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העירונית,  החברה  על  החלים  ההסדרים  את  שוב  "לבחון 
ביישום  הטמונה  ולחשיבות  הציבורי  לאופייה  לב  בשים 
עקרונות של ממשל תאגידי, ולשקול להסדיר בחקיקה את 
ומסודר  באופן אחיד, מלא  פעילותן  מכלול ההיבטים של 
– בדומה למערך הנורמטיבי הקיים בחברות הממשלתיות, 

בהטמעת השינויים המחויבים".

בית שמש על הכוונת

בחזית הביקורת עומדת ללא ספק עיריית בית שמש אשר 
53% מעובדיה, יותר ממחצית, הם קרובי משפחה. מדובר 
ב-568 עובדים מתוך 1,078 עובדי העירייה. בין היתר ב-50 
בני זוג, 28 הורים, 96 אחים ו-22 דודים. כך עולה מדו"ח 

מבקר המדינה. 
קרובי  העסקת  תופעת  של  הנרחב  ההיקף  אף  "על 
משפחה בעיריית בית שמש", כתב המבקר. "העירייה לא 
ולא בדקה את  עשתה מיפוי עובדים בעלי קרבת משפחה 
העובדים  בהצהרת  הסתפקה  אלא  ביניהם,  הקרבה  אופי 
בשאלון שקיבלו בעת קבלתם לעבודה ובו נדרשו להצהיר 
אם יש קרבת משפחה בינם ובין עובדים אחרים המועסקים 

בעירייה."
העיקריים:  הליקויים  את  המבקר  מציין  כללי,  באופן 
מצבה הכספי הקשה של העירייה ואי-התייעלותה בענייני 
כוח אדם. לפי הנתונים, בשנים 2013-2015 סבלה העירייה 
מגירעון שוטף בתקציב הרגיל שלה והוא נע בין 11 ל-20 
בשנים  הרגיל  בתקציבה  הגירעונות  עקב  ש"ח.  מיליון 
שמטרתה  התייעלות  תכנית  העירייה  יזמה   ,2013-2015
ובפברואר   ,2016 משנת  החל  העירייה  תקציב  את  לאזן 
שלא  לאחר   ,2016 באוקטובר  התכנית.  את  אישרה   2015
עמדה ביעד התכנית, חתמה העירייה על תכנית התייעלות 
נוספת שנועדה לאזן את תקציבה השוטף החל משנת 2017. 
על פי המבקר, "העירייה הגדילה את מכסת התקנים שלה 
וגייסה עובדים בלא אישור משרד הפנים, אף שהתחייבה 
פעלה  העירייה  כן.  לעשות  שלא  ההתייעלות  בתכנית 
להקטנת הגירעון באמצעות נטילת הלוואה, ובכך הגדילה 
את התחייבויותיה. משרד הפנים אישר את תקציב העירייה 
לאחר סיום שנת הכספים, ובכך למעשה הוא רוקן מתוכן 
עירייה  של  התקציב  ניהול  על  שלו  הפיקוח  סמכויות  את 

הנמצאת במצב כספי קשה ומקיימת תכנית התייעלות".
העירייה  על  כי  המדינה  מבקר  כותב  ההמלצות  בפרק 
ההולכות  הוצאותיה  נוכח  תקציבית  מבחינה  להיערך 

וגדלות עקב קצב גידולה המהיר של אוכלוסייתה. כמו כן, 
לעקוב מקרוב אחר התנהלותה הכספית  הפנים  על משרד 
המתמשכים  לגירעונות  הגורמים  את  לבחון  העירייה,  של 
העירייה  על  הצורך.  פי  על  ולפעול  ולהיערך  בתקציבה 
קרבת  בעלי  עובדים  לאיתור  אקטיבית  פעולה  לבצע 
משפחה, לברר את דרגת הקרבה ולפעול לצמצום התופעה 

של העסקת קרובי משפחה.
מהליקויים  ניכר  חלק  כי  המבקר  ציין  הדברים  בסיכום 
שמש  בית  עיריית  "אך  הקודמת,  בביקורת  כבר  עלה 
הליקויים  את  לתקן  הקפידה  ולא  מהדברים  התעלמה 
הביקורת  ממצאי  מפרסום  ויותר  שנים  שש  בחלוף  גם 
הדו"ח  מממצאי  לקחים  להפיק  העירייה  על  הקודמת... 
הזה ולפעול לאלתר ובלא כל דיחוי נוסף לתיקון הליקויים 

שכאמור חלקם חמורים ומתמשכים".
התחשבות  "מתוך  בתגובה:  נמסר  שמש  בית  מעיריית 
שמש  בבית  כי  העובדה  ועקב  החריפה  הדיור  במצוקת 
קיבלה  דיור  יחידות  אלפי  עשרות  לבניית  שטחים  קיימים 
החלטה  אבוטבול  משה  מר  העיר  ראש  בראשות  העירייה 
לזוגות  הדיור  מצוקת  בפתרון  ולסייע  להירתם  אסטרטגית 
צעירים. בשנה האחרונה אף נחתם הסכם גג עם שרי האוצר 
השיכון והפנים בהשתתפות ראש הממשלה לשיווק 17.000 

יחידות דיור במסגרת תכנית מחיר למשתכן.
לצערנו, כפי שציין המבקר, משרדי הממשלה הרלוונטיים 
החדשים  התעשיה  אזורי  את  ומפתחים  משווקים  אינם 
שכונות  את  ומשווקים  מפתחים  הם  שבהם  קצב  באותו 
התקציבי  האיזון  על  משפיעה  כמובן  זו  עובדה  המגורים, 
עובדים חדשים בהתאם  וגם מחייבת קליטת  של העירייה 
הצמיחה  שיעור  בעלת  העיר  שהינה  העיר  להתרחבות 

הגבוה והמהיר ביותר בישראל.
למרות הקושי, פועלת העירייה באחריות ובריסון עצמי 
תקציבי  באיזון  האחרונה  התקציב  שנת  את  סיימה  ואכן 
מלא. יצוין כי  העירייה נמצאת בתת תקינה של כח אדם, 
נמוכה  הינה  בעירייה  המועסקים  העובדים  כמות  דהיינו 
מקוציות  לרשויות  ביחס  והן  המקובל  מהתקן  הן  מאוד 

מקבילות.
לגבי עובדי עירייה בקרבת משפחה, רובם ככולם עובדים 
בעירייה מזה שנים רבות ולא ניתן לפטר אותם כעת בשל 
ולא  הנמוכים  בדרגים  עובדים  רובם  כן  כמו  זו,  סיבה 
בדו"ח  הליקויים  רוב  כי  עוד  יצוין  הבכירים.  בתפקידים 
לא  שעדיין  בתהליך  מדובר  כמובן  כי  אם  תוקנו,  הקודם 
הסתיים לגמרי. עם קבלת הדו"ח הנוכחי, הנחה ראש העיר 
משה אבוטבול את הנהלת העירייה בראשות מנכ"ל העירייה 

עו"ד מתי חותה ליישם את המלצות הדו"ח בהקדם".

אלעד ופתח תקווה: אולמות 
וחוסר שקיפות

שנת  עד  אלעד:  בעיריית  גם  לליקויים  מתייחס  המבקר 
2016 פעלו בעיר אלעד חמישה אולמות אירועים בתוך בתי 
כנסת שנמצאו בנכסים ציבוריים והיו בשימושם של גופים 
שונים. בדיקת מבקר המדינה העלתה שמפעיליהם של בתי 
תמורת  דורש  לכל  האירועים  אולמות  את  השכירו  הכנסת 
תשלום, בין אם מדובר בתושב העיר ובין אם לאו. העירייה, 
צוין, לא דרשה ממפעילי בתי הכנסת דמי שכירות בעבור 
כאולמות  הכנסה  לייצור  בנכסיה  שנעשה  הנוסף  השימוש 

אירועים.
והעומד  תקווה  פתח  עיריית  על  ביקורת  מתח  המבקר 
ו-וועד  העירייה  התנהלות  על  קשה  ביקורת  בראשה: 
העובדים שלה. בראש ובראשונה, המבקר מציין כי העירייה 
נהגה בכל שנה להעביר לוועד מיליוני שקלים, למרות שלא 
נמצא כל מסמך שמבהיר מה החובות והזכויות של כל צד, 
או מה נאמר בדיונים בין הצדדים, ואף מה הסכום שיועבר 
מדי שנה או אילו הוצאות הוא אמור לכסות. על כך כותב 
בקנה אחד  עולה  אינה  העירייה  "התנהלותה של  המבקר: 
עם עקרון השקיפות, עם כללי מנהל תקין, עם הצורך לנהוג 
בכספים  הנעשה  על  פיקוח  להנהיג  הצורך  ועם  בחסכנות 

שהוצאו מקופתה".
כמו כן, עובדי עיריית פתח תקווה נהגו לקבל מתנות ללא 
היתר ומבלי לשלם עליהן. המבקר ממליץ לקבוע הנחיות 
ברורות לגבי מתנות, רישומן ואחסונן. בדיקת משרד מבקר 
שלח  ו-2017   2013  ,2010 בשנים  כי  העלתה  המדינה 
היועץ המשפטי של העירייה לפולש שלוש התראות לפינוי 

המבנה, אולם הוא לא הגיב.
המדינה  מבקר  ממשרד  "צוות  כי  נמסר  אלעד  מעיריית 
בדיקה  וקיים  העירייה,  במשרדי  ארוכים  חודשים  ישב 
עמוקה וחסרת תקדים, במהלכה נבחנו כל בעלי התפקידים. 
בסיומה של הבדיקה עלו ממצאים מינוריים שזכו לטיפול 
מסור ורובם תוקנו לחלוטין. חלקם הקטן בטיפול שעומד 
להסתיים בקרוב. יצוין כי חלק ניכר מהממצאים מלווה את 

העיר מיום היווסדה, ורק בשנים האחרונות זכה לתיקון". 

בחזית הביקורת עומדת ללא ספק עיריית בית שמש אשר 

53% מעובדיה, יותר ממחצית, הם קרובי משפחה "
צילום" יעקב לדרמן
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ברוך ברגמן

ספק אם הקומה הרביעית בבית החולים מעייני הישועה ספגה 
ראש  מרן  ויבשות.  ימים  חוצת  חרדה  של  כאלו  כמויות  פעם  אי 
במצב  החולים  בבית  אושפז השבוע  הגראי"ל שטיינמן  הישיבה 
קשה, שאף הידרדר משעה לשעה. בעולם הישיבות נישאו תפילות 
הישיבה  ראש  של  מצבו  לפי  לשפוט  ואם  שחקים,  מרקיעות 

שהשתפר במידה מסוימת, ניתן לומר כי התפילות נתקבלו. 
הדרמה החלה בשעות הבוקר של יום רביעי, אז נרשמה החמרה 
משמעותית במצב בריאותו של הגראי"ל וחום גופו עלה. הרופאים 
החליטו בשלב זה להעבירו לטיפול ביחידה לטיפול נמרץ במרכז 
הגראי"ל  מרן  היה  הזמן  מן  בחלק  הישועה".  "מעייני  הרפואי 

בהכרה ועד שעות הצהריים, הלך מצבו והחמיר מרגע לרגע. 
הדיווחים על מצבו פשטו כאש בשדה קוצים וגדולי הדור הורו 
מנייני  תהילים.  פרקי  ולקרוא  מלימודם  להפסיק  הישיבות  לבני 
במקומות  ואף  רבים  כנסת  בבתי  בספונטניות  התארגנו  תפילה 
ציבוריים נצפו חרדים אשר מעתירים בתפילה לרפואתו של ראש 
צרה  "עת  חברון:  ישיבת  לתלמידי  אמר  כהן  הגר"ד  הישיבה. 
היא ליעקב" והורה לעצור את סדר א' בישיבה לאמירת תהילים. 
תפילות  נערכו  תפרח  וישיבת  פוניבז'  כולל  תורה,  באורחות  גם 

וקריאת תהילים.
כמו כן, על פי הוראתיהם של מרנן שר התורה הגר"ח קניבסקי 
וראש ישיבת פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין, נקראו כל בני הישיבות 
והכוללים וילדי הת"תים להפסיק מלימודם ולהגיד פרק תהילים. 
בהוראת מרן נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום הכהן, נדרשו 
הישיבות  היכלי  בכל  הלימוד  את  להפסיק  הישיבות  תלמידי 
של  והשלמה  המהירה  לרפואתו  תהלים  פרקי  ולומר  הקדושות 
ראש הישיבה רבי אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא. גם הראשל"צ 
הגאון רבי יצחק יוסף קרא לכלל תלמידי הישיבות וילדי הת"תים, 

לעצור את הלימוד ולהתפלל לרפואתו של ראש הישיבה.

אין סכנת חיים מיידית
את המתח הרב ששרר בבית החולים בשעות אלו, הפר במעט 
פרופסור אליהו סורקין, מנהל טיפול נמרץ בביה"ח שמסר בערב 
יום רביעי כי מצבו של הגראי"ל השתפר קלות. "אני לא רואה אותו 
בסכנת חיים מיידית", ציין פרופ' סורקין, "אבל אני לא יודע מה 
יהיה מחר ויודע פחות מה יהיה בעוד שעה. המצב טיפה התייצב. 
הרב שטיינמן סובל מתהליך זיהומי שפוגע בתפקוד הכלייתי. הוא 

יציב מבחינת לחץ הדם וקצב הלב. מצבו היה גרוע יותר".
לכלי  סורקין  הוסיף  הטיפול",  מבחינת  ומסובך  קשה  "המצב 
התקשורת. "נקווה לפתור את הבעיה עם הכליה בזמן הקרוב. יש 
הטבה, אין ספק. משמעותית? לא יודע אם להגדיר את זה כך". עם 
זאת, בשלה זה, סורקין סירב להתייחס לשאלה אם מרן הגראי"ל 

נמצא בהכרה. "אין לזה משמעות בשלב הזה", הגיב.
"יש  יותר.  אופטימיים  הרופאים  נשמעו  חמישי  יום  בבוקר 
התרופות  יציב.  הרב  של  מצבו  הבוקר,  משמעותי  מאד  שיפור 
שקיבל למניעת קריסת המערכות, כבר מיותרות", אמר פרופסור 

ימים  "לפני שלושה  רביד.  מוטי 
כעת  אבל  אופטימיים,  היינו  לא 
תהיינה  לא  שאם  מקווים  אנחנו 
יוכל  הרב  בהמשך  הפתעות, 

להשתחרר לביתו".

דאגה חוצת 
מגזרים

ראש  של  לבריאותו  הדאגה 
מפלגות  חוצת  הייתה  הישיבה 
בנימין  הממשלה  ראש  וזרמים. 
נתניהו התקשר בשעות הצהריים 
ועדת  יו"ר  אל  רביעי  יום  של 

הכספים ח"כ משה גפני )יהדות התורה( והתעניין בשלומו של מרן 
ומייחל  כי "עם ישראל כולו מתפלל  נתניהו אמר  הרב שטיינמן. 
אדלשטיין  יולי  הכנסת  יו"ר  גם  והשלמה".  המהירה  להחלמתו 
כתב בחשבון הטוויטר שלו כי הוא "מתפלל לרפואתו של גדול 
הדור הרב שטיינמן, אל נא רפא נא לו. הרב אהרון יהודה לייב בן 

גיטל פייגא לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל".
ח"כ ישראל אייכלר קרא מעל דוכן המליאה בכנסת להתפלל 
ישראל  בית  שהמוני  ובשעה  "ביום  הישיבה.  ראש  מרן  לרפואת 
לו  ישלח  ה'  הישיבה  ראש  מרן  של  מצבו  אחר  בדאגה  עוקבים 
רפואה שלמה מעלים חוק הנוגע לטובת הקשישים, מדובר בעץ 

חיים עתיק שלומד תורה למעלה מ-100 שנים רצופות".
"כל העולם יודע שיש זקן שבזכותו העם עומד. בעולם המודרני 
אמרו כי העולם שייך לצעירים. העם היהודי שונה: בכל הדורות 
ידעו כי 'באורך ימים תבונה'. העם היהודי נושא עיניו אל זקניו. 
הגאון הרב שטיינמן הוא מהיחידים מעמודי העולם. עמודי העולם 
מתרופפים כי אנשי אמונה אבדו. תלמיד חכם כזה בכוח קדושתו 
משמש כחיץ בינינו לבין כל הצרות וכל הסכנות, שנאמר - היש 

בה עץ אם עין".
בתקווה  מאוחדים  כולנו  כתב:  סער  גדעון  לשעבר  השר 
ובתפילה לרפואת הרב אהרן לייב שטיינמן, מנהיג הציבור החרדי 
אני  ישראל,  עם  עם  יחד  כתב:  בנט  נפתלי  החינוך  שר  הליטאי. 
מתפלל ואומר פרק תהילים לרפואת גדול הדור רבי אהרן יהודה 
ליב בן גיטל פייגא שטינמן. שהקב״ה יברכו וירפאו.  יו"ר ש"ס 
השר אריה דרעי כתב: בואו נקרע יחד את שערי שמיים, לרפואת 
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא שטיינמן. יהודי 
והמודיעין  התחבורה  שר  מאוד.  לו  זקוק  היהודי  שהעם  ענק, 
ישראל כץ כתב: מצטרף מכל הלב לתפילת רבים בעולם היהודי 
גיטל  בן  ליב  יהודה  רבי אהרן  גדול הדור  לרפואתו השלמה של 

פייגא שטינמן. 
בכנסת  עכשיו  התפללנו  כתב:  דהן  בן  אלי  הביטחון  שר  סגן 
לרפואתו של מרן הרב שטיינמן שליט"א וזכיתי לומר מי שבירך 
שלמה  לרפואה  פייגא  גיטל  בן  לייב  יהודה  אהרון  רבי  לרפואת 
בתושח"י. ואילו חה"כ מיכאל מלכיאלי אמר בנאום מיוחד שנשא 
במליאה: "מה שמחזיק אותנו כעם יהודי במשך אלפי שנים היא 
התורה שעוברת מדור דור, הרב שטיינמן הוא מאלה שהעבירו לנו 
את התורה מהדורות הקודמים, כשאנו רואים יהודי בן 100 שנה 
שחי בבית דל, אדם שכל ימיו חי בפשטות ומסירות נפש למען עם 
ישראל, היום הזה אנו מחזקים ידים ומתפללים להחלמתו המלאה, 

אמן".

משעות הבוקר של יום רביעי, עצר עולם התורה את נשימתו 
הישיבה  ראש  מרן  של  מצבו  אחר  אמיתית  בחרדה  ועקב 
הגראי"ל שטיינמן  בבוקר יום רביעי הוגדר מצבו של ראש 
הישיבה קשה מאוד, ותפילות רבות נישאו בהיכלי הישיבות 
 באורח נס, בשעות אחר הצהריים התייצב במעט מצבו של 
ראש הישיבה  הצוות הרפואי: "יש שיפור מאד משמעותי, 
קריסת  למניעת  שקיבל  התרופות  יציב.  הרב  של  מצבו 

המערכות, כבר מיותרות"

רבי אהרון יהודה לייב 
בן גיטל פייגא



מספיקיש
לכולם!

חדש! 
12 מיני דנונה תות 

במארז משפחתי



6   ו' בכסלו תשע"ח 24/11/17 ו' בכסלו תשע"ח 24/11/17

 תעלומה בארגנטינה: צוללת נעלמה 
אנשי   44 סיפונה  כשעל  חואן"  "סאן  הצוללת  עם  הקשר  נותק  שעבר  רביעי  ביום 
צוות – זמן קצר לפני כן, שידרה הצוללת דיווח על בעיה אלקטרונית. הצי הארגנטינאי 
דיווח ביום שישי האחרון לראשונה על היעדרותה של צוללת בשירות הצי עמה נותר 
הקשר כשעל סיפונה 44 אנשי צוות. הדיווח הראשוני הגיע כעבור 48 שעות מאז השדר 
האחרון שהגיע מהצוללת ושנקלט בחדר הבקרה של חיל הים. מדובר בצוללת גרמנית 
הנמצאת בשירות מאז 1986. ראש מחלקת התקשורת בצי הארגנטינאי, אנריקה באלבי, 
עדכן כי לפי שעה אין כל אינדיקציה על כך שהצוללת נפגעה, לדבריו, התקשורת פשוט 

פסקה באחת.

 מוסקבה: אסד ופוטין נפגשו
נשיא סוריה בשאר אסד מבקר בימים אלו במוסקבה אצל ידידו ולדימיר פוטין, האיש 
לו הוא חייב את עתידו הפוליטי ושבזכותו הצליח לשרוד את השלכותיה של מלחמת 
הפגישה  במהלך  אזרחים.  אלפי  מאות  של  חייהם  את  שגבתה  הטראגית  האזרחים 
שנמשכה 4 שעות, דנו השניים בעתידה של סוריה העומדת בפני סיום הלחימה, כשאסד 
החדש  הפוליטי  ההסדר  על  להשפיע  זרה  מדינה  של  ניסיון  כל  לנטרל  מפוטין  דרש 
המתגבש בסוריה. "בשלב זה, במיוחד אחרי שהשגנו ניצחון על הטרוריסטים, האינטרס 
שלנו הוא להתקדם עם התהליך הפוליטי. אנחנו סומכים על תמיכת רוסיה שתבטיח כי 

שחקנים חיצוניים לא יתערבו בהליך הפוליטי". הדברים שאמר אסד לפוטין.

 הליגה הערבית: חיזבאללה ארגון טרור
כינוס שרי החוץ של הליגה הערבית שננעל השבוע, הצליח להפתיע רבים ולו בשל 
שורת החלטות חריגות שהתקבלו בסיום הוועידה, המדובר בהחלטות המצביעות על 
רוח חדשה ומתונה לכאורה, הנושבת במסדרונות העולם הערבי. במסיבת עיתונאים 
ההחלטות  את  ריג',  אל  אבו  אחמד  הליגה  מזכ"ל  הקריא  הכינוס,  סיום  עם  שנערכה 
'חיזבאללה'  על  ההכרזה  היא  שבהן,  הבולטות  כאשר  המדינות  ידי  על  שהתקבלו 
נוספות, מהווה אי  כי מעורבותה של איראן בסוריה ובמדינות  כארגון טרור וההבנה 
יציבות עולמית. "נוצר קונצנזוס בקרב המדינות שהשתתפו בכינוס, כי בחישתה של 

איראן בנעשה בסוריה, תימן ועוד – מסמלת אי יציבות וסכנה גלובלית".

 חב"ד יוצאת לאוגנדה
בערב ההצדעה החגיגי לשלוחי חב"ד, שנערך השבוע באולם ענק בניו-ג'רסי, הוכרז 
מדינות   100 חב"ד  שלוחי  מפת  מקיפה  ובכך  לאוגנדה,  שלוחים  משפחת  יציאת  על 
ברחבי תבל. השלוחים החדשים הם הרב משה ורעייתו מרת יוכבד רסקין, שניהם מארץ 
ישראל, ובנם הצעיר מנחם מנדל. לפני כמה שבועות יצאו אל קמפלה, בירת אוגנדה, 
ושם הקימו את בית חב"ד החדש. חב"ד פעלה עם הקהילה היהודית הקטנה באוגנדה 
אפריקה,  במרכז  חב"ד  בית  מנהל  בן-טולילה,  הרב שלמה  כאשר  תשנ"ט,  שנת  מאז 
שלח לשם שלוחים מדי קיץ ולקראת חגים. עכשיו הגיע הזמן לבית חב"ד של קבע. 
העולמי,  השלוחים  כינוס  יו"ר  קוטלרסקי,  משה  הרב  הכריז  לאוגנדה  השליחות  על 
לקול תשואות כששת אלפים איש, שנאספו לערב ההצדעה החגיגי, שבו ננעל כינוס 

השלוחים ב"מארש השלוחים" החסידי הנלהב.

 עיראק: שלטון דאע"ש הופל
העיירה  על  השתלט  העיראקי  הצבא  דעא"ש.  על  גברה  עיראק  הושלם:  השחרור 
בעיראק  דעא"ש  של  שלטונו  לסוף  והביא  דעא"ש  כוחות  בידי  שהייתה  האחרונה 
ובסוריה. סגן מפקד כוחות הביטחון עבד אל-עמיר רשיד יראללה, הודיע ביום שישי 
כי: "הכוחות העיראקים שחרור את ראווה באופן מוחלט והניפו את הדגל העיראקי 
על הבניינים". זאת לאחר שצבא סוריה הכריז גם הוא על נצחונו את כוחות דעא"ש. 
בסוריה עדיין נמשכת לחימה עם כוחות חמושים המשתייכים לדעא"ש, אך אין עיר או 
כפר שבשליטת דעא"ש. יש להניח כי כוחות דעא"ש לא יוותרו בלא קרב וינסו לפגע 

בפיגועי טרור נגד צבאות עיראק וסוריה.

 תוניסיה: חמאס חוקר את החיסול
את  עיתונאים  מסיבת  השבוע  הציגו  בתוניסיה,  חמאס  של  המדינית  הזרוע  אנשי 
מוחמד  הארגון  של  המל"טים  מהנדס  חיסול  בעקבות  שנפתח  החקירה'  'דו"ח  נתוני 
א זווהארי שמצא את מותו לפני כשנה בנסיבות מסתוריות בחניון ביתו. לדברי ראשי 
הארגון, הרי שהמחשבה מלכתחילה הייתה שהמוסד הישראלי הוא שעומד מאחורי 
יכחישו את החשד  או  ראיות שיאששו  היה להמציא  אותנו  "מה שהניע  ההתנקשות. 
הלוגיסטיות  ההכנות  כי  עולה,  החקירה  דו"ח  מנתוני  האמת".  לחקר  להגיע  במטרה 
לחיסול החלו ארבעה חודשים לפני שחוסל בפועל, כאשר לצורך כך נשלחה החוליה 
שהייתה מורכבת משלושה קבוצות שכל אחת מהם נשאה באחריות לחלק אחר בביצוע 

הרצח. אם זה לשכירת שתי דירות, רכישת טלפונים וכן לשכור שתי מכוניות.

כותרות השבוע בעולם
העולם

בעריכת חיים פרידלנדר

זאבי סגל

ככל שחולפים הימים מתבררים עוד ועוד 
שמגבש  האזורי  השלום  ממתווה  פרטים 
בימים אלו הנשיא טראמפ באמצעות שליחיו 
למזרח התיכון, ג'ייסון גרינבלט וחתנו ג'ארד 
נחשף  טרם  אמנם  קושנר. המתווה המסתמן 
ומתבסס  שדלף  מהמעט  אך  רשמי,  באופן 
ניתן ללמוד כי בבסיס  זרים  על פי פרסומים 
פלסטינית  מדינה  תוקם  החדש  המתווה 
לצידה של מדינת ישראל כאשר במקביל לא 
ייעקרו יישובים ולא תפונה אף לא התנחלות 

אחת.
ויותר  יותר  נשמעים  האחרונים  בשבועות 
רצון  שביעות  אי  המביעים  בליכוד  קולות 
להתבטא  מעדיפים  אך  המסתמן,  מההסדר 
יוצגו שממנו  בעילום שם מחשש שדבריהם 
ישתמע כי הם חותרים תחת ראש הממשלה. 
אופיר  המדע  שר  זה  היה  שהשבוע  אלא 
אקוניס שבראיון לערוץ 7 לא חשש להשמיע 
את עמדתו ואף פנה לראש הממשלה בעניין. 
של  מהסכנה  חודשים  כבר  מתריע  "אני 
שמכונה  למה  המדינות  שתי  מתווה  הכנסת 

כתכנית השלום של טראמפ".
טראמפ  ממשל  כי  אמרנו  הזמן  כל  "הרי 

הוא ההזדמנות הטובה ביותר לסגת מהרעיון 
ידי  על  שנכפה  המדינות  שתי  של  המסוכן 
ממשל אובמה, קרי וקלינטון". אקוניס הביע 
יופיע  לא  המדינות'  'שתי  ביטוי  כי  תקווה 
'שתי  של  שאזכור  משום  הנשיא.  במתווה 
בקואליציה  גדולים  לקרעים  יגרום  מדינות', 
ובליכוד – בליכוד יש רוב שאני שמח להיות 

מהמובילים בו נגד מתווה שתי המדינות".
של  קיומם  דעתו  על  מעלה  מישהו  "וכי 
הנתונים  ושומרון  ביהודה  יהודיים  ישובים 
והישות  הפלשתינית  הרודנות  שליטת  תחת 
הטרוריסטית? זו הרי ישות טרוריסטית שגם 
ופעם  יותר  פעם  בטרור,  תומכת  היא  היום 

פחות".
הממשלה  ראש  של  להתנהלותו  באשר 
על  עומד  נתניהו  שעה  "לפי  כי  השר,  אומר 
מרשימה.  מאוד  בצורה  שלנו  האינטרסים 
מול  ובגבורה  בגאון  עמד  כי  ייאמר,  לזכותו 
מאוד  בצורה  ביותר  עוין  אמריקני  ממשל 
גם  אותנו  מוציא  שהיה  ממשל  מרשימה, 
צריך  והגולן.  מיו"ש  חוץ  נוספים  מחלקים 
ממשל  מול  עמידתו  על  נתניהו  את  לשבח 
נתניהו  את  לגבות  צריך  וכעת  אובמה 
בעמידתו מול ממשל טראמפ ולא לקבל את 

מתווה שתי המדינות".

זאבי סגל

לאחר שהוגשה בקשת החנינה לחייל היורה 
ריבלין,  ראובן  המדינה  לנשיא  אזריה  אלאור 
השבוע,  מימי  באחד  בשלילה  האחרון  השיב 
הסתה  שכללה  רבתי  מהומה  כנגדו  ועורר 
אף  וכעת  ימין  אנשי  מצד  התקפות  ברשת, 

קריאה מצד ח"כים לחזור בו. 
התייחס  אלאור,  של  אביו  אזריה,  צ'רלי 
בקשת  את  לדחות  המדינה  נשיא  להחלטת 
והביע  המשפחה  בשם  שהוגשה  החנינה 
ריבלין.  שגילה  מהאטימות  רבה  אכזבה 
האב,  אזריה  הביע  'מידה'  למגזין  בראיון 
אכזבה ותסכול מהעובדה כי עודכנו לראשונה 
התקשורת  כלי  באמצעות  הנשיא  מהחלטת 
ולא בהודעה רשמית כמקובל, "ברגע שראינו 
לכלא  את הדיווח בטלוויזיה אשתי התקשרה 
ניחמה  קצת  אך  יגיב,  הוא  איך  ידענו  לא   –
שלנו,  מהשיחה  הופתע  שהוא  העובדה  אותי 
על  עודכן  לא  עוד  לפחות שהוא  אומר  זה  כי 

ההחלטה של הנשיא".
הנשיא  שהעלה  לנימוקים  מתייחס  אזריה 
הנשק  בטוהר  הפגיעה  ובהם  בהחלטתו 
הנשיא  את  לשאול  רוצה  אני  "אז  והמידות, 
שאלה. האם קצינים בכירים במדים שמעידים 
דברי  ואומרים  צבאי  דין  בבית  שבועה  תחת 
צה"ל?  ערכי  את  שמסמלים  אלו  הם  שקר, 
גיבוי  נותנים  ולא  קצינים שבורחים מאחריות 

לחיילים בבית הדין, יכולים אחרי זה להוביל 
חיילים אחרים לקרב? זו לא עוצמה מוסרית, 
זה ניוון מוסרי, וחבל לי שהנשיא שיתף עם זה 

פעולה".
"בתחילת המשפט הרי אמרו כל הזמן, שעל 
סמך עדות המ"פ המשפט יקום או ייפול, אבל 
הדין  הכרעת  זאת  ובכל   – נפלה  המ"פ  עדות 
לא השתנתה. מעבר לזה, המ"פ אפילו מקבל 
פיקודית  הערה  קיבל  שהוא  למרות  קידום, 
אם  מגוחך.  זה  בזירה.  שלו  ההתנהלות  על 
הייתה לי האפשרות להיפגש עם הנשיא פנים 
הוא  טועה.  שהוא  לו  אומר  הייתי  פנים,  מול 
טועה משום ש 90 אחוז מהישראלים תומכים 
שמאל  אנשי  מאוד  הרבה  כולל  באלאור, 

שמתקשרים אליי לחזק את ידינו".
וחברי כנסת שיגרו  במקביל, עשרות שרים 
השבוע מכתב לנשיא המדינה בו הם דורשים 
ממנו לממש את סמכותו הקבוע בחוק ולשקול 
בין  אזריה.  אלאור  לחייל  חנינה  מתן  מחדש 
למנות  ניתן  העצומה,  על  שחתמו  השרים 
שרת  ואת  ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר  את 
שלח  אף  כזכור,  ליברמן  שקד.  המשפטים 
מכתב לנשיא המדינה בבקשה שיאות להפעיל 
את סמכותו ולהיעתר לבקשת החנינה שהוגשה 
זה  בטרם  עוד  וזאת  אזריה,  משפחת  ידי  על 

קיבל את ההחלטה לדחות את הבקשה.
הח"כ  התקשורת  איש  הוא  העצומה  יוזם 
לשעבר שרון גל המייעץ למשפחת אזריה ואף 
ליווה אותה לאורך הסאגה המשפטית שעברה.

בליכוד מתריעים: "מתווה 
טראמפ יחולל קרע"

שמסתמן  מה  נגד  יוצאים  בליכוד  וח"כים  שרים  ועוד  עוד 
במזרח  אזורי  לשלום  טראמפ  הנשיא  של  הקסם  כמתווה 
התיכון – השר אקוניס מתריע מפני 'קרע בליכוד' וח"כ חזן 

מאיים ב'הפלת השלטון'

לאחר דחיית הבקשה לחנינה שהגישה משפחתו של אלאור 
האחרונים  בימים  התגבשה  המדינה,  נשיא  ידי  על  אזריה 
יוזמה חדשה באמצעות מכתב עליו חתומים עשרות שרים 

וח"כים הדורשים מריבלין, "לשקול מחדש את ההחלטה"

עשרות ח"כים דורשים: 
"חנינה לאלאור"



מסתבר שאפשר לנהל את צרכי והוצאות הנדל«ן באופן חכם, יעיל וכלכלי מאי פעם, וזה מביא  יותר 
ויותר בעלי מקצועות חופשיים ועסקים ועכשיו גם בירושלים,  לשכור משרד »כולל הכל«- מבלי להשקיע 

בריהוט, מבלי לדאוג לאחזקה ומבלי להתחייב לשנים ארוכות.
תשכחו משכירויות לטווח ארוך,  הקצר הוא העתיד של מחר , ואין שום הגבלה על גודל העסק או היקפו 
–  כך שבין אם אתה עצמאי קטן או סטארט אפ שחולם בגדול - הכניסה הינה מיידית וללא עיכובים 
מיותרים. ללקוח הנכנס למתחמי העבודה של ריג׳ס לא נשאר אלא פשוט להניח את המחשב על השולחן 
ומיד להתחיל לעבוד. אין לו דאגה  לדמי שכירות, לתשלומי ארנונה לשירותי IT, לשירותי משרד, לדמי ניהול, 
לניקיון ואבטחה, לחדרי ישיבות ולשטחי אירוח ואפילו למטבח. זוהי מהפיכה אמתית שמאפשרת לשוכרים 

ניידות, גמישות ובעיקר ראש נקי מהתעסקות בכל מה שכרוך בשכירת משרד.

רון יריב, מנכ«ל REGUS ישראל המפעילה 11 מרכזי עסקים משוכללים בת«א, ר«ג, הרצליה, רמת החייל, 
כמהלך  ישראל  בבירת  עסקים  מרכז  לפתוח  בחרה  הבינלאומית  החברה  »ריג׳ס  מציין:  וחיפה,  רעננה 
האנושי  וההון  הטובים  השכנים  והסביבה.  בירושלים  עסקים  לאנשי  בשורה  המהווה  חשוב  אסטרטגי 
והאיכותי התורמים לאווירה ולרוח העסקית השוררת בגן הטכנולוגי והמתקדם בהר חוצבים, הם שזירזו 
את החלטתנו להקים פה את המרכז החדש. הפארק בהר חוצבים נהנה ממיקום מנצח ומנגישות גבוהה 
טרם  הבנייה  עבודות  בגין.  ושדרות   ,443 כביש   ,1 מס  כביש  ראשיים:  לנתיבי תחבורה  סמיכותו  בזכות 
נסתיימו וכבר ניכרת התעניינות בקרב שוכרים פוטנציאליים מירושלים ומהסביבה הפונים אלינו ומבקשים 

לבחון לשלב בעסקיהם את אופציית גמישות ההשכרה עם היוקרתיות והמיקום המצוין«.

אמרנו בינלאומיות? לריג׳ס מעל ל- 3,000 מרכזי עסקים ביותר מ-900 ערים בכ-120 מדינות ברחבי העולם 
והיא מספקת תמיכה אדמיניסטרטיבית ושירותי משרד מגוונים ליותר מ-2 מיליון לקוחות.  חברות במועדון 
הלקוחות העולמי – מקנה ללקוחות  REGUS החברה הבינלאומית גישה חופשית לכל אחד מאלפי מרכזי 

עסקים של החברה ברחבי העולם.

הלפטופ עליכם וכל השאר זו כבר לא הדאגה שלכם ובקיצור:
.IN - גמישות ומזעור סיכונים .OUT - חוזי שכירות וארנונה

)לרוב,  אנשים מדברים סביבכם  ויותר  מרגישים שיותר  אם אתם 
אפילו בהתלהבות( על כך שהמשרד האישי שלהם הוא בכלל לא 

שלהם - אתם צודקים. 

שעשוי  כטרנד  מוגדרת  הייתה  הזו  המגמה  שנים  כמה  לפני  עד 
לחלוף אך היום הבשורה דווקא הפוכה: עבודה במרחבים גמישים 

הפכה להיות נוחה יותר, יעילה יותר ומשתלמת יותר.
למשרדים  בנוסף  מצאתם.  עסקיות?  לפגישות  מקום  מחפשים 
ולמרחבי עבודה בריג׳ס קיימת גם אפשרות לשכור )של בסיס יומי, 
- אידיאליים לפגישות  ישיבות המאובזרים  שעתי, שבועי(  חדרי 

עסקיות מרובות משתתפים, להדרכות ולפגישות אישיות.

המהפכה מגיעה סוף סוף 
לירושלים          

חדרי ישיבות משרד פרטי 

 *8836Regus.co.il 

מרחב עבודה משותף



 
  

SALE!

03-5523340
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-21:45, יום ו' 10:00-13:00

מבצע ל-10 ימים בלבד!

חליפות
פרימיום

ועוד שלל מבצעים והנחות! 

בני ברק

₪ 5001+1
חליפות
קלאסי

₪ 400
1+1

מכנס 
קלאסי

₪ 1301+1

מכנס 
פרימיום
₪ 1501+1

צעיפים
מבחר דגמים

₪20 

מעילסריגים
נוער

₪50 ₪260 
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רבי עקיבא 80 קומה א‘
02-6501071

זמני פתיחה: א'-ה' 10:30-20:30, יום ו' 10:00-13:00

ירושלים
 מלכי ישראל 41 קומה א'

08-9248023
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00, יום ו' 10:00-13:00

נתיבות
ירושלים 15

03-7160640
זמני פתיחה: א'-ה' 17:00-22:00, יום ו' 10:00-13:00

אלעד
חוני המעגל 26

חגורות עורעניבות
ב- 35&3 ב- 100&
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זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-21:45, יום ו' 10:00-13:00
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רבי עקיבא 80 קומה א‘
02-6501071

זמני פתיחה: א'-ה' 10:30-20:30, יום ו' 10:00-13:00

ירושלים
 מלכי ישראל 41 קומה א'

08-9248023
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00, יום ו' 10:00-13:00

נתיבות
ירושלים 15

03-7160640
זמני פתיחה: א'-ה' 17:00-22:00, יום ו' 10:00-13:00

אלעד
חוני המעגל 26

מעילי צמר חגורות עור
גבר ב- 300&ב- 35&



10 ו' בכסלו תשע"ח 24/11/17

הקצאת  היום  מסדר  הוסרה  הקודמת  שבפעם  לאחר 
חבר  בפעילות  הסמינר,  לטובת  תורה  התלמוד  מבנה 
המועצה פיני עזרא – הגיעו השבוע חברי המועצה פיני 

עזרא וצביקה כהן להסכמה עם יו״ר הוועדה וויצמן

סוער בועדה: 
תלמוד תורה 
סנהדרין יפונה

לאחר פגישות הנציגות החרדית עם ראש הממשלה 
נתניהו, סוכם על צמצום עבודות השבת באופן דרסטי 
 כמו כן, הנהלת הרכבת תעביר לשר חיים כץ תכנית 
עבודה לפיה יצומצמו העבודות באופן קבוע  בליכוד 

תקפו: "זה יכול להפוך למשבר אמיתי"

ארי קלמן

אישרה  דיונים  של  ארוכים  חודשים  לאחר 
השבוע וועדת ההקצאות בראשות חבר מועצת 
העיר יוחנן וויצמן כי תלמוד תורה סנהדרין לא 
הסיכום  את  חילופי.  מקום  למציאת  עד  יפונה 
יו״ר הוועדה  יזמו נציגי ש״ס בעירייה יחד עם 
יוחנן וויצמן, ומי ששימש פה לוועד ההורים – 

חבר המועצה מאיר תורג׳מן. 
תלמוד  את  שמשמש  המבנה  ההסכם,  לפי 
תורה סנהדרין יעבור לרשות הסמינר הישן רק 
שני  על  שיוסכם  חלופי  מקום  שימצאו  אחרי 

הצדדים.
ההורים  וועד  ניהלו  האחרונים  בחודשים 
בניסיון שלא להתפנות מהמבנה.  עיקש  מאבק 
כשחבר  בוועדה  דיון  פוצץ  שעבר  בחודש 
בו  פרוטוקול  גילה  ש״ס  מטעם  העיר  מועצת 
יפונה תוך ארבעה חודשים או  כי הת״ת  נכתב 
הדבר״  ״משמעות  חילופי.  מקום  למציאת  עד 

עיתונות׳,  ׳קו  עם  נציגי ש״ס בשיחה  אז  אמרו 
עלתה  החודש  לרחוב״.  ילכו  הת״ת  ״שילדי 
ההקצאה לדיון חוזר שבסופו אושר כי תלמוד 
התורה יפונה רק אחרי שיימצא מבנה חילופי".

את  לאפשר  היא  המבנה  של  פינויו  מטרת 
כיתות  הקצאתו לסמינר הישן הסובל ממצוקת 
סערה  כאשר  האחרונים,  בחודשים  חריפה. 
לקבל  יוכלו  לא  כי  בסמינר  הבהירו  הפרשה, 
כלל  מקום  ואין  מאחר  בנות  של  גבוה  מספר 

בסמינר. 

סערת השבת - הפשרה

זאבי סגל

ל'צו  המתייצבים  דתיים  צעירים  ועוד  עוד 
האישי  הראיון  במהלך  כי  מספרים,  ראשון' 
בשאלות  מדובר  כי  המלמדות  שאלות  נשאלו 
חזות  לבעלי  במיוחד  ו'המותאמות'  מכוונות 
המתייצבים  בצעירים  המדובר  דתית.  חיצונית 
ב'לשכת הגיוס' בירושלים, שם כך נראה הכינו 
מועמדים  'לסנן'  המיועדות  שאלות  רשימת 

לגיוס בעלי השקפות פוליטיות מסוימות.
של  כמו  במקרה  אעשה  מה  אותי  "שאלו 
אלאור אזריה, או מה תעשה אם תצטרך להכריע 
כאשר ההלכה תאמר לי לירות והפקודה תאמר 
בגל"צ  שצוטט  החיילים  אחד  כך  לירות",  לא 
ייאמר,  השבוע. לדבריו, "לזכותו של המראיין 

כי בטרם הפנה את השאלות, הקדים והבהיר כי 
אמנם את שתי השאלות האחרונות לא נעים לו 

לשאול, אבל מחייבים אותו".
בעניין  לדעתו  נשאל  כי  סיפר  נוסף  צעיר 
שהתייצב  צעיר  מ',  המשותף.  השירות  פקודת 
"באחד  מספר,  שבע,  בבאר  הגיוס  בלשכת 
בשאלה,  המראיינת  אלי  פונה  הראיון,  משלבי 
'מה אעשה במקרה כמו אלאור אזריה', הרגשתי 

שמסמנים אותי כדתי".
הראיון  "מטרת  כי  נמסר,  צה"ל  מדובר 
האישי הנערך בצו ראשון הנה הכרת המלש"ב, 
אורח חייו ואישיותו. השאלות המדוברות אינן 
המובעות  הקבועות  מהשאלות  כחלק  נכללות 
בראיון האישי. בעקבות פניית גלי צה"ל הודגשו 
הנהלים בקרב בעלי התפקידים הרלוונטיים על 

מנת להימנע משאלות מסוג זה".

זאבי סגל

במסגרת  במשטרה  נתניהו  שרה  של  עדותה 
וזאת  בחלקה  השבוע  נחשפה   '1000 'תיק 
היא  אף  שמסרה  העדות  להדלפת  במקביל 
האישית  מזכירתו  קליין,  הדס  הגב'  במשטרה 
של איש העסקים ארנון מילצ'ן. המדובר בעדות 
אחדים  חודשים  לפני  כבר  במשטרה  שנמסרה 
העדות  הדלפת  בצל  כאמור  עתה  אך  ונחשפת 
של הגב' קליין, ממנו עולה כי התנהלו לכאורה 
מילצ'ן  משפחות  בין  וקח'  'תן  של  יחסים 

ונתניהו.
נתניהו  הגב'  שמסרה  העדות  כי  נמסר, 
לעדות  לכאורה  בסתירה  עומדת  בפרשה, 
שמסרה הדס קליין, ממנה ניתן היה ללמוד, כי 
התנהלה לה לכאורה שיטה קבועה של הזמנת 
"השיחות  המשפחות.  שתי  בין  מתנות  וקבלת 
עם  שדיברתי  לאחר  נעשו  קליין  הדס  עם  שלי 
מילצ'ן והוא ביקש ממני לסגור את הצורה שבה 
יעברו המתנות שהוא רצה לתת לנו עם הדס", 

כך לפי גירסתה של הגב' נתניהו.

של  מכיוונו  באו  הדברים  כי  הדגישה  היא 
זו  הייתה  נתניהו  משפחת  לא  וכי  מילצ'ן 
שהתנתה את קבלת המתנות האסורות, "אני לא 
יזמתי דברים. מילצ'ן היה אומר לי שהוא רוצה 
לתת לנו בקבוקי יין". הגב' נתניהו הדגישה בפני 
חוקרי המשטרה, כי "הכמויות שאומרים שהוא 
מעלילים  לחלוטין.  מופרכים  הם  לנו  הביא 

עלינו דברים שלא קרו".
בתוך כך, השבוע נרשמה התפתחות ב'פרשת 
הצוללות' המכונה 'תיק 3000': במהלך חקירתו 
האחרונה, הציעו חוקרי המשטרה לעורך הדין 
ובן  הממשלה  ראש  של  מקורבו  שמרון,  דוד 
כך  שמרון  בפרשה.  מדינה  לעד  להפוך  דודו, 

לפי הדיווח סרב להצעה. 
מעריכים  במשטרה  כי  עולה,  מהדיווח 
גורמים  להפליל  שמרון,  של  שבאפשרותו 
בכירים מאוד הקשורים לחקירה ומשכך הונחה 
כי  נמסר  זאת  עם  המדוברת.  ההצעה  בפניו 
עקיפות  או  ישירות  ראיות  אין  שעה  לפי  גם 
לפרשה.  עצמו  הממשלה  ראש  את  הקושרות 
החשד אותו מיחסים לפי שעה במשטרה כלפי 

עו"ד שמרון הוא, מרמה והפרת אמונים.

ארי קלמן

הרכבת,  בעבודות  השבת  חילולי  סוגיית 
הנציגות  את  להעסיק  השבוע  גם  המשיכה 
החרדית. ביום שישי האחרון, שעות לפני כניסת 
ליצמן מסר  יעקב  הבריאות  העביר שר  השבת 
חריף, לפיו אם יתקיימו עבודות בשבת על ידי 
מהממשלה.  ראשון  ביום  יתפטר  הוא  יהודים, 
הלחץ עבד, ועבודות השבת צומצמו דרסטית. 

חילוקי הדעות שצפו בפעם המי-יודע--כמה, 
הביאו את הנציגים לקביעת פגישה שהתקיימה 
שלשום )רביעי(, ובה שוב הבהירו כי לא יוכלו 
להתפשר בנוגע לשבת. בפגישה חזר ליצמן על 
במידה  מהממשלה  יתפטר  כי  והבהיר  איומו 
וחילולי השבת לא ייפסקו. הפגישה ארכה זמן 
"הוסכם  לפשרה.  הצדדים  הגיעו  ובסיומה  רב 
שיתקיים כל מאמץ להשיג פתרון שישמור על 
השבת ולא יפגע בציבור", נמסר מטעם נתניהו.
הרכבת  עבודות  שהושגה,  הפשרה  פי  על 
בשבת יצומצמו במידה משמעותית, ובמקביל 
כץ  חיים  הנהלת הרכבת תעביר לשר העבודה 
תכנית עבודה שתכלול צמצום קבוע בעבודות 
השבת. הנהלת הרכבת התבקשה גם לסווג את 
עליונה  עדיפות  ברמת  כאשר  העבודות  רמת 
אם  נפש  לפיקוח  שיגרמו  העבודות  יעמדו 

יתבצעו בימות השבוע. 
יעקב  הבריאות  שר  חזר  )חמישי(  אמש 
ליצמן בראיון לגלי צה"ל על דבריו והבהיר כי 
מדובר במשבר "אני הולך עם השבת עד הסוף. 

לדבריו,  אתפטר".  אני  שבת  חילול  יהיה  אם 
"אני לא כזה שמאיים כל חמש דקות - לא רוצה 
חילול שבת", אמר שר הבריאות בריאיון, "הם 
עובדים עלינו. הם יודעים לעשות כמה דברים 
לא בשבת. הם יכולים להתחיל מיום חמישי עד 
ליום שישי בארבע, בלי לשבש, אבל נוח להם 

לעבוד ככה".
כנגד  קולות  מעט  לא  נשמעו  בליכוד 
החרדית.  הנציגות  של  האחרונה  ההתנהלות 
"כניעה לדרישת ליצמן פירושה פגיעה חמורה 
באזרחי ישראל", אמר השר כץ לנתניהו, "על 

זה אם צריך גם הולכים לבחירות". 
יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן אמר  מנגד, 
העבודות  את  להפסיק  נסכים  "לא  כי  השבוע 
ננסה  ליצמן.  יעקב  השר  שדורש  כמו  ברכבת 
למשבר  להפוך  יכול  זה  אבל  פשרה  למצוא 
אמיתי. אי אפשר לנהל ככה קואליציה. החרדים 
קיבלו הרבה בממשלה הזו, לא נעמוד דום כל 
פעם שיש להם בעיה. נמצא פתרון אבל זה לא 

יקרה מהיום למחר".
בתגובה לדברים אמר השבוע השר דרעי כי 
ומתנשאים  בשבת  פוגעים  "כשפוליטיקאים 
נשות  ברוב  מזלזלים  הם  עליה,  הנלחמים  על 
שבת  נרות  הדלקת  על  שמקפידות  ישראל 
מתעמרים  גם  הם  מקדושתה.  להן  ואכפת 
בעובדים שנאלצים לעבוד בשבת, במקום לנוח 

עם משפחתם יום אחד בשבוע. בושה".

צעירים דתיים המתייצבים ל'צו ראשון' מספרים 
ומותאמות  המכוונות  מניפולטיביות  שאלות  על 
 דובר צה"ל: "מטרת  בדווקא לבעלי חזות דתית 
הכרת  הנה  ראשון  בצו  הנערך  האישי  הראיון 

המועמד, אורח חייו ואישיותו"

כך 'מתקילים' 
דתיים ב'צו ראשון'

גרסת נתניהו: "מילצ'ן 
הציע מיוזמתו משקאות"
נחשפה,   '1000 'תיק  במסגרת  נתניהו  שרה  של  עדותה 
במקביל לפרסום עדותה במשטרה של מזכירתו של מילצ'ן 
לנו  לי שהוא רוצה לתת  "מילצ'ן היה אומר    הדס קליין 
וגם: האם שמרון סירב להצעת עד מדינה    יין"  בקבוקי 

נגד ראש הממשלה? 



BIG SALE

בשיטת שלם וקח

לשבוע ימים בלבד!

סניף פ“ת: זבוטינקי 98 | טל‘ 03-92-166-58
פתוח בימים: א-ה 9:30-21:00 יום ו‘ 9:00-14:00 | מוצ“ש חצי שעה אחרי צאת השבת עד 23:00



12 ו' בכסלו תשע"ח 24/11/17

ארבעס
יענקי קצבורג

לראשונה מאז שנת תש"ס נכנסו מאות יהודים ביום 
ראשון לפנות בוקר בליווי כוחות הביטחון ותחת 
לחברון,  צפונית  חלחול  לעיירת  כבדה  אבטחה 
לפקוד את ציונם של נתן הנביא וגד החוזה הטמונים 

ע"פ המסורת במקום.
המרחבית  החטיבה  עם  מלא  בתיאום  שנעשתה  העלייה, 
עציון, נערכה לאחר הפצרות רבות של חסידי ברסלב, שנהגו 
לפקוד את המקום בעבר במשך עשרות שנים, והדבר נמנע 
המצב  עקב   2000 בשנת  האינתיפאדה  תחילת  מאז  מהם 
נכתב  אוסלו  שבהסכמי  שלמרות  יצוין  הרעוע.  הביטחוני 
הצדיקים  לקברי  חופשית  גישה  לאפשר  שיש  במפורש 
בחלחול, במשך 18 שנה כוחות הביטחון לא איפשרו כניסה 
מסגד  נבנה  הצדיקים  קברי  שעל  כך  עקב  למקום,  מוסדרת 
למקום  יהודים  שכניסת  הביטחון  במערכת  והחשש  גדול 

עלולה לגרום להצתה בקרב האוכלוסייה המקומית. 
כאמור, ביום ראשון האחרון ניתן האישור החריג למשך שעה 
אוטובוסים  שבע  נכנסו  בוקר  לפנות   02:00 ב  כאשר  קלה 
של  בנים  שובו  מישיבת  ברסלב  חסידי  במתפללים  מלאים 
צה"ל  של  רבים  כוחות  בליווי  העוינת,  לעיירה  ברלנד  הרב 
שעת  כל  במשך  המתפללים  את  שאבטחו  ומשטרה  מג"ב 
התפילה, לאחר קרוב לשעה של תפילה בקברי הצדיקים עזבו 
המתפללים את המקום. התפילה במקום עברה בשלום ללא 

אירועים חריגים .

ראש  של  לבתו  השבוע  התקיימה  גדולה  חתונה 
דב  שלום  רבי  הגאון  שלמה"  "עטרת  מוסדות 
צבי  דוב  רבי  הגאון  נכד  הוא  החתן  סורוצקין, 
אורדנטליך רבה של ביתר, לחתונה הגיעו להשתתף 
של  הישיבה  ובחורי  שלמה"  "עטרת  רשת  אברכי  אלפי 
הישיבות הקטנות והגדולות, באולמי "אחוזת ווגשל" הוקמו 
פארענטשעס, אלפי התלמידים השתתפו בזיץ לתוך הלילה 
יותר במעמד החופה מרן  עם הזמר מוטי שטיינמץ, מוקדם 
שר התורה הגר"ח קנייבסקי שכובד בברכה אחריתא, ביקש 
שכובד  לנדו  דב  רבי  הגדול  הגאון  סלבודקא  מר"י  ברכה 
"ימלא  הגר"ח  מרן  את  שבירך  וקידושין,  חופה  בסידור 
התחדש  השמחה  לרגל  לטובה".  ליבכם  משאלות  השם 
שחובשים  כזו  חדשה  רבנית  במגבעת  סורוצקין  הגרב"ש 
ב-65  הארץ  מכל  תלמידים  הגיעו  לשמחה  ישיבות.  ראשי 
אוטובוסים מאורגנים, שיצאו מבלי לפגוע בסדרי הישיבות 

והכוללים החל משעה 21:00 בערב.

חמישי  ביום  נערך  תורה'  'כתר  רושם  רב  מעמד 
פרשת תולדות באולמי גני הדקל בב"ב, למצטייני 
תלמידי ישיבת 'מאמר מרדכי' נדבורנה, שנבחנו על 
מסכת בבא מציעא במהלך השנה אחרונה, בראשות 
נחמן  הרב  נשא  והנחיה  פתיחה  דברי  מנדבורנה.  האדמו"ר 
ותלמידה.  הישיבה  ורבני  ראשי  את  בברכה  שקידם  גרוסמן 
לאחר כניסת האדמו"ר מנדבורנה למעמד, כובד נואם הכבוד 

הגאון רבי מאיר פלקסר ראש ישיבת 'חידושי הרים' לשאת 
לבחורים  דרש  ארוכה  שעה  כשבמשך  המרכזי,  המשא  את 

בגודל מעלת לימוד התורה על פי משנת החסידות. 

הישיבה  ראש  של  משאו  קשב  ברוב  נשמע  מכן  לאחר 
הגרש"א אשכנזי, מיד לאחר מכן בקול שירת 'ימים על ימי 
הגדול  הגאון  התורה  גדולי  מועצת  חבר  נכנס  תוסיף'  מלך 
רבי ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל' שהגיע 
הבחורים  את  ולכבד  לחזק  מגדרו  ויצא  מירושלים  במיוחד 
אשר יושבים והוגים בתורה יומם ולילה. ובמשך שעה ארוכה 
משאו  תום  עם  ולומדיה,  התורה  לכבוד  מדברותיו  נשא 
עם  יחד  הישיבה  ראש  קם  התורה,  גדולי  מועצת  חבר  של 
האדמו"ר לריקודים של מצוה 'אשריכם ישראל שדברי תורה 
חביבין עליכם' והאדמו"ר ליווה את הראש ישיבה עד לצאתו 

מהאולם לכל שירת כי 'אורך ימים'. 
בהמשך האירוע, 3 בחורי הישיבה שהוכתרו לחתנים קיבלו 
מידי האדמו"ר גביע כוס של ברכה, ומצטייני המעמד קיבלו 
מעמד  את  קודש.  ספרי  וכן  והצלחה,  לשמירה  מטבעות 
הנעימה מקהלת 'מלכות' בניצוחו של יואלי דוידוביץ ומשה 
משאו  בעת  הושלך  הס  המעמד  סיום  לקראת  מנדלסון, 
המעמד  ונבחני  הלומדים  את  שחיזק  האדמו"ר  של  הקודש 
במשך זמן רב וכן סיים את המסכת, אמר את הקדיש והחל 

ללמוד את המסכת החדשה.

לכ"ד  אור  שני  ביום 
תתקיים  כסליו 
הודאה  סעודת 
סעודת  בשילוב 
האדמו"ר  לנכד  מצווה  בר 
הבה"ח  הנער  מויז'ניץ, 
שהיה  כץ,  דוד  אברהם 
לפני  קשה  במצב  מאושפז 
בארה"ב  חולים  בבית  כשנה 
ביום  החלים.  ובנס של ממש 
הנחת  תתקיים  בבוקר  שני 
לנכד  לחיים'  ו'טיש  התפילין 
יואל  הרב  לחתנו  בן  הרבי 

גדולה  מצווה  בר  סעודת  תתקיים  ובערב  כץ  מרדכי  משה 
אירוע  על  מדובר  ויז'ניץ.  חסידות  מרכז  של  המדרש  בבית 
שמחה  הייתה  לא  בהן  שנים   5 אחרי  בחסידות  משמעותי 
להגיע  צפוי  מוויען,  האדמו"ר  הסבא,  שכזה.  גודל  בסדר 
וישהה  הגדולה  לשמחה  חסידים  מאות  עם  לארץ  במיוחד 

בשבת שקודם בר המצווה במירון עם תלמידיו ואוהדיו.

בשבוע  זצ"ל:  גריינמן  הגר"ח  בחצר  הלכתית  דרמה 
למשפחת  לבת  החתונה  שמחת  התקיימה  שעבר 
חוזרת.  חופה  לערוך  נאלץ  הזוג  בשבת  בויאר, 
כידוע, מקפידים שהטבעת שהחתן מקדש בה את 
הכלה תהיה שלו בקניין גמור ומוחלט, אלא שבמקרה 
הזה התברר במהלך השבת שבע ברכות כי החתן לקח בטעות 

וקידש  עבורו,  קנתה  שאמו  הטבעת  את  ולא  אחרת  טבעת 
בה. הגאון רבי שמואל גריינמן בן הגר"ח זצ"ל פסק לקיים 
חופה חוזרת מיידית, וכך באורח נדיר התקיימה חופה בשבת 
מקדש,  הנ"ל  שהזוג  הרביעית  הפעם  זו  כי  יצוין  בבוקר. 
משום שגם בחופה ביום שני ערכו פעמיים טקס של "הרי את 
מקודשת לי בטבעת זו" מאחר והעדים לא שמעו וכהוראת 
עתה בשל  לעת  דוב.  בן  מיכאל  רבי  הגאון  יעקב  זכרון  ר"י 
בבית  גרים  והכלה  החתן  שנוצר,  המורכב  ההלכתי  המצב 

ההורים.

המדרש  בבית  שחרית  בתפילת  האחרון  שני  ביום 
רבי  המקובל  הישיש  הגאון  של  ציון"  "תפארת 
ברק החלו  בבני  ירושלים  דיבליצקי ברחוב  שריה 
לומר את תפילת "ועננו בורא עולם" הנאמרת בשנת 
תפילה"  ב"שומע  נאמרת  התפילה  גשמים.  ועצירת  בצורת 

שבתפילת העמידה. 
ההחלטה להתחיל באמירת התפילה התקבלה כבר במוצאי 
שבת כאשר הגאון הישיש הגר"ש דיבליצקי שנוהג להתפלל 
מידי בוקר עם נץ החמה הודיע כי באם עד יום שני לא יהיו 
שני  ביום  לחזן  הורה  ואכן  התפילה.  את  לומר  יש  גשמים 
לומר את התפילה וזאת למרות שסיפרו לרב כי לפי התחזית 
"שאין  הכלל  פי  על  הכריע  הרב  שלישי,  ביום  גשמים  יהיו 
לדיין אלא מה שעיניו רואות". למחרת ביום שלישי כאשר 
החלו הגשמים הורה להפסיק את אמירת "ועננו" ואמר את 
ברכת ההודאה על הגשמים "מודים אנחנו לך על כל טיפה 

וטיפה" בשם ומלכות.

בשבוע  חגגו  הקיצוני  הימין  ופעילי  הגבעות  נוער 
שעבר בחתונת פעיל הימין משה אורבך, ששוחרר 
בשנה האחרונה ממאסר לאחר שנחשד במעורבות 
שהתקיימה  בחתונה  והדגים.  הלחם  כנסיית  בהצתת 
ועם  החתן  עם  רוקד  נצפה  ברק,  בבני  חן  ארמונות  באולמי 
נערי הגבעות הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש ישיבות 
עטרת שלמה. מתברר, כי אמו של החתן, הגב' רחל אורבך 
ע"ה, נפטרה לפני כשבועיים לאחר מחלה קשה. בנה הקטן 
יותר של הנפטרת לומד בישיבת עטרת שלמה הקטנה בבני 
את  לעבור  היתום  לבחור  לסייע  התגייס  והגרש"ב  ברק, 
התקופה הקשה ואף הגיע לשמח אותו בחתונת אחיו. במהלך 
השבעה על פטירת אמו ע"ה, ביקש החתן פעיל הימין משה 
לנחמו  אוירבך שהגיע  הגר"ש  הישיבה  מראש  אורבך  חיים 
הגר"ש  מרן  ראיה  עדי  ולפי  וקידושין,  חופה  עבורו  שיסדר 

הגיב: "אני היום במצב של יושב אוהלים".

הכהן  רב"ש  הגאון  נשא  מיוחד  התעוררות  משא 
גרודנא  ישיבת  בהיכל  תורה  קול  מר"י  דויטש 
המעגלי  בעל  הישיבה  ראש  של  ולמשנתו  לזכרו 
וניחום  חיזוק  ביקור  ערך  כן  כמו  זצוק"ל,  צדק 
שעבר  בשבוע  שנלב"ע  ז"ל  מגר  דוד  הילד  משפחת  בבית 
הרה"ג  הילד  אבי  ציין  הגרב"ש  עם  בשיחה  בפתאומיות. 
בדיקות  לאחר  הרופאים  כל  לדברי  כי  מגר  חיים  מנחם  רבי 
שהביאה  לעין  הנראית  סיבה  כל  אין  כי  הוברר  מעמיקות 

למותו של הבן, רק גזירת שמים.

מה בירך הגר"ד לנדו את הגר"ח קנייבסקי, איזו ברכה נדירה בירך 
ברסלב  חסידי  עשו  מה  גשמים,  שירדו  אחרי  דבליצקי  הגר"ש 
הגרש"ב  בת  בחתונת  ותלמידים  אברכים  אלפי  וגם:  בחלחול? 

סורוצקין והחתן הבני ברקי שקידש את אשתו 4 פעמים.

צילום: בעריש פילמר



מוהליבר 2 פתח תקווה ליד ביהכנ"ס הגדול

050-3434989

חג חנוכה שמח ובשורות טובות

מבחר
ענק של 
חנוכיות

בדיקת
מזוזות

ידני +
מחשב

תפילין לבני תורה
בהמה גסה מהודרות

פרוד מלא
רצועות עבודת יד
כולל כיסוי קטיפה

רק 1950 ₪
במקום 2400 ₪

סידור כיס 
דמוי עור

לבת ישראל
כולל הטבעת שם

₪ 59

מבחר ענק 
של בתי
מזוזה

החל מ-20 ₪

כיסויי חלות
במבחר דגמים

ציציות
גופיה

ילדים/מבוגרים
5 יחידות
₪ 110

כל סוגי 
השמנים

להדלקת
נרות

בכשרות
בד"ץ

טלית
חתנים 
מהודרת

רק 179 ₪
במקום 250 ₪
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לבריאות

סכנה: השמנה

"השמנה בכלל והשמנת יתר בפרט, הן הרבה יותר 
מציון של משקל גוף", מסביר ד"ר יבגני מושקוביץ 
האדם  בריאות  את  לסכן  עלולה  "השמנה  ומפרט, 
של  המכריע  ברובם  שכן  חייו,  את  אף  ולפעמים 
בריאות  על  קשות  השלכות  יש  להשמנה  המקרים 
לב  מחלות  כגון:  לסיבוכים,  גורמת  והיא  גופנו 
וכלי דם, יתר לחץ דם, סוכרת, כבד שומני, פגיעה 
מחלות  של  בהיארעות  יתר  שכיחות  במפרקים, 
סרטן שונות, וגם פגיעה בפוריות. בנוסף, מי שסובל 
גם  לחוות  עלול  יתר  השמנת  או  משקל  מעודף 
פעילות  לבצע  יתקשה  הוא  החיים,  באיכות  ירידה 
קל-בינוני  במאמץ  נשימה  קשיי  ייתכנו  יומיומיות, 

וכדומה.

משמעות  יש  אחוזים   5-10 ב-  משקל  להפחתת   
בהפחתת  אלא   BMI ה-  בשיפור  רק  לא  גדולה 
דרכים  מספר  ויש  בריאותיים,  לסיבוכים  הסיכוי 
להפחית  צריך  אדם  יחסית.  בקלות  זאת  לעשות 
במשקלו רק 5-10 אחוזים ממסת הגוף, כדי לעשות 
מדובר  לכאורה  בבריאותו.  משמעותי  שיפור 
באחוזים מעטים, אך מחקרים מוכיחים שירידה כזו 
וערכי  בדם,  שומנים  דם,  לחץ  של  מדדים  משפרת 
עצומה  משמעות  אלה  במדדים  להורדה  סוכר. 
סוכרת  טרום  עם  שאובחנו  אנשים  בקרב  בעיקר 
ירדו,  הסוכר  רמות  ערכי  אם  שכן  סמויה(,  )סוכרת 

יפחת בהתאמה הסיכון לפתח את מחלת הסוכרת.

ארגוני  ידי  על  הוגדרה  אשר  ההשמנה,  תופעת   
ותופסת  הולכת  כמגיפה,  הבינלאומיים  הבריאות 
להיום,  נכון  בישראל.  וגם  העולם  בכל  תאוצה 
ישראל  מאוכלוסיית   25% שכ-  מראים  הנתונים 
באירופה   – השוואה  לשם  יתר.  מהשמנת  סובלים 
ובארצות  הכללית  מהאוכלוסייה   16% על  מדובר 
כ-  על  ועומדים  יותר  עוד  גבוהים  הנתונים  הברית 

.35%

גוף  מסת  לאמוד  המובהקים  הקריטריונים  אחד   
פשוטה  הנוסחה   .BMI חישוב  הוא  תקין  ומשקל 
על  מוצב  הוא  היכן  לבחון  יכול  אחד  וכל  למדי 
גובה   ÷ )בקילוגרמים(  BMI = משקל  הסקאלה: 
תקין  משקל  הנוסחה,  על-פי  )במטרים(.  בריבוע 
ה-  כאשר  הוא  משקל  עודף   ,BMI  18-24.9 יהיה 
BMI יהיה 25-30, ואדם הסובל מהשמנת יתר ה- 

BMI שלו יהיה גבוה מ- 30.

התנהגותי  שינוי  היא  הראשונה  ההמלצה   
ולפעילות  לתזונה  הנוגע  בכל  החיים  באורח 
ממותקת,  שתייה  של  בצריכה  הפחיתו  גופנית. 
בקמח  מקורם  אשר  מתוקים  או  מלוחים  מאפים 
או  פסטה  לבן,  אורז  כמו  פשוטות  פחמימות  לבן, 

את  לתפריט  מחוץ  השאירו  וכמובן  אדמה,  תפוחי 
מצוינים  תחליפים  יש  כיום  והנשנושים.  החטיפים 
מלא  אורז  מלא,  מקמח  המורכבים  אלה  למאכלים 
או קמח דורום, וכמובן יש להרבות באכילת ירקות. 
חלקם  אך  בריאים,  אמנם  הם  שפירות  לזכור  צריך 
עתירי קלוריות וסוכרים, לכן אכלו במידה. על מנת 
יוביל להפחתה של כ-  להרכיב תפריט מאוזן שגם 
500 קלוריות ביום וגם יהיה מזין, מומלץ להתייעץ 
מאפשרות  החולים  קופות  כל  כיום  דיאטנית.  עם 
פגישות עם דיאטנית כחלק מסל השירותים שלהן, 

ללא עלות.

 התחילו בפעילות גופנית מתונה והעלו בהדרגה 
מיד  חייבים  לא  הקושי.  דרגת  ואת  הזמן  משך  את 
לסגל  אפשר  אלא  כושר,  לחדר  ולהירשם  לרוץ 
חצי  של  להליכה  תצאו  בשבוע  פעמיים  בה  שגרה 
שבועיות  דקות   150 ל-  להגיע  כשהשאיפה  שעה, 

של הליכה.

סובלים  ההורים  בהן  שבמשפחות  לציין  יש   
יתר  מהשמנת  יסבלו  שילדיהם  הסיכוי  מהשמנה, 
גבוהים יותר, לכן יש חשיבות גדולה לשינוי הרגלים 

בתוך המשפחה כפעולה חינוכית ומניעתית. 
נתונים נוספים על השמנה מראים כי בישראל נשים 
בנוסף,  גברים.  מאשר  יתר  מהשמנת  יותר  סובלות 
במגזר  הערבי,  במגזר  יותר  שכיחה  יתר  השמנת 
החרדי ובקרב מי שמגיעים משכבה סוציואקונומית 

נמוכה )בעיקר בשל תזונה לקויה ולא מאוזנת(.

 במידה ולא די בשינוי הרגלים כדי להגיע להורדה 
ניתן  במשקל או כדי להגיע ליעד של משקל תקין, 
לא  בעבר  תרופתיים.  טיפולים  של  שילוב  לשקול 
היה כמעט מה להציע מבחינת טיפול תרופתי למי 
שהוגבלו  תרופות  היו  שכן  יתר,  מהשמנת  שסבלו 
תופעות  היו  ולאחרות  שלהן  הנטילה  זמן  במשך 
לוואי קשות. אך היום המצב שונה. מומלץ להתייעץ 
תרופתיים  טיפולים  לגבי  המטפל  הרופא  עם 
להפחתה  ובטוחים  כיעילים  הוכחו  אשר  הקיימים 

במשקל".

יבגני מושקוביץ, "בשנים  "לצערי", מסכם ד"ר   
לניתוחים  לפנות  מוגברת  נטייה  יש  האחרונות 
או  קיבה  לקיצור  כניתוח  )הידועים  בריאטריים 
אכן  וישראל  במשקל,  להורדה  כפתרון  שרוול( 
ממוקמת גבוה ברשימת מספר הניתוחים המבוצעים 
בה. נכון שלעתים אין מנוס מבחירה בניתוח, אך יש 
לזכור שזו לא פרוצדורה פשוטה והיא עלולה להיות 
כרוכה בסיכונים. לכן יש ולנסות לעשות כל מאמץ 
שולחן  על  שעולים  לפני  הרבה  במשקל,  להוריד 

הניתוחים כמוצא אחרון. ויפה שעה אחת קודם".

סל תרופות
הטבעי  הקוסמטיקה  מותג 
חמאת  מציע   Lavido והאורגני 
טעמים  במגוון  לשפתיים  שיאה 
המוצרים  לסדרת  המצטרפת 
 Green ה-  והטיפולית  הירוקה 
שיאה  חמאת  בסיס  על    Aid
עם  וטהורים  אורגניים  ושמנים 
סגולות ארומתרפיות, להזנה וטיפול 
בשפתיים יבשות וסדוקות

לא רק במיץ תפוזים: 
גוף  ופילינג  יום  קרם 
בויטמין  המועשרים 
וריכוך  להזנה   C
באתר  להשיג  העור. 
ובמוקד  טלפארמה 
1-800-61-62-63

של  הבית  מותג   Olea essence
לחורף  מציג  הגולן"  של  הבד  "בית 
שפתון לחות טיפולי על בסיס שמן זית 
בלחות  בלבד,  עשיר  ורכיבים טבעיים 
מזין  חמצון,  ובנוגדי 
מגוון  ומרגיע 
בשפה  פציעות 
ושפתיים יבשות

ירידה במשקל של 5-10% ממשקל הגוף, תעשה את ההבדל בין חולה לבריא  הנתונים מראים שכ- 
25% מאוכלוסיית ישראל סובלים מהשמנת יתר  ד"ר יבגני מושקוביץ, אנדוקרינולוג, מנהל מרפאת 
לשפר  כדי  הגוף  ממסת  מינורית  בהפחתה  די  "לרוב  כללית:  בריאות  שירותי  של  במרפאה  סוכרת 

מדדים של יתר לחץ דם, סוכר בדם ושומנים בדם ומניעת סיבוכים הנובעים מהשמנת יתר"

בוחרים  אנשים  יותר  האחרונות  בשנים 
ולעסוק בפעילות  חיים פעיל  לעבור לאורח 
בריא,  חיים  מאורח  כחלק  ספורטיבית 
,נטייה  עצים  מאמץ  בעקבות  לעיתים 
מתבגרים  כאשר  עודף   משקל  משפחתית, 
ומגיעים לגילאי ארבעים+ לעיתים מרגישים 
גופנית  פעילות  ביצוע  בעת  מאמץ  כאבי 

ואפילו בעת ביצוע פעיליות יומיומיות.

שריר- במערכת  ביותר  הנפוצות  הפגיעות 
שלד הינן פגיעות ברקמות השרירים, גידים, 
פגיעות  במפרקים.  פגיעות  וכן  רצועות 
מפעילות  כתוצאה  כלל  בדרך  נגרמות  אלו 
פעילות  לקויים,  תנועה  דפוסי  מאומצת, 
עבודה  דפוסי  עקב  וכן  קיצונית  ספורט 

מזיקים. 

גלופלקס  מגה   MG-C את  משיקה  אלטמן 
הרכב  המכיל  חדשני  פיתוח   - כורכום 
במינון  נחקרים,  פעילים  רכיבים  של  מנצח 
כאב  במצבי  מהירה  השפעה  בעל  אפקטיבי 
מי  כל  של  החיים  איכות  לשיפור  ודלקת. 
שחווה כאבים של שריר ושלד. – שיכולים 
לנבוע עקב פעילות  גופנית אך לא רק. )יכול 
להתאים גם לכאבים שנובעים בגלל ישיבה 
ממושכת או עמידה לא נכונה( כדי שהחיים 

ירוצו חלק יותר!. 

יתרונות MG-Ch מגה גלופלקס כורכום:
  מכיל הרכב אפקטיבי של רכיבים פעילים

פי  על  האסורים  חומרי  מכל  נקי   MGC   
סמים  נגד  העולמית  )הסוכנות   WADA

בספורט.
כורכום  מיצוי  של  אקטיבי  מינון  מ"ג   500  
 - ודלקת  כאב  להפחתת  נחקר   -  95%
שרירים  כאב  להפחתת  פוטנציאל  לכורכום 
משך  וקיצור  דלקת  להפחתת  וכן  ושלד 
התאוששות לאחר מאמץ גופני אינטנסיבי . 

  אפלפין- מגובה מחקרית להשפעה מהירה 
על הפחתת כאב

רכיבים  של  תערובת  המכיל  ייחודי  בלנד   
,לפעילות  דלקת  להפחתת  נחקרים 
,דובדבן,  ג’ינג’ר  תומכת:  סינרגיסטית 

ציפרני השטן, האנזים ברומלין. 
זמינות  את  המגביר   ®BioPerine פטנט   

הביולוגית של הכורכום ב-2000%!  

מתאים   - כורכום  גלופלקס  מגה   MG-C
להרגיש  שמתחילים  פעילים  וגברים  לנשים 
למי  מאומצת.  מפעילות  כתוצאה  כאבים 
שסובל סובלים מדלקות וכאבי שריר ושלד/ 
החיים  במהלך  הפוגעים  מבניים  כאבים 
התקין  ומקשים על המשך הפעילות. לכל מי 
שסובל מכאבים ופציעות כתוצאה מפעילות 
כאבי  ממושכת:  ו/או  אינטנסיבית  גופנית 
ברכיים, דלקות גידים, קרעים, כאבי מפרקים 

שלא בהכרח קשורים לשחיקת סחוסים.

*כדי שהחיים ירוצו חלק יותר  















15     ו' בכסלו תשע"ח 24/11/17

אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

סודוקו

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש

זן
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מ

נך
או

מ
זן

או
מ

נך
או

מ

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
כביש 90 לאורך ים המלח

////////////////////////// אפשר לחשוב

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. לא בשמים היא = לא מעבר לים היא
2. האדום האדום הזה

3. אבד חסיד מן הארץ

תשובות:

תשובות:

ָּבִרים ל יא - יג 2. בראשית כה, ל - לד 3. ִמיָכה ז ב 1. ְד

 "____ ישלם  הכבשה  "ואת  פעמים.  ארבעה,ארבע  פי   .1
)שמואל ב יב ו(

2. שטח אדמה גדול שגדלים בו עצי סרק שונים. "יבא את 
רעהו ב____" )דברים יט ה(

3. בוקר,שחר. "יצאה ה___" )יחזקאל ז י( )בכתיב מלא(
4. שיבח,פאר,אמר דברי שבח. "____זר ולא פיך" )משלי כז 

ב( )לא בלשון סמיכות( )בהיפוך אותיות(
5. שותף לסבל ולצער. "ו___ לצרה" )משלי יז יז(

8. צנף,השמיע )סוס או איל( קולו. "רעהו ____" )ירמיה ה ח 
( )בלשון רבים,הווה(

10. רכוש,מטען. "ואת ה___ לפניהם" )שופטים יח כא(
12. מכירה. "אין ____ אלא לשון מכירה" )סוטה יג.(

14. אספה,פגישה. "אלא למקום ה___" )ראש השנה ד ד(
18. בתוכו,בקירבו. "והגית ____ יומם ולילה" )יהושע א ח(

1. ממזג יין או משקה אחר שנמסך. "לחקר ____" )משלי כג ל(
שבעין"   ____" בפינתה.  ומתיבש  העין  מתוך  המופרש  לח   .2

)מקואות ט ד(
3. התגברות,עליה. "של ____ המים" )רש"י בראשית ח ה(

4. בקיצור נמרץ,במהירות. "____ רגל אחת" )שבת לא.(
להביא  אחשוורוש,שנצטוו  של  הסריסים  משבעת  אחד   .5

לפניו את ושתי המלכה. "ויאמר ___" )אסתר ז ט(
7. יחס של בוז,סלידה. "כל לבב ב____   ____" )יחזקאל לו ה( 

)בהיפוך אותיות(
הנמצאים  מבין  לעזרה  לזקוקים  לדאוג  הבריות  חובת   .11
עירך   ___" מהם.  רחוקים  לעניים  ידאגו  בטרם  בקירבתם 

קודמין" )בבא מציעא עא.( )בהיפוך אותיות(
כלא.                         המשמשים  באדמה  למערה  או  למרתף  כנוי   .14

"כי שמו אתי ב____" )בראשית מ טו(
15. ריר,לח הפה. "מכלמות ו____" )ישעיה נ ו(

העמוד טעון גניזה

הניבים  שבין  והמחודדות  הארוכות  השיניים  מן  אחת  כל   .1
והטוחנות בפי חיות טרף. "בפימו ____" )תהלים נח ז( )בלשון 

יחיד(
6. מקולקל,פסול,משום שהבאיש. "היא והלחם ____" )מנחות 

ב ג( )בלשון יחיד(
7. מושל,שליט. "____ ושפט" )שמות ב יד(

8. קיצור המילים : בלי ספק. )בהיפוך אותיות(
  282  : 9. רשום את שלשת האותיות המרכיבות את הגימטריה 

)מימין לשמאל(
10. צרוב,שניכוה באש או ברותחין. "מי גרם לולד שיצא ____" 

)ויקרא רבה פרשה טו פרק ה(
12. קיצור המילים : נעשה ונשמע.

13. כנוי לבנים,צאצאים. "מנע ממך  ____    _____" )בראשית 
ל ב(

16. עלילה. "הן ___ עלי" )איוב לג י()בלשון יחיד(
17. רגל תותבת. "הקטע יוצא ב__ שלו" )שבת ו ח(

)תהלים  יצועי"   ____ על  אעלה  "אם  למשכב.  מיטה,ספה   .18
קלב ג(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. בגד עליון מיוחד לאנשים רמי מעלה.  "ומלבישין אותו 
____ הראויה לו" )שבת קכח.(

מלבנין  "ואין  עליה.  וצולים  אופים  שהיו  לבנה  מרצפת   .6
את ה___" )ביצה ד ז( )בלשון יחיד(

7. הציק,עינה. "ראיתי את ה___ אשר")שמות ג ט(
 ____ "מפריח  אחד.  בזמן  שנולדו  חיים  בעלי  של  דור   .9

ראשונה" )בבא בתרא ה ג( )בכתיב מלא(
11. קמח חלוט ברותחים או מרובך בשמן לעיבוי תבשיל 

נוזלי. "ולרקיקין וחציו ל__")מנחות פט.(
ישוב.  מקום  אל  דרכים  בו  שאין  ושומם  נידח  מקום   .13

"ב__ לא דרך" )תהלים קז מ()בכתיב מלא(
15. קיצור המילים : יחי לעד.

16. תל-חורבות. "שמו את ירושלם ל____" )תהלים עט א( 
)בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(

17. חוקי התורה ודיניה.  "____ תורה" )ידים ג ב(
19. בגד,לבוש.  "ולבש הכהן ____" )ויקרא ו ג( )לא בלשון 

סמיכות(
20. מלך חברון. מחמשת בעלי בריתו של אדוני צדק מלך 

ירושלים שעשו מלחמה עם יהושע. 

1. תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה 2. ברכה על בשורות טובות 3. הזמנה 
לברכת המזון של שלושה לפחות שאכלו ביחד 4. )בן( שמונים שנה 5. ציצית 
6. צמר ופשתים 7. תפילין 8. העמודים עליהם נגלל ספר תורה 9. תקופת 
החופש בישיבות 10. שני לחמים המונחים עלל שולחן שבת ויום טוב  11. 
הברכה האמצעית בתפילת ש]שמונה עשרה" בשבת 12. פירות העץ בשנה 
הרביעית 13. "שהוא בן העולם הבא" 14. "חלק לעולם הבא" 15. גלויות 16. 

המבעה וההבער

1. מהו תשר"ת? 
2. מהי ברכת "הטוב והמטיב"?

3. מהו זימון?
4. מהו גיל "גבורות"?

9. מה זה "בין הזמנים"?
10. מה זה "לחם משנה"?

11. מהי ברכת "מעין שבע"?
12. מהו "נטע רביעי"?

5. "ארבע כנפות" הוא כינוי ל...
6. "שעטנז" הוא תערובת של... ו...

7. "מעברתא" הוא חלק מ...
8. "עץ חיים" הוא כינוי ל...

13. "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו..."
14. המלבין פני חברו ברבים אין לו..."

15. "יום טוב שני של..."
16. ארבעה אבות נזיקין: השור, הבור...
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