


סופר פארם מכון מור

שפתון גלוס עמיד

עיפרון עמיד 
שפתיים / עיניים 

בושם 
אייקון מאסק / ונילה 

 100 מל' 

איילנר אינטנס/ 
דיפליינר 

מייק אפ נטול שומן
סידרה 101

מסקרה
אניגמג' / פרססיוניסט 

מגוון ניקויים - 
ממבצע החודש 

סדרת אקווה גולט'

& 45

& 25

& 129

& 40

& 69

& 50

& 29

& 55

ב- 

ב- 

ב- 

ב- 

ב- 

ב- 

ב- 

ב- 

שעות פתיחה: א'-ה': 8:00-23:00, יום ו': 8:00-14:30, מוצ"ש: שעה מצאת שבת - 23:00 
מכבדים את כל קופות החולים

 ז'בוטינסקי 7, טל: 077-8882550

*עד לתאריך: 12.11.19*מינימום 4 יחידות מסוג בסניף

שילוב עוצמתי של קומפלקס רימונים וחומצה היאלורונית הגנה רב מימדית לעור פנים חלק, בריא וקורן

סרום / שמן לילהקרם עינייםקרם יום

65 & ליח'79 & ליח'109 & ליח'
 &

 16990
 &

 11990
 &

 9990

חגיגת מבצעים מבית



*3833  k.meuhedet.co.il

ברוך הבא
לרופא הפנימאי החדש

 ד"ר פבלו גולימסטוק בעל ותק של 30 שנה בקליניקה פרטית בארגנטינה
הצטרף למאוחדת בבני ברק

 שעות וימי קבלת קהל:
 מרפאת ירושלים 17 בימי ב׳–ד׳ 16:00-20:00

מרפאת אבני נזר בימי א׳-ה׳ 16:00-20:00 ו׳ 8:00-12:00 לסירוגין

 מנהלי קשרי לקוחות לכל שאלה ובקשה
 שמשון פרג טל: 052-7171496

 נתן צישינסקי טל: 053-3102444
מינדי זילברפרב טל: 055-6766273



להיכנס למטבח, להריח, לחוש, לטעום ולהרגיש... מוצרי הבישול והאפייה היוקרתיים של    ישדרגו עבורכם את חווית הבישול.
*תקף למוצרי    בלבד | המבצע תקף בסניפים: אהרונוביץ 12 בני ברק, רבי עקיבא 49 בני ברק, ירמיהו 24 ירושלים.

בס"ד

הסדרה החדשה

קונים ב- 400 ₪
משלמים רק

₪ 199  



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

40
בני

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

הוסיפו
בריאות לחיים!

בני

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל





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

בני

50

תלכו על זה...
 פעילות גופנית יעילה 

לשיפור התפקוד ומצב הרוח!

הוסיפו
בריאות לחיים!

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל



ח' חשוון תש"פ 886/11/19 בני ברק



 אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים
והליכי הוצאה לפועל, המלווה: מקס, כפוף לאישור ותנאי החברה

לבדיקת הלוואה משתלמת

03-6177802

לא לוקחים

  M_A_X-בלי לבדוק קודם ב
הלוואה

בשביל הדבר הבא





זה מוכח מדעית!
זה לא משחק ילדים

 

 

 

למעלה מ-90 שנות נסיון

מאות מחקרים רפואיים 

סטנדרט של חברת 
תרופות בינלאומית

סימילאק למהדרין
הוכח מדעית כתורם לעיכול קל ולהתפתחות תקינה 

לתשומת לב- חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
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שששטייגען

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 !

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

יותר מחמם, פחות מייבש!



בני ברק ח' חשוון תש"פ 12146/11/19

היוזמה השבועית: 
בחירות ישירות בין נתניהו לגנץ

מאת: ישראל פריי

יצירתיים  רעיונות  מעלה  הפוליטי  הפלונטר 
אחרים  ברצינות,  מוצעים  חלקם  מהסבך,  למוצא 
שהעלה  יוזמה  זו  הייתה  השבוע  תורן.  כ'ספין' 
יו"ר ש"ס השר אריה דרעי, ועיקריה: העברת חוק 
בהוראת שעה לקיום בחירות על ראשות הממשלה 

בלבד.
היוזמה עלתה לראשונה בישיבת ראשי 'הבלוק', 
שהתכנסו לאחר דחיות חוזרות ונשנות בלשכתו של 
נתניהו, בתום יום עמוס בכנסת. ההדלפות מהדיון 
חילופי  ועל  רוח,  וקוצר  דעות  חילוקי  על  לימדו 
יוזמותיה  דברים בין דרעי לבין איילת שקד, בצל 
לריכוך העמדות של ליברמן ושל החרדים בנושאי 
דת ומדינה, במטרה להושיב את כולם יחדיו תחת 

קואליציה ימנית.
מטרה  עומדת  דרעי,  שהציע  המתווה  מאחורי 
למניעת בחירות שלישיות כוללות, כמו גם אופציה 
מיליארדים.  למשק  שעולה  השבתון  יום  לביטול 
בחירות אישיות בין נתניהו לבין גנץ אמורות לתת 
והיא  הבוחר,  של  רצונו  בדבר  מוחלטת  הכרעה 
נובעת גם מתוך הבנה שהבעיות בדרך לכינונה של 
ממשלה בישראל הן פחות ערכיות ואידיאולוגיות 
אלא אישיות: המשך שלטונו של נתניהו או הנהגה 

חדשה בהובלת גנץ.
יו"ר  ח"כ מיקי זוהר - שהשבוע נבחר לתפקיד 
דודי  ח"כ  של  במקומו  בכנסת,  'הליכוד'  סיעת 
דרעי,  של  ביוזמה  צידד   – לשר  שמונה  אמסלם 
שהכנסת  רוצים  "אנחנו  כי  ל'ווינט'  בראיון  ואמר 
הזאת תישאר ואנחנו נבקש בחירה ישירה. אני לא 
אומר את זה כמובן על דעתו המוחלטת של נתניהו, 
אני באופן אישי אומר עכשיו מה אני חושב שצריך 
דבר  של  בסופו  שנתניהו  חושב  גם  ואני  לקרות 

יסכים לזה".
שקיימה  חברתית  ללכידות  ישראל  בוועידת 
שקד  איילת  השרה  אמרה  השמצה,  נגד  הליגה 
במצב  ישירה  לבחירה  דרעי  "יוזמת  לטעמה,  כי 
הנוכחי נכונה. נתמוך בה, החלו בכנסת לעבוד על 

החוק".
לדברי שקד, "ניתן לקיים בחירות עם אותו ספר 
במפלגות  המועמדים  שני  בין  שקיים,  בוחרים 
הגדולות ביותר. ניתן לעשות זאת בחודש ובלי יום 
חופש כדי לחסוך עלויות. אז יצטרכו לשבת יחד 
לראשות  המועמד  את  ישיר  באופן  בחר  העם  כי 
הממשלה. הדברים הם על דעת הימין החדש ועל 
הסכמה,  של  סוג  הייתה  סה"כ  דרעי.  אריה  דעת 
זה  על  לחשוב  שצריכים  אמרו  רבים  כנסת  חברי 
לא  רעיון  שזה  אמרו  מהליכוד  ח"כים  כמה  וגם 

רע".
בתגובה לדברים שנאמרו בין היתר על ידי חברי 
'הליכוד', הוציא דובר המפלגה הבהרה המסתייגת 
את  מקדם  לא  נתניהו  הממשלה  "ראש  מהיוזמה. 
ממשלת  הקמת  את  אלא  הישירה  הבחירה  חוק 
אחדות לאומית רחבה - הממשלה היחידה שאפשר 

להקים ושמדינת ישראל זקוקה לה בעת הזאת".

בניסיון למנוע בחירות שלישיות גורפות, העלה  יו"ר ש"ס שר הפנים אריה דרעי יוזמה: בחירות ישירות לראשות 
הממשלה בלבד • ח"כים בליכוד התלהבו, שקד קידמה את הרעיון אך ראש הממשלה הסתייג 

דרעי ונתניהו | צילום: יעקב כהן

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.

עד 36 תשלומים

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 

מבצעים 
מיוחדים 
למתחתנים 
ולמחותנים

חגיגת הנחות בשיא!

תנור
משולב גז

מגוון גדול של תנורים 
מכל החברות
במגוון צבעים

₪ 890
החל מ:

מקפיא
6 מגירות

תפעול מכני ונוח 
לשימוש

₪ 790

מקרר
DF 450

מקפיא עליון,
450 ליטר,

C :דירוג אנרגטי

₪ 1,490
מייבש כביסה

₪ 690

מגוון ענק של
מייבשי כביסה 
מכל המותגים

רק

כיריים 
חשמליות

4 גופי חימום,
משטח זכוכית 

קרמית

₪ 590
רק

מדיח כלים

₪ 990₪ 290

מזגן לחדר שינה
1 כ״ס

פעולה שקטה

₪ 890

מכונת כביסה

₪ 990

ועוד מאות מוצרים במבצעים מיוחדים!

7 ק״ג, דגם: 7010
15 תכניות כביסה,

תכנית אל קמט,
מיוצרת בתקן הגבוה 
של המכון האירופאי, 

A דרוג אנרגטי

1,590 1,9901,190

1,1901,1901,190
החל מ-

מגוון מדיחי כלים
אינטגרלי

/ חצי אינטגרלי
מהחברות המובילות

כיריים גז
מגוון גדול של כיריים

מכל החברות
במגוון צבעים

החל מ:

החל מ:

החל מ:

במקוםבמקום

במקוםבמקוםבמקום

1,3901,490
במקוםבמקום



15 בני ברקח' חשוון תש"פ 6/11/19

מאת: ישראל חבר

מתבססים   ,4000 בתיק  נתניהו  נגד  החשדות 
התקשורת  יועץ  של  העדות  על  רבה  במידה 
לשעבר ניר חפץ. אלא שתמלילי החקירה שפרסם 
 ,12 חדשות  פרשן  סגל,  עמית  בערב  שני  ביום 
מעלים סימני שאלה כבדים לגבי עדותו של ניר 

חפץ.
ציבורי  דיון  עוררה  סגל  עמית  של  חשיפתו 
באשר לדרך שבה הוצאה מחפץ ההסכמה לחתום 

על הסכם עד מדינה.
חפץ,  של  בעדויות  סגל,  של  החשיפה  ע"פ 
התגלו  המדינה,  עד  הסכם  על  שחתם  לאחר 
פגישות  על  לחוקרים  סיפר  גם  הוא  סתירות, 
שלא היו ואף שינה גרסאות מספר פעמים, במה 
שנראה כמו ניסיון לרצות את החוקרים, בעקבות 

לחצים בלתי אנושיים שהופעלו עליו.
החוקרים   ,12 לחדשות  שהגיע  מידע  לפי 
לו  לגרום  כדי  פסולים  לחצים  חפץ  על  הפעילו 
לחתום על הסכם עד המדינה ואף להחליף עורך 

דין.
כחלק ממאמצים אלו זימנה המשטרה לחקירה 
אדם נוסף שאינו קשור כלל לתיק 4000 בתירוץ 
קלוש, ובמהלך חקירתו נשאל אותו אדם שאלות 
לא רלוונטיות – כל זאת על מנת להפוך את חפץ 
איסור  צו  הוטל  זה  לחלק  באשר  מדינה.  לעד 
פרטי  את  התקשורת  כלי  על  האוסר  פרסום 

האירוע.
הלחצים אכן עשו את פעולתם – חפץ החליף 

עורך דין וחתם על ההסכם.
עמית  אמר  הכתבה,  של  שידורה  סיום  עם 
מאמצים  הערב  עשה  המשפטים  "משרד  סגל: 
גדולים בכדי למנוע את פרסום הפרטים של אותן 

טענות".
בנוסף, במהלך תקופת מעצרו הארוכה, כלומר 
חפץ  קיבל  המדינה,  עד  הסכם  על  שחתם  לפני 

יחס קשה מהחוקרים.
כי לאורך כל חקירתו הוא  מהתמלולים עולה 
התלונן על עקיצות הפשפשים, אך במקום טיפול 

הפציר בו החוקר לחתום על הסכם.
כשחפץ אומר לחוקר: "תן לי טיפול למה אני 
יוצא מדעתי מהגירודים האלה, זה פשוט משגע 
בתגובה:  החוקר  אותו  שאל   – הגירודים"  אותי 
"מה אתה רוצה שאני אעשה? זה לא מסכן חיי 

אדם. תפתח כפתור, קצת תעשה פו על המקום.
השתיקה(  זכות  על  )שמירה  אחת  "תשובה 
והסבל  והבלאגן  הגירודים  כל  את  לך  שווה 
וחוסר השינה הזה? אתה יודע מה מצחיק אותי? 
כל  ולא  בגוף  הפריחה  זה  אותך  שמטריד  שמה 
מה שאומרים לך. אנחנו מדברים פה על עשרות 
עקיצות. זה ייקח קצת יותר מכמה ימים, אבל זה 

עקיצה.
"מה שחשוב לי שאתה תבין, אם לא הבנת את 
זה עד עכשיו, זה שאנחנו יודעים הכל. ואנחנו גם 
יודעים ככה מהר מהר לנתח את המצבים, ולהבין 
בדיוק מי אתה ומה אתה ואת הסובבים שלך ואת 
המעגל שקרוב אליך, וכל מה שרק אפשר אנחנו 
מסודרת.  מאוד  מאוד  בצורה  דבר  דבר  נבדוק. 
לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך. אנחנו אוספים 
אתה  יודע  ואתה  מדברים.  ואנשים  נגדך,  ראיות 
שניה  עוד  והדלתות  שם  והרכבת  בתחנה  נמצא 
מי  ויש  ונוסע,  לרכבת  שנכנס  מי  ויש  נסגרות. 

שמתלבט. ומה קורה למי שמתלבט?"
טען  חפץ   12 בחדשות  שנחשף  כפי  בעדותו, 
על עצמו לא פעם שיש לו בעיות בזיכרון. "אני 
כבר מתבלבל לי מה אני זוכר מהחקירה ומה אני 
בחקירתו  חפץ  אמר  מתערבב",  זה  זוכר,  באמת 
יום אחרי שחתם על הסכם עד המדינה. בהזדמנות 
אחרת ציין: "זיכרון זה לא הצד החזק שלי. אני 
חלש בטווח ארוך, אני אזכור עכשיו הרבה אבל 

עוד חצי שנה אשכח".
גם אם ניר חפץ סובל מבעיות זיכרון, 15 הימים 
הרצופים שבהם היה עצור, מהתקופות הארוכות 
בתולדות המדינה לעבירות צווארון לבן, גרמו לו 
תאמינו,  לא  חלקם,   – חדשים  בפרטים  להיזכר 

מאירועים שבכלל לא התרחשו.
חפץ  הבטיח  המדינה  עד  הסכם  בחתימת 
בזק- עסקת  לאישור  נתניהו  את  לקשור  שיוכל 

אלוביץ'  פגישה משולשת של  תיאור  ידי  על  יס 
נתניהו ושלו.

בחקירתו הוא אכן מספר:
חפץ: "אני בהלם שאני זוכר".

חוקר: "אתה זוכר כי היו לך שבועיים לחפור 
רק בזה".

חפץ: "אתה יודע מה? נכון. לא ידעתי את זה 
על המוח האנושי".

חוקר: "הוא מזהה אינטרסים המוח האנושי".
ימים  כמה  ממש  היה  שזה  בטוח  "אני  חפץ: 

לענייני  בא  שאני  ידע  נתניהו  הבחירות.  לפני 
הבחירות, לא היה לו מושג על הדבר הזה".

יש רק בעיה אחת – באיכון הטלפונים מתגלה 
שלא היה שום מפגש משולש בתקופת הבחירות. 
התאריך היחיד שבו נפגשו השלושה הוא ארבעה 
 .2014 בנובמבר  ב-28  הבחירות,  לפני  חודשים 
כשמתברר  חקירתו  אחרי  חודשים  חמישה  לכן, 
שוב  מוזמן  חפץ  נכונה,  איננה  שמסר  שהגרסה 

ומנסה לתקן את גרסתו.
חפץ: "זה יכול להיות גם מיד אחרי הבחירות. 
המשא  בצוות  הייתי  הזו  בתקופה  כי  למה? 
יום  כל  כמעט  הייתי  גם  אז  הקואליציוני,  ומתן 
הייתה  שהפגישה  לי  שזכור  גם  מה  בירושלים. 
באווירה נינוחה, לכן זה לא הפליא אותי אם זה 
הפגישה  את  ביקשתי  הבחירות.  אחרי  גם  היה 

מדוד שרן".
אך בזמן הפגישה האמורה לא היה משא ומתן 

ושרן כלל לא כיהן בלשכת ראש הממשלה. 
אלא שכאן מתרחש דבר לא שגרתי ולא צפוי. 
חוקרים  מילים:  ארבע  רק  נרשמות  בפרוטוקול 

ונחקר יצאו מהחדר.
שלא  ארוכה  שעה  לאחר  חוזרים  כשהם 
החקירות  מחדר  התיעוד  מתועדת,  ולא  מדווחת 
מתחדש. חפץ פשוט נזכר בתאריך הנכון: "בואו 

נגיד סתם, עשרים ושמונה בנובמבר 2014".
שהו  וחפץ  החוקרים  שבה  בשעה  קרה  מה 
להיזכר  לחפץ  שגרם  החקירות  לחדר  מחוץ 
יכולים  רק  בתאריך המדויק של הפגישה? אתם 

לנחש.
על  דובר  כאשר  גם  נמשכו  הזיכרון  בעיות 
ברגר,  אבי  התקשורת  משרד  מנכ"ל  פיטורי 
של  בלחצו  נעשו  החשדות  כתב  שלפי  פיטורים 

שאול אלוביץ'.
שלח  לא  "אלוביץ'  המדינה:  עד  טען  תחילה 
אותי לדבר על זה עם ביבי. מעולם לא דיברתי עם 
ביבי על הפיטורים של ברגר, לא לפני ולא אחרי. 
לעולם לא. למיטב ידיעתי הוא פוטר כי הייתה לו 

אפס תקשורת עם ראש הממשלה".
למחרת הוא דווקא נזכר:

חוקר: "אתמול אמרת שלא דיברת עם ביבי על 
פיטורי ברגר. ואילו כיום אתה מציין שכן דיברת 

אתו. תסביר את הפער בבקשה".
עכשיו  החקירה,  ה…  כדי  תוך  "תוך,  חפץ: 
באחת השאלות שאתם שאלתם אותי זה הבליח 

לי בזיכרון, אבל… אבל הבליח כזיכרון כללי".
באשר  גם  התרחשו  דומים  זיכרון  תהליכי 
להורות  נתניהו  בידי  נשלח  חפץ  אם  לשאלה 
למנכ"ל משרד התקשורת להאט את קצב ירידת 
לאלוביץ'.  שיעזור  דבר  בזק,  של  המחירים 
שלא  אירועים  תיאר  אפילו  חפץ  אחר  במקרה 
יכלו להתקיים, אך החוקר הפנה את תשומת ליבו 

לעניין והציע לו למחוק את הפרטים.
כך למשל ציין חפץ שאלוביץ’ ביקש הארכה 
כשפעל לאשר את עסקת בזק-יס, למרות שהוא 

מעולם לא ביקש אחת כזו.
"אין  בתגובה:  נמסר  המשפטים  ממשרד 
בתקשורת.  השימוע  הליך  את  לנהל  בכוונתנו 
אחת  אף  אישר  לא  לממשלה  המשפטי  היועץ 
אין  כי  יובהר  בשאילתה.  הנטענות  מהפעולות 
העולות  הטענות  אמיתות  את  לאשר  באמור 

בשאילתה".
סגל,  של  החשיפה  פרסום  למחרת  בנוסף, 
השיגה  שבה  לדרך  מהעיתונאים  כמה  הגיבו 
המשטרה את הסכמתו של חפץ לחתום על הסכם 
עד המדינה. העיתונאי אבישי גרינצייג מ"גלובס" 
אמר בראיון רדיו: "חפץ קרס מרוב עייפות וכדי 
שלא יירדם, העמידו אותו וחקרו אותו בעמידה". 
פרקטיקות  "אלה  הוסיף:  סגל  אראל  העיתונאי 
חקירה של משטרים רודניים. מייבאים למשטרה 
חוקרות של  מיחידות  חקירה מהשב"כ?  שיטות 

צה"ל? מדובר פה בפצצות מתקתקות?"
הסערה  ובשל  הדברים  חשיפת  למחרת 
שנוצרה, פרסם היועץ המשפטי לממשלה אביחי 
פעולות  נמצא  "אם  לדברים:  תגובה  מנדלבליט 

לא תקינות בחקירת חפץ – נטפל בהן".
לשכת  יו"ר  קרא  הדברים,  פרסום  בעקבות 
המשפטי  ליועץ  חימי,  אבי  עו"ד  הדין,  עורכי 
חקירה  לבצע  מנדלבליט,  אביחי  לממשלה, 
יסודית שתבחן האם אכן הופעלו לחצים פסולים 
על ניר חפץ על מנת שיחתום על הסכם עד מדינה 

בתיק 4000, ולחשוף את ממצאיה בציבור. 
"אני קורא לגורמים האמונים מכוח החוק על 
תלונות  נציב   - והמשטרה  הפרקליטות  ביקורת 
הציבור על הפרקליטות וראשת מח"ש - להיכנס 
לעובי הקורה ולחקור חשדות אלה לאלתר", אמר 
יו"ר הלשכה. "לא ייתכן שרשות אכיפה תטיל צו 
הסבר  שתיתן  מבלי  חשדות  על  פרסום  איסור 

לציבור".

דרמה בתיק 4000: העיתונאי עמית סגל פרסם בחדשות 12 כי עדותו של עד המדינה ניר חפץ הושגה באופן פסול לאחר לחצים שהופעלו עליו שלא כחוק 
וכי עדותו של חפץ מלאת סתירות, שינויי גרסאות ועדויות על פגישות שלא היו • לשיא הגיעו הדברים כאשר באמצע החקירה נרשם בפרוטוקול: החוקר 

והנחקר יצאו מהחדר. לאחר כשעה ארוכה בה אין תיעוד, נזכר פתאום חפץ בתאריך הפגישה המדובר • מנדלבליט: "אם נמצא פעולות לא תקינות 
בחקירת חפץ – נטפל בהן" 

החשיפה שמסעירה את המערכת הפוליטית והמשפטית

עדות בסימן שאלה

שיטות מפוקפקות. עד המדינה ניר חפץ עמית סגל באולפן חדשות 12 )צילומי מסך: חדשות 12(
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זו המילה עליה חוזרים פעם אחר פעם  "אומץ" 
ומתן  המשא  בסוגיית  המעורבים  בכירים  גורמים 
הקואליציוני. זו המילה שחוזרת על עצמה במהלך 
השיחות שערכתי רק כשעולה שמו של יו"ר 'כחול 
שלו  הבעיה  את  מגדירים  הם  בכך  גנץ.  בני  לבן' 
להניע תהליך אמיתי של מו"מ קואליציוני וחתירה 
לגיבוש מסמך עקרונות שישמש כטיוטה ראשונית 
לקראת הגדרת קווי יסוד בדרך להסכם קואליציוני.

כאשר  האחת,  פעמיים.  עולה  האומץ  בעיית 
על  הנשענת  מיעוט  ממשלת  הקמת  על  מדברים 
תמיכה כזו או אחרת של הרשימה 
השניה,  המשותפת.  הערבית 
כאשר עולה אופציית פיצול 'כחול 
לקואליציה  גנץ  של  והליכה  לבן' 
מיש  השותף  וללא  נתניהו  עם 
עתיד המונח כריחיים על צווארו. 

בניגוד  כי  אומר  לגנץ  מקורב 
ממשלה  שהקמת  הרווחת  לדעה 
תחסל  הערבים  בתמיכת  צרה 
גנץ  של  העתידית  הקריירה  את 
אינו  הוא  הישראלית,  בפוליטיקה 
חושב כך ואף מוסיף נתון שקשה 
הרעיון  שבסיס  איתו  להתווכח 
היתה  לנתניהו  שאם  הוא  בו 
ממשלה  להקמת  האופציה  את 
בתמיכה של חברי הכנסת הערבים 
היה  הוא  המשותפת,  מהרשימה 
לשם  למצמץ.  בלי  זה  את  עושה 
נאום  את  נותן  היה  אף  הוא  כך 
חייו בדבר חשיבות שילוב החברה 
הערבית ונציגיה במשחק הפוליטי 
ההשקעה  חשיבות  ובדבר 
הארץ  ברחבי  הערביים  ביישובים 
בתחום  והן  התשתיות  בתחום  הן 

החינוך.
אין ספק שבנאום שכזה נתניהו 
נושא  את  בפרונט  מעמיד  היה 
במגזר  והרציחות  האלימות 
על  המוטלת  החובה  ואת  הערבי 
ראשי המדינה להשקיע כל משאב 
התופעה  את  למגר  כדי  אפשרי 
ואולי אף היה מציג תכנית חומש 
לטיפול במגזר הערבי. "לגנץ אין 
את זה", אומר הבכיר. "אין לו את 
האומץ הדרוש לשם כך כפי שאין 
לו את האומץ לקבל את ההחלטה 
להתפצל מיאיר לפיד, לקחת אליו 
את עושי דברו מקרב המפלגה וללכת למהלך שיציל 
את המדינה מסבב בחירות שלישי שרק ירחיב עוד 
בשנה  ישראל  מדינת  נמצאת  בו  המשבר  את  יותר 

האחרונה".
'כחול לבן'  בכיר בש"ס שהתייחס לנושא פילוג 
טען בלהט שהגיע הזמן להתפכח מהאשליה הזו וכי 
אין היתכנות למהלך שכזה. עוד הוסיף כי היסטורית 
כמעט שאין מהלכים שכאלו בפוליטיקה הישראלית 
שהיו רק בגלל שצד אחד היה חפץ בהם. גם אהוד 
 2011 בשנת  העבודה  ממפלגת  שהתפצל  ברק 
והקים את 'עצמאות', לא עשה את זה בגלל רצונו 
שהוא  בגלל  רק  אלא  קואליציה,  לקים  נתניהו  של 

העבודה  ממפלגת  להתנתק  רצה  האישית  ברמה 
ולהשתחרר מהכבלים שביקשו למנוע ממנו להיות 
הגיע  טרם  הבכיר,  טוען  כך  גנץ,  מהשלטון.  חלק 
יגיע,  אם  רב  וספק  להתפצל  רוצה  הוא  בו  לשלב 
מה שסותם את הגולל על האשליה הזו. בכלל, גנץ 
הקריירה  את  לסיים  רוצה  הוא  האם  החליט  טרם 
מעוניין  הוא  שמא  או  לבני  ציפי  כמו  הפוליטית 

לסיים כמו שאול מופז. 
והעובדה  גנץ  בני  של  הפוליטי  ניסיונו  חוסר 
הפוליטית  הפלטפורמה  של  אמיתי  מנהיג  שאינו 
הלימון  את  לעין.  בולטים  עומד,  הוא  שבראשה 
ושליחו  נתניהו  הסוף.  עד  נתניהו  סוחט  הזה 
גנץ  שאם  מבינים  לוין,  יריב  השר  למו"מ,  הבכיר 
מצליח להעביר במפלגתו את מתווה הנשיא על כל 
חברי  ושאר  בראש  שנתניהו  כולל  מכך,  המשתמע 
כשהם  לממשלה  מצטרפים  החרדים,  כולל  הגוש, 
זו  מהות,  על  ולא  תפקידים  על  בעיקר  מתפשרים 
תהיה שירת הברבור של נתניהו. רגע לאחר הקמת 
הממשלה תוגדר בבירור מהי נבצרות, ובאיזה שלב 
משפטי של נתניהו היא תחל, ומאותו רגע כל שנותר 
לגנץ זה להתפלל שמנדלבליט יודיע על הגשת כתב 
כדי  אפשרי  מהלך  כל  עושה  נתניהו  ולכן  אישום, 
להעמיד את גנץ בפוזיציית סרבן האחדות כדי שאת 
החשבון על סבב בחירות שלישי הבוחר הישראלי 

יעשה עם גנץ ולא איתו.
שכרתו  קואליציוניים  שותפים  יש  וגנץ  לנתניהו 
קתולית  חתונה  לא  זו  פוליטית  ברית  ברית.  איתם 
להימאס  מתחיל  לשותפים  גם  בו  שלב  ומגיע 
החלטות.  קבלת  לדרוש  מתחילים  והם  מהפלונטר 
אף אחד מהשותפים לא מעוניין בבחירות חוזרות. 
בשביל בנט ושקד זה אף עשוי להיות מוות פוליטי 
וסיום הפרק הזה בחייהם, ולכן שניהם מדברים בכל 
מקום בו מאפשרים להם לדבר. בעוד בנט שומר על 
ממלכתיות ודוחף את שני ראשי המפלגות הגדולות 
וברוב  לדעת  עצמה  את  מברברת  שקד  לאחדות, 
חוצפתה וממרום חצי המנדט אותו היא שווה, היא 
מרשה לעצמה לדרוש מהנציגות החרדית להתפשר 

בנושאים מהותיים. 
שקד לא עושה זאת סתם. לאחרונה היא מנהלת 
רצונה  וכל  ליברמן  איווט  עם  שיחות  מעט  לא 
ישראל  מדינת  את  שסיבך  לאיש  לדאוג  זה  כרגע 
שני  לסיבוב  גרר  ואף  מיותרת  בחירות  מערכת  עם 
והכל מתוך הבנה שאם המהלך יצליח, הוא ישמור 
לה אמונים במקרה בו גורם כלשהו בבית שברחוב 
בלפור יטיל וטו על מינויה לשרה בממשלת נתניהו 

הבאה שתקום, אם תקום. 
גם יו"ר ש"ס לא טומן ידו בצלחת ואם בישיבות 
הקבינט הוא קוצר שבחים מראש הממשלה ומאנשי 
מציע  הוא  אותם  יצירתיים  פתרונות  על  המקצוע 
במהלך הדיונים, הפעם הוא שיחרר לאוויר פתרון 
שעיקרו הוא הוראת שעה בה יועבר במהירות חוק 
לאחר  מיד  שתפוג  שעה  כהוראת  ישירה  בחירה 
הבחירות. נקודה נוספת בהצעה היא לוחות הזמנים. 
שלושה  של  זמן  פרק  יש  רגילות  שבבחירות  בעוד 
חודשים, בהוראת השעה יובהר שהבחירות תהיינה 
תוך חודש. פחות זמן, פחות כסף למשק הישראלי. 
נתניהו שבניגוד לראשי מפלגות הימין שקנו את 
ידיים, לא אהב את הפתרון היצירתי  הרעיון בשתי 
עם  התייעצו  "לא  לדרעי:  אמר  דרעי  הציע  אותו 

פעמים  שיש  ברורה  תשובה  קיבל  אך  הכלה", 
דרעי  מבחינת  הכלה.  עם  מתייעצים  לא  כבר  בהן 
הולכים  האחת,  סיבות.  משתי  אידיאלי  מצב  זהו 
הם  ורק  נתניהו  לבין  גנץ  בין  אישיות  לבחירות 
היא  השניה  והסיבה  עצמם.  של  בבחירות  עסוקים 
העובדה שבחירות כאלו יהיו לאחר הסכמה מכלל 
מפלגות הכנסת שמי שייבחר הוא ראש הממשלה. 
איתו  שילך  מהימין  מי  ייבחר,  גנץ  אם  גם  ממילא 
לא יואשם בפירוק הגוש. נתניהו שוקל את ההצעה 
הן מעצם היותה הגיונית והן בגלל חשש מביקורת 
הקרובים  בימים  שכבר  יתכן  בהחלט  אך  ציבורית, 
יתודרכו בכיוון שמציע ההצעה  שליחיו בתקשורת 
נהפך לחשוד פוטנציאלי לביצוע בגידה פוליטית.   

משחקים לידי נתניהו 
משחקות  החוק  אכיפת  שמערכת  נראה  שוב 
לידיים של נתניהו. אם בשבוע שעבר זה היה בדבר 
חקירתם של יועצי הניו-מדיה של נתניהו והחיטוט 
שם  כעת  שלהם,  הניידים  בטלפונים  חוקי  הלא 
המשחק זה שיטות החקירה שהופעלו על ניר חפץ, 
כתוצאה  ושלכאורה  נתניהו  של  יועצו  שהיה  מי 
מאותן שיטות הוא לא עמד בלחץ וחתם על הסכם 

עד מדינה כנגד נתניהו בתיק 4000. 
לבין  הפרקליטות  עם  המזוהים  העיתונאים  בין 
הימין  עם  אביו  מבית  כבר  המזוהה  סגל  עמית 
ונראה  הוכרעה  שלא  מחלוקת  ישנה  הישראלי, 
לגורמים  פוליגרף  לבדיקת  באשר  תוכרע  לא  שגם 
ראש  מתיקי  בהדלפות  הנחשד  גוף  מהפרקליטות, 

הממשלה בפרט ומתיקי נחקרים רבים בכלל. 
מקורות מידע הם צינור החמצן של כל עיתונאי 
באשר הוא. גם סגל יודע את זה וללא מקורות מידע 
היה  לא  הוא  הפוליטי,  בעולם  למיניהם  ומדליפים 
מצד  בהדלפות  כשמדובר  אך  שהגיע  לאן  מגיע 
גורמי אכיפת החוק זו כבר נחשבת חציית קו אדום 

שצריכה להיות מטופלת.
ביום שני חטפה עדת העיתונאים סנוקרת אדירה 
כשחשף עמית סגל עובדות מאופן חקירתו של עד 
המדינה ניר חפץ. החל מאותו רגע החלה הביקורת 
הציבורית כנגד הפרקליטות ומערכת אכיפת החוק 
לצבור תאוצה. גם אלדד יניב הנחשב למבקרו הגדול 
ביותר של נתניהו צייץ: "הפרסום שסגל הביא חייב 
להתפרסם במלואו גם אם יהיו לפרסום משמעויות 
בראיון  מפוזיציה".  חשובה  אמת  לכת.  מרחיקות 
לעיתונאית איילה חסון אף הקצין יניב ואמר: "לפי 
של  שיטות  אלו  פורסם,  שלא  ומה  שפורסם  מה 
מאפיה ולא של מדינה מתוקנת". אין ספק שללא צו 
איסור הפרסום העסק היה יוצא לגמרי משליטה וכל 
רצונה של הפרקליטות בשלב זה הוא להרוויח זמן 
על  אבל  ימות,  שהכלב  או  ימות  שהפריץ  שאו  כך 
היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט שהוא 
להסיר  להתעשת,  הפירמידה  בראש  שעומד  האיש 
יהיה  אשר  המחיר  ויהיה  הפרסום  איסור  צו  את 
הציבור במערכת  ולו במעט את אמון  להחזיר  כדי 
ובמידה  הבא  בשלב  ירודה.  מתדמית  שסובלת 
עליו  יהיה  יודח,  לא  הוא  מהמסקנות  וכתוצאה 
בדבר  תלויה  ובלתי  חיצונית  בדיקה  ועדת  למנות 
ובדבר  בישראל  כיום  הנהוגות  החקירה  שיטות 

חונים בכחול לבן

"לגנץ אין את זה", 
אומר הבכיר. "אין לו 
את האומץ הדרוש 
לשם כך כפי שאין לו 
את האומץ לקבל את 
ההחלטה להתפצל 
מיאיר לפיד, לקחת 
אליו את עושי דברו 
מקרב המפלגה 
וללכת למהלך שיציל 
את המדינה מסבב 
בחירות שלישי שרק 
ירחיב עוד יותר את 
המשבר בו נמצאת 
מדינת ישראל בשנה 
האחרונה"

גואל ועקנין
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גלויות  יהיו  ושמסקנותיה  נחקרים  של  זכויותיהם 
יהיו  לציבור ושחוקרי המשטרה על כל שלוחותיה 

מחויבים  להתנהל על פיהן.

נושאי הדגל
יצחק  לשעבר  הכנסת  חבר  של  האישי  מזלו 
תפילות. מסתבר  המון  זה משהו שמצריך  פינדרוס 
הכותל  פרוש,  מאיר  של  האדמו"ר  ליד  שמגורים 
המערבי, לא ממש מועילים אם אין לזה את תוספת 
התפילות והתחנונים. פינדרוס שכבר טעם את טעמה 
במליאת  העור  כסא  נוחות  את  והרגיש  הכנסת  של 
נכנס בעור שיניו, בסיבוב השני קפץ  הכנסת אליה 
שטרית  קטי  של  ורוגזה  הליכוד  של  רוגזו  עליו 
וכעת השניים מתגוששים  לכנסת  שנכנסה במקומו 

בבתי המשפט.
פינדרוס  שיצחק  נתבשרנו  האחרון  החג  במהלך 
עומד להתמנות לתפקיד מזכ"ל דגל התורה, תפקיד 
משה  חה"כ  שנים  עשרות  ומזה  כיום  מחזיק  אותו 
גפני שנאלץ להיפרד ממנו רק פעם אחת ולתקופה 
מסוימת לטובת יעקב אשר, בימים שטרם חל עליו 
החוק הנורווגי. איכשהו המינוי לא מבשיל והסגירות 
חילופי  ביצוע  לטובת  להיות  שאמורות  האחרונות 
לידי  מבשילים  לא  התורה  דגל  בהנהלת  הגברי 
טוענים  בסוגיה  גורמים המעורים  לא מעט  מעשה. 
שישנן תביעות אצבע של אורי מקלב בעיכוב ביצוע 
גפני.  הוא משה  בסיפור  היחיד  "המפסיד"  המינוי. 
העובדה  מכח  הן  יכול  כל  מזכ"ל  הוא  הכל  אחרי 
שהוא זה שמשמש בתפקיד והן מכח האישיות שלו 

החביבה על מרבית אנשי השטח של המפלגה. 
פעילי  עם  והמפגשים  הארץ  ברחבי  הסיורים 
חלק  הם  ואתר  אתר  בכל  די  הערים  וראשי  השטח 
בכובעו  גפני  של  הציבורית  מפעילותו  נפרד  בלתי 
כמוהו  הזה  מהמקום  ונישולו  המפלגה  כמזכ"ל 
בוועדת  נמצא  הראשי  )הברז  הרזרבה  ברז  כסגירת 
הכספים( בבלון החמצן של צוללן. גפני גם מסויט 
אדם  שהיה  אשר,  יעקב  עם  שבוצע  זהה  ממהלך 
וגם  עצמו,  של  החליל  לפי  וניגן  לחלוטין  עצמאי 
לאחר שכבר נכנס לכנסת לאחר קיום החוק הנורווגי 
גפני  ולשם  קטן  לא  ראש  כאב  לו  יצר  עדיין  הוא 
מגיע  היה  העיכוב  שאם  כך  לחזור.  רוצה  היה  לא 
מכיוונו של גפני עוד היה ניתן להבין ובפרט לאור 
היחידה  כמעט  הוועדה  כיו"ר  שלו  הצפוף  הלו"ז 
שגורמים  הוא  הגדול  הפלא  בכנסת.  שמתפקדת 
כמי  מקלב  אורי  על  מצביעים  התורה  דגל  מתוך 
בכיר  גורם  עמו.  וטעמו  המינוי  ביצוע  לאי  שפועל 

בית  עם  מתואם  פינדרוס  כי  אומר  התורה  בדגל 
בעיקר  אך  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן 
התורה שלשם  מרן שר  בבית  חזקה  נהנה מתמיכה 
במעמדו  מפיחות  חושש  והאחרון  מקלב  קשור  גם 
אחרים  גורמים  למזכ"ל.   פינדרוס  מינוי  בעקבות 
במפלגה תולים את בחישתו של אורי מקלב בסיפור 
מסיבה אחרת לחלוטין. לשיטתם, מקלב כמו רבים 
מקרב המפלגה לא מבינים מדוע המינוי נחוץ ומדוע 
בשכר  לג'וב  לדאוג  החובה  המפלגה  על  מוטלת 
"דגל  לכנסת.  נכנס  לא  הנוכחי  שבסבב  למי  גבוה 
התורה היא לא ש"ס שמרושתת במרבית הרשויות 
בארץ ומפלגה בת שלושה מנדטים בכנסת ממש לא 
בדגל  בכיר  לי  אומר  בשכר",  פעיל  מזכ"ל  צריכה 
מספר  להחזיק  ניתן  הזה  "בשכר  ומוסיף:  התורה 
עובדים שיתנו מענה לפניות ציבור והתועלת מהם 

למפלגה תהיה גדולה בהרבה". 
שלא  מתעקשים  מקלב  של  בלשכתו  כך,  או  כך 
שנשכב  זה  הוא  מקלב  ואורי  הדברים  פני  הם  כך 
יהיה  שפינדרוס  הרשימות  הגשת  בליל  הגדר  על 
והוא עושה הכל כדי  הרביעי ברשימת דגל התורה 
לסיים מהר ככל שניתן את הליך מינויו של פינדרוס 

למזכ"ל המפלגה.

דבר המלך 
בעולם  ביותר  הבולט  השם  הוא  פירר  אלימלך 
הייעוץ הרפואי הבלתי ממסדי. ארגונו נקרא 'עזרה 
שהולך  מי  אין  ל"ע,  מחלה  בשעת  אבל  למרפא' 
להתייעץ במשרדי עזרה למרפא, אבל יש מי שהולך 
אחד  איש  של  מותג  זה.  ככה  פירר.  עם  להתייעץ 

שסביבו הוקם ארגון. 
הזה.  האחד  האיש  סביב  הארץ  סערה  השבוע 
תרומה  להיות  אמורות  היו  שהכנסותיו  גאלה  ערב 
בגלל  המדינה  את  הסעיר  פירר  הרב  של  לארגונו 
סיבה אחת ויחידה והיא אמונתו הדתית של האיש. 
ולא  זמרים  ורק  אך  יופיעו  הזה  שבערב  העובדה 
אין  לסחרור.  ישראל  מדינת  את  הכניסה  זמרות, 
בקריסה,  הבריאות  מערכת  תקציב,  אין  ממשלה, 
נחקרים  עצורים  מתקפה,  בפני  החוק  שלטון 
בשיטות של מאפיה וכל מה שעניין את ראשי הטרור 
המחשבתי השוטפים את המדינה בגל של פמיניזם 
מאוס, זו העובדה שלא תהיה זמרת בערב ההוקרה 
לארגון החשוב 'עזרה למרפא' ולעומד בראשו הרב 

אלימלך פירר, אירוע שבינתיים בוטל. 
טרור  ארגוני  מספר  להם  קמו  אחרונות  בשנים 
עוולות מזמן  "לתקן"  מחשבתיים שבניסיון שלהם 

בדרכם  שנקרה  מה  כל  דורסים  הם  המדינה,  קום 
מבלי להבחין בין טוב לרע. אין שום ספק שפגיעה 
בבן אנוש היא אסורה בתכלית האיסור, אבל גם אין 
טובה  חברה  כאן  לבנות  הרצון  שבשם  סיבה  שום 

תירמס  כביכול,  יותר 
כל  אדם,  של  אמונתו 
אדם גם אם לא קוראים 
זה  דבר  פירר.  הרב  לו 
כאשר  שבעתיים  נכון 
של  באמונתו  הכרה 
עליה  והשמירה  אדם 
באופן  מסייעות  היו 
חולים  לאלפי  ישיר 
כנראה  ובעולם.  בארץ 
התכוונה  לזה  שבדיוק 
בבא  במסכת  הגמרא 
בהתייחסותה  קמא 
"כיוון  המוות:  למלאך 
למשחית  רשות  שניתנה 
מבחין  אינו  להשחית 
סופו  לרשע".  צדיק  בין 
ולא  תחילתו  על  מעיד 
ומניעת  החברה  תיקון 
רצונם  היה  נשים  הדרת 
של עובדי דת הפמיניזם, 
רק ניסיון של השתלטות 
במרחב  השיח  על 
הציבורי והצרת צעדיהם 
המתרחקים  אלו  כל  של 

מעבודת האלילים הזו. 
שולח  הזה  המקרה 
פנימה  גם  ביקורת  חיצי 
אל תוך ההתנהלות שלנו 
המרחב  בתוך  החרדים 
הישראלי הכללי. אירוע 
הכללי  לציבור  שנועד 
היא  בו  ושהישיבה 
קטעי  ושאת  מעורבת 
בו  וההנחיה  הקישור 
לעשות  אמורה  הייתה 
בעולם  מוכרת  ידוענית 

מארגני  של  דעתם  על  זה  כשכל  הכללית,  המדיה 
פירר  הרב  של  לארגונו  הקשורים  וגורמים  האירוע 
שהחלה  שעה  כפיהם  בניקיון  לרחוץ  יכולים  לא 
צריך לרצות  רק  היה  הסערה. לא חסרים פתרונות, 
למצוא אותם. יועץ אסטרטגי טוב היה יכול למנוע 

מהרב פירר את המבוכה אותה עבר השבוע.

דרוש אומץ פוליטי. נתניהו וגנץ באזכרה לשמעון פרס | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

על היועץ המשפטי 
לממשלה אביחי 

מנדלבליט, העומד בראש 
הפירמידה, להתעשת, 

להסיר את צו איסור 
הפרסום ויהיה המחיר אשר 
יהיה כדי להחזיר ולו במעט 
את אמון הציבור במערכת 
שסובלת מתדמית ירודה. 

בשלב הבא ובמידה 
וכתוצאה מהמסקנות הוא 
לא יודח, יהיה עליו למנות 

ועדת בדיקה חיצונית 
ובלתי תלויה בדבר שיטות 

החקירה הנהוגות כיום 
בישראל ובדבר זכויותיהם 

של נחקרים
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אין שוטים בפרקליטות. אחרת, אולי הייתה מנצנצת בהם רוח נבואה, ומונעת 
במה  נתניהו',  'תיקי  כרגע  שמכונה  העצומה  הפארסה  את  מלכתחילה  מהם 

שעוד עשוי להתפתח לרעידת אדמה שתזעזע את אמות הספים בפרקליטות.
מצד שני יש שם כמה שוטים. אחרת קשה להבין מי אישר את חתימת הסכם 
עד  אלוביץ'-בזק-יס-וואלה(,  )תיק   4,000 בתיק  חפץ  ניר  עם  המדינה'  'עד 
שסותר את עצמו שוב ושוב, ממציא סיפורים שלא ייתכנו ולא נבראו, משנה 
גרסאות ומאלתר תוך כדי תנועה. קשה להאמין שזה הנכס המרכזי של התביעה 

בפרשה שליוותה את עם ישראל בשנה האחרונה.
בשני בערב חשף הפרשן הפוליטי עמית סגל קטעים מתמלילי חקירתו של 
חפץ, חקירת קרקס מביכה. על פניו, קשה לראות פרקליט שיעז להעלות אותו 
לדוכן העדים, גם הסטאז'ר של עו"ד עמית חדד יוכל לקרוע אותו לגזרים, עם 

שתי ידיים קשורות מאחור ומתוך שינה.
הנה כמה דוגמאות נבחרות, לא נגענו. 

עד  הסכם  על  החתימה  ואחרי  לפני  הבאים  הדברים  את  אמר  חפץ  ניר 
המדינה: "אני כבר מתבלבל לי מה אני זוכר מהחקירה ומה אני באמת זוכר, זה 
מתערבב". ובהזדמנות אחרת: "זיכרון זה לא הצד החזק שלי. אני חלש בטווח 

ארוך, אני אזכור עכשיו הרבה אבל עוד חצי שנה אשכח".
נתניהו  את  לקשור  שביכולתו  המדינה  עד  הסכם  בחתימת  מבטיח  חפץ 
והוא.  נתניהו  אלוביץ',  של  פגישה  תיאור  ידי  על  יס,  בזק  עסקת  לאישור 
כשנשבר, אומר חפץ: "אני בטוח שזה היה ממש כמה ימים לפני הבחירות. 
נתניהו ידע שאני בא לענייני הבחירות, לא היה לו מושג על הדבר הזה". יש רק 
בעיה אחת - באיכון הטלפונים מתגלה שלא היה שום מפגש משולש בתקופת 
הבחירות,  לפני  חודשים   4 הוא  יחדיו  אוכנו  שבו  היחיד  התאריך  הבחירות. 

ב-28 בנובמבר 2014.
נכונה,  איננה  שמסר  שהגרסה  כשמתברר  חקירתו,  אחרי  חודשים  חמישה 
חפץ מוזמן שוב בניסיון לתקן את גרסתו. הוא מגיע מלא רצון טוב, אבל רק 
גם מיד אחרי הבחירות. למה?  יכול להיות  "זה  מסבך את העניינים ומספר: 
הייתי כמעט  גם  אז  ומתן הקואליציוני,  בצוות המשא  הייתי  הזו  כי בתקופה 
כל בירושלים. מה גם שזכור לי שהפגישה הייתה באווירה נינוחה, לכן זה לא 
הפליא אותי אם זה היה גם אחרי הבחירות. ביקשתי את הפגישה מדוד שרן".

ושוב יש בעיה - בזמן הפגישה לא היה משא ומתן ולא היה שרן, שכלל לא 
כיהן אז בלשכת ראש הממשלה. בפרוטוקול נרשם בשלב זה "חוקרים ונחקר 
"בואו  והתיעוד מתחדש, פתאום חפץ שולף:  חוזרים  יצאו מהחדר". כשהם 
נגיד סתם עשרים ושמונה בנובמבר 2014". אחרי שני ניסיונות כושלים ובתום 
והוא  נוקב בדיוק בתאריך המתאים –  מפגש שלא תועד עם החוקרים, חפץ 

מוצא את דרכו אל כתב החשדות.
בעיות הזיכרון נמשכות גם כאשר מדובר על פיטורי מנכ"ל משרד התקשורת 
אבי ברגר, שלפי כתב החשדות נעשו בלחצו של אלוביץ'. "אלוביץ' לא שלח 
אותי לדבר על זה עם ביבי", יאמר עד המדינה. "מעולם לא דיברתי עם ביבי על 
הפיטורים של ברגר, לא לפני ולא אחרי. לעולם לא. למיטב ידיעתי הוא פוטר 

כי הייתה לו אפס תקשורת עם ראש הממשלה".
ביבי  עם  דיברת  שלא  אמרת  אתמול  שואל:  החוקר  נזכר.  חפץ  למחרת 
כיום אתה מציין שכן דיברת אתו. תסביר את הפער  ואילו  על פיטורי ברגר, 
השאלות  באחת  עכשיו  ה...החקירה,  כדי  תוך  "תוך,  משיב:  חפץ  בבקשה. 
שאתם שאלתם אותי זה הבליח לי בזיכרון, אבל... אבל הבליח כזיכרון כללי".

לפעמים חפץ יוצא מגדרו, ומתאר אירועים שלא יכלו להתקיים, כך אפרופו 
נזכרתי  יס: "אגב  פגישה שבה לכאורה אלוביץ' פועל לאשר את עסקת בזק 
בעוד משהו, שאלתי את אלוביץ מדוע אינך פונה לבקש ארכה, ואז הוא ענה 
שהוא גם ביקש ארכה. תוך כדי שדיברתי זה צף לי. זה פשוט צף לי". אלא 
מגיב:  וחפץ  אותו  לכוון  מנסה  החוקר  הארכה.  ביקש  לא  מעולם  שאלוביץ' 
למחוק  רוצה  אתה  החוקר:  תגובת  אומר?"  שאני  מה  פנימית  סתירה  "יוצא 

את זה?
נעשה  סגל,  לדברי  פורסם,  שלא  במה  דווקא  הוא  הסיפור  של  שיאו  אבל 
תרגיל מלוכלך בגיוס חפץ, כולל לחץ אישי פסול וכבד. אלא שבפרקליטות 
כל  התנדפו  לאן  מעניין  הסיפור.  פרטי  על  פרסום  איסור  צו  והוציאו  נבהלו 

אבירי זכויות ההדלפות וחובבי חופש המידע...

מודל אולמרט
להיזכר  להם  כדאי  מהארון,  ורודות  שמפניות  מחלצים  שבבלפור  לפני 
כשהתפרסמו  עמוק  וו  דז'ה  חוו  משפט  חובבי  מעט  לא  אולמרט.  בתקדים 
תמלילי חקירת חפץ. גם אז, כשל עד המדינה שעוד נודע בראשי התיבות של 
שמו ש.ד. בעדותו, שגה בגרסאות שונות ולא עורר עודף אמינות באופן כללי. 
זיכרונות  ולשלוח אותו לכתוב  רוזן להרשיע את אולמרט  זה הספיק לשופט 

מאחורי הסורגים.
בשונה מהמקרה ההוא, כאן התגלה המחדל עוד טרם הגשת כתב האישום, 
כך שהכל תלוי במנדלבליט. האם היועמ"ש ישים את יהבו על האיבה הטבעית 
שרוחשת מערכת המשפט לנתניהו ויגיש כתב אישום בתיק 4000, או שלאור 
 –  3000 תיק  )אחרי  נוסף  תיק  וימחק  חפץ  של  עדותו  את  יפסול  הממצאים 

פרשת הצוללות, שכבר נגנז(.
כך או כך, המשמעות של הגילויים הללו, שמצטרפים לרשימה ארוכה של 
עוזריו,  מקורביו,  נתניהו,  בתיקי  והפרקליטות  המשטרה  של  מביכים  כשלים 
דובריו ושאר אנשיו, צפויה להכות חזק ובעוצמה רבה במערכת אכיפת החוק, 

שהאמון הציבורי בה נשחק עד דק. 
על  בשתיקה  לעבור  יאפשר  לא  הציבור  לפני,  כבר  ואולי  שאחרי,  ביום 
התנהלות כזו ויידרש בדק בית מקיף. הבחירות הבאות לא יהיו על ביבי וטיבי 
אלא על ניצן ובן ארי, לא על מדינת הלכה אלא על מדינת משטרה, במוקד לא 

תעמוד ממשלה עם הערבים - אלא ממשלת הפרקליטים.

אל תעצבנו את גפני
הנה טיפ לחבריי האגודאים - אל תעצבנו את גפני. בעצם, אל תעצבנו את 

הליטאים בכלל, בסוף, יש לכם רק מה להפסיד.

אין חפץ בו

אבי גרינצייג / על סדר היום

יצא מלך. פירר | צילום: קובי גדעון, לע"מ

ביום שאחרי, ואולי 
כבר לפני, הציבור 
לא יאפשר לעבור 

בשתיקה על התנהלות 
כזו ויידרש בדק בית 

מקיף. הבחירות 
הבאות לא יהיו על ביבי 

וטיבי אלא על ניצן ובן 
ארי, לא על מדינת 

הלכה אלא על מדינת 
משטרה, במוקד 

לא תעמוד ממשלה 
עם הערבים - אלא 

ממשלת הפרקליטים
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 כאן אפשר לדבר. בנט באזכרה למרן הגר"ע יוסף זצ"ל | צילום: יעקב כהן 

בבית היהודי נשמעו 
לאחר הבחירות טענות 
חריפות על בנט 
ושקד, שקיבלו שלושה 
מקומות והביאו בקושי 
גידול של שני מנדטים. 
אך טבעי הוא שהצמד, 
שדרכם לליכוד חסומה 
לבינתיים, יתקשה 
למצוא בית פוליטי 
חדש 'לעשות עליו 
סיבוב' לקראת סיבוב 
שלישי

ריקודי  על  רבים  חסידיים  בחוגים  התלוננו  בדיוק  שנה  לפני 
ה-6-3 שנרשמו במטה דגל התורה בירושלים לאחר הנוק אאוט 
לדגל  הארצית  ברמה  מרשימים  בהישגים  גם  )שלווה  המקומי 

התורה מול אגודת ישראל(.
התגובה הליטאית האחראית התבטאה מיד לאחר מכן בהסכם 
ה-50:50 במישור הארצי. כפי שאמר בזמנו חכ"ל )חבר הכנסת 
השורות  לכותב  פינדרוס  יצחק  לעתיד(  גם  ואי"ה  לשעבר, 
בראיון כאן ב'קו עיתונות', "לא רצינו שאף אחד ירגיש פגוע". 
או במילים אחרות, לכולם ברור שיש יותר ליטאים, אבל אנחנו 
לא רוצים לייצר תחושה של דריסה פוליטית ולכן התפשרנו על 

.50:50
ובסימולציות  המספרים  במשחקי  אתכם  להלאות  מבלי 
90 אלף קול  השונות, נסכם בקצרה כי כוחה של אגודה נע בין 
)לדעת  קול  אלף   120 ועד  דגל(  שבחוגי  המחמירים  )לדעת 
המפריזים שבחוגי אגודה(, מה שמותיר בין 150 אלף ל180 אלף 
קול מבית 'דגל התורה'. על כל זה חשוב להוסיף פרט משמעותי, 
בריצה נפרדת צפויה כל מפלגה להגדיל את המאגר הטבעי בכ-

המערכות  בשתי  בירושלים  הבחירות  שהוכיחו  )כפי   10-20%
האחרונות(.

התורה  שדגל  הזו,  המספרים  תורת  של  העיקרית  המשמעות 
יכולה להרשות לעצמה לרוץ בנפרד ולהתמודד בכבוד עם אחוז 
שבשום  ישראל  אגודת  לעומת  לטפס,  ימשיך  אם  גם  החסימה, 
תרחיש לא תצליח לעבור אותו לבד. ובפוליטיקה, מי שמחזיק 

אקדח טעון זוכה בכל הקופה.
המשמעות הנוספת היא שבמשך עשורים רבים זכו החסידים 
בנוהג  פוליטי.  ובכוח  בייצוג  בעליל  מוצדק  בלתי  ליתרון 
הפחות  ולכל  נגדי  פיצוי  דורשת  התורה  דגל  הייתה  שבעולם, 
איזון מותאם מציאות, אבל כאמור, מטעמי שלום ואחריות נמנעו 

הליטאים מצעד שכזה.
אבל, וזה אבל גדול מאוד, מה שקרה לפני שנה צריך להיות 
והוכיחו  עוד  לא  אמרו  הליטאים  לאגודה,  ובוהק  גדול  איתות 
אחת ולתמיד את פערי הכוחות הבלתי נתפסים. כעת, מתפקידם 
קצות  על  והמהלכים  המפייסים  בעמדת  להיות  האגודאים  של 

האצבעות.
אך מתבקש, כי אם משום מה התהליך המשפטי ייתקע והרכבת 
הממשלה לעת עתה לא תכלול את יהדות התורה, יתפטר הנציג 
השביעי )או אחר, בהתאם לכללי הרוטציה הפנימיים והמורכבים 
של אגודת ישראל( מעצמו לטובת הנציג הרביעי של דגל התורה. 
עוד  הרביעיה  כל  אחרת  וטריקים,  שטיקים  ובלי  קונצים  בלי 

עשויה לחתום אבטלה בסיבוב הבא.

שובר ימינה
בפוליטיקה, כמו בכל מקצוע, הניסיון שווה את משקלו בזהב. 

בכלל, התנהלות פוליטית היא לא עסק לטירונים, כפי שמוכיח 
המקרה העצוב של נפתלי בנט.

קצרה  בקריירה  לעשות  הספיק  לשנות,  שבא  יקר  אח  בנט, 
יחסית כל שגיאה אפשרית בפוליטיקה הישראלית. הוא שבר את 
הברית המסורתית של הדתיים לאומיים והחרדים ובקושי הצליח 
אחוז  את  לעבור  לא  כדי  יציבה  מפלגה  מהנהגת  פרש  לתקן, 
נדמה שהוא שוגה  צ'אנס לתקן, עכשיו,  קיבל  ולמזלו  החסימה 

בשלישית וקשה לדעת מי יוכל לתקן.
את  מבחינתו  משחרר  שהוא  בנט  הודיע  השבוע  בתחילת 
נתניהו ממחויבות לגוש, העיקר שיוכל למנוע בחירות ולהרכיב 
שמעוניין  פוליטיקאי  של  אחראית  אמירה  פניו,  על  ממשלה. 

למנוע בחירות.
בנט  שגם  היא  הזו  באמירה  הכפולה  המשמעות  בפועל, 
מוכן לראות את עצמו משוחרר מהגוש אם המטרה של מניעת 
השועלים  שומעים  הזה  הסאב-טקסט  את  תתגשם.  הבחירות 
במקרה  כי  ההבנה  מצטרפת  לזה  ולפיד,  ליברמן  הפוליטיים 
של סיבוב בחירות שלישי עשוי בנט לצאת קירח מכאן ומכאן, 

והופס, נמצא הסדק בגוש.
נכון, יש נסיבות מקלות, בבית היהודי נשמעו לאחר הבחירות 
טענות חריפות על בנט ושקד, שקיבלו שלושה מקומות והביאו 
גידול של שני מנדטים. אך טבעי הוא שהצמד, שדרכם  בקושי 
חדש  פוליטי  בית  למצוא  יתקשה  לבינתיים,  חסומה  לליכוד 
שהם  הגיוני  לכן,  שלישי.  סיבוב  לקראת  סיבוב'  עליו  'לעשות 

יעשו את המאמץ הרב ביותר למנוע מערכת בחירות כזו.
שקד  איילת  של  במחלוקת  שנויה  התבטאות  מסביר  גם  זה 
ולהתגמש.  להתפשר  החרדיות  למפלגות  קראה  כאשר  השבוע, 
שקד קוראת את המפה הפוליטית מצוין ומבינה שממשלת אחדות 
ממשלת  ירכיב  לא  גנץ  נראה,  שזה  וכמו  בקרוב  תקום  לא  כבר 
המולדת  להצלת  אופציות  שתי  רק  שמותיר  מה  מרכז-שמאל, 
או  הימין-חרדים,  וגוש  ליברמן  בין  מחודש  איחוד   – והכיסא 
בגידה של אנשי הימין החדש בבלוק והצטרפות לממשלת גנץ-

לא  מימין  להכשר  שיזכה  ליברמן  האחרון,  )בתסריט  ליברמן 
יהסס להיכנס לממשלת 55 שנשענת על תמיכת הערבים מבחוץ(.
לאחר  בפרט  ראשון,  יישבר  אכן  בנט  אם  לדעת  מוקדם  עוד 
שזכה לחיבוק דוב מנתניהו בדמות הצעה למינוי כשר. דבר אחד 
בטוח, על מילה שלא נאמרה - איש טרם התחרט. בינתיים, כדאי 
לספק  יוכל  במיקרופון  הצורך  את  שתיקה,  על  לשמור  לנפתלי 

באירועי זיכרון שמארגנת סיעת ש"ס בכנסת, לזכר מרן זצ"ל.

חדש ימינו
בינתיים, נדמה שהתסריט של שקד, לפיו ליברמן חוזר לחיק 
נתניהו תמורת פינוקים מפליגים )תיק הביטחון, רוטציה חלקית 
בראשות הממשלה, הישגים מסוימים בנושאי דת ומדינה( עשוי 

לקרום עור וגידים.

מבין  חוזרת,  בחירות  במערכת  שלמה  מדינה  ששיגע  אחרי 
ג' הן אסון פוטנציאלי עבורו. הבוחרים  ליברמן שבחירות סבב 
שנתנו לו צ'אנס לאכוף ממשלת אחדות חילונית – ידרשו קבלות 
סולם  להיות  עשוי  האידיאלי  הפתרון  לספק.  יכול  לא  שאיווט 

שיאפשר לו לרדת מהעץ.
אולי לזה כיוון יו"ר ש"ס השר דרעי כשהציע השבוע לערוך 
בחירות ישירות לראשות הממשלה. על פניו, דרעי שפיקח היה, 
לראשות  אישיות  בחירות  יעזרו  מה  וכי  כזו.  שטות  יגיד  לא 
הממשלה, אם הדמות שתנצח בהן לא תוכל להרכיב קואליציה? 
נניח שנתניהו ינצח, האם יתייצבו למחרת חברי הכנסת של 'כחול 

לבן' בשורה, יכו על חטא ויחברו לממשלה בראשותו?
הוא  אותו  איווט,  של  לאוזניו  בכלל  דיבר  שדרעי  יתכן  אבל 
מכיר היטב. אתה הרי לשון מאזניים ויש לך בעיה לקבל החלטה 
לך  הרי  לליברמן,  דרעי  יאמר  שלך,  הבחירות  להבטחת  בניגוד 
יזכה  שהוא  ותכריז  יותר,  הראוי  מי  להכריע  לעם  תן   – מוצא 

בתמיכתך...
 65 הכל,  אחרי  הסיכון,  את  ייקח  לא  שנתניהו  לציין  מיותר 
מנדטים הצביעו למפלגות שאינן גרעין התמיכה הקשה שלו. אם 
הם ישלשלו את שמו של גנץ לקלפי – אפילו ניר חפץ המבולבל 

לא יציל לו את הקריירה.

יצא מלך
בשנה  הארץ  את  ששטף  חרדית  האנטי  ההסתה  גל  אחרי 
העצום  החיובי  ההד  את  לראות  הלב  את  מחמם  האחרונה, 
מייסד  פירר,  אלימלך  הרב  לו  לקיר כמעט שזכה  מקיר  והגיבוי 

'עזרה למרפא', בשבוע האחרון.
אלמוני  מוזיקאי  בקצרה:  נתמצת  לפרשה,  נחשף  שטרם  למי 
למחצה ביטל השתתפות באירוע ההתרמה השנתי של האגודה, 
ששוב  היה  נדמה  בתחילה  נשים.  שירת  אין  ובתוכנית  מאחר 
קיץ תשע"ט, אך מיד לאחר מכן  גל הסתה במודל עפולה  יגיע 
שטף צונאמי של חיבוקים את פירר. מאיילת שקד ועד היועמ"ש 
לשעבר יהודה וינשטיין, מאהרן ברק ועד חתן פרס נובל פרופ' 
ישראל אומן, כולם טרחו לציין בפומבי את פועלו המבורך של 

הרב ומחו על הרדיפה הצדקנית של ארגוני הנשים.
מחלוקת.  מעורר  מאירוע  להימנע  בחר  פירר  זאת,  למרות 
הרשקוביץ,  אפי  האגודה,  ידידי  עמותת  ליו"ר  ששלח  במכתב 
ההתרמה.  מופע  את  לקיים  שלא  "אבקשך  החסד:  איש  כתב 
מעולם לא התערבתי ולא עסקתי בארגון ערבי התרמה. האגודה 
זכתה לשרת עד היום יותר ממיליון אנשים... אני שואב את כוחי 
חיים  הצלת   – חיי  במשימת  ודבק  חיי  באורח  גאה  מההלכה, 

ואהבת הזולת והאחר".
לפעמים, מילה אחת )או מיילך אחד( שווה אלף התרמות.
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

                  

אבינו  אברהם  של  נצחונו  לאחר 
המלכים  ארבעת  נגד  במלחמה 
"ומלכי צדק  והצלתו של לוט נאמר: 
עליון,  לאל  כהן  והוא  ויין  לחם  הוציא  שלם 
עליון...  לאל  אברהם  ברוך  ויאמר  ויברכהו 
וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך". בפסוק 
זה מצויין כי מלכי צדק שהינו שם בן נח )לפי 
פעולות:  שתי  ביצע  לב'(  בנדרים  הגמ'  דברי 
את  "בירך"  והאחר  ויין"  "לחם  הוציא  האחד 
אברהם. לכאורה ניסוח הכתוב היה צריך להיות 
אחרת. בראשונה היה צריך לציין ברצף את שני 
 , שלם  מלך  האחד:  צדק,  מלכי  של  תפקידיו 
והנוסף: כהן לאל עליון, ולאחר מכן ברצף את 
מעשיו: הוציא לחם ויין וברכתו לאברהם, ולא 

להפריד בין תפקיד למטלה, תפקיד ומטלה?
מסופר שרבי מאיר מפרימישלן זצוק"ל פגש 
זצ"ל, ובשיחתו  פעם בגאון רבי שלמה קלוגר 
מלכי  כדלקמן:  הפסוק  את  מאירל  רבי  פירש 
צדק שהוא שם בן נח היה כידוע כולו תורה - 
הוא שימש כראש ישיבה שבה למד יעקב אבינו 
ארבע עשרה שנה, ואילו אברהם היה כל כולו 
חסד  - התעסק רבות בהכנסת אורחים. לפיכך 
בשעה שנפגשו שני צדיקים אלה הם למדו אחד 
ממעשיו של השני: מלכי צדק הוציא לחם ויין 

לא מסליו ורכושו, אלא מאברהם אבינו, שלמד 
והוא-  אורחים.  הכנסת  של  המידה  את  ממנו 
אברהם אבינו, למד ממלכי צדק את המידה של 

"כהן לקל עליון" להיות עוסק בתורה.  
מעשה  פי  על  לבאר,  שמעתי  נוסף  פירוש 
לפירקן,  שהגיעו  בנות  חמש  לו  שהיו  ביהודי 
מהן  לאחת  אפילו  זיווג  למצוא  הצליח  שלא 
עקב עניותו ודלותו. כמובן שבביתו היה כאב 
וצער על המצב עד שבצר לו פנה לרב העיירה 
הרב  תמרורים.  בכי  מתוך  כאבו  את  והשיח 
ושאלו  אליו  פנה  לדמעותיו  שותף  היה  אשר 
מה מבוקשו? השיב לו העני, כי לו היה משיג 
היתה  והעגלה  יתכן  מבנותיו  לאחת  נדוניה 
לבנותיו  גם  זיווגים  מוצא  והיה  לדרך  יוצאת 
האחרות, על כן בקשתו מהרב כי יעניק לו את 

הכסף לנדוניה הראשונה.
והשיב  העני.  של  מבוקשו  את  שמע  הרב 
לסייע  יכול  לא  אישי  באופן  הוא  כי  בצער, 
לו בגלל מצבו הכלכלי שלו בעצמו. "גם אני 
מתמודד באופן אישי עם קשיי פרנסה, רק ברכה 
זאת  יכול להעניק לך" אמר הרב. לעומת  אני 
עשיר  יהודי  הינו  העיירה,  של  הקצב  חיים  ר' 
רודף צדקה וחסד, הצעתי כי תפנה אליו בשמי 

שיסייע בידך בהשגת כסף לנדוניה הראשונה.

את  לו  והשיח  הקצב  חיים  לר'  העני  פנה 
מצוקתו מתוך בכי תמרורים. גם ר' חיים הקצב 
רצונו?  מה  ושאל  העני  של  לבכייתו  הצטרף 
השיב לו העני כי בא אליו בשמו של הרב לקבל 
באת  האם  ושאלו,  מיד  נפגע  חיים  ר'  ברכה. 
לרב  פונים  ברכות  הרי  צחוק?  ממני  לעשות 
העיירה, אני איש פשוט כל מה שאוכל לסייע 
בידך, הוא בהשגת כסף לנדוניה עבור בנותיך.

לכל אדם יש תפקיד ויכולת שעליו להשתמש 
ידע  צדק  מלכי  כי  התורה  אותנו  מלמדת  בו. 
המוגדרת.  למטרה  בתפקידיו  להשתמש 
במלוכה על ירושלים המקנה לו עושר ומעמד, 
העניק לחם ויין, אירוח ומזון, ובתפקידו ככהן 

לקל עליון העניק מברכות ה'. 
הרה"ק רבי יעקב אריה מראדזימין זי"ע ביקר 
מאנשי  לפניו  באו  ליובאוויטש.  בעיר  פעם 
המקום  ושטחו לפניו את עניני העיר. העשירים 
התלוננו על מיעוט תפילה ולימוד תורה ואילו 
העניים קבלו על העשירים שאינם מושיטים יד 
ואמר:  פתח  לשלום,  מהם  בהיפרדו  לעזרתם. 
לבטח זוכרים אתם את הקושיה המפורסמת של 
)לב(: שהכתוב מכנה  קידושין  הגמרא במסכת 
עולם,  לבורא  השייכת  ה''  'תורת  התורה  את 
יומם  יהגה  "ובתורתו  נאמר:  אחר  ובמקום 

ולילה" )תהילים א ב(, שכביכול התורה שייכת 
לבני אדם.

את  לתרץ  למדתי  בליובאוויטש,  בהיותי 
התורה  את  יש  אחד  לכל  כי  הבנתי  הקושיה: 
מיוחדת:  מצוה  יש  למלווה  עבורו.  המיוחדת 
מזהיר  הלוה  ואת  ב(,  טו  )דברים  יגוש"  "לא 
לז  )תהילים  ישלם"  ולא  רשע  "לוה  הכתוב: 
השלום:  עליו  המלך  דוד  קורא  זה  על  כא(. 
תהפוך  בל  אדם,  בן  אתה  יהגה..."  "ובתורתו 
שלך...אם  בתורה  והגה  למד  היוצרות,  את 
לווה אתה, זכור כי מי שאינו משלם חובו, הוא 
"לוה רשע ולא ישלם". ואם מלווה אתה, זכור 
ייגוש"...עשירי  "לא  המפורשת:  ההלכה  את 
העניים,  לצרכי  לדאוג  צריכים  ליובאוויטש 
ועל העניים לדאוג לצרכים רוחניים. ואנא, לא 

יהפכו היוצרות...
"תורה  הקדוש  רבי  נטל  שאותה  זו  ברכה 
נח.  בן  שם  בידי  היתה  אחד"  במקום  וגדולה 
מאיתנו,  ואחד  אחד  לכל  שלנו  הברכה  וזאת  
להעניק  שיוכל  עד  בתורה  גדול  גם  שיהיה 
אשר  טובה  פרנסה  בעל  יהיה  וגם  ה',  מברכת 

יוכל להעניק תמיד לחם ויין.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

פסגת החסד לדאוג לכלל ישראל

"תורה וגדולה במקום אחד"

ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך )יב, א(
ָך" והיה תמים ֵלְך מה"לְּ

אברהם היה עמוד החסד. הוא לימד 
אותנו שכדי לדבוק בחסד, יש להפסיק להסתכל 
רק על עצמך, על הְלָך, אלא יש להסתכל על 
צרכי הזולת, תלך מה"ְלָך" מהחשיבה האנוכית 
רק על עצמך, ורק אז תזכה להשלים את עצמך 

– "והיה תמים".
התורה )שמות כג, ה( מצווה עלינו: "ִּכי תְִרֶאה 
ֵמֲעזֹב לֹו  וְָחדְַלּתָ  ֲחמֹור ׂשֹנֲַאָך ֹרֵבץ ּתַַחת ַמּׂשָאֹו 
ָעזֹב ּתֲַעזֹב ִעּמֹו" עלינו לסייע, אפילו לשונאנו, 

לפרוק משאות מעל הבהמה או לטעון עליה.
ציווי זה אינו שייך דווקא בפריקה ובטעינה, 
אלא בכל מצב שבו יהודי נמצא בצרה, בצוקה 
בו,  לתמוך  לו,  לעזור  אנו  מצווים  בקושי.  או 
שייך  זה  שאין  ולומר  להתעלם  לנו  וחלילה 
על  רק  להסתכל  לא  מצווה  התורה  אלינו. 

צרכינו האישיים, אלא גם על צרכי הכלל. 
אין זה מספיק לסייע מעט וללכת הלאה, אלא 
ובכל הכוחות,  לו עם כל ההרגשים  יש לעזור 
"עמו" ממש, עד שיקום ויתהלך בכוחות עצמו, 

ויהיה חי הנושא את עצמו.

אב המון גויים

היה  היהודית,  האומה  אבי  אבינו,  אברהם 
בשמו  נקרא  והוא  בוראו,  את  שגילה  הראשון 
כולן  האומות   – נתתיך"  גויים  המון  אב  "כי 

מזכירות את אברהם אבינו כאביהן. 
אברהם היה אמנם טפל לשרה בנבואה, ומכל 
מקום היה במעלה עצומה לאין שיעור ממנה. 

"ַאל  לאברהם:  ה'  אמר  הבתרים  בין  בברית 
)בראשית  ְמאֹד"  ַהְרֵּבה  ׂשְכְָרָך  ַאְבָרם...  ּתִיָרא 
טו, א( -  אברהם מקבל את כל השכר העצום 
נזקפות  וכל המצוות שאנו מקיימים  בניו,  של 

לזכותו - כי ברא מזכה אב.
חווג'   - בניו  קרויים  הישמעאלים,  גם 

איברהים, אבא אברהם.
החסד  מדת  את  הם  אף  ירשו  הישמעאלים 
הם  שלנו,  מהחסד  להבדיל  אבל  מאברהם, 
יכולים לארח בביתם אירוח כיד המלך, להגיש 
שפע מטעמים ומעדנים, ולאחר מכן לרצוח את 
האורח...! והיאך ייתכן הדבר? כי החסד שלהם 
אינו חסד שלם. בעת האירוח הם מקיימים את 
מצות הכנסת אורחים, אך כאשר סיימו לקיימה 
ואילו  - הריגה...  הם מקיימים "מצוה" אחרת 
בשלמות  חסד  מצות  לגמול  מחויבים  אנו 

ובתמימות.
מדוע דוקא אברהם מכונה אבי האומה? והרי 
היה  אלא שהוא  עוד  ולא  לו!  קדם  נח  בן  שם 
הוא  הגדול!  הישיבה  ראש  העולם,  של  החכם 
זה שלימד את האבות תורה, ומדוע אינו מוזכר 

בתורה כלל?
ההבדל הוא שאברהם הסתכל על הכלל ודאג 
להמונים, הוא לא ישב בישיבה וחיכה שיבואו 
אליו ללמוד תורה, הוא כיתת רגליו כדי להפיץ 
התורה,  את  להפיץ  בעולם,  ה'  אמונת  את 

לפרסם את הבורא!

עולם חסד ייבנה

ביותר!  הגדול  החסד  הוא  ברוחניות  חסד 

אם מצווים אנו לעזור לחבר בעת צרה גופנית 
לעזרו  אנו  שצריכים  שכן  כל  בו,  ולתמוך 
ברוחניות, להרים את רוחו לעודדו לקבל עליו 

עול תורה ומצוות ולחזק את נפשו.
כאשר פגש אברהם את שם, שאלו: "בזכות 
מה ניצלתם מהמבול?" השיב לו שם: "לא נתנו 
כל  החיות  את  היינו  מאכילים  לעינינו,  שינה 
הזמן. היו שם שדים ומזיקים, ברדלסים ואריות, 
זה  הוא  עימהן,  ופרות, החסד שגמלנו  כבשים 

שנתן לנו להינצל".
שמע זאת אברהם ואמר: אם כך אהיה אף אני 
דבוק במידת החסד, שהרי היא זו המצילה את 
העולם, זהו  רצון הקב"ה, זו תכלית הבריאה. 
ומהו  הבורא  של  האמירה  מהי   – אמרתי"  "כי 

רצונו? "עולם חסד יבנה!"
ראש  להיות  שבכוחו  אדם  לדוגמה  ניקח 
ישיבה לחמש מאות או אלף בחורים, אך הוא 
הוא  יכול  הוא  הכלים.  אל  ונחבא  צנוע  אדם 
ממוניים  אמצעים  לי  אין  ביישן,  "אני  לטעון: 
אשאיר  תלמידים,  וגיוס  ישיבה  פתיחת  לשם 
השנים  בהמשך  אולי  יותר,  למסוגלים  זאת 

אפעל..."
אב  העולם,  אב  להיקרא  רוצה  הוא  אם  אך 
עליו   - אברהם  של  בדרכו  לנהוג  גויים,  המון 
ולפעול  ואמונה  תורה  להפצת  מותניו  לשנס 
לעם  לדאוג  אמת  רצון  מתוך  הכלל,  למען 
על  ממון,  על  להסתכל  בלי  כולו,  ישראל 

אמצעים. 
זה  בחסד  לזכות  אחד  כל  יכול  אנו,  בדורנו 
מספיק  נפשות.  ובהצלת  האמונה,  הפצת  של 
ובנעימות  יהודי,  יד רכה על כתפו של  להניח 

לבקר  תורה,  בשיעור  להשתתף  להזמינו 
לדעת  נרדפה  ירוצו,  יבואו,  ורבים  בישיבה... 
את ה'... רק צריך לצאת מהמחשבה על צרכינו 

האישיים בלבד ולחשוב על הכלל.
זה החסד הגדול ביותר!

נמצא,  שאתה  מהמקום  לך   - לך"  "לך 
תתקדם, תעשה, תדאג לכלל ישראל...

מאכל שבעים וארבעה אנשים

אברהם כולו היה נתון לזולת, הוא ויתר על 
צרכיו האישיים למען הכלל – אף בעת חולשה 

ומחלה לא ויתר על עשיית חסד בגופו ממש.
ה"ט(  פכ"א  סופרים  )מסכת  בחז"ל  מובא 
כנגד שבעים  היה  אבינו  אברהם  שמאכלו של 
הכוונה  מה  ביאור  וצריך  אדם,  בני  וארבעה 

בזה? 
אלא, לכל אורח שהיה בא לביתו של אברהם 
היה שוחט הוא לשון בחרדל, כדי שיקבל את 
הבשר המשובח ביותר, אבל כדי שהאורח יחוש 
תחושה נעימה ויקבל את השפעתו הרוחנית של 
אברהם ואת דיבורי האמונה, היה אברהם אוכל 
במאת  מרגיש  האורח  היה  וכך  עמו,  הוא  אף 
ב'מעיינה  עוד  )ועיין  והנעימות  הנוחות  אחוזי 

של תורה' ביאורים נוספים למאמר זה(.
זהו חסד מושלם, חסד לאברהם!

)מתוך 'משכני אחריך' בראשית חלק א'(. 
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טיפים ועצות להרגלים נכונים לעור יבש בעונת 
החורף הקרה באדיבות מותג הדרמו קוסמטיקה 
סרווה – CeraVe - לטיפול בעור יבש המתמחה 

בשיקום שכבת ההגנה הטבעית של העור

שעון החורף החל לתקתק ואנחנו עושים הכל כדי לא לצאת מהשמיכה כי אין כמו 
להתכרבל בשמיכה רכה ונעימה • איך שומרים על הפוך? איזה סוגים ישנם בשוק? ומה 

מתאים לילדים ולתינוקות?

לאישה

 מרכיבים:
1 כוס קינואה 
2 כוסות מים 

1 כף שמן זית 
1 בצל סגול קצוץ 

פטרוזיליה,  נענע, 
כוסברה קצוצות 

½ כוס חמוציות ללא 
סוכר

7 אגוזי מלך קצוצים

"הן אולי נראות דומות מאד ונדמה שאין הרבה הבדלים ביניהן", 
שמיכת  לבחור  כשרוצים  "אך  ורדינון,  רשת  מומחי  לנו  מסבירים 
את  הוצאתם  כבר  אם  בין  לדעת.  שחשוב  דברים  כמה  יש  פוך 
שמיכת הפוך שלכם מהבוידעם ובין אם אתם ישנים עם פוך לאורך 

כל השנה, חשוב להכיר את האפשרויות הקיימות".

מייצר.  שהגוף  החום  על  ולשמור  לבודד  הוא  השמיכות  תפקיד 
כאשר מדברים על דרגות חימום השמיכה, מתכוונים בעצם לדרגת 
בידוד החום. ככל שלשמיכה כושר בידוד טוב יותר, כך יהיה חם 
יותר מתחתיה, ולכן אנשים שפולטים חום מעל הממוצע יסתפקו 
בשמיכה מבודדת פחות, ואנשים שתמיד קר להם יצטרכו לבחור 

בשמיכה בדרגת בידוד גבוהה.

ונוצות  פלומה  של  בתערובת  ממולאות   - טבעי  פוך  שמיכות   •
בריחת  את  המונעת  מאוד  גבוהה  בצפיפות  אווז 

תישאר  שהשמיכה  ומבטיחה  החוצה  הפלומה 
איתכם לאורך שנים ארוכות. הפלומה הינה 

חומר מבודד, רך ונעים ומאפשרת נוחות 
מירבית בזמן השינה בשל היותה חומר 

גבוה  הפלומה  שאחוז  ככל  נושם. 
יותר איכות השמיכה וכושר החימום 
בין  להבחין  יש  יותר.  גבוהים  שלה 
כשפלומת  לברווז,  אווז  פלומות 

האווז נחשבת איכותית יותר.

• כשהפוך איכותי, גם שמיכה קלה 
כאשר  כי  טובה,  למאוד  נחשבת 

את  להפחית  ניתן  איכותי  המילוי 
באופן  להניח  כדאי  שלא  כך  כמותו, 

קלה  או  דקה  פוך  ששמיכת  אוטומטי 
תבודד ותחמם פחות.

החום  הם  הטבעי  הפוך  של  המרכזיים  היתרונות   •
המירבי, שמתאים במיוחד לאנשים הסובלים מקור מכיוון שהוא 

עשוי  ממנו  הטבעי  החומר  וכן  הגוף,  חום  את  יותר  טוב  מבודד 
מילוי השמיכה.

פוך?  שמיכת  על  לוותר  רוצים  לא  אבל  מאלרגיה  סובלים   •
מסוג  סינטטיים  בסיבים  הממולאות  סינתטי  פוך  בשמיכות  בחרו 
מבודדים  שניהם  חלולים,  הולופייבר  סיבי  או  רכים  מיקרופייבר 
היטב. המילוי הסינטטי עשוי סיבים המודבקים יחד במבנה היוצר 
נפחיות, רכות ובידוד תרמי )ככל שמשקל המילוי גבוה יותר כושר 
החימום של השמיכה גבוה בהתאם(. סיבי הפוך הסינטטי עוברים 
תהליך ריכוך מיוחד המקנה להם גמישות מרבית.                                           

הקלה  התחזוקה  הם  הסינתטי  הפוך  של  המרכזיים  היתרונות   •
פוך  לעומת  יותר  הנוח  המחיר  וכן  רגילה,  כביסה  שמאפשרת 

טבעי. אגב, כאשר מייבשים את השמיכה במכונה, מומלץ להכניס 
למייבש כדור טניס שיחבוט בשמיכה וישמור על הגמישות שלה.

• שמיכת פוך לילדים -  שמיכות פוך סינתטי מתאימות יותר לילדים 
הן מבחינת משקלן הקל והן מבחינת החומרים מהן היא עשויות. 
לא מומלץ לכסות ילדים עד גיל 10 בשמיכות במילוי נוצות טבעיות 
כדי שלא יפתחו אלרגיות ובעיות נשימה. לתינוקות עדיף שימוש 
בשמיכת פוך סינתטית המתאימה לשימוש מגיל לידה, עם מילוי 

אנטי-אלרגני שנבחר במיוחד עבורם.

כמה עצות פרקטיות חשובות לטיפול, ניקוי ותחזוקה נכונה 
של שמיכות פוך:

 
• את שמיכות הפוך מחורף הקודם יש לאוורר לפני השימוש 
בעונה הקרובה. להוציאן אותן מהאחסון, לנער קלות, 
לפרוש אותן ולהניח להן להתמלא באוויר מחדש.

יבש,  ניקוי  דורשות  טבעי  פוך  שמיכות   •
מקצועי.  ייבוש  ובעיקר  זהיר  טיפול 
למייבש  טבעי  פוך  שמיכות  הכנסת 
כביסה הביתי או ייבושן באוויר הפתוח 
בעקבות  המילוי  את  להרוס  עשויים 
והתפתחות  ועובש  לחות  הצטברות 

חיידקים.

מדי  לנער  כדאי  טבעיות  שמיכות   •
מומלץ  בחורף,  לשמש.  לחשוף  ולא  יום 
באזור  פעמים  מספר  השמיכה  את  לאוורר 
את  לאחסן  לא  חשוב  הזיעה.  לשחרור  מוצל 
אלא  למיניהן,  ואקום  שקיות  בניילון,  השמיכה 

כאשר היא עטופה בסדין ורצוי עם כדורי נפטלין.

• שמיכות סינטטיות ניתנות לכביסה במכונה על פי הוראות היצרן. 
בפעולת ייבוש השמיכה, מומלץ להכניס למייבש מספר כדורי טניס 

שיחבטו בשמיכה ויסייעו בשימור הגמישות.

ושמיכות  הכירבוליות  הן  החורף  של  נוספות  כוכבות  אגב, 
שמיכות  קטיפתי.  בגימור  והמלטפות  הרכות  המיקרופייבר 
לתחזוק,  וקלות  מאוד  רכות  זמן,  לאורך  עמידות  המיקרופייבר 
נהדרות לישיבה בספה, להתכסות  ולכן הן גם מאוד פופולריות.  
בהן במרפסת בערבים קרירים, וכמובן - לשנת לילה מפנקת. אבל 
כאשר קונים שמיכת חורף ממיקרופייבר לבחור אותה לפי הצורך 
והשימוש, ובהתאם לכך גם את עובי הבד ודרגת הרכות: לשמיכת 
שלכירבולית  בעוד  ועבה,  גדולה  שמיכה  העדיפו  לדוגמה,  לילה, 

אפשר להסתפק גם בשמיכה דקה יותר.

כל אחד והפוך שלו
לחות העור בחורף

טיפים

קר  ביום  חם  תה  כוס  עבים,  בגדים  הרטובה,  האדמה  ריח 
יכולים  אלו  כל  גשום.  כשבחוץ  לפוך  מתחת  והתכרבלות 
להיות מהנים מאוד בעונת החורף אך, כל מי שסובל מעור 

יבש יודע – חורף זו התקופה המאתגרת ביותר לעור שלנו.

בעור  הלחות  גם  ובעקבותיה  יורדת  באוויר  הלחות  בחורף 
העור  מגרד.  גם  ולעיתים  אדמומי  יותר,  יבש  שהופך  שלנו 
כמו  החיצוניים  המזיקים  כל  מפני  עלינו  שמגן  הוא  שלנו 
תפקידו  את  לבצע  כדי  וקור.  חום  חיידקים,  האוויר,  זיהום 
העור חייב להיות מוזן בלחות עם לכידות בין התאים על מנת 

שהוא יצליח להיות המגן שאנחנו רוצים שהוא יהיה.

השמש  נזקי  והגוף  הפנים  עור  על  מתגלים  החורף  בעונת 
החשופים  הם  הפנים  ועור  הידיים  כפות  האחרון.  מהקיץ 
העיקריים מכל אזור אחר בגוף למפגעי העונה הקרה. העור 
במקרים  לגרום  העלולה  ובמתיחות,  ביובש,  להגיב  נוטה 
וללחות.  יתרה  להזנה  וזקוק  צריבה,  לתחושת  קיצוניים 
מועד  שאינו  שמן,  עור  גם  לחשוב,  שמקובל  למה  בניגוד 
לתחושת הצריבה והמתיחה, זקוק ליתר הזנה והגנה. זה הזמן 

להשתמש בקרמים עשירים יותר, לכל סוגי העור. 
שנה  בכל  בערך  היובש.  מתחיל  הראשון,  הגשם  מתחילת 
בתקופת הסתיו והחורף, כאשר האוויר יבש יותר ויש רוחות 
אנו מיד מרגישים בתופעת העור היבש, בנוסף, בעונת החורף 
מפזרי  או  מזגן  ע"י  המחוממים  בחדרים  לשהות  נוטים  אנו 

חום שגורמים להתייבשות מהירה יותר של העור.
טיפים שיעזרו לעור שלכם לעבור את החורף בקלות:

מקלחת  שבכל  לחשוב  נוטים  אנחנו   – מחושב  סיבון   .1
צריך לסבן את כל הגוף. לא נכון! מקומות שנוטים ליובש 
והרגליים מומלץ לדלג על הסיבון  יותר כמו הידיים  קיצוני 
שלהם מדי פעם כדי לא לייבש אותם יתר על המידה וחשוב 

להשתמש בסבונים ללא סבון שמותאמים לעור יבש.
2. מקלחות קצרות, אין כמו מקלחת חמה בחורף קר. אבל 
הוא  למים  מתחת  יותר  ממושך  זמן  נמצא  שלנו  כשהעור 
הופך יבש יותר ולכן ומומלץ לעשות מקלחות קצרות במקום 

ארוכות.
3. קרם לחות אחרי אמבטיה, הרגל חשוב שמומלץ לאמץ, 
לחות  קרם  מריחת  הוא  יבש  מעור  הסובלים  אלו  במיוחד 
מתייבש  העור  מתקלחים  אנחנו  כאשר  מהמקלחת.  ביציאה 
אותו  למרוח  חשוב  שאבדה  הלחות  את  אליו  להחזיר  וכדי 

בקרם לחות עשיר ומזין.
4. תשומת לב, העור שלנו מסמן לנו כל הזמן. אנחנו יכולים 
להרגיש מתי מתחיל עקצוץ שיכול להפוך למצב חמור יותר 
את  לו  ולתת  שלנו  לעור  ערניים  להיות  תמיד  חשוב  ולכן 
המענה המתאים אם מדובר בשימוש בקרמים או לעיתים גם 

בדיקה אצל רופא העור שלנו.
5. חימום בחדרי הבית, מומלץ לשים בחדר/סלון קערת מים 

להענקת לחות באוויר החדר.
6. לחות, מומלץ להשתמש במוצרי לחות עשירים במיוחד, 

ללא בושם, נטול חומרי צבע.

סלט קינואה 

הכנה: 
שמים בסיר את הקינואה והמים ומביאים 

לרתיחה. 
מתבלים במלח פלפל ע"פ הטעם. 

עד  שעה  כחצי  ומבשלים  הסיר  את  מכסים 
שהקינואה מוכנה. 

תיבול  עשבי  הסגול,  הבצל  את  מוסיפים 
הקצוצים, חמוציות ואגוזים.   

לא צריך יותר מידי בשביל להפוך את הארוחה שלנו לקצת יותר מערבבים הכל ביחד ומתבלים בשמן זית ולימון.
בריאה ואפילו עשירה תזונתית. לצד הבשר אפשר להכין סלט 

קינואה או בורגול טעים ומשביע שבהחלט יכול לשדרג את הארוחה 
• מתכון של התזונאית אלונה פארי

מתכון

מאת: הילה פלאח
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

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

 www.tashbetz.mysite.com

תפזורת לבעלי מלאכה ומקצועות

מאונך מאוזן

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף  ___  והניחה באונקלו" )סנהדרין 
פב.(

4. קיצור המילים: טעמי מקרא.
6. כנוי לסוס רכיבה והובלה. "רתם המרכבה  ל___" )מיכה א יג(

7. נפגם, הושחת, ניטל החוד.  "אם ___ הברזל והוא לא פנים קלקל" )קהלת י י(
8. התכווצות בלתי-רצונית של שרירי הגוף.  "עוים שכל הרואה אותם אוחזתו  

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם, נציב המלך באזור או במדינה.  "לחם  
ה___" )נחמיה ה יח(

11. העלה קרום, התכסה בשכבה דקה מלמעלה.  "חרבו נעשה כמין טיט  ש___  
פניה של מעלה" )רש"י בראשית ח יג( )בלשון יחיד, עבר(

12. פנים אל פנים, בדיבור ישר, בלא מתווך או שלא בכתב.  "___  אל  ___" 
)במדבר יב ח(

14. משולם, פדוי, שסולקה תמורתו.  "אסור לו לאדם שישהה שטר ___  בתוך 
ביתו" )כתובות יט:(

16. צבע כחול ירקרק שהקדמונים היו מפיקים מעצים שונים כתחליף לצבע 
תכלת אמיתי.  "ודרך הרמאים למכור ___  ___  בשם תכלת" )רש"י עבודה 

זרה לט.(

1. מחשבה, הרהור.  "בחנני ודע  ___" )תהלים קלט כג( )בלשון יחיד( )לא בלשון 
סמיכות(

2. יושר,דברים נכונים."ולא ידעו עשות __")עמוס ג י()בכתיב מלא(
3. כנוי לשאול, קבר.  "ארץ  ___" )תהלים פח יג(

4. השואף לראות רק יושר וצדק, שאינו יכול לראות עוול ורשע ולשתוק.  "____  
עינים" )חבקוק א יג(

5. רעב שבא מחמת בהלת מלחמה. "רעב של  ___" )אבות ה ח(
11. חמיצות.  "כלי שנותנין בו חומץ וכל דבר שיש לו  ___" )רש"י פסחים ל:( 

)בכתיב חסר(
12. ערוד, חמור-הבר.  "הינהק  ___  עלי דשא" )איוב ו ה(

13. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___ פליליה" )ישעיה כח ז( )בלשון 
יחיד, עבר(

14. שמה של האות השבע-עשרה באלף-בית העברי.
15. בקלות, בלא קושי רב.  "___  נקלה" )ירמיה ו יד(

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, סופר, חטבי 
עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי משוט, חרש, אנשי אניות

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש
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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
 4-6.11.19
ו'-ח' בחשון

אקנומיקה
1.6 ליטר

טאצ'
1.6 ליטר

טאצ'

חמישיית טישונוזל כלים

1 ליטר

מרכך כביסה בדין

1 ק"ג
כי טוב/זה ברור

1 ק"ג
'מעולה'

'מעולה' 300-400 גר'
B&B

פריכיותקמח כוסמין לבן אורז פרסי ביסקויט פתי ברבייגלה/דקים דקים

מועדים לשגרה
סופר מבצעים אחרי החגים

רגיל/שוקולד/דבש
500 גר'
'מעולה'

קורנפלקס

200 גר'
'מעולה'

בשמן קנולה/צמחי/במים
4*140 גר'

'מעולה'
עלית

*עד גמר המלאי

960 מ"ל

12 יח'
'מעולה'

1.5 ליטר

קפה נמס 200 גר'רביעיית טונהוופל בלגי שוקולד
+עוגיות חיוכים 150 גר'

שקיות/טבלאות
קליק

בירה מאלט סטארגפילטע פיש
אגוזים/שוקולד

40 יח'
'מעולה'

400 גר'
'מעולה'

850 גר'
ופלים מצופים שקדי מרק  חומוס צבר

שוקיים הודו

תה ירוק בטעמים

קטשופ מעדני מוו גבינה
קוד: 3570591

איכות למהדרין

25 שקיקים
ויסוצקי

740 גר'
יכין

שוקולד/תות/וניל
125 מ"ל

טרה

750 גר'
טרה

1.8 ק"ג
הדר

תפו"א לבן ארוז/
סלק

גזר ארוז/
בצל/חציל

תפו"ע חרמון/גלה/תפוז/קלמנטינה
זהוב/סמיט

רביעיית שום

ספריי אקס 150 מ"ל/
ספיד סטיק

קוד: 147737/951043

דג מושט
בלדי

קוד: 1245705
4 ליטר

טאצ'

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

890890

5 ב-
10

690

טיטולי פרימיום

שני-שישי
 4-8.11.19
ו'-י' בחשון

שלישי-רביעי
 5-6.11.19
לק"גלק"גז'-ח' בחשון

2 ב- 490690990

חמישי-שישי
7-8.11.19 ט'-י' בחשון

2 ב-

5 ב-

1290

201190 17901990

למארז

למארז

1190

ליח'

990

8901990 3 ב-
ליח'20

1090

5 ב-
100

אריזה 
חדשה

בספירה
חדשה

2 ב-
10

1290

890

1990

10 2 ב-
38

2490
לק"ג

6 ב-
10901990

לק"ג

ליח'

2 ב-
10

לק"ג
390

לק"ג
290

3 ב-
10
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