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קריאות ביניים
ארי קלמן

ואריה כי ישאג: חגיגות יום ההולדת ה-58 
הפנים,  שר  העולמית,  ש"ס  תנועת  ליו"ר 
דרעי  מכלוף  אריה  והפריפריה  הגליל  הנגב, 
ביום  זה התחיל  נפתחו השבוע באופן רשמי. 
בישיבת הסיעה כאשר כמידי שנה, השר  שני 
הופתע לגלות שחבריו זוכרים שהוא נולד בט' 

באדר. 
הסיעות  מכל  במשכן  הפוליטיקאים  בכירי 
נצפו:  המאחלים  בין  ולפרגן,  לברך  התייצבו 
השרים משה כחלון, נפתלי בנט, איילת שקד, 
וחברי  פרוש.  מאיר  השר  וסגן  ליצמן  יעקב 
דוד ביטן,  יחימוביץ, עמיר פרץ,  הכנסת שלי 
אשר,  יעקב  אילטוב,  רוברט  אמסלם,  דוד 
אורי מקלב ועוד ועוד. וכמובן חברי התנועה 

הקדושה, בכנסת וברחבי הארץ. 

בערב  ועוד  שכזו,  להתכנסות  לה  אפשר  אי 
לב  וכטוב  הדדיות,  עקיצות  בלי  הפורים, 
הנאספים בשאטו דרעי, החלו "משבחים" זה 
את זה. המתמודדת לראשות ההסתדרות, בלי 
שום דיל או תרגיל, שלי רחל יחימוביץ', אמרה 
היחידה  כנציגה  שהוזמנתי  "הופתעתי  כי  
אותי".  דווקא  העבודה,  המחנה  מפלגת  של 
יו"ר  בלעדיו,  שלמה  לא  חגיגה  ששום  האיש 
הקואליציה דוד ביטן, מיהר לשסע את דבריה, 
משמעית  חד  בצורה  הזמינו  דווקא  כי  ואמר 

שאינה משתמעת לשתי פנים את איתן כבל...
מיד אחר כך נכנס למקום בעל בריתה לשעבר 
ויריבה בהווה של יחימוביץ', הלא הוא האיש, 
כחלון,  השר  פרץ.  עמיר  והמשקפת  השפם 
וקרא: "עמיר  אינטרסים,  ניגוד  ליצור  החליט 
לקול  יחד".  תמונה  תעשו  שלי  ליד  שב  בוא 
ומס  האוצר  שר  הוסיף  הנוכחים  של  צחוקם 
היה  הכהן  אהרון  חשוב,  "זה  שלישית,  דירה 

אוהב שלום".
על רקע דו"ח מבקר המדינה, שקבע כי הקבינט 
פעמים,  מספיק  כונס  לא  ביטחוני,   – המדיני 
דאגה שרת המשפטים איילת שקד לעדכן את 
כן  בקבינט, כשסוף-סוף  עושים  הנוכחים מה 
לביטחון  דואגים  שכולם  "בזמן  מתכנסים: 
אחד  בדיחות  מספרים  אנחנו   ישראל  מדינת 
לשנייה על מה שקורה, אז לאריה יש גם חוש 
הומור". 'קריאות ביניים' תוהה האם הבדיחות 

מצחיקות עד כדי דמעות...

יו"ר הקואליציה דוד – לא קרה, ואם קרה אז 
אריה  את  מכיר  "אני  אמר:  ביטן,   – קרה  מה 
את  אוהב  לכם שאני  אומר  ואני  שנים,  הרבה 

שאני  מה  את  לי  נותן  הוא  תמיד  לא  האדם, 
מבקש אבל לא משנה, אני אומר לכם שקשה 
להגיד לאריה לא. פשוט גם שהוא צועק עליך 
הוא עושה את זה עם חן, אז החלטתי גם אני 
בדק  בינים'  'קריאות  מהיום".  בחן  לו  לענות 
בדיוק   ,58 בגימטריה  עולה  ח"ן  כי  ומצא 

כמניין שנותיו של השר, ויהי לפלא. 

אך כמיטב המסורת החגיגות לא הסתיימו בכך. 
כי טוב,  בו פעמים  ביום שנכפל  יום למחרת, 
יצא דרעי כמנהגו בחודשים האחרונים לסיור 
יומולדת  בעוגת  התכבד  שם  עקיבא,  באור 
נוספת, וגם באבטיח ענק עליו גולפה תמונתו 
של השר לצד מרן הגר"ע יוסף. משם המשיך 
וגם  בחדרה,  החשמל  בחברת  לסיור  דרעי 
ביניים'  'קריאות  נוספת.  עוגה  לו  ציפתה  שם 
מעריך כי עד לתום החגיגות יאכל דרעי כ-58 
עוגות לפחות. לא נותר לנו אלא לאחל למנהיג 

המהפכה מזל טוב עד 120, שנים ומנדטים. 
יצא  וביום שלישי  החגיגות לא הסתיימו בזה 
התכבד  שם  עקיבא  באור  לסיור  דרעי  השר 
השקיעו  שאף  ש"ס,  במוסדות  נוספת  בעוגה 

באבטיח עם תמונתו של השר.
בחברת  רשמי  לסיור  השר  המשיך  משם 
יום  עוגת  לעוד  זכה  ושם  בחדרה  החשמל 
סוך השבוע  עוד  כי  מקווים  הולדת. בלשכתו 

יאכל השר 58 עוגות כמניין שנותיו.
מאחורי המסכה: במשכן הכנסת כבר החלו 
בהכנות לחג הבעל"ט, ובמסדרונות הכנסת 
פגשנו שני ח"כים שהסתובבו מחופשים כבר 
באמצע השבוע. האחד הוא אורן חזן, שאצלו 
הח"כ  הוא  והשני  פורים,  יום  כל  בעיקרון 
וההקלטות המצונזרות, איתן כבל, שהסתובב 

בשער בת רבים עם משקפיים בגוון צהוב. 

ח"כ אשר על הקמת 
אגף חרדי בשיכון: 

"צעד דרמטי"
האריה שחגג יומולדת 

ארי קלמן

כשמצוקת  הנוכחי,  החורף  מושב  בפתח 
הדיור בציבור החרדי עלתה לכותרות וחברי 
הכנסת החרדים קיבלו הוראה מגדולי ישראל 
העדיפויות,  סדרי  בראש  הסוגיה  את  לשים 
הציע במהלך הדיונים חבר הכנסת יעקב אשר 
לשרים משה כחלון ויואב גלנט להקים לצורך 
במשרד  מיוחדת  מנהלת  בסוגיה,  הטיפול 

השיכון, שתרכז את הטיפול במגזר החרדי.
השיכון  במשרד  חודשים,  מספר  אחרי 
ושלשום  הפועל,  אל  המהלך  את  מוציאים 
)רביעי( המשרד מפרסם מכרז לאיתור מנהל 

לאגף החרדי.
משרד  פעילות  לכלל  מקצועית  "אחריות 
החרדית  לאוכלוסייה  והשיכון  הבינוי 
ולצרכיה  ומאפייניה  לצביונה  בהתאמה 
מימוש  "לרבות  במכרז,  נכתב  הייחודיים", 
תכנון  בנושא  הממשלה  החלטות  ויישום 
החרדית  לאוכלוסייה  מקרקעין  ושיווק 
המשרדית  האסטרטגית  התכנית  ולקידום 

לדיור לאוכלוסייה החרדית".
ויצירת  הובלת  דורש  "התפקיד  נכתב,  עוד 
פתרונות דיור ייעודיים לאוכלוסייה החרדית 
יישוב  אזורי  ציפוף  לרבות  דרכים,  במגוון 
או  הקמה  הניתן,  ככל  והרחבתם  חרדים 
הרחבה של שכונות חרדיות בערים הטרוגניות 
ליעדים  בהלימה  זאת  חרדיות,  ערים  והקמת 

המוגדרים בהחלטת הממשלה".
אדריכל  אומר  ישראל',  'כל  עם  בשיחה 
"בתחילת  אשר:  יעקב  הכנסת  חבר  המהלך, 
מיוחד,  סיעתי  דיון  יזמנו  החורף  מושב 
שבסופו קיבלנו שתי החלטות - אחת לדרוש 
והשנייה  וגלנט,  כחלון  השרים  עם  פגישה 

חרדי  אגף  מנהל,  להקמת  הזו  הדרישה  זו 
במשרד השיכון.

הבינוי  את שר  בבוקר שאלתי  "ביום שלישי 
והוא  האגף,  הקמת  עם  התקדמות  יש  האם 
אמר לי כי בקרוב יהיו תוצאות, כנראה שהוא 
עצמו לא ידע כמה קרוב זה יהיה  ...וזה יצא 

עוד באותו יום".
לדברי אשר, "זה אומר קודם כל שהנושא של 
השיכון  משרד  של  המפה  על  עלה  החרדים 
את  תיקח  אם  אומרת  זאת  ברורה,  בצורה 
השני הדברים שקרו במהלך השנה האחרונה, 
הראשונה  בפעם  ששם  המחליטים  הצעת 
 - נפרדים  יעדים  עצמה  על  לקחה  הממשלה 
ישראל  במדינת  הכללית  הבניה  ליעד  מעבר 
- יעד עבור המגזר החרדי, יעד לתכנון ויעד 
כמו  אגף,  שמקימים  ראשונה  ופעם  לשיווק, 
חרדים.  אגף  יש  היום  המיעוטים,  אגף  שיש 
נכנס לעבודה  זה אומר דבר אחד, שהמשרד 

מקצועית בנושא הזה. 
"עכשיו יש לנו כתובת פקידותית, זה לא עוד 
הפקידים שמטפלים בכולם ומטפלים גם בנו 
לנו  יש  עכשיו  להם.  לנדנד  באים  כשאנחנו 
כמה  זה  שלו,  בתפקיד  ההצלחה  שכל  אחד 
הוא יצליח להביא ולעשות, זה אירוע דרמטי 
בבוקר,  היום  דירות  לא מביא  זה  מבחינתנו, 
אבל זה דבר שהוא עוד כלי משמעותי בהכרה 
של משרד השיכון שאחד היעדים המרכזיים 

זה הציבור החרדי". 
האם נראה עכשיו מריבות מי יעמוד בראש?

"אני לא מתעסק בדבר הזה, מבחינתנו צריך 
את  היטב  את  שמכיר  מקצוע  איש  להיות 
צרכיו ואורח חייו של הציבור החרדי, מעבר 
במכרזים", מסכם אשר  לא מתעסק  אני  לזה 

את ההצלחה.

משרד השיכון פרסם השבוע מכרז לראשות 
האגף החרדי במשרד, שהוקם כחלק מהחלטה 
שהתקבלה בפגישה בין שרי השיכון והאוצר 

לראשי המפלגות החרדיות • יוזם המהלך, ח"כ 
יעקב אשר בראיון ל'כל ישראל': "אני בטוח 

שימנו איש ראוי, יום של בשורה"
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טראמפ במתקפה נגד אובמה

"צריך להילחם בחוק המוהלים"

הנשיא תקף את קודמו אובמה, וטוען כי צותת למגדלי 
טראמפ: "זהו שפל חדש, אדם רע"  אובמה הכחיש

מאות מוהלים השתתפו בערב עיון מיוחד  הראשל"צ על 
חוק המוהלים: "מי יודע מה יעשו בעולם"  הגר"ד לאו: 
"המציאות שלמוהלים המוסמכים אין כמעט שום תקלה"

שמעון ליברטי

שב  טראמפ,  דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
הנשיא  קודמו  את  כשהאשים  סערה,  ומעורר 
לו בזמן במהלך  כי צותת  לשעבר ברק אובמה 
עליו  המידע  מה  ברור  טרם  הבחירות.  מערכת 

מסתמך טראמפ בהאשמותיו החדשות. 
פרסם  טראמפ  לנוהל,  הפכה  שכבר  בדרך, 
מוקדמת,  בוקר  בטוויטר, בשעת  ציוצים  סדרת 
שאובמה  גיליתי  בדיוק  "נורא,  כתב:  בהם 
הניצחון.  לפני  מעט  טראמפ  במגדל  לי  צותת 
הוא לא מצא כלום. זה מקארתיזם. אני מתערב 
שעורך דין טוב יכול לבנות תיק גדול מהעובדה 
שלי  לטלפונים  האזין  אובמה  שהנשיא 
באוקטובר, ממש לפני הבחירות. האם זה חוקי 
הבחירות?  מרוץ  במהלך  יצותת  מכהן  שנשיא 
אובמה  הנשיא  ירד  נמוך  כמה  חדש.  שפל  זהו 
כשהאזין לטלפונים שלי במהלך הליך הבחירות 

הקדוש. זה כמו פרשת ווטרגייט. אדם רע!"
ההאשמות הכו את ארה"ב בהלם, ובתקשורת 
מהבית  טראמפ.  הסתמך  מה  על  להבין  ביקשו 
אכן  כי  התעקשו  אך  הוכחות,  סיפקו  לא  הלבן 
אמר:   ספייסר  שון  הלבן  הבית  דובר  קרה.  כך 

כי "אין ספק" בכך. "אין בכלל שאלה שמשהו 
או  ציתות  מעקב,  היה  אם  היא  השאלה  קרה. 
שמצביעים  דיווחים  מספיק  יש  אחר,  משהו 

משמעותית על כך שמשהו קרה".
דוברו של אובמה הכחיש את הטענות ואמר: 
בבית  גורם אחר  ולא שום  אובמה  הנשיא  "לא 
אמריקני  לאזרח  לצותת  פעם  אי  הורה  הלבן 

כלשהו. כל טענה אחרת היא פשוט שקר".
למשרד  פנה  קומי  ג'יימס   FBI-ה ראש  גם 
לטענות  הכחשה  לפרסם  בדרישה  המשפטים 

טראמפ, אך עד כה זה לא נעשה. 
טראמפ לא הסתפק בזה וביום שלישי המשיך 
במתקפה נגד אובמה. זה החל בציוץ שהתייחס 
לכלא גואנטנמו בו מוחזקים אסירים ביטחוניים 
ארה"ב,  ביטחון  על  ממשי  איום  המהווים 
ואובמה פעל לשחרר אסירים ואף הבטיח לסגור 
טראמפ  לדברי  הצלחה.  ללא  אך  הכלא,  את 
ששבו  מרושעים  אסירים   122" שחרר  אובמה 
כך תקף  נוספת". אחר  נוראית  לטרור, החלטה 
את אובמה על יחסיו עם רוסיה: "במשך שמונה 
שנים 'דרסה' רוסיה את הנשיא אובמה, נעשתה 
והוסיפה  קרים  את  סיפחה  ויותר,  יותר  חזקה 

טילים. חלש!"

שי בן מאיר

מאות מוהלים השתתפו השבוע )רביעי( בערב 
עיון למוהלים שהתקיים באולמי "כתר הרימון" 
ברבנות  הבריתות  מחלקת  ידי  על  ושנערך 
הראשית לישראל בהשתתפות הרבנים הראשיים 
ובמעמד  לאו  והגר"ד  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 
הרבנות  מנכ"ל  אזולאי,  דוד  דת  לשירותי  השר 
משה דגן ועוד. את המעמד הנחה דובר הרבנות 

עו"ד קובי אלתר.
במהלך הכנס הובעה ההתנגדות הנחרצת של 
הרבנות הראשית לחוק המוהלים. בכנס צוין על 
הפעולה  שיתוף  כי  והרבנים  המרצים  כלל  ידי 
הפורה בתחום בין הצד ההלכתי לתחום הרפואי 
הברית שהינם  סיבוכי  כי מקרה  זה שגורם  הוא 
כתוצאה  הם  מתמדת  בירידה  ונמצאים  אפסיים 
כתוצאה  וכן  הוועדה  של  והדוק  צמוד  ממעקב 
מימי עיון מפגשים והשתלמויות אשר מבוצעות 

על ידי מחלקת בריתות ברבנות הראשית.
הגר"י יוסף אמר בדבריו, כי "אם בארץ יעשו 
כולו,  בעולם  יעשו  מה  יודע  מי  המוהלים,  חוק 
ומה יקרה עם החוקים שלהם ולכן נלחמים בחוק 

בעיה  בכל  לפנות  למוהלים  קרא  הוא  הזה". 
לרבנות הראשית. 
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שמח.





המדריך לתורם המתחיל
●








פורום עסקים 

בעל עסק, הרשם לפורום עסקים 
וקבל חבילת פלטיניום שתזניק 

את העסק שלך קדימה!
בין רוכשי הכרטיסים 

להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 

 01
חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
לחשיפה של העסק שלך
 בעיתון "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

ניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :

כנס עסקים ירושלים 26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

לפרטים ורישום  02-9410144
www.forumbiz.co.il

*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
 
 
 

אתה חייב 
את זה 

לעסק שלך!

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה  - ירושלים בירת העסקים09:00

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
<< איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?

<< כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
<< קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
<< ארגז הכלים שעסק חייב להתנהלות מקצועית

<< טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף וזמן.
<< עסקים בישראל לאן ?

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
<< אומנות המכירה

<< פנסיה לעצמאים
<< ייעוץ עסקי

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50
מזון בריא, עסקי רווחי

חישוב נכון של הוצאות לרווחיות מנצחת
שיתופי פעולה אסטרטגיים  

מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30
האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק? התשובות שיפתיעו 

גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

פאנל שני | פאנל מקבלי החלטות13:30
בפעם הראשונה, שרים חכי"ם ומקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם 

לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

ארוחת צהריים 14:30

שולחנות עגולים 15:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים16:30
בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם 

את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

הגרלה - סיום אומנותי17:15

הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר «
 בני גל, מאמן, סופר ושותף בפרסום גל אורן «
 יואב בן צור , ח"כ  «
רועי פוליקמן,  ח"כ  «
יואל וקסברגר, אמן וצייר בעלים של מלכות וקסברגר «
» .NETSPARK ,משה וויס, יו"ר אינטרנט רימון 
יקי רייסנר, בעלים של חברת רייסדור «
 רועי כהן, נשיא להב «
דורון שבתאי, סמנכ"ל איילון חברה לביטוח «

הרב יוסי דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים «
יעקב אשר, ח"כ  «
יגאל רווח, יו"ר קבוצת אפיקים «
רן לוי, בעלים של פרסום 'רן לוי' «
שעיה איצקוביץ, מנכ"ל תוצאות אפקטיביות «
 נתי כהן, בעלים של 'פרסום חן' «
 ענבל מוזס, מנהלת המחלקה  «

לקידום עסקים עירית ירושלים 
 ד"ר גל זגרון, M.Sc, D.V.M, מומחית בבריאות ציבור וטרינרית «

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

סדרת כנסים מקצועית מבית

הנחיה של הפאנל המרכזי : אבי בלום, יעקב ריבלין «

תוכניה ראשונית

רשמית חלקית של מרצים ומשתתפים

נרשמים, משתתפים, זוכים!

02-9410144
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רן לוי, בעלים של פרסום 'רן לוי' «
שעיה איצקוביץ, מנכ"ל תוצאות אפקטיביות «
 נתי כהן, בעלים של 'פרסום חן' «
 ענבל מוזס, מנהלת המחלקה  «

לקידום עסקים עירית ירושלים 
 ד"ר גל זגרון, M.Sc, D.V.M, מומחית בבריאות ציבור וטרינרית «

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

סדרת כנסים מקצועית מבית

הנחיה של הפאנל המרכזי : אבי בלום, יעקב ריבלין «

תוכניה ראשונית

רשמית חלקית של מרצים ומשתתפים

נרשמים, משתתפים, זוכים!

02-9410144
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נתניהו: "לא יכול לעשן, 
יש לי בעיות באף"

שמעון ליברטי

חקירתו  לאחר  הממשלה:  ראש  חקירות 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  של  הרביעית 
מילצ'ן,  ארנון  כי איש העסקים  נחשף  השבוע, 
שעל פי החשד סיפק מתנות לזוג נתניהו, ריכך 
בפרשת  שמסר  הראשונה  לעדות  גרסתו  את 

המתנות המכונה תיק 1000. 
על פי הדיווח בחדשות2, בעדות השנייה של 
מילצ'ן, אותה מסר בשבוע שעבר בביתו בלוס 
אנג'לס שבארה"ב, לצוות חוקרי יאח"ה שטסו 
אליו, הוא ריכך את גרסתו ונסוג חלקית מדבריו. 
בין היתר בעדות השנייה הוא אמר כי הסכומים 
שטען  ממה  נמוכים  נתניהו  למשפחת  שהעביר 
בתחילה, ובנוסף אמר כי נתניהו לא היה מודע 
לכל הסכומים שהעביר, מה שמחזק את גרסתו 
המתנות  על  ידע  לא  כי  הממשלה,  ראש  של 

שהועברו לרעייתו שרה נתניהו. 
בין  ההבדל  כי  אמרו  המשפטים  במשרד 
והגדירו  תקלה,  הוא  מילצ'ן  של  גרסאותיו 
בגרסאות,  השינוי  בעקבות  כ"פאנצ'ר".  זאת 
הוחלט להמשיך ולנסות להשיג את עדותו של 
פי  שעל  פאקר,  ג'יימס  האוסטרלי  המיליארדר 

החשד היה שותף במימון המתנות. 
מילצ'ן  מסוים  בשלב  הדיווחים,  פי  על 
מצד  והדרישות  המתנות  בעומס  עמד  לא 
חלק  שיממן  לפאקר  פנה  ולכן  נתניהו,  הזוג 
מהסכומים. על פי הערכות פאקר מימן כ-25% 
מהסכומים. עד כה חוקרי המשטרה לא הצליחו 
למרות  זאת  עדות,  לגביית  פאקר  את  להשיג 
הייתה  כבר  שמעורבותו  חודשים,  כמה  שלפני 

ידועה, הוא ביקר בארץ. 
שנערכה  הרביעית  נתניהו  חקירת  במהלך 
ונמשכה  הממשלה  ראש  במעון  שני  ביום 
בפרשת  החוקרים  התמקדו  שעות,  כחמש 
המתנות. נתניהו טען במהלך החקירה כי בשנים 
לא  שהוא  שלמים  חודשים  ישנם  האחרונות 
וזאת בשל כך שהוא "סובל  יכול לעשן בכלל, 
מבעיות במערות האף". נתניהו הציע לחוקרים 
ברקוביץ  ד"ר  האישי  רופאו  את  לעדות  לזמן 
יצוין כי בעבר דווח כבר  שיאשר את הפרטים. 

כי נתניהו סובל מבעיה רפואית זו. 

כי  לנתניהו  החוקרים  אמרו  החקירה,  בתום 
מפכ"ל  אמר  בעבר  נוספות.  לחקירות  יידרשו 
החקירה  כי  אלשיך,  רוני  רב-ניצב  המשטרה 
נשמע  כבר  הוא  השבוע  אולם  לסיום,  קרובה 
בשלבים  אנחנו  בהקדם,  "נסיים  ואמר:  שונה 
אחרונים, יש קצת אילוצים". עוד אמר המפכ"ל 
חובתנו  את  נעשה  לעבוד,  לנו  "תנו  לכתבים: 
את  מגבשים  אנחנו  כאשר  הציבור  את  ונעדכן 

ההחלטות".
דופן,  יוצא  אירוע  התרחש  החקירה  במהלך 
לנתניהו,  התקשר  הברית  ארצות  כשנשיא 
הודעת  ולפי  השעה,  כמחצית  שוחחו  השניים 
בסכנות  עסקה  השיחה  הממשלה  ראש  לשכת 

הנשקפות מהסכם הגרעין עם איראן. 
כי  כשנטען  זוטא,  סערה  עוררה  השיחה 
מאחר  מתוכננת,  בשיחה  מדובר  למעשה 
בין  מראש  הכנה  ישנה  מנהיגים  בין  ובשיחות 
הצוותות ונקבעת שעה. ראש הממשלה לשעבר 
אהוד ברק צייץ בטוויטר: "הטלפון מטראמפ - 

לא מתואם? ישראבלוף".
דוברו של מילצ'ן מסר בתגובה: "לא ידוע על 

איזה שינוי ממשי בעדותו של מר מילצ'ן".
ועמית  וינרוט  יעקב  נתניהו,  של  דינו  עורכי 
חדד מסרו: "על רקע הפרסומים המוטעים היום 
לפיהם הופתע ראש הממשלה בחקירתו אמש, 
מובהר בזה כי ראש הממשלה לא הופתע מדבר 
כלשהו", בהתייחסם לדיווחים כי נתניהו הופתע 
כשהחוקרים עימתו אותו עם העדות השנייה של 

מילצ'ן. 
לא  ישראל  משטרת  מזו,  "יתרה  נמסר:  עוד 
הפתעה  הממשלה  ראש  בפני  להציג  התיימרה 
ראש  עניינית  חקירה  הייתה  החקירה  כלשהי. 
ויצא  שנשאל  השאלות  לכל  ענה  הממשלה 
מהחקירה רגוע לחלוטין. אנו חוזרים ואומרים 

כי לא יהיה כלום כי לא היה כלום".
במקביל, בנוגע לתיק 2000, הנוגע בשיחות 
ובדיל שנרקם בין נתניהו למו"ל ידיעות אחרונות 
כי  בחדשות2  השבוע  דווח  מוזס,  נוני  ארנון 
מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ 
כי  והבהיר  להתפזר"  "לא  השוטרים  את  הנחה 
החקירה אינה עוסקת ביחסי התקשורת והממשל 
ליחסי  על החוקרים להתמקד בחשד  כלומר,   -

שוחד פיננסי-כלכלי.

ראש הממשלה נחקר השבוע בפעם הרביעית בפרשת 
המתנות, וטען כי במשך חודשים שלמים הוא כלל 

אינו יכול לעשן בשל בעיה רפואית  על פי הדיווחים, 
איש העסקים ארנון מילצ'ן שעל פי החשד מימן את 

המתנות, ריכך את עדותו ואמר כי נתניהו לא היה מודע 
לכל הסכומים שהעביר לבני הזוג  וגם: האם השיחה 
מהנשיא טראמפ באמצע החקירה הייתה מתוכננת? 
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  ללא תשלום חודשים קבוע!!



האגודה למניעת מחלות גנטיות

 חדש בבני ברק!
 תחנת דור ישרים 

ללקיחת דמים

 שעות פתיחה זמינות ונוחות
 מכבדים את כל אמצעי התשלום 

 אח \ אחות בשעות נפרדות
 אין צורך בזימון תור  

02-6499888 ללקוחות כל קופות החולים  טל׳ משרד. 

כחלק ממערך שיפור השירות והנגישות לכלל חלקי הציבור אנו 
שמחים לבשרכם על פתיחת תחנה חדשה לבדיקות דור ישרים

רח' רבי עקיבא 78, ב״ב. טל׳: 03-9619983
א'-ה': 16:00-18:00)אחות(, 19:00-21:00)אח(

יום ו': 09:00-11:00
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ארבעס
יענקי קצבורג

חידוש השנה בישיבת תושיה בתפרח, בראשות 
פרידמן,  יעקב  ורבי  פילץ  אביעזר  רבי  הגאונים 
לראשונה בהוראת ראשי הישיבה אין קמפיין פרסום 
לאסוף  יוצאים  הבחורים  הת"ת,  לטובת  בישיבה 
כספים לת"ת - אך בחדר האוכל שמלא מדי שנה במודעות 
ענק וגימיקים לקראת פורים, לא היה השנה כל זכר. הסיבה 
לשינוי הוא בעקבות חשש לליצנות ולשון הרע בפרסומים. 
ובשל הרצון למעט ככל שניתן בביטול תורה. ההוראה של 
ראשי הישיבה התקבלה בהבנה בקרב בני הישיבה. אך ראשי 
לירידה בכספי  מירידה במוטיבציה שתביא  הת"ת חוששים 

התרומות לנזקקים.

ישיבת תורת זאב היא אחת הישיבות היחידות 
שבהן אין קופת ת"ת, והבחורים לא יוצאים לאסוף 
ראש  בראשות  טיש  מתקיים  פורים  בליל  כלל.  כסף 
לאחד  לאחרונה  שהפך  סולובייצ'יק  הגר"ב  הישיבה 
ממנהיגי ועדת הרבנים של "דגל התורה" בירושלים. הטיש 
מתקיים מהשעה 23:00 עד השעה 3:00 לפנות בוקר. השנה 

הזמר הוא אלי וייס עם אושי לנדסמן. 

בעטרת ישראל כבר הכינו גראמען אותו יבצע 
וינטרויב שכותב את  גם השנה הבעל מנגן משה 
המילים יחד עם בני הישיבה ובהתייעצות עם ראשי 
הישיבה  ראש  יערוך  השנה  גם  שנה  כמידי  הישיבה. 
הגרב"מ אזרחי טיש פורים מהשעה 23:00 עד שעות הבוקר, 
לטיש מגיעים מידי שנה שרים וח"כים מכל המפלגות לשמוע 

את השמועס הפורימי של ראש הישיבה. 

במיוחד  מבוקש  זמר  הוא  פרידמן  אלי  הזמר 
שלא  חתנים  שיש  כך  כדי  עד  פורים,  למסיבות 
יזמינו את פרידמן לחתונתם בגלל שהוא תוסס מידי. 
למסיבות  במיוחד  מבוקש  הוא  החשובות  בישיבות 
אלי  הכין  השנה  השואבה..  בית  בשמחות  ופחות  פורים 
פרידמן סינגל מיוחד לפורים עבור ישיבת "נתיבות החכמה" 

שבראשות הגאון רבי דניאל קלמן וולפסון.

הגרי"ג  מרן  בראשות  פוניבז'  בישיבת 
אדלשטיין, מזה מספר שנים שהבחורים בהוראת 
ראש הישיבה לא אוספים כסף לת"ת, וביום הפורים 
ביום  "הלימוד  המדרש,  בית  בהיכל  ולומדים  יושבים 
לנו  אומר  שבועות"  ליל  של  השטייגען  את  מזכיר  הפורים 
בכל  ממש  של  מהפך  על  "מדובר  פוניבז',  מישיבת  אברך 
צורת החשיבה של בן ישיבה על הלילה הזה של ליל פורים. 

מהפך ממש".
בתוך כך, אברך שניגש לראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין 
ושאלתו בפיו האם לאפשר לבנו להתחפש לחייל או שוטר? 
הגרי"ג ענה לאברך: "כדי שהילד יקבל חינוך ראוי - אין זה 
כדאי להתחפש לזה", ראש הישיבה אף הסביר: "אסור לתת 

חשיבות לדברים כאלו".

ניתן  תורה  אורחות  בישיבת  שפורסם  ממכתב 
ללמוד כי בניגוד לשנים קודמות, השנה מתקיימת 
מרן  הברורה של  הוראתו  "כידוע  המגבית השנתית. 
כסף  לאסוף  שלא  הישיבה  לבני  שליט"א  הישיבה  ראש 
בפורים כליסטים מזויין, ובס"ד השנה להתחזקותו השלמה 
של רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א ועל פי הוראת רבותינו 

ראשי הישיבה שליט"א נטלו על עצמם כמה מבחירי הישיבה 
לדאוג לרווחת אחינו החתנים אשר עומדים לפני יום שמחת 
ליבם ואין בידם ממון כדי ההוצאות המינימליות, עוד לפני 
הקדושה  הישיבה  וידידי  בוגרי  של  לבתיהם  הפורים,  ימי 
ולאחינו נדיבי עם, לדעת האם מעוניין להטות שכם למטרה 
הצלה  היא  אשר  לקרן  ולאחסימך  לעזר  ולהיות  זו  קדושה 
יגיעו  הפורים  ביום  דשמיא  ובסיעתא  אלו,  לחתנים  ממש 
שליחי הקרן לבתים לאסוף את הכסף בצורה ההולמת לבני 
'לגיונו של מלך', מי מבני הישיבה אשר מכיר ויודע על ידיד 
או בן משפחה, סבא או אח, שאפשר להתרימו יפנה לבחור 
הממונה ויהי רצון שנזכה שאף אחד מבני הישיבה לא יזדקק 

לקרן". 
בסיום המודעה נוסף: "המגבית תוקדש לרפואתו השלמה 
של ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא 
ייצאו לאסוף רק באופן רציני ולא באופן  ובסיעתא דשמיא 
של שכרות והוללות והחיזוק שבדבר יהיה לחיזוק בריאותו".

ברוב הישיבות בארץ, הכספים שמגייסים בימי 
 - התורה"  "תומכי  קופת  עבור  נאספים  הפורים 
קרן הצדקה למען חתנים ולמען הנזקקים. בישיבות 
"כנסת יצחק" בחדרה ובקרית ספר הכסף מיועד עבור 
החזקת הישיבה עצמה, כך בישיבת כנסת יצחק בקרית ספר 
שבראשות הגאון רבי יעקב קארפ התרומות שנתרמו בפורים 
מלוות את בחורי הישיבה כל השנה. הבחורים מגיעים לבתי 
התורמים עם מחירון מסודר מטעם הנהלת הישיבה, לדוגמה 
החזקת בחור אחד לשנה שלימה תעלה לתורם 1800 ש"ח, 
סעודת שבת לבחור אחד 60 שקל. שמות התורמים מופיעים 

מידי יום בשלט שמוחלף מידי יום בהיכל הישיבה. 
חידוש נוסף הונהג לאחרונה בישיבת כנסת יצחק בקרית 
ספר, כאשר בשל עומס הבחורים המתחתנים, החל הגאון רבי 
שמעון נוביק לסדר אף הוא חופה וקידושין לבחורי הישיבה, 
זאת מלבד הגאון רבי יעקב קארפ שנשא בנטל לבדו עד כה.

בישיבת גרודנא שבאשדוד מחלקים לתורמים 
הכנסת  של  מתועד  סיכום  ובה  מיוחדת  חוברת 

ספר התורה שהוכנס לישיבה, הנגבית בסימן אירועי היובל 
מעניין  חידוש  מפוניבז'.  הרב  ידי  על  הישיבה  להקמת 
בגרודנא הוא שיעור כללי שמתקיים בהיכל הישיבה במסכת 

הנלמדת, על ידי ראש הישיבה הגר"מ שמידע. 

ישיבת  שע"י  בת"ת  השנה  השנתית  המגבית  
פוניבז' של הגר"ש מרקוביץ נקראת בשם "צדקת 
יעקב" לע"נ מרן הגר"י אידלשטיין זצ"ל. במסגרת 
צ'קים  צילומי  בישיבה  האוכל  בחדר  נתלו  המגבית 
עם  התרומה  צילום  ואף  זצ"ל  אידלשטיין  הגר"י  של 

הכיתוב שתרם עם בקשה להתפלל עבורו. 
שמעוניינים  ואנשים  שודרג  חו"ל  התרמות  מערך  השנה 
עכשיו  עד  ונצרכו  העולם  ברחבי  שונות  ממדינות  לתרום 
לחיצות  במספר  יוכלו  שונות,  בדרכים  הכסף  את  לשלוח 
האיסוף  עיכובים. מערך  ללא  לתרום  הנ"ל  במספר הטלפון 
לפי  מתבצעת  לאיסוף  הבחורים  שחלוקת  כך  שודרג  השנה 

חלוקה אזורית ולא ע"פ רחובות כמו שהיה עד כה.
משתה היין המרכזי השנה יהיה בהשתתפות ראשי הישיבה 
בחדר  המגילה  קריאת  אחר  הפורים  בליל  רבים   ובוגרים 
מרקוביץ  הגר"ש  שייסד  המסורת  כ"כ  יפה".  "אשל  האוכל 
לפני כמה שנים של סדר לימוד מיוחד אחר קריאת המגילה 
שדיבר  אחר  ממשיכה  היין"  "משתה  לפני  הישיבה  בהיכל 
בוועד בישיבה ואמר "אין שמחה כשמחת התורה, בפוניבז' 
בתורה  ממשיכה  בתורה  מתחילה  שהשמחה  חונכו  תמיד 

ומסתיימת בתורה".

פורים  בליל  יערוך  שטרנבוך  הגר"מ  הראב"ד 
הישיבה  בהיכל  המסורתי  ה"טיש"  את  דמוקפין 
 ,3 ברגמן  ברחוב  וגן  בית  בשכונת   - שבראשותו 
השעות  עד  יימשך  והוא   10 בשעה  הטיש  תחילת 
המאוחרות של הלילה, כשבסיומו מלווים תלמידיו את רכבו 
שעה ארוכה בתהלוכה מסורתית המתפרסת על כמה רחובות 
סמוכים. אלפים מכל הארץ מגיעים לטיש המיוחד, שבשיאו 
מוסר הגר"מ שטרנבוך "מאמר" נלהב העוסק בענייני השעה, 

מאמר המשולב בניגונים ובריקודים.

פרויקט חג: עולם התורה בפורים



Aperta סדרת
לטיפול בעצירות

Periodontal סדרת
לטיפול בחניכיים

Xagaris סדרת
לטיפול בפטרת

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

הצטרפו לשיטה המצליחה והטבעית לטיפול מקיף ויעיל בבעיות רפואיות

  התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207809

סדרות מוצרים המבוססות
על צמחי מרפא מובחרים

Triger סדרת
לטיפול בכולסטרול

Preho סדרת
לטיפול בדלקות מפרקים 

Soluroids ערכת
לטיפול בטחורים

Relipso סדרת
לטיפול בפסוריאזיס
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הגנה על מערכת  הגנה מהשמש, הפחתה במשקל,  הזנת השיער, העלמת סדקים בכף הרגל, לחות העור,  מניעת עששת, 
העיכול, טיפול באקנה, שיקום תאי עור, מונע הזדקנות העור ועוד הרבה יתרונות שכדאי לכם לדעת  ארץ זבת חלב וקוקוס 

תתפלאו: יתרונות הקוקוס ויעילותו הבריאותית 

הגזעים  מן  נוח,  וכיסאות  סלים  קולעים  העלים  מן   
מגלפים סירות ובונים מרפסות מצלות, מן השורשים 
מפיקים דיו לכתוב בו, את הקליפות מצרפים לבניית 
ומהנוזל  מנעימי־צליל  פריטה  כלי  או  קסילופון 
הארומטי והשומני של הקוקוס מפיקים שלל תמרוקים. 
אגדות וסיפורי עם רבים נקשרו בעץ הקוקוס, והתייחסו 
במהלך השנים לפירותיו כאל אוצר בלום. יושבי דרום 
שמות  כאלף  המתוק  ולפרי  לעץ  העניקו  אסיה  מזרח 
דה־ וסקו  של  הפורטוגלים  ימאיו  עד שהגיעו  שונים, 
והבחינו בשלושת  הודו, אחזו בקוקוס  חופי  גמה אל 
וצורת  הכהה  האגוז  שבבסיסו.  הכהים  החורים 
לגולגולת,  או  קוף,  נדמו בעיניהם לפרצוף של  חוריו 
"coco" בשפתם, וכך החזירו אותו אל העולם הישן 

."Coconut" כאגוז גולגולת שזכה לשם
על פי תחזיות של חברת המחקר "טכנביו", תעשיית 
משקאות הקוקוס צפויה להגיע להיקף של 4 מיליארד 
דולר עד 2019, אז אולי רובנו לא נרוץ לטוות בגדים 
אחרים  שימושים  יש  לקוקוס  אך  הקוקוס,  עץ  מסיבי 

שיעניקו לכם תועלות שלא שיערתם. 

כובש שיאים
לשיאים  הגיעו  ומוצריו  הקוקוס  האחרונות  בשנים 
שמן  של  מחירו  המערבי.  בעולם  ביקוש  של  חדשים 
ונדמה  האחרונה  בשנה  מ-50%  ביותר  זינק  הקוקוס 
מקום  בהחלט  יש  והטכנולוגי,  התעשייתי  שבעידן 
ממצאים  עם  כיום,  סגולותיו.  אל  מחדש  להתחבר 
חדשים התומכים ביעילותו הרפואית של אגוז הקוקוס 
ומוצריו, הביקוש גואה ובייחוד למשקה על בסיס מי 
הסגולות  ובאלקטרוליטים.  באשלגן  העשיר  קוקוס, 
הרפואיות והתזונתיות של שמן קוקוס טמונות במבנה 

המיוחד של חומצות השומן שהוא מכיל.
 "שמן הקוקוס מכיל חומצות שומן רוויות בעלות אורך 
בינוני, וביניהן חומצה לאורית )המהווה מרכיב מהותי 
מערכת  לחיזוק  המסייעת  אם(  -חלב  בקולסטרום 
פטרייתית  אנטי  שהינה  קפרילית  וחומצה  החיסון, 
ומגנה  קנדידה  למניעת  התורמת  בקטריאלית,  ואנטי 
על מערכת העיכול.  כמו כן, מחקרים מראים ששמן 
תורם  החומרים,  חילוף  להגברת  מסייע  הקוקוס 
לעלייה ברמות האנרגיה, מוריד את רמות הכולסטרול 
והשיער,  הפנים  על  למריחה  מצוין  הוא  וכן  הרע, 
ואקנה.  בפצעונים  ולטיפול  והקרקפת  העור  להזנת 
נטרול  ידי  על  עששת  למניעת  מסייע  הוא  בנוסף, 
בו לשטיפת  ניתן להשתמש  החיידק שגורם לעששת. 
רע  ריח  ולמניעת  המזיקות  הבקטריות  לחיסול  פה 
מהפה", אומרת ד"ר הילה גבע אבירם, מנהלת מכללת 

"מדיטבע" לרפואה משלימה.
בספרה  "תאכל שומן - תוריד שומן",  של ד"ר מארי 
אינג, מומחית לביוכימיה של המזון ומדענית מוכרת 
של  החולנית  היתר  להשמנת  שהסיבה  טוענת  היא 
תירס  כמו  שמנים  של  צריכה  היא  המערבית  החברה 
וסויה והיא ממליצה על צריכה קבועה של שמן קוקוס, 
לטיפול  ועוזר  במשקל  לירידה  מסייע  שהוא  בטענה 
ותסמונת  התריס  בלוטת  פעילות  תת  כמו  בבעיות 
הקוקוס",  "דיאטת  אחר,  בספר  הכרונית.  העייפות 
טוענת שרי קאלבום, תזונאית מוסמכת, ששמן הקוקוס 
בזמן  במשקל  להפחתה  שמסייע  הסודי  המרכיב  הוא 
גורסת  זאת  לעומת  שאוהבים.  המזון  את  שאוכלים 
חלי ממן מייסדת קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא, 
כי לקוקוס גם כולסטרול רע. "שמן קוקוס מופק מפרי 
של  מאוד  גבוה  אחוז  יש  קוקוס  בשמן  בשל.  קוקוס 
רוויות קצרות שרשרת. חומצות שומן  חומצות שומן 
אלו מעלות את הכולסטרול הטוב, אך לצערינו גם את 
הכולסטרול הרע ולכן יש לצרוך ממנו במידה.  במידה 
כדאי  בתפריט,  הקוקוס  שמן  את  לשלב  ומחליטים 

לשים לב שהוא בא במקום מרכיב אחר ולא כתוספת 
כל  כמו  בקלוריות,  עתיר  הקוקוס  שמן  כי  לתפריט. 

השמנים".

הוקוס קוקוס
העתיק  ההודי  בריפוי  מאד  מוערך  הקוקוס  "שמן 
המדריכה  אבידן  עדינה  גורסת  "אירוודה",  הנקרא 
הראשית ביונקה פריז. "השמן ידוע בתכונות המקררות 
שלו המאזנות מצבים דלקתיים שהן הסיבה המרכזית 
מוקדמת,  הזדקנות  כגון:  שכיחות  עור  בעיות  למגוון 
אלסטיות  את  מגביר  השמן  שונות.  ורגישיות  אקנה 

העור, השומנים הרווים שבו מסייעים להחלקת מרקם 
המסייעים  חלבונים  מכיל  והוא  יובש  ומונעים  העור 
חומצה  גם  מכיל  השמן  העור.  תאי  ושיקום  בתיקון 
אנטימיקרוביאליות  שהינן  לאורית  וחומצה  קפרילית 
בריאה.  עור  סביבת  על  השומרות  ואנטיבקטריאליות 
הזדקנות  למניעת  יסייע   E ויטמין  של  גבוה  ריכוז 

מוקדמת של העור".
"מבחינה קוסמטית, שמן קוקוס מהווה גם מסנן קרינה", 
 ,RCHom ,מוסיפה רחל שבי, הומאופתית קלאסית
עורכת כתב העת של האגודה הישראלית להומאופתיה 
 ,)SPF-4( קלאסית. "אמנם הוא לא עוצמתי במיוחד
אך ניתן לרקוח ממנו קרם הגנה מהשמש שאינו שנוי 
במחלוקת כמו המסננים המסחריים. ברוקחות טבעית 
הוא נחשב מרכיב חיוני לנושא, ומוסיפים לו חומרים 
גם  השמן  משמש  טבעית  ברוקחות  ועוד.  אבץ  כגון 
כמגרה  שידוע   SLS )במקום  לסבונים  טבעי  מקציף 
את העור ואף חשוד כמסרטן(, כחומר מזין לקרמים, 
כבסיס למשחות טבעיות ולדאודורנט ללא אלומיניום, 
וכמרכיב מהותי – לעתים גם יחיד - במסכות לשיער 
קיבלה?  ולא  שורשים  חיזוק  רכות,  ברק,  אמרה  )מי 
לישון,  וללכת  הקצוות  על  קוקוס  למרוח שמן  פשוט 
שמן  "וואו"(.  לשמוע  ומתכוננים  בבוקר  חופפים 
בסיסי  כמרכיב  טוב  ולכן  עדין  מקציף  הוא  הקוקוס 
למשל?  מה  לעור,  ההעשרה  ובעניין  שיניים  במשחת 
יבש,  לעור  וכהזנה  איפור,  להסרת  קוקוס  שמן  מעט 

מבוגר, סדוק". 
עם  להסכים  נוטים  ומאפרות  שיער  מעצבות  ואכן 
הסגולות המיוחסות לקוקוס. "בכדי להזין את השיער 

מומלץ למרוח בנדיבות שמן קוקוס על השיער, לעטוף 
רחצה  כובע  לחבוש  או  נצמד  בניילון  השיער  את 
הלילה",  למשך  השיער  על  הקוקוס  שמן  עם  ולישון 
יש  בבוקר  "למחרת  חמו.  רועי  השיער  מעצב  אומר 
לשטוף את השמן שהתקשה על הראש היטב. טיפול 
למשך הלילה עם שמן קוקוס יסייע לשקם שיער פגום 
ויבש, ללא כימיקלים מזיקים". גם בועז שטיין מאמין 
העיניים  את  לשפשף  "במקום  יתרונות,  לקוקוס  כי 
שעות כדי להיפטר מהמסקרה ושאר תכשירי האיפור 
וינקה  שימיס  קוקוס  בשמן  להשתמש  ניתן  העמידים 
שמן  למרוח  יש  פשוט,  הרעיון  עמיד.  איפור  אפילו 

קוקוס, להשאיר כמה שניות ולשטוף אותו".

התחליף לקרמים יקרים
אורגני,  כתית  קוקוס  בשמן  שמדובר  נסביר  עוד 
 .Virgin Organic Coconut Oil באנגלית  או 
המשמעות היא שהשמן הזה הופק בלחיצה הראשונה 
דהיינו,   – והאורגני  הטרי  הקוקוס  של  ה״בשר״  של 
מהחלב שלו בלבד. אלא שמרים קיסר – קוסמטיקאית 
את  הנושא  קוסמטיקה  מותג  ובעלת  רפואית  פרא 
בחלב  טמון  אינו  הקוקוס  של  שכוחו  סבורה  שמה 
שלו כי אם במי הפרי. "שמן הקוקוס הינו שמן רווי. 
הוא דומה בהשפעתו לזאת של מרכיב השומן הטבעי 
בעור ונוכחותו יוצרת גירוז )שימון. מהמילה גריז( של 
השטח עליו הוא נמרח. ככזה הוא מהווה שכבת הגנה 
וחיץ מפני יובש כללי ופגעי מזג האוויר. יצויין כי שמן 
בטמפרטורות  אפילו  הרכבו  את  משנה  אינו  הקוקוס 
בתעשיית  עצום  יתרון  מהווה  הזה  והפרמטר  גבוהות 
הטיפוח, כי יש צורך בפחות חומרים משמרים בזכותו. 
יש לציין ששמן הקוקוס אינו משפיע השפעה קבועה 
על העור, אולם הוא שומר עליו מיובש וחוסר נוחות, 
החומר  על  שומר  הקוקוס  שימוש.  בו  נעשה  עוד  כל 
במניעת  תורם  ובכך  ייפגע,  לבל  הטבעי,  תאי,  הבין 
חיידקים.  של  מחדירה  ובשמירה  העור  בעומק  גירוי 
גם  שמגנים   E וויטמין  טבעי  רווי  שומן  מכיל  השמן 
העור.  על  בחלבונים ששומרים  ועשיר  זיהומים  מפני 
ואינו  יותר משמנים אחרים  עמיד  היתרון שלו שהוא 
חומצות:   משלוש  מורכב  השמן  מהר.   מתחמצן 
אנטי  שמן  דהיינו,  ולאורית,  קפירלית  קפרית,  שומן 
הקרויים  הקוקוס  של  המים  זה,  לעומת  בקטריאלי. 
אגירה  )רקמת  אנדוספרים  המכילים   – "קוקוצין" 
להזנה( עשירים בלחות והמגבירים את בריאות התאים 

והינם זרזים להתחדשות תאים וזרימת דם מוגברת". 
כי "היתרון בקוקוס טמון  בעיקר  עוד מסבירה קיסר 
במים המצויים בו ובתעשיית הקוסמטיקה המתקדמת 
 H60 ייחודי בשם רכיב  הללו  לייצר מהמים  השכילו 
המכילה  מותססת  דבש  בתמצית  מדובר  אקטילק. 
ההופך  הקוקוצ’ין  עם  בשילוב  טבעית  חלב  חומצת 
יעיל  אנטיאיג’ינג  לרכיב  נחשב  זאת  ובשל  לחומצי 
של  משמעותי  לשיפור  הפועל  התאים  חידוש  בגזרת 
הקוקוס  שמן  מכאן,  הפנים.  בעור  עדינים  קמטוטים 
אינו   שהוא  אומרת  ואיני  בפופולאריות,  התורן  הינו 
לגוף  בקרמים  בשילוב  נפלא  אכן  הוא  טוב,  שמן 
שמנים  כשמייצרים  כלליים.  והזנה  כהגנה  ולשיער 
הם  נהרסים  אינם   הוויטמינים  רוב  קרה  בכבישה 

נשמרים ולכן טוב יהיה לקבלם באופן הזה".
נוגדי חיידקים,  "משום ששמן הקוקוס מכיל חומרים 
ביותר  הטוב  הרגליים  קרם  זהו  ופטריות,  דלקות 
בעולם, שמונע התפתחות פטריות וריח רע", מסכמת 
"אני  אורלי.  במותג  הראשית  המדריכה   – שו  קטיה 
מבוססי  ייעודיים  בתכשירים  להתשמש  ממליצה 
קוקוס או למרוח אותו ישירות על כפות הרגליים לפני 
השינה, ולהבחין כבר למחרת בבוקר שיפור במרקם, 

ביובש ובסדקים".
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המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
שער ציון

////////////////////////// אפשר לחשוב

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1.  "עד כיכר לחם"
2.  "הגיעו מים עד נפש" 

3.  "באמת ובתמים" 
4.  "בבת עין" 

1. במגילה מופיעה המילה הארוכה בתנ"ך; מהי?
2. מה שמה הנוסף של אסתר המלכה?

3.מה שמו הנוסף של המן?
4. מה שמו הנוסף של מרדכי?

5. מה המשותף לחגים שבועות ופורים?
6. מהיכן למדים: "האומר דבר בשם אומרו 

 מביא גאולה לעולם?"
7. כמה ימים ארך משתה אחשורוש?

8. מה היה גובה העץ עליו נתלה המן?

9. מה היה שם שומר הנשים?
10. מי יצא אל מרדכי היושב בשער המלך?
11. צאצאית של איזה מלך היתה אסתר?

12. לאיזה שבט השתייכה אסתר?

13. צאצא של איזה צורר היה המן?
14. כמה אנשים הרגו היהודים ב-14 בחודש?

15. כמה פעמים מוזכר מרדכי במגילה?
16. כמה פעמים מוזכר שמה של אסתר?

תשובות:

תשובות:

1. והאחשדרפנים 2. הדסה 3. ממוכן 4. פתחיה 5. בשניהם 
ניתנה התורה 6. "ותאמר אסתר... בשם מרדכי" 7. 180 יום 8. 
50 אמה 9. הגי 10. התך 11. שאול 12. בנימין 13. אגג 14. 300 
איש 15. 58 פעמים )עם אותיות שימוש( 16. 55 פעמים )עם 

אותיות שימוש(

1. משלי ו', כ"ו  2. תהילים סט, ב ג 3. ׁשֹוְפִטים ט טז' 
4. ְזַכְרָיה ב יב

1. מבוקע, מרוסק. "היה אוכל זיתים ___" )טבול יום ג ו( )בלשון יחיד(
2. השופט השנים-עשר על ישראל. "__ בן הלל")שופטים יב יג(

3. שער, מבוא.  "תודיעני באיזה ___ מפולש לחיי העולם" )ויקרא רבה 
פרשה ל, ב(

4. )בהשאלה( כנוי לאדם בור ופשוט, הדיוט, שאינו יודע תורה.  "___ 
הארץ" )אבות ב ה(

5. בשעת הכרח כשאין דרך אחרת. "בשעת  ה___")ברכות ט.(
הכתף  אל  האחד  בקצהו  המהודק  העליונה  בזרוע  העבה  השריר   .8
למעלה ובקצהו השני אל האמה. )הזרוע התחתונה(  "על ידך זו  ___" 

)מנחות לז.(
על   "למנצח  במקרא.  שנזכר  הקדמונים  הזמר  מכלי  אחד  שם   .10

ה___" )תהלים ח א(
15. פתח לאור, אשנב, חלון קטן. "___ תעשה לתבה" )בראשית ו טז(

16. צלוי למחצה,מבושל למחצה. "אל תאכלו ממנו  ___ ובשל מבשל 
במים כי אם צלי-אש" )שמות יב,ט( )בהיפוך אותיות(

18. ענו, צנוע, שפל-רוח. "לדוד מכתם... שהיה  ___  ותם לכל" )סוטה י:(

)רש"י   "___ מצרפין  והמים  להשבר  "וקרוב  התבקעות.  פצפוץ,   .1
שבת מא:()בלשון יחיד()לא בלשון סמיכות(

6. פאר,יופי,הדר. " ___ היא לכל הארצות")יחזקאל כ ו(
7. קניה ומכירה, משא ומתן מסחרי. "____ וממכר" )בבא מציעא עט:(

9. העור המכסה את בשר האדם ובעלי החיים. "שק תפרתי עלי  ___" 
)איוב טז טו( )גוף שלישי, בלשון סמיכות( )בהיפוך אותיות(

11. קיצור המילים: יין קפריסין.
12. עיקום, קילקול. "חרב בא לעולם על ענוי הדין ועל  ___  הדין" 

)אבות ה ח(
13. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: א'50-, ב'-

50, ג'10-
14. ציווי, פקודה, הוראה.  "כי הואיל הלך אחרי ___" )הושע ה יא( 

)בהיפוך אותיות(
17. בליטה כעין צלקת העולה על צמחים במקום שניקטמו. "נקטם 

ראשו ועלתה בו __")סוכה לג.(
19. החכם יבין זאת בקלות, די לחכם ברמז. "דעת לנבון  ___" )משלי 

יד ו(
20. חיכה, המתין.  "___ לי זעיר ואחוך" )איוב לו ב(

1. אוצר, דבר שנאגר ונשמר.  "ונתתי את כל __  העיר הזאת" )ירמיה 
כ ה( )בכתיב חסר(

2. יושר, אמיתיות, תום-לבב. "רוח  ___" )תהלים נא יב(
3. קיצור המילים: יין שכר.

4. היה שלו, ישב בשקט ובשלום, היה שרוי בלי דאגה.  "ושב יעקב 
ושקט  ו___ ואין מחריד")ירמיה ל י()בהיפוך אותיות(

5. רפואה, ארוכה.  "לשוא הרבית רפאות ___ אין לך" )ירמיה מו יא( 
)בהיפוך אותיות(

7. כבד-פה, מגמגם, מדבר בכבדות.  "ולשון ___  תמהר לדבר צחות" 
)ישעיה לב ד( )בלשון רבים(

11. הקו העליון האופקי של אות.  "כגון שנטלו  ל___  של חי"ת" 
)שבת קד:( )לא בלשון סמיכות(

12. )בצמחים( מיפרק,מיצה. "ובגפנים מן  ה__ ולמעלה")תענית כה:(
13. בריא, ללא מחלה וללא תקלה. "ויבא יעקב ___  עיר שכם" 

)בראשית לג יח(
16. מאותיות ה-א"ב.

17. הקיצור של הפרשיות: נצבים וילך.
19. אוי, אבוי.  "הילילו  ___  ליום" )יחזקאל ל ב(
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1. רחמים, חסד.  "לא אתן לכם  ___" )ירמיה טז יג(

6. משל חכמינו בשבח הלימוד בחבורה שבה כל אחד עוזר ומסייע 
לחברו.  "אין ___ מתחדדת אלא בירך של חבירתה" )בראשית רבה, 

פרשה סט(
7. בשל ענין חסר-ערך. "___ לא דבר" )רש"י דברים ה ד(

8. שומר שכר, מי שקיבל על עצמו לשמור חפץ של חברו בשכר קצוב.  
"___  שכר" )בבא מציעא ז ח(

9. קיצור המילים: לחם עוני.
10. מאמר חז"ל על חובת הזהירות וההקפדה בלימוד התורה.  "ש___  

תלמוד עולה זדון" )אבות ד יג(
14. קיצור המילים: גאון יעקב.

15. דבק,חומר דביק.  "___  של סופרים")פסחים ג א(
בסכנות.   או  באי-נוחיות  כרוך  הדבר  אם  גם  יקרה,  אשר  יקרני   .18

"ויעבר עלי  ___" )איוב יג יג(
20. אחד ממיני הגומי ששימש בימי קדם לכתיבה.  "בכל כותבין בדיו 

בסם בסקרא  וב__")גיטין ב ג(

פורים שמח!
העמוד טעון גניזה
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