


ט"ו חשוון תש"פ 141413/11/19 בירושלים

"החיסונים מביאים ברכה ובעצם ההתחסנות 
מקיימים את ציווי תורתנו הקדושה ונשמרתם 

מאוד לנפשותיכם"

איציק גרוס

נתגלו  במהלכם  האחרונות,  בשנים  שנוצרה  המציאות  לאור 
כי  והוברר  העולם,  מן  פסו  כבר  כי  היה  שנראה  מחלות  מחדש 
התחסנו  שלא  אותם  בשל  הם  המחלות  שבים  בגינה  הסיבה 
 - כללית   - בישראל  הגדול  הבריאות  בארגון  החליטו  כמתבקש, 
לצאת למהלך הסברתי והגברת מודעות במגזר החרדי, כדי להסיר 
להתחסן  שלא  שבהחלטה  המשמעות  את  ולהבהיר  הספקות  את 

ולא לחסן את בני הבית והילדים.
לקראת היציאה לדרך עלו נציגי הארגון למעונם של מרנן ורבנן 
גדולי ומאורי הדור שליט"א, חברי מועצות גדולי וחכמי התורה 
ורבני  ערים  רבני  מדין,  על  היושבים  ההלכה  פוסקי  והרבנים 
הכבד  החשש  את  בפניהם  ופרסו  הקודש,  ארץ  ברחבי  שכונות 
מהעלול להתרחש באם לא תהיה היענות מוחלטת מצד הציבור 
להתחסן ולחסן את כל הצאצאים ובני הבית. נציגי כללית הגדירו 
את המצב כמגפה של ממש שאם לא תמוגר כעת את התוצאות 

מי ישור.

"בכלל פיקוח נפש היא"
שומרי  לקהל  פנו  הדברים,  את  ששמעו  שליט"א  ורבנן  מרנן 
התורה והמצוות בארץ הקודש, בקריאה נרגשת לחוס על הנפשות 
'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם',  ומצד החיוב שבתורתנו הקדושה 
החיסונים,  שגרת  על  ולשמור  הרופאים  להוראות  להישמע  הורו 
מגיל לידה ועד לגיל גבורות, ולאו דווקא החיסונים העונתיים כמו 

השפעת או בהתפרצות של מחלות שונות כמו חצבת ואחרות.
התורה  חכמי  ורבנן  מרנן  מאת  קודש  "קריאת  הכותרת  תחת 
בתורה  "נאמר  שליט"א:  ורבנן  מרנן  כותבים  ההלכה"  ופוסקי 
סימן  )יו"ד  ערוך  בשולחן  ונאמר  יט(  כא,  )שמות  ירפא"  "ורפא 
היא,  ומצוה  לרפאות  לרופא  רשות  התורה  "נתנה  א(  סעיף  שלו 

ובכלל פיקוח נפש היא, ואם מונע עצמו הרי זה שופך דמים".
גדולי ישראל ממשיכים וכותבים: "וידועה חשיבות ההתחסנות 
מפני מחלות שונות וקשות העלולות להגיע למקרים קשים רח"ל 
עד כדי פיקוח נפש ממש, ובמיוחד בקרב אלו המוגדרים כקבוצות 

סיכון ובהם תינוקות וילדים וכן מבוגרים וחולים כרוניים ועוד.

"לשמור על שגרת החיסונים"
'כללית'  הבריאות  ארגון  של  רפואה  ממומחי  לנו  ידוע  "והנה 

מרנן  קובעים  ההתחסנות"  ובעצם  ברכה,  מביאים  שהחיסונים 
'ונשמרתם  הקדושה  תורתנו  ציווי  את  "מקיימים  שליט"א  ורבנן 
מאוד לנפשותיכם' ויש בזה משום ההשתדלות הנצרכת לבריאות 
עצמנו וילדינו, על כן" הם מורים "אנו קוראים להישמע להוראות 
שגרת  על  לשמור  כדבריהם  ולעשות  והבריאות  הרפואה  מומחי 
בכדי  גבורות,  לגיל  ועד  הראשונים  החיים  מחודשי  החיסונים 

למנוע נזק וסכנה מהם ומסביבתם".
בנו  שיתקיים  "ונזכה  בברכה:  מסיימים  שליט"א  ורבנן  מרנן 
הפסוק )שמות טו, כו( "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים 

עליך, כי אני ה' רופאך".
מועצת  חברי  א"ב(  סדר  )לפי  חתומים  הנדירה  הקריאה  על 
גדולי התורה: הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש 
ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול 
וחבר  אלחנן  רמת  שכונת  רב  שליט"א  זילברשטיין  יצחק  רבי 
מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א ראש 
חכמי  מועצת  חברי  התורה.  גדולי  מועצת  וחבר  קמניץ  ישיבת 
מוסדות  ראש  שליט"א  אלבז  ראובן  רבי  הגדול  הגאון  התורה: 
'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי שמעון 

בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה והגאון הגדול רבי דוד 
יוסף שליט"א רב שכונת הר נוף ראש ביהמ"ד 'יחווה דעת' וחבר 

מועצת חכמי התורה. 
וכן שורה ארוכה של גדולי הרבנים והדיינים: הגאון רבי יוסף 
יקותיאל אפרתי שליט"א ראש ביהמ"ד להלכה בהתיישבות, הגאון 
רבי שמואל בראנדסדארפר שליט"א דומ"ץ 'העדה החרדית' בבית 
רבי  הגאון  ברק,  מבני  שליט"א  גלאי  שמעון  רבי  הגה"צ  שמש, 
שמואל דוד הכהן גרוס שליט"א רב דחסידי גור באשדוד ואב"ד 
בד"ץ 'רבני הקריות', הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א נשיא 
זושא  רבי  הגאון  העמק,  מגדל  של  ורבה  אור'  'מגדל  מוסדות 
חיים  רבי  רב קהילות החסידים באלעד, הגאון  הורביץ שליט"א 
בד"ץ  וחבר  באשדוד  בעלזא  דחסידי  רב  שליט"א  הורביץ  פסח 
רב קהל  וואזנר שליט"א  בנציון הלוי  רבי  'רבני הקריות', הגאון 
ויזניצר שליט"א  'שבט הלוי' בבית שמש, הגאון רבי צבי הירש 
כ"ק  הקריות',  'רבני  בד"ץ  וחבר  באשדוד  ויז'ניץ  דחסידי  רב 
האדמו"ר מקוזמיר שליט"א, הגאון רבי יצחק יהודה ירוסלבסקי 
רב נחלת הר חב"ד בקריית מלאכי ומזכיר בד"צ רבני חב"ד בארץ 
ישיבת  וראש  אב"ד  מוצפי שליט"א  ציון  בן  רבי  הגאון  הקודש, 
'בני ציון', הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א מפוסקי הדור ראש 
ישיבת 'חיי משה' אב"ד 'אהבת שלום' ו'הישר והטוב', הגאון רבי 
יהודא סילמן שליט"א אב"ד בד"ץ בני ברק, הראשל"צ הגאון רבי 
שלמה משה עמאר שליט"א רבה הראשי של ירושלים, הגאון רבי 
רוזנברג שליט"א גאב"ד בד"צ בני ברק מיסודו של מרן  שריאל 
הגר"נ קרליץ זצוק"ל, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א 
שכטר  יצחק  רבי  הגאון  הוראה',  'שערי  וראב"ד  ב"ב  מערב  רב 
שליט"א רב שכונת 'בנה ביתך' ברכסים, הגה"צ רבי בניהו יששכר 
שמואלי שליט"א ראש ישיבת המקובלים 'נהר שלום' והגאון רבי 

משה תנעמי שליט"א רבה של רכסים וראש מוסדות 'אור חדש'.
כמו כן הצטרפו למכתב רבני עיר התורה והחסידות בני ברק, 
הגאונים הגדולים רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א ורבי שבח 

צבי רוזנבלט שליט"א.
הרב אברהם קונסקי, מנהל מחלקת מגזר חרדי בכללית: "לאור 
לעולמנו,  שבו  כנכחדות  שנחשבו  מחלות  כאשר  שנוצר  המצב 
הגדול  הבריאות  כארגון  הזו,  בעת  חובתנו  את  בכללית  ראינו 
לחשיבות  החרדי  במגזר  המודעות  הגברת  את  להוביל  בישראל, 
להיתפס  ולא  המשפחה  בני  כל  את  לחסן  והחובה  החיסונים 
נצליח  שאכן  מקווים  ואנו  וממש,  בסיס  להם  שאין  לחששות 

בעזרת השם להציל חיים באמצעות החיסונים".

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א מציינים במכתבם כי מומחי הרפואה של 'כללית' מעידים על חשיבות החיסונים וקוראים "להישמע להוראות מומחי הרפואה והבריאות 
ולעשות כדבריהם לשמור על שגרת החיסונים מחודשי החיים הראשונים ועד לגיל גבורות בכדי למנוע נזק וסכנה מהם ומסביבתם" • מרנן ורבנן שליט"א קובעים: "ויש 

בזה משום ההשתדלות הנצרכת לבריאות עצמנו וילדינו" • הרב אברהם קונסקי, מנהל מחלקת מגזר חרדי בכללית: "כארגון הבריאות הגדול בישראל, כללית רואה חובה 
לעצמה להוביל את העמקת המודעות לחשיבות החיסונים במגזר החרדי"

הרב אברהם קונסקי, מנהל מחלקת מגזר חרדי בכללית, במעונם של גדולי ישראל עם הקריאה על חשיבות ההתחסנות. מימן לשמאל: הגר"ש בעדני, הגרש"א שטרן ורבני בני ברק הגרחי"א לנדא והגרש"צ רוזנבלט

מרנן ורבנן גדולי ישראל, חכמי התורה ופוסקי ההלכה שליט"א בקריאת קודש:

"איסור גמור לדרוך בכל מסגרות
הקהילה עד שיתחסנו"

כאשר עלו נציגי כללית למעונו של הגרש"א שטרן 
הקהילות  באחת  כי  שליט"א  הגאון  סיפר  שליט"א, 
הסכימו  שלא  חברים  מספר  היו  בעולם  היהודיות 
היו  קהילה  באותה  ואחרות,  כאלו  מסיבות  להתחסן 
ורגישה  חלשה  חיסונית  מערכת  עם  יהודים  שני  גם 
מאוד. רב הקהילה פנה לשאול כדת מה לעשות מאחר 
ואותם אלו שלא מתחסנים מסכנים את בעלי המערכת 
אחד.  במקום  שוהים  הם  כאשר  החלשה  החיסונית 
"הוריתי לרב הקהילה" אמר הגרש"א "שיאסור עליהם 
ועל ילדיהם באיסור גמור לדרוך בכל מסגרות הקהילה 

עד שיתחסנו, מאחר ויש בכך פיקוח נפש של ממש".



חיים יצחק אייזיק לנדא
רב אב״ד בני ברק

שבח צבי רוזנבלט
רב אב״ד בני ברק

ג"א מצטרפים לקריאה חשובה זו

יצחק שיינר
ראש ישיבת קמניץ

וחבר מועצת גדולי התורה

משה תנעמי
ראש מוסדות אור חדש

רבה של רכסים
כפר חסידים

בניהו יששכר שמואלי
ראש ישיבת המקובלים

'נהר שלום'

יצחק שכטר
רב שכונת

'בנה ביתך' רכסים

שמואל בראנדסדארפר
דומ״ץ 'העדה החרדית'

ראובן אלבז
ראש מוסדות 'אור החיים'
וחבר מועצת חכמי התורה

ברוך מרדכי אזרחי
ראש ישיבת 'עטרת ישראל'
וחבר מועצת גדולי התורה

שמעון בעדני
חבר מועצת חכמי התורה

שמעון גלאי יוסף יקותיאל אפרתי
ראש ביהמ"ד להלכה

בהתיישבות

יצחק דוד גרוסמן
נשיא מוסדות 'מגדל אור'

ורבה של מגדל העמק

חיים פסח הורביץ
רב דחסידי בעלזא אשדוד
וחבר בד"ץ 'רבני הקריות'

צבי הירש ויזניצר
רב דחסידי ויזניץ

 אשדוד וחבר בד"ץ
'רבני הקריות'

שמואל דוד הכהן גרוס
רב דחסידי גור אשדוד

ואב"ד בד"ץ
'רבני הקריות'

בנציון הלוי וואזנר
רב קהל 'שבט הלוי'

בית שמש

זושא הורביץ
רב קהילות החסידים אלעד

שמואל אליעזר שטרן
רב מערב ב"ב וראב"ד

'שערי הוראה'

שריאל רוזנברג
גאב"ד בד"צ בני ברק

שלמה משה עמאר
הראשל"צ

והרב הראשי לירושלים

נפתלי נוסבוים
ראש ישיבת 'חיי משה' אב"ד 
'אהבת שלום' ו'הישר והטוב'

יהודא סילמן
אב"ד בד"ץ

בני ברק

פנחס משה טאוב
האדמו"ר מקוזמיר

יצחק זילברשטיין
רב שכונת רמת אלחנן

וחבר מועצת גדולי התורה

בן ציון מוצפי
אב"ד וראש ישיבת

'בני ציון'

דוד יוסף
רב שכונת הר נוף

ראש ביהמ"ד 'יחווה דעת'
וחבר מועצת חכמי התורה

יצחק יהודה ירוסלבסקי
מזכיר בית דין רבני חב"ד באה"ק
ורב נחלת הר חב"ד, קרית מלאכי

קריאת קודש
מאת מרנן ורבנן חכמי התורה ופוסקי ההלכה שליט"א

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

ועל זה באנו על החתום:
)החתימות על פי סדר א"ב(

נאמר בתורה "ורפא ירפא" ונאמר בשולחן ערוך יו"ד סימן שלו סעיף א׳ "נתנה התורה רשות לרופא לרפאות 
ומצוה היא, ובכלל פיקוח נפש היא, ואם מונע עצמו הרי זה שופך דמים". 

וידועה חשיבות ההתחסנות מפני מחלות שונות וקשות העלולות להגיע למקרים קשים רח"ל עד כדי פיקוח נפש 
ממש, ובמיוחד בקרב אלו המוגדרים כקבוצות סיכון ובהם תינוקות וילדים וכן מבוגרים וחולים כרוניים ועוד.

והנה ידוע לנו ממומחי רפואה של ארגון הבריאות 'כללית' שהחיסונים מביאים ברכה ובעצם ההתחסנות מקיימים את 
ציווי תורתנו הקדושה 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' ויש בזה משום ההשתדלות הנצרכת לבריאות עצמנו וילדינו, 
על כן אנו קוראים להישמע להוראות מומחי הרפואה והבריאות ולעשות כדבריהם לשמור על שגרת החיסונים 

מחודשי החיים הראשונים ועד לגיל גבורות, בכדי למנוע נזק וסכנה מהם ומסביבתם.
ונזכה שיתקיים בנו הפסוק "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני ה' רופאך".



מה תענו כשישאלו אתכם
למה לא קניתם דירה 

ב'שחר העיר'?

הצטרפו לעשרות משפחות צעירות ואיכותיות שהחליטו לשפר את איכות חייהן ולגור במיקום הטוב ביותר בבני ברק 
החדשה בפרויקט 'שחר העיר' בפינת הרחובות המכבים - אברבנאל, עם כל מה שצריכה המשפחה בשכונה החדשה

ליווי בנקאי וערבות חוק מכר על ידי בנק לאומי  אפשרות למשכנתא בתנאים מועדפים

2/3
מהפרויקט 
נמכר!

קניון 
אילון

אושר 
עד

צ'מפיון

מגדלי 
ב.ס.ר

אלרח' המכבים
בנ

בר
 א

ח'
ר

052-3344721 | 03-8007000



מומחי כללית ממליצים להקפיד על שגרת חיסונים מגיל 0-120

חזק חזק
ונתחסן!

חדש! מדריך החיסונים השלם מאת מומחי כללית

 אל תסמכו על חיסון 
טבעי. יתכן והגוף 
לא יוכל להתמודד 
עם מחולל המחלה

בתקופת טיפול 
אנטיביוטי או בעת עליית 

חום, מומלץ לדחות 
את קבלת החיסון

גם אם נראה 
שהילד חלה 

באבעבועות רוח, 
מומלץ לחסנו

בתקופת טרום 
לידה, חשוב במיוחד 
להתחסן נגד שפעת 

ונגד שעלת

דחיית מועד החיסון 
עלולה לחשוף אתכם 

למחלה שאינכם 
מוגנים ממנה





*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





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!

שששאבעס





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
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חודש 
התנסות
במתנה!

 טיימר לאיזון זמן
גלישת הילדים

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

גלישה מהירה
וחלקה

 עובד על גבי כל
ספקיות האינטרנט

1-800 222 234
בגוגל הבא׳  הדור  ׳רימון  חפשו 
www.rimon.net . i l ובאתר: 

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION

בכפוף לתנאי השימוש, חודש מתנה למצטרפים חדשים לספק אינטרנט או חבילות אפליקציה, ללא תשתית. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437

"אני עובד הרבה מהבית ולכן, הייתי מוכרח למצוא סינון טוב שיאפשר לי להתחבר 
מהבית לעבודה ללא תקלות. כששמעתי שבדור הבא של רימון אני יכול לסנן רק את 

המכשירים שאני צריך, החלטתי לנסות.
אנחנו גולשים עם ספק האינטרנט החדש של רימון והאמת שאנחנו ממש מרוצים! היום אני 

שקט, כי המשפחה שלי גולשת עם הגנה ואני מתחבר עם הלפטופ לעבודה בצורה חלקה״.

משפחת פינטו, קריית יערים

הכירו את
המשפחות
שמגנות על
הדור  הבא

ברשת



  

למראה חדש ונקי: 03-5521221// הרב קוק 21 בני ברק

טיפול ראשון במתנה!

 תרשה לנו

להסיר 
 בפניך

YOSIZUZUT
מכון לייזר רפואי לגברים

  YOSI ZUZUT בלבד.  לגברים  לייזר  מכון   לראשונה! 
מתמחה בהסרת שיער בטכנולוגיית SHR באמצעות מכשיר 
'סופרנו' המבטיח תוצאות ארוכות טווח וטיפולים ללא כאב

ָ





קדם 
חורף

בני ברק: רח' רבי עקיבא 52 )בפסאז', מעל ברון כובעים(
שעות פתיחה: ימים א', ב', ד',ה' 10:00-21:00 | יום ג' 10:00-21:00 | יום ו' 10:00-13:00

טל': 03-5785773

חליפות
50% צמר

חולצות 
עודפים

חולצות 
תווית כחולה 

קולקציה קודמת

מכנסיים 
50% צמר חגורות מכנסיים 

עודפים

מעילי צמר סוודרים צעיפים

249 ש"ח 10 ש"ח 2 ב-150 ש"ח

120 ש"ח 12 ש"ח 2 ב-100 ש"ח

350 ש"ח 2 ב- 100 29 ש"ח
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ונאלץ להתמודד עם מצב  מה עושה אדם שסיפק שלוש הצהרות סותרות 
בלתי אפשרי של "כל מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי בה אינשי" )בתרגום 
חופשי מלשון הגמרא: אדם איננו נוהג לשקר בדבר העתיד להתגלות(? לפי 
היא  כזה  במקרה  האידיאלית  הגישה  ליברמן,  אביגדור  ביתנו',  'ישראל  יו"ר 
למחוק שתיים מתוכן )כ"ף קמוצה( ולעקר את השלישית מתוכן )כ"ף סגולה(...

במהלך מערכת הבחירות שחרר איווט שלוש התחייבויות שונות, שנועדו 
ימין  קרי: מצביעי  היעד –  ולפתקיו של קהל  לליבו  לו ללהטט בדרך  לסייע 

חילונים, שאינם מחסידי נתניהו.
האחת, לא אשב בממשלת מיעוט שנשענת על תמיכת הערבים, השנייה, לא 
אשב בממשלת ימין שתישען על "החרדים והמשיחיים", והשלישית, אכריח 

הקמתה של ממשלת אחדות לאומית חילונית.
אתרע מזלו של איווט, והבוחר הישראלי הציב אותו בשנית בעמדת לשון 
תלוי  הקולר  הקהל,  בדעת  לפחות  שלישי,  לסיבוב  נגיע  אם  כעת,  מאזניים. 

בצווארו. 
והציב   12 חדשות  באולפן  ביתנו'  'ישראל  יו"ר  התייצב  שבת  במוצאי 
אולטימטום בפני נתניהו וגנץ - או שתלכו שניכם לממשלת אחדות ותוותרו 
כל אחד על משהו אחד )גנץ יקבל את מתווה הנשיא לנבצרות ונתניהו ייפרד 
מהבלוק(, או שתבחרו לסרב ואז אעניש אתכם, מי שיסרב – כך הגננת איווט 

- אלך עם השני.
בתרגום חופשי: איווט מוכן ללכת לממשלת שמאל שנשענת על הערבים 
)אם נתניהו יסרב( או לממשלת ימין כולל "חרדים ומשיחיים" )אם גנץ יסרב(, 

העיקר שלא יפר את ההתחייבות השלישית, לממשלת אחדות חילונית.
עכשיו נצייר לעצמנו תרחיש בדיוני בו גנץ ונתניהו ייבהלו מהאיום המולדבי, 
ירוצו שניהם ויכריזו בפה מלא שהם נכנעים ומוכנים לשבת זה עם זה בדרישות 
עצמו,  בשושבין  צורך  כלל  להם  שאין  מתברר  ופלא,  הפלא  איווט.  שהציב 
חברי   68 יחד  מונות  )שעכשיו  המפלגות  ושתי  באופוזיציה  יישאר  ליברמן 
כנסת( יכולות להקים קואליציה לבדן ולא לחלוק בתופינים נחשקים כמו תיק 
הביטחון, בממשלה שיהיו בה לפחות חמישה מועמדים טבעיים בעיני עצמם 

לתפקיד )שלושה רמטכ"לים, גלנט ובנט(.
את  קובר  והוא  כך,  כדי  עד  השתגע  שליברמן  בדעתו  מעלה  מישהו  האם 

עצמו במדבר הפוליטי רק למען אידיאל? כנראה שלא...
לכן אין מנוס מההנחה שליברמן מודע לכך שכנראה גם ההבטחה השלישית 
מבחינתו,  למכה  רפואה  מקדים  והוא  תקום,  לא  אחדות  וממשלת  תתמוסס 
ומכין את הקרקע להכשרה של כל צעד שינקוט. למצער, הוא מנסה לנקות את 
אחריותו מסיבוב בחירות שלישי, אם וכאשר, כך שיוכל לטעון שניסה הכל כדי 

להימנע מהן ובד בבד לשמור על הבטחותיו.

דילמת האסירים

אסירים,  שני   - פשוטה  אנושית  דילמה  היטב  מוכרת  המשחקים  בתורת 
שותפים לפשע, יושבים בתאי מעצר נפרדים ונתונים בפניהם שתי אפשרויות: 

האחת להודות בחטאם והשנייה להכחיש כל קשר למעשה.
עונש קל של שנה מאסר בלבד, במידה  ירצו  יכחישו, הם  ושניהם  במידה 
ושניהם יודו - הם יספגו חמש שנות מאסר לכל אחד. המשחק מתבטא בכך, 
שאם אחד מהם יכחיש אבל יוסגר על ידי חברו שיודה - החבר ששיתף פעולה 
עשר  ירצה  המכחיש  ואילו  מיד,  וישוחרר  מדינה(  עד  )סטייל  לחסינות  יזכה 

שנות מאסר.
על פניו, הטקטיקה האידיאלית לשניהם יחד היא לשתוק ולרצות שנה אחת. 
נפש  עושה חשבון  מהם  אחד  כל  נפרדים,  בחדרים  יושבים  והם  מאחר  אבל 
פשוט - אם הקולגה שלי יכחיש, עדיף לי להודות ולהשתחרר מיד, ואם הוא 
המסקנה   .10 ולא  שנים   5 רק  ולרצות  גם  להודות  לי  שעדיף  ודאי  אז  יודה, 
הבלתי נמנעת היא ששניהם יבגדו זה בזה ויודו, בניגוד למצב האידיאלי עבור 

שניהם.
על  ישמרו  אם  דומה.  בדילמה  וגנץ  נתניהו  את  לכד  ליברמן  קל,  בשינוי 

כיוונים:  )מה שיכול להתבטא בשני  חזית אחידה מול האולטימטום שהציב 
לאיומי  ברצינות  להתייחס  סיבה  שום  שאין  יבינו  שניהם  אם   – התעלמות 
ממשלת  על  לסגור  אותם  שיוביל  הדדית  מבגידה  חשש  ולחילופין,  ליברמן, 
את  ישחק  קל'. אם אחד מהם  'עונש  עם  יצאו שניהם  בלעדיו(  אחדות, אבל 
לממשלת  יזכה  המשת"פ   - יסרב  והשני  איווט  עם  פעולה  וישתף  המשחק 
ואם  הקופה,  כל  את  יגרוף  כך שהוא  בראשות הממשלה,  יחלוק  ולא  מיעוט 
וגם  הממשלה  בראשות  יחלקו  גם  הם   - ליברמן  עם  פעולה  ישתפו  שניהם 
יקריבו אתנן נאה לשדכן וייתפסו בציבור כשפוטים של איווט )שלא לדבר על 
התדמית הציבורית של נתניהו אם יבגוד בבלוק ושל גנץ אם יפר את הבטחתו 

ויותיר את נתניהו ראש ממשלה(.
הגדולים  המומחים  ואחד  נובל  פרס  חתן  אומן,  ישראל  פרופ'  עם  בשיחה 
דילמת  של  העוקץ  "כל  ההבדל:  את  מסביר  הוא  המשחקים,  לתורת  בעולם 
האסיר זה שתמיד כדאי לכל אחד לבגוד בשני, אבל אם הם לא היו בוגדים 
- זה היה טוב יותר לשניהם. אלא שהמקרה היחיד בו ניתן למנוע בגידה הוא 
קיומו של חוזה חתום ומחייב ביניהם, מה שפחות רלוונטי במקרה של אסירים 

בתאים נפרדים... ומתאים יותר למקרה הנוכחי בפוליטיקה".
אומן מציין כי "אין ספק שיש כאן משחק מעניין", אבל לדידו השאלה עד 
כמה האיום של ליברמן אפקטיבי, והאם הוא מנופף באקדח ריק. "הבוחרים 
של ליברמן הם אנשי ימין שלא אוהבים את נתניהו, אבל אם הוא ילך לממשלת 
מיעוט בתמיכת הערבים - הוא יאבד את רוב מצביעיו. לא סביר שהוא יעשה 

זאת ולכן זה איום כמעט חסר סיכוי", הוא מנתח.
אין לדעת אם גם נתניהו שוחח עם פרופ' אומן, כך או כך הוא הגיע למסקנה 
איווט  ממוקד  פוליטי  נאום  נשא  הממשלה  בישיבת  ראשון  ביום  וכבר  זהה, 
ובו ציטט התבטאויות עבר של יו"ר 'ישראל ביתנו' בגנות הרשימה המשותפת 
בפרט והערבים בכלל, והבהיר כי הוא אמנם מעוניין לפגוש את ליברמן, אך 
ממשלת  להקמת  יימנע(  )ולא  יתנגד  האחרון  מצב  שבכל  לוודא  כדי  בעיקר 
כשהשתמש  בעבר  נכווה  שכבר  )נתניהו,  וטיבי'  'עודה  על  שתישען  מיעוט 
לומר בכל פעם  נציגי המגזר, מקפיד  ונאלץ להתנצל בפני  'הערבים'  בביטוי 

הישראלי  שהבוחר  הערכה  מתוך  וטיבי,  עודה 
הממוצע סולד מהם אישית פי כמה וכמה מההגדרה 

האמורפית של 'הרשימה הערבית'(.
להפתיע  מסוגל  שהוא  הוכיח  כבר  ליברמן  אמנם, 
ושפעולותיו אינן עולות תמיד בקנה אחד עם השכל 
על  גוברת  לחרדים  שאיבתו  בהחלט  ייתכן  הישר. 
של  הגיוני  דעת  שיקול  על  ואפילו  לערבים  שנאתו 
הישרדות פוליטית. ועדיין, נדמה כי חיסולו המפתיע 
שפרץ  הרקטות  שיגורי  וגל  אל-עטא  אבו  בהא  של 

אתמול – שמו סוף גם לפנטזיה הזו.

נרטיב מחוכם

הנרטיב  על  בעבר  כאן  התלוננתי  אחת  לא 
השמאלני והאנטי דתי שמובילה ומכתיבה התקשורת 
הישראלית, לפעמים זה ניכר לעין )כמו הסיקור חסר 
הפרופורציות להילולא השנתית לזכר רוה"מ המנוח 
יצחק רבין, לעומת העדר סיקור מינימאלי ליום השנה 
של מאמע רחל, למשל(, אבל לעיתים, באופן מסוכן 
קבלו  והכותרות.  השורות  בין  מתחבא  זה  בהרבה, 
שתי דוגמאות בולטות ובוטות מהשבועות האחרונים.
המנדט  את  נתניהו  שקיבל  אחרי  שעה  רבע  בערך 
לתהות  התחילו  ריבלין,  מהנשיא  ממשלה  להרכבת 
המנדט'  את  יחזיר  ביבי  'מתי  הכללית  בתקשורת 
ו'למה הוא מבזבז זמן כשברור שאין לו איך להרכיב 
את  החזיר  אכן  נתניהו  יום,  של  בסופו  ממשלה'. 

משלוש
יוצא אף אחת

אבי גרינצייג / על סדר היום

מומחה למשחקים, פרופ' אומן | צילום: ויקיפדיה 

לדידו של פרופ' אומן 
השאלה עד כמה 

האיום של ליברמן 
אפקטיבי, והאם 

הוא מנופף באקדח 
ריק. "הבוחרים של 

ליברמן הם אנשי ימין 
שלא אוהבים את 

נתניהו, אבל אם הוא 
ילך לממשלת מיעוט 

בתמיכת הערבים 
- הוא יאבד את רוב 

מצביעיו. לא סביר 
שהוא יעשה זאת ולכן 

זה איום כמעט חסר 
סיכוי"
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אחרי שבר גאון. בנט בפגישתו הראשונה כשר ביטחון עם רה"מ נתניהו והרמטכ"ל כוכבי | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

הח"כים החרדים 
קוצפים ובצדק על 
הלחץ התקשורתי 
שמופעל עליהם 
להתפשר בענייני 
סטטוס קוו "כדי 
להוריד את ליברמן 
מהעץ". "גם אני יודע 
לטפס על עץ", שח 
לי אחד מהם השבוע, 
"אולי שקד תשכנע 
את ליברמן לוותר כדי 
להוריד אותי מהעץ? 
אנחנו קופים מנוסים 
לא פחות ממנו, 
ולהתעקש וגם לבצע 
זה מקצוע של ממש 
אצלנו, בניגוד לאיווט"

מנע  לא  זה  שהבטיח.  כפי  האפשרויות,  את  כשמיצה  המנדט 
שבועות ארוכים של שתיית דמו בקשית עם הטענה המוזרה הזו.

ודי  מהנשיא,  המנדט  את  קיבל  שגנץ  לאחר  משבועיים  יותר 
ברור שלהרכיב ממשלה הוא לא יכול )גם לאור דרישת ליברמן, 
הרכבת ממשלת אחדות לפי העיקרון של 'נתניהו תחילה' מחייבת 
על  להטיל  ח"כים שיבקשו   61 והחתמת  לנשיא  החזרת המנדט 
נתניהו מחדש את המלאכה(, ובכל זאת, לא נשמע ולו ציוץ בודד 

בתקשורת על בזבוז הזמן מבית כחול לבן.
הדוגמה השנייה והמשמעותית יותר קשורה לדרישות הצדדים 
לבן  כחול  נזכיר,  ליברמן.  מהצעת  גם  שמשתקף  וכפי  מזה,  זה 
ופירוק  נתניהו  הדחת   – משמעי  חד  באופן  דברים  שני  דרשה 
הרוטציה  לקבלת  דוחפת  פשרה',  כ'הצעת  התקשורת,  הבלוק. 
בראשות הממשלה )כביכול ויתור של גנץ על הדרישה להדחת 

נתניהו( ומנגד פירוק הבלוק )ויתור של הליכוד(.
הן  הללו  הדרישות  שתי  שהרי  הנרטיב,  בגוף  טמון  השקר 
בהן  'פשרה'  וכל  לבן,  כחול  של  מופרכות  דרישות  מלכתחילה 
היא בסך הכל כניעה של הליכוד. הדדיות תיתכן רק אם בליכוד 
יציבו שתי דרישות נגדיות )למשל, הדחת לפיד מרשימת כחול 
'פשרה'  להציע  ניתן  יהיה  אז  ליברמן(.  עם  הברית  ופירוק  לבן 

הגיונית שתספק לכל צד מחצית מדרישותיו...

אמונה וביטחון

מי שחתום על האקזיט של השבוע האחרון, הוא בעל ניסיון רב 
בתחום )האקזיט בעיקר, בשטח הפוליטי פחות(, הכירו את שר 
הביטחון נפתלי בנט. את פניו של השר החדש, שוויתר על טקס 
מפואר של קבלת פנים, קידמה קבלת פנים מסוג אחר - אזעקות 
'צבע אדום' בשמי תל אביב מעט לפני כניסתו הרשמית לתפקיד.  
וראו זה פלא: כשעמד בראש מפלגה מאוחדת של 12 מנדטים, 
באמצעות  רק  הקריה  בתוככי  בנעשה  לצפות  יכול  בנט  היה 
ומקרטע במפלגה מפוצלת  רביעי  כעת, כשהוא מקום  משקפת, 
זוכה  הוא   - בערפל  לוט  הפוליטי  ועתידו  מנדטים  שבעה  של 

בפסגת שאיפותיו. ללמדך שטיימינג נכון הוא הכל בפוליטיקה.
חיובית  בסחטנות  פרק  ללמוד  צריכות  החרדיות  הסיעות 
יציבה  סיעה  התורה,  שיהדות  סיבה  שום  אין  מרעננה.  מהאח 
בינוני  תיק  של  בשיריים  תסתפק  בהרבה,  לקואליציה  ונאמנה 
וועדת כספים ועוד תפקידים שכמו הומצאו במיוחד עבורה )נציג 

בועדה למינוי דיינים, סגן יו"ר הכנסת ברוטציה, ותיכף נתבשר 
גם על יו"ר שולחן במזנון החלבי בכנסת וכדומה(.

)ביטחון,  שרים  ארבעה  מדי,  יותר  שזה  הבין  נתניהו  אמנם 
במיוחד  נחשבים  שניים  שמהם  וחקלאות(  תחבורה  חינוך, 
למפלגה של שבעה מנדטים, ולכן ביקש את התפטרותו של אורי 
הזכירה  הגשמים  עונת  לבטח  מדובר,  במי  )אם שכחתם  אריאל 
לכם(. ועדיין, שלושה תיקים נחשקים לשבעה נציגים הם משהו 

שביהדות התורה יחתמו עליו לאלתר.
מה הרוויח נתניהו מהצירוף החלקי והזמני של הימין החדש 
לליכוד. קשה להבין. הטענה הנפוצה במערכת הפוליטית כי בנט 
ובכך  ושות'  גנץ  עם  סגירה  סף  על  להבין שהוא  איים/רמז/נתן 
לא  ועדיין,  סבירה,  נשמעת   - לפינה  הממשלה  ראש  את  דחק 
ברור מה בנט מצפה להפיק משבועות אחדים )במקרה של הקמת 
ממשלה, כל ממשלה( או חודשים ספורים )במקרה של בחירות( 

בתפקיד שר הביטחון.
בבחירות  היטב.  חושבים  לעשות  יצטרכו  היהודי  בבית 
המנדט  על  ושות'  גביר  בן  את  לכלבים  זרקו  הם  האחרונות 
וחצי-שניים שהם מביאים איתם בגלל עקשנותו של בנט, שדרש 
גידול  וסיפק בקושי  שלושה מקומות בטוחים בצמרת הרשימה 
של שני מנדטים. לא צריך להיות בעל חמש יחידות במתמטיקה 
כדי להבין שזו עסקה כושלת. כעת, מן הסתם, נשמע שוב קריאות 
הציונות  מפלגת  של  החמים  לחיקה  יהודית'  'עוצמה  להחזרת 

הדתית ונזכה לצפות בקטטות עסקנים על המיקומים.

על עצים ושדכנים

מי שנותרו קצת מחוץ לעניינים, ממש כמו מצבה של ישראל 
כבולות  החרדיות.  הסיעות  הן  בנהריים,  השלום  אי  בגזרת 
כל  על  לרקוד  ובמקום  לנס  משוועות  לבלוק,  בהתחייבויותיהן 
מאזניים,  לשון  היו  בהם  בימים  בעבר,  שנהגו  כפי  החתונות 
יעקב  ח"כ  של  בנו  בחתונת  גנץ  עם  משותף  בריקוד  מסתפקות 

אשר.
באין תעסוקה של ממש בגזרת הרכבת הממשלה, ובעוד גפני 
הנמרץ מתזז את ועדת הכספים ומנצח על הביזנס האמיתי היחיד 
עיסוקים  וליצמן  דרעי  לעצמם  יוצרים  בכנסת,  כרגע  שפעיל 
עצמם  מטעם  ערבים  מצוא,  לעת  כמתווכים  ומשונים,  שונים 

ומשגרי מכתבי מחאה.

מאחר ומדובר בשני פוליטיקאים ממולחים למדי, גם היצירות 
עשויות בהתאם. כך למשל ההצעה שפורסמה בשני בערב, לפיה 
הסכם  כיבוד  מאי  גנץ  של  חששותיו  את  ירגיעו  וליצמן  דרעי 
רוטציה עתידי על ידי ביבי בכך שיחתמו לו ערבות כי אם נתניהו 
לא ימלא את ההתחייבות ולא יפרוש לטובת גנץ, הם לא יישארו 
בממשלתו. גם גנץ יודע שבניגוד לאיווט מילה זו מילה ליברמן, 
הפלת  כדי  עד  לפעמים  בברזל,  יצוקה  מילה  החרדים  אצל 

ממשלה.
בין  האמון  שאלת  פרי.  יישא  אם  ספק  אבל  גאוני,  הרעיון 
הצדדים אינה המכשול היחיד להקמת ממשלת אחדות, ולפיכך 
התקווה החרדית לתפוס את עמדת המתווך וליטול דמי שדכנות 
ראויים קלושה למדי. בינתיים, נסתפק בדמים של ממש שיצליחו 
החברים להעביר בועדת הכספים, אולי רגע לפני ממשלה עוינת 

שתקצץ בבשר החי של עולם התורה. 
בשיחות עם הח"כים החרדים, הם קוצפים ובצדק על הלחץ 
התקשורתי שמופעל עליהם כבר יותר משבוע להתפשר בענייני 
סטטוס קוו "כדי לסייע להוריד את ליברמן מהעץ". "גם אני יודע 
לטפס על עץ", שח לי אחד מהם השבוע, "אולי שקד תשכנע את 
ליברמן לוותר כדי להוריד אותי מהעץ? אנחנו קופים מנוסים לא 
אצלנו,  מקצוע של ממש  זה  לבצע  וגם  ולהתעקש  ממנו,  פחות 

בניגוד לאיווט".
דווקא  הטענה.  בגוף  מצויה  שהתשובה  אלא  הח"כ,  צודק 
בגלל שליברמן אינו מדקדק בקוצו של יו"ד במילוי הבטחותיו, 
כפי שיכול להעיד נאמנה איסמעיל הנייה, ניתן להפיס את דעתו 
באמצעות שינויים קוסמטיים, בין אם בחוק הגיוס או במרכולים, 
היותר  לכל  קוו,  בסטטוס  ממש  של  נזק  יעשו  שלא  תיקונים 
משחקי הצהרות והקמת ועדות קבורה ממלכתיות לעניינים שאף 

אחד לא רוצה להתעסק בהם.
מנקודת מבט חרדית, גם ויתור הצהרתי בעייתי למדי, אך אם 
הפחות  האלטרנטיבה  וזו  ומאחר  בפועל,  להזיק  כדי  בדבר  אין 
בניסיון  כזו  להתפשרות  מצפים  הימין  בגוש  למה  מובן  גרועה, 
לדוג את ליברמן מחדש. מובן מאליו שצעד רגיש שכזה לא יוכל 
להתבצע ללא הוראתם של גדולי ישראל. גם כאן, לפני הגלישה 
מהעץ, רצוי לח"כים החרדים לזכור את מסקנתו של פרופ' אומן, 
שמאל  לממשלת  שילך  והסיכוי  ריק  באקדח  מנופף  ליברמן  כי 
לאחר  בפרט  למדי,  קלוש   – המשותפת  הרשימה  על  שתישען 

ההידרדרות הביטחונית החריפה. 
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יו"ר  נתן  יום, גם ביום שני השבוע  כמעט כבכל 
ישראל ביתנו אביגדור ליברמן את ההצגה היומית 
שלו במהלך ישיבת הסיעה. ליברמן חזר פעמיים על 
צמד המילים "שיקול זר". בפעם הראשונה היה זה 
כאשר כיוון את הדברים אל ראש הממשלה בנימין 
השניה  בפעם  גנץ.  בני  לכתר  הטוען  ואל  נתניהו 
בהתנהלותו  שהוא  הטענה  את  לשלול  ביקש  הוא 
הפוליטית בכל החודשים האחרונים מונע משיקול 

זר ושלנגד עיניו לא עומדת טובת המדינה.
היה  שעוד  ובחלק  הסיעה  ישיבת  תחילת  עם 
פתוח לתקשורת, קרא איווט לגנץ ולנתניהו להקים 
ועולם  עם  קבל  להם  בישר  ואף  אחדות  ממשלת 
שאין לו ולמפלגתו כל דרישות. "אהיה מוכן לתמוך 
הדגיש  תמורה",  כל  ללא  מבחוץ 
יש  תמיד  כמנהגו,  אבל  ליברמן. 
איווט  את  שמכיר  מי  כל  עוקץ. 
מוכן  יהיה  שהוא  יודע  ליברמן 
ובתנאי  פוליטי  מהלך  כל  לעשות 
ולא  הוא  יהיה  העיקרי  שהנהנה 
את  להבין  צריך  משכך  אחר, 
בה  הפומבית  הוויתור  הצהרת 

פתח את ישיבת סיעתו.
חבר  היה  ליברמן  אביגדור 
כמעט בכל הממשלות האחרונות. 
הקמת  עם  מיד  שנכנס  פעמים 
הממשלה ופעמים במהלך כינונה, 
חלק.  לקח  תמיד  כמעט  אבל 
לטענת בכיר בסביבתו, השותפות 
בהן  בממשלות  שנים  לאורך 
חברות המפלגות החרדיות עשתה 
הבייס  בקרב  אלקטורלי  נזק  לו 
חלקם  רוסים,  הם  שלו.  הטבעי 
אזרחי  יום  וסדר  יהודים  ספק 
אותם  איכזב  והוא  בנפשם  זה 
מרכולים,  גיוס,  פעם.  אחר  פעם 
תחבורה ציבורית בשבת ונישואין 
מהנושאים  חלק  רק  הם  אזרחיים 
היותו  בגלל  לקדם  יכל  לא  אותם 
עד  קואליציוני,  בהסכם  כבול 
שלאחר הסיבוב הראשון בו חצה 
בקושי רב את אחוז החסימה הוא 
יש אלקטורט?  עוד.  החליט שלא 
צריך לרצות אותו. הוא ריצה וקפץ 
לשמונה מנדטים וכעת הוא בשעת 
מבחן שאי עמידה בו עלולה לחסל 

את הקריירה הפוליטית שלו. 
טוב  מבין  ליברמן  שני,  מצד 
מדינת  את  שיגרור  שמי  מאוד 
ישלם  שלישות  לבחירות  ישראל 
על כך מחיר כבד מאוד. ההנהגה 
הפנימה  בישראל  הפוליטית 
שלאזרחים נמאס כבר מהמצב בו 
שרויה המדינה. מערכת הבריאות 
לסייע  היתה  שאמורה  הקנאביס  רפורמת  קורסת, 
יוקר  מתפקדת,  לא  ל"ע  קשות  במחלות  לחולים 
המחיה רק הולך ומאמיר ושיתוק מוחלט של משרדי 
הממשלה הם רק מקצת מהנושאים שלא מטופלים 
והעם דורש שינוי. העם דורש ממשלה יציבה שתניע 
שוב את גלגלי המשק ולליברמן אסור להיתפס כמי 
נוסף  צעד  הולך  הוא  ולכן  ממשלה  הקמת  שמונע 
קדימה ומצהיר בפומבי על נכונותו לתמוך מבחוץ 

בממשלת האחדות גם ללא קבלת תמורה.

מבחינת ליברמן כל זה אינו מספיק והוא מסובב 
מפיל  הוא  קרה  אסטרטגית  בהחלטה  הסכין.  את 
את האשמה במצב הקיים על צמד הטוענים לכתר 
ואומר כי ישנם שניים המונעים את הקמת ממשלת 
על  הכריז  לא  כי  הראשון  ונתניהו.  גנץ  האחדות. 
קבלת מתווה הנשיא והשני כי אינו מוכן להכריז על 
הליך גירושין במעמד צד אחד מגוש הימין. באותה 
החרדיות  המפלגות  את  גם  ליברמן  כורך  נשימה 
וטוען "אין לי כל בעיה עם הציבור החרדי, יש לי 
החרדים  הנציגים  בקרב  השורר  הבלבול  עם  בעיה 
שבגלל נתניהו הם קושרים את גורלם עם גורל הימין 
לנתניהו  עסיסית  עקיצה  הוסיף  ליברמן  המשיחי". 
ואמר: "מי שהחזיר את חברון, תמך בגירוש תושבי 
וניהל  למחבלים  מוות  עונש  נגד  היה  קטיף,  גוש 

דיאלוג עם ערפאת הוא לא ימין".
במסגרת שלל האמירות של ליברמן, אלו היותר 
אינו  כי  לראות  ניתן  מובנות  הפחות  ואלו  מובנות 
מביע דעה באשר לתמיכתו או אי תמיכתו בממשלת 
חיצונית מצד הרשימה  על תמיכה  מיעוט הנשענת 
המילה  להגדרת  באשר  ולא  המשותפת  הערבית 
"נבצרות" הנמצאת במתווה הנשיא כמו פיל בחנות 

חרסינה.
למרות שליברמן מחזיק בדעה שמשפחת נתניהו 
יצטרכו לעזוב את בלפור רק לאחר פסק דין חלוט 
ולא רגע אחד קודם, הוא דורש שנשיא המדינה יהיה 
זו  הנבצרות,  תחל  מאיזה שלב משפטי  שיגדיר  זה 
שתיאלץ את נתניהו לצאת לחופשה ולטפל בענייניו 
מאינטרס  נובע  הכל  הזו  בנקודה  גם  המשפטיים. 
אישי קר. למרות הקמפיין האזרחי שהעלה את רף 
מעריכים  במפלגה  ביתנו,  ישראל  של  המנדטים 
הרוסי  מהאלקטורט  הגיעו  מנדטים  שכשבעה 
זה  להיות  רצון  אין  ולאיווט  הימין  עם  שמזוהה 
מהימין,  ממשלה  ראש  הזזת  בעת  בפרונט  שעומד 
המפה  של  השמאלי  לצד  שייך  מחליפו  כאשר 
הנבצרות,  עניין  את  העלה  הנשיא  הפוליטית. 

שיתכבד ויגדיר נבצרות מהי.

דורון ומלחמה
פורח  אני  באופוזיציה,  מלשבת  חושש  "אינני 
חה"כ  התורה,  דגל  יו"ר  לי  אמר  כך  באופוזיציה" 
את  שהעביר  החינוך  סדרת  צודק.  הוא  גפני.  משה 
חברי הכנסת מיש עתיד ומהבית היהודי בממשלתם 
בדיוני  בעיקר  ובעת שישב  ובנט  לפיד  נתניהו,  של 

ועדת הכספים עוד ילמדו בבתי הספר לפוליטיקה.
דיוני  תקופת  את  לפיד  ליאיר  שיזכירו  בזה  די 

מע"מ אפס כדי להפוך את בשרו חידודין חידודין. 
סלומיאנסקי  ניסן  של  בראשותו  הכספים  ועדת  גם 
המנוסה לא הצליחה לתמרן בעת שניסתה להעביר 
 - הדיור  יוקר  בהורדת  לפיד  של  הדגל  ספינת  את 
תוך הדרת הציבור החרדי – בזמן ששלישיית גפני, 
יום  יום אחר  ליצמן היתלו בהם  ויעקב  איציק כהן 

ובמשך שנתיים.
לשאלתי הוא חזר והבהיר: "החיבור עם נתניהו 
גפני  אותנו".  בעיקר  משרת  הימין  וגוש  לנו  טוב 
הוסיף ואמר: "ודאי שיש חשש שנמצא את עצמנו 
הנחיתי את הסיעה להתחיל  כך  ולשם  באופוזיציה 
והשכבות  הפריפריה  עם  המיטיבים  חוקים  להכין 
החלשות ואני רוצה לראות את הליכוד ואת החברים 
מהרשימה המשותפת מצביעים נגד". אצל גפני הכל 
מחושבן לפרטים. האחים של היום הם האויבים של 
אין  איתם.  לנהוג  צריך  וכך  הפוליטיקה  זו  מחר, 

חברים.
נתניהו  פשוט.  מאוד  גפני  של  מדבריו  המסר 
רואה רק את נתניהו וכעת יש לו מטרה אחת והיא 
יעשה  הוא  כך  ולשם  מהכלא,  עצמו  את  להציל 
ובשכבות החלשות  בציבור החרדי  מי שבגד  הכל. 
בהיותו שר האוצר בממשלת שרון, ומי שחזר על כך 
יהסס  ובנט לא  כשהקים את ממשלת האחים לפיד 
הפוליטי  מעמדו  על  כשמדובר  שוב  זאת  לעשות 
ויש  בוגד  תמיד  בוגד  פעם  חירותו.  על  ובעיקר 

להתכונן לכל תרחיש. 
בדיוק  למלחמה  עצמו  את  מכין  גפני  כמו  גפני 
כמו שהוא מכין את עצמו לדורון, תמיד יותר מעניין 

לראות אותו במצב מלחמה.

מחשב מסלול מחדש
בעזה  האיסלמי  הג'יהאד  בכירי  חיסול  אם  בין 
ניתן  לא,  אם  ובין  בנט  לנפתלי  קשור  ובדמשק 
לומר באופן ברור שבנט נכנס למשרד הביטחון עם 
ישראל  של  החדש  הביטחון  שר  מובהקת.  אמירה 
גרם בחודש האחרון גם לאחרוני הספקנים להאמין 
באבולוציה. האיש שבמהלך שתי מערכות הבחירות 
ראש  התנהלות  את  הפסקה  ללא  ביקר  האחרונות 
טרמינולוגיה  שינה  הביטחונית,  בסוגיה  הממשלה 

מקצה אל קצה.
השר בנט חי בתחושה שהוא זה שאמור להחליף 
מעט  לא  יש  לשיטתו,  שאחרי.  ביום  נתניהו  את 
בארה"ב  חיו  שניהם  נתניהו.  לבין  בינו  דמיון  קווי 
יחידה  בוגרי  שניהם  רהוטה.  אנגלית  ולשניהם 
מובחרת בצבא ושניהם הצליחו בעסקים וצברו הון 

מבצע חיסול

באותה נשימה 
כורך ליברמן גם את 
המפלגות החרדיות 
וטוען "אין לי כל בעיה 
עם הציבור החרדי, יש 
לי בעיה עם הבלבול 
השורר בקרב הנציגים 
החרדים שבגלל 
נתניהו הם קושרים 
את גורלם עם גורל 
הימין המשיחי". 
ליברמן הוסיף עקיצה 
עסיסית לנתניהו 
ואמר: "מי שהחזיר 
את חברון, תמך 
בגירוש תושבי גוש 
קטיף, היה נגד עונש 
מוות למחבלים וניהל 
דיאלוג עם ערפאת 
הוא לא ימין"

גואל ועקנין

פורח באופוזיציה. 
ח"כ משה גפני 
| צילום: דוברות 
הכנסת
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משמעותי. לבנט יש שתי בעיות. בעוד ביבי נחשב 
בקרב הבייס הימני כאיש שקול וכמנהיג חזק, בנט 
באמצעות  הפועל  קאובוי  של  בעייתי  מדימוי  סבל 
בליכוד.  אותו  כינו  אחריות',  חסר  'ילד  שליפות. 
הימין  מנהיג  להיות  שכדי  היא  השניה  הבעיה 
נישה  במפלגת  ולא  בליכוד  להיות  צריך  היה  הוא 
מגזרית. לאחר סיבוב הבחירות הראשון בו מפלגת 
הימין החדש לא עברה את אחוז החסימה, החליט 
בנט לחשב מסלול מחדש. חישב ומצא שבעת הזו 
והוא  פג  הקסם  לקיר.  הגב  עם  נמצא  נתניהו  ביבי 
במצב שאינו מצליח להרכיב ממשלה ומשכך, שינוי 
 - המדיני  בנושא  ובפרט  ביבי  מול  טרמינולוגיה 

ביטחוני יכולה רק להועיל לו וכך אכן קרה. 
בחירות  שפורסמו,  האחרונים  הסקרים  ע"פ 
לאותו  הפוליטית  המערכת  את  יובילו  חוזרות 
למצוא  עשוי  ובנט  היום  גם  נמצאת  היא  בוא  מצב 
יותר  ארוך  זמן  לפרק  הביטחון  במשרד  עצמו  את 
שלישיית  עבור  שהשריון  ספק  אין  אך  משציפה, 
הדובדבן  זה  הליכוד  ברשימת  החדש  הימין 
שבקצפת. בנט מבין שזו ההזדמנות אולי האחרונה 
אל  ובפרט  והפוליטי  הציבורי  מעמדו  את  לשקם 
מול איילת שקד שניסתה למצב את עצמה כמנהיגת 

הימין האידאולוגי.
היו  החיסולים  בסיפור  מעניין  היותר  החלק 
התגובות של אישים מהמערכת הפוליטית לאירוע. 
שלו:  הטוויטר  בחשבון  כתב  כסיף  עופר  חה"כ 
היחיד  לדבר  פונה  נתניהו   – עורו  הצלת  "לשם 
מלחמה.  וחרחור  הרס  הרג,  לעשות:  מסוגל  שהוא 
שפיכות הדמים – בראשו". חברתו למפלגה, חה"כ 
ואמרה:  נתניהו  את  האשימה  סלימאן  טומא  אידה 
גבול,  יודעת  לא  נתניהו  של  והאכזריות  "הציניות 
מוכרחים  פוליטי.  כתרגיל  במלחמה  פותח  הוא 

לעצור את האש עכשיו".
מסוימת  שבקונסטלציה  לבן  כחול  יו"ר  מנגד, 
אומר:  אלו  של  בתמיכתם  ממשלה  להקים  עשוי 
של  רגעים  ומצריך  מתמשך  הוא  בטרור  "המאבק 
קיבלו  וצה"ל  קבלת החלטות קשות. הדרג המדיני 
אזרחי  של  ביטחונם  למען  הלילה  נכונה  החלטה 
ישראל ותושבי הדרום. ידע כל טרוריסט שמסכן את 
ביטחוננו שהוא בן מוות". הגדילו לעשות ליברמן 
וגנץ שבעקבות המצב הביטחוני אף דחו את פגישת 

המו"מ שהיתה מתוכננת ביניהם ליום שלישי. 
שמשתעשע  מי  יש  עדיין   איך  שואל,  הבן  כאן 
ברעיון של ממשלת מיעוט. איך בכלל יתכן לעבוד 
כשמצד אחד יש את עופר כסיף ואידה טומא סלימאן 
ומהצד השני ניצבים מולם בוגי יעלון, צביקה האוזר 

ויועז הנדל.
כי  לי  נאמר  לבן  בכחול  בכירים  עם  בשיחה 

בהשלכותיה  דנים  כשהם  להם  מתהפכת  הבטן 
המשותפת.  הרשימה  בתמיכת  מיעוט  ממשלת  של 
הלבטים הם גם בגלל זהות כמה מהחברים במפלגה 
מקומם  את  למצוא  יכלו  אידאולוגית  שמבחינה 
באחת מרשימות הימין, שלא לדבר על יעלון שכבר 
נמנים  סיעתו  חברי  וגם  הליכוד  מטעם  כשר  כיהן 
להם  לגרום  עלול  שכזה  וחיבור  הימין,  שורות  על 
מתעורר  הספק  בעיקר  אך  מחדש.  מסלול  לחישוב 
זמן  לאורך  כזו  קואליציה  לנהל  ליכולת  באשר 
והיכולת לצלוח ניסיונות הפלה חוזרים ונשנים מצד 
מה  סחיטה,  למסע  ייהפך  דיון  "כל  האופוזיציה. 
שיוביל לנפגעים סדרתיים ולשוברי כלים שבהיעדר 

מנהיג חזק ומנוסה הם עוד עלולים לערוק".
מיעוט  ממשלת  של  חייה  מאורך  נבהל  שלא  מי 
זהו יו"ר סיעת העבודה בכנסת, חה"כ איציק שמולי. 
הממשלה  יסוד  לחוק  התיקון  שע"פ  מדגיש  הוא 
משלת  לפרק  פשוט  לא  יהיה   2018 בשנת  שתוקן 
61 תומכים  מיעוט שכזו. כדי לפרק יצטרכו להציג 
לראשות  מוסכם  מועמד  יעמידו  שגם  בפירוק 
מהיום  לעבוד  שתכנס  שרים  ומצבת  הממשלה 
הפוליטית  במפה  המנדטים  חלוקת  ע"פ  הראשון. 
כיום, מצב שכזה יוכל להיות רק במקרה של שת"פ 
לבין  המשותפת  ומהרשימה  מהשמאל  ח"כים  בין 
גם  זה  מצב  באופוזיציה.  שישבו  מהימין  ח"כים 
ייאלץ אותם לתמוך במינוי של שרים מקרב הימין 

המתנחלי וזה לא ריאלי בעליל. 

חריגה מכללי הטקס
כל שנה בתקופה הזו חל יום השנה להירצחו של 
ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל. מאז הרצח המתועב 
ולאורך שנים, הימין הישראלי יורד למחתרת ונותן 

לשמאל לנהל את טקסי האזכרה באשר הם. 
בעוד  מדובר  לא  כבר  האחרונות  שבשנים  נראה 
אזכרה ממלכתית למנהיג שהיה ונרצח, העסק הפך 
השחקנים  בו  פסטיבל  רבין.  פסטיבל  לפסטיבל. 
ובני משפחתו של יצחק רבין.  נכדיו  העיקריים הם 
תכלס, אין שום תלונה כלפי נכדו של רבין יהונתן בן 
ארצי על כך שהפך את האזכרה הממלכתית לבמה 
לחיסול חשבונות פוליטי. האיש הוזמן לנאום, נאם 
מי  כלפי  היא  העיקרית  הטענה  והלך.  לו  שבא  מה 

שאמור לנהל את הטקס על כל המשתמע מכך.
פעורה  נתניהו  בנימין  לבין  רבין  משפחת  בין 
תהום עמוקה. גם אם הם לא מאשימים את נתניהו 
ברצח אביהם, הם מאשימים אותו בליבוי האווירה 
הימין  אנשי  ובשיסוי  שנים  באותן  בארץ  שהיתה 
רבין במדי אס  נראה  בהן  רבין. את התמונות  כנגד 

אס או בדמותו של ערפאת, זוקף השמאל הישראלי 
נתניהו.  של  לחובתו  בפרט  רבין  ומשפחת  בכלל 
"הוא עמד על המרפסת בכיכר ציון ונתן נאום הסתה 
בזמן שאלפי המפגינים צעקו רבין בוגד והוא אפילו 

לא טרח להשתיק אותם 
אומרים  להיפך",  אלא 
שהעובדות  למרות  שם, 
שונות לחלוטין, ונתניהו 
אותו  את  היסה  אכן 
אמירות  גם  קומץ. 
הרוצח  מצד  ברורות 
שפעל  כך  על  השפל 
הכוונה  כל  וללא  לבד 
לא  רבנית  או  פוליטית 
והמשוואה מצד  הועילו 
היתה  רבין  משפחת 
פשוטה. יגאל עמיר הוא 
נתניהו  לכן  ימין,  איש 
אשם. הוא היה אשם אז 

והוא אשם גם כיום.
רוצה  רבין  משפחת 
אזכרה  אירוע  לעשות 
שתתכבד  הסבא,  לזכר 
שום  אין  אותו.  ותממן 
הצדקה שמשלם המיסים 
יממן אירוע בו נכדו של 
האשמות  מטיח  המנוח 
וקורא  הממשלה  בראש 
בזמן  בו  להתפטר,  לו 
מולו  שם  יושב  שהוא 
מטעמי  מלהגיב  ומנוע 

ממלכתיות. 
אל המלכודת הזו נפל 
'כחול לבן' בני  יו"ר  גם 
לברנש  השיב  שלא  גנץ 
כגמולו ולא העיר לו על 
לאירוע  האזכרה  הפיכת 
מדשתיק,  רדוד.  פוליטי 
ליה  דניחא  משמע 

בדרדור הטקס. 
רבין  במשפחת  יש 

שיש  הקשות  הבעיות  מאחת  הסובלים  כאלו 
שהרצח  מרגישה  היא  שלה.  מהסוג  למשפחות 
המתועב מאפשר לה לנהוג כפי שהיא רוצה, לדבר 
ולהטיל דופי בציבור מאוד מסוים  כפי שנראה לה 

רק כי הרוצח השפל יצא משורותיהם.

שינוי תדמיתי. בנט מקבל תדרוך ראשוני מהרמטכ"ל כוכבי | צילום: משרד רה"מ

השר בנט חי בתחושה 
שהוא זה שאמור להחליף 

את נתניהו ביום שאחרי. 
לשיטתו, יש לא מעט קווי 

דמיון בינו לבין נתניהו. 
שניהם חיו בארה"ב 

ולשניהם אנגלית רהוטה. 
שניהם בוגרי יחידה 

מובחרת בצבא ושניהם 
הצליחו בעסקים וצברו הון 

משמעותי. לבנט יש שתי 
בעיות. בעוד ביבי נחשב 

בקרב הבייס הימני כאיש 
שקול וכמנהיג חזק, בנט 

סבל מדימוי בעייתי של 
קאובוי הפועל באמצעות 

שליפות
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ההתחממות הביטחונית חידדה: 
אין סיכוי לממשלת מיעוט

מאת: אלי כהן

“לפעולה זו לא תהיה השפעה על התהליכים 
‘כחול  יו”ר  הצהיר  המתקיימים”,  הפוליטיים 
בידיו  שמחזיק  ומי  לשעבר  הרמטכ”ל  לבן’, 
גנץ, בהתייחס  בני  את הזכות להקים ממשלה, 
לחיסולו של אבו אל עטא בעזה. אך במערכת 
הביטחוני  למצב  כי  לכל  ברור  הפוליטית 
הכמעט  האופציה  שלילת  על  מכרעת  השפעה 
יחידה שנותרה בידי גנץ: הקמת ממשלה צרה 

בתמיכת ‘הרשימה המשותפת’.
האופוזיציה  דוברי  הקפידו  רשמי,  באופן 
הפעילות  על  הממשלה  לראש  גיבוי  לתת 
מה שלא מעט  את  היחיד שביטא  הביטחונית. 
לכך  שרמז  לב,  בר  עמר  ח”כ  היה  חושבים, 
שההחלטה על החיסול נועדה לחסל את סיכוייו 

של בני גנץ להרכבת ממשלה.
בראשית  כבר  זיהה  נתניהו  אחרת,  או  כך 
בהקמת  מבחינתו,  הגדולה  הסכנה  את  השבוע 
ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים, ויצא בבליץ 
את  לקעקע  שנועדו  וציוצים  התבטאויות 
ולהרתיע את שיתוף הפעולה עם  הלגיטימציה 
על  כתב  טיבי  “אחמד  המשותפת.  הרשימה 
עליו  תמיד’.  ‘בלבנו  ערפאת:  המרצחים  רב 
מיעוט  ממשלת  ממשלה?  בונים  וליברמן  גנץ 
בתמיכת המפלגות הערביות = סכנה למדינה”, 

כתב נתניהו בין היתר.
בזמן שנתניהו עמל לפרק את האופציה של 
ב’כחול  האם  ברור  לא  כלל  מיעוט,  ממשלת 
לבן’ מתכוננים לתסריט שכזה. 5 מבין 32 נציגי 
בוגי  של  תל”ם  סיעת  על  נמנים  לבן’,  ‘כחול 
השוללים  מובהקים,  ימין  אנשי  כולם  יעלון, 
אפשרות של ישיבה בממשלה הנתמכת על ידי 

ערבים.
קולות  ישנם  האידיאולוגי,  העניין  מלבד 
ב’כחול לבן’ הטוענים כי טקטית, מדובר יהיה 
במהלך פוליטי כושל. לדבריהם, ממשלה צרה 
שבעקבותיה  ספורים  חודשים  מעמד  תחזיק 
הם יגיעו לבחירות עם “כתם” אותו ביבי ידאג 
עם  שהלכו  ככאלו  הכוח,  בכל  להם  להצמיד 

הערבים.
הדרום  בגזרת  הביטחוניים  האירועים 
הקיימים  לקשיים  הצטרפו  שהתפתחו השבוע, 
מרחיקה  המערכה  כי  היא  והערכה  ממילא, 
להקמת  הסיכויים  את  קוברת  כדי  עד  ביותר 

ממשלת מיעוט.

המינוי של בנט

לבן’  ‘כחול  ממשלת  להקמת  הסיכוי  את 
נתניהו,  השבוע  בסוף  גנז  ימנית,  בתמיכה 
בנט.  לנפתלי  שהעניק  תופינים  באמצעות 
של  לכיוונם  להעביר  ניסו  גנץ  של  בסביבתו 
להם  מעניקים  שהיו   – החדש’  ‘הימין  תמיכת 
3 אצבעות – בנט, שקט ומתן כהנא – ובצירוף 
8 אצבעותיו של ליברמן היו עשויים להביא את 

התוצאה המיוחלת.
ההודעה  יצאה  השבת,  כניסת  לפני  דקות 
ביטחון, צעד המרחיק  בנט לשר  מינוי של  על 
אותו מכל מ’חשבת פיגול’ על עריקה מהבלוק 
הלאומי. שבועיים קודם לכן עוד הסביר בנט כי 
הוא  כעת  אך  זמני,  לשר  להתמנות  מסרב  הוא 

משום מה נענה.
היא  מהמהלך  פגועה  עצמה  שמצאה  מי 
בנט.  של  הפוליטית  שותפתו  שקד,  איילת 
כישלונם  רקע  ועל  האחרונות  הבחירות  לפני 
חגיגית  ושקד  בנט  הודיעו  א’,  מועד  בבחירות 
כי שקד היא זו שתעמוד בראשות המפלגה. בנט 
עצמו השתפך אז בפוסטים מרגשים על הפקת 
לקחים והצורך לשים את טובתו באישית בצד, 
לפעול  החל  הבחירות,  אחרי  יום  בפועל,  אך 
למינויו  עד  המפלגה,  כראש  כוחו  להשבת 

הבכיר כעת לשר הביטחון.
שותפה  הייתה  כי  להסביר  מיהרה  שקד 
ולבנט  לה  הציעה  נתניהו  כי  וטענה  להחלטה 
תפוצות  רווחה,  קטנים-בינוניים:  תיקים  שני 
או חקלאות, או את תפקיד שר הביטחון בלבד. 
הזו  שלעת  הסכמנו  שלנו  התייעצות  “לאחר 
עבור המדינה נכון שיהיה שר ביטחון במשרה 
מלאה, על אחת כמה וכמה נפתלי בנט”, אמרה.

יום לאחר הכרזת המינוי של בנט, הודיע שר 
החקלאות אורי אריאל על התפטרותו. אריאל, 
של  לבקשתו  התפטר  כח”כ,  מכהן  שאינו 
מפלגתו  מתוך  ביקורת  עם  שהתמודד  נתניהו, 
מ-4  נהנית  הדתית  הציונות  שמפלגת  כך  על 
בזמן  ואריאל(,  בנט  סמוטריץ’,  )פרץ,  שרים 

שהיא מונה 7 מנדטים בסך הכל.
המינוי של בנט לביטחון יצר כעס רב בעיקר 
של  הביטחוניסטיים   – ודיכטר  גלנט  מסביבת 
הליכוד – אך גם מחברים אחרים שלא אוהבים 
את חלוקת השלל. לאורך השבוע, קרא נתניהו 
ממפלגתו  בכירים  וח”כים  שרים  ללשכתו 
את  להפיס  במטרה  והרגעה,  תדרוך  לשיחות 

דעתם.

באופן רשמי, הקפידו דוברי האופוזיציה לתת גיבוי לראש הממשלה 
על הפעילות הביטחונית. היחיד שביטא את התנגדותו, היה ח”כ 
עמר בר לב, שרמז לכך שההחלטה על החיסול נועדה לחסל את 

סיכוייו של בני גנץ להרכבת ממשלה

 גוברים הסיכויים לאחדות. רה”מ נתניהו ובני גנץ | צילום: אלעד מלכה 

077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מעולה!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOBseason
להתחיל את החורף

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח

בריתות 
&90





לא מפספסים!

ביד ומיד!מזומנים
51,000 חבילות מזומן עם

שקלים 5
זוכים

22,500 חבילות מזומן עםע
שקלים 2

זוכים

מזומן ע עחבילות מזומעם5 חבילות 2

י"ט-כ״א בחשון,בימים ראשון, שני ושלישי
בשעה 11:00

בלילה!
בהגרלות ענקעד לאותה שעה, ישתתפושיצטרפו למכירה הסיניתכל הזריזים

עשרות אלפי על סכום כולל של
שקלים!

עכשיו!זה קורה

עם עמן עםעמן

זוכה
1

15,000חבילת מזומן ענקית עם
שקלים

זוכים בענק!

הודעות אישיות 
יימסרו לזוכים

משתתפים  בהגרלות!שברחבי הארץ גם המצטרפים במוקדים 

שמות הזוכים יושמעו 
במוקד הטלפוני 
שלוחה 5 החל
מהשעה 12:00 בלילה



הבחירה של עולם הישיבות!
להשיג בחנויות המובחרות

אם מגיל 3 אתה לובש אלגנט 
אז ודאי אתה מבין!

חליפות.חולצות.מכנסיים
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ביום השלישי למילת אברהם הוציא הקב"ה חמה 
מנרתיקה, ואברהם הצטער על כי נמנעה ממנו מצות 

הכנסת אורחים, מצות החסד שכה אהב.
- אברהם  אנשים"  והנה שלושה  "וישא אברהם... 
לא ידע כי מדובר במלאכים, האורחים נראו בעיניו כערביים 
המשתחווים לאבק רגליהם, אך אברהם אינו מהסס, כה שמח 
"וירא  בהם  מבחין  כאשר  מיד  לפתחו.  שהזדמן  בחסד  הוא 
ורץ  הערביים  את  ראה  אבינו  אברהם   - לקראתם"  וירץ 
לקראתם, הוא לא התחשב בחולשת גופו – אדם בן תשעים 
בזריזות לקראת  רץ  לוהט,  ניתוח קשה, בחום  ותשע, לאחר 

עובדי אלילים!... 
ולאבק  לאלילים  משתחוים  זרה,  עבודה  עובדי  הם  נכון, 
האמונה  מפיץ  אבינו,  אברהם  אך  גמורים!  רשעים  רגליהם, 
הגדול ביותר, מלמדנו מהו היחס הראוי לכל אדם והיאך היא 

הדרך לקירוב רחוקים.
עלינו לכבד אף את הרחוקים ביותר, לנהוג כלפיהם ביחס 
בעינינו  הם  חשובים  כמה  עד  להם  להראות  ומחבק,  מקרב 
להצלחה  הדרך  חן...".  מצאתי  נא  אם  ארצה...  "וישתחו   -
בקירוב היא על ידי מילה טובה, חיבוק, נישוק, הרעפת חום 

ואהבה.
ביחסינו לרחוקים משמירת תורה ומצוות יש לדעת לחלק 
בין שני עניינים: מחד גיסא יש להיזהר לא ללמוד ממעשיהם 
הרעים, לשמור על ריחוק שישמר אותנו מן הקלקול והכיעור, 
ומאידך גיסא אין לזלזל בהם ובצלם האלוקים שבהם, אלא 

לקרבם בעבותות אהבה.

אתם עושים לי טובה...

להם  והעניק  הכבוד,  הידורי  בכל  באורחיו  נהג  אברהם 
תחושה שהם גומלים עמו חסד עצום. 

שלי,  האדונים  אתם   - "אדני"  בכבוד:  אליהם  פונה  הוא 
כל ביתי לרשותכם, ומתחנן בלשון רכה: "אם נא מצאתי חן 
בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך..."איני עושה לכם טובה, 

אלא אתם עושים לי טובה.
מיד הוא שולח את שליחו להגיש להם מים לרחוץ את אבק 
שאני  וכיון  מעט...  תנוחו   - העץ"  תחת  "והשענו  רגליהם, 
יודע שאתם ממהרים, אני מבטיח לא לעכב אתכם; "וימהר 
וחלב,  חמאה  לחם,  מביא  הוא  בזריזות   – האהלה"  אברהם 
שרה ממהרת ללוש ולעשות עוגות, ואברהם מזדרז אל הבקר 

להכין לאורחיו את הבשר המשובח והרך ביותר. 
"כי על כן עברתם מעל עבדכם". כאשר אדם גומל חסד עם 
הזולת, הטוב ביותר הוא להעניק לו תחושה כי המקבל הוא 

זה המיטיב עם הנותן. 

כוחן של מחמאות ומילים טובות

סוחר יהודי המתגורר באנגליה קיבל סכום עתק של מיליוני 
לירות סטרלינג בעיסקה מוצלחת שביצע. 

בידיו,  הכסף  כשארנק  העסקה,  ביצוע  ממקום  יצא  הוא 
והנה לקראתו חבורת גנבים אלימים, שהתחקו אחר העסקה 
בדרכים שונות וארבו לו בפינת הרחוב, ובנשק חם ואקדחים 

שלופים צעקו לעברו קריאה מקפיאה: "עמוד!!"
אך הסוחר הפיקח לא איבד עשתונותיו. את פחדו הנורא 
כלא בלבו פנימה, ובשלווה מדומה התבונן בקבוצת הפורעים 
חבריו  ושאר  ההוראות,  את  נותן  השודדים  אחד  כי  וראה 

נשמעים לדבריו ומכבדים אותו.
היהודי הסיק כי הוא ראש החבורה, ופנה אליו: "האם אוכל 

לשוחח עמך ביחידות?" 
מנהיג השודדים לקחו הצדה בפראות כשאקדחו מכוון אל 

היהודי.
לתדהמתו של השודד האכזר, פתח הנשדד ברוגע, כשחיוך 
נעים על שפתיו: "התבוננתי בך והבחנתי, כי פניך מעידות 
שהנך אישיות מיוחדת, יש בך נשמה רחמנית, שמתי לב כי 
כבוד,  בגינוני  מתנהג  אתה  מנהיג,  של  תכונות  בך  טבועות 

וזאת בנוסף לרמת המשכל הגבוהה שבה ניחנת..." 
לאחר שבחים אין סוף עצר היהודי, ופנה אליו בנימה רכה 
ומרחמת: "אני רואה שהנך זקוק לכסף. האם תוכל לומר לי 

לשם מה נחוץ לך ממון, אולי בשביל שתייה?" 
והנה זה פלא: השודד הקשיב לדבריו ונענה: "צדקת! איני 
לבר  להיכנס  חייב  אני  ערב  בכל  המרה!  הטיפה  בלי  יכול 

ולשתות עוד ועוד!" 
שאלו היהודי: "באיזה סכום הנך קונה כל ערב?" 

"חמשה סטרלינג". 
הוציא הסוחר מארנקו שטר בן עשרה סטרלינג, ובקול רך 
הוסיף: "הנה לך סכום שיספק אותך בשפע, אתה בן אדם יקר 

וטוב. ואין זה מתאים לך לפעול בדרכים שאינן הגונות".
רמז  ומיד  תיכף  הצלתו:  לנס  האמין  לא  המפוחד  הסוחר 
בלי  והסתלקו,  המקום  את  עזבו  והם  חבורתו,  לבני  המנהיג 
לנגוע בסכום הכסף העצום! הוא ניצל משוד נורא, שבמקרים 

רבים מסתיים במוות!
בבוקר המחרת, ביוצאו מבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, 
הבחין בבהלה במנהיג חבורת הגנבים. הסוחר החל רועד בכל 
גופו, שיניו נקשו זו לזו, והוא לא ידע להשית עצות לנפשו... 
והנה ניגש אליו השודד: "שלום, מה שלומך?" ולהפתעתו, 
בערב  אתמול  "סליחה,  ואמר:  סטרלינג  חמישה  לו  הושיט 
כהרגלי,  שתייה  רכשתי  לי,  מהנצרך  כפול  סכום  לי  נתת 

ובאתי להחזיר לך את העודף". 
היהודי עוד לא הבין את המתרחש, והגנב הסביר לו: "אתה 

שינית את כל מהלך חיי!"
אחת  טובה  מילה  שמעתי  לא  המוקדמת  ילדותי  "מאז 
אודותי, מעולם לא אמר לי איש כי אני אדם יקר, שהנני בעל 
שמעתי  הזדמנות  בכל  מיוחדת.  נשמה  לי  שיש  או  טוב  לב 
'אתה  כך!'  תעשה  'אל  ונזיפות:  פגיעות  גערות,  הערות, 

טיפש!', 'לא יוצלח שכמוך!'..." 
האדם  "היית  סיפורו,  את  הלה  המשיך  אמש",  "בדבריך 
החמים  המשפטים  לי.  והחמיא  אותי  ששיבח  בחיי  הראשון 
שאמרת לי הפתיעו אותי וחדרו ללבי. שינית את חיי! נעשיתי 

בן אדם אחר! איני מתאים להיות גנב ושודד!" 
הוא הישיר מבטו אל היהודי ואמר: "לכן חקרתי אודותיך 
וחיפשתי אותך כדי להחזיר לך את כספך, כי הרי איני גנב!"

בכח כמה מילים טובות לחולל מהפך אדיר!

מענה רך ישיב חמה

בכל  הזולת.  בחסרונות  מתמקדים  העולם  אנשי  רוב 
ילדיהם,  הזדמנות ממהרים הם לבקר את העומד מולם; את 
קנית?'  'למה  והמכרים...  השכנים  את  הזוג,  בת  או  בן  את 
הן  אינן מועילות,  קובץ ההערות הללו  'למה הלכת?'... אך 
והרסניות  מזיקות  הן  אדרבה,  אלא  מתקנות,  ולא  בונות  לא 

לסביבה כולה, לאוירה ולטיב היחסים...
 - נס  ונעלה אותן על  הזולת,  נתמקד בטוב, במעלות  אם 

נצליח הרבה יותר!
שירותו  את  שסיים  לאחר  לישיבתנו  הגיע  הבחורים  אחד 

הצבאי, כיון שחש צורך להתמלא ברוחניות. 
כאשר שמע על כך אביו הוא כעס מאד, ולא חפץ להכירו 

ולשוחח עמו!
רבו  על  זעמו  לשפוך  ברצותו  האב  התקשר  הימים  באחד 

של בנו הסורר...
עצומה:  בהתלהבות  נעניתי  הקוצף  האב  של  קולו  לשמע 
"אתה זכית להיות אביו של הבחור היהלום הזה! הקב"ה נתן 
לך בן נפלא, מרגלית המאירה את העולם! כנראה אינך יודע 
איזה עתיד מצפה לבנך, ומה הוא יכול להשיג! אשריך וטוב 

חלקך!"
המילים החמות פעלו בצורה פלאית וחוללו נס גלוי:

האב נעשה בן אדם אחר! באותו יום צלצל לבנו, וסיפר  לו 
בהתרגשות על דברי הרב. "לא ידעתי שאתה כה מיוחד!"... 
לאחר מכן הגיע לבקר את בנו, וכשראיתיו מיהרתי לקראתו, 
חיבקתי אותו והודיתי לו בחום ובאהבה: "תודה רבה! הבאת 
לי מתנה מיוחדת! אני משתעשע בבנך יום יום, נהנה ממנו".

האב המאושר פנה לבנו: "בני היקר! כל מה שהיה בינינו 
עד היום - בטעות יסודו. לא ידעתי עד כמה הנך מיוחד. שמח 

אני לספק לך את כל צרכיך, אל תדאג, שב ותלמד!" 
"ובאמת", המשיך האב, "שמתי לב לשינוי שהתחולל בך 
קם  אתה   - אותי  מכבד  הנך  כמה  עד  לישיבה,  הלכת  מאז 
בפני וממהר למלא כל בקשה שאני מבקש ממך, בעוד שבעבר 
הזדמנויות  הזמן  כל  מחפש  אתה  להתחמק...  מנסה  היית 

לסייע ולעזור, מדבר בכבוד, מבקש סליחה ומתנצל"...
הדרך  אבינו,  אברהם  לנו  שהנחיל  הקירוב  דרך  זוהי 
המובילה  הדרך  ביותר,  הקשה  האגוז  את  אף  שמפצחת 
להצלחה ולשמחה. דיבור בכבוד, גמילות חסד מתוך הרגשה 
שהזולת עושה לי טובה, ומילוי צרכי החבר בצורה מושלמת 

ומבינה. 

)מתוך 'משכני אחריך' בראשית חלק א'(. 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

וירא אליו קרבם בעבותות אהבה

אל  הקב"ה  התגלות  על  לומדים  אנו  בפרשתינו 
אברהם אבינו, עת בא לבקרו ביום השלישי למילה, כפי 

שנאמר: "וירא אליו ה' באלוני ממרא". 
מסופר על הרבי בעל ה"צמח צדק" זי"ע שחזר פעם לביתו 
מדוע  התניא:  בעל  סבו  שאלו  בוכה.  כשהוא  ילד  היותו  בעת 
אתה בוכה? ענה הילד: למדנו היום מהמלמד שהקב"ה התגלה 
אל אברהם אבינו, ואני כואב ובוכה, למה הוא לא מתגלה גם 

אליי?
פתח לו הסבא הגדול את החומש והראה לו את הפסוק: "וירא 
אליו ה' באלוני ממרא". לא כתוב אל אברהם, אלא "וירא אליו". 
כאברהם  שנוהג  ויהודי  יהודי  כל  אל  נגלה  שהקב''ה  ללמדך, 

אבינו. 
מה עשה אברהם אבינו שזכה לגילוי השכינה? הוא מסר נפשו 
ומל את עצמו בגיל 100 עבור קדושת שמו יתברך, ועשה רצון 
השי"ת ללא משוא פנים וללא פניות. מסירות הנפש הזו זיכתה 
אותו בגילוי השכינה. כך כל יהודי, סיים בעל התניא, העושה 
רצון בוראו במסירות נפש של ממש זוכה לגילוי השכינה. לכן 
נאמר: "וירא אליו ה'" - אל כל יהודי ויהודי. גם אתה, מנחם 

מנדל )הצמח צדק(, יכול לזכות לראות את השכינה.
מסופר על הסבא מנובהרדוק, רבי יוסף זונדל הורוביץ זי"ע, 
זאב  קלונימוס  ר'  הנגיד  של  לביתו  מגיע  שהיה  אימת  שכל 
'ויסוצקי', היה מקבל  ויסוצקי ז"ל, מייסד אימפריית התה של 
ממר ויסוצקי צ'ק פתוח כשהוא אומר לו: "הרי לכם צ'ק, כתבו 

בו כל סכום שיעלה בדעתכם".
ראשי ישיבות רבים היו מכתתים רגליהם לביתו של ויסוצקי 
אולם אף אחד מהם לא זכה להתיחסות המיוחדת הזו. הם התקנאו 
מאד בסכומים הנאים בהם זכה מייסד הישיבה בנובהרדוק, אך 

כולם תמהו ושתקו.
ברגע של חסד, העז אחד מראשי הישיבות ושאל את ויסוצקי 
בשם שאר פושטי היד, לפשר היחס המיוחד. "עד שאני מקבל 
משהו, אני צריך לשכנע אותך, לשפוך את הלב... לעומתינו ר' 
זונדל רק פותח את פיו ואתה אומר לו: תכתוב מה שאתה חושב. 

האם אני פחות חשוב או פחות גדול בתורה?" תמה.
לנחש  קודם  לי  "הרשה  הישיבה:  לראש  השיב  ויסוצקי  מר 
דבר מה", אמר לו ושאל רטורית. "מה עשית בטרם באת אליי? 
המרשימה  העניבה  את  ענדת  שבת,  של  ה'פראק'  את  לבשת 
ויסוצקי,  לגביר  הולך  אני  ביתך:  ולבני  לעצמך  אמרת  ביותר. 
פשוט.  בלבוש  אליו  לבוא  אפשר  אי  המעמד,  את  לכבד  צריך 
על  קלות  נקשת  לביתי,  "שכשהגעת  ויסוצקי,  המשיך  "ואז" 
השער  את  לך  יפתח  שהשומר  עד  בסבלנות  המתנת  הדלת, 
אישור,  רק משקיבלת  נמצא.  הבית  בעל  בעדינות אם  ושאלת 
דרשת  אני.  ישבתי  בטרם  מקום  לתפוס  סירבת  לחדר.  נכנסת 
בשלומי, ופנית אליי בדרך ארץ ובנימוס". ראש הישיבה הנהן 

במבוכה בראשו. 
מגיע,  זונדל  ר'  "לעומתך,  באבחנתו:  המשיך  ויסוצקי  מר 
צעדיו  לבית.  ונכנס  הצדדיים  מהשערים  באחד  בחוזקה  נוקש 
נשמעים למרחוק, הוא דורך על השטיחים עם נעליים ספוגות 
הארוכה  הדרך  את  המבטא  מלוכלך  גשם  מעיל  לגופו  בוץ. 
קום  ויסוצקי,  ויסוצקי  צועק:  הוא  שעשה עד לכאן. כל הדרך 
מהר, ויסוצקי ויסוצקי, מה יהיה הסוף? געלט, געלט, כל היום 
אתה עסוק בכסף. מה עם הנצחיות? הוא שואל. מתי תכין לך 

משהו לעולם הבא?
זהו מקור ההבדל, מסביר מר ויסוצקי לראש הישיבה הצעיר: 
מתחיל  אני  אז  בכבוד.  אליי  מדבר  בכבוד,  אליי  מגיע  "אתה 
לחשוב: רגע רגע, ראש ישיבה מכבד אותי, כנראה שאני איש 
חשוב במעשים טובים ובעבודת ה' יותר מראש הישיבה. וא"כ 
מדוע? בגלל הכסף שלי... אתן לך רק מאה רובל, כדי שאשאר 
עשיר, שאמשיך להיות חשוב". אבל ר' זונדל נוזף בי: "מה עם 
הנצחיות"? אני אומר לעצמי: שייקח את כל כספי, שיעשה עם 
כל כספי משהו ערכי לטובת הנצחיות. כי כל פעם שהוא אצלי, 

אני חושש באמת לנצחיות שלי".
מתנהגים  כך  מתנהג  שאדם  שכשם  אותנו  מלמד  זה  סיפור 
נפש  מוסרים  אם  עולם,  בורא  ק"ו אצל  בנו של  בן  ק"ו  אליו, 
לבורא ומתכוונים לעשות רצונו אזי הקב"ה מתגלה ומחזיר את 
אהבתו. כמאמר המשנה עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך 

כרצונו )אבות פרק ב' משנה ד'(.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר







יומולדת!
בגרעיני עפולה מגדל

מבחר 
מוצרים 
רק ב -

חמש שנים לסניף חזון איש

 

חזו"א 31 בני ברק | 23:00 - 9:00 רצוף
  מוגבל ל- 3 ק"ג למוצר | עד גמר המלאי

החנות רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

קשיו קלוי
100 גר'

בוטנים קלויים

פחיות שתיה
כל הסוגים

שוקולדים
 בד"ץ העד"ח

100 גר'

ממתקי גומי
 בד"ץ העד"ח

100 גר'

שקד קלוי
100 גר'

מנצ'ס קבוקים

חמוציות
מסוכרות

בונדוק קלוי
100 גר'

פופקורן

פיסטוק קלוי
100 גר'

2 שקיות200 גר' 300 גר' 250 גר'

250 גר'

יומולדת!
בגרעיני עפולה מגדל

מבחר 
מוצרים 
רק ב -

חמש שנים לסניף חזון איש

 

חזו"א 31 בני ברק | 23:00 - 9:00 רצוף
  מוגבל ל- 3 ק"ג למוצר | עד גמר המלאי

החנות רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

קשיו קלוי
100 גר'

בוטנים קלויים

פחיות שתיה
כל הסוגים

שוקולדים
 בד"ץ העד"ח

100 גר'

ממתקי גומי
 בד"ץ העד"ח

100 גר'

שקד קלוי
100 גר'

מנצ'ס קבוקים

חמוציות
מסוכרות

בונדוק קלוי
100 גר'

פופקורן

פיסטוק קלוי
100 גר'

2 שקיות200 גר' 300 גר' 250 גר'

250 גר'

שיבולת שועל 
דק/עבה

קמח חיטה לבן 
ללא צורך

בבדיקה וקירור

אגוזי מלך 
קלופים

קמח חיטה 80%
ללא צורך

בבדיקה וקירור

6

4.96.5

רק ב-

רק ב-

רק ב-

רק ב-

כל המבצעים הינם לימי
ראשון, שני, שלישי ורביעי

3.9 ל-100 גרם לקילו

לקילולקילו





בני ברק ט"ו חשוון תש"פ 122813/11/19

שדרוג חדר הרחצה לספא מפנק לקראת העונה הקרה

לפניכם 10 עובדות מאת ד"ר עומר גלעדי הרבליסטית קלינית ומטפלת פרא-
רפואית על כל מה שמעניין לדעת על הקוויאר של המזרח התיכון: הטחינה

לאישה

חומרים )4 מנות(:

250 מ"ל חלב קר

1 כף גדושה סוכר

1 כף קורנפלור מהולה

ברבע כוס חלב קר

1 כפית תמצית מי ורדים

1 כף גדושה קוקוס קלוי

1 כף אגוזים קצוצים דק

מעט קינמון

מסתבר שאנחנו הצרכנים הגדולים ביותר של טחינה בעולם. 
אומנם ישראל לא מגדלת שומשום כענף חקלאות בארץ, אבל 

אנחנו מייבאים אותו בכמות גדולה מאתיופיה או הודו. 

ללא  אך  בית,  בכל  בסיסי המוכר  צריכה  מוצר  היא  הטחינה 
ספק הטחינה רכיב עיקרי בתזונה היומית והיא נחשבת כיום, 

בארץ ובעולם, כמזון על.

על  לדעת  שכדאי  עובדות   10 לפניכם 
אותה  לאמץ  כדאי  ולמה  הטחינה 

בחום בתפריט היומי.
 

המקור  השומשום,  זרע   .1
גדל  בעולם,  טחינה  לכל 
בתוך תרמיל של צמח פורח. 
התרמיל נפתח לרווחה כאשר 
הוא בשל ושם יושב לו בהוד 
והדר זרע השומשום הבשל. 

לא  הטחינה  בתחילה,   .2
העיקרי,  המוצר  בכלל  הייתה 

אלא תוצר לוואי של ייצור שמן 
אך  הביניים.  בימי  השומשום 

הטעם  התפתחות  ועם  הזמן,  עם 
והמזון, היא הפכה למוצר חשוב בפני 

עצמו.

3. זרעי השומשום עשירים בחלבון, סידן, ויטמינים 
חומצות  מרבית  רוויות.  בלתי  שומן  וחומצות   B מקבוצת 
לקבוצת  משתייכות  האדם,  לבריאות  החיוניות  אלה,  שומן 
העצם.  לבניית  חשוב  הסידן   .9 לאומגה  וחלקן    6 אומגה 
בנוסף,  בדם.  ההמוגלובין  רמת  על  לשמירה  חשוב  הברזל 
תוצרי  לנקות  העוזרים  אנטי-אוקסידנטים,  מכילה  הטחינה 

לוואי מזיקים הנוצרים בתהליכי החמצון בגוף. 

אבל  התיכון,  המזרח  עם  ומזוהה  פופולרית  מאד  טחינה   .4
תתפלאו לשמוע שישנם מתכונים המכילים טחינה גם בסין, 

הודו ווייטנאם.

5. טחינה VS חמאת בוטנים: טחינה מנצחת במחלקת הסידן 
עם פי 9 יותר חומר לחיזוק העצמות.

6. כשטחינה היא כהה יותר ומרירה טיפה היא עשויה מזרעי 
טחינה מלאים )לא מקולפים( והיא נקראת גם חמאת שומשום. 

היא נחשבת בריאה יותר ומכילה גם סיבים תזונתיים.

7. בעבר היה קשה להשיג טחינה כמוצר מדף באירופה 
נמצאה  היא  במיוחד.  גבוה  היה  ומחירה 
מוצרים  המוכרות  בחנויות  בעיקר 
גולמיים או חנויות מזרח תיכוניות. 

8. רובנו מקשרים את הטחינה 
אבל  חומוס,  או  לפלאפל 
בטחינה  משתמשים  הרבה 
וגם  לביצים  כתחליף 
את  לחזק  כהזדמנות 
השומן  הסידן,  מאגרי 
ולהפחית  הבריא 

בפחמימות. 

בתוך:  טחינה  צורכים   .9
עוגיות, שייקים, שוקו חם, 
ועוד  ותפוחים  דלעת  פאי 
המון מאפים ותבשילים. כמו 
תחליף  להוות  יכולה  היא  כן, 
בכל  יוגורט.  אפילו  או  לשמנת 
מן  חלבון  של  גרם   8 מקבלים  מנה 

הצומח. 

זרעי  הם  שלה  המקור  כזה.  דבר  יש  שחורה?  טחינה   .10
במזרח  בעיקר  הנפוץ  זן אחר של שומשום  שומשום שחור, 
הרחוק ופופולארי מאוד במטבח היפני. טעם הטחינה הזו הוא 
חזק יותר והיא משמשת לא פעם כדי להסמיך מרקים, לקשט 

סלטים וגם, תתפלאו לשמוע, כצבע מאכל שחור וטבעי.
לסיכום נאמר, כי יש עוד הרבה שימושים מופלאים לטחינה 
שרובנו לא מכירים שיכולים להעשיר ולגוון את המנות שלנו. 
הסידן  צריכת  את  להגדיל  וטעימה  מהירה  דרך  היא  טחינה 
שלנו וכן להוות תחליף לחמאה או ביצים. אז הוסיפו טחינה 
מפצצת  אתם  גם  ותיהנו  שלכם  הקניות  לרשימת  בקביעות 

הבריאות הנהדרת הזו.

*מוגש כחומר מקצועי מחברת "אחוה", יצרנית הטחינה הישראלית

טחינה: מה אנחנו לא יודעים עליה?
הכן ביתך לחורף 

טיפים

נתחיל בעובדה שאולי תפתיע רבים: חדרי הרחצה הם האזור המושקע 
הרחצה  בחדרי  מושקעים  הנתון,  לשטח  ביחס  שלנו.  בבתים  ביותר 
המשאבים הרבים ביותר, הן מבחינת כסף והן מבחינת מחשבה, תכנון 
חדרי  בחורף  אפשרויות.  מבחינת  הגבול  הם  השמים  ואכן,  ועיצוב. 
ה-  מגמת  התחזקות  עם  וכיום  בבית  ביותר  המפנק  המקום  הם  הרחצה 
WELLNESS והרצון להכניס לבית הפרטי אוירה של בית מלון, הולכים 
חדרי הרחצה ונהיים מושקעים יותר ויותר במיוחד לקראת החורף הערך 

החווייתי שלהם עולה ויש רצון להתפנק בספא ביתי איכותי .  

אז איך נכין את חדרי הרחצה לקראת החורף? 

אלוני:  בחברת  אדריכלים  תחום  מנהלת  אגסי,  ענת  המעצבת  לדברי 
"עם בואה של העונה הקרה ניתן בכמה צעדים פשוטים להפוך את חדר 
מנותק  למתחם  כניסה  להתרגעות,  מקום   - מפנק  הכי  למקום  הרחצה 
מהשאר שמאפשר הנאה משימוש נוח ונעים ומחוויה אסתטית שעוטפת 

את החלל." 

אגסי מנדבת טיפים לשדרוג חדר הרחצה לקראת החורף:  
 

- התקינו ראשי טוש גדולים ומפנקים "ראש גשם" יעניק  • ראשי טוש 
תחושה עוטפת מחבקת ומחממת.

 
• מוט אמבטיה מפנק - לאלו המעדיפים להשתמש במוט אמבטיה ולא 
מוטות אמבטיה  מוצעים  כיום  יורדים מלמעלה(  המים  )בו  טוש  בראש 
מפנקים המשלבים ראש גשם רחב וגם מזלף. כך שניתן לבחור את אופן 

זרימת המים שיהיה בדיוק כמו שאנחנו אוהבים. 

חימום  גופי  בתוכן  שיש  מעוצבות  מראות  אדים-  מפיגות  מראות   •
פנימיים הגורמים להתאיידות האדים, כך שהאדים לא מצטברים עליהם.

מתקן לחימום מגבות - בעל ערך פונקציונלי וחוויתי. המתקן מהווה   •
פתרון לתליית מגבות וגם מחמם את המגבות כך שמקבלים מגבת חמה 

ומפנקת ועל הדרך מחמם את החדר.  

• תאורה חורפית- ראשי טוש מיוחדים עם תאורת לד צבעונית ובטיחותית 
שאנו  הצבע  את  לבחור  ניתן  הרחצה.  בחדר  מיוחדת  אוירה  המייצרים 
רוצים בשעת המקלחת )אדום, סגול, כחול וכו'( או להפעיל על בחירת 

צבעים משתנה רנדומלית.

• אביזרי אמבטיה המעניקים אווירת ספא -ניתן להכניס לחלל הרחצה 
אבזור המעניק אוירה ונותן גם מענה פונקציונלי למשל ספסל עץ במראה 
גושני יעניק אווירת ספא וישמש לישיבה או טיפולים שונים כמו פדיקור 
וכו', סולמות לתליית ואחסון מגבות, סלי כביסה מחומרים טבעיים כמו 

עץ או קש וכו'.  

חווית עץ טבעי - פרקט- העצימו את חווית החמימות על ידי יישום   •
פרקט PVC נגד מים בחלל הרחצה, פרקט בגווני חום ייתן טון ויאפשר 
ללכת בתענוג יחפים על הרצפה מבלי לחוש קור. פרקט מסוג זה סופג את 
החום של החלל ומתחמם בהתאם. מומלץ לשלב פרקט מכל סוג שהוא 

בחללי הבית השונים ולא רק בחלל הרחצה.    

משקה סחלב

אופן ההכנה:
והסוכר,  החלב  את  להרתיח 
להוסיף  לרתיחה,  מגיע  כאשר 
בחלב  המומס  הקורנפלור  את 

ולערבב היטב.

ולקראת  האש  את  להנמיך 
את  להוסיף  נוספת,  רתיחה 
הגעה  עד  ולבשל  הוורדים  מי 

לסמיכות הרצויה. 

את  להוסיף  לכוס.  להעביר 
הקוקוס, האגוזים ומעט קינמון

אין כיף גדול יותר מלהתכרבל יחד כל המשפחה, תחת 
שמיכה גדולה בליווי משקה חם. רשת קפה גרג, חולקת 

מתכון למשקה סחלב חורפי חם ומפנק.    

מתכון

מאת: הילה פלאח



 
  

אגף החינוך
מח‘ גני ילדים

בס“ד

דרושות ממלאות מקום 
סייעות לגננות

לעבודה בגני הילדים החרדיים
של עיריית בני ברק

ראיונות מתקיימים בימי שני,
בין השעות 13:00-11:00

בבניין העירייה, רחוב ירושלים 58,
קומת כניסה, אגף החינוך, חדר מס' 2.

אגף החינוך

מחלקת גני ילדים

בברכה,

האגף לשירותים חברתיים
היחידה  להכשרה מקצועית
היחידה לאזרחים ותיקים

סדנת חזרה לעבודה 

לקבלת פרטים:
היחידה להכשרה מקצועית
03-5776135/6381/6260/6338

  
  
  

  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
      

       

          
  

 

המשרד לשוויון חברתי

לגילאי יש יתרון לגיל ולניסיון

 60+
זו הזדמנות עבורך!

להשתלב בתעסוקה או להגדיל את ההכנסה!

היכרות עם עולם העבודה העכשווי
הכוון תעסוקתי

מיתוג עצמי
כתיבת קורות חיים

הסדנא תפתח אי"ה ביום רביעי,
ו' בכסלו ה'תש"פ (4.12.19)

למשתתפים תינתן עזרה מעשית במציאת דרך חדשה,
מס' המקומות מוגבל | מותנה בראיון אישי 

קבוצות נפרדות לגברים ונשים
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t z a m e r e t 2 0 0 @ g m a i l . c o m
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NLPNLP
NLP  Kids Academy
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אגף
החינוך

בס“ד

דרושות ממלאות מקום 
גננות וסייעות

לגני ילדים ממלכתי דתי וממלכתי של עיריית 

בני ברק דרושות ממלאות מקום

 גננות וסייעות על בסיס יומי!

ראיונות יתקיימו ביום ראשון, י"ט בחשון תש"פ 

(17.11.19) וביום שני, כ' בחשון תש"פ (18.11.19)

בין השעות 15:00-13:00

בבניין העירייה ,רחוב ירושלים 58, קומת כניסה, 

אגף החינוך, חדר מס' 16.

בברכה,
אגף החינוך

 מחלקת גני ילדים



מבטיחים לעשות לכם אירוע 
בלתי נשכח!

שנקר       1             פתח תקווה | טלפון: 03-9236353

בעיצומם!לאירועי חורףהזמנות

כשר 

למהדרין

כל השנה!






60 איש! • קומה סגורה נפרדת עד  עקב העומס בלילות מומלץ להזמין שולחן מראש 
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בואו לחגוג את האירועים 
 המרגשים בחיים

 בצלילי האש, מסעדת בשרים
על גחלים, היחידה מסוגה והיחידה 

 בכשרות הרב לנדא שליט״א
והרב צבי שבח רוזנבלט שליט״א

מה בתפריט:
 • מנות פתיחה • סלטים • מרקים • מנות ילדים

• שווארמה הודו נקבה עם שומן כבש -  המסעדה היחידה בבני ברק 
 ששמה 100% שווארמה נקבה ולא זכר • מנות עוף • בקר ודגים

וכמו כן מנות הדגל: מיקס עוף ומיקס בקר.

פתיחת שולחן לקבוצות ברמה הגבוהה ביותר!

בס"ד

חוגגים ב-צלילי האש!

 בת מצווה,
 יום נישואים,
יום הולדת,

ערבי גיבוש..
ארועי ברית צהריים יוקרתית החל מ-89 ₪

050-6009797
אירועים עד 80 איש • שירותי קייטרינג • מעל 100 מקומות ישיבה

להזמנות 
ולמשלוחים:

  24:00-11:00  , א'-ה' בימים:  פתוח  ׀  נאמן״(   ״יתד  )ליד  ברק  בני   100 ז'בוטינסקי  רחוב 
לסגירת ארועי בוקר-ערב: 053-7140332, ישראל





ותן טל ומבצע
דרושים/ותסופר מחירים שיעשו לכם ברכה בכיס

קופאים/ות
וסדרנים/ות

למשרה מלאה
פרטים בטל':
050-8841090

הסניפים 
קוטלר,קוק,נויפלד,

אלעד-הרי"ף,
אשדוד-הלל

פתוחים במוצ"ש
בין השעות:
19:00-23:00
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קריית   23 גניחובסקי  רח’   |  151 כהנמן  רח’   | ירמיהו  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
פרדו  רח’   |  24 מלצר  הרב  רח’   |  11 קוק  הרב  רח’   |  15 רשב’’ם  רח’   | הרצוג  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   |   15 נויפלד  רח’   | הרצוג  
 |  8 הורקנוס  אשדוד:   |  1 הריף  רח’   | יוסף’’  ’’מרכז   19 שמעיה  רח’  אלעד:    |  17 קלישר    |  1 חיים   תורת   |  25 חבקוק   רח’   |  2
 1 סופר  חתם  עמנואל:   |  40 המשפט  נתיבות  רח'  ספר:  קרית   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  15 רשבי  רח’    |  8 הלל   |  22 הורקנוס 

שני-רביעי
 11-13.11.19
י"ג-ט"ו בחשון

אבקת כביסה 
1.6 ליטראריאל

טאצ'

שמפו פנטן/
הד אנד שולדרס

גליל אשפתון

1 ליטר

שריר מס' 8/
פילה מדומה

סוגים שונים
500-600 גר'

איכות למהדרין
בלדי

עוף ירושלים
מחפוד

175 גר'
פפושדו

כנפיים רטבי 'מעולה'

כנפיים 

דבשסהרון חצי מצופה
לא כולל ללא סוכר/גרנולה

250-300 גר'

עוגיות מן

900 גר'200 גר'
מוצפי
בלדי

קוד: 711332
45 מטר
'מעולה'

סימילאקקפה טסטר צ'ויס

מפת ניילון עבה במיוחד
820 גר'
'מעולה'

750 מ"ל
'מעולה'/מיה

45-60 גר'
אסם

200 גר'
שמן זית כתיתלפתן אפרסק במבה/ביסלי סלטי מיקי

אגוזי/כיףכף/טעמי/
מסטיק מאסט

תה ליפטון

תרכיז תפוחים

שוקוצ'ינו

רסק עגבניות מעדני מולר פרופ

עלית
1.5 גר'*100 יח'

1.2 ליטר
פרי קטיף

1 ק"ג
'מעולה'

3%
150 מ"ל

טרה

500 גר'
'מעולה'

תפו"א לבן ארוז/
סלק

גזר ארוז/
בצל

תפו"ע חרמון/פלפל אדום/צהובבננה
גלה/סמיט/זהוב

חמישיית מגבוני
בייבי ביסיק

חיתולי האגיס

שלישיית שוקולד
מריר/חלב/לבן

3*85 גר'
כרמית

100 גר'
'מעולה'

5 ק"ג
קוד: 711998

25 יח'
'מעולה'

מידות: 3-6

סטארקיסט
שישיית טונה

400 גר'
מנעמים

וופלים מצופים

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

1790590

שני-שישי
 11-15.11.19
י"ג-י"ז בחשון

שלישי-רביעי
 12-13.11.19
לק"גלק"גי"ד-ט"ו בחשון

590690

חמישי-שישי
14-15.11.19 ט"ז-י"ז בחשון

2 ב-5 ב- 3 ב-

2 ב-2 ב-

1510 890

1190130 27902990

ליח'

3 ב-
100

990

10 2 ב-
70

890

3 ב-2 ב-

3 ב-

10901090

89010

ליח'

לק"ג
390

לק"ג
290

8 ב-
10

1290

10

לק"ג

לק"ג

990 1590

1790

לק"ג
2990

5 ב-
15

2 ב-
45

Extra מילקי

2490

4 ב-
10

170 מ"ל
שטראוס

לק"ג
690
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