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אוריאל צייטלין

הברית,  ארצות  לנשיאות  טראמפ  דונלד  הנשיא  התמודד  מאז 
קצת  והנה  לירושלים,  אביב  מתל  השגרירות  את  שיעביר  הבטיח 
לדעת  בניגוד   – הודיע  לתפקידו,  נכנס  שזה  לאחר  משנה  יותר 
מחלקת המדינה ויועציו – על תאריך לעברת השגרירות, בסך הכל 

יום לאחר שהמדינה מציינת את יום ירושלים.
בהודעת מחלקת המדינה ציינו את המקום בו תוקם השגרירות 
באופן זמני - בשכונת ארנונה בירושלים, היכן שפועל כיום מתקן 
קונסולרי אמריקני צמוד למלון "דיפלומט" לשעבר. בנוסף, ישודרג 
המשרד הזמני כדי לשמש לשכת השגריר האמריקני דיוויד פרידמן 
וצוות קטן שיעבוד עבורו. "אנחנו נרגשים מהצעד ההיסטורי הזה 
שאנחנו נוקטים, ואנחנו מצפים בכיליון עיניים לפתיחת השגרירות 

במאי", הוסיפו בהודעה.
כזכור, בחודש שעבר בעת ביקורו של מזכיר המדינה מייק פנס, 
תועבר  הבאה  השנה  סוף  עד  כי  הודיע  הוא  הכנסת  בימת  מעל 
מחצי  פחות  רק  ייקח  רבים,  להפתעת  אך  לירושלים,  השגרירות 

שנה עד שתועבר השגרירות לי-ם.
שגריר ישראל באו"ם, דני דנון אמר כי "הח¬לטתו האמיצה של 
הנשיא טראמפ... מוכיחה את עוצמת הברית והחברות האמיתית 
בין ארה"ב לישראל. זוהי השעה להכיר בירושלים כבירתה הנצחית 

של מדינת ישראל".
אלקין  זאב  והגנת הס¬ביבה,  המורשת  ירושלים,  לענייני  השר 
השמיע דברים דומים, וכן קרא "למדינות נוספות ללכת בעקבות 
ארה"ב, להכיר בירושלים כבירת ישראל ולהעביר את השגרירויות 
שיידרש  סיוע  כל  ניתן  ירושלים  במשרד  אנחנו  לירושלים.  שלהן 
כדי לקדם את התהליך הזה, גם למחלקת המדינה האמריקנית וגם 

לכל מדינה אחרת שתחפוץ בכך".
ציפי חוטובלי, סגנית שר החוץ, בירכה את ממשל טראמפ על 
הצטרפו  אליהם  ההיסטורית".  ההחל¬טה  ליישום  "הפעולות 
ח"כים נוספים שהודו ובירכו את הנשיא ואת הממשל האמריקני. 
לגבי  האופטימיות  הייתה  בולטת  והח"כים  השרים  בהודעות 

העברת שגרירויות נוספות לירושלים.
בנוסף, ראש הממשלה, בנימין נתניהו הגיב לידיעה המפתיעה: 
"זהו רגע גדול למדינת ישראל. ההחלטה של הנשיא להעביר את 
העצמאות  ביום  לירושלים  ארה"ב  שגרירות  את  להעביר  טראמפ 
אמר  יותר",  עוד  למשמחות  הללו  החגיגות  את  תהפוך  הקרוב, 
מנהיגותך,  על  תודה  טראמפ,  הנשיא  לך  "תודה  וחתם,  בהודעה 

תודה לך על ידידותך האיתנה".
הוא  כי  נתניהו  הוסיף  השבוע  בתחילת  הליכוד  סיעת  בישיבת 
עומד לטוס לארה"ב להודות לנשיא באופן אישי: "במוצאי שבת 
כל  למענן  עובדים  שאנחנו  מטרות  שתי  למען  לארה״ב  אצא  אני 
וחיזוק הביטחון של מדינת ישראל. חיזוק  ירושלים  הזמן: חיזוק 
ירושלים - אני כמובן אודה אישית בשמכם ובשם העם כולו לנשיא 
טראמפ על ההחלטה ההיסטורית להעביר את השגרירות לקראת 

יום העצמאות ה-70. אני חושב שהוא ראוי לכל ברכה". 
ואני  נוספות  מדינות  עם  קשרים  עכשיו  מקיימים  גם  "אנחנו 
משוכנע, וזאת רק שאלה של זמן, שמדינות אחרות יצטרפו למהלך 
כי  החשוב הזה של ארה״ב. בנוסף אני אדון עם הנשיא טראמפ, 
וההסכם  האיראנית  הגרעין  תוכנית  בנושא  החלטות  לקבל  צריך 
שמביא  בנתיב  להמשיך  מאיראן  למנוע  איך  איתו  אדון  איתה. 
התוקפנות  המשך  את  מאיראן  למנוע  איך  וכמובן  לגרעין,  בעצם 
לארה״ב,  חשוב  הוא  לישראל,  חשוב  הזה  הדבר  באזור.  שלה 
הוא חשוב לשלום העולם. יהיו כמובן נושאים אחרים אבל אלה 
הדברים העיקריים. אני יוצא לשם בשמכם, למענכם ובתמיכתכם - 

אני מודה לכם על התמיכה".

מלחמה באסלאם

מי שפחות התמוגג מקריאת הודעת מחלקת המדינה האמריקאית, 
אבו מאזן שאמר באמצעות דוברו: "צעדים חד צדדיים לא יתרמו 
ורק יעמיקו את הפערים. מדובר ההחלטה המנוגדת לחלוטין לחוק 

הבינלאומי".
יותר:  תקיפה  בהודעה  אמר  זוהרי  אבו  סאמי  חמאס  דובר 
"העברת השגרירות האמריקנית לירושלים היא הכרזת מלחמה על 
נגד  כאחד  לפעול  המוסלמים  על  האסלאם.  ועל  הערבית  האומה 

ההחלטה הבזויה הזו".
גינוי על הצעד  כן הודעות  גם  נשמעו  ישראל,  ומתוככי מדינת 
ידי  על  מוכרת  כבירה  ירושלים  את  לראות  "הרצון  האמריקני: 
זנדברג  תמר  חה"כ  פתחה  כולנו",  של  שאיפה  זו  העולם  מדינות 
ממרץ, "אבל ההחלטה להעביר את השגרירות באופן חד¬ צדדי 
כל  את  לראות  בשביל  להפך.  בדיוק  אלא  למטרה,  תסייע  לא 
נצטרך  האמריקנית,  את  רק  ולא  לירושלים,  עולות  השגרירויות 
להגיע להסדר שלום, לסיים את הכיבוש ולקבוע גבולות מוסכמים 

ומוכרים".
המהלך  את  הגדיר  המשותפת  מהרשימה  ג'בארין  יוסף  חה"כ 
מכריע  ברוב  שהצביעה  הבינלאומית,  הקהילה  בפרצוף  כ"יריקה 

נגד הצהרת טראמפ".

ליום העצמאות  יותר  נפלאה  יכולנו לקבל מתנה  לא 
לירושלים,  תועבר  האמריקאית  השגרירות  הקרוב! 
באותו   – אינו מקרי  במאי,   14 יקרה  זה  והתאריך שבו 
בתל  העם  מועצת  ישיבת  התקיימה   ,1948 ב-  התאריך 
הנשיא  המדינה.  של  עצמאותה  הוכרז  שבה  האביב, 
הכיר  המדינה  ומחלקת  יועציו  לעמדת  בניגוד  טרומן, 

בישראל.
"היום אנחנו סוף סוף מכירים במובן מאליו שירושלים 
היא בירת ישראל. זה לא יותר או פחות מאשר ההכרה 
הנשיא  אמר  לעשות."  הנכון  הדבר  גם  זה  במציאות, 

טראמפ בעת שהכיר בירושלים כבירת ישראל.
והפרשנים שהסבירו לנו שטראמפ לא יזכה בבחירות, 
ארצות  עם  ונתק  מדיני  קיפאון  עלינו  מביא  ונתניהו 
המזרח  את  יבעיר  שהמהלך  לנו  מסבירים  הברית, 
הנושא  את  קושרת  גלון,  זאבה  מרץ,  יו"ר  התיכון. 
לראש  מתנה  נותן  בחקירה  "נשיא  ומצייצת:  לחקירות 
על  דמים.  לשפיכות  פוטנציאל   – בחקירה  הממשלה 
המתנה המורעלת הזו, מברך יו"ר המחנה הציוני, גבאי. 
אני  לימין,  ולהתחזות  עמדות  לטשטש  רוצה  גבאי  אם 
מאחלת לו בהצלחה. שמאלנים שמאמינים שאין הסדר 

בלי חלוקת ריבונות בירושלים? בואו למרץ".
כאילו עד עכשיו חיינו בשוויץ ולא היו כאן פיגועים 
ולהחלטתו  טראמפ  לנשיא  להודות  צריך  קשים. 
נוספות  שגרירויות  של  למעבר  שתביא  היסטורית 

לבירתנו הנצחית ירושלים.

מתנה לחג: 
שגרירות ארה"ב 
תעבור לירושלים
ב14 במאי 1948, התקיימה ישיבת מועצת העם בתל אביב 
בה הכריזו על עצמאות המדינה - 70 שנה אחרי, 14 במאי 

2018, שגרירות ארצות הברית תועבר מתל אביב לירושלים  
  הודעת מחלקת המדינה בישרה: "ארה"ב מתכוונת לפתוח 
שגרירות חדשה בירושלים במקביל ליום השנה ה-70 להקמת 

ישראל"  ההודעה יצאה כחודשיים אחרי ההכרזה ההיסטורית 
של הנשיא טראמפ כי הוא מכיר בירושלים כבירת ישראל 

הכרה במציאות

דנה סומברג, ערוץ 20

שגרירות ארצות הברית בתל אביב. צילום: גוגל מפות



לפרטים נוספים:

mushlam.clalit.co.il
מוגש כמידע ללקוחות 

כללית מושלם.

* שווי ההטבה עד 600 ₪ בכפוף לתקנון מושלם פלטינום.

כללית אופטיק בבני ברק 
מתרחבת

 לקוחות כללית מושלם פלטינום,
 זכאים למשקפי ראייה או עדשות מגע חינם* עד גיל 18

גם בחנויות החדשות שהצטרפו לרשת ״כללית אופטיק״.

רח׳ ירושלים 8, בני ברק

אופטיקה
100פלוס  חדש!
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ארי קלמן

משלחת של 40 אנשי עסקים ומובילי דעת קהל אורתודוקסיים מארצות הברית הגיעה השבוע לביקור 
מיוחד בישראל, חברי המשלחת נפגשו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה והשרים משה 
כחלון, נפתלי בנט, איילת שקד, צחי הנגבי, יריב לוין, יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, יו"ר הקואליציה דודי 
אמסלם וחברי סיעות יהדות התורה והציגו את מגמת הגידול באוכלוסייה האורתודוקסית לעומת הירידה 

באוכלוסייה הרפורמית.
חברי המשלחת הגיעו בעקבות מאבקי הרפורמים בסממנים הדתיים בעת האחרונה. חברי המשלחת 

שלמה  הרב  היו"ר  בראשות  בארה"ב  ישראל'  ל'אגודת  השייכים 
ורדיגר, הגיעו לישראל ל- 48 שעות בהם פגשו את בכירי המדינה. 
השר משה כחלון התחייב בפני חברי המשלחת כי ידאג שבפעם 

הבאה יקבלו ייצוג בשולחן העגול שידון במתווה.
חברי המשלחת נפגשו גם עם השר הממונה מטעם ראה"מ על 
האורתודוקסי  הציבור  כי  סיפרו  לו  הנגבי,  צחי  הכותל,  מתווה 
מכניס לקופת ישראל כ-500 מיליון דולר בשנה. התחשיב שהציגו 
חברי המשלחת כולל ביקורים בישראל, חופשות ועידוד לימודים 
של אלפי תלמידים ותלמידות שמגיעות מידי שנה ללמוד בישראל
אחד מראשי המשלחת, ד"ר ארווין ליבוביץ, סיפר להנגבי כי 
העלות של כל תלמיד שנשלח ללימודים בישראל במסגרת תפיסת 

העולם האורתודוקסית מגיעה לאלפי דולרים בחודש.
בראיון מיוחד ל'כל ישראל' אמר יו"ר אגודת ישראל בארה"ב 
הרב שלמה ורדיגר: "אנחנו לא הגענו עם דרישות מיוחדות, זה רק 
'סבב הסברה', את ראש הממשלה אני מכיר מצוין וזה לא הפעם 
הראשונה שאני פוגש אותו, אני חושב שראש הממשלה הוא הטוב 
מכולם, אני חושב שהוא מבין ויודע מה האמת האמיתה. אבל אני 

חושב שהשאר, כמו איילת שקד, בנט צריך להסביר להם שאנחנו אוהבים כל יהודי, אבל ההצלחה של 
המשך קיום יהדות ארה"ב הוא בידיים שלנו. עם הרפורמים לא נקבל כלום".

הם צריכים לקבל חלק או בכלל להדיר אותם מכל העסק?
"אשמח להביא להם חלק, אבל אם נדבר על הכותל. הם מתפללים? אני פה 6–7 פעמים בשנה ותמיד 
אני בא לכותל, אין שם אפחד מהם, הם לא מתפללים, אם היו מתכוונים ברצינות אז היה על מה לדון, 

אבל הם רוצים לעשות קרע בעם. אין להם ערכים אין בכלל רפורמים בארץ".
בסוף היום יש מפלגות חרדיות, אולי הם עשו טעות בהתנהלות בסוגית הכותל והרפורמים?

"אולי, ייתכן מאוד, אבל בסוף היום הם יכולים לבוא לכאן ולעשות מה שהם רוצים, אבל אם אתה 
רוצה להחליף את הסטטוס קוו ולשנות הכל בגלל שהם טוענים שהם מייצגים את יהדות ארה"ב – באנו 

להבהיר שזה לא נכון".
הרב ורדיגר מציין כי המטרה של הביקור שלנו הארץ "היא שאנחנו רוצים להיות בשולחן המו"מ, 
אנחנו התומכים הגדולים ביותר לישראל, אם אתה רוצה אותנו אז תביא לנו מקום בשולחן, בדיוק אותו 
מקום שהבאת להם )לרפורמים(, לפני שאתה מקבל החלטות אתה שואל את דעתם בגלל שהם עושים 

עשן ובועות שהם נותנים לכם אנשים חזקים – זה לא נכון".
חברי המשלחת נפגשו גם עם ראה"מ, איש העסקים ויו"ר חבר הנאמנים של אגודת ישראל בארצות 
הציבור  לפיו  הנתונים  את  הציג  ורדיגר  שלמה  הרב  הברית 
הרפורמי הולך ונעלם לעומת הציבור האורתודוקסי שהולך וגדל: 
"אם כיום יש 40,000 אורתודוקסיים בגילאי ה-60, כיום יש לנו 
מספר כפול פי שלושה מזה של 120,000 בגילאי ה-30 ו-230,000 

ילדים בגילאי 0-9, פי חמישה מגילאי 60".
יכולים  הם  הכנסת,  בבית  יתאספו  סבים   100 אם  לדבריו, 
להראות לחבריהם תצלומים של 575 נכדים בסמארטפונים שלהם 
לעומת 57 תמונות של סבא רפורמי/קוטנסרבטיבי. ורדיגר הוסיף 
כי "עבור היהודים במשפחות קונסרבטיביות ורפורמיות, יש לנו 

570,000 בני אדם בגילאי ה-60, אבל רק 320,000 ילדים". 
חברי המשלחת אף סיפרו לראש הממשלה כי הממשל החדש 
לממשל  בניגוד  האורתודוקסית  היהדות  את  הלבן אוהד  בבית 

הקודם.
יועץ  עם  בשבת  לאחרונה  סעד  הוא  כי  לנתניהו  סיפר  ורדיגר 
היהדות  בין  כי  וחשף  איוונקה  ובתו  קושנר  ג'ארד  הנשיא 
האורתודוקסית לממשל מתקיים קשר רציף וארוך. "הם מאוד מעריכים אותך ורואים בך מנהיג גדול" 
בבית  וליהדות האורתודוקסית חברים טובים  לישראל  יש  לך שהיום  להגיד  יכול  "ואני  ורדיגר.  סיפר 

הלבן".
הרב ורדיגר אומר בשיחה עם 'כל ישראל' בסיום הביקור "אנחנו לא מחכים תשובות, אנחנו רוצים 
להסביר את העמדה שלנו ויבינו שזה 'פייק ניוז' ג'י סטריט וכל הארגונים זה שלהם ומייצרים בעיות 
לישראל כמו בי די אס". ורדיגר מספר כי פגש את גדעון סער בתקופה האחרונה "ואני חושב שהוא מבין 

את הבעיה ומכיר את האמת".

אוריאל צייטלין

תחקיר צה"ל חושף: הפלת המטוס בצפון לפני כשלושה שבועות, 
תקרית  אירעה  קודש,  שבת  ביום  כזכור,  מבצעית.  מטעות  נבעה 
חיל  את  המשמש  מטוס  והופל  הצפוני  בגבול  חמורה  ביטחונית 
חיילים  שני  נפצעו  התקרית  במסגרת  מבצעיות.  לפעולות  האוויר  

ונפתחה חקירה אודות המקרה.
השבוע,  בתחילת  צה"ל  ידי  על  שפורסמו  התחקיר  ממצאי 
מתייחסים למכלול האירועים ולאו דווקא לאירוע ההפלה עצמו. אנו 

נפתח עם הביקורת שהופנתה אל הטייסים.
מסקנות התחקיר הן:

1. במתח שבין השלמת המשימה אל מול התגוננות והקפדה על 

לא  כנדרש. פעולותיו  שרידות, טעה הצוות מקצועית שלא התגונן 
תאמו את סדר העדיפויות הנדרש באיום הטילים שבו היה מצוי.

2. מערכות ההתרעה במטוס פעלו כנדרש וסיפקו מידע התרעתי 
בזמן.

3. באזור הפעילות המבצעית היו מטוסים שהשלימו את משימתם 
תוך התגוננות מפני טילי אויב.

המטרות  להשמדת  והביא  נכון  היה  למבצע  המקדים  התכנון   .4
שנקבעו טרם ביצוע המשימה.

5. המודיעין שהיה ברשות מתכנני המשימה והטייסות היה מספק 
ונתן את המענה הנדרש לביצוע המשימה.

6. החלטת הלוחמים לנטוש את המטוס כאשר נפגע הייתה נכונה.
ראש המטה הכללי, רב-אלוף גדי איזנקוט, ביקר בתחילת השבוע 

בבסיס חיל-האוויר ברמון. במסגרת הביקור שוחח עם לוחמי מערכי 
הקרב ומסוקי הקרב, והוצג בפניו התחקיר המלא לפעילות המבצעית 

.16-F-שבמסגרתה הופל המל"ט האיראני ונפגע מטוס ה
היא  המטוס  שנפילת  דבריו  בסיכום  הדגיש  חיל-האוויר  מפקד 
הזדמנות ללמידה בחיל-האוויר. "התחקיר המעמיק שביצענו משקף 
למידה בכל הדרגים, הן במטה והן בשדה, ויהפוך את חיל-האוויר 

לטוב יותר", אמר.
נזכיר כי זו הפעם הראשונה מזה למעלה משלושה עשורים שהופל 
מטוס ישראלי על ידי אויב כזה או אחר ולכן בהתייחס לנהלים, אכן 
הייתה טעות, איך בהתחשב באי הצפי לאירוע, צה"ל מרוצה מעצמו, 
ולסיום הוא מאחל רפואה שלמה  גורם בחיל האוויר  כך אומר לנו 

לפצועים.  

האורתודוקסים משיבים 
מלחמה לרפורמים

תחקיר: הפלת המטוס - טעות מבצעית

בלעדיראיון 

משלחת של 40 אנשי עסקים קיימו השבוע ביקור בזק בישראל 
במהלכו פגשו את צמרת המדינה   במשתתפים, יו"ר אגודת 

ישראל, שמבהיר בראיון ל'כל ישראל': "הדרישה שלנו היא להיות 
בשולחן העגול יחד עם הרפורמים"

בצה"ל סיימו בתחילת השבוע את עריכת התחקיר על נסיבות הפלת המטוס בגבול סוריה  המבקנות: 
הצוות לא התגונן כנדרש, אך פעל נכון כשנטש את המטוס  גורם בחיל האוויר: "בהתחשב באי הצפי 

לאירוע, צה"ל מרוצה מעצמו"



אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

רק 99,000 ₪  

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

בס״ד

הזדמנות אחרונה להשקעה בטוחה
בעיר הנדל"ן המובילה

לאור הביקוש איתרנו עבורכם 
יחידות קרקע נוספות:

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943
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בכנס ירחי כלה

בביתו

בהבדלה
לצד הגרצ פרידמן

עם אחד מתלמידיו

בשמחת בית גור

עם ארבעת המינים
בכנס ירחי כלה של אגודת ישראל

עם תלמיד בקבלת קהל

עם תלמידיו

עם גדולי ישראל
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"ל
זצ

בך 
מרן הגר"ש אויר

מראות חייו
בהספד השנתי על הרב שך

בקביעת מזוזה בצורת הפתח בכניסה לביתו

בכתיבת אות בספר תורה באשדוד

בישיבת מועצת גדולי התורה עם הרבי מצאנז בכנס ירחי כלה

בתפילת שחרית

בתפילת מעריב במוצאי חג

בשיחת מוסר במודיעין עילית

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

האם אפשר להיגמל מעישון?

הוא  ניקוטין  “נכון, 
החומרים  אחד  באמת 
בטבע”,  ממכרים  הכי 
נופרבר,  ניצה  מאשרת 
 Clean הקליניקה  בעלת 
בגמילה  לטיפול   ,In
וגלוטן.  סוכר  מעישון, 
“הניקוטין מגיע אל המוח 
גורם  שניות,  מספר  תוך 
שאחת  רבות,  להשפעות 
תלות  יצירת  היא  מהן 
אחת  שאיפה   – מיידית 
שלכם  והמוח  מהסיגריה 
בגלל  ועוד.  עוד  מבקש 
שרוצים  אנשים  הרבה  זה 
מרגישים  לעשן  להפסיק 
שזה בלתי אפשרי. זה לא 
האנשים  אינספור  נכון. 
שנגמלו ומעולם לא חזרו 

לעשן הן עדות לזה. אבל מה שעוד יכול לעזור 
זה לנקות קצת את ערפל המיתוסים שאופף את 

כל הנושא”. 

הנה כמה מהמיתוסים שמקשים על המעשנים 
ולתמיד על ההרגל הכל כך מזיק  לוותר אחת 

הזה:

גמילה מעישון היא קשה עד בלתי אפשרית – לא 
נכון!

פעמים,  המון  נכון,  טעות.  טעות,  טעות,   
סיגריות  מעישון  הגמילה  אנשים  ולהמון 
זה  אבל  גמילה”.  ב”ייסורי  ומלווה  קשה, 
קשה  הוא  התהליך  פעמים  הרבה  הכרח.  לא 
החלפת  ידי  על  מתבצעת  שהגמילה  משום 
התמכרות אחת – לסיגריות, בהתמכרות אחרת 
טיפול  לכדורים.  ניקוטין,  עם  למסטיקים   –
הילינג הוא לא רק טיפול טבעי לחלוטין, הוא 
התשוקה  את  מדכא  הפנימי,  בדחף  גם מטפל 
וותיקים  כבדים  מעשנים  גם  והופך  לעישון, 

לאדישים כלפי הסיגריות.
 

הסיגריה תחסר לי תמיד – לא נכון!
העישון.  חברות  של  היוצר  מבית  טעות  עוד 

איכותיים  לחיים  תשתית  היא  מעישון  גמילה 
להזדקק  בלי  להתנשם,  בלי  לבלות  ומהנים, 
בנמלי  עישון  חדרי  כמו  מיוחדים  לצרכים 
החיים  במסעדות.  למעשנים  אזורים  תעופה, 
והחוזרים  לעשן  המפסיקים  של  החדשים 
חדשות  הנאות  הרבה  כך  בכל  מלאים  לנשום 
ובלתי צפויות שלגעגועים לסיגריות פשוט אין 
איפה להתגלות. הדעה הרווחת היא שהפרידה 
מהסיגריות היא תהליך ארוך, אבל זה לא ככה 
תמיד, לדוגמא בטיפול הילינג מפסיקים לעשן 
מרגישים  אחריו  ומיד  בלבד,  אחד  במפגש 

בהקלה. 

מי שמפסיק לעשן בהכרח יעלה במשקל – לא 
נכון!

לנגמלים  ההמלצות  רוב  המקרים,  ברוב 
כלים  בהיעדר  לעשן.  בלא  מסתכמות  מעישון 
אכן  החדשים  לחיים  המעבר  מתאימים, 
הסיגריות  במקום  לנשנש,  צורך  לעורר  יכול 
מקצת  אבל  אחרים.  עיסוקים  לפה  למצוא 
התמונה  על  מסתכלות  לגמילה  הקליניקות 
הכוללת. בראייה רחבה גמילה מעישון כוללת 
ופעילות  מרובה  שתייה  לתזונה,  הנחיות  גם 
בהסתגלות  תומכים  אלה  שינויים  גופנית. 
לחיים בריאים והגמילה מעישון הופכת מעול 
לשיפור כללי באיכות החיים. ברגע שנפטרים 

יכול  הגוף  מהסיגריות 
העישון  מנזקי  להיפטר 
יותר  קלות.  ביתר  ולנוע 
ושתייה  גופנית  פעילות 
מסייעות   – מרובה 
לחילוף החומרים, ולגוף 
הרגלים  לעצמו  לסגל 

חדשים ומיטיבים. 

מעישון  להיגמל  כדי 
ניקוטין  תחליף  חייבים 
אלקטרונית,  סיגריה  כגון 
כדורים,  מסטיקים, 
מוח  שטיפת  מדבקות, 

ועוד. לא נכון! 
מחליפים  כשאנחנו 
בסיגריה  הסיגריה  את 
אלקטרונית, במסטיקים, 
האחריות  את  משאירים  אנחנו   – במדבקות 
להתמכרות בחוץ, אבל כל התמכרות מתחילה 
והערפול  העשן  את  מנקים  כאשר  מבפנים. 
שקט  להרגיש  מאפשר  האנרגטי,  מהשדה 
מבפנים, ומתוך כך התשוקה לסיגריה נעלמת. 
רבה  אנרגיה  לנו  מפנה  העישון  הפסקת 
שהוצאנו  הכסף  שונות:  בדרכים  שבוזבזה 
שאורגנו  שלנו  התוכניות  הסיגריות,  על 
שנאלץ  שלנו  הגוף  בעישון,  התלות  פי  על 
העישון.  של  הרעלים  את  לאפסן  או  לנקות 
אך  אליהם,  מנווטים  שהתחליפים  אנרגיה 
אותנו  ופותחת  אלינו  חוזרת  תחליפים,  בלי 

לעיסוקים חדשים, יצירתיים ומהנים. 

ניצה  ידי  על  הוקמה   Clean In קליניקה 
בנתיב  צועדת  שנה    15 מזה  אשר  נופרבר, 
לבני  ומאיר  המעיר  הנעור’,  ‘נתיב  הילינג 
האדם את הדרך אל עצמם. כחלק ממסע רחב 
פנימי,  וריפוי  מודעות  תהליכי  העמקת   של 
מצאה את עצמה חוקרת את ההתנסות ברווחה 
גופנית. כך נולדהClean In , בה מזמינה ניצה 
מטופלים המבקשים להיגמל מסוכר וגלוטן, ו/

או עישון, לחיק ההילינג ולחיים חדשים ללא 
תלות.

משיק  “הדס”  מותג 
“אל  פסח:  לקראת 
צירות      ” על טהרת 
רפואיים,  צמחים 
פירות וסיבים. שילוב 
מנגנון  יוצר  הרכיבים 
במספר  הפועל 
להקלה  מישורים 
טבליות,   30 ושחרור. 
 ₪  39.90 מחיר: 
כשרות: בד”צ בעלז

“מדיטרנד”  התרופות  חברת 
ולעונת  החורף  לימי  מציעה 
ג’ל  פרסקינדול  את  המעבר 
רכיבים  על  המבוסס  פעיל 
על  מיידית  להקלה  טבעיים, 
על  מיידית  מקל  מקומי.  כאב 
כאבי מפרקים,  כאבי שרירים, 
לאחר  כאבים  ושיכוך  הקלה 
 ₪  59.90 מחיר:  טראומה. 
רשתות  המרקחת,  בבתי 
הפארם וקופות החולים

 Nutri - מותג תוספי התזונה
Care  משיק – “סירופ אוניה 
פורמולה   – פלוס”  גאטו  דה 
הצמח  תמצית  של  מיוחדת 
אכינצאה,  גאטו,  דה  אוניה 
בעלי   C וויטמין  פרופוליס 
דלקתית  אנטי  פעילות 
חזקה ונוגדת חמצון. כשרות: 
בד”צ. מחיר: 99.90 ₪ להשיג 
בתי  הפארם,  ברשתות 
המרקחת והטבע

סל תרופות

מהפכה טיפולית בחולי מיאלומה*

מעוניינים להפסיק לעשן אך מפחדים ממיתוסים?  לניצה נופרבר, המטפלת 
בגמילה מעישון, סוכר וגלוטן יש כמה אמיתות מרגיעות בשבילכם

בחולי  טיפולית  מהפכה  על  מבשר  חדש  מחקר 
דווח  המחקר  העצם(.  מח  )סרטן  נפוצה  מיאלומה 
ביותר  הנחשב  בכנס  המתפרצות”  ה”חדשות  במושב 
תוצאות  לראשונה  הוצגו   )ASH( ההמטולוגיה  בעולם 
בה  נפוצה.  מיאלומה  בחולי  שלישית,  פאזה  מחקר, 
 The הנחשב   הרפואי  במגזין  פורסם  המחקר  בעת, 
חולים מישראל   ;New England journal of Medicine
החדש.  הטיפול  עם  שנעשו  במחקרים  השתתפו 
שבו  מרפא,  חשוך  דם  סרטן  היא  נפוצה  מיאלומה 
מבוקר  בלתי  באופן  מתרבים  ממאירים  פלסמה  תאי 
במח העצם. מיאלומה נפוצה מהווה כ-1% מסך מקרי 
וכ- ההמטולוגיות  הממאירויות  מסך  כ-10%  הסרטן, 

2% מכלל מקרי המוות מסרטן. 
להתקדמות   50% של  הפחתה  הוכחה  במחקר   •

המחלה או לתמותה.
ל-6%(  בהשוואה   22%( חולים  יותר   3.5 פי   •
מדויק  מדד   – שלילי   MRD עם  היו  בתרופה  שטופלו 
הבוחן האם נותרה שארית ואפילו זעירה, של המחלה, 

אפילו, בתא אחד מתוך מיליון.
ויקטוריה  מריה  פרופ’  הראשית,  החוקרת   •
ובמהפכה  מרעישות  בחדשות  “מדובר  מתיאוס: 
טיפולית של ממש, שניכרת מהחודש הראשון לטיפול  

בחולי מיאלומה נפוצה”. 
• תרופות ממשפחת האימונותרפיה מחנכות מחדש 
המחלה.  כנגד  לפעול  החולה  של  החיסון  מערכת  את 
ביולוגיות,  תרופות  הן  המרשימות  התוספות  אחת 
המבוססות על נוגדנים המוכוונים כנגד תאי המיאלומה.
המובילות  המחלות  אחת  היא  נפוצה  •     מיאלומה 
בעולם מבחינת היקף ההתקדמות המדעית ואפשרויות 

הטיפול.
 

טיפול ביולוגי חדש

ביולוגי.  טיפול  של  סוג  הוא  מונוקלונלי  נוגדן 
נוגדן  כל  ולפיכך  סוג,  מאותו  משמעו  מונוקלונלי 
מונוקלונלי מהווה עותקים רבים של נוגדן מסוג אחד, 
ספציפי  לחלבון  שיתחבר  כך  בקפידה  הונדס  אשר 
מונוקלונליים  בנוגדנים  טיפולים  סרטניים.  בתאים 
נפוצה.  במיאלומה  לחולים  יתרונות  מספר  מציעים 
החיסונית של החולה  את המערכת  לרתום  יכולים  הם 
את  מכוונים  שהם  בכך  הסרטן  את  לתקוף  כדי  עצמו 
ספציפיים  הם  ממוקדים.  לתאים  החיסונית  התגובה 
ומאפשרים למקד את הטיפולים באופן מדויק: בניגוד 
לכימותרפיה, שהורגת באופן מסיבי הן תאים בריאים 
מונוקלונליים  בנוגדנים  טיפולים  סרטניים,  תאים  והן 
נקשר  אליו  הספציפי  לחלבון  ומוכוון  מטרה  ממוקד 
הנוגדן )חלבון שמבוטא בד”כ ביתר ע”י התא הסרטני(. 
מרובים,  פעולה  מנגנוני  מונוקלונליים  לנוגדנים 
שזו  כדי  החיסונית  המערכת  הפעלת  את  שכוללים 
תתקוף תאים סרטניים, חסימת אותות המורים לתאים 
סרטניים להתחלק ונשיאת תרופות נגד סרטן או קרינה 

הישר אל תוך תאים הסרטניים.

שבטי  )חד  מונוקלונלי  נוגדן  הוא   ®DARZALEX
לטיפול  שאושר  מסוגו  הראשון   ,CD-38 כנגד  אנושי( 
במיאלומה נפוצה. CD-38 הוא חלבון הנמצא על קרום 
פועלת   ®DARZALEX הסרטניים.  המיאלומה  תאי 
פעולה  מנגנוני  והפעלת   CD38-ל היקשרות  באמצעות 
רבים כנגד תאי המיאלומה. התוצאה היא מוות מהיר של 
תאי הגידול הסרטני באמצעות מנגנוני פעולה מתווכי 
אימונו-מודולוטוריות  השפעות  ובאמצעות  חיסון 
)המערכת החיסונית של החולה עצמו תוקפת את תאי 
הסרטן(, בנוסף למוות ישיר של תאי הגידול באמצעות 
מייצג  דרזלקס  תאים(.  של  מתוכנת  )מוות  אפופטוזיס 
מיאלומה  בחולי  לטיפול  חדשה  מונותרפית  גישה 

נפוצה אשר הטיפולים הקיימים כבר לא עוזרים להם.

 )™DARZALEX( דאראטומומאב  התרופה 
 2017 בינואר  הישראלי  הבריאות  משרד  ע”י  אושרה 
לטיפול בחולי מיאלומה נפוצה, לאחר לפחות שני קווי 
המוגדרים  לחולים  או   IMID או    PI הכוללים  טיפול 
כרפרקטוריים כפולים – לשני סוגי התרופות. התרופה 

הוכללה בסל הבריאות 2017 להתוויה זו.

>



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

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

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

טריוויה

מבוך

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
החרמון

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. כאיש אחד
2. כארז בלבנון ישגה

3. כאשר אבדתי אבדתי

תשובות:

תשובות:

ּר ד טז ּים צב יג 3. ֶאְסֵת ִּהִל 1. ְשׁמּוֵאל ב יט טו 2. ְת

1.כנוי לאיש צבא החוזר משדה הקרב ומתיר את כלי נשקו. 
"אל יתהלל חגר כ___" )מלכים א כ יא(

2.קטן___. כנוי לנער הנראה כמבוגר אף שבגילו עדיין הוא 
למטה מ"בר מצוה" "קטן___ מזמנין עליו" )ברכות מז: (

3.לוח עץ,מעין קורה דקה לציפוי קירות בבניני עץ וכדומה. 
"ועשית את ה___ למשכן" )שמות כו טו( )בלשון יחיד(

4.ה___-הארג. )במלאכת האריגה( הקנה שבו שובטים  את 
הארג לקרב את החוטים זה לזה. )שופטים טז יד( )בהיפוך 

אותיות(
6.כנוי לדור שלא קם בו מנהיג גדול לעם. "אין___   ____ 

שר' אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו" )חגיגה ג: (
העם"  כל  וילך  אחת  מיובשים."ו___  פרות  עשויה  8.עוגה 

)שמואל ב ו יט(
12.נשירת העלים מעצים מסוימים בתקופת הסתו.    "כאלה 

וכאלון אשר ב____" )ישעיה ו יג(
13.נתון בצרה,סובל. "רבי עקיבא____" )רה"ש ב ט(

14.בכור נח. )בראשית ה לב(
15.מאותיות ה -א"ב.

1.קומה בבית. "היו שתיהן ב___ אחת" )שבת יא ב(
2.סנדלר. "רבי יוסי בר יהודה אומר : אף ה____"   )פסחים 

ד ו( )בלשון יחיד(
"ברוש____"  במקרא.  שנזכרו  העצים  ממיני  לאחד  3.שם 

)ישעיה מא יט( )בהיפוך אותיות(
4.קיצור המילים : אמרו רבותינו.

5.רצועה,שרשרת. "שהיו אוגדין את לולביהן ב___  של זהב" 
)סוכה ג ח( )בלשון יחיד(

6.צנצנת,בקבוק קטן. "וב____ של פליטון" )שבת ו ג(
10.בלה,נובל,מצומק. "_____ ושנשרו מקצת עליה"    )סוכה 

ג ג( )בלשון נקבה(
13.קיצור המילים : חייב אדם לומר.

14.קיצור המילים : ברכת כהנים.
15.רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה 206. 

)מלמעלה כלפי מטה(

העמוד טעון גניזה

1.פרשה,עסק. "____ דטומאה מדאורייתא" )חגיגה כא: (
5.ניצוץ,שביב-אש. "____ שיצא מתחת הפטיש")בבא קמא 

ו ו(
7.אביו של קרח,בנו השני של קהת בן לוי. )שמות ו יח(

8.קיצור המילים : יחי לעד.
למקום  אלא  הולכין  העדים  יהו  "שלא  9.אספה,פגישה. 

ה____" )ראש השנה ד ד(
10.כאילו. "הרינו חלנו____ ילדנו רוח" )ישעיה כו יח(

11.רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל :א' 
- 9 , ב' - 50 , ג' - 400

12.אינו מסוגל להבין דבר. "שאין לו____ בקדקדו" )מנחות 
פ: (

בכנויו  ידוע  השני.  הבית  בתקופת  ישראל  13.מחכמי 
"המעגל"

14.בריאת העולם. מעשה____. "ולא במעשה____ בשנים" 
)חגיגה ב א(

מעל"     "ו____לימין  חגיגה.  לשם  בסך  המון  16.הליכת 
)נחמיה יב לא( )בלשון יחיד,בכתיב חסר( )בהיפוך אותיות(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1.מנין,ספירה. "ויתן יואב את מספר ____- העם"        )שמואל 
ב כד ט(

5.תל,קיר. "נצבו כמו___ נזלים" )שמות טו ח(
דהוי  "אפשר  חלקית.  קטנה,ישועה  הצלה  7.הצלה____. 

הצלה____" )גיטין נו.(
מפליגות  שהיו  וחזקות  גדולות  לאניות  כנוי   .____ 9.אניות 

בימי קדם לימים רחוקים. )מלכים א כב מט(
10.מין תכשיט קדמון בצורת קרס או טבעת."הביאו___ ונזם" 

)שמות לה כב(
11.אבי דוד המלך.

הטירות  מתחת  עשוי  "ו___  קדרות.  שפיתת  13.כירה,מקום 
סביב" )יחזקאל מו כג( )בלשון יחיד(

14.קצת,משהו. "ותקח אזני ____ מנהו" )איוב ד יב(
16.קיצור המילים : וכן הלכה. )בהיפוך אותיות(

17.עיקש וסרבן,שאינו רוצה לקבל את מרות הסמכות העליונה. 
"וזקן____" )סנהדרין יא א(

18.שלם,תמים. "ויעקב איש____  ישב " )בראשית כה כז(

1. בחנוכה ובפורים 2. מאה 3. ברכיים4. טפשות 5. 
אפרכסת 6. טל ומטר 7. שאינו יהודי 8. דבריך 9. מס 10. 
שלטון דקטטורי 11. לשון עם זר 12. בינלאומי 13. מהומה 

14. ילד קטן 15. יצאו לו מוניטין 16. תרגום השבעים
1. מתי בשנה אומרים "על הניסים"

2. "דין פרוטה כדין..."
3. לפחד יש "פיק..."

4. מהי סכלות?

5. "עשה אוזנו כ...|
6. כתב קטן הוא "אותיות של..."

7. למי הכוונה בביטוי "בן נח"?
8. "פתח פיך ויאירו..."

9. ארנונה היא...
10. רודנות היא...

11. מה זה לע"ז בראשי תיבות?
12. כיצד אומרים בעברית אינטרנציונאל?

13. מלה נרדפת לאנדרלמוסיה
14. מהו זאטוט?

15. ניב שמשמעו: התפרסם
16.כיצד נקרא תרגום התנ"ך ליוונית?
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