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שנת לימודים מהנה ומוצלחת!
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גשר רחב מאוד
א.

מעמודי  באחת  נפתחת  'שופטים',  השבוע  פרשת 
היסוד של התנהלות חברתית תקינה. התורה אומרת: 
"ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ה' ֱא-ֹלֶקיָך 
נֵֹתן ְלָך ִלְׁשָבֶטיָך ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצֶדק". חלק מהתנהלות 
חוקים,  לחוקק  גדרים,  לגדור  היכולת  היא  נכונה,  חברתית 
ולהקים מערכת שיודעת לאכוף אותם ולהשליט סדר. המשנה 
שאלמלא  מלכות  של  בשלומה  מתפלל  "הוי  אומרת:  באבות 
מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו". הערבות לקיומה 

של חברה אנושית, זו מלכות עם מערכת חוקים ומשפטים.
השאלה הראשונה המזדקרת ועולה, היא השינוי של התורה. 
שופטים  התורה  כתבה  ושופטים,  שוטרים  לכתוב  במקום 
ומעמידים  האוכפים  שוטרים  ישנם  תחילה  לכאורה  ושוטרים. 
לדין, ורק לאחר מכן השופטים העושים דין. ישנם תשובות רבות 
לדבר. התשובה הפשוטה היא, ששופטים אין הכוונה למערכת 

למערכת  אלא  המשפט 
יש  תחילה  המחוקקת. 
החוקים,  את  לחוקק 
סיגים  גדרים,  )תקנות, 
ולאחר  שבע"פ(  תורה   -
החוקים  את  למסד  מכן 
למעשה  הלכה  הללו 

באמצעות ה'שוטרים'.
יכולים  אנו  למעשה, 
סדר  את  מכך  ללמוד 
הנכונה  ההירארכיה 
מערכת  והאמיתית. 
הצדק היא הגורם העליון 
לא  ובראשונה.  בראש 
ששוטר  למשל,  ייתכן, 
לידיים.  החוק  את  יקח 
לפעול  צריך  השוטר  גם 
בכדי  החוק.  בגבולות 
ימלאו  שהשוטרים 
יש  נאמנה,  חובתם  את 
מערכת  תחילה  להקים 
משפט הוגנת. אם מערכת 
מספיק  תהיה  המשפט 
השוטרים  גם  הגונה, 
יהיו  בגזירתם,  שיפעלו 

נאמנים והגונים.
היא  אשר  התורה, 
החוקים  מערכת 
והאבסולוטית  האמיתית 
אשר לעולם לא משתנית, 

קובעת את החוקים, כמו גם נותנת את הסמכות בידי החכמים, 
לקבוע את מערכת הצדק בצורה ברורה ומתוקנת, כך שכתוצאה 
מ''שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", יגיע ההמשך ה לא 

פחות חשוב: "ושפטו את העם משפט צדק".
 

ב.
שהגעתי  נזכר  אני  ההיסטוריה.  על  להתרפק  נחמד  לפעמים 
לגור בעיר חדרה. הדירה הראשונה שלי, הרחוב הראשון שלי, 
בית המדרש הראשון שבו למדתי. היסטוריה. אך יש משהו אחד 
באותה היסטוריה שהייתי מוותר עליה. התחבורה. זוכרים כיצד 
היינו נוסעים לירושלים לפני 15-20 שנה? אז כך. לצאת לכביש 
4 לקח רבע שעה )רמזור עדיין לא היה מוצב בצומת ביאליק\
כביש 4...(, לאחר מכן נסיעה לצומת בית ליד. המתנה בפקקים 
במשך כרבע שעה. ממשיכים בנסיעה עם כל הצמתים והפקקים 

של כביש 4, שהגרוע בהם הוא צומת רעננה. לאחר מכן לקבל 
החלטה אם לעלות לכביש 1 או ל443 שהיה אז מסוכן ומפותל. 
בקיצור, לאחר כשעתיים נסיעה היינו מגיעים עייפים ורצוצים 

לעיר הבירה.
זכורני שאחד הדיונים הראשונים בהם השתתפתי כשנכנסתי 
לכהן במועצת העיר, היה על נושא התחבורה. ראש העיר דאז 
ישראל סדן, אמר בדיון דבר שהיה נשמע לי הזוי. "בעוד כעשר 
שנים, הנסיעה מחדרה לירושלים תארך כשעה". זה כמו שתגידו 
לי כעת שנסיעה מישראל לאוסטרליה תקח שעתיים. משהו הזוי.
אך חלפו להם כמה שנים טובות, ואכן--- הלא יאומן קרה. 
נסיעה לירושלים כיום אורכת כשעה. ]לא אספר לכם שבעיתות 

לחץ, אני עושה את הדרך גם בפחות מכך...[
שהתקצרה?  לירושלים  מהדרך  למד  אני  זאת  בכל  מה  אז 
אשתף אתכם בתחושה שעלתה לי מכך, מה הוא בעצם ההבדל 
בין מצב התחבורה שהיה בעבר, לבין המצב כיום? האם העיר 

חדרה התקרבה לירושלים? או שמא ירושלים היא זו שהתקרבה 
אז  היא שלילית...  לשתי השאלות  כמובן שהתשובה  לחדרה? 
דרך  נסללה  מאוד,  פשוט  השנים?  במשך  קרה  אופן  בכל  מה 
ישובים, צמתים, רמזורים, פקקים,  ישרה, שאינה חוצה ערים, 
נסלל כביש "חוצה ישראל", במסלול הכי ישר, כמה ישר ככה 

פשוט...
במחשבה שניה למדתי מכך מסר עצום ואקטואלי לימים אלו, 
הימים בהם אנו עוברים משלושת שבועות האבלות על חורבן 
הבית, לשבעת שבועות מלאות נטפי נחמה וציפיה לגאולה. עם 
ישראל צועד לו כבר במשך דורות על גבי דורות בנווה התלאות, 
ומה  פקקים,  קשים,  צמתים  קשות,  וגלויות  ייסורים  במסלול 

לא...
זה? האם  לכל  נזכה  כיצד  אנו שואלים את עצמינו:  פעמים 
עינינו  "ותחזינה  החלום:  בהתגשמות  בעינינו  לראות  נזכה 

בשובך לציון ברחמים?
הבה נתבונן בעצם במה שהובטח לנו, חזון הנביאים, הבטחת 
הקב"ה לעמו ישראל שהגאולה בא תבוא, "פתאום יבוא האדון 
אל היכלו"! כיצד? מתי? אין אנו יודעים. אך הדרך הזו אינה 
בלתי אפשרות, להפך, הדרך הזו שנסללת בעבורנו, גם אם אנו 
היא הדרך העוקפת  היא הדרך הישרה,  רואים אותה כעת,  לא 
כולנו  נעמוד  תבוא,  היא  כאשר  והייסורים.  הצרות  מסלול  את 
ונשתומם, כיצד סבלנו כל כך הרבה במשך השנים, הכל ייהפך 

כמו חלום, "בשוב ה' את שיבת ציון - היינו כחולמים"!
 

ג.
והכבישים  הדרכים  קיצורי  של  הגשמי  מה"חלום"  גם  אך 
הנסללים במרץ בעירנו בימים אלו, ניתן להפיק לקח אקטואלי 
לימים אלו - טרום בחירות. ראשית אני חייב להעלות רשמים 
מפתיחת פרויקט "דרך שמיר" המחבר את שכונת גבעת אולגה 
חדרה,  לעיר  המערבית 

עוד חלום שמתגשם....
היחיד  אולגה  גשר 
הצר והלחוץ ברוב שעות 
לפחות  הורחב  היממה 
ויאפשר  המזרחי  בחלקו 
סבירה  תנועה  זרימת 
למערב  ממזרח  יותר 

וההפך.
את  זוכר  עוד  אני 
שהתרחש  האירוע 
פתיחת  במעמד  בשעתו, 
את  המחבר  הכביש 
החדש   9 לכביש  חדרה 

בואכה כביש 6.
שכתבתי,  כפי 
שהדרך  כשדיברו 
כשעה,  תקח  לירושלים 
זה היה חלום באספמיה. 
הוקם  חלפו,  השנים  אך 
 ,9 כביש  הוקם   ,6 כביש 
והוקם אף כביש המחבר 
אליעזר[  ]בית  חדרה  בין 

לכביש 6.
השיטה  כאמור, 
לקיצור הדרך היא סלילת 
עוקפת  ישרה,  דרך 
אך  ופקקים,  מהמורות 
הדרך  אל  להגיע  כדי 
ה"כביש  אל  הסלולה, 
החוצה" אנו זקוקים ל"גשרים" שיאפשרו לנו להגיע אל הדרך 

הקצרה המיוחלת.
לטרוח  אנו  צריכים  והסלולה,  הישרה  הדרך  אל  להגיע  כדי 
המכנה  את  למצוא  לחברו,  אדם  בין  גשרים  ולבנות  למצוא 
לעסוק  ולא  הקב"ה,  של  כבניו  כיהודים,  שלנו  המשותף 

בפילוגים ובתככים.
חודש  אלול,  חודש  הללו,  הימים  שבאווירת  חושב  אני 
הנכון  הגשר  את  לבנות  לדעת  המקום  זה  והסליחות,  הרחמים 
מאווירת  החגים,  לבין  השגרה  בין  גשר  לבנות  בו.  ולהשתמש 
זה הזמן  החופשה, לאווירת הימים הנוראים ותקיעות השופר. 
לאחדות הלבבות שבכוחה אנו יכולים לקבל עול מלכות שמים 
ובאים.  הממשמשים  הכיפורים  ויום  השנה  ראש  ימי  לקראת 

"ויהי בישורון מלך - יחד שבטי ישראל".
שבת שלום ומבורך.

הרב בן ציון נורדמן





 *החזר של 75%, עד 2,000 ₪ לכל לידה ועד 4 לידות | בכפוף לתנאי הסכם השב"ן.

חייגו ותחסכו 1700-507-507 | 507* מהנייד

שנה טובה, בריאה ומבורכת!

חבילת לידה 
עד 8,000 ₪*

מגוון טיפולי 
התפתחות הילד

בחירת מנתח במגוון בתי 
חולים פרטיים

מילד רביעי 
והלאה חינם

הביטוח המשלים המשתלם ביותר
מבין כל קופות החולים

לאומית זהב

כללית פלטינוםמאוחדת שיאמכבי שלילאומית זהב

₪56₪161₪160₪149זוג בני 22
₪76₪218₪190₪188זוג בני 2+24
₪132₪270₪252₪208זוג בני 4+29

עלויות הביטוח המשלים לחודש, כפי שפורסמו באתרי קופות החולים, נכון ל-1.7.19
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מי שונא אותך יותר ממני?

ה-22  לכנסת  ישראל שבחו"ל הבחירות  בנציגות 
ברחוב  האווירה  מידה.  קנה  בכל  מוזרות  בחירות  החלו. 
נדוש,  בפוליטיקאים,  ואמון  אמונה  חוסר  עייפות,  משדרת 
שהחלו  התעמולה  שידורי  גם  חידוש.  ללא  ממוחזר  שדוף, 
השבוע לא העירו עייפים מתרדמתם. הרחוב החרדי שהחל 
במאבק  ולא  טובים  ומעשים  בתשובה  מרוכז  ׳אלול׳,  את 

הקיומי על עצם האפשרות לחיות פה חיים יהודיים.
איווט-ליברמן  שינוי.  אין  והוותיקות  הגדולות  ברשימות 
התיישב על הטיקט של יאיר-לפיד -שנאה לדת, חרדים וכל 
מה שקשור. ההצלחה הראשונית של איווט-ליברמן בסקרים, 
חליפית,  קואליציה  על  לפנטז  אפשרות  לכחול-לבן  נתנה 
השמאל  לגוש  הימין  מגוש  מנדטים  מעביר  ליברמן  שבה 
והופה, מהפך. בסקרי העומק של השבוע התברר ל׳קוקפיט׳, 

שליברמן נוגס בבייס האישי, ע"ח המנדטים של כחול-לבן.
תאפשר  ולא  שולית  הימין  בקולות  ליברמן  של  הפגיעה 
שספק  הערביים,  המנדטים  ללא  חליפית  וקואליציה  מהפך 
במחי  איווט-ליברמן!  עם  ועוד  פעולה,  ישתפו  באם 
לישון  הלכו  בבלגנץ.  הגישה  התהפכה  האסטרטגים  ייעוץ 
מפויסים עם הדת והדתיים ובבוקר קמו עם זמירות חדשות 
)לפיד  גנץ,  בני  לראשות  המועמד  חילופית.  ואידיאליזציה 
חילונית- קואליציה  על  בזמירות  החל  בקמפיין(  מוחבא 

החזרת  המטרה,  ועיקר.  כלל  וחרדים  דתיים  ללא  ליברלית, 
לבייס  חרדים,  ושנאת  לליברמן  שנטשו  האובדים  הבנים 
הבסיסי. אידיאת משפחת לפיד חזרה לכותרות ולעדנה מפי 

בני גנץ בכבודו ובעצמו.
אהוד-ברק  מרצ,  שבבסיסה  המחנה-הדמוקרטי  סיעת 
ביטחון,  דמוקרטיה,  גבורה,  ענות  בקול  התחילו  ופליטיו, 
אמרו  פוליטית,  ויושרה  צדק  איתנה,  הנהגה  אדם,  זכויות 
לא! לשחיתות. הסקרים המאכזבים, דרדרו אותם למלשינון 
חרדים  היחידים  והפונים  מאחר  הדתה!  נגד  טלפוני 
על  חבל  ישראל.  וחגי  בשבת  פועל  לא  הקו  מתלוצצים, 
ההשקעה, הגימיק נכשל. גם כאן מנסים להבנות מהגל, הכה 
אחרים  משמעותית.  הצלחה  ללא  כה  עד  ותרוויח.  ביהודי 

עושים זאת יותר טוב.
בשטח  באם  גם  רדופים.  מרגישים  והחרדי  הדתי  בציבור 
וביום יום, השנאה האישית לא הרימה ראש כפי שזה נראה 
שנשמע,  עכור  גל  זה  ובמדיה  התקשורת  באמצעי  ונשמע. 
לבתי  התנכלויות  על  התפרסם  כבר  נורא.  ונראה  נקרא 
את  מלכדת  הנרדפות  הרגשת  הצתה.  נסיונות  ואפי׳  כנסת 
יחידי הציבור החרדי שישבו על הגדר והתלבטו. המפלגות 
בחסות  חלומי,  קמפיין  במתנה  קיבלו  הדתיות-חרדיות 
וע״ח תקציבי מפלגות השמאל: דתי-חרדי חש נרדף אמיתי 
מערכת  ובידי  בגיץ  שפיט,  הכל  ואידיאת  השמאל  גוש  ע״י 

המשפט. במפלגות החרדיות מקווים שהציבור ירוץ להצביע. 
הפעם גם המתלבטים ואלו שישבו על הגדר, ללא ספק למי.

גם חוגים שבעבר לא הלכו לנצל את הזכות הדמוקרטית 
ולהצביע, ולא רק אנשי הפלג-הירושלמי יבינו ש״עת לעשות 
לה׳ הפרו תורתיך״ והכוונה לחסידויות הירושלמיות הקטנות 
יביאו  שקרובות לחוגי סאטמר והקנאים. התחושות הקשות 
עצרות,  אלף  מקסימלית.  בצורה  הקיים  האלקטורט  למיצוי 
כמו  הסחורה  את  יספקו  לא  וברכות,  הבטחות  חתימות, 
תחושת הנרדפות והרגשת השנאה העיוורת. בחיים המפלגות 
בכוחות עצמם לא היו משיגות את התחושה הקיימת בציבור 

הדתי-חרדי.
איווט ליברמן גילה מחדש את הפוטנציאל ממשפחת לפיד 
שנבנו ע״כ בעבר. בכחול-לבן שבתחילת דרכה ניסתה לקרוץ 
שם  לדת.  ויחסו  לפיד  את  ׳החביאו׳  החרדים  עם  לשת״פ 
קיוו שהמנדטים המסורתיים של מצביעי יאיר-לפיד ימשיכו 

לנדוד אחריו.
בני גנץ ביקר בבני ברק ונפגש עם מובילי דעת קהל חרדים, 
בכדי לפרוס את משנתו המאוזנת. בשיטוטיו במסע הבחירות 
את  לפרסם  ודאג  ישיבה  בחורי  טרמפיסטים  לקח  גנץ  בני 
שיחותיו עימם. ברשימה הוצבה נציגה חרדית במקום ריאלי. 
כשהתברר ב׳קוקפיט׳, שהקולות האנטי-חרדים נוטשים את 

כחול-לבן ונודדים לליברמן. שינו גישה בחטף.
יעזור.  זה  אולי  משותפו,  ולמד  עורו  את  שינה  בני-גנץ 
ליברמן  והחברים,  גנץ/לפיד/ברק  של  הגדול  החשש 
הזגזגן, ירוויח ויעביר קולות מגוש השמאל, שבסוף ישמשו 
פלטפורמה לקואליצית גוש הימין, עם או ללא בנימין נתניהו 
החרדים  עם  בעיות  שום  היו  לא  לליברמן  בעבר  בראשו. 
בבחירות  בנושא,  אתית  בעיה  שום  אין  לליברמן  ואדרבא. 
זו מילה׳ שאין  ׳מילה  ימצא סיסמאות חדשות.  הבאות הוא 

כל צורך לקיים.   

  

יחסית  והצלחה  שתלות  להפנים,  התחילו  בכחול-לבן 
ושותפות  בהנהגה  רוטציה  לדרוש  אותו  תביא  ליברמן,  של 
שלא  ליברמן,  לאיווט  נפלט  כבר  זה  הממשלה.  בראשות 
וליברמן  לישראל-ביתינו  מנדטים  עשרה  להכחיש.  הזדרז 
גם  האחרים.  של  המנדטים  למצב  קשר  ללא  רוטציה  דורש 
באם בלגנץ תשמור על כוח של 35 מנדטים. למה לא? ביישן 

איווט ליברמן לא.
בל  בקשר-גורדי  גורלם  קשרו  הדתיות-חרדיות  המפלגות 
סיכוי  שאין  מבינים  בכחול-לבן  ונתניהו.  הליכוד  עם  ניתק 
לשינוי במדיניות. משכך הוחלט אסטרטגית לא רק טקטית, 
דת  נגד  לפיד,  יאיר  של  הישן  לבייס  לפנות  ולחזור  להלחם 

עליהם  מנדטים,  כעשרה  המומחים  לפי  ששווה  ודתיים, 
מנסה להשתלט ליברמן. הכוח החרדי עלול להיות לא משנה 
מקווים.  מנדטים  ל61  יגיע  לא  הימין  גוש  באם  ואיזוטרי, 
בקואליציה  בשותפות  וכישלון  בבחירות  מרשימה  הצלחה 
החדשה, עלולים להיות הרי אסון לציבוריות החרדית בארץ 

הקודש שפונקה בקדנציות האחרונות.
בימים שנותרו ליום הבוחר, כולם ינסו הכל. רוה״מ בנימין 
נתניהו עוד יקפוץ למסעות קצרים בחו״ל! כדי לייחס לעצמו 
ברור,  שהנושא  למרות  לאחרים,  שאין  ומנהיגות  כישורים 
מוחלט ומיצה עצמו. אחרי שנים רבות, רוה״מ גלה לביקור 
הנגשת  על  הכריז  לא  אך  האבות,  עיר  בחברון  ממלכתי 
ישראלית  שבשליטה  בשטח  מעשיים  ושינויים  המערה 
מתייחסים  נתניהו  ובנימין  בליכוד  הנאספים.  לב  למגינת 
לבוחרים המתגוררים  ביהודה ושומרון כמונחים בכיס, הם 
מחפשים קהלים נוספים בציבור המסורתי ימני, שיגדילו את 
הליכוד ע״ח שותפיו המסורתיים. בקדנציה הנוכחית זה הרס 
שהוא  או  לומד  לא  כנראה  נתניהו  לקואליציה.  הסיכוי  את 

בונה על קואליציה חליפית.
בסוקרים,  מנפנפים  כבר  ביבי׳,  לא  ׳רק  השמאל  בגוש 
קריטי  תפקיד  לשחק  צפוי  ההצבעה  שאחוז  שמזהירים 
הבוחר  "עייפות  ההערכה:  הקרובות.  הבחירות  בהכרעת 
הישראלי" והנהירה לחו״ל בשבוע הבחירות, תשחק לטובת 
בגוש  יחסי.  גבוה  באחוז  שמצביעות  החרדיות  המפלגות 
חילונית  קואליציה  על  וברצינות  בפומבי  מדברים  השמאל 
עם הליכוד, ליברמן ללא חרדים וביבי. במקרה כזה גם מרצ 
והקוריוז ששמו אהוד-ברק ישארו בחוץ עם עיניים לטושות. 
חליפי  למועמד  הראשות  את  יציעו  בבלגנצ  בדיעבד, 
ביום שאחרי,  ביבי׳.  לא  ׳רק  הקודש  עקרון  עפ״י  מהליכוד, 
ולגלות, שחוץ מהחרדים,  בבוקר  לקום  יכול  בנימין-נתניהו 

הימנים, וקצת נאמנים, הוא נשאר מלך ללא נתינים.
בליכוד ובימין מקווים שחוק-המצלמות שיאושר עוד לפני 
הערבי,  במגזר  ההצבעה  חוקיות  על  ישמור  הבחירות,  יום 
לאהדה  זוכה  שלא  הימין  לגוש  ביותר  משמעותית  נקודה 
במגזר. ליברמן עוד ינסה לעשות יחס״צ מההצבעה המסיבית 
על  כשדיבר  השתטה  ליברמן  השבוע  החרדיות,  בשכונות 
לא בדיחה עצובה.  אפי׳  120 אחוז הצבעה במאה שערים! 
בקלפיות המדוברות אחוז ההצבעה נושק ל20 אחוז. ליברמן 
נפש  חשבון  לעשות  יהיה  חייב  החרדי  הציבור  התנצל.  לא 
אמיתי עם איווט ליברמן, האם משה ליאון בירושלים ישלם 
ישנה  הסופיות.  התוצאות  שיוודעו  אחרי  הכל  המחיר?  את 
תחושה שהביטוי ׳במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים 
ואקטואלי.  פופולארי  להיות  הולך  לעמוד׳,  יכולים  גמורים 

הבוחר יקבע ויחליט.

עו"ד יצחק שינפלד 





₪ 1
890

מיקרוגל + אפייה
 LVMAC925 דגם

+ גריל
+ בישול

₪ 1
699

מערכת
סטריאו

 MC 663  דגם

₪ 1
699

שייקר חכם
 BL480 דגם

עוצמתי
ומתקדם

₪ 1
890

מיקסר
עוצמתי
ומקצועי

₪ 1
690

מגהץ קיטור 
טפאל

מילוי רציף

₪ 1
690

תנור אובן
45 ליטר, 

מצב שבת, 
טורבו

₪ 1
790

שואב אבק
בוש

דגם
BGS05A220

₪ 1
690

כיריים
נירוסטה
כולל מבער 

טורבו

תשווה, תחסוך. באחריות שיא. לבירור הסניף הקרוב לביתכם: 03-5045000

עקיבא  רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  ברק:  בני   | שאול  גבעת   15 נשרים  כנפי  ירושלים: 
אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 | בית שמש: שפת אמת 32 | אלעד: יונתן בן עוזיאל 32
94 ממעזריטש  המגיד  עילית:  ביתר   |  19 הנשיא  יהודה  עילית:  מודיעין 

עד 36 תשלומים

התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳ ERN. המבצע עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

תנורי דלונגי
מגוון גדול של תנורי 

דלונגי דו תאי
ניתן להפעיל את שני 

התאים במקביל

במחיר
הזול ביותר

מקרר מכני 
מאושר לשבת

מכונת כביסה 
בוש 7 ק״ג

DF ,450 ליטר
חסכוני ושקט במיוחד

B :דירוג אנרגטי

₪ 1,690

₪ 1,790

דגם 5722
1,200 סל״ד

A :דרוג אנרגטי

תוף נירוסטה
לכביסה עדינה
חסכוני ביותר!
A דרוג אנרגטי

₪ 1,764

מזגן מבית אלקטרה
airspeed 10

1 כ"ס 
חסכוני ושקט במיוחד

A :דירוג אנרגטי

₪ 1,290

תנור בנוי 
לבומט
דגם 3006

נפח תא גדול, 70 ל׳
קל לניקוי - זכוכית 

פנימית נשלפת

₪ 990

רק

רקרק

רק

רק

ממגוון מוצרי החשמל המשתתפים במבצע, לדוגמא:

מוצר נוסף לבחירתכם בשקל אחד בלבד! ומקבלים

קונים

מבצע השני בשקל עכשיו בסניפים!

סליחה, יש לך שקל?

מקרר שארפ 
4 דלתות

דגם 6607 )הדגם הגדול(
התקן שבת מובנה

נפח 613 ליטר
C :דירוג אנרגטי

₪ 5,190
רק

₪ 2,990
רק

דגם 46
התקן שבת מובנה

נפח 476 ליטר
A :דירוג אנרגטי

מקרר סמסונג

מכונת כביסה 
אלקטרולוקס 

7 ק״ג

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!
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התאומים בדקות אחרי הפיגוע



11 ו' אלול תשע"ט 6/9/19

מאסון 
התאומים
לצד המוות והשכול של אלפי איש, הסתובבו עשרות סיפורי מופת על עובדי 
ל"עיכוב"  הודות  ניצלו ברגע האחרון,  הבניין במגדלי התאומים שחייהם 
בהגעה לעבודה באותו בוקר או פגישה דחופה, הנחת תפילין, או טבילה 
במקווה, שדרשה את יציאתם הדחופה מהמשרד • כל ישראל מביא את 
סיפורם של הניצולים שחייהם ניצלו ברגע האחרון • "מי יחיה ומי ימות"

הניצולים

||  אשר ויטמן ||
צילומים: ויקיפדיה
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מארגון ב טרוריסטים  חטפו    2001 בספטמבר   11 בוקר 
טיסות  של  נוסעים,  מטוסי  ארבעה  קאעידה'  'אל  הטרור 
פנימיות שהמריאו מנמלי תעופה בארצות הברית, כאשר 
מאות נוסעים על סיפונם. החוטפים, מצרים וסעודים, דקרו 
והשתלטו  פשוטים  יפנים  סכינים  באמצעות  הדיילים  את 
על תאי הטייס, תוך שהם דוקרים את הטייסים. החוטפים, 
שעברו הכשרה בטיס, הפנה את המטוסים אל עבר יעדים הידועים כסמלי 
הכוח של אמריקה: מגדלי התאומים שבמרכז הסחר העולמי בניו-יורק, 

מבנה הפנטגון וגבעת הקפיטול בוושינגטון.
של  הצפוני  במגדל  הראשון  המטוס  פגע  ב-11.9.2001   08:46 בשעה 
בנייני התאומים, שקרס לאחר שעתיים. 17 דקות לאחר מכן, בשעה 9:03 
פגע  מכן  לאחר  הדרומי.  המגדל  תוך  אל  השני  המטוס  התרסק  בבוקר, 

מטוס שלישי בבניין הפנטגון בוושינגטון.
מאבק  לאחר  בפנסילבניה,  פתוח  בשדה  התרסק  חטוף  רביעי  מטוס 
בין החטופים ובין הנוסעים. ככל הנראה המטוס היה בדרכו לאזור הבית 
את  לשמוע  אפשר  זו,  טיסה  של  הטייס  תא  של  השמע  מהקלטת  הלבן. 
ניסיונות ההשתלטות של הנוסעים ואנשי הצוות על המטוס החטוף, לאחר 
שנפוצה השמועה על התרסקות שלושה מטוסים דומים שנחטפו באותו 
בוקר, דרך הטלפונים הניידים של הנוסעים. הנוסעים, שהבינו כי מטוסם 
ניסו לפתוח בכוח את  הולך להתרסק אל תוך בנין המכיל אנשים רבים, 
דלת תא הטייס הנעולה, והמחבלים שהיו בפנים החליטו לרסק את המטוס 

מוקדם מהמתוכנן.
כמה נוסעים ואנשי צוות שהצליחו לערוך שיחות טלפון מהמטוס סיפקו 
מספר פרטים: שעל כל מטוס היו מספר חוטפים, ולא אחד, ושבתהליך 
ואף  מדמיע,  וגז  פלפל  בגז  השתמשו  החוטפים  המטוס  על  ההשתלטות 

דקרו כמה אנשים.
במגדל הצפוני נלכדו 1,355 אנשים בנקודת הפגיעה או מעליה, ומצאו 
לברוח  מנת  על  מהמגדל  נפלו  או  שקפצו  או  עשן,  בשאיפת  מותם  את 

מהלהבות והעשן, או שנמחצו בקריסה הסופית של המגדל.
ההרוגים  מכמות  מחצית  כמעט  אנשים,   630 נהרגו  הדרומי  במגדל 
לפני  דקות   17 נפגע  הצפוני  שהמגדל  היא  לכך  הסיבה  הצפוני.  במגדל 
המגדל  אנשי  גם  החלו  הצפוני,  במגדל  הפגיעה  עם  הדרומי.  המגדל 

הדרומי להתפנות, ובכך הצילו את חייהם.
לפחות 200 אנשים נפלו או קפצו אל מותם מהמגדלים הבוערים; 411 

ולהילחם  לכודים  אנשים  להציל  כשניסו  נהרגו  החירום  שירותי  עובדי 
בשריפות שהשתוללו באזור; 340 כבאים, 23 שוטרים ו-37 שוטרי תנועה 
 658 הם.  אף  נהרגו  ופרמדקים  חובשים  ראשונה,  עזרה  מגישי   8 נספו; 
מההרוגים עבדו בחברת 'קאנטור פיצג'רלד', בנק השקעות ששכן בקומות 

101–105 של המגדל הצפוני, הרבה יותר מכל חברה אחרת.
רק 1,600 מהקורבנות זוהו בוודאות; הכוחות הרפואיים אספו בסביבות 
עצמות  וחלקי  הפיגוע  מאתר  מזוהים  לא  ורקמות  עצם  חלקי   10,000

המשיכו להתגלות שנים רבות לאחר האסון.
עוד  לזהות  בניסיון  ממשיך  עדיין   DNA באמצעות  זיהוי  תהליך 
הרוגים. נכון לשנת 2011, 1,631 קורבנות זוהו, בעוד ש-1,122 קורבנות 
עדיין לא זוהו, וחלקי גופותיהם נטמנו במתחם הזיכרון וההנצחה לרגלי 

המגדל החדש שנבנו במקום.
בהתקפות  נספו  אנשים   2,996 הוא  אלו  שבמתקפות  ההרוגים  סך 
ו-19  האזרחים   227( המטוסים  ארבעת  נוסעי  את  כולל  זה  מספר  אלו. 
ישראל,  אזרחי   5 היו  בין ההרוגים  איש.  הטרוריסטים(, שמהם לא שרד 

וכ-270 עד 400 יהודים.
בעקבות הפיגועים השתנה היחס העולמי לטרור, ומדינות רבות חוקקו 
חוקים חדשים למלחמה בטרור, וכמו כן הרחיבו את סמכויותיהם, היקפם 
לאדן  בן  אותר  מצוד  של  שנים  לאחר  החוק.  אכיפת  כוחות  של  וציודם 

וחוסל במאי 2011.
הריסת מגדלי התאומים הובילה לפגיעה עמוקה בכלכלת מנהטן, בד 
מרכז  אזור  ניקוי  העולמיים.  השווקים  על  משמעותית  השפעה  עם  בבד 
הפנטגון שופץ  גם   .2002 במאי  רק  הושלם  הרב  העולמי מההרס  הסחר 

בתוך כשנה.
ומה לגבי זהות של הרוגים יהודים בפיגוע? לפני כחמש שנים, סיפר 
הרב חיים ברוך גלוק, מי ששימש אז כמתאם היהדות החרדית הרשמית 
בין השלטונות האמריקניים והציבור היהודי בעניין הקורבנות, ואמר אז כי 

נכון להיום רק 1631 מכלל הקורבנות זוהו בוודאות.
יהודים   18 לפחות  על  יודעים  אנחנו  הקורבנות  "בין  כי  הוסיף  הוא 
שנהרגו, כמעט כולם זוהו בוודאות, אני מדגיש "כמעט כולם" כי יש עדיין 
משפחות יהודיות חרדיות שיקיריהן נהרגו באסון התאומים אבל הם שמרו 
על כך בסוד, ואפילו שכניהן הקרובים אינם יודעים על כך. נכון להיום יש 

לנו לפחות שלושה קורבנות שלא זוהו.
עצם  חלקי   10,000 בסביבות  נאספו  הפיגוע,  מאז  השנים,  "במהלך 
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מוגש כמידע ללקוחות כללית מושלם

25 טיפולי התפתחות הילד נוספים בשנה
בתחומים: רכיבה טיפולית, ספורט טיפולי, שחייה טיפולית וטיפולי הבעה ויצירה שבהסדר.

*גילאי 3-9 עד 70 טיפולים בשנה, גילאי 10-18 עד 55 טיפולים בשנה. כולל הזכאות במושלם זהב לכלל תחומי התפתחות הילד. 
בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום. 

ללקוחות כללית מושלם פלטינום

054-8496623הרב פרדו משה 14, בני ברקהבעה ויצירהזהבה לרר

054-4425577חיים לבנון 45, תל אביב - יפוהבעה ויצירהבר דינה

מתפתחים
יחד עם

הילדים שלכם!
בתחום התפתחות הילדמגוון מטפלים חדשים בבני ברק ובתל אביב,לקוחות כללית מושלם

לרשימת המטפלים המלאה התקשרו
2700* מכל טלפון
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ורקמות לא מזוהים מאתר הפיגוע. חלקי עצמות המשיכו להתגלות עד לשנת 
2006, בשנת 2010, צוות של אנתרופולוגים וארכיאולוגים חיפשו אחר שרידים 
אנושיים או חפצים אישיים בפארק פרש קילז, המזבלה העירונית אליה נלקחו 
הריסות הבניינים. הודות למאמץ הזה נמצאו עוד 72 חלקי גופות. תהליך זיהוי 
DNA נמשך גם היום בניסיון לזהות עוד הרוגים. 1,122 )41%(  באמצעות 
הזיכרון  במתחם  להיטמן  צפויים  גופותיהם  חלקי  זוהו.  לא  עדיין  קורבנות 

וההנצחה לרגלי המגדלים החדשים העתידים להיבנות במקום ".
על  מופת  סיפורי  עשרות  הסתובבו  איש,  אלפי  של  והשכול  המוות  לצד 
עובדי הבניין שחייהם ניצלו ברגע האחרון, הודות ל"עיכוב" בהגעה לעבודה 
באותו בוקר או פגישה דחופה, הנחת תפילין, או טבילה במקווה, שדרשה את 

יציאתם הדחופה מהמשרד. 
לפני  ביקר  למחשב,  תוכנות  בפיתוח  העוסק  ארה"ב,  תושב  עסקים,  איש 
למסעדה  התייר  נכנס  היום  בצהרי  עסקיו.  לצורך  בירושלים  שנים  כשמונה 
ברחוב יפו בעיר, נעמד בקצה התור הארוך, שהיה אופייני לשעות הצהרים, 
והמתין לתורו, בחוסר סבלנות בולט. לפניו עמד יהודי ירושלמי ובהגיע תורו, 
פנה לעומד מאחוריו ואמר: "אני רואה שאתה ממהר מאוד, תוכל לגשת לפני 

בבקשה". 
איש העסקים הודה על המחווה, הזמין כריך, ביקש לאורזו וכחץ מקשת 
יצא מהמסעדה, הוא הספיק לפסוע כמה צעדים מדלת המסעדה - ולפתע... 
פיצוץ עז החריד את הרחוב. מסעדת 'סבארו', המקום שיצא ממנו רק הרגע, 

"התרוממה באוויר" והייתה למאכלת אש. 
הוא נעמד המום בקרן זווית כלא מאמין. חייו ניצלו בשבריר שנייה. "אילו 
אותו יהודי ירושלמי לא היה מציע לי את תורו, הרי שהייתי יכול להיות ממש 

ברגע זה בטבורה של המסעדה", מלמל לעצמו כלא מאמין. 
"אני חייב למצוא את האיש ויהי מה", החליט באותו רגע. את שמו כמובן 
שלא ידע. האם הוא ברשימת ההרוגים או הפצועים? היה מוקדם לדעת. לאחר 
מחשבה, החליט האיש כי יסובב בכל בתי החולים בהם מאושפזים הפצועים, 

יעבור ממיטה למיטה, מתוך תקווה כי מיטיבו אכן חי ויוכל להודות לו. 
מיודעינו  כרם' מצא  עין  'הדסה  החולים  בבית  פרי.  נשאו  אכן  המאמצים 
גופו,  חלקי  בכל  קשות  מכוויות  סובל  כשהוא  חייו,  את  שהציל  האדם  את 
ובני משפחתו סובבים את מיטתו. לאחר שגולל בפניהם את 'נס ההצלה' של 
אביהם, בזכות התור במסעדה, הוציא מכיסו את 'כרטיס הביקור' שלו, הגיש 
למשפחה והתנצל: "אני חייב לחזור היום לארצות הברית. אני חב לאביכם את 
חיי. כל בקשה או עזרה כספית הקשורה לאביכם, הריני עומד ומוכן לפניכם". 

חלף כחודש ימים. איש העסקים האמריקני מקבל טלפון. על הקו בנו של 
הירושלמי. הוא סיפר כי אביו עבר בארץ כמה ניתוחים להצלת חייו, ובשלב 
זה חייב לעבור ניתוח נוסף בבוסטון. הבן ביקש עזרה כספית במימון הניתוח, 

סיוע בבירוקרטיה, וליווי שפה בארץ זרה. 
בשמחה ובמאור פנים על כך שנקרתה בדרכו הזדמנות לעזור למצילו הביע 
המיועד  וביום  וליבו,  כיסו  את  פתח  המשפחה,  לימין  לעמוד  מלאה  נכונות 

לנחיתת המשפחה יצא מביתו להקביל פניהם בנמל התעופה 'קנדי'. 
היום - 11.9.01; השעה - 7.30 בבוקר. במקום לצאת למשרדיו הממוקמים 
פניהם  את  להקביל  בחדווה  האיש  יצא  התאומים',  ב'מגדלי  ה-84  בקומה 
של אורחיו מארץ-ישראל. ואז, בעודו עושה את דרכו עם אורחיו, פיצוץ עז 
החריד את שמי ניו-יורק, ובפיגוע הטרור קרס המגדל בו היה אמור להימצא 

ממש באותם רגעים, אילולא היה יוצא לגמול טובה תחת טובה. 
בעוד פחות משלושים ימים נתחנן על נפשנו ונבקש חיים. גזר דיננו ייכתב 
מי באש, מי במים, מי יחיה ומי ימות, חושבני שאחרי הסיפור הזה - כל מילה 

נוספת מיותרת.   

בזכות התפילין

הנה לפניכם סיפור השגחה. יהודי צעיר מוסר נפשו על מצוות תפילין, גם 
לפני  רצון השם,  לעשות  העיקר  גדול.  כסף  להפסיד  הולך  הוא  פניו  על  אם 
רצונו האישי. רבבה של אנשים, בתוכם גם יהודים, קיבלו את חייהם בזכות 
לא לאבד מצווה  נפשו  בזכות מסירות  דיוק,  וליתר  מילר,  דיווד  תפילין של 

יקרה זו.  איך, קראו בעצמכם, ותיווכחו.
דיוויד מילר )שם בדוי( הוא איש עסקים חרדי, צעיר, אשר נאלץ מעת לעת 
שלו  המסמכים  מזוודת  מלבד  עסקים.  לפגישת  הברית  ארצות  ברחבי  לטוס 
ותיק כלי רחצה, הוא החזיק צמוד ללב את תיק התפילין שלו, העטוף בקטיפה 

.D.M כחולה, שעליה רקום באותיות זהב
דיוויד מקפיד לא להפסיד אף תפילה במניין, שלא לדבר על מסירותו לומר 
חברת  של  במטוסה  לטוס  דיויד  אמור  היה  יום  באותו  בזמנה.  שמע  קריאת 
יונייטד טיסה 175, לפגישה עסקית ממנה היה עתיד להרוויח סכום נכבד. שש 

שעות טיסה הפרידו בינו לבין העסקה.
הוא המתין בטרמינל לאיתות לעלות למטוס. האיתות הגיע, ודיוויד חמוש 
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הוא  התפילין.  תיק  הימנית  ובידו  השמאלית  בידו  המסמכים  במזוודות 
הפלאפון  צלצל  לפתע  המטוס.  לכבש  המובילה  למנהרה  בזריזות  נכנס 
בכיס חולצתו. דיוויד נעצר, על הצג הופיע שמה של אשתו. ''כן רבקה'', 
השיב, והניח את תיק התפילין על כסא עץ שניצב בצד. הוא איזן ויישר את 

הפלאפון על אוזנו והמשיך לצעוד.
המטוס  למעבה  נכנס  לכבש,  בזריזות  עלה  דיוויד  הסתיימה,  השיחה 
ותפש כסא בצד הימני. הוא הביט בשעונו והבחין כיצד דלת המטוס נסגרת, 

אחרי הנוסע האחרון שעלה.
''להדק חגורות'' – ביקש הקברניט.

תמיד.  כמו  ברכיו  על  מונח  איננו  התפילין  שתיק  לפתע  הבחין  דיוויד 
''איפה שכחתי אותו'' הרהר. ואז נזכר, התיק מונח לא רחוק מכאן. המטוס 
מהטייס  בקשי  ''אנא  וביקש  לדיילת  פנה  הנסער,  דיוויד  לנוע.  התחיל 
למטוס.  המובילה  במנהרה  שלי  התפילין  את  שכחתי  דקה.  לי  להמתין 
150 מטר מכאן. הדיילת השיבה לו בנימוס אמריקני: ''סליחה  זה בקושי 

אדוני, יש לוח זמנים מדוקדק. הדלת כבר סגורה''.
דיוויד לא ויתר, והוא הרים את קולו. ''אני מבקש לשוחח עם הטייס. זה 
פשוט לא הוגן. יהודי לא יכול להישאר בלי מצוות תפילין''. נוסעי המטוס 
הצטרפו אף הם למקהלה: ''תנו לו לרדת, ביג דיל תוך דקה וחצי הוא חוזר 

עם התפילין".
הזמנים,  לוח  על  פה  ממונה  לא  אתה  אדוני,  ''סליחה  התעקש:  הטייס 
ועם כל הכבוד לתפילין שלך, לחברתנו יש כללים וחוקים. ואנחנו תלויים 

בלוחות הזמנים של נמלי התעופה בעולם ובנתיבי הטיסה''. 
מילר הצעיר לא ויתר. הוויכוח עלה לטונים גבוהים, גם אם נשמרו כללי 
הכבוד ההדדי. זה נמשך דקות ארוכות. ''יכולתי כבר לצאת ולחזור'', זעק 

דיוויד, ''נפלתם פה על הראש?''
בשלב מסוים הטייס נכנע. והודיע לנוסע הבעייתי: ''ידידי אני פותח לך 
את הדלת, רוץ לתפילין שלך, אבל לא כדאי לך לחזור. אני נועל את הדלת 

וטס. גוד-באיי. להתראות''.
דיוויד ניסה לשכנע שהוא כבר חוזר, שיחוס ויחמול עליו. הוא פרץ מן 
על  התפילין  תיק  מונח  היה  סופה  לקראת  המנהרה,  לעבר  ושעט  המטוס 
אותו כיסא. הוא פנה בריצה חזרה לעבר המטוס. אך מאוחר מדי. מנועי 
לקראת  בשעטה  הברזל  ציפור  החלה  קלה  ובתאוצה  הרעישו  הסילון 

מעופה. הבעת אכזבה ניכרה על פניו. העסקה בסכנה.
טיסת 175 של יונייטד מעולם לא הגיעה ליעדה המקורי. מחבלי ''אל-

לעבר  אותו  וניווטו  הטיסה,  באמצע  המטוס  צוות  על  השתלטו  קעידה'' 

בנייני התאומים, ניו-יורק.
על פי התוכניות המדוקדקות והגאוניות של רוצחי בן לאדן, היו אמורים 
שני המטוסים להיכנס במגדלי התאומים בעת ובעונה אחת. באותה שנייה 
ויגרמו להדף  הנוסעים במגדלי הענק,  יפגעו מטוסי   – תוכנן  כך   – ממש 
דמיוניים, מה  ולדליקה עצומה בממדים  לוהט  וחום  רוח  אדיר של רעש, 
שאמור היה להפוך לפיגוע קטלני פי כמה וכמה. מומחים אומרים שבמצב 
18 דקות נמשך הוויכוח בין דיוויד מילר העקשן,  ניצולים.  כזה היו אפס 

לבין צוות המטוס.
המטוס  פגיעת  עקב  הבהלה  מן  דקות   18 באותן  בדיוק.  דקות  ח''י 
הראשון, הספיקו להימלט מן הבניין השני, שעדיין ניצב על תילו, אלפי בני 
אדם. דקות אלו נמשכו כמו נצח, כאשר אף אחד עדיין לא העלה בדעתו 
אדם  בני  רבבת  שלה.  את  עשתה  הפאניקה  להתרסק.  עומד  שני  שמטוס 

ניצלו מן התופת האימתנית ובתוכם לא מעט יהודים. 
סיפר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א: לאבא שלי הרה"ק מלעלוב 
)שאני  מארה"ב  יהודי  הגיע  בידרמן(  מנחם  אלעזר  אלתר  )רבי  זצוק"ל 
מכירו אישית ושמעתי הסיפור ממנו( שהיה צריך לישועה מסויימת בחודש 
יום  כל  שילך  והיא  אחת  קבלה  עצמו  על  שיקבל  ממנו  ביקש  אבי  אלול, 

למקווה, ובזכות זאת הבטיחו שייוושע בגוף ובנפש ברוחניות וגשמיות.
לו  היתה  האסון,  וביום  התאומים,  בבנייני  שכן  משרדו  הנ"ל  היהודי 
למקווה,  הלך  שלא  נזכר  הוא  הרכבת,  וכשהגיעה   ,9:00 בשעה  פגישה 
מלחמת יצרים התחוללה בליבו של היהודי, מצד אח דלא להפר את הקבלה 
שקיבל, ומצד השני, העבודה.. בסופו של עניין הוא סב על עקבותיו, ועל 

ידי זה ניצל מאסון בנייני התאומים. ואף נהפך לעשיר גדול.

"הקומות נפלו אחת על השנייה"

וגם זה קרה ב-2001. קפטן ג'יי ג'ונאס, כבאי מכוחות הכבאות וההצלה 
של ניו יורק, כבר צבר 22 שנות ותק כשנקרא לטפל בפצועי המגדל הצפוני, 

באסון התאומים. 
והתכונן  בנחת,  בוקר  עוד הספיק לאכול ארוחת  יום  אותו  בבוקרו של 
לחילוף משמרת של הצוות התורן - עם הצוות שלו. "פתאום שמענו קול 
רעש מחריד", הוא משחזר. "זה היה ב-8:46 בבוקר. שמענו את הרעש ואז 



התאומים ברגעים אחרי הפגיעה
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הבנו שמטוס פגע בבנייני התאומים".
באותו רגע, העולם התפצל לשניים - מה שהיה לפני האסון, ומה שנותר 
לאחריו. "כשהגענו למקום ראינו שני חורים ענקיים שנפערו בצדי המגדל 
הצפוני, ואש גדולה עם עשן שחור יצאה מהם. זה היה מטורף לראות את 
זה, ובאותה נקודה - שום דבר לא הכין אותי למה שראיתי. גם לא 22 שנות 

ותק של טיפול באירועים גדולים ומשמעותיים", סיפר ג'ונאס. 
בזמן שסגן המפקד פיט היידן החל לחלק את הצוות לפי משימות, נשמע 
לפתע פיצוץ שני בעוצמות בל יתוארו. "לא ידענו מה זה, עד שמישהו רץ 
רגע  עוד מטוס. באותו  כן, שהיה  גם  נפגע  ואמר שהמגדל השני  לעברנו 
היה ברור לנו שלא מדובר בתאונה אלא בפיגוע". ג'ונאס, ביחד עם הצוות 
שלו, טיפס במעלה המדרגות של המגדל הצפוני, בקצב מטורף שאפשר 
נשימה  להסדיר  כדי  רק  אז  וגם  פעם,  בכל  קומות  עשר  אחרי  רק  עצירה 

וללגום מעט מים. 
והקומות  קורס,  הדרומי  שהמגדל  איך  הרגשנו   27 לקומה  "כשהגענו 
אנחנו  כי  משם,  לצאת  הזמן  שהגיע  הבנתי  אז  השנייה.  על  אחת  נפלו 
עלולים שלא לשרוד את היום הזה". כשאמר את זה, לא היה לג'ונאס מושג 
שמכל חברי הצוות שלו - הוא היחידי שישרוד את האסון הנוראי, ויצא 

מהמגדל הבוער בחיים. 
בשלב מסוים, כשסכנת חיים אמיתית ריחפה מעל ראשם, התחילו חברי 
הצוות לרוץ למטה עם פחד גדול בלבם: "חיכינו לבום גדול או לחתיכת 
בטון ענקית שתקרוס עלינו ותהרוג אותנו, אבל זה לא קרה", מספר ג'ונאס. 
לקומת  פתאום  הפכה  הבניין  של  הרביעית  שהקומה  הוא  קרה  שכן  מה 

קרקע, כשכל הקומות הראשונות פשוט נבלעו באדמה. 
ואז, בתוך עננת האבק והפיח שהסתירה מהם את פתח המילוט - אירע 
לנו להבחין  עזר  והאור הזה  נס. "קרן אור חדרה מבעד לגרם המדרגות, 
במסלול היציאה", הוא משחזר בהתרגשות את הנס האדיר. "קשרנו את 
בהמשך  שראינו  אחר  לכבאי  קדימה  אותו  ושלחנו  לחבל,  הכבאים  אחד 
האור. כשזה הצליח, חילצנו את עצמנו ואת כל מי שהיה בסביבה שלנו, 
קומות   110 איך  שראינו  לפני  לא  אבל   - בחיים  משם  לצאת  והצלחנו 

קורסות בזו אחר זו מאחורינו", סיכם.

"הסיבה שניצלה היא אמונתה באל"

במדרגות,  בריצה  קומות   81 כשירדה  להימלט  שהצליחה  פוטר,  ג'יין 
לדת,  חזרה אחרי הרבה שנים למקום האירוע. בעקבות האסון התקרבה 
והיא משוכנעת כי הסיבה שניצלה היא אמונתה באל. היא אף כתבה ספר, 
"סיפור הישרדות של אהבה, תקווה והחלמה", שנתח מהכנסותיו מוקדש 

לקרנות למען הפצועים ומשפחות ההרוגים.
גם חייו של וויליאם רודריגז, שעבד כשרת במדרגות המגדלים והציל 
את חייהם של עשרות באותו יום, השתנו לעד באותו היום. הוא מקדיש 
כיום את חייו לפעילות למען הניצולים, ולמאבק על זכויות מהגרים. "אני 
סובל מרגשות האשמה של הניצול", הוא מספר. "למה אני שרדתי וחבריי 
בתור  היום  עושה  שאני  מה  מאחורי  המניע  הכוח  להיות  הפך  זה  לא?. 

פעיל. הבנתי שאני חייב להיות הקול של אלו שמתו".



קפטן ג'יי ג'ונאס צילום תחנת הכבאות וההצלה של ניו יורק התאומים אחרי הפיגוע
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היער השרוף
האמזונס



23 ו' אלול תשע"ט 6/9/19

השריפות באמזונס – האם מדובר באסון 
ברמה של צ'רנוביל?  מי קובע "יום 
הבערת אש" ומפרסם על כך בעיתונות 
הברזילאית? מאיזה מזימה חושש נשיא 
ברזיל? ומדוע השריפה באמזונס קשורה 
לחום המעיק בישראל, ולשנות הבצורת?

||  איילה אבן האזל ||
צילומים: ויקפדיה
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זרם ה שבועות.  שלושה  במשך  בערו  יערות 
האוויר המרענן המעביר לחות מיער הגשם 
בעשן  התחלף  היבשת  ומרכז  דרום  לעבר 
חשו  בברזיל  התושבים  וסמיך.  שחור 
את  שמכסה  העשן  את  בשרם  על  היטיב 
השמיים ברוב שעות היום, וחלקם אף החלו 
המורחקת  פאולו  סאו  העיר  ושיעולים.  נשימה,  קשיי  חשים  
לבוקר  התעוררה  קילומטרים  כ3,000  של  מרחק  מהאמזונס 
כאשר  חלונות  ומגיפים  בבתים  מסתגרים  התושבים  חשוך, 
השריפות  של  תוצאה  עוד  זאת  כי  מאמינים  מטאורולוגים 
שריפות,  של  שיא  נשבר  הפעם  הגשם.  ביער  המתמשכות 
נשרף  האמזונס  משטח   20% נמנעת,  בלתי  הייתה  התוצאה 
כליל. גל השריפות  העוצמתי, עצום הממדים – הוגדר כאסון 

אקולוגי מסוכן לאנושות כולה. 
ולא  האסון האקולוגי לא מבשר טובות לא לתושבי ברזיל 
לתושבי העולם. אומנם מדובר ביבשת דרום אמריקה הרחוקה 
לחיים  גם  נוגעת  ההשפעה  אך,  מישראל  קילומטרים  אלפי 
דרך  בעיקר  חשים  אנו  השריפות  של  ההשפעה  את  שלנו. 

העלייה בטמפרטורה, ובכמויות מי הגשמים המצטמצמות.
ביערות,  עוצמתית  שריפה  של  הראשונה  הפעם  זאת  אין 
מדובר בשריפות שמתרחשות בברזיל, תדיר לאורך כל השנה 
והאיום רק גובר והולך.  לפי נתוני "מכון חקר החלל" העוקב 
בין השאר,  על כריתת היערות, השנה - השריפות גדלו ביותר 
מאז  שיא  בשנה!  שריפות  אלף  מ77  ביותר  מדובר  מ85%.  
באמזונס.  היו  מהשריפות  כמחצית  ב2013.  המעקב  תחילת 
יותר מחצי מגרש כדורגל נשרף באמזונס מידי יום. המדענים 
מזהירים כי בקצב הזה תוך ארבעים שנה יערות הגשם יחוסלו. 
מארגון נאס"א נמסר כי בתמונות שצולמו מהחלל ניתן לראות 
בברור את העשן הרב המיתמר. פרופסור יואב יאיר דיקן בית 
הספר לקיימות במרכז הבין תחומי בהרצליה אף מרחיק לכת 

ומשווה זאת לאסון ברמה של לא פחות מאסון צ'רנוביל.

99% מהשריפות נוצרו בידי אדם
תאוות בצע. כך מגדירים ארגונים למען איכות הסביבה, את הגורם להשתוללות השריפות 
באמזונס. 99% מהשריפות נוצרו בידי אדם אם בכוונה ואם בטעות. רובנו נוהגים לאכול בשר 
מיובא ממדינות דרום אמריקה, מסתבר כי ברזיל אחראית לאספקה של 20% מהבשר העולמי. 
עבור   - נוסף  מרעה  מקום  ומחפשים  מחייתם  מקור  את  לפתח  מעוניינים  בברזיל  החוואים 
הבקר והצאן,  בנוסף ישנם חוואים רבים העוסקים בגידול חקלאות בעיקר גידול של סויה 
-  המיועדת  ליצוא למדינות העולם כולם בעלי אינטרס אחד לזכות בעוד  בלתי מהונדסת 
דונם אדמה. לחגיגה הזאת מצטרפים גם חברות העוסקות בכריתת עצים עבור תעשיית העץ 
והם שליחים מן הצד לדרבן את החוואים להמשיך ולבצע שריפות ביערות. חברות העוסקות 
בכריתת עצים אף מואשמות כי הן משתלטות על קרקעות באמזונס השייכות לממשל הפדרלי 
שלא  שבוצעו  העסקאות  את  מחק  הרמאות  על  שעלה  הממשל  דורש.  לכל  אותן  ומוכרות 
לרישום מחודש של  חייבים להביא מסמכים  היו  על הקרקעות  כל הטוענים לבעלות  כדין, 
הקרקעות. בנוסף מואשמות החברות העוסקות בכריתת עצים בהעסקה של עובדים בתנאי 

עבדות, בהעלמת מס, ובתשלום שוחד לפקידי יצוא על מנת לקבל רישיון יצוא. 

אחד משבעת פלאי הטבע
האמזונס – יער הגשם הגדול בעולם בעל מזג האוויר הטרופי, והנהר האדיר הזורם בתוכו ) 
הראשון או השני בגודלו בעולם לאחר הנילוס – תלוי את מי שואלים( הוכתר לאחד משבעת 
פלאיה העצומים של  הבריאה – לא לחינם. שטח האמזונס שווה בהיקפו למחצית גודלה של 
ארצות הברית, ומכיל בתוכו גם חיים שוקקים ומגוונים ביותר של אלפי בעלי חיים, וצמחים: 
400 זנים שונים של חיות, 1300 זנים שונים של ציפורים, ו-5,500 זנים של דגים חיים במי 
הנהר. זאת מבלי לספור את סוגי החרקים השונים. מבחינת הצמחייה – כל יומיים צץ ומתגלה 
בנוסף חמישית מכלל המים המתוקים בעולם  מין חדש של צומח שלא היה מוכר בעולם. 
ובעלי  בצמחים  מדובר  בגל השריפות.  כליל  להיכחד  עשוי  זה  כל  האמזונס,  באגן  נמצאים 
אינדיאניות  שיטות  פי  על  למחלות  מרפא  לשמש  שעשויים  האמזונס  לאזור  ייחודים  חיים 
שמקורותיהם  תרופות   121 בעולם  מוכרות  כיום  המערבי.  בעולם  ידועות  שטרם  עתיקות, 

וכ70%  כה.  עד  נחקר  האמזונס  מעצי  אחז  אחוז  שרק  למרות  האמזונס  בצמחי 
מצמחי המרפא המוגדרים כצמחים עם תכונות אנטי סרטניות מקורם ביערות בלב 
האמזונס. בשורשי עץ דקל אנדימי משתמשים הילידים  כתרופה לכאבי בטן, ואילו, 
"עץ השום" שגזעו מדיף ריח שום ומונע בכך מנחשים לטפס עליו משמש אותם 



להבות באמזונס

דולפין האמזונס
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כתרופה לנזלת. 
אך התפקיד המשמעותי ביותר של יער האמזונס המכונה "הראה של כדור הארץ", הוא 
ללא ספק, קליטה של שליש מגזי החממה המסוכנים שאנחנו תושבי העולם, פולטים. יערות 
הגשם בעלי תפקיד חשוב ואחראים לייצור של כמות  מכובדת של החמצן אותו אנו נושמים 
)יש המציינים כי מדובר ב20% ויש החולקים על כך ואומרים כי מדובר בכמות פחותה( וזאת 
כתוצאה מתהליך הפוטוסינתזה שהצמחים ביער עוברים. בנוסף סילוק הפחמן הרעיל הדו 
חמצני מתבצע על ידי עצי היער שהם בעלי גזעים עבים במיוחד, העצים קולטים את הפחמן 
הדו חמצני והופכים אותו למולקולות של סוכר. תהליך שנראה לכאורה פשוט ומגלם בתוכו 
את קסם נפלאות הבריאה. הסוכר נאגר בגזעים העבים של העצים שלא נאכלים וכך אינו חודר 

שוב למעגל המזון, אלא מאוכסן שנים רבות בגזע העץ עד אשר מת ונרקב או נשרף.
יערות הגשם שנפגעים – נפגעים לעד, וזאת עקב היותם פגיעים מאד. תהליך ההתפתחות 
בתחילה   "מעקובת"(:  המכונה  )תהליך  שנים  אלפי  במשך  בהדרגה  נוצר  הגשם  יערות  של 
ועמידים  מהר  גדלים  הללו  הצמחים   – המקום  את  ראשונים"  "מתיישבים  צמחים  כבשו 
לתנאים קשים ומכונים "חברת החלוץ". הצמחים הללו מכינים את הקרקע לגידולים הבאים 
וכך במשך השנים נוצר יער המכונה "יער גשם ראשוני" הנמצא בכחצי משטח האמזונס – זו 
היא  מערכת אקולוגית עתיקה המורכבת מצמחים עדינים הרגילים לאור שמש נמוך וגדלים 
באיטיות. כששטח כזה נשרף, הצמחים העדינים לא מסוגלים להתמודד בתחרות עם צמחים 

שרגילים לאור וצומחים מהר, וכך יער הגשם מאבד מינים שונים של צומח וחי. 
המשמעות הנוספת של השריפות החוזרות ונשנות – הוא שינוי במחזור מי הגשמים. יער 
הגשם כשמו כן הוא מבורך במי גשמים מרובים. 50% ממי הגשמים מיוצרים על ידי היער 
בתהליך  החוצה  חזרה  ופליטה   – הצמחים  שורשי  ידי  על  המים  יניקת  של  בתהליך  עצמו 
הלחות  אלה.  באזורים  הגבוהה  ללחות  מובילה  אף  המרובה  הצמחים  כמות  פוטוסינתזה. 
מייצרת עננים – שמורידים בחזרה מי גשם. כך ניתן לראות תופעה שייחודית ליערות הגשם 
בזריחה -  אדי לחות העולים מצמרות העצים. אך במידה והשריפות ימשיכו לחולל פגיעה 
בעתיד  לסבול  עלולים  באמזונס  פוריים  אזורים  וגם  יפסק  העננים  ייצור   – בצומח  אנושה 

מחוסר במי גשמים ולהפוך לערבה שוממה.
שרק  לאטמוספרה  רעילים  גזים  של  עצומות  כמויות  של  לפליטה  גורמת  אף  השריפה 
מגבירים את חום כדור הארץ. למעשה, מדובר כאן באיום כפול - פחות עצים ששומרים על 
איזון, ויותר בעלי חיים שמגבירים את אפקט החממה, היות והרצון של תושבי האזור לשרוף 
את היערות נובע מרצונם בשטח מרעה לגדל צאן ובקר – כאשר כידוע צאן ובקר הם מפולטי 
גזי החממה הגדולים ביותר. בדיוק בתקופה הזאת בשנה ממשלת ברזיל מגדירה את חלקי 
היער אותם היא מייעדת לגדול הצאן – מבצעים כריתה של עצים לייצוא ומבעירים את החלק 
שנותר. אך השריפות לרוב מתפשטות מעבר לחלק אותו הגדירה הממשלה וכך פורצות להן 
שריפות אחת אחרי השנייה. העיתונאים בברזיל מדווחים כי החוואים מארגנים להם ימי אש 
ומציתים – בו זמנית – כמות גדולה של שריפות, עד שהגשמים העונתיים מגיעים ומכבים את 
הלהבות. בעבר כיסו יערות הגשם 14% משטח כדור הארץ, וכיום הצטמצמו היערות בשטחם 
אזורים  של  התאוששות  שציינו,  וכמו  הכחדה.  בסכנת  ומצויים  בלבד,   6% רק  מכסים  והם 
שרופים לאחר שריפה הוא כמעט בלתי אפשרי המצב הוא בלתי הפיך, עלול לקחת עשרות 

ואולי מאות שנים עד שהמצב יחזור לקדמותו. 

העבריינים לא בוחלים במעשי רצח
היערות,  מבירוא  קל  כסף  לעשות  המקווים  עבריינים  פעם  לא  מצטרפים  לחוואים 

האמזונס - צילום אווירי



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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החוואים  מצד  אלימות  גלי   פרצו  אף  ובעבר 
להתחיל  שבקש  הממשל  כנגד  העצים  וזכייני 
בעלי  היערות.  בירוא  הפחתת  של   מגמה 
האינטרסים שהתנגדו למגמה, התפרעו, שרפו 
בלב  מרכזיים  כבישים  חסמו  אוטובוסים, 
המים  מקורות  את  להרעיל  איימו  הג'ונגל, 
ויערות  באזור.  תעופה  שדה  על  ולהשתלט 
הגשם הפכו למקום קרב. דורותי סטאנג אחת 
היערות  שימור  למען  הנחושות  הפעילות 
תכנית  בעקבות  זה  היה  בחייה.  כך  על  שלמה 
לסלילת דרך מקשרת, העוברת בג'ונגל, בין שני 
האמזונס  בצפון  סנטרם  העיר  חשובים  אתרים 
לבין הפארק הלאומי – קויבה. התוכנית קרצה 
להשתלט  בתקווה  לאזור  שהגיעו  לעבריינים 
נאה.  ברווח  בעתיד  אותם  ולמכור  שטחים  על 
לברזיל  עברה  נוצרית  נזירה  שהייתה  דורותי, 
לאיכרים  לסייע  במטרה  הברית  מארצות 
היא  יערות.  בירוא  ללא  אדמות  לעבד  העניים 
חוואים   40 כאשר  ממשל  לחברי  פנתה  אף 
קיבלו איומים בידי גורמים אינטרסנטים.  "מות 
היער הוא סוף חיינו" – היה הסלוגן ששגור על 
לשונה. העבריינים המתינו לשעת כושר. בוקר 
בעד  לנאום  תכננה  שבו  לאספה  בדרכה  אחד 
האמזונס, עצרו אותה שני מתנקשים חמושים," 
האם יש בידיך נשק?" נשאלה דורותי. דורותי 
השיבה כי הנשק היחידי שלה הוא ספר התנ"ך, 
אך  בדרכה.  להמשיך  ניסתה  שיחה  כדי  ותוך 
וירו בה למוות.  המתנקשים לא הרבו בדברים 
של  עולמי  לסמל  הפכה  סטאנג,  דורותי  כיום, 
אומץ בלחימה נגד בעלי אינטרסים המבקשים 

להשמיד את עצי יערות הגשם. 

החשש של נשיא ברזיל
כרגע נשיא ברזיל הכריז על מצב חירום בארצו, ומדינות העולם מודאגות. חלקן אף הציעו 

להחיש עזרה כולל ישראל הקטנה שלנו שהציע חומרים מעכבי בערה – אותם ברזיל קבלה 
למדינות  וקרא   7Gה מדינות  של  בוועידה  דבריו  את  הקדיש  מקרון  צרפת,  נשיא  בברכה. 
ולמנהיגי העולם לפעול יחד כדי להציל את יערות הגשם בברזיל והציע חבילת סיוע בשווי 
20 מיליון דולר. אך להצעה הזו סירב נשיא ברזיל. מדוע נשיא ברזיל סרב להצעה הנדיבה 

של מקרון?
נבחר  הימין,  לשורות  המשתייך  בולסונארו  ברזיל  נשיא 
לפני שנה לנשיאות. בעבר יצא כנגד מדיניות שימור היערות 
העץ  בהחרמת  משמעותית  הפחתה  חלה  הבחרו,  עם  ומיד 
ששמור  הכסף  כל  כי  הודיע  בנוסף  חוקי,  לא  באופן  שנכרת 
בקרן האמזונס, כסף אותו תרמו מדינות רבות – לשמירה על 
יערות הגשם יעבור לחוואי הבקר! בעקבות זאת נסגרה הקרן.

ברזיל מסתתר החשש ממזימה  נשיא  הסירוב של  מאחורי 
של המדינות המתועשות להתערב בכלכלת ברזיל – הכלכלה 
לנצל את המשאבים של  הלטינית,  ביותר באמריקה  הגדולה 
של  התנאי  ברזיל.  כלכלת  את  בעקיפין  ולהחליש  האמזונס 
ולא  הממשלה  לידי  ישירות  יגיע  שהכסף  הוא  ברזיל  נשיא 
לארגונים בין לאומיים שיגיעו לאזור ויחליטו על אופן הטיפול 
וראש  בברזיל  נמצאים  הגשם  מיערות   60% נפשם.  כאוות 
ממשלת ברזיל סופג ביקורת ישירה על כך שבעקבות החלטתו 
לפתח את הכלכלה הוא תומך בצורה תוקפנית בעד החקלאות 
התעשייתית וחיסל את כוחן של ארגונים בעד הגנת היערות. 
אך גם המדינות הסמוכות סופגות ביקורות על אופן טיפולם 
כריתת  של  ישיר  עידוד  ידי  על  אם  בין  בשטחם  בשריפות 
היערות והצתה, ובין עם חוסר אכיפה. מדינות כמו: בוליביה, 
קולומביה, ונצואלה, אקוודור, פרו, גויאנה, סורינאם, וגינאה 
נשיא  אמר  כתבים  עם  בשיחה  לצרפת.  השייכת  הצרפתית 
מיבשת  שגדול  בהיקף  הינם  הבוערים  השטחים  כי  ברזיל 
ואין לו את המשאבים הדרושים להילחם בהם, עם  אירופה, 
זאת לאחר לחץ בינלאומי אישר ראש ממשלת ברזיל שימוש 

בצבא לצורך כיבוי השרפות.  
תושבי ברזיל סובלים מעשן השריפות אך מאמינים כי נשיא 
ברזיל, נהג כשורה כאשר סרב לקבל את הסיוע הכספי הנדיב 
הרואים  הברזילאים  המתועשות.  המדינות  שבע  שהציעו 
לא  והמצוקה,  העוני  משכונות  הילדים  את  עיניהם  לנגד 
מוכנים לקבל את ההתראות האקולוגיות של מדינות המערב 
זנים  חייהם של  את  והעשירות המעדיפות לשמר  הנהנתניות 
פני  על  ריכוז החמצן  את  או לשמר  חיים,  בעלי  משונים של 

הטיפול בעוני וברעב הלוחץ.

לטייל באמזונס
למי שבוחר להתרחק מעין השריפה, לחשוף את 
)שעדיין  הג'ונגל  בסבך  ולטייל  האמזונס  מסתורי 
של  נדירה  חוויה  מזדמנת  לטיול(  מתאים  נותר 
הטבע הפראי בהתגלמותו ) לא מומלץ לבד מפאת 



יער האמזונס מסומן ביבשת דרום אמריקה

ספינת תיירות בנהר האמזונאס
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 
מנהל/ת מכירות ושת”פים למכירת שטחי פרסום 

באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי
 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 

הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה
 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים

 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

אנשי מכירות תותחים

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

קו"ח לפקס: 03-5796645

2 מנהלי/ות 
תיק לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהל/ת
 מכירות ארצי

דרושים/ות

קו”ח למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרישות:
 תואר אקדמי - יתרון
 ניסיון ניהולי - חובה

 נסיון מהתחום - יתרוןמשמעותי
 כושר מנהיגות, ניהול צוות ויכולת 

                   להנעת עובדים

 מנהל, יוזם, בעל תודעת שירות גבוה
 יחסי אנוש טובים
 מוטיבציה גבוהה
 גמישות, יצרתיות

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

yair@kav-itonut. :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

למוקד המכירות
 של לוח "מזל וברכה"

טלפנים/יות לשיחות יוצאות 
 העבודה בבני ברק

 30 ש"ח לשעה + עמלות
 משרה גמישה

 משמרות של 6 שעות
 דרישות:

 ניסיון במכירות/טלמרקטינג חובה!
 כושר ביטוי ויכולת מכירה

 יכולת עבודה בצוות
 רעב להצלחה

העבודה כוללת:
 ניהול צוות אנשי מכירות
 הובלה לעמידה ביעדים
 טיפול בלקוחות חריגים

 הנעה להצלחות
  גיוס עובדים והכשרתם
  סיוע לאנשי המכירות 

  בעסקאות מורכבות
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הסכנות: בעלי חיים, בורות, ביצות(  בלב יערות הגשם תחושו חום 
קופים,  הפרא:  חיות  קולות  עם  יחד  בערבוביה  המשמשים  ולחות 
לכם  יש  ואם  ארסיים,  עכבישים  צפרדעים,  מגפיים(  )חובה  נחשים, 
ביתו  גם  זה  כאן  זהירות.  בר.  וחיות  יגוארים  גם  תוכלו לפגוש  מזל, 
וכולל  צפוף  הירוק  הצמחייה  סבך  סופי.  האין  האנקונדה  נחש  של 
טחבים ופטריות עד לעצי ענק מתרוממים לגובה של עשרות מטרים. 
המקוריים.  האינדיאנים  התושבים  את  לפגוש  ניתן  עדיין  ושם  ופה 
לפני חמש מאות שנה חיו באזור האמזונס עשרה מיליון אינדיאנים 
נותרו מתוכם רק מאתיים אלף אינדיאנים המתגוררים במקום.  כיום 
חלק מן השבטים אינדיאניים שונים החיים את חייהם כמו בימי קדם, 
צדים חיות, במו ידיהם בונים בקתות, ואת בגדיהם מכינים מצמחים, 
עורות ונוצות. תושבי יערות הגשם, חיים את חייהם המסורתיים על 
מקור  הנהר  בדגי  ומוצאים  והבננות  התירס  את  מגדלים  הנהר  גדות 
פרנסה. את בתיהם הם בונים על גבי כלונסאות מחשש של נחשים 
קדם  בימי  כמו  ילידים  להם  חיים  עדיין  היערות  במעבה  והצפות. 
האדם  את  לפגוש  ומסרבים  המודרני  העולם  מהשפעת  מנותקים 
הלבן, אך רוב רובם של הילידים נכנעו לקדמה ומשתמשים ברכבים 

ובאמצעים אלקטרונים שונים.

ההשפעה על ישראל
במידה ואתם סובלים מגלי חום, מודאגים מכמות שנות הבצורת,  
ותוהים מדוע החקלאות פחות במטיבה - שימו לב שמדינתנו - ארץ 
כדור הארץ.   לשינוי האקלימי של התחממות  יותר  רגישה  ישראל 
במאה שנים האחרונות הטמפרטורה עלתה באזורנו, ביותר משתי 
במעלה  עלו  המעלות  בהן   – העולם  למדינות  בהשוואה  מעלות, 

אחת בלבד. ובשלושים שנה האחרונות המגמה רק מחריפה.
גז  לעבור מאנרגית  חוקרים ממליצים  בנידון?  לעשות  ניתן  מה 
שוברת  ישראל  כי  העובדה  ובעקבות  מתחדשות,  לאנרגיות  ופחם 
 OECD-ה במדינות  לנפש  בשר  לצריכת  הקשור  בכל  שיאים 
מדרום  מיובא  שרובו  הבשר  כמויות  באכילת  להפחית  מומלץ, 
אמריקה ובעבורו החוואים ימשיכו כנראה לשרוף את יערות הגשם 

שיאבדו לאנושות לנצח. 
"תן דעתך שלא תחריב את עולמי".

עץ האגוזים הוא הסמל של היער הטרופי באמזונס

קוף ביער האמזונס
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

התזונה שתסייע לילדיכם 
להצליח בלימודים

להתחיל את הבוקר נכון
כשמיכל  ארוך  לטיול  לצאת  חושבים  הייתם  לא 
הדלק באוטו שלכם ריק, אבל רבים מאתנו נוטים 
קורה  מה  יודעים  כולנו  הבוקר.  ארוחת  על  לדלג 
גם  כך  נעצרת.  אוזל: המכונית  כשהדלק במכונית 
הגוף  מכונית,  כמו  שלא  אך  מתפקד.  שלנו  המוח 
להפיק  כדי  עצמו,  את  "לפרק"  איך  יודע  האנושי 
הגוף  לתפקד.  בשביל  צריך  שהמוח  ה"דלק"  את 
את  והופך  חיוניות,  שריר  רקמות  לפרק  מתחיל 
בני  לכל  חשובה  הבוקר  ארוחת  לסוכר.  החלבון 
המשפחה- אך לילדים ולמתבגרים, שגופם נמצא 
בתהליכי גדילה, היא חשובה באופן במיוחד. הצורך 
רבות,  שעות  במשך  ומרוכזים  ערניים  להישאר 
כולם  במבחנים-  לחץ  עמוסה,  לימודים  מערכת 
תלמידים.  בפני  שעומדים  פשוטים  לא  אתגרים 
האוכל  מבחינת  מתאימה  והערכות  נכונה  תזונה 
עלייה  ולמנוע  הקשיים  על  להתגבר  לעזור  יכולות 
הסיכון  את  להקטין  גם  כמו  והשמנה,  במשקל 

לתחלואה.
 

ארוחת בוקר מביאה לביצועים 
קוגניטיביים אופטימליים

הריכוז,  משך  הגדלת  מאפשרת  הבוקר  ארוחת 
הזיכרון.  ושיפור  בעיות  פתרון  בתהליך  שיפור 
משפרת  מזינה  בוקר  ארוחת  כי  מראים,  מחקרים 
את  מעלה  למידה,  מעודדת  המוח,  תפקוד  את 
ציוני המבחנים ומפחיתה סימני רעב כמו כאבי בטן 
וכאבי ראש, מתח בשרירים ועייפות- כולם גורמים 
כחלק  מזינה  בוקר  ארוחת  ללמידה.  המפריעים 
למחלות  הסיכון  את  מפחיתה  מאוזנת  מתזונה 
ולהיעדרות מבית הספר ומסייעת לילדים להתרכז 
טוב יותר ולהשלים משימות מורכבות בבית הספר 

ובמהלך היום. 

ארוחת בוקר מביאה לביצועים 

התנהגותיים טובים
בבית  טוב  מרגישים  בוקר  ארוחת  שאכלו  ילדים 
להם  יש  יותר.  רגועים  ולכן-  יצירתיים  והם  הספר 
השונות  הפיזיות  בפעילויות  להשתתף  אנרגיה 
ובמשחקים. ילדים אלה מוכנים לשתף פעולה עם 
מאינטראקציות  ליהנות  ומסוגלים  אחרים  ילדים 

חברתיות.

מה כדאי לאכול? 
וקל  פשוט  להיות  יכול  הבוקר  ארוחת  תפריט 
להכנה. ילדים ומתבגרים האוכלים כוס דגני בוקר 
)רצוי מלאים( בחלב, ומשלימים ארוחה זו עם כריך, 
גבינה, פרי וירק בחיידר או בביה"ס - מקבלים חלק 
במהלך  להם  הנדרשים  התזונה  מרכיבי  נכבד 
הבוקר  שארוחת  לילדים(  )במיוחד  חשוב  היום. 
תכיל מאזן נכון של פחמימות, חלבון ושומן. הגוף 
לזרם  נכנסות  והן  הפחמימות  את  תחילה  מעכל 
הוא  או שומן התהליך  ללא חלבון  ראשונות.  הדם 
במהירות  יורדת  בדם  הסוכר  רמת  יותר,  מהיר 
ועלולה לפגוע ביכולתו של הילד להתרכז ולתפקד 
קבועה  אספקה  מבטיחים  ושומן  חלבון  ביעילות. 
יותר של אנרגיה בשעות הבוקר. לכן, עדיף לאכול 
לחם בגבינה או טוסט עם גבינה צהובה בצירוף כוס 
מתוק  בממרח  מרוח  בלחם  להסתפק  ולא  חלב 

ושתייה ממותקת. 
כדאי שארוחת הבוקר תכלול שילוב של פחמימות 
או  וירקות,  לחם  גבינות,  ביצה,  למשל:  וחלבונים, 
ארוחה מצומצמת יותר כמו דגני בוקר עם חלב, או 

פרוסת לחם עם גבינה. 

רעיונות נוספים:
• כריך או טוסט עם גבינות: 2 פרוסות לחם מדגנים 
 / מלאים, פרוסת גבינה צהובה או גבינה בולגרית 

צפתית / פטה עם עגבניות, זיתים ובזיליקום 
• דייסת בריאות: כוס חלב, 2-3 כפות שיבולת שועל 
)קוואקר(, לאחר הבישול אפשר להוסיף חמוציות 

מיובשות ו/או צימוקים. אפשרות נוספת: כוס חלב, 
2 כפות סולת, לאחר הבישול אפשר להוסיף קינמון 

וזרעי פשתן טחונים.
בוקר  דגני  כוס  כוס חלב,  דגני בוקר משודרגים:   •
 4 חתוכה,  בננה  חצי  ברנפלקס(,  )כמו  מלאים 

תותים חתוכים )או פרי אהוב אחר(.
יוגורט, פירות חתוכים: תפוח, אגס,  גביע  • מוזלי: 

בננה, תותים, גרנולה, מעט דבש או סילאן.

ארוחת 10
בוקר  ארוחת  לאכול  מספיקים  אינם  רבים  ילדים 
כי  להקפיד  מאוד  חשוב  ולכן  ומזינה  מסודרת 
הם  ספר  ובבית  בגן  העשר  הפסקת  בזמן  לפחות 
ומשביע, שלא רק תורם לתפקוד  יאכלו מזון מזין 
תקין יותר של הגוף, אלא גם שומר על ערנות, על 

ריכוז ועל מצב רוח רגוע וחיובי. 
מאוד  חשוב  נכונים,  אכילה  הרגלי  הקניית  לשם 
המזון  וטריות  הכמות  הלחם,  סוג  על  להקפיד 
שאוכל הילד ולצרף לסנדוויץ' גם פרי, ירק וכמובן 

מים.  

במשך היום – ארוחות קטנות
בעיקר  הלימודים,  במהלך  שעות   3-4 כל  אכילה 
מזון המכיל פחמימות מורכבות, מסייעת בשמירה 
ידי אספקה מתמדת של  והערנות, על  על הריכוז 

אנרגיה חיונית למח.
את  ופירות.  בכריכים  מראש  להצטייד  אפשר 
חומוס/  טחינה/  בגבינות/  למלא  כדאי  הכריכים 
לא  יהיה  הכריך  וכך  ירקות,  בתוספת  טונה  ביצה/ 
לשעות  אנרגיה  ויספק  מזין,  גם  אלא  משביע  רק 

הקרובות.
חטיפי  חירום"  "לשעת  להחזיק  אפשר  בנוסף, 
שומן,  דלי  קרקרים  או  ביסקוויטים  או  דגנים 
זמן  אין  כאשר  מהירה  אנרגיה  לספק  שיכולים 

לארוחה גדולה יותר.

חשיבות השמירה על שמיעה טובה בקרב ילדים

במערכת הלימודית ובכלל:

• חוש השמיעה חשוב ביותר לצורך  קליטת כל המתרחש מסביב, יש קשר 
ישיר בין שמיעה לבין כישורי שפה להתפתחות.

• במסגרות החינוכיות הצורך בחוש שמיעה תקין מקבל כיוונים לימודיים 
כאשר הילדים צריכים להקשיב בריכוז לאורך זמן. 

שפה,  כישורי  ולשמר  לפתח  מנת  על  מאד  חשובים  שמיעה  כישורי   •
כישורים רגשיים, כישורים חברתיים וכמובן כישורי למידה. 

• שמיעה תקינה מאפשרת זיכרון שמיעתי תקין, מאפשרת זיהוי תקין של 
צלילים ומילים, שחיונית לרכישת כישורי קריאה וכתיבה. 

• ירידה בשמיעה עלולה לפגום בפיתוח הכישורים האלה של רכישת שפה, 
מימוש הפוטנציאל הלימודי, התפתחות רגשית ודימוי עצמי.

ולרכישת  השפה  להתפתחות  שמיעתית  תפיסה  בין  ישיר  קשר  יש   •
שמיעתי,  קשב  שמיעתית,  הבחנה  כוללת  השמיעתית  תפיסה  הקריאה. 

זיכרון שמיעתי  ורצף שמיעתי.
• ילד עם ירידה בשמיעה יהיה מסוגל פחות לשמור על ריכוז וקשב, ירגיש 

את החסרים בהבנה ובקליטה של החומר הנלמד.
• הגננות, המורות וההורים לא תמיד מודעים לירידה בשמיעה ומפרשים 
את חוסר התגובה בעקשנות, בחוסר עניין, בהתמקדות במשחקים, כאשר 
ירידת  קיימת  שלילד  להתברר  יכול  שמתבצעות  שמיעה  בדיקות  לאחר 
שמיעה קלה עד בינונית שללא טיפול מתאים עלולה לפגוע בהתפתחות 

בכישורים חברתיים ובלמידה ואף לפגום בהתפתחות התקינה של הילד .

חשיבות איתור בעיות שמיעה אפשריות ודרכי טיפול

על  להצביע  שעשויות  שונות  לתופעות  מודעים  להיות  צריכים  הורים   •
ירידת שמיעה: 

• הילדים לא עונים מיד לפניות אלא לאחר שמגבירים את עוצמת הקול או 
מנמיכים מכשירים רועשים. 

• חוזרים  כמה פעמים על השאלה מה? במהלך שיח ופניות אליהם 
• מגבירים את עוצמת הדיבור בטלוויזיה או שמתקרבים אליה בכדי לשמוע 

טוב יותר.
• שיבושי היגוי כדוגמת החסרת תחיליות מילים )"פון" במקום "טלפון"( או 

שיבושים  של מילים חדשות שנרכשו לאחרונה ושמעו באופן לא מדויק .
• מסתכלים על הפנים ומנסים לקרוא שפתיים של הדוברים. 

ירידת שמיעה, יש לפנות לרופא אף  • במקרים בהם עולה חשש שלילד 
אוזן וגרון להערכה ולבדיקת אוזניים. 

• הרופא יפנה את הילד במידת הצורך לבדיקות שמיעה על ידי קלינאית 
תקשורת במכון אודיולוגי.

לקויות  באבחון  חשוב  תפקיד  יש  להורים  ובעיקר  הקרובה  למשפחה   •
לכן  שמיעה.  ירידת  על  להוריו  מדווח  הצעיר  הילד  תמיד  לא  שמיעה. 
קושי  על  להצביע  שיכולים  הסימנים  לכל  ערניים  להיות  צריכים  ההורים 

בשמיעה או בהבנה.
יש לציין שבגילאים הצעירים שכיחות גבוהה של ליקוי שמיעה היא על רקע 
של נוזלים באוזניים ודלקות הניתנות לטיפול ובעקבות הטיפולים השמיעה 
המטלות  בכל  לו  שתעזור  תקינה  שמיעה   לרמת  חוזר  והילד  משתפרת 

החינוכיות שמציבות בפניו המסגרות החינוכיות. 

מחקרים מראים, כי ארוחת בוקר מזינה משפרת את תפקוד המוח, מעודדת 
למידה ומעלה את ציוני המבחנים • לקראת תחילת שנת הלימודים מגישה 

מועצת החלב מספר כללים וטיפים לתזונה נכונה

שמיעה טובה חשובה לתלמידים

קצרים
המומחים לקלינאות תקשורת ולחינוך וקידום הבריאות של 

שירותי בריאות כללית מפרטים את חשיבות השמירה על שמיעה 
טובה ובמקביל אפשרות איתור בעיות שמיעה ודרכי טיפול בקרב 

ילדים במידת הצורך
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״תישארי אחרי התפילה, יש 
לי  אומרת  תהילים״,  סדר  לנו 
אשתו של הדיין ורב בית הכנסת 
במבטא בריטי כבד, ״זה פותח 
שערי שמיים בשביל שידוכים״ היא משבחת 
את מרכולתה. ואני לא צריכה יותר מזה, הנה 
השער החדש שרציתי להיכנס בו השבת, 

החידוש המרענן שקניתי בלונדון. 
בשבת האחרונה זכיתי להשתתף בשמחה 
משפחתית בממלכה הבריטית. תמיד מסקרן 
לראות וללמוד מנהגים חדשים במקום 

חדש, סגולות ורעיונות. 
מייד אחרי התפילה, שבה היטיב להתחזן 
הדוד שלי בטעם ובחן השמורים ׳לבעל 
מנגן׳ ממשפחת ליפסקר, התיישבו כל 
נשות לונדון המכובדות סביב השולחן 
כאילו המלכה בכבודה ובעצמה נוכחת 
שם )אף שהשולחן היה חף מכל כיבוד( 
לאמירת שבעה פרקי תהילים בקול רם. 
לאחר אמירת הפרקים נערך סבב - כל אישה 
אמרה שמות של ילדיה או נכדיה לשידוכים. 
לנו הרבנית המארגנת על  ואז הוכיחה 
קריעת שערי שמיים של התהלים בעזרת 
שני סיפורי שידוכים ניסיים שהתרחשו 
בשבוע האחרון לנשים מהסבב. טוב, זה 
לא היה קשה במיוחד כי שלוש יועצות 
שידוכים היו בקהל, והן יודעות לעשות 
את העבודה... כן, יועצות שידוכים, מקצוע 
חדש שהתוועדתי אליו בלונדון. במחשבה 
שנייה, זה לא חדש, תפקיד היועץ קיים 

כבר במקורותינו.
בפרשתנו כתוב: "שופטים ושוטרים תיתן 
לך בכל שעריך" - השופטים הם הדיינים 
הפוסקים את הדין, והשוטרים מוודאים 

שהאדם ישמע לדברי השופט.
ואילו בישעיהו, בנבואת הגאולה מופיע: 
ויועציך  "ואשיבה שופטיך כבראשונה 
כבתחילה". כלומר, בגאולה לא נצטרך 
שוטר, היועץ יחליף את מקומו. זאת משום 
שבזמן הגאולה לא נתפתה ליצר הרע, אלא 

נרצה לקיים את הוראות התורה. 
תפקיד היועץ הוא לגרום לאדם לשמוע 
לדברי השופט. היועץ הוא באותה רמה כמו 
האדם, ומעוניין בטובתו מתוך אכפתיות. 
בכל דור יש את נשיא ישראל, שהוא השופט 
של הדור. מחד גיסא, הוא לוקח אחריות 
שכל בני דורו ילכו בדרך התורה והמצוות, 
ומאידך גיסא, נותן עצות טובות ופרקטיות 
המתקבלות אצלנו בשכל וברגש. בדורנו 
זה זכינו שהרבי הוא ה"שופטיך" ויועציך" 
ונביא הדור, שיורה הוראות וייתן עצות 
בנוגע לעבודת כל בני ישראל של הדור 

הזה בכל התחומים 
"כי חיזק בריחי שעריך" - על האדם 
לשפוט היטב כל מה שנכנס ויוצא דרך 
שערי הגוף. לעשות "ביקורת גבולות", 
לעצור כדי לשפוט בשכל מה נכון ומה לא. 
אך צריך גם שוטרים, כיון שייצר הרע 
מנסה להבריח ולגרום לאדם לעשות מה 
שלא ראוי. כאשר מצליחים לקיים "כי חיזק 
בריחי שעריך", זוכים להמשך הפסוק: "ברך 

בנייך בקרבך". 
כיועצת בכירה לנשים בתהליכי שינוי, 
שמחתי מאוד על ההזדמנות לפרש את 
ראשי התיבות של שנת תש״פ בשירות 
השליחות. קבלו את חמשת העקרונות 

המובילים להצלחה לשנת תש״פ:
תהא שנת פעילות פורה

תהא שנת פגישות מוצלחות 
תהא שנת פרנסה טובה

תהא שנת פריצת דרך
תהא שנה פורייה!

בימות המשיח יעבור הרוע מהעולם, 
ולא נצטרך שוטרים אלא רק יועצים. עד אז 
עלינו להתקשר ולהתייעץ עם רב, מאמן או 
משפיע, שיידע להקשיב לצרכים האישיים 

מתוך קרבה ופנים מאירות. 
ומה איתך? האם בחרת לך כבר שופט 

ו/או יועצת?

תהא שליחות 
פורה

בימות המשיח יעבור הרוע מהעולם, ולא 
נצטרך שוטרים אלא רק יועצים. עד אז עלינו 
להתקשר ולהתייעץ עם רב, מאמן או משפיע, 

שיידע להקשיב לצרכים האישיים מתוך 
קרבה ופנים מאירות

"



הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מירי שניאורסון / 
מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

שימו לב: במידה והנכם מעוניינים להסיר פרטיכם מפנקס הבוחרים 
המתפרסם באינטרנט, עליכם להגיש בקשה למפקחת הארצית על הבחירות 

במשרד הפנים. פרטים באתר המשרד.

על מנת שתוכלו לממש את זכות ההצבעה ביום הבחירות, יש להצטייד באמצעי 
זיהוי תקף עם תמונה עדכנית  )תעודת זהות, דרכון ישראלי, רישיון נהיגה 

ישראלי, תעודה צבאית אישית(.

 הבחירות
לכנסת ה-22
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י״ז באלול התשע"ט

משרד הפנים

?
רוצים לדעת

היכן אתם
מצביעים

לרשותכם מגוון אמצעים לבדיקה:

SMS

FAX@

בטלפון:
1-800-222-290

 מענה אנושי בימים
 א’-ה’ 08:30-22:00,

יום ו’ 08:30-13:30. המענה 
בשפות: עברית, ערבית, 

 רוסית, אמהרית
 ואנגלית.

במסרון:
050-8085500

מענה 24 שעות ביממה. 
לבדיקה יש לשלוח מספר 
זהות בעל 9 ספרות )כולל 

ספרת ביקורת( ואת תאריך 
 ההנפקה של תעודת

הזהות.

בפקס:
1-800-222-291

 באינטרנט
www.moin.gov.il 

 באתר משרד הפנים -
מידע על מקום הקלפי.
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כריך 10: לחמניות כוסמין מלא 
אחראים על הכנת הכריכים לבתי הספר ולעבודה? מוזמנים לגוון ובמקום הלחם הקנוי,  להכין לחמניות מקמח 

כוסמין מלא טעימות ומזינות, מקור לדגנים מלאים וקמח טף המהווה מקור לחלבון מלא מהצומח.   מומלץ 
להכין בכמות גדולה ולהקפיא, להוציא ערב קודם להפשרה ולהכין בבוקר כריכים לכל המשפחה לבתי הספר 

ולעבודה. באדיבות אורטל ברובין-חן, רכזת תחום נטורופתיה בכללית רפואה משלימה

מצרכים:
600 גרם קמח כוסמין מלא אורגני

400 גרם קמח טף 
5 כפות שמן זית איכותי
כף וחצי שמרים יבשים

כף מלח 
1.5 כפות סוכר קנים/מייפל אמיתי 

כ 3.5 כוסות מים פושרים

הכנה:
1. לערבב בקערה את כל החומרים היבשים מלבד המלח, להוסיף את יתר המצרכים הרטובים תוך כדי ערבול 

במיקסר, את המים יש להוסיף בהדרגה ומתוך קשב לבצק. את המלח נוסיף אחרון.
2. לאחר שהגענו למרקם הרצוי - יציב ומעט לח, נמשיך לישה במערבל לכ- 10 דקות. 

3. נעטוף את הקערה ונתפיח עד הכפלת נפח )כשעה( לישה קצרה נוספת, זה הזמן ליצור לחמניות, אפשר 
בשמחה לתת גם לילדים להצטרף לחגיגה, רק רצוי להקפיד על גודל אחיד לאפייה אחידה )אפשר לשקול, 

כ- 100 גר' ללחמנייה(. 
4. להבריש את הלחמניות במעט שמן זית ולפזר תוספות אהובות - שומשום רגיל/שחור/ קצח/ גרעיני דלעת/ 

שברי אגוזים/ שיבול  שועל ועוד. לכסות במגבת ולהתפיח שוב כ- 45 דק'
5. לחמם תנור ל- 200 מעלות, לאפות כ- 20 דקות עד שמזהיבות. לאחר קירור ניתן להעביר למקפיא להמשך 

השבוע. 

לחם פיצה
המותג ברילה מציג מתכון ללחם פיצה יפייפה  למרכז השולחן. מנה קלה להכנה שיכולה לשמש כמנה 

מרשימה להגשה לאורחים, כארוחת בראנצ' או כהגשה בבוקר לצד סלט ירקות. מה שבטוח היא  תתחבב על 
ילדים ומבוגרים כאחד.  

חומרים לתבנית קוגלהוף:
חצי קילו קמח לחם

1 כף שטוחה שמרים יבשים
1 כפית סוכר

 300 מ״ל )כוס ורבע( מים חמימים
 2 כפיות מלח

 2 כפות שמן זית

לתוספות:
1 כוס רוטב טוסקנה/פומדורו

2 כפות שמן זית
200 גרם מוצרלה מגוררת

חופן זיתים קצוצים / תירס / פטריות מוקפצות / בצל מטוגן
3 שיני שום כתושות

1 כפית גדושה אורגנו יבש

הוראות הכנה:
1. לשים את כל חומרי הבצק עד שמתקבל בצק חלק וגמיש. 

2. מכסים ומתפיחים כשעתיים להכפלת הנפח.
3. מערבבים את רוטב הפיצה עם מוצרלה, זיתים, שום ואורגנו.

4. כשהבצק תפוח חותכים לחתיכות ויוצרים כדורים בכל מיני גדלים. מוסיפים לקערת הרוטב ומערבבים. 
מעבירים לתבנית קוגלהוף משומנת היטב ומתפיחים עוד 45 דקות להכפלת הנפח.

5. מחממים תנור ל-190 מעלות.
6. אופים 40-45 דקות עד שהבצק אפוי, החלק העליון זהוב מאד ויפה. מצננים 5 דקות   לפחות לפני 

שמשחררים מהתבנית בעזרת סכין והופכים לצלחת הגשה.

כריך בשר טחון אמריקאי 
לקראת החזרה לספסל הלימודים המותג מאסטר שף מציע מתכון לכריך טעים במיוחד ויוצא דופן- סלופי ג'ו- 

כריף פופולארי מהמטבח האמריקאי  עם בשר טחון. הילדים לא יוכלו לחכות להפסקת הצהריים שלהם.

מרכיבים ל-5 מנות:
5 לחמניות 

לתבשיל בשר:
2-3 כפות שמן

1 בצל, קצוץ דק
2 שיני שום, קצוצות

500 גרם בשר בקר טחון
1 קופסה )400 גרם( עגבניות חתוכות 

1 רסק עגבניות 
1 קופסת תירס 
1/2 כפית מלח

הגשה:
סלט ירקות קטן לילדים

אופן הכנה:
1. מחממים את השמן במחבת ומטגנים את הבצל והשום עד שהם מזהיבים קלות. 

2. מוסיפים את הבשר הטחון וממשיכים לטגן, תוך שבירת הגושים שנוצרים, עד שהוא מחליף את צבעו. 

3

1

2

3

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח אוכל

4

צילום: לירון אלמוג שני הלוי מאסטר שף
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3. מוסיפים את העגבניות החתוכות, רסק העגבניות, התירס ומלח, מערבבים וממשיכים לטגן עוד כ-5 דקות, 
או עד שמתקבל רוטב סמיך. 

4. חותכים את הלחמניות לאורך כמעט עד הסוף.
5. ממלאים כל לחמנייה בתבשיל הבשר ומגישים מיד, בליווי סלט ירקות קטן.

עוגת תפוחים עם מיני קוקיס קרמל
 חברת כרמית מעניקה מתכון לקינוח מפנק: עוגת תפוחים ומיני קוקיס קרמל. 

רמת קושי-  קל להכנה. 

מצרכים- לעוגה בקוטר 24 ס"מ:
לבסיס:

120 גרם מרציפן איכותי
1 ביצה

1 כף גדושה חמאה
1 כוס פירורי מיני קוקיס קרמל 

למילוי:
3 תפוחים מזן גרנד סמית'

קלופים וחתוכים לקוביות קטנות
קורט קינמון

2 כפות קמח
2 כפיות חמאה

2 כפות דבש

לציפוי:
2 כוסות פירורי מיני קוקיס קרמל 

2 כפות חמאה מומסת
או שמן קוקוס או שמן קנולה

אופן ההכנה:
1. במעבד מזון טוחנים יחדיאת כל מרכיבי הבסיס עד שמתקבלת מחית אחידה.

2. משטחים בתבנית משומנת ואופים בחום בינוני, 180 מעלות במשך כ-4 דקות עד שמתקבל קרום זהוב על 
פני המאפה.

3. מערבבים היטב את כל מרכיבי המילוי ויוצקים על הבסיס.
4. מערבבים את הפירורים עם החמאה המומסת או השמן ומפזרים את הפירורים הלחים מעל התפוחים.

5. מחזירים לתנור, מנמיכים את הטמפרטורה ל 175 מעלות. אופים במשך כ-25 דקות עד שהציפוי משחים.

קלצונה במילוי פטריות, פלפלים, 
ברוקולי, גבינות וטונה עם פלפל חריף

אנשים רבים מחפשים מתכון "שובר שגרה" לארוחת ערב שתיתן תחושה של נגיעה איטלקית ותכיל ערכים 
תזונתיים, ואנרגיה קלה בימי הקיץ החמים. דג הטונה הינו מזון נהדר. מספק רכיבים תזונתיים רבים החיוניים 

לגוף האדם, מעניק תחושת שובע וקלילות ומהווה את מזון הקיץ המושלם.

מצרכים ל-4 יחידות:
לבצק:

4 כוסות קמח
1 כף סוכר

1 כפית מלח
1 כף שמרים יבשים

1/4 כוס שמן זית
1/2 1 כוסות מים מהברז

           
מלית:

1 קופסת טונה עם פלפל חריף
5 פטריות פרוסות ומטוגנות במעט שמן זית

3 ברוקולי מאודה
2 פלפלים קלויים

טפנד:
1 כוס רוטב עגבניות

זיתים/ עגבניות מיובשות / פסטו – מוכן או כוס רוטב עגבניות )1 כף מכל טפאנד(
עלי בזיליקום קצוצים

150 גרם  גבינה בולגרית
150 גרם מוצרלה מגוררת

1 ביצה טרופה להברשה

הוראות הכנה:
הכנת הבצק: 

1. מערבלים קמח, מים, שמן זית, שמרים וסוכר. 
2. עם קבלת הבצק מוסיפים מלח וממשיכים ללוש עד קבלת בצק אחיד.

3. מכסים את הקערה ומתפיחים שעתיים עד הכפלת הנפח. 
4. מחלקים את הבצק ל-4 כדורים, מרדדים על נייר אפיה מקומח קלות לעיגול, מורחים על חציו טפנד או רוטב 

עגבניות, גבינות, אחד מהירקות ועלי בזיליקום. חשוב להקפיד להשאיר שוליים ללא רוטב ומלית.
5. מקפלים לשניים ומהדקים את השוליים בעזרת מזלג. חורצים קווים לעיטור הבצק לפני האפייה ומברישים 

בביצה טרופה.
6. אופים 15 דקות בחום 220 מעלות עד שהמאפים שחומים. 

באדיבות: סטארקיסט

4

5

1

2

5

צילום: ניר עצמון

צילום: אפיק גבאי
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

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

באותה שורה או עמודה.



37 ו' אלול תשע"ט 6/9/19

זה
גני

עון 
 ט

וד
עמ

ה

תשבצים

טריוויה

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. צדיק כתמר יפרח
2. צוק העיתים

3. ציפור דרור

1. ּתִהּלים צב יג 2. ּדִנּיאל ט כה 3. ּביָצה כד

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
נחל הקיבוצים

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונך
מאונך

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף  ___  והניחה באונקלו" )סנהדרין 
פב.(

4. קיצור המילים: טעמי מקרא.
6. כנוי לסוס רכיבה והובלה. "רתם המרכבה  ל___" )מיכה א יג(

7. נפגם, הושחת, ניטל החוד.  "אם ___ הברזל והוא לא פנים קלקל" )קהלת י י(
אוחזתו   אותם  הרואה  שכל  "עוים  הגוף.   שרירי  של  בלתי-רצונית  התכווצות   .8

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם, נציב המלך באזור או במדינה.  "לחם  
ה___" )נחמיה ה יח(

11. העלה קרום, התכסה בשכבה דקה מלמעלה.  "חרבו נעשה כמין טיט  ש___  
פניה של מעלה" )רש"י בראשית ח יג( )בלשון יחיד, עבר(

 "___ אל     ___" בכתב.   שלא  או  מתווך  בלא  ישר,  בדיבור  פנים,  אל  פנים   .12
)במדבר יב ח(

לו לאדם שישהה שטר ___  בתוך  14. משולם, פדוי, שסולקה תמורתו.  "אסור 
ביתו" )כתובות יט:(

16. צבע כחול ירקרק שהקדמונים היו מפיקים מעצים שונים כתחליף לצבע תכלת 
אמיתי.  "ודרך הרמאים למכור ___  ___  בשם תכלת" )רש"י עבודה זרה לט.(

1. בריא, חסון.  ביחוד בריא בשכלו, שפוי, בר-דעת. "עתים  ___  עתים שוטה" 
)ראש השנה כח.(

5. נקי מחטא, לא אשם.  "___ אנכי ולא עון לי" )איוב לג ט(
7. דיקן.  "___  תופסין אותו על שהוציא עצמו מן הכלל" )רש"י ברכות נ.( )בלשון 

יחיד(
נוגה. "כאבל אם  ___  שחתי" )תהלים  8. )בהשאלה( בעל מרה שחורה, עצוב, 

לה יד( )בכתיב מלא(
9. קיצור המילים: צור ישראל

)בלשון  כד(  מט  )ירמיה  לנוס"  הפנתה  דמשק    ____" כוחו.   פג  נחלש,   .10
עתיד,זכר(

11. מצד אחד.  "מ___  גיסא" )ניגודו: מאידך גיסא(
12. קיצור המילים: מעשר שני.

13. כנוי לקלף בלתי מעובד. "עור ה___")כלים יז טו(
14. אכסדרה של עמודים, בנין כעין גלריה שלאורכו שדרות של עמודים.  "המוציא 

מחנות לפלטיא דרך  ___  חייב" )שבת ה:( 
15. חכמת זקנים,ישוב-דעת ומתינות."__ זקנים")איוב יב כ(

16. קנה שהיו מוחקים בו את המידות, סרגל שהיו מסירים בו את החומר העודף על 
המידה.  "אין עושין ה___  של דלעת מפני שהוא קל" )בבא בתרא פט:(

1. מחשבה, הרהור.  "בחנני ודע  ___" )תהלים קלט כג( )בלשון יחיד( )לא בלשון 
סמיכות(

2. יושר,דברים נכונים."ולא ידעו עשות __")עמוס ג י()בכתיב מלא(
3. כנוי לשאול, קבר.  "ארץ  ___" )תהלים פח יג(

4. השואף לראות רק יושר וצדק, שאינו יכול לראות עוול ורשע ולשתוק.  "____  
עינים" )חבקוק א יג(

5. רעב שבא מחמת בהלת מלחמה. "רעב של  ___" )אבות ה ח(
ל:(  פסחים  )רש"י   "___ לו   שיש  דבר  וכל  חומץ  בו  שנותנין  "כלי  חמיצות.    .11

)בכתיב חסר(
12. ערוד, חמור-הבר.  "הינהק  ___  עלי דשא" )איוב ו ה(

13. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___ פליליה" )ישעיה כח ז( )בלשון 
יחיד, עבר(

14. שמה של האות השבע-עשרה באלף-בית העברי.
15. בקלות, בלא קושי רב.  "___  נקלה" )ירמיה ו יד(

1. צמח קוצני. "ו___  שבפרצה" )עירובין י ח( )בלשון רבים(
2. מעטפת של עור שהאומנים היו עוטפים בה את היד בשעת העבודה.  "וה___  

טמאין והפרקלימין טהורין" )כלים כו ג( )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(
3. נגאל. "מה שפדה  ___" )קידושין כט.( )בהיפוך אותיות(

בעלית   ישב  "והוא  הלוהט.   החום  בימי  צוננת  רוח  בו  לשאוף  מקום  קר,  מקום   .4
ה___" )שופטים ג כ(

6. יונה,בן-יונה או בת-יונה. "ובעוף אפלו __" )מנחות יב ה(
9. ליטוש חרבות לקרב, להט חרבות. "___ חרבות" )סוטה ח א(

13. דבר הבא לאדם באיסור יש אשר ינעם לו יותר מן הדבר שבא לו בהתר. "___  
גנובים ימתקו" )משלי ט יז(

14. קיצור המילים: סעודת מצוה.

1. יוונית 2. לא 3. אין הבדל 4. גמור 5. פליט 6. לחמניה 7. סבון 8. בן 
9. מהדק 10. גמל 11. חבר 12. שפה שמית עתיקה 13. מר, מרה 14. 

הערכה מחדש 15. פעם בחודש 16. נעל

1. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?
2. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

3. מה ההבדל בן טקס וטכס?
4. "מנוי ו... אתו"

5.  "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

7. בורית היא...
8. "... אדם", "... חיל", "... בית"

9. מהו אטב?
10. בת זוגו של מי היא הנאקה?

11. "עשה לך רב וקנה לך..."
12. מהי אכדית?

13. הוא- טעם. היא- אבר בגוף
14. מהו שיערוך?

15. ירחון הוא כתב עת המופיע...
16. "מחוט ועד שרוך..."
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ַנְכִניס ַמְכׁשיֵרי ּכִתיָבה ַלֲחַלל ַהּגִליל, ְוֵיׁש ָלנּו ִקּׁשּוט ָמתֹוק ַלּׁשְלָחן

ת ּכֹוס ִנֹּצר ִעּגּול ַעל 
ּבֶעְזַר

ּגּבי ַהּבִריְסטֹול ְוִנְגֹזר. 1

ׁשל 
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ת ָהַרְע
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ַנְצ

ִלְקֵצה ַהּגִליל.
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ׁשל ָהַאְרֵיה, 
ְנַצּיר ֶאת ַהּפִנים 

ְוַנְדּביק ֶאת ָהֵעיַנִים ַהּזזֹות. 2
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ת ַרְגֵלי ָהַאְרֵיה.
ְנַצּיר ֶא

10

ִמְסּפַרִים ִנֹּצר 
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ֹמֶתק
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ִמּגִליל ְנָיר 

ּדְרּגת קֹׁשי:
 

ַקל



ההרצאה תתקיים אי"ה ביום שלישי, י' באלול תשע"ט ( 10/9/19 )
בשעה 19:00 ברחוב כהנמן 107 ( לשעבר בנין פג'ו )

באגף הרווחה אולם שעורה.

מרכז שקד
לבני משפחה מטפלים בזקן

המרכז פועל בימים: א', ד', ה' 15:00-8:30, יום ג' 13:00-8:30, 20:00-15:00
 shakedbb10@gmail.com :טל': 03-5776149 | מייל

 

 

מרכז שקד מזמין אותך להרצאה מרתקת של:

גב' דקלה יוספסברג
מחברת ספר רב המכר "אמון"

בנושא

כיבוד הורים = ביטחון עצמי
מה הקשר?

כניסה חופשית
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

     
 

 

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה לטיפול
באזרח הותיק

 דרושים מדריכי מחשביםבס“ד
להדרכת קורסי האופיס במרכז מחשבים, בבני ברק 

תאור המשרה: שכר שעתי + בונוסים (מול המעסיק).
דרישות לתפקיד: שליטה מעולה בתוכנות האופיס (והגרפיקה-לא חובה), בעל יכולת 

הסבר רהוטה, סבלנות ויחסי אנוש מעולים. 
וכן לעמוד לפחות באחד מבין התנאים הבאים:

* בעל תעודת הוראה בדרגה של ”מורה מוסמך בכיר" כהגדרתו  ע"י משרד החינוך.
*בעל ניסיון של שנתיים לפחות בהדרכת קורסים בנושאי אוריינות דיגיטאלית ובכלל 

זה הוראת כלי האופיס, הכרת המחשב, מבוא לתכנות. 
. b.ed בעל תואר אקדמי ראשון לפחות או בעל תואר *

*    סטודנט במוסד מוכר להשכלה גבוהה הלומד לימודי תואר ראשון לפחות בתחום 
מדעי המחשב.

oryanut1@gmail.com -קורות חיים ל

אגף החינוך

בס“ד

הכרת המחשב
6 מפגשים, שעה וחצי פעם בשבוע

בוקר/ צהריים/ ערב

Word
11 מפגשים, שעה וחצי פעם בשבוע

בוקר/ צהריים/ ערב

PowerPoint
9 מפגשים, שעה וחצי פעם בשבוע

בוקר/ צהריים/ ערב

Excel
9 מפגשים, שעה וחצי פעם בשבוע

בוקר/ צהריים/ ערב

מתחילות

Outlook
שליחת מיילים וניהול יומן פגישות
2 מפגשים, שעה וחצי כל מפגש

Excel
9 מפגשים, שעה וחצי פעם בשבוע

בוקר/ צהריים/ ערב

מתקדמות

חוגי העשרה לבנות בית יעקב
מותנה בארגון קבוצה עצמאית,

מינימום 14 בנות בקבוצה
25 מפגשים, שעה וחצי פעם בשבוע

ערב

HTML5

לימודים על טהרת הקודש, ללא חיבור לאינטרנט

הרישום בהגעה פיזית בלבד למרכז דיגיטלי, רח‘ אפשטיין 19, פינת 
רח’ חברון ב“ב.

בימים א‘-ד‘, בין השעות 15:30-08:30, ובנוסף ביום ה‘ בין השעות 18:00-16:30. 
טלפון 03-6966912 מענה אנושי (ללא רישום) בין השעות 11:00-09:00 בבוקר בלבד. 

rishumdigtali@gmail.com :מייל

איך נרשמים?

עדכון 
בשעות 
הרישום

קורסי מחשבים לנשים
ללא תשלום!

ההרשמה בעיצומה
בואי להרשם וללמוד!

לא נעים
מהנכדים?

רוצה להתקדם בעבודה?

ולהעשיר את עצמך?...

מתעייפת,
לבקש מאחרים?

מפחדת 
מהעכבר?...

אבל רוצה לשפר?...
יודעת,

אבל חייבת לעבודה?...
לא רוצה,

אוהבת ללמוד

הרב יחזקאל אסחייק שליט"א
הרצאה מרתקת בנושא רפואה מונעת ע"פ הרמב"ם

בשילוב הרפואה המודרנית!

עשרות אלפי אנשים מרוצים. 

ההרצאה מקנה דרך חיים פשוטה וקלה ליישום
עם תוצאות מובטחות של ירידה במשקל,

שיפור המצב הבריאותי,
הרגשה טובה וחיים ארוכים ובריאים.

דרך חיים

מחלקת תרבות חברה ופנאי

דברי פתיחה גב' שרון אברמצ'יק
מנהלת מחלקת הפרעות אכילה מעייני הישועה

בנושא הקשר בין אוכל לנפש

ערב בריאות
מרתק

לנשים ונערות

₪ 10

יום חמישי,
ה' באלול
ה'תשע"ט
(5/9/19)
בשעה
 20:00

באודיטוריום
העירוני

"משואות",
רח‘ ירושלים 1,

בני ברק.

הכניסה על בסיס מקום פנוי. כל הקודמת זוכה.
לנשים שנרשמו דרך המערכת הטלפונית. המקום שמור לבאות בזמן.
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נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו | רח’ כהנמן 151 | רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג  | רח’ נויפלד 
15  | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | רח’ פרדו 2 | רח’ חבקוק  25 | תורת חיים  1 | 
קלישר  17 | אלעד:  רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’ | רח’ הריף 1 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22 | הלל 8 |  רח’ רשבי 15 | ברכפלד: רח' רשבי 
35 |  קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 | חיפה: מיכאל 9 | בת ים: ניסנבאום 25 | בית שמש: מרים הנביאה 16 | ירושלים: פנים מאירות 10

דרושים/ות
קופאים/ות 
וסדרנים/ות

למשרה מלאה/חלקית 
פרטים בטל':
050-8841090

או 050-2053024

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

לפתן אפרסק 820 גר'/שריר/פילה מדומה
לפתן אננס 825 גר'

פודינג/ג'לי שקיות אוכל XLשלוקים 'מעולה'
מוצפי
'מעולה'בלדי

1 ק"ג
אסם

קוד: 8194837 יח'
ניקול

שני-רביעי
 9-11.9.19
ט'-י"א באלול

  

  

שניצל תירס 750 גר'/
שניצל לייט 630 גר'/
שניצל מן הצומח/

קבב 1 ק"ג

אבקת כביסה 1.25 ק"ג/
מרכך כביסה ביומט

1 ליטר

שקיות אוכל

שקיות הקפאה

אשפתון גליל נייר טואלט טאצ' חמישיית טישו 
עדן שניב/פיור חי 

ספרינג/תפוזינה

גבינה

דוריטוסמארז ביסלי נאשוס
20 יח'

'מעולה'
סוגים שונים

55 גר'
עלית אסם

טאצ'

עוגיות שוקוצ'יפס 
ללא ממולא/עוגיות ביס 

זוג רדיד 
אלומיניום ארוך

מעולה

400 גר'
אסם

165 גר'
פרח

אבקת מרק
בצל/פטריות

מארז פריכיות

קרחון לה פרוטה
נסטלה

זוגלובק

'מעולה'

'מעולה'

קוד: 16711998
'מעולה'

32 גלילים סוגים שונים
1.5 ליטר

750 גר'
טרה

שני-שישי
9-13.9.19 ט'-י"ג באלול

שלישי-רביעי
10-11.9.19 י'-י"א באלול

מיץ ענבים 1 ליטר 'מעולה'/מיניס
יין מוריה 750 מ"ל ללא לייט

שישיית נייר מגבתדג פילה סלומון
בלדי

סלטי מיקי גביעי גלידה ג.צהובה מגורדת
400 גר' 24/30 גביעים

'מעולה'
500 גר'

טרה

תפו"ע חרמון/גלה/
סמיט/זהוב

אפרסק/נקטרינה גזר ארוז/בצל תפו"א לבן ארוז

לק"ג
290

פלפל אדום/צהוב/
ירוק/בהיר

לק"ג
690

מטרנה שלבים/ללא שלבים
700 גר'

חלבי

לק"ג
590

לק"ג
290

לק"ג
690

לק"ג

490 3290

890 890

990

סוגים שונים
כולל פיקדוןריאו

5990 2490890 10

2 ב-
10 1990

ליח'למארז

חמישי-שישי
12-13.9.19 י"ב-י"ג באלול

10

2 ב-
40

4 ב-
20

2 ב-
1090

3 ב-
1090

3 ב-
1790

2 ב-
1790

3 ב-
890

לק"ג

לק"ג

ליח'

2 ב-
10

4 ב-
10

1790
ליח'

2 ב-
90

5 ב-
10

2490

3 ב-
20

2 ב-
45

2 ב-
1490

2 ב-
1190

ליח'
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