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ארי קלמן

דרמה פוליטית: חודש בלבד אחרי שזומן חבר הכנסת דוד ביטן 
לחקירתו הראשונה במשרד יאח״ה להב 433 הודיע השבוע ביטן 
מי שהחזיק במושכות של הקואליציה השברירית, כי הוא פורש 
הממשלה  מראש  "ביקשתי  הקואליציה.  ראש  כיושב  מתפקידו 
ביטן.  השבוע  מסר  הקואליציה",  כיו״ר  מתפקידי  אותי  לשחרר 
"זאת בשל העובדה שהמצב הקיים מקשה על תפקודי ואינני רוצה 

לפגוע בעבודתה ובתפקודה של הקואליציה".
כל  לאורך  והתמיכה  האמון  על  הממשלה  לראש  מודה  "אני 
הדרך". ביטן הוסיף וציין כי בכוונתו לפרוש מהתפקיד בשלב זה, 
אך "אמשיך לכהן בכבוד רב כח״כ מטעם סיעת הליכוד ואעשה 

כל שביכולתי להמשיך ולייצג ציבור שלם שנתן בי אמון".
לאחר שעתיים יצא חה״כ דוד אמסלם, מי שעומד כיום בראש 
זה  הוא  כי  סוכם  שם  הממשלה,  ראש  מלשכת  הפנים,  וועדת 
ראש  הקואליציה.  ראש  ליושב  וימונה  ביטן  חה״כ  את  שיחליף 
הממשלה נתניהו הודה ליו״ר הקואליציה היוצא, ח״כ דוד ביטן, 

על שמילא את תפקידו במסירות, במקצועיות ובנאמנות.

אמסלם  חה״כ  של  מינוי  לאחר  אמר  נתניהו  הממשלה  ראש 
יו״ר הקואליציה ח״כ אמסלם תהיה  כי ״משימתו הראשונה של 
לדפי  שיכנסו  בחוקים  החשובים  מן  הלאום,  חוק  את  להעביר 

ההיסטוריה של מדינת ישראל״.

הקרב על השלל

לפרוש  שצפוי  אמסלם  דוד  חה״כ  של  התפטרותו  אחרי 
כי  שנהוג  משום  כשבועיים,  בעוד  הפנים  ועדת  כיו"ר  מתפקידו 
את  לנהל  שיוכל  כדי  נוסף  בתפקיד  מחזיק  לא  הקואליציה  יו״ר 

הקואליציה, בליכוד החל קרב של ממש על ראשות הוועדה. 
ראש הממשלה זימן ללשכתו השבוע את חה״כ יואב קיש, מי 
את  שראה  ומי  האחרונים  בימים  הקואליציה  את  בפועל  שניהל 
עצמו כמחליף של ביטן במקרה ויעזוב, ונראה כי התאכזב שלא 
וועדת  ראשות  את  קיש  לחה"כ  הציע  נתניהו  זה.  לתפקיד  מונה 
הפנים במקום וועדת הכנסת בראשה הוא עומד כיום. קיש ביקש 

לשקול את ההצעה וישיב עליה בימים הקרובים.

ל'כל ישראל' נודע, כי מי שיחליף את קיש בוועדת הכנסת או 
במקרה שקיש לא ייקח את תפקיד וועדת הפנים אז יעבור לוועדת 
וועדה  בראשות  עומד  הוא  שגם  זוהר  מיקי  חה״כ  הוא  הפנים 
זמנית בכנסת אך חסרת משמעות. כך או כך, ליו״ר הקואליציה יש 
עבודה לא קלה שתחל כבר ביום שני הקרוב כאשר חברי הכנסת 
יבחרו את נציג הכנסת בוועדה למינוי דיינים )ראה ידיעה נפרדת( 
ובמטרה של אמסלם שהכנסת תצביע ותבחר ביואב בן צור כפי 

שמחויב בהסכם הקואליציוני.
שהוא  ההמלצות  חוק  את  להעביר  אמסלם  יצטרך  מכן  לאחר 
שאמור  דיון  הקרוב,  שני  ביום  לדיון  לעלות  וצפוי  יזם,  עצמו 
שהגישה  הסתייגויות  אלפי  על  יצביעו  בו  ימים  שלושה  לקחת 
האופוזיציה. המטרה הבאה של אמסלם תהיה לרצות את החרדים 
ראש  מבקש  אותו  ההמלצות  חוק  את  ולהעביר  ביתנו  וישראל 
הממשלה לקדם והחרדים וישראל ביתנו צפויים להצביע נגדו או 
שלא לתמוך בה. אמסלם יאלץ להמשיך ולשמור על הקואליציה 

השברירית כשבאופק כל הזמן ניתן להריח את ריח הבחירות.

ארי קלמן

ביום שני הקרוב יצביעו 120 חברי הכנסת בבחירות חשאיות מאחורי הפרגוד ויבחרו את נציג 
הכנסת כחבר בוועדה למינוי דיינים. המועמדים הם: יואב בן צור )ש״ס(, יהודה גליק )הליכוד(, שרן 

השכל )הליכוד( ומוטי יוגב )הבית היהודי(.
ע"פ ההסכם הקואליציוני, מי שצפוי להיכנס לתפקיד, הוא חה״כ יואב בן צור שסיכם על רוטציה 
בינו לבין חה״כ ישראל אייכלר מיהדות התורה לפיה יתחלפו במחצית הקדנציה וכך היה. במפלגות 

החרדיות היה חשש כי יגישו מועמדות גם ביש עתיד כעין אלעזר שטרן או עליזה לביא.
אלא שלמרות ההסכם, חברי כנסת נוספים מהקואליציה הגישו מועמדות לתפקיד הזה, הראשון 
הגשתי  בליכוד,  בפריימריז  "כמו  בו  שיבחרו  שכנוע  שום  יעשה  לא  כי  שאומר  גליק  יהודה  היה 
שבמפלגות  אלא  בי".  שיבחר  שרוצה  מי  מעבר,  דבר  עשיתי  לא  שאתמודד.  והודעתי  מועמדות 
החרדיות לא חוששים מהתמודדותו של גליק או של חה”כ השכל אלא חוששים דווקא מהמועמדות 
של חה״כ מוטי יוגב, שככל הנראה עשה את המהלך אחרי אישור מיו״ר מפלגתו נפתלי בנט, ואם לא 
ימשוך את מועמדותו, צפוי לקבל קולות מהבית היהודי ואף מהאופוזיציה שיעדיפו את יוגב הדתי 

לאומי על פני בן צור החרדי.
בתוך כך, כמחווה של רצון טוב לקראת סיום כהונתה בוועדה לבחירת דיינים, הודיעה השבוע 
עו"ד אפרת רוזנבלט למנהל בתי הדין הרבניים, הרב שמעון יעקבי, על הסרת ההסתייגויות ממינוי 

הרב שמעון מלכה )תל אביב(, הרב יצחק גמזו )חיפה(, הרב יצחק הדאיה )תל אביב( והרב אברהם 
שרת  הוועדה  חברי  דעת  על  נמסרה  ההודעה  אזוריים.  דין  בבתי  עמיתים  לדיינים  )רחובות(  שמן 

המשפטים איילת שקד ועו"ד אשר אקסלרד, שהצטרפו בזמנו להסתייגויות למינויים אלה.
הדיינים הרב מלכה, הרב גמזו והרב הדאיה ייכנסו לתפקידיהם כבר בימים הקרובים, ואולם מינויו 
של הדיין הרב שמן מתעכב בינתיים בשל הסתייגות נפרדת שהגישה ח"כ רויטל סויד למינויו ולמינוי 
רוזנבלט את הערכת הרבנים הראשיים ואת  יעקבי הביע לפני עו"ד  דיינים עמיתים. הרב  של עוד 
הערכתו על הסרת ההסתייגות. הרב יעקבי אמר כי זו מחווה יפה המקרבת בין חלקי הוועדה ויש בה 

כדי לסייע להגיע להבנות לעניין מינוי הדיינים הרגילים שהמערכת משוועת להם.
ליום 1.2.2017 צפויים להתמנות  דיינים שנועדה  כי בישיבת הוועדה לבחירת  יעקבי מסר  הרב 
לפחות 15 דיינים רגילים לתקנים פנויים, וגדולה תקוותו כי ייבחרו דיינים גם עבור תקנים שעתידים 
להתפנות בטווח הנראה לעין. בנוסף לתקנים רגילים אלה קיימים לרשות מערכת בתי הדין הרבניים 
14 תקנים לדיינים עמיתים. עם עשיית המינויים החדשים יכהנו בפועל 6 דיינים עמיתים, כך שאפשר 

למנות עוד 8 דיינים עמיתים. 
"חשוב למלא גם את תקני הדיינים העמיתים," אמר הרב יעקבי, "כל דיין עמית שמתמנה, גם אם 
למשרה חלקית כפי שמאפשר החוק, מסייע להקטנת העומסים בהרכבים הרגילים. אם ההסתייגויות 
לא יוסרו, לא יהיה מנוס מלדון בהן בישיבת הוועדה. כדי לתת שירות טוב לציבור, זקוקים בתי הדין 

למילוי כל תקני הדיינים הרגילים וכל תקני הדיינים העמיתים".

ארבעה מועמדים - קואליציה אחת 
הקרב על החברות בוועדה למינוי דיינים: חברי הכנסת יואב בן צור, יהודה גליק, שרן השכל, ומוטי יוגב 

הגישו מועמדות לתפקיד  מי יזכה בבחירות החשאיות כנציג הכנסת בוועדה למינוי דיינים? 

 דרמה פוליטית: 

על  הודיע  ביטן  חקירותיו  המשך  לקראת 
אמסלם  דוד  חה״כ    מתפקידו  פרישה 
יחליפו כיו״ר הקואליציה  קרב בליכוד על 
הראשונות  המשימות  אלו  וגם:    השלל 

של אמסלם

ביטן פרש, אמסלם ינהל 
את הקואליציה



יותר בריא, יותר טעים.

חפשו את סמל בד"צ על המוצרים

שוקו מווּ בטעם נהדר וללא תוספת סוכר

!תטע
עכשיו בכשרות בד"צ העדה החרדית
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 טורקיה: קיבלנו טילים שלא הורגים
טורקיה, אשר בינה לבין ארצות הברית שוררים בימים אלו 
יחסים מתוחים על רקע ההזדהות הבלתי מסויגת עם מדינת 
ממלאים  שאינם  טילים  לה  מכרה  זו  כי  מאשימה  ישראל, 
שהוערך  הרכש  בהסכם  שנקבע  כפי  המקורי  ייעודם  את 
שאותם  הרי  הטורקי,  בצבא  בכיר  מפקד  לדברי  במיליונים. 
נורים לעבר  הם  פצצות אמריקניות אמנם מתפוצצים כאשר 
שהעניק  בראיון  המטרה".  את  "הורגים  אינם  הם  אך  היעד, 
הברית  ארצות  כי  המפקד,  האשים  בטורקיה  תקשורת  לכלי 
להתנכל   – אסטרטגית  החלטה  האחרונים  בחודשים  קיבלה 
לה בדרכים שונות כאשר היא אינה בוחלת בנקיטת אמצעים 

ולו בכדי ליישם את מדיניותה החדשה.

 ארה"ב: 72% מהרפובליקנים מרוצים
רשת  מפרסם  כנשיא,  לכהונתו  הראשונה  השנה  בתום 
CNN סקר המלמד על דעת הקהל האמריקנית על תפקודו 
אזרחים   1001 חלק  נטלו  בו  הסקר  מתוצאות  הנשיא.  של 
כי  סבורים   32% רק  כי  עולה,  הברית  ארצות  מדינות  מכלל 
מצב האומה האמריקנית טוב יותר מאז בחירתו של טראמפ 
היסטורי  שפל  המהוות  תוצאות  כי  מדובר  כי  יצוין,  לנשיא. 
באחוזי התמיכה והרלוונטיות של נשיא ארצות הברית בתום 
כי  עוד,  עולה  מהסקר  בתפקיד.  לכהונה  הראשונה  השנה 
רצון  הביעו שביעות  הרפובליקנית,  המפלגה  מצביעי  מקרב 
הציבור  כלל  מקרב  כאשר   ,72% כ-  הנשיא  של  מתפקודו 
מהמצב  רצון  שביעות  אי  מביעים  הם  כי   60% כ-  השיבו 

הקיים.

 גרמניה: נשיא גרמניה הדליק נרות
השתתף  שטיינמאייר  פרנק-ואלטר  מר  גרמניה  נשיא 
הישראלי  השגריר  של  במעונו  חנוכה  נר  בהדלקת  השבוע 
אישים  השתתפו  הנשיא,  לצד  יששכרוף.  ג'רמי  בגרמניה 
בולטים ובהם רב הקהילה היהודית בברלין הגאון הרב יהודה 
הרב  עם  שיחה  הגרמני  הנשיא  ניהל  הטקס  לאחר  טייכטל. 
לכן  קודם  יומיים  שהתקיימה  הגדולה  ההדלקה  על  טייכטל 
הדלקה  הניצחון".  "שער  גם  המכונה  ברנדנבורג",  ב"שער 
שאורגנה על ידי הרב טייכטל, יחד עם השליח הרב שמואל 
סגל. כזכור, מוסלמים קיצונים תכננו להפגין במקום ההדלקה 
"שער ברנדנבורג", המכונה גם "שער הניצחון", זאת בעקבות 
החלטת נשיא ארה"ב להכיר בירושלים כבירת ישראל. הרב 
טייכטל עירב את מפכ"ל משטרת גרמניה שהורה להעתיק את 

מיקום ההפגנה לאזור אחר.
בסימן 'עם ישראל חי' כובדו בשבוע שעבר ניצולי שואה 
שנערכו  אירועים  בשורת  המרכזית  החנוכייה  את  להדליק 
על  שנערך  המיזם,  גרמניה.  רחבי  בכל  המרכזיות  בערים 
הצעירים  לדורות  להעביר  נועד  גרמניה'  הרבנים  'איגוד  ידי 
היהודי,  הדורות  שרשרת  המשך  של  המסר  את  בגרמניה 
בעת  בגרמניה  והאנטישמיים  הקיצוניים  הקולות  נוכח  וכן 
למשל  כך  הקיצוני.  ומהשמאל  הקיצוני  מהימין  האחרונה, 
יהודים  מאות  התכנסו  בגרמניה,  הנאציזם  ערש   – במינכן 
הוא  בו  היטלר,  של  ביתו  מול  השוכן  חב"ד  בית  במבנה 

התגורר במשך שלש שנים.

 ארה"ב: 70 פצועים בתאונת רכבת
כשרכבת  נפצעו  איש  מ-70  ויותר  נהרגו  שלושה  לפחות 
בנסיעת הבכורה שלה ירדה מהפסים ונפלה על כביש מהיר, 
בארה"ב  בדרכים  בטיחות  בהנהלת  ארה"ב.  מערב  בצפון 
הרכבת  בקטר  השחורה'  'הקופסה  כי  אמרו   )NTSB(
מלמדת שהרכבת נכנסה לעיקול במהירות של 80 מייל לשעה 
לא  לדבריהם,  לשעה.  מייל   30 הוא  המותרת  כשהמהירות 
ידוע מה גרם לרכבת של חברת אמטראק לרדת מהפסים וכי 
"מוקדם מדי לקבוע" מדוע נסעה במהירות כה גבוהה. מדינת 
וושינגטון, בה אירעה התאונה, פרסמה טבלה שממנה עולה 
שהמהירות המותרת עד לסיבוב היא 80 קמ"ש. כלומר, נראה 

שהרכבת פשוט לא האטה לקראת הסיבוב עצמו.

כותרות השבוע בעולם
העולם

ברוך ברגמן

שבוע לאחר פטירתו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, 
קמפוס  שם  קריאת  טקס  תורה  ארחות  בישיבת  התקיים 
הישיבה על שם ראש הישיבה, "קריית איילת השחר", כך 
נקרית מעתה הישיבה. שלשום נערכה במקום עצרת מספד 

בהשתתפות אלפים רבים שצבאו על דלתות הישיבה. 
אדלשטיין  הגרי"ג  מרנן  היתר:  בין  השתתפו  במעמד 
והגר"ח קנייבסקי, הגרב"ד פוברסקי, הגר"ד לנדו, הגר"י 
דרבקין,  הגר"צ  הירש,  הגרמ"ה  אזרחי,  הגרב"מ  שיינר, 
הגרא"י קוק, הגר"א פילץ, הגרח"פ ברמן, הגר"ש גלאי, 
האדמו"ר מבעלזא, האדמו"ר ממודז'יץ, הגר"א ויסבלום, 

שניידר,  הגרמ"י 
שיינין  הגר"נ 

והגרש"ב סורוצקין.
הגרי"ג  מרן 
הכתיר  אדלשטיין 
בפתח דבריו את בנו 
לכהן  הגראי"ל  של 
בראשות  במקומו 
"הדבר  הישיבה: 
שאני  הראשון 
שידוע  לומר,  רוצה 
הגדול  שרבינו  לי, 
היה  לברכה,  זיכרונו 
הגאון  שבנו  רצונו 
שליט"א  שרגא  רבי 

והרוחניים  הגשמיים  העניינים  בכל  מקומו  ממלא  יהיה 
ששייכים לכל הישיבות ששייכים למוסדות אורחות תורה, 
זה  זה,  את  וקיבלו  זה  את  יודעים  כבר  הישיבה  רבני  כל 
מקובל עליהם. יהי רצון שיזכה לסייעתא דשמיא לנהל את 

כל העניינים על הצד היותר טוב".
ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד  פוברסקי אמר בהספדו: 
"היה לנו שמש שהייתה בעולם, וזה השפיע על כולם. כי 
זה לא סתם ככה. היה מחובר עם העולם  דאג על כולם, 
כל  אחרים.  היינו  ברוחניות  חי  כשהוא  נפשו…  בכל 

העולם היה שמש. כשהוא נפטר נהיה חושך בצהרים. כך 
צריכים להרגיש. וההספד זה שתלמדו ממנו כל מה שהוא 

עשה. כמו השמש".
עם  חיים  היו  שלו  "החיים  כי  אמר  אזרחי  הגרב"מ 
מחשבה, חיים של שיויתי ה', כנגדי. כל החיים שלו היו 
תורה.  שמחזיק  מישהו  אליו  נכנס  הבא.  העולם  למען 
ביקש ממנו עוד קצת. ההוא אמר: איך? אמר לו: אכפת 
היו  שלו  החיים  כל  הבא?  עולם  קצת  עוד  תקבל  אם  לך 
למען העולם הבא. זה היה שיקול דעת. איך אפשר לצבור 

חיים לעולם הבא…
אבל  כבר.  אין  לברכה  צדיק  זכר  הישיבה  "ראש 
זה  להם'  'העמדתי 
אבל  להיות.  ממשיך 
מורי  בנו,  תלוי  זה 
אנחנו  אם  ורבותי. 
נלך לאורו… מישהו 
מתמיד  פעם  ראה 
ראה  מישהו  כזה? 
שקוע  מישהו  פעם 
האם  כזה?  בלימוד 
העיסוקים  כל  בתוך 
הדברים  כל  שלו, 
נכנס  אם  שעשה, 
הוא  קושיה,  לו 
לעומק  מיד  נכנס 
הסוגיה… היה מלא כולו תורה. לא הייתה פינה אצלו בלי 

תורה…"
במקביל, עם סיום ה'שבעה', ביום שלישי זאת חנוכה, 
מעמד  פוניבז'  כולל  של  קודשים'  'אוהל  בהיכל  התקיים 
הש"ס  את  וסיימו  שישבו  אברכים   1200 מעל   - ייחודי 
פעמיים לעילוי נשמתו הטהורה של מרן הגראי"ל שטיימן 

זצ"ל, שכיהן בתפקיד ראש הכולל למעלה מיובל שנים. 
מקומו  וממלא  בנו  סיים  התהילים  ואמירת  הסיום  את 

של מרן, הגאון רבי שרגא שטיינמן.

השבוע נחנכה קריית "איילת השחר" בבני 
ברק לזכרו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל 
מעשרת  יותר  ובהשתתפות  שטיינמן 
אדלשטיין  הגרי"ג  מרן    איש  אלפים 
הכתיר את בנו הגר"ש לכהן כראש ישיבת 
 עוד במספידים: הגרב"ד  ארחות תורה 

פוברסקי והגרב"מ אזרחי 

אלפים בעצרת 
המספד: "בנו 
ימלא מקומו"

צילומים: דוד זר, ארכיון



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

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

פינת הסטיילינג של עידה

התאמת כיסוי ראש
איפור מלא

וצילום מגנט במקום
 לכל אישה

ללא תוספת עלות

התאמת כיסוי ראש
איפור מלא

וצילום מגנט במקום
 לכל אישה
ללא תוספת

 עלות

072-33-22-100 03-5433643 לפרטים והזמנות:
TM . כשרות מיוחדת לקבוצה

 
עדן הראל

מרוץ חיי
סטנדאפ מלא

 
עדן הראל

מרוץ חיי
סטנדאפ מלא

 
פוטיפוריה
סדנא שכולה

 שוקולד

 
פוטיפוריה
סדנא שכולה

 שוקולד

 

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

סיפור אישי ומרגש עד דמעות

 

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

 
דין דין אביב

מוכרת לי מפעם
סיפור אישי 
ומופע מרגש

 הרב
שמעון פרץ

החמקן

מישל אלבז
חייכי בחייך-

מופע מלא רגש
מישל אלבזומוסיקה שלא הכרתן

חייכי בחייך-
מופע מלא רגש

ומוסיקה שלא הכרתן

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

הרצאה חדשה

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

הרצאה חדשה

הרב 
אבנר קוואס
מתחתנים פעם אחת

סטנדאפ מלא.

הרב 
אבנר קוואס
מתחתנים פעם אחת

סטנדאפ מלא.

אמא
 תאבחני אותי

סדנת גרפולוגיה
 מרתקת

אמא
 תאבחני אותי

סדנת גרפולוגיה
 מרתקת

מהפיכה של 
שמחה

מסיבה על הים
 עם דיגייי אורטל
שתיה , ומגנטים .

מהפיכה של 
שמחה

מסיבה על הים
 עם דיגייי אורטל
שתיה , ומגנטים .

צעירה לנצח
דמויות ומטפחות 

התאמת כיסוי ראש 
לכל אישה

צעירה לנצח
דמויות ומטפחות 

התאמת כיסוי ראש 
לכל אישה

הרבנית
 רונית ברש

הפרשת חלה המרכזית
 וקבלת עול מלכות שמים

 

הרבנית
 רונית ברש

הפרשת חלה המרכזית
 וקבלת עול מלכות שמים

 

הרב
 שמעון פרץ

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 כנגד

כל הסיכויים 

הזמרת-האמנית

מישל אלבז

הזמרת-האמנית

מישל אלבז

נועה ירון דיין
נועה תנוע

סטנדאפ מלא

נועה ירון דיין
נועה תנוע

סטנדאפ מלא

חינה על הים
חגיגת חינה מסורתית

ענקית על הים
ריקודי עדות,תלבושות
ותפאורה שלא ראיתן

חדוה לוי
קחי נשימה הלהיטים 

של כל הזמנים -
מופע מלא

חדוה לוי
קחי נשימה הלהיטים 

של כל הזמנים -
מופע מלא

מירי אור
התחננתי ליום של אור

סיפור אישי מרגש
והרקדה מלאה

מירי אור
התחננתי ליום של אור

סיפור אישי מרגש
והרקדה מלאה

מהפיכה של
 שמחה

מסיבה על הים עם
 דיגייי אורטל

שתיה , ומגנטים .

אמא תודה שהצלת אותי

ליאת פסח
וביתה
 שיראל

במופע מוסיקאלי מרגש

אמא תודה שהצלת אותי

ליאת פסח
וביתה שיראל

במופע מוסיקאלי מרגש

הרב 
מיכאל לסרי 

אם אין אני לי מי לי 
הרצאת סטנדאפ חדשה

הרב 
מיכאל לסרי 

אם אין אני לי מי לי 
הרצאת סטנדאפ חדשה

האודישנים 
מיכל לויטין 

במופע סטנדאפ
 עדות מצחיק 

עד דמעות

האודישנים 
מיכל לויטין 

במופע סטנדאפ עדות 
מצחיק עד דמעות

יש דברים נסתרים

הרב
 שמעון פרץ

יש דברים נסתרים

לינה בחדרי 
רויאל מפוארים 

חינה על הים
חגיגת חינה מסורתית

ענקית על הים
ריקודי עדות,תלבושות
ותפאורה שלא ראיתן

 3 ארוחות 
שף מלאות. 

מקומות אחרונים!
הנחה של 30 שקלים בכל 

המסלולים עד לתאריך ה01/01 







10 ד' בטבת תשע"ח 22/12/17

ארבעס
יענקי קצבורג

ארבעים  שבארה"ב  לביתם  שבו  השבוע  בראשית 
ארצה  שהגיעו  יורק  מניו-  חרדיים  הון  אילי 
ארגון  של  החינוך  במוסדות  מרשימים  לביקורים 
מלא  פעולה  בשיתוף  הפועלים  עולים  לילדי  'שובו', 
שלושת  בן  הביקור  של  שיאו  העצמאי.  החינוך  מרכז  עם 
הימים היה במעונם של מרנן גדולי ישראל הגר"ח קנייבסקי 
והאדמו"ר מויז'ניץ, שקיבלו פניהם בחביבות רבה והעניקו 
למען  החשובה  בפעילותם  להצלחה  ברכותיהם  את  להם 

הארגון. 
הביקור הראשון היה במעונו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי, 
הרב  העצמאי  החינוך  יו"ר  המשלחת,  חברי  את  הציג  שם 
ארגון  של  ומקימיו  ממייסדיו  שהיה  לייזרזון  יוסף  אברהם 
ההצלה 'שובו' לפני 27 שנים, בציינו את מסירותם ותרומתם 
עיסוקיהם  את  שנטשו  בכך  לביטוי  בא  שזה  כפי  ל'שובו' 
ומשפחותיהם והגיעו ארצה לחזק את הארגון. הרב לייזרזון 
אמר למרן הגר"ח קנייבסקי כי 'שובו' כורע תחת נטל חובות של 
מיליוני דולרים והם זקוקים לברכה ולעידוד, הגר"ח קנייבסקי 
השיבו: "גם לי יש חובות, לא כספיים רק תלמודיים..." על 
כך הגיב הרב לייזרזון, "אם ראשי 'שובו' שנמצאים פה הרב 
בידרמן והרב הוך היו משוכנעים שהם יצליחו להתגבר על 
תורתו  בטוחים שכבוד  כמו שאנו  הכספיים שלהם  החובות 
ושקטים  רגועים  היו  הם  התלמודיים,  חובותיו  את  יחזיר 

 " . . . ר ת ו י
ח  " ר ג ה
כך  על  הגיב 
רחב  בחיוך 
ך  פ ת ש ה ש
פניו,  על 
על  והאציל 
המשתתפים 
חמה  ברכה 
ך  ש מ ה ב

עבודת הקודש.

ראש מוסדות שובו בנים הרב אליעזר ברלנד הדליק 
המרכזי  הכנסת  בבית  חנוכה  של  שביעי  נר 
בדרכו  מאות,  בהשתתפות  ים  בבת  ישראל  מרום 
בטוב  הרב  חש  לא  ים  בבת  לכנס  מירושלים  מביתו 
איכילוב.  החולים  בבית  לבדיקות  לנסוע  החליטו  ומקורביו 
בבת  לכנס  הרב  יצא  קלה   והתאוששות  רופא  בדיקת  לאחר 
ים  ו רק לקראת השעה 12 בלילה  הגיע למקום , למרות השעה 
המאוחרת מאות חיכו לבואו של הרב וקיבלו אותו בשירה, 

הרב ברלנד מסר שיעור במקום במשך קרוב לשעה.

לתלמידי  מכתב  שיגר  ברלינר  שמחה  רבי  הגאון 
חשף  בו  שבראשותו,  אברהם"  "תורת  הכולל 
בשם הגר"ח מישקובסקי כי סכומי הכסף העצומים 
שמרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל חילק לכוללים היו 
מהונו הפרטי, "כידוע מרן רשכבה"ג זצ"ל היה מעביר לכולל 

כמעט  חודש  מידי  דידו 
ברציפות  שנה  עשרה  אחת 
הגונה  תמיכה  ובקביעות, 
היה  בעצמו  מרן  מאוד, 
את  הקדושות  בידיו  מחלק 
הייתי  ולתומי  המעטפות, 
שישנם  כולם  כמו  סבור 
שמעבירים  בחו"ל  תורמים 
עבור  זיע"א  למרן  כספים 
שיקול  פי  על  תורה  החזקת 
ברלינר  הרב  כתב  דעתו", 
הכולל  ראש  במכתבו. 
מוסיף "כך חשבנו עד היום, 

את  העניין  בסוד  שהיה  מישקובסקי  הגר"ח  לנו  שגילה  עד 
האמת שמאחורי סכומי הכסף העצומים".

"לא, הכסף לא הגיע כתרומה עבור הכוללים", מספר ראש 
הכולל, "כספים אלו היו הונו הפרטי של מרן זיע"א. גבירים 
גדולים התאוו להיות הזבולון לתורת מרן זיע"א ומרן מכר 
ש'הרוויח'  הכסף  את  שעה,  חצי  ולזה  דקות   10 לזה  להם, 
מהמכירות חילק מרן להחזקת האברכים שלנו ולעוד כוללים, 
בשבילנו",  'מכר'  הוא  זיע"א,  מרן  של  הבא'  ה'עולם  את 
צורך  וראה  עתידנו  לגורל  חרד  "הוא  ברלינר,  הרב  הוסיף 
למכור את ה'רכוש' היקר ביותר שהיה לו, בכדי להעניק לכל 

אחד מאתנו גם סדר ג' ברוב עם".

אלפים השתתפו 
ע  ו ב ש ה
ת  ח מ ש ב
לבתו  החתונה 
גדולי  מועצת  חבר  של 
ישיבת  ראש  התורה 
דוד  רבי  הגאון  חברון 
התקיימה  השמחה  כהן, 
ישיבת  בחדר האוכל של 
מרדכי  בגבעת  חברון 
בשמחה  בירושלים, 
בוגרי  אלפי  השתתפו 

הישיבה, בסידור חופה וקידושין כובד ר"י פוניבז' הגרב"ד 
הגר"י  לציון  הראשון  בלט בהשתתפותו בשמחה  פוברסקי, 
יוסף שהגר"ד כהן ביקר בביתו להזמינו לשמחה וזאת באורח 

נדיר.

"זה לא אדם - זה אויב, זו אכזריות שאין כדוגמתה", 
כך התבטא השבוע המקובל הגאון הצדיק רבי דב 
קוק על המחבל שדקר את המאבטח אשר אלמליח 
בכניסה לתחנה מרכזית בירושלים לפני שבוע וחצי. 
הרב קוק התבטא כי דקירה בלב מרמזת לנו כי יש להתקדש 
של  בנו  באמת".  לעובדך  ליבנו  "וטהר  ולבקש  ולהיטהר 
המאבטח אופק, ביקר השבוע אצל הגר"ד קוק, ופנה בבקשה 

לעם  מיוחדת 
 : ל א ר ש י
משהו  "קבלו 
לרפואתו  קטן 
אני  אבא,  של 
מקבל  מצדי 
עצמי  על 
וחזרה  שבת 

בתשובה לרפואתו".                              צילום: הרב דוד שדה

ביום רביעי בערב, מוצאי זאת חנוכה, התקיימה בבני 
ברק מסיבת הודאה מרגשת, זאת לאחר שהרה"ג 
בסיעתא  דינר שוחרר  גיטל  חנה  בן  זאב  רפאל  ר' 
דשמיא מבית החולים תל השומר לביתו, הרב רפאל 
זאב דינר אושפז עם דלקת ריאות לפני חודש, מצבו היה קשה 
סיכוי  נתנו  לא  הרופאים  כאשר  ומונשם,  מורדם  היה  והוא 
הרופאים  פלא  ובאורח  שמים  בחסדי  זה.  ממצב  לשיקום 
הצליחו לייצב את מצבו והוא חזר לאיתנו הראשון, מדובר 

רב  של  בבנו 
'עדת  קהילת 
יוצאי  ישראל' 
הגאון  אשכנז 
אליעזר  רבי 
הוא  דינר,  הלוי 
ערך את הספרים 
הלוי'  'מקדש 

של סבו ראב"ד לונדון זצוק"ל ומחשובי האברכים בבני ברק. 
במסיבת ההודאה שהתקיימה באולם בשכונת משכנות יעקב 
הרב  המורחבת,  המשפחה  מבני  מאות  השתתפו  ברק  בבני 
דינר הודה בהתרגשות לכל אלו שהתפללו לרפואתו וביקש 
בימים  לו  לו עם השם הנוסף רפאל שנוסף  להקפיד לקרוא 
בהם שכב ללא הכרה בבית החולים, הציבור אמר את תפילת 
הקטנים שקיבלו  בניו  עם  יחד  עצומה  בהתרגשות  "נשמת" 

על ידי נס גלוי את אביהם בחזרה. 

במחלה  חלה  )מרכז(  ויז'ניץ  חסידות  מצעירי  אחד 
הידועה ל"ע, ואושפז בביה"ח שיבא בתל השומר. 
האדמו"ר מויז'ניץ ששמע כי הנער לא יוכל להגיע 
להשתתף בטיש - הגיע בעצמו לבית החולים ובסיוע 
ארגון 'רחשי לב' ערך טיש חנוכה פרטי ומצומצם עבור הנער 
הפרופ'  החולים  בית  מנהל  להשתתף  הגיע  לטיש  החולה, 
קרייס שאמר לרבי "כשאתה מגיע כולנו שמחים, אתה עושה 
רק טוב ואני מודה לך שבאת, האור שאתה מפיץ שאתה פה 

החולים".  לכל  עוזר 
למנכ"ל  הורה  הרבי 
במהלך  לצדו  לשבת 
"באתי  ואמר  הטיש 
החולה  את  לחזק 
שלנו  הוא  שלנו, 
ה'  ימין  שלכם,  לא 
חיל  חיל,  עושה 

ראשי תיבות ימי חנוכה".

גרטלר  דן  הנגיד 
תחילת  את  עשה 
בני  עם  החנוכה  ימי 
לעסקיו  סמוך  משפחתו 
במדינת קונגו, ביום שני הוא נחת 
בארץ והגיע דקות לאחר מכן עם 
יו"ר עזרא למרפא אלימלך פירר 
בני מרן ראש הישיבה  לנחם את 
זצ"ל בחזון איש 5, ביום שלישי 
בכינוס מצומצם במשרדו החליט 
הכוללים  הרחבת  על  הנגיד 

שבראשותו לעילוי נשמת מרן הגראי"ל זצ"ל.

חכמי  בישיבת  בפולין  נפתחה  האחרונים  בימים 
בראשה  ועמד  ייסד  אותה  המיתולוגית  לובלין 
מרן הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל מייסד ומחולל 
מפעל "הדף היומי", תערוכה על פועלו של המהר"ם 
שפירא זצ"ל, את התערוכה יזמו עיריית לובלין עם הקהילה 
הפתיחה  אירוע  במרכז  ה'.  קידוש  וגנזך  בוורשה,  היהודית 
עיריית לובלין העניקה תעודת כבוד לרב יהודה מאיר שפירא 
הנחשב לייחוס ראשון למהר"ם שפירא שלא השאיר אחריו 

זש"ק. 
מטלוסט  האדמו"ר  נכד  שהוא  שפירא,  מאיר  יהודה  הרב 
הגיע  שפירא,  המהר״ם  של  אחיו  שפירא  אברהם  הרה"צ 
במיוחד לפולין כדי להשתתף בפתיחת התערוכה, ואמר לכלי 
התקשורת הרבים שהגיעו לסקר את האירוע ההיסטורי "עד 
לפני שנתיים הישיבה ובכלל היהדות בפולין הייתה שייכת 

לא לשכוח  להיסטוריה, 
שייך  שהיה  משהו  אבל 
שנתיים  לפני  לעבר, 
הישיבה  את  חידשו 
עתיד  גם  שיש  והבנתי 
לא  עבר,  רק  ולא 

האמנתי שיהיה עתיד".

החובות של מרן הגר"ח קניבסקי, הכסף שחילק מרן הגראי"ל 
זצ"ל מהונו האישי, הרבי מויז'ניץ בטיש פרטי לנער החולה, 
תערוכת ענק בלובלין ובנו של המאבטח מהתחנה המרכזית 

שקיבל על עצמו שמירת שבת



טופי

פינוקי

לואי

משפחת בייבי מונקי מכילה 6 צבעים

הלהיט החדש
קפץ לארץ

קופיף דיגיטלי בעל בינה מלאכותית
וחיישני מגע ותנועה,

יכבוש את לבכם
עם יותר מ-40 תגובות! 

לסיטונאות ופתיחת מוקדי מכירה: 052-7027348

90 ₪ במקום 120 ₪ כולל משלוח
babymonkey.co.il בהזמנת בייבי מונקי באתר

קוד קופון: 2019או בטלפון: 050-3700004

קופון השקה לשבוע ימים מיוחד

USB נטען באמצעות

רי
קו

המ

ערסלו את בייבי מונקי שלכם
וגלו על מה חולם!

לחצו והחזיקו
את ראשו של 

בייבי מונקי
להפתעה טיפשית

לטפו את ראשו
של בייבי מונקי

וגלו איך הוא נהנה מזה

טפחו על הראש
של בייבי מונקי שלכם

לתגובות משעשעות

מחאו כף פעם
או פעמיים,

ראו כיצד בייבי מונקי
מחקה אתכם!

שלחו נשיקות באוויר
אל בייבי מונקי,

בואו נראה
אם יחזיר לכם נשיקה!

מסייע לקשב וריכוזמפתח אחריותמפתח אינטליגנציה רגשית

בייבי מונקי
ב - 90 ₪ בלבד

משחק
קינדר עסקים
ב 10 ₪ בלבד

במקום 40 ₪

הרב כהנמן 74 | הרב יעקב לנדא 7 | רבי עקיבא 95 הקופון תקף בסניפי  קינדר טויס



קצרים*

והמערב  המזרח  מתורת  גישות  של  שילוב  היא  הפילאטיס  שיטת 
 ⋅ והנפשי  הפיזי  המנטאלי  ברובד  הקשר  את  ומוצאות  המשלבות 
למה השיטה הזו כל כך מוצלחת? מי המציא אותה? ומדוע מי שלא 

ניסה מפסיד?

ד' בטבת תשע"ח 22/12/17 12

hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

נפש בריאה בגוף בריא

מענף  אימון  שיטה  היא  "פילאטיס 
ג'וזף  ממציאה  שם  על  כך  שנקראת  הספורט 
אופנהיים,  שושי  לנו  מסבירה  פילאטיס", 
מכשירים,  לפילאטיס   "open" סטודיו  בעלת 
כאוטודידקט  פילאטיס  ושיקומי, "גוזף  מזרן 
היה  כילד  אישית,  מהתנסות  שיטתו  את  בנה 
ואמו  הוא  מאסטמה.  סבל  ואף  וחלוש  חולה 
שונים  פתרונות  למצוא  ניסו  הנטורופטית 

ורבים שיביאו מזור לחוליו.

הזדמן  הראשוני  ניסיונו 
העולם  מלחמת  בזמן  לו 
טיפל  שם  הראשונה 
פצועי  הגרמנים  בחיילים 
גפיים והצליח להביא אותם 
מצבם.  למרות  לתנועה 
מיוחדות  מיטות  ע"י  וזה 
תנועה  המאפשרות  שבנה, 
מערכת  של  והתנגדות 
קפיצים  בעזרת  השרירים 
ורצועות. אשר במאוחר יותר 
זו "קדיאלאק"  תקרא מיטה 
מיטת  את  המציא  ובהמשך 
מאוחר  ויותר  "הרפרומר" 
את ה"וונדא צ'אר" שלדעתו 
בית.  בכל  הכרחי  רהיט  זהו 
ואי  המלחמה  סיום  לאחר 
הנאצי  השלטון  עם  הסכמה 

הפליג עם אחיו לארה"ב.

בנו  במקצוע,  אחות  קלרה,  אשתו  עם  ושם 
גישתם  ע"פ  להתעמלות  סטודיו  בניו-יורק  
ועד מהרה "גילו" את הסטודיו רקדנים רבים, 
ספורטאים אשר זיהו בסטודיו מקור להתפתח  
במצבי  גם  להתאמן  המשיכו  שיטתו  ובעזרת 
את  שיפרו  אף  ובהמשך  החלימו  פציעה, 
ביצועם בתחום עיסוקם. אנחנו יכולים לראות 
בתרגילי הפילאטיס תרגילים שלקוחים מעולם 
אהבתו  מתחומי  היו  שאלו  והשחייה  הריקוד 

של פילאטיס".

מהם עקרונות הפילאטיס?
עקרונות  אימונו  לשיטת  הביא  פילאטיס 
שיעור  לכל  מאפשרים  ואשר  בהם  שהאמין 
ואלו:  למקסימום  להגיע  מתעמל  ולכל 
תנועתיות, נשימה, התפתחות שרירים מאוזנת, 
זה  וכל  וזרימה.  קצב  דיוק,  שליטה,  ריכוז, 
כל  ולאורך  ותרגיל  תרגיל  בכל  מתרחש 

השיעור.

למה דווקא פילאטיס? 
המתאמן  את  מכריח  מכשירים  פילאטיס 
שקיימת  התמיכה  בעזרת  וזה  נכון.  לעבוד 
במהלך התרגול הן ע"י הקפיצים שניתן לשנות 

ע"י הרצועות  והן  יכולת המתאמן  ע"פ  אותם 
המאתגרות את שרירי הליבה ומעודדות אותן 
לפעול. כאשר שרירי הליבה מתחזקים, שאלו 
השכבות התחתונות יותר של מערכת השרירים 
השרירים  גם  השלד  למערכת  יותר  וקרובות 
היציבה  כששרירי  מתחזקים.  יותר  הגדולים 
האידיאלי  האיזון  את  משיג  הגוף  במקומם 

לחלוקת העומסים באופן שווה.

עקרונות התרגול בפילאטיס:
בפילאטיס הראיה היא הוליסטית. ראיית הגוף 
רק  או  הירך  לשרירי  רק  תרגיל  אין  כמכלול. 
פועל  הגוף  תרגיל  בכל  וכו',  הבטן  לשרירי 
בהרמוניה. בפילאטיס גם אם נעבוד על שרירי 
הבטן,  שריר  אסוף  על  נוותר  לא  אנו  הירך 
הנשימה  ועל  והצלעות  שידרה  עמוד  מקום 

שמלווה את התנועה.

⋅ אחת המטרות הראשונות באמון פילאטיס 
לכן  ליקויים  יציבה  הרגלי  תיקון  הוא  נכון 
היציבה  שרירי  מערכות  בין  באיזון  נעבוד 
לבין  וחיזוק  איסוף  בין  לב  נשים  השונות 

הגמישות והגברת התנועתיות בגוף.

פילאטיס היא שיטת אימון פונקציונאלית   ⋅
והרבה מהתרגילים לוקחים מתנועות שמלוות 
אותנו  ומלמד  שמכריח  מה  ביומיום  אותנו 
לעבוד ולהשתמש נכון בשירירי הגוף ביומיום 
עובדות  כשאנו  כך  פעילות  ביצוע  ובזמן 
השירירי  מיוצב,  הגוף  שלנו  הגוף  עם  נכון 
מתגייסים לפעולה, הגב לא כואב, שרירי בטן 
וקרקעית האגן שהיא נקודת החולשה במיוחד 

אצלנו כנשים. ונהנים מגוף פעיל וחיוני יותר.

אומנם  אנ-ארובי  כאימון  נחשב  פילאטיס   ⋅
שריפת השומן היא מינמלית אך בפועל נשים 
שמשלבות תזונה נכונה או סוג של דיאטה הוא 
ומהצרת  במשקל  יותר  מהירה  מירידה  נהנות 
הקפים בצורה משמעותית וזה אודות לעידוד 
מערכת  את  הפילאטיס  אמון  של  והעוררות 
החילוף  ואת  העיכול 

חומרים.

מההדגשים  אחת   ⋅
פילאטיס  של  החשובים 
הקבוצה  זו  מכשירים 
משתתפים  הקטנה5-6 
שמאפשר  מה  בשיעור. 
למדריכה להגיע לכל אישה 
לכוון  התנועה,  את  לדייק 
ולהתאים את התרגיל אליה 
למקסימום  אותה  ולהביא 
שיעור.  בכל  פוטנציאל 
לעבוד  לומדת  אישה  כל 
הגופניות  היכולת  בגבולות 
שלה ומנסה אף לאתגר אותו 
אישה  וכל  לפעם.  מפעם 
להנות  יכולה  רמה  בכל 
וגם  פילאטיס  משיעור 
עסקה  לא  מעולם  היא  עם 
כבר  גופנית,  פעילות  בשום 

מהשיעור הראשון.

מעודדים  הפילאטיס  רפורטאר  תרגילי   ⋅
הדם  זרם  את  מנקים  הלב.  של  חזק  פמפום 
המתגברת.  הזרימה  ע"י  ומלחץ  מעייפות 
להגיע  הדם  זרימת  את  מעודדים  אנו  באימון 
לכל סיב שריר ותא בגוף ולאותם נימים קטנים 
זוכים  ואינם  מוזנחים  פעילות  מחוסר  אשר 
ליחס. הנשימה שמלווה כל תרגיל מעודדת את 
זרימת החמצן לשריר ומפתחת את הראות. מה 
וחוסך  ראש.  ועד  רגל  מכף  הגוף  את  שמחיה 
מאיתנו את העייפות המצטברת של השרירים 

והכוח יגדל.

חשוב  לא  רגע  "אין  אומר  היה  פילאטיס   ⋅
 Body mind and"מחשבה ללא  רגע  ואין 
spirit מתפקדים באופן הרמוני אחד עם השני 
וזו השאיפה שלנו מצב זה יוביל אותנו להיות 

ערניים, חיים, חיוניים ומאושרים יותר!

 "open" סטודיו  בעלת  אופנהיים,  שושי 
בוגרת  ושיקומי.  מזרן  מכשירים,  לפילאטיס 

"דרור רז", ביה"ס לפילאטיס ופיזיותרפיה. 
shosh61878@gmail.com :לשאלות

יום-יומיות  רפואיות  בעיות  הן  שרירים  וכאבי  תפוס  גב 
נפוצות שרבים מוצאים אותן קשות להתמודדות. גב תפוס 
וכאבי שרירים יכולים לגרום לאי-נוחות ולשיבוש אורח חיים 
נורמלי, החל מהקימה בבוקר מהמיטה ועד אכילה ושתייה. 
בעיות אלה נפוצות גם אצל מבוגרים וגם אצל צעירים, עקב 
נכונה  לא  ישיבה  שגויה,  גופנית  פעילות  נכונה,  לא  תנועה 
ועוד. מומחי טלפארמה, בית המרקחת המקוון, מסבירים על 

המאפיינים ומציעים אופציות לטיפול בתופעה. 
הוא  לעשות  שמומלץ  הראשון  הדבר  בכאב,  חשים  כאשר 
לטפל  וניתן  אפשרי  בו.  ולטפל  הכאב  מקור  את  לבדוק 
ברור,  לא  הכאב  מקור  לעיתים  אך  עצמם,  הכאב  בתסמיני 
לגלות  בכדי  הדמיה  בדיקת  או  מומחה  בדיקת  לבצע  ניתן 

מהיכן הכאב נובע.
מאפיינים שונים עלולים להגביר את הסיכון לגב תפוס וכאבי 
שינה/ נכונה,  לא  תנועתיות  יתר,  אימוץ  דוגמת  שרירים 
ישיבה/עמידה לא תקינה, הרמת משאות כבדים, והיחשפות 

לטמפרטורה נמוכה לאורך זמן. 
ישנם מאפיינים עיקריים לכאבי השרירים:

קיצוני  כיווץ  נגרמים לאחר  -  כאבים אלו  שריר  כיווץ   .1
יפוג לאחר כמה  וקושי בהרפייתם. הכאב  סיבי השריר  של 
ימי מנוחה, כאשר השריר יחזור לאורכו הטבעי. התכווצות 
שרירים מאפיינת בעיקר ספורטאים, שלאחר אימון מאומץ 
אזלה,  השריר  להרפיית  שאחראית  הזמינה  האנרגיה 

והשרירים נשארים מכווצים.
2. מתיחת שריר   נגרמת בדרך כלל לאחר תנועה קיצונית 
ולא טובה, סיבי השריר נמתחים מעבר לאורכם הנכון. הכאב 
השריר,  בסיבי  קטנים  קרעים  ונוצרו  במידה  להחמיר  עלול 

במקרה כזה תקופת ההחלמה תהיה ארוכה מהמצופה.
לרקמת  ממושכים  נזקים  של  במקרים  בשריר    דלקת   .3
להתפתח  ועלולה  כרונית  דלקת  להיווצר  עלולה  השריר 
אפילו לבצקת. במקרים אלה ההחלמה היא ארוכה במיוחד, 
תרופות  באמצעות  ולטפל  מנוחה  לשריר  להעניק  מומלץ 

אנטי דלקתיות.
בבוקר  מהקימה  החל  בתנועה,  הגבלה  נגרמת  הכאב  עקב 
לכאבים  הסיכון  ביותר.  הקטנות  היומיות  הפעולות  ועד 
עולה עם הגברת מאמץ לא רגיל, תנועתיות לא נכונה, שינה, 
ישיבה או עמידה בתנוחות לא נכונות, הרמת משאות כבדים, 

והיחשפות לטמפרטורה נמוכה לאורך זמן.
אז מה עושים? 

כל  והפעלת  ספורטיבית  פעילות  בריא,  חיים  אורח  ניהול 
תנועתיות  ונוחה,  ארגונומית  סביבה  התאמת  השרירים, 
אביזרים  וכמובן  וישיבה,  משאות  הרמת  בעת  תקינה 
את  למנוע  יכולים  ובריאה  טובה  לשינה  אורתופדיים 
תפסו  שרירים  וכאבי  תפוס  בגב  הטיפול  דרכי  התופעה. 
פותחו  המתקדמת  הרפואה  ועם  האחרונות,  בשנים  תאוצה 
העדפתו  לפי  מקסימלית,  לנוחות  שונים  בסגנונות  מוצרים 

של המטופל.
אפשרויות הטיפול כוללות כמה דרכים:

- שימוש בתרופות ובמשככי כאבים, כולל משחות, ג'לים, 
פלסטרים, נוזלים וכדורים.

לייזר,  פיזיותרפיה,  כגון  פרא-רפואיים  טיפולים   -
אולטרסאונד וכד'. 

סיני,  דיקור  כגון  )משלימים(  אלטרנטיביים  טיפולים   -
עיסויים, גלי קול וכד'.

פלסטר   -Dicloplas הוא  הממולצים  המוצרים  אחד 
היום  במהלך  פעיל  חומר  המשחרר  הכאב  באזור  להדבקה 
מקומי  לטיפול  חיצוני  לשימוש  מיועד  הפלסטר  והלילה. 
פני תרופה  יתרון על  זיהומית. לפלסטר  ובדלקת לא  בכאב 
בבליעה בכך שצורת מתן זו מאפשרת טיפול מקומי לשיכוך 

הכאב. הפלסטר אינו מיועד בדרך כלל וילדים ולתינוקות.

התמודדות עם כאבי
שרירים וגב תפוס
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

מלאו בכל שורה או עמודה ספרות מ1 עד 9, כך שיתקבל 
הסכום הרשום בראש העמודה או השורה. אין לרשום 

ספרה אחת פעמיים באותה שורה או עמודה.
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אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

מבוך

מראה מקום

את הפתרונות יש לשלוח לפקס. 03-5796645, לציין שם, טלפון וכתובת מדויקת. בין הפותרים יוגרלו פרסים

התשבצים באדיבות עוזי קייש

זן
או

מ

נך
או

מ
זן

או
מ

נך
או

מ

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
מבנה מתקופת אלכסנדר מוקדון

////////////////////////////////////////////////////

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. מאיר עיניים
2. מדקדק עמו כחוט השערה

3. מה נורא המקום הזה

תשובות:

תשובות:

ֵּראִשׁית כח יז' ּים יט ט 2. ְיָבמֹות קכא 3. ְב ִּהִל 1. ְת

מקום         חלודה."דבכל  ידי  על  מתכת,היפגעות  1.איכול 
הוי ____ לשון חלודה" )תוספות בבא בתרא יט.(

2.כנוי לכל אחד משלושת החגים - פסח,שבועות וסוכות.  
)שמות כג יד( )בלשון יחיד(

3.פרק ברגל,ארכובה. "רגל ישרה אין להם ___" )בראשית   
רבה פרשה סה,פרק כא( )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(

 ____ "אין  לפעם.  מפעם  לספרו  בלא  השער  4.צמיחת 
אלא גידול שער" )מועד קטן טו.( )בהיפוך אותיות(

5.כהן מדין,חותן משה. )שמות ג א( )בהיפוך אותיות(
6.כנוי לזהב מובחר. "עטרת ____" )תהלים כא ד(

כג.(  ואינן עולבין")יומא  10.ניכלם,נפגע בכבודו. "ה____ 
)בלשון רבים,עבר( )בהיפוך אותיות(

מצרה.           לנמלט,מוצא  מסכנה,מחסה  12.מנוס,בריחה 
"אחישה ____ לי" )תהלים נה ט(

ל___"  תינוק  של  "שדרכו  לפרורים.  14.ריסק,חתך 
)פסחים י: (

17.שם-דבר ומשל למשהו שחולף מהר ואינו משאיר כל 
עיקבות. "מחיתי כ____ פשעיך" )ישעיה מד כב(

1.עוז,כוח,גבורה. "אפו ו___ מלחמה" )ישעיה מב כה(
2.יובש,חורב. "ושאף ____ חילם" )איוב ה ה(

3.עצבות,שיעמום,דכדוך."ו____   ____ תיבשו-גרם" )משלי יז 
כב(

4.מהי הסיבה והכוונה? מדוע? "___ טעם?" )שבועות ד ג(
5.עוז,גבורה,עוצמה. "עם רב אתה ו___ " )יהושע יז יז(

7.קיצור המילים : ראש ישיבה.
9.בן ישוב לא-גדול,בן-עיירה. "ה__ שקבל שדה" )דמאי ו ד(

11.חסון,חזק,אביר. "מי כמוך ____" )תהלים פט ט(
12.כנוי לסוחר. "____ בידו" )הושע יב ח(

14.כנוי רווח במקרא ובתלמוד לימי חג הסוכות."בירח האתנים 
ב____" )מלכים א ח ב(

15.ילדים קטנים. "אנשים ונשים ו____" )ירמיה מ ז(

העמוד טעון גניזה

1.שלטון,ממשלה. "בארץ יורש __" )שופטים יח ז(
4.דבר רך כעין צמר או צמר-גפן,בלויי בגדים וכו' "ב___ שבאזנה 

וב___ שבסנדלה")שבת ו ה(
"ויכרתו  והעלים.  הענבים  אשכולות  את  הנושא  גפן  של  6.ענף 

משם ____" )במדבר יג כג(
8.מפרשיות השבוע.

10.עת,מועד.  "והגיע ____ המקרא" )ברכות ב א(
)שיר  ה____"  מן  "מציץ  בקיר,אשנב,צוהר.   חור  או  11.חריץ 

השירים ב ט( )בלשון יחיד(
13.מי שביטנו גדולה. "שור __ ופרסתן" )חולין ס.(

14.כלום מן הדין הוא כי האשם האמיתי יפטר בלא-כלום והחף 
מפשע ישא בעונש?"טוביה ____ וזיגוד מינגד" )פסחים קיג: (

16.דוחק,מצוקה,סבל. "ראה ראיתי את ___")שמות ג ז( )בהיפוך 
אותיות(

סמוך  שהוא  קנים."העמר  או  עץ  של  או  אבן  של  17.גדר,קיר 
ל____" )פאה ו ב(

18.צאצא,אחד מזרעו של אדם בדורות שלאחריו.   "שם ושאר 
ו____ ונכד" )ישעיה יד כב(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1.חרק, בעל חיים קטן שיש לו כנפיים או שהיו לו כנפיים 
ונתנוונו. "וכל  __   __" )דברים יד יט(

כפי"   ____ ואת  עניי  קשה."את  7.עמל,מאמץ,עבודה 
)בראשית לא מב(

8.כל סוד לא יבצר ממנו,הכל גלוי וידוע לפניו.   "וכל ___ 
לא-אנס לך" )דניאל ד ו(

9.מתנוסס ברוב הדרו. "בנוי ל____" )שה"ש ד ד(
11.מעיים, האיברים הפנימיים בגוף."וה____ מדיחין אותן 

שלשה פעמים" )תמיד ד ב(
ועד- רגל  למעלה,כולו,בשלמות."מ____  ועד  13.מלמטה 

ראש" )ישעיה א ו(
15.קיצור המילים : פת לחם.

16.צרה,פורענות,אסון."פן אראה ב___" )בראשית מד לד(
18.צעיר,רך בשנים. "____ ימים" )ישעיה סה כ(

19.עבוט,משכון. "אם תתן ____" )בראשית לח יז(

1. "מרן" 2. הראב"ד 3. הכינוי "הקדוש" 4. כן 5. מקובל 6. 
פירושים לשולחן ערוך 7. בצפת 8. שו"ת מן השמים9. ר' 
יהודה החסיד 10. "ספר חרדים" 11. רבנו יעקב תם 12. 
ספרי סיכומי דינים 13. לא 14. ר' יהודה הלוי 15. האר"י 16. 

הרמב"ם
1. כינויו של ר' יוסף קארו

2. בעל "ההשגות" על "משנה תורה"
3. מה המשותף ל "אור החיים", האלשיך, השל"ה?

4. האם ר' חיים בן עטר היה בא"י?

5. ר' שלום שרעבי היה: פרשן, פוסק, מקובל?
6. מה המשותף ל"מגן אברהם", "טורי זהב", 

"שפתי כהן"?
7. באיזה מקום כתב ר' יוסף קארו את ה"שולחן ערוך?

8. כיצד נקרא ספרו של ר' יעקב ממרויש שבו 
שאלות - חלים?

9. מי חיבר את "ספר חסידים"?
10. ר' אלעזר אזכרי חיבר את...

11. כתב את "ספר הישר"
12. מה המשותף ל"משנה ברורה" ו"כף החיים"?

13. האם הרמח"ל היה בתקופת ה"ראשונים?
14. מספרים שנדרס ע"י פרש ערבי בירושלים

15. ר' חיים ויטאל, ר' שלמה אלקבץ היו תלמידי...
16.מי כתב את "משנה תורה"?
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