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 www.edaardsons.co.il .רח‘ המכבים (מנחם בגין) 37, שוק פרדס כץ, ב“ב
שירות משלוחים  03-5790460, פקס: 03-6169933
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נוזל לניקוי רצפות
2.5 ליטר

פיירי
1.350 ליטר

שמפו/מרכך
הוואי 750 מ"ל

קליק שקיות

פתיבר 
500 גרם

אבקת כביסה 
אריאל 10קילו

אבקת כביסה 
פרסיל 8 קילו

עוגות רולדה 
עלית

מגבונים
רביעייה

בשר מס 8
כשרות הרב מוצפי

יין עמק הנדיב
כרמל מזרחי

מארז טישו
עדן

ג'ל פריסלקמח
2.7 ליטר

שקדי מרק
אוסם

לחמית גבינה  בטעמים
זיתים/ שום/ בצל
בקניית שלישיה

מארזי קרלו

דג פילה אמנון
(מושט)

אבקת כביסה
סוד/ביומט
5 קילו

סוכר

חלב גד
1 ליטר
הרב רובין

מארזי תן צ'אפ
מיה
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בקניית זוג 1 קילו

בקניית זוג

בשר מס 5 
כשרות הרב מוצפי

בקנייה מעל 150 ש"ח 
עוף הרב מחפוד

 2  2 10 5

3 ב-18& 
48 גלילים

נייר
טואלט

גבינת תנובה
850 גרם

גבינת 
תנובה
250 גרם

פסטות ויליפוד
העדה החרדית

בשר מס 2
כשרות הרב מוצפי
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במבה אוסם גדול
מארז 4 יחידות

מוגבל ל-2 מגשים

טיטולים

2 ב-10& 4 ב-100& 3 ב-100&   &1390
12.90& ב-

1 ליטר2 ב-

מרכך כביסהחיתולי האגיס טיטולים משקאות תנובה מאגדת שוקולד
מרוכז 1 ליטרחוגלה פרמיוםשוקו, אייס קפה, בננה ורד הגליל

מוצרי 
השבוע

זוגלובק שניצל 
תירס/נקניקיות
2 קילו

שמן קנולה
טעמן בד"ץ עד"ח

יין מרלו
קברנה סוביניון
כרמל מזרחי

ב-12&  2

3990& 2 ב-15& 
3 ב-20& ב-



C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

אצלנו את רגועה מכל הבחינות!
המרכז הרפואי מעיני הישועה השלישי בגודלו בילודה בישראל.

13 חדרי לידה חדישים | חדרי מיון נפרדים לכל יולדת | בכירי הרופאים | צוות מנוסה ומקצועי 
מחלקה מלונאית | שלושה לילות | חדרי ניטור ואולטראסאונד נפרדים | פרטיות מוקפדת

במעיני הישועה את במרכז!

ועכשיו! חלוק וערכת טיפוח מתנה 
ליולדת במעיני הישועה

עד גמר המלאי

                                   פרופ’ יוסי לסינג, מנהל אגף מיילדות וגינקולוגיה    פרופ’ ברי קפלן , מנהל 
סגנית מנהל אגף  ד”ר לינדה הראל,  מנהל מחלקת נשים   פרופ’ גבריאל אלסנר,  יולדות א’    מחלקת 
מיילדות וגינקולוגיה    ד”ר מירב רז, מנהלת מחלקת יולדות ב’   ד”ר איואנה אולתיאנו, מנהלת חדרי לידה 

נבחרת 
מנצחת:





למבצע 
הזה

כל אחד
מוז     !

למבצע 
הזה

כל אחד
מוז     !

המבצע מתקיים החל מכ"ב בכסלו 10.12.17 ועד ט"ו בשבט תשע"ח  31.1.18 החרוזים המוצלחים ביותר יזכו בפרסים. יש לשמור את הוכחת הקניה לזכייה. כפוף לתקנון. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

טובים בחרוזים?
רכשו 3 מוצרים של ופלים ועוגיות מן,

השלימו את המשפט הבא עם חרוז מקורי ומתוזמן
ותוכלו לזכות בפרסים שחבל על הזמן!

הקליטו את המשפט בתיבת הטלאול: 03-9411441
mivzaman@gmail.com :או שלחו למייל

"גדלתי על הופלים והעוגיות של "מן"
_______________________ מן"

פרס ראשון טיסה משפחתית בשמי הארץ 
3 זוכים בטיולים משפחתיים בטרקטורוני שטח

3 זוכים במנוי שנתי לשבועון מרווה לצמא 
2 זוכים בחוויה משפחתית בחדר בריחה

50 זוכים במארזים משפחתיים של מוצרי מן במתנה



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ט' בטבת תשע"ח 27/12/17 בני ברק6 121//1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 

אבי רבינא, ישראל פריי, ארי קלמן, 
חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
לאה טנז'י, מלי מתתוב 

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 עשרה בני משפחה נדבקו בסלמונלה
שוב זה קורה: עשרה בני משפחה, מבוגרים וילדים, 
סימני  עקב  הישועה'  'מעיני  החולים  בית  למיון  פנו 
תחלואת מעיים קשה. שלושה מבני המשפחה אושפזו 
משאר  יותר  חריפות  תגובות  בעקבות  ילדים  במחלקת 

בני המשפחה.
מבית החולים מעיני הישועה נמסר: "המחלה פרצה 
לאחר שאכלו מוס ביתי שהוכן מביצים לא מבושלות. 
זיהו  הישועה  במעיני  המיקרוביולוגית  במעבדה 
ובהמשך השבוע  בממצאים צמיחה חשודה לסלמונלה 
חולים  כולם  עתה,  לעת  לגביה.  סופית  תשובה  תהיה 

וסובלים מאד".
את  ומזהיר  שב  הישועה'  'מעיני  הרפואי  המרכז 
האחות  מבושלות.  לא  ביצים  אכילת  מפני  הציבור 
האחראית למניעת זיהומים דיווחה למשרד הבריאות על 

האירוע.

 שקית תכשיטים נמצאה באשפה 
התרגלו.  כבר  ברק,  בבני  התברואה  מחלקת  עובדי 
ניקיון  עבודתם לא מסתכמת בניקיון העיר ושמירה על 
שהתקשרה  העיר  תושבת  זו  הייתה  הפעם  רחובותיה. 
מבוהלת: בנה זרק לאשפה שקית עם נעל ישנה, בשקית 

היו גם תכשיטים יקרי ערך שהוא לא היה מודע להם.
והזדרז  הפניה  את  קיבל  האזור,  מנהל  מנצור  אילן 
לפנות למנהל אגף התברואה נתי נחום שאישר לצוותים 
על  'פשטו'  התברואה  מחלקת  עובדי  לפעיל.  להצטרף 
בעיר,  סוקולוב  ברחוב  לו  שטמון  הענק  האשפה  מיכל 

ועד מהרה נמצאה שקית התכשיטים.

 חיזוק בכולל דיינות
במעמד נשגב התקיימה מסיבת חנוכה בבית המדרש 
אבישלום  רבי  הגאון  הדיין  בראשות  ודיינות  להוראה 
יורה  בד"ץ  גאב"ד  בנוכחותו  כיבד  המעמד  את  שמן. 
דעה הגר"ש מחפוד, שדיבר וחיזק את האברכים במעלת 
לימוד התורה בכלל ובימי חנוכה בפרט, ודיבר על מעלת 
הקמת מקום תורה, מקום בו מגדלים מורי הוראה הלכה 
נמצא  שבה  כולה  הסביבה  על  שישפיעו  ע"מ  למעשה 
הכולל. במעמד השתתפו גם הרבנים הגר"א שמן אב"ד 
רחובות והגר"ש צדוק רב השכונות הדרומיות בני ברק.

 עקב מצוקת מקום: הפגייה נסגרה
ביום  נמסר  הישועה  מעיני  הרפואי  המרכז  מדוברות 
שני השבוע, כי לאור מצוקת כוח אדם לא יוכלו לקבל 
אדם  בכוח  מצוקה  "לאור  החולים.  בית  בפגיית  פגים 
המרכז  זמני.  באופן  פגים  יתקבלו  לא  בפגיה  רפואי 
לקלוט  גדול  מאמץ  עושה  הישועה  מעיני  הרפואי 
ולהכשיר רופאים לפגייה. אנחנו מקווים לפתוח בקרוב 
את הפגייה לשרות מלא תוך תאום עם משרד הבריאות", 

נאמר בהודעה.

מאת: עוזי ברק 

זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  של  זכרו 
במהלך  עוד  ברק:  בבני  מונצח  כבר 
ימי השבעה, עלו ראשי ורבני הישיבה 
אדלשטיין,  הגרצ"י  גרבוז,  הגר"א 
הגרב"ד דיסקין, הגר"י קלרמן, הגר"ח 
יעקב  משקובסקי ומנהל הישיבה הרב 
שר  מרן  של  למעונם  וירז'בינסקי 
ראש  ומרן  קניבסקי  הגר"ח  התורה 
הישיבה הגר"ג אדלשטיין כדי להקים 
ולהושיב  נשמתו  לעילוי  וזכר  שם 

ישיבה על קברו.
עצרת  בעת  האחרון,  רביעי  ביום 
בהיכל  שהתקיימה  המרכזית  המספד 
ישיבת אורחות תורה בהשתתפות אלפי 
ושודרה  ובוגריה,  הישיבות  תלמידי 

לעשרות ערים ברחבי הארץ, נשא את המשא 
המרכזי מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין, 
ודברי הספד נשאו גם מרן האדמו"ר מבעלזא, 
הגר"ד  אזרחי,  הגרב"מ  פוברסקי,  הגרב"ד 

לנדא ועוד.
במהלך העצרת הונחה אבן פינה ליסודות 
שיתחיל  הענק  הישיבה  בניין  של  החדשים 

השחר,  איילת  בקריית  בקרוב  כבר  להיבנות 
כאשר מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן 
גדולי  וכן  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש 
תורה, ראשי ישיבות ועסקני ציבור יצקו את 

היסודות הראשונים.
יצוין כי במהלך ההספד המרכזי אותו נשא 
מינה  אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן 
שרגא  רבי  הגאון  את  הישיבה  ראש 
לשמש  זצ"ל,  מרן  של  בנו  שטיינמן, 
'ארחות  מוסדות  רשת  ישיבות  כראש 

תורה' ברחבי הארץ.
בדבריו אמר מרן הגרי"ג אדלשטיין: 
רבי  שבנו  היה  זצ"ל  מרן  של  "רצונו 
העניינים  בכל  את מקומו  ימלא  שרגא 
מוסדות  של  והגשמיים  הרוחניים 
ישיבות ארחות תורה, ויהי רצון שינהל 
את כל העניינים על הצד הטוב ביותר".
בנוסף, ל'קו עיתונות' נודע כי תושבי 
אחת השכונות המרכזיות בעיר פתחו ביוזמה 
לקריאת שם השכונה על שמו של מרן זצ"ל, 
בעיריית  דגל התורה  לנציגי  בנושא  פנו  ואף 

בני ברק כדי לקדם את הנושא.

מאת: עוזי ברק 

פרס שר הפנים לניהול כספי תקין ניתן, לראשונה, בתולדות הפרס 
לעירייה חרדית-עיריית בני ברק המתגוררים בה למעלה מ-200,000 
שקל  ממיליארד  למעלה  של  בתקציב  כספיים  ובהיקפים  תושבים 

לשנה.
פרס השר ניתן בטכס רב-משתתפים בבנייני 
האומה בירושלים בהשתתפות הרב אריה דרעי, 
המשרד  מנכ"ל  כהן,  מרדכי  מר  הפנים,  שר 
שעסק  המשרד  של  הבכיר  המקצועי   והצוות 
לפרמטרים  בהתאם  בפרס  הזוכים  בבחירת 
תקינה.  ומינהלית  כספית  להתנהלות  שנקבעו 
זייברט,  חנוך  הרב  השתתף  העירייה  מטעם 
ראש העיר ויחד עימו הרב ישראל דרנגר, רמ"ט 
העירייה;  גזבר  אדלר,  אהרון  רו"ח  רה"ע; 
רו"ח  תקציבים;  אגף  מנהלת  שרמר,  רחל  גב' 

שושנה לרנר, מנהלת אגף יזמות וכלכלה.
בנוסף  פרמטרים,  זו  בשנה  כולל  הפרס 
לניהול הכספי התקין, גם מדדי יעילות לאורך 
של  מתמדת  בחינה  ובהם  התקציב,  שנת  כל 
מערכת  של  תקין  תפקוד  המזומנים,  תזרים 
התקציב  אחר  ובקרה  מעקב  והגביה,  האכיפה 
השירותים  במתן  מתמדת  והתייעלות  השוטף 
לתושב לנוכח מסגרת תקציבית ונתונים יעילים 

של התאגידים העירוניים.
כי  הדגיש,  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
ולהן  יסודיות,  מהפכות  עברה  ברק  בני  העיר 

העירוני.  הניהול  מרכזיים של  תחומים  והשפעות בשלושה  השלכות 
הוא הוסיף, שרשויות מוניציפאליות רבות, עיריות ומועצות מקומיות 
לא  הפוגעים,  ניכרים  כספיים  ובגירעונות  כלכליות  בבעיות  נתקלות 

אחת, בתפקוד היומיומי והשוטף וגורמים לתושביהן קשיים לא קלים 
בנושאים שונים כחינוך, חזות העיר, תרבות, תברואה, תנועה ועוד.

בני  עיריית  מעטות  לא  שנים  במשך  הייתה  רשויות  מאותן  אחת 
אף  שנה  כעשרים  ולפני  גדולים,  כלכליים  בקשיים  שעמדה  ברק, 
נזקקה לועדה קרואה שפעלה בה במשך כשלוש שנים, וזה כ-19 שנה 
חזרה לפעול כעירייה נבחרת. כל מי שבוחן את 
המצב הכספי של העירייה, כיום, רואה בה מהפך 
בגביית  בולטים  שינויים  עברה  היא  דראסטי, 
ארנונה, קיצצה בתחומים מגוונים, וכיום, לא זו 
בלבד שהיא נמצאת באיזון כספי, בלא גירעונות, 
דירוג  חברת  מטעם  מכבר,  לא  דורגה,  אף  היא 
  +ILAA בדירוג  מעלות,   S&P האשראי 
עיריות  של  לדירוגן  ודומה  לגבוה,  הנחשב 

הידועות במצבן הכספי האיתן.
זייברט,  חנוך  הרב  הטעים  אלו,  לכל  בנוסף 
ראש העיר, כי חלק המדיניות הינה לתת לתושב 
ולכל פונה את התחושה של רצון כן לסייע בידו 
ולהקל עליו בפניותיו בנושאים עירוניים מגוונים, 
גם  אלא  ובהצהרות,  בדיבורים  להסתפק  ולא 
ובפישוט  התורים  במחשוב  ובפעולות  במעשים 
בני  בעיריית  מהגדולים  אגפים  בשני  ההליכים 
והכנסות, העוסקים בקבלת  אגפי ההנדסה  ברק, 
קהל המונית של תושבים, בכל יום מימות השנה.
באגף  וההתייעלות  השירות  שיפור  במסגרת 
הבקשות  של  מחשובן  תהליך  הוסדר  ההנדסה, 
מהפך  ובוצע  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה 
ולמתן  לאישורה  הבקשה  הגשת  בין  בקיצור 
מעין  המגישים בקשות  ואדריכלים  לדברי מהנדסים  ההיתר, שכיום, 
אלו בעיריות שונות, בבני ברק הוא מהמהירים ביותר בעיריות ברחבי 

הארץ.

קריה חדשה על שם מרן 
ראש הישיבה זצ"ל

פרס ניהול תקין לעיר 

ישיבת אורחות תורה מיסודו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל 
הנציחה את כל השכונה בה היא נמצאת על שמו של מרן 

שר הפנים אריה דרעי העניק פרס ניהול תקין לעיריית בני ברק, לראשונה בתולדות הפרס 

השלטים בכניסה לקריה

פרס שר הפנים לניהול תקין



מפזר חום 

ארנק עור איטלקי שבמבצע 
לאישה

i365
זוג חולצות שרוול ארוך
שבמבצע לגבר

כל אופנת הגברים והנשים

תיק מחשב/תפילין שבמבצע 
לגבר

זוג כריות

ארנק עור איטלקי שבמבצע 
לגבר

מגוון תיקים שבמבצע 
לנשים

1990

₪7990

₪3990

₪

39₪
הנחה20

%
הנחה50על היתרה

% +59₪
₪ 249

₪ 59

₪ 69

99₪
₪ 249

99₪
₪ 299

99₪
₪ 269-349

ATL-501 מק"ט 75000800, דגם

i365
זוג גופיות סבא
שבמבצע לגבר

 המלאי
מוגבל!

לקוח: המשביר  בריף: 7996-01-8956-32  יעד: ---  נכנס ב-26/12/17  סוג: ביצוע נרו מבצע: ג'ניה   גודל: 37*27
נסגר על ידי: ---  בתאריך:  01/01/17   פלט סופי: מייל   תקציבאי/ת:  ---    

קופונים בלעדיים לחברי club365 וקוראי קול העיר

בתוקף בין בתאריכים 27.12.17-4.1.18. המלאי מוגבל ל- 100 יח'. אין כפל מבצעים. מוגבל למימוש אחד 
של כל קופון ללקוח. תקף בסניף המשביר לצרכן קניון איילון בלבד.

 הסניף פתוח בימי א-ה בין השעות 9:30-22:00. יום ו בין השעות 9:30-15:00 
מוצ"ש חצי שעה מצאת השבת עד השעה 23:00. אינו פתוח בשבת.

המשביר לצרכן קניון איילון



בני ברק ט' בטבת תשע"ח 12827/12/17

מאת: עוזי ברק 

בשנה  חילץ  לאחים'  ש'יד  ניצולות  כמאה 
בטקס  השתתפו  ערביים,  מכפרים  האחרונה 

נרות  הדלקת 
חנוכה  ומסיבת 
בבני  שנערכה 

ברק.
ד  מ ע מ ה
באמירה  נפתח 
פרקי  של  מרגשת 
לעילוי  תהילים 
ראש  מרן  נשמת 
הישיבה הגראי"ל 
זצ"ל.  שטיינמן 
לאחר מכן נערכה 
אל  מלב  שיחה 

לב עם המרצה הגב' נועה ירון דיין שריתקה 
עם  התמודדות  על  מאלף  בשיח  הבנות  את 
שכל  הלימוד  עם  בשילוב  החיים,  מורכבות 

אחת יכולה לקחת עמה מחג החנוכה.
הדלקת  הייתה  האירוע  של  הכותרת  גולת 
הנרות על ידי רבה של צפת הגאון רבי שמואל 
ועודד  דברים  הרב  נשא  יותר  מאוחר  אליהו. 
מענייני  חיזוק  במילות  הניצולות  רוח  את 
לחגוג  והסיבה  הנס  שעיקר  בהדגישו  היום, 

שעשתה  גיבורה  אישה  היא  החנוכה  חג  את 
את המעשה הנכון. בסיום דבריו בירך הרב את 
הניצולות שתזכינה לבנות בית נאמן בישראל 
ולרוות נחת מכל ילדיהן. המשתתפות ענו אמן 

בכוונה.
נהנו  בהמשך 
והבנות  הנשים 
חגיגית  מארוחה 
ומהופעה  ועשירה 
אילנה  האמנית  של 
שריגשה,  עדני 
והעצימה  שימחה 
לא  עין  הבנות.  את 
עת  יבשה  נותרה 
את  הניצולות  הליטו 
וקיבלו  וידיהן  פניהן 
בכוונה.  שמים  מלכות  עול  קבלת  עצמן  על 
בה  חלה,  הפרשת  בטקס  הסתיים  האירוע 
ארצה  עתה  זה  שהוברחה  ניצולה  כובדה 
ממדינה בחו"ל לאחר שסבלה קשות מבעלה 
עדין במאבק משפטי  נמצאת  היא  המוסלמי. 
הקטנות  בנותיה  שתי  משמורת  על  מסובך 
ומצפה לישועה בקרוב. המשתתפות התפללו 

להצלחתה במשפט.

מאת: עוזי ברק 

החנוכה  בתקופת  הופעל  ייחודי  פרויקט 
למעלה  כאשר  ברק,  בבני  הילדים  בגני 
קייטנות  ב-130  השתתפו  תלמידות  מ-2,500 
השם  תחת  המופעל  החנוכה,  בימי  עירוניות 
והמסייעות  מסובסד,  במחיר  הקטן",  "הכד 
וזאת  עובדים,  או  הלומדים  להורים  בכך 
ב-101  חלק  שנטלו  תלמידות   2,000 לעומת 

קייטנות בשנה שעברה.
הרב יוסף סטל, מנהל מח' גני הילדים החל, 
בעידודו ובסיועו של הרב חנוך זייברט, ראש 
העיר, כחודשיים לפני חג החנוכה, לבדוק את 
החנוכה,  בתקופת  הקייטנות  לארגון  הדרכים 
החינוך  משרד  להנחיות  שבהתאם  ולמרות 
אין חובה לארגן קייטנות בימים אלו, מהראוי 
הן  מענה  למצוא  כדי  לקיומן,  דרך  לחפש 
לסייע  והן  אלו  בימים  הילדות  של  להפעלתן 
או  אברכים,  בכולל  הלומדים  ההורים  בידי 

עובדים, למציאת מקום מתאים לילדיהם.
לילדים  פתרון  מציאת  של  זו  גישה 
מחלקת  ע"י  מופעלת  יחד,  גם  ולהוריהם, 
גני–הילדים גם בתקופות אחרות בהן סגורים 
בהן  להפעיל  כלל  בדרך  מקובל  ולא  הגנים, 
קייטנות, כמו בימי החופשה שלפני חג הפסח, 
או בחופשה בין יום – הכיפורים לחג הסוכות. 
היעיל  הפתרון  שבשל  הוכיח  העבר,  ניסיון 

שבהפעלת הקייטנות ומחירן הזול, 40 שקלים 
בלבד, נרשמות אליהן ילדות רבות.

את הקייטנות לא הפעילו הגננות הקבועות 
בילדים  ולטיפול  לחופשה  בעצמן  היוצאות 
סייעות  אלא  בבית,  השוהים  שונים  בגילאים 
הלומדות  סמינר  בנות  ומדריכות  הגנים 
מגמת גננות, ובכך הן גם רוכשות ידע, ניסיון 
הגננות.  לעולם  כניסתן  לקראת  ומיומנות 
החנוכה,  חג  ימי  במשך  מופעלות  הקייטנות 
חווייתיות  בפעילויות  עסוקות  והתלמידות 
מאוד  המגוונות  לתכניות  בנוסף  ויצירתיות. 
מיוחדות  חוברות  הופקו  גם  בקייטנות, 
הפדגוגי  הפיקוח  על  למשתתפותיהן. 
כהן,  מרגלית  גב'  אחראית  הייתה  בקייטנות 
גני-ילדים  גני-הילדים וכל צוות מח'  מפקחת 

התגייס להצלחתן המרבית של הקייטנות.
בחלק  ביקר  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
מהקייטנות לחנוכה, בהשתתפות הרב יהונתן 
סטל,  יוסף  הרב  החינוך;  אגף  מנהל  ספרא, 
של  הבכיר  והצוות  גני-ילדים  מח'  מנהל 
והפעילויות  נסקרו התכניות  המחלקה. בסיור 
גיסא  שמחד  בקייטנות,  המגוונות  החברתיות 
המשתתפות  הילדות  את  ומעניינות  מרתקות 
גיסא  ומאידך  ההורים,  ציבור  על  ומקילות 
בהכשרתן  למדריכות  ניכר  באורח  מסייעות 

בלימודיהן במגמת הגננות.

מסיבת חנוכה מיוחדת 
לניצולות מכפרים ערביים

גידול בקייטנות גני 
ילדים בחנוכה 

כמאה נשים שיצאו מחושך לאור בשנה האחרונה השתתפו במסיבת חנוכה 
שערך 'יד לאחים' בבני ברק במטרה לעודד את רוחן  כשהניצולות קיבלו 

על עצמן עול מלכות שמים, בכוונה ובהטעמה, עין לא נותרה יבשה

בימי  עירוניות  קייטנות  ב-130  השתתפו  תלמידות  מ-2,500  למעלה 
וזאת לעומת 2,000 תלמידות שנטלו חלק ב-101 קייטנות  החנוכה, 

בשנה שעברה

הרב שמואל אליהו נואם

 יד ושם יוצא בקריאה דחופה
להנצחת שמות קדושי השואה

בס"ד

“...שלא יישכח ולא ימחה שמנו מישראל...”
 מתוך פתק קטן שכתב ר’ ארי’ה בן לאה

כבקשה אחרונה לפני שנהרג על קידוש השם

הבטיחו שאף קדוש שואה לא יישכח
 עד היום נאספו במאגר השמות של יד ושם יותר מ-4,700,000 שמות
של קדושי השואה. שמותיהם של מעל מיליון נרצחים עדיין חסרים.

עזרו לנו להשלים את החסר

לקבלת דפי עד ולפרטים נוספים: 02-644-3808
names.proj@yadvashem.org.il

 ניתן לקבל סיוע במילוי דפי עד
ע”י מתנדבים/ות מהציבור החרדי.



תוקף עד 5.1.18 ו/או עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 4 יח׳ לסניף.

המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק׳ המכירה.

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר אלתא בין רובע ג’-ז’

0737-219-219

אלעד
שמעון בן שטח 8, מרכז רימון 

0737-218-218

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

כשכולם מבטיחים הבטחות
אצלנו המחיר מדבר!

₪ 899
₪ 1175

מגהץ קיטור

GV8931 :דגם
• לחץ קיטור 6.5 בר

• מיכל נשלף לנוחות מילוי 
בזמן השימוש 1.6 ליטר

₪ 1290

DC80 :דגם
• 2500 וואט

• דלת חזיתית רחבה
• פאנל תצוגה בעברית

C דירוג אנרגטי •

מייבש כביסה 8 ק״ג + קונדנסור

₪ 1870

₪ 1290

KMM-710 :דגם
• קערת נירוסטה בנפח 7 ליטר

• 1200 וואט
• 3 מערבלים להקצפה ולישה

מיקסר מייגור 

₪ 1990

₪ 3990₪ 99

Gr-m6780s :דגם
• נפח כללי 515 ליטר

• נפח אחסון תא מזון 376 ליטר
• נפח אחסון תא הקפאה 130 ליטר

A דירוג אנרגטי •

QC-3321 :דגם 
• שנתיים אחריות ע«י אלקטרה

מכונת תספורת נטענת + מקרר מקפיא עליון
טרימר + קוצץ

₪ 4925₪ 199

₪ 990

 EDE1070PDW  :דגם
C דירוג אנרגטי •

מייבש כביסה 7 ק״ג

₪ 1280

₪ 1480

CS4200WXLD :דגם
• נפח קערה 3 ליטר

• מנוע אינדוקציה תעשייתי: הנעה שקטה 
וישירה ללא תמסורות ,ללא רצועות.

מעבד מזון

₪ 1785

₪ 170
מיחם לשבת

₪ 199

• תוצרת ישראל 
• ברז אמריקאי 

• גוף נירוסטה

₪ 1590

EWF1284BMW :דגם  •
•  1200 סל«ד

   A דירוג אנרגיה  •

מכונת כביסה 8 ק״ג

₪ 2390

₪ 290

 ME- 732 k :דגם
• 800 וואט

• פיקוד אלקטרוני
led תצוגת •

מיקרוגל דיגיטלי 22 ליטר

₪ 399

שנתיים
אחריות
ניופאן

שנתיים
אחריות
ניופאן

מהדרין



בני ברק ט' בטבת תשע"ח 121027/12/17

מאת: עוזי ברק 

ברק,  בבני  ראשונה  פינוי   - בינוי  תכנית 
לתכנון  המקומית  הועדה  ביזמת  שהוכנה 
חנוך  הרב  שבראשות  העירייה  של  ולבניה 
זייברט, ראש העיר ובשיתוף עם ועדת המשנה 
אברהם  הרב  שבראשות  ולבניה  לתכנון 
אלו  בימים  אושרה  רה"ע,  מ"מ  רובינשטיין, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  בועדה  להפקדה 

שבמחוז תל אביב.
בתשעה  המדובר 
ישנים,  מגורים  בנייני 
קומות,   4-3 בני 
בר-כוכבא,  שברחוב 
ובהם  העיר,  בצפון 
דיור  יחידות  כ-150 
ומספר חנויות, ובהתאם 
בתכנית  שאושר  לשינוי 
בב/566,  עיר  בניין 
חמישה  במקומם  יוקמו 
 6 בני  מגורים  בנייני 
 153 ובהם  קומות, 
דירות חדשות, על שטח 
מ11.5  למעלה  של 

דונם.
התכנית  מתחם 
בין  ממוקם  החדשה 

מצפון,  בן-נון  ממזרח,  בר-כוכבא  הרחובות 
את  ממערב.  דן  ומרכז  מדרום  ז'בוטינסקי 
המקומית  הועדה  הגישו  להפקדה  התכנית 
לתכנון ולבנייה של עיריית בני ברק, בשיתוף 
חב' ענב יזום, ואת התכנית הכין משרד "ישר 

אדריכלים".
הדירות  מבעלי  כ-70%  חתמו  כה  עד 
מיוצגים  והם  לתכנית,  הסכמתם  על  במתחם 
בהתחדשות  המתמחה  גלזר,  אילן  עו"ד  ע"י 
עירונית. התכנית החדשה שהוגשה להפקדה 
את  לפנות  קודמת  תכנית  של  במקומה  באה 
בעלי הדירות באזור למגרשים חלופיים בעיר, 
אך בשל התנגדות הדיירים לתכנית ובקשתם 
הוחלט  מתחם,  באותו  ולגור  להמשיך 
הבינוי   - הפינוי  תכנית  את  להגיש  בעירייה 

החדשה, כך שבמקום תשעת בנייני המגורים, 
ומספר  דירות  כ-150  ובהם  קומות,   3-4 בני 
קומות,   6 בני  בניינים,  ייבנו חמישה  חנויות, 
ובהם 153 יחידות דירות חדשות, עם בחינת 
יועץ  עם  בתיאום  כוכבא,  בר  רחוב  הרחבת 
תנועה. כל ההצעות הכלולות בתכנית הועלו 
מתכננת  אנג'ל,  נעמי  אדריכלית  עם  בפגישה 
הועדה  החליטה  באחרונה  וכאמור,  המחוז, 
המחוזית לתכנון ולבניה במחוז תל אביב על 

הפקדת התכנית.
המרכזית  הלשכה  לנתוני  בהתאם 
לסטטיסטיקה שברה העיר בני ברק שיא של 
האחרונות,  בשנים  דיור  יחידות   5991 בינוי 
שהוא בסדר גודל של כל הדירות בעיר חרדית 
במקום  ברק  בני  ממוקמת  ובכך  ממוצעת, 
הדירות  במספר  הארץ  ערי  בין  התשיעי 
מחירי  אלו.  בשנים  בה  שנבנו  החדשות 
בשיעור  באחרונה  עלו  ברק  בבני  הדירות 
של 2.4%, כאשר בערים רבות אחרות נרשם 
זעומה  עליה  או  הדירות  במחירי  קיפאון 
עולה  חן"  סן  "קבוצת  של  בסקירה  ביותר. 
ברק  בבני  חדרים  ארבעה  בת  דירה  מחיר  כי 
עומד, כיום, על מחיר ממוצע של 1,946,000 

שקלים.

מאת: עוזי ברק

נוער  'קבוצות  פועלות  האחרונות  בשנים 
אור ירוק', במטרה לעורר את המודעות בקרב 
אותם  ולעודד  בדרכים  לבטיחות  הנוער  בני 
בדרכים,  בבטיחות  צעירים  מנהיגים  להיות 
אשר ישפיעו על הקהילה בה הם חיים לשיפור 
תאונות  ומניעת  בדרכים  הבטיחות  בתחום 

בהווה ובעתיד. 
הנוער סקר מקיף  ביצעו קבוצות  לאחרונה 
בדרכים  לבטיחות  הנוגעות  בסוגיות  העוסק 
בקרב  בוצע  הסקר  נוער.  בני  של  בראייה 
 50 מ-  מלמעלה  וצעירים  נוער  בני  כ-1,000 
בעמדותיהם  עסק  הסקר  שונות.  רשויות 
גם  בנהיגה.  להתנהגות  בנוגע  הנשאלים  של 

באלעד ובבני ברק פועלות קבוצות נוער אור 
ירוק.

לאחרונה קבוצות הנוער ערכו סקר מדגמי 
בקרב בני הנוער בערים הללו, מתוצאות הסקר 
עולה כי כ-45% מבני הנוער מודים כי הם או 

נהג עמו נסעו – נסע במהירות מופרזת.
ארז קיטה, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "נהגים 
מאפיינים  עם  פגיעה  אוכלוסייה  הם  צעירים 
בהתאם.  אליה  להתייחס  שחייבים  מיוחדים 
בנהיגה  הטמונה  הסכנה  על  והסברה  חינוך 
לחזק  חייבים  ובמקביל  מופרזת,  במהירות 
את האכיפה בסביבת מרכזים שבהם נמצאים 
צעירים רבים. שילוב כוחות של כל הגורמים 

האחראים ימנע את הצעיר ההרוג הבא".

פינוי בינוי בבני ברק

סקר נוער בב"ב: כ-45% 
מודים במהירות מופרזת

אושרה להפקדה בועדה המחוזית לתכנון ולבניה שבמחוז תל 
אביב תכנית פינוי בינוי לדיירי רחוב בר כוכבא בעיר

מנכ"ל 'אור ירוק': "נהגים צעירים הם אוכלוסייה פגיעה 
עם מאפיינים מיוחדים שחייבים להתייחס אליה בהתאם 

ולחזק את האכיפה"

 רחוב בר כוכבא

פיקוד העורף

המלאה  הציוד  לרשימת 
ומידע נוסף: 

חיוג   104 לטלפון  לפנות  ניתן 
חינם מכל טלפון מענה אנושי 

24 שעות ביממה, או באתר  

אין סומכים על הנס, 
מהיום כולנו מוכנים!

גם בשגרה, נערכים לשעת חירום 
בשלושה צעדים פשוטים:

אל תתנו למצב חירום
לסובב אתכם

לומדים את ההנחיות
לשעת חירום

בהישמע האזעקה יש להיכנס למרחב המוגן, 
במסגרת פרק הזמן העומד לרשותכם.

מכינים ציוד מתאים1

אמצעי תקשורת, מסמכים חשובים, מזון 
משומר, מטען, תרופות, ערכת עזרה ראשונה, 

תאורת חירום, מים, מטפה לכיבוי אש.

2

מתרגלים עם 
המשפחה

לומדים, מתרגלים ומשננים היטב עם כל 
המשפחה,  את הוראות פיקוד העורף לשעת 

חירום.

3
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מאת: עוזי ברק 

בשבוע שעבר נערכה הלווית יקיר העיר בני 
ברק נחמן פייגנבוים ז"ל, מי שהתמסר למען 
את  הקדיש  ובשנים האחרונות  חייו  כל  העיר 

עשייתו למען הקשישים בעיר.
שלמה  רבי  הגאון  השתתפו  בהלוויה 
אברהם  ברק  בני  רה"ע  מ"מ  קנייבסקי, 
אגף  מנהלת  לשכתו,  וצוות  רובינשטיין 
הרווחה ארלט מויאל, סגניתה רינה ציכטינגר 
וצוות אגף הרווחה וכן עשרות מידידיו מוקירי 

זכרו.
לפני כשנתיים במהלך ישיבת מועצה, קיבל 
תעודת הוקרה מיוחדת של עיריית בני-ברק על 
פעילויות נרחבות וענפות שעשה עבור מאות 

רבות מקשישי העיר, במשך עשרות שנים 
לפני  כילד,  לבני-ברק  הגיע  ז"ל  המנוח 

במתחרת  פעיל  גם  היה  שנה,  מ-80  למעלה 
בידי  ונעצר  השחרור  מלחמת  לפני  האצ"ל 
מאז  המשיך,  כשנתיים,  למשך  הבריטים 
ביותר  ענפה  הציבורית  בפעילות  ומתמיד, 
השנים  בעשרות  כאשר  והפרט,  הכלל  למען 
העירוני  האגף  עם  בשיתוף  פעל  האחרונות, 
הזקן,  למען  והאגודה  חברתיים  לשירותים 
ובהם  קשישים,  להמוני  מועדונים  בהפעלת 
בודדים ועריריים, בתכניות ואירועים קבועים 

ובפעילות חברתית קבועה במועדונים.
שהיה  ז"ל,  פייגנבוים  נחמן  שעבר  בשבוע 
וללא  נשיקה  במיטת  במיטתו  נפטר   ,95 כבן 
ייסורים בביתו ברחוב וינברג –קפלן בבני ברק, 
חבריו שתכנן להם טיול והמתינו לו שיצטרף 
קשר  עמו  ליצור  ניסו  הצטרף  וכשלא  אליהם 
ואז התברר כי הוא נפטר בפתאומיות, יהי זכרו 

ברוך. 

זקן המתנדבים ז"ל
מר נחמן פייגנבוים ז"ל, הקשיש שהתנדב עבור הקשישים 
בעיר במשך עשרות שנים וקיבל על כך תעודת הוקרה, 

נפטר במיטת נשיקה  

פייגנבוים ז"ל מקבל תעודת הוקרהבכירי העירייה בהלווייתו

מאת: עוזי ברק

הוכנס  חנוכה,  של  חמישי  נר  ראשון,  ביום 
ספר תורה ברוב פאר והדר לבית המדרש חזון 

יוסף ברחוב בעל התניא 26 בבני ברק.
עוד לפני המועד בו הייתה אמורה התהלוכה 
וחבורת  ובנים'  'אבות  ילדי  התאספו  לצאת, 
תהילים ברחבה שלפני בית חבר מועצת חכמי 
לפידים  לידיהם  וקיבלו  בעדני  הגר"ש  התורה 
כדי ללוות את הספר עד לבית המדרש בכבוד 

הראוי. 
השתתפו  יוסף  חזון  קהילת  חברי  מאות 
בהכנסת ספר התורה, בתהלוכה שיצאה מביתו 
של הגאון הגדול רבי שמעון בעדני, ראש כולל 

תורה וחיים וחבר מועצת חכמי התורה, כאשר 
הגיע ספר התורה - יצא לקראתו הגר"ש עם ספר 

התורה שנמצא בביתו וליווה את התהלוכה. 
בית  לפני  הגיעו  והתהלוכה  הספר  כאשר 
נכבדי  עם  התורה  ספרי  כל  הוצאו   - המדרש 

הקהילה לקראת הספר החדש.
הכוללים  רקדו אברכי  בבית המדרש עצמו, 
במשך  המדרש  בית  של  במתחם  שנמצאים 
להיכל  התורה  ספר  לכניסת  עד  ארוכה  שעה 

בהתלהבות ובשמחה של מצווה. 
הגר"ש  ברכה  דברי  נשאו  המצווה  בסעודת 
מחפוד ראש בד"ץ יורה דעה וכן רב ק"ק חזון 
יוסף הרב אליה תודה, שעמדו על החשיבות של 

מצווה זו 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת'.

הכנסת ספר תורה 
ב'חזון יוסף'

מאות אברכים ובני הקהילה ליוו בריקודים את ספר התורה 
שהוכנס בחנוכה, בראשות חבר ה'מועצת' הגר"ש בעדני 
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שמן קנולה 'מעולה'קפה רד מאג עוגיות ברמן
1 ליטר200 גר' 600 גר'

גליל אשפתוןאקנומיקה פיסגה
4 ליטר

סנו
קוד: 453516

790390 790
ליח'

2990490
המבצע בין התאריכים: 25-29.12.17 ז'-י"א בטבת

קנה ממגוון מוצרי 

ב-ב-

קבל קטשופ 'מעולה' 

₪₪
לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

28-2979014901

רסק עגבניות מיץ ענבים תירושאורז בסמטי
'מעולה'

רוגעלך/עוגות ברמן
1 ק"ג

מיה
כולל פיקדון

1 ליטר
כרמל

400-500 גר'
100 גר'

דג פילה סלומון
קוד: 3571260

בלדי

890
ליח' י'-יא' בטבת

4990
לק"ג



השתתפות בהגרלות יכולה להיות מהנה, אבל חשוב לשחק באחריות.
מפעל הפיס פועל לקידום מדיניות "משחקים באחריות" ומעודד השתתפות שקולה ואחראית, 
הכוללת בין היתר: מניעת מכירה לקטינים | אלפי בקרות לקוח סמוי בנקודות המכירה | שיתוף 

פעולה עם גורמי טיפול וסיוע בהתמכרות | הנגשת מידע והסברה.

בהגרלות חשוב לשמור עליו

מפעל הפיס. משחקים באחריות.

מפעל הפיס מעניק מידע נרחב על גורמי סיוע וטיפול, אנשי מקצוע, טיפים לזיהוי התמכרויות ועוד.
מרגישים שאתם או הקרובים לכם נסחפים? ניתן ליצור קשר עם עמותת רטורנו: 02-9998244  
118 או עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 

    .1-700-500-888 ובקו החם של עמותת אפשר: 

הגזמההנאה

המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה: משרד הרווחה והשירותים החברתיים קובע כי הימורים עלולים 
להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 
118 )שיחה חינם( 24 שעות ביממה. הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע, ניסיון, יכולת או ריבוי משחקים.

גם להנאה יש גבול

www.pais.co.il/ResponsibleLottery 
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בבוקר שלמחרת הפגנונת הימין בירושלים שבה השתתפו 
כחלון  משה  האוצר  שר  התיישב  סיעתו,  מחברי  שלושה 
יו"ר  שהמליך  מהאיש  הממשלה.  במליאת  נתניהו  של  לצדו 
תגמול  של  בנימוק  זאת  מסביר  כשהוא  כאמסלם,  קואליציה 
השר  לעבר  פנים  יזעיף  הפחות  שלכל  היה  מצופה  נאמנים, 
הנדל  יעלון,  כיכבו  שבה  להפגנה  לגיטימציה  נתנו  שאנשיו 

ואלדד. 
למרבה ההפתעה – ההיפך קרה. נתניהו חיבק את כחלון, 
לא  קרדיטים  בנטילת  שמומחיותו  האיש  בחום.  אותו  אימץ 
לו, שאינו מסוגל לפרגן לשר זולתו, הרעיף שבחים על ראשו 
על  חוץ מלחזור  כולנו.  ויו"ר  פותר המשבר, שר האוצר  של 
או  כחלונים",  "תהיו  הימים  משכבר  המפורסמת  המנטרה 

להניף שלט "נטו כחלון", ביבי עשה הכל.
השרים שישבו סביב השולחן, אשר נוקבו ככברה, כל אחד 
בתורו, בחיצי הנקם של ראש הממשלה, ובפרט בימי ראשון 
בזה  זה  הביטו  בקיסריה,  משפחתי  בסופ"ש  שהותו  שלאחר 
את  מהם  כמה  ייחסו  הדיונים,  שבין  בהפסקה  בהשתאות. 
בכחלון.  תלותו  למידת   – נתניהו  של  המוחצנת  התנהגותו 
כעומק הנרגון, כך עומק הפרגון. ככל שנתניהו המתלונן על 
מר גורלו, הולך ומתקרב למועד פרסום ההמלצות, כך הולכת 

וגוברת תלותו במשה כחלון.
פאזל  פיסת  עוד  של  חיבור  ואחרי  שעה-שעתיים,  בחלוף 
פירגן  לא  נתניהו  האסימון.  מהשרים  לשניים  נפל  לתמונה, 
ובגלל ההמלצות המתקרבות, אלא  לכחלון למרות ההפגנות 
כולנו  של  הכנסת  חברי  השתתפות  בגלל  דווקא  מגדרו  יצא 
דרך  בכל  קיטור  ישחרר  שכחלון  מבחינתו,  הימין.  בהפגנת 
אפשרית, ובלבד שיישאר בקרון הממשלתי. אחד מהם העלה 
בעניין  גם  כחלון  עם  מתואם  שנתניהו  ההשערה,  את  אפילו 

הזה. 
הצפויות",  ההמלצות  על  מילה  מדבר  לא  הוא  "איתנו 
נתניהו.  תיאר השבוע שר בממשלה שניסה לפתח שיחה עם 
"התגובה שלו בשיחות סגורות היא כמו תגובתו על הבמות. 
'מתי'  של  שאלה  אלא  'אם'  של  שאלה  לא  שזו  מפטיר  הוא 

ומתחמק מלהעלות את השאלה איך נגיב כשיגיע הרגע".
שנתניהו  הדופן  שיוצא  היא  מהשרים  כמה  של  ההערכה 
משוחח אתו על תרחישים אפשריים, זהו שר האוצר כחלון. 
ההתנהלות  "אבל  מהם,  אחד  אומר  באוזנינו",  שמענו  "לא 
ביניהם מרמזת שיש משהו באוויר. בשום מצב בעולם נתניהו 

נגדו  הפגנה  שאחרי  בבוקר  לפרגן  כדי  מגדרו  יוצא  היה  לא 
מבין  הוא  מהקואליציה.  כנסת  חברי  שלושה  השתתפו  שבה 
משותפת  רבה  במידה  שהבעיה  מבין  הוא  בבעיה,  שכחלון 
לשניהם. שניהם לא רוצים את ההמלצות – מסיבות אישיות. 
במצב  בשבילו  בחירות  כחלון.  וגם  מהתוצאות  חושש  ביבי 

הנוכחי עלולות להיות אסון".
בכל מה שנוגע לרצונו העז באריכות ימיה של הממשלה, 
אחד  כל  השרים.  לשולחן  חבריו  מיתר  שונה  לא  כחלון 
הישגי  את  לשחזר  שיוכל  בטוח  לא  הקואליציה  ממרכיבי 
הוא  הפוטנציאליים  המפסידים  ראשון  הנוכחית.  הקדנציה 
איווט שהצטרף באיחור וזכה בכל הקופה. אין שום ביטחון 
הוא  חדשות  בחירות  שאחרי  ערובה  כל  ואין  לביטחון, 
ימשיך לשבת בלשכה היוקרתית מכולן – בקריה בתל אביב. 
כשהם  מזו  מוצלחת  קריירה  מובטחת  לא  היהודי  לבית  גם 
מחזיקים בתפקיד היוקרתי מכולם – ועושים בית ספר, בעיקר 
תקשורתי, לשופטים שהם אוהבים לשנוא. על החרדים מיותר 

לדבר, אם כי, כדרך המדור, עוד ידובר, תכף ומיד.
נותרנו עם כחלון, שגם הוא לא חף מחששות. הישגים של 
ממש, למעט הוזלת מחירים על מוצרי צפייה ודומיהם, הוא 
בחזונו  וגם  עמוקה  בהקפאה  הדירות  שוק  להשיג.  מתקשה 
שנה.  בעוד  רק  צפויה  יותר  טובה  תוצאה  למדי,  האופטימי 
הסיעה שהוא עומד בראשה מפורקת מתוכה. גלנט כבר מזמן 
נחשב לנציג הליכוד בכולנו. אלי אללוף עלה השבוע לשידור 
וצידד בנמסיס הגדול, אבי גבאי. אחרים עושים שבת לעצמם 
הוא  היום  דווקא בהקשר של המרכולים. כחלון של  ולאו   –

גנרל נטול חיילים. 

 משחק ידידות
לא רק נתניהו יעמוד למבחן הציבור עם פרסום ההמלצות, 
אלא גם כחלון. האיש שרץ לבחירות הקודמות במסווה של מי 
שיסייע להחלפת נתניהו, התייצב לצדו עם פרסום התוצאות. 
לא בשישים ושש אצבעות נוסדה הקואליציה, אלא בשישים 

ואחת – ובמרכזן עשר אצבעותיו של כחלון.
'הכייס  כונה  בליכוד  שבימיו  מי  את  שמאפיינת  באומנות 
המנומס' – כחלון עשה לגוש המרכז, את מה שש"ס של שנות 
הדו-ספרתיות  התוצאות  בימי  למסורתיים.  עשתה  התשעים 
כנסת  לחברי  אותם  והפכה  חילוניים  מצביעים  לקחה  ש"ס 

חרדים. כחלון לקח מצביעי שמאל-מרכז והפך אותם לח"כים 
מאז  הייתה  לא  שכמותה   – ימין  קואליציית  שמתחזקים 

ממשלתו האחרונה של שמיר.
נמדדת  לא  הבינוי,  בתחום  כחלון  של  הגדולה  ההצלחה 
מעוררת  במומחיות  הפרסום.  בענף  אלא  המקרקעין,  בשוק 
של  הראשון  מיומה  מתחזק  שהוא  למרות  השתאות, 
העשורים  בשני  ביותר  הימנית  הממשלה  את  הקואליציה 
האחרונים – כחלון מצליח לשמר את תדמיתו מלפני הבחירות 
כאיש המרכז, המתון, המרסן, מגן ערכי הדמוקרטיה ויושבי 

מגדל השן.
במעין משחק שבו כל הצדדים מרוויחים, מסייעים לו בכך 
לאורך כל הדרך, ח"כי הבית היהודי. אלה מעלים חוקים שהם 
יודעים שהסיכוי להעברתם אפסי, בעוד כחלון נזעק להצהיר 
כי במשמרת שלו – החוקים לא יעברו. במשחק הידידות הזה, 
לא נדרשת הכרעה וגם לא תוצאה. מטרתו היחידה היא מכירת 

כרטיסים לעוד ועוד אזרחים תמימים.
לראשונה מאז הקמת הקואליציה, נדרש כחלון לעלות על 
המגרש ולשחק – ולא בכאילו. פרסום ההמלצות יאלץ אותו 
לבחור בפומבי בין שמאל לימין, בין הפלת הממשלה והליכה 
לבחירות לבין תחזוק ממשלת הימין ואובדן סופי של תדמית 

'הקול השפוי'. 
עם  וביחסיו  כחלון  של  בהתנהלותו  מהצד  הצופים  שרים 
ינסה  הוא  באיש,  תלוי  ככל שזה  כי  ראש הממשלה בטוחים 
ההדלפה  שגם  שבטוח  מי  יש  הצלה.  חבל  לנתניהו  להעניק 
מסופ"ש האחרון, של שיחותיו הפנימיות בנוגע לאבי גבאי, 
הייתה בתזמון מושלם. כאילו לומר, אין כל הבדל בין בנימין 

לאברהם, בין נתניהו לגבאי.  
כנראה  שיכלול  ההמלצות,  תוכן  היא  הגדולה  הבעיה 
הרבה יותר מענני טבק ואדי אלכוהול. בעניין הזה, אין צורך 
הרשמיים,  הפרסומים  על  דווקא  אלא  הדלפות  על  להסתמך 
החוקרים,  מלבד  היחיד  האיש   - עצמו  הממשלה  ראש  של 

שיודע במה הוא נחשד. 
נאום כמו זה שנשמע בחג החנוכה – מלמד שנתניהו מבין 
כי ההמלצות הצפויות יעוררו סערה. שוב לא נשמעה המנטרה 
של 'מותר רה"מ מהמתנות – אין'. "מותר לקבל מתנות", ועוד 
שאר סיסמאות, יען כי גם ביבי יודע כי לא רק בכך יתמקדו 
שהדליק  המשטרה  מפכ"ל  כי  דומה  הזה,  בעניין  ההמלצות. 
לנתניהו לחג החנוכה תבערת נפט ולא פך קטן, עשה עבודה 
מעין  כה  עד  בהסתרתן  יהיה  ההמלצות  של  כוחן  טובה. 
נשמרה  הרו,  ארי  המדינה  עד  של  הדרמטית  עדותו  הציבור. 
הרמטית – יחסית, ותיחשף לראשונה במסגרת ההמלצות. כך 

גם חקירותיהם של גורמים אחרים שמכרו מידע. 
כדי  נועד  להמלצה,  פרסום  להקדים  נתניהו  של  הניסיון 
להפוך את הפרסום עצמו למעין שידור חוזר של מה שכבר 
'כחלון  מעין  הקרובים  בשבועות  רואה  נתניהו  וסוקר.  דובר 
לנדוש.  מדרמטי  הצפוי  הפרסום  את  להפוך  הזדמנויות' 
מהבחינה הזאת, ההפגנות המוקדמות ברוטשילד, עושות לו 

טוב במידת מה כשהן מקדימות את המאוחר. 
אלא שבסוף, גם כחלון יישב או יפיל, על סמך מה שיאמר 
יצאו לרחובות  הרחוב. ההנחה היא שאם מאתיים אלף איש 
כן  אם  אלא  להישאר,  יתקשה  כחלון  גם  הפגנות,  של  ברצף 
בכינון  הנגמ"ש  בתוך  לירות  כדי  כמי שנשאר  אז  גם  יצטייר 
מה  את  מסבירה  הזאת,  התובנה  ראש-הממשלה.  על  ישיר 
בישראל,  מלך  אין  הממשלה.  ישיבת  בפתח  השבוע  שראינו 
לפי  ירקדו  וכולם  דברו  את  יאמר  הרחוב  אוצר.  שר  לא  וגם 

חלילו.

מועצת הנכדים
עזבו אתכם מחוק מרכולים ומחוק מסורת ישראל שכבודם 

בית ספר לפוליטיקה

אין מלך בישראל

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

נתניהו וכחלון. צילום: קובי גדעון, לע"מ
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הסיכוי שכחלון יעביר 
חקיקה עוקפת בג"ץ 

לטובת החרדים, שווה ערך 
לסיכוי שנכד מסוים )לשם 
המשל בלבד(, ייצא מגדרו 

ויפרגן לנכד מחצר מתחרה 
שמתמודד עמו ראש בראש, 
על כרטיס הכניסה למועצת 
הנכדים. בעניין הזה, והפעם 

לא כמשל וגם לא כנמשל, 
אלא כמציאות כאובה, אי 

אפשר שלא לצטט את מה 
שהשמיע השבוע ח"כ חרדי 

בכיר: "אם ר' אהרון לייב 
היה בשיא כוחו ותפארתו, 

הוא לא היה מאפשר לנו 
להתקשקש כמו תגרים על 

חוק המרכולים, כשגורל 
עולם התורה מצוי בסכנה"

אלו  שחוקים  מכך  ורק  אך  נובע  האמור  הכבוד  מונח.  במקומם 
פרסומים  לכך,  מעבר  הממשלה.  לשולחן  ליצמן  את  ישיבו 
ראשי  ייעצרו.  לא  ורכבות  ייסגרו  לא  חנויות  אך  יהיו,  וכותרות 
לקראת  שלהם  הספין  את  יעשו  כזכאים,  נחשדים  הערים, 
הבחירות לרשויות. שבת עבורם היא לא מקור הברכה אלא מקור 
הבוחר. החרדים שלא יכולים להבליג לפסיקת הבג"ץ – יעבירו 
את מה שהם חייבים, ובא למרכול גואל. את יציבות הקואליציה 
לא יסכנו מרכולי תל אביב בשבת אלא מפגיני רוטשילד במוצאי 

שבת.
למשרד  לשעבר  השר  של  לשובו  אצבעות  שמחזיקים  מי 
תפנית  בשל  וזאת  הירושלמי,  הפלג  אנשי  דווקא  הם  הבריאות, 
משרד  פרסומי  את  להחזיר  שעשויה   – האחרונים  מהימים 
ובעקבות  לרדאר,  שמתחת  מסתבר,  הביטאון.  לדפי  הבריאות 
להסיר את החרם מעל  הוחלט רשמית  איום בתביעה משפטית, 
לוקחים  בהם המשרדים  במקרים  למעט  בהפלס,  לפ"מ  פרסומי 
אחריותם  ועל  מדיניות  משיקולי  זאת  ומונעים  ישירה  אחריות 
של  הכנסת  חברי  היו  ראשון  מכלי  זאת  שלמדו  מי  המשפטית. 
משרדו  מטעם  שמודעה   – הפנים  שר  על  שזעמו  התורה,  דגל 
בהוראה  שמדובר  לו  התברר  בדק  כשדרעי  בביטאון.  פורסמה 
מצפים  התורה  בדגל  אם  המקצועי.  לצוות  שהועברה  מגבוה 
ספציפית  משרדית  חסימה  על  ויורה  סמכותו  את  יפעיל  שדרעי 
של פרסומים, הם מוזמנים לעלות לשידור ולהביע את תקוותם 

הכמוסה, מעל גלי תחנת השידור קול ברמה.  
הכנסת  חוק שחברי  יש  אם  המרכולים.  חוק  לרכילות  בחזרה 
החרדים היו צריכים להתאבד על העברתו, להצמיד אקדח לרקה, 
זהו בכלל חוק הגיוס, שתיקונו הולך ומתרחק ככל שמועד פרסום 
ההמלצות מתקרב. ככל שהקואליציה מחשבת את ימיה לאחור, 
התיקונים  להעברת  מתגייסים  מרכיביה  את  לראות  קשה  כך 
לחוק הגיוס. בהיעדר חוק שיגן על תורת ישראל, נותרנו עם פרס 

הניחומים הלא משמעותי, של מסורת ישראל.
החדשות בתחום הגיוס לא מרנינות. אחרי שכמעט מבלי משים, 
ההתגברות,  פסקת  להעברת  התנגדותו  לכחלון  ונמחלה  נסלחה 
הסבירו לנו כמה מחברי הכנסת שהאלטרנטיבה לא כל כך גרועה. 
אמרו לנו שהעברת חוק עם שינויים מינוריים תקנה לנו שנה וחצי 
זמן באותו תלם שהנהיג מרן ראש  עוד קצת  של שקט, תמשוך 

הישיבה זצ"ל – מאז שנות התשעים עם העברת חוק טל.
מי שחלק על הקביעה וגרס שיש למצות עם כחלון את הדין 
שר  עם  שלו  מהשיחות  דרעי.  אריה  ש"ס  יו"ר  היה  הפוליטי 
ליברמן, הבין דרעי שדווקא פסקת ההתגברות,  איווט  הביטחון 
התערבותו  כעצירת  אלא  חרדית  ביוזמה  כתמיכה  תתפרש  שלא 
כמו  בגרון,  חלק  לאיווט  תעבור  החקיקה,  בהליכי  הבג"ץ  של 
לא  שינויים  עם  חוק  שחקיקת  הזהיר  גם  דרעי  משובח.  ויסקי 

תוך  לא  בבג"ץ.  מיידית  לפסילה  להוביל  עלולה  משמעותיים, 
שנה וחצי-שנתיים, אלא בתוך חודש-חודשיים.

חוות  עגומה.  יותר  הרבה  המציאות  תמונת  כי  מתברר  כעת 
דעת משפטיות שהונחו על שולחן חברי הכנסת החרדים גורסות, 
שחקיקה עם שינויים מינוריים תיפסל על הסף כבר במעבר הצר 
מלשכת  גם  הועברו  דומים  מסרים  לכנסת.  היועמ"ש  דלת  של 

היועמ"ש לממשלה.
ההיגיון המשפטי שעומד מאחורי הדברים הוא, שכל חקיקה 
שלא תסדיר את סוגיית אי-השוויון עליה הצביע בג"ץ, לא תאושר 
משפטית, בשלב של העלאה להצבעה. המשמעות הקואליציונית 
הצעתו,  בשלב  עוד  מהחוק  צחוק  יעשה  היועמ"ש  אם  ברורה: 
קשה לראות את ח"כי הליכוד וכולנו – מתגייסים ודוחפים את 

העברתו.  
ושורשית,  ראויה  מירון,  עו"ד  שהעלה  המשפטית  האופציה 
אך ברמה הפרקטית נראית כלקוחה מתחום הפנטזיה המשפטית. 
בלימוד  תכיר  שהכנסת  היא  שלו  ההצעה  הכנסת,  חברי  לדברי 
התורה כשווה ערך לגיוס, ובכך, למעשה, ינוטרל רכיב אי השוויון 
לכאורה, עליו הצביעו שופטי הבג"ץ. דא עקא, והפלפול, שיסודו 
בהיכלי  מוסרית  בשיחה  להיאמר  יכול  אומנם  האמת,  בהררי 
סיכוי ממשי, להיכתב עלי ספר החוקים  נעדר כל  הישיבות, אך 

של מדינת היהודים.
הכנסת  חברי  שהותירו  המרחב  הוא  הגדול  שהפספוס  דומה 
רחוקות  היו  כשההמלצות  חודשיים-שלושה,  לפני  לכחלון. 
וכחלון הצטייר כמגן בית המשפט העליון, הייתה לו הלגיטימציה 
הציבורית "לחטוא" בהעברת פסקת התגברות מצומצמת לטובת 
ברחובות  כשהמפגינים  הנוכחי,  במצבו  הקואליציה.  שימור 
רוטשילד צובאים על מפתן דלתו, כחלון מעוקר מיכולתו. הסיכוי 
שיעביר חקיקה עוקפת בג"ץ לטובת החרדים, שווה ערך לסיכוי 
שנכד מסוים )לשם המשל בלבד(, ייצא מגדרו ויפרגן לנכד מחצר 
מתחרה שמתמודד עמו ראש בראש, על כרטיס הכניסה למועצת 
ולפי  היות  בתור,  ועימדו  צעירים,  חברים  מספר,  קחו  הנכדים. 

ההתפתחות האחרונה, כלל לא בטוח שהתפנה מקום. 
בעניין הזה, והפעם לא כמשל וגם לא כנמשל, אלא כמציאות 
ח"כ  השבוע  שהשמיע  מה  את  לצטט  שלא  אפשר  אי  כאובה, 
חרדי בכיר: "רואים בחוש את המציאות של דור יתום, כשהאיש 
כדי  ורק  אך  עצמו  את  לבזות  הסכים  עשורים  שלושה  שבמשך 
לשמר את עולם התורה, כבר לא נמצא. אם ר' אהרון לייב היה 
בשיא כוחו ותפארתו, הוא לא היה מאפשר לנו להתקשקש כמו 

תגרים על חוק המרכולים, כשגורל עולם התורה מצוי בסכנה".
חברי הכנסת החרדים אמורים היו להתכנס אתמול ולדון בעניין 
לאחר כתיבת השורות. מי ייתן וזכותו של רבי אהרון לייב זצ"ל, 

תעמוד להם ולנו. אם לא למעננו, למענו.

דור יתום. חברי הכנסת של דגל התורה עם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. צילום: משה גולדשטיין
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ארי קלמן

שוחח  הגיוס,  חוק  לתיקון  החרדי  הלחץ  בעקבות 
'קו עיתונות' עם סגן שר הביטחון הרב אלי בן  כתב 
דהן מהבית היהודי, בראיון שיפורסם במלואו בסוף 

השבוע ב'כל ישראל'.
"כרגע עובדים על חוק הגיוס, אני לא יודע אם הוא 
תקוע, זה נכון שאין מספיק הסכמות לגביו", אומר בן 
"אני חושב  לנושא פסקת ההתגברות:  ומתייחס  דהן 
שפסקת ההתגברות מיותרת והמקום שלה היא בחוק 

יסוד איסור השפיטה של שקד ובנט".
האם הבית היהודי ימשיכו לשבת בקואליציה גם 

אם יוגש כתב אישום נגד נתניהו?
"אתה מדבר עכשיו על העתיד, כרגע זה לא מעסיק 

אותנו".
כתב  עם  לתפקד  יכול  ממשלה  ראש  עקרונית, 

אישום?
"באופן עקרוני כן, תלוי מה יהיה בכתב האישום, 
חמור,  אישום  כתב  יהיה  שאם  לומר  יכול  כן  אני 
יש  אז  המדינה  לביטחון  שנוגעים  דברים  או  שוחד 
מה לדבר, כרגע לדעתי ראש הממשלה מתפקד מצוין 
למרות שיש לו חקירות, אני לא רואה כל סיבה לפגוע 

בממשלה שעובדת טוב".
שקלת להשתתף בהפגנת הימין?

לא. אני חושב שההפגנה הזאת מיותרת, המלחמה 
בשחיתות משותפת לכולם. אלא מה, תלוי למה אתה 
משתמש בזה, זה לא נראה שזה מגיע ממלחמה טהורה 
היועמ"ש  את  להביא  ניסיון  אלא  השחיתות,  נגד 

להגיש כתב אישום".
הופתעת מחקירות דוד ביטן?

הזאת  מהכנסת  רק  ביטן  את  מכיר  אני  "בהחלט, 
פה  מדובר  וישר,  הגון  כאדם  אותו  החשבתי  אבל 
בחקירות מ2012, לא חשבתי שיפתחו חקירות מלפני 

חמש שנים. הופתעתי". 
שפתוחים  המרכולים  לך  מפריע  לא  דתי,  כאדם 

בשבת או עבודות הרכבת?
בחיים  נעשה  זה  עוד  כל  לי.  כואב  שזה  "בוודאי 
הפרטיים אני חושב שלא צריך להתערב, לעומת זאת 
מה שנוגע לחיים הציבוריים אני חושב שזו חובתנו. 
כך  על  מצר  ואני  בנושא,  פעמים  כמה  התבטאתי 
פעולה.  איתי  לשתף  רצו  לא  החרדיות  שהמפלגות 
לוין  יריב  אצל  ישבנו  המרכולים  פסיקת  אחרי  מייד 
והשר בנט ביקש ממני לייצג את הבית היהודי והייתי 
שם, ומאז לא זימנו אותנו לשום ישיבה. היום לא יכול 
לדרוש דברים נוספים, כי יאמר לנו ראש הממשלה: 
רוצים  אתם  פתאום  מה  דורשים,  לא  החרדים  אם 

יותר?"

ארי קלמן

חה"כ יעקב ליצמן, שלא מזמן התפטר 
חילולי  בעקבות  הבריאות  כשר  מתפקידו 
מן  כנסת  כחבר  לעבודתו  וחזר  השבת 
חוק  הצעת  אלו  בימים  מציע  השורה, 
לו תואר  פרטית חדשה, לפיה אדם שאין 
משמעותי  שירות  של  עבר  או  אקדמי 
ממשלה.  כראש  לכהן  יוכל  לא  בצה"ל 
ידי  על  לראשונה  שנחשפה  הצעה 

העיתונאי יקי אדמקר מוואלה!.
הישירה  חוק שמטרתה  מדובר בהצעת 
יו"ר  לפיד,  יאיר  של  התמודדות  למנוע 
ישראל.  עתיד, לתפקיד ראש ממשלת  יש 
בין לפיד וליצמן שוררת מתיחות וליצמן 
לפיד  רץ  מאז  עמו,  לדבר  אף  מסרב 
חרדים  גיוס  דגלה  על  שחרטה  במפלגה 

וניהלה מאבקים בנושאי דת ומדינה.
לפיד, שלפני כשש שנים נחשף כי אינו 
מחזיק בתואר אקדמי, כתב בזמנו בעניין 
התואר כי "לא משנה לי אם יהיה לי תואר 

או לא".
הסיכוי  כי  אומרים  הכנסת  במסדרונות 

לספר  ייכנס  ואכן  יעבור  כזה  שחוק 
כי  הטוענים  יש  למדי,  קלוש  החוקים 
ש"ס,  יו"ר  חוקתית".  "אינה  אף  ההצעה 
הוא  אף  הגיב  דרעי,  אריה  הפנים  שר 
חכם  יהודי  הוא  "ליצמן  כי  ואמר  בעניין 
יותר  פה  שיש  מבין  אני  הומור,  חוש  עם 

אמירה בהצעה הזו".
ללפיד  ליצמן  בין  היחסים  כאמור, 
בזמן  אוצר  כשר  לפיד  כיהן  מאז  עכורים 
רואה  ליצמן  באופוזיציה,  היה  שליצמן 
שקידם  לאחר  החרדים,  אויב  בלפיד 
שורה של חוקים נגד המגזר החרדי. מאז, 
עם  אופן  בשום  ישב  שלא  ליצמן  הצהיר 
לפיד באותה ממשלה ואף מסרב לומר לו 

'שלום' במסדרונות הכנסת. 
במקרה אחר שהתפרסם, לפני כשנתיים, 
לנאום  סיים  ליצמן  דאז  הבריאות  כששר 
אחריו  שעלה  לפיד,  הכנסת.  בימת  מעל 
לשעבר  השר  כתפו.  על  טפח  לנאום, 
לאחר  מיד  חליפתו  את  בתגובה  "ניקה" 

מכן.

ליצמן יוזם: חוק  "פסקת ההתגברות מיותרת"
חוסם לפיד

התנהלות  על  מצר  הביטחון  שר  סגן 
השבת,  בנושא  החרדיות  המפלגות 
הגיוס  חוק  תיקון  מצב  את  מסביר 
וטוען שגם אם יוגש כתב אישום שאינו 
חמור במיוחד - נתניהו יכול להמשיך 

ולתפקד כראש ממשלה

שר הבריאות לשעבר יוזם הצעת חוק חדשה, לפיה 
או  אקדמי  בתואר  להחזיק  יחויב  ממשלה  ראש 
 המטרה: למנוע את  ברזומה משמעותי בצה"ל 
יהודי חכם עם   דרעי: "ליצמן  התפקיד מלפיד 

חוש הומור" 

הראיון המלא בסוף השבוע ב-

לינה בחדרי 
רויאל מפוארים 

 
עדן הראל

מרוץ חיי
סטנדאפ מלא

 
פוטיפוריה

סדנא שכולה שוקולד

 

מרוקיאדה-ברי סימון
בשעה של ריקודים מרוקאיים
 עם ביתה מיטל המתופפת

סיפור אישי ומרגש עד דמעות

 
דין דין אביב
מוכרת לי מפעם

סיפור אישי ומופע מרגש

 הרב
שמעון פרץ

החמקן
הרב

 שמעון פרץ
יש דברים נסתרים

חתונה לא
מפסיקים באמצע
חסיד ברסלב וסטונדטית
שמתחתנים וחיים כנגד
כל הסיכויים -סיפור
אישי מלא בנוכחות
 שניהם -מרתק!

חתונה לא מפסיקים באמצע
חסיד ברסלב וסטונדטית

שמתחתנים וחיים כנגדכל הסיכויים
סיפור אישי מלא בנוכחות

 שניהם -מרתק!

הזמרת-האמנית
נועה ירון דייןמישל אלבז

נועה תנוע
סטנדאפ מלא

חינה על הים
חגיגת חינה מסורתית

ענקית על הים
ריקודי עדות,תלבושות
ותפאורה שלא ראיתן

האמנית חדוה לוי
קחי נשימה הלהיטים של כל

הזמנים -מופע מלא

האמנית חדוה לוי
קחי נשימה

הלהיטים של כל
הזמנים -מופע מלא

מירי אור
התחננתי ליום של אור

סיפור אישי מרגש
והרקדה מלאה

מישל אלבז
חייכי בחייך-מופע מלא רגש

ומוסיקה שלא הכרתן

חיים ולדר
איך נספר לילדינו 
את סיפור חיינו ?
מרתק ומשנה חיים

הרצאה חדשה

הרב 
אבנר קוואס
מתחתנים פעם אחת

סטנדאפ מלא.

אמא תאבחני אותי
סדנת גרפולוגיה מרתקת

מהפיכה של שמחה
מסיבה על הים עם דיגייי אורטל

שתיה , ומגנטים .

צעירה לנצח
דמויות ומטפחות 
התאמת כיסוי 
ראש לכל אישה

הרבנית רונית ברש
הפרשת חלה המרכזית

 וקבלת עול מלכות שמים
 

מהפיכה של שמחה
מסיבה על הים עם

 דיגייי אורטל
שתיה , ומגנטים .

בופה צהריים
בונז'ור 

בר לחמים צרפתיים 

בר שוקולד,
עוגות , פוטיפורים

ומוסים 

 
עדן הראל

מרוץ חיי
סטנדאפ מלא

 
פוטיפוריה

סדנא
 שכולה שוקולד

 

מרוקיאדה-ברי סימון 
בשעה של ריקודים מרוקאיים
 עם ביתה מיטל המתופפת

סיפור אישי ומרגש עד דמעות

 
דין דין אביב
מוכרת לי מפעם

סיפור אישי
ומופע מרגש

 הרב
שמעון פרץ

החמקן

מישל אלבז
חייכי בחייך

מופע מלא רגש
ומוסיקה שלא הכרתן

חיים ולדר
איך נספר לילדינו
את סיפור חיינו ?
מרתק ומשנה חיים

הרצאה חדשה

הרב 
אבנר קוואס

מתחתנים פעם אחת
סטנדאפ מלא.

אמא תאבחני אותי
סדנת גרפולוגיה

 מרתקת

מהפיכה של שמחה
מסיבה על הים עם 

דיגייי אורטל
שתיה , ומגנטים .

צעירה לנצח
דמויות ומטפחות 
התאמת כיסוי 
ראש לכל אישה

הרבנית רונית ברש
הפרשת חלה המרכזית

 וקבלת עול מלכות שמים
 

מעדני השף
 בר בשרי עם מבחר אדיר

 של ממולאים , בשרים ודגים
ירוק ובריא

בר סלטים ענק

בופה צהריים
בונז'ור 

בר לחמים צרפתיים 

בר שוקולד,
עוגות , פוטיפורים

ומוסים 

מעדני השף
 בר בשרי עם מבחר אדיר

 של ממולאים , בשרים ודגים
ירוק ובריא

בר סלטים ענק

אמא תודה שהצלת אותי
ליאת פסח

וביתה שיראל
במופע מוסיקאלי מרגש

הרב מיכאל לסרי 
אם אין אני לי מי לי 

הרצאת סטנדאפ חדשה

פינת הסטיילינג של עידה

האודישנים 
מיכל לויטין 

במופע סטנדאפ עדות 
מצחיק עד דמעות

התאמת כיסוי ראש
איפור מלא

וצילום מגנט במקום
 לכל אישה

ללא תוספת עלות

הרב
 שמעון פרץ
יש דברים נסתרים

הזמרת-האמנית
מישל אלבז

נועה ירון דיין
נועה תנוע

סטנדאפ מלא

חינה על הים
חגיגת חינה מסורתית

ענקית על הים
ריקודי עדות,תלבושות
ותפאורה שלא ראיתן

מירי אור
התחננתי ליום של אור

סיפור אישי מרגש
והרקדה מלאה

אמא תודה שהצלת אותי
ליאת פסח

וביתה שיראל
במופע מוסיקאלי מרגש

הרב מיכאל לסרי 
אם אין אני לי מי לי 

הרצאת סטנדאפ
 חדשה

פינת הסטיילינג של עידה

האודישנים 
מיכל לויטין 

במופע סטנדאפ עדות 
מצחיק עד דמעות

התאמת כיסוי ראש
איפור מלא

וצילום מגנט במקום
 לכל אישה

ללא תוספת עלות
 3 ארוחות 
שף מלאות. 

50 שח הנחה 
עד לתאריך 20/12

כשרות מיוחדת לקבוצה . 

072-33-22-100 03-5433643
לפרטים והזמנות:

TM

|



יש שמן, 
ויש שמן זית משובח!

שמן זית אמיתי, הוא שמן שעומד בסטנדרטים גבוהים ההופכים אותו 
לאיכותי וטהור. "ענף הזית" אמון על שמירת איכות שמן הזית בישראל 
זית  שמן  בקבוק  או  מיכל  כל  הבד.  בתי  על  קבועה  בקרה  ומקיים 
ואיכות  החתום בחותמת תו האיכות של ענף הזית מעיד על בקרה 

השמן. בחרו רק שמן זית עם "תו איכות", גם שם טוב, גם שמן טוב!

 חפשו את 

תו האיכות 

על השמן!

עוברים לשימוש בשמן זית ישראלי
עם תו האיכות, הכי טרי, הכי בריא, הכי ישראלי.
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לאישה
"מה איתי?" שישה מאפיינים ייחודים 

לאחים של ילדים עם מוגבלות

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

שקשוקה בתוספת טונה פיקנטית 

טיפים
בשנים האחרונות חל שיפור משמעותי בחייהם של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם, החל מנגישות 
עד מגוון שירותים לחינוך ותמיכה • עם זאת, במערכת המשפחתית הכוללת יש מי שהוזנח • מחקר חדש 
במחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת אריאל מגלה כי ה'אחים של' הם לעתים המוזנחים העיקריים 

• נתונים מעניינים אך לא בהכרח מכלילים

במהלך סקרים שנערכו נמצא כי טונה הוא הדג הפופולרי ביותר במטבח הישראלי. לטונה יתרונות רבים החל 
מהיותה עשירה בוויטמינים ומינרלים, כמות החלבונים שהיא מכילה ועד ליכולת שלה להשתלב בכל ארוחה. טונה 

סטארקיסט מציעה מתכון בריא לשילוב בארוחה

עבור  רבים  באתגרים  כרוך  מוגבלות  עם  ילד 
המשפחה שצריכה לשנות את המרחב הביתי עבורו. 
מה  במשפחה,  נוספים  ילדים  כשיש  קורה  מה  אך 
יחד  מבלים  שהם  הזמן  בכמות  בהתחשב  איתם? 
והעובדה שיחסי האחים הם היחסים הארוכים ביותר 
חווים  מוגבלות  עם  ילדים  של  אחים  במשפחה, 
שערך  זה  ובמחקר  במיוחד  תובעניים  רבים  נושאים 
ההתנהגות  למדעי  מהמחלקה  מילבסקי,  אבידן  ד"ר 
באוניברסיטת אריאל, ניסה להתחקות אחר מאפיינים 
משותפים אלו באמצעות ראיונות מעמיקים עם 200 

ילדים שהם אחים של ילד עם מוגבלות. 

שפיטה  או  ביקורת  שום  אין  כי  לציין  חשוב  כמובן 
של משפחות אלה. מתוך הראיונות נמצאו מאפיינים 

עיקריים אלו:

יותר  גבוה  בסיכון  המתבטאים  הסתגלות,  קשיי   •
חרדה  רגשיות,  בעיות  פיתוח  של  הממוצע  מאשר 
ולחץ, המוסתרות לעין כדי לא לעורר מהומה נוספת 

חוסר  עמיתים,  של  בעיות  עם  להתמודד  עשויים  הם  בנוסף  להורים. 
מעורבות בפעילויות חוץ-לימודיות כתוצאה מזמנם וכספם המוגבלים.

עם  לילד  הניתנת  הלב  בתשומת  בהתחשב  ואחריות-  עצמאות   •
המוגבלות, אחים עשויים להזניח את ענייניהם. בחלק מהמקרים, אחים 
חווים הורות במקום שבו הם צפויים להיות בעלי אחריות רבה על עצמם 
זו עשויה  ועל אחיהם, פיתוח חובות דומות לאלה של הורה. אחריות 

להיראות חיובית להורים, אך עשויה להיות מבשרת מצוקה רגשית.

עם  בילד  המשפחתית  ההתמקדות  ההורים-  מצד  הזנחה  הרגשת   •
מוגבלות עשויה לקחת את תשומת הלב של שאר האחים. הזמן המושקע 
הזמן  משך  את  מגביל  המוגבלות  עם  הילד  עבור  רפואיים  בטיפולים 
שהורים יכולים לבלות עם ילדיהם האחרים וכתוצאה מכך התחושה של 

האחים היא של הזנחה. 

• חוסר ידע על מוגבלות האח- לאחים יש הרבה שאלות על מוגבלות 
אחיהם, אך ההורים חוסכים מהם מידע זה ובשל כך קורה שהם מפתחים 

רעיונות לא הגיוניים על מה שיכול לקרות לאחיהם.

• רגשות מעורבים על מצבם- הם עשויים לחוש אשמה תוהה אם הם 
גרמו לנכות של אחיהם או שהם עשויים להרגיש אשמה על למה הנכות 

לא קרתה להם. הם עשויים לחוש פחד לגבי בריאותם של אחיהם או על 
מה שעלול לקרות לאחיהם בעתיד. אחים עשויים לחוות גם טינה, כעס 
שהוצאו  ובמשאבים  הלב  בתשומת  בהתחשב  אחיהם,  כלפי  קנאה  או 
עליהם. תחושה נפוצה נוספת היא מבוכה כתוצאה מהתנהגויות ומראה 
של אחיהם. במקרים מסוימים המבוכה עשויה להיות כה גדולה, עד כי 
הם נמנעים מקשר לאח עם הנכות. הם עשויים לטעון שהוא ילד יחיד או 

שהוא לא מזמין חברים על מנת שלא יראו את אחיו.

עד  שציינו  הכרוכים  מהקשיים  חוץ  אחים-  עבור  הזדמנויות  סיפוק   •
לעתים  אלה  אחים  הזדמנויות.  גם  להציע  עשוי  זה  קשה  מצב  עתה, 
שיתוף  עצמית,  שליטה  כמו  חיוביים  מאפיינים  מפתחים  קרובות 
פעולה, אמפתיה, סובלנות, אלטרואיזם, בגרות, ואחריות כתוצאה של 
נאמנות  לפתח  עשויים  הם  שלהם.  המשפחתי  המצב  עם  התמודדות 
והגנה כלפי אחיהם. במקרים מסוימים, אחים אלה משתמשים בגישה 
המעורבות  חברות.  לבדיקת  כמבחן  מיוחדים  צרכים  לגבי  אדם  של 
שלהם עם אחיהם עשויה אפילו להוביל אותם לבחור מקצועות עתידיים 

במקצועות סיוע.

התוצאות מדגישות את הרצף ההתפתחותי הלא נורמטיבי של אחים של 
ילדים עם מוגבלות ומצביע על החשיבות של התמקדות בהיבט המוזנח 
של הדינמיקה של הילד והמשפחה ולזכור שגם להם מאתגר ולא פשוט 

וחשוב מאוד לתת תשומת לב לכך, הנחיות ותמיכה.

שמן,  מעט  במחבת  מחממים   
מוסיפים פלפלים ושום ולערבב.

ותבלינים,  עגבניות  מוסיפים   
מכסים במכסה ומאדים כמה דקות.

 מערבבים עד איחוד טעמים.
הטונה  נתחי  את  מוסיפים   
ומבשלים  ,מכסים במכסה  והביצים 

3 דקות עד קבלת מרקם רצוי.

אופן ההכנה:מצרכים ל-4 מנות:

טעימה

למה חשוב לישון 
היטב לפני יום 

עבודה?

קופסא של נתחי טונה בהירה עם פלפל חריף
6 עגבניות קלופות וחתוכות

3 פלפלים אדומים מתוקים חתוכים לקוביות
5 שיני שום קלופות וקצוצות

1 כף פפריקה מתוקה
פפריקה חריפה )לא חובה(

כפית סוכר
מלח פלפל

5 ביצים
1 פלפל חריף קצוץ )לבחירה(

חשובה  מאוד  ששינה  לכל  ידוע 
לבריאותנו, אבל איך היא משפיעה על 
קובי  שלמחרת?  ביום  שלנו  התפקוד 
פולירון,  ומנכ"ל  שינה  מומחה  פודה, 
זיקים,  קיבוץ  של  המזרנים  מותג 
לפני  היטב  לישון  חשוב  למה  מסביר 
לשיפור  טיפים  כמה  ומציג  עבודה  יום 

איכות השינה.

מכיוון  לבריאותנו  חשובה  שינה   •
החיסונית  המערכת  את  משפרת  שהיא 
בריאותיים,  סיכונים  מפחיתה  שלנו, 
מפחיתה את רמת הרעב שלנו ומשפרת 
ובהתאמה  איכותית  שינה  הזיכרון.  את 
בריאות איתנה, יסייעו בתפקוד במקום 
מעשיים  טיפים  מספר  להלן  העבודה. 

לשיפור הרגלי השינה:

שעות  של  קבוע  מספר  על  הקפדה   •
שינה- חשוב לעשות מאמץ כדי לקבע 
את שעות השינה לאותן שעות כל הזמן, 
הרגלים  ליצור  כדי  בסופי שבוע,  כולל 
קבועים לגוף- כך שיהיה לכם קל יותר 
מומלץ  להתעורר.  יותר  וקל  להירדם 

לישון כ-7-8 שעות בכל לילה. 

"מעוררים"  מגורמים  הימנעות   •
לפני  שעות   4 לפחות  השינה-  לפני 
שוקולד  מקפאין,  להימנע  רצוי  השינה 
עשוי  לדוגמא,  אלכוהול  וניקוטין. 
אך  "ישנוניות",  של  לתחושה  לגרום 
כמו  בהמשך.  השינה  שעות  את  מחרב 
כן, כדאי לשחרר לחץ במהלך היום ע"י 
כמו  המתח  להפגת  גופניות  פעילויות 

יוגה הליכות ארוכות ומסאג'ים.

דאג שיהיה לך נוח בשנתך- בשנים   •
חומרים  בעולם  פותחו  האחרונות 
המעניקים  בפולירון(  )גם  מודרניים 
שכבת  כמו  מאוד,  טובה  שינה  חווית 
על  צורנית  תמיכה  המעניקה  ויסקו 
את  המוסיפה  וליבה  הגוף  מבנה  פי 
הקפידו  המתאימים.  והגמישות  הקושי 
בחרו  שקטה,  ובסביבה  בחושך  לישון 
מזרנים שנוחים לכם והימנעו מאחזקת 
מכשירים סלולריים ליד המיטה ובאזור 

חדר השינה. 

בהצלחה ושינה ערבה



בני ברק

לרשותכם צוות מקדמי תעסוקה שידאגו לכם בע״ה לפרנסה 
מכובדת ויציבה. עשו אתם את ההשתדלות שלכם - הרימו טלפון 

או היכנסו אלינו.

<< לפרטים נוספים: 03-7707300/1 >>
 מרכז הכוון תעסוקתי, רח' הירדן 31, בני ברק

משרות לגברים ונשים 9נכון ליום חמישי, ג׳ טבת, מחכות לכם במרכז הכוון 3

בס״ד לא נשאיר
אף משפחה בבני ברק
בלי פרנסה!

עיריית בני ברק ומרכז הכוון תעסוקתי פועלים למענכם - תושבי העיר

מחפשים עבודה חדשה?

24
מקלדות מחכות לך

עכשיו!

יש לך כושר ארגוני?



ט' בטבת תשע"ח 27/12/17 בני ברק12 22

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בגדים ומלבושים
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.עונש,פסק דין של השופט."נכונו ללצים ___" )משלי יט 
כט()בלשון רבים(

6.שערה. "המוציא שתי ____ מזנב הסוס")שבת צ: ( 
)בלשון יחיד(

7.חלק,בחינה. "ה___ השוה שבהן שדרכן להזיק" )בבא 
קמא א א(

8.שמץ,משהו,אבק-,צל-.  "ובכל מקום שיש שם ____" 
)פסחים נ: ( )בכתיב חסר(

10.הסכם על-ידי ויתורים מסוימים בין רבים."ויפה כח ____ 
מכח הדין" )סנהדרין ה: ()רבים(

12.מכשול,תקלה."נתנו רשעים ___ לי" )תהלים קיט קי(
13.קיצור המילים : יד אבשלום.

14.תכשיט,קישוט. "זהב ו___-כתם" )משלי כה יב(
15.עשה מלאכת הקודש במשכן או במקדש."והיה על אהרן 

ל____" )שמות כח לה(
17.חליפות,בחילופי משמרות. "את משמרת הבית _____" 

)מלכים ב יא ו( )בהיפוך אותיות(
18.מספר של גוזמה,הרבה מאוד. "מהכות כסיל ___" )משלי 

יז י( )בהיפוך אותיות(

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

2.אסון,צרה. "ו____ שניהם מי יודע" )משלי כד כב(
3.התנכל להרע לו,זמם להכשילו.  _____    _____            

)על פי תהלים קמב ד(
4.לאחר שכבר נואש לקבלו בחזרה.                                

"אבל לאחר ____" )בבא קמא סז: (
5.דברי העדים המעידים לפני בית הדין שראו את 

הירח במולדו. "כשרין ל____ החדש" )ראש השנה 
כב.(

9.חקירה,בדיקה,הצגת שאלות לשם קבלת ידיעות.        
"ב____ ובחקירה" )סנהדרין ד א(

11.מפרשיות השבוע.
12.מאזנים,מכשיר לשקילה. "ושקל ב___" )ישעיה 

מ יב(
14.הקיצור של : ח חלקים.

16.שלם,שאין בו מום.                                                   
"בכור מוכרין אותו ____ חי" )בבא קמא יב: (

מאונך מאוזן

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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ון 
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

רדידי,  כסות,  בגד,  פתיגיל,  חלצתו,  אפוד,  סדין,  חלפת,  אזור,  נעל  חגרת,  אדרת,  מעיל,  חגר,  אבנט, 
שק,  מכנסי,  והרעלות,  שמלה,  מחלצות,  והמעטפות,  שלמה,  לבש,  הצעיף,  רקמה   , כתנת  המטפחת, 

ותכריך, מלבוש, כלי, גבר 

תכתנתוהמעטפותנישא

שואיסנלישרתחפטמהא

יהנתאבמשסנואגלאנפ

תרתדוחגעתשסנהזאית

נעישלנאשינכגואעדי

שליצסנאמאלשריצנסג

תווגאהמשסנניהאישי

דתתאמכסנדתענאשליל

תאכקנשבגדילסנמדגר

טשרסנתשיתשיתהאידי

נסישריתבפגרחנאיוש

בדכדכנינלגגאשדיפק

אמאשותצלחרבגילכאא

1. מה זה "לשון נופל על לשון"?
2. אלו צורות הן "שמור ו"זכור"?

3. איך נקרא תרגום התורה לארמית?                                                                                                                       
4. מהו "פרא" בתנ"ך?

5. מהו בט"ש?
6. "בר מצווה" ברבים

7. הסכל הוא טיפש או חכם?
8. המוכ"ז פירושו...

9. האם שם אורי הוא שם תנכ"י?
10. "עוג" הוא כינוי ל...

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. מלים דומות בצלילן ושונות במובנן 2. צורות מקור 3. תרגום אונקלוס 4. חמור בר 
5. מטחון שוטף 6. בני מצווה 7. טיפש 8. המוסר כתב זה 9. כן 10. ענק



23 בני ברק ט' בטבת תשע"ח 27/12/17

חלפו שנים עד שהמדע מצא את הדרך הטובה באמת 
לטיפול בפטרת הציפורנים. עד המאה ה-20 חשבו בכלל 
שציפורן צהובה, עבה, עכורה וחולה היא מאפיין בלתי 
אכן  הציפורניים  ופטרת  מאחר  מבוגר,  גיל  של  נמנע 

שכיחה יותר ככל שעולה הגיל.
הרפואה,  עולם  הבין  ה-20  המאה  בתחילת  רק 
מדובר  רע,  ולהיראות  להתפורר  מתחילה  שכשציפורן 
לטיפול  לבליעה  הראשונים  הכדורים  את  בזיהום. 
בפטרת, היה צריך ליטול במשך שנה וההצלחה שלהם 
תופעות  עזרו.  לא  הכדורים  לרבים  כחלקית.  התבררה 
והיו  המטופלים  מרבית  את  תקפו  זאת  לעומת  הלוואי 

מטרידות מאד.
בתחילת המאה ה-20 היה מאד מקובל גם לשפשף את 
הציפורן החולה בנייר שיוף כדי שלציפורן לא יהיה איך 
לצמוח. עד היום אנשים רבים מבקשים בטיפול פדיקור 
למרות  החולות,  הציפורניים  את  להם  וישייפו  שיגזמו 
נשארים על  שזוהי דרך מסוכנת. כשחלקיקים מזוהמים 
בפטריה  ידבקו  הבריאות  הציפורניים  גם  השיוף,  כלי 

במהלך הטיפול.
הציפורן  עם  הרגל  כף  את  להשרות  המליצו  בהמשך 
ָנט - גרגרי קריסטל עם  ְרַמְנגָּ החולה בגיגית עם אשלגן פֶּ
פעולת חיטוי. הבעיה היתה ששטיפה כזו צבעה את העור 
והציפורניים בצבע חום כהה שקשה היה להיפטר ממנו.

נגד פטריות בציפורניים.  השלב הבא היה להציע לק 
הלק,  באמצעות  חמצן  לפטריה  לחסום  היה  הרעיון 

שהיו בו חומרי חיטוי. שוב טיפול חיצוני שלא מתייחס 
לגורמים לפטריה ולא מוציא אותה מזרם הדם בגוף.

בשלב הזה עלה הרעיון לחסל את הפטריה בחום גבוה 
וכך נכנסו לשוק טיפולי הלייזר בפטרת הציפורניים. מה 
הבעיה עם טיפול כזה? הפטריה חוזרת, כי שוב, מדובר 

בטיפול חיצוני בלבד.

למה דווקא אתה נדבקת?

הרפואה המשלימה מתייחסת לפטרת הציפורניים כאל 
עדות לחולשה של מערכת החיסון. פטריות הרי מצויות 
באופן נרחב במקומות ציבוריים ומספיק שנלך ברגלים 

יחפות כדי להידבק.
שהמערכת  אלה  נדבק?  מי  נדבקים.  כולם  לא  אבל 

החיסונית שלהם חלשה יחסית. 
יעילה  ערכה  פיתחה  הישראלית   TTM חברת 
שלה  ולמניעה  הציפורניים  פטרת  על  להקלה  במיוחד, 
צמחי  של  תמציות  כוללים  המוצרים  הארוך.  לטווח 
ופועלים  מרפא מובחרים המחזקים את מערכת החיסון 

במישורים שונים.
בגורמים  ממוקדים  לערכה  שנבחרו  "הצמחים 
 M.Sc להתפתחות הפטריה בגוף" מסבירה אלינה זקס
נטורופתית ראשית בחברת TTM , הרבליסטית קלינית, 
כיעילים  שידועים  בצמחים  "בחרנו  ומרצה,  מטפלת 
דם  זרימת  ומעודדים  פטרייתי  זיהום  עם  להתמודדות 

מפטרת  שסובלים  שמי  הראו  מחקרים  בגוף.  היקפית 
הדם  שזרימת  אנשים  פעמים  הרבה  הם  הציפורניים, 
שלהם לגפיים היא לא מיטבית. כמו כן, שילבו בערכה 
הסוכר  רמת  על  מאזנת  השפעה  בעלי  מצחים  תמציות 
כשרמות  להתפשט  נוטה  הפטריה  כי  חשוב  זה  בדם. 
קרם  גם  כוללת  שלנו  הערכה  גבוהות.  הן  בגוף  הסוכר 
חיצוני שמעודד התחדשות של רקמת הציפורן הפגועה".

וזה בטוח עוזר?
חודש-חודשיים  תוך  אם  מצב.  לכל  מענה  לנו  "יש 
אנחנו  הקרם,  ומריחת  הצמחיות  הכמוסות  נטילת  של 
להעיד  יכול  זה  בריאה,  ציפורן  של  גדילה  רואים  לא 
את  נחזק  הזה  בגוף. במיקרה  טובה  לא  זרימת הדם  על 
גופרית-  בשילוב  כורכומין  של  כמוסות  עם  התהליך 
 msmזרימת דם היקפית וה MSM. הכורכומין משפר 
היא אבן יסוד בבניית קרטין ותזרז את גדילת הציפורן".

כדי  מקיף  ראשוני  תשאול  עורך   TTM של  הצוות 
המוצרים  את  שולח  מכן  ולאחר  מדויק  מענה  להתאים 
עד הבית ללא עלות משלוח. במהלך השימוש, יש ליווי 
נלקח  שהטיפול  שמוודאים  החברה  יועצי  של  שוטף 
לתוצאות  עד  אחר ההתפתחות  ועוקבים  יומיומי  באופן 

מצוינות.
לפרטים נוספים התקשרו: 1-700-556-700

 natural.ttmisrael.com  או חפשו ברשת

לא להידבק, לטפל
רופאים  בהם  הימים  את  זוכרים 
היו ממליצים לעקור את הציפורן 
על  להחלים?  כדי  הפטרת  עם 
הדרך שעשינו עד שהגענו לדרך 
והמדעית  הטבעית  המעמיקה, 

לטיפול בפטרת הציפורניים



חדש! סדרת מוצרי הבקר בכשרות מהודרת

היה שווה
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