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 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
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בעקבות הסרטון מעורר הסערה של לפיד, המסית נגד ראשי המפלגות החרדיות,  מתנערים בכירי מפלגת כחול לבן 
מנימת הקמפיין העצמאי שמוביל יאיר לפיד נגד הציבור החרדי ואומרים: 'לפיד מדבר בשם עצמו" | עמ' 14-15  

בעקבות סערת הסרטון - בכיר בכחול לבן ל"קו עיתונות":

"נעדיף את המפלגות 
החרדיות על פני ליברמן"

18% מהציבור החרדי לא 
יצביעו למפלגות חרדיות 
82% מהנשאלים הצהירו כי יצביעו ליהדות 
התורה ולש"ס • כל השאר שוקלים להצביע 

לעוצמה יהודית, הליכוד, הימין המאוחד, 
זהות ונועם | עמ' 16

"הפעם לא ניתן לנתניהו 
לשתות לנו את המנדטים"
נתניהו לא רצה לשריין אותה בליכוד ומצא 
מולו את איילת שקד בראש רשימת הימין 

המאוחד, נחושה יותר מתמיד לגרוף מספר 
דו ספרתי של מנדטים | עמ' 14-15

הסקר המפתיע של "קו עיתונות"איילת שקד ל"קו עיתונות":

תגובת לשכת סגן שר הבריאות יעקב ליצמן להמלצת המשטרה להגיש נגדו כתב 
אישום: "כפי שהודענו לאורך כל הדרך, סגן השר ליצמן פעל בכל שנות תפקידו 
לטובת אזרחי ישראל, בשקיפות מוחלטת ועל פי חוק" • חברי הכנסת מאגודת 

ישראל, דגל התורה וש"ס הביעו תמיכה בסגן שר הבריאות | עמ' 19

תמיכה מבית: הח"כים 
החרדים מתייצבים לצד ליצמן

סכנת הסלולארי 
בכבישי העיר

| עמ' 6



משלוחים: 11:00-18:00
wokaway.co.il
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03-9469929

ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

וסף( י )כשר בד״ץ בית  י ברק  7, בנ מצדה   | 3 וי ב.ס.ר  ווק או

י בני ברק מתחדשת בכשרות  ו ווק או
ו כל התפריט מהודרת מעכשי

ניתן להזמין אירועים פרטיים ועסקיים, תפריט מגוון, לא רק אסייתי

בשרי

4 מוקפצים ו-4 ראשונות
ב-199 ש"ח בלבד!

ווקאווי בסר במבצע מקפיץ!



צ׳טני עגבניות 
מיובשות

למון גראס ואננסקארי ירוק,

!
יש משהו לנשנש?

אריסה ולימון

חדש!





מגיע לך יותר!!

תוקף ההטבות עד ו׳ בניסן ה׳תש״פ 31.3.2020 * אין כפל מבצעים והנחות, למשלמים בכרטיס מקבוצת ישראכרט המשויך לתכנית “מגיע 
לך יותר!!”. מימוש ההטבה במסירת קופון בקופת בית העסק, בקניית כרטיס ראשון במחיר קופה מלא. פרטים נוספים בגב הקופון. הטבה 
אחת ללקוח. הנפקת כרטיס המשויך לתכנית “מגיע לך יותר!!” בכפוף לאישור ישראכרט ו/או ישראכרט מימון בע”מ ו/או הבנק. טל”ח.

חברי תכנית “מגיע לך יותר!!” של ישראכרט, בימים אלה מופצת לביתכם 
חוברת ההטבות בה תמצאו קופונים למימוש באתרים המשתתפים במבצע

1-800-22-88-44
 “מגיע לך יותר!!” תכנית ההטבות המותאמת לציבור החרדי

לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו!

 למגוון אטרקציות
1+1 ברחבי הארץ

 רק חברי תכנית “מגיע לך יותר!!” 
נהנים מהטבות מיוחדות



ו' אב תשע"ט 7/8/19 בני ברק6

מאת: עוזי ברק 

בשנת 2018 רשמו שוטרי משטרת ישראל בבני 
בטלפון  שימוש  בגין  דוחות לנהגים  ברק 503 
הסלולארי במהלך הנהיגה. בשנת 2017 נרשמו 
בין   52% של  בעליה  מדובר  דוחות.   331 בעיר 
ל-2017 בכמות הדוחות שחולקו   2018 השנים 

בבני ברק.
משטרת  שוטרי  רשמו   2018 בשנת 
דוחות לנהגים  עלית 226  ישראל במודיעין 
במהלך  הסלולארי  בטלפון  שימוש  בגין 
דוחות.   60 בעיר  נרשמו   2017 בשנת  הנהיגה. 
נתנו 214  באלעד   .277% של  בעליה  מדובר 

בין   29% של  בירידה  מדובר  דוחות לנהגים. 
ל-2017 בכמות הדוחות שחולקו   2018 השנים 

באלעד.
בירושלים חלה עליה של 7% במספר הדוחות 
ירידה של  נרשמה  דווקא  אביב-יפו  בתל  ואילו 

6% בשנת 2018 לעומת שנת 2017.
ירוק:  אור  עמותת  מנכ"ל  קיטה  ארז 
לכך  מודע  הציבור  של  מוחלט  שרוב  "למרות 
זו  נהיגה  בזמן  הסלולארי  בטלפון  שלהשתמש 
זאת  עושים  רבים  עדיין  חיים  שמסכנת  פעולה 
כדי  המשטרה.  ידי  על  להיתפס  חוששים  ולא 
למנוע את התופעה חייבים להגביר את הנוכחות 
והבנה  הרתעה  וליצור  בכבישים  המשטרתית 
בקרב הנהגים כי קיים סיכוי גבוה שיתפסו אם 

ישתמשו בטלפון  בזמן נהיגה ויסכנו את החיים 
פתרונות  לקדם  חייבים  במקביל,  כולנו.  של 
במהלך  הודעות  חסימת  שיאפשרו  טכנולוגיים 

הנהיגה ויאפשרו שימוש קולי בלבד".

לאכיפת  מרכזי  מקום  מייחסים  במשטרה 
2018 הגדילו את  הסלולאר בזמן נהיגה ובשנת 
בטלפון  שימוש  שעשו  לנהגים  הדוחות  מכסת 
לנהגים  ניתנו  דוחות   124,882 נהיגה.  בזמן 
  2017 בשנת  שנרשמו  דוחות   108,471 לעומת 

- עליה של 15%.
 124,882 מתוך  כי  חושף  בנתונים  מבט 
 122,745 המשטרה  ידי  על  שנרשמו  הדוחות 
דוחות ניתנו בגין שימוש בטלפון בעת שהרכב 
מיקרופון  או  דיבורית  באמצעות  שלא  נע 
המותקן ברכב. 230 דוחות נרשמו למורי נהיגה 
שיעור  במהלך  הנייד  בטלפון  שימוש  שעשו 
לנהגים שקראו  נרשמו  דוחות  ו-1,907  הנהיגה 

או שלחו מסרון.

מאת: עוזי ברק

נפטר  השומר  תל  החולים  בבית  האמת:  דיין  ברוך 
אדלר  יצחק  יהודה  רבי  הרה"ג   35 בן  הצעיר  האברך 
זצ"ל בן הגאון רבי קלמן אדלר מר"י קהילות יעקב נכד 
קניבסקי  הגרי"י  למרן  ונין  זצ"ל  ברמן  הגרמ"ש  מרן 

זצ"ל.
ר'  הרה"ג  לאביו  ברק  בבני  נולד  ז"ל  יהודה  יצחק 
בת"ת  למד  יעקב,  קהילות  ישיבת  מרבני  אדלר  קלמן 
תשב"ר ולאחר מכן למד בישיבות מובחרות בבני ברק. 

והתחתן עם משפחת פרסול מבני ברק.
היה אברך מתמיד ומראשי פעילי הקירוב בערים לוד 

ורמלה כמו כן שימש במהלך היום גם כמוהל.
לפני כשנתיים, חלה במחלת הסרטן ואף עבר כמה 
ניתוחים קשים ומסובכים, היה מאושפז בבית החולים 
את  השיב  והוא  ותדרדר  הלך  מצבו  הישועה  מעיני 

נשמתו לבוראו.
הלווייתו התקיימה ביום ראשון בערב ויצאה מבית 
בית  אל  ברק  בבני  רשב"ם  ברחוב  לדרמן  הכנסת 

העלמין פוניבז' בבני ברק.
מרן  קניבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן  בהשתתפות 
בהלוויית  ההספדים  מסע  את  פתח  פוברסקי  הגרב"ד 
האברך, לפני כן נאמרו פרקי תהילים ברגש ע"י הרב 

אברהם צבי ברמן.
עוד ספדו לו הגר"י זיכרמן, הגרח"פ ברמן, הגרש"י 
ברמן, ואביו רבי קלמן. הותיר אחריו 4 יתומים קטנים 

כשהגדולה שבהם היא רק בת 14. ת.נ.צ.ב.ה.

מאת: עוזי ברק
 

ילדי  זכו  הסידור  מסיבת  לרגל 
השחר  אילת  המרכזי  בת"ת  המכינה 
בפרדס כץ יחד עם המנהלים הר"ר אשר 
בנדיקט והר"ר צבי יואל והמלמד הר"ר 
גדולי  נחום ברכר להיכנס במעונם של 

ישראל שליט"א ולהתברך מפיהם.
תחילה נכנסו למעונו של מרן הגרי"ג 
את  בחום  שברך  שליט"א  אדלשטיין 
התפילה  מעלת  את  ושיבח  הילדים 
את  וברך  הוסיף  כן  הסידור,  מתוך 

המנהלים והמלמד שליט"א בחום רב.
משם המשיכו לביתו של ראש ישיבת 
דב  ברוך  רבי  הגדול  הגאון  פוניבז' 
את  לשמוע  שביקש  שליט"א  פוברסקי 
הילדים שרים את קטעי התפילה מתוך 

הסידור ונהרה עלתה על פניו.
בהתרגשות רבה המשיכו למעונו של 
רשכבה"ג רבנו שר התורה מרן הגר"ח 
מפיו  להתברך  וזכו  שליט"א  קנייבסקי 
מידיו  לקבל  זכה  ילד  וכל  רב  בחום 

הקדושות את הסידור.
גדולי  של  בביתם  ההתעלות  לאחר 
ציונו  לעבר  קודש  בחרדת  פנו  ישראל 
של רבנו מרן ראש הישיבה בעל האילת 
בברכתו  הוקם  שהת"ת  זיע"א  השחר 
ושם  שמו  על  נקרא  ואף  ובהכוונתו 

הטהורה  כשאיפתם  בתפילה  העתירו 
לגדול ת"ח ומאירים את העולם בתורה 

ומעשים טובים.
חווה  האחרונות  בשנים  כי  יצוין, 
רוחנית  התפתחות  כץ  פרדס  שכונת 
היתה  שמקדם  שכונה  כאשר  אדירה 
מלאה  עתה  הקדושה  לגבולות  מחוץ 
באברכים ויהודים שומרי תומ"צ כאשר 
פרדס  מזרח  באזור  היחיד  הת"ת  הוא 
כץ והוקם אך לפני שנים ספורות וכבר 
וחמישים  ממאה  למעלה  מונה  הוא 
רבים  ושנה  שנה  ובכל  כ"י,  חמד  ילדי 
רבים מתדפקים על דלתות הת"ת בכדי 
והמקום  שם  יתחנכו  שילדיהם  לזכות 

צר מלהכיל את הבאים.
הת"ת מתנהל בפיקוחו ובהכוונתו של 
נורדמן מנהל ת"ת  ציון  בן  רבי  הרה"ג 
אילת  ות"ת  עילית  במודיעין  החינוך 
ולקראת  ג',  רמה  שמש  בבית  השחר 
שנת הלימודים תש"פ הבעל"ט נתמנה 
החדש  הת"ת  למנהל  בצלאל  הרב  בנו 

בב"ב.
להודות  מבקשים  התלמידים  הורי 
בנדיקט  אשר  הרב  המסורים  למנהלים 
שום  חוסכים  שלא  יואל  צבי  והרב 
לרווחת  אחר  דבר  ובכל  בזמן  מאמץ 
החינוך  את  לקבל  ושיזכו  התלמידים 
קוצו  על  התפשרות  בלי  ביותר  הטוב 

של יו"ד.

מאת: חיים ויס

היערכות  ולאחר  הממושך  ההגרלה  קמפיין  בתום 
מיוחדת במרכז 'עזר לחיים' נערכה השבוע הגרלת הענק 
ערך,  יקרי  בפרסים  מצטרפים  עשרות  זכו  שבמסגרתו 
ההגרלה שנערכה בפיקוח רבני 'עזר לחיים' המלווים את 
הפעילות במהלך כל השנה התקיימה במשרדו של עו''ד 

הרב שלמה אלבוים במגדלי בסר בבני ברק.
שרצו  הפרס  את  לבד  בחרו  הראשונים  הזוכים  עשר 
לקבל  הופתעו  הזוכים  שבקטלוג,  הפרסים  כל  מתוך 
את בשורת הזכייה וביקשו את הפרס אותם בחרו, שאר 
הפרסים הוגרלו בין כל  שאר המצטרפים להגרלה שזכו 

גם הם בפרסים משתלמים ויקרי ערך. 
המצטרפים  לאלפי  להודות  ביקשו  לחיים  בעזר 
להגרלת הענק שזכו להציל חיים וגם לברכתם של גדולי 
שלימה  בבריאות  התורמים  את  שבירכו  שליט''א  הדור 

להם ולכל בני המשפחה. 
כידוע, 'עזר לחיים' פועלת מידי יום בכדי לעזור ולסייע 
ידי מאות מתנדבים  לחולים השוהים בבתי החולים על 
ופעילים הנמצאים לצידם של החולים מהרגע הראשון 
שבו החולה מקבל את הבשורה הקשה עד השלבים בו 
החולה ברוך השם כבר משתחרר בריא ושלם אל לחיק 

משפחתו.
מסיע  הסעות  אגף  עם  לחולים  עוזרים  לחיים  בעזר 
לבתי  ורכבים  באמבולנסים  חולים  עשרות  יום  מידי 
והכוונה  רפואי  ייעוץ  אגף  דחופים,  ולטיפולים  חולים 
החולים  בבית  שהותם  זמן  בכל  החולים  את  שמלווה 

ובכל התהליכים הרפואיים.
לחולים  ומזינות  חמות  במנות  שמסייע  תמיכה  אגף 
שלא מסוגלים לאכול את האוכל המוצע בבית החולים 
מי  ואין  החולים  בבית  הוריהם  שאחד  למשפחות  וכן 
שידאג להם, כמו''כ מסייע האגף בארגון משמרות ליד 
תמיכה,  פעולות  של  רחב  מגוון  ועוד  החולה  מיטות 
אגף השמחה שמקיים כל שבוע סבב של אירועים בבתי 

החולים על מנת לשמח את החולים.
לעשרות  להודות  לחיים  בעזר  מבקשים  כן  כמו 
לר'  וכן  ההגרלה  להצלחת  רב  במרץ  שפעלו  הפעילים 
שבראשותו  'קדימה'  משרד  צוות  ולכל  דירנפלד  אהרן 
שניהלו והפיקו את ההגרלה בצורה מושלמת ומוצלחת.

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
איציק מצרפי, יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב 

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, נועה לאופר, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

סכנת הסלולארי בכבישי העיר

טרגדיה: האברך 
הרב יצחק 

יהודה אדלר ז"ל

ילדי פרדס כץ ביקרו 
אצל גדולי ישראל

עשרות זכו בפרסים יקרי ערך 
בהגרלת הענק של 'עזר לחיים'

עליה של 52% בכמות הדוחות שחולקו בבני ברק בגין שימוש בסלולארי בנהיגה בשנת 2018 בהשוואה ל-2017

הרה"ח אדלר ז"ל נפטר כשהוא בן 35 לאחר שחלה 
לפני כמה חודשים במחלה הקשה • הלווייתו 

יצאה מבית הכנסת לדרמן אל בית העלמין בעיר

ילדי המכינה בת"ת אילת השחר פרדס כץ - ביקרו במעונם של גדולי ישראל 
– מרנן הגר"ח קנייבסקי, הגר"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי

ההגרלה שנערכה בפיקוח רבני עזר לחיים התקיימה במשרד עו''ד הרב שלמה אלבוים • 10 הזוכים 
הראשונים בחרו לבד את הפרס שרצו מתוך הקטלוג

 צילום: אור ירוק 

עו"ד אלבוים מציג את שם הזוכה 

ילדי הת"ת אצל מרן הגר"ג אדלשטייןילדי הת"ת במסיבת סידור



מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

 סנטרפארם פארמוואנס
טל': 03-7411367

פקס: 03-6186751
רח' אהרונוביץ׳ 12

מכבי פארם כהנמן
טל': 03-6162603

פקס: 03-6162576
רח' הרב כהנמן 64

שפירא
טל': 03-5798072 | 054-3535359

פקס: 03-6181854
רח' רבי עקיבא 80

מכבי פארם קריית הרצוג
טל': 03-5621541

פקס: 076-8893978
רח' צבי הרלינג 5

מכבי פארם רבי עקיבא
טל': 03-5378456

פקס: 03-5338242
רח' רבי עקיבא 86

BE בני ברק
טל': 03-6227666

פקס: 03-6227675
רח' הרב לנדא 4

הר סיני
טל': 03-6762954 | 054-6694840

פקס: 03-6761583
רח' הר סיני 15

נחמיה
טל': 03-6189567

פקס: 03-6162282
רח' נחמיה 2

סופרפארם מור
טל': 077-8882550

פקס: 077-8882551
רח' ז'בוטינסקי 7

רפואה סנטר
טל': 03-5799928 | 03-6182278

פקס: 03-5705234
רח' רבי עקיבא 62

פרינץ
טל': 03-6196324

פקס: 03-6196324
רח' רבי עקיבא 162

 חברי מכבי,
לשירותכם בתי מרקחת בהסכם, הפרוסים בכל רחבי העיר!

 המרשם של מכבי
לשירות מושלם:

 בתי מרקחת
בפריסה רחבה!



ו' אב תשע"ט 887/8/19 בני ברק

עשרות משתתפים ביום הפתוח 
בביה"ס לקולינריה

קורס לשגרירות במשפחות 
המורחבות ובקהילה

חיים ויס

־הצלחה רבה נרשמה שבוע שעבר ביום הפתוח שנ
ערך לרגל המעבר של בית הספר הגבוה לקולינריה 
בניהולו של השף הנודע "שי אוחנה" למתחם החדש 
הדרכה  קיבלו  הפתוח  ביום  המשתתפים  ברק.  בבני 
השתתפו  וכן  הקורסים  ומפרט  הלימודים  מערך  על 
בית הספר  מנהל  ידי  על  מיוחדת שנערכה  בהדגמה 

השף שי אוחנה.
־רבים נרשמו כבר באותו ערב לקורסים שיפתחו בת
נפר הינן  הקורסים  הבעל"ט,  הלימודים  שנת  ־חילת 

דים לגברים ולנשים ומתקיימים בשעות הערב, בוגרי 
איגוד הש מיוחדת מאת  לתעודה  זוכים  הספר  ־בית 

פים הבינלאומי שמלווה את התכנים שנלמדים בבית 
הספר ומעניק תעודה לבוגרים.

־ביום הפתוח השתתפו גם מאות בוגרים שלמדו במ

בבית  שהתקיימו  הקורסים  סגרת 
הספר, חלקם הגדול עובד בתחום 
וב מלונות  במסעדות,  ־הקולינרי 

מוסדות ציבור.
בית הספר הגבוה לקולינריה הינו 
באזור  למהדרין  הכשר  היחיד 
שי  ר'  השף  של  בניהולו  המרכז 
ניסיון רב בארה"ב  אוחנה שצבר 
ומ בישראל  האחרונות  ־ובשנים 

מקצועיים  קורסים  מגוון  ציע 
ומרתקות,  ייחודיות  וסדנאות 
בקורסים מקבלים התלמידים ידע 
בתוכו  כולל  אשר  ומקיף  מעמיק 
הכש המטבחים  סוגי  מגוון  ־את 
־רים בפרק זמן די קצר. התלמידים גם מקבלים במסג

רת הלימודים ייעוץ עסקי וכן שיעור מיוחד על נאמן 
הידע  את  להעניק  במטרה  מזון  ובטיחות  תברואה 
והכלים בתחום התברואה ההיגיינה ובטיחות המזון 
בכל תהליכי הרכש האחסון, הייצור, ההכנה והגשה. 
־ר' שי אוחנה מציין שכל החומר העיוני מועבר בה
־תאמה לציבור שומרי תורה ומצוות, זאת לאור העו

לצאת  רבותיו  בהוראת  הציבור שמעוניין  בדה שגם 
ולהביא פרנסה לבני ביתו, מחפש את המקום הנכון 
כבחמורה  קלה  על  המקפיד  חרדי  לאדם  והמתאים 
־ומצד שני אינו מוכן לוותר על איכות הלימודים והר

מה הגבוהה.
דגש נוסף ניתן למצוא בבית הספר בכך שהלימודים 
־נערכים בקבוצות קטנות וזאת לאור ניסיון העבר המ

ע"י  והיחס האישי שניתן  ראה על איכות הלימודים 
המרצה לכל תלמיד ותלמיד בבית הספר.

עוזי ברק
 

לצי מתקיימת  מורחבת  רפואית  ־פעילות 
המידע  'מרכז  ע"י  נשים,  של  גדול  בור 
לבריאות האישה' בבני ברק, הפועל בכל 
לבריאות  העירונית  בתחנה  השנה  ימות 

המשפחה שברחוב יואל 18.
המרכז למידע לבריאות האישה בבני ברק, 
ביוזמתה  המגוונות  פעילותו  את  מרחיב 
גולדפינגר,  הגב'  רו"ח  של  ובראשותה 
העירייה  את  המייצגת  העירייה  מבקרת 
בהנהלה הארצית של רשת ערים בריאות 

בישראל.
לשירותים  בנוסף  היא  הפעילות  הרחבת 
ומבוקר  מקצועי  מידע  מתן  כמו  הניתנים 

בנושאי בריאות בקו טלפוני פתוח ועוד.
־הרישום ל"קורס בריאות וחברה" החדש

מחלקת  מנהל  בשיתוף  והוא  בעיצומו  ני 
אגף  ומנהלת  קורץ  אליהו  הרב  הבריאות 
של  בשיתוף  מויאל,  ארלט  הגב'  הרווחה 
מתנדבות  וצוות  גולדפינגר,  הגב'  רו"ח 
שהשכילו  האשה,  לבריאות  מידע  מרכז 
לבחור נושאים וחידושים בשדה הרפואה 
מובילות  בידי  כלים  הנותנים  והחברה 

בקהילה, בסיוע ויעוץ בתחומים אלה.
תש"פ  חשוון  י"ד  ב-  יחל  הקורס 
וניתן להירשם  )12/11/19(  בימי שלישי 

בפלפון:053-2846177 אצל גב' לאה.
הרצאות  מגוון  הועברו  השנה  במהלך 
בקורסים בשיתוף משרד הבריאות, קופות 

חולים ובשיתוף אגף הרווחה, נערך פאנל 
ע"י  השלישי  בגיל  לעבודה  חזרה  בנושא 
לנוירולוגיה  מומחה  ורטמן  אלי  פרופ' 
שימור  על  הרצה  ותפקודית  התנהגותית 
וחברתיים  קוגניטיביים  תפקודים  ושיפור 

בגיל המבוגר.
במוזיקה  MA תרפיה  קליין  הני  הגב' 
הדגימה תקשורת והפעלה של אנשים עם 

דמנציה באמצעות מוזיקה.
פיזיותרפיסטית מקופת חולים "מאוחדת" 
בנו יועץ  ג'וני למברגר  ד"ר  ־בשיתוף עם 

פרויקטים,   וניהול  לזקני  שירותים  שא 
ממשרד הבריאות הרצו על מניעת נפילות.

סדנא  נערך  "מכבי"  קופ"ח  עם  בשיתוף 
הבישול  את  הדגימה  מטעמם  ותזונאית 

הים תיכוני.
פסיכולוגי-חי לשירות  המחלקה  ־מנהלת 

ישפה  עינת  הפסיכולוגית  בעירייה  נוכי 
כב רגשית  שפה  פיתוח  על  סקירה  ־נתנה 

סיס לחוסן אישי ויכולת ויסות עצמית.
איחוד הצלה העביר קורס החייאה. אומנה 
־במשפחה ובקהילה הועבר ע"י עובדת סו

נגב' אירח  ל'עלה  סיור  ציאלית. במסגרת 
הרב יהודה מרמורשטיין.

המידע  ו'מרכז  וחברה'  'בריאות  קורס 
תחומי  רב  מענה  יתן  האישה'  לבריאות 
במשפחות  כשגרירות  המשמשות  לנשים 

המורחבות ובקהילה.

הצלחה רבה ליום הפתוח שנערך בביה"ס הגבוה לקולינריה, בניהולו של השף "שי 
אוחנה" ⋅ עשרות נרשמו ללימודים שיפתחו בחודש אלול הבעל"ט

במסגרת רשת ערים בריאות רישום לקורס אטרקטיבי של בריאות וחברה לנשים 
על ידי עיריית בני ברק

כתוב שיש כאן
מתח גבוה. שקע, למה

אתה מתוח?

חשמל זה לא משחק ילדים!

גם בחופשת הקיץ חשוב להקפיד על כללי הבטיחות בחשמל
בבית 

אסור לגשת למכשירי חשמל ברגליים יחפות או  בידים רטובות.
אסור להשתמש במכשירי חשמל פגומים.

וביד  השקע  מיכסה  על  אחת  יד  מניחים   - משקע  תקע  מוציאים  כאשר 
השניה מושכים את התקע.

הילדים    ומזמינים  מרחיקים    את   פגום,  או  שבור  שקע  בבית  מגלים  אם 
חשמלאי מורשה כדי לתקנו.

כאשר משתמשים בכבל מאריך יש להקפיד שהכבל פרוש בצורה בטוחה 
ושאינו מהוה מכשול, ובכל מקרה, מומלץ להשתמש בו רק לפרק זמן מוגבל.

מיכסים  השקעים  על  להתקין  כדאי  הילדים  בטיחות  על  שמירה  לשם 
מיוחדים שאינם מאפשרים להגיע אל חורי השקע.

ובחוץ
אסור לטפס על עמודי חשמל.

אסור לפתוח ארונות חשמל ולא משחקים בקירבתם.
אם נתקלים בארון חשמל פרוץ, שבור או פתוח - מדווחים 

לשירות 103, משגיחים שאיש לא יתקרב למקום
וממתינים לאנשי חברת החשמל.

חוט חשמל קרוע הוא סכנת חיים. אם נתקלים בחוט חשמל 
קרוע ברחוב או בחצר – מתקשרים 103 לחברת

החשמל ומרחיקים את כל מי    שנמצא בסביבה.
הילדים יוצאים לשחק? ודאו שהם בוחרים מקום מרוחק

ממתקני חשמל.



ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ
בחיסכון למשפחה החרדיתכללית מושלם מובילה

חיסכון שנתי
מול מאוחדת

חיסכון שנתי
מול מכבי

מאוחדת
עדיף + שיא

מכבי
זהב+שלי

לאומית
כסף+זהב

כללית
זהב+פלטינום

הרכב משפחתי

₪ 719 ₪ 647 ₪ 237 ₪ 231 הביטוח המשלים 
של לאומית שונה 

במבנה שלו 
משאר הקופות, 
כך שלא ניתן 

להשוואה

₪ 177 הורים )25( + 2 ילדים

₪ 903 ₪ 1198 ₪ 272 ₪ 296 ₪ 196 הורים )30( + 4 ילדים

₪ 612 ₪ 545 ₪ 302 ₪ 296 ₪ 251 הורים )40( + 7 ילדים

שוב הוזלנו!
חיסכון שנתי של מעל 500 ₪ למשפחה

* התעריפים מעודכנים לתאריך כ״ח תמוז )1.7.2019(.



ו' אב תשע"ט 10107/8/19 בני ברק

תפילות לרפואת הגרש"ז אולמן

התינוק שניצל ממוות 
לחיים ב'מעיני הישועה'

מאת: עוזי ברק
 

לקיים בנו חכמי ישראל: הגאון רבי שלמה 
זלמן בן לאה אולמן שליט"א, המשמש כאב"ד 
מודיעין עלית וחבר בבית הדין של מרן הגר"ש 
ביום  בביתו  ברע  חש  ברק,  בבני  זצ"ל  וואזנר 
ראשון השבוע ובני משפחתו הזעיקו את כוחות 

ההצלה.
העניק  הצלה  איחוד  מתנדב  בורר  יעקב 
נוספים  מתנדבים  בסיוע  לרב  ראשוני  טיפול 

בניידת  שליט"א  הגרש"ז  פונה  מכן  ולאחר 
טיפול נמרץ של מד"א כשהוא מורדם ומונשם 
טיפול  במחלקת  רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 
השומר  בתל  'שיבא'  החולים  בבית  נמרץ 

כשמצבו מוגדר קשה.
לקחו  ושומעי  תלמידיו  וציבור  המשפחה 
הרבים קוראים לציבור להתפלל ולקרוע שערי 
בן  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  לרפואת  שמים 
לאיתנו  ויחזור  במהרה  שלמה  לרפואה  לאה, 

כבראשונה.

מאת: עוזי ברק
 

החודשיים  בן  בינשטוק  יצחק  יוסף 
נתקל  כשמבטו  התלהבות  של  קולות  משמיע 
חב"ד  אדמו"רי  שלשלת  של  בתמונותיהם 
הוא  שבביתו.  בלול  ראשו  סביב  המונחים 
תינוק עירני, מתלהב, סקרן, מעבר לגילו - אבל 
העובדה שהוא חי ונושם היא נס: יוסף יצחק 

נולד ללא רוח חיים.
במרכז  מתקיימת  הייתה  שלו  הלידה  אם 
סביר  הישועה',  ב'מעייני  ולא  אחר  רפואי 
של  הטראגית  לרשימה  מצטרף  היה  שהוא 
תינוקות שמתו מהסתבכות ממש בעת בלידתם. 
ומסובכת  קשה  בלידה  נולד  הקטן  בינשטוק 

והיה בסכנת חיים.
הד"ר יעקב הרצליך ממחלקת ילודים סיפר 
מהיר  בחילוץ  נולד  "הוא  הדרמה:  רגעי  על 
ללא  נולד  ולמעשה  ונעלם  הולך  כשהדופק 
ונזקק להחייאה מלאה.  חיים  רוח  וללא  דופק 
כעבור דקה וחצי מורטות עצבים הדופק חזר; 
מדובר  כאילו  נראה  היה  זה  רגעים  באותם 
מוגדר  היה  התינוק  שעות   12 במשך  בנצח. 
בקומה והיה חשש שהזמן בו שהה ללא חמצן 
קירור  בחליפת  אותו  שמנו  במוח.  לו  פגע 
למשך 3 ימים ברמה של 33.5 מעלות חום, עם 
הטמפרטורה.  על  שעה  חצי  כל  צמוד  מעקב 
וכך  קירור  בחליפת  שעות   72 שכב  התינוק 
ללא  למינימום,  ירדה  המוח  פעילות  למעשה 

גירויים עד לפעילות תקינה לחלוטין".
היילודים  אגף  מנהל  סומך,  אלי  הפרופסור 
הוא  ובילודים  בתינוקות  "החייאה  כי  הוסיף 
בבית  ביותר  הדרמטיים  האירועים  אחד 
נדרשת  מוצלחת  החייאה  לשם  החולים. 
מיומנות של אנשי הצוות ושימוש נכון ומושכל 
שניה  כל  כזה  בזמן  הזמינים.  האמצעים  בכל 

ההשלכות  את  לתאר  צורך  ואין  חשובה  היא 
של החייאה כפי שבוצעה במקרה הזה. באגף 
נערכים  הישועה'  ב'מעייני  והיילודים  הילדים 
למצבים כאלה באמצעות תרגול של הצוותים 
ושימוש בסימולציות שונות. אנחנו נתקלים לא 
אחת בהנשמות בחדר היילודים ובחדר המיון 
ואני שמח שהצוות פעל במהירות ובמקצועיות 
קירור  כולל  המתקדמים  באמצעים  והשתמש 
וחום גוף למשך 3 ימים כדי לשפר ולשמר את 
והרגשה  זו  תאי המוח. החייאה מוצלחת כמו 
רב  לסיפוק  מקור  הינה  חיים  הצלחת  של 

לכולנו".
האב, ר' אלימלך בינשטוק היה נרגש מאוד: 
אנחנו  עכשיו  עד  איומה,  קשה,  תחושה  "זו 
מתקשים להירגע. אתה לא יודע איך לאכול את 
זה וכל הזמן חושב מה היה קורה חלילה אם 
ושמחים  מאושרים  אנחנו  ב"ה  כעת  וכאשר. 
 14 בגיל  ואיותיו.  אחיו  ושאר  יצחק  יוסף  עם 
צוחק  יונק,  הוא  והיום  מילה  ברית  עבר  ימים 

ובוכה ואין כל זכר לדרמה".
התינוק שנולד ללא רוח חיים חזר למחלקה 
רוח  מלא  כשהוא  הוריו  בידי  חודש  כחלוף 
ר'   - חיים ומשובב את עין כל רואיו. ההורים 
לפגיה  חזרו  ביננשטוק  פנינה  והגב'  אלימלך 
'יוסף  הרך  התינוק  ובידיהם  הישועה  במעיני 
צוות המחלקה את  עם  יחד  לחגוג  כדי  יצחק' 
והאחיות  הרופאים  לחיים.  ממוות  הצלתו  נס 
במחלקה בדקו את הנס מקרוב, בחנו תגובותיו 
תואם  הוא  כי  ומצאו  ותפקודו  התינוק  של 
לחלוטין את שאר העוללים בני גילו הרך וללא 
התפתחותי.  עיכוב  או  פגיעה  של  סימנים  כל 
של  בראשותו  לצוות  נרגשות  הודו  ההורים 
מנהל  לובין,  דניאל  ד"ר  ילודים  אגף  מנהל 
זיו הרמתי  ד"ר  ילודים  נמרץ  היחידה לטיפול 

והאחות האחראית הגב' טניה קוגן.

הגאון רבי שלמה זלמן אולמן שליט"א – פונה לבית החולים לאחר שחש ברע לבית 
החולים שיבא בתל השומר במצב קשה

התינוק שנולד ללא רוח חיים חזר למחלקה כחלוף חודש בידי הוריו כשהוא מלא רוח 
חיים • התינוק טופל בפגיה באמצעות חליפת קירור במשך 72 שעות בטמפרטורה 

של 33.5 מעלות

התינוק בבריתהתינוק והאב

ירושלים ואתריה
תחנת נבון בירושלים – נוסעים 

באמצעות מגוון קווי התח“צ והרכבת 
הקלה לכל היעדים בעיר.

ירושלים –גן החיות
תחנת גן החיות בירושלים – במרחק 

הליכה רגלית לגן החיות התנכ“י.

תל אביב –פארק הירקון – 
נמל תל אביב

תחנת האוניברסיטה – במרחק הליכה 
רגלית לפארק הירקון. למתחם נמל תל 
אביב – רידינג נוסעים עם הקווים 6,122

וקווים נוספים.

עכו - העיר העתיקה
תחנת עכו – נוסעים לכיוון מגוון אתרי העיר 

העתיקה עם קו 2 ובחזור עם קווים 3/13.

מירון וצפת
תחנת כרמיאל - למירון ולצפת נוסעים עם 

קו 364 . לפארק הגליל באמצעות קו 5.

אשדוד פארק הסיטי – 
חולות ניצנים

תחנת אשדוד עד הלום – לשמורת חולות 
ניצנים ולפארק עד הלום במרחק הליכה 
רגלית. לפארק הסיטי נוסעים עם קו 23.

זכרון יעקב - יקב בנימינה
תחנת בנימינה - ליקב בנימינה במרחק 
הליכה רגלית. למרכז זכרון יעקב ואתרי 

העיירה נוסעים באמצעות קו 70.

חיפה - מערת אליהו
תחנת בת גלים חיפה - בהליכה רגלית 

לרכבל – עד למערת אליהו.

חיפה – גן החיות וגן האם
תחנת מרכז השמונה חיפה - במרחק 
הליכה רגלית לכרמלית, משם למרכז 

הכרמל - גן החיות - גן האם.

בית שאן - הגן הלאומי
תחנת בית שאן - נוסעים עם קווים 16/17

וקווים נוספים עד לגן הלאומי בית שאן.

לקראת בין הזמנים, אנו ממליצים לכם על מגוון אפשרויות לטיולים 
הקווים  וברשת  ישראל  ברכבת  ובטוחה  נוחה  נסיעה  באמצעות 
ונופש  תיירות  לאתרי  להגעה  שונות  אפשרויות  להלן  המזינים. 
בקווי  שימוש  או  קצרה  רגלית  והליכה  ברכבת  נסיעה  באמצעות 

תח“צ בסמוך לרכבת  - ליעדים השונים.

בבין הזמנים
מטיילים עם 
רכבת ישראל

מידע נוסף באתר רכבת ישראל. המידע הנ“ל ניתן כהמלצה בלבד ויש 
לוודא טרם היציאה את מיקומי האתרים ודרכי ההגעה. הכניסה לחלק 
יומי  חופשי  כרטיס  לרכוש  ניתן  בתשלום.  הינה  המומלצים  מהאתרים 
זכאית  בוגרים,   20 מעל  קבוצה  התח“צ.  ובקווי  ברכבת  נסיעה  הכולל 
תח“צ. לקווי  מעבר  כולל  (שאינו  רכבת  כרטיס  על  הנחה  ל-50% 

את הסדר ההנחה יש לבצע בתחנת הרכבת).
להזמנת ’רכבות מיוחדות‘: 054-5926964



מקדימים תרופה בכל שכונה
לקוחות כללית, חשוב לנו  שתמיד תהיו בריאים, בכל מקום.
לכן העמדנו לרשותכם מגוון בתי מרקחת הזמינים לכם בכל אזור בעיר.

בית מרקחת כללית בלומנטל
רח' עלי הכהן 13

03-5779600

בית מרקחת כללית גני טל
רח' צבי שרגא גרוסברד 3

03-5310740

בית מרקחת כללית פרדס כץ
רח' יונתן 14
03-6154200

סופר פארם מור
דרך זאב ז'בוטינסקי 7

077-8882550

 BE
רח' הרב יעקב לנדא 4

03-6227666

בית מרקחת כללית קריית הרצוג
רח' צבי הרלינג 6 

03-6155200

בית מרקחת כללית שיכון ה'
רח' הרב גוטמכר 7

03-6155400

בית מרקחת כללית עזרא
רח' עזרא 11
03-6717800

בית מרקחת כללית פלמ"ח
רח' פלמ"ח 5
03-6155800

בית מרקחת כללית 
רח' רבי עקיבא 83

03-5777200

בית מרקחת כללית
מרכז בעלי מלאכה
רח' הרב כהנמן 134

03-6718200

בית מרקחת כללית קונקורד
דרך בן גוריון 13, כניסה B, קומה 1

03-5772400
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י. יצהר

בדי לערוך  שמבקש  מי  שכל  השאלה  זו  העוקץ?  פה  עאיפה 
שואל  המשלימים  הביטוחים  בשוק  תלויה  ולא  אמיתית  קה 
את עצמו, כשהוא בטוח שאם יחפש - גם ימצא את התשובה 
שחייבת להסתתר מתחת. הרי לא יתכן מצב שבו המוצר יהיה 
גם טוב, גם מוצלח, גם הכי טוב וגם הכי זול. ההיגיון הבריא 
פשוטה  המסקנה  אלו  שבמקרים  יודע  הישראלי  האזרח  של 
וחדה: אם הוא זול, כנראה שהוא בעייתי. אם הוא אכן מוצלח, 
מסתבר שהוא יהיה הכי יקר. הרי אי אפשר להחזיק את המקל 

משני קצותיו וליהנות ממוצר שהוא גם מוצלח וגם זול. 
ובכל זאת, ישראלים רבים, ובעיקר כאלו שנמנים על הציבור 
מידי  מצטרפים  בבריאות,  ש’מבין’  לציבור  שנחשב  החרדי 
משום  ובעיקר  גם  ל’כללית’,  וגובר  הולך  שרק  בקצב  שנה 
זהב’  מושלם  ‘כללית  הקופה,  של  המשלימים  שהביטוחים 
עו’פלטינום’, נחשבים לאלו שמספקים את הכיסוי הרחב והמ

קצועי ביותר. 
מה יש בביטוחים המשלימים של ‘כללית’, ואם להדגיש: מהו 
הדבר שהופך את הביטוחים הללו למוצר מוצלח כל כך? כבר 
נוסף: אם הביטו ענגיע לכך. אך קודם לכן חשוב לדעת פרט 

חים הללו היו הזולים ביותר עד היום, הרי שמעתה, החל מה-1 
עליולי, עם מהלך ההוזלה הכללי שעובר על כל תחום הביטו
למש הפך  הזה  המוצר  החולים,  קופות  של  המשלימים  עחים 

תלם עוד יותר. ואם לדייק: המוצר המוצלח ביותר למשפחה 
החרדית  המשפחה  עבור  ביותר  הזול  מעכשיו  הוא  החרדית, 

בהשוואה למכבי ומאוחדת.

מושלם מכל הבחינות

מהו ה’משלים’ שמתברר שהוא מושלם כל כך? לשם כך יש 
צורך בהקדמה קצרה. נכון להיום, אזרחי ישראל כולם זכאים 
הבריאות  מוצרי  של  הבסיסי  הרובד  את  בריאות שכולל  לסל 
כמו ביקורי רופא, תרופות שגרתיות, אשפוזים וכו’, כשלכל זה 
אתם זכאים במסגרת ‘סל הבריאות’ מכח חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי. אך מעבר לכך יש את התחום הנוסף והמורחב, והוא 
כולל את השירותים שאנו צורכים אותם בשגרה אם כי אנו לא 

זכאים להם מכח הסל הבסיסי.
במה מדובר. ובכן, ניקח לדוגמא התייעצות עם רופא מומחה 
באופן פרטי או מה שאנו מכנים כ’חוות דעת שניה’, ניתוחים 
עפרטיים יקרים בארץ או בחו”ל, תרופות יקרות מחוץ לסל הב

ריאות, טיפולי התפתחות הילד, אביזרים אורתופדים וכדומה, 
נותנים לנו  כל המוצרים הללו הם מוצרים משלימים שאותם 
כפי  או  נוספים(,  בריאות  )שירותי  השב”ן  במסגרת  הקופות 
שאנו מכירים בעגה המקובלת ‘ביטוח משלים’. ובתחום הזה, 
עכך מתברר, הקומה שבה נמצאים לקוחות ‘כללית’ גבוהה בה

רבה מהקומות בהן נמצאים מבוטחי הקופות האחרות. 
הנושא  עם  נתחיל  התחומים.  בכל  ביטוי?  לידי  בא  זה  היכן 
עשמוכר למשפחות רבות שבהן אחד הילדים או יותר זקוק לטי
באב המדובר  אם  הילד,  במסגרת התפתחות  עפולים מקדמים 

חון דידקטי או תרפיה כלשהי. ההבדל בין השירות שמעניקה 
ע‘כללית’ ללקוחותיה מתחיל מהשלב הראשוני של טרום הטי

פול: בעוד ספקי שירותי בריאות אחרים דורשים מההורים או 
מהצוות החינוכי בגן או בבית הספר למלא שאלונים, לקבוע 
יותר לביקור אצלו,  תור לרופא, להמתין שלושה חודשים או 
ואז  הרלוונטי  בתחום  לאבחון  הפנייה  לקבל  מכן  לאחר  ורק 

להמתין שוב חודשים ארוכים לאבחון, ועוד תקופה ממושכת 
עוארוכה לא פחות עד לקבלת הטיפול, ב’כללית מושלם’ חו

סכים להורים ויותר מכך לילדים את הזמן היקר. איך? ובכן, 
כמובן,  לכך  זכאים  ונמצאו  שאובחנו  אלו  'כללית',  לקוחות 
לטיפול  הפנייה  הילדים  או  המשפחה  מרופא  לקבל  יכולים 
עם  העובדים  למכונים  לפנות  גם  יכולים  הם  כאשר  הדרוש, 
שחיה  טיפולית,  רכיבה  הבאים:  בתחומים  מושלם”  “כללית 
טיפול  ויצירה,  בהבעה  טיפול  טיפולי,  ספורט  טיפולית, 
תנועה  באמצעות  טיפול  במוזיקה,  טיפול  חזותית,  באומנות 
ומחול, טיפול באמצעות דרמה, פסיכודרמה, טיפול באמצעות 
בסכומים  בלבד  עצמית  השתתפות  והתשלום:  ביבליותרפיה. 

השווים לכל נפש.
את  לקבל  היכולים  הילדים  בגילאי  נעוץ  נוסף  חשוב  הבדל 
השירותים הנמצאים תחת המטריה של ‘התפתחות הילד’ וכן 
בעלויות. ב’כללית מושלם זהב’ וב’כללית פלטינום’ מקבלים 
הלקוחות סל של טיפולים פרא רפואיים או טיפולים רגשיים 
עד גיל 18, בעוד ביתר הקופות המימון ניתן לרוב רק בגילאים 

הצעירים יותר, 5 עד 15.
וכל הטוב הזה מגיע עם תג מחיר נמוך ביותר. המחירים של 
ע‘כללית’ נמוכים בצורה מוכחת בהשוואה למתחרים ללא פגי

ל-18  זכאים  ‘כללית’  לקוחות  למשל  כך  הסל.  במרכיבי  עה 
עטיפולים בשנה להתפתחות הילד, כאשר מבוטחי ‘כללית מו

שלם’ זכאים לתקרה של עד 45 טיפולים בשנה בהתאם לגיל 
‘פלטינום’  מבוטחי  די:  לא  בכך  וכאילו  הטיפול.  וסוג  הילד 
25 טיפולים בכל שנה בתחומי הטיפול הבאים:  זכאים לעוד 
וטיפולים  טיפולית  שחייה  טיפולי,  ספורט  טיפולית,  רכיבה 
עבהבעה ויצירה, בהמשך לסדרת הטיפולים שמעניק להם הבי

טיפולים   70 עד  לתקרה של  מגיעים  כך שהם  טוח המושלם, 
שנתיים בתחומים שונים. 

מהפכת הפחתת התעריפים בביטוחי הבריאות של קופות החולים

ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ

| י. יצהר |

איפה פה העוקץ? זו השאלה שכל מי שמבקש לערוך בדיקה 
אמיתית ולא תלויה בשוק הביטוחים המשלימים שואל את עצמו, 
את התשובה שחייבת  ימצא  גם   - יחפש  בטוח שאם  כשהוא 
להסתתר מתחת. הרי לא יתכן מצב שבו המוצר יהיה גם טוב, 
גם מוצלח, גם הכי טוב וגם הכי זול. ההיגיון הבריא של האזרח 
הישראלי יודע, שבמקרים אלה המסקנה פשוטה וחדה: אם הוא 
זול, כנראה שהוא בעייתי. אם הוא אכן מוצלח, מסתבר שהוא 
יהיה הכי יקר. הרי אי אפשר להחזיק את המקל משני קצותיו 

וליהנות ממוצר שהוא גם מוצלח וגם זול. 
ובכל זאת, ישראלים רבים, ובעיקר כאלה שנמנים על הציבור 
החרדי שנחשב לציבור ש'מבין' בבריאות, מצטרפים מדי שנה 
בקצב שרק הולך וגובר ל'כללית', גם ובעיקר משום שהביטוחים 
המשלימים של הקופה, 'כללית מושלם זהב' ו'פלטינום', נחשבים 

לאלה שמספקים את הכיסוי הרחב והמקצועי ביותר. 
מה יש בביטוחים המשלימים של 'כללית', ואם להדגיש: מהו 
הדבר שהופך את הביטוחים הללו למוצר מוצלח כל כך? כבר 
נגיע לכך. אך קודם לכן חשוב לדעת פרט נוסף: אם הביטוחים 
מה-1  החל  שמעתה,  הרי  היום,  עד  ביותר  הזולים  היו  הללו 
ביולי, עם מהלך ההוזלה הכללי שעובר על כל תחום הביטוחים 
המשלימים של קופות החולים, המוצר הזה הפך למשתלם עוד 
יותר. ואם לדייק: המוצר המוצלח ביותר למשפחה החרדית, הוא 
מעכשיו הזול ביותר עבור המשפחה החרדית, בהשוואה למכבי 

ולמאוחדת.

מושלם מכל הבחינות
מהו ה'משלים' שמתברר שהוא מושלם כל כך? לשם כך יש 
צורך בהקדמה קצרה. נכון להיום, אזרחי ישראל כולם זכאים 
לסל בריאות שכולל את הרובד הבסיסי של מוצרי הבריאות, כמו 
ביקורי רופא, תרופות שיגרתיות, אשפוזים וכו', כשלכל זה אתם 
זכאים במסגרת 'סל הבריאות' מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 
אך מעבר לכך יש את התחום הנוסף והמורחב, והוא כולל את 
השירותים שאנו צורכים אותם בשיגרה אם כי אנו לא זכאים להם 

מכח הסל הבסיסי.
רופא  עם  התייעצות  לדוגמא  ניקח  ובכן,  מדובר.  במה 
מומחה באופן פרטי או מה שאנו מכנים כ'חוות דעת שניה', 
ניתוחים פרטיים יקרים בארץ או בחו"ל, תרופות יקרות מחוץ 
לסל הבריאות, טיפולי התפתחות הילד, אביזרים אורתופדיים 
וכדומה, כל המוצרים הללו הם מוצרים משלימים שאותם נותנים 
לנו הקופות במסגרת השב"ן )שירותי בריאות נוספים(, או כפי 
שאנו מכירים בעגה המקובלת 'ביטוח משלים'. ובתחום הזה, כך 

מתברר, הקומה שבה נמצאים לקוחות 'כללית' גבוהה בהרבה 
מהקומות בהן נמצאים מבוטחי הקופות האחרות. 

היכן זה בא לידי ביטוי? בכל התחומים. נתחיל עם הנושא 
זקוק  יותר  או  הילדים  אחד  שבהן  רבות  למשפחות  שמוכר 
לטיפולים מקדמים במסגרת התפתחות הילד, אם המדובר באבחון 
דידקטי או תרפיה כלשהי. ההבדל בין השירות שמעניקה 'כללית' 
ללקוחותיה מתחיל מהשלב הראשוני של טרום הטיפול: בעוד 
מהצוות  או  מההורים  דורשים  אחרים  בריאות  שירותי  ספקי 
החינוכי בגן או בבית הספר למלא שאלונים, לקבוע תור לרופא, 
לאחר  ורק  אצלו,  לביקור  יותר  או  חודשים  שלושה  להמתין 
מכן לקבל הפניה לאבחון בתחום הרלוונטי ואז להמתין שוב 
לא  וארוכה  ועוד תקופה ממושכת  חודשים ארוכים לאבחון, 
פחות עד לקבלת הטיפול, ב'כללית מושלם' חוסכים להורים, 
ויותר מכך לילדים, את הזמן היקר. איך? ובכן, לקוחות 'כללית', 
אלה שאובחנו ונמצאו זכאים לכך כמובן, יכולים לקבל מרופא 
המשפחה או הילדים הפניה לטיפול הדרוש, כאשר הם יכולים גם 
לפנות למכונים העובדים עם "כללית מושלם" בתחומים הבאים: 
רכיבה טיפולית, שחיה טיפולית, פעילות גופנית טיפולית, טיפול 
בהבעה וביצירה, טיפול באומנות חזותית, טיפול במוזיקה, טיפול 
באמצעות תנועה ומחול, טיפול באמצעות דרמה, פסיכודרמה, 
טיפול באמצעות ביבליותרפיה. והתשלום: השתתפות עצמית 

בלבד, בסכומים השווים לכל נפש.
הבדל חשוב נוסף נעוץ בגילאי הילדים היכולים לקבל את 
השירותים הנמצאים תחת המטריה של 'התפתחות הילד' וכן 
בעלויות. ב'כללית מושלם זהב' וב'כללית פלטינום' מקבלים 
הלקוחות סל של טיפולים פרא רפואיים או טיפולים רגשיים 
עד גיל 18, בעוד ביתר הקופות המימון ניתן לרוב רק בגילאים 

הצעירים יותר, 5 עד 15.
וכל הטוב הזה מגיע עם תג מחיר נמוך ביותר. המחירים של 
'כללית' נמוכים בצורה מוכחת בהשוואה למתחרים ללא פגיעה 
במרכיבי הסל. כך למשל לקוחות כללית זכאים ל-18 טיפולים 
בשנה להתפתחות הילד, כאשר מבוטחי 'כללית מושלם' זכאים 
וסוג  הילד  לגיל  בהתאם  בשנה  טיפולים   45 עד  של  לתקרה 
הטיפול. וכאילו בכך לא די: מבוטחי 'פלטינום' זכאים לעוד 25 
טיפולים בכל שנה בתחומי הטיפול הבאים: רכיבה טיפולית, 
בהבעה  וטיפולים  טיפולית  שחיה  טיפולית,  גופנית  פעילות 
הביטוח  להם  שמעניק  הטיפולים  לסדרת  בהמשך  וביצירה, 
המושלם, כך שהם מגיעים לתקרה של עד 70 טיפולים שנתיים 

בתחומים שונים. 

הבדל קטן של ספרה אחת
גם מחירי ההשתתפות של מבוטחי הביטוחים המשלימים של 

'כללית' נמוכים ממש: כך למשל, בתחומי ריפוי בדיבור ודיבור 
בעיסוק, לקוחות 'כללית' ישלמו 31& דמי השתתפות בטיפול 
במכון שבהסדר עם הקופה, או החזר של עד 110& לטיפול 
במכון פרטי, על פי בחירת הלקוח. גם בטיפולי תרפיה רגשית 
שאינם בדיבור ובעיסוק, כמו רכיבה טיפולית לדוגמה, עדיין 
'כללית' ישלמו רק 45&  מבוטחי הביטוחים המשלימים של 
לטיפול, בהשוואה ל-70 ₪ שגובים עבור טיפול זהה ב'מכבי'. 
שלא לדבר על התורים הארוכים שיש בקופות המתחרות בשל 

היצע ספקים קטן יותר. 
ותתפלאו, הציבור מודע ליתרון הזה, והוא יודע לממש את 
זכאותו לקבל את המוצר המוצלח ביותר. הרב אברהם קונסקי, 
יכול  "אני  לנו:  אומר  ב'כללית',  חרדי  מגזר  מחלקת  מנהל 
לומר חד משמעית: אני מכיר מבוטחים רבים שלא האמינו, 
הם ביצעו סקרים לבד, יצאו לשטח ובדקו מה נותנת כל קופה 
בתחום התפתחות הילד, וחזרו אלינו עם מסקנה אחת, שמעוגנת 
במספרים ברורים: ב'כללית' המחירים הזולים ביותר, כשהפערים 
המחיר  לבין  ה'כללית'  מבוטח  משלם  שאותם  המחירים  בין 
שישלם מבוטח בכל קופה אחרת עומדים על מאות )!( ₪ לשנה. 
וכשזו המציאות, אין פלא שמספר המבוטחים רק נמצא בעליה 

מתמדת".

לקוחות מועדפים
הנתונים  את  היטב  שמכיר  מי  קונסקי,  הרב  של  ולדבריו 
הוא הציבור בעצמו. "כללית כיום אינה זקוקה לנופף בנתונים 
בעיתונות או בכל אמצעי אחר. אלו שמגיעים אלינו הם אנשים 
שעשו שיעורי בית, הם בדקו ומצאו שזהו המוצר המוצלח ביותר 
במחיר המוזל ביותר. הדבר בא לידי ביטוי בתחום התפתחות 

הילד כפי שאמרתי.
לא ידענו, אבל מתברר שזו רק הטבה אחת. הגב' קיבלביץ, 
מנהלת תחום מוצר ושירות במגזר החרדי ב'כללית', חושפת, 
כבדרך אגב, את מה שב'כללית' רואים כמובן מאליו. "ב'כללית' 
זכאי כל מבוטח לימי החלמה אחרי ניתוח. באם עבר ניתוח והיה 
מאושפז 5 לילות - הוא זכאי ל-6 ימי החלמה, בהחזר של 75% 

מההוצאה עד לתקרה של 550& ליום".
נחזור אל הרב קונסקי, שהאמת היא כי אנו מתקשים לעמוד 
בשטף הדיבור שלו. הוא מצביע על עוד ועוד יתרונות )"ושוב. 
אלו לא דברים שאני מנופף בהם. אני שומע עליהם מלקוחות 
הם  כי  ל'כללית',  הגיעו  הם  בגינה  הסיבה  שזו  שמסבירים 
בדקו ומצאו. אצלנו אנו רואים את כל הדברים הללו כמובנים 
מאליהם"(. אך ישנו שירות אחד שמצליח בכל זאת לתפוס את 

תשומת הלב:
בישראל,  מורה  שהיא  'כללית'  של  מבוטחת  עושה  "מה 
ונדרשת להיות בבית הספר בשעה שמונה, בעוד שהיא אמורה 

לעבור בדיקות דם במעבדה?" הוא שואל.
מה הכוונה, יוצאים מהבית בשבע, או מבקשים להשתחרר...

"ובכן, מבוטחת של 'כללית' אינה מכירה את האילוצים הללו. 
היא מגיעה לבית הספר, נכנסת לכיתה בשעה היעודה, ומזמינה 
- יום קודם לכן - שירות של 'בדיקות מעבדה עד הבית'. בשעה 
המסוכמת תגיע אליה אחות, שבמחיר של 35 ₪ תיקח ממנה את 
דגימות הדם ותאפשר לה לחזור לכיתה אחרי 2 דקות, בלי איחור, 

בלי לרוץ לקופה, בלי כלום".
לקוחות מועדפים, כבר אמרנו?

נותנים בשיניים
והרשימה עוד ארוכה, כשאנו בעצם בתחילתה. צריכים לראות 
רופא בלילה? בעוד מבוטח של קופה אחרת שובר את הראש 
בין ביקור בטר"ם לבין יציאה לחדר המיון הקרוב, הלקוחות של 
'כללית' רואים כמובן מאליו את השירות המאפשר להם להתייעץ 
עם רופא מומחה לרפואת ילדים מהשעה ארבע אחר הצהריים עד 
שש בבוקר. אגב, ישנה גם אפשרות להתייעץ חינם עם רופאים 
מקצועיים נוספים בשעות הערב והלילה, ועם אחיות מוסמכות 

במשך כל שעות היממה. 
בתכלית.  שונה  המצב  כאן  גם  ביום?  לייעוץ  זקוקים  ואם 
'כללית' מעניקה לרוכשי הביטוחים המשלימים שלה אפשרות 
לקבל חוות דעת שניה )או יותר( באמצעות פניה לאחד מ-2,000 
בעלות  בארץ,  הבריאות  במערכת  ביותר  מהבכירים  רופאים, 
סמלית של 150& בלבד )מלבד שר"פ הדסה בו העלות ליעוץ 
עומדת על 250&(. כל לקוח זכאי לייעוץ הזה עד שלוש פעמים 
זאת 4 פעמים  זכאים לעשות  גיל 60  ומבוטחים מעל  בשנה, 
בשנה. בקופות אחרות התעריף גבוה הרבה יותר. כך שהסכום 
שנותר למבוטח לשלם הוא גבוה פי כמה ויותר בהשוואה למה 

ש'כללית' נותנת.
ואם חלילה ימליץ הרופא על ניתוח? גם כאן ישנו חידוש 
מדהים. בקופות אחרות יידרשו לשלם על ניתוח שיבוצע בידי 
מנתח פרטי, במקרים מסוימים, סכום של 3,500& ויותר, אך 
ב'כללית פלטינום' משלמים את אותו הסכום, בערך, עם שינוי 
קטן: תקרת התשלום היא 2,000& למרבית הניתוחים, גם אם 
מדובר בניתוח מעקפים מורכב שעלותו בשוק הפרטי היא עשרות 

אלפי ₪.
השתתפויות העצמיות של הלקוחות במסגרת הפלטינום על 
פרטיים  ניתוחים  וישנם  מאוד,  נמוכות  הם  הניתוחים  מרבית 
שניתנים ללא השתתפות עצמית ללקוחות 'מושלם', דוגמת מרבית 

ניתוחי הקטרקט ועוד.
ועדיין זה לא הכל: במרפאות 'כללית סמייל' של 'כללית' 
מבוטחי תוכנית "כללית פלטינום" יכולים לקבל טיפולים עד 
60% הנחה בטיפולי אורתודנטיה כאשר מדובר בילדים עד גיל 

18, ועד הנחה של 50% מעלות הטיפול אם מדובר בבוגרים. 
שזקוקים  ילדים  כמה  ישנם  רגילה  חרדית  ובמשפחה  מאחר 
לטיפולי אורתודנטיה שעלותם עומדת על כ-12,000 ₪ לילד, 
תוכלו לעשות את החשבון לבד ולהבין מה המשמעות של 60% 

הנחה מהמחיר הזה. 
שקופת  קיבלביץ  הגב'  מזכירה  הללו,  היתרונות  כל  ולצד 
חולים, אחרי הכל, אינה רק מועדון הטבות, כשהמטרה העיקרית 
צורך.  ישנו  וכאשר  אם  ומשפחתו  החולה  עבור  להיות  היא 
"לא נעים לדבר על כך, אך צריך לחשוב גם על מצבים קשים 
ולוודא מי הקופה שנותנת את הכיסוי המושלם ביותר בזמן כזה. 
ושלא נדע ולא נזדקק, במצבים קשים כמו במקרה של חולים 
אונקולוגיים למשל, 'כללית פלטינום' מספקת סל תומך ומקיף 
מלבד הטיפולים וכל הנדרש, כשמדובר בדברים 'קטנים' כמו 
שמירה על חולה, החזרים על נסיעות לטיפולים, אביזרים מיוחדים 
בבית ועוד החזרים שיכולים להגיע לסכום של 100,000 ₪ כאשר 
מדובר בניתוחים או טיפולים בארץ או בחו"ל. תשאלו משפחות 
שמתמודדות עם מחלה קשה, ותגלו שבמקרים אלה, מי שמבוטח 
ב'כללית פלטינום' מרגיש שהוא נמצא בידיים הטובות ביותר".

זול, ועכשיו זול יותר
כמה עולה לנו כל הטוב הזה? אז זהו. שהביטוח שנחשב לזול 
ביותר עד היום, הופך כעת לזול עוד יותר. ב'כללית' עדכנו כי 
מה-1 יולי היתה הוזלה נוספת בדמי התשלום החודשיים בתוכניות 
'כללית מושלם זהב' ו'כללית פלטינום'. ההוזלה בתעריף החודשי 
חלה על כל קבוצות הגיל, בשתי התוכניות, כשסכום ההוזלה 

הגבוה ביותר הינו בגילאי 60 ומעלה.
'כללית' במחירי הביטוח המשלים, כך  היתרון הגדול של 
מתברר, מתחיל כבר מגיל הילדות, והוא משמעותי בעיקר עבור 
משפחות ברוכות ילדים. ב'כללית' משלמים על שלושה ילדים 
בלבד בביטוח משפחתי ומהילד הרביעי הביטוח חינם, וגם אצל 
שלושת הילדים הראשונים המחיר זול משמעותית בהשוואה 

למתחרים.

מווושלם, גם במחיר
בכל מקרה, להפחתה בתעריף החודשי ב'כללית מושלם זהב' 
ו'כללית פלטינום' משמעות גדולה בעיקר כאשר מדובר בתקציב 
של משפחה שכן היא מבטיחה חסכון של מעל 500& לשנה, בכל 

הרכב משפחתי, אל מול מכבי ומאוחדת.
נסכם אם כן במלה אחת שאומרת הכל: מוווושלם. רק תסכימו 

עמנו שמדובר במושלם מכל הבחינות, מכל צד שלא תרצו... 

מהפכת הפחתת התעריפים בביטוחי 
הבריאות של קופות החולים

"הביטוחים המשלימים 
של כללית, 'כללית 

מושלם זהב' ו'פלטינום', 
נחשבים לאלו שמספקים 

את הכיסוי המוצלח 
והרחב ביותר" • מושלם 

מכל הבחינות: מחירי 
הביטוחים המשלימים 
'כללית מושלם זהב' 

ו'פלטינום' הופחתו , וכעת 
הביטוח המשלים, שנחשב 

לטוב ולמוביל בישראל, 
הופך גם לביטוח הזול 

ביותר. לא מאמינים? תנו 
למספרים לדבר

ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

177231237647719הורים )25( + 2 ילדים

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

1962962721198903הורים )30( + 4 ילדים

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

251296302545612הורים )40( + 7 ילדים
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* כל המידע כפוף לתכניות כללית מושלם זהב ופלטינום ולתקופות האכשרה.

הבדל קטן של ספרה אחת

גם מחירי ההשתתפות של מבוטחי הביטוחים המשלימים של 
ע‘כללית’ נמוכים ממש: כך למשל בתחומי ריפוי בדיבור ורי

השתתפות  דמי   ₪  31 ישלמו  ‘כללית’  לקוחות  בעיסוק,  פוי 
בטיפול במכון שבהסדר עם הקופה, או החזר של עד 110 ₪ 
לטיפול במכון פרטי, על פי בחירת הלקוח. גם בטיפולי תרפיה 
רגשית שאינם בדיבור ובעיסוק, כמו רכיבה טיפולית לדוגמה, 
עדיין מבוטחי הביטוחים המשלימים של ‘כללית’ ישלמו רק 
45 ₪ לטיפול, בהשוואה ל-70 ₪ שגובים עבור טיפול זהה 
עב’מכבי’. שלא לדבר על התורים הארוכים שיש בקופות המת

חרות בשל היצע ספקים קטן יותר. 
את  לממש  יודע  והוא  הזה,  ליתרון  מודע  הציבור  ותתפלאו, 
עזכאותו לקבל את המוצר המוצלח ביותר. הרב אברהם קונס

קי, מנהל מחלקת מגזר חרדי ב’כללית’, אומר לנו ש”אני יכול 
לומר חד משמעית: אני מכיר מבוטחים רבים שלא האמינו, הם 
עביצעו סקרים לבד, יצאו לשטח ובדקו מה נותנת כל קופה בת

חום התפתחות הילד, וחזרו אלינו עם מסקנה אחת, שמעוגנת 
עבמספרים ברורים: ב’כללית’ המחירים הזולים ביותר, כשה

לבין  ‘הכללית’  מבוטח  משלם  שאותם  המחירים  בין  פערים 
המחיר שישלם מבטוח בכל קופה אחרת עומדים על מאות )!( 
רק  פלא שמספר המבוטחים  אין  וכשזו המציאות,  לשנה.   ₪

נמצא בעליה מתמדת”.

לקוחות מועדפים

ולדבריו של הרב קונסקי, מי שמכיר היטב את הנתונים הוא 
עהציבור בעצמו. “כללית כיום אינה זקוקה לנופף בנתונים בעי

אנשים  הם  אלינו  שמגיעים  אלו  אחר.  אמצעי  בכל  או  תונות 
המוצלח  המוצר  שזהו  ומצאו  בדקו  הם  בית,  שיעורי  שעשו 
עביותר במחיר המוזל ביותר. הדבר בא לידי ביטוי בתחום הת

פתחות הילד כפי שאמרתי, אך לא רק: האם ידעתם, למשל, 
שזקו פלטינום’  ‘מושלם  ביטוח  עם  ‘כללית’  של  עשלקוחה 

יכולה להגיע לבית החולים ‘שערי צדק’,  קה לניתוח קיסרי, 
של  בעלות  ביותר,  המומחה  הרופא  אצל  הניתוח  את  לבצע 
550-850 ₪ בלבד )תלוי בניתוח ראשון/שני ומעלה(, שהוא 
סכום ההשתתפות העצמית של המבוטח, כאשר עלות הניתוח 

בצורה פרטית יכולה להגיע ל-15,000 ₪?”
ידענו, אבל מתברר שזו רק הטבה אחת. הגב’ הדסה קי עלא 

בלביץ, מנהלת תחום מוצר ושירות במגזר החרדי ב’כללית’, 
חושפת, כבדרך אגב, את מה שב’כללית’ רואים כמובן מאליו. 
“ב’כללית’ זכאי כל מבוטח לימי החלמה אחרי ניתוח. באם 
עבר ניתוח והיה מאושפז 5 לילות - הוא זכאי ל-6 ימי החלמה, 

בהחזר של 75% מההוצאה עד לתקרה של 550 ₪ ליום”.
היא  הזו,  הזכות  את  לנצל  שיכולה  “מי  לפואנטה.  חכו  אבל 
יולדת שעברה קיסרי. היא זכאית להבראה של 6 לילות נוספים 
בהחזר של 75% מהוצאה עד 550 ₪ ליום מלבד ההחזר הרגיל 
עשמגיע לה כהבראה לאחר לידה, כך שהיא יכולה לקבל הש

תתפות ב- 12 לילות של ימי החלמה בהתאם למספר הלידות 

בשילוב הזכאות שלה בזהב ובפלטינום”. 
נחזור אל הרב קונסקי, שהאמת היא כי אנו מתקשים לעמוד 
בשטף הדיבור שלו. הוא מצביע על עוד ועוד יתרונות )“ושוב. 
אלו לא דברים שאני מנופף בהם. אני שומע עליהם מלקוחות 
הם  כי  ל’כללית’,  הגיעו  הם  בגינה  הסיבה  שזו  שמסבירים 
כמובנים  הללו  הדברים  בכל  רואים  אנו  אצלנו  ומצאו.  בדקו 
לתפוס  זאת  בכל  שמצליח  אחד  שירות  ישנו  אך  מאליהם”(. 

את תשומת הלב:
ונד ‘כללית’ שהיא מורה בישראל  ע“מה עושה מבוטחת של 

אמורה  שהיא  בעוד  שמונה,  בשעה  הספר  בבית  להיות  רשת 
לעבור בדיקות דם במעבדה?” הוא שואל.

מה הכוונה, יוצאים מהבית בשבע, או מבקשים להשתחרר...
האילוצים  את  מכירה  אינה  ‘כללית’  של  מבוטחת  “ובכן, 
הללו. היא מגיעה לבית הספר, נכנסת לכיתה בשעה היעודה, 
עד  מעבדה  ‘בדיקות  של  שירות   - לכן  קודם  יום   - ומזמינה 
 35 הבית’. בשעה המסוכמת תגיע אליה אחות, שבמחיר של 
לכיתה  לחזור  לה  ותאפשר  הדם  דגימות  את  ממנה  תיקח   ₪

אחרי 2 דקות, בלי איחור, בלי לרוץ לקופה, בלי כלום”.
לקוחות מועדפים, כבר אמרנו?

נותנים בשיניים

והרשימה עוד ארוכה, כשאנו בעצם בתחילתה. צריכים לראות 
רופא בלילה? בעוד מבוטח של קופה אחרת שובר את הראש 
בין ביקור בטר”ם לבין יציאה לחדר המיון הקרוב, הלקוחות 
של ‘כללית’ רואים כמובן מאליו את השירות המאפשר להם 
להתייעץ עם רופא מומחה לרפואת ילדים מהשעה ארבע אחר 
להתייעץ  אפשרות  גם  ישנה  אגב,  בבוקר.  שש  עד  הצהריים 
חינם עם רופאים מקצועיים נוספים בשעות הערב והלילה, ועם 

אחיות מוסמכות במשך כל שעות היממה. 
בתכלית.  שונה  המצב  כאן  גם  ביום?  לייעוץ  זקוקים  ואם 
אפש שלה  המשלימים  הביטוחים  לרוכשי  מעניקה  ע‘כללית’ 

רות לקבל חוות דעת שנייה )או יותר( באמצעות פנייה לאחד 
מ-2,000 רופאים, מהבכירים ביותר במערכת הבריאות בארץ, 
150 ₪ בלבד )מלבד שר”פ הדסה בו העע  בעלות סמלית של

לות ליעוץ עומדת על 250 ₪(. כל לקוח זכאי לייעוץ הזה עד 
לעשות  זכאים   60 גיל  מעל  ומבוטחים  בשנה,  פעמים  שלוש 
הרבה  גבוה  התעריף  אחרות  בקופות  בשנה.  פעמים   4 זאת 
יותר. כך שהסכום שנותר למבוטח לשלם הוא גבוה פי כמה 

ויותר בהשוואה למה ש’כללית’ נותנת.
חידוש  ישנו  כאן  גם  ניתוח?  על  הרופא  ימליץ  חלילה  ואם 
מדהים. בקופות אחרות ידרשו לשלם על ניתוח שיבוצע בידי 
מנתח פרטי, במקרים מסוימים, סכום של 3,500 ש”ח ויותר, 
אך ב’כללית פלטינום’ משלמים את אותו הסכום, בערך, עם 
שינוי קטן: תיקרת התשלום היא 2,000 ₪ למרבית הניתוחים, 
גם אם מדובר בניתוח מעקפים מורכב שעלותו בשוק הפרטי 

היא עשרות אלפי ₪.
על  הפלטינום  במסגרת  הלקוחות  של  העצמיות  השתתפויות 
פרטיים  ניתוחים  וישנם  מאוד,  נמוכות  הם  הניתוחים  מרבית 
דוגמת  ‘מושלם’,  ללקוחות  עצמית  השתתפות  ללא  שניתנים 

מרבית ניתוחי הקטרקט ועוד.

‘כללית’  של  סמייל’  ‘כללית  במרפאות  הכל:  לא  זה  ועדיין 
מבוטחי תוכנית “כללית פלטינום” יכולים לקבל טיפולים עד 
60% הנחה בטיפולי אורתודנטיה כאשר מדובר בילדים עד גיל 
18, ועד הנחה של 50% מעלות הטיפול אם מדובר בבוגרים. 
שזקוקים  ילדים  כמה  ישנם  רגילה  חרדית  ובמשפחה  מאחר 
לטיפולי אורתודנטיה שעלותם עומדת על כ-12,000 ₪ לילד, 
של  המשמעות  מה  ולהבין  לבד  החשבון  את  לעשות  תוכלו 

60% הנחה מהמחיר הזה. 
עולצד כל היתרונות הללו, מזכירה הגב’ קיבלביץ שקופת חו

לים, אחרי הכל, אינה רק מועדון הטבות, כשהמטרה העיקרית 
צורך.  ישנו  וכאשר  אם  ומשפחתו  החולה  עבור  להיות  היא 
“לא נעים לדבר על כך, אך צריך לחשוב גם על מצבים קשים 
בזמן  ביותר  המושלם  הכיסוי  את  שנותנת  הקופה  מי  ולוודא 
כמו במקרה של  נזדקק, במצבים קשים  ולא  נדע  ושלא  כזה. 
סל  מספקת  פלטינום’  ‘כללית  למשל,  אונקולוגיים  חולים 
תומך ומקיף מלבד הטיפולים וכל הנדרש, כשמדובר בדברים 
‘קטנים’ כמו שמירה על חולה, החזרים על נסיעות לטיפולים, 
אביזרים מיוחדים בבית ועוד החזרים שיכולים להגיע לסכום 
של 100,000 ₪ כאשר מדובר בניתוחים או טיפולים בארץ או 
בחו”ל. תשאלו משפחות שמתמודדות עם מחלה קשה, ותגלו 
שבמקרים אלו, מי שמבוטח ב’כללית פלטינום’ מרגיש שהוא 

נמצא בידיים הטובות ביותר”.

זול, ועכשיו זול יותר

כמה עולה לנו כל הטוב הזה? אז זהו. שהביטוח שנחשב לזול 
יותר. ב’כללית’ עדכנו  ביותר עד היום, הופך כעת לזול עוד 
כי מה-1 ליולי הייתה הוזלה נוספת בדמי התשלום החודשיים 
ההוזלה  פלטינום’.  ו’כללית  זהב’  מושלם  ‘כללית  בתוכניות 
בתעריף החודשי חלה על כל קבוצות הגיל, בשתי התוכניות, 

כשסכום ההוזלה הגבוה ביותר הינו בגילאי 60 ומעלה.
עהיתרון הגדול של ‘כללית’ במחירי הביטוח המשלים, כך מת

ברר, מתחיל כבר מגיל הילדות, והוא משמעותי בעיקר עבור 
יל ילדים. ב’כללית’ משלמים על שלושה  עמשפחות ברוכות 

חינם,  הביטוח  הרביעי  ומהילד  משפחתי  בביטוח  בלבד  דים 
משמעותית  זול  המחיר  הראשונים  הילדים  שלושת  אצל  וגם 

בהשוואה למתחרים.

מווושלם, גם במחיר

בכל מקרה, להפחתה בתעריף החודשי ב’כללית מושלם זהב’ 
עו’כללית פלטינום’ משמעות גדולה בעיקר כאשר מדובר בת

קציב של משפחה שכן היא מבטיחה חיסכון של מעל 500 ₪ 
לשנה, בכל הרכב משפחתי, למול מכבי ומאוחדת.

נסכם אם כן במילה אחת שאומרת הכל: מוווושלם. רק תסכימו 
עמנו שמדובר במושלם מכל הבחינות, מכל צד שלא תרצו... 
עכל המידע כפוף לתכניות כללית מושלם זהב ופלטינום ולת

קופות האכשרה

הביטוחים המשלימים של כללית, ‘כללית מושלם זהב’ ו’פלטינום’, 
נחשבים לאלו שמספקים את הכיסוי המוצלח והרחב ביותר⋅

 מושלם מכל הבחינות: מחירי הביטוחים המשלימים ‘כללית מושלם 
זהב’ ו’פלטינום’ הופחתו, וכעת הביטוח המשלים שנחשב לטוב 

ולמוביל בישראל הופך גם לביטוח הזול ביותר. לא מאמינים? תנו 
למספרים לדבר
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י. יצהר

בדי לערוך  שמבקש  מי  שכל  השאלה  זו  העוקץ?  פה  עאיפה 
שואל  המשלימים  הביטוחים  בשוק  תלויה  ולא  אמיתית  קה 
את עצמו, כשהוא בטוח שאם יחפש - גם ימצא את התשובה 
שחייבת להסתתר מתחת. הרי לא יתכן מצב שבו המוצר יהיה 
גם טוב, גם מוצלח, גם הכי טוב וגם הכי זול. ההיגיון הבריא 
פשוטה  המסקנה  אלו  שבמקרים  יודע  הישראלי  האזרח  של 
וחדה: אם הוא זול, כנראה שהוא בעייתי. אם הוא אכן מוצלח, 
מסתבר שהוא יהיה הכי יקר. הרי אי אפשר להחזיק את המקל 

משני קצותיו וליהנות ממוצר שהוא גם מוצלח וגם זול. 
ובכל זאת, ישראלים רבים, ובעיקר כאלו שנמנים על הציבור 
מידי  מצטרפים  בבריאות,  ש’מבין’  לציבור  שנחשב  החרדי 
משום  ובעיקר  גם  ל’כללית’,  וגובר  הולך  שרק  בקצב  שנה 
זהב’  מושלם  ‘כללית  הקופה,  של  המשלימים  שהביטוחים 
עו’פלטינום’, נחשבים לאלו שמספקים את הכיסוי הרחב והמ

קצועי ביותר. 
מה יש בביטוחים המשלימים של ‘כללית’, ואם להדגיש: מהו 
הדבר שהופך את הביטוחים הללו למוצר מוצלח כל כך? כבר 
נוסף: אם הביטו ענגיע לכך. אך קודם לכן חשוב לדעת פרט 

חים הללו היו הזולים ביותר עד היום, הרי שמעתה, החל מה-1 
עליולי, עם מהלך ההוזלה הכללי שעובר על כל תחום הביטו
למש הפך  הזה  המוצר  החולים,  קופות  של  המשלימים  עחים 

תלם עוד יותר. ואם לדייק: המוצר המוצלח ביותר למשפחה 
החרדית  המשפחה  עבור  ביותר  הזול  מעכשיו  הוא  החרדית, 

בהשוואה למכבי ומאוחדת.

מושלם מכל הבחינות

מהו ה’משלים’ שמתברר שהוא מושלם כל כך? לשם כך יש 
צורך בהקדמה קצרה. נכון להיום, אזרחי ישראל כולם זכאים 
הבריאות  מוצרי  של  הבסיסי  הרובד  את  בריאות שכולל  לסל 
כמו ביקורי רופא, תרופות שגרתיות, אשפוזים וכו’, כשלכל זה 
אתם זכאים במסגרת ‘סל הבריאות’ מכח חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי. אך מעבר לכך יש את התחום הנוסף והמורחב, והוא 
כולל את השירותים שאנו צורכים אותם בשגרה אם כי אנו לא 

זכאים להם מכח הסל הבסיסי.
במה מדובר. ובכן, ניקח לדוגמא התייעצות עם רופא מומחה 
באופן פרטי או מה שאנו מכנים כ’חוות דעת שניה’, ניתוחים 
עפרטיים יקרים בארץ או בחו”ל, תרופות יקרות מחוץ לסל הב

ריאות, טיפולי התפתחות הילד, אביזרים אורתופדים וכדומה, 
נותנים לנו  כל המוצרים הללו הם מוצרים משלימים שאותם 
כפי  או  נוספים(,  בריאות  )שירותי  השב”ן  במסגרת  הקופות 
שאנו מכירים בעגה המקובלת ‘ביטוח משלים’. ובתחום הזה, 
עכך מתברר, הקומה שבה נמצאים לקוחות ‘כללית’ גבוהה בה

רבה מהקומות בהן נמצאים מבוטחי הקופות האחרות. 
הנושא  עם  נתחיל  התחומים.  בכל  ביטוי?  לידי  בא  זה  היכן 
עשמוכר למשפחות רבות שבהן אחד הילדים או יותר זקוק לטי
באב המדובר  אם  הילד,  במסגרת התפתחות  עפולים מקדמים 

חון דידקטי או תרפיה כלשהי. ההבדל בין השירות שמעניקה 
ע‘כללית’ ללקוחותיה מתחיל מהשלב הראשוני של טרום הטי

פול: בעוד ספקי שירותי בריאות אחרים דורשים מההורים או 
מהצוות החינוכי בגן או בבית הספר למלא שאלונים, לקבוע 
יותר לביקור אצלו,  תור לרופא, להמתין שלושה חודשים או 
ואז  הרלוונטי  בתחום  לאבחון  הפנייה  לקבל  מכן  לאחר  ורק 

להמתין שוב חודשים ארוכים לאבחון, ועוד תקופה ממושכת 
עוארוכה לא פחות עד לקבלת הטיפול, ב’כללית מושלם’ חו

סכים להורים ויותר מכך לילדים את הזמן היקר. איך? ובכן, 
כמובן,  לכך  זכאים  ונמצאו  שאובחנו  אלו  'כללית',  לקוחות 
לטיפול  הפנייה  הילדים  או  המשפחה  מרופא  לקבל  יכולים 
עם  העובדים  למכונים  לפנות  גם  יכולים  הם  כאשר  הדרוש, 
שחיה  טיפולית,  רכיבה  הבאים:  בתחומים  מושלם”  “כללית 
טיפול  ויצירה,  בהבעה  טיפול  טיפולי,  ספורט  טיפולית, 
תנועה  באמצעות  טיפול  במוזיקה,  טיפול  חזותית,  באומנות 
ומחול, טיפול באמצעות דרמה, פסיכודרמה, טיפול באמצעות 
בסכומים  בלבד  עצמית  השתתפות  והתשלום:  ביבליותרפיה. 

השווים לכל נפש.
את  לקבל  היכולים  הילדים  בגילאי  נעוץ  נוסף  חשוב  הבדל 
השירותים הנמצאים תחת המטריה של ‘התפתחות הילד’ וכן 
בעלויות. ב’כללית מושלם זהב’ וב’כללית פלטינום’ מקבלים 
הלקוחות סל של טיפולים פרא רפואיים או טיפולים רגשיים 
עד גיל 18, בעוד ביתר הקופות המימון ניתן לרוב רק בגילאים 

הצעירים יותר, 5 עד 15.
וכל הטוב הזה מגיע עם תג מחיר נמוך ביותר. המחירים של 
ע‘כללית’ נמוכים בצורה מוכחת בהשוואה למתחרים ללא פגי

ל-18  זכאים  ‘כללית’  לקוחות  למשל  כך  הסל.  במרכיבי  עה 
עטיפולים בשנה להתפתחות הילד, כאשר מבוטחי ‘כללית מו

שלם’ זכאים לתקרה של עד 45 טיפולים בשנה בהתאם לגיל 
‘פלטינום’  מבוטחי  די:  לא  בכך  וכאילו  הטיפול.  וסוג  הילד 
25 טיפולים בכל שנה בתחומי הטיפול הבאים:  זכאים לעוד 
וטיפולים  טיפולית  שחייה  טיפולי,  ספורט  טיפולית,  רכיבה 
עבהבעה ויצירה, בהמשך לסדרת הטיפולים שמעניק להם הבי

טיפולים   70 עד  לתקרה של  מגיעים  כך שהם  טוח המושלם, 
שנתיים בתחומים שונים. 

מהפכת הפחתת התעריפים בביטוחי הבריאות של קופות החולים

ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ

| י. יצהר |

איפה פה העוקץ? זו השאלה שכל מי שמבקש לערוך בדיקה 
אמיתית ולא תלויה בשוק הביטוחים המשלימים שואל את עצמו, 
את התשובה שחייבת  ימצא  גם   - יחפש  בטוח שאם  כשהוא 
להסתתר מתחת. הרי לא יתכן מצב שבו המוצר יהיה גם טוב, 
גם מוצלח, גם הכי טוב וגם הכי זול. ההיגיון הבריא של האזרח 
הישראלי יודע, שבמקרים אלה המסקנה פשוטה וחדה: אם הוא 
זול, כנראה שהוא בעייתי. אם הוא אכן מוצלח, מסתבר שהוא 
יהיה הכי יקר. הרי אי אפשר להחזיק את המקל משני קצותיו 

וליהנות ממוצר שהוא גם מוצלח וגם זול. 
ובכל זאת, ישראלים רבים, ובעיקר כאלה שנמנים על הציבור 
החרדי שנחשב לציבור ש'מבין' בבריאות, מצטרפים מדי שנה 
בקצב שרק הולך וגובר ל'כללית', גם ובעיקר משום שהביטוחים 
המשלימים של הקופה, 'כללית מושלם זהב' ו'פלטינום', נחשבים 

לאלה שמספקים את הכיסוי הרחב והמקצועי ביותר. 
מה יש בביטוחים המשלימים של 'כללית', ואם להדגיש: מהו 
הדבר שהופך את הביטוחים הללו למוצר מוצלח כל כך? כבר 
נגיע לכך. אך קודם לכן חשוב לדעת פרט נוסף: אם הביטוחים 
מה-1  החל  שמעתה,  הרי  היום,  עד  ביותר  הזולים  היו  הללו 
ביולי, עם מהלך ההוזלה הכללי שעובר על כל תחום הביטוחים 
המשלימים של קופות החולים, המוצר הזה הפך למשתלם עוד 
יותר. ואם לדייק: המוצר המוצלח ביותר למשפחה החרדית, הוא 
מעכשיו הזול ביותר עבור המשפחה החרדית, בהשוואה למכבי 

ולמאוחדת.

מושלם מכל הבחינות
מהו ה'משלים' שמתברר שהוא מושלם כל כך? לשם כך יש 
צורך בהקדמה קצרה. נכון להיום, אזרחי ישראל כולם זכאים 
לסל בריאות שכולל את הרובד הבסיסי של מוצרי הבריאות, כמו 
ביקורי רופא, תרופות שיגרתיות, אשפוזים וכו', כשלכל זה אתם 
זכאים במסגרת 'סל הבריאות' מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 
אך מעבר לכך יש את התחום הנוסף והמורחב, והוא כולל את 
השירותים שאנו צורכים אותם בשיגרה אם כי אנו לא זכאים להם 

מכח הסל הבסיסי.
רופא  עם  התייעצות  לדוגמא  ניקח  ובכן,  מדובר.  במה 
מומחה באופן פרטי או מה שאנו מכנים כ'חוות דעת שניה', 
ניתוחים פרטיים יקרים בארץ או בחו"ל, תרופות יקרות מחוץ 
לסל הבריאות, טיפולי התפתחות הילד, אביזרים אורתופדיים 
וכדומה, כל המוצרים הללו הם מוצרים משלימים שאותם נותנים 
לנו הקופות במסגרת השב"ן )שירותי בריאות נוספים(, או כפי 
שאנו מכירים בעגה המקובלת 'ביטוח משלים'. ובתחום הזה, כך 

מתברר, הקומה שבה נמצאים לקוחות 'כללית' גבוהה בהרבה 
מהקומות בהן נמצאים מבוטחי הקופות האחרות. 

היכן זה בא לידי ביטוי? בכל התחומים. נתחיל עם הנושא 
זקוק  יותר  או  הילדים  אחד  שבהן  רבות  למשפחות  שמוכר 
לטיפולים מקדמים במסגרת התפתחות הילד, אם המדובר באבחון 
דידקטי או תרפיה כלשהי. ההבדל בין השירות שמעניקה 'כללית' 
ללקוחותיה מתחיל מהשלב הראשוני של טרום הטיפול: בעוד 
מהצוות  או  מההורים  דורשים  אחרים  בריאות  שירותי  ספקי 
החינוכי בגן או בבית הספר למלא שאלונים, לקבוע תור לרופא, 
לאחר  ורק  אצלו,  לביקור  יותר  או  חודשים  שלושה  להמתין 
מכן לקבל הפניה לאבחון בתחום הרלוונטי ואז להמתין שוב 
לא  וארוכה  ועוד תקופה ממושכת  חודשים ארוכים לאבחון, 
פחות עד לקבלת הטיפול, ב'כללית מושלם' חוסכים להורים, 
ויותר מכך לילדים, את הזמן היקר. איך? ובכן, לקוחות 'כללית', 
אלה שאובחנו ונמצאו זכאים לכך כמובן, יכולים לקבל מרופא 
המשפחה או הילדים הפניה לטיפול הדרוש, כאשר הם יכולים גם 
לפנות למכונים העובדים עם "כללית מושלם" בתחומים הבאים: 
רכיבה טיפולית, שחיה טיפולית, פעילות גופנית טיפולית, טיפול 
בהבעה וביצירה, טיפול באומנות חזותית, טיפול במוזיקה, טיפול 
באמצעות תנועה ומחול, טיפול באמצעות דרמה, פסיכודרמה, 
טיפול באמצעות ביבליותרפיה. והתשלום: השתתפות עצמית 

בלבד, בסכומים השווים לכל נפש.
הבדל חשוב נוסף נעוץ בגילאי הילדים היכולים לקבל את 
השירותים הנמצאים תחת המטריה של 'התפתחות הילד' וכן 
בעלויות. ב'כללית מושלם זהב' וב'כללית פלטינום' מקבלים 
הלקוחות סל של טיפולים פרא רפואיים או טיפולים רגשיים 
עד גיל 18, בעוד ביתר הקופות המימון ניתן לרוב רק בגילאים 

הצעירים יותר, 5 עד 15.
וכל הטוב הזה מגיע עם תג מחיר נמוך ביותר. המחירים של 
'כללית' נמוכים בצורה מוכחת בהשוואה למתחרים ללא פגיעה 
במרכיבי הסל. כך למשל לקוחות כללית זכאים ל-18 טיפולים 
בשנה להתפתחות הילד, כאשר מבוטחי 'כללית מושלם' זכאים 
וסוג  הילד  לגיל  בהתאם  בשנה  טיפולים   45 עד  של  לתקרה 
הטיפול. וכאילו בכך לא די: מבוטחי 'פלטינום' זכאים לעוד 25 
טיפולים בכל שנה בתחומי הטיפול הבאים: רכיבה טיפולית, 
בהבעה  וטיפולים  טיפולית  שחיה  טיפולית,  גופנית  פעילות 
הביטוח  להם  שמעניק  הטיפולים  לסדרת  בהמשך  וביצירה, 
המושלם, כך שהם מגיעים לתקרה של עד 70 טיפולים שנתיים 

בתחומים שונים. 

הבדל קטן של ספרה אחת
גם מחירי ההשתתפות של מבוטחי הביטוחים המשלימים של 

'כללית' נמוכים ממש: כך למשל, בתחומי ריפוי בדיבור ודיבור 
בעיסוק, לקוחות 'כללית' ישלמו 31& דמי השתתפות בטיפול 
במכון שבהסדר עם הקופה, או החזר של עד 110& לטיפול 
במכון פרטי, על פי בחירת הלקוח. גם בטיפולי תרפיה רגשית 
שאינם בדיבור ובעיסוק, כמו רכיבה טיפולית לדוגמה, עדיין 
'כללית' ישלמו רק 45&  מבוטחי הביטוחים המשלימים של 
לטיפול, בהשוואה ל-70 ₪ שגובים עבור טיפול זהה ב'מכבי'. 
שלא לדבר על התורים הארוכים שיש בקופות המתחרות בשל 

היצע ספקים קטן יותר. 
ותתפלאו, הציבור מודע ליתרון הזה, והוא יודע לממש את 
זכאותו לקבל את המוצר המוצלח ביותר. הרב אברהם קונסקי, 
יכול  "אני  לנו:  אומר  ב'כללית',  חרדי  מגזר  מחלקת  מנהל 
לומר חד משמעית: אני מכיר מבוטחים רבים שלא האמינו, 
הם ביצעו סקרים לבד, יצאו לשטח ובדקו מה נותנת כל קופה 
בתחום התפתחות הילד, וחזרו אלינו עם מסקנה אחת, שמעוגנת 
במספרים ברורים: ב'כללית' המחירים הזולים ביותר, כשהפערים 
המחיר  לבין  ה'כללית'  מבוטח  משלם  שאותם  המחירים  בין 
שישלם מבוטח בכל קופה אחרת עומדים על מאות )!( ₪ לשנה. 
וכשזו המציאות, אין פלא שמספר המבוטחים רק נמצא בעליה 

מתמדת".

לקוחות מועדפים
הנתונים  את  היטב  שמכיר  מי  קונסקי,  הרב  של  ולדבריו 
הוא הציבור בעצמו. "כללית כיום אינה זקוקה לנופף בנתונים 
בעיתונות או בכל אמצעי אחר. אלו שמגיעים אלינו הם אנשים 
שעשו שיעורי בית, הם בדקו ומצאו שזהו המוצר המוצלח ביותר 
במחיר המוזל ביותר. הדבר בא לידי ביטוי בתחום התפתחות 

הילד כפי שאמרתי.
לא ידענו, אבל מתברר שזו רק הטבה אחת. הגב' קיבלביץ, 
מנהלת תחום מוצר ושירות במגזר החרדי ב'כללית', חושפת, 
כבדרך אגב, את מה שב'כללית' רואים כמובן מאליו. "ב'כללית' 
זכאי כל מבוטח לימי החלמה אחרי ניתוח. באם עבר ניתוח והיה 
מאושפז 5 לילות - הוא זכאי ל-6 ימי החלמה, בהחזר של 75% 

מההוצאה עד לתקרה של 550& ליום".
נחזור אל הרב קונסקי, שהאמת היא כי אנו מתקשים לעמוד 
בשטף הדיבור שלו. הוא מצביע על עוד ועוד יתרונות )"ושוב. 
אלו לא דברים שאני מנופף בהם. אני שומע עליהם מלקוחות 
הם  כי  ל'כללית',  הגיעו  הם  בגינה  הסיבה  שזו  שמסבירים 
בדקו ומצאו. אצלנו אנו רואים את כל הדברים הללו כמובנים 
מאליהם"(. אך ישנו שירות אחד שמצליח בכל זאת לתפוס את 

תשומת הלב:
בישראל,  מורה  שהיא  'כללית'  של  מבוטחת  עושה  "מה 
ונדרשת להיות בבית הספר בשעה שמונה, בעוד שהיא אמורה 

לעבור בדיקות דם במעבדה?" הוא שואל.
מה הכוונה, יוצאים מהבית בשבע, או מבקשים להשתחרר...

"ובכן, מבוטחת של 'כללית' אינה מכירה את האילוצים הללו. 
היא מגיעה לבית הספר, נכנסת לכיתה בשעה היעודה, ומזמינה 
- יום קודם לכן - שירות של 'בדיקות מעבדה עד הבית'. בשעה 
המסוכמת תגיע אליה אחות, שבמחיר של 35 ₪ תיקח ממנה את 
דגימות הדם ותאפשר לה לחזור לכיתה אחרי 2 דקות, בלי איחור, 

בלי לרוץ לקופה, בלי כלום".
לקוחות מועדפים, כבר אמרנו?

נותנים בשיניים
והרשימה עוד ארוכה, כשאנו בעצם בתחילתה. צריכים לראות 
רופא בלילה? בעוד מבוטח של קופה אחרת שובר את הראש 
בין ביקור בטר"ם לבין יציאה לחדר המיון הקרוב, הלקוחות של 
'כללית' רואים כמובן מאליו את השירות המאפשר להם להתייעץ 
עם רופא מומחה לרפואת ילדים מהשעה ארבע אחר הצהריים עד 
שש בבוקר. אגב, ישנה גם אפשרות להתייעץ חינם עם רופאים 
מקצועיים נוספים בשעות הערב והלילה, ועם אחיות מוסמכות 

במשך כל שעות היממה. 
בתכלית.  שונה  המצב  כאן  גם  ביום?  לייעוץ  זקוקים  ואם 
'כללית' מעניקה לרוכשי הביטוחים המשלימים שלה אפשרות 
לקבל חוות דעת שניה )או יותר( באמצעות פניה לאחד מ-2,000 
בעלות  בארץ,  הבריאות  במערכת  ביותר  מהבכירים  רופאים, 
סמלית של 150& בלבד )מלבד שר"פ הדסה בו העלות ליעוץ 
עומדת על 250&(. כל לקוח זכאי לייעוץ הזה עד שלוש פעמים 
זאת 4 פעמים  זכאים לעשות  גיל 60  ומבוטחים מעל  בשנה, 
בשנה. בקופות אחרות התעריף גבוה הרבה יותר. כך שהסכום 
שנותר למבוטח לשלם הוא גבוה פי כמה ויותר בהשוואה למה 

ש'כללית' נותנת.
ואם חלילה ימליץ הרופא על ניתוח? גם כאן ישנו חידוש 
מדהים. בקופות אחרות יידרשו לשלם על ניתוח שיבוצע בידי 
מנתח פרטי, במקרים מסוימים, סכום של 3,500& ויותר, אך 
ב'כללית פלטינום' משלמים את אותו הסכום, בערך, עם שינוי 
קטן: תקרת התשלום היא 2,000& למרבית הניתוחים, גם אם 
מדובר בניתוח מעקפים מורכב שעלותו בשוק הפרטי היא עשרות 

אלפי ₪.
השתתפויות העצמיות של הלקוחות במסגרת הפלטינום על 
פרטיים  ניתוחים  וישנם  מאוד,  נמוכות  הם  הניתוחים  מרבית 
שניתנים ללא השתתפות עצמית ללקוחות 'מושלם', דוגמת מרבית 

ניתוחי הקטרקט ועוד.
ועדיין זה לא הכל: במרפאות 'כללית סמייל' של 'כללית' 
מבוטחי תוכנית "כללית פלטינום" יכולים לקבל טיפולים עד 
60% הנחה בטיפולי אורתודנטיה כאשר מדובר בילדים עד גיל 

18, ועד הנחה של 50% מעלות הטיפול אם מדובר בבוגרים. 
שזקוקים  ילדים  כמה  ישנם  רגילה  חרדית  ובמשפחה  מאחר 
לטיפולי אורתודנטיה שעלותם עומדת על כ-12,000 ₪ לילד, 
תוכלו לעשות את החשבון לבד ולהבין מה המשמעות של 60% 

הנחה מהמחיר הזה. 
שקופת  קיבלביץ  הגב'  מזכירה  הללו,  היתרונות  כל  ולצד 
חולים, אחרי הכל, אינה רק מועדון הטבות, כשהמטרה העיקרית 
צורך.  ישנו  וכאשר  אם  ומשפחתו  החולה  עבור  להיות  היא 
"לא נעים לדבר על כך, אך צריך לחשוב גם על מצבים קשים 
ולוודא מי הקופה שנותנת את הכיסוי המושלם ביותר בזמן כזה. 
ושלא נדע ולא נזדקק, במצבים קשים כמו במקרה של חולים 
אונקולוגיים למשל, 'כללית פלטינום' מספקת סל תומך ומקיף 
מלבד הטיפולים וכל הנדרש, כשמדובר בדברים 'קטנים' כמו 
שמירה על חולה, החזרים על נסיעות לטיפולים, אביזרים מיוחדים 
בבית ועוד החזרים שיכולים להגיע לסכום של 100,000 ₪ כאשר 
מדובר בניתוחים או טיפולים בארץ או בחו"ל. תשאלו משפחות 
שמתמודדות עם מחלה קשה, ותגלו שבמקרים אלה, מי שמבוטח 
ב'כללית פלטינום' מרגיש שהוא נמצא בידיים הטובות ביותר".

זול, ועכשיו זול יותר
כמה עולה לנו כל הטוב הזה? אז זהו. שהביטוח שנחשב לזול 
ביותר עד היום, הופך כעת לזול עוד יותר. ב'כללית' עדכנו כי 
מה-1 יולי היתה הוזלה נוספת בדמי התשלום החודשיים בתוכניות 
'כללית מושלם זהב' ו'כללית פלטינום'. ההוזלה בתעריף החודשי 
חלה על כל קבוצות הגיל, בשתי התוכניות, כשסכום ההוזלה 

הגבוה ביותר הינו בגילאי 60 ומעלה.
'כללית' במחירי הביטוח המשלים, כך  היתרון הגדול של 
מתברר, מתחיל כבר מגיל הילדות, והוא משמעותי בעיקר עבור 
משפחות ברוכות ילדים. ב'כללית' משלמים על שלושה ילדים 
בלבד בביטוח משפחתי ומהילד הרביעי הביטוח חינם, וגם אצל 
שלושת הילדים הראשונים המחיר זול משמעותית בהשוואה 

למתחרים.

מווושלם, גם במחיר
בכל מקרה, להפחתה בתעריף החודשי ב'כללית מושלם זהב' 
ו'כללית פלטינום' משמעות גדולה בעיקר כאשר מדובר בתקציב 
של משפחה שכן היא מבטיחה חסכון של מעל 500& לשנה, בכל 

הרכב משפחתי, אל מול מכבי ומאוחדת.
נסכם אם כן במלה אחת שאומרת הכל: מוווושלם. רק תסכימו 

עמנו שמדובר במושלם מכל הבחינות, מכל צד שלא תרצו... 

מהפכת הפחתת התעריפים בביטוחי 
הבריאות של קופות החולים

"הביטוחים המשלימים 
של כללית, 'כללית 

מושלם זהב' ו'פלטינום', 
נחשבים לאלו שמספקים 

את הכיסוי המוצלח 
והרחב ביותר" • מושלם 

מכל הבחינות: מחירי 
הביטוחים המשלימים 
'כללית מושלם זהב' 

ו'פלטינום' הופחתו , וכעת 
הביטוח המשלים, שנחשב 

לטוב ולמוביל בישראל, 
הופך גם לביטוח הזול 

ביותר. לא מאמינים? תנו 
למספרים לדבר

ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

177231237647719הורים )25( + 2 ילדים

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

1962962721198903הורים )30( + 4 ילדים

כללית זהב הרכב משפחתי
מאוחדת מכבי זהב + שלי+ פלטינום

עדיף + שיא
חיסכון שנתי מול 

מכבי
חיסכון שנתי 
מול מאוחדת

251296302545612הורים )40( + 7 ילדים
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* כל המידע כפוף לתכניות כללית מושלם זהב ופלטינום ולתקופות האכשרה.

הבדל קטן של ספרה אחת

גם מחירי ההשתתפות של מבוטחי הביטוחים המשלימים של 
ע‘כללית’ נמוכים ממש: כך למשל בתחומי ריפוי בדיבור ורי

השתתפות  דמי   ₪  31 ישלמו  ‘כללית’  לקוחות  בעיסוק,  פוי 
בטיפול במכון שבהסדר עם הקופה, או החזר של עד 110 ₪ 
לטיפול במכון פרטי, על פי בחירת הלקוח. גם בטיפולי תרפיה 
רגשית שאינם בדיבור ובעיסוק, כמו רכיבה טיפולית לדוגמה, 
עדיין מבוטחי הביטוחים המשלימים של ‘כללית’ ישלמו רק 
45 ₪ לטיפול, בהשוואה ל-70 ₪ שגובים עבור טיפול זהה 
עב’מכבי’. שלא לדבר על התורים הארוכים שיש בקופות המת

חרות בשל היצע ספקים קטן יותר. 
את  לממש  יודע  והוא  הזה,  ליתרון  מודע  הציבור  ותתפלאו, 
עזכאותו לקבל את המוצר המוצלח ביותר. הרב אברהם קונס

קי, מנהל מחלקת מגזר חרדי ב’כללית’, אומר לנו ש”אני יכול 
לומר חד משמעית: אני מכיר מבוטחים רבים שלא האמינו, הם 
עביצעו סקרים לבד, יצאו לשטח ובדקו מה נותנת כל קופה בת

חום התפתחות הילד, וחזרו אלינו עם מסקנה אחת, שמעוגנת 
עבמספרים ברורים: ב’כללית’ המחירים הזולים ביותר, כשה

לבין  ‘הכללית’  מבוטח  משלם  שאותם  המחירים  בין  פערים 
המחיר שישלם מבטוח בכל קופה אחרת עומדים על מאות )!( 
רק  פלא שמספר המבוטחים  אין  וכשזו המציאות,  לשנה.   ₪

נמצא בעליה מתמדת”.

לקוחות מועדפים

ולדבריו של הרב קונסקי, מי שמכיר היטב את הנתונים הוא 
עהציבור בעצמו. “כללית כיום אינה זקוקה לנופף בנתונים בעי

אנשים  הם  אלינו  שמגיעים  אלו  אחר.  אמצעי  בכל  או  תונות 
המוצלח  המוצר  שזהו  ומצאו  בדקו  הם  בית,  שיעורי  שעשו 
עביותר במחיר המוזל ביותר. הדבר בא לידי ביטוי בתחום הת

פתחות הילד כפי שאמרתי, אך לא רק: האם ידעתם, למשל, 
שזקו פלטינום’  ‘מושלם  ביטוח  עם  ‘כללית’  של  עשלקוחה 

יכולה להגיע לבית החולים ‘שערי צדק’,  קה לניתוח קיסרי, 
של  בעלות  ביותר,  המומחה  הרופא  אצל  הניתוח  את  לבצע 
550-850 ₪ בלבד )תלוי בניתוח ראשון/שני ומעלה(, שהוא 
סכום ההשתתפות העצמית של המבוטח, כאשר עלות הניתוח 

בצורה פרטית יכולה להגיע ל-15,000 ₪?”
ידענו, אבל מתברר שזו רק הטבה אחת. הגב’ הדסה קי עלא 

בלביץ, מנהלת תחום מוצר ושירות במגזר החרדי ב’כללית’, 
חושפת, כבדרך אגב, את מה שב’כללית’ רואים כמובן מאליו. 
“ב’כללית’ זכאי כל מבוטח לימי החלמה אחרי ניתוח. באם 
עבר ניתוח והיה מאושפז 5 לילות - הוא זכאי ל-6 ימי החלמה, 

בהחזר של 75% מההוצאה עד לתקרה של 550 ₪ ליום”.
היא  הזו,  הזכות  את  לנצל  שיכולה  “מי  לפואנטה.  חכו  אבל 
יולדת שעברה קיסרי. היא זכאית להבראה של 6 לילות נוספים 
בהחזר של 75% מהוצאה עד 550 ₪ ליום מלבד ההחזר הרגיל 
עשמגיע לה כהבראה לאחר לידה, כך שהיא יכולה לקבל הש

תתפות ב- 12 לילות של ימי החלמה בהתאם למספר הלידות 

בשילוב הזכאות שלה בזהב ובפלטינום”. 
נחזור אל הרב קונסקי, שהאמת היא כי אנו מתקשים לעמוד 
בשטף הדיבור שלו. הוא מצביע על עוד ועוד יתרונות )“ושוב. 
אלו לא דברים שאני מנופף בהם. אני שומע עליהם מלקוחות 
הם  כי  ל’כללית’,  הגיעו  הם  בגינה  הסיבה  שזו  שמסבירים 
כמובנים  הללו  הדברים  בכל  רואים  אנו  אצלנו  ומצאו.  בדקו 
לתפוס  זאת  בכל  שמצליח  אחד  שירות  ישנו  אך  מאליהם”(. 

את תשומת הלב:
ונד ‘כללית’ שהיא מורה בישראל  ע“מה עושה מבוטחת של 

אמורה  שהיא  בעוד  שמונה,  בשעה  הספר  בבית  להיות  רשת 
לעבור בדיקות דם במעבדה?” הוא שואל.

מה הכוונה, יוצאים מהבית בשבע, או מבקשים להשתחרר...
האילוצים  את  מכירה  אינה  ‘כללית’  של  מבוטחת  “ובכן, 
הללו. היא מגיעה לבית הספר, נכנסת לכיתה בשעה היעודה, 
עד  מעבדה  ‘בדיקות  של  שירות   - לכן  קודם  יום   - ומזמינה 
 35 הבית’. בשעה המסוכמת תגיע אליה אחות, שבמחיר של 
לכיתה  לחזור  לה  ותאפשר  הדם  דגימות  את  ממנה  תיקח   ₪

אחרי 2 דקות, בלי איחור, בלי לרוץ לקופה, בלי כלום”.
לקוחות מועדפים, כבר אמרנו?

נותנים בשיניים

והרשימה עוד ארוכה, כשאנו בעצם בתחילתה. צריכים לראות 
רופא בלילה? בעוד מבוטח של קופה אחרת שובר את הראש 
בין ביקור בטר”ם לבין יציאה לחדר המיון הקרוב, הלקוחות 
של ‘כללית’ רואים כמובן מאליו את השירות המאפשר להם 
להתייעץ עם רופא מומחה לרפואת ילדים מהשעה ארבע אחר 
להתייעץ  אפשרות  גם  ישנה  אגב,  בבוקר.  שש  עד  הצהריים 
חינם עם רופאים מקצועיים נוספים בשעות הערב והלילה, ועם 

אחיות מוסמכות במשך כל שעות היממה. 
בתכלית.  שונה  המצב  כאן  גם  ביום?  לייעוץ  זקוקים  ואם 
אפש שלה  המשלימים  הביטוחים  לרוכשי  מעניקה  ע‘כללית’ 

רות לקבל חוות דעת שנייה )או יותר( באמצעות פנייה לאחד 
מ-2,000 רופאים, מהבכירים ביותר במערכת הבריאות בארץ, 
150 ₪ בלבד )מלבד שר”פ הדסה בו העע  בעלות סמלית של

לות ליעוץ עומדת על 250 ₪(. כל לקוח זכאי לייעוץ הזה עד 
לעשות  זכאים   60 גיל  מעל  ומבוטחים  בשנה,  פעמים  שלוש 
הרבה  גבוה  התעריף  אחרות  בקופות  בשנה.  פעמים   4 זאת 
יותר. כך שהסכום שנותר למבוטח לשלם הוא גבוה פי כמה 

ויותר בהשוואה למה ש’כללית’ נותנת.
חידוש  ישנו  כאן  גם  ניתוח?  על  הרופא  ימליץ  חלילה  ואם 
מדהים. בקופות אחרות ידרשו לשלם על ניתוח שיבוצע בידי 
מנתח פרטי, במקרים מסוימים, סכום של 3,500 ש”ח ויותר, 
אך ב’כללית פלטינום’ משלמים את אותו הסכום, בערך, עם 
שינוי קטן: תיקרת התשלום היא 2,000 ₪ למרבית הניתוחים, 
גם אם מדובר בניתוח מעקפים מורכב שעלותו בשוק הפרטי 

היא עשרות אלפי ₪.
על  הפלטינום  במסגרת  הלקוחות  של  העצמיות  השתתפויות 
פרטיים  ניתוחים  וישנם  מאוד,  נמוכות  הם  הניתוחים  מרבית 
דוגמת  ‘מושלם’,  ללקוחות  עצמית  השתתפות  ללא  שניתנים 

מרבית ניתוחי הקטרקט ועוד.

‘כללית’  של  סמייל’  ‘כללית  במרפאות  הכל:  לא  זה  ועדיין 
מבוטחי תוכנית “כללית פלטינום” יכולים לקבל טיפולים עד 
60% הנחה בטיפולי אורתודנטיה כאשר מדובר בילדים עד גיל 
18, ועד הנחה של 50% מעלות הטיפול אם מדובר בבוגרים. 
שזקוקים  ילדים  כמה  ישנם  רגילה  חרדית  ובמשפחה  מאחר 
לטיפולי אורתודנטיה שעלותם עומדת על כ-12,000 ₪ לילד, 
של  המשמעות  מה  ולהבין  לבד  החשבון  את  לעשות  תוכלו 

60% הנחה מהמחיר הזה. 
עולצד כל היתרונות הללו, מזכירה הגב’ קיבלביץ שקופת חו

לים, אחרי הכל, אינה רק מועדון הטבות, כשהמטרה העיקרית 
צורך.  ישנו  וכאשר  אם  ומשפחתו  החולה  עבור  להיות  היא 
“לא נעים לדבר על כך, אך צריך לחשוב גם על מצבים קשים 
בזמן  ביותר  המושלם  הכיסוי  את  שנותנת  הקופה  מי  ולוודא 
כמו במקרה של  נזדקק, במצבים קשים  ולא  נדע  ושלא  כזה. 
סל  מספקת  פלטינום’  ‘כללית  למשל,  אונקולוגיים  חולים 
תומך ומקיף מלבד הטיפולים וכל הנדרש, כשמדובר בדברים 
‘קטנים’ כמו שמירה על חולה, החזרים על נסיעות לטיפולים, 
אביזרים מיוחדים בבית ועוד החזרים שיכולים להגיע לסכום 
של 100,000 ₪ כאשר מדובר בניתוחים או טיפולים בארץ או 
בחו”ל. תשאלו משפחות שמתמודדות עם מחלה קשה, ותגלו 
שבמקרים אלו, מי שמבוטח ב’כללית פלטינום’ מרגיש שהוא 

נמצא בידיים הטובות ביותר”.

זול, ועכשיו זול יותר

כמה עולה לנו כל הטוב הזה? אז זהו. שהביטוח שנחשב לזול 
יותר. ב’כללית’ עדכנו  ביותר עד היום, הופך כעת לזול עוד 
כי מה-1 ליולי הייתה הוזלה נוספת בדמי התשלום החודשיים 
ההוזלה  פלטינום’.  ו’כללית  זהב’  מושלם  ‘כללית  בתוכניות 
בתעריף החודשי חלה על כל קבוצות הגיל, בשתי התוכניות, 

כשסכום ההוזלה הגבוה ביותר הינו בגילאי 60 ומעלה.
עהיתרון הגדול של ‘כללית’ במחירי הביטוח המשלים, כך מת

ברר, מתחיל כבר מגיל הילדות, והוא משמעותי בעיקר עבור 
יל ילדים. ב’כללית’ משלמים על שלושה  עמשפחות ברוכות 

חינם,  הביטוח  הרביעי  ומהילד  משפחתי  בביטוח  בלבד  דים 
משמעותית  זול  המחיר  הראשונים  הילדים  שלושת  אצל  וגם 

בהשוואה למתחרים.

מווושלם, גם במחיר

בכל מקרה, להפחתה בתעריף החודשי ב’כללית מושלם זהב’ 
עו’כללית פלטינום’ משמעות גדולה בעיקר כאשר מדובר בת

קציב של משפחה שכן היא מבטיחה חיסכון של מעל 500 ₪ 
לשנה, בכל הרכב משפחתי, למול מכבי ומאוחדת.

נסכם אם כן במילה אחת שאומרת הכל: מוווושלם. רק תסכימו 
עמנו שמדובר במושלם מכל הבחינות, מכל צד שלא תרצו... 
עכל המידע כפוף לתכניות כללית מושלם זהב ופלטינום ולת

קופות האכשרה

הביטוחים המשלימים של כללית, ‘כללית מושלם זהב’ ו’פלטינום’, 
נחשבים לאלו שמספקים את הכיסוי המוצלח והרחב ביותר⋅

 מושלם מכל הבחינות: מחירי הביטוחים המשלימים ‘כללית מושלם 
זהב’ ו’פלטינום’ הופחתו, וכעת הביטוח המשלים שנחשב לטוב 

ולמוביל בישראל הופך גם לביטוח הזול ביותר. לא מאמינים? תנו 
למספרים לדבר
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ליאיר  ביותר  הטובים  הימים  תשעת  היו  אלו 
ההצגה.  את  ליברמן  איווט  לו  גנב  מאז   – לפיד 
סרטון לא מוצלח במיוחד שפרסם, הצליח לכבוש 
של  הרפלקס  תגובת  באדיבות  היום,  סדר  את 
יהונתן  רבי  כמו במשל של  החרדים.  הכנסת  חברי 
שנטש  כמלצר,  המאולף  החתול  על  אייבשיץ 
לא  הם  בעכבר,  שהבחין  ברגע  המוזהב  הטס  את 
זעם  בחמת  והתנפלו  התאפקו 
כשהם  הווירטואלי,  העכבר  על 
נוטשים ושוכחים את כל הגינונים 

שהבטיחו לסגל לעצמם.
הישיבות  מבני  מי  עבור 
גם השבוע  ספון  להיות  שהמשיך 
בהיכלי התורה, מנותק מטלפונים 
ונטול אמצעי תקשורת, והוא קורא 
לראשונה בצאתו לבין הזמנים על 
נותרו בודדים  )עוד  ההתפתחויות 
בעיקר,   03 חיוג  באזור  שכאלה, 
שאינם מכבים את האור גם ביומו 
לתאר  רצוי  הזמן(,  של  האחרון 

בקצרצרה את המאורעות. 
הכל התחיל עם הפקת הסרטון 
נתניהו",  של  הווטסאפ  "קבוצת 
כפרודיה  לפיד,  יאיר  שהעלה 
ליצירת המקור "הצהרת הנאמנות 
הקצרצר  בסרטון  נתניהו".  של 
קבוצתית,  תכתובת  נראית 
למשתמשי  שמוכרת  במתכונת 
בין  היתר,  הנוהגים  האפליקציה 
נתניהו לשרידי שותפיו הטבעיים 
 - הימין  ומפלגות  החרדים   -
את  למסחר  מצידם  המנסים 
שאני  "רוצים  הנאמנות.  הצהרת 
שקל  טריליון  תביאו  אחתום? 
דרעי  כביכול  כותב  לישיבות", 
כביכול.  )כביכול,  ליצמן  בעוד 
את  מקפיץ  לכאורה(,  לכאורה, 
את  רוצה  "אני  וכותב:  המחיר 
מה  לישראל".  שיש  הכסף  כל 
סרטון  ממש,  נדבר:  ומה  נאמר 
בגוף האומה – בפרפרזה לאמירה 
השרה  כבוד  של  נשכחת  הבלתי 

מירי רגב.
וש"ס  התורה  יהדות  ח"כי 
מהארסנל  ושלפו  התאפקו  לא 
הדין  יום  נשק  את  שהחליד 
תפוגה  תאריך  עם   – האייכלרי 
בה  פופוליטיקה  תוכנית  מימי 
האב.  ולפיד  אייכלר  הרב  כיכבו 
דר-שטירמר,  אנטישמיות,  על  הנרגון  חזר  שוב 
גבלס, נאציזם, טיטוס, אנטיוכוס, המן, עמלק ושאר 

צוררי ישראל שבגינם נבכה ונשב על הארץ בראשון 
תגובה  סרטון  גם  הגיע  הקרוב. אחרי שזעקו מרה, 
שהיה  לפיד,  של  מהמקורי  יותר  מוצלח  חרדי, 
למעשה הצעד ההסברתי הראשון )והאחרון כנראה, 
עד לתום בין הזמנים(, של יהדות התורה במערכת 

הבחירות הנוכחית. 
התורה.  יהדות  חברי  של  לליבם  להבין  אפשר 
אחרי שבועות ארוכים בהם נשמרת באדיקות זכות 
להימנע  כדי  החקירה,  בחדרי  )רק(  ולא  השתיקה, 
מגננה  לצרכי   - מכנים  הם  אותו  איווט  את  מלחזק 
- חבר וידיד, הם מצאו סוף סוף את הכתובת עליה 
כשמדובר  חבילה.  בעסקת  זעמם  את  לפרוק  יוכלו 
בשם המשפחה לפיד – אין צורך במחשבה תחילה. 

הלשון מתגלגלת מאליה ומצליפה.
אי אפשר לומר מילה רעה גם על מהות התגובה – 
המוצדקת בעליל. הכסף היהודי היווה מוטיב מרכזי 
בכל היצירות האנטישמיות הקדומות. כמנצל שואה 
שלא חדל מלהזכיר את הרקע המשפחתי, וכמי שרק 
לאחרונה מתח ביקורת פומבית על נתניהו בסוגיית 
במראה  להסתכל  צריך  רק  לפיד   – הפולני  החוק 
במלוא  ההשוואה,  נכונות  את  בעיניו  ולראות 

כיעורה. 
ואולי   - הזה  העקלקל  שבכביש  הוא,  העניין 
 - החלקלק  במורד  הסקרים,  לאור  לומר  יותר  נכון 
בואכה בחירות, צריכים להיות חכמים ולא צודקים. 
טוב. שבועות  רק  הזה עשה  - השבוע  לפיד  ליאיר 
ארוכים הוא מתנהל בתסכול כשהוא מסונדל על ידי 
הרמטכ"לים לשעבר שלא מסכימים עם הגישה של 
תקיפת החרדים, כפי שהגדיר זאת ח"כ יעקב מרגי. 
מי שהשתלט ללפיד על המשבצת וגם זוכה לעת 
עתה, לפי הסקרים, בכל קופת השרצים של שנאת 
החרדים – זהו איווט ליברמן. איווט אינו רק היחיד 
שזיהה אלא היה למעשה היחיד שתכנן וידע ולפיכך 
לפרסום  מוכן  קמפיין  עם  הבחירות  למערכת  הגיע 
 – ארסיים  ושלטי תעמולה  קליט  נרטיב  עם  מיידי, 
בה בשעה שהאחרים קיפלו את הדגלים. אלא שגם 
איווט מצא עצמו בשבועיים האחרונים כמי שמאבד 
את השליטה בסדר היום. קמפיין האיחוד משמאל 
ומדינה,  דת  מיחסי  הפוקוס  את  הסיט  ומימין 
לבחירות  וההליכה  הכנסת  פיזור  מאז  לראשונה 
חדשות. בא לפיד השבוע, ובמחי סרטון דל תקציב, 
ונותר  היה  והוכיח שהוא  הגנב את ההצגה  מן  גנב 

הקמפיינר הטוב בתחום של שנאת חרדים. 

הבעיה החרדית
מדגל  אלה  גם  וביניהם  החרדים,  הכנסת  חברי 
)לכאורה,  חשאיות  לפגישות  שישבו  התורה 
לכאורה( עם בכירי כחול-לבן, שאלו עצמם השבוע 
או  רע,  ואזרח  טוב  חייל  של  במשחק  מדובר  האם 

שמא במחלוקת אמיתית שניצחת וניצתת בין ראשי 
גינה  שגנץ  אחרי  לנקר  המשיך  הספק  המפלגה. 
במשתמע את סרטון ההסתה, בעוד בוגי יעלון כיוון 
את מדקרות מילותיו, ולא בפעם הראשונה, ישירות 

לכיוונו של יאיר לפיד.
של  הקלעים  מאחורי  למתרחש  שמודע  מי 
יודע  והצבועים  הצבעים  מרובת  המפלגה 
לא  היא  החרדית,  הבעיה  ברורה.  שהתשובה 
התכופות  המריבות  לעומת  אנקדוטה  מאשר  יותר 
שמתגלעות כמעט בכל נושא ונושא. לפיד אישית, 
שסימן  כמי  המפלגה  מראשי  כמה  ידי  על  נתפס 
חומרים  נגדם  מדליפים  ומסביבתו  מטרה  גבם  על 
התגובה של  בסרטון  כפי שנרמז  בדיוק  משחירים, 
יהדות התורה. לפיד, יש לומר, מכחיש זאת בתוקף 
המביכה  הפומבית  שההתנהלות  ייאמר  ולזכותו 
של כמה מהקודקודים – מאפשרת גישה לחומרים 
מן  כך  על  מקצועיים.  מדליפים  ללא  גם  מביכים 
הסתם עוד ידובר במורד הדרך לבחירות, אם כי לא 
בהכרח בעיתונות החרדית הכתובה שעודה מקפידה 

על נקיות הלשון.
לגופה של 'הבעיה החרדית' הרי שצוות הקמפיין 
הקמפיין'  אנשי  'כל  נטול  כחול-לבן,  של  הרשמי 
של לפיד מהסיבוב הקודם, לא היה שותף להפקת 
הסרטון העצמאי. "אני יכול לומר לך בבירור שלפיד 
מדבר אך ורק בשם עצמו. ככל שזה יהיה תלוי בגנץ 
נעדיף את החרדים על פני איווט", אומר  וביעלון, 
בשיחה סגורה בכיר בכחול-לבן, בשיח שמשקף את 
הקיטוב שבין ראשי מפלגת-הכלאיים, התלויים זה 
בזה כיום אך ורק לצורך מימוש חלום הדחת נתניהו. 
יעלון  משה  גם  בעבר  השמיע  זו  ברוח  דברים 
את  כשהזכיר  עיתונות,  קו  במערכת  בביקורו 
הדחתו  רקע  על  ומהליכוד  מהממשלה  התפטרותו 
שמו  שאת   – איווט  של  ומינויו  הביטחון  ממשרד 
ואת שם מפלגתו בוגי מוסיף לשאת כסמל לשחיתות 
שלטונית. לא מדובר רק במשקעים פוליטיים אלא 
לממשלה  עתיד  אין  עכשווי.  בפוליטיקלי-קורקט 
איווט  הסדרתי  הממשלות  מפרק  על  שמתבססת 
ליברמן. עם החרדים לעומת זאת – דמי השכירות 

ידועים מראש, וכך גם תקופת החוזה.
חברי-הכנסת  של  הגוועלד  קמפיין  אלמלא 
היותר  לכל  זוכה  היה  לפיד  של  הסרטון  החרדים, 
לכמה אלפי צפיות של גולשים משועממים. תגובת 
החרדים – החזירה ליאיר את החיוך של טומי. על 
התנהלות ח"כינו האמיצים עד לשבוע זה, ולא עד 
מגדרם  יצאו  הם  צל"ש.  להם  להעניק  ניתן  בכלל, 
שהקצנת  הבנה  מתוך  ואחריות,  איפוק  על  ושמרו 
חרדים  מצביעים  כמה  עוד  תזרז  אולי   - השיח 
בבוקר  ב-8  ולהצביע  קום  להשכים  להם  ותגרום 
ולא ב-8 בערב, אך לחבר'ה בצד השני שמתלבטים 
לקלפיות  לנהור  תגרום  היא  בבית,  להישאר  אם 

בכמויות. 

סרטון בגוף האומה

לגופה של 'הבעיה 
החרדית' הרי שצוות 
הקמפיין הרשמי של 
כחול-לבן, נטול 'כל 
אנשי הקמפיין' של 
לפיד מהסיבוב הקודם, 
לא היה שותף להפקת 
הסרטון העצמאי. "אני 
יכול לומר לך בבירור 
שלפיד מדבר אך ורק 
בשם עצמו. ככל שזה 
יהיה תלוי בגנץ וביעלון, 
נעדיף את החרדים 
על פני איווט", אומר 
בשיחה סגורה בכיר 
בכחול-לבן, בשיח 
שמשקף את הקיטוב 
שבין ראשי מפלגת-

הכלאיים, התלויים זה 
בזה כיום אך ורק לצורך 
מימוש חלום הדחת 
נתניהו

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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סרטון בגוף האומה

מרשימה  החרדים  החברים  של  ההתנהגות 
אחראית  הבלתי  להתנהלותם  בהשוואה  במיוחד, 
על  משתלטת  שלא  החר"דלים  חבורת  של  בעליל 
הסוגרים. אי אפשר להבין איך איש פיקח כמו שר 
התחבורה סמוטריץ', המשיך גם השבוע להפיץ את 
ובלתי  מיותר  נאום  בעוד   – ההלכה"  "מדינת  חזון 
איתו  לשבת  צריך  המאוחד  בימין  מישהו  מוסבר. 
המתפורר,  הימין  גוש  בשם  ממנו,  ולבקש  לשיחה 
השפיות  למען  ועכשיו.  כאן  הצהרותיו  את  להמיר 
והרוגע וכדי לשמור על הסיכויים ההולכים וקטנים 
להרכבת ממשלה על טהרת הגוש, נותר רק לקוות 
שמכאן ועד לבחירות החברים החרדים יהיו לראש 
שהובילו,  המקורי  הקמפיין  כשקו   – לזנב  ולא 

יישמר ולא יישבר. 

תורתו נאמנותם 

וח"כי  שרי  כל  הוחתמו  עליה  בלפור  הצהרת 
הוכחה  עוד  היא  )מדינה(  עד  כמי שכפאם  הליכוד 
קביעת  על  ראש-הממשלה  של  השליטה  לאובדן 
מרגע  הנוכחית.  הבחירות  במערכת  היום  סדר 
ההכרזה על פיזור הכנסת – נתניהו לא הצליח לנכס 
תמימה.  אחת  לשעה  ולו  היום,  סדר  את  לעצמו 
מערכת  מאז  כאן  נראה  לא  כזה,  שליטה  אובדן 
הבחירות ב-99'. איך זה נגמר בסוף – כולם יודעים. 
גם אשף קרבות פוליטיים כנתניהו לא חווה קרב-

רב שכזה כאשר כל אויביו, ולא רק מחוץ אלא גם 
- שעם  החילונית  לכלותו. שקד  עליו  קמים  מבית, 
משובצת  הייתה  בלפור  של  בשיגעון  היגיון  מעט 
בליכוד ונמנית על חותמי הנאמנות השבוע - מאגפת 
האמוני,  המחנה  בראש  ומתייצבת  מימין  אותו 
נחושה לעצור את המשתה הגדול המסורתי. "הפעם 
בקשית",  המנדטים  את  לנו  לשתות  לו  ניתן  לא 

טוב  אותו  שמכיר  ליברמן  השבוע.  לי  אמרה  היא 
זוג  בן  כמו   – חולשותיו  בכל  משתמש  מכולם 
כדי  השני  בצד  נפשית  שמתעלל  גירושין  במערכת 
לנכס לעצמו משמורת ונכסים. הוא הופיע מבושם 
באולפנים במוצ"ש, שלף את הסיכה מעניבתו ותקע 
אותה ברקתו של רה"מ כשהבהיר כי יפנה לחבריו 
אחר  מועמד  על  להמליץ  מהם  ויבקש  בליכוד 

לראשות-הממשלה. 
חברי- בתגובה  הוחתמו  עליה  הנאמנות  הצהרת 

מי  במצמוץ,  ומי  בהודעה  מי  מהליכוד,  הכנסת 
בארץ ומי בחו"ל, מי בעבודה ומי בחופשה, ביבשה, 
באוויר ובים – מעידה על גודל הפאניקה לנוכח גלי 
מאז  שהתפרסם  סקר  באף  הסקרים.  של  הצונאמי 
משוכת  את  צולח  אינו  נתניהו   – הבחירות  הוכרזו 
במכירת  השנים  כל  במשך  שהתמחה  מי  ה-61. 
מוצא  ותפקידים,  למינויים  כיסוי  חסרות  הבטחות 
כל  של  לחתימתם  מייחל  דמדומים,  בעת  עצמו 
החותמים  והשפיל.  הונה  אותם  מאוכזבים  אותם 
לו  ולהראות  כגמולו  לו  להשיב  יהססו  לא  ברינה, 

בתורו, מה שוויה של חתימה כפויה. 
כהודעה  כמוה  הזאת,  טובה  הלא  החתימה 
לתקשורת של ההנהלה והשחקנים על הגיבוי שהם 
 – משחקים  סדרת  של  הפסד  אחרי  למאמן  נותנים 
שמתבררת תמיד בדיעבד כפרומו להליך הפיטורים. 
הזאת  החתימה  החרדים,  מחברי-הכנסת  לאחד 
האחרונה  מהעת  רבנית  תמיכה  חתימת  הזכירה 
המפלגתיים  מהיומונים  אחד  בראש  שהתנוססה 

הנאמנים. 
קללתו  יום שאין  לך  אין  בית המקדש  "משחרב 
סוטה.  במסכת  חז"ל  אמרו  חברו",  משל  מרובה 
של  העכשווית  ההיסטריה  היא  הזאת  ההיסטוריה 
שהחזיק  הבית  את  איווט  החריב  מאז   – נתניהו 
תחת קורת גג אחת, חרדים, חרדלים ועולים מחבר 

כוונת  על  )בהארץ(  מאתמול  הפרסום  העמים. 
הנשיא לבקש מנציגי המפלגות לסמן מועמד ראשון 

להרכבת   - ושני 
מטריל  ממשלה, 
את  יותר  עוד 
הקרובה  סביבתו 
נתניהו  של 
רובי,  את  שרואה 
גדעון  כשהחותם 
מציץ מאחורי גבו 

- בכיף. 
טרם  נתניהו 
המילה  את  אמר 
וכבר  האחרונה 
בעבר  הוכיח 
למספידיו – שהוא 
להיחלץ  יודע 
ולהסתער  מהקבר 
על  תכריכים  עם 
ראש- לשכת 

בשביל  הממשלה. 
ובעיקר  ביבי 
הנאמנים  עבור 
שאינם  היחידים 
להחתמה  זקוקים 
כמובן  ומדובר   -
שתורתו  בחרדים 

הפעם  שגם  לקוות  צריך   - נאמנותם  ביבי(  )של 
תיהפך  הימים  תשעת  וקללת  יקרה,  ייאמן  הבלתי 
כמעט  בגורלו,  גורלנו  את  שכרכנו  אחרי  לברכה. 
כל אלטרנטיבה אחרת, תשלול גם מאיתנו את זכות 

החתימה.

הצהרת בלפור עליה הוחתמו 
כל שרי וח"כי הליכוד כמי 

שכפאם עד )מדינה( היא עוד 
הוכחה לאובדן השליטה של 
ראש-הממשלה על קביעת 

סדר היום במערכת הבחירות 
הנוכחית. מרגע ההכרזה על 

פיזור הכנסת – נתניהו לא 
הצליח לנכס לעצמו את סדר 

היום, ולו לשעה אחת תמימה. 
אובדן שליטה כזה, לא נראה 

כאן מאז מערכת הבחירות 
ב-99'. איך זה נגמר בסוף – 

כולם יודעים

משתלח בחרדים, מכוון לנתניהו. לפיד ונתניהו בימים אחרים  )צילום: החדשות(
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סקר 'קו עיתונות':18% מהציבור 
החרדי לא יצביעו למפלגות החרדיות 

 מאת: משה אברהמי 

המפלגות  רשימת  הגשת  אחרי  ספורים  ימים 
לכנסת ה-22, בדק 'קו עיתונות' במשאל טלפוני 
באמצעות מכון 'דייקלום' בקרב 649 חרדים, את 

כוונת הצבעותיהם בבחירות הקרובות. 
תחילה בדק 'קו עיתונות' את הפילוח הפנים-

עצמם.  מגדירים  הם  ואיך  המשיבים,  של  חרדי 
חסידים,  עצמם  מגדירים  מהמשיבים   45.5%
לי- עצמם  מגדירים   14.5% ספרדים,   25.1%

טאים, 4% בעלי תשובה, 1.8% חרד"לים, 1.7% 
חב"דניקים ו-6.5% לא מגדירים עצמם.

היום  היו  נערכות  היו  הבחירות  אם  לשאלה, 
מצביעים?  הייתם  הבאות  מהמפלגות  למי   -
ליהדות  להצביע  בכוונתם  כי   57.6% השיבו 
 4.2% לש"ס,  יצביעו  כי  אמרו   25% התורה, 
כי  אמרו   3.1% בן-גביר,  של  יהודית  לעוצמה 
יצביעו לליכוד, 2.6% לימין המאוחד של שקד, 
בנט וסמוטריץ', 2.4% לזהות של פייגלין, 2.1% 
אמרו  מהמשיבים  ו-2.1%  גנץ,  של  לכחול-לבן 

כי יצביעו למפלגת נעם, של תלמידי הר-המור.
-בנוסף, נשאלו הנסקרים במידה ולא היו מפל
-גות חרדיות למי הם היו מצביעים. במקום הרא

השני  במקום   ,26.8% עם  הליכוד  מפלגת  שון, 
בן-גביר  של  יהודית  עוצמה  מפלגת  מפתיעה 
עם 25.1%, ובמקום השלישי עם 20.8%, הימין 

המאוחד של שקד.
תל של  נעם  מפלגת  מגיעה  הרביעי,  -במקום 

מהנשאלים  כש-9%  טאו,  והרב  הר-המור  מידי 
השיבו כי במידה ולא היו מפלגות חרדיות, היו 

5.4% אמרו שהיו מצבי-  מצביעים למפלגת נעם.
עים לכחול-לבן, 4.5% לזהות של פייגלין, 2.5% 
ושפיר  הורביץ  ברק,  של  הדמוקרטי  למחנה 
עמיר  בראשות  וגשר  העבודה  למפלגת  ו-1.4% 

פרץ ואורלי לוי.
האם   - להשיב  התבקשו  עליה  נוספת  שאלה 
בשבוע  בליכוד  החרדי  המטה  הקמת  בעקבות 
 60.5% לליכוד.  להצביע  ישקלו  הם  האחרון, 
להצביע  שישקלו  אמרו   25.2% שלא,  אמרו 

לליכוד ו-10.6% השיבו כי אינם יודעים. 

אחרי הגשת הרשימות: סקר מקיף בציבור החרדי - 57% יצביעו ליהדות התורה, 25% לש''ס • במידה והמפלגות החרדיות לא היו מתמודדות - 26% היו מצביעים 
לליכוד, 25% לעוצמה יהודית ו-20% לימין המאוחד • וגם: בעקבות הקמת המטה החרדי בליכוד - כמה חרדים שוקלים להצביע למפלגת השלטון? • כל הנתונים

גנץ ויעלון מתנערים 
מסרטון ההסתה של לפיד 

לפיד שחרר סרטון מסית נגד החרדים ברשת - זכה לגינויים מקיר לקיר, ואף חבריו למפלגה מיהרו להתנער ממנו • גנץ: "בימים בהם אנו זוכרים שחורבן בית המקדש 
נבע משנאת חינם - צריך להרבות באהבת חינם" • ליצמן: ''ההסתה של יאיר לפיד מהווה שיא חדש של אנטישמיות''

מאת: משה אברהמי

יו"ר יש עתיד ומס' 2 במפלגת כחול לבן ח"כ 
-יאיר לפיד, עורר סערה רבה ברשת כשהעלה סר

טון הסתה בו מוצגים ראשי המפלגות החרדיות 
כדורשות את כל הכסף שיש במדינה ומציג אותם 
אפילו  יצאו  הרבה,  הביקורת  אחרי  כסחטנים. 
והמו המפלגה  ויו"ר  לפיד  נגד  מפלגתו  -בכירי 

להתנער  מיהר  גנץ  בני  הממשלה  לראשות  עמד 
מהסרטון נגד החרדים. 

באח טמונה  בישראל  החברה  של  -"עוצמתה 
יהודים  - חילונים כדתיים,  דותה על כל חלקיה 
הראויה  הדרך  זו  וימין.  שמאל  יהודים,  ושאינם 
ששמה  מנהיגות  הזו.  בעת  ישראלית  למנהיגות 

את ישראל לפני הכל", כתב גנץ. 
בית  שחורבן  זוכרים  אנו  בהם  אלה,  "בימים 

לאמץ  צריכים  אנו  חינם,  משנאת  נבע  המקדש 
באהבת  ולהרבות  נתניהו,  של  מזה  שונה  סגנון 
חינם", הוסיף גנץ, מבלי להזכיר את לפיד בשמו. 
מוקדם  אמר  יעלון,  בוגי  משה  למפלגה,  חברו 
יותר היום בראיון לרינו צרור בגלי צה"ל כי "זה 
-לא הסגנון שלי ולא של בני גנץ. עוד לא הספק

תי לדבר עם יאיר. נמצא את הדרך לברר את זה 
בינינו".

הוא  אף  התנער  לבן(  )כחול  האוזר  צבי  ח"כ 
רואה  "איני  כי  ואמר  לפיד  מסרטון ההסתה של 
חלקי  בין  ומדון  ריב  המעורר  בשיח  תוחלת  כל 
הז בכל  מדגיש  שאני  כפי  הישראלית.  -החברה 

ישראל  מדינת  בפני  העומדים  האתגרים  דמנות 
מחייבים אחדות ולכידות חברתית שהם מרכיבי 
להתרחק  יש  ככלל  שלנו.  הלאומי  בחוסן  ליבה 
הן  פוליטיים  לאישים  הן  נכון  וזה  שנאה  משיח 
למנהיגי ציבור ורבנים והן לאנשי תקשורת". גם 

-יועז הנדל הגיב וסערת הסרטון ואמר בראיון לח
13: "לא אוהב את הסרטון - השפה שלי  דשות 
אחרת. יש לנו ויכוח ענייני עם החרדים בענייני 

דת ומדינה".
קודם לכן, הגיב יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב 
החרדים  נגד  לפיד  של  ההסתה  לסרטון  ליצמן 
יאיר  של  וההסתה  השנאה  ''קמפיין  כי  ואמר 
לפיד מהווה שיא חדש של אנטישמיות. מדובר 
בהן  אפלות  תקופות  המזכיר  אדום  קו  בחציית 
הוצגו יהודים כרודפי בצע והואשמו בהשתלטות 
שמנת,  כילד  שגדל  לפיד  הציבורית.  הקופה  על 
המשיך לגרוף הון ציבורי כפרזנטור בבנק ושדרן 
באולפני חדשות, לא רעדו ידיו כשעשק את ילדי 
ישראל כשר אוצר כושל, עד שהצלחנו להיפטר 
-ממנו אחרי שנתיים ובכך הצלנו את המשק מק

ריסה אפשרית''.
''כשניערתי את בגדיי מעל דוכן הכנסת אחרי 

שלפיד נגע בי, היו שאמרו לי שזה מוגזם. היום 
-כולם מבינים שלפיד נותר אותו לפיד שכל עיסו
-קו בהפצת רעל של שנאה ושיטנה בין האוכלו

סיות והמגזרים'', הוסיף ליצמן.
גם ראש הממשלה נתניהו הגיב לסרטון וכתב: 
יאיר  הממשלה  לראשות  המועמד  של  "ההסתה 
לפיד, המנוסחת בנימה אנטישמית, מוכיחה פעם 
נוספת מדוע אסור לתת ליאיר לפיד להיות ראש 

ממשלה".
בדרך  לסרטון  הגיב  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
בשירה  בכוח'  'אנא  נעימת  ובו  סרטון  אחרת: 
- "מול גלי השנאה והפ -ווקאלית, עם האמירה 

לגנות, בימים לפני תשעה באב על חורבן הבית 
השנאה  שיח  את  לעצור  הזמן  זה  בעם,  והקרע 

ולהרבות באהבת חינם".

במידה ולא היו מפלגות אחרות 
למי הייתם מצביעים?

העבודה-גשר המחנה 
הדמוקרטי

עוצמה 
יהודית

הימין הליכוד
המאוחד

זהות כחול לבן נועם

26.8%25.1%

20.8%

5.4%4.5%
2.5%1.4%

9%
*הסקר נערך ע''י מכון דייקלום בקרב 649 משתתפים מכל 
החוגים והקהילות במגזר החרדי

ונות'
קו עית

סקר '

עוצמה ש"סיהדות התורה
יהודית

הימין הליכוד
המאוחד

נועםכחול לבןזהות

57.6%

25%

4.2%3.1%2.6%2.4%2.1%2.1%

*הסקר נערך ע''י מכון דייקלום בקרב 649 משתתפים מכל 
החוגים והקהילות במגזר החרדי

ונות'
קו עית

סקר '

לאיזו מפלגה בכוונתכם 
להצביע בבחירות?



ארוחת הבוקר הכשרה הוכנה באהבה
ע"י דניאלה, בעלת המקום, בהשגחת...

חלבי
 בהשגחת הרבנות המקומית

באישור הרב המקומי

rab.gov.il רוצים לדעת הכל על הכשרות? פרטים באתר

משגיח הכשרות בבית הקפה,
שהשגיח על תהליך ההכנה של האוכל,

לפי כל כללי הכשרות - עד ההגשה לצלחת

כשרות הרבנות מתחילה הרבה לפני שהיא מגיעה אליכם לצלחת
כשאתם יושבים במסעדה, בבית קפה או בבית, אתם רוצים לאכול בלב שקט מבחינת הכשרות. מערך הכשרות הממלכתי מעניק ליווי הדוק לאורך כל שרשרת ייצור 

המזון והכנתו - "מהשדה ועד הצלחת": פיקוח והשגחה בתעשייה בארץ ובחו"ל, אכיפה ומניעת הונאה בכשרות.

הכל מתחיל בכשרות הממלכתית

משגיחים
במטעים ובשווקים

שפיקחו משלב הגידול,
למניעת חשש ערלה, 

טבל ושביעית

משגיחים במפעל מזון, 
שבדקו את חומרי הגלם 

שהגיעו מחו"ל

מפקחי אכיפה והונאה 
שמנעו זיוף בתעודות 

הכשרות

אצלך בצלחתאכיפה ומניעת הונאה בכשרותמערך משגיחים ארצישחיטה כשרה בארץ ובחו"לפיקוח משלב הגידול פיקוח על חומרי גלם בתעשייה פיקוח על ייצור מזון כשר בחו"ל
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עתירת חבר מועצגה"ת נגד ראש העיר 
רמת-גן למניעת חילולי השבת

בתכנית: בית חולים הדסה בבית שמש

משה אברהמי

ורמיסת  קוו  הסטאטוס  של  חמורה  הפרה 
ושמואל  וינרוט  יחיאל  ד"ר  הדין  עורכי  החוק: 
עתירה  הגישו  ושות'  וינרוט  ד"ר  ממשרד  הקר 
לביהמ"ש נגד ראש העיר רמת גן כרמל שאמה 
ונגד  סמוטריץ'  בצלאל  התחבורה  שר  הכהן, 
תחבורה  הפעלת  כי  בטענה  התחבורה,  משרד 
מבקשים  בעתירה  חוק.  פי  על  אסורה  בשבת 
הנוראי  השבת  חילול  את  למנוע  הדין  עורכי 

הצפוי כתוצאה מהחלטת מועצת העיר. 
נמצא  העותרים  ברשימת  ונדיר  חריג  באורח 
התורה',  'דגל  של  התורה  גדולי  מועצת  חבר 
ורעיתו  שליט"א  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון 
אריאל  יעקב  הרב  עם  יחד  תליט"א,  הרבנית 
הגר"י  תושבים.  וקבוצת  גן,  רמת  העיר  רב 
בשמו  העתירה  את  להגיש  ביקש  זילברשטיין 
מפני  הגדול  והחשש  ההחלטה  חומרת  בשל 
מדרון חלקלק ח"ו שיפתח פתח לחילולי שבת 

בערים נוספות.
הקר  שמואל  ועו"ד  וינרוט  יחיאל  ד"ר  עו"ד 
את  המייצגים  ושות'  וינרוט  י.  ד"ר  ממשרד 
הרבנים ותושבי העיר מציינים כי "בניגוד גמור 
על  ועדה  עם  קבל  מודיעים  המשיבים  לדין 
עורכי  מציינים  כן  החוק".  את  לרמוס  כוונתם 
הדין כי למרות מכתבי ההתראה ששיגרו אליהם 
לפני מספר ימים המשיבים התעלמו ראש העיר 
והשר ועל כן לא נותרה להם ברירה אלא להגיש 

העתירה.  את 
חוק  פי  על 
ת  ו כ מ ס ה
להתיר נסיעות 
מצויה  בשבת 
שיר   בידי 
ה  ר ו ב ח ת ה
הם  כן  ועל 
ממנו  דורשים 
את  להפעיל 
ע"פ  סמכותו 

חוק.
אמש עלה עוה"ד וינרוט למעונו של מרן שר 
להתייעצות  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  התורה 
וינרוט  יעקב  ד"ר  אביו  תדיר  שנהג  כפי  וברכה 
והמצוות  התורה  שומרי  ציבור  את  שייצג  ז"ל 
על  עודכן  הגר"ח  זה.  מסוג  חשובות  בעתירות 
והביע  להצלחה  הדין  עורכי  את  בירך  ההליך, 

תקוה כי חילולי השבת יימנעו.
הקר  שמואל  ועו"ד  וינרוט  יחיאל  ד"ר  עו"ד 
גדולי התורה למערכה  ידי  על  "נשלחנו  אמרו: 
וקושי  העניין  חשיבות  ומשום  השבת,  למען 
המערכה, אנו רואים כי הם עצמם עותרים באופן 
הישר  והשכל  ההיגיון  כי  מאמינים  אנו  אישי. 
השבת  לחילולי  היתר  אין  החוק  פי  על  ינצחו. 
יורה שלא לאפשר את  ואנו תקווה כי ביהמ"ש 

הפגיעה בחוק".

יחיאל חן

וחבר  בלוך  עליזה  שמש,  בית  עיריית  ראש 
ישראל  הבריאות,  תחום  על  הממונה  המועצה 
עם  מקצועי  סיור  השבוע  קיימו  סילברסטין 
מנכ"ל הדסה עין כרם, פרופסור זאב רוטשטיין 
בית  של  שלוחה  הקמת  על  המקצועי  וצוותו 
החולים בבית שמש, הקמת בית חולים מתקדם 
ומכוני  ומקצועית  איכותית  רפואה  עם  ומודרני 
פוטנציאליים  מיקומים  ראו  במהלכו  רפואה, 
מפ חלק  הוא  זה  מפגש  החולים.  בית  ילהקמת 

קידום שירותי  ומתהליך שלם של  רבות  גישות 
הבריאות ברחבי העיר.

ראש העיר, עליזה בלוך אמרה: "לתושבי בית 
כ-4000  בה  שיש  עיר  חולים.  בית  מגיע  שמש 

שבה  עיר  יולדות.  בית  צריכה  בשנה,  יולדות 
צריי  ,16 לגיל  מתחת  מהאוכלוסיה  אחוז   40 -כ

תושבים  אלף  כ-130  של  עיר  ילדים.  מיון  כה 
הקרובים-  בשנים  מספרה  את  לשלש  שצפויה 
רואה  אני  כן,  ועל  חולים.  בית  וחייבת  צריכה 
יחשיבות עליונה לקדם ולפעול להקמת בית חו
ילים כבר בשנים הקרובים. אנו נפעל לילות כי

מים כדי שבבית שמש יהיה בית חולים כי מגיע 
לנו שירותי בריאות גבוהים לכל התושבים כאן 

בבית שלנו - בית שמש". 
הבריאות,  תחום  על  הממונה  המועצה  חבר 
חשיבות  רואה  "אני  אמר:  סילברסטין  ישראל 
אנו  העיר.  ברחבי  הרפואית  המערכת  בפיתוח 
נפעל להקמת בית החולים בעיר ונעשה הכל כדי 
ישתושבי העיר והסביבה יקבלו את השירות הר

פואי הטוב ביותר".

רבה של רמת אלחנן הגר"י זילברשטיין שליט"א ורבה הראשי של רמת גן עתרו נגד כרמל 
שאמה-הכהן ושר התחבורה סמוטריץ' • עוה"ד ד"ר יחיאל וינרוט המייצג את הרבנים 

בעתירה התייעץ עם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שבירך על המהלך 

מתקדמים עוד שלב לקראת בניית בית חולים בבית שמש: ראש עיריית בית שמש, עליזה 
בלוך וחבר המועצה הממונה על תחום הבריאות, ישראל סילברסטין קיימו השבוע סיור 

מקצועי עם מנכ"ל הדסה עין כרם, פרופסור זאב רוטשטיין לקראת הקמת שלוחה של בית 
החולים בעיר

מנכ"ל הדסה בסיור בבית שמש

בביהמ"ש המחוזי בת"א: 

ד"ר יחיאל וינרוט מקבל ברכת מרן הגר"ח קנייבסקי

*על פי סטורנקסט 2015-2019

הכתמים נערמים בתשעת הימים?
לא קרה כלום

מסיר הכתמים מס' 1 במגזר החרדי*
⋅ מסיר כתמים קשים ⋅ ללא אקונומיקה ⋅ שומר על צבעי הבגד
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חברי הכנסת החרדים 
מתייצבים לצד סגן 

השר יעקב ליצמן

מאת: משה אברהמי

סיימה  כי  היום  הודיעה  שהמשטרה  אחרי 
יו"ר יהדות התורה וסגן שר  נגד  את חקירתה 
הבריאות ח"כ יעקב ליצמן, התייצבו בזה אחר 
זה כל חברי הכנסת החרדים להביע תמיכתם 

הבלתי-מסויגת בשליח הציבור החסידי. 
''כפי  כי  אמרו  השר  סגן  של  בלשכתו 
ליצמן  השר  סגן  הדרך,  כל  לאורך  שהודענו 
פעל בכל שנות תפקידו לטובת אזרחי ישראל, 
ליצ לשכת  חוק.  פי  ועל  מוחלטת  ־בשקיפות 

פתוחה,  דלת  של  ברורה  במדיניות  נוהגת  מן 
בין  אפליה  ללא  זאת,  לציבור.  ועזרה  לסיוע 
האוכלוסיות והמגזרים וללא בירור מצבם של 
הפונים אליו לסיוע, אלא לפי החוק והיושר''. 

עוד נכתב כי ''מהודעת המשטרה אף עולה 
נעברה  שלא  סבורה  המשטרה  שגם  בבירור 
נחקר  בהן  סעיפי החשדות  במירב  עבירה  כל 
סגן השר ליצמן.  לגבי הטענות האחרות אנו 
בטוחים ללא ספק כי לאחר בחינה מדוקדקת 
סגן  של  במעשיו  פגם  כל  נפל  לא  כי  יתגלה 
של  העצומה  ועשייתו  הציבורי  יושרו  השר. 
צי פניות  בתחום  בייחוד  ליצמן,  השר  ־סגן 

בור מכל האוכלוסיות, מוכרות וידועות לכל, 
תוך הקפדה מדוקדקת על החוק, ואין ספק כי 

הדבר יוכח במהרה''. 
כי:  פרוש אמר  סגן שר החינוך ח"כ מאיר 
וע ליצמן עסוק בחסד  סגן השר הרב  ־"ידידי 

זרה לכל פונה, ואני סמוך ובטוח שהוא ייצא 
צח כשלג, וימשיך בפעילותו המבורכת. חמור 
מאוד העובדה שפעילות לגיטימית ומתבקשת 
וע פניות הציבור,  ציבור במסגרת  ־של שליח 

ביורוקרטיות  מול מערכות  לאזרח הקטן  זרה 
מורכבות - מהווה בסיס לחקירות. הדבר פוגע 

בפעילותם של אישי ציבור ומונע מהם לסייע 
לשולחיהם".

ח"כ ישראל אייכלר אמר כי ''אני בטוח כי 
מהמלצות  כלום  ייצא  לא  תהליך  של  בסופו 
־המשטרה על הרב ליצמן. הם עצמם אינם מח

שידים אותו בקבלת שוחד ובתמורה.  הבעיה 
היא שקובעים כאן רף חדש שבו איש ציבור 
השלטון  של  הרוע  לציבור.  לסייע  יכול  לא 
הופך את המושג של פניות ציבור למשהו לא 
־חוקי. מדי יום אני וחבריי שלוחי הציבור מע

שלטון  מפקידי  סיוע  ומבקשים  פניות  בירים 
ושרים, כדי לבחון סיוע לאזרחים''. 

־עוד אמר כי ''זה בדיוק מה שעשה הרב לי
צמן ועל כך מאשימים אותו. הקהילה שאנחנו 
ערבים  ישראל:  מדינת  כלל  היא  לה  עוזרים 
וצעירים.  זקנים  וספרדים  אשכנזים  יהודים 
ידי פקידי  נרדפת על  החרדים הם אוכלוסייה 
לפ לפנות  לו  אסור  חרדי  שר  אם  ־השלטון. 

יכול להיות שר  קידים, שר חילוני כלפיד לא 
באנ מדובר  תורה.  למוסדות  ולקצץ  ־האוצר 

ועלינו  השלטון  פקידי  ידי  על  שנרדפים  שים 
במדינה.  תקדים חמור  כאן  נוצר  להם.  לסייע 
חוקים  אבל  חוקים  היו  שם  גם  בסדום.  כמו 
לתת  אפשרו  לא  הם  רעים.  ושופטים  רעים 
אוכל לעניים, בניגוד לחוק. הופכים את מדינת 

ישראל לסדום ועמורה''. 
גם בתנועת ש"ס הוציאו הודעת תמיכה חד-

משמעית בסגן השר ליצמן: ''ש"ס מחזקת את 
ליצמן.  יעקב  סגן שר הבריאות הרב  ידיו של 
בא ציבור  בצרכי  העוסק  נאמן  ציבור  ־שליח 

פונה.  לכל  פתוחה  ודלתו  שנים  מונה עשרות 
אנו בטוחים כי חפותו תוכח והצדק יצא לאור 

במהרה''.

רדיפה פוליטית? חברי הכנסת מיהדות התורה ומש''ס מתייצבים 
מאחורי סגן השר ויו''ר יהדות התורה -  אחרי הודעת המשטרה על 
הכוונה להגיש כנגדו כתב אישום • ''ליצמן פעל בכל שנות תפקידו 
לטובת אזרחי ישראל, בשקיפות מוחלטת ועל פי חוק'' •  אייכלר: 

''מדובר באנשים שנרדפים על ידי פקידי השלטון ועלינו לסייע להם. 
נוצר כאן תקדים חמור במדינה. כמו בסדום'' 

 תמיכה מקיר לקיר. ליצמן 

תמיכה מקיר לקיר

הכתמים נערמים בתשעת הימים?
לא קרה כלום

אבקה עוצמתית להסרת כתמים קשים
POWER
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חכמינו ז"ל אמרו במדרש 
בתהילים  הפסוק  על  איכה 
)עט'( :"מזמור לאסף אלקים 
באו גוים בנחלתך- לא היה קרא צריך 
למזמור אלא בכי  לאסף, נהי לאסף, 
מזמור  אומר  ומדוע  לאסף,  קינה 
לאסף? אלא משל למלך שעשה בית 
וציירה,  וכיידה  וסיידה  לבנו,  חופה 
עלה  מיד  רעה.  לתרבות  בנו  ויצא 
הוילאות  את  וקרע  לחופה  המלך 
שלו  פדגוג  נטל  הקנים.  את  ושיבר 
קנים  של  איבוב  הבן(  של  )המחנך 
הפך  לו:המלך  אמרו  מזמר.  והיה 
ומזמר?  יושב  ואתה  בנו  של  חופתו 
אמר להם: מזמר אני ששפך הקב"ה 
ולא  האבנים  ועל  העצים  על  חמתו 

שפך חמתו על ישראל".
מדרש פליאה!  בשלמא מלך בשר 
כעסו,  את  להוציא  אפיק  צריך  ודם 
בנו  חופת  את  שיהרוס  ידי  שעל  כך 
לומר  יתכן  איך  אולם  כעסו.  ישתכך 
על מלך מלכי המלכים שכאילו היה 
לכעסו  אפיק  למצוא  חלילה  מוכרח 
ועל כן שפך חמתו על עצים ואבנים 
אסף  זה  שבעבור  עד  עלינו,  במקום 
בני  על  זה  היה  שלא  ושמח  מזמר 

ישראל?
בעיון במהותו של "בית המקדש" 
זה. שהרי אמרו  ניתן להסביר מדרש 
על הפסוק: "ועשו לי מקדש ושכנתי 
אלא  נאמר  לא  "בתוכו"  בתוכם" 
ואחד  אחד  כל  בתוך  "בתוכם"- 
בנין  שתכלית  דהיינו  מישראל. 
את  הקב"ה  שישרה  הוא  ביהמ"ק 
מישראל.  אחד  כל  בתוך  שכינתו 
בבנין  יש  תועלת  איזה  א"כ  לכאורה 
ביהמ"ק, הלא מספיק שישרה הקב"ה 

את שכינתו על ישראל?
הבעש"ט  של  בשמו  מובא 
איך  שביהמ"ק בא ללמד את האדם, 
בדרגה  שהם  ואבנים  עצים  של  בנין 
הקב"ה  זאת  ובכל  מהאדם,  נמוכה 
הוא  כאשר  עליו  שכינתו  משרה 
נבנה בקדושה וטהרה, על אחת כמה 
מקדש  אשר  "המדבר"  האדם  וכמה 
את עצמו, יכול להיות כלי להשראת 
לי  ש"מעשו  דהיינו  השכינה. 
ניתן ללמוד  ואבנים  מקדש"- בעצים 
שהקב"ה  בתוכם"-  "ושכנתי  את 
יכול להשרות שכינתו בתוך כל אחד 
ואחד. ומכאן התועלת העצומה בבנין 

ביהמ"ק.
ה"מזמור  את   מסביר  זה  רעיון 
לאסף". שכיוון ולפני חורבן ביהמ"ק 
פסקו  בני ישראל מללמוד מביהמ"ק 
את חובת עשית משכן לה' בתוך כל 
לחנכם  מנת  שעל  הרי  ואחד,   אחד 
את  יעניש  שהקב"ה  הראוי  מן  היה 
"התלמידים" דהיינו בני ישראל, ולא 
אולם  המקדש.  בית  "המלמד".  את 
במקום זה הקב"ה העדיף להעניש  את 
המלמד -  ולהחריב את בית המקדש 
של עצים ואבנים, כדי שעי"ז נתעורר 
שנכשיר  הוא  ה'  חפץ  שעיקר  להבין 
את עצמנו להשראת השכינה. על כך 
"מזמור לאסף", ששפך הקב"ה חמתו 
שפך  ולא  המלמד,  ואבנים  עצים  על 
אך  התלמיד.  ודם-  בשר  על  חמתו 
חלילה זה אינו מהצורך להוציא כעס.
רבי  הירושלמי,  המגיד  כשהיה 
לדברי  מגיע  זצ"ל,  שבדרון  שלום 
היה  לאסף"  "מזמור  של  אלו  חז"ל 
חדרי  נוקב  משל  ומספר  בבכי  פורץ 

בטן.
מעשה בירושלים של בין החומות 
עשרים  שהמתינה  צדקנית  אשה  על 

שנים  לאחר  בבנים.  להיפקד  שנה 
של טיפולים ורפואות, היא התבשרה 
אלא שמן השמים  תקווה,  לה  יש  כי 
הודיע  הלידה  בעת  גזירה.  נגזרה 
הרופא שהמצב מסוכן ואפשר להציל 
אחד  ל"ע,  האם  את  או  הילד  את  או 

משניהם ייאלץ להקריב את חייו.
האם:  שאגה  כוחותיה  בשארית 
התינוק".  עבור  חיי,  את  נותנת  "אני 
את  הכתיבה  שליש  בדמעות  ואז, 
מבקשת.  אני  אחד  "דבר  צוואתה. 
בערב יום הבר מצווה של בני יחידי, 
על  לו  ותספרו  לקברי,  אותו  תביאו 
אותה אם רחמניה שמסרה את נפשה 
עבורו". בכיה נקטע, ובמקומו נשמע 

בכי טהור של תינוק.
הילד  שנים.  עשרה  שלוש  חלפו 
לקיום  העת  הגיע  והחכים.  גדל 
בר  בחליפת  הולבש  הנער  הצוואה. 
מצוה, והוסע להר הזיתים אל מצבת 
לאמירת  מנין  בליווי  הורתו,  אמו 
האב  ביקש  הקדיש  לפני  רגע  קדיש. 
פנה  הוא  דברים.  כמה  לומר  האלמן 
לפני  היקר,  "בני  ואמר:  הבן  אל 
חייב  אני  קדיש,  להגיד  הולך  שאתה 
למצבת  מתחת  כאן,  משהו.  לספר 
שוויתרה  אמא  שוכבת  הזאת,  האבן 
לעולם".  אותך  להביא  כדי  חייה  על 
אולם  דבריו,  ניסה להמשיך את  הוא 
כשכל  אותו  עצרו  והבכי  הדמעות 

המלווים בוכים יחד עמו.
היחיד שנותר אדיש היה נער הבר 
אהבת  חווה  לא  מעולם  הוא  מצוה. 
אם, ועדיין צעיר היה מידי כדי להבין 
עומק ומשמעות של הדברים. עם כל 
הצליח  ממש  לא  הוא  הטוב  הרצון 
ולאותיות  עתיקה  לאבן  להתחבר 
ונבוך.  בוהה  עמד  הוא  שבורות. 
לבדוק  הנער  התחיל  מבוכה  מרוב 
ללטף  בידיו,  למששה  המצבה,  את 
הכיתוב.  את  ולנקות  האבנים  את 
להגדיר  מבקש  שלום  רבי  וכשהיה 
שאגת  נותן  היה  המבוכה  עומק  את 
עהר  און  "עהר טאפט  מרעידה:  בכי 
וואונט"  א  טאפט  עהר  און  טאפט, 
והמישוש  וממשש,  ממשש  הוא   (

מעלה אבן אטומה(.
השומעים  שדמעות  כדי  תוך 
לחייהם,  על  זולגות  משה'  ב'זכרון 
הנמשל.  את  מפרט  שלום  רבי  היה 
"הילד הזה, הוא אנחנו. כולנו, מגיעים 
הכותל  אל  המצבה-  אל  שבוע  מידי 
ומתרפקים  עומדים  אנו  המערבי. 
אותן  סוקרים  הגדולות.  האבנים  על 
וליבנו  אבנים,  וממששים  במבטים 
שלא  בן,  אותו  כמו  בדיוק  אטום. 
האבנים  שכביכול  להבין,  השכיל 
הקב"ה  עבורנו.  עצמן  הקריבו  הללו 
שפך עליהם את חמתו שהגיעה לנו. 

איך אפשר להישאר אדישים?
מה שאנו חיים היום זה בגלל שאין 
לנו בית מקדש- משפט קשה. לא ניתן 
זו,  עובדה  מול  אל  אדישים  להיות 
ועל כן מחובתנו לבכות ולהתפלל כי 
"המלמד"  את  וישיב  לציון  ה'  ישוב 
בית  בבניין  עבורנו  עצמו  שהקריב 

מקדשינו ותפארתנו.
להתאמץ  עלינו  אלו  בימים 
ובמעשים  בתורה  להרבות  בתפילה, 
טובים ולהכשיר את עצמינו להשראת 
תקוים  שבמהרה  נזכה  אזי  השכינה, 
בנו נבואת  זכריה "כה אמר ה' שבתי 
ירושלים  בתוך  ושכנתי  ציון  אל 
ונקראה ירושלים עיר  האמת, והר ה' 

.... הר הקודש".

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 הרה"ג ראובן אלבז  
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

מזמור לאסףלהשפיע ולהוכיח בנועם ובכבוד
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה 
ֵּבין ָּפאָרן  ָּבֲעָרָבה מוֹל סּוף  ַּבִּמְדָּבר  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר 

ּוֵבין ּתֶֹפל ְוָלָבן ַוֲחֵצרֹת ְוִדי ָזָהב )א, א(
ל"ו ימי תוכחה בלבד

שבמשך  זה,  בפסוק  מדקדק  הקדוש  החיים"  ה"אור 
ארבעים שנה שהיה משה רבנו רועה את ישראל במדבר, 
לא הוכיחם בצורה קשה, אלא רק בשלושים וששה הימים 
האחרונים שלפני פטירתו, כמניין תיבת 'אלה' ]שהרי בא' 
לחודש שבט התחיל לדבר אליהם, דכתיב "בעשתי עשר 
חודש באחד לחודש" והוא נפטר בז' באדר )קידושין לח 

ע"א([. 
את  משה  שהוכיח  מצינו  שבהם  המקומות  בשאר 
- הוא  י([  כ,  )במדבר  נא המורים"  ]כגון "שמעו  ישראל 
לא הוכיח את כולם, אלא דבריו היו מכוונים לחלק מהם. 
רק כאן דברי תוכחתו כוונו "אל כל ישראל". הוא פונה 
אל "אשר ישנו פה עמנו... ואת אשר איננו פה עמנו היום" 
)לקמן כט, יד( – אפילו נשמות שעתידות להיות, הגיעו 

לשמוע את תוכחתו.
זו, מסרים  מסרים גדולים לימדנו משה רבנו בתוכחה 
את  להוכיח  בבואו  אותם  לדעת  אדם  לכל  ראוי  אשר 

ישראל.

מוצא של כבוד
תוכחה אין מטרתה להשפיל את האדם ולהציגו בצורה 
נלעגת, משום כך חשוב להותיר לו מוצא של כבוד לאחר 
אמירת הדברים, ולאפשר לו להגיב, להצטדק או להכחיש 
את האשמות. אל דאגה, הדברים שנאמרו נותרו חרוטים 
אל  אותו  דחקנו  לא  אם  גם  פעולתם  את  ויפעלו  בלבו, 

הקיר!
"קול  ישיבת  ראש  שליט"א,  עדס  יהודה  רבי  הגאון 
רבים  חכמים  תלמידי  ידו  תחת  הוציא  אשר  יעקב", 
מופלגים בתורה, סיפר, כי בהיותו צעיר מאוד לימים נכנס 
בו מסיים לאכול  והבחין  אחיו הגדול ממנו אל המטבח 

וקם ממקומו. 
העיר לו: "בירכת ברכת המזון?"

הילד נבוך מן השאלה, והשיב: "כן. ברכתי".
האח התקשה להאמין ושאל: "תמיד אתה לוקח ברכון 

כדי לברך. איפה הברכון שממנו ברכת?"
יהודל'ה  השיב   – מסידור"  אלא  מברכון  ברכתי  "לא 

הקטן. 
"איזה סידור?" – התעקש האח.

גדול שמונח על השולחן.  עינו הבחין בסידור  מזווית 
בלי לחשוב הרבה הצביע לעברו ואמר: "מהסידור הזה".

בכל  הכיפורים...  ליום  מחזור  זה  היה  מזלו  לרוע 
המחזורים האחרים – לסוכות, לשבועות או לראש השנה 
– יש ברכת המזון, אבל ביום הכיפורים שהוא יום צום, 

אין ברכת המזון כלל...
"תראה לי ברכת המזון כאן" – לא וויתר לו אחיו.

בדיוק באותו רגע נכנס לחדר אביהם, הגה"צ רבי יעקב 
הדין  בית  וחבר  יוסף'  'פורת  ישיבת  מראשי  זצ"ל,  עדס 

העליון.
"אבא,  שקרה:  מה  על  לו  לדווח  מיהר  הגדול  האח 
מחזור  מתוך  המזון  ברכת  שברך  וטוען  אכל,  יהודל'ה 

ליום כיפור"...
בין רגע הבין רבי יעקב את הענין. הוא מיהר לקחת את 
המחזור לידיו, ואמר לבנו הגדול: "מה אתה רוצה ממנו? 
ברכת  כאן  מצא  הוא  המזון.  ברכת  כאן  מצאת  לא  אתה 

המזון!"...
ובזאת נחתם הוויכוח...

"באותו רגע" – סיפר לימים רבי יהודה עדס – "הוספתי 
אהבה גדולה על אהבתי לאבי. ההצלה שהוא הציל אותי 
אמיתי.  אבא  להיותו  ביטוי  היתה  הגדולה,  המבוכה  מן 
אבא שאוהב את בנו, וחלילה לא נותן לו להתבייש. הוא 
ליותר  זקוק  ואינו  הרמז,  את  הבין  כבר  הילד  כי  הרגיש 

מכך...

תוכחה מתוך אהבה
בכדי  ולא  הקשים,  הדברים  אחד  היא  תוכחה  אמירת 
לא הוכיח משה רבנו את ישראל כל ארבעים שנה שהיו 

במדבר.
מעשים  עושים  אנשים  לראות  נחרדים  אנו  לפעמים 
מומלץ  קשות,  אותם  שמוכיחים  לפני  אבל  מסוימים, 
כאלו.  למעשים  הביאם  מה  להבין  ולנסות  איתם  לדבר 

לפעמים התוצאות מפתיעות ובלתי צפויות לחלוטין. 
שבטבריה,  הורי  בבית  בשבת  שהיתי  בבחרותי 
וכשיצאתי בשבת בבוקר מן התפילה בבית כנסת, הבחנתי 
באחד האנשים שהתפלל איתנו עומד ומשקה את גינתו. 
הזדעזעתי. יהודי שהתפלל בבית כנסת משקה את הגינה 

שלו ביום שבת!!
לך  מגיע  שבעולם!  'שוטה  עליו:  לצעוק  יכולתי 

סקילה! אתה משקה גינה ביום שבת!'
אך חס וחלילה! לא כך מוכיחים!

עברתי לידו ואמרתי לו: "שבת שלום! שמחתי לראותך 
בבית הכנסת!"

הוא חייך והחזיר לי ברכת שבת שלום. ואני המשכתי 
בעדינות: "אתה יודע, ישנה הלכה בעניין השקיה בשבת... 

זה דומה לאדם שזורע בשבת".
הוא מיד אמר: "חס וחלילה. אני יודע שאסור לזרוע, 
ארבעים  הזה,  בחום  הפרחים,  מסכנים  משקה...  רק  אני 
מעלות, הם עלולים להתייבש... אני לא עושה כלום, רק 

משקה אותם קצת, שלא ימותו"...
הוא דיבר בתמימות כזו, שהוציאה אותי מדעתי... הוא 
הולך  הוא  הרי  למהדרין.  שבת  שומר  שהוא  בטוח  היה 
לבית כנסת, עושה קידוש ואוכל חמין, ורק קצת משקה 

שלא ימותו הפרחים...
אמרתי לו: "אתה רוצה שהפרחים יחיו ואתה תמות? 

מה קרה לך? אתה הרי ממית את עצמך!"
יותר.  להסביר  לביתו,  להיכנס  אותי  הזמין  היהודי 
נכנסתי והתחלתי לדבר אתו. התברר שהוא כלל לא ידע 
שאסור להשקות. "תאמין לי שלא ידעתי", הוא התנצל, 
ידעתי  לא  חשמל.  אפילו  מדליק  ולא  שבת  שומר  "אני 

שיש איסור כזה"... 
למדנו את ההלכות הללו, והוא כל כך הודה לי. בסופו 
של דבר הוא הבין שזה אסור, אבל הכל היה מתוך נעימות 
תאמר  לא  "אתה  להגיב:  לו  גורמת  שהיתה  בצורה  ולא 
שבירכתיו  ידי  על  לזה?  הגעתי  ואיך  לעשות"...  מה  לי 

בברכת 'שבת שלום' באופן מכובד.

מישהו שאל אותי: מה הדין אם הוא רואה חבר חילוני 
גמור שאינו יודע כלום יורד מהמכונית ביום שבת? האם 

מותר לומר לו שבת שלום או לא?
רק  ולא  לו שבת שלום!  לומר  חייב  אתה  לו:  אמרתי 
אליך,  אותו  תזמין  בשלומו,  תתעניין  אליו,  תיגש   – זה 
לפני  חושב  היית  מה  לך  תאר  אתו.  ותדבר  תשב  ואז 
שחזרת בתשובה, אם היה עובר חבר דתי ולא אומר לך 
שלום. היית כועס על כל הדתיים שמזניחים חברי ילדות, 
לדבר  איך  כשיודעים  מתגברת.   היתה  אליהם  ושנאתך 
אל אותם יהודים רחוקים, ומדברים אליהם מתוך אהבה 

וכבוד – זוכים לקרבם.
ומפעיל  שבת  כל  קומזיץ  עושה  היה  ביתי  מול  שכן 
אותו  פוגש  שהייתי  שבת  בכל  קולות.  בקולי  הרדיו  את 
נהגתי לברכו בברכת שבת שלום, ולהתעניין בשלומו, בלי 

להעיר אפילו הערה אחת.
רחוק,  אדם  אותו  אלי  מגיע  אחד  בהיר  ביום  והנה, 
מחלל שבת בפרהסיה, ומספר לי ששמע ברדיו על עניין 
של טהרת המשפחה, והוא רוצה להתחיל לשמור... אשתו 
התקדמו  הם  וב"ה  אלי,  הגיע  והוא  הרבנית,  אל  הגיעה 
רבות וזכו בשני ילדים טהורים שלומדים בתלמוד תורה!

אצלנו  אבל  לתוכחות,  דרכים  הרבה  שיש  ספק,  אין 
משום  יותר,  ומצליחות  מתקבלות  הזו  בדרך  התוכחות 
שהיהודים שאנחנו מתעסקים איתם אינם יהודים כופרים, 
צריך  שרק  בלב,  רדומה  אמונה  להם  שיש  יהודים  אלא 
להעיר אותה. אם תעירו ואם תעוררו את האהבה...)שיר 

השירים ב, ז( 
זכורני שברחוב הסמוך היה נהג אוטובוס של חיילים. 
באופן קבוע הוא היה נוסע בשבת ברחוב לאחר השיעור 

שהייתי מוסר והבחורים היו מלווים אותי הביתה. 
מספר  עצמו  על  חוזר  זה  שדבר  הבחורים  כשראו 
"חילול  לעברו:  וצעק  התרגז  הבחורים  אחד  פעמים, 

שבת! תסתלק מפה!"
הנהג התרגז, הוציא את האקדח, טען אותו וקרא לעבר 

הבחורים: "מי שיתקרב אלי - אירה בו!"
לו:  ואמרתי  לנהג  ניגשתי  הבחורים,  את  הרגעתי  מיד 

"שבת שלום! ה' יחזיר בתשובה את כל עמו ישראל".
שמים  ירא  יהודי  הוא  נהג  אותו  כיום  תאמינו,  ולא 
בתכלית ובניו לומדים בישיבות. עד כדי כך. )מתוך הספר 
שם  עוד  וראה  א',  חלק  דברים"  אחריך  "משכני  החדש 

אריכות בנושא זה, בתוספת סיפורים ומשלים(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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לאישה

עצות לשמירת טריות 
מוצרי חלב

טיפים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

גבולות וסמכות בזמן החופש הגדול זו משימה 
לא קלה ומאתגרת, על מנת לעשות זאת מבלי 
הילדים  עם  הקשר  חיזוק   – הדברים  ששני 
 – סמכות  והפעלת  גבולות  בשימת  והצורך 
רכז   - אשדת  אריה  לזה,  זה  בסתירה  יעמדו 
התוכנית להנחיית הורים במרכז י.נ.ר ממליץ 

להקפיד על הכללים הבאים:

• ראשית, תמיד כדאי לשוחח עם הילד ולנסות 
ילד  לדוגמה:  מוקדמות.  להבנות  איתו  להגיע 
אם  השינה  שעת  את  יותר  רבה  בקלות  יקבל 
אבל  משותפת,  בשיחה  איתו  נקבעה  היא 

יתקשה לקבל הכתבה שרירותית של ההורה.

נעימה,  שיחה  להיות  צריכה  הזאת  השיחה 
כאשר ההורה מכתיב את גבולות הגיזרה, אבל 
מאפשר לילד להיות שותף מלא בדיון. בדוגמה 
היסוד  הנחת  השינה,  שעת  לגבי  קודם  שנתנו 
של השיחה תהיה שצריכה להיות שעה קבועה, 
יהיה שותף בקביעת השעה, כאשר  אבל הילד 
של  מסוים  מרחב  לו  לאפשר  ינסה  ההורה 
בחירה. מניסיוני, ילדים לא יציעו שעות שאינן 
יוכל בקלות לומר  הגיוניות, וגם אם כן, ההורה 
תנסה  בא  מידי,  מאוחר  לי  נראה  'זה  בחיוך 

להציע שעה הגיונית יותר'.

חשוב  סמכות,  להפעיל  צריך  זאת  בכל  אם 
יבין  שהילד  כדי  ענייני,  באופן  תופעל  שהיא 
כלשהו  כלל  ביצוע  על  מתעקשים  שאנחנו 
אנחנו  ועכשיו  אותנו  הרגיז  שהוא  משום  לא 
בעיננו.  חשוב  שהכלל  משום  אלא  בו,  נוקמים 

את  יאהב  כך  כל  לא  הוא  אם  גם  הזה,  באופן 
אותו.  לקבל  יותר  קל  לו  יהיה  שקבענו,  הכלל 
לקבוע  הורים  של  שתפקידם  מבינים  ילדים 
את הכללים בבית, אבל הם ממש לא אוהבים 
שההורים עושים את זה מתוך כעס או נקמנות. 

הילד  שבו  במצב  נתקלים  ואנחנו  במידה   •
מסרב להוראה שלנו, גם כאן, אין צורך להתלהם 
בהוראה  להחליף  כדאי  הכעס  את  ולצעוק. 
שאנחנו  להבין  לילד  שתגרום  וברורה,  נחושה 
נחושה  אמירה  לוויכוח.  להיכנס  מתכוונים  לא 
מאמירה  בהרבה,  סמכותית  נשמעת  ושקטה 
ניתן  הצורך,  במידת  ועצבנית.  מתלהמת 
שהילד  עד  פעמים,  מספר  ההוראה  על  לחזור 
המקרים  במרבית  לוותר.  כוונה  לנו  שאין  מבין 
לאחר מספר חזרות, שנאמרות בצורה שקטה 
לזכור  צריך  ההוראה.  את  יקיים  הילד  ונחושה, 
שמותר לו לומר 'אוף' תוך כדי הביצוע, כל עוד 

הוא מבצע.

• חשוב להקפיד גם על עקביות בהוראות שלנו, 
לעתים   – יציבים  לא  ואנחנו  שבמידה  משום 
עומדים על ביצוע ההוראה ולעתים לא – הילד 
והדברים  שלנו,  ההוראות  את  לקיים  לומד  לא 
לוויכוחים בלתי פוסקים. לא פעם  נתונים  יהיו 
לילדים  הוראה  שנותנים  הורים  לראות  לי  יצא 
בטון שאינו משתמע לשתי פנים, אבל כשהילד 
ולמעשה  לענייניהם,  חוזרים  הם  גם  מתעלם, 
להקשיב  חובה  שאין  הילד  את  מלמדים 

להוראותיהם.

צבאי  למחנה  יהפוך  לא  שהבית  מנת  על   •
כמות  את  לווסת  חשוב  וביצוע,  פקודות  של 
חשובים  כללים  במספר  ולהתמקד  ההוראות, 
נעדיף  השאר  ולגבי  עומדים,  אנחנו  שעליהם 
יותר את השיחה עם הילד ופחות את ההוראה 

הסמכותית.

בצורה  ניתן  נותנים,  שאנחנו  ההוראה  את   •
ברמזים.  ולא  היטב,  אותה  יבין  שהילד  בהירה, 
שאתם  רואה  'אני  לומר  במקום  לדוגמה: 
עדיף  הזה',  בבית  משרתת  כאן  שיש  חושבים 
להגיד פשוט במפורש, 'אני מבקשת שתקפידו 
כך  הארוחה'.  אחרי  בכיור  הכלים  את  לשים 

הילדים יבינו באופן ברור מה נדרש מהם. 

שהאווירה  חשוב   – ביותר  החשוב  והדבר   •
ולא  ושמחה,  נעימה  אווירה  תהיה  הכללית 
לשם  לילדים.  ההורים  בין  מלחמה  של  אווירה 
בהפעלת  נכון  מינון  על  להקפיד  צריך  כך, 
להפעיל   – מופעלת  היא  כאשר  וגם  הסמכות, 
שקבענו,  הכללים  פי  על  יעיל,  באופן  אותה 

ומבלי להתלהם ולצעוק.

על  להקפיד  גם  מאוד  כדאי  דבר,  עוד   •
משועממים  שילדים  משום  רבות,  פעילויות 

טובה  פחות  הרבה  בצורה  מתנהגים 
מילדים עסוקים. קשה לצפות מילדים 
כה  שעות  עצמם  את  שיעסיקו  קטנים 

רבות, ולכן חשוב לתכנן זאת.

"
הנה שאלה שמטרידה אותנו בכל קיץ מחדש: איך שומרים 

על טריות מוצרי החלב בחום ובשרב? מועצת החלב  והדיאטנית 
הקלינית שרית עטיה שמואלי הכינו עבורנו  מספר טיפים שיעזרו 

לנו לשמור על הטריות גם בקיץ הזה 

האחסון  כללי  על  להקפיד  חשוב  ולכן  במהירות  מתרבים  החיידקים  בחלב   .1
במיוחד בקיץ.

2. כדי למצות את מלוא תקופת האיכות של מוצר החלב חשוב לקצר את משך 
לאחסן  חשוב  הביתה.  להגעה  ועד  בחנות  המוצר  רכישת  מרגע  החולף  הזמן 
מוצרי  כל  על  צלסיוס.  מעלות  ל-4   2 שבין  בטמפ'  במקרר  החלב  מוצרי  את 
חלב מסומן תאריך תפוגה.  לאחר קנייתם בסופר או במכולת יש לקצר את כל 

האפשר את משך הזמן שהמוצרים שוהים מחוץ למקרר.
כדאי  וטריותם.  איכותם  לשמירת  הוא  אף  תורם  במקרר  המוצרים  מיקום   .3
לאחסן את המוצרים במגירה נפרדת הנמצאת בקומות התחתונות של המקרר. 
חשוב לא להניח במקרר כלים ומאכלים בטמפרטורה גבוהה, כדי שלא יורידו את 

רמת הקירור ויגרמו לקלקול מוצרים אחרים במקרר. 
ממקום  שלא  גבינות  לקנות  לא  אופן  ובשום  מפוסטר  לא  חלב  לצרוך  לא   .4

בפיקוח. 
5. מאכלים בעלי ריח, כדוגמת תבשילים, נקניקים, שום וכו', יש לאחסן בכלים 

סגורים שלא  יפגמו בטעם ובריח מוצרי החלב.  
6. צרכנים הצורכים חלב בשקיות ונוהגים להעביר את החלב לכלי אטום אחר, 
כל  ההרתחה  על  לחזור  יש  בחלב.  מילויו  טרם  המיכל  את  להרתיח  חייבים 
ואין להסתפק  ורוצים למלא את המיכל שוב,  נגמר החלב  פעם מחדש כאשר 
בהרתחה חד פעמית. אסור להכניס חלב לכלי לפני שאזל בו החלב הקודם, ולפני 
שהכלי הורתח. ההקפדה על הרתחת הכלי נועדה להקטין את כמות החיידקים 
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זכוכית על מיכלי פלסטיק או מיכלים אחרים. 
גבינות  כמו   – אטומה  אינה  שאריזתם  גבינה  מוצרי  במעדנייה  קניתם  אם   .7
הניילון  להוציא את המוצרים מעטיפות  – הקפידו  וכ'ו  גבינות פרוסות  קשות, 
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גבולות וסמכות הורית 
בחופש הגדול

החופש הגדול מזמן לפתחנו הזדמנות פז להיות זמן רב עם ילדינו, להכיר אותם טוב יותר, ולבסס 
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המשותפות, מצריכות אותנו לשים יותר גבולות, ולא פעם אנחנו נדרשים להפעיל סמכות •איך 

נפעיל סמכות מבלי להילחם?



גם בקיץהר אחד, מלא חוויות
סיורים מודרכים על פסגת החרמון ללא תשלום

*הסיורים מתקיימים פעמיים ביום בשעות 11:00, 13:00 בתאריכים נבחרים - יש להתעדכן באתר האינטרנט | משך הסיור 
כשעה וחצי | יש להגיע עם נעלי הליכה נוחות ולבוש חם | היציאה לסיורים מהקפטריה בתחנה העליונה | יש להגיע חצי 

שעה לפני היציאה לסיור | זמן נסיעה ברכבל כ-15 דקות לכל כיוון | משך ושעות הסיורים ניתנים לשינויים | השימוש 
במתקנים כרוך בתשלום ובהתאם להוראות הבטיחות באתר | הפעילויות יתקיימו בהתאם לתנאי מזג האוויר | ט.ל.ח.

רכבל המעפיל אל פסגת החרמון )2,040 מ'( וצופה לעבר הגולן, הגליל, עמק החולה והרי הלבנון.

אבובי קיץ – גלישה מהנה לכל המשפחה על גבי אבובים במורד ההר.

גלישת אקסטרים על מזחלות מסילה – חוויה לכל המשפחה! 

מסלולי הליכה וסיורים מודרכים מרעננים לאוהבי טבע וטיולים ללא תשלום!

Sky Rider - אטרקציית ריחוף ההרים הראשונה והגבוהה בישראל!

www.skihermon.co.il
cs@mthermon.co.il
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14/8 הבריכה תהיה סגורה
18/8 רחצה לבנות 9:00-21:00
19/8 רחצה לבנים 9:00-21:00

25/8 רחצה לבנות 9:00-21:00 
27/8 החל מהשעה 16:00

הבריכה תהיה סגורה

לתשומת לבכם
שינויים במועדי הרחצה: 

הבחירה של עולם הישיבות!
להשיג בחנויות המובחרות

אם מגיל 3 אתה לובש אלגנט 
אז ודאי אתה מבין!

חליפות.חולצות.מכנסיים





נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771 | רח’ נויפלד 15. 
03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15. 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק  25. 
03-9479944 | תורת חיים  1. 03-5179802 | קלישר  17. 03-5755232 | אלעד:  רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 
8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 15. 08-8523639  | ברכפלד: רח' רשבי 35 |  קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465  | בית שמש: מרים הנביאה 16 |חיפה: מיכאל 9 | ירושלים: פנים מאירות 10 |

דון.
וע

המ
עי 

בצ
 מ

על
ם 

חלי
א 

ה ל
קני

 ה
תווי

 * 
עת

כל 
 ב

צע
מב

 ה
את

ק 
סי

הפ
ת ל

אי
רש

ד 
חס

 ה
תיב

  נ
שת

* ר
אי 

מל
 ה

מר
ד ג

 ע
ת *

אי
טונ

סי
ה 

כיר
 מ

אין
 * 

ות
חיד

3 י
 ל-

בל
מוג

 * 
ד 

לב
 ב

שה
מח

לה
ת 

ונו
תמ

 ה
* .

ל.ח
ט.

*יש לשמור את החשבונית כהוכחת קניה!

החברות המשתתפות במבצע:

  

ראשון-שישי
4-9.8.19 ג'-ח' באב

  

  

  

  

    

    

  

שלישיית אפרופו 3*50 גר'/חמישיית אפרופו 5*25 גר'/
רביעיית במבה 4*60 גר'/עשיריית במבה 10*15 גר'/

רביעיית ביסלי 4*55 גר'

עוגיות בדלי

ספרינג/ספרינג תה/
שוופס ווטר/פריגת

סלטי צברמיץ ענבים 'מעולה' גלידה טריו

1.5 ליטר
כולל פיקדון

1 ליטר
לא כולל רפי כהן

400 גר'
ריאו

חמישי-שישי
8-9.8.19 ז'-ח' באב

מארזי תן צ'אפ/
קוד: 2052009פופסים

8 יח'
מיה

קנה 2 קורנפלקס 'מעולה' דבש/שוקולד
500 גר'

סוגים שונים
אנטקוביץ

מארזי אסם

990

כוסות שתיה קרה

1090

10
5 ב-

890

20
4 ב-

10
למארז

20
2 ב-

20
4 ב-

רביעיית טונה 'מעולה'
בשמן קנולה/צמחי/במים

1790
למארז

קבל חלב בקרטון 
1 ליטר

אמה מזון
במתנה

חמישישי בנתיב החסד זה

קוד: 522319
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אופן ההכנה: מחממים תנור ל-200 מעלות. שוטפים את תפוחי האדמה ועוטפים כל אחד 
בנייר אפייה ונייר אלומיניום. אופים בתנור כ-45 דקות עד שהם רכים. מוציאים את תפוחי 
האדמה מהתנור ופותחים את הניירות. מנמיכים את חום התנור ל-190 מעלות. בעזרת כף 
מרוקנים חלק מתוכן תפוחי האדמה כך שייווצר מקום למילוי. מועכים את תוכן תפוחי 
האדמה ומערבבים בקערה את חומרי המילוי עם תוכן התפודים. מערבבים בקערית שמן, 
התיבול.  ומבחוץ בתערובת  ופלפל. מברישים את התפודים מבפנים  צ'ילי מתוק, מלח 
ממלאים את תפוחי האדמה במלית ומחזירים לתנור ל-15 דקות עד שהמילוי מתייצב והם 

משחימים מעט.

רכיבים: 6 תפוחי אדמה בינוניים, לא מקולפים | 3 כפות שמן | 3 כפות רוטב צ'ילי מתוק
מלח | פלפל שחור גרוס למילוי: קופסת טונה עם פלפל חריף מסוננת משמן | 2 בצלים 

ירוקים קצוצים | ביצה | מלח | פלפל שחור גרוס

תפוחי אדמה
ממולאים בטונה ’מעולה‘

טונה ’מעולה‘ פותחת בפניכם אין ספור של רעיונות לארוחות טונה טעימות ומזינות
המתאימות במיוחד ל-9 הימים ולכל השנה

9 מתכונים
ל-9 הימים

טונה אחת מעולה
טונות של אפשרויות
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למתכוני טונה נוספים ל-9 הימי

בתאבון!

דרגת קושי: קל15 דקותמתכון 3/9

ex
tra

pl
us

.co
.il

אופן ההכנה: מחממים תנור ל-200 מעלות. שוטפים את תפוחי האדמה ועוטפים כל אחד 
בנייר אפייה ונייר אלומיניום. אופים בתנור כ-45 דקות עד שהם רכים. מוציאים את תפוחי 
האדמה מהתנור ופותחים את הניירות. מנמיכים את חום התנור ל-190 מעלות. בעזרת כף 
מרוקנים חלק מתוכן תפוחי האדמה כך שייווצר מקום למילוי. מועכים את תוכן תפוחי 
האדמה ומערבבים בקערה את חומרי המילוי עם תוכן התפודים. מערבבים בקערית שמן, 
התיבול.  ומבחוץ בתערובת  ופלפל. מברישים את התפודים מבפנים  צ'ילי מתוק, מלח 
ממלאים את תפוחי האדמה במלית ומחזירים לתנור ל-15 דקות עד שהמילוי מתייצב והם 

משחימים מעט.

רכיבים: 6 תפוחי אדמה בינוניים, לא מקולפים | 3 כפות שמן | 3 כפות רוטב צ'ילי מתוק
מלח | פלפל שחור גרוס למילוי: קופסת טונה עם פלפל חריף מסוננת משמן | 2 בצלים 

ירוקים קצוצים | ביצה | מלח | פלפל שחור גרוס

תפוחי אדמה
ממולאים בטונה ’מעולה‘

טונה ’מעולה‘ פותחת בפניכם אין ספור של רעיונות לארוחות טונה טעימות ומזינות
המתאימות במיוחד ל-9 הימים ולכל השנה

9 מתכונים
ל-9 הימים

טונה אחת מעולה
טונות של אפשרויות

matkon.m
eu

le@
gm

ai
l.c

om
ל: 

מיי
חו 

של
ם, 

למתכוני טונה נוספים ל-9 הימי

בתאבון!

דרגת קושי: קל15 דקותמתכון 3/9

ex
tra

pl
us

.co
.il

אופן ההכנה: מחממים תנור ל-200 מעלות. שוטפים את תפוחי האדמה ועוטפים כל אחד 
בנייר אפייה ונייר אלומיניום. אופים בתנור כ-45 דקות עד שהם רכים. מוציאים את תפוחי 
האדמה מהתנור ופותחים את הניירות. מנמיכים את חום התנור ל-190 מעלות. בעזרת כף 
מרוקנים חלק מתוכן תפוחי האדמה כך שייווצר מקום למילוי. מועכים את תוכן תפוחי 
האדמה ומערבבים בקערה את חומרי המילוי עם תוכן התפודים. מערבבים בקערית שמן, 
התיבול.  ומבחוץ בתערובת  ופלפל. מברישים את התפודים מבפנים  צ'ילי מתוק, מלח 
ממלאים את תפוחי האדמה במלית ומחזירים לתנור ל-15 דקות עד שהמילוי מתייצב והם 

משחימים מעט.

רכיבים: 6 תפוחי אדמה בינוניים, לא מקולפים | 3 כפות שמן | 3 כפות רוטב צ'ילי מתוק
מלח | פלפל שחור גרוס למילוי: קופסת טונה עם פלפל חריף מסוננת משמן | 2 בצלים 

ירוקים קצוצים | ביצה | מלח | פלפל שחור גרוס

תפוחי אדמה
ממולאים בטונה ’מעולה‘

טונה ’מעולה‘ פותחת בפניכם אין ספור של רעיונות לארוחות טונה טעימות ומזינות
המתאימות במיוחד ל-9 הימים ולכל השנה

9 מתכונים
ל-9 הימים

טונה אחת מעולה
טונות של אפשרויות

matkon.m
eu

le@
gm

ai
l.c

om
ל: 

מיי
חו 

של
ם, 

למתכוני טונה נוספים ל-9 הימי

בתאבון!

דרגת קושי: קל15 דקותמתכון 3/9

ex
tra

pl
us

.co
.il

אופן ההכנה: מחממים תנור ל-200 מעלות. שוטפים את תפוחי האדמה ועוטפים כל אחד 
בנייר אפייה ונייר אלומיניום. אופים בתנור כ-45 דקות עד שהם רכים. מוציאים את תפוחי 
האדמה מהתנור ופותחים את הניירות. מנמיכים את חום התנור ל-190 מעלות. בעזרת כף 
מרוקנים חלק מתוכן תפוחי האדמה כך שייווצר מקום למילוי. מועכים את תוכן תפוחי 
האדמה ומערבבים בקערה את חומרי המילוי עם תוכן התפודים. מערבבים בקערית שמן, 
התיבול.  ומבחוץ בתערובת  ופלפל. מברישים את התפודים מבפנים  צ'ילי מתוק, מלח 
ממלאים את תפוחי האדמה במלית ומחזירים לתנור ל-15 דקות עד שהמילוי מתייצב והם 

משחימים מעט.

רכיבים: 6 תפוחי אדמה בינוניים, לא מקולפים | 3 כפות שמן | 3 כפות רוטב צ'ילי מתוק
מלח | פלפל שחור גרוס למילוי: קופסת טונה עם פלפל חריף מסוננת משמן | 2 בצלים 

ירוקים קצוצים | ביצה | מלח | פלפל שחור גרוס

תפוחי אדמה
ממולאים בטונה ’מעולה‘

טונה ’מעולה‘ פותחת בפניכם אין ספור של רעיונות לארוחות טונה טעימות ומזינות
המתאימות במיוחד ל-9 הימים ולכל השנה

9 מתכונים
ל-9 הימים

טונה אחת מעולה
טונות של אפשרויות
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למתכוני טונה נוספים ל-9 הימי

בתאבון!
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