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זאבי סגל

לקיר  מקיר  כמעט  והתמיכה  האהדה  האם 
עומדת  מ'הדסה'  המתפטרים  הרופאים  זכו  לה 
בפני תפנית הצפויה להציב אותם בפני מבוכה? 
העיתון 'ידיעות' חשף השבוע תכתובת מיילים 
ההמטו- המחלקה  מנהל  ויינטרוב  פרופ'  בין 

החולים  בית  מנהל  לבין  ב'הדסה'  אונקולוגית 
'המדומה'  כי המשבר  עולה  ממנה  צדק,  שערי 
רחבה  מתוכנית  חלק  היה  הרופאים  שניהלו 
ומקיפה בהרבה, כך שאם הייתה מצליחה, היה 
בית החולים 'הדסה' נאלץ להכריז על סגירתה 

של מחלקת הילדים בהדסה.
נזכיר, רק לפני ימים אחדים פנה נשיא המדינה 
ממנו  ודרש  צדק  שערי  החולים  בית  למנהל 
ולהעביר  'הדסה'  רופאי  לפניית  להיענות  שלא 
את המחלקה ההמטו-אונקולגית אל שערי בית 
החולים. לפי הדיווח, "ניתן לקבוע במידה רבה 
של ביטחון כי האשמים העיקריים בכאוס ההזוי 
השורר במחלקה ההמטו־אונקולוגית ילדים של 
המתפטרים  הרופאים  הם  הדסה,  בית־החולים 
שימוש  של  ארוכים  חודשים  אחרי   – בעצמם 
ציני, אכזרי, מסוכן וחסר תקדים בילדים שהם 

, חולים קשים ובבני  ם ה י ת ו ח פ ש מ
המרצע  מן השק".יוצא 

כי  נאמר,  צדק'  'שערי  החולים  בית  בתגובת 
פרופ'  של  פנייה  שהייתה  הוכחש  לא  "מעולם 
 2016 בנובמבר  הלוי  פרופ'  אל  ויינטראוב 
שלו  הכוונה  לאור  מחלקה,  פתיחת  לשקול 
נבדקה  ואכן,  מהדסה.  להתפטר  רופאיו  ושל 
באותה עת היתכנות הקמת מחלקה בשערי צדק 
בשלב  זאת,  עם  הפיזיות.  התשתיות  מבחינת 
מאוד מוקדם, בפברואר 2017, לפני התפטרות 
ולאור החלטת משרד הבריאות שלא  הרופאים 
עסק  צדק,  בשערי  כזו  פתיחת מחלקה  לאפשר 
להדסה,  לשוב  הרופאים  בשכנוע  הלוי  פרופ' 
וכל תקשורת בינם לבינו הייתה אך ורק בכיוון 

הזה".
דברים  שנשא  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
התייחס  בתל-אביב,  שנערך  בריאות  בכנס 
לחשוב  לי  "קשה  ב'הדסה'.  למשבר  היתר  בין 
לעשות  ינסו  בכירים  שרופאים  האפשרות  על 
'פוטש' לבית החולים במחשכים ולנסות לקחת 
את העובדים, עובדים סוציאליים, אחיות ואנשי 
שלא  משהו  זה  המחלקה.  את  ולהרוס  מנהלה 
יעלה על הדעת. זהו הרס של מערכת הבריאות. 
שבין  הזו  ההתנהלות  את  לבדוק  אצטרך 

הרופאים ושערי צדק".
שנערכה  הבריאות  ועדת  "בישיבת  לדבריו, 
קיבלה  ש'הדסה'  אלא  מגשר,  הצעתי  בכנסת 
את ההצעה והרופאים דחו אותה. הצענו מתווה 
והם אפילו לא טרחו לחזור אל המנכ"ל. היום 
אני מבין למה הם לא ענו". בהמשך קרא ליצמן 
"אני  הילדים,  לטובת  לעבודה  לחזור  לרופאים 
בהבטחתי.  ואעמוד  אקיים  שלי  המתווה  את 
השר  קרא  לעבוד",  ותחזרו  הילדים  את  תצילו 

לרופאים.
הבריאות  שר 
את  הנחה  כי  גילה, 
הפרופ'  הדסה  מנכ"ל 
"למלא  רוטשטיין  זאב 
הראשונית  בקשתם  אחר 
להחזיר   - הרופאים  של 
שהיה  כפי  לקדמותו  המצב 
ליצמן  המשבר".  פרוץ  לפני 
קיבל  רוטשטיין  "בעוד  כי  הוסיף, 
אלו  הם  הרופאים  לצערי  הנחייתי.  את 
אני  הידברות.  לכל  ומסרבים  רגליים  שגוררים 
חוזר ומדגיש שלא תהיה מחלקה בשערי צדק, 
זוהי קביעה מקצועית של משרד הבריאות ולא 

שלי כשר".

ארי קלמן

פרסום ראשון: סיעת יש עתיד הניחה השבוע 
על שולחן הכנסת הצעת חוק חדשה שמטרתה 
להוציא את תקציבי הישיבות אל מחוץ לחוק. 
ב'כל  לראשונה  הנחשפת  החוק,  הצעת  מטרת 
פוליטיים  הסכמים  "למנוע  היא  ישראל', 
תקציביים הכרוכים בקידום אינטרסים אישיים 
או פוליטיים למתקשר, למפלגה או לגוף שהוא 
על  שהונח  החוק  בנוסח  נכתב  כך  מייצג". 

שולחן הכנסת.
בעת  ייערך,  "לא  החוק,  הצעת  פי  על 
תקציב  אישור  לצורך  או  הממשלה  הקמת 
בין  תקציבית  משמעות  בעל  הסכם  המדינה, 
ראש הממשלה או שר האוצר, או מי מטעמם, 
בממשלה".  חבר  שאינו  הכנסת  חבר  ובין 
הסכמים  במסגרת  שהובטחו  "תקציבים  וכן 
בין  הסכמים  במסגרת  או  תקציביים  פוליטיים 
המשרד  בתקציב  ישולבו  הקואליציה,  סיעות 
הפעילות  תחת  יועדו,  בה  לפעילות  הרלוונטי 

הרלוונטית לאותו משרד".
הדברים,  בעקבות 
הבריאות  לשר  פנינו 
שהוביל  ליצמן  יעקב 
יאיר  כנגד  המאבק  את 
החוק  "הצעת  לפיד. 
ב'יש  כי  מוכיחה  הזו 
הוא  מה שהיה   - עתיד' 
מסר  שנשאר",  מה 
ישראל'.  ל'כל  ליצמן 
השתנה  לא  דבר  "שום 
לפיד  של  ומגמתם 
להרוס  היא  ואנשיו 
ולפגוע בכל מה שקשור 
הם  החרדי.  לציבור 
הם  לרגע  הפסיקו  לא 
מאחורי  מסתתרים  רק 
חושבים  הם  תחפושת. 
נרדמים  שאנחנו 
התפקיד  בשמירה, 
שלנו זה לא לשכוח ולא 
עשו  שהם  למה  לסלוח 
גם  החרדית  ליהדות 
שלקחו  הכלכלי  בהיבט 
הילדים  של  מפיות 

בישיבות  שפגעו  הכלכלי  בהיבט  וגם  שלנו. 
ובכוללים וגם בעניין הגיוס". 

ליצמן הוסיף כי מבחינתו, כפי שאמר לאורך 

כל הדרך, "אין שום סיכום להגיע לשום הבנות 
הצעת  מציעים  שהם  והעובדה  עתיד  יש  עם 
חוק כזה כדי לרוקן אותנו מהזכויות שלנו, כדי 
לא  אנחנו  ובתלמידים.  בישיבות  בנו,  לפגוע 
נאפשר את הדבר הזה כמובן בשביל זה נשלחנו 
ובממשלה  בקואליציה  שלנו  התפקיד  וזה 
הזאת. עידן לפיד נגמר. אנחנו לא נאפשר שזה 

יחזור".
גם  יאסור  הוא  יעבור,  אם  החוק,  כי  יצוין 
"הקצאת  הממשלה:  הרכבת  בעת  כספים 
פוליטיים  הסכמים  במסגרת  שהובטחו  כספים 
סיעות  בין  הסכמים  במסגרת  או  תקציביים 
הכללים המחייבים  פי  על  תיעשה  הקואליציה 
במשרד, בכפוף להוראות כל דין". אלא שגולת 
"הסכמים  כי  שקובע  הסעיף  היא  הכותרת 
לגוף  תקציב  ייעדו  לא  תקציביים  פוליטיים 
המשפטי  היועץ  באישור  אלא  מסוים,  ציבורי 
יש  גוף  לאותו  כי  השתכנע  אם  לממשלה 
מאפיינים ייחודיים כך שרק הוא יכול לספק את 

הייעוד העומד בבסיס ההקצאה".
החוק  על 
חברי  כל  חתומים 
ב'יש  הכנסת 
ובדברי  עתיד' 
לחוק  ההסבר 
"הצעת  כי  נטען 
נועדה  זו  החוק 
לבטל את התופעה 
חברי  שלפיה 
את  מתנים  הכנסת 
בקבלת  הצבעתם 
פוליטיים,  כספים 
את  ומסדירה 
שבהן  הדרכים 
הסכמים  נקבעים 
בין סיעות החברות 
 . ה י צ י ל א ו ק ב
נועדה  ההצעה 
שקיפות  לייצר 
בכל  תקין  ומינהל 
לשימוש  הנוגע 
הציבור  בכספי 
למנוע  מנת  על 
במערכת  שחיתות 
החוק  והצעת  במידה  כאמור,  הפוליטית". 
בין  המתבסס  החינוך  מוסדות  תקציב  תעבור, 

היתר על כספים קואליציוניים, עשוי להיפגע. 

המתפטרים',  'הרופאים  מגלה:  מיילים  תכתובת 
רב  זמן  צדק  בשערי  מחלקה  לפתוח  תכננו 
ובני  החולים  בילדים  ציני  שימוש  ועשו  מראש 
משפחותיהם  פרופ' רוטשטיין: "חודשים טענתי 
 השר ליצמן:  את הדברים אך זכיתי להכפשות" 
"קשה לי לחשוב על האפשרות שרופאים בכירים 

ינסו לעשות 'פוטש' לבית החולים במחשכים"  

ב'יש עתיד' יוזמים - 'הצעת חוק 
קואליציוניים'   כספים  איסור 
  המשמעות: סכנה לתקציבי 
הישיבות והכספים המועברים 

לצרכים חרדים    השר ליצמן 
"מגמתם  חריפה:  בתגובה 
היא  ואנשיו  לפיד  של 
מה  בכל  ולפגוע  להרוס 
שקשור לציבור החרדי, הם 
נרדמים  שאנחנו  חושבים 
בשמירה. עידן לפיד נגמר. 

לא נאפשר שזה יחזור"

מהפך בפרשת 
הדסה: הפוטש 

האפל נחשף

'יש עתיד' בהצעת 
חוק שתפגע 

בתקציבי הישיבות
פרסום
ראשון



02-6783806

יריד המכירות הענקיריד חיסול העודפים הגדול של 'מילר עודפים'
של 'מילר' מגיע לבני ברק

מאות מוצרים החל מ- ₪10

למשך 4 ימים בלבד!
שני-חמישי, ב'-ה' בתמוז (26-29.6.17)

המלאי מוגבל. כל הקודם זוכה!

₪ 50₪ 123

תהלים גדול
מעור קרוקו עם פינות זהב

במקום

₪ 29₪ 71

תורה עם תפילות שבת
משוחזר עתיק דמוי פלקטה

במקום

קולקצית הפרחים הפופולרית לחתנים וכלות של 'מילר'  
בכריכת עור עתיק בכל הנוסחים

במחירים חסרי תקדים וללא תחרות, לרגל השקת הקולקציה החדשה

₪ 30₪ 73

ברכת הבית
דמוי עור 30*30 ס"מ

במקום

ריד העודפים
י

THE BIG SALE

אולמי 'ערלוי' רח' מהרש"ל 12 | פתוח: 10:00-22:00 רצוף!
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 עזה: מצרים תספק דלק לחמאס בחסות דחלאן
מצרים החלה לספק דלק לרצועת עזה, לאחר שאבו מאזן הודיע כי הוא מפסיק 
ממצרים  שיסופק  הדלק  לרצועה.  מישראל  שהגיע  החשמל  ועל  הדלק  על  לשלם 
יגיע לתחנת הכוח העזתית, וזו תעבוד שעות נוספות במטרה לספק חשמל לתושבי 
הרצועה. לפי פרסומים פלסטינים, המתווך בין חמאס למצרים הוא מוחמד דחלאן, 
לפני  החמאס  להשתלטות  עד  ברצועה  הרש"פ  של  המסכל  הביטחון  מנגנוני  ראש 
הרב  הסיכויים  כבעל  מסומן  מאזן,  אבו  של  המר  ליריבו  שנחשב  דחלאן,  כעשור. 
ביותר לזכות בתפקיד יו"ר הרשות בעתיד, שכן הוא נהנה מבסיס תמיכה גדול ברחוב 
לשיקום  כסף  יזרים  הוא  שגיבש,  ההסכם  לפי  ערב.  מדינות  ומתמיכת  הפלסטיני 
הרצועה ובתמורה הוא ישמש כעין שר החוץ של ממשלת חמאס. החמאס אומנם 
יאלץ להעניק שליטה מסוימת לדחלאן בעזה, אך ירוויח יחסי חוץ משופרים, שכן 
מדינות מערביות רבות סירבו לנהל דיאלוג עם חמאס, היות והוא מוגדר כ"ארגון 
טרור". לעומת זאת, דחלאן נחשב לבעל קשרים טובים עם דיפלומטים מערביים ואף 
עם גורמים בישראל. לפי הדיווחים, ההסכם התאפשר בעקבות המשבר בין קטאר 
למדינות המפרץ. דחלאן מקובל על מדינות הרביעייה הערבית - מצרים, סעודיה, 
של  בידודה  מאחורי  שעומדות  ובחריין,  המאוחדת  הערביות  האמירויות  מדינת 
קטאר, שמימנה את חמאס עד לאחרונה. מהבחינה הישראלית ההסכם חשוב משתי 
בחינות. ראשית, סכנת ההסלמה מצד חמאס בשל צמצום אספקת החשמל חלפה. 
שנית, הרצועה קרובה מתמיד לשלטון עצמאי, שינתק את ישראל מהאחריות עליה. 

 סעודיה:  המלך הדיח את יורש העצר ומינה את בנו
סלמאן מלך סעודיה הדיח את יורש העצר, הנסיך מוחמד בן נאיף, ומינה במקומו 
של  מינויו  אותו.  לרשת  בתור  השני  שהיה  ההגנה  שר  סלמאן,  בן  מוחמד  בנו  את 
שארגן  ומי  בממלכה  החזק  לאיש  נחשב  הוא  שכן  בהפתעה,  התקבל  לא  מוחמד 
את בידודה של קטאר, בשל קשריה עם איראן. למרות שהמינוי היה צפוי, גורמים 
במשפחת המלוכה הביעו הסתייגות, שכן עד היום שרביט השלטון הועבר מהמלך 
לאחיו או לבן דודו ולא לבנו. למרות זאת, יורש העצר המודח ושאר בני משפחת 

המלוכה נשבעו אמונים ליורש העצר הטרי.

 צרפת:  מקרון ניצח בענק, נציג החרדים נבחר  
עמנואל מקרון המשיך לסחוף אחריו את אזרחי צרפת, כשמפלגתו החדשה, מפלגת 
מהמושבים,   62%  - הלאומית  באסיפה  מוחלט  ברוב  זכתה  בתנועה",  "רפובליקה 
כ-355 חברי פרלמנט. הניצחון יאפשר לנשיא הצרפתי הצעיר להעביר את הרפורמות 
אליהן הוא שואף, אולם אין לו רוב של שני שלישים שהיו מאפשרים לו להעביר 
חוקים ללא דיון במליאה. מנגד, מפלגתה של לה-פן, מפלגת החזית הלאומית, זכתה 
ל-8 מושבים בלבד, הרבה פחות מהמינימום הנדרש להיחשב סיעה בפרלמנט – 15 

מושבים, ועל כן היא לא תוכל להגיש הצעות חוק ולעלות שאילתות לממשלה. 
של  ולתמיכתם  לברכתם  שזכה  חביב,  מאיר  היהודי  המועמד  הוא  ניצח  שעוד  מי 
לתושבי  המושב שמוקצה  על  התמודד  נתניהו,  של  חברו  חביב,  החרדים.  הרבנים 
ישראל, קפריסין, יוון וטורקיה, וזכה לתמיכתם של רוב אזרחי צרפת בישראל, מה 
שהעניק לו את הניצחון. עם בחירתו בירך שהחיינו בשם ומלכות והצהיר: "נמשיך 
במאבק למען היחסים בין צרפת לישראל". למרות הניצחון לא הכול חלק בממשלתו 
של מקרון ושלושה משריו התפטרו השבוע. המתפטרים, שרת ההגנה, שר המשפטים 
והשרה לעניינים אירופיים. הסיבה: חקירה משטרתית בתנועת המרכז-ימין "מודם", 
בה חברים השרים. החקירה עוסקת במשרות מזויפות של התנועה בפרלמנט האירופי 

ובשימוש אסור בכספים.

?SS אוקראינה: רחוב מרכזי ייקרא ע"ש קצין 
מועצת העיר קייב החליטה לשנות את שמו של רחוב מרכזי בעיר שנקרא עד היום 
על שם גנרל וטוטין ששחרר את קייב מהנאצים,  על שמו של רומן שוחביץ', קצין 
ברשת  מחאה  לגל  הובילה  ההחלטה  יהודים.  רבבות  לטבח  אחראי  שהיה  אס.אס 
החברתית, תחת השם "יום הבושה הלאומית" ולמספר הפגנות אלימות, בהן נפצעו 
בקייב,  המשפט  לבית  עתירה  הגישה  היהודית  הקהילה  בינתיים,  אדם.  בני  כ-20 
וזה הוציא צו ביניים שאוסר על ראש העיר לחתום על הצו לשינוי שם הרחוב עד 

להחלטה סופית בעניין

 בריטניה:  תומכי חיזבאללה ונטורי קרתא הפגינו נגד ישראל
במסגרת צעדת "אל קודס" השנתית, שנערכת במרכז לונדון ביוזמת איראן. הצועדים 
הניפו את דגלי הארגון, האשימו את ישראל ב"רצח עם", קראו להחרים את ישראל 
מבתי  לנו  ו"נמאס  מהרבנים",   לנו  "נמאס  כמו:  נוספות,  אנטישמיות  וקריאות 
הכנסת", מה שלא מנע מקיצוני נטורי קרתא להשתתף בצעדה. השנה, בניגוד לשנים 
עברו, התארגנה מחאה נגדית של מאות אוהדי ישראל, שקראו למפגינים להתכנס 
בשנה הבאה בטהרן ולא בלונדון. ולדימיר ברמנט, נציג הקונגרס היהודי העולמי, 
הטרוריסטים  הם  שבסוף  אנשים  אותם  "אלה  המצעד.  את  לאסור  לממשלה  קרא 

בגשר לונדון, בקונצרט במנצ'סטר או במקום אחר", אמר. 

כותרות השבוע בעולם
העולם

בעריכת חיים פרידלנדר

חילול הקודש: בניין הישיבה 
יארח נבחרת כדורגל

המשבר הדיפלומטי 
של קרא

הבניין ששימש את הישיבה המפורסמת יהפוך בתקופה הקרובה לאכסניית 
נבחרת הכדורגל של סלובקיה

שר התקשורת איוב קרא שוחח עם נשיא סהרה המערבית, וגרם למחאה 
של יריבתה מרוקו  קרא: "מבקשים לפגוע בתדמיתי. זו הייתה שיחת 
מסדרון ובצחוק, היה איתי שגריר ישראל שלא אמר לי למי ללחוץ את 

היד"  ובריאיון לסוכנות ידיעות פלט קרא: "ריאד בוחנת פתיחת 'משרד 
אינטרסים' סעודי בישראל"

חיים פרידלנדר

ישמש  המפורסמת  לובלין  חכמי  ישיבת  בניין 
בשבועות הקרובים כאכסניה של נבחרת הכדורגל 

הצעירה של סלובקיה.
כזכור, הישיבה הוקמה על ידי הגר"מ שפירא 
לתלמידי  רוחני  למרכז  להפוך  במטרה  מלובלין, 
ננטשה  השואה  בתקופת  בפולין.  הישיבות 
בידי  נרצחו  ורבניה  מתלמידיה  ורבים  הישיבה, 

הנאצים ימ"ש. 
לשמש  הבניין  החלה  השואה  לאחר 

היתר,  בין  פולניים.  אקדמיים  מוסדות  הבניין 
האוניברסיטה קתולית בעיר.

הקהילה  לידי  הבניין  הוחזר  כעשור  לפני 
היהודית  לקהילה  שייך  הוא  וכיום  היהודית 
בוורשה ומשמש כסניפה בלובלין. בשנת תשס"ז 
הוחל בשיפוץ רחב היקף של הבניין, שבמסגרתו 
שוחזר בית המדרש, במטרה להפוך אותו למרכז 

הארחה ליהודים הרבים המבקרים במקום.  
אולם למרבה הצער, בשבועות הקרובים ישמש 
הבניין את נבחרת הכדורגל הצעירה של סלובקיה.

זאבי סגל

השר איוב קרא, שהשתתף בהשבעת הממשלה 
באורוגוואי, נפגש עם נציג נשיא סהרה המערבית 
ושוחח על חיזוק הקשרים עם ישראל. מה שלא 
ליריבתה  נחשבת  המערבית  סהרה  כי  קרא,  ידע 
של מרוקו השכנה, מה שגרר מחאה מצד מרוקו 

באמצעות אחת משגרירויות ישראל באירופה. 
שלו  הטוויטר  בחשבון  פרסם  אף  קרא  השר 
כלפיי  שהפגין  וחם  גלוי  מיחס  "הופתעתי  כי 
הערבית  הרפובליקה  נשיא  ישראל  ולשגריר 
סהראוי עבד אלקאדר טאלב עומר. הבטיח לקדם 
יחסים גלויים עם ישראל". לאחר הפרסום הגיב 
זו  בתדמיתי.  לפגוע  שמבקשים  לי  "צר  קרא: 
איתי שגריר  היה  ובצחוק,  הייתה שיחת מסדרון 

ישראל שלא אמר לי למי ללחוץ את היד".
קודם לכן השבוע, מדיווח שמתפרסם בסוכנות 
כי  עולה,  "בלומברג"  האמריקנית  הידיעות 
ערב  מדינות  עם  ישראל  ביחסי  נורמליזציה 
המתונות היא רק שאלה של זמן. "המסר המועבר 
האחרונה  התקופה  לאורך  הסעודים  ידי  על 
והתקרבות  פעולה  בשיתוף  רצון  אחד  מצד  הוא 
ביחסים עם ישראל, אך מצד שני הנחיצות ביצירת 
'הישג' כל שהוא בזירה הפלסטינית שיוצג כלפי 
השינוי  את  ויצדיק  שיסביר  ככזה  הערבי  העולם 

שחל בעמדתה של ריאד". נאמר בכתבה.
שהתראיין  קרא  איוב  התקשורת  שר  לדברי 

סיכוי  "יש  טראמפ,  בעידן  שכעת  הרי  לסוכנות, 
מאוד רציני שבקרוב תכונן ישראל יחסים עם מה 
שאנחנו מכנים 'הקואליציה הסעודית'". לדבריו, 
האיום  כדוגמת  באזור  המשותפים  האינטרסים 
האיראני וגרורותיה, הם שהביאו לכך ש"הסוגיה 
הפלסטינית נמצאת כעת במקום השלישי על סדר 

היום".
כבר  וסעודים  ישראלים  נציגים  כי  גילה  קרא 
נפגשו בעבר ודנו על אופי שיתוף הפעולה והידוק 
הסוגיה  שתיפתר  שעה  המדינות,  בין  היחסים 
הפלסטינית או שיגיעו להסכמות אודותיה. אחת 
כבר  למימוש  מעשית  כאפשרות  שעלו  המחוות 
בשלב הראשוני, הוא פתיחת השמים של סעודיה 
למטוסים ישראלים בדרכם למדינות אסיה, מחווה 
הצפויה לקצר את משך זמן הטיסות למדינות אלו 

בכ-3 שעות ויותר.
דיווח  הוא  אף  שהביא  הלונדוני  ה"טיימס" 
בנושא אף גילה, כי בריאד בוחנים את האפשרות 
לפני  בישראל.  סעודי  אינטרסים  משרד  לפתוח 
כי  ג'ורנל"  סטריט  ב"וול  דווח  אחדים  שבועות 
שלישי  גורם  באמצעות  הצעה  הועברה  לישראל 
לקראת  להתקדם  מוכנות  המפרץ  מדינות  ולפיו, 
פתיחת  כולל  ישראל,  עם  ביחסיהן  נורמליזציה 
בתמורה  וזאת  ישראליים,  למטוסים  השמים 
ההתיישבות  לגושי  מחוץ  הבנייה  להקפאת 

ביהודה ושומרון.

פרסום 

ראשון

צילום: ויקיפדיה



ברז אמבטיה אקווה
כולל צינור ומזלף

מבצעי קיץ חמים ב-

*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד3 תשלומים  מעל ₪200  | 4 תשלומים  מעל ₪500 |  6 תשלומים  מעל ₪1200

שעות פתיחה: 
ימים א'-ה': 9:00-23:00 רצוף

יום ו': 8:30-14:00

‹‹ יצחק נפחא 3 בני ברק | טל: 03-5788227

ארון דגם 707

קומקום לשבת קנדי סופרקריל מט

סופרקריל משי

פוליסיד

סופר גראד לבן

ספריי אימאייל

ספריי צבע

סופר 7

צבע אנטי עובש

לזור לעץ

600W סט מקדחה

תרמיל גב

אוהל חוף פתוח
מבחר אוהלים ענק

מזרן מתנפח

אבוב ענק + ידיות

סירה זוגית

בריכת שפה מתנפחת

בריכה

מחצלת מבודדת

משאבת רגל 

צינור השקיה

דשא סינטטי

משקפות שחיה אופטיות

18X2 גוף תאורה לד

גוף תאורה כוכב

10W נורות לד יונדאי

סרט לד 5 מטר + שנאי לד

שקע ניסקו

שעון שבת

מאוורר מורפי

חדש! חדש!

5 שנות אחריות

5 שנות אחריות

5 שנות אחריות

5 שנות אחריות

5 שנות אחריות

דגם חדש!

מאוורר רוטרי "12

מאוורר רוטרי בלוסטאר

קטלן יתושים עגול

W8X2 קטלן יתושים

מטקה )קוטל יתושים(

מכונת תספורת פנסוניק

מכונת גילוח רמגניטון

משקל מזוודות דיגיטלי

תיק לתפילין

אופניBMX בסידן

אופניי הילוכים בסידן

K2 אופני הרים

רולרבליידס

קורקינט איכותי

קורקינט לילדים

מנשא לרכב 

קסדה לאופניים

ארגז לאופניים

פנימיות לאופניים

מחלקת אופניים ענקית 
במחירים  אביזרים   +

הזולים ביותר!

שולחן + ספריה

ארון

ספריה

ארון דלת אחת

ספריה 

כוורת

 *קומקום + מיחם לשבת18 ליטר
 2 ליטר  כ-8 כוסות

*אחריות לשנה

18 ליטר

18 ליטר

18 ליטר

מיוחד למקררים 
ולמכונות כביסה

400 מ"ל

כל הצבעים

2.5 ליטר

1 ליטר

כולל 630 חלקים

זוגייחיד

115X192CM

 כולל משאבת פילטר
63X240

2X1.5 מטר
גובה: 51 ס"מ

2X1.5 מטר

20 מטר + חיבורים 

 2 מטר רוחב
10 מ"מ

גדולגדול

קטןקטן

4.8W

*10 כנפיים
*תחתית עגולה

*כולל טיימר
*שנתיים אחריות!!

*מונסטאר
*מרובע

*כולל טיימר
*אחריות לשנה

*גודל "10
*55W מתאים לחדרים

*כולל טיימר
*אחריות לשנה

4W*
*מתאים למקומות קטנים

*אחריות לשנה

*דגם 
*מתאים לחדרי הבית

*אחריות לשנה

AA מופעל על סוללות*

*כולל ראשים מתהפכים
*אחריות לשנה

*חשמלית/ נטענת
*מאושר ע"י מכון צומת

*דגם 250
*שנתיים אחריות!!

*עד 150 ק"ג
*כולל סוללה

לבית/לרכב

כל המידות
מ- '18-'12

21 הילוכי שימנו
20'-24'

מעצור V איכותי

24 הילוכים שימנו אסרה
איזיפייר שימנו

חישוקים כפולים
מעצורי דיסק 

אחוריים וקדמיים

גלגלי סיליקון

2 גלגלים 
אלומיניום

יציב במיוחד

ל-3 זוגות אופניים

תו תקן

כל המידות

הכי זול בעיר '26-'12

עם חומר 
נגד פנצרים

פנימית 
רגילה

גובה: 184 ס”מ
רוחב: 80 ס”מ

עומק: 39.5 ס”מ
צבעים: 

מייפל, אלון

גובה: 185 ס”מ
רוחב: 60 ס”מ
עומק: 30 ס”מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

גובה: 184 ס”מ
רוחב: 41.5 ס”מ
עומק: 39.5 ס”מ

צבעים: 
מייפל

גובה: 180 ס”מ
רוחב: 60 ס”מ
עומק: 24 ס”מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

גובה: 83 ס”מ
רוחב: 120 ס”מ
עומק: 31 ס”מ

גובה: 161 ס”מ
רוחב: 120 ס”מ
עומק: 31 ס”מ

גובה: 184 ס”מ
רוחב: 158.5 ס”מ
עומק: 52.5 ס”מ

צבעים: אלון, פשתן

דגם 703

דגם 612

דגם 700

דגם 610

6 תאים

12 תאים

6 תאים12 תאים

*אחריות לשנה

*אחריות לשנה

*אחריות לשנתיים

ראש טוש עגול גדול
20 ס”מ

ברז נשלף אקווה

ברז קיר אקווה

ברז אקווה פרח
פיה ארוכה

5 שנות אחריות

גובה: 145.5 ס”מ
רוחב: 120 ס”מ
עומק: 60 ס”מ

צבעים: 
אלון

דגם 613

4 דלתות
2 מגירות

משאבה חשמלית משולבת

שכפול כל סוגי המפתחות לבית ולרכב
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

 עד 20:00 בערב

רק- ₪860

₪23990
רק- 

₪39990
רק- 

₪12990
רק- 

₪21990
רק- 

₪3990
רק- 

₪990
רק- 

רק- ₪28

₪3990
רק- 

₪16990
רק- 

₪17990
רק- 

₪2490
₪3990רק- 

רק- 

₪1990
₪2990רק- 

רק- 

₪3490
רק- 

₪6990
₪9990רק- 

רק- 

₪3490
רק- 

₪9990
רק- 

רק- ₪399

₪17890
רק- 

₪2490
רק- 

₪4990
רק- 

₪9990
רק- 

₪6990
רק- 

₪4990
רק- 

רק- ₪165

רק- ₪185

רק- ₪270

רק- ₪275

₪7990
רק- 

₪6990
רק- 

₪18990
רק- 

₪7990
רק- 

₪990
רק- 

₪6990
רק- 

₪790
רק- 

₪1990
רק- 

רק- ₪185

רק- ₪150

רק- ₪100

רק- ₪150

רק- ₪50

רק- ₪125

רק- ₪25

רק- ₪135

רק- ₪235

₪6490
רק- 

רק- ₪269

רק- ₪449

רק- ₪999

₪21990
רק- 

₪19990
רק- 

₪14990
רק- 

₪19990
רק- 

₪3990
רק- 

₪7990
רק- 

₪2490
₪1190רק- 

רק- 

רק- ₪319

רק- ₪430

רק- ₪300

רק- ₪300

רק- ₪200

רק- ₪280רק- ₪430
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בשורה: בית ספר 
'מיוחד' בבני ברק 

 ASD לילדי
טיפול יחידני, דגש על שילוב, סימולציה של מכולת שכונתית, מסגרת לשעות אחר-הצהריים   אלו 
רק חלק מהיוזמות בבית הספר 'אור חדש', בית ספר לילדים מיוחדים שהולך ומוקם בימים אלו בבני 
ברק לקראת שנת הלימודים הבאה  מנכ"ל העמותה: "הכול נבנה במחשבה רבה למען הילדים, 

שיטת הלימוד ייחודית ומלווה על ידי גדולי אנשי המקצוע בתחום" 

ברוך ברגמן

בית הספר החדש שמוקם בימים אלו בבני ברק אמור 
להוות בשורה ממשית עבור הורים לילדים על הספקטרום 
הקטנים  הפרטים  כל  על  חשבו  הספר  בבית  האוטיסטי. 
והמשמעותיים לקידום הילד. כך לדוגמה, ייבנה לראשונה 
סופר המדמה מכולת שכונתית בכדי להרגיל את הילדים 

להתנהל עצמאית בחייהם. 
יותר  קצת  אבל  ברחוב,  שיש  כמו  סופר  ממש  "זה 
בית  מנהלת  אורזל,  רוחי  עיתונות'  ל'קו  מסבירה  קטן", 
האמתיים.  לחיים  אותם  להרגיל  היא  "המטרה  הספר. 
אותם  מלמדים  אנחנו  מוצרים.  שיבחרו  לקופה,  שילכו 
שכשחסר הולכים לקנות, צריך להבין שישנם ילדים שזה 
לא מובן מאליו עבורם. עבור ילדים בתפקוד גבוה מדובר 
כבר בהכשרה לחיי עבודה: במכולת המדומה הם ילמדו 
למדו  שהם  הידע  את  וליישם  סחורה,  להזמין  למכור, 
לכך,  בדומה  חווייתית."  בדרך  וזאת   – חשבון  בשיעורי 
ייבנה בבית הספר גם מטבח טיפולי שירגיל את התלמידים 

לעשות בו שימוש עצמאי.
סדר  בראש  כאמור  עומדת  האמתיים  לחיים  ההכנה 
אלו.  בימים  ומוקם  שהולך  הספר,  בית  של  העדיפויות 

"חוץ מהמכולת והמטבח", אומרת אורזל. "אנחנו בונים 
הלבשה  תאי  יהיו  אליו  כשבצמוד  לילדים,  כושר  חדר 
בעניין  גם  איך להתנהל  ומקלחות. אנחנו מלמדים אותם 
הזה. אנחנו משקיעים בו הרבה מבחינה חיצונית. המטרה 
שלנו היא שלהורים ולילדים תהיה הרגשה טובה ומקום 

מרחיב עיניים לגדילת והתפתחות הילד".
הספר  בית  רבה.  מחשבה  הושקעה  הבנייה  בשלב  גם 
ועל  הילדים  של  המיוחדים  צרכיהם  על  במחשבה  נבנה 
ספק  ללא  "המקום  חושיים:  לגירויים  הרבה  רגישותם 
אורזל.  לילדים עם בעיות שונות", אומרת  פיזית  מותאם 
לפרטים  עד  שהגיעה  רבה  במחשבה  נבנה  חדר  "כל 
הקטנים כמו תאורה מיוחדת, תקרה אקוסטית ורצפה שלא 
נותר  יהיו במבנה, עכשיו  כל התנאים ללמידה  מרעישה. 

רק לאכלס אותו".
הרשת  מדיניות  של  יוצא  פועל  היא  הלמידה  צורת 
הנפשי,  הטיפול  בין  אינטגרציה  לקיים  יש  כי  הגורסת 
ההתנהגותי, הגופני והשפתי. "לשם כך", אומרת אורזל, 
בהם  בשוק,  ביותר  הטובים  המקצוע  אנשי  את  "לקחנו 
אגודת  ויו"ר  תקשורת  כקלינאית  המשמשת  חורי  סיגל 
האוטיזם בישראל, ואלה לבון, מרפאה בעיסוק ומדריכת 
לצד  בתחום.  רבות  שנים  של  ניסיון  עם  שתיהן   ,DIR

יחד  לי ספק שכולן  ואין  עם מנתחת התנהגות  עבדנו  זה 
תצעדנה את בית הספר קדימה". 

בית הספר מותאם לילדים בכל רמות התפקוד, מהנמוך 
מעטפת  יקבלו  שונות  תפקוד  ברמות  ילדים  הגבוה.  ועד 
טיפולית ולימודית עם ילדים ברמתם. "בבית הספר שלנו 
יש ילדים בכל שכבות התפקוד ואנחנו מתאימים לכל אחד 
תכנית לימודים אישית", אומרת אורזל. לדבריה, זאת גם 
ועומדות על  הסיבה שכיתות הלימוד קטנות משמעותית 

חמישה עד שישה תלמידים בכיתה. 
"בכל ילד אנחנו לוקחים את התחום שבו הוא מתמקד 
ובו הוא מוכשר, ומפתחים את זה למקצוע עבורו, מתוך 
הנחה שזה הסיכוי שלו לעבוד בהמשך החיים". ההתאמה 
להשתלב  הילד  לומד  היתר  בין  מישורים.  בשלל  נעשית 
כמה  עד  בית,  ולנהל  נורמליים  חיים  לקיים  בקהילה, 

שיכולותיו משיגות.
תכנית  הספר  בבית  תופעל  הצהריים  אחר  בשעות 
ייחודית, במסגרתה ילמדו הילדים לצד ילדים נורמטיביים 
בני גילם. "כך הילדים יוכלו להשתלב עם ילדים רגילים 
בני גילם בסביבה בטוחה ובהמשך לנתב את זה לקהילה 
כדי שידעו לתפקד  בגינה,  או  כנסת  כמו בבתי  האמתית, 

כיאות בסביבה נורמטיבית".
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בית הספר ייפתח כאמור בשנת הלימודים הקרובה באזור 
צפון בני ברק. "בימים אלו עובדים הפועלים מסביב לשעון 
בכדי שהמבנה יהיה מוכן עד פתיחת שנת הלימודים". בסיום 
לא  שחשובה  נוספת  נקודה  לציין  אורזל  מבקשת  הריאיון 
פחות: "הורים רבים מתקשים להתנהל ביומיום עם הילדים, 
במיוחד כאשר הם יוצאים מן הבית ובייבי סיטר רגילה לא 
במסגרתה  תכנית  יזמנו  כך  לשם  בדיוק  מתאימה.  בדיוק 
יוכלו ההורים להשאיר את הילדים בבית הספר עד לשעה 8 
בערב פעמיים בשבוע. זה כמובן נתון לבחירתם, אך אנחנו 

מעניקים את האופציה". 
 

מעצמת 'שתילים'
האחרונות  בשנים  רחבה  למודעות  זכה  האוטיזם  נושא 
על  פרסומים  ובשל  הלוקה  האוכלוסייה  התרחבות  בשל 
דרכי טיפול שונות. על פי מחקרים, מספר הילדים הלוקים 
באוטיזם בישראל נמצא בעלייה: 1 מכל 87-66 ילדים נמצא 
על הרצף האוטיסטי. בקרב בנים בלבד, שם התופעה שכיחה 

יותר, המספרים עומדים על 1 מכל 57 ילדים.
על  המשפיעה  נוירולוגית  לקות  הוא  קלאסי  אוטיזם 
צדדים שונים בהתפתחות. אנשים הלוקים באוטיזם סובלים 
הפרעות  ורגשית,  מילולית  בהבעה  יכולת  מאי  היתר  בין 
בקואורדינציה  בעיות  פעולות,  על  חזרה  בדיבור,  חמורות 
ורגישות רבה למגע. בדרך כלל ניתן לאבחן ילד בספקטרום 
האוטיסטי רק בשנה השלישית לחייו, אולם באחרונה פורסם 
מחקר חדש שמצא שהתנועות הראשונות של הילדים יכולות 

לסייע לאבחן אוטיזם לפני גיל שנה. 
גם  תינוקות מתפתחת  והגדילה של  בתהליך ההתפתחות 
כבר  אולם  המילים.  מכן  ולאחר  ההברות  תחילה  השפה. 
הרמת  למשל:  כמו  הילד  שמפגין  מחוות  ישנן  לכך  קודם 
ידיים כשהוא רוצה לבקש שההורה ירים אותו על ידיו, יצירת 
קשר עין, ביצוע תנועות שלום ומחיאות כפיים. תנועות הגוף 
הללו מתפתחות לפני המילים. מחקר שבוצע על ידי חוקרים 
בהפגנת  מתקשה  הילד  שאם  מצא  מנצ'סטר  מאוניברסיטת 
ייתכן שהתפתחות הלשונית שלו תהיה  מחוות הגוף הללו, 
מאוטיזם  לסבול  הללו  הילדים  סיכויי  לטענתם,  לקויה. 

גבוהים יותר.
אם  החרדי.  העולם  על  פסחה  לא  שהסוגיה  מסתבר 
על  לילדים  ממש  של  מענה  ניתן  לא  האחרונות  לשנים  עד 
והוכיחה  'שתילים'  עמותת  הגיעה  האוטיסטי,  הספקטרום 
כי ניתן להעניק טיפול מיטבי גם לילדים האוטיסטים במגזר 

ידי  על  שנים   7 לפני  שהוקמה  'שתילים'  עמותת  החרדי. 
ישראל רייסנר ומפעילה כיום 3 בתי ספר בירושלים לילדים 
חיפה  בירושלים,  הרך  לגיל  גנים  וכן  האוטיסטי  הרצף  על 

ובמקומות נוספים. 
הרצף  על  ילדים   300 כיום  לומדים  שתילים  במוסדות 
לתפקוד  וכלים  לחיים  הכשרה  מקבלים  אשר  האוטיסטי 

מקסימאלי, בהתאם למצבם. 
"עמותת  רייסנר, מספר:  ישראל  מנכ"ל עמותת שתילים, 

שתילים הוקמה לפני 7 שנים במטרה לתת מענה לילדים עם 
צרכים מיוחדים במגזר החרדי. במוסדות שתילים אנו נותנים 
קשיים  למידה,  לקויות  בעלי  ילדים  לאוטיסטים,  מענה 
רגשיים, נוער בסיכון וילדים עם בעיות שפה, אולם ספינות 

הדגל הם המוסדות לילדים האוטיסטים". 
הזאת  לסוגיה  "נחשפתי  מוסיף:  הוא  נוצצות  כשעיניו 
לפני תקופה, וכשראיתי שאין מענה של ממש במגזר החרדי, 
כיום  שתילים".  את  הקמנו  וכך  מעשה,  לעשות  החלטתי 

כ-700  עובדים  הינה מעצמה של ממש. בשתילים  שתילים 
יותר  ומתחנכים  אחרים  צוות  ואנשי  מטפלים  מחנכים, 
שתילים  במוסדות  הטיפול  ותלמידות.  תלמידים  מ-1000 
הנפוצות,  השיטות  באמצעות  מתבצע  האוטיסטים  בילדים 

 .ABAו DIR
התנהגות.  דפוסי  לשינוי  טיפולית  גישה  היא   ABA
כי תגובת הסביבה היא בעלת  השיטה מבוססת על ההנחה 
הטיפול  ולכן  האדם,  התנהגות  על  משמעותית  השפעה 
מסביבתו  חיזוקים  ומתן  תכנית  עיצוב  כולל  זו  בגישה 
את  מגבירה  מהסביבה  החיזוקים  התאמת  המטופל.  של 

ההסתברות להופעת ההתנהגות הרצויה.
שמקבלים  הטיפול  מהות  את  יותר  טוב  להבין  מנת  על 
הילדים האוטיסטים בעמותת שתילים אנו פונים לגב' ליסה 
שמסבירה:  בירושלים,  שתילים  מוסד  מנהלת  ליבוביק, 
בעלי  וגם  הגבוה  התפקוד  בעלי  גם  האוטיסטים,  "הילדים 
התפקוד הנמוך והבינוני דורשים תכנית אינטנסיבית לעבודה 
יחידנית וזאת בנוסף לעבודה קבוצתית. מוקד העבודה שלנו 
את  לעשות  יוכלו  שהילדים  כדי  התקשורת.  תחום  על  הוא 
הצעדים שכל ילד רגיל עושה בשוטף, כמו יצירת קשר עין, 
לדעת לבקש דברים ולחיות ביחד עם האחר. אנו נותנים דגש 

על עצמאות כדי לאפשר להם איכות חיים".
ואיך הטיפול מתבצע בפועל? אנו שואלים את המנהלת 
מקצועי.  צוות  אנשי  הרבה  מצריך  "הדבר  שמשיבה, 
רגשיות,  מטפלות  בעיסוק,  מרפאות  תקשורת,  קלינאיות 
התפקידים  כשאחד  ועו"ס,  פסיכולוגיות  פיזותרפיסטיות, 
על  שאחראיות  התנהגות  מנתחות  של  הינו  המשמעותיים 

בניית תכנית הטיפול".
והנערות  הנערים  בהכנת  מתחילים   14 שמעל  בגילאים 
לחיים. בתוך בתי הספר נערכות מגוון פעילויות תעסוקתיות 
ששם  פנימית  מכולת  מנות,  חלוקת  ארוחת,  הכנת  ובהם 
שבה  מכבסה  ולמכור,  בעצמם  לארוז  הילדים  לומדים 

לומדים לכבס כביסה ועוד. 
ואם חשבנו שהעבודה של שתילים מתבצעת רק במוסדות 
לא  היא  "העבודה  לכך.  מעבר  הרבה  שזה  מסתבר  החינוך 
רק בבתי הספר אלא גם עם ההורים כדי שידעו איך להתנהל 
עם הילד בבית ולאפשר לו לנצל את המיומנות שרכש בבית 

הספר ולקחת את זה הביתה". 

את  לוקחים  אנחנו  ילד  בכל 
התחום שבו הוא מתמקד ובו 
הוא מוכשר, ומפתחים את זה 
הנחה  מתוך  עבורו  למקצוע 
לעבוד  שלו  הסיכוי  שזה 
ההתאמה  החיים".  בהמשך 
בין  מישורים,  בשלל  נעשית 
להשתלב  הילד  לומד  היתר 
חיים  לקיים  בקהילה, 
נורמליים ולנהל בית, עד כמה 

שיכולותיו משיגות

"
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זאבי סגל

בתל  המחוזי  המשפט  בית  נשיא  דרמה: 
איש  על  הכריז  אורנשטיין  איתן  השופט  אביב 
העסקים אליעזר פישמן כפושט רגל. בהחלטתו 
כתב השופט, כי "אין חולק על כך, שהתמלאו 
רגל  כפושט  החייב  על  להכריז  התנאים 
וכמתחייב על פי הוראות פקודת פשיטת הרגל. 
החייב ביצע מעשה פשיטת רגל שעה שלא פרע 
רגל.  פשיטת  התראת  לפי  כמתחייב  חובו  את 
עצום  חובותיו  שהיקף  בחייב  עסקינן  בנוסף, 
ואף לגישתו לאחר מימוש הנכסים יעמוד החוב 

על סך של כ-1.5 מיליארד שקל".
בנק  פישמן,  נושי  כל  השופט,  לדברי 
בנק  דיסקונט,  בנק  לאומי,  בנק  הפועלים, 
ומס  אגוד  בנק  מזרחי-טפחות,  בנק  מרכנתיל, 
הרגל  פשיטת  בהכרזת  תמיכה  הביעו  הכנסה 

ובמינוי עו"ד יוסי בנקל כנאמן בהליך. 
היא  הרגל  פשיטת  מטרת  כי  הסביר  השופט 

להשיג שתי מטרות: האחת, לכנס את כלל נכסי 
בין  שוויוני  באופן  ולחלקם  לממשם  החייב, 
נושי החייב לפי דרגת הנשייה. השנייה, לאפשר 
לחייב שנקלע לקשיים לפתוח דף חדש בחייו. 
עו"ד  המיוחד  המנהל  את  מינה  המשפט  בית 
בנקל לנאמן והקנה לו את הסמכויות הקבועות 

בחוק להובלת המהלך.
סיכום  הושג  שבועות  מספר  לפני  כזכור, 
לפיו תיערך לפישמן תספורת בחובותיו הרבים 
כאשר הניכוי יעמוד על כמיליארד שקלים. את 
היתר העומד על כ-400 מיליון שקלים התחייב 
חברות  ידי  על  הבאות  בשנים  לשלם  פישמן 
שיישארו בידיו. להסכם קמה התנגדות ציבורית 
למרות  להסדר  יסכימו  לא  כי  הודיעו  והבנקים 

שהוא זה שיגדיל את הסכום שיקבלו. 
כל  מעתה  כי  היא  השופט  הכרזת  משמעות 
יחלק  והוא  המיוחד  המנהל  לידי  יעברו  נכסיו 
אותם לנושים, כאשר רבים מהם לא יקבלו את 

כספם או את חלקו. 

ארי קלמן

להתקיים  המתוכננות  עבודות  בעקבות 
בין  בציר  הרכבת  במסילות  הקרובות  בשבתות 
בן  יואב  הכנסת  פנו חברי  לדימונה,  באר שבע 
למנכ"לי  דחוף  במכתב  מלכיאלי  ומיכאל  צור 
משרדי התחבורה והעבודה והרווחה שמנפיקה 
העבודות  את  לבטל  בכדי  האישורים  את 

המתוכננות.
"מדובר ברמיסה גסה של כבודה של השבת, 
בהפרת הסטטוס קוו, ובצפצוף ארוך ומתמשך 
היתרי  נהלי  ועל  החוק  על  ישראל  רכבת  של 
למקרים  מצומצמים  אשר  בשבת,  העבודה 
שבהם יש פיקוח נפש". כתבו בן צור ומלכיאלי 
לנוכח  שבעתיים  חמור  "הדבר  כי  והוסיפו 
הפגישות שקיימנו אך לפני ימים ספורים, ובהן 
הוסכם והובטח לנו כי עבודות התשתית ברכבת 
חריגים  למקרים  יצומצמו  ו/או  ייפסקו  ישראל 

בהם יש חשש לפיקוח נפש".
עוד צוין במכתב כי מבירור שערכו במשטרת 

על  היתר  כל  ניתן  לא  כי  להם  הוברר  ישראל, 
בעיצומה  המתוכננות  לעבודות  המשטרה  ידי 
"אין  הח"כים,  כותבים  "משכך",  השבת.  של 
דווקא  העבודות  לביצוע  הצדקה  או  סיבה  כל 
ביום השבת". לכן דורשים חברי הכנסת בן צור 
ומלכיאלי "להורות לאלתר על ביטול התכניות 
למצער  ולו  בשבת,  תשתית  עבודות  לביצוע 
שקיימנו  בפגישות  שסוכמו  הסיכומים  לנוכח 

בנושא זה".
בשבת",  תתבצענה  העבודות  ואכן  "במידה 
לשקול  "נאלץ  המכתב,  את  הח"כים  חותמים 
חכמי  מועצת  להנחיית  בהתאם  צעדינו  את 
נשלחו  המכתב  עותקים של  התורה שליט"א". 
שר  כץ  ישראל  והשרים  הממשלה  לראש  גם 
התחבורה וחיים כץ שר העבודה והרווחה, וכן 

לראשי הסיעות ליצמן, דרעי וגפני.
עיתונות'  'קו  מערכת  פנתה  השבוע  כזכור, 
נחשב  מה  להבהיר  סירב  וזה  העבודה  למשרד 
עבודות  פי  על  להתיר  ושאמור  נפש  פיקוח 

בשבת. 

ברוך ברגמן

חש  מעשיהו,  בכלא  כושר  אימון  במהלך  השבוע, 
אולמרט  אהוד  בהווה  והאסיר  ראש הממשלה לשעבר 
אותו.  לרופא ע"מ שיבדוק  לקרוא  וביקש  שלא בטוב, 
לשעבר  הממשלה  ראש  נשלח  מקיפה,  בדיקה  לאחר 
בו,  שנערכו  מקיפות  בדיקות  לאחר  החולים.  לבית 
צוות  אנשי  החולים.  בבית  להשגחה  אולמרט  נשאר 
בבית החולים שיבא, שם מאושפז ציינו כי "הוא נראה 
תשוש", והמשנה למנכ"ל שיבא אמר כי הם "עוקבים 

אחר מצבו".
שנתיים  של  מאסר  עונש  המרצה  לשעבר  ראה"מ 
יומיים מוועדת  ושליש בכלא מעשיהו, ביקש רק לפני 
השחרורים קיצור בעונשו, אך ועדת השחרורים דחתה 
בשל  זאת  ביוני,  ל29  לשחרורו  בנוגע  ההחלטה  את 
הבדיקה המתנהלת כנגדו בפרשת המסמכים המסווגים.

חומרים  נמצאו  כי  התפרסם,  שעבר  בחודש  כזכור, 
החשודים כמסווגים אצל אולמרט ועורכי דינו. בעקבות 
כך, הטיל השב"ס על אולמרט כמה סנקציות, ביניהם: 
שבכלא  הציבורי  בטלפון  שימוש  מהכלא;  חופשות 

כללה  אף  הבדיקה  קצר.  זמן  לאחר  שהוסרו  ועוד, 
של  ביתו  ועל  ספרים  הוצאת  ידיעות  בית  על  פשיטה 

המו"ל של הספר.
ניצן,  שי  המדינה  פרקליט  הודיע  ימים  מספר  לפני 
להורות  היועץ המשפטי לממשלה החליט  דעת  על  כי 
עבירה  לביצוע  בחשד  בחקירה  פתיחה  על  למשטרה 
בדיקת  במסגרת  אולמרט.  אהוד  ידי  על  פלילית 
המשטרה בפרשה, נגבו עדויות ממספר אישים, ביניהם 
מגורמים  וכן  החסויים  המסמכים  את  שתפס  הסוהר 
בצנזורה הצבאית עמם נפגש אולמרט מתוקף הכללים 
לשם הכנת הספר. הערב כאמור הודיע ניצן כי הוחלט 

לעבור מבדיקה לחקירה.
התקופה  שבמהלך  לאחר  עלה  בפרשה  החשד 
חודשים  זה  כי  בשב"ס,  הגורמים  לב  שמו  האחרונה 
שאולמרט אינו מעביר עוד טיוטות מהספר המתהווה, 
הצבאית.  לצנזורה  העברתם  לשם  השב"ס  גורמי  לידי 
חומרים  להוצאת  החשד  מתעורר  במקביל  כאשר 
פרקליטו  נתפס  חודש  לפני  כזכור  מהכלא.  מסווגים 
בזמן שיצא מביקור אצל אולמרט, כשברשותו מעטפות 

המכילים חומרים מסווגים.

זאבי סגל

ב'כנס  השבוע  שנשא  בדברים 
להתייחס  האוצר  שר  בחר  הרצליה', 
ראש  עם  המורכבים  יחסיו  למערכת 
התאגיד  משבר  כי  וגילה  הממשלה 
המים".  פרשת  ל"קו  היה  מבחינתו 
בשיא  באמת,  בבוקר,  "כשהתעוררתי 
העשייה ובשיא קידום של נושאים, בכל 
שאנחנו  בתמימותי  האמנתי  התחומים. 
אותה,  מריצים  המדינה,  את  מזניקים 
לראות  מתחילים  הכוח.  בכל  עושים 
כמעט  עצמי  את  מוצא  אני  ואז  פירות, 
בבחירות על שאלה בנאלית של מי יערוך 
את ערוץ הבישול בתאגיד. זה הפרמטר 
לבחירות?"  ישראל  מדינת  את  להביא 

תהה שר האוצר.

כחלון סיפר כי מאז, הוא מסתכל על 
הדברים בצורה אחרת. "אולי איבדתי את 
הבנתי  אבל  מהתום,  נפרדתי  התמימות, 
עבורי  הזה  והמשבר  קרה.  משהו  שפה 
ואני עושה את הפעולות   , הוא קרדינלי 
יש  גמור.  בסדר  נתניהו  עם  עובד  שלי, 
שזה  להגיד  אבל  אתגרים,  המון  באמת 

כמו מה שהיה לפני? לא". אמר.
להשיב  ולא  להתחמק  ביקש  כחלון 
לשאלה אודות יחסיו המורכבים עם שר 
זו  פוליטיקה  כי  והשיב,  גלנט  השיכון 
איננה תנועת נוער, "אלא גוף קר, אכזר, 
כפוי טובה, ציני וקשה מנשוא. לא סתם 
צריכים  ואנחנו  שם,  מתפרקים  אנשים 
להתמודד עם הדברים האלה. אחד אכזב 
אותי )אבי גבאי(, מותר לי להתאכזב, את 

יתר הדברים אני כבר אפתור בבית".

בשבוע בו התכנסו סיעות ש"ס ויהדות התורה לדון בחילולי 
השבת - רכבת ישראל תבצע גם עבודות תשתיות  הח"כים 
פנו למנכ"לי משרד התחבורה והעבודה בדרישה למנוע את 

העבודות "מדובר ברמיסה גסה של כבודה של השבת"

ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט 
לאחר  החולים  לבית  השבוע  הובהל 
פרקליט    בטוב  חש  אינו  כי  שטען 
חקירה  פתיחת  על  הודיע  המדינה 
מסמכים  להדלפת  בחשד  בעניינו 
הדיון  נדחה  במקביל,    מסווגים 

בבקשת שחרורו

התאגיד  לסערת  לראשונה  מתייחס  כחלון 
שכמעט והובילה לבחירות: "התעוררתי בבוקר 
אני  ואז  נושאים,  של  וקידום  העשייה  בשיא 
מוצא את עצמי כמעט בבחירות"  על יחסיו 
נוער,  תנועת  איננה  זו  "פוליטיקה  גלנט:  עם 

אלא גוף קר, אכזר וכפוי טובה"

לקראת משבר? פושט הרגל הגדול במדינה
הח"כים זועמים על 

עבודות השבת

אולמרט נחקר - ואושפז כחלון: "מאז 
'התאגיד' איבדתי 

את התמימות"

איש  על  הכריז  המשפט  בית 
פישמן  אליעזר  העסקים 
המשמעות:    רגל  כפושט 
יעברו  שברשותו  החברות  כל 
מה  שיחלק  המנהל  לידי 
עם    הנושים  בין  שנותר 
מימוש כלל נכסיו של פישמן, 
יעמוד היקף החוב על סך של 

כמיליארד וחצי שקלים
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ארבעס
יענקי קצבורג

התורה  שר  מרן  נשאל  השבוע  הימים  באחד 
הגאון רבי חיים קנייבסקי בנושא שהובא לשולחנו 
בהלכה למעשה בעניין שילוח הקן. מדובר ביהודי 
גלגלים,  לכיסא  ומרותק  מוגבל  בימים,  בא  מבוגר 
על  יושבת  שהאם  ציפור  קן  לו  למצוא  מבנו  מאוד  שביקש 
הביצים, כי הוא רוצה לקיים מצוה חשובה זו - ועד היום לא 
עלתה  ואכן  אב  בכיבוד  יגע  המסור  הבן  עדיין.  אותה  קיים 
והאם  ציפור,  קן  צדדי  ברחוב  גבוה  עץ  על  ראה  הוא  בידו, 
מאוד  שמח  אביו  לאביו.  לבשר  ומיהר  הביצים,  על  דוגרת 
אך אמר לו כי מכיוון שהיונה נמצאת במקום גבוה, אין לו 
שום אפשרות להגיע בעצמו לשם כי הוא מוגבל ל"ע. הייתה 
והשליח  המצווה,  את  לקיים  שליח  למנות  אחת,  אפשרות 
ישלח את האם וייקח את הבנים, ויכוון עבור המשלח. אלא 
נחשב  שזה  או  שליח  מועיל  שכזו  למצווה  אם  לדון  שיש 
למצווה שבגופו. אפשרות שניה - אמנם נראית קצת משונה, 
ולכבודי  בשמי  הנקרא  "כל  ישעיה:  בנביא  נאמר  כבר  אך 
בראתיו יצרתיו אף עשיתיו", והיא, לקחת שעון מעורר חזק, 
שיעורר  השעון  את  יכוון  הזקן  והאב  ליונה,  סמוך  ולשים 
היונה...  תעוף  והצלצול  הרעש  ומכוח  רגעים,  כמה  בעוד 
וכאן  הקן,  כמובן בתנאי שיכוון לשם מצות שילוח  זה  וכל 
קיים את עיקר המצווה כבר, ובשלב זה יבקש מאחר לזכות 
ניתן  זו של שעון מעורר,  ובאם תועיל עצה  עבורו בביצים, 
אינו  גם כאשר המכוון את השעון  לקיים את המצווה  יהיה 
ובצדדים  בשאלה  עיין  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  כלל.  באזור 
שבגופו,  מצוה  היא  הקן  שילוח  "מצוות  אתר:  על  והכריע 
מועילה,  היא  השנייה  האפשרות  אכן  שליח,  בה  יועיל  ולא 
שישים דבר שיצלצל והיונה תעוף, וזה מועיל גם למי שנמצא 
במקום אחר, שיבקש להניח שעון מעורר על יד היונה ועל ידי 

הצלצול תפרח היונה".

לנכד  השבוע  התקיימה  ברכות  שבע  שמחת 
מרן  השתתפו  ובה  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
רבי  האדמו"ר  מבויאן,  האדמו"ר  מגור,  האדמו"ר 
רפאל אבוחצירא, האדמו"ר מאונגוואר ובני האדמו"ר 
מגור וסלונים. כמו כן השתתפו בשמחה נשיא המדינה ראובן 
החינוך  יו"ר  הרצוג,  יצחק  ח"כ  האופוזיציה  יו"ר  ריבלין, 
עם  בחביבות  ששוחח  לייזרזון  יוסף  אברהם  הרב  העצמאי 
בית  מנכ"ל  ברקת,  ניר  ירושלים  העיר  ראש  המדינה,  נשיא 
פרופ'  למנכ"ל  ומשנה  קרייס  פרופ'  השומר  תל  החולים 
אפק, מנכ"ל קופ"ח לאומית ניסים אלון וחבר מועצת העיר 
בעלי  מקהלת  חברי  ליוו  האירוע  את  ליאון.  משה  ירושלים 

המנגנים. 

בן  חתונת  השבוע  התקיימה  'קונקורד'  באולמי 
טננבאום,  אברהם  ברק  בני  עיריית  ומזכיר  דובר 
החתן פנחס טננבאום המכהן גם כיועצו של הרב 
הראשי הגר"ד לאו. בשמחה השתתפו בין היתר ראש 
ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי, הגרי"מ 
לאו, הגר"ש מחפוד, הרב הראשי הגר"ד לאו שכובד בסידור 
הקידושין, ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, ממלא מקומו 

אזולאי,  דוד  הדתות  שר  רובינשטיין,  אברהם  הרב  סגר"ע 
ועיריית  הראשית  הרבנות  צמרת  דגן,  משה  הרה"ר  מנכ"ל 
בני ברק. בנוסף, בשמחת שבע ברכות שנערכה ביום שלישי 
ח"כ  אשר,  יעקב  ח"כ  יוסף,  הגר"י  הראשל"צ  השתתפו 

בצלאל סמוטריץ וח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס.

אלו  בימים  שוהה  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן 
נישואי  לרגל  חתונה  לשמחת  הברית  בארצות 
אחיינו, בן למשפחת הלפרין. במהלך ביקורו ביקר 
עם  נפגש  כבר  פרוש  בארה"ב,  ישראל  גדולי  בבתי 
ושוחח  ונובומינסק  סקווירא  מונסי,  מויז'ניץ  האדמו"רים 
איתם בנושא הטיפול השוטף בגיוס בני הישיבות ובתקנות 
הגיוס. בשבת שהה סגן השר במונסי, שם הפגינו נגדו קנאים 
ידי  על  שהתקיימה  בארה"ב  העצרת  כנגד  שפעל  בטענה 
שיבחו  שבארה"ב  ישראל  גדולי  בתגובה,  סאטמר.  חסידות 

את פרוש על מסירותו למען בני הישיבות.

כפי  שפורסם  כאן לראשונה בשבוע שעבר, רב 
בנימין  יוסף  רבי  הגאון  בלונדון  סאטמר  חסידי 
אביו  לבקשת  את הקהילה המקומית  עוזב  וואזנר 

 , מ " ח ר ג ה
מאיר.  זכרון  ראב"ד 
עם  כי  מתברר  כעת 
מהפך  מתוכנן  הגעתו 
בישיבת  ממש  של 
לובלין"  "חכמי 
כאשר  ברק,  בבני 
סינון  תעבור  הישיבה 
מחדש.  ותיפתח 
שנתלתה  במודעה 
נכתב  בישיבה  השבוע 
הננו  רבה  "בשמחה 
כי  אנ"ש  לקהל  לבשר 
שליט"א  מרן  לבקשת 
לעמוד  הגדול  מבנו 

לארה"ק  הגרי"ב  מורינו  ישוב  הישיבה,  בראשות  לימינו 
ויקבע את מגוריו בזכרון מאיר ב"ב, אנו מודיעים כי נפתח 
שליט"א  רה"י  ידי  על  המבחנים  הגדולה,  לישיבה  הרישום 
באמצע חודש תמוז, גם התלמידים הלומדים בישיבה ורוצים 
במשרד  להירשם  להם  יש  בישיבה  לימודיהם  את  להמשיך 

הישיבה ולחתום על התקנות עם חתימת ההורים".

יום  ציינו השבוע את  והישיבות  בעולם התורה 
מרן  הישיבות  עולם  אבי  של  השישי  היארצייט 
ליפקוביץ  יהודה  מיכל  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
מועצת  וחבר  לצעירים  פוניבז'  ישיבת  ראש  זצ"ל, 
החיים  בבית  קברו  על  לתפילה  עלו  המונים  התורה.  גדולי 
פוניבז' בב"ב. כמו כן השבוע התקיימה שמחת הווארט לנינו, 
הבחור החשוב אליהו קורלנסקי, מבחירי ישיבת פוניבז' ונכד 
הגר"ב קורלנסקי זצ"ל, בן הגאון רבי משה חיים קורלנסקי, 
עם נכדת הגרמ"ש ברמן זצ"ל ראש ישיבת פוניבז', בת הגאון 
רבי יצחק יהודה ברמן מרבני כולל פוניבז'. שמחת האירוסין 

תתקיים ביום ראשון.

השבוע התקיימה הילולת התנא יונתן בן עוזיאל 
בעמוקה, מקום המסוגל לישועה ולזיווגים. ביום 
הגרב"מ  מרן  בעמוקה  לציון  הגיע  בערב  שלישי 
בתפילה  והעתיר  ישראל  עטרת  ישיבת  ראש  אזרחי 

לישועת הכלל והפרט.

מרכיבה  כתוצאה  והנזקים  התאונות  תופעת  על 
רבות,  דובר  כבר  אופניים חשמליים  על  מסוכנת 
חמורה  התופעה  ברק  בני  הצפופה  שבעיר  נדמה 
דוד  אלעזר  רבי  הגאון  כדרכו  צעד  השבוע  בהרבה. 
שפירא ראש ישיבת עמלה של תורה ורבם של חסידי צאנז 
בעיר בני ברק, כאשר לפתע רוכב אופניים חשמליים פגע בו 
בתנופה, הגרא"ד שפירא נפל, חייך לעבר הבחור ואמר לו כי 
יצא הגרא"ד  ברגלו  בגלל הפציעה  זאת,  לו. עם  הוא מוחל 

למנוחה של כמה ימים ולא ימסור את שיעוריו.

ביום שלישי השבוע בשעת חצות  שריפה פרצה 
בגג ישיבת פוניבז' בבני ברק כתוצאה מקצר באחד 
המזגנים הגדולים שעל גג הישיבה, בגלל שהותם 
של מאות בחורים בהיכל הישיבה באותה העת, הגיעו 
צוותי כיבוי רבים עם מנוף כדי לכבות את השריפה במהירות 

האפשרית. בחסדי שמים, לא היו נפגעים באירוע.

משה  רבי  הגדול  הגאון  החרדית'  'העדה  ראב"ד 
שטרנבוך שהה בשבת האחרונה בשכונת ברכפלד 
במודיעין עילית לרגל שבת שבע ברכות בנישואי 
נכדו. בין קבלת שבת למעריב נשא דברים בהיכל בית 
בערב  בברכפלד.  עקיבא"  רבי  "קהילת  של  הגדול  המדרש 
ובמוצאי שבת הגיעו רבני העיר לביקור באכסניה של הגר"מ, 
בין היתר הגיעו רב העיר הגר"מ קסלר, רב שכונת ברכפלד 
הגר"י זיכרמן, הגרמ"מ קארפ ועוד. בכניסה לעיר נתלה שלט 
כי העיר מודיעין עילית מקדמת בברכה את בואו של הראב"ד 

לעיר.

הבחורים  סינון  מעורר,  שעון  באמצאות  הקן  שילוח 
האופניים      לרוכב  ומחילה  בפוניבז'  שריפה  לובלין",  ב"חכמי 

החשמליים שפגע ברב של חסידי צאנז בבני ברק



 בעהי''ת ובשעטו“מ

 בשורה טובה לציבור חניכי הישיבות

 בהכוונת הגאון רבי יהודה צארום שליט‘‘א

גאב‘‘ד חניכי הישיבות בא‘‘י

מכינה לישיבה קטנה

”תפארת צעירים” 

לפרטים ורישום:
הרה“ג יצחק כהן שליט“א

 ,054-8420556
054-8408108

על ידי המחנך היועץ 

הרב י. ר. ענבל שליט“א

והרה“ג רבי ש. אסרף שליט“א

למסיימי ו‘, ז‘, ח‘, בתים יראו“ש ובני אברכים בלבד

פותחים 
באלול

 |  
N

G

■ שפות באינטרנט: html, css, JS ■ תכנות באינטרנט - צד שרת ולקוח ■ בניית אתרי וורדפרס 
 ■ PHP תכנות מונחה עצמים בשפת ■ PHP -ו Jquery - מתקדמים ■ אינטרנט מתקדם
Angular וספריות נוספות לפיתוח יישומי רשת עוצמתיים ■ SQL עבודה עם בסיסי נתונים

בואו לגלות מקצוע מרתק המאפשר להתפרנס ברווח!

עולם ההייטק והיזמות
כרטיס כניסה

שמור לביקורת
עד גמר הקורס

לימודים פעם אחת בשבוע

תחילת השיעור:     נשים 10:00    גברים 18:30 פתיחת דלתות: כחצי שעה לפני השיעורשורה בכיתה: 1 | כסא: 4 (מול המרצה)
0 1 0 0 0 111

0 1 0 0 0 111

חדש בבית פרוג 

קורס פיתוח
ותכנות מתקדם!

מקצועי עימוד   | אתרים  פיתוח   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-2201433 בית פרוג

מלגות
לזכאים

חדש! מוכרים לשנת שבתון!

הפתיחה החודש למסלולי גברים בירושלים ובבני ברק

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

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

אל תתעלמו 
מהכאב

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי  וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

סדרת Soluroids – מכילה רכיבים טבעיים 
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

איך נמנע חוסר ברזל?

ביותר  הנפוצים  המינרלים  אחד  הינו  ברזל 
בטבע. עם זאת, חסר בברזל הינו החסר השכיח 
ארגון  נתוני  פי  על  בני-אדם.  בקרב  ביותר 
בעולם  איש  כמיליארד  העולמי,  הבריאות 
מודעים  לא  רובינו  בברזל.  מחסר  סובלים 
לסימנים המעידים על חסר בברזל כמו למשל 
מאסיבית. שיער  נשירת  או  מוגברת   עייפות 

או  מהחי  במקורות  נמצא  הברזל  "מינרל 
תזונאית,  יער,  דתיה  מסבירה  מהצומח", 
ברזל  "כאשר  כי  ומציינת  ל"אלטמן"  יועצת 
HEME זמין יותר לגוף  מהחי המכונה ברזל 
מברזל ממקורות צמחיים. למשל ב-100 גרם 

סטייק יש כ- 3.2mg  של ברזל באותה כמות שקיימת בתרד, אך הברזל בבשר 
זמין יותר פי 6. עם זאת, חלבונים מהבשר ישפרו את ספיגת הברזל ממקורות 

צמחיים, כך שתקבל יותר ברזל מהתרד אם הארוחה כוללת גם בשר".

אספקת ברזל באופן שוטף לגופנו נעשית דרך המזון שאנו צורכים. דתיה יער 
 ממליצה מה כדאי לכם לאכול וכמה? קבלו את המאכלים העשירים ביותר בברזל :

1. תרד
התרד  עלי  נמוך.  קלורי  וערך  רבים  בריאותיים  יתרונות  בעלי  הינם  תרד  עלי 
עשירים  הם  בנוסף,  הברזל.  ספיגת  את  מגבירים  אשר   C בוויטמין  עשירים 
חשוב  תפקיד  מהוויים  הקרוטנואידים  השייכים לקבוצת  חמצון  בנוגדי 
בהפחתת תחלואה. צריכת עלי תרד בשילוב שומן בריא ואיכותי יסייע לגוף 

לספוג את הוויטמינים ונוגדי החמצון באופן המירבי. 
ומספקים  ברזל  מ"ג   3.6 מכילים  מבושל  תרד  של  גרם   100 תחתונה:  שורה 

20% מהכמות היומית המומלצת לצריכת ברזל .

2. קטניות
הקטניות הן מזון בר קיימא - המהוות מקור לתזונה בריאה ומסייעות בהפחתת 
אפונה  חומוס,  עדשים,  למצוא: שעועית,  ניתן  הקטניות  במשפחת  תחלואה. 
לברזל,  מצוין  מקור  ומהוות  נמוך  גליקמי  ערך  בעלות  הקטניות  סויה.  ופולי 
הודות לכמות גבוהה של חלבון צמחי איכותי וחומצות אמינו מגוונות. בנוסף, 
את  מסיסים שמאטים  סיבים  ומכילות   B-ה מקבוצת  בוויטמינים  עשירות  הן 
ספיגת השומן ומקנים תחושת שובע לאורך זמן. כמות הברזל המצויה בקטניות 
גבוהה אך כדי למקסם את הספיגה יש לצרוך אותם בשילוב מזונות עשירים 

בוויטמין C כמו עגבניות, ירקות או פירות הדר.
)198 גרם( של עדשים מבושלות מכילה 6.6 מ"ג,  שורה תחתונה: כוס אחת 

שמהווה 37% מהכמות היומית המומלצת לצריכת ברזל. 

3. גרעיני דלעת
גרעיני הדלעת מהווים נשנוש בריא, טעים וקל שיכול להוות תוספת קלה לכל 
ארוחה. בגרעיני הדלעת כמות גבוהה של אבץ המהווה מינרל חשוב בתהליך 
הגדילה, ריפוי פצעים, פעילות המערכת החיסונית ושמירה על מאזן החומציות 
בגוף. בנוסף, האבץ חשוב לבריאות העור השיער והציפורניים. גרעיני הדלעת 
מכילים גם כמות רבה של אשלגן וברזל. אלה מסייעים בשמירה על לחץ דם 

תקין, איזון המים והחומציות בגוף ותפקוד מערכת העצבים והשרירים.
שורה תחתונה: מנה של גרעיני דלעת )28 גרם( מכילה 4.2 מ"ג ברזל, המהווה 
23% מהכמות היומית המומלצת לצריכת ברזל. בנוסף, גרעיני דלעת מהווים 
מקור איכותי לצריכת מגנזיום. מנה של 28 גרם מכילה 37% מהכמות היומית 

המומלצת לצריכת מגנזיום.

4. טופו 
במיוחד  הנפוץ  סויה  על  המבוסס  מאכל  הוא  טופו 
האוכלוסייה  בקרב  ביותר  ופופולרי  אסיה  במדינות 
הטבעונית-צמחונית. הטופו  עשיר בברזל ובמינרלים 
בנוסף, מחקרים  ומגנזיום.  סלניום  סידן,  כגון:  רבים 
רמות  של  בהפחתה  מסייעת  סויה  שאכילת  מראים 
סוכר גבוהות, הורדת לחץ דם וכולסטרול מהסוג הרע

LDL  וירידה בסיכון למחלות לב. 
שורה תחתונה: חצי כוס טופו )126 גרם( מספקים 3.6 
מ"ג ברזל, אשר מהווים 19%מכמות הצריכה היומית 
ובמינרלים  בחלבון  עשיר  הוא  בנוסף  המומלצת. 

חיוניים. 

5. ברוקולי 
ברוקולי הוא ירק ממשפחת המצליבים )אשר כוללת בין היתר כרובית, כרוב, 
נבטים( וכבר שנים רבות מוכר כמזון בריאותי. ברוקולי מכיל רמות גבוהות של 
 C  המצוי בו הוא נספג באופן טוב יותר כי ויטמין C ברזל ואודות לוויטמין
משפר את ספיגת הברזל ומשמש כנוגד חמצון. ברוקולי מכיל בנוסף כמויות 
משמעותיות של חומצה פולית, שחשובה ביותר במיוחד לנשים ומספק כמות 

נאה של סיבים תזונתיים המשפיעים במידה רבה על פעולת המעיים. 
שורה תחתונה: מנה אחת של ברוקולי )156 ג’( מספקת 1מ"ג של ברזל המהווה 
6% מהכמות המומלצת לצריכה יומית. ריכוז הוויטמינים C, K וחומצה פולית 

גבוה ביותר. 

6. קינואה
קינואה הוא דגן פופולרי הבולט ביתרונותיו הבריאותיים. קינואה אינה מכילה 
גלוטן, עשירה בחלבון וכוללת את תשע חומצות האמינו החיוניות. בנוסף היא 
זרחן,  סידן,  אשלגן,  ויטמיני-בי,  מגנזיום,  רבים:  וויטמינים  בסיבים  עשירה 
ויטמין E ועוד. קינואה מכילה כמות נכבדת של ברזל. כמו כן, כמות החלבון 
בה גבוהה יותר מדגנים רבים אחרים. בנוסף, מכילה כמויות גבוהות של נוגדי 
חמצון המסייעות בהתמודדות עם רדיקליים חופשיים הנוצרים במהלך חילוף 

חומרים ולחץ.
מ"ג   2.8 קינואה מבושלת מספקת  גרם( של   185( כוס אחת  שורה תחתונה: 

ברזל, המהווה 15% מהכמות היומית המומלצת.   

7. בשר הודו
הודו  כהה.  הודו  בשר  במיוחד  לברזל-  ואיכותי  מצוין  מקור  הינו  הודו  בשר 
מכיל מספר ויטמיני B   ומינרליים חיוניים כדוגמת אבץ וסלניום. נוסף לאלה, 
בשר הודו מכיל כמות מרשימה של חלבון כ-29 גרם למנה. צריכת מזון עתיר 

בחלבון יכולה להעניק תחושת שובע.
שורה תחתונה: 3.5 גרם בשר הודו מספק כ- 13% מהכמות היומית המומלצת 
לצריכת ברזל ומקור איכותי  לויטמינים ומינרלים. חשוב לציין שברזל מן החי 
נמצא בספיגה טובה יותר בהשוואה לברזל מהצומח. בשר הודו מכיל פחות 

מ-3% שומן – כמות נמוכה בהשוואה לסוגי בשר אחרים. 

8. תוספי תזונה
אם יש חסר משמעותי בברזל )ניתן לבדוק בבדיקת דם רמות בדם ובמאגרים 
בגוף(- יש לבחון  שימוש בתוסף ברזל. ברזל ליפוזומלי קומפורט הינו ברזל 
לוואי  תופעות  והפחתת  ביולוגית  זמינות  להגברת  הליפוזום  בטכנולוגיית 
במערכת העיכול- הניתן לצריכה ללא קשר עם סוג המזונות או זמני הארוחות. 
בימים אלה חברת “אלטמן” משיקה טכנולוגייה ייחודית בתחום תוספי הברזל. 

סל תרופות
יתושים  דוחה  די! תחליב  סנו 
מעניק  ולילדים  לתינוקות 
עקיצות  מפני  מעולה  הגנה 
מרקם  בעל  שעות,  למספר 
לעור  ומתאים  נעימים  וניחוח 
עדין, לשימוש מגיל חצי שנה, 
ובאישור  דרמטולוגית  נבדק 
להשיג  הבריאות  משרד 

ברשתות השיווק והפארם

סולגאר  בישראל  לראשונה 
בכמוסות  כורכומין  משיקה 
ג’ל רכות המכילות כורכומין 
חדשה  ספיגה  בטכנולוגיית 
מכורכומין   185 פי  הגבוהה 
 199 מחיר:  רגיל.  תקני 
ג’ל  כמוסות   30 ל-  שקלים 
ברשתות  להשיג  רכות. 

הפארם ובבתי הטבע 

מוצריה  קו  )CTS( מרחיבה את  “כצט” 
לפעוטות ומשיקה את “טפטפים בייבי-
רכיבים  בעלת  מוצרים  סדרת  באזז”: 
ציטרונלה,  שמן  בסיס  על  ירוקים 
בבית  מיתושים  הפעוט  על  להגנה 
ובחוץ, היחידה המותרת לשימוש כבר 
 19.90-29.90 מחיר:  חודשים.   3 מגיל 
ובבתי  הפארם  ברשתות  להשיג   .₪

המרקחת ללא מרשם רופא

*
ממחסור  סובלות(  )ובמיוחד  סובלים  מאיתנו  שרבים  מסתבר  ובעולם  בארץ  ממחקרים  הברזל:  אנשי 
יותר ברזל – המינרל  7 מאכלים שיעזרו לכם לצרוך    יותר ברזל?   אז איך אפשר לצרוך  בברזל 

החשוב והנפוץ בטבע 

תוספי ברזל 
מומלצים: 

ברזל קומפורט 
חדש של אלטמן. 
מחיר: 118  ₪ 

 SupHerb
טיפות ברזל 
20 מל 

ברזל עדיף 100 טבליות – הדס 
מוצרים טבעיים

ברזל קל של לייף

תוסף תזונה נוזלי, 
מקסימום ברזל עדין - 
Novel care

ברזל קומפלקס 90 
כמוסות - סופרהרב

ברזל ידידותי עם 
ויטמין C, חומצה 
 B-12. פולית וויטמין
Nutri care

Easy Iron - ברזל 
עדין בתוספת ויטמין 
B12, ויטמין C וחומצה 
פולית – דרך חיים של 
‘כללית’

ברזל קומפלקס 
90 כמוסות - ניצת 

הדובדבן

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 Solgar
ברזל עדין 90 

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
קבר יוסף

////////////////////////// אפשר לחשוב

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

 1. האחד בא לגור וישפוט שפט
2. טוב כלב חי מן האריה המת

3. נאמנים פצעי אוהב

 1. באיזו שנה הוטלו פצצות האטום על יפן?
2. איך כונו הפצצות בפי האמריקאים?

3. כיצד הגיבה יפן?
4. מי היה נשיא ארה"ב באותה תקופה?

5. מי היה שליט יפן באותה תקופה?
 6.מה פירוש השם 'הירושימה'?

7. מי יצואנית הנפט הגדולה בעולם?
8. מה העיר החשובה לאיסלאם?

9. מתי נערכו בחירות בערב הסעודית? 10. מי 
היה הנרי קיסינג'ר?

11. ועל מה קיבל פרס נובל לשלום?
שקיבל  הראשון  ארה"ב  נשיא  היה  ומי   .12

את הפרס?

13. היכן מוענק הפרס?
 .15 הרדיום?  את  גילתה  מדענית  איזו   .14

כיצד היא מתה לבסוף?
16. כמה מבני משפחתה קיבלו פרס נובל?

תשובות:

תשובות:

1. בשנת 1945 2. איש שמן וילד קטן 3. נכנעה  4. הארי טרומן 5. 
הקיסר הירוהיטו 6. אי רחב 7. ערב הסעודית 8. מכה 9. מעולם לא 
10. מזכיר המדינה האמריקני ממוצא יהודי 11. מעורבותו בהשגת 
הפסקת אש בוייטנאם 12. תיאודור רוזוולט 13. בית עיריית אוסלו 
בנורבגיה 14. מארי קירי 15. חשיפה לקרינה 16. 4, בעלה, בתה 

ושני חתניה

א. ּבֵראׁשית י"ט, ט' ב. קֶֹהֶלת ט', ד' ג. משלי כ"ז, ו'

כלי של נגרים,חרטים,סתתים המשמש לביקוע         וכיוצא   .1
בזה. "והאזמל וה____" )כלים יג ד(

כנוי כבוד והערצה למנהיג או למלך.                       "ולא תכבה   .2
את ___   ____" )שמואל ב כא יז(

רכוש,נכסים. "____ ועשר בביתו" )תהילים קיב ג(  .3
צעיף או מעטה לנשים. "והצניפות וה____"           )ישעיה ג כג(   .4

)בלשון יחיד(
"ושנאצר____"  יהויכין( מלך יהודה.        יכניה )או  בנו של   .5

)דברי הימים א ג יח(
ביקש וקיבל חפץ מחברו על מנת להשתמש בו      ולהחזירו   .7
לאחר זמן. "ה____ את הפרה"                               )בבא מציעא ח א( )בלשון 

רבים(
נגיעה,קירוב יד או חלק גוף אחר אל דבר-מה.          "נבלת   .12

בהמה שהיא מטמאה ב____ ובמשא"           )זבחים ז ו(
עזות____.  חוצפה רבה,עקשנות.                             "אם ראית   .14

כהן בעזות ____" )קידושין ע: (
בתוכה,בקירבה. "הוא ישב ____" )במדבר יג יט(  .17

גרזן גדול לחטיבת עצים.                                    "מסעף פארה   .1
ב____" )ישעיה י לג(

קטיפה,תלישת הפרי. "אין דרך תלישה בכך               ואין   .2
דרך____ בכך" )שבת עג: (

תלש,ניתק חלק של הצמח.                                      "את ראש   .3
יניקותיו____" )יחזקאל יז ד(

עניות,חוסר כל. "אין קרבנו ב____" )נזיר מ: (  .4
כל אשר נשמה באפו.                                             "מה יתאונן   .5

אדם____" )איכה ג לט(
ראשית הגאולה. ____ דגאולה.                         "מלחמה   .7

נמי____ דגאולה" )מגילה יז: (
חיץ,רשת לכיסוי ולגידור.                                     "ויפל אחזיה   .9

בעד ה____ בעליתו" )מלכים ב א ב(
נאמן,ישר, מי שדעתו מיושבת עליו.             "_____נתתיך   .12

באומות נאמן" )שבת קה.(
עת,מועד. "לכל____ ועת לכל חפץ" )קהלת ג א(  .14

העמוד טעון גניזה

מנין,ספירה.                                                        "מספר____   .1
העם אל המלך" )שמואל ב כד ט(

יופי,נועם,נוי. "דברי פי חכם____" )קהלת י יב(  .5
ערום,חשוף,,שאינו לבוש.                                    "האי תנא   .6

שליח____" )כתובות סה: (
גרגרי חיטה מיובשים וכתושים לגריסים.            "במכתש   .8

בתוך ה____ בעלי" )משלי כז כב(
אין___ לדבר. יש לו עוד ועוד.                              "רעתך רבה   .10

ואין____ לעונתיך"                           )איוב כב ב( )בהיפוך אותיות(
נעוץ,תקוע. "השפוד ה____ באהל" )אהלות א ג(  .11

קיצור המילים : הר הזיתים.  .13
מידת היבש,מן המידות שנזכרו במקרא.                 "וחמר   .15

שערים ו____ שערים" )הושע ג ב(
_____ החשמונאי.  .16

רעב,חוסר לחם. "בחסר וב____ גלמוד         הערקים ציה"   .17
)איוב ל ג(

קיצור המילים : ארון קודש.  .18

ישראל את ה____ אשר בהרים"  "בני  מערה,נקרה באדמה.   .1
)שופטים ו ב( )בלשון יחיד(

נפרד,נבדל. "נמצא על גבי ____"                )טהרות ט ט( )בלשון   .6
יחיד(

כיס גדול עשוי על פי רוב אריג גס.               "____ מלא פרות"   .7
)מכשירין א ד(

שמו של ההר שעליו נתנה התורה לישראל.     )שמות יט כ(  .8
קיצור המילים : ויקהל משה.  .9

גלגל וכבש בידיו או במכשיר בצק,טיט וכדומה לעשותו רך   .10
ודביק. "ואם _____ כל הפת כולה אסורה" )פסחים ל.(

דבר המוטל בספק. כנוי בהלכה לתבואה או לפרות הלקוחים   .11
מעם הארץ וקיים ספק אם הפרישו מהם מעשרות. "מעשרין את ה____ 

ומערבין" )שבת ב ז(
הפריש תרומה לכהן,נתן לו תרומה.                 "ואם ____תרומתו   .13

תרומה" )תרומות א ב(
סר,נסתלק,כלה. "___ כבוד מישראל" )שמ"א ד כא(          .15

גמד. "ננסת שמא יצא מהם ___" )בכורות מה: (  .16
מצמיחה  שאינה  חרבה  מלח,אדמה  הרבה  הספוגה  אדמה   .18

כלום. "ארץ ____ ולא תשב")ירמיה יז ו(
לוחץ,נוגש,מציק. "אפס ה___ כלה" )ישעיה טז ד(  .19

צילום: ויקיפדיה
צילום: ויקיפדיה
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מערה,נקרה באדמה. "בני ישראל את ה____ אשר  .1

 בהרים" )שופטים ו ב( )בלשון יחיד(
ם,סתתים המשמש לביקוע         כלי של נגרים,חרטי .1

 וכיוצא בזה. "והאזמל וה____" )כלים יג ד(
נפרד,נבדל. "נמצא על גבי ____"                 .6

 )טהרות ט ט( )בלשון יחיד(
כנוי כבוד והערצה למנהיג או למלך.                        .2

 "ולא תכבה את ___   ____" )שמואל ב כא יז(
שוי על פי רוב אריג גס.               כיס גדול ע .7

 "____ מלא פרות" )מכשירין א ד(
 רכוש,נכסים. "____ ועשר בביתו" )תהילים קיב ג( .3

שמו של ההר שעליו נתנה התורה לישראל.      .8
 )שמות יט כ(

צעיף או מעטה לנשים. "והצניפות וה____"            .4
 )ישעיה ג כג( )בלשון יחיד(

בנו של יכניה )או יהויכין( מלך יהודה.        .5 ר המילים : ויקהל משה.קיצו .9
 "ושנאצר____" )דברי הימים א ג יח(

גלגל וכבש בידיו או במכשיר בצק,טיט וכדומה  .10
לעשותו רך ודביק. "ואם _____ כל הפת כולה 

 אסורה" )פסחים ל.(

ביקש וקיבל חפץ מחברו על מנת להשתמש בו       .7
ולהחזירו לאחר זמן. "ה____ את הפרה"                               

 )בבא מציעא ח א( )בלשון רבים(
דבר המוטל בספק. כנוי בהלכה לתבואה או לפרות  .11

הלקוחים מעם הארץ וקיים ספק אם הפרישו מהם 
 ין" )שבת ב ז(מעשרות. "מעשרין את ה____ ומערב

מה.          -נגיעה,קירוב יד או חלק גוף אחר אל דבר .12
"נבלת בהמה שהיא מטמאה ב____ ובמשא"           

 )זבחים ז ו(
הפריש תרומה לכהן,נתן לו תרומה.                  .13

 "ואם ____תרומתו תרומה" )תרומות א ב(
                  עזות____.  חוצפה רבה,עקשנות.            .14

 "אם ראית כהן בעזות ____" )קידושין ע: (
סר,נסתלק,כלה. "___ כבוד מישראל" )שמ"א ד  .15

 כא(        
 בתוכה,בקירבה. "הוא ישב ____" )במדבר יג יט( .17

   גמד. "ננסת שמא יצא מהם ___" )בכורות מה: ( .16
אדמה הספוגה הרבה מלח,אדמה חרבה שאינה  .18

 )ירמיה יז ו(חה כלום. "ארץ ____ ולא תשב"מצמי
  

   לוחץ,נוגש,מציק. "אפס ה___ כלה" )ישעיה טז ד( .19

 

  8תשבץ מספר ש
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 מאונך                                                       מאוזן    

 
                                   מנין,ספירה.                      .1

 "מספר____ העם אל המלך" )שמואל ב כד ט(
גרזן גדול לחטיבת עצים.                                     .1

 "מסעף פארה ב____" )ישעיה י לג(
            קטיפה,תלישת הפרי. "אין דרך תלישה בכך    .2 יופי,נועם,נוי. "דברי פי חכם____" )קהלת י יב( .5

 ואין דרך____ בכך" )שבת עג: (
ערום,חשוף,,שאינו לבוש.                                     .6

 "האי תנא שליח____" )כתובות סה: (
תלש,ניתק חלק של הצמח.                                       .3

 "את ראש יניקותיו____" )יחזקאל יז ד(
וכתושים לגריסים.             גרגרי חיטה מיובשים .8

 "במכתש בתוך ה____ בעלי" )משלי כז כב(
 עניות,חוסר כל. "אין קרבנו ב____" )נזיר מ: ( .4

אין___ לדבר. יש לו עוד ועוד.                               .10
"רעתך רבה ואין____ לעונתיך"                           

 )איוב כב ב( )בהיפוך אותיות(

כל אשר נשמה באפו.                                              .5
 "מה יתאונן אדם____" )איכה ג לט(

ראשית הגאולה. ____ דגאולה.                          .7 פוד ה____ באהל" )אהלות א ג(נעוץ,תקוע. "הש .11
 "מלחמה נמי____ דגאולה" )מגילה יז: (

חיץ,רשת לכיסוי ולגידור.                                      .9 קיצור המילים : הר הזיתים. .13
 "ויפל אחזיה בעד ה____ בעליתו" )מלכים ב א ב(

מידת היבש,מן המידות שנזכרו במקרא.                  .15
 "וחמר שערים ו____ שערים" )הושע ג ב(

נאמן,ישר, מי שדעתו מיושבת עליו.              .12
 "_____נתתיך באומות נאמן" )שבת קה.(

 עת,מועד. "לכל____ ועת לכל חפץ" )קהלת ג א( .14 _____ החשמונאי. .16
חם. "בחסר וב____ גלמוד         רעב,חוסר ל .17

 הערקים ציה" )איוב ל ג(
  

   קיצור המילים : ארון קודש. .18
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