


עלייה המונית ותפילת רבים על ציון שבהר המנוחות

בראשות רבותינו אדירי התורה שליט"א

היו נכונים ליום השלישי - ז' בחשוון
יום הזיכרון של אביהם של רבבות ישראל, מרן הגאון

מחולל מהפכת 'הדף היומי' וראש ישיבת חכמי לובלין
שלא השאיר אחריו זרע של קיימא זולת רבבות לומדי הדף – בניו 

רבי מאיר שפירא זצוקלל"ה

עולו ואתכנשו לכבודו של רבי מאיר 
אביהם של לומדי הדף היומי

כולנו 
בניו!

יום שלישי ז' בחשוון

כי אבא לא מסוגל לענות לא.

לראות ניסים וישועות בכח תורתו!פלא והפלא – סיפורי ישועה ומופת מאז יומא דהילולא אשתקד

ִּכְּתרֹו ְיׁשּוָעה!
תפילה וישועה בצרותיהם של ישראל – בכח תורת רבבות



מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

30
בני

 זה הזמן לבדיקת פרופיל שומנים 
 ולשינויים באורח החיים העשויים
להוריד את רמת הכולסטרול בגוף

הוסיפו
בריאות לחיים!





מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

בני

תשקלו את זה...
 BMI זה הזמן לבדיקת
המאבחנת עודף משקל

הוסיפו
בריאות לחיים!

40
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זוכה מתנדב מד"א שגנב 
כסף מדירת חולה בב"ב

בית המדרש - 
לזכרו של רב העיר 

מאת: עוזי ברק

במד"א,  משמרת  במסגרת  וחצי,  כשנה  לפני 
הגיע מתנדב בניידת עם איש צוות נוסף לקריאה 
ברחוב הרב קוק בבני ברק, שמטרתה פינוי של 

תינוקת שסבלה מהתייבשות.
נצפה  לערך,  שעות   3 כעבור 
של  האבטחה  במצלמות  הלה 
התינוקת(  פונתה  )ממנו  הבניין 
במדרגות,  לבדו  עולה  כשהוא 
ובהמשך  ידיו,  על  כפפות  עוטה 

הוא נראה יורד ויוצא מהבניין.
של  אביה  הגיע  במוצ"ש 
נעלם  ולטענתו  לדירה,  התינוקת 
לו סכום כסף שהיה בבית. מצפייה 
נצפה  האבטחה,  במצלמות 
החשוד בפעולה, וכך הגיעה אליו 

משטרת ישראל ועצרה אותו.
בעקבות טיפול של עו"ד ליאור 

פרץ בתיק, בית המשפט זיכה את הנאשם בשל 
אי חשיפת פרטים ע"י התביעה המשטרתית.

המערכת:  לכתב  סיפר  פרץ  ליאור  עו"ד 
"כשנחשפתי לחומרי החקירה, גיליתי שהוסתרו 
נחשפתי  בקשות  מס'  ובמסגרת  חומרים,  ממני 
למידע חשוב שהוסתר ממני מצידה של התביעה 

המשטרתית.
וכך נחשפו לנגד עיניי מחדלי חקירה וקשיים 

נפגשתי  שבעקבותיהם  מהותיים,  ראייתיים 
לה  והצגתי  בתביעות  הממונה  עם  פעמים  מס' 
ואף  האבטחה  מצלמות  בסרטוני  הפגמים  את 
הגשתי בקשה לביטול כתב האישום, אך היתה 
את  לקבל  שלא  הדרך  כל  לאורך  התעקשות 

טענותיי.
בנוסף, גם במסגרת דיון גישור 
לתביעות  ביהמ"ש  הציע  פלילי 
מקלה  בעבירה  התיק  את  לסיים 
האישום,  בכתב  שהופיע  מכפי 
אך גם זה לא מנע מהם להמשיך 

ולהתעקש לנהל הוכחות בתיק.
ניהול  תחילת  לפני  רגע 
במסגרת  בתיק,  ההוכחות 
חיסיון  להסרת  שהגשתי  עתירה 
המקור  זהות  על  )שהוטל  בתיק 
בתיק(,  ופעילותו  המודיעיני 
דופן  יוצאת  החלטה  ניתנה 
המשפט,  בית  בידי  ודרמטית 
שהורה לתביעה המשטרתית להסיר את החיסיון 
בתיק. או אז, וכחלק מנוהל עבודה של רשויות 
האכיפה שלא לחשוף זהות מקורות מודיעיניים, 

הללו חזרו בהם מכתב האישום.
שישנה  ברגע  קובע,  שהחוק  כפי  זאת,  לאור 
מענה  נתן  שהנאשם  לאחר  מאישום  חזרה 
לכתב האישום )כפירה(, אזי ביהמ"ש יזכה את 

הנאשם. בעקבות כך זוכה החשוד מכל אשמה.

מאת: עוזי ברק

קיים  ברציפות,  ה-15  השנה  זו  שנה  כמידי 
של  מיסודו  תימן,  ק"ק  הישיבות  חניכי  ארגון 
הש"ס,  סיום  מעמד  זצוק"ל  קורח  הגר"ש 
ישיבות  ובחורי  תורה  בני  אלפי  בהשתתפות 
בבית מדרשו  נערכה  תימן. השמחה  עדת  מבני 

של הגר"ש קורח זצ"ל רב העיר בני ברק.
המדרש  בית  של  שמו  נחנך  האירוע  במהלך 
שלמה  רבי  הגאון  של  לזכרו   - שלמה'  'חכמת 

קורח זצ"ל.
בבני   28 מיימון  ברחוב  שוכן  המדרש  בית 
ברק, והוא הוקם לפני 40 שנה. רב העיר הגר"ש 
קורח זצ"ל כיהן שם כרב בית הכנסת וקבע שם 
את מקום תפילתו. במסגרת זו, מסר שם במשך 
הלכה,  בתורה,  קבועים  שיעורים  שנים  עשרות 

מוסר וקבלה עד ליום פטירתו.
התעוררות  עצרות  נערכו  החולף  בחודש 
לזכרו של הגר"ש זצ"ל במספר מקומות בארץ. 
הש"ס  סיום  שמחת  נערכה  העצרות  סיום  עם 
בו  הכנסת  לבית  שם  קריאת  מעמד  בשילוב 
שפך צקון לחש והרביץ תורה – לזכרו. במעמד 
מחפוד  שלמה  רבי  הגאונים  הרבנים  השתתפו 
ק"ק  הישיבות  חניכי  קהילת  לנשיא  שמונה 
תימן, רבי פנחס קורח, רבי יפת טיירי, רבי אבנר 

עפג'ין, רבי יצחק עמרני, הגר"ע קורח ועוד. 
ואף  צורבים מרבנן  ע"י עשרות  נלמד  הש"ס 

נערכה חלוקת מלגות נכבדות ללומדים.
שלמה  יוני  הזמרים  הנעימו  השמחה  את 
והמשורר הראל סעד עם הקלידן מאיר ישראל, 

בהפקת עבדי הפקות. 

בעקבות התערבות עו"ד ליאור פרץ, המשטרה חזרה בה מהאשמת מתנדב מד"א, 
על מנת שלא לחשוף את זהותם של מקורות מודיעיניים בתיק

במעמד סיום הש"ס השנתי, נחנך שמו של בית המדרש 'חכמת שלמה', לזכרו של רב 
העיר ב"ב הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל

 עו"ד ליאור פרץ 

 הרבנים באירוע )צילום: דוד זר( 

בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!



שנות אחריות מלאההמזגן השקט בישראל
אופציה למנגנון שבת אוטומטי - מהודר - בפיקוח הלכתי!

ניתן להשיג התקן שבת 
מהודר. בהזמנה מראש 

המזגן שנותן לכם שקט 
עכשיו במבצע!

מגוון מזגני טורנדו במבצעים מיוחדים
החל מ-1,090 ₪ בלבד !
יותר מחמם, פחות מייבש!

והמיזוג": החשמל  "שיא  בסניפי  להשיג 
יונתן  . אלעד:   25 . בני ברק: יהודה הלוי   15 ירושלים: כנפי נשרים 
שפת  שמש:  בית   .  24 ממעזריטש  המגיד  ביתר:   .  32 עוזיאל  בן 
26 19 . אשדוד: בעל הנס  32 . מודיעין עילית: יהודה הנשיא  אמת 
03-5045000 והמיזוג":  החשמל  "שיא  טלפוני  מוקד 

להשיג אצל המתקינים המורשים, 
ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות

ששששגרה
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בשיעור הקבוע ב'יזדים': 
עצרת זיכרון מרכזית

מאת: משה אברהמי

התקיימה  בראשית,  פרשת  שבת  במוצאי 
לזכרו של  הזיכרון המרכזית  עצרת  כמדי שנה 
זכר  יוסף  עובדיה  רבי  הגאון  הדור  גדול  מרן 
ה'יזדים'  הכנסת  בבית  לברכה,  וקדוש  צדיק 

שבשכונת הבוכרים.
הדגולים  התורניים  ממפעלותיו  מרכזי  חלק 
של מרן זכותו תגן עלינו, היו שיעוריו הקבועים 
ושודרו  דבר  לשם  שהפכו  שבת,  מוצאי  מדי 
והעולם,  הארץ  ברחבי  נקודות  לאינספור 
כשאלפים נושאים את עיניהם לדבריו בהלכה, 

באגדה ואף בענייני השעה.
הגדול,  המאור  של  פטירתו  לאחר  גם 
ממשיכים השיעורים מדי מוצאי שבת, על ידי 

בנו, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
השבוע, במלאת 6 שנים לפטירת מרן, נערך 
בני  ובהשתתפות  נרחבת,  במתכונת  השיעור 

וחתני הרב.
ישיבות,  ראשי  דברים  לשאת  הגיעו  בנוסף 
יצחק  רבי  הגאון  בהם  תורה,  וגדולי  רבנים 
אזרחי, מראשי יישבת מיר, והגאון רבי ראובן 

אלבז, ראש מוסדות 'אור החיים'.

צילום: אריה לייב אברמס

אסון בטיול 'בין הזמנים':
נפל מגובה רב בנחל ונהרג

מאת: משה אברהמי

ז"ל,  ברכר  ישעיהו  ירחמיאל  הבחור  אסון: 
ונהרג.  בדרום  טיול  במהלך  רב  מגובה  נפל 
בסופן  ארוכות,  שעות  ארכה  החילוץ  פעולת 
הגיעו כוחות ההצלה למקום הנפילה אך למרבה 

הצער נאלצו לקבוע את מותו.
ירחמיאל ישעיהו, בן 21, תושב שכונת רמות, 
חבריו  עם  שני  ביום  יצא  אלכסנדר,  מחסידות 
שבמדבר  סמאר  בנחל  הזמנים'  'בין  של  לטיול 
יהודה. הוא נפל מגובה של 30 מטר בנחל, סמוך 
למצפה שלם. על פי הפרטים מהשטח, קבוצת 
ונפל  החליק  במהלכו  סנפלינג,  גלשו  החברים 

מגובה רב.
המלח  וים  מגילות  החילוץ  יחידות  מתנדבי 
של המשטרה, וכן מסוק של חיל האוויר הוקפצו 
למקום. 3 שעות לאחר שנפגע, הגיעו אליו צוותי 

רפואה, אך למגינת לב נקבע מותו.
נפצעו  בטיול,  הם  אף  שהיו  חברים  שלושה 
ואלונקות  וחולצו באמצעות חבלים  באורח קל 
הם  מגילות.  החילוץ  יחידת  מתנדבי  ידי  על 

קיבלו טיפול רפואי בשטח ושוחררו.
תשנ"ז,  סיון  בי"ב  בירושלים  נולד  המנוח 
לאביו רבי דוד ברכר שיבלחט"א מחסידי ויז'ניץ 
חנה  מרת  ולאמו  בירושלים  רמות  בשכונת 

שתחי'. 
בירושלים,  רמות  בשכונת  למד  בילדותו 
טשכנוב  לצעירים  בישיבה  למד  קטנה  בישיבה 
לישיבת  המשיך  מכן  ולאחר  בקרמן  הרב  אצל 
אלכסנדר בבני ברק, שם התעלה במעלות התורה 
והיראה. לפני תקופה עבר ללמוד בישיבת מיר 

בירושלים.

חבריו מספרים על בחור בעל לב זהב, שקדן 
שגה.  ובאהבתה  בתורה  שהגה  עצום,  ומתמיד 

כל זאת לווה בצניעות, בשקט ובטוב לב נדיר.
בנוסף, היה מארגן את ה'קעמפים' באלכסנדר, 
שקשור  מה  בכל  לבחורים  תמידית  עזרה  לצד 
צעירי  ארגון  במסגרת  גיבוש  שבתות  לארגון 

אלכסנדר.
הנפטר,  את  להלין  שלא  ירושלים  כמנהג 
הלילה  בשעות  לצאת  ההלוויה  הייתה  אמורה 
המאוחרות, אך בשל עיכובים, היא נדחתה ליום 
מרמות  יצא  הלב,  קורע  ההלוויה  מסע  שלישי. 
למנוחת  נטמן  שם  המנוחות,  הר  לעבר  פולין 

עולמים. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

ירחמיאל ישעיהו ברכר ז"ל, 21, יצא עם חבריו לטיול במדבר יהודה, שם נפל מגובה 30 מטרים • 
לאחר 3 שעות של מאמצי חילוץ, הגיעו כוחות ההצלה למקום הנפילה ונאלצו לקבוע את מותו

הוא קרוב לחוט החשמל! 
אני מתחיל להילחץ

שקע,
למה אתה בוהה בעץ?

היערכות מקדימה תסייע לכולנו לעבור חורף חמים ובטוח

אין מה לחשוש, מתכוננים לחורף מראש
אנחנו בחברת החשמל עושים הכל כדי להיות מוכנים לחורף: שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים 

צוותי גיבוי. גם אתם יכולים להתכונן, כל אחד בביתו ובסביבתו:

  התריעו מפני ענפים שקרובים לחוטי חשמל.
  דאגו לחיזוק דודים, קולטים, מתקנים לייבוש כביסה, אדניות וכל 
מה שעלול לעוף ברוח חזקה, לפגוע בקווי החשמל ולשבש את 

אספקת החשמל הסדירה.
  למכשירים רפואיים כדאי שתהיה תמיד סוללה זמינה ומלאה כגיבוי.

לטלפון  מלא  נייד  ומטען  חירום  תאורת  סוללות,  שמיכות,   הכינו 
הסלולרי ודאגו שיהיו במקום נגיש ומרכזי בבית.

  בבתים רבי קומות חובה להתקין גנרטור המגבה את פעולת המעליות 
בהיעדר חשמל. וודאו עם ועד הבית שהוא תקין ומתוחזק כראוי.

  וודאו כי שקעי החשמל במרפסות ובגינות הם שקעים מוגנים מפני 
חדירת מים.



מותג נעלי הנוחות האירופאי
שהצעיד את העולם קדימה, מגיע לישראל!

לא הולך בלי בליקס!
גשם בחוץ?

BLIX
לא הולך בלי בליקס לפרטים התקשרו: 03-6029505 

ניתן להשיג ברשתות ובחנויות המובחרות

ב-3 גוונים 
נבחרים!

בעולם,  מובילים  אופנה  מותגי  יבואנית   - 'קמינו סאנה' 
גאה להציג את הנעל העמידה במגע עם מים, המשלבת 
אנטי  הנעל  מתפשרת!  בלתי  ואיכות  מירבית  נוחות 
בקטריאלית וללא ריחות לוואי! היחידה עם שנה אחריות!

caminosana.co.il





*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי
מוגש כמידע לחברי מכבי

 רח׳ רבי עקיבא 86
03-5771313

רח׳ נתן הנביא 1
03-5782928

 רח׳ אהרונוביץ 19
03-5605001

 רח׳ כהנמן 64 ו'
03-5771313

רח׳ דמשק אליעזר 12 
 קריית ויז'ניץ
03-7462220

 רח׳ חזון איש 56
03-5795630

 רח׳ הרב שך 60
03-6331333

רח׳ צבי הרלינג 5 
 קריית הרצוג
03-6227222

רח׳ רש״י 30
03-6181844

 מוקד לרפואה דחופה
רח׳ רבי עקיבא 86

ימי חול: 19:00-22:30

 מרפאת רופא תורן-נשים
רח׳ רבי עקיבא 86

18:00-22:00

מכבי
במקום הנכון, בזמן הנכון!

מכבי לצידכם תמיד
במרכזים הרפואיים:



בני ברק א' חשוון תש"פ 121230/10/19

זהירות: קמפיין מיסיונרי 
נרחב בחוצות הערים

מאת: מנדי קליין

האחרונים  בימים  לאחים  ליד  שמגיעות  פניות 
מהכת  מיסיונרים  של  חדש  קמפיין  על  מצביעות 
סובבים  הזה  הקמפיין  במסגרת  השם'.  'עדי  הנוצרית 
מדינות,  ממספר  כך  לשם  במיוחד  שהגיעו  מיסיונרים 
ביחד עם מיסיונרים מקומיים, והם עוברים מדלת לדלת 
של  דתם  להמרת  להביא  במטרה  בארץ  רבות  בערים 

כמה שיותר יהודים. 
הסנונית הראשונה של הפעילות המיסיונרית החלה 
ולפי קצב  סוכות,  חול המועד  ביומיים האחרונים של 
הפניות למוקד החירום של יד לאחים, נראה שהקמפיין 
נמצא כעת בשיאו. עד כה סבבו המיסיונרים בשכונות 
רבות בירושלים, וכן בחדרה, ראשון לציון, נוף הגליל, 
רמת גן, באר יעקב, חיפה, באר טוביה, יבנה, מודיעין, 

נתניה וקדימה.
כי  עולה  לאחים  ליד  שהגיעו  הדיווחים  לפי 
עשרה  עד  ששה  של  בצוותים  פועלים  המיסיונרים 
לדלת  מדלת  ועוברים  לזוגות  שמתפצלים  אנשים, 
במטרה לפתוח בשיחה עם האנשים עמם הם נפגשים. 
עברית  דובר  מקומי  ממיסיונר  מורכב  שכזה  זוג  כל 
לפחות  מדובר  כי  היא  וההערכה  מחו"ל  וממיסיונר 
להתפרס  כדי  מאמץ  כל  שעושים  מיסיונרים,  ב-100 
על פני כמה שיותר ערים ורחובות, במטרה להציג את 

התיאולוגיה הנוצרית של הכת.
לאחים  יד  מתנדבי  "מאות  כי  אומרים  בארגון 
בפניות  לטיפול  וממתינים  הארץ  רחבי  בכל  הפרוסים 
מעין אלו, עשו מאמצים כבירים, הגיעו לכל מקום בו 

פעלו המיסיונרים ומנעו את המשך פעילותם". 
עוד אומרים ביד לאחים כי הקמפיין המיסיונרי החדש 
שבא כשנה וחצי לאחר הקמפיין הנרחב הקודם של כת 
זו, מגיע עם עליית מדרגה כאשר לראשונה המיסיונרים 
מסתובבים עם טאבלטים שבהם הם מבקשים להראות 
וכן מבקשים  סרטוני תדמית שלהם  ולשבים  לעוברים 
המידע  למאגר  ופרטיהם  שמותיהם  את  להוסיף  מהם 

של הכת. 
וקוראים  הציבור  עזרת  את  מבקשים  לאחים  ביד 
שלנו  החירום  למוקד  ולחייג  העיניים  את  "לפקוח  לו 
שמספרו 1800-620-640 בכל פעם שתפגשו בפעילות 

המיסיונרית".

קמפיין מיסיון נרחב של כת 'עדי השם' בהשתתפות 100 מיסיונרים יצא לדרך • עד כה פעלו 
המיסיונרים ב-12 ערים ומאות מתנדבי יד לאחים עושים מאמיצים כבירים לגדוע את פעילותם 

• בארגון מזהירים: המיסיונרים מזינים את פרטי העוברים והשבים למאגרי המידע של הכת

התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳ ERN. המבצע עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

תשווה, תחסוך. באחריות שיא. לבירור הסניף הקרוב לביתכם: 03-5045000

עקיבא  רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  ברק:  בני   | שאול  גבעת   15 נשרים  כנפי  ירושלים: 
אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 | בית שמש: שפת אמת 32 | אלעד: יונתן בן עוזיאל 32
94 ממעזריטש  המגיד  עילית:  ביתר   |  19 הנשיא  יהודה  עילית:  מודיעין 

עד 36 תשלומים

אתה יודע לנצל את המבצעיםאתה לא!הם מפסידים את החופההם מאחרים לאוטובוס

₪ 1
890

מיקרוגל + אפייה
 LVMAC925 דגם

+ גריל
+ בישול

₪ 1
599

₪ 1
699

שייקר חכם
 BL480 דגם

עוצמתי
ומתקדם

₪ 1
690

מגהץ קיטור 
טפאל

מילוי רציף

₪ 1
699

מערכת פנוסניק
 SCXH105 דגם

₪ 1
1,290

שואב אבק
אלחוטי נטען

₪ 1
690

כיריים
נירוסטה
כולל מבער 

טורבו

מטחנת בשר
מולינקס

₪ 1
790

שואב אבק
בוש

דגם
BGS05A220

קונים ממגון המוצרים המשתתפים במבצע
ובוחרים מוצר שני בשקל אחד בלבד!

שבוע אחרון למבצע
המבצע יסתיים אי״ה ביום שלישי ז׳ חשון תש״פ

המיסיונרים בפעילות )צילום: יד לאחים(

מאת: יחיאל חן

גם  חסד.  של  מסורת  שנים.  רבת  מסורת  כבר  זאת 
פיברוזיס  סיסטיק  חולי  עשרות  השתתפו  זו,  בשנה 
ביום התרעננות שקיים ארגון 'חיים לילד' עבורם בחול 

המועד סוכות.
הרב  הארגון,  יו"ר  קיבל  פנים  ובמאור  בחמימות 
ראובן סקלר, את פניהם של החולים ובני משפחותיהם, 
שהתרגשו להיפגש שוב עם ראשי הארגון והמשפחות, 
בשוויץ  הארגון  ע"י  שנערך  הגדול  הקיץ  מחנה  אחרי 
הרב  שהשרו  המיוחדת  האווירה  האחרון.  בחופש 
סקלר, צוות הארגון והמתנדבים, הפיחה חיים ושמחה 

במשתתפים, עוד לפני היציאה ליום המתוכנן.
תוך  המשפחות  ובני  החולים  טיילו  היום,  במהלך 
קיום פעילויות אטרקטיביות על מנת להשכיח מהחולים 

את המכאובים ולהכניס אותם ל"שמחת החג".
בסיומו של יום מתיש אך מהנה, הודו בני המשפחות 
נרגשות לארגון 'חיים לילד' על שעות המרגוע שהעניק 

להם חיים לילד.

צוברים כוחות
עשרות חולי מחלת הריאה cf ובני משפחותיהם נהנו 

מטיול מאורגן של 'חיים לילד' במהלך חול המועד



 הרחבנו את שעות הפעילות
 ברפואת המשפחה

 במרפאת בני ברק אזורית
בימים א׳-ה׳ עד השעה 21:00*

מרפאת בני ברק אזורית | רח' רבי עקיבא 83

עד

חדש!

בין השעות 19:00-21:00 ינתנו שירותי רופא תורן בלבד





לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד
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להרכבת  המנדט  את  גנץ  בני  במיל.  רא"ל  קיבל  מאז  חלף  לשבוע  קרוב 
נציגי  הפוליטי.  במישור  בינתיים  קרה  הרבה  ולא  המדינה,  מנשיא  ממשלה 
גוש הימין והחרדים סירבו להיפגש עם גנץ ושלחו אותו לנהל את המו"מ מול 
הליכוד ונתניהו, השניים אכן נפגשו, אך גנץ עצמו הודה בישיבת סיעת 'כחול 
לבן': "לצערי לא הצלחנו להשיג התקדמות ממשית..." או בשפת המקום, לא 

היה כלום כי אין כלום.
נציגי  תגובות  בין  ההבדלים  של  טיבם  על  לעמוד  ניסו  רשומות  מדקדקי 
ששלח  לפני  בריא"  "חורף  לגנץ  כשאיחל  ליצמן  התכוון  למה  הימין,  מחנה 
אותו להתנהל מול אלקין, מדוע גפני השיב בשיחה הראשונה שיתייעץ ויחזור 
לגנץ בהמשך, אם לאחר דקות אחדות ממילא שב והודיע לו שדגל התורה היא 
חלק מהבלוק. מה טיבה של הדרשה הארוכה בשבח ממשלת אחדות שנשא 
דרעי באוזניו של הרמטכ"ל לשעבר ומי מארבעת ראשי 'ימינה' התעקש ללכת 

לפגוש את גנץ. 
ליל  של  לצ'ולנט  יפים  פלפולים  גרידא,  סנטימנטליים  הבדלים  אלה  כל 
שישי או לדיוני סרק בתוכניות פוליטיות ברדיו, בסופו של דבר הבלוק נשמר, 
ולמרות חששותיו המוקדמים של נתניהו – שרד הבלוק בגבורה גם את השבוע 

הראשון בעידן גנץ.
גנץ גם נפגש )כצפוי( עם ליברמן. בפני השניים ניצבת דילמה לא פשוטה 
בכלל, ויש במחנה הימין כמה וכמה פוליטיקאים בכירים למדי שמשוכנעים 

שההחלטה כבר נפלה.
להקמת  המספיקים  כנסת  חברי   65 ביבי'  אנטי  'גוש  מונה  תיאורטית, 
ממשלה, אלא שגוש כזה כולל את הרשימה הערבית פלוס נציגי בל"ד מחד 
גיסא, ואת ליברמן ואנשי בוגי יעלון מאידך גיסא. לכולם ברור שהחבורה כולה 
לא תצטופף סביב שולחן הממשלה, גם בתסריט הכי גרוע, ליברמן לא רואה 

את עצמו על כיסא לצד אחמד טיבי, אפילו אם הכיסא מוגבה.
כבר בשלב זה די ברור שהרשימה המשותפת תישאר מחוץ לממשלה, לכל 
כיצד  השאלה  גנץ.  בראשות  צרה  לממשלה  ביטחון  רשת  תספק  היא  היותר 
ינהג ליברמן, שניצב בפני שתי אופציות: האחת, לחבור לממשלה כזו שנשענת 
גם  לספוג  ליהנות ממנעמי השלטון אבל  כסיף,  ועופר  עודה  איימן  כרעי  על 
מתקפות חוזרות ונשנות מימין, שלפי סקרי השבוע האחרון גם יפגעו אנושות 
ולתמוך  באופוזיציה  הוא  גם  להישאר  ב'בייס' של המצביעים שלו. השנייה, 

בממשלת המיעוט של גנץ מבחוץ.
 43 של  מיעוט  ממשלת  מרכיב  גנץ  בו  אבסורדי  מצב  להיווצר  עשוי  כך, 
ח"כים )כחול לבן, העבודה ומר"צ באדרת החדשה(, כשבאופוזיציה נותרים 

77 ח"כים, אך מתוכם 22 מעניקים לו רשת ביטחון מבחוץ.
אל-בגדאדי  של  מזו  קצרה  כזו  ממשלה  של  החיים  שתוחלת  ברור  לכולם 
לאחר שאותר על ידי מסוקי הקואליציה. ה'תועלת' היחידה שהצדדים מקווים 
כתב  והגשת  הליכוד  בכירי  ידי  על  בינתיים  נתניהו  של  הדחתו  היא  להפיק 

אישום נגדו שתסיים לו את הקריירה הפוליטית.

אם  ספק  כזו.  ממשלה  שיקים  לפני  פעמיים  יחשוב  גנץ  שגם  לזכור  צריך 
ציבור מצביעי המרכז בישראל בשל לממשלת שמאל מוחלטת שכזו והדבר 
מתאבד  לא  אבל  פליטי,  טירון  אולי  גנץ  בקלפי.  במהרה  בו  להתנקם  עשוי 
שיעי, ולהישען על קולות הערבים רק כדי לזכות בתואר 'ראש ממשלה' לכמה 

חודשים נשמע כמו עסקה לא משתלמת בעליל. 
על כל זאת, חדי האוזן התפלאו לשמוע השבוע את איווט נשאל האם כמוצא 
חזרה  לחבור  יסכים  ומיותרת,  שלישית  בחירות  מערכת  למנוע  כדי  אחרון, 
לגוש הימין-חרדים – ולא שולל את האופציה. השאלה חזרה על עצמה וכך 
גם התוצאה – ליברמן סירב להצהיר כי לא יחבור לממשלה כזו. האם בסופו 
של דבר תימצא הנוסחה שתחדש ימיו כקדם ותציל את המצב? קשה להאמין.

ובינתיים השעון מתקתק, לגנץ נותרו עוד שלושה שבועות לנסות ולהרכיב 
בהחלט  ואחרונים  נוספים  שבועות  שלושה  עוד  יהיו  ייכשל,  אם  ממשלה, 
בקשה  הגשת  באמצעות  שלישית,  בחירות  מערכת  למנוע  שלישי  לצ'אנס 
משותפת של 61 חברי כנסת לנשיא המדינה להטלת המנדט להרכבת ממשלה 

על ח"כ מסוים )שיכול להיות גם נתניהו או גנץ(. 

תרחישי הדקה ה-90

שתמנע  שהכרעה  משוכנעים  הפוליטית,  במערכת  הוותיקים  השועלים 
בחירות – אם אכן תהיה כזו – תקרה רק בדקה ה-90, באותם עשרים ואחד 

יום של שעת הדמדומים.
גנץ לנתניהו,  חה"כ אורי מקלב, מתקשה לראות פריצת דרך אפשרית בין 
אך גם נוטה להניח שליברמן לא יזהה את עצמו כמי שאחראי להקמת ממשלת 
שמאל. "ליברמן רוצה מאוד להפיל את נתניהו – אבל לא בכל מחיר ולא רק 
באמצעות גנץ, הוא ירצה לגיטימציה מהאגף הימני של המפה ובשביל זה הוא 

זקוק לפיצול בליכוד", מסביר מקלב.
אדלשטיין  יולי  ח"כ  שקיבל  מסויגת  הבלתי  התמיכה  את  מסביר  גם  זה 
היום  על  חושב  איווט  הכנסת.  כיו"ר  מעמדו  על  לשמירה  ביתנו'  מ'ישראל 
שאחרי ואדלשטיין הוא בהחלט אחד המועמדים הבולטים מבחינתו להוביל 
פיצול או מרד פנימי בליכוד, תחת התואנה הלגיטימית שהוא בסך הכל מנסה 

למנוע כאוס פוליטי וסיבוב נוסף חסר משמעות בקלפי.
למרות זאת, מקלב מעריך כי כרגע ההיתכנות להצלחת מהלך כזה נמוכה, 
דוגמת החלטה בחקירות   – יתחדש משהו דרמטי במיוחד  לא  פניו, אם  ועל 

נתניהו או פריצת דרך בין הצדדים במו"מ – אין מנוס מבחירות.
כך  נוספות.  הפתעות  שיהיו  הנמנע  מן  לא  ה90  הדקה  בתרחישי  זאת,  עם 
למשל עמיר פרץ שעוד לא אמר את המילה האחרונה, ועשוי להחליט יחד עם 
אורלי לוי על חבירה לממשלת ימין-חרדים במידה ותינתן לו השפעה כלכלית 
זו שתשאיר  זו תהיה הנקמה המושלמת באיווט, אם היא  לוי  מהותית. עבור 

אותו חסר שימוש באופוזיציה.

געזונטע וינטר

אבי גרינצייג / על סדר היום

מלקט נקודות בדעת הקהל, טראמפ בחדר המצב | צילום: הבית הלבן

חה"כ אורי מקלב, 
מתקשה לראות 

פריצת דרך אפשרית 
בין גנץ לנתניהו, אך גם 

נוטה להניח שליברמן 
לא יזהה את עצמו 

כמי שאחראי להקמת 
ממשלת שמאל. 

"ליברמן רוצה מאוד 
להפיל את נתניהו – 

אבל לא בכל מחיר ולא 
רק באמצעות גנץ, 

הוא ירצה לגיטימציה 
מהאגף הימני של 

המפה ובשביל זה הוא 
זקוק לפיצול בליכוד"
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וורן נחשבת לכוכבת 
תקשורת ובדומה 
לטראמפ – בעלת 
דעות קיצוניות ובוטות. 
בהיבט הישראלי, 
וורן היא אסון מהלך. 
היא התנגדה ליוזמת 
 ,BDS-חקיקה נגד ה
היא נמנתה על 
הסנאטורים הבודדים 
שנעדרו מנאומו של 
נתניהו בקונגרס נגד 
עסקת הגרעין עם 
איראן ודעותיה מצויות 
עמוק עמוק בשמאל 
הליברלי

חקירה מטרידה

אחריהן,  ואפילו  האחרונות  הבחירות  מועד  רגע,  לפני  עד 
החלוקה בישראל הייתה ברורה – אם אתה שייך למחנה הימני, 
אתה  מסורתי,  לפחות  או  דתי  חרדי,  אתה  גבוהה  בסבירות  אז 
מאמין שלהיות יהודי קודם ללהיות ישראלי וככל הנראה האמון 
שלך במערכת המשפט, במשטרה ובתקשורת, איך לומר, לוקה 
כל  קודם  אתה  השמאל,  למחנה  שייך  אתה  אם  מנגד,  בחסר... 
לא רוצה את נתניהו ושנית, אתה מאמין גדול במערכת המשפט 

ואכיפת החוק בישראל. 
גדול,  רעש  בקול  האחרונים  בשבועיים  התנפצה  הזו  התזה 
המשפט  במערכת  הציבור  אמון  קרס  לא  שמעולם  נדמה 
ובמשטרה במהירות שכזו, וכשבשבת לזיהוי מצב הרוח הלאומי 
זו – בפרט בתיקי  רצוי לבחון את הסיקור התקשורתי בתקופה 

נתניהו והמסתעף.
נתחיל דווקא מהסוף, בתחילת השבוע התפרסם כי המשטרה 
משרד  מנכ"ל  לשעבר  פילבר,  מומו  עד,  להטרדת  חשד  חוקרת 
וכיצד   .4000 התקשורת ומי שחתום על הסכם עד מדינה בתיק 
חודשיים  לפני  הקימו  מפגינים  שכמה  מסתבר  פילבר?  הוטרד 
דוכן 'נוסח ברסלב' סמוך לביתו ואף השתמשו במגאפון, רח"ל. 
לא  "הוא  כי  דינו  עורך  באמצעות  להבהיר  מיהר  עצמו  פילבר 

הרגיש מוטרד, לא הרגיש מאוים ולא התלונן על כך".
חמורה  עד  בהטרדת  מתוקנת  במדינה  מטפלים  כיצד  ובכן, 
היה  רוה"מ  של  מסביבתו  מי  שאי  החשד  ועלה  מאחר  שכזו? 
ממקורבי  מארבעה  פחות  לא  כה  עד  נחקרו  בתקרית,  מעורב 
רוה"מ, בהם איש הניו-מדיה יונתן אוריך, מכשיריהם הסלולריים 
נזעם  במכתב  פנה  שגם  אוריך,  ולטענת  לחוק,  בניגוד  הוחרמו 
כלל  נוגעות  שאינן  בשיחות  חיטטו  גם  החוקרים  ליועמ"ש, 

לחקירה הרלוונטית.
רק שוטה מופלג ישמור במכשיר הסלולר האישי תיעוד מפליל 
שוטה  שהוא  שוטר  רק  פשע,  לביצוע  הוראות  מחלק  הוא  בו 
מבעלי  כמה  יושבים  בה  נתניהו,  של  שבכוורת  יחשוב  מופלג 

הכישורים הטובים בתחומם – יימצא שוטה שכזה.
התקשורתי  ובהיבט  בסיקור  הייתה  האמיתית  התפנית  אבל 
של הפרשה, אם עד כה הורגלנו שכל מה שנוגע בנתניהו ואנשיו 
ספגה  בתמיכה,  ואפילו  בהבנה  הכללית  בתקשורת  מתקבל 
החרמת מכשירי הסלולר וההתנהלות המשטרתית בפארסה הזו 

ביקורת כבדה וחריפה.

איפה ואיפה

אבל מי שעוקב בעיון לא הופתע, נדמה שלאחרונה רוח חדשה 
מנשבת בתקשורת הישראלית, רוח ביקורת על מערכת המשפט, 
כמה  המזלג,  קצת  על  הנה,  התנהלותה.  ועל  הפרקליטות  על 

דוגמאות חמות מהתנור.
מהפרקליטות  ארי,  בן  ליאת  עו"ד  על  במתקפה  התחיל  זה 
לחופשה  לנסוע  שבחרה  כך  על  נתניהו,  בתיקי  הדומיננטיות 
והמשיך  הממשלה,  לראש  השימוע  במהלך  דווקא  בחו"ל 
אלי  לשעבר  'גלובס'  עורך  שחשף  בהרבה,  חמורה  להאשמה 
לעבודה,  הדין  לבית  שקרי  תצהיר  מסרה  ארי  בן  כי  ציפורי, 

כשהיא לא מודעת לעובדה שיש הקלטות הסותרות את דבריה.
שילם  נאמן  יעקב  לשעבר  השר  פרופורציה,  לקבל  כדי  רק 
במשרתו וגם בסבל ובטרטור אינסופי עד לזיכויו, על עניין פעוט 
עצמו  הוא  כאשר  בתצהיר,  שמסר  שקריים  פרטים   – בהרבה 
וגם השופט קבע שהדבר נעשה  תיקן אותם עוד קודם המשפט 
מתוך טעות רישום גרידא. למרות זאת, די היה בהחלטה פזיזה 
של תובע נמהר כדי לגדוע לו את הקריירה, הציפיה היא לפיכך, 
שתובעת שסרחה בעצמה באותה עבירה, במינון חמור פי כמה 

וכמה, תודח לאלתר ולצמיתות.
החקירה  תיק  בין  ההשוואה  הוא  פחות,  לא  חמור  מקרה 
ראש  של  לדין  להעמדתו  ההמלצות  ובין  שנסגר  כבל  איתן  נגד 
הממשלה בתיק 4000. העיתונאי אבישי גרינצייג )בן דוד רחוק 
את  ב'גלובס'  השבוע  בסוף  חשף  השורות(  כותב  של  וחביב 
'חוק  את  באגרסיביות  בזמנו  שקידם  כבל,  של  חקירתו  תמלילי 

ישראל היום' ונחשד ב'דיל' עם 'ידיעות אחרונות'. 
למערכת  הגיע  כבל  כי  ברור  באופן  עולה  החקירה  מתמלילי 
ידיעות אחרונות ונפגש עם העורך הראשי ועם המו"ל בדרישה 
לשפר את הסיקור שקיבל בעיתון, הוא יצא משם עם שני דברים 
– ביד אחת הצעת חוק ישראל היום שהגיש וביד השנייה סיקור 
לא  המשפטים  ממשרד  אחרונות.  בידיעות  לקבל  שהחל  חיובי 
ידע  במשרד  גורם  אך  כבל,  נגד  התיק  לסגירת  הסבר  כל  נמסר 
לספר ל'גלובס' כי "לא נמצא קשר בין הפעולות של כבל לבין 

הסיקור שלו בידיעות אחרונות"...
ההשוואה לתיקי נתניהו זועקת, אם סיקור חיובי הוא שוחד, 
אז כבל חייב לעמוד לדין, מה גם שהראיות נגדו נחרצות בהרבה 
מאלו שניצבות נגד נתניהו, ואם סיקור שכזה אינו שוחד, מדוע 

הוגשו המלצות להעמדה לדין בתיקי רוה"מ?
וכאן אנחנו מגיעים לליבת הנושא, אם בעבר התנהלות 'איפה 
ואיפה' שכזו הייתה עוברת כמעט בשתיקה מוחלטת בתקשורת 
הישראלית, בשבועות האחרונים המגמה השתנתה ונשמעת יותר 
ויותר ביקורת על המערכת, אליה מצטרפים גם תמלילים שנחשפו 
מהקלטות שיחות נתניהו ומוזס שמצביעות על כך שרוה"מ ניסה 
לחמוק בכל דרך מעסקת השוחד שהוצעה לו כמעט במפורש על 
וחשיפת העובדה שהמשטרה האזינה לשאול אלוביץ  מוזס  ידי 

בחדר היוועצות בו נפגש עם עורכי דינו )מה שאסור, כמובן(. 
כמה סמלי הדבר שמעמדה של מערכת המשפט, ובפרט כוחו 
של היועמ"ש ואנשיו – נחלשים שבוע לאחר פטירתו של נשיא 
בית המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר. שמגר, שזוהה משום 
אבי  הוא  באצ"ל,  חבר  בצעירותו  והיה  מאחר  ימין  כאיש  מה 

הדיקטטורה המשפטית בישראל.
מסביר  בישראל',  ושלטון  משפט   – התמימות  'קץ  בספרו 
היה  שמגר  כי  המשפטים,  שר  לשעבר  פרידמן,  דניאל  פרופ' 
עצמאות  סימני  גילה  כיועמ"ש  כהונתו  בתקופת  הראשון שעוד 
מדאיגים. למעשה, שמגר הוא ה'אשם' במקרה הראשון הידוע בו 
נאלץ בית המשפט להתערב בחקיקה של הכנסת. בהמשך, הייתה 
החל  בה  המפנה  נקודת  העליון  המשפט  בבית  כהונתו  תקופת 
בית המשפט להתערב בהחלטותיה של הכנסת, לבחוש בקלחת 
הפוליטית וגם לגדל ולהאדיר את מעמדו של היועמ"ש, תופעה 

שהגיעה לשיאה בתקופת כהונת ממשיכו אהרן ברק.
על  הללו  ההתרחשויות  ישפיעו  כיצד  לדעת  מוקדם  ועדיין, 
תיקי נתניהו ועל דעת הקהל הישראלית, אם זו תידרש בשלישית 

לקלפי.

אימת וורן

נוסף  נסבל לסיבוב  ובעוד אצלנו משתעשעים ברעיון הבלתי 
שמאל,  ממשלת  ימנע  גדול  ליכוד  ורק  אמת  רגעי  של  ומייגע 
כל  וכמו  בחירות,  לשנת  הקרובים  בשבועות  נכנסים  בארה"ב 

דבר, אצל הדוד שמעבר לים, הכל נעשה בגדול.
האם ארבע שנות טראמפ המופלאות, שמקפלות בתוכן הכרה 
בלתי  תמיכה  לירושלים,  השגרירות  העברת  ובגולן,  בירושלים 
ומינוי  ז"ל  השלום  הסכמי  מסמוס  ישראל,  במדיניות  מסויגת 
שליחים שנמצאים על הסקאלה שבין בן גביר ומרזל – עומדות 

להסתיים?
על פניו את מועמדות המפלגה הרפובליקנית טראמפ יקבל על 
מגש של כסף, אמנם היו אי אלו מועמדים קיקיוניים שהכריזו על 
התמודדות מולו, אך עוד לא קרה )וכנראה גם לא יקרה( שנשיא 

מכהן הפסיד בבחירות המקדימות במפלגתו שלו.
הקרב האמיתי ניטש במפלגה הדמוקרטית, על חורבות כישלון 
נרשמו לא פחות מ-20 מועמדים, שמונה כבר  הילארי קלינטון 
פרשו ומבין יתר המתקוטטים מסתמנת הובלה ברורה לשלושה: 
מורמונט  היהודי-תימהוני  הסנאטור  סנדרס,  ברני  הוא  האחד 
שכמעט וניצח את הילארי ב2016 ועושה ניסיון נוסף, אך סיכוייו 
הפעם מוגדרים כנמוכים יותר. השני הוא ג'ו ביידן, סגן הנשיא 
של אובמה ואחד הסנאטורים היותר ותיקים ומוערכים, שתדמיתו 
ספגה מכה קשה לאחר פרסום שיחה שקיים הנשיא טראמפ עם 
מקבילו האוקראיני, הקומיקאי היהודי ולדימיר זלנסקי, ובו ביקש 
גז  בחברת  שעבד  האנטר  ובנו  ביידן  של  מעורבותו  את  לחקור 
אוקראינית – בפרשיות שחיתות, והשלישית ואולי המשמעותית 
שמסתמנת  ממסצ'וסטס  סנאטורית  וורן,  אליזבת  היא  ביותר 

כהפתעה הגדולה של הבחירות הללו.
במוצאה,  באוקלהומה  עניה  ממשפחה  רפובליקנית  וורן, 
דעות  בעלת   – לטראמפ  ובדומה  תקשורת  לכוכבת  נחשבת 
וורן היא אסון מהלך. היא  ובוטות. בהיבט הישראלי,  קיצוניות 
התנגדה ליוזמת חקיקה נגד ה-BDS )ארגוני החרם נגד ישראל( 
בתואנה כי זו פגיעה בחופש הביטוי, היא נמנתה על הסנאטורים 
הבודדים שנעדרו מנאומו של נתניהו בקונגרס נגד עסקת הגרעין 

עם איראן ודעותיה מצויות עמוק עמוק בשמאל הליברלי.
היריבה  היא  וורן  דווקא  כי  נדמה  טראמפ,  שמבחינת  אלא 
ונחשב  וותיקה,  קשוחה  מתדמית  נהנה  ביידן  בעוד  המועדפת. 
דמות מאוזנת שיכולה למשוך מצביעים מתנדנדים רבים ולהטות 
)סמלי  הדמוקרטי  לחמור  הרפובליקני  מהפיל  בחזרה  הכף  את 
המפלגות ב150 השנים האחרונות, שנוצרו על ידי קריקטוריסט 
קיצונית  כדמות  מזוהה  וורן  לשתיהן...(,  ללעוג  דווקא  שביקש 

ומטבע הדברים מרחיקה מעליה בוחרים מתונים יותר.
נקודת הזינוק הרשמית למרוץ המסקרן תירשם בעוד שלושה 
לאחר  חודש  בפברואר,  ב3  באיווה  הבחירות  באספת  חודשים, 
מכן ייערך ה'סופר טיוזדיי', בו מתקיימים הפריימריז ב15 מדינות 
ולרוב ניתן לקבוע כבר לאחריהן מי המועמד שיתחרה כל הדרך 

לבית הלבן.
נהנה  וורן,  והתבטאויות  ביידן  חקירות  רקע  על  בינתיים, 
השבוע טראמפ מדקות של תהילה, כשדיווח לאומה על חיסולו 
של רב המרצחים אבו בכר אל בגדאדי, מייסד דאעש והמבוקש 
על  הנשיא  של  מפיו  והצבעוני  העסיסי  התיאור  ביותר.  הבכיר 
רודפים  כלבים  למנהרה,  בורח  בגדאדי  כשאל  החיסול  אופן 
אחריו והוא מפעיל חגורת נפץ ומתפרק לרסיסים, תרם לטראמפ 
שעשויות  נקודות  האמריקאית,  הקהל  בדעת  חשובות  נקודות 

להתגלות כקריטיות בהמשך.
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ליברלים
בעיני עצמם

האובססיה 
של נתניהו

תיכף כמעט שנה שאין בישראל ממשלה מתפקדת, אלא 
רק "ממשלת מעבר", ובינתיים נראה שאנו דוהרים למערכת 
ממשלה,  להקים  הצליח  לא  נתניהו  שלישית.  בחירות 
בסיטואציה  איזושהי ממשלה  להקים  מנסה  כעת  גנץ  ובני 
פוליטית שאין לו רוב. וכך אנו מתעוררים כעת כל בוקר עם 
כותרות וספינים חדשים על מי התקשר למי ומה המשמעות 
של זה. חזרנו לשגרה של בין בחירות, אחרי החגים שמח 

גם לכם!
כשקיבל גנץ את המנדט והנשיא, הוא נשא נאום שהוכתר 
כ"ממלכתי", ומבחינה טקסטואלית הוא אכן היה כזה, אך 
טקסט ממלכתי אחרי קמפיין מפלג נגד חרדים ונגד דתיים 
זו לא באמת ממלכתיות. שלא תבינו לא נכון, פלגנות היא 
לגיטימית לחלוטין בפוליטיקה, אך מי שנוקט בה איננו יכול 
איננה  ממלכתיות  זמנית.  בו  ה"ממלכתיות"  מכתר  ליהנות 
יבחן  פוליטיקאי  מעשי.  קו  נקיטת  אלא  ריקים,  דיבורים 
במעשיו ולא בהצהרותיו, ומעשיו של גנץ כלפי החרדים עד 

היום היו בוטים מאד.
נאומו של גנץ היה מרובה בסתירות פנימיות. הוא אמר 
הסתקרנתי  ליברלית".  אחדות  "ממשלת  להקים  שבכוונתו 
חלק  יהיו  ליברלים  רק  המשתמע.  המסר  את  להבין  מאד 
מוזמנים?  שאינם  ליברלים"  ה"לא  מיהם  אז  מהאחדות, 
הרי  והדתיים?  כאן מראש? החרדים  הנפסלים  מיהם אלה 
אז  הישראלית.  מהחברה  כחלק  בנאומו  הגדיר  גנץ  אותם 
לא  הם  אבל  הישראלית  מהחברה  כחלק  סבבה  החרדים 
שאינם  ליברלים  הלא  מיהם  אז  כן?  שהם  או  ליברלים? 

מוזמנים לממשלה?

ממשלת מיעוט

האיום המשמעותי על ישראל זה ממשלת מיעוט שיקים 
השמאל, תוך תמיכה מבחוץ או מבפנים של חברי הכנסת 
הערבים. ברור לכל שזו ממשלה שלא תחזיק מעמד זמן רב, 
אך לשמאל יש מומחיות יוצאת דופן להביא נזקים לאומיים 
בזמן קצר מאד, ואז לאבד את השלטון. אין סיבה לחשוב 

שהשמאל לא יחזור לפרקטיקה שהוא כל כך מנוסה בה. 
יותר  מעט  תוך  רבין  יצחק  ידי  על  נחתם  אוסלו  הסכם 
ורב  גורל  הרה  לאומי-ביטחוני  הליך  בחירתו,  מיום  משנה 
סיכונים, נעשה במהירות בזק במושגים מדיניים ופוליטיים. 
רק לשם השוואה, חוק הלאום, שהוא בעיקרו חוק הצהרתי, 
וזה חוק שאין בו  נמצא במבוכי החקיקה למעלה מעשור. 
סיכונים ביטחוניים או משמעויות מעשיות מרחיקות לכת. 

כבר  אך  משנתיים,  פחות  ממשלה  ראש  היה  ברק  אהוד 
בצורה  מלבנון  צה"ל  את  הבריח  הוא  משנה  פחות  תוך 
ומתן  משא  ניהל  ישראל,  של  במעמדה  שפגעה  ביזיונית 
משא  וניהל  הגולן,  על  מלא  לוויתור  סוריה  עם  מתקדם 
נוספת שבירתה  ומתן עם ערפאת על הקמת מדינה ערבית 
כאשר  הקדנציה,  בשלהי  אולמרט,  אהוד  גם  כך  ירושלים. 
הממשלה שלו מתפרקת והבחירות עמדו מול העיניים, הוא 
להשיג  ניסיון  תוך  מאזן  אבו  עם  ומתן  משא  לקיים  מיהר 
חתימה על הסכם עוד בטרם בחירות. למרות שמשא ומתן 
זה לא הגיע לכדי חתימה, עדיין יש בו קביעת עובדה בכך 

שממשלת ימין שבאה לאחר מכן, מצאה עצמה במקום של 
עובדה מוגמרת כאשר הערבים התעקשו לנהל משא ומתן 

מהמקום בו הוא נפסק מול הממשלה הקודמת.
החיפזון וקביעת עובדות מהירות ומוגמרות היא מאפיין 
שמאלני מובהק, ואחרי זה גם עשרה חכמים יתקשו להוציא 

את האבן חזרה מהבאר, גם אם יעבדו על זה עשור שלם. 

פרשת 3000 איננה

נגד  אישום  כתב  יוגש  לא  כי  התפרסם  החג  במהלך 
קצרה  ידיעה   .3000 בפרשת  הממשלה  ראש  של  מקורביו 
שלא תפסה תשומת לב רבה מידי, אבל היא דרמטית להבין 
 3000 פרשת  האחרונות.  בשנים  התקשורת  הטיית  את 
המפורסמת, זו שיוחסה לנתניהו כל הזמן, שבני גנץ האשים 

את נתניהו בבגידה בגלל פרשת 3000, פשוט לא הייתה.
לא  זה  אך  בפרשה,  חשוד  היה  לא  אף  נתניהו  מתחילה 
מנע מכלי התקשורת לפרסם אודותיה תמיד בצירוף תמונות 
של נתניהו, וכך גם בתקשורת המשודרת הציגו שוב ושוב 
את נתניהו עולה ויורד מהצוללת. אבל לא רק שנתניהו לא 
קשור, אלא אפילו "מקורביו" גם הם לא מעורבים בפרשה 

בשום צורה.
פרסם  תקשורת  כלי  שאם  מחייבת  העיתונאית  ההגינות 
אם  אזי  אדם,  כנגד  משפטי  הליך  או  חקירה  אודות  ידיעה 
ההליך הסתיים בזיכוי תפורסם ידיעה הוגנת על סיום ההליך 
נתניהו  כאילו  בהיקפו  האדיר  הפרסום  אחרי  המשפטי. 
חשוד בפרשת 3000, וכי טרחו כלי התקשורת לאזן ולפרסם 
את האמת? נסו להיזכר איפה קראתם ואיפה שמעתם על כך 
נגד ה"מקורבים", אחרי שראיתם  אישום  כתב  הוגש  שלא 

את פרשת 3000 בכל מקום אפשרי. 

רבנים, הדתה וצה"ל

סערה נוספת של "הדתה", אוי וי, הייתה השבוע. מספר 
רבנים דתיים לאומיים פרסמו חוברת עם תשובות לשאלות 
היו  השאר  בין  צה"ל.  חיילי  בהם  שנתקלים  הלכתיות 
נשים.  עם  משותף  משירות  הימנעות  של  בנושא  תשובות 

וכמובן, צהלה וביקורתה על ההדתה. 
את  הרבנים שפרסמו  וכי  הסערה,  מה  על  להבין  ניסיתי 
החוברת חידשו בהלכה או החמירו בדבר מה שלא היה עד 
היום? לא. העמדה ההלכתית שהציגו היא מאד סטנדרטית 
ברבנים  מדובר  האם  המוכר.  ההלכתי  הקו  את  וממשיכה 
בעלי תפקיד בצה"ל אשר מחמירים את הנוהל הצה"לי? גם 
את  בחוברת  פרסמו  שפשוט  אזרחיים  ברבנים  מדובר  לא. 
ההלכות הרלוונטיות לחיילים. שום שינוי של הסטטוס קוו, 
שום חומרה, שום דבר חדש. אנשים חופשיים המפרסמים 
אבל  עמדתם.  כפי  היהדות  מצוות  את  לקיים  נכון  כיצד 
שונאי הדת נזעקים כולם על ההדתה הנוראה. מה שכמובן 
גיוס חרדים, המקפידים הרבה  גם  לדרוש  להם  לא מפריע 
יותר בסוגיות אלה, כדי שיהיה שוויון בנטל. הגיוני סך הכל.

זה לא סוד. אחת מחולשותיו הבולטות של בנימין נתניהו זוהי 
כלפיו.  התקשורתי  הסיקור  לאופן  אצלו  שבולטת  האובססיה 
פעם אחר פעם נקשר שמו לפרשיות בעלות אופי פלילי שמקורן 
בעולם התקשורת ואלו סיבכו אותו במישור המשפטי והציבורי.

כל  בעיתון.  מחמיאה  לכותרת  מצפה  שלא  אדם  מכיר  אינני 
גבי חצי  אחד מאיתנו עשוי להיפגע מדיווח שלילי שמרוח על 
שנים  השלטון  בהגה  שמחזיק  מאדם  זאת,  עם  בעיתון.  עמוד 
רבות ושקוע בחיים הפוליטיים תקופה ארוכה, מצופה היה לנהוג 

אחרת.
בניסיון לפתור את התעלומה הזו, שוחחתי עם יועצו לשעבר 
במחיצתו  רבות  שעות  שעשה  בושינסקי,  אביב   - נתניהו  של 
הפעולה  לדפוס  קווים  בפניי  שרטט  אשר  היטב,  להכירו  ולמד 
של רה"מ בנושא ולחשיבות העצומה בעיניו לשאלה כיצד יוזכר 

שמו בעיתון.
רביב  בידי  השבת  במוצאי  שפורסמו  להקלטות  בהתייחסו 
עם  התמודד  )נתניהו(  "הוא  בהלצה:  בושינסקי  אומר  דרוקר, 

דברים גרועים יותר". 
היועץ לשעבר סבור כי יש טעם לפגם בסגנון השיחות שקיים 
רה"מ עם המו"ל של 'ידיעות אחרונות'. "אני ישבתי עם נתניהו 
כי  מתברר  משחזר.  הוא  ספורות",  שנים  לפני  רק  חדר,  באותו 
המעקב ההדוק של נתניהו אחר האופן בו מדווחים עליו בעיתונות 
נמשך זמן רב והמאמצים להטות את הכף לטובתו לא נולדו רק 
בתיקי האלפים. "ניסינו לדבר על ליבם של עיתונאים ומוציאים-

הם  הישראלית.  בעיתונות  בכירים  תקשורת  אנשי  לצד  לאור, 
תמיד הבטיחו לשנות את הטון, לאזן את העיתון ולבצע רפורמה 
שיכתוב  מישהו  לשלוח  לנו  הציעו  בזמנו  גם  הכתיבה.  בסגנון 

מאמרים וכיוצא בזה".
"התסריט הזה", מאבחן אביב, "קיים גם היום, ונתניהו אינו 
השחקן היחיד במגרש הזה". באשר לשאלת העבירה הפלילית 
שכרוכה במפגשי מוזס-נתניהו, טוען בושינסקי כי הנושא יוכרע 

רק בידי חוקרים ומשפטנים.
לשעבר,  הבוס  על  ביקורת  מלהעביר  חושש  לא  בושינסקי 
את  מבין  לא  אני  הקלטות".  של  כזו  לרמה  שהגיעו  לי  "צרם 
המוטיבציה  היתה  מה  כאלה.  דברים  מקליט  הוא  מה  נתניהו, 

לעשות זאת, הוא תוהה.
לגביו,  בכתבות  רה"מ  של  התדיר  עיסוקו  סביב  התמיהה 
מתעצמת לנוכח העובדה שמעשית, ההשלכות לסיקור השלילי 
כך  לטובתו.  פועלים  אף  רבות  ולעיתים  בו  פגעו  לא  כלפיו 
למשל, בושינסקי מציין כי נתניהו נבחר ב-1996 כשהתקשורת 
היתה עוינת אותו מאוד. "לא היו כלי תקשורת שהיו מזוהים עם 
הימין. לא היה את עיתון ישראל היום, ובכלי התקשורת נדיר היה 

למצוא כתבים בעלי עמדות ימניות".
מכך  נובע  בנדון,  שיחי  איש  של  דעתו  את  שמניח  ההסבר 
שלטעמו, אנשים דוגמת נתניהו משקיעים מאמצים כבירים עבור 
המדינה ומצפים להכרה על פועלם. הכמיהה של נתניהו לקבל 

פידבק ציבורי לפעילותו מובילה אותו למחוזות הללו.
מעקשנותו  מתוסכל  אחת  לא  עצמו  מצא  לשעבר  היועץ 
מצוינת  עבודה  עשה  שדרוקר  חושב  "אני  הממשלה.  ראש  של 
של  זכותו  זאת,  ובכל  האלה.  ההקלטות  על  ידו  את  כשהניח 
את  עושה  התקשורת  הכוללת,  בתמונה  נפגע.  להרגיש  נתניהו 

העבודה שלה. אני לא מבין על מה נתניהו מלין".
"לא פעם התווכחתי עם נתניהו בנוגע לזעם שלו כלפי סיקור 
שלילי בעניינו. אמרתי לו 'עזוב את זה, מדוע אתה רב איתם על 
דברים כאלה'", נזכר בושינסקי. עם השנים, הבין היועץ כי אין 
דרך להוריד אותו מהעץ ביחסיו העכורים עם אנשי התקשורת. 

"זה אופיו של האיש", מסכם אביב.
הולדתו.  יום  את  נתניהו  חגג  החולף  בשבוע  לסיום:  ומילה 
חלק  זה.  אישי  ביום  גם  לעברו  הופנו  רעל  של  ערמות 
מההשתלחויות נסובו סביב הדרך בה בחר לציין את היום, כמו 
גם בעקבות דברים שנאמרו בפניו על ידי חברת כנסת לשעבר. 
אין לי ציפיות משונאיו, ומשכך גם לא אכזבות. אולם, המינימום 
הנדרש הוא להניח ליום אחד לאדם שמתמודד עבורנו במספר 
חרף  משמעותיים.  הישגים  בהם  ורושם  זמנית  בו  חזיתות 
הביקורת המובנת לעיתים רבות, חובה עלינו להכיר טובה. מזל 

טוב ביבי.

במהלך החג התפרסם כי לא יוגש כתב אישום נגד מקורביו של ראש הממשלה בפרשת 3000. 
ידיעה קצרה שלא תפסה תשומת לב רבה מידי, אבל היא דרמטית להבין את הטיית התקשורת 
בשנים האחרונות. פרשת 3000 המפורסמת, זו שיוחסה לנתניהו כל הזמן, שבני גנץ האשים את 

נתניהו בבגידה בגלל פרשת 3000, פשוט לא הייתה

"
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בכל  במחמאות.  מרבים  לא  בתורה 
ושבחים  תארים  מוצאים  איננו  התנ"ך 
מצאנו  לא  היהודית.  האומה  לגדולי 
הגדרה כמו 'אברהם איש החסד', 'משה המנהיג' או 
עובדתית את  הרחום'. התנ"ך מתאר בשפה  אהרן 
גדולי האומה ומה הם עשו. אולם הם אינם מקבלים 
ברכת יישר כוח וחזק וברוך על מעשיהם הטובים. 
משה  הוא  התורה  בסוף  כח  יישר  שמקבל  היחיד 
כפי  העגל  בחטא  הברית  לוחות  על שבירת  רבינו 
לכאורה  נראה  שהדבר  משום  וזאת  חז"ל.  שאמרו 

כלא ראוי ולא נכון. 
רק חריג אחד בכל התנ"ך: נח. הוא האדם היחיד 
דמותו  את  לתאר  כדי  מגדרה  יוצאת  שהתורה 
להם  זכו  שלא  שבחים  עליו  שנאמרו  עד  הנעלית 
אפילו אברהם אבינו ומשה רבינו. וכך נאמר: "נח 
האלוקים  את  בדורותיו,  היה  תמים  צדיק,  איש 
התהלך נח")ו,ט(. ועוד נאמר: "ויאמר ה' לנח...כי 
אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה" )ז, א( ומפרש 
רש"י: הואיל והזכירו, סיפר בשבחו, שנאמר )משלי 

י, י"ג( "זכר צדיק לברכה". 
נח הוא האדם היחיד בכל התנ"ך שמכונה בתואר 
השגור: "צדיק". אפילו ביחס ליוסף נאמר רק ברמז 
בספר עמוס: "על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור 
נעליים" ולא נאמר במי מדובר. רק נח הוא "צדיק 

ושוב "צדיק".
 המהר"ל מפראג שואל זאת בספרו "גור אריה", 
הלא כמה פעמים הזכיר אברהם יצחק ויעקב ולא 
הזכיר שבחם? כשהתורה מדברת על הדמויות אחרי 
מהאנשים  דוגמאות  וגם  בשבחם,  הוזכרו  לא  נח 
על  דבר  אומרת  ואינה  מקצרת  היא  לנח  שקדמו 
הכי  שחי  האיש  שהיה  מתושלח  כמו  גדלותם. 
הרבה שנים בהסטוריה, שרש"י בפרשת נח מספר 
עד  גמור,  צדיק  מושלם,  אדם  היה  מתושלח  כי 
שהקב"ה עיכב את רדת המבול במשך שבעה ימים 

כדי שלא להפריע לימי ה"שבעה" עליו. 
נמנעת  יותר לכך שהתורה  וחזקה  דוגמא בוטה 
מלתת דברי שבח על גיבוריה היא חנוך: "ויתהלך 
אותו  לקח  כי  ואיננו,   - האלוקים   את  חנוך 
"וימת",  נאמר  לא  כב(.  ב,  )בראשית  האלוקים" 
אלא "ואיננו". מוסבר במפרשים כי חנוך היה בעל 
נשמה שלא התאימה למידות העולם הזה. נשמתו 
עלתה השמימה והפכה להיות אחת ממלאכי השרת 
העילאיים בשם "מטטרון", שהוא ה"סופר" והכותב 
כי למלאך  חגיגה מסופר  בסוף מסכת  של מעלה. 
ביום לפני  זכות לשבת שעה אחת  ניתנה  מטטרון 
ומכאן  ישראל,  של  זכויותיהם  את  לכתוב  כדי  ה' 
נכנס  אבויה  בן  כשאלישע  טעות:  השתלשלה 
ראה  לפרדס",  שנכנסו  מ"ארבעה  כאחד  לפרד"ס 
נדהם  אלישע  ה'.  לפני  יושב  כשהוא  מטטרון  את 
כנראה  כי  הכפרנית  למסקנה  הגיע  ומכאן  מכך, 
"שתי רשויות למעלה". כנראה שיש למעלה 'שני 
זאת  ובכל  הרע.  ואלוקי  הטוב  אלוקי  אלוהויות', 
כל השבחים הללו מתוארים במדרש אך לא בתורה 
דמותו  את  שיעצימו  זכה  נח  דווקא  מדוע  עצמה. 
בהסטוריה?  הגדולים  האנשים  זכו  לא  בה  במידה 

במיוחד כאשר יש דורשים אותו לגנאי...
מסופר על  סוחר יהודי עשיר בלונדון, שהתגורר 
בשכונה היהודית, סטנפורד היל ועסק בתחום הנייר 
וההדפסה. שחתם על עסקה ענקית באחד המלונות 
המפוארים ברחוב היוקרתי 'סבן סיסטר רודז' ויצא 

עם תיק שבתוכו  50,000 לירה שטרלינג. 
הוא התקרב לרכב ולבו החסיר פעימה. שלושה 
להלום  החל  לבו  דרכו.  את  חסמו  שחורים  גברים 
וילדיו  אשתו  חייו,  כל  חלפו  עיניו  מול  בפראות. 
שממתינים לו בבית, בית המסחר אותו הקים בעשר 
בפנים  האנשים  שלוש  עומדים  ומולו  אצבעות, 
אמר  הלאה",  ותמשיך  התיק  את  "תניח  חתומות. 
המנהיג ביניהם בקול קר. ידיו של האיש רעדו, אך 
לא היה לו מה להפסיד. הוא נקט בפעולה חסרת 
סיכוי. "אתה נראה לי אדם טוב, הוא אמר לאותו 
וכושר  אינטלגנציה  עם  בחור  נראה  הנך  מנהיג, 
ששייך  הכסף  את  לוקח  אתה  למה  אז  מנהיגות, 
וודקה",  לקנות  רוצה  אני  "כי   - שלי"?   לילדים 
ענה האיש בקול צרוד. "כמה עולה בקבוק וודקה"? 
– "חמש לירה". הוא הוציא את הארנק ונתן לו עשר 
משהו  לחש  הבחור  נס,  קרה  ואז  שטרלינג.  לירה 

באוזני השותפים שלו והם נעלמו. 

לא התאושש מההלם,  עוד  והאיש  יממה  חלפה 
מנחה  להתפלל  השכונתי  הכנסת  לבית  הלך  הוא 
הבחור  את  לחרדתו  ראה  השער,  אל  וכשהתקרב 
מאתמול יושב וממתין לו. הוא פנה לברוח, אך זה 
עצר אותו. הוא הוציא מהכיס חמש לירה שטרלינג 
מאתמול.  הוודקה  בקבוק  על  העודף  זה  כי  ואמר 
הוא לא הבין והלה הסביר: "אתה אמרת לי אתמול 
שאני נראה בן אדם טוב. תמיד אמרו לי שנולדתי 
כמוך  אדם  הבריות.  את  ללסטם  ונועדתי  מושחת 

הוא לא אדם שצריך לקחת את הכסף שלו"...
הקב"ה  זו:  בנקודה  הרחיב  מליובאוויטש  הרבי 
אותו  ללדת  כדי  גדולות  במילים  נח  את  מעצים 
מחדש. נח היה אמור לעבור 'מטמורפוזה', הפיכה 
ושינוי צורה. מאדם רגיל הוא אמור להפוך להיות 
מציל האנושות. הקב"ה בחר בו לבנות תיבה 120 
אחרי  שיצמח  החדש  לדור  הגרעין  ולהיות  שנה 
המבול. אבל איך נח יעשה את זה? מאיפה ימצא 
את הכוחות להיאבק כנגד כל העולם ולבנות את 

התיבה? 
נח עמד לבדו מול כל העולם והפך להיות האב 
אבל   – הראשון  אדם  אחרי  האנושות  של  השני 
כיצד עושים את זה? הרי הוא לא התברך בנשמה 

מהפכנית חובקת עולם כמו אברהם ומשה? 
מילים  דרך  היא  גדולים  אנשים  לייצר  הדרך 
לגדל  מילים  של  בכוחן  מאמינה  התורה  גדולות. 
המוחמא,  את  לכבד  נועדו  לא  המחמאות  אנשים. 
הכוחות  את  להציף  בכוחותיו.  אותו  לשכנע  אלא 
היהודית,  התפיסה  לפי  בו.  הגנוזים  הטובים 
מילים לא נאמרות בעקבות מציאות, אלא יוצרות 
מציאות. הן נבואה המגשימה את עצמה. בני אדם 
מגדירים את עצמם לפי הציפיות של אחרים מהם, 
וככל שמזכירים יותר את המעלות כך נחשף האדם 
ליכולות הללו ומתאמץ להביא אותן לידי מימוש. 
לכן לפני שנח יוצא למסע הקמת התיבה, הקב"ה 
מכל  שונה  אתה  תמים".  "צדיק  שהוא  לו  מזכיר 
האנושות  מציל  להיות  ונועדת  סביבך  האנשים 
הכוח  את  לו  ייתנו  הללו  והמילים  המבול.  אחרי 

להיאבק. 
רק  מופיעים  לנח  השבחים  מדוע  הסיבה  זאת 
ולא בפרשת בראשית עם בואו לעולם.  בפרשתנו 
אודות  בנח  מודעות  לעורר  היא  תכליתם  שכן 
בערב  התיבה  בניית  של  באתגר  לעמוד  יכולתו 

המבול. 
וכך כתב הרבי מליובאויטש זצ"ל: הכוח הייחודי 
של דיבור הוא להוציא דבר מההעלם אל הגילוי... 
יש  או שבח  טוב   - אדם  על  מדברים  כאשר  ולכן 
שמדברים  האדם  על  טובה  השפעה  בוודאי  לכך 
עליו וזה נותן לו חיזוק וסיוע בעבודה . הדבר מביא 

לידי גילוי הדברים הטמונים בו.
מספרים על בחור צעיר שנכנס לחנות שכונתית 
המונח  מהמכשיר  טלפונים  כמה  לעשות  וביקש 
על השולחן. הבחור חייג למספר מסוים ושאל את 
האיש מעבר לקו האם הוא זקוק לגנן שיטפל בגינה 
הביתית שלו? האיש השיב שיש לו כבר גנן. הבחור 
לגנן?  זקוקים  האם  שוב  ושאל  שיחה  עוד  עשה 
האיש השיב שיש לו גנן קבוע והוא מרוצה ממנו. 
הבחור התעקש ושאל אם בתנאים מסוימים יסכימו 
"אנחנו  האיש השיב בשלילה:  הגנן?  את  להחליף 
שיחה  עוד  הבחור  ערך  כך  ממנו".  מרוצים  מאוד 
ועד שיחה וניסה לפתות אנשים לבחור בו במקום 

הגנן שלהם, אך כולם הביעו אמון בגנן הקבוע. 
את  עודד  והוא  החנות  בעל  של  רחמיו  נכמרו 
ובמשך  צעיר  עוד  אתה  ללב,  תיקח  "אל  הבחור. 
הזמן תמצא קליינטים טובים שידבקו בך".  – "זה 
בסדר גמור, ענה הבחור בחיוך, זאת בדיוק התשובה 
המשפחות  של  הגנן  הוא  אני  לשמוע.  שרציתי 
שדיברתי איתן כרגע, אבל הקליינטים אף פעם לא 
אומרים מילה טובה וזאת הדרך לוודא שאני עושה 

את מלאכתי כראוי".
אנשים לצערינו לא אוהבים לתת מחמאות. הרבה 
יותר קל להעניק ביקורת מאשר לומר מילה טובה, 
וכולנו משחררים בקלות חיצים קטלניים של רעל 
אנו  שבח.  מילת  מהפה  להוציא  שמתקשים  בעוד 
לומדים כאן על כוחה האינסופי של מילה טובה. 

היא יכולה לבנות אדם עד שיציל עולם שלם. 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 הרה"ג ראובן אלבז  
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

הכוחות הטמונים בנורועה שוטה, שלא ביקש על דורו
אלה תולדות נח.

א  )כרך  הקדוש  בזוהר  איתא 
"תנו  ע"ב(:  לח  דף  נח,  פרשת 
לנח,  הוא  ברוך  הקדוש  השיב  מה  רבנן, 
חרב,  העולם  כל  וראה  התיבה  מן  כשיצא 
של  רבונו  ואמר:  עליו,  לבכות  והתחיל 
על  לרחם  לך  היה   - רחום  נקראת  עולם, 

בריותיך!
השיבו הקב"ה ואמר: רועה שוטה, עתה 
אתה אומר זה, למה לא אמרת זאת בשעה 
שאמרתי לך בלשון רכה. כל כך התעכבתי 
עמך ואמרתי לך כדי שתבקש רחמים על 
העולם, וכיון ששמעת שאתה תנצל בתיבה 
על  רחמים  לבקש  לבך  על  עלה  לא   -
וכעת  וניצלת,  תיבה  ועשית  העולם  ישוב 
שהעולם נאבד, פתחת את פיך לדבר לפני 

תפלה ותחנונים? 
קרבנות  הקריב  כך  נח  שראה  "כיון 
'ויקח  דכתיב:  חטא[,  שלא  אע"פ  ועולות 
העוף הטהור  ומכל  מכל הבהמה הטהורה 

ויעל עולות במזבח'". 
כשנח יצא מן התיבה, וראה את העולם 
החרב, החל לבכות, וטען לקב"ה שהיה עליו 
לרחם על העולם ולא להביא את המבול. 
הקב"ה, בדברי תשובתו, ִּכָּנה אותו בלשון 
כעת  רק  מדוע  לו:  ואמר  שוטה",  "רועה 
העולם?  על  רחמים  ומבקש  מתחנן  אתה 
מדוע כשדיברתי אתך בנחת, והודעתי לך 
אז  מדוע  המבול,  של  המתקרב  בואו  על 
כשהתעכבתי  מדוע  רחמים?  ביקשת  לא 
לך  לתת  כדי  ממושכים  בדיבורים  עמך 
העולם,  על  רחמים  לבקש  האפשרות  את 
כששמעת  מדוע  רחמים?  ביקשת  לא 
שאתה תינצל, בכניסתך אל התיבה, אמרת 
לעצמך 'שלום עלי נפשי' ולא פתחת את 

פיך לבקש רחמים על העולם? 
אנשים  ששני  לכך  גורם  היה  נח  אם 
בלבד היו שבים בתשובה – היה מציל את 
העולם מן המבול. שכן נח ואשתו, שלושת 
ואם  צדיקים,  שמונה  היו  ונשותיהם  בניו 
היו עוד שניים, כבר אמר הקב"ה לאברהם 
ַּבֲעבּור  ַאׁשְִחית  "ֹלא  לב(:  יח,  )בראשית 

ָהֲעׂשָָרה".   
 - הקדוש  הזוהר  אומר   - זה  מטעם 
לו:  ואמר  נח,  עם  בדברים  הקב"ה  האריך 
ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ִּכי  ְלָפנַי  ָּבא  ָּבׂשָר  ָּכל  "ֵקץ 
"ִהנְנִי  לו  להודיע  היה  די  ִמְּפנֵיֶהם",  ָחָמס 
רצה  אלא,  לא!  ותו  ָהָאֶרץ"  ֶאת  ַמׁשְִחיתָם 
יכול  הוא  מה  בלבו,  יהרהר  שנח  הקב"ה 
ולהתפלל  להתעורר  למענם?  לעשות 
על  ׁשֶּיִָּנֵחם  הקב"ה  לפני  לבכות  עליהם, 
כפי  עשה  לא  כאמור,  נח,  אך  הרעה. 
שהקב"ה ציפה שיעשה, והתבצר בתוך ד' 

אמותיו, מבלי לתת את דעתו על אחרים.
אדם ייתבע על שלא דאג לאחרים! 

לחיים:  וחשוב  גדול  יסוד  מכאן  למדנו 
להתעלותו  דואג  שאדם  בכך  די  לא 
ירא  תמים,  צדיק  איש  להיות  האישית, 
בכך  די  לא  גם  חכם.  ותלמיד  אלוקים 
שדואג לבניו שימשיכו ללכת בדרכיו. הכל 
טוב ויפה, אבל מה עם שאר אנשי העולם? 
מה עם זיכוי הרבים? כל אחד ייתבע האם 
ניצל את ַה"ּנַֹח" שבו, את היותו איש צדיק 
האם  אחרים?  על  להשפיע  כדי  תמים, 
בכה עליהם? האם התחנן אליהם שישובו 
בתשובה? האם ניסה לשבת ולדבר אל לבם 
התורה  של  המתוק  טעמה  את  שיטעמו 
הקדושה?  מי שסבור שעליו להתמסר אך 
ורק להשתלמותו האישית, וחבל לו לבזבז 
את זמנו היקר על אנשים ריקים ורחוקים, 

יושבי קרנות - הוא רעיא שטיא! 
שומעים  אנחנו  מזומנות  לעתים 
עלייה,  בני  תורה,  בני  מאברכים  תגובות 
כשמבקשים מהם לצאת אל ה"ַעְּמָך": "אני 
עסוק בלימוד סוגיות עמוקות, או בלימוד 
את  לסגור  ממני  מבקש  ואתה  קבלה, 
להשפיע?  יכול  אני  כבר  "מה  הגמרא?", 

אין לי את הכוחות לזה!" או לחילופין - 
"מה הציבור הזה יכול להבין? מקסימום 
סיפור  לספר  בשביל  האם  סיפור!  איזה 

והזמן  והטרחה,  המאמץ  כל  כדאי  יפה 
היקר שמתבזבז?!"

כוחות,  משמים  לך  נתנו  שטיא!  רעיא 
אותם  ניצלת  האם  עוצמות!  לך  נתנו 
אחד  לכל  לך?  ניתנו  הם  שלשמן  לייעוד 
מוכן  הוא  האם  היא  עוצמות, השאלה  יש 
העוצמות  את  ולנצל  הנפש,  את  למסור 
הללו, להציל את העולם מהמבול השוטף 

אותו?     
רחוקים,  קרוב  למען  שלך  המאמצים 
להציל  יכולים   – עליהם  שלך  הדמעות 

אותם מן המבול!
הללו,  בדברים  מתבונן  שאני  אימת  כל 
אכן  האם  מפחד,  אני  רועדת.  נשמתי 
מנצלים אנו די הצורך את הכוחות שקיבלנו 
כלל  למען  אותם  ומקדישים  מהקב"ה, 
לעצמנו,  רק  דואגים  שאנחנו  או  ישראל, 
בבחינת "שלום עלי נפשי", ולא מתמסרים 
להצלתם של בני הדור המשוועים לעזרה. 

זיכוי הרבים קודם לכל!
יוסף  עובדיה  רבנו  ממרן  גדול  לנו  מי 
מזמנו  הרבה  כך  כל  שהקדיש  זצוק"ל, 
היקר להשיב לב אבות על בנים ולב בנים 
הדבר  הזמן  היה  מרן  בעיני  אבותם.  על 
כל  ניצל  הוא  אדמות!  עלי  ביותר  היקר 
רגע ללימוד התורה, כל שנייה היתה יקרה 

בעיניו מפז רב! 
בעת  שנים,  עשרות  לפני  זוכר  אני 
שישבתי בבית מרן ודיברתי אתו בלימוד, 
בא בנו ושאלו: "אבא! מה השעה?" נענה 
צריך  אתה  מה  "בשביל  לו:  ואמר  הרב 
לדעת את השעה? שב ותלמד! בכל שעה, 
תהא אשר תהא, צריך ללמוד". לדידו של 
מה  לדעת  צריך  לא  שעון,  צריך  לא  מרן 

השעה, כל הזמן צריכים לשבת וללמוד!
שהתבקש  אימת  כל  כן,  פי  על  ואף 
רגליו  את  ולכתת  היקר,  מזמנו  להקדיש 
לחזק אחרים – לא חס על זמנו, לא הסתכל 
על התועלת האישית שלו, ויצא בחפץ לב 
למשימה. זיכוי הרבים היה אצלו בנשמה. 

הוא התמסר לעולם בכל לבו ונפשו.
לדבר  אותו  הזמנתי  אחד  אחת  פעם 
והנה  שערכתי.  רחוקים  קירוב  של  בכנס 
עשה  מבניו  אחד  ערב  שבאותו  התברר 
מאביו  וביקש  מסכת  סיום  לרגל  סעודה 

לבוא ולהשתתף. הרב סירב לבקשתו! 
לסיום  תבוא  "לא  הבן,  שאל  "אבא"! 
ההוא  הכנס  האמנם  בנך?  שעושה  מסכת 

חשוב לך יותר מסיום של בנך?"
זיכוי  הוא  "הכנס  מרן.  השיב  "כן"! 
הרבים, וזהו הדבר שחשוב לי יותר מכל!"   
אצלו  היו  לא  נגיעות,  אצלו  היו  לא 
אינטרסים אישיים! אם יש הזדמנות לזכות 
לבן!  אפילו  לכל,  קודם  זה   – הרבים  את 
היקר מכל:  זה להקדיש את  כדאי בשביל 

הזמן!
והתייגע  עמל  צעיר,  מגיל  שכבר  מרן, 
מיצה  ולילה,  יומם  הקדושה  התורה  על 
דקה  כל  בתורה,  לגדול  כוחותיו  כל  את 
תום  עד  אצלו  ומנוצלת  מחושבת  היתה 
– לא הפסיק במשך כל שנות חייו לחיות 
הפרטיים.  חייו  את  חי  ולא  אחרים  עבור 
וראה ב'משכני' במדבר )ח"א עמוד קמ"ו( 
במסירת  להתחיל  מרן  אותנו  דחף  כיצד 
השיעורים לרבים, שמהם צמחה כל תנועת 

התשובה בארץ ובעולם.  
)מתוך "משכני אחריך" בראשית ח"א עמוד 
קמ"ד ואילך, ועיין שם לקט סיפורים והנהגות 

על מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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5 רעיונות שיהפכו את המרק שלכם 
למשביע ומזין

החורף בפתח, וכולנו עומדים להתחיל לסדר את ארון הבגדים בהתאם • אבל חשוב לא פחות, 
לסדר גם את שידת מוצרי הטיפוח שלנו • בחורף העור נוטה להתייבש עקב שימוש במחממים, 

תנורים ומזגנים, הלחות יורדת והעור הופך לפגיע ורגיש • כיצד נתכונן?

לאישה

 מרכיבים:
500 גרם תפוחי אדמה 

500 גרם ברוקולי 
150 מ"ל שמנת לאפייה

3 ביצים
100 גרם גבינת פרמז'ן

קורט מלח
30 גרם חמאה

בימים אלו, ישנה הרגשה גדולה של התחדשות באוויר. גם בשגרת 
הקוסמטיקה מרגישים אותה. העור - שסבל מפגעי החום הכבד, 
מהלחות, מהמעברים מהמיזוג לרחוב החם ומהקרינה-  זקוק להתחדשות. 
על  ממליצה  בישראל  לאודר  אסתי  של  ההדרכה  מנהלת  גוטליב,  שרון 

הצעדים הבאים:
• מומלץ להחליף את מרקמי הקיץ הקלים, שברובם היו על בסיס מים או 

ג'ל, למרקם עשיר יותר על מנת להעניק הזנה ולחות לעור. 
• אפשרות נוספת, היא לשלב מוצר תיקון )סרום( על מנת להגיע לתוצאה 

טובה יותר ואפקטיבית.
• רובינו נוטות לנהל שגרת טיפוח בבוקר, זה הזמן גם להוסיף קרם לילה 

לקרינה  חשוף  אינו  העור  בלילה  כידוע  יותר,  עשיר  במרקם 
למי  ולשקם.  לטפל  הזמן  וזה  חופשיים  ורדיקאלים 

מומלץ  ואדמדם,  מגורה  יבש  שהעור  שמרגישה 
ומפנק  עשיר  מרקם  בעלי  במוצרים  להשתמש 

ושאינם ריאקציוניים. 
• בנוסף, זה הזמן לטפל בעור באופן ממוקד 

כתוצאה  בפיגמנטציה  טיפול  יותר, 
מהשמש, פילינגים למיניהם ומסכות. 

• לעור בוגר יבש ומגורה נסו להשתמש 
בקרם בעל מרקם עשיר וסמיך.

דרושה  שמן  לעור  גם  לשכוח,  לא   •
לחות –לחות מאזנת,סופחת המעניקה 

מראה מאט.
• עיניים- איזור דק ועדין, הקפידו על 
שימוש נכון ועדין באזור אל תשפשפו 

אלא תטפחו,לא לעסות אלא להניח. זהו 
ולכן  להתקמט  הראשון  בגוף  דק  אזור 

עלינו לעבוד נכון.
פעמיים  פעם  לשימוש  מומלץ  פילינג   •

בשבוע בהתאם לסוג העור ומצבו. לא מומלץ 
כול יום. זה רק יצור גירוי יתר, קילוף ויובש. פילינג 

בימי החורף  יותר  יתאים  קילוף  ליצירת  חומצות  בעל 
)הקרינה עדינה יותר(

הגנה  מקדם  ללא  במוצרים  להחליף  אפשר  הגנה  מקדם  עם  מוצרים   •
ולהוסיף קרם נפרד במידת הצורך.

• הזנה הקפידו על מסכת הזנה או זוהר פעם בשבוע. זהו פינוק לעור ונפש. 
במיוחד לפני אירוע.

מנהלת  קינקס,  דפנה  של  התייבשות  מפני  עור  על  לשמירה  כללים 
ההדרכה של קליניק בישראל:

• לשמירת הלחות של העור - יש להימנע מחימום יתר של החדרים.
• אזורים בגוף יטופלו טוב יותר אם נתמקד בהם ונעניק להם את תשומת 
הלב הראויה. כל אזור, רצוי שיטופל בקרמים אשר מיועדים לאזור שלו 

)תזכרו – תפסת מרובה, לא תפסת(. בפנים השתמשו בקרם המיועד לפנים 
קרם  העיניים הדורש  אזור  להזניח את  ולא  כמובן.  לגוף  – בקרם  ובגוף 

עשיר יותר.
יבש  עור  ליצירת  הראשונים  הגורמים  אחד  היא  השמש   - בחורף  גם   •
וקמטים. אל תשכחי למרוח מסנן קרינה בעל SPF גבוה לפני כל יציאה 
עור  פיסת  כל  ועל  הצוואר  על  הידיים,  על  הפנים:  על  רק  ולא  מהבית 

שרואה אור.
להתאדות  למים  לתת  ולא  המקלחת,  לאחר  מיד  העור  את  לנגב  יש   •
מעצמם. מומלץ לנגב בטפיחות ולא למשוך את המגבת על הגוף בחוזקה.

•  בחורף הרגליים נמצאות כל היום בגרביים ולכן מומלץ לאחר 
הרחצה, להקפיד לייבש את כף הרגל במגבת, בעיקר בין 
גם  לפזר  מומלץ  פטריות(.  תמנעי  )וכך  האצבעות 

אבקת טלק בין האצבעות.
הרגליים  כפות  את  ולשמן  לרכך  מומלץ   •
)כשהנקבוביות  המקלחת  אחרי  ערב  כל 

פתוחות( בקרם רגיל עשיר.
מומלץ  וסדוק  קשה  עור  לבעלות    •
כן  כמו  לשבוע.  אחת  פילינג  לעשות 
העור,  את  ולשמר  לטפח  לתקן,  כדי 
על  לשמור  מסוגל  שיהיה  מנת  ועל 
לו  להחזיר  יש  בתוכו,  המים  מאגר 
הזנת  ע"י  רמה אופטימלית של לחות 

העור בקרם לחות.
בעור  פילינג  לבצע  מומלץ  בחורף   •
הפנים. במהלך כל השנה ניתן להשתמש 
אחת  קבוע  באופן  ביתי  פילינג  בתכשיר 
פילינג  לעשות  אפשר  בחורף  אולם  לשבוע, 
האמצעים  אחד  זהו  יופי.  במכון  יותר  עמוק 

היותר יעילים לטיפול בעור יבש. 
להרגעת  מטהרות  ניקוי  במסכות  להשתמש  מומלץ   •
)נוגד חמצון(. כמובן   C ויטמין  וכן במוצרים המכילים  העור, 
עור  את  וללילה, המעשירים  ליום  בקרמים  קבוע  באופן  להשתמש  שיש 

הפנים בלחות ובונים את תאי העור במשך הלילה.
• מומלץ להשתמש במוצרים ללא בישום כדי לא לגרום לגירויים נוספים.

את  מייבש   שאינו  מוצק  או  נוזלי  עדין,  באל-סבון  להשתמש  מומלץ   •
העור.

יוצר שכבת  והוא  באמבט  אותו שמים  רחצה  בתחליב  להשתמש  ניתן   •
הגנה על העור לשימונו ומניעת התייבשות נוספת.

• טיפול בעור יבש נעשה גם מבפנים: צריכה של תוספי מזון חיוניים כמו 
אומגה 3 או מולטי ויטמין משלימה את העבודה.

כך תכיני את עורך לחורף
פותחים חורף טעים

טיפים

סוף סוף אפשר לומר שהקיץ מאחורינו ועונת 
החמים,  בימים  כך  כל  לה  שחיכינו  המרקים, 
יותר  ליבנו  את  שמשמח  דבר  אין  נפתחה. 
קר,  חורף  ביום  וטעימה  חמה  מרק  מקערת 
אבל בואו נודה - לאכול מרק לא תמיד מרגיש 
בעיקר  מכיל  הוא  לרוב  שלמה.  ארוחה  כמו 
לזמן  אותנו  ומשביע  מספק  לא  וירקות,  מים 
עבורכם  אספו  סוגת  המומחים של  מאד.  קצר 
כמה רעיונות שיהפכו כל מרק פשוט לארוחה 

מלאה, טעימה ומזינה:

גריסי  ירוקה,  כוסמת  הוסיפו   - סמיך  למרק 
שמתרככות  כתומות,  עדשים  ואפילו  פנינה 
במהירות והופכות את המרק למשביע בהרבה.

אפונה  ירקות  למרק  מוסיפים   - קרמי  למרק 
מאד  שהיא  עד  ומבשלים  ירוקה  או  צהובה 
את  תטחנו  ואם  נהדרת  החלבון  תוספת  רכה. 
המרק במעבד מזון או בלנדר מוט, תקבלו קרם 

חלק ונפלא.

למרק עשיר - אם אתם רוצים לוודא שקיבלתם 
את כל מה שהגוף שלכם זקוק לו בקערה אחת, 
קטניות,  וגם  דגנים  גם  הירקות  עם  לשלב  נסו 
למשל עדשים ירוקות ואורז עגול מלא, גרגירי 
חומוס עם חיטה או שעועית אדומה עם גריסים. 

השילוב של דגנים וקטניות יוצר חלבון מלא.

להרגיש  למרק  לגרום  כדי   - מפתיע  למרק 
שלנו  בכף  לדוג  אוהבים  אנחנו  יותר,  מספק 
פסטה,  לו  להוסיף  אפשר  טעימות.  הפתעות 
קוביות גדולות של שורשים כמו שורש סלרי, 
שומר או ארטישוק ירושלמי או למשל ערמונים 

שלמים.

למתכונים  חוזרים   - קלאסי  משביע  למרק 
שלהם  שהמרכיבים  ואהובים,  מוכרים 
מלכתחילה משביעים ועשירים. כזה הוא מרק 
שילוב  כלל  בדרך  בו  שיש  מרוקאי,  חרירה 
מרק  או  וגריסים  עדשים  חומוס,  גרגירי  של 
גם  הירקות  לצד  שמכיל  איטלקי  מינסטרונה 

שעועית ופסטה.

תפוחי אדמה
וברוקולי אפויים

הכנה:
בשלו את תפוחי האדמה 

עד שהיו רכים למחצה 
וקלפו אותם. אם תפוחי 

האדמה גדולים חתכו 
אותם לפרוסות עבות או 

לרבעים. 
ערבלו את הביצים 

בקערה, הוסיפו שמנת 
ומלח.

 ערבבו את תפוחי 
האדמה והברוקולי 

והניחו אותם בתבנית 
אפייה עמוקה מזכוכית 

משומנת בחמאה. 
שפכו את תערובת 

הביצים והשמנת על 
הירקות ופזרו גבינת 

פרמז'ן מעל. 
באדיבות: ספר המתכונים של מותג מוצרי היוקרה למטבח גורניה

מתכון

מאת: הילה פלאח
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

עריכה: עוזי קייש

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com

תפזורת בדים ואריגים

מאונך מאוזן

1.חרוץ,מתמיד,זריז וער בעבודתו. "בן עזאי בטלו ה____" )סוטה ט טו( )בלשון 
יחיד(

5.מעט מזער,קצת. "כמעט ____" )יחזקאל טז מז(
7.דפיקה וביחוד דפיקת זרם הדם מתוך התרגשות. "שם שתי ____" )רש"י בר' 

מא ח( )בלשון יחיד(
9.חומר אורגני שנרקב."מלא תרוד ____" )אהלות ב א( 

10.קיצץ,כרת. "____ עד פחות מטפח" )כלאים ב ד( )בלשון יחיד( )גוף 
שלישי,עבר(

12.חפירה עגולה מסביב לעץ,לשם השקייה. "ואין עושין ____ לגפנים" )מועד 
קטן א א()בלשון יחיד(

15.מחסה,מקלט. "לנו ____ ביהודה ובירושלם" )עזרא ט ט( )בהיפוך אותיות(
17.שאין בו טעם,חסר ערך. "אשה יפה ו___ טעם" )משלי יא כב( )בלשון זכר(

19.מפרשיות השבוע.
21.נכונות נפשית. "____ פתוח" )רש"י ברכות יז.(
22.חרפה,גנאי,דופי. "אהרן ל___" )שמות לב כה(

1.יופי,נועם,חן. "הנתן אמרי ____" )בראשית מט כא(
2.ציור או סמל חרות בעור הגוף."וכתבת ____ לא תתנו בכם" )ויקרא 

יט כח(
3.בשעת אמירה,בזמן קצר מאוד. "תוך כדי ____" )נזיר כ: (

4.זהירים ומקפידים ביותר במשהו."_____ המהדרין" )שבת כא: ( 
)בהיפוך אותיות(

6.עדיין לא."וכל שיח השדה ____ יהיה בארץ" )בראשית ב ה(
8.הגות,הגיון-הלב,הרהור. "בינה ____")תהלים ה ב( )לא בלשון סמיכות( 

)בלשון רבים(
11.איזה דבר שהוא,משהו."וראיתי ____ והגדתי לך" )שמואל א יט ג(

13.מלא עד אפס מקום. "מלא ו____" )תמיד ה ד(
14.לוח צר,קורה דקה. "נסר שמניח ___ ביניהם" )סוכה יח.(

16.אשה יולדת. "ממסמסין נפשה של ___" )בראשית רבה פב(
18.הקשבה מעולה. "____ קשב" )ישעיה כא ז(

20.לשונו חריפה ועוקצנית. ___ שחוט לשונו. )ירמיה ט ז(

אטון, משי, ארגמן, שני, בד, שש, בוץ, תולע, חור, תכלת, חורי, יריעת, עזים, כרפס

אנתאנאנאמאדבסנישא
ישרינמשישתאמארירש
סנשתגנזנסנלישאוסנ
ימשריעתדאנתכישיחג
סשאתתאמאישישתישסנ
אנתעישסנרנמאנאישא

שאיתדירשוסנישאסיש

שרשענירשחיאנאפירש
ישאילתדסנאנארשישא
שיאטיוינתסשכנתנשא
תשסנואתשסנישאישנא
סנאמאניתדנמאסנאנא
תשסנסנמאצובסנישרש
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נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו | רח’ כהנמן 151 | רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג  | רח’ נויפלד 15  | רח’ 
יגאל אלון 12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | רח’ פרדו 2 | רח’ חבקוק  25 | תורת חיים  1 | קלישר  17 | אלעד:  
רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’ | רח’ הריף 1 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22 | הלל 8 |  רח’ רשבי 15 | ברכפלד: רח' רשבי 35 |  קרית ספר: רח' נתיבות 
המשפט 40 | חיפה: מיכאל 9 | מיכאל 16 | טרומפלדור 54 | נתניה: שוהם 29 | לילינבלום 15 | האר"י 20  | עמנואל: חתם סופר 1 | בת ים: ניסנבאום 25

שני-רביעי
 28-30.10.19
כ"ט בתשרי-א' בחשון

40 גלילים
נייר טואלט טאצ'

6 ק"ג
סנו

1 ליטר
מרכך כביסה טאצ' אבקת כביסה

מקסימה

מידות: 13-6 ליטר
חיתולי האגיס צלחות גדולות 2 ב-

צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-

לפתניות 5 ב-

סכו"ם 3 ב-

משחת שיניים 
מקס פרש

200 גר'
'מעולה'

גודל: 7-9אנטקוביץ
בית השיטה

1.75 ק"ג
טבעול

ר.שמאי

בית השיטה

פרורי לחם רגיל/מוזהב שלישיית פיצהעוגיות בדלי

מועדים לשגרה
סופר מבצעים אחרי החגים

שימורי מלפפון

שניצל תירס/
נקניקיות

זיתים ירוקים
טבעות/חרוזית 400 גר'

עוגיות עבאדי

500 גר'
אסם

700 גר'
חלבי

100 יח'
ויסוצקי

איכות למהדרין
קוד: 3132161בלדי

קולגייט

1 ליטרבלדי
'מעולה'

עוף שלםתה ירוקמטרנה ללא שלביםפסטה/ספגטי 8

שמן זית למאורדג סלומון

1 ליטר
'מעולה'

1.5 ליטר

סוגים שונים
500-600 מ"ל

שמן קנולה

פפסי/סבן אפ/
מרינדה לא כולל מקס

רטבי 'מעולה' מארז דובונים 5*20 גר'/
במבה 10*15 גר'/4*60 גר'/

אפרופו 5*25 גר'/ 
ביסלי גריל 6*35 גר' 

ג'ל אוקסיג'ן
3 ליטר

סנו

1.5 ק"ג
כל טוב

תפו"ע חרמון/תפוז/קלמנטינהחצילגזר ארוז/בצלתפו"א לבן ארוז
סמיט/זהוב/גלה

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

790 3990

5 ב-
20

3 ב-
100 2490

רביעיית מגבוני 
האגיס

שני-שישי
28.10-1.11.19

כ"ט בתשרי-ג' בחשון

1090

שלישי-רביעי
 29-30.10.19

לק"גלק"גלק"גלק"גלק"גל' בתשרי-א' בחשון
290390390490690

חמישי-שישי
31.10-1.11.19 ב'-ג' בתשרי

1790

3 ב-
20

2 ב-
20

4 ב-
10

4 ב-

2490

1790

890 39901290

לק"ג

לק"ג

5990

2190

ליח'

ליח'

למארז
1190 990

3990

3190

10

3 ב-
1390

3 ב-
20

שמפו/מרכך נובו

2 ב-
1490

10
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