעשן 
ההצלחה  את  ומקטין  מחד,  למחלות  הסיכוי  את 
זאת, הפסקת או אפילו  יחד עם  הטיפולית מאידך. 
הפחתת עישון עשויה להשפיע בצורה משמעותית 

על איכות הטיפול הניתן.

ד"ר נתלי פרומקין D.M.D M.Sc, מומחית לרפואת 
לחברת  יועצת  בהרצלייה,  מרפאה  בעלת  חניכיים, 

מרידול

סל תרופות
לילדים  פרוביוטיקה  משיקה:  אלטמן 
הפרוביוטי  הזן  את  המכיל  בטיפות 
איגודים  ידי  על  המומלץ   LGG הנחקר 
מהווה  הפרוביוטיקה  בעולם.  רפואיים 
לאחרונה חלק מארגז הכלים של הרפואה 
הישראלית.  ומהמשפחה  הקונבנציונלית 
www.altman.co.il

הויטמינים  מותג  פרייד,  פיוריטנ'ס 
משתלם  במבצע  התזונה  ותוספי 
במיוחד: ויטמין C 1000 מ"ג ב-29.90 
המבצע   )₪  44 )במקום  בלבד   ₪
אוקטובר  חודש  סוף  עד  מתקיים 
באתר https://puritan.co.il בלבד

מציעה  חדשה  אינטרנטית  טבע  חנות   – המזווה 
אחד  מקום  ואיכותי:  חדש  פיתרון  לישראלים 
המזווה  את  ולמלא  להזמין  ניתן  דרכו  מקוון, 
המסופקים  מאוד  איכותיים   במוצרים  טוב,  בכל 
מוצרים  מגוון  טריות,  ברורה:  התחייבות  תוך 
משמעותית  נמוכים  ומחירים  מעובד,  סוכר  ללא 
הטבע.  ובחנויות  ברשתות  מהמחירים 
 veganhightechmom.com

ORTO LACER אורתו לאסר - 
שטיפת פה בטעם מנטה עדין לטיפול 

אורתודונטי וללא אלכוהול

מדיליין - אלודריל שטיפת פה 
טיפולית לרגישויות בחניכיים 

ודלקתיות חוזרת

ביוטן - שטיפת 
פה להקלה 
ביובש הפה

מעשנים? עם מה תעלימו *
לפחות את הריח

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

מרידול שטיפת פה 
לנשימה רעננה ולהגנה 

מפני ריחות פה

עישון כבד - למעלה מ-30 סיגריות ביום, עלול ליצור שורה ארוכה של מחלות כגון 
  מעטים יודעים על הקשר בין מחלת חניכיים לעישון  מחלות לב, ריאה ודרכי נשימה
מחקרים השוואתיים בין מעשנים ולא מעשנים הראו כי מעשנים סובלים ממחלת חניכיים 
קשה יותר, מאובדן גדול יותר של רקמת עצם  למעשנים קיים סיכון מוגבר יותר לאבד 

שיניים בהשוואה ללא מעשנים
טנטום ורדה שטיפת 

פה לשימוש בחלל 
הפה

תרודנט שטיפת פה 
בטעם מנטה מרענן

 GINGI LACER
שטיפת פה להגנת 

החניכיים

מרידול - שטיפת 
פה ללא אלכוהול

קולגייט פלקס 
שטיפת פה בטעם 

מנטה עדין

שטיפת פה קורסודיל 
Corsodyl

שטיפת פה 
דקפינול

אלמקס - שטיפת פה 
Elmex דנטלית

שטיפת פה של ליסטרין 
®LISTERINE מפחיתה 

כמעט את כל חיידקי הפה 

מי פה וויטנינג אורביטול 
ORBITOL WHITEN

קולגייט - מי 
פה פלאקס

שטיפת פה לשיניים 
רגישות - ללא אלכוהול 

Sensodyne

>

>

>

>

>

>



15     ט' בתשרי תשע"ח 29/9/17

אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

סודוקו

מראה מקום

את הפתרונות יש לשלוח לפקס. 03-5796645, לציין שם, טלפון וכתובת מדויקת. בין הפותרים יוגרלו פרסים

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
מוזיאון ישראל

////////////////////////// אפשר לחשוב

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. תבע את עלבונו
2. תהה על קנקנו

3. תוכו כברו

תשובות:

תשובות:

1. שבת, נ"ה 2. שבת דף קח, עמוד א' 3. תנחומא ויקהל

1. צער עמוק. "לא יתלש מפני ___ ___" )מגילה ג ג(
2.  כנוי לשפה העליונה של בעל חיים. "ב____ שפתים" 

)גיטין נו.( )בהיפוך אותיות(
3. צורה, מראה. "ו____ פניהם פני אדם" )יחזקאל א י(

4. רצוי,אדיב. "שני תלמידי חכמים ה___ זה לזה בהלכה"  
)שבת סג.( )בלשון רבים(

5. שם כולל ליונקים ולעופות השוכנים בציות ובחרבות.  
"ורבצו שם ____" )ישעיה יג כא( )בלשון יחיד(

 "____ "והדברים  עברו.  מאוד,קדמון,שמימים  ישן   .6
)דברי הימים א ד כב( )בלשון רבים(

לא  וזה   ____ זה  "והאי  מדבר-מה.  הנאה  שמקבל  מי   .8
חסר" )בבא קמא כ: (

הלב.                   אל  הגוף  מחלקי  דם  המוביל  החי  בגוף  צינור   .11
"עד שישחט את ה____" )חולין ב א( )בלשון יחיד(

13.  לזמן קצר, לכדי הרף עין. "עדי ____" )איוב כ ה(
16. טוב מאוד, טוב ביותר. "_____-טוב" )תהלים קלג א(

וכביסה.                   ניקוי  כחומר  בו  השתמשו  המשנה  בימי   .1
"קמוניא ו____" )שבת ט ה(

2. היה חזק ורם,היה תקיף. "וקדרים ____ ישע" )איוב ה יא( 
)בלשון יחיד,עבר(

3.  קומה בבית. "היו שתיהן ב___" )שבת יא ב(
מקיים"   ____ ואין  דורש   ____ "יש  היטב.  יפה,  באופן   .4

)חגיגה יד: ( )בהיפוך אותיות(
5.  מכוסה כתמים של גוון אחד על גבי גוון יסודי אחר כעין 

טלאים על בגד. "כל שה נקד ו____" )בראשית ל לב(
יין"  גבי  על   ____ שהוא  "שמן  המים,שט.  פני  על  נישא    .6

)טבול יום ב ה( )בהיפוך אותיות(
10. חצי, מחצית. "ותהי ה____ חלק" )במדבר לא לו(

11. בן עוזיאל בן קהת בימי משה. )שמות ו כב(
12. מקולל. "במארה אתם ____" )מלאכי ג ט( )בלשון יחיד(

ו____  מכלבא  דעניא   ____" ובארמית?  בעברית.  אין   .13
דעתיר מחזירא" )שבת קנה: (

14.  מרמה, עושק. "ומרמות ו____" )תהלים י ז(

העמוד טעון גניזה

1. מורד הר,מדרון. "____ הפסגה" )דברים ג יז( )בלשון יחיד(
5. ילדים קטנים. "אנשים ונשים ו____" )ירמיה מ ז(

7. נשגב, עצום. "הן-אל ___ ולא נדע" )איוב לו כו(
"ו____ לא שמע גערה"  ,קל דעת.  8. ליצן,המרבה להתלוצץ 

)משלי יג א(
9. ניקוי דבר עד שיהפוך לבן. "ה_____ שלה מצהיל" )רש"י 

שבת קמ.( )בכתיב חסר(
10. בחל, התיחס באי-רצון אל-. "ואם בחקתי ____" )ויקרא כו 

טו( )בלשון יחיד( )גוף שלישי,עבר(
12. בזוי , מושחת. "נתעב ו____" )איוב טו טז(

14. חדר, לשכה. "אל ___ הרצים" )מלכים א יד כח(
15. יצור, בריה, נברא. "אדון עולם אשר מלך בטרם כל ____ 

נברא" )אדון עולם, שחרית(
16. גזירה, חיתוך. "לשון כסוח ו____" )רש"י שמות טו ב(

  

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. מעבד עורות. "נותנין עורות ל___" )שבת א ח(
5. כנוי לעקר וערירי. "____ יבש" )ישעיה נו ג( )בהיפוך 

אותיות(
7. רצועה. "ב____ של זהב" )סוכה ג ח( )יחיד(

 "____ "איש  ושלום.  שלווה  חיי  שחי  שלום,מי  איש   .9
)דברי הימים א כב ט(

10. עולל, יונק ,פעוט. "_____ בן יומו" )שבת קנא: (
כוס  על  שמברכים  האש  מאורי  לברכת  מקוצר  כנוי   .12
והבדלה"  ומזון  ובשמים   ____" במוצאי-שבת.  הבדלה 

)ברכות ח ה(
14. כנוי לדבר הנמצא בשפע. "____ נחלי" )איוב כ יז(

15. מגרעת, קלקול, ליקוי. "נותן טעם ל___" )עבודה זרה 
סז.(

17.  תואר לדבר גדול ביותר. "גדול כ___" )איכה ב יג(
18. אינו מצליח. "שאין לו ____" )אבות ד ג(

 ____ אחד  "ראשה  עגלגל.  במקצת,  מעוגל  חד,  לא   .19
וראשה אחד חד" )עבודה זרה מ.(

1.רבינו גרשום 2. רבי יהודה רוזאניס 3. רבי יעקב בירב 4. ר' דב בער, המגיד 
ממזריץ' 5. ר' חיים אבולעפיא 6. הרמב"ן 7.רבי ישראל סלנטר 8. בגדד 9. הרב 
שלמה יוסף זוין 10. רבי אברהם 11. רבי יעקב פולק 12. רש"י 13. חכם באשי 

14. בהר הזיתים, ירושלים 15. צפת

1. מי כונה 'מאור הגולה'? 
2. מי חיבר את 'משנה למלך' על ה'יד החזקה'?

3. מי היה מחדש ה'סמיכה'?
4. מי היה ממשיכו של הבעש"ט?

5. מי ייסד את היישוב היהודי בטבריה?
 6. מי חידש את היישוב היהודי בטבריה?

7. מי היה מייסד תנועת המוסר?
8. באיזו עיר חי רבינו יוסף חיים, ה'בן איש חי'?

9. מי ערך את האנציקלופדיה התלמודית?
10. מה היה שמו של בנו היחיד של הרמב"ם?

11. מי ייסד את שיטת הלימוד הנקראת 'חילוקים'?
12. מי כונה 'פרשנדתא'?

האימפריה  של  הראשי  הרב  כונה  איך   .13
העותומנית? 

14. היכן קבור 'אור החיים' הקדוש? 
 15. מי חיבר את ספר 'יראים'?

16. כרבה של איזו עיר כיהן הרידב"ז?

 תשבץ 
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