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ארי קלמן

הקואליציה  ראשי  ישיבת  במהלך  חשיפה: 
שהתקיימה השבוע, כאשר דנו ראשי המפלגות 
החורף  במושב  שיעלו  החוקים  על  ביניהם 
ביטן  דוד  ח"כ  הקואליציה  יו"ר  פנה  הקרוב, 
משה  השר  כולנו  ליו"ר  בישיבות  המשתתף 
המכינה  בוועדה  נציג  להחליף  וביקש  כחלון 
את חוק הגיוס. בוועדה חברים השר יריב לוין, 
מקלב,  אורי  הכנסת  חבר  שקד,  איילת  השרה 
אריאל  לשעבר  השר  פרוש,  מאיר  השר  סגן 
אטיאס וחברי הכנסת עודד פורר ומירב בן ארי. 
על  לכחלון  ביטן  אמר  מתאימה"  לא  "היא 
שישב  גורם  ע"פ  כך  ארי,  בן  מפלגתו  חברת 
היה שהיא תעכב את  ביטן  בחדר. החשש של 
קידום חוק הגיוס. כחלון סירב לענות לבקשתו 
של ביטן אך התחייב לשוחח עם בן ארי שלא 

תפגע בקידום החוק. 
לאחרי  שעות  הגיעה  הבקשה  כי  נציין 
התקפת  בעקבות  בטוויטר  צייצה  ארי  שבן 

ראה"מ על המפכ"ל רוני אלשיך. " אדוני ראש 

הממשלה, הבעיה היא לא במפכ"ל אותו בחרת 

בעצמך", כתבה בן ארי ועוררה את זעמם של 

גם  היא  הבעיה  לדבריה,  הקואליציה.  ראשי 

תפקידם,  את  המבצעים  משטרה  "בחוקרי  לא 

עם  אצלך".  היא  הבעיה  מחקירות,  בהדלפות 

הדרישה של  בין  קשר  שום  אין  כי  יצוין  זאת, 

ביטן לציוץ. 

בעקבות פרסום הדברים על ידי 'קו עיתונות', 

היה  זה  "בבוקר  ארי:  בן  מירב  חה"כ  הגיבה 

החרדים, בערב זה ביטן, אבל הם לא מחליטים 

הקואליציה  יו"ר  נשארת".  אני  לצערם  עליי, 

את  "   ביקשתי  וכתב:  לפרסום  הגיב  ביטן  דוד 

הבקשה מכחלון גם לפני שבועיים לפני הציוץ. 

את  תוקפת  היא  למדה שאם  ארי  בן  בלי קשר 

ויוצאת  פרסום  מקבלת  היא  הממשלה  ראש 

מהאנונימיות".

ארי קלמן

המוניציפאלית,  הבחירות  למערכת  שנה 
רשימות  להגשת  בהיערכות  מתחילים  ובשטח 
– כבר מעכשיו. אתמול )ה(, פרסם מנכ"ל ש"ס 
הוזמנו  הם  ובה  לנציגים  הודעה  ביטון  חיים 
לכנס שייערך בעוד שבועיים בהשתתפות השר 

דרעי וחברי הכנסת.
הבחירות  מערכת 
הקרובה, תהיה משמעותית 
ביותר עבור ש"ס. המפלגה 
רשימות  עם  תתמודד 
במסגרת  שירוצו  מקומיות 
'יחד' ונציגים רבים  מפלגת 
הקודם  היו"ר  עם  המזוהים 
את  לפנות  ייאלצו  בש"ס 
בש"ס  גורמים  מקומם. 
בוודאות,  כי  מבהירים 
משמעותי  ריענון  יתרחש 
ברשימות בערים בכל רחבי 
את  יפנו  ומבוגרים  הארץ 

מקומם לצעירים מהם. 
המרתקת  ההתמודדות 
חרדיות,  ערים  בשני  היא 
מצבה  עדיין  ברור  לא  שם 
היא  הראשונה  ש"ס.  של 

שנים,   4 לפני  שהתקיימו  שבבחירות  אלעד 
ישראל  לטובת  העיר  ראשות  את  הפסידה 
קלוקלת.  התנהלות  של  שנים  לאחר  פרוש, 
תציב  ש"ס  אם  ברור  לא  הקרובות  בבחירות 
חיצוני.  במועמד  או שתתמוך  מועמד מטעמה 
גורמים המעורים בפרטים, כעת ממתינים  לפי 
מועמד  תריץ  שאולי  התורה'  'דגל  להחלטת 

מטעמה. 
היא  לגביה  המצב  ברור  שלא  נוספת  עיר 
משה  העיר  בראשות  עומד  כיום  שמש.  בית 
אבוטבול מטעם ש"ס, אך ייתכן כי דגל התורה 
דווח  לאחרונה  מטעמה.  אחר  מועמד  תציב 
'דגל  בין  שהושגו  סיכומים  על  עיתונות'  ב'קו 
לידי  תועבר  העיר  ראשות  כי  לש"ס  התורה' 
אך   ,2018 בבחירות  'דגל' 
שמש  בית  עיריית  ראש 
הבהיר  אבוטבול  משה 
השבוע כי "אין שום הסכם 
שש"ס חתומה עליו כביכול 
את  להעביר  אמורה  היא 
אחרת,  למפלגה  הראשות 
אני משוחרר מכל מחויבות 
ואין  דיל  אין  ל'דגל', 

רוטציה". 
מועמד  כי  האפשרות  על 
אמר  מולו  יתמודד  חרדי 
חושש  לא  "אני  אבוטבול: 
אך  כפולה,  מהתמודדות 
במידה ויהיה מולי מתמודד 
החרדי,  מהמגזר  נוסף 
החילונים בבית שמש ינצלו 
מועמד  להציב  השסע  את 
החרדיות  שבמפלגות  מקווה  אני  מטעמם, 
לא  היא  מועמד  הצבת  כי  להבין  ישכילו 
המטרה אלא הצבת היעדים". אבוטבול הוסיף: 
תעורר  החרדי  במגזר  ראשית  דו  "התמודדות 
לחרדים  סכנה  ותביא  החילוני  התיאבון  את 

בבית שמש".

ארי קלמן

מרצ  יו"ר  הודיעה  האחרון  שלישי  ביום 
יולי  הכנסת  ליו"ר  גלאון  זהבה  הכנסת  חברת 
מנת  על  מהכנסת  מתפטרת  היא  כי  אדלשטיין 
לתפקידה  הקרובים  החודשים  את  להקדיש 
הבחירות  שיטת  את  לשנות  כדי  מרצ,  כיו״ר 

ולהנהיג פריימריז פתוחים.
שעליה  להבנה  הגיעה  היא  כי  אמרה  גלאון 
לעבוד במשרה מלאה כיו״ר המפלגה ולהשקיע 
מרצ  של  כוחה  להגדלת  במאבק  זמנה  כל  את 
חדשים.  לקהלים  השורות  פתיחת  באמצעות 
מוסי  ימלא  בכנסת  מרצ  בסיעת  מקומה  את 
רז  מוסי  המפלגה.  כמזכ״ל  היום  ומשמש  רז, 
נרגש  "אני  אמר:  בכנסת  גלאון  את  שיחליף 
ובטוח  אליהן  נכנס  שאני  הגדולות  מהנעליים 
שזהבה עוד תחזור לכנסת בראש סיעה גדולה".
גלאון הסעירה לא מזמן את הציבור החרדי 

מסית  פוסט  החברתית  מרשת  פרסמה  כאשר 
נגד הציבור החרדי בו כתבה "הממשלה הולכת 
לשרוף עוד 52.5 מיליון שקלים מהכסף שלכם 
סכום  את  "להתאים  כדי  הישיבות  תקציב  על 
בכך,  בישיבות".  התלמידים  למספר  התמיכה 
יגיע תקציב הישיבות לשיא של כל הזמנים – 

1.22 מיליארד שקל".

מצפה  לא  אפילו  "אני  כי  הוסיפה  גלאון 
התרגלו  כבר  הם  להתנגד.  בממשלה  ממישהו 
כסאות  על  לשמור  כדי  במיליארדים  לסחור 
עור הצבי שלהם סביב שולחן הממשלה. אבל 
עסוקים  האופוזיציה  את  גם  לראות  מפחיד 
מכדי  עתידיים  קואליציוניים  בחישובים 
הסערה  בעקבות  הזה."  הכסף  עבור  להילחם 
גלאון התנצלה והסירה את הפוסט. גלאון היא 
חברת הכנסת ה- 16 שפורשת מאז תחילתה של 

הכנסת ה- 20.

ארי קלמן

אם עד לפני שלוש שנים איש לא הכיר את 
שמו של חה"כ אורן חזן, כיום אין אדם שלא 
זכה להכיר את חה"כ הפרובוקטור בכנסת. כעת 
מצהיר חה"כ אורן חזן כי הוא צפוי להתמודד 
נתניהו.  עידן  לאחר  הממשלה  לראשות 
" בארה"ב נבחר נשיא כנגד כל הסיכויים. בחור 
בן 31 נבחר לקנצלר באוסטריה". כתב נתניהו 
לתפקיד  קורץ  סבסטיאן  של  נצחונו  בעקבות 

קנצלר אוסטריה. 
הטוויטר  ברשת  בציוץ  והצהיר  הוסיף  חזן 
"אם ביבי לא יתמודד, רה"מ הבא של ישראל 
אכן  וחזן  במקרה  מ-40".  פחות  בן  יהיה 
לראשות  ולאחמ"כ  הליכוד  לראשות  יתמודד 
השר  מול  מתמודד  עצמו  את  ימצא  הממשלה 
כץ  ישראל  גלעד ארדן,  והשרים  לשעבר סער, 
ויו"ר הכנסת אדלשטין ששמם עלה כמועמדים 

לאחר עידן נתניהו. 
מקבלת  הייתה  לא  הזו  הידיעה  בעיקרון, 
חזן  של  הפרובוקציות  בעקבות  התייחסות 
אחרי  אך  טראמפ.  הנשיא  עם  הסלפי  בראשם 
ארה"ב,  לנשיאות  טראמפ  דונלד  של  הניצחון 
יהיה  אכן  חזן  אולי  להמתין  ממליצים  היינו 

ראה"מ.
וגם השבוע, כרגיל, המשיך חבר הכנסת חזן 
של  להתפטרותה  בתגובה  משלו.  בשערוריות 
חברת הכנסת זהבה גלאון, הוא כתב כי "זהבה, 
מברך אותך על החלטתך המתבקשת להתפטר 
הכיעור  לאור  צפוי  מהלך  מהכנסת,  סוף  סוף 
הדרך.  כל  מולך  שהצבתי  מהמראה  שנשקף 
הכנסת הופכת היום ליפה יותר". מי שזעם על 
שכתב:  גליק  יהודה  הכנסת  חבר  היה  הציוץ 
ישראל  בכנסת  חבר  מתבטא  שכך  "מתבייש 
השיח  טינוף  בפרט.  הליכוד  ומסיעת  בכלל 

הציבורי באופן הכי רדוד ומגעיל שאפשר".

קרע בקואליציה: 
ביטן נגד בן ארי

הבחירות המוניציפאליות: 
ש"ס מתכנסת

 מוסי רז במקום גלאון

חזן מכריז: אתמודד 
לראשות הממשלה

על רקע החשש מאי העברת חוק הגיוס, יו"ר הקואליציה 
ארי  בן  מירב  הכנסת  חברת  של  פיטוריה  את  ביקש 
מהוועדה המכינה את חוק הגיוס בה חברים גם מקלב, 
פרוש ואטיאס  בן ארי הגיבה: "בבוקר זה היה החרדים, 

בערב זה ביטן, אבל הם לא מחליטים עליי"

אך תישאר  מהכנסת,  פורשת  גלאון  זהבה  מרץ  יו"ר  שנה   15 אחרי 
יחליפה כחבר כנסת, 15 שנה  רז   מוסי  כיו"ר המפלגה  בתפקידה 
הבחירה  שיטת  את  לשנות  המטרה:    המשכן  את  שעזב  לאחר 

במפלגת מרצ

בן  יהיה  ישראל  של  הבא  רה"מ  יתמודד,  לא  ביבי  "אם 
  חזן  אורן  הכנסת  חבר  השבוע  הכריז  מ-40",  פחות 
הממשלה,  לראשות  יתמודד  כי  הודיע  הססגוני  הח"כ 

במה שעשוי להתפרש גם כהודעה סאטירית 

חשיפת 

'קו עיתונות'

פרסום 

ראשון

שנה נותרה עד הבחירות המוניציפאליות, אך השטח 
 מנכ"ל ש"ס חיים ביטון הזמין את  מתחיל לפעול 
חברי ש"ס לכינוס היערכות  ההתמודדות העיקרית: 

אלעד ובית שמש
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להרשמה:  2245* )שלוחה 3(
הלימודים מתקימים בשלוחת בני ברק

תצאו 
...3 ...2 ...1

ענים ק
עם מיטב הקורסים 
המקצועיים ביותר

2
התמקצעו

 מקצוענים
לשוק העבודה

3
תצאו

1
הזדרזו להרשם לקורסים
הנפתחים בימים הקרובים

 חייגו

מסתיימת ההרשמה למגוון הקורסים:

אחרוניםמקומות 

הנדסאי אדריכלות*הנדסאי חשמל*הנדסאי בנין*

מטפלותמזכירות רפואיתהנדסאי תוכנה*

ניהול מערכות משרדחשבות שכר

ניהול מחסן ממוחשבהנהלת חשבונות 1+2

מסתיימתההרשמה 

CBT

הנהלת חשבונות 3

מיוחדמחיר 

בעיצומהההרשמה 

אחרוניםמקומות 

*אפשרות למימון מלא, 
מלגות גבהות לנשים בכפוף לקריטריוני מה״ט.בכפוף לקריטריונים ואישור משרד העבודה.
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 סוריה: מפלה לדאע"ש
'א-רקה'.  הסורי  במחוז  בירתם  את  כבשו  הכורדים  הכוחות  לדעא"ש:  מפלה  עוד 
לבירת  הנחשבת  'א-רקה'  מהעיר  ולוחמים  אזרחים  פינוי  על  להסכם  הגיעו  הכוחות 
לא  ההסכם  כי  הודיעו  דעא"ש  נגד  הפועלים  הכוחות  קואליציית  בסוריה.  דעא"ש 
כולל לוחמי דעא"ש שאינם תושבי המקום, אותם מבקשים כוחות הקואליציה לתפוס. 
בעיר שוהים עדיין לוחמי דעא"ש וביניהם גם שאהידים המוכנים ומסוגלים לפעולות 
דמוקרטים',  'סורים  כוחות  לצד  כורדים  כוחות  בידי  התנהל  העיר  כיבוש  התאבדות. 

בסיוע אווירי של כוחות הקואליציה. 
דוברות  גם  הקרובים,  בימים  קרבות  עוד  יתנהלו  בעיר  כי  הודיע  דעא"ש  דובר 
הקואליציה אמרה כי הדברים יארכו עוד כמה ימים. במקביל, עיראק הציבה אולטימטום 
בפני הכוחות הכורדים להתפנות עד הלילה בחצות ממחוז כרכוב, אותו כבשו הכוחות 
לכוחות דעא"ש. מדובר במחוז  עיראק הפסיד  יותר מ3 שנים כשצבא  לפני  הכורדים 

עתיר נפט אותו שואבים הכוחות הכורדים ומייצאים ללא הסכמת המשטר. 

 מרוקו: צעקות לעבר עמיר פרץ
במהלך כינוס שהתקיים במרוקו, התפרץ חבר פרלמנט מקומי לעבר חה"כ עמיר פרץ 
רצוי כאן". חברי פרלמנט  אינך  וקרא לעברו: "אתה פושע מלחמה.  שהשתתף בכנס 
נוספים שולהבו והצטרפו אף הם לקריאות. חה"כ לשעבר מגלי והבה שהשתתף אף 
הוא בכינוס יצר להגנת חבר הכנסת פרץ וקרא לעבר תוקפיו: "אתם מייצגי האיסלאם 
הקיצוני. מי שמנסים להרוס את מרוקו לא יכולים לתקוף את מי שנולד כאן". בתום 
העימות, התנצל הנציג המרוקאי ב'פרלמנט למען מדינות היום בתיכון' בפני חה"כ פרץ 
באומרו כי מדובר במיעוט קולני שאינו מייצג את הלך הרוחות במרוקו. הוא הוסיף כי 

פרץ הוא לא רק אורח רצוי אלא אדם שמבקש לקדם שלום.

 איראן: שר החוץ מאיים
נשיא  להודעת  לראשונה  השבוע  התייחס  זריף  ג'וואד  מוחמד  האירני  החוץ  שר 
ארצות הברית על הטלת הסנקציות נגד 'משמרות המהפכה' ומודיע כי החל מעתה, "כל 
האיראנים יחדיו הם משמרות המהפכה". בהודעת גינוי לארצות הברית הבהיר זריף, כי 
איראן מתנגדת לניסיונות ארצות הברית לחבל בהסכם הגרעין וכי "אנו עומדים איתנים 
לצד אלו שמגנים עלינו ועל האזור מתוקפנות ומטרור – טראמפ עוד ישלם על צעדיו 
כי הם אינם  ורוסיה שהודיעו  כיוון בדבריו למדינות אירופה  זריף  הטיפשיים". אמר. 
עומדים מאחורי הודעת ארצות הברית וכי מבחינתם ההסכם ממשיך להיות שריר וקיים. 
כזכור, ראש ממשלת בריטניה מיי, קנצלרית גרמניה מרקל ונשיא צרפת מקרון פירסמו 
יחדיו הודעה משותפת בה דרשו מטראמפ לשקול שוב את ההחלטה המשמעותית שלא 

לאשרר מחדש את הסכם הגרעין.

 אוסטריה: היהודים בעד קורץ
רצון  שביעות  השבוע  הביע  גולדשמידט  פנחס  הרב  אירופה  רבני  ועידת  נשיא 
הביע  מנגד  אוסטריה,  של  הבא  לקנצלר  קורץ  סבאסטיאן  מר  של  היבחרו  נוכח 
הקהילה  בלב  דאגה  המעוררת  הקיצוני  הימין  של  החירות  מפלגת  מהתחזקות  חשש 
חירויות  על  לשמור  להמשיך  תשכיל  אוסטריה  כי  תקווה  'אנו  הוסיף  עוד  היהודית. 
הפרט וחופש הדת באוסטריה בעתיד'. כזכור בעת כינוס הועדה המתמדת של 'ועידת 
רבני אירופה' בוינה לפני כשנה וחצי אירח סבסטיאן קורץ את הרבנים לארוחת בוקר 
כשרה במשרד החוץ בוינה. במהלכה נשא נאום אוהד במיוחד ליהודים והביע נחישות 
למאבק באנטישמיות. 'איננו יכולים, לצערנו, למחוק את ההיסטוריה, אבל לא שכחנו. 
תופעה  בכל  חורמה  מלחמת  המשך  ומשמעותו;  היהודי  לעם  גדול  חוב  לאוסטריה 

אנטישמית, הישנה והמיובאת'.

 צרפת: האינטרפול מחפש ישראלי
בשנת 1999 הוגש כתב אישום חמור נגד דעאל אביחיל, ישראלי בעל אזרחות צרפתית 
לאחר  לאחרונה,  עלה  אביחיל  של  שמו  משפחתו.  בני  בתקיפת  הואשם  הוא  ובו   –
והאינטרפול.  שפורסמה בתקשורת רשימת הישראלים המבוקשים ע"י מדינת ישראל 
אביחיל נחקר על ידי משטרת ישראל, ועל פי כתב האישום, הודה במעשים – אך לאחר 
החקירה, טען כי ההודאה נגבתה ממנו בכוח ובאיומים. אלא, עם מעברו לצרפת, בוטל 
האישום כנגדו זאת בשל אי שיתוף פעולה מצד הרשויות בישראל. "השופט הצרפתי 
העביר מספר בקשות למדינת ישראל על מנת שזו תשתף פעולה עם ההליך – אך לא 

זכה להתייחסות", אומר עו"ד יסלוביץ', פרקליטו של הנאשם.

כותרות השבוע בעולם
העולם

בעריכת חיים פרידלנדר

אבי רבינא

לקראת  התורה  בני  אלפי  בקרב  היערכות 
יום ההילולא הרביעי למרן הגאון רבי עובדיה 
יוסף זצ"ל. עצרות תפילה, כינוסים ושיעורים 
ממוצאי  החל  לקברו  המונית  ועליה  לזכרו 
השבת הקרובה פרשת נוח לקראת יום פטירתו 

שיחול ביום שני ג' חשוון בשבוע הבא.
כמידי שנה מאז פטירתו של מרן - מתקיימת 
על קברו עצרת מרכזית ביום ההילולא שלו, 
לג'  אור  ערב,  לפנות  ראשון  ביום  והשנה 
העולים  רבבות  לקליטת  מתכוננים  חשוון, 
סנהדריה  החיים  בבית  קברו  את  שיפקדו 

בירושלים.
תתקיים  בו  ענק  אוהל  מוקם  במקום 
בשעה  ובתחינה  בתפילה  המרכזית  העצרת 
ישראל  גדולי  בהשתתפות  בלילה   12:30
את  ילוו  קרה  ושתייה  כיבוד  המשפחה.  ובני 
המבקרים. האוהל יהיה נוח ומתאים לתפילת 

ההמונים.
המשטרה  נערכת  האירוע  אבטחת  לצורך 
שוטרים,  עשרות  חלק  נוטלים  זה  ובמבצע 
החל  נוספים.  וגופים  סדרנים,  מתנדבים, 
הכוחות  ייפרסו  ראשון  ביום   17:00 מהשעה 
שמואל  אילן  בר  בצומת  לקברו  בסמיכות 

הנביא בירושלים.
יתכנסו  בערב   6:00 בשעה  ראשון  ביום 
לעצרת  דעת  יחווה  המדרש  בבית  המונים 
חכמי  מועצת  נשיא  בראשות  לזכרו.  מרכזית 
חברי  כהן,  שלום  רבי  הגאון  מרן  התורה 
מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני, 
ראובן  רבי  והגאון  מאיה  משה  רבי  הגאון 
אלבז. כמו כן ישתתפו ויישאו דברים ובני מרן 

זצ"ל הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, הגאון 
רבי דוד יוסף, הגאון רבי אברהם יוסף והגאון 

רבי משה יוסף.
לציונו  אלפים  יעלו  כולו  היום  לאורך 
של  ביתו  תורה.  וגדולי  רבנים  בראשות 
נוף  הר  בשכונת  הקבלן  ברחוב  זצ"ל  מרן 
ביום  הרחב  לציבור  פתוח  יהיה  בירושלים 
שעות  עד  בבוקר   8:00 מהשעה  ההילולא 
הערב. ההמונים שיעלו לבית מרן זצ"ל ידליקו 
נר נשמה ויקראו פרק תהילים לעילוי נשמתו.

גדולי  כי בהוראת  מארגני העצרת אומרים 
והשירה  להילולא  שמעבר  הוחלט  ישראל 
הספד  של  עצרת  לקיים  ראוי  והסעודות, 
סמוך  הדור  גדולי  יישאו  אותם  ודרשות 
לציונו, וזאת עקב דברי חז"ל כי ח"ו תלמיד 
חכם שלא נספד כהלכה זהו סכנה לדור. לכן 
למשא  תוקדש  המרכזית  שהעצרת  הוחלט 

גדולי ישראל סמוך לציונו.
ההיערכות הלוגיסטית כוללת תכנון מדויק 
של מערך הסעות לשינוע רבבות המתפללים 
במתחם  מתאים  אירוח  הארץ,  רחבי  מכל 
האהל שיוקם במתחם בית העלמין בסנהדריה. 
לשם כך, נבנה אוהל ענק בו ימצאו המבקרים 

אוכל ושתייה.
עשרות  ייצאו  ההילולא',  'יום  במהלך 
אוטובוסים מכל נקודה ויישוב ברחבי הארץ, 
לכיוון ציונו של מרן זצ"ל. במשטרה מדגישים 
כל העת כי לא תותר מעבר לכלי רכב פרטיים 
למקום.  ההילולה  שעות  בכל  לציונו  בסמוך 
מהציבור  מבקשים  התנועה  אגף  קציני 
הלחץ  בשעות  בלבד.  בתח"צ  למקום  להגיע 
בסמוך  רכב  כלי  תנועת  תחסום  המשטרה 

לצומת בר אילן.

רבבות צפויים לעלות לקברו של מרן הגר"ע יוסף 
זצ"ל ביום שני הקרוב, לרגל יום היארצייט הרביעי 
ואלפים  לציבור  פתוח  יהיה  מרן  של  ביתו  גם   
במסגרת    נשמה  נרות  ולהדליק  להגיע  צפויים 
צמוד  פיקוח  מיוחד,  הסעות  מערך  ההיערכות: 
של המשטרה ולוגיסטיקה לאספקת שתיה ומזון 

השבוע: 4 שנים 
לפטירת מרן הגר"ע 

יוסף זצ"ל

העצרת ביחווה דעת אשתקד
צילום: יעקב כהן



משרד החינוך מתכבד להודיע כי ניתן להגיש בקשות לסיוע. לפי החוק לסיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה 
וסטודנטים נזקקים, התשע”ז-2016 )להלן-החוק(.

להלן עיקרי תנאי הזכאות לסיוע ללומדי תורה נזקקים לפי החוק:

לומד תורה, הורה לשלושה ילדים קטינים לפחות, אשר מדווח כדין כלומד יום שלם או שני חצאי יום 
בכולל/ים הנתמך/ים בעבור לימודיו על ידי המשרד, זכאי לסיוע בתנאים הבאים: אם הכנסותיו, הכנסות 
אשתו וילדיו הקטינים )למעט המלגה מהכולל( אינן עולות על 14,440 ₪ בכל השנה. לעניין זה, כל מרכיבי 
השכר נלקחים בחשבון )שכר ברוטו(. אין בבעלותם נדל”ן מה-1.1.2017 - מלבד דירת מגורים אחת, והם 

אינם מקבלים תשלום מהביטוח הלאומי מלבד קצבת ילדים וקצבת נכות עבור ילד.

לומד תורה זכאי לסיוע כלכלי אף אם בבעלותו, בבעלות בת זוגו או ילדיו עד גיל 18, רכב מנועי אשר 
שוויו אינו עולה על 25,000 ₪, או אם נוהגים ברכב כגון זה מנהג בעלים. שווי הרכב ייקבע לפי מחירון 

יצחק לוי כפי שיפורסם בחודש ינואר 2018.

הזכאות לסיוע מוגבלת ל -5 שנים.

החוק עוסק בשתי קבוצות זכאים:

לומדי התורה העומדים בכל תנאי הזכאות יהיו זכאים לסיוע בתקופת זכאות ראשונה של 5 שנים  א . 
מלאות )60 חודשים(. התקופות שבהן התקבלו מלגות לפי החלטות ממשלה קודמות בשנים -2011

2014, 2016-2017, יימנו בכלל 60 החודשים. לומדי התורה שטרם הסתיימה תקופת זכאותם של 
5 שנים, זכאים לסיוע בגובה של 1,040 ₪ לחודש עד מלאות 60 חודשים לקבלת הסיוע, בכפוף 

לתקציב המוקצה לעניין.

לומדי התורה שהשלימו תקופת זכאות של 5 שנים מלאות, וממשיכים לעמוד בכל התנאים המנויים  ב . 
בחוק, יוכלו לקבל סיוע במסגרת הוראת מעבר לפי החוק עד שנת 2020, מתקציב נפרד שיחולק 
בין הלומדים שעברו את תקופת הזכאות. כפי הנראה, בשנת 2018, סכום הסיוע לקבוצה זו יהיה 

נמוך מסכום של 1,040 ₪ לחודש. 

www.education.gov.il/mt :ניתן לעיין בנוסח החוק ובתנאי הזכאות, באתר של האגף בכתובת

לומדי התורה הרואים עצמם זכאים לקבלת הסיוע בהתאם לתנאים, מוזמנים להגיש בקשות לסיוע. 
בתקופה הקרובה יישלחו בדואר טפסי הבקשה לסיוע ללומדי התורה שקיבלו תשלומי סיוע כלכלי 
בשנת 2017. כמו כן, ניתן לקבל את טפסי הבקשה, באגף מוסדות תורניים במשרד החינוך, לפי הכתובת 
הרשומה מטה, או להורידם מאתר האינטרנט של האגף. יצוין כי הטופס וההסבר להגשת הבקשה, יופצו 

למוסדות התורניים באמצעות המערכת הממוחשבת תלמו“ד.

ניתן להגיע ולהגיש את טופס הבקשה במשרדי האגף בכתובת הרשומה מטה, או לשלוח אותו בדואר, 
שיגיע למשרד עד למועד המפורט בהמשך. 

טופס מקוון – לחילופין ניתן להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון – טופס זה מאפשר את הזנת 
הפרטים המבוקשים באמצעות האינטרנט ושליחת הבקשה. יש לצרף את המסמכים הנדרשים ובסיום 
 ההזנה יש לשלוח אותו באופן מקוון למשרדנו. את הכניסה לטופס המקוון ניתן למצוא בלינק הבא:

https://kohelet.edu.gov.il
באחריות כל לומד תורה, הרואה עצמו זכאי לסיוע, להגיש טופס בקשה לסיוע במועד. את הבקשות 

לסיוע יש להגיש למשרדנו עד יום י”ב כסלו התשע”ח )30.11.2017(.

ניתן להגיש בקשה לסיוע אחת לשנה בלבד. בקשות שלא יגיעו עד למועד האמור יידחו, ולא ניתן יהיה 
להגיש בקשה במועד אחר ולקבל סיוע ללומדי תורה בכל שנת 2018, עד לפרסום מועד נוסף להגשת 

בקשות לקראת שנת 2019.

הבקשות לסיוע יובאו להחלטת ועדת הסיוע הכלכלי ללומדי תורה במשרדנו. הוועדה תבחן את זכאות 
המבקשים ותאשר את הזכאות לסיוע ואת סכום הסיוע החל מחודש ינואר 2018, בהתחשב במספר 

הזכאים, ובתקציב שהוקצה לקרן הסיוע.

מדינת ישראל
משרד החינוך

אגף בכיר מוסדות תורניים

קול קורא
להגשת בקשות סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה נזקקים

כתובתנו: אגף בכיר מוסדות תורניים,
רח’ בית הדפוס 20 ירושלים, קומה 9. מיקוד 9548323, טל’ 02-5604545,

זמני מענה טלפוני בימים: א’, ד’, ה’: 12.00-10.00, יום ב’: 15.00-13.00
זמני קבלת קהל בימים: א’, ד’, ה’: 14.30-13.00, יום ב’: 10.00-12.00

 www.education.gov.il/mt :כתובת אתר המשרד
www.gov.il : כתובת אתר ממשל זמין 
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אנשי חינוך
בוגרי אונו

דרושים

למסלול ההצלחה שלך: 072-259-2845

בוא לעשות את זה כמו שצריך ולקבל את 
 B.A. הכלים הכי מקצועיים עם תואר אקדמי

בחינוך וחברה של הקמפוס החרדי אונו,
שיפתח בפניך עולם חדש של אפשרויות 

תעסוקה:

 עבודה עם נוער בסיכון
 הנחיית הורים, הנחיית קבוצות

 עבודה עם ילדים בעלי לקויות שונות וטיפול בנושרים ממערכת החינוך
 ריכוז קהילתי ותפקידי הדרכה שונים

 ניהול מוסדות תרבות וחינוך וניהול פרוייקטים חינוכיים וחברתיים

אם אתה בעל גישה טיפולית, רגישות לנפש האדם 
ומעוניין לעסוק בתחומים של עזרה וסיוע אמיתי לזולת, 

שמחים לבשר כי 

הצלחנו להשיג מלגה 

מיוחדת ע"ס 18,000 

ש"ח לנרשמים 

למסלול זה 

)בנוסף למלגות 

לימודים של קמח, 

טלדור וכו'(.



מרכז התתי“ם

הצלחנו בס“ד לארגן מכירה מסובסדת לבחורי ישיבות ולאברכי הכוללים

חליפה יוקרתית קלאסית                    
חליפה יוקרתית פרימיום                         
מכנס קלאסי                                                   

מכנס פרימיום                                           
חולצות                                                 

חולצות                                               
עניבות קולקציה חדשה            

Capitol
OHHA
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₪350
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2 ב ₪120

2 ב ₪130

3 ב ₪100

חליפות פרימיום שחור / כחול                     
מכנסיים דוגמאות                                            
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עניבות                                      
נעל עור                                         
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₪160

3 ב ₪10
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160
150
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50
50
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חוני המעגל 26

03-7160640
שעות פתיחה:

א‘-ה‘: 17:00-22:00
ו‘: 10:00-13:45
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ו‘: 10:00-14:00

בני - ברק
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ירושלים
מלכי ישראל 41

קומה א‘
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ו‘: 10:00-14:00

**
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מנדי קליין 

שהיו  המערבי,  מהכותל  נדבכים  שמונה 
מ',  כ-8  של  בעובי  עפר  שכבת  תחת  קבורים 
העתיקות  רשות  בחפירות  באחרונה  נחשפו 
נדבכי אבן אלה,  במנהרות הכותל שבירושלים. 
ענק  אבני  בנויים  מלאה,  בצורה  שהשתמרו 
ומצטיינים באיכות בנייתם. אך בכך לא די: לאחר 
הסרתה של שכבת העפר, הופתעו הארכיאולוגים 
לגלות כי היא כיסתה, למעשה, שרידים של מבנה 

במינו,  מיוחד 
דמוי תיאטרון.

ה  פ י ש ח ה
ת  י ט מ ר ד ה
ת  ש ש א מ
הכתבים  את 
ם  י י ר ו ט ס י ה ה
ישנם  שבהם 
של  תיאורים 
המצוי  תיאטרון 
הר  בקרבת 
התגליות  הבית. 
יוצגו  המרגשות 
לראשונה  לציבור 

ירושלים  של  בארכיאולוגיה  "חידושים  בכנס 
בסימן  בירושלים  השבוע  שייערך  וסביבותיה" 

50 שנה לאיחוד העיר.
)ב'(  השבוע  שנערכה  עיתונאים  במסיבת 
הוצגו לראשונה נדבכי הכותל שנחשפו ושרידיו 
כי  שנראה  התיאטרון,  מבנה  של  המרהיבים 
הכיל  והוא  רבים  משאבים  בבנייתו  הושקעו 

כ-200 מקומות ישיבה. 
הארכיאולוגי  המחקר  של  ראשיתו  מאז 
בירושלים לפני 150 שנים, חיפשו החוקרים אחר 
ההיסטוריים.  המוזכרים במקורות  הציבור  מבני 
אודות  על  האזכורים  הם  במיוחד  בולטים 
אזכורים  דמויי תיאטרון.  או מבנים  תיאטראות, 

ימי הבית  אלה, מצויים במקורות הכתובים של 
של  ובמקורות  מתתיהו(,  בן  יוסף  )למשל  השני 
כשירושלים  שני,  בית  חורבן  שלאחר  התקופה 
הפכה לקולוניה רומית בשם איליה קפיטולינה. 
למיקומם של מבנים אלה היו הצעות תיאורטיות 
זאת,  רבות, אך לא היה להן בסיס ארכיאולוגי. 

עד לחשיפות האחרונות.
קשת וילסון היא למעשה המבנה השלם היחיד 
השני  הבית  ימי  של  הבית  הר  ממתחם  שנותר 
לעין.  גלוי  כשהוא 
אבני  הבנויה  הקשת, 
האחרונה  היא  ענק, 
קשתות  של  בסדרה 
גשר  שהרכיבו  אבן 
הוביל  אשר  עצום, 
מכיוון  הבית  הר  אל 
תלויה  מערב. הקשת 
מעל  רב  בגובה 
הכותל  ליסודות 
והיא  המערבי, 
היתר,  בין  אפשרה, 
אנשים  של  מעבר 
אף  הקשת  על  ולמקדש.  הבית  הר  מתחם  לתוך 

עברה אמת מים גדולת מימדים.
ד"ר  החפירה  מנהלי  הארכיאולוגים  לדברי 
סולומון,  אבי  וד"ר  ליברמן  תהילה  עוזיאל,  ג'ו 
"מדובר בסנסציה מחקרית. התגלית היתה בגדר 
במטרה  לחפירה  כשניגשנו  ממש.  של  הפתעה 
לעצמנו  תיארנו  לא  וילסון,  קשת  את  לתארך 
התיאטרון  לתעלומת  צוהר  לנו  תפתח  שהיא 
מקרים  בהרבה  כמו  ירושלים.  של  האבוד 
בארכיאולוגיה, ישנה צפייה לחשוף דבר מסוים, 
אבל בסופו של תהליך נחשפים ממצאים אחרים, 

מפתיעים ומעוררי מחשבה". 

אלי מזרחי

הממשלה  ראש  כי  היה  נראה  היום  עד  אם 
למפכ"ל  שמינה  מי  כלפי  סימפטיה  חש 
זה  קו  גם  השבוע  אלשיך,  רוני  המשטרה, 
הממשלה  ראש  התייחס  שבת,  במוצאי  נחצה. 
של  'צונאמי  כינה  שהוא  למה  נתניהו  בנימין 
ישראל  משטרת  ממערך  חוקיות'  לא  הדלפות 
אל כלי התקשורת ותקף את המפכ"ל בעקיפין. 
הוא  לתפקידו,  נכנס  אלשיך  "כשהמפכ״ל 
יותר  יהיו  שלא  חשובות:  החלטות  שתי  קיבל 
הדלפות מהחקירות ולא יהיו יותר המלצות של 

המשטרה".
חורב  ליאור  הפוליטי  שהיועץ  מאז  לדבריו, 
של  בעלות  המשטרה  של  חיצוני  ליועץ  מונה 
מיליונים על חשבון משלם המיסים וללא מכרז, 
ההדלפות הלא חוקיות הפכו לצונמי, וההחלטה 
להימנע מהמלצות נעלמה כלא היתה. "הציבור 
תקשורתי  ציד  מסע  כאן  שיש  הבין  מזמן  כבר 
שקרה  כפי  נתניהו.  הממשלה  ראש  נגד  שקוף 
ראש  נגד  הטענות  כל  הפעם  גם  בעבר  תמיד 
יהיה  לא  ולכן  כמופרכות,  יתבררו  הממשלה 

כלום".
כי  ואמר  חורב  הגיב  הדברים,  לאחר  יממה 
 33.000 של  ידם  את  להרפות  מנסה  "מישהו 
שוטרים ושוטרות העשוים את עבודתם נאמנה 
לתקשורת  בראיון  ישראל".  משטרת  בשירות 
הפרסומים  מאחורי  שעומד  הוא  כי  הכחיש 
עם  משטרה  חקירות  על  דיברתי  "לא  ואומר, 
שאתה  כמו  נכונות  האלה  ההאשמות  כתב,  אף 
אסטרונאוט בנאס"א". לדבריו, "המשטרה אינה 
יכולה לנהל מערכה תקשורתית, ולו משום שאין 
זה בסמכותה והיא תישפט על פי התוצאות של 

החקירה – איכותה וניהולה".
השר לביטחון פנים גלעד ארדן הממונה על 
שהטיח  לביקורת  התייחס  המשטרה,  פעילות 
ראש הממשלה על ההדלפות וציין כי אלו הפכו 

ממשלת  להפלת  בדרך  מהאסטרטגיה  לחלק 
הליכוד בראשותו. "לי כשר לביטחון פנים, אין 
הבהיר  המשטרה",  בעבודת  להתערב  סמכות 

ארדן בראיון לרשת ב'.
השר ארדן ציין, כי הודעתו של ראש הממשלה 
בו הוצגו בהרחבה   2 דיווח בערוץ  באה לאחר 
הממשלה  ראש  של  הצפויים  חקירותיו  מועדי 
"יש  החקירות.  חדרי  מתוך  נוספים  פרטים  וכן 
מעלה  הממשלה  שראש  ספציפית  נקודה  כאן 
וחקירות  בכלל  חקירות   – שבצדק  חושב  ואני 
שיתפרסמו  צריך  לא  בפרט,  ציבור  אנשי  של 

בכלי התקשורת". הבהיר ארדן.
באשר להעסקתו של היועץ האסטרטגי ליאור 
חורב על ידי משטרת ישראל ביקש ארדן להזכיר, 
בניסיון  בבדיקה  המשטרה  פתחה  בזמנו  כי 
להתחקות אחר מקור ההדלפות מחקירותיו של 
ראש הממשלה לשעבר שרון בפרשת סיריל קרן, 
או אז התברר כי מי שהדליפה את המידע לכלי 
ליאורה  המלווה  הפרקליטה  הייתה  התקשורת 
מעבודתה  כך  בשל  שפוטרה  גלאט-ברקוביץ 

בפרקליטות.
תגובות  שורת  גררו  ההדדיות  ההתקפות 
ראש  היה  הראשון  הפוליטית.  במערכת 
דרכו  את  מגשש  שלאחרונה  לשעבר  הממשלה 
חזרה אל הפוליטיקה, אהוד ברק. "זה מתחיל", 
לשרוף  מוכן  מטה,  בדרכו  "נתניהו,  ברק.  כתב 
את המדינה. רדיפה בזויה ומסוכנת של מוסדות 
המדינה. כשהחוק מאיים על ביבי, ביבי מאיים 
על החוק". גם חברת הכנסת ציפי לבני התייחסה 
לדברי נתניהו: "שפל חדש – עכשיו גם המפכ״ל 
בצד  להתייצב  צריך  נתניהו.  של  הכוונת  על 
גורמי אכיפת החוק ונגד המתקפות של נתניהו. 

שמירה על שלטון החוק חשובה יותר ממנו ".

אלי מזרחי

מהתנועה  לאחרונה  שפרש  וילשאו  קווין 
לערוץ  בראיון  סיפר  בבריטניה  הניאו-נאצית 
וכי  למחצה  יהודייה  הייתה  אמו  כי  הבריטי,   4
היה  לדבריו,  בנימין.  היה  שלה  הנעורים  שם 
נער בודד ומתוך רצון להשתייך לקבוצה בעלת 

משמעות הגיע אל תנועת הניאו-נאצים.
וילשאו נעצר לפני 20 שנים כשתקף בוונדליזם 
מסגד, לפני חצי שנה נעצר בחשד לביצוע פשעי 
שנאה באתרי אינטרנט. הוא אמר בראיון כי לא 
את  כשראה  מתהפכת"  ש"בטנו  הרגיש  פעם 
חבריו תוקפים באלימות בני מיעוטים וכהי עור, 
אך רק לאחרונה נעזר בתנועה המחלצת חברים 

מכתות וארגונים קיצוניים.
הפעילות  השנים  במשך  אשם,  מרגיש  "אני 

המשפחה  ובין  ביני  כחומה  עמדה  גם  שלי 
שלי, ואני רוצה להיפטר מהמשקל הזה. המונח 
'יהודים' הוא ביטוי גלובלי חסר פנים, לא אישי. 
זו בדיוק ההכללה שהובילה לרצח המכוון של 

שישה מיליון בני אדם".

נחשף: הכותל הנסתר

נתניהו נגד אלשיך

צילום: יניב ברמן, באדיבות רשות העתיקות

העתיקות  רשות  ישראל':  ב'כל  מהפרסום  שנה  לאחר 
חשפה את "הכותל הנסתר"  בחפירות רשות העתיקות 
בהשתתפות מתנדבים נחשפו חלקים גדולים מנדבכי 
  הכותל המערבי שלא היו גלויים לעין מזה 1700 שנה
לראשונה נחשף מבנה תיאטרון רומי עתיק בירושלים

ג 
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 צ
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 :
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וילשאו

בריטניה: יהודי הפך למנהיג 
בתנועה ניאו-נאצית 

הלאומית"  "החזית  ממנהיגי  אחד  שהיה  וילשאו,  קווין 
שנות   40 לאחר  עזב  בבריטניה,  והניאו-נאצית  הגזענית 
 כל זה לא הפריע לו  חברות וסיפר בראיון כי הוא יהודי 
לארגן במשך עשרות שנים במסגרת התנועה מאות הפגנות

האשים  הממשלה  ראש 
חורב  ליאור  את  ברמיזה 
חיצוני  כיועץ  שנשכר 
ישראל,  למשטרת 
הדלפות  של  ב'צונאמי 
 במשטרה  לא חוקיות' 
הגנה:  במתקפת  יצאו 
שחר  חסרות  "מתקפות 
את  לשבש  שנועדו 
  המשטרה"  עבודת 
והשר ארדן התייצב לצד 
ונגד  הממשלה  ראש 

מינויו של ליאור חורב
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 הד"ר הרב משה רוטשילד נשיא ומייסד
מעייני הישועה בדברי ברכה

מנהל מחוז מרכז במאוחדת אלישע
הוסמן בדברי ברכה

קהל האלפים במעמד

מאת: הילה פלאח

ולאחר  ומרוממת  מיוחדת  באווירה  ברק:  בבני  היסטוריה 
ובהשתתפות  עם  ברוב  התקיימה  וארגון  הכנה  של  שבועות 
ידי  בית שואבה מיוחדת על  וטף, שמחת  נשים  גברים,  אלפים 

בית החולים מעייני הישועה בשיתוף קופת חולים מאוחדת.
חול  האחרון,  שלישי  ביום  התקיימה  השואבה  בית  שמחת 
חול  של  והבולט  המרכזי  כאירוע  סומנה  והיא  סוכות,  המועד 

המועד בעיר התורה והחסידות בני ברק.
יוזכר כי רק לאחרונה נחתם הסכם היסטורי ורחב היקף בין 
קופת  לבין  הישועה  מעייני  החרדי  הציבור  של  החולים  בית 

החולים של הציבור החרדי מאוחדת. 
הישועה,  במעייני  מסוגו  והראשון  הייחודי  הפעולה  שיתוף 
הרפואי  השירות  מיטב  את  לקבל  מאוחדת  ללקוחות  מאפשר 

המתקדם במעייני הישועה, ללא ביורוקרטיה מיותרת. 
בכירי הרפואה המקצועית של מעייני הישועה בתחומי רפואת 
נשים, אורתופדיה, אף אוזן וגרון מקבלים מידי יום בין השעות 
08:00-15:00 את קהל הלקוחות של מאוחדת ללא הפניית רופא 
ובכך  מאוחדת,  שבמחשבי  האישי  הרפואי  התיק  בחינת  תוך 
יכולים לקוחות מאוחדת ליהנות משירותיהם של בכירי הרפואה 

המבוקשים של מעייני הישועה. 
ניתנים   15:00-19:00 השעות  בין  יום  מידי  לכך,  בנוסף 
שירותי רפואת משפחה וילדים ע"י רופאי מאוחדת שמעניקים 
בדיקות  שנדרשות  ובמידה  החולים  בית  במתחם  משירותיהם 
בית  במסגרת  מיידי  טיפול  להמשך  הלקוחות  מופנים  נוספות 

החולים. 
מאוחדת  מטעם  שירות  מתאמי  מנצחים  כולו  המערך  על 
שפועלים בבית החולים ומעניקים את הסיוע המקצועי הנדרש 
הרפואה  שירותי  את  לקבל  המבקשים  מאוחדת  ללקוחות 
מאוחדת  ממשרדי  פועלים  השירות  מתאמי  הישועה.  במעייני 

שמוקמו בבית החולים. 
ללא  השירות  את  לקבל  מאוחדת  לקוחות  יכולים  היתר  בין 
שירותי  בתחום  מהפכה  שמובילה  מאוחדת   .17 בטופס  צורך 
ובבני ברק בפרט השיקה את השירות  הרפואה בישראל בכלל 
לקוח  כל  הישועה'.  'מעייני  החולים  בית  בשיתוף  החדש 
הישועה,  מעייני  החולים  בבית  לבדיקות  לגשת  יכול  מאוחדת 
וללא צורך להידרש לטופס ההתחייבות.  בהפניית רופא בלבד 

כמו כן ניתנים ללקוחות מאוחדת שיא מיטב שירותי השב"ן גם 
בבית החולים מעייני הישועה.

שלא  יכולים  לא  הישועה  מעייני  החולים  בבית  המבקרים 
בנייני בית  להיתקל בשלטים הממותגים של מאוחדת מעל כל 

החולים – המסמנים את שיתוף הפעולה המיוחד. 
לטובת  המהלכים  מקידום  וחלק  הפעולה  משיתוף  כחלק 
לקוחות מאוחדת בבני ברק, התקיימה השמחה הגדולה לטובת 

אלפי תושבי העיר בני ברק. 
האודיטוריום  הענק  בהיכל  כאמור  התקיים  המרכזי  המעמד 
והוראת  הנחיות  פי  כשעל  ברק,  בבני  אלחנן  רמת  בשכונת 
בעלזא  מלכה  בית  באולם  ורק  אך  התרכזו  הנשים  הרבנים 

והכניסה לנשים התקיימה דרך הרחוב המקביל. 
הישועה  מעייני  החולים  מבית  המוביל  המרכזי  הרחוב  כל 
על  ודגלים  מיתוג  ענק,  בשילוט  קושט  הענק  לאודיטוריום 

המבשרים על שיתוף הפעולה בין מאוחדת למעייני הישועה. 
באודיטוריום  הגדולה  בשמחה  שהשתתפו  האלפים  מלבד 
בניין  לתוך  חי  בשידור  האירוע  הועבר   – מלכה  בית  ובאולם 
מחלקות  בין  האירוע  הוקרן  שם  הישועה  מעייני  החולים  בית 
בתוך  המאושפזים  החולים  את  לשמח  מנת  על  החולים  בית 
המחלקות, כמו כן לטובת החולים ובני משפחתם הוקרן האירוע 

לתוך אולם ההרצאות בבניי בית החולים. 
גדולה  ובשירה  בשמחה  שהתקיימה  השואבה  בית  שמחת 
אמנות  מלאכת  כשעל  האלפים,  של  סוחפים  בריקודים  לוותה 
התזמורת הופקדה תזמורתו המורחבת של הבעל מנגן הרה"ח ר' 
רובי בנט וכן בעלי המנגנים ר' מוטי שטיינמץ ור' אברימי רוט. 
כולו  והאירוע  מימרן  ר' אברהם  הנחה בטוב טעם  את האירוע 
התקיים בפיקוח משמרת הקודש והחינוך בראשות איש החינוך 

הר"ר מרדכי בלוי. 
לצד האלפים נראו בקהל בכירי ומנהלי בית החולים מעייני 
נשיא  השתתפו:  היתר  בין  מאוחדת.  חולים  וקופת  הישועה 
הרב  בנו  רוטשילד,  משה  הרב  הד"ר  החולים  בית  ומייסד 
יו"ר  לידר  גרשון  הרב  החולים,  בית  מנכ"ל  רוטשילד  שלמה 
ועד הנאמנים, הרב יהושע יוסקוביץ מנהל אדמיניסטרטיבי של 
ביה"ח, הרב מיכאל פנחסי מנהל התפעול והמערך האמבולטורי, 

וצוות הניהול הבכיר של המרכז הרפואי מעייני הישועה. 
מטעם מאוחדת נכחו צמרת המחוז וההנהלה ובהם מנהל מחוז 
ומנהל המגזר החרדי  מרכז במאוחדת מר אלישע הוסמן, סגנו 

במחוז הרב משה כהן, ראש אגף שיווק ושירות במאוחדת רון 
שולוויס, יועץ המנכ"ל ומנהל תחום פרויקטים במאוחדת ד"ר 
ר'  דוד מורל, מנהלת השיווק למגזר החרדי הגב' מאשי קידר, 
מאוחדת  מנהלת  במאוחדת,  מגזרים  תחום  מנהל  שוורץ  דודי 
קשרי  מנהלי  המרפאות,  מנהלי  רוזנטל,  מלכי  הגב'  בב"ב 

הקהילה וצוותי מאוחדת בב"ב. 
נשיא  רוטשילד  משה  הרב  הד"ר  השמיע  ברכה  דברי 
רבה  בהתרגשות  שציין  הישועה  מעייני  החולים  בית  ומייסד 
בית החולים לפני 27 שנה. הוא שיבח  את השתלשלות הקמת 
בהתרגשות גדולה את שיתוף הפעולה שיש כיום לבית החולים 

עם קופת חולים מאוחדת ועוצמתה לתועלת הלקוחות.
ביותר  המתאימה  הקופה  רבות  שנים  כבר  שהיא  "מאוחדת 
בעיר  גדולים  מהלכים  כיום  עושה  הארץ,  בכל  החרדי  לציבור 
התורה והחסידות בני ברק. אנו רואים בכך חיבור טבעי. עשינו 
מהפכה גדולה בתוך בית החולים. כיום כל אדם בישראל יודע 
שלצד זה שבית החולים הוא הבית של גדולי ישראל – הוא גם 

מקצועי ביותר ". אמר הרב רוטשילד.
מר  במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל  ברכה  דברי  השמיע  אחריו 
אלישע הוסמן שאמר כי מאוחדת רואה בשיתוף הפעולה עם בית 
החולים מעייני הישועה מהלך אסטרטגי רחב היקף. "מאוחדת 
בבני  הרפואה  שירותי  את  מובילה  האחרונה  השנה  כל  לאורך 

ברק ושמחה להוביל את כל מהלכי הבריאות בעיר".
את  שנפתחו,  החדשות  המרפאות  על  ופירט  ציין  הוסמן  מר 
למאוחדת  שהצטרפו  המקצוענים  החדשים  הרופאים  עשרות 
הרבים  הצוותים  ואת  החדשים  השירותים  את  ברק,  בבני 

שהצטרפו רק לאחרונה לתועלת לקוחות מאוחדת בעיר. 
חנוך  הרב  ב"ב  עיריית  לראש  גם  הוסמן  מר  הודה  בנאומו 
מאוחדת  מאחורי  העומדים  העירייה  בכירי  ולכל  זייברט 
בפעילותם על מנת להעניק לתושבי העיר שירות מקצועי בעיר. 
ביותר בציבור החרדי בכל  "מאוחדת שהיא הקופה הגדולה 
הארץ והמתאימה ביותר לציבור החרדי - מובילה מהפכה בבני 

ברק ומי שמרוויח מזה אלו רק תושבי העיר". אמר הוסמן. 
בשקט  התפזרו  ברק  בני  העיר  תושבי  האירוע  של  בסיומו 
נרגשות למארגני האירוע האדיר על  והודו  ובקידוש ה'  מופתי 
השואבה  בית  בשמחת  לשמוח  היכולת  ועל  הברוכה  היוזמה 
כיאה  ומרגשת  עילאית  באווירה  והחסידות  התורה  עיר  בתוך 

וכיאות. 

בהיכל  נערך  המעמד 
האודיטוריום הענק ברמת 
נהרו  כשאלפים  אלחנן 
ב"ב  העיר  קצוות  מכל 
השמיעו  ברכה    דברי 
ביה"ח  ומייסד  נשיא 
מעייני הישועה הד"ר הרב   
ומנהל  רוטשילד  משה 
מאוחדת במחוז מרכז מר 

אלישע הוסמן

אלפים מתושבי ב"ב השתתפו 
של  השואבה  בית  בשמחת 
בית החולים מעייני הישועה 

בשיתוף מאוחדת
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ארבעס
יענקי קצבורג

למעלה מרבבת אברכים ותלמידי ישיבות השתתפו 
סיום  לרגל  מיוחד  בכינוס  האחרון  שלישי  ביום 
עלית  מודיעין  בעיר  שהתקיים  טהרות  מסכת 
בראשותם של גדולי ישראל. הסיום נערך על-ידי אלפי 
תלמידי ישיבות ואברכים שבהוראת מרן שר התורה הגר"ח 
טהרות.  מסכת  לימוד  על  הזמנים  בין  בימי  עמלו  קנייבסקי 
"מה רבה התועלת להרגיל צעירים ללימוד זרעים וטהרות", 
התבטא שר התורה. התרגשות גדולה נרשמה בשעה שנודע 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  בואו  דבר  המשתתפים  לציבור 
קנייבסקי, הממעט לצאת מביתו שבבני ברק אל מחוץ לעיר, 
במיוחד  עצמו  הטריח  ולומדיה  התורה  כבוד  למען  אולם 
והגיע להשתתף במעמד התורני. הגאון הגדול רבי דב לנדו 
הירש  הלל  משה  רבי  הגדול  הגאון  סלבודקא,  ישיבת  ראש 
ראש  כהן  דוד  רבי  הגדול  והגאון  סלבודקא  ישיבת  ראש 
ישיבת חברון שנאמו על מעלת השקיעות וההתמדה בלימוד 

התורה.

צילום: דוד זר

כמידי שנה בשנה שהה הנגיד שלמה יהודה רכניץ 
בית  בשמחת  והשתתף  הסוכות,  לחג  בישראל 
ישראל,  בית  בשכונת  מיר  בישיבת  השואבה 
במהלך השמחה הודיע על תרומה של תוספת מאה 
שקלים לכל אברך למשך השנתיים הקרובות. במרכז האירוע 
נשא הנגיד נאום מרתק, כאשר עלה לנאום פצחה התזמורת 

בשירת "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר".
לידי 'כל ישראל' הגיע עיקרי נאומו של הנגיד בסוכת הישיבה: 
צומח  מארה"ב  השמאלני  המחשבה  סגנון  "לדאבוננו, 
לאחרונה גם בארץ. אפשר לראות את זה בהרבה דברים, אבל 
הדוגמא הכי קרובה לליבנו היא תנועה בשם 'נשות הכותל'. 
קבוצה של נשים שהחליטה שלמרות שאמותיהן וסבתותיהן 
לא נהגו כך, הן חשו צורך עז להכניס ספרי תורה, דבר שנעשה 
בוודאות כדי לגרות אותנו הדתיים ה'לא סובלניים', אין לי 
ספק שאם הציבור החרדי יחליט לבחור בכותל חדש בסמטה 
חשוכה במאה שערים כ'מקום קדוש', לא יעברו שלשה ימים 
ארגוני  יש  הזה.  בכותל  גם  זכויות  תדרושנה  הללו  והנשים 

כדי  מצלמות  עם  יהודיים  חיילים  אחרי  שרודפים  שמאל 
לאסוף כל פיסת מידע שיוכל להפליל חייל יהודי שירה על 
אם  אופתע  אני  שסביבו.  מי  בכל  לפגוע  שבא  ערבי  מחבל 
בשנת 1948 במהלך מלחמת העצמאות, היו יותר מחמישה 
שמאלנים ליברלים כאלה בכל האוכלוסייה בישראל, והיום 

הם גדלים במהירות. זאת ישראל ה'סבלנית'.
כיום  ישראל  כלל  על  ביותר  הגדול  האיום  לי,  הידוע  "ככל 
שהם  מכיוון  ליברלית'  'אורתודוכסיה  בשם  קבוצה  היא 
יש  מתוכה.  ופועלים  שלנו  וההגדרה  שלנו  השם  את  לקחו 
סתם  לא  אלה  ורפורמים.  קונסרבטיבים  אורתודוקסים, 
'אורתודוקסי'  שמות. אלה זרמים שונים בדת וההגדרה של 
היא 'מסורתי', 'ללא שינוי'. אנחנו חיים על פי המסורת בלי 
שום שינויים. ואז יש זרם נוסף שהם ה"קונסרבטיביים" שהם 
לא שומרים על קלה כבחמורה. ויש את הרפורמים שטוענים 
'רפורמה'  לעבור  צריכה  הדת  מתקדם,  שהעולם  שככל 
ולהשתנות על פי התקדמות העולם. שוב אלו לא סתם שמות 
מכאן  קורא  אני  אז  הללו.  לקבוצות  מדויקות  הגדרות  אלא 
ל'רבאיי' של 'האורתודוקסיה הפתוחה' ולכל תלמידיו. ללכת 
לבית הכנסת לא הופך אותך לחרדי, כמו שלעמוד בחניון לא 

הופך אותך לרכב.
הזאת  החדשה  הדת  אבל  רוצים,  שאתם  איך  לזה  "תקראו 
ארצות  נשיא  של  המפורסמות  במילותיו  טוב  הכי  מוגדרת 
הברית. 'פייק ניוז!' זה הכול מזויף. אין שום דבר חרדי בהם, 
המסחר  ובתי  החנויות  אלה  אצלם,  ש'פתוח'  היחיד  והדבר 

ביום כיפור ושבת". אמר הנגיד.

בתוך כך, ימים ספורים אחרי חג הסוכות. התקיימה 
בארה"ב שמחת הווארט לרגל אירוסי חנה רכניץ, 
שהתארסה  רכניץ,  יהודה  שלמה  הנגיד  של  בתו 
דרכי תורה בפאר  נפתלי שוסס, מישיבת  עם הבחור 
ומשפחתית  צנועה  במסגרת  שנערך  באירוע  ראקאווי. 
להוקיר  שהגיעו  ועסקנים  ישיבות  ראשי  רבנים,  השתתפו 
הגדולים.  התורה  עולם  מתומכי  לאחד  שנחשב  רכניץ  את 
ידוע  שמו  שאף  קליינמן,  אלי  הנגיד  של  נכד  הינו  החתן, 
ומוכר כתורם נכבד של עולם הישיבות וארגוני החסד בארץ 

ובחו"ל.

שמחת  חג  במוצאי  התרחש  במיוחד  חמור  אירוע 
תלמידי  כאשר  זה  היה  יעקב.  באר  בישוב  תורה 
בין  לימי  לביתם  לשוב  ביקשו  גרודנא  ישיבת 
בחברת  אך  השניות,  ההקפות  לאחר  הזמנים 
המתינו  בחורים  ומאות  כראוי,  נערכו  לא  האוטובוסים 
חילוני.  והרגיז שכן  רעש  שיצר  מה  האוטובוס  בתחנת  יחד 
כשאלת  השכן  מביתו  יצא  הבחורים,  טוענים  שלב,  באותו 
ללא אבחנה. הבחורים  בתלמידים  להכות  והחל  בידו  ברזל 
המבוהלים הזעיקו את המשטרה אך לטענתם נדהמו לגלות 
כי האיש שפעל באלימות לא נעצר זאת על אף שהשוטרים 
ראו אותו מכה את הבחורים. לטענתם, חלק מהנפגעים אף 

פונו למרפאה ביישוב עם חבלות בגופם כשאחד התלמידים 
אף נפצע בשיניו.

השבוע הגיעו שוטרים אל ביתו של האיש החשוד בתקיפה 
ועצרו אותו לחקירה, זאת לאחר שבחורים מישיבת גרודנא 

התלוננו כי תקף אותם. החשוד שוחרר לאחר חקירה.

מאות בחורי ישיבות יצאו השבוע מטעם ארגון 'לב 
ללימוד  הארץ  בכל  חילוניים  ספר  לבתי  לאחים' 
בסיום  מתחזקים,  נערים  עם  משותפת  חברותא 
למעמד  הבחורים  מאות  הגיעו  המשותף  הלימוד 
הסיום על גדות הכנרת, בין היתר השתתפו בחורים מישיבות 

פוניבז', חברון, אור ישראל, מיר ברכפלד ועוד.

לקראת ג' חשון יום השנה הרביעי להעלותו בסערה 
יוסף  הגר"ע  מרן  הגדול  רבינו  של  השמימה 
ישראל  גדולי  מרנן  של  בהוראתם  הוכרז  זצוק''ל, 
תפוצות  בכל  שתצוין  נח  פרשת  הקרובה  השבת  על 
ישראל כ'שבת יביע אומר' כאשר במהלך השבת בכל היכלי 
התורה ובתי הכנסת יקיימו את השבת כאשר רבני הקהילות 
והן  הנשגבים  והליכותיו  זכרו  את  יעלו  התורה  ומרביצי 

בלעסוק בתורתו ובמשנתו העצומים.
רשימה חלקית של דרשות גדולי התורה בשבת הקרובה לרגל 

שבת יביע אומר:
ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבי משה צדקה שליט''א יישא 
הכנסת  בבית  השבת  צאת  אחרי  כשעה  וחיזוק  זיכרון  דברי 
'בית אהרן' רחוב הרב חיים עוזר שכונת בית ישראל ירושלים. 
חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי ראובן אלבז שליט''א 
שבת  ליל  כמידי  הקבוע  שיעורו  במסגרת  דרשתו  את  יישא 
 ,1 עזרא  רחוב  החיים'  'אור  ישיבת  בהיכל   21:45 בשעה 

ירושלים. 
שליט''א  מאיה  רבי משה  הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
יישא את דרשתו במסגרת דרשתו הקבועה כמידי שבת בשעה 
 16 מרגולין  רחוב  דוד'  'היכל  הגדול  מדרשו  בבית   16:15

שכונת יד אליהו, תל אביב.
חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף שליט''א יישא 
את דרשתו בבית מדרשו הגדול 'יחווה דעת' רחוב הרב אגסי 
לערבית,  שבת  קבלת  בין  בער"ש  ירושלים  נוף  הר  שכונת 
בתורתו  מיוחד  שיעור  ימסור   16:00 בשעה  השבת  וביום 

ומשנתו.
בין  דרשתו  את  יישא  בוארון  ציון  רבי  הגדול  הגאון  הדיין 
'חניכי  המרכזי  המדרש  בית  בהיכל  לערבית  שבת  קבלת 

הישיבות' רחוב הרב שלמה מוסיוף 13 ירושלים.
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ירושלים.

הדרשות  רשימת  במיר,  רכניץ  הנגיד  של  המלא  הנאום 
גרודנא ששוחרר  והשכן האלים של  'יביע אומר',  לשבת 

אחרי חקירה קצרה.
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

 

כתבי שטח  
צלמים נמרצים

עורכים

תחקירנים
עורכי אתרים

לחטיבת 
החדשות והתוכן

 בעלי נסיון בלבדדרושים/ת 
 סביבת עבודה נוחה

 תנאים טובים למתאימים

דרוש/ה מנהל מסחרי/ת 

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהלים מסחריים למקומונים
 יכולת עבודה עם לקוחות ארציים

 תודעת שירות גבוהה
 הכרות עם ענף הפרסום והמכירות

 תנאים טובים
 נסיון במכירות חובה

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

לסניפי הרשת

דרוש/ה 

לסניפנו בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

אנשי מכירות שטח  
 לעיתון בני ברק  לעיתון אלעד לעיתון פ”ת  לעיתון בית שמש
 לעיתון ירושלים  ניסיון במכירות חובה!  יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים  סביבת עבודה תומכת 

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 נסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו"ח למיילyakov@kav-itonut.co.il :קו”ח ותיק עבודות למייל

אנשי מכירות טלמרקטינג

 לעבודה במשמרות בוקר/אחה”צ
 נדרש נסיון במכירות טלמרקטינג

זכייינות מסחרית ו-או עסקית למקומון בעיר שלך

אם חלמת לנהל עיתון
אם אתה יודע שאתה יכול יותר מכולם ולא העזת לבד...

אם אתה רוצה לעשות את זה עם המקצוענים והמנוסים ביותר

זאת ההזדמנות שלך!!!
 רשת קו עיתונות מרחיבה את סניפיה 

  ואתה מוזמן להצטרף כזכיין לרשת הגדולה והותיקה ביותר במגזר החרדי

yakov@kav-itonut.co.il :לפרטים: 03-5796643  |  קו”ח למייל

באלעד אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון
ל ז וברכהמ

ברחובותבני ברק

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

ההזדמנות 

שלך!!!

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

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

איך להיערך למחלות החורף 
באמצעות הרפואה המשלימה?

הצוות הרפואי של רשת מרפאות 'כללית רפואה 
לכם  שיסייעו  ועצות  טיפים  מספק  משלימה', 
ולחזק את הגוף לקראת החורף באמצעות  להכין 

הרפואה המשלימה:
סוכרים  ממתקים,  מאכילת  להימנע  רצוי   

פשוטים ומשתיית משקאות ממותקים.
עשירים  מרקים  באכילת  להרבות  מומלץ   
ירקות  ובטטה.  דלעת  גזר,  כמו  כתומים  בירקות 
המסייע  קרוטן  בטא  בשם  מרכיב  מכילים  אלה 

לאיזון ריריות מערכת הנשימה. 
ידוע  עוף  מרק   
כתרופת  מזמן  כבר 
יעילה  ידועה,  סבתא 
כדאי  ומומלצת. 
גם  למרק  להוסיף 
שורש זנגביל )ג'ינג'ר(, 
ליחה  לכייח  המסייע 

ונזלת.
 ריבוי שימוש בבצל 
חיים,  בעיקר  ושום, 
נגיפים.  בנטרול  מסייע 
יעילה  סבתא  תרופת 
של  משרה  היא  נוספת 
בצל קצוץ עם דבש או 
סילאן תמרים.  משרים 
בצל קצוץ עם כף דבש 
ולאחר  שעה  במשך 
מדי  כפית  אוכלים  מכן 
גרון  דלקת  בזמן  שעה 

או צרידות. 
 מומלץ לצרוך מזונות העשירים בויטמין C כמו 
ופירות  ירוקים  גויאבה, פלפל אדום, עלים  קיווי, 

הדר .
ושפעת,  הצטננות  גלי  מפני  להתגונן  מנת  על   
חשוב לשמור על מערכת חיסונית בריאה, לשם כך 
כמו  באבץ  עשירים  מזונות  בתזונה  לשלב  חשוב 
גרעיני דלעת וחמניה לא קלויים, קוואקר )שיבולת 
חמניות,  גרעיני  מלך,  אגוזי  חיטה,  סובין  שועל(, 

כמו  ועוד.  חומוס  גרגירי  יבשה,  אפונה  עדשים, 
כן, ניתן להשתמש באבץ למציצה בשעת צרידות 

וכאב גרון ראשוני עד להקלה.
 חשוב להקפיד שהמזון שאנו אוכלים יהיה חם 
בתבלינים  שימוש  ובנוסף  לגוף  חום  שיעניק  כדי 
גם  הקפידו  וחריף.  ג'ינג'ר  קינמון,  כמו  מחממים 
וירקות שורש  על תזונה עשירה בירקות כתומים, 
באופן כללי. חשוב להרבות בשתיית תה לחימום 
הגוף, הוסיפו לתה צמחים כמו מרווה, זוטה לבנה, 

רוזמרין, תימין, קינמון ועוד. 

הגוף  לחיזוק  מאד  חשובה  הלילה  שנת   
מספקת  שינה  על  הקפידו  שלו,  תקינה  ולפעילות 
של לפחות 7 שעות בלילה ובקרב ילדים, בהתאם 

לגיל, ולא פחות משמונה שעות.
המעבר  בעת  מצטננים  אנו  רבים  במקרים   
חם  להתלבש  לכן חשוב  לקרים,  חמים  מאיזורים 

ולשמור על חום גוף במיוחד במעברים אלה.
הגוף  על  בשמירה  מסייעת  גופנית  פעילות 

הימנעו  זאת,  )עם  יומיומי  בסיס  על  ומומלצת 
מפעילות גופנית מופרזת(.

או  הבית  של  יתר  מחימום  להימנע  חשוב   
אנו  בהם  החללים  את  לאוורר  ולהקפיד  המשרד 

שוהים לזמן ממושך.
ניתן  החיסון  מנטילת  להימנע  החלטתם  אם   
לחזק את הגוף נגד נגיף השפעת בעזרת  התכשירים 
כמו  בשפעת  לטיפול  המשמשים  ההומאופתיים 
אלה  תכשירים   .INFLUHEEL או   ,OSCILLO

כלומר  מונע,  כטיפול  גם  יעילים 
כחיסון.

של  שוטפת  לצריכה  מעבר   
כמו   C בויטמין  העשירים  מזונות 
הדר  פירות  ברוקולי  פלפלים, 
לשקול  כדאי  טרופיים,  ופירות 
מתאים.  תזונה  בתוסף  שימוש 
מנגד, עודף ויטמין C מפריע למאזן 
החומצי בסיסי של הכליות ולא רצוי 
את  להתאים  כדי  בצריכתו.  להפריז 
להיוועץ  רצוי  הגוף  לצורכי  המנה 

בנטורופת/ית.

נוספים  ותוספים  צמחים   
מחלות  עם  להתמודדות  המסייעים 

החורף:
החתול(:  )ציפורני  גאטו  דה  אוניה 
נגיפים  נוגדות  תכונות  בעל  צמח 
וחיידקים. אפשרי  לנטילה בכמוסות 

או בטיפות. 
 ESTER C רצוי  לצרוך ויטמין  מסוג  :C ויטמין

)לא חומצי(, בעיקר כאשר יש נזלת מרובה. 
אכינציאה מסייע מאוד למערכת החיסון.  מומלץ 

לא להשתמש מעל 7-10 ימים ברצף.
מסייעים  וסמבוקוס:  אסטרגלוס  פרופוליס, 
בעיקר  החיסון,  מערכת  של  העמידות  לשיפור 

במחלות חורף.

סל תרופות
טיפטיפות  של    D ויטמין 
מותאמות במיוחד לתינוקות 
בסיס  על  הראשון  מהיום 
שמן, ללא חומרים משמרים, 
ללא צבעי מאכל, ללא חומרי 
ממתיקים.  וללא  וריח  טעם 
של  המרקחת  בבתי  השיג 
וברשתות  החולים  קופות 
הפארם

ג'ל   - טיסינג  בייבי  ג'נג'יג'ל 
בזמן  כאבים  על  להקלה 
בתינוקות  שיניים  בקיעת 
חדשה  בנוסחה  וילדים 
ידי  על  משווק  ומשופרת. 
ברשתות  פרמשלום  חברת 
המרקחת.  ובבתי  הפארם 
מחיר מומלץ לצרכן  79.50 ₪

חברת  של  אופטלגין 
צורות  במגוון  טבע, 
טיפות,  שונות:  מינון 
קפליות,  טבליות, 
קפליות   50 וכן 
בבקבוק פלסטיק נוח 
המתאים  לנשיאה, 
ללא  בשבת  לשימוש 
קריעת אותיות

מה מסייע להתמודדות עם *
מחלות החורף?

החגים הסתיימו, עונת החורף הולכת וקרבה ויחד איתה מגיעות גם מחלות 
החורף השונות. הרפואה המשלימה מציעה דרכים טבעיות שבהן נוכל להכין 

את גופנו וכמובן את ילדינו להתמודדות טובה יותר עם מחלות החורף

c ויטמין לייף - פלחי סוכריות 
גלי בטעם תפוז לילדים

  C אלטמן יומי ויטמין
דובונים

בסדרת דרך חיים מקבוצת 
כללית קיימות מספר 

C פורמולות של ויטמין

 C דובונים יומי ויטמין
לבחירה בטעם פטל - תפוז

דוביס-של-פלוריש-סוכריות-
גלי-רכות-עם-ויטמין-סי-אבץ-
וביופלבונואידים-בטעם-תפוז-

לימון-לילדים.

הדס ויטמין C 1000 לא חומצי

ויטמין C בסוכריות ג'לי – 'גן 
חיות' - Floris הדס

ויטמין C סירופ סטיביה 
– ויטמין C ללא סוכר, 

ממותק על ידי צמח 
הסטיביה SG, בטעם 

הדרים. הדס

ויטמין C פרופשונלס

ויטמין C500 אלטמן

יומי - לילדים סוכריות 
 C ג'לי בתוספת ויטמין

ופקעות ורדים

לייף ויטמין C ללעיסה
מדיבר ויטמין C סוכריות 

ג’לי בטעם תפוז

סולגאר-ויטמין C בתוספת 
פקעות ורדים

סולגאר-ויטמין C לילדים 100 
מג בטעם תפוז

 C קומפלקס ויטמין
מבית סופהרב
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התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
אנטיפטרוס

////////////////////////// אפשר לחשוב

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. כאבל בין חתנים
2. מגדול ועד קטן

3. סבב אותו בכחש

תשובות:

תשובות:

ּר א', ה' 3. הֹוֵשַׁע י"ב, א' ָּת קי"ד 2. ֶאְסֵת 1. ַשׁב

ַע י"ב, א' ר א', ה' 3. הֹוֵשׁ ת קי"ד 2. ֶאְסֵתּ 1. ַשׁבָּ

קיט  )תהלים  "____ אחזתני מרשעים"  1.  רעדה,חלחלה. 
נג(

2.  כאשר,בשעה ש-  "ו____ השחר עלה" )בראשית יט טו(
3.  מיגון לשמחה,משעבוד לגאולה.                              

"ומ____ לאור גדול" )פסחים י ה(
4.  העשירי בגיבורי בני-גד. "____ העשירי" )דה"א יב יג(

8.  עגלון. "רכוב ו____" )בבא מציעא ח: (
9.  בשתיקה. "שבי ____" )ישעיה מז ה(

11.  עיר מיושבת,עיר מאוכלסת. "עיר ____" )תהלים קז ד(
14.  מזיק,מסוכן,גורם צרות. "שחין ____" )איוב ב ז(

1. רמאות,אונאה.  "עושה תורתך ____" )ברכות לא: (
2. מתנות. "השולח ____ לבית חמיו" )בבא בתרא ט ה(

ידיה"               מ____  לה  "תנו  עבודה,גמול,שכר.  של  תוצאה   .3
)משלי לא לא( )בהיפוך אותיות(

4. חג,עשה עוגה )חוג(,ציין מעגל.
"____ עוגה ועמד בתוכה" )תענית ג ח(

5. הפרשיה האחרונה בתורה.  _____ הברכה.
7. אנחה עמוקה,גניחה. "בכי ו____" )מלאכי ב יג(

10. רפסודה,קורות עץ הקשורות יחד להשיטן על פני המים. 
"אשימם ____" )מל"א ה כג( )בלשון יחיד( )בכתיב מלא(

12. מנה,חלק. "לתת ____ הכהנים והלוים" )דה"ב לא ד(
14. שיח נוי קוצני. "סכין שמן ____" )שבת יד ד(

העמוד טעון גניזה

1. צעד. "____ בינוניות"  )עירובין מב.( )רבים(
6. התרגזות,צער.                                                 
"____   ____ וכליון עינים" )דברים כח סה(
8. עיוות,מירמה. "ו____ בגדים" )משלי יא ג(

9. בסיס,יסוד לעמוד או לקיר. "שני ____ תחת הקרש" )שמות 
כו יט( )בלשון יחיד(

11. מתחילה ועד הסוף.                                  
"מאלף עד ___" )שבת נה.( )בכתיב חסר(

12. נעים,ערב.  "ו____ האור וטוב" )קהלת יא ז(
13. השמעת דברים בגנותו של מישהו. "מפני ____ ולעז בני 

אדם" )רש"י יבמות כו.( )בכתיב חסר(
15. תן,הבה. "לעלוקה שתי בנות ____   ____"  )משלי ל טו( 

)בהיפוך אותיות(
16. קיצור המילים : וכצנה רצון תעטרנו.

רגבי  להרחקת  ומשמש  למחרשה  המחובר  ברזל  קנה   .17
האדמה הנגזרים על ידי חרב המחרשה. "ו____ של מחרשה" 

)שבת יז ד(
18. איזה. "____ סמוך למנחה" )שבת ט: (

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1.  צדיק,ישר. "בדור שכולו ____" )סנהדרין צח.(
5.  מספיק.                                                      

"אני הוא שאמרתי לעולם ____" )חגיגה יב.(
6.  לאחור,לשעבר.                                        

"הקורא את המגלה ____" )מגילה ב א(
7.  אהבה נצחית. "אהבת ____" )ירמיה לא ב(

8.  בגד,לבוש.  "ולבש הכהן ____"                 
)ויקרא ו ג( )לא בלשון סמיכות(

10.  לא הכל תלוי בו,אין לו הכח או הרשות לכך. "לא כל 
____" )גיטין ח ח(

12.  מתוך הדגשת הדבר האסור אפשר להבין מהו הדבר 
המותר. "מכלל לאו אתה שומע ____" )נדרים יא.(

13.  מלך חברון. "מלך ירושלם אל ___" )יהושע י ג(
14.  אזור שטוח,מקום ישר שאין בו בקעות וגבעות. "אשר 

ב____" )יהושע יג יז( )בהיפוך אותיות(
15.  חלק ומהודק על ידי סריקה.                          

"דבר שהוא ____ טווי ונוז" )כלאים ט ח(
16.  מנת אוכל,מזון. "מפת____" )דניאל א ה(

1. המספר, השומע, וזה שעליו מסופר 2. אב ואם 3. השבת אבידה 
4. 28 שנה 5. להרא"ה, ר' אהרון מברצלונה 6. רבינו גרשום מאור 
הגולה 7. ר' שניאור זלמן מלאדי 8. ירושלים 9. לפני כ- 230 שנה 
10. לפני פרעה - לנחש. במחלוקת קורח - לשקד 11. נמיות שוכני 
מדבריות 12. אליעזר עבד אברהם 13. חנוך 14. ואלך 15. גחלת 

16. לטאטא 17. הריק

1. שלושה הנענשים בעוון לשון הרע? 
2. כבודם של מי הושווה לכבוד ה'?

3. לאיזו מצווה קשור המושג "זקן ואינה לפי 
כבודו"?

4. כל כמה זמן נאמרת "ברכת החמה"?

5. למי מיוחס "ספר החינוך"?
 6. מי תיקן שלא לשאת שתי נשים?

7. מי יצא מבית הכלא בי"ט בכסלו?
8. רבה של איזו עיר היה האדר"ת?

9. מתי נפטר הבעש"ט: לפני 330, 230 או 130 שנה?

10. מטה שהפך לחי ומטה שהפך לצומח?
11. מיהם ציים, ולא של אוניות?

12. מי כונה "דמשק"?
13. על מי נאמר: "לקח אותו אלוקים"? 

14. כיצד נאמר בלשון התנ"ך "הלכתי"? 
15. איזה מובן נוסף יש למילה "רצפה"? 

16. "לכבד את הבית" פירושו...?
17. כיצד אומרים: הוריק או הריק את הפח?

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4 5   

6      7 

8    9 10  

11   12    

13  14   15  

 16      

17     18  

 
 מאונך                                                        מאוזן

 
 רמאות,אונאה.  "עושה תורתך ____" )ברכות לא: ( .1 )רבים( צעד. "____ בינוניות"  )עירובין מב.( .1
התרגזות,צער.                                                  .6

 "____   ____ וכליון עינים" )דברים כח סה(
 מתנות. "השולח ____ לבית חמיו" )בבא בתרא ט ה( .2

             תוצאה של עבודה,גמול,שכר. "תנו לה מ____ ידיה"  .3 עיוות,מירמה. "ו____ בגדים" )משלי יא ג( .8
 )משלי לא לא( )בהיפוך אותיות(

בסיס,יסוד לעמוד או לקיר. "שני ____ תחת  .9
 הקרש" )שמות כו יט( )בלשון יחיד(

חג,עשה עוגה )חוג(,ציין מעגל.                                 .4
 ח( "____ עוגה ועמד בתוכה" )תענית ג

מתחילה ועד הסוף.                                   .11
 "מאלף עד ___" )שבת נה.( )בכתיב חסר(

 הפרשיה האחרונה בתורה.  _____ הברכה. .5

 אנחה עמוקה,גניחה. "בכי ו____" )מלאכי ב יג( .7 נעים,ערב.  "ו____ האור וטוב" )קהלת יא ז( .12
השמעת דברים בגנותו של מישהו. "מפני ____  .13

 ולעז בני אדם" )רש"י יבמות כו.( )בכתיב חסר(
רפסודה,קורות עץ הקשורות יחד להשיטן על פני המים.  .10

 "אשימם ____" )מל"א ה כג( )בלשון יחיד( )בכתיב מלא(
  תן,הבה. "לעלוקה שתי בנות ____   ____" .15

 )משלי ל טו( )בהיפוך אותיות(
 מנה,חלק. "לתת ____ הכהנים והלוים" )דה"ב לא ד( .12

 שיח נוי קוצני. "סכין שמן ____" )שבת יד ד( .14 קיצור המילים : וכצנה רצון תעטרנו. .16
קנה ברזל המחובר למחרשה ומשמש להרחקת רגבי  .17

האדמה הנגזרים על ידי חרב המחרשה. "ו____ של 
 מחרשה" )שבת יז ד(

  

   "____ סמוך למנחה" )שבת ט: (איזה.  .18
 

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5  

6       

7     8 9 

  10  11   

12   13    

  14     

15    16   

 
 מאונך                                                        מאוזן

 
 רעדה,חלחלה. "____ אחזתני מרשעים" )תהלים קיט נג( .1 .(צדיק,ישר. "בדור שכולו ____" )סנהדרין צח .1
מספיק.                                                       .5

 "אני הוא שאמרתי לעולם ____" )חגיגה יב.(
 "ו____ השחר עלה" )בראשית יט טו(  -כאשר,בשעה ש .2

       לאחור,לשעבר.                                  .6
 "הקורא את המגלה ____" )מגילה ב א(

מיגון לשמחה,משעבוד לגאולה.                               .3
 "ומ____ לאור גדול" )פסחים י ה(

 גד. "____ העשירי" )דה"א יב יג(-העשירי בגיבורי בני .4 אהבה נצחית. "אהבת ____" )ירמיה לא ב( .7
בגד,לבוש.  "ולבש הכהן ____"                  .8

 )ויקרא ו ג( )לא בלשון סמיכות(
 עגלון. "רכוב ו____" )בבא מציעא ח: ( .8

לא הכל תלוי בו,אין לו הכח או הרשות לכך. "לא  .10
 כל ____" )גיטין ח ח(

 בשתיקה. "שבי ____" )ישעיה מז ה( .9

מהו מתוך הדגשת הדבר האסור אפשר להבין  .12
הדבר המותר. "מכלל לאו אתה שומע ____" 

 )נדרים יא.(

 עיר מיושבת,עיר מאוכלסת. "עיר ____" )תהלים קז ד( .11

 מזיק,מסוכן,גורם צרות. "שחין ____" )איוב ב ז( .14 מלך חברון. "מלך ירושלם אל ___" )יהושע י ג( .13
אזור שטוח,מקום ישר שאין בו בקעות וגבעות.  .14

 __" )יהושע יג יז( )בהיפוך אותיות("אשר ב__
  

חלק ומהודק על ידי סריקה.                           .15
 "דבר שהוא ____ טווי ונוז" )כלאים ט ח(

  

   מנת אוכל,מזון. "מפת____" )דניאל א ה( .16
 

התנצלות:
לפני  התשבצים  בשני  שנפלו  הטעויות  כל 
כשבועיים היו מטעות של העיתון ולא של המחבר.
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צילום: דוברות הכנסת

צילום: שמוליק וינריך
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12 הכנסת. צילומים: לע"מ, יצחק הררי, דוברות הכנסת
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