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ברוך ברגמן

הגישה  אינטנסיביות,  משטרה  חקירות  של  וחצי  שנה  לאחר 
השבוע משטרת ישראל את המלצותיה לפרקליטות המדינה בתיקי 
נתניהו.  הממשלה  ראש  כנגד  בחשדות  העוסקים  ו-2000   1000
החקירות בתיקים אלו נמשכו חודשים ארוכים וכללו חיקורי דין גם 
מעבר לים. השבוע כאמור, הגישה המשטרה את המלצותיה שכללו 

בין היתר חשד לביצוע עבירות שוחד, לכאורה, בין הצדדים. 
עם  נתניהו  הממשלה  ראש  של  ביחסיו  שעוסק   1000 תיק 
פי  ואיש העסקים האוסטרלי פאקר. על  המיליארדר ארנון מילצ'ן 
ממצאי החקירה, במשך כעשור, החל משנת 2007 ועד לשנת 2016, 
ותכשיטים  שמפניות  סיגרים,  קיבלו  ומשפחתו  הממשלה  ראש 
מאנשי העסקים מילצ'ן ופאקר בסכומים המצטברים למאות אלפי 

שקלים.
שווי המתנות שקיבל ראש הממשלה על פי החשד, מגיע לסכום 
של כ-1,000,000 שקלים. 750,000 שקלים ממילצ'ן והיתר מפאקר. 
רקע  על  הממשלה,  לראש  הוענקו  המתנות  כי  הדגישו  במשטרה 
הרלוונטית,  בתקופה  התקשורת  וכשר  הממשלה  כראש  תפקידו 
ובתמורה לפעילותו לקידום עניינים שונים לטובת מילצ'ן. במשטרה 
עוד אמרו כי מערכת היחסים בין ראש הממשלה למר מילצ'ן הייתה 
ולא מערכת  יחסים שוחדית העולה לכדי עבירה פלילית  "מערכת 

יחסים תמימה בין חברים". 
על פי החשד, המתנות הוענקו כדי לקדם מספר עניינים, בניהם 
"חוק מילצ'ן", שם פעל ראש הממשלה לקדם את הארכת פטור ממס 
לתושב חוזר, מעל 10 שנים, הטבה השווה כסף רב עבור מילצ'ן. על 
פי החשד, ראש הממשלה פנה בעניין לגורמי משרד האוצר, אולם 
אנשי האוצר בלמו את קידום הנושא בהסבר כי "ההטבה מנוגדת 

לאינטרס הלאומי".
מאשר  אחר  לא  הוא  זה,  בחשד  המפתח  עד  ההפתעה,  למרבה 
שר האוצר לשעבר יאיר לפיד שהגיש עדות במשטרה בנושא. לפיד 
סיפר לחוקרים כי הופעלו כנגדו לחצים להעביר את החוק. "מסרתי 
ל־20 שנה.  מילצ'ן'  'חוק  את  להרחיב  לניסיון  עדות קצרה שנגעה 

אדגיש שלמרות כל הלחצים סירבתי להעביר אותו", אמר לפיד.
סיוע נוסף שהעניק נתניהו למילצ'ן הוא ויזה לארה"ב כאשר על 
בהסדרת  למילצ'ן  לסייע  מנת  על  פעל  הממשלה  ראש  החשד,  פי 
"זהו  הויזה.  בהארכת  קושי  שהתגלה  לאחר  לארה"ב  שלו  הויזה 
מילצ'ן",  עבור  לכת  מרחיקות  כלכליות  משמעויות  בעל  נושא 
נכתב בהודעת המשטרה. "על פי החשד ראש הממשלה יזם פנייה 
בנושא לגורמי ממשל אמריקאים ובכללם מזכיר המדינה האמריקאי 

ושגריר ארה"ב בישראל דאז".
סיוע נוסף היה "מיזם טאטא" כאשר בו, על פי החשד, פעל ראש 
הממשלה לטובת מיזם מסחרי שמילצ'ן היה מעוניין בקידומו כחלק 
משותפות שלו עם איש עסקים הודי )טאטא(. על פי החשד ראש 
מול  אל  מילצ'ן  לבקשת  הנושא  את  לקדם  וניסה  פעל  הממשלה 
גורמים במשרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון, אשר הביעו את 

התנגדותם לקידום הפרויקט.
על  כך  רגליהם,  את  השניים  הדירו  לא  התקשורת  בתחום  גם 
לחוק  בניגוד  הממשלה  ראש  פעל  החשד,  פי  על  המשטרה.  פי 
כאשר עסק במסגרת תפקידו בענייני ערוץ 10 על אף שהיה מודע 
ראש  פעל  כן,  כמו  בערוץ.  מניות  בעל  הוא  מילצ'ן חברו,  כי  לכך 
הממשלה על מנת לקדם את כניסתו של מילצ'ן כבעל מניות בערוץ 
החשד  פי  על  כלכלית.  בה  חפץ  שמילצ'ן  השקעה  "המאוחד",   2
ראש הממשלה פעל בנושא אל מול גורמי משרד התקשורת בעודו 

מכהן כשר התקשורת.
במשטרה אמרו בסיכום התיק כי עמדתם התגבשה ולדעתם ישנה 
הממשלה  ראש  כנגד  החשדות  לביסוס  מספקת  ראייתית  תשתית 
בכל  אמונים  והפרת  מרמה  שוחד,  קבלת  של  עבירה  לביצוע 
הנוגע למערכת יחסיו עם איש העסקים ארנון מילצ'ן ועבירה של 
מרמה והפרת אמונים בכל הנוגע למערכת יחסיו עם איש העסקים 
המשטרה  המליצה  מילצ'ן  כנגד  גם  פאקר.  ג'יימס  האוסטרלי 

להעמידו לדין בחשד לעבירה של מתן שוחד. 

תיק 2000

ביחסים  שעוסק   2000 תיק  היה  השבוע  עסקו  בו  השני  התיק 
שבין ראש הממשלה לנוני מוזס, בעליו של 'ידיעות אחרונות'. לפי 
קיימו  השנים,  במהלך  ומאז   2009 משנת  החל  החקירה,  ממצאי 

נתניהו ומוזס דיונים ארוכים בפגישות שהתקיימו בבלפור, בהם דנו 
בסיוע האחד לשני, כ"עסקת חליפין" בקידום ענייניהם. 

"במסגרת זאת", אמרו במשטרה. "דובר אודות סיועו של מר מוזס 
חיובי  סיקור  באמצעות  הממשלה  כראש  מעמדו  בביסוס  לנתניהו 
לסיועו של ראש  זאת בתמורה  "ידיעות אחרונות",  ואוהד בעיתון 
"ידיעות  של  הכלכליים  האינטרסים  בקידום  מוזס  למר  הממשלה 
אחרונות" על ידי יוזמה ותמיכה במהלכים לבלימת התעצמותו של 

העיתון "ישראל היום".
ראש  ביוזמת  שנעשו  הקלטות  שתי  על  התבססה  החקירה 
הממשלה.  ראש  במעון  הרו  ארי  יועצו  ידי  על  ובוצעו  הממשלה 
ההקלטות מתעדות מפגשים בין ראש הממשלה מר בנימין נתניהו 
שהוקלטו  הדברים  מתוכן  מוזס.  נוני  מר  תקשורת,  ידיעות  למו"ל 
עולים חשדות שבהם התמקדה חקירה זו. מההקלטות עלה, כי ראש 
האינטרסים  בבחינת  עסקו  אחרונות"  "ידיעות  ומו"ל  הממשלה 
הצולבים ויזמו מהלכים משותפים לטובתם כמו חוק ישראל היום, 

צמצום תפוצת העיתון וביטול מהדורת סוף השבוע של העיתון. 
לביצוע  ראייתית  ישנה תשתית  זה  בתיק  גם  כי  אמרו  במשטרה 
עבירת בקשת שוחד, מרמה והפרת אמונים. וגם בתיק זה, נגד מו"ל 
"ידיעות אחרונות", נוני מוזס, סוברת המשטרה כי התגבשה תשתית 
ראייתית מספקת לביסוס החשדות לביצוע עבירה של הצעת שוחד.

נאום נתניהו

הופעתו של ראש הממשלה בערב הגשת ההמלצות, תיחרט ללא 
ספק בספר דברי הימים. "אזרחי ישראל, אני מבקש הערב לומר לכם 
דברים מלב אל לב", פתח נתניהו את דבריו בפנים מתוחות. "את כל 
חיי הקדשתי למען מטרה אחת: להבטיח את ביטחונה ועתידה של 
מדינת ישראל. זה הכוח שמפעם בי כל הזמן כראש ממשלת ישראל, 

לבנות את המדינה שלנו, לפתח אותה — ומעל הכל להגן עליה".
כשדבר  הכל  את  עושה  "שאני  נתניהו.  המשיך  יודעים",  "אתם 
אחד ויחיד לנגד עיניי — טובת המדינה. לא בשביל סיגרים מחבר, 
טובת  רק   — דבר  שום  בשביל  לא  עיתונאי,  סיקור  בשביל  לא 
המדינה. ושום דבר לא הסיט ושום דבר גם לא יסיט אותי ממלאכת 

קודש זו, גם לא התקפות נגדי, וברוך השם הן בלתי פוסקות.
"ואכן, היום הזה לא שונה מימים רבים אחרים שעברו עליי ב־20 
שלא  כמעט  הממשלה,  לראש  שנבחרתי  מאז  האחרונות.  השנים 
היה לי יום אחד בו לא הוטחו נגדי השמצות וטענות סרק. ותוקפים 
את  את אשתי  גם  ומרושעת  אכזרית  בצורה  תוקפים  אותי,  רק  לא 
וילדיי כדי לפגוע בי. זה כואב לי". לדבריו, נפתחו כלפיו לא מעט 
חקירות משטרה. "כולן החלו בכותרות מפוצצות, בשידורים חיים 
כמו  בדיוק  מרעישות  משטרה  המלצות  עם  חלקם  מהאולפנים, 
בלא  הסתיימו  הכלל,  מן  יוצא  בלי  הללו,  הניסיונות  כל  הערב. 

כלום".
"כיוון שאני יודע את האמת, אני אומר לכם: גם הפעם הדברים 
לפני  כבר  פורסמו  היום  ששמענו  ההמלצות  כלום.  בלא  יסתיימו 
שוב  מוחזרו  הן  ומאז  החקירה,  בתחילת  ממש  משנה,  למעלה 
ושוב, אין ספור פעמים. נתניהו ציין כי "להמלצות הללו אין מעמד 
במשטר דמוקרטי. אינני אומר זאת בהתרסה, אני אומר זאת כציון 
של עובדת יסוד בדמוקרטיה שלנו. ישראל היא מדינת חוק.  ועל פי 
החוק, לא המשטרה היא שקובעת — אלא רק הגורמים המשפטיים 
היא  גם  הסטטיסטיקה  כך.  היה  לא  זה  אם  לנו  חסר  המוסמכים. 
ידי  על  מתקבלות  אינן  המשטרה  המלצות  ממחצית  יותר  ברורה: 
היא  זאת  עכשיו,  כלום.  בלא  מסתיימות  והן  הגורמים המשפטיים 

המציאות הרגילה בישראל".
"אי־ מזוהם.  היה  החקירה  תהליך  לדעתו  כי  ואמר  חזר  נתניהו 

אפשר להשתחרר מהרושם שההמלצות הושפעו מתחושות חסרות 
ששלחתי  נגדם,  פעלתי  שאני  שמאמינים  חקירה  גורמי  של  בסיס 
היחידה  ראש  נגד  מינית  הטרדה  על  להתלונן  משטרה  קצינת 
שחוקרת אותי, שביצעתי מעקבים נגד חוקרי המשטרה, שהפעלתי 
בטענות  שמדובר  כמובן  ידידיי,  החוקרים.  נגד  בלונדון  מישהו 
הזויות, מופרכות לחלוטין. אני מבקש שתחשבו אתם מה זה אומר 
על החקירה, ומה זה אומר על ההמלצות אם מי שחוקר אתכם אומר 

שתפרתם לו תיק".
לטענתו של נתניהו, המציאות מוכיחה כי החשדות בתיק 1000 
שתמורת  לטענה  ברצינות  להתייחס  אפשר  "איך  מבוססות,  אינן 
את  עשיתי  כשבפועל  מילצ'ן,  ארנון  של  לטובתו  פעלתי  סיגרים 
מבעליו.  היה  שמילצ'ן   10 ערוץ  לסגירת  פעלתי  הגמור.  ההפך 
אלמלא הנחיית היועמ"ש ויינשטיין, הערוץ היה נסגר ומניותיו של 

סיגרים, פעלתי  לומר שבעבור  איך אפשר  היו שוות אפס.  מילצ'ן 
כשר  שעשיתי  הראשונים  הדברים  כשאחד  מילצ'ן,  של  לטובתו 
אוצר היה לשבור את המונופול של מילצ'ן בשוק חלקי החילוף של 

רכב בישראל, בניגוד מוחלט לאינטרסים של מילצ'ן".
את דבריו סיים נתניהו באומרו: "אזרחי ישראל, אני לא כאן כדי 
לעשות לביתי. אם זה מה שהיה מניע אותי — הייתי מזמן במקום 
של  עתידה  את  להבטיח  אחד:  דבר  הוא  אותי  שמניע  מה  אחר. 
המדינה שלנו. ולכן אני אומר לכם: הממשלה שלנו תמלא את ימיה. 
וכלכלית.  צבאית  טכנולוגית,  למעצמה  ישראל  את  להפוך  נמשיך 
אמשיך להוביל את ישראל באחריות ובנאמנות, כל עוד אתם, אזרחי 
ישראל, בוחרים בי להנהיג אתכם. אני בטוח שהאמת תצא לאור. 
שוב  אזכה  במועדן,  שיתקיימו  הבאות,  בבחירות  שגם  בטוח  ואני 

באמונכם בעזרת השם. תודה לכם".

החרדים מתגייסים 

"אין  דודי אמסלם:  יו"ר הקואליציה ח"כ  ראשון המגיבים היה 
עשרות  נורו  כשנתיים.  לפני  כבר  סומנה  המטרה  חדש.  דבר  שום 
חיצים לעבר המטרה בתקווה שאחד מהם יגיע ליעד ולאחר שהפכו 
כל אבן, בכל פינה בעולם - המשטרה עשתה הכל כדי להשיג את 
המטרה. על פי הבנתי, מדובר בהליך לא לגיטימי שמסכן כל מדינה 
דמוקרטית בעולם. שלטון מחליפים במדינה דמוקרטית בקלפי ולא 

באמצעות הצבא או המשטרה", אמר.
"במהלך הדיונים בוועדת הפנים על חוק ההמלצות, עלה הנתון 
ידי  על  נדחות  המשטרה  מהמלצות  אחוז   80 ל  שקרוב  המדהים 
הפרקליטות. אני מקווה שהם ישקלו את הראיות בכובד ראש, לי 
ולחלק גדול מאוד מאזרחי המדינה שאינם מגיעים לרוטשילד, ברור 
מה אמורה להיות ההחלטה. באף מדינה דמוקרטית בעולם לא היו 
מעזים ולא מעלים על דעתם בשום אופן לזמן ראש ממשלה מכהן 
סיגרים  או  שוקולדים  יין,  בקבוקי  קיבל  הוא  האם  אותו  ולחקור 

מחבר שלו. עד אנה נבוא?" המשיך.
מיד אחריו הצטרף שר התיירות יריב לוין: ״הערב נחשף המהלך 
וחרפה  בושה  הבוחר.  רצון  נגד  שלטונית  הפיכה  לביצוע  הבזוי 
יאיר  הפוליטיקאי  הוא  נתניהו  הממשלה  ראש  נגד  המרכזי  שהעד 
שהפסיד  לפיד  בתפקיד.  אותו  להחליף  שנים  כבר  שמנסה  לפיד 
חסרת  עדות  ידי  על  השלטון  את  לכבוש  מנסה  בבחירות  פעמיים 
מהימנות. אין ספק שהאמת תצא לאור והממשלה תמשיך להוביל 
הממשלה  ראש  של  הבוטחת  ובהנהגתו  שלנו,  בדרך  ישראל  את 

נתניהו.״
אך מי שהפתיעו בתמיכתם חסרת הפשרות בנתניהו היו החרדים. 
תחילה היה זה יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני שאמר כי "לראש 
הממשלה עומדת חזקת החפות, המלצות המשטרה מבחינת החוק, 
האחרונים  האירועים  לאור  ובמיוחד  מורידות,  ואינן  מעלות  אינן 
שהיו במשטרה, וכל עוד לא יוחלט אחרת בקרב הגורמים המוסמכים 
בעניין, ראש הממשלה רשאי להמשיך בתפקידו, זה החוק. וכך אנו 

מתייחסים לעניין, ואני מקווה שהוא ייצא נקי וחף מפשע".
אורי מקלב שאמר "על אף ההמלצות  גם ח"כ  לדברים הצטרף 
רדיפה  רקע  על  התנהלה  החקירה  כי  להתעלם  אפשר  אי  הקשות, 
פוליטית ואישית, החקירה זוהמה לכל אורכה ולכן צריך להתייחס 

אליה בפרופורציות האמיתיות".
במעורבות  להתמקד  בחר  ליצמן  יעקב  ח״כ  הבריאות  שר  סגן 
לפיד: "ח״כ לפיד התגלה הערב בבושתו הציבורית, כשהוא ממשיך 
גם כעת את ניסיון ה׳פוטש׳ נגד רה”מ, אותו ניסה להוביל כבר ב 
2014, בגינו אף הודח מתפקידו הכושל באוצר. אני מחזק את ידי 
ראש הממשלה נתניהו, מאמין בחפותו ומאחל לממשלה שבעזרת 

השם תסיים את ימיה כחוק לטובת אזרחי ישראל".
גם שאר ראשי סיעות הקואליציה מיהרו להבהיר כי לעת עתה הם 
לא מתכוונים לפרוש מהממשלה, לכל הפחות עד לקבלת החלטה 
החינוך  שר  היה  במקצת  חריג  לממשלה.  המשפטי  היועץ  ידי  על 
נתניהו  נפתלי בנט, ששיגר עקיצה קלה לעבר  ויו"ר הבית היהודי 
שעליו  אישית  דוגמה  של  בהיבט  ראויה  לא  שהתנהלותו  כשרמז 

לספק כמנהיג.
במקביל, סקר מעניין של מכון 'מדגם' שהתפרסם בסוף השבוע, 
התמיכה  לאחוזי  נתניהו  זוכה  החרדי  במגזר  דווקא  כי  מגלה 
כי  סבורים  התורה  יהדות  מצביעי  מכלל   9% רק  ביותר.  הגבוהים 
עליו להתפטר, ורק 4% מאמינים לגירסת לפיד במה שמכונה 'חוק 

מילצ'ן'.

קרב חייו
לאחר 9 שנות כהונה רצופות, עומד ראש הממשלה בנימין נתניהו בפני האיום המשמעותי ביותר על המשך 
כהונתו • נתניהו: "ההמלצות ששמענו פורסמו כבר לפני למעלה משנה, ומאז הן מוחזרו שוב ושוב" • גפני, 
מקלב וליצמן העניקו לנתניהו גיבוי מלא וגם ביקרו את המשטרה ואת לפיד • וגם: סקר מגלה כי במגזר 

החרדי זוכה נתניהו לאחוז הגבוה ביותר של אמינות 
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חוויה רב חושית
במתחמים מעוצבים 

ברמה בינלאומית

אתגר שנתי
בתחרות הבישול 
ששוברת שיאים

סגנון מוקפד
שנותן יותר לאישה 

ולכל המשפחה

עוצמה ורגש
בהפקת הענק 
באירוע הסיום

יום רביעי ו' באדר תשע"ח )21.2.2018( בנייני האומה ירושלים

העיתון של היהדות הנאמנה

בואו לשבור שגרה!
לבית 7 - האירוע המושקע והמסקרן ביותר לאשה מבית "המבשר" חוזר בענק

מרגש יותר • מגוון יותר • חדשני הרבה יותר!

מינהל תרבות, חברה 
ופנאי האגף לתרבות 

תורנית
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יצחק לרר ואוריאל צייטלין

ליד  מבסיס  שהמריא  המל"ט  אחרי  בדריכות  עקבו  התצפיתנים 
הממונים  אל  העת  כל  מגעים  דיווחים  שבסוריה.  תדמור  העיר 
אחרי  שעה  חצי  לעשות.  עת  כי  הרגע  בבוא  להודיע  שאמורים 
ההוראה  בישראל.  הוא  והנה  הגבול  את  חוצה  המל"ט  ההמראה, 
הייתה ברורה: ליירט. המל"ט אכן הופל, ואז מגיעה החלטה נוספת 
יעדים  ומשמידים  סוריה  לשמי  נכנסים  מטוסים  שני  תגובה.   –
איראנים וסורים ובין ההיתר את הקרוואן ממנו נשלח המל"ט על 

יושביו. 
הסורים מגיבים בטילי נ"מ שפוגעים באחד המטוסים והטייסים 
נאלצים לפתוח מצנחים ולנחות על הקרקע. השניים נפצעו ומצבם 
נזק זעיר לעומת הפוטנציאל  נותר להודות על  הולך ומשתפר ורק 

שבאירוע שכזה.  
לא  השבתי  והשקט  הקריר  האוויר  מירון,  נופי  רגעים,  באותם 
בישרו כי הנה עוד רגע קט יחד עם רעשי המטוסים החגים ממעל, 
תתלווה הזעקה שמעט תפר את שלוות השבת בנופש במירון. אך 
יודעים מה. "הערתי את  ברגע אחד כולם ידעו שקרה משהו, ולא 
הילדים", מספר יונתן זלץ, שנפש בשבת האחרונה במירון. "רצינו 
לטייל מעט לפני התפילה. יצאנו לאחר כמה דקות, התחלנו לשמוע 

את הרעשים יחד עם האזעקה". 

  

אבל  ועכשיו'.  ל'כאן  דרוכים  בעורף  והאזרחים  בשטח  הכוחות 
מעבר לכך, צריך לעשות סדר בהתרחשויות, מפת האינטרסים, מי 
ומרצה  סופר  עיתונאי,  צימרמן,  הנריקה  יהיה.  מה  ובכלל  מי  נגד 
בעל שם עולמי בתחום מזרח התיכון מסביר ל'כל ישראל' כי דווקא 

במצבה הנוכחי, מעדיפה איראן עימות מול ישראל.
של  סוג  היה  זה  בישראל.  להכות  להזדמנות  חיכתה  איראן 

הזדמנות עבורה?
"אני חושב שכן. תראה, איראן עוברת ימים לא קלים בכלל בכל 
מיני תחומים בטח בתחום הפנימי אני חושב שתדירות ההפגנות נגד 
המשטר באיראן - למרות שעכשיו זה נחלש - הפכה ליותר ויותר 
גבוהה. העובדה שעכשיו זה לא היה רק בטהרן, אלא בכל המדינה, 
והפעם זה לא כולל רק את מעמד בינים גבוה, אלא את כל העם, את 
האיכרים והפועלים, בעצם זה התחיל מהקושי הכלכלי העצום שיש 
כל  בגלל  להשתפר  עומד  שזה  שחשבו  שנים  הרבה  כבר  באיראן. 

ההסכם הגרעיני, אבל זה לא קרה". 
"זה התחיל למעשה מעליית מחירי הביצים. כלומר, יש מצב של 
וגם תפיסה פוליטית כי אחרי הכל, אולי  תפיסה כלכלית חברתית 
15אחוז תומכים במשטר האמיתי של איראן. במשטר הברוטאלי. 
והם מבינים את זה ומנסים להראות שהנוכחות האסטרטגית שלהם 
חזקה וככה הם הצילו את בשאר אסאד והם ימשיכו להילחם עבורו 
החיזבאללה  אל  כגשר  להם  חשוב  הוא  כי  עליו  ולשמור  בסוריה 

בלבנון. 
"נכון להיום יש להם סוג של 'חצי שר' במזרח התיכון, שכולל את 
ביירות ודמשק כמובן, את טהרן וגם את בגדד שגם זה צבא שיעי 
שנתמך ע"י האמריקאים אבל הוא קרוב בזהות הדתית והתרבותית 
שלו לטהרן, וגם צנעא בתימן. ואפשר להוסיף גם את החמאס בעזה. 
אז הם מנסים לחזק את הברגים האלה עד כמה שהם יכולים. מה 
יותר טוב מאשר באמצע הלילה כשאמורה להיות פחות ערנות על 
מנת להעמיד את תשומת הלב של הצבא הישראלי? וזה בדיוק מה 
שהם עשו. כדי לשנות את שיטת המשחק ולהגיד לישראל 'אתם לא 

יכולים לתקוף  כאילו אתם בבית כמו שעשיתם עד עכשיו'".
יכול להיות שתמיכה ישראלית גלויה בקבוצות המורדים, היא 

זאת שגורמת להתחממות הגזרה?
חושב  לא  אני  סיבות.  מיני  מכל  חשובה  במורדים,  "התמיכה 
שהיא מוסיפה או גורעת באמת מול איראן. אולי מול אסד כן, אבל 
האיראנים  שעבור  מאמין  ואני  ואיראן  פוטין  זה  שם  ששולט  מי 
מדובר בנושא די שולי בסופו של דבר. אולי יש לו איזה משמעות 
מוראלית או שהם רוצים להעניש את ישראל יותר אבל גם בלי זה 

הם היו חושבים אותו דבר כלפינו".
אפשר לומר שאולי מרוסיה תבוא הישועה?

לפי  כל  קודם  פועלים  הם  לישועה.  מהם  מצפה  הייתי  "לא 
האינטרסים שלהם וזה מה שמעניין אותם. נקודה. נכון שלפוטין יש 
קצת רגש כלפי ישראל שנובע מהעובדה שיש פה למעלה ממיליון 
רוסים שפוטין מרגיש שהוא חלק מבשרו. אבל בסופו של דבר מה 
שקובע זה האינטרס ואסטרטגיה הרוסית של נוכחות במזרח התיכון 

וזה מה שהם עושים בסוריה". 
'אנחנו  אפשר.  אי  שבלעדיהם  לאמריקאים  מסמנת  "רוסיה 
קובעים, לא אתם. אתם נטשתם את השותפים שלכם ואנחנו באנו 
לעזור לשותף שלנו אסד. אנחנו נאמנים, לא כמוכם. נכון שבשבת 
פוטין הוא היה השופט והמוציא לפועל והוא גם הרגיע בסופו של 
דבר ולאמריקאים לא היה פה שום תפקיד. אני לא זוכר תקופות של 
זאת  היו מעורבים. לעומת  מתח במזרח התיכון שלאמריקאים לא 
הרוסים כן. אז השאלה היא אנחנו לקראת שינוי אסטרטגי-מהותי? 

אני חושב שנכון לשמר דו שיח עם הרוסים".
הקשר שלנו עם ארה"ב איכותי יותר, האם אירן מתנקמת בנו 

בגלל שאנחנו מדינה קטנה?
נמצאים  שאנחנו  האיראנים  על  משפיע  זה  איך  באמת  "מעניין 
אני  ומדואגים.  מפחדים  שהם  חושב  אני  ארה"ב.  עם  טוב  בקשר 
שמח על כך. אני חושב שצריך לפתח יותר קשר עם ארה"ב, ובוודאי 
מזרח  דרום  כולל  להם להתרחק מאתנו למחוזות אחרים  לתת  לא 
אסיה שכרגע ארה"ב מתפתה יותר ללכת לאזורים שלהם. יש סכנה 
בטווח הארוך שארה"ב ישכחו ממזרח התיכון ויראו בו אזור מדמם 

כרוני שאין לו פתרון. ואסור שזה יקרה".
כאשר דאע"ש היה בשיאו, האויבים שלנו היו עסוקים בהם. 

האם בהפסד של דאע"ש אנחנו גם הפסדנו?
לזכור  צריך  מטורף.  גיאו-פוליטי  שינוי  עשו  שדאע"ש  "ברור 
שהם לא נעלמו. הם כל הזמן מנסים לעשות פיגועים. אסור לשכוח 
ישראל.  150 אלף טילים שמכסים את כל שטח  יש  שלחיזבאללה 
ולכן שחיזבאללה יוצא מהמאבק נגד דאע"ש, צריך לזכור שיש לו 
יותר ניסיון לאחר המאבק עם דאע"ש והם התחזקו בעקבות כך. לכן 
צריך לפקוח עין על כל מה שקורה בצפון ולטפל בכל מה שקורה 

שם כי יכול להיות שממש מצפון תפתח הרעה".
יכול להיות שמצרים וסעודיה ייכנסו כשותפים פיזיים לטובתנו 

ללחימה במידה ותתרחש?
נכנסים, וצריך  נגמר אני לא רואה אותם  "מדובר בסבב שכרגע 
לזכור שגם אחרי כל ההתקרבות שלנו אליהם, אסור לנו לקחת על 
עצמנו את המלחמות שלהם, בדיוק כמו שלנו אסור לכפות עליהם 
את  ולרקום  להמשיך  הזמן  כל  צריך  אבל  שלנו.  המלחמות  את 

הקשרים עם שאר המדינות הללו".
ישראל מתמודדת באופן נכון מול האיומים?

"מבחינה צבאית אני סומך על המטכ"ל. יש שם אנשים באמת 
הממשלה,  מבחינת  נהדר.  עבודתם  את  שעושים  ורציניים  טובים 
מציע  שאני  לקבינט  שמגיעים  הזויים  רעיונות  על  שומע  אני 
יכולה  שאומרים  מילה  כל  שאומרים.  מילה  בכל  מאוד  להיזהר 
לגרום להתלקחות ואני מקווה שיהיה יותר שפיות במישור המדיני, 
ובעיקר  שבאמת יהיה יותר פעילות מדינית. כי פעילות צבאית לבד 

לא מובילה לשום דבר". 
"הדוגמא הכי טובה היא מלחמת ששת הימים שהייתה המלחמה 
הכי טובה של ישראל. לומדים אותה במכינות צבאיות ברחבי העולם 
50 שנה אחרי. ובכל זאת השקט נמשך למשך שנתיים עד שפרצה 
מלחמת ההתשה ב 69-70. לעומת זאת, ההסכם עם המצרים מלפני 
שלושה  למרות  הראשונה,  לבנון  מלחמת  למרות  נשמר.  שנה   40
מבצעים בעזה, למרות שלש האינתיפאדות - ההסכם הזה הוא לא 
רק תקף, אלא יש שיתוף פעולה ביטחוני שלא חלמנו שאי פעם יהיה 

ברמה הצבאית והמודיעינית כנגד דאע"ש בסיני".
וכאשר תיבחר,  אתה עומד להתמודד בפריימריז בעבודה, אם 

תבקש את משרד החוץ?
כשזה  הבחירות  לפני  אחליט  אם אתמודד.  לא החלטתי  "עדיין 
יהיה רלוונטי, אבל בהחלט התפקדתי לעבודה. בקשר לשאלתך אני 
רוצה לעזור למדינת ישראל וברור שנושאי חוץ והסברה ותקשורת 
יהיו קרובים לליבי מטבע הדברים. ואני חושב שלא משנה באיזה 
מסגרת שבה אני יהיה, בין אם זה בוועדות או בממשלה היא בוודאי 

תהיה יותר בזה מאשר בנושאים אחרים."
יש לך תחזית מה אנחנו עלולים לספוג בתקופה הקרובה?

"אני מקווה שלא, אבל אני לא פוסל. אני רק רוצה לוודא שאם 
זה יקרה, זה כי זה נכפה עלינו באמת, ולא משום סיבה אחרת ואם 
לא תהיה ברירה נאלץ להתמודד. אבל כמו שאמרתי תמיד לקחת 
לשני  נכון  זה  הצבאי.  הצד  את  רק  ולא  המדיני  הצד  את  בחשבון 
הצדדים, אם כי במקרה הזה הצפון יותר מסוכן. וגם לגבי עזה לגבי 
החמאס אני חושב ששם צריך להשקיע. אני אמרתי את זה לפני כמה 
ימים בכמה תכניות בתקשורת ואני שמח לראות היום שיש הצהרה 
של  הנוראית  ההמשלה  בין  להבדיל  צריכים  אנחנו  הזה.  בכיוון 
החמאס, לבין הציבור הפלסטיני. צריך להשקיע ברמה ההומניטרית 
בדרך שעוזרת לאוכלוסייה ולא לחמאס שהוא אויב מושבע שלנו".

מצפון תפתח הרעה
לאחר עשרות שנים של שקט, מטוס ישראלי הופל על ידי אויב מסוכן מתמיד – איראן • בישראל תוהים אם יתפתח סיבוב מסוכן, אך הנריקה צימרמן, 
סופר ומומחה למזרח התיכון, טוען כי דווקא מצבה הירוד של איראן במדינתה, יגרום לעליית הדומיננטיות במזרח התיכון לצרכים פנימיים: "הם מנסים 

להראות שהנוכחות האסטרטגית שלהם חזקה"  • וגם: מה עובר על טייס כאשר הוא נמלט מהמטוס לחלל האוויר? 

סכנת נטישה
חיילים שנאלצים לנטוש מטוס, עומדים בסיטואציה אכזרית של בין חלילה ליפול בשבי לבין 
התרסקות על הקרקע ובין להתפוצץ בתוך מטוס ח"ו • במקרה הנוכחי, בחסדי שמים הסתיים 
האירוע ללא אסון משמעותי, אבל את הרגעים הקשים הטייסים חוו • אביהו בן נון, מפקד 

חיל האוויר לשעבר, מסביר

מה הסיטואציות שבשלם נאלצים לנטוש את המטוס?
נאלץ  אתה   - שהיא  סיבה  מכל  עליו  שולטים  שלא  "ברגע 
לנטוש אותו. אם הוא נפגע או שיש בעיה טכנית או שישי מצב 
שנגמר הדלק יש הרבה מאוד מצבים שאתה לא יכול להמשיך 

לטוס ואתה נאלץ לנטוש". 
אתה עצמך נאלצת לנטוש מטוס?

"כן".
אתה יכול לתאר לנו את ההרגשה?

"לי היו כמה פעמים שהייתי קרוב לנטישה, בסך הכל הרבה 
אותך  מביאות  מקצועיות  טיסות  שעות  והרבה  טיסה  שעות 
מצליח  אתה  אם  ונפגע  כמעט  לזה  קוראים  האלה,  למצבים 
להחזיר את המטוס בשלום, ונפגע אם אתה צריך לנטוש אותו".
קילומטר   40 של  במרחק  הים  מעל  הייתה  שלי  "הנטישה 
אחר  מטוס  בי  שהתנגש  מהתנגשות  כתוצאה  היה  וזה  מהחוף 
שהוא דרך אגב הצליח להנחית את מטוסו בשלום, אני לעומת 
בגובה  הסתחרר  הוא  המטוס,  על  להשתלט  הצלחתי  לא  זאת 
20 אלף רגל ואז נאלצתי לנטוש. ההרגשה היא מאוד קשה כי 
אתה יודע שיכול להיות שאתה לא תצא מזה, אם תישאר במטוס 
מצבים  להיות  עלולים  אותו  תנטוש  ואם  מזה,  תצא  לא  בטוח 
יש  נפתחת  לא  או שהיא  הסירה  את  לך  ואין  בים  נוחת  שאתה 

הרבה מצבים שמקשים עליך מאוד".

עולה  הצלה,  סירת  את  פותח  למים,  מגיע  אתה  אופן  "בכל 
עליה מפעיל את מכשיר הקשר, כדי לביית את המסוק שצריך 
להוציא אותך מהמים, ואתה שומע את המסוק ורואה אותו אתה 
הביתה  תחזור  עוד  שאתה  ומבין  עצמי  ביטחון  לקבל  מתחיל 

אחרי כל הדבר הזה".
מה הנוהל בצה"ל לאחר מקרה שכזה? 

מצבים  אחרי  שונות  מחשבות  להם  שעוברות  טייסים  "יש 
לאחר  שמיד  היא  האוויר  חיל  של  והשיטה  להם  שקרו  שונים 
שהוא נוחת, במקרה שהוא נוחת שלם ובריא, הוא עולה לטיסה 

נוספת מיד לאחר מכן זה כדי למנוע מחשבות ופחדים".
בשעת הנטישה של המטוס יש סכנה?

מהמטוס,  היציאה  מבחינת  מסוכנת  לא  עצמה  "הנטישה 
אלא אם כן המטוס עצמו גם כן נפגע ואין לך אפשרות לצאת 
הכיסא  של  הידרולית  ממערכת  בנויה  הנטישה  קורה.  גם  וזה 
של המצנח, שבכל אחת מהמערכות האלה יכולה להיות בעיה 
מקרה  היה  אצלי  לדוגמא  מפגיעה.  כתוצאה  בעיה  שנגרם  או 
וכל  מחורר  היה  המטוס  וכל  טיל  ידי  על  נפגע  שלי  שהמטוס 
המערכת ההידרולית נפגעה ולא יכולתי לנטוש ובסוף הצלחתי 
לנחות בקושי רב. אבל הסכנות להישאר במטוס הן הרבה יותר 

גדולות מאשר לנטוש, ולכן אתה נוטש".
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כשאת בוחרת במקום עבודה שמעניק לך
הנאה מושלמת וביטחון כלכלי, את יודעת שזה המקסימום 

שאת יכולה לעשות עבור עצמך ועבור משפחתך

הרווח
כולו שלך!

מחפשת עבודה?

כדי העבודהלאנשים תוך זוכה לעזור לדעת שאת 

הן
 כ

לי
גי

מעל 10 שנים!מבוסס שקיים לעבוד במוקד 
ומנצח!לצוות מפרגן להתחבר ליהנות

מבונוסים
משתלמים!

נותנים באהבה
המרכז הארצי לרווחה בישראל

077-9976227 | 077-7299887
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

המשרה בשעות הבוקר

ובואו להרוויח יותר!הביאו אתכם שמחת חיים

- סניף ירושלים - זמינים כעת
בשבילך...
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ארבעס
יענקי קצבורג

רבי  המקובל  הילולת  התקיימה  השבוע  שני  ביום 
ניסים פרץ זצ"ל, במלאות שש שנים להסתלקותו, 
זכרו  ומוקירי  מתלמידיו  מאות  בהשתתפות 
פרץ  שלום  הרב  השתתפו:  בהילולא  בניו.  ובמעמד 
פרץ  חיים  הרב משה  ובעולם,  בארץ  אל  בית  מוסדות  ראש 
הקהילה  רב  פרץ  ישראל  אברהם  הרב  הישיבות,  חניכי  רב 
המקובל   – זצ"ל  הרב  של  נפשו  ידיד  ובמעמד  הקדושה, 
הקדוש הרב בניהו שמואלי והרב הראשי של טבריה הגאון 

רבי משה צבי בוחבוט. כמו"כ כיבדו את הערב אישי ציבור 
ובראשם יו"ר ש"ס אריה דרעי. זהו יום ההילולא השישי לזכר 
ליד שולחנות  וציון 39 שנה להקמת המוסדות שנערך  הרב 
פאר עמוסים בכל טוב ובהפקת ידיד המוסדות הרב מיכאל 
במהלך  לוק.  משה  של  תזמורתו  הנעימה  הערב  את  כפלין. 
הערב הודלקו 40 נרות ע"י תורמי וחשובי הקהילה לזכר הרב 

במעמד קבלת עול מלכות שמים והשכבה לרב זצ"ל.
מתנות  חולקו  הקדושים,  הרבנים  תורה  דברי  נשאו  כן  כמו 
לחיזוק  שנתית  התרמה  ונעשתה  לתורמים  ערך  יקרות 
הוקם  זצ"ל,  הרב  של  קודשו  בציון  והכוללים.  המוסדות 
אוהל ענק ומואר, והגיעו לשם מאות מתלמידי הרב להתפלל 
סליחות  תהילים,  פרקי  נאמרו  התפילה  במהלך  ולבקש. 
וקבלת עול מלכות שמים עם תקיעת שופרות, כמו כן נפתח 
את  לקבל  המוקדמות  הבוקר  משעות  מיוחד  טלפוני  מוקד 
אלפי השמות של תלמידי הרב מכל קצוות הארץ, כאשר עד 

לשעות אלו התקבלו למעלה מעשרת אלפים שמות.

י.ג. תושב העיר בני  החלום שמסעיר את בני ברק: 
זצ"ל  רוט  יוסף  רבי  הגאון  של  מתלמידיו  ברק 
רוט  הגר"י  רבו  כי  חלם  דוד'  'בית  מוסדות  ראש 
שלוש  "שיבדקו,  לו:  ואומר  בחלום  אצלו  מופיע 
החלום  על  לספר  הלך  התלמיד  ארבעים".  ארבעים  מאות, 
רוט, אך הבן לא  לבנו ממשיך דרכו הגאון רבי משה אהרן 
הצליח להבין את הרמז, י.ג. ניסה את מזלו אצל הבן הנוסף 
אביו,  שהשאיר  הפנקסים  בכל  שבדק  רוט  שלום  ר'  הרה"ג 
סך  על  האחד  הפקדה,  דפי  שלושה  מצא  כולם  ולתדהמת 
שלוש מאות שקל, ושניים נוספים על סך ארבעים אלף שקל, 
התברר כי הגר"י רוט זצ"ל קיבל מאיזה יהודי את הכסף כדי 
התורה,  בעיר  המוכרים  הגמ"חים  אחד  לשימוש  שיעביר 
הגר"י רוט הפקיד את הכסף ולא הספיק להחזיר אותו לאותו 
שלא  משום  אותו  ציער  הדבר  כי  סיפר  יהודי  אותו  יהודי. 
הייתה בידו ראיה ולא ידע באיזה גמ"ח הפקיד הרב זצ"ל את 

הכסף. השבוע קיבל היהודי את הכסף בחזרה.

נשיא המועצת של ש"ס מרן הגר״ש  מסע הקודש: 
בקהילה  ונדיר  היסטורי  חיזוק  למסע  יוצא  כהן 

היהודית במקסיקו, לאחר 17 שנה ובאורח נדיר, ייצא בעוד 
הישיבה  ראש  מרן  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  כשבועיים 
היהודיות  בקהילות  היסטורי  חיזוק  למסע  כהן  שלום  חכם 
במקסיקו. על פי התכנית, מיד לאחר חג הפורים, במוצש״ק 
פר׳ כי תשא, ימריא מרן נשיא המועצת חכם שלום כהן למסע 
יערוך ביקור מיוחד  ימים במהלכן  הקודש שיימשך כשבוע 
הישיבות  ובהיכלי  סיטי  מקסיקו  בעיר  התורה  במוסדות 
והכוללים בהם נמנים מאות מתלמידיו, זאת לצד כנסי ענק 

שיערכו בבתי הכנסת המרכזיים. 

במעונו של מרן שר התורה: התקיים השבוע כינוס 
חברי  של  תורה  של  לכבודה  הישיבות  ראשי 
כינוס  במהלך  בידו"  "תלמודו  ארגון  נשיאות 
חברי נשיאות ארגון "תלמודו בידו" התבטא מרן שר 
התורה: "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, על ידי כתיבת 
ולהוציא  חכם  תלמיד  לגדול  אפשר  בבחרות  תורה  חידושי 
ספרים חשובים". לאחר הכינוס שוחחו ראשי הישיבות עם 
חברי  בכינוס  מדובר  ברכתו,  את  וקיבלו  התורה  שר  מרן 
נשיאות ארגון "תלמודו בידו" – לעידוד כתיבת חידושי תורה 
כשנתיים  לפני  נוסד  בידו  תלמודו  ארגון  הישיבות.  בהיכלי 
בברכתם של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ויבלחט"א מרן שר 
התורה הגר"ח קניבסקי. הארגון עוסק בעידוד כתיבת חידושי 
עידוד  לצד  הכוללים,  ואברכי  הישיבות  בחורי  בקרב  תורה 
לימוד במסגרות בזמנים בהם קיים רפיון בהיכלי התורה כמו 

ימי שישי ובין הזמנים. 
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ראש  הירש  הלל  משה  רבי  הגדול  הגאון  מועצגה"ת,  וחבר 
דוד  רבי  הגדול  הגאון  מועצגה"ת,  וחבר  סלבודקה  ישיבת 
כהן ראש ישיבת חברון וחבר מועצגה"ת, הגאון רבי אביעזר 
פילץ ראש ישיבת תושיה בתפרח, הגאון ברוך ויסבקר ראש 
ראש  אונגרישר  ירמיאל  רבי  הגאון  מתתיהו,  בית  ישיבת 
ישיבת בית מדרש עליון, הגאון רבי יגאל רוזן ראש ישיבת 
הכינוס  במרכז  ישיבות.  ראשי  עשרות  ועוד  ישראל,  אור 
הובאו דבריו של מרן שר התורה שהוקראו על ידי הגאון רבי 
מרדכי בונם זילברברג מראשי ישיבת אוצרות התורה ורבה 
בצעירותו  לכתוב  שהתרגל  ישיבה  בחור  כי  ה',  שיכון  של 
יוכל תלמיד חכם שיוציא ספרים טובים, אך חובה להספיק 
ולחזור  בישיבה  הנלמדת  המסכת  את  לסיים  הזמן  במהלך 
והפליג בחשיבות הארגון תלמודו בידו  עליה כמה פעמים, 
שמעודד את החבורים לכך. לאחר מכן הביא הרב זילברברג 
את דברי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שאמר 
לראשי הארגון כי יש חשיבות גדולה למלגות המעודדות את 

הבחורים לכתוב חידושי תורה.

הגאון הגדול ר"י זילברשטיין מפרסם השבוע מכתב 
ואל  ילדכם  נפש  "חוסו על  ימי הפורים:  לקראת 
למיניהם,  שריפה  אבק  של  סוג  כל  להם  תתנו 
לסביבה,  מזיק  רק  לא  למיניהם  בנפצים  השימוש 
פלאג'י  חיים  רבי  הגאון  עמם,  למשתמש  יותר  מזיק  אלא 
שנה,  כמאתיים  לפני  היהודית  האומה  מגדולי  שהיה  זצ"ל 
כתב בספרו 'מועד לכל חי' שהשימוש באבק שריפה )נפצים 

ישראל  לאומה  נכון  ואין  העולם,  מאומות  נובע  למיניהם( 
בשום מקום ובשום זמן לעשות כך, והעושהו עובר על 'לא 
וחבר  אלחנן  רמת  של  רבה  כותב  כך  כמעשיהם'",  תעשה 
מועצגה"ת, במכתב מיוחד לקראת ימי הפורים, בו מתריע על 

החומרה והסכנה בשימוש באבק שריפה ונפצים למיניהם. 
"ואפילו לא יהיה בתוכו דבר הממית, עם כל זה בקול הברה 
לבד, כשהוא שולחו בפתח פתאום מביא רעדה וחלחלה על 
האדם והמתפחד. ובוודאי אין נכון לאומה ישראלית לנהוג 
ולא  מיניה  לא  בפורים,  ואפילו  זמן  ובשום  מקום  בשום  כן 
מקצתיה", מסיים הגר"י את מכתבו. השבוע הגיע ממ"ר דן 
נצ"מ מומי בוריה, ומפקד השיטור העירוני פקד רועי בעדני 
עם סגר"ע בני ברק מנחם שפירא למעונו של הגר"י, יחד עם 
הגר"א רוט, לדיון במעונו במהלכו כתב הגר"י את המכתב 
החריף. יצוין כי כוחות משטרה תפסו נפצים רבים לאחרונה 
ברחוב אשל אברהם בשכונה, ובעל הדירה בה נתפסו הנפצים 

נעצר.

לביקור  השבוע  הגיע  סגל  דן  רבי  הגה״צ  המשגיח 
חולים בבית חולים הדסה הר הצופים אצל הגאון 
יוסף  שארית  מוסדות  ראש  נויימן  אשר  יוסף  רבי 

בהר נוף.

החלום שמסעיר את בני ברק ובמרכזו גמ"ח מוכר והגר"י רוט 
זצ"ל – נחשף לראשונה עם הפרטים המלאים, מסע הקודש 
של מרן הגר"ש כהן מיד לאחר פורים, הגר"י זילברשטיין נגד 

הנפצים וכינוס ראשי ישיבות בבית מרן הגר"ח



5 מארזי מוצרי מעולה
בשווי 100 ₪!

את 24 מוצרי מעולה 
שהתבלבלו

עד ר"ח ניסן את התוצאה + פרטים אישיים 
meulle3@gmail.com / 03-9072428 :לפקס

מוצאים < שולחים < מגרילים

מוצרי מעולה שלפניכם התבלבלו אחרי ששתו 
כוס יין. השתמשו באותיות וברווחים המופיעים 

בכל שורה כדי לאיית את המוצרים בסדר נכון.

מעולה 
בתחפושת!

)22.3.18( תשע"ח  ניסן  ו'  חמישי  ביום  תערך  הגרלה  ה

לדמרחשקוומ
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להקנשונמ
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ספיחקראאצ

ייקרוקנעבפתת

הורקשטובקש

אפהיקיאתב

נטיקמוור

קיקדרמש

חיבבלתר

נרווקכתטסו

צדמננינולי

עשמידיתסוכרו

ימתבטחאנומ

יתלצניותמ

פייהנראיי

לחמפוררי
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לבריאות

על דלקות ומחלות חניכיים

ל"מרידול"  יועצת  חניכיים,  למחלות  מומחית  פרומקין,  נתלי  ד"ר 
ממחלה  החניכיים-  במחלות  השלבים  כל  את  בהרחבה  לנו  מסבירה 

קלה ועד חמורה. "בדיוק כפי שמלמדים רופאי שיניים, 
הדרך הטובה ביותר להבין מתי יש דלקת היא קודם כל 
בניגוד למחשבה  בריאות:  חניכיים  נראות  כיצד  להבין 
על  בהכרח  מעיד  אינו  החניכיים  צבע  המקובלת, 
בריאותן. חניכיים בריאות עשויות להיות במגוון צבעים 
אך לרוב צבעם יהיה ורוד )ולא אדום / סגול כפי שניתן 
החשוב  הדבר  חניכיים(.  בדלקת  רבות  פעמים  לראות 
לבצקת(,  )סימן  נפיחות  ללא  יהיו  שהחניכיים  הוא 
בריאות  חניכיים  ככלל  השורש.  צורת  אחרי  ויעקבו 
אינן מדממות. בריאות החניכיים מותניית בשמירה על 
צחצוח קפדני וביקורים תקופתיים אצל השיננית ורופא 

השיניים. 

האנושי.  במין  הנפוצות  מהמחלות  היא  חניכיים  דלקת 
מעל 90% מהאוכלוסייה לוקים בדלקת חניכיים ברמה 
זאת או אחרת. במילים אחרות, אם טרם חוויתם דלקת 
חניכיים, ככל הנראה תסבלו מאירוע אחד כזה בהמשך. 
נפיחות  אדום,  בצבע  מתאפיינים  מודלקים  חניכיים 

ולעיתים אף קיימת רגישות".

איך יודעים שסובלים מדלקת חניכיים? 
התסמינים )סימפטומים( האופייניים הם: דימום  של החניכיים בזמן 
או  החניכיים(,   בקרבת  נכון  צחצוח  מבצעים  אנחנו  )כאשר  צחצוח 
דימום ספונטני- דימום שנגרם ללא מגע. הסיבה העיקרית למחלה היא 
הצטברות חיידקים באזור המפגש של החניכיים והשן - פלאק ואבנית.

איך ניתן לטפל?
מחלות,  מאוד  הרבה  כמו  הפיך.  מצב  היא  מתונה  חניכיים  דלקת 
הינו  מהמחלה  פגיעה  של  הפחתה  שמאפשר  ביותר  הטוב  הטיפול 
טיפול מונע. יש להקפיד על צחצוח שיניים נכון עם מברשת שיניים 
בין  ניקויי  ;  להקפיד על שימוש במשחת שיניים, ואמצעי  מתאימה 
החיידקים  רובד  סילוק  את  יאפשר  וקפדני  נכון  צחצוח  השיניים. 

ויאפשר להחזיר את המצב לקדמותו -  חניכיים בריאות.  

ההבדל בין דלקת חניכיים בשלב המוקדם לבין מחלת חניכיים כרונית 
חיבור  )רקמות  השן  של  והתמיכה  התאחיזה  במנגנון  הפגיעה  הוא 
כרונית(.   מחלה  בזמן  הנפגעות  בשן  ותומכות  בחניכיים  הנמצאות 
במנגנון  פוגעת  אינה  המוקדמים  בשלביה  חניכיים  דלקת  אמנם 
התאחיזה והתמיכה של השן, אך אי טיפול בה עלול לגרום להחמרה 

במצב ואז להפוך את המחלה למחלת חניכיים כרונית.

מהי בעצם מחלת חניכיים? 
בקרב  מוכרת  באמת  לא  אך  נפוצה  מחלה  היא  חניכיים  מחלת 
האוכלוסייה. שלושה מתוך ארבעה אנשים סובלים מבעיות חניכיים 
בעולם  מבוגרים  בקרב   .) בארה"ב  השיניים  רופאי  איגוד  )נתוני 
המערבי מעל גיל 40, למעלה מ- 50% מהשיניים שאובדות הן עקב 
מחלת חניכיים, בישראל נמצא ש65% מהשיניים שנעקרו באוכלוסיה 
מבוגרת היו עקב מחלות חניכיים מתקדמות . בדומה לדלקת חניכיים 
קלה, מחלות חניכיים הן מחלות זיהומיות הנגרמות על-ידי חיידקים 

מזיקים השוהים על פני השיניים, במרווחים בין השיניים לחניכיים. 
מחלת חניכיים פוגעת במנגנוני התמיכה של השיניים: העצם בלסת 

והסיבים המחברים את השן לאותה העצם. המחלה מאופיינת ביצירת 
"כיסים" )מרווח גדול יותר בין החניכיים לעצם והשן (, בהם מצטברים 
עמוקים  "כיסים"  )כלומר  גדל  שהמרווח  המזיקים. ככל  החיידקים 
יותר(, למטופל יהיה קשה יותר לנקות בצורה יעילה את האזור ולסלק 

את גורמי המחלה. 

 Adult Chronic :זו מחלה  של  סוגים  שני  קיימים 
המאופיינת   ,)30 גיל  מעל   ( המבוגר  הגיל  Periodontitis מחלת 
הגיל  ומחלת  השנים,  במהלך  מצטבר  נזק  עם  וכרוני,  איטי  בהרס 
נערים  ילדים,  לוקים  Aggressive Periodontitis בה    – הצעיר 
יותר  מהירים  הרס  בתהליכי  המאופיינת  לערך,   30 גיל  עד  ובוגרים 
של רקמות התמיכה. לעיתים למחלה זו רקע תורשתי, ושכיחותה לא 
גבוהה. מחלת חניכיים לסוגיה השונים מצריכה טיפול מקצועי  אצל 
עבר  לימודיו  סיום  שלאחר  שיניים  )רופא  חניכיים  למחלות  מומחה 
לעיתים  לנושא,  מודעות  ללא  החניכיים(.  מחלות  בתחום  התמחות 
קרובות השלב בו המטופל כבר יבחין במחלת החניכיים הוא בשלב 

בו קיימים נזקים בלתי הפיכים לחניכיים ולשן .

איך יודעים שסובלים ממחלת חניכיים?
בניגוד לאינטואיציה, ברוב המקרים לא יהיה כאב. בשלביה הראשונים 
של המחלה יהיה אפשר להבחין בדימום מהחניכיים, חניכיים אדומות 
על  להעיד  עלולים  יותר  חמורים  סימנים  נפוחות.  ואפילו  ובוהקות 

שלבים מתקדמים יותר של המחלה: 
רגישות  או  באכילה,  כקושי  להתבטא  עשויה   – שיניים– של– ניידות–

בלעיסה.
תזוזה–של–שיניים–- פתיחת מרווחים בין שיניים סמוכות. בשל  הירידה 
יכולות בקלות רבה  ידי החניכיים והעצם, השיניים  באחיזת השן על 
השיניים  בין  המרווחים  כי  יבחין  המטופל  לרוב  ממקומן.  לזוז  יותר 

הקדמיות גדלים. 
במצבים חמורים עשויה להיווצר  –- תחושה–של–טעם–לא–טוב–בפה–
מורסה )אבסס( בחניכיים מצב זה ילווה בכאב. לעיתים 

תהיה גם הפרשה מוגלתית היכולה לגרום לטעם רע.
קיים  מהסביבה.  הערות  או  עצמית  תלונה  –- פה– ריח–

קושי בניקיון תקין וסילוק שיירי המזון הקיימים. 

נסיגת חניכיים:
 תופעה זו מלווה בחשיפת השורש בשל אובדן רקמת 
קור,  או  לחום  רגישות  להיות  עשוי  הביטוי  חניכיים. 
בחלל  שונים  אסטתים  ופגמים  השן  בשורש  עששת 

הפה.
במצבים מתקדמים המחלה אף עלולה לגרום לאובדן 
שיניים שיביא לפגיעה אסטטית ופונקציונלית )אכילה 
השיניים  טיפולי  הצלחת  סיכוי  כל  כן  כמו  ודיבור(. 

והאופציות הטיפוליות קטנים. 

בשלביה המתקדמים ישנה פגיעה משמעותית באיכות 
מחלות  בין  קשר  נמצא   בנוסף  המטופל.  של  החיים 
חניכיים  ומחלות סיסטמיות שונות כגון: סוכרת, לידה 
מוקדמת במשקל לידה נמוך.  מחקרים עדכניים הראו  
כי קיום היגיינת פה ירודה קשור בסיכון מוגבר למחלות 
רבות   -  מחלות כלי הדם והלב, מחלות ריאה, מחלות כבד, הריון 

ועוד.  

איך מטפלים?
המפתח  הטבעיות.  השיניים  את  לשמר  מיועדים  חניכיים  טיפולי 
במניעת  הקשורות  הפעולות  מניעה.  הוא  חניכיים  במחלת  לטיפול 
התפתחות המחלה מתבססות על שמירת ההיגיינה של הפה, השיניים 
במרבית  מונעת  יומי  בסיס  על  חיידקים  בסילוק  והחניכיים. התמדה 
סילוק  התקדמותה.  את  עוצרת  או  המחלה,  הופעת  את  המקרים 
דנטלי  קיסמים, חוט  )מברשות שיניים,  בעיקרו  הוא מכני  החיידקים 
הפה  היגיינת  לשמירת  מסייע  פה  ושטיפות  במשחות  שימוש  וכד'(. 

ותומך בניקוי המכני של השיניים. 

אם כבר יש מחלת חניכיים? 
רופא מומחה למחלות  ע"י  נכון  השלב הראשון בטיפול הוא אבחון 
ויבצע בדיקה  יזדקק לצילומים עדכניים  חניכיים )פריודונט/ית(.הוא 
מקיפה בה תיקבע חומרת המחלה. מומחה הינו רופא שיניים שהמשיך 
בהכשרה נוספת של 3-5 שנים וקיבל תואר מומחה ממשרד הבריאות 
במחלות  ראשוני  טיפול  בהצלחה.  ההתמחות  שלבי  כל  סיום  לאחר 
מתחת  )מעל  והשורשים  השיניים  שטח  פני  ניקוי  כולל:  חניכיים 
)"הקצעות  חיידקים  ורעלני  מאבנית  השורשים  החלקת  לחניכיים(, 
עם  אנטיביוטיקה  מתן  לשלב  ניתן  מסויימים  במקרים  שורשים"(, 
טיפול זה. במקרים בהם התוצאות הטיפוליות לא מספקות, מבוצעים 
טיפולים ניתוחיים ובמקרים מסויימים אף ניתן להוסיף תחליפי עצם.

אין תחליף מלא לשמירה על השיניים הטבעיות בגופנו. חשוב להבין 
כי לשתל שיניים ישנו אורך חיים מוגבל, ולכן האמירה של מטופלים 
כי מקסימום "אעשה שתל" אינה נכונה. אז לפני שיש פגיעה באיכות 

החיים ואובדן שיניים בואו נמנע!!

סל תרופות
דוד  מגן  בשיתוף  בישראל  מד"א  ידידי 
מד"א  מדריך  את  להציג  גאים  אדום 
בתינוקות  במבוגרים,  ראשונה  לעזרה 
ובילדים. לראשונה בישראל: מדריך עזרה 
כלים  המספק  הרחב  לציבור  ראשונה 
כל  ללא  ראשונה  עזרה  למתן  בסיסים 
צורך בידע קודם. ספר מציל חיים, חובה 
בכל בית! ניתן להשיג בחנויות סטימצקי. 
תרומה  הינן  זה  ממדריך  ההכנסות  כל 
לרכישת ציוד מציל חיים למתנדבי מד"א

תזונה  תוסף   ,)Antistax( אנטיסטקס 
ורידים  בבעיות  ביעילות  מטפל  חדש, 
כמסייע  קליניים  במחקרים  נמצא  ברגליים, 
הדם  וזרימת  הדם  כלי  תפקוד  לשיפור 
)בצקות(,  ברגלים, הפחתת הכאב, הנפיחות 
תחושת כובד והעייפות. הטבליות מבוססות 
על תמצית עלי גפן אדומה. להצלחת הטיפול 
מומלץ ליטול את הטבליות 3 חודשים ללא 
בבתי  הפארם,  ברשתות  להשיג:  הפסקה. 

מרקחת פרטיים, ובקופ"ח מאוחדת ומכבי

סדרת  על  מיוחד  במבצע  צמחים,  ברא 
המוצרים הסיניים לחורף, המבוססים על 
פורמולות סיניות קלאסיות מהמיטב של 
לינג  מאו  גאן  הסינית.  הצמחים  רפואת 
להתקררות   :)GAN MAO LING(
 :)BI YAN PIAN( ושפעת. בי יאן פיאן
 :)ISATIS( לגודש באף ולצינון. איסטיס
לסילוק "חום ורעילות". ניתן לרכוש את 
טבע  ורשתות  מרקחת  בבתי  המוצר 

ברחבי הארץ ובחנות האונליין של ברא

מכירים את התחושה שנגסתם בתפוח וראיתם סימנים של דם? או אולי את התחושה שאתם מפחדים לנגוס 
בתפוח או גזר כי יש פחד שהשיניים יפלו? כל אלו ועוד הם סימנים לדלקות ומחלות חניכיים  אז מהי בעצם 

דלקת חניכיים? 



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

מלאו בכל שורה או עמודה ספרות מ1 עד 9, כך שיתקבל 
הסכום הרשום בראש העמודה או השורה. אין לרשום 

ספרה אחת פעמיים באותה שורה או עמודה.
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אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

מבוך

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש

זן
או

מ

נך
או

מ
זן

או
מ

נך
או

מ

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
שער העיר לכיש

////////////////////////////////////////////////////

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. זמרת הארץ
2. זרע אל קוצים

3. זחה דעתו עליו

תשובות:

תשובות:

ָּא ַסְנֶהְדִרין ח ח ֵּראִשׁית מג יא 2. ִיְרְמָיהּו ד ג 3. ּתֹוֶסְפת 1. ְב

בבית- הזיתים  את  וכותשת  הפורכת  1.מפרכה,האבן 
הבד."המוכר את בית הבד מכר את הים ואת ה___")בבא 

בתרא ד ה(
שהיא   ___ אותה  קורין  מכוערת."יפה  לאשה  2.כנוי 

מלוכלכת במומין" )נדרים סו:(
מצור  עליה  ושם  עיר  התוקף  3.חיל,כיבוש,צבא 

לכבשה."עיר שהקיפה ___" )גיטין ג ד(
הגימטרי  ערכן  לפי  האותיות  שלושת  את  4.רשום 

מלמעלהכלפי מטה : א' – 10,ב' – 10,ג' – 80
5.בת-סדרה של פרפרים,רובם קטנים,ליליים. הם מזיקים 
יאכלם  "כבגד  ועוד.  לבגדים,לספרים  לצמחים  ברובם 

__")ישע' נא ח()בהיפוך אותיות(
8.)היין לבעליו התודה למשקהו( בני אדם מכירים בדרך 
במקור  משגיחים  ואינם  אותה  שעושה  למי  טובה  כלל 

הטובה."____ למריה טיבותא לשקייה" )בבא קמא צב:(
9.אביו של אליקים אשר על הבית בימי מצור סנחריב על        

ירושלים בזמנו של חזקיה המלך. )מלכים ב יח לז(
12.מנין דברים אלו?  מנין לנו דעה זו ששמענו?  בעברית.

ובארמית?  "____ הני מילי" )חולין קמ.(
היום  הערב."__  לשקוע,התקרב  המתחילה  13.השמש 

לערוב")שופ' יט ט(
שנא"   ____" בדבר.   הבדל  כל  שונה,אין  הדבר  17.אין 

)סוכה כט:(

1.דבר מועט,דבר קטן,כמות קטנה."והיה ראשיתך ___")איוב ח ז(
2.אחד משני שרי מדין,שנפלו בידי בני ישראל במלחמת גדעון

בשעת בריחתם ונהרגו על ידי בני אפרים. )שופטים ז כה(
בימי  ירושלים   חומות  בבנין  זה,שהשתתפו  בשם  אנשים  3.שני 

נחמיה. )נחמיה פרק ג פסוקים יג,ל(
4.את,מכשיר לחפור בו באדמה."חוץ מ__ פסל וקרדום" )ברכות נז:(

5.דעה מקובלת,דבר ברור ומוסכם."____ אין אדם תובע אלא אם כן 
יש לו עליו" )שבועות מ:(

6.סימן הנשאר בעור אחרי פצע שהגליד. "נשכה כלב ונעשה   מקומו 
____ הרי זה מום" )כתובות עה.(

   ____ לאו  והאי  יגיד   לא  הדין."אם  בבית  להעיד  שמסוגל  8.עד 
____ הוא" )יומא עד.(

13.כנוי לגוש אדמה נוקשה. "אילן שנעקר וה___ עמו")ערלה א ג(
משמט")בבא  אינו   __ אלא  שוה  שאינו  15.חלק,מחצית."אע"פ 

מציעא מח:(
לנהוג     צריכות   ישראל  שבנות  צניעות  ולמנהגי  לנימוסים  16.כנוי 

לפי דעת חכמי התלמוד.  "____ יהודית" )כתובות ז ו(
18.קיצור המילים : יעלה ויבוא.

 ____": שונים  חפצים  בו  לשאת  עשוי  מקנים  קלוע  19.טנא,כלי 
המצות" )ויקרא ח ב( )בהיפוך אותיות(

העמוד טעון גניזה

1.חגורה,אזור."כבגד יעטה ול__ תמיד יחגרה")תה' קט יט(
4.כלי לשאיבת נוזלים )שמן,יין( ולהעברתם לתוך מיכל.  "אם היה 

זולף ב___" )טהרות י ז(
ולהנאה  לשימוש  אחר  מידי  אותם  ,שהמקבל  לנכסים  7.כנוי 
מפרותיהם הריהו אחראי להחזקתם ומתחייב להחזירם לבעליהם 
בשלמותם ולפי ערכם המלא ביום שקיבל אותם. "אין מקבלין ____    

____  מישראל מפני שהוא רבית" )בבא מציעא ה ו(
9.תבואה,יבול האדמה. "ויאכלו מ__ הארץ")יהושע ה יא(

10.קיצור המילים : קהל קדוש.
11.קיצור המילים : נר הבדלה.

12.קיצור המילים : הלכות תשובה.
14.קיצור המילים:פלוגתא גדולה. )בהיפוך אותיות(

16.החסר,נכה.  "____ מעשר בהמה" )ראש השנה ז:(
17.פתיל,חוט,סרט.  "היה ___ קשור ברגליו"          )בבא קמא ב א(

20.תמיד,בכל זמן."בכל __")קהלת ט ח()בהיפוך אותיות(
בהן  יפרצו  לא  שושנים  של  כ___  "שאפילו  21.גדר,משוכה. 

פרצות")סנהדרין לז.()בהיפוך אותיות(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1.בנו השלישי של שאול המלך מאשתו אחינועם. הוא נהרג 
במלחמת ישראל בפלשתים על הר הגלבוע. )שמ"א יד מט(

6.מי שפוסק וקובע בהיות חלוקי דעות."הלכה כדברי ה___" 
)שבת לט:(

7.קיצור המילים : לא לקבל פרס.
8.מין תכשיט קדמון בצורת טבעת."הביאו ___ ונזם וטבעת 

וכומז" )שמות לה כב(
10.מאותיות ה – א"ב.

עליהם  רחמים."ו____  רגשות  בלבו  11.ריחם,נתעוררו 
כאשר")מלאכי ג יז( )גוף שלישי,עבר(

12.מלכודת,רשת. "בניך עלפו שכבו בראש כל  חוצות כתוא 
____" )ישעיה נא כ(

14.אכן,אמנם. "____ עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה" )דברים 
ד ו(

15.קיצור המילים : נרו יאיר.
16.נפלא,סתום,בלתי נודע."למה זה תשאל לשמי והוא ___" 

)שופטים יג יח(
הן"  במאמר  והלא   ___ האומנם?"ויעש  הדבר!   18.תמוה 

)בראשית רבה ד(

1. עפולה 2. רחובות 3. ירושלים 4. ביל"ו 5. שני מלאכי 
השרת 6. מלשון חוג, מעגל 7. בתקופת תמוז 8. בט"ו בשבט 
9. בט"ו בשבט 10. בל"ג בעומר 11. גיבור 12. גדעון 13. חגי, 

זכריה ומלאכי 14. יובל 15. נעמי 16. ביום
1. גבעת המורה כלולה ב...

2. גבעת ברנר נמצאת בסביבת...
3. "הניקבה" הובילה ממעין הגיחון אל...

4. אגודה שייסדה את גדרה

5. מיהם הבאים לראות בליל שבת את מראה הבית?
6. מה מובנה של המלה "חג"?

7. באיזו תקופת שנה הימים הם הקצרים ביותר?
8. מתי "יצאו רוב גשמי שנה"?

9. מתי "עולה שרף בילנות"?
10. פעם נהגו הילדים ביום זה לצאת ליערות בקשתות?

11. "טוב ארך אפים מ..."
12. 300 שופרות שימשו למלחמה את...

13. מיהם נביאי הבית השני?
14. מי היה "אבי כל תופש כינור"?

15. מי בקשה לשנות את שמה ל- מרה?
16.מי רמה לשתות מים, ולבסוף לא שתה אותם?


	שער
	Kvis1p002
	Kvis1p003
	Kvis1p004
	Kvis1p005
	Kvis1p006
	Kvis1p007
	Kvis1p008
	Kvis1p009
	Kvis1p010
	Kvis1p011
	Kvis1p012
	Kvis1p013
	Kvis1p014
	Kvis1p015

