 ויקיפדיה:צילום

שועלים הילכו בו

גבי שיינין



בלחץ אמריקאי

עו"ד יצחק שינפלד



גם מלחמה וגם חרפה

דוד רוזנטל



אמונה בכל הדרך

הרב בנצי נורדמן

פרשת דברים
20:20 19:21
20:20 19:18
20:17 19:03
20:18 19:09
20:19 19:10
20:18 19:22
20:21 19:14

5.00
-רק

 אהוד צויגנברג:צילום



נחשפו הוכחות
לחורבן



ירושלים
'שוב 'בדד
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בירושלים
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אושרו תקנות הגיוס זמני הצום והלכות
תשעה באב
בתום דיון סוער  -אושרו תקנות הגיוס בוועדת חוץ
וביטחון בכנסת  המחלוקות :מעמדן של הישיבות
החרדיות וישיבות ההסדר המתנגדות לצה"ל
ברוך ברגמן
ועדת החוץ והביטחון אישרה השבוע את
התקנות של חוק הגיוס ,שעליהן התחוללה
סערה בשבועות האחרונים .התקנות למעשה
קובעות את הקריטריונים לגיבוש רשימת
הישיבות שהלומדים בהן יהיו זכאים לדיחוי
משירות צבאי .התקנות כוללות הוראות בכל
הקשור להליך הגשת הבקשה והליך ההכרה
בישיבה .בין הקריטריונים :מספר לומדים
מינימאלי ,לוחות זמנים להגשת הבקשות ומתן
המענה ממשרד הביטחון.
קובץ התקנות הנוכחי קובע את התנאים
בהם צריך לעמוד תלמיד ישיבה על מנת לקבל
דחיית שירות מבחינת היקף ומסגרת הלימודים,
וכן הוראות לגבי מועד הגשת הבקשה לדחיית
שירות ,ימי החופשה והיציאה לחו"ל המותרים
לו ,ושינוי הישיבה או מסלול הלימוד שלו.
במהלך הדיונים האחרונים ,עיקר המחלוקת
נסובה אודות דעתו של שר הביטחון שביקש
להתנות את האישור רק לישיבות בהן אין
משתמטים או אין הסתה כנגד צה"ל .ח"כ עפר
שלח צידד בדעתו וחזר על דרישתו כי קריאות
לסירוב פקודה ,השתמטות מגיוס ופגיעה בחיילי
צה"ל ומפקדיו ,יכללו בשיקול הדעת להסרה
מהרשימה ,בסעיף נפרד ,והן בשלב הבחינה אם
לכלול את אותה ישיבה ברשימה מלכתחילה.
ח"כ שולי מועלם טענה מנגד כי ההצעה
אינה מקובלת עליהם ,מחמת העובדה שישיבות
הסדר רבות מתנגדות לשירות המשותף בצה"ל,
מה שעלול להביא להסרתן מהרשימה .גם ח"כ
מוטי יוגב אמר כי לא שייך לפגוע במוסד בשל

באם לא יבוא משיח עד ליום שני עד השקיעה ,יחל צום
תשעה באב  דיני האבלות בקצרה וזמני הצום

פעולה של איש אחד ,גם אם הוא עומד בראשו,
"אם אותו איש פשע ,הרי שיש לפעול נגדו בכל
המישורים".
בכל הנוגע לישיבות ההסדר ,שחלקן פועלות
נגד הצבא בשל ההתנגדות לשירות המשותף
ונושאים נוספים ,התקיים דיון סוער שאף נפסק
ורק לאחר התייעצויות חוזרות ונשנות ,הושגה
פשרה לפיה לגבי ישיבות ההסדר תהיה סמכות
בידי שר הביטחון לשקול הסרה מהרשימה אם
נעשתה קריאה לאלימות נגד חיילי צה"ל על ידי
הנהגת הישיבה.
בחלקו השני של הדיון ,עסקו חברי הכנסת
בישיבות החרדיות .בסיום הדיונים ,כאמור,
יו"ר הוועדה ,ח"כ דיכטר ,העלה את התקנות
להצבעה ,והן אושרו ,כאמור ,ברוב קולות של
 8תומכים וארבעה מתנגדים .כעת על הנציגים
החרדים לעבור את משוכת בג"ץ כאשר עתירה
כנגד החוק עומדת סביב דיונים.
ח"כ אורי מקלב הגיב השבוע לדברים ואמר
כי "מעמדם של לומדי התורה התחזק בתקנות
ונשמרה המכובדות וההתנהלות של ראשי
הישיבות ,לא השארנו אבן על אבן ,כל הישיבות
מוסדרות לפי חוק ,אנחנו שמחים וגאים להגדיל
את כבוד התורה".
סגן שר החינוך פרוש הוסיף ואמר כי
"התקנות המקוריות היו בנוסח לפיד אחרי
חוק הגיוס מהקדנציה הקודמת' ,קילפנו' הרבה
דברים כדי שנוכל להצביע בעד" .לדבריו" ,כל
עסקני הציבור החרדי עסקו בתקנות הגיוס ,גם
בקהילות שלא מרוצים משהותנו בכנסת ,לכולם
יש בחורי ישיבות ,עצות קיבלנו מכולם".

אוריאל צייטלין
כמידי שנה ושנה בתשעה באב (יום שלישי)
אנו אבלים על חובן בית המקדש הראשון
והשני 2439 .שנים לחורבן בית המקדש הראשון
ו 1949-לחורבן בית המקדש השני .מנהגי
האבלות מתחילים משקיעת החמה בערב תשעה
באב ,ונמשכים עד למוצאי תשעה באב:
לא אוכלים או שותים ,על חולים וכדומה
להתייעץ עם רב כדי שיכריע כיצד עליהם לנהוג
בעת הצום .גם מי שלא צם – בהוראת רב – צריך
להימנע מאכילת מעדנים או אכילה מיותרת ,לא
נועלים נעלי עור ,או נעליים המכילים חלקים
מעור ,יושבים על כסאות נמוכים עד לחצות
היום ,לא רוחצים במים – גם במים קרים ,לא
מושחים את העור בתחליבי גוף או שמנים
כלשהם ,לא מברכים איש את רעהו לשלום וכן
לא שולחים מתנות ,לא לובשים בגדי חג ,מחצות
היום של ערב תשעה באב ועד למוצאי תשעה
באב ,לא לומדים תורה שכן נאמר עליה כי היא
משמחת ו"משיבת נפש" .עם זאת ,מותר ואף
רצוי ללמוד נושאים בתורה העוסקים בחורבן
הבית ובמאורעות היום.
לפני תחילת הצום אוכלים את ה"סעודה
המפסקת" .הסעודה כוללת ביצה ולחם טבול
באפר ומאכלי אבלות .בליל תשעה באב מסירים
בבית הכנסת את הפרוכת מארון הקודש ,מכבים
רבים מהאורות ולאחר תפילת ערבית אומרים
את מגילת 'איכה' המתארת את זוועות החורבן.
החזן מקריא את המגילה בקול כשהמתפללים

מצטרפים אליו בקול שקט .לאחר-מכן קוראים
כמה 'קינות' ,פיוטים שנכתבו לתשעה באב.
כאשר נוטלים ידיים בבוקר תשעה באב
שופכים מים רק על קצות האצבעות ,ובברכות
השחר מדלגים על ברכת "שעשה לי כל
צרכי" .בתפילת שחרית לא מניחים תפילין
או מתעטרים בטלית (עושים זאת צהרי היום
בדרך כלל במנחה) .לאחר קריאת התורה בבית
הכנסת קוראים את הקינות ,הפיוטים המבכים
את המאורעות הטראגיים של חורבן המקדש
וירושלים .שעות אחר הצהריים של הצום
מסמלים הקלה מסוימת במנהגי האבלות .מותר
לשבת על כסאות רגילים וכן ניתן להתחיל
בהכנות לארוחה שלאחר הצום .בבית הכנסת
משיבים את הפרוכת למקומה ,ובתפילת המנחה
לתפילת העמידה מוסיפים קטע מיוחד בשם
'נחם' הכולל בקשות לבנין המקדש מחדש.
במוצאי הצום יש ליטול ידיים אך ללא ברכה.
מכיוון שבית המקדש נשרף עד לשעות הצהריים
של י' באב ,נהוג להמשיך במנהגי האבלות
(הימנעות מאכילת בשר ,שתיית יין ,רחצה
ותספורת) עד לשעות הצהריים של י' באב שכן
שריפת בית המקדש נמשכה על צהרי היום של
יום מחר.
זמנים:
ירושלים :כניסה 19:29 :יציאה19:52 :
תל אביב :כניסה 19:27 :יציאה19:54 :
חיפה :כניסה 19:29 :יציאה19:55 :
באר שבע :כניסה 19:28 :יציאה19:53 :
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 16מיני מילקי
במארז משפחתי

תיאטרון האפליות
תיאטרון ירושלים לחבר
מועצת העיר פיני עזרא :לא
עושים אירועים בהפרדה
 דרעי" :הוראה חמורה
ופוגענית"  גפני":זו מלחמת
דת ,מנסים למרר את החיים
שלנו" מלכיאלי" :מה כבר
ביקשנו? קצת תרבות?" 
מקלב" :דיקטטורה שיפוטית,
הם הזויים"
ארי קלמן ופישל רוזנפלד

העולם

כותרות השבוע בעולם
בעריכת חיים פרידלנדר

טראמפ זועם :שוקל לפטר את שר המשפטים
פר
ס
ו
ראש ם
ון

מיידית את יישום הדו"ח של היועץ הקודם
בנושא הדרת נשים ,עד למינוי ועדה חדשה
הכוללת נציגים חרדיים .לא ייתכן שבמדינת
היהודים יכפו על ציבור גדול אורח חיים
פוגעני הנוגד את אמונתם ואף נוגד את
החוק".
למתקפה על התיאטרון מצטרף גם יו"ר
ועדת הכספים ח"כ משה גפני שאומר ל'כל
ישראל'" :מתנהלת מלחמה של ממש ,הם לא
הצליחו לשנות אותנו בישיבות ובסמינרים
אז הם הולכים על נושא ההפרדה .זה הופך
להיות בלתי נסבל ,זה מלחמת דת ,הם לא
הצליחו לא בישיבות ולא בבתי הספר אז הם
מנסים למרר את החיים שלנו .זה לא יהיה,
אני אדבר על כך עם מנהל התיאטרון".
חה"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס הגיב אף
הוא בחריפות" :עצוב מאוד שלא יודעים
להתחשב בצרכים של הציבור החרדי בשנת
 ,2017מה כבר ביקשנו? קצת תרבות?"
חה"כ אורי מקלב תקף" :הוא אשר אמרנו
כי הנהלים וחוות הדעת ההזויה הם כפיה
חילונית שפוגעת בזכויות הפרט ,זו פגיעה
והתערבות באורחות חיים .הם הזויים ,זה
לא נתפס על הדעת שאנשים רוצים להתכנס
ויגידו להם כיצד לשבת ועל יד מי לשבת.
חששנו מההשלכות הללו בתחילת הדרך
וככל שהדברים מתבררים גדל האבסורד.
זו דיקטטורה שיפוטית ,נעשה הכול כדי
שההוראות הללו ישתנו".

תיאטרון ירושלים נגד המגזר החרדי:
חבר מועצת העיר ירושלים ומחזיק תיק
מורשת מן המזרח פיני עזרא (ש"ס) יזם
אירוע 'שירת הבקשות' לתושבי ירושלים
שנועד להיערך באולם ז'ראר בכר ביום
חמישי הקרוב ,אלא שפחות מ 24-אחרי
שפורסם האירוע בעיתון 'השבוע בירושלים'
מבית 'קו עיתונות' ,אזלו כל הכרטיסים.
מאחר שהביקוש היה גדול בהרבה
מהצפוי פנו מהפקת האירוע לתיאטרון
ירושלים ,להם יש מקום גדול משמעותית,
עם תוספת של כמה מאות מקומות ,במטרה
להעביר לשם את האירוע כדי לספק לכמה
שיותר תושבים את האפשרות להשתתף
במעמד.
התיאטרון
שתשובת
אלא
ש"הם
מהנימוק
שלילית,
היה
אינם עושים אירועים בהפרדה".
מהקלטה שהגיעה לידי 'כל ישראל' נשמעת
נציגת התיאטרון אומרת "יש לנו החלטת
דירקטוריון שאין כאן אפליה לא על רקע
ולא על שום דבר ,אין כאן הפרדה" .בהפקת
האירוע ניסו להסביר לתיאטרון כי זו
הדרישה של הקהל שמשתתף באירוע
לערוך אותו בהפרדה  -אך בתיאטרון סירבו
לקבל את הטענות.
אמר
פיני עזרא
פירקת אלנור فرقة النور
ישראל'
ל'כל
בעקבות הדברים:
"חשבתי שגירוש
בהפקת ענק של שירת הבקשות בנוסח יהודי חאלב
ספרד היה לפני
מאות שנים .לא
שבשנת
ייתכן
 2017יפלו עדיין
חרדים שסך הכול
לצרוך
ביקשו
תרבות ולשבת
בהפרדה .הדבר
יותר
מכעיס
של מורשת מן המזרח
כשמדובר במבני
לראשונה על במה בליווי תזמורת בת  20נגנים
ציבור".
סיעת
יו"ר
ש"ס שר הפנים
אריה דרעי הגיב
ערב הוקרה לכבודו של החזן והפייטן שמעון נקי
ישראל':
ל'כל
מעמודי התווך של שירת הבקשות בירושלים למעלה מיובל שנים
"מדובר בהוראה
חמורה ופוגענית
נגד ציבור גדול
דוד שירו  .משה חבושה  .אליהו אוזן
המבקש לשמור
וחזני ביה״כ מוסאיוף בהובלתם של שמעון נקי ויחזקאל מזרחי
על אורח חייו
דברי תורה :הראשון לציון הרב יצחק יוסף הרב הראשי לישראל שליט"א
במעמד :שר הפנים ויו"ר ש"ס ר' אריה דרעי הי״ו
על פי ההלכה
הרה"ג הרב יוסף שבתאי שליט"א ,רב שירת הבקשות בבית הכנסת מוסאיוף
ואני
היהודית,
מנחה :אבי מימרן
בברכה,
נאבק בנושא בכל
פיני עזרא ,חבר מועצת העיר ומחזיק תיק מורשת מן המזרח
הרב צביקה כהן ,סגן ראש העיר
ניהול מוסיקלי :אריאל כהן  .ניהול אמנותי והפקה :חנה פתיה
הכלים שברשותי.
השבוע דרשתי
י"א באב 20:00 3.8.17
מהיועמ"ש
מרכז ז'ראר בכר ,רח' בצלאל  ,11ירושלים
מנדלבליט לעצור
לרכישת כרטיסים ב ,*6226 :₪25-באתר בימות ,או בפיצוחי מזרחי ,רח' יחזקאל 30
.

נשיא ארצות הברית דונלאד טראמפ שוקל לפטר את שר המשפטים ג'ף סשנס ,כך דווח
השבוע בוושינגטון פוסט .טראמפ צייץ בתגובה בטוויטר" :וושינגטון פוסט הוא עיתון
חדשות מזויפות שמשמש כלוביסט עבור חברת אמזון" .לפי הדיווח ,בממשל בוחנים
מחליפים לסשנס ,אחד השמות שהועלו הוא שמו של הסנאטור טד קרוז מטקסס .קרוז
אמר בתגובה כי "הדיווחים בתקשורת הלילה הם שקר .אני מתמקד בהגנה על  28מיליון
אזרחי טקסס" .יצוין כי טראמפ הביע בימים האחרונים אי שביעות רצון מהתנהלותו של
מי שמינה לתפקיד התובע הכללי (שר המשפטים) ג'ף סשנס בעניין חקירות קשרי מטה
טראמפ לפני הבחירות לנשיאות עם רוסיה.

כינוס מועצת הביטחון" :רוצח משפחת סלומון יקבל משכורת"
מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה השבוע לדיון בהתפתחויות האחרונות סביב הר
הבית וזאת לאור דרישתם של מצרים ,צרפת ושבדיה וזאת במטרה "לדון בדרכים בהם
ניתן לתמוך כדי להביא הרגעת השטח ולהפחתת העימות" .שגריר ישראל באו"ם דני דנון
כינס עם תחילת הדיון שהתנהל בדלתיים סגורות מסיבת עיתונאים ,במהלכה הציג תמונות
מבית משפחת סלומון כשהוא מאשים את אבו מאזן באחריות ישירה לרצח המתועב.
"משפחת סלומון התכנסה לחגוג את הולדת נכדם החדש והחגיגה הסתיימה בטבח",
אמר דנון" ,לא נסכים לקבל משוואה בין הטרור הפלסטיני הנפשע הזה לזכותנו להגן
על ביטחון אזרחינו .על מועצת הביטחון ,במקום להאשים את ישראל – לגנות את אבו
מאזן ולדרוש ממנו ומהרשות הפלסטינית לפעול באופן מיידי למיגור ההסתה בבתי הספר
ואמצעי התקשורת לפני שיגבו חלילה קרבנות נוספים".

התצהיר של קושנר
ג'ארד קושנר ,חתנו של הנשיא טראמפ החשוד בניהול קשרים לא חוקיים עם גורמים
המקורבים לקרמלין במטרה להשפיע על תוצאות הבחירות לנשיאות ,עמד השבוע לשימוע
בפני חברי ועדת המודיעין של הסנאט והשיב לשאלות אותן הטיחו לעברו חברי הסנאט,
דמוקרטים ורפובליקנים כאחד.
שעות אחדות טרם התייצבותו ,פרסם קושנר 'מזכר' ארוך ומפורט ,בו הוא מתייחס
בפירוט רב להאשמות נגדו ומציין אחת לאחת את טענותיו וגרסאותיו לדברים .הקו הכללי
והמנחה אותו ביקש קושנר להציג ,הוא כי מעולם לא שיתף פעולה עם הרוסים ,והיה אם
נפגש בעבר עם גורמים הקשורים לממשל הרוסי ,הרי שהדבר נעשה בפומבי.

מוסיקה קלאסית מזרחית

תזמורת פירקת אלנור

צילום :אביתר ניסן

ערב הבקשות הגדול

.

מספר המקומות מוגבל ,הבטיחו מקומכם יציע לנשים

הפרסומת ב'השבוע ירושלים'
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האיחוד האירופי :חמאס נשאר ארגון טרור
הערכאה הגבוהה ביותר של בית הדין של האיחוד האירופי השוכן בלוקסמבורג קבעה ,כי
ארגון חמאס לא יוסר לפי שעה מרשימת ארגוני הטרור ,כשבכך דחה בית הדין החלטה של
ערכאה נמוכה יותר שקבעה ב 2014 -כי חמאס איננו ארגון טרור וכי יש להסירו מהרשימה
השחורה.
יצוין ,כי 'המועצה האירופית' שהיא הגוף המדיני העליון של האיחוד האירופי ,היא זאת
שערערה על ההחלטה הראשונית לאחר שלדבריה" ,בית המשפט שגה בהערכתו על דרך
קבלת ההחלטות ולא שיקלל נתונים נוספים באשר למעורבות חמאס בביצוע מעשי טרור".
הנימוקים העיקריים שעלו בהחלטה שהתקבלה במהלך  2014היו ,שהראיות לכאורה על
מעורבות ישירה של חמאס באירועי טרור הושגו באמצעות הרשת המקוונת ולא באמצעות
מסמכים אותנטיים כמקובל

בס"ד

סנטר  1מציג:

ק
י
ץ
ש
ל

ילדים

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

א' אב24.7 ,

ב' אב25.7 ,

ג' אב26.7 ,

ד' אב27.7 ,

יצירה בבצק סוכר

הכנת סלט אישי

הכנת קינוחי גבינה

סדנת "השף הצעיר"
הכנת כדורי שוקולד

 12:00-13:30ו17:00-18:30 -

 12:00-13:30ו17:00-18:30 -

 12:00-13:30ו17:00-18:30 -

(בד"ץ העדה החרדית)

 12:00-13:30ו17:00-18:30 -

ח' אב31.7 ,

ט' אב1.8 ,

י' אב2.8 ,

י"א אב3.8 ,

סדנת בועות סבון

צום תשעה באב
אין פעילות

יום ראשון
כ"ט תמוז23.7 ,

"קופצים
ונהנים"

ציורי קיר
לילדים

בין השעות 15:00-20:00

(בד"ץ העדה החרדית)

ז' אב30.7 ,

סדנת "עציץ מתוק"
(בד"ץ העדה החרדית)

 12:00-13:30ו17:00-18:30 -

בין השעות 12:00-13:30
ערב תשעה באב

(בד"ץ העדה החרדית)

(בד"ץ העדה החרדית)

פינת ליטוףֿ עשירה בבעלי חיים
 11:30-14:30ו16:00-19:00 -

י"ד אב6.8 ,

ט"ו אב7.8 ,

ט"ז אב8.8 ,

י"ז אב9.8 ,

י"ח אב10.8 ,

אוהל תוכים
האכלה  +ליטוף

סדנת יצירה

סדנת יצירה

סדנת יצירה

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

מתחם
צבי ענק

מופע קיץ

בית מזוזה

פמוטים מחימר

קופת צדקה מעץ

 11:30-14:30ו16:00-19:00 -

מופע
"בלש החיות"
בשעה 18:00

של הזמר איציק דדיה

מופע
"הקרקס האפריקאי"

כ"א אב13.8 ,

כ"ב אב14.8 ,

כ"ג אב15.8 ,

כ"ד אב16.8 ,

כ"ה אב17.8 ,

סדנת "חכם בשמש"

הכנת קלמרים מעוצבים

הצגה
"ירושלים במתנה"

הצגה
"התפילה שפתחה שערים"

פסטיבל
"עיר הגמדים"

• מתחם מכרה הגמדים
• מתחם רחוב המשחקים
• מתחם בית ספר לגינון
• מתחם בית חרושת לגמדים

כ"ח אב20.8 ,

פסטיבל
זהירות בדרכים

כ"ט אב21.8 ,
• מתחם לומדים בדרכים
• מתחם נוסעים בדרכים
• מתחם יוצרים בדרכים
• מתחם משחקים בדרכים

הזמר קיץ
עםמופע
איציק דדיה
בהפרדה מלאה

ט"ז אב 8.8 ,ﬢ בשעה 18:30

בהפרדה מלאה 18:30-20:00

בין השעות
11:30-14:30
16:00-19:00

ל' אב22.8 ,

בשעה 18:00

כובע קסקט מעוצב
12:00-14:00
בשעה 18:00

 11:30-14:30ו16:00-19:00 -

לתחילת הלימודים
12:00-14:00
בשעה 18:00

בין השעות
11:30-14:30
16:00-19:00

כל הפעילויות מתקיימות
ברחבת המדרגות הנעות

ללא תשלום!

w w w. c e n t e r 1 . c o . i

אל תתעלמו

מהכאב

סדרת  – Soluroidsמכילה רכיבים טבעיים
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים

ירושלים שוב 'בדד'

למרות החלטת הממשלה להעביר לירושלים את כל משרדי
הממשלה ,מתוך  140יחידות עברו  9בלבד ו 28-נוספות
ישלימו מעבר עד   2019יו"ר ועדת הפנים דודי אמסלם:
"זה לא יעבוד ב'פוצי מוצי' .נכין הצעת חוק שתכלול סנקציות
אישיות על מנכ"ל שלא יבצע"
שמואל בן צבי

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של  GMPותקני ISO
מהמחמירים באירופה .המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו4/939 :

למרות החלטת ממשלה ,על פיה עד
 2019אמורות לעבור לירושלים כל היחידות
הארציות של הממשלה ,מתוך  140יחידות
עברו לירושלים עד כה  9יחידות בלבד ,ועוד
 37ב"תהליך מעבר" ,מתוכן ישלימו את
המעבר עד תאריך היעד שנקבע בהחלטת
הממשלה  9יחידות בלבד ,ו 28-ישלימו את
המעבר לאחר תאריך היעד ,האחרונה שבהן
רק ב ,2025כלומר איחור של כמה שנים
בממוצע .כך דיווח השבוע השר לענייני
ירושלים ,זאב אלקין ,לוועדת הפנים בראשות
ח"כ דודי אמסלם 40 .יחידות פנו לוועדת
חריגים וקיבלו פטור מהמעבר 20 .יחידות
ביקשו פטור וסורבו.
"פשוט מתעלמים מהחלטת הממשלה",
אמר אלקין" .מנגנוני האכיפה שההמשלה
קבעה מוגבלים .היעיל שבהם הוא מצד
הדיור הממשלתי – יחידה שצריכה לעבור
לירושלים ,לא מאריכים לה חוזה שכירות
מחוץ לירושלים ולא שיפוצים".
בדיון השתתף ראש עיריית ירושלים ,ניר
ברקת ,שרואה במהלך היבט כלכלי עבור
עירו" .כולנו צריכים להתבייש ,כי לאנשים לא
אכפת .הנוחות גוברת על החשיבות .ירושלים

מתועדפת על פי חוק .אני מוחה בתוקף על
עצם חוסר האכפתיות .מדובר בלמעלה מרבע
מיליון מ"ר שלא נמצאים בירושלים .יש לנו
רובע עסקי שמוקם בכניסה לירושלים של
 1.6מיליון מ"ר ,והוא יכול להכיל את המעגל
הראשון והשני .תהיה שם רכבת מהירה ותחנה
מרכזית .חייבים לנצל את ההזדמנות הזו
ולוודא שכולם עוברים".
יו"ר הוועדה ח"כ אמסלם ביקש לשמוע
את עמדת ההסתדרות .דורון קרני ,מהסתדרות
עובדי המדינה אמר" :אנו בעד חיזוק ירושלים
ומקיימים את כל החלטות הממשלה .זה מאד
מורכב .היחידות בתל אביב לא שנה ולא
שנתיים .עד היום העובדים די נכוו במעברים.
נתיב שעברו לפני  4שנים ,יש שם עובדים
שלא רואים אור יום".
יו"ר הוועדה ח"כ אמסלם סיכם" :ירושלים
זקוקה להכנסות ואנו חייבים לסייע לה לעמוד
על הרגליים .מרכז העסקים החדש יושב נכון.
אני לא מאמין בדברים שמתנהלים ככה .לכל
החלטה צריך לו"ז ובקרת ביצוע .ויש מנהל
עם סמכות ואחריות .יש כאן כשל ניהולי ולכן
אף מנהל לא מתחיל להניע מהלך .אם תהיה
סנקציה אישית מולו ,הדברים יזוזו .אסתייע
בעיריית ירושלים ויחד ננסח הצעת חוק ברוח
זו",.

היעד הבא :שפיר
נפטרים מפטרת הציפורניים
בדרך הטבעית ,היסודית והיעילה!

סדרת  Xagarisהמבוססת על תמציות צמחים איכותיות
שהוכחו יעילות לטיפול בפטרת הציפורניים
חיזוק הכבד מפני הרעלנים שמופרשים על ידי הפטריה לזרם הדם
שיקום רקמת הציפורן הפגועה
בלימת התפשטות הפטריה
הורדת רמות הסוכר בגוף וניטרול המצע עליו מתפתחת הפטריה

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922669

מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של  GMPותקני ISO
מהמחמירים באירופה .המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו4/939 :
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בישיבה שהתקיימה בנושא העיר החרדית ,סוכם כי בימים
הקרובים תמונה ועדה מייעצת הכוללת שלושה נציגים חרדיים
שיהיו מתואמים עם ועדת התכנון  יו"ר מטה הדיור :הסכמי
הגג – עד סוף השנה " מדובר בפתרון שרבים מייחלים לו"
יוסי שטרנפלד
בישיבת עבודה מקצועית שקיים השבוע
יו"ר ש"ס ושר הפנים אריה דרעי בלשכתו,
בנושא קידום העיר החרדית שפיר ,אמר
השר דרעי כי בימים הקרובים ימנה ועדה
מייעצת הכוללת שלושה נציגים חרדיים,
שיהיו מתואמים עם ועדת התכנון המקצועית,
ויבחנו את ההתאמות הדרושות לתכנון העיר
החרדית שפיר" .חשוב שחברי ועדה אלו ילוו
את כל שלבי הקמת העיר ,כבר משלב התכנון,
כדי לתת מענה הלכתי וצביוני לכל הסוגיות
הכרוכות בתכנון העיר ,כמו מספר הקומות
בבניינים הגבוהים ועוד" ,אמר השר דרעי.
בישיבה המיוחדת בלשכת שר הפנים
השתתפו סגן שר האוצר יצחק כהן ,ח"כ יעקב
אשר ,ראש מטה הדיור ,אביגדור יצחקי ,ראש
המועצה האזורית שפיר אשר אברג'ל ,וכן
אנשי המקצוע.
השר דרעי פתח את הדיון ואמר ,כי בשורת
העיר שפיר ,היא הפתרון הגדול והמשמעותי
ביותר למצוקת הדיור החרדי ,הכולל גם
הסכם גג לפיתוח ומוסדות ציבור ,גם אזורי
תעסוקה ,וגם מחיר מוזלת בדמות 'מחיר
למשתכן'" .בפתרון הזה ישנה אמירה חשובה,
שגם הציבור החרדי הוא חלק מהמאבק
ומהפתרונות לבעיית מצוקת הדיור הארצית".
השר דרעי ביקש מהגורמים ,שלא לערוך
שינויים בקווי המתאר של העיר ,ולעשות הכל
שלא להוריד מכמות יחידות הדיור המתוכננות
בעיר זו ,למרות ההשלכות על גודל שטחי
הציבור" .צריך להבין ,כי מדובר בפתרון

הישיבה בלשכת השר
שרבים מייחלים לו .אן לנו יותר מידי פתרונות
דיור חרדיים ולכן גם הכמות חשובה מאד".
בישיבה נדונו חלוקת העבודה והאחריות
מבחינת הגופים שיטפלו בתכנון והקמת העיר,
כמו רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון,
וכן הפתרונות הטכניים להכשרת הקרקע
במקום ,כמו פינוי החרסית ועוד .בדיון עלה
נושא חתימת הסכם הגג בין האוצר למועצה
האזורית שפיר ,שיכלול פיתוח מאסיבי של
העיר לבניית מוסדות חינוך ,בתי כנסת,
כבישים ודרכי הגישה לעיר.
אביגדור יצחקי אמר ,בכוונתו לסיים את
הסכם הגג עד סוף השנה הנוכחית ,ולאחר
מכן יתחיל שלב תכנון הפיתוח ,ממנו ייגזרו
לוחות הזמנים לתחילת השיווק .השר דרעי
הנחה את סגן שר האוצר ללוות מקרוב את
הסכם ה'מחיר למשתכן' שיונהג בשפיר ,כדי
לעשות את המיטב ולהשיג את המחיר הנמוך
ביותר עבור ציבור הרוכשים" .צריכים להבין
כי מדובר בציבור ענק שלא משופע באמצעים
ומייחל לקורת גג ,ומחובתנו לדאוג להוריד
ממנו כמה שיותר מעלויות הפיתוח ,כדי
שיזכה למחיר נמוך באמת".

פירקת אלנור فرقة النور
מוסיקה קלאסית מזרחית

תזמורת פירקת אלנור

בהפקת ענק של שירת הבקשות בנוסח יהודי חאלב
צילום :אביתר ניסן

המזרחהגדול
הבקשות
ערב
של מורשת מן
לראשונה על במה בליווי תזמורת בת  20נגנים

ערב הוקרה לכבודו של החזן והפייטן שמעון נקי
מעמודי התווך של שירת הבקשות בירושלים למעלה מיובל שנים
דוד שירו  .משה חבושה  .אליהו אוזן
וחזני ביה״כ מוסאיוף בהובלתם של שמעון נקי ויחזקאל מזרחי

יצחק יוסף

הרב הראשי לישראל שליט"א
דברי תורה :הראשון לציון הרב
במעמד :שר הפנים ויו"ר ש"ס ר' אריה דרעי הי״ו
הרה"ג הרב יוסף שבתאי שליט"א ,רב שירת הבקשות בבית הכנסת מוסאיוף
מנחה :אבי מימרן

בברכה,
פיני עזרא ,חבר מועצת העיר ומחזיק תיק מורשת מן המזרח
הרב צביקה כהן ,סגן ראש העיר

.

י"א באב 20:00 . 3.8.17
מרכז ז'ראר בכר ,רח' בצלאל  ,11ירושלים
ניהול מוסיקלי :אריאל כהן ניהול אמנותי והפקה :חנה פתיה

לרכישת כרטיסים ב ,*6226 :₪25-באתר בימות ,או בפיצוחי מזרחי ,רח' יחזקאל 30

.

מספר המקומות מוגבל ,הבטיחו מקומכם יציע לנשים

איכה ישבה בדד

ערב ט' באב :בחפירות רשות העתיקות
בגן לאומי סובב חומות ירושלים
נמצאו עדויות לחורבן ירושלים בידי
הבבלים  בין הממצאים :שרידי
עץ מפוחמים  -עדות לחורבן ,גרעיני
ענבים ,כלי חרס ,וחפצי אומנות 
"העיר ירושלים התפשטה אל מחוץ
לחומה לפני חורבנה"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שלישית את "חוק
הצהרונים" שיגביל ,כבר מתחילת שנת הלימודים הקרובה,
את מחירי הצהרונים  השר כחלון שנמצא כעת בעיצומו
של ביקור רשמי בוושינגטון שיגר סרטון ובו הוא מברך על
החוק החברתי

צילום :אליהו ינאי ,באדיבות ארכיון עיר דוד
ממלכת יהודה .סימון החפץ אפשר שליטה ובקרה
על איסוף היבולים ,ועל שיווקם ואחסנתם .טביעות
ה'רוזֵטָ ה' החליפו ,למעשה ,את הטביעות 'למלך',
אשר שימשו את המערכת המנהלית הקודמת".
עושרה של בירת ממלכת יהודה בא לידי ביטוי
גם בחפצי הנוי המתגלים בחפירות .ממצא מיוחד
ונדיר הוא פסלון זעיר משנהב ,עם תספורת או פאה
בסגנון מצרי .איכות הגילוף שלו גבוהה ,והיא
מעידה על הרמה האומנותית הגבוהה של החפץ
והמיומנות המצוינת של האומנים בתקופה זו.
לדברי אורטל כלף וד"ר ג'ו עוזיאל ,מנהלי
החפירה מטעם רשות העתיקות" ,ממצאי החפירה
מראים באופן חד משמעי כי העיר ירושלים
התפשטה אל מחוץ לחומה לפני חורבנה .שורת
מבנים שנחפרים כעת ,מופיעה מעבר לקו החומה
שהיוותה את הגבול המזרחי של העיר בתקופה זו.
"לאורך תקופת הברזל ,עוברת ירושלים תהליך
של גידול תמידי ,אשר באה לידי ביטוי בבניית
חומות ,ובהתפשטות אל מחוץ לחומות .חפירות
שנעשו בעבר באזור הרובע היהודי הראו איך
גידול היישוב בסוף המאה ה 8-לפנה"ס גרמו
לסיפוח האזור המערבי של ירושלים אל תוך
היישוב .בחפירה הנוכחית ,אפשר להציע כי לאחר
ההתרחבות העיר מערבה ,גם ממזרח נבנו מבנים
מחוץ לקו החומה".

שמואל בן צבי
עדויות לחורבן ירושלים בידי הבבלים נחשפו
לאחרונה בעיר דוד בחפירות רשות העתיקות בגן
לאומי סובב חומות ירושלים ,במימון עמותת אל
עיר דוד (אלע"ד) .בחפירות המתרכזות במדרון
המזרחי של עיר דוד ,נחשפו מבני מגורים בני
 2,500שנה כשהם מכוסים במפולות אבן .בין
אבני המפולות מתגלים ממצאים רבים :שרידי
עץ מפוחמים -עדות לחורבן ,גרעיני ענבים ,כלי
חרס ,קשקשי דגים ועצמות דגים וחפצי אומנות
מיוחדים ונדירים .ממצאים אלה מלמדים על
עושרה ואופייה של ירושלים תחת שלטון בירת
ממלכת יהודה ,ומהווים עדות מרתקת לסופה של
העיר ולחורבנה בידי הבבלים.
בין הממצאים הבולטים בחפירה נמצאים
עשרות קנקנים ששימשו לאגירת תבואה ונוזלים,
שעל חלקם הופיעו טביעות חותם .בין היתר,
התגלתה טביעת 'רוזֵטָ ה' – דגם של ורד בעל שישה
עלים.
לדברי אורטל כלף ודר' ג'ו עוזיאל ,מנהלי
החפירה מטעם רשות העתיקות" :טביעות אלה
אופייניות לסוף ימי בית המקדש הראשון והן
שימשו את המערכת המנהלית שהתפתחה בשלהי

מלחמה ב"קרטל הטיסות לאומן"
הוועדה לצדק חלוקתי דנה
בהפקעת מחירי הטיסות
לאומן והאשימה ,כי "מדובר
בניצול ציני של חברות
התעופה"  ח"כ ביטן" :נדרוש
להוציא את נושא הטיסות
לאומן ממשרד התחבורה"
זאבי סגל
הוועדה לצדק חלוקתי בראשות חבר הכנסת
מיקי זוהר (הליכוד) קיימה השבוע דיון המשך
בסוגיית הפקעת מחירי הטיסות לאומן בתקופת
חודשי החגים .במהלך הדיון האשימו נציגי חסידי
ברסלב כי מדובר במחירים מוגזמים ומנופחים
בכל קנה מידה ,וזאת במטרה לנצל את רצונם של
המבקשים להסתופף בצלו של רבי נחמן מברסלב
בעיצומם של ימי ראש השנה.
נציגי אל על ורשות שדות התעופה השיבו
מנגד ,כי מדובר בסכומים הנקבעים מראש על
ידי חברות התעופה הפרטיות הרוכשות קווים
מאל-על ,מתוך כוונה לגרוף רווחים ככל חברה
פרטית אחרת .עוד טענו הנציגים ,כי להם עצמם
אין כל השפעה על המחירים וכי מדובר בסכומים
החופפים למחירי החופפים לטיסות אחרות
בשאר ימות השנה.
יושב ראש הוועדה ח"כ מיקי זוהר האשים
מנגד ,כי חברת 'אל על' בתפקידה כחברת
התעופה המרכזית של ישראל ,כשהיא גובה
מחירים מפולפלים על קו ישראל – אוקראינה הרי
שהחברות הפרטיות הולכות בעקבותיה.
חבר הכנסת דוד ביטן דרש להוציא את נושא
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חוק הצהרונים אושר
– כמה תשלמו?
פישל רוזנפלד
מליאת הכנסת אישרה השבוע
בקריאה שניה ושלישית את הצעת
החוק של חה"כ יפעת שאשא ביטון
מ'כולנו' שמגביל את מחירי הצהרונים.
החוק החדש מסדיר את תנאי הרישוי,
הסדרי הפיקוח והבקרה על הצהרונים,
ובכלל זאת ,גם את המחיר המרבי
שייגבה עבור צהרון .החוק ייכנס
לתוקף בצהרונים הציבוריים כבר
בשנת הלימודים הקרובה ויישומו
בגנים המוגדרים כ"מוכר שאינו
רשמי" יידחה בשנה.
על פי החוק שעבר ,מחירי
הצהרונים יהיו בין  300ל 785-ש"ח
לאחר סבסוד ,על פי המסלול שהיישוב
בוחר ובאשכול הסוציו-אקונומי.
כיום מחירי צהרונים חוצים קו האלף
שקלים .בעקבות סבסוד הצהרונים
ב'נטו משפחה' יחסכו משפחות אלפי
שקלים מדי שנה על צהרונים.
ח"כ יפעת שאשא ביטון ,יוזמת
החוק אמרה עם אישור החוק כי "החוק
מהווה בשורה אמיתית עבור הורים
צעירים לילדים קטנים ,שקורסים

תחת הנטל ונעזרים לרוב בהוריהם
המבוגרים .מנגנוני הפיקוח והבקרה
שקיימים בחוק והמתווה לסבסוד
הצהרונים במסגרת 'נטו משפחה' של
השר כחלון הם תולדה של אינספור
מפגשים במהלך תקופה לא מבוטלת
עם השותפים לגיבושם .הללו ישימו
סוף לעושק המחירים ולהפקרות
הקיימת בתחום ,ויעניקו לאותן
משפחות שקט נפשי ואוויר לנשימה,
תוך שמירה על מסגרות איכותיות.
מצבם הכלכלי של ההורים ישתפר
והם ירגישו הפחתה משמעותית ביוקר
המחיה כבר בזמן הקרוב".
שר האוצר ,משה כחלון ,שיזם את
החוק ושוהה כעת בביקור רשמי ראשון
בוושינגטון בירך על אישורה של החוק
ואמר כי "מדובר בבשורה של אלפי
שקלים בשנה למשפחות בשנים הכי
קשות להן כלכלית .בדיוק בשנים האלו
הן צריכות את עזרת המדינה .הגיע
הזמן שהמשפחות הצעירות גם יקבלו
מהמדינה ולא רק יתנו .חוק הצהרונים
הוא צעד משמעותי בהשלמת תכנית
'נטו משפחה' .הילדים יקבלו צהרונים
טובים ואיכותיים רק במחירים
שפויים".

תושבי עמונה זועמים:
"הופסקו העבודות"
חודשים לאחר פינויים מהיישוב ,תושבי עמונה זועמים על
הפסקת העבודות  הסיבה :מחלוקת בין פקידים  יו"ר
מטה המאבק" :רק ראש הממשלה מסוגל לפתור את הבעיה"

הטיסות לאומן ממשרד התחבורה למשרד ראש
הממשלה ,לדבריו" ,ההתרשמות שלנו שמשרד
התחבורה לא מתנהל בסוגיה הזו בהגינות,
אנחנו מבקשים להעביר את הסוגיה לטיפול
משרד ראש הממשלה" .ואילו ח"כ זוהר טען,
כי הוועדה תדרוש את התערבות הממונה על
ההגבלים העסקיים" .אנחנו רואים בחומרה רבה
את ההתנהלות הרשות להגנת הצרכן המביאה
מסקנות שגויות שאין להם שם קשר למציאות",
אמר בהתייחס לנציג הרשות שטען כי הרשות לא
זיהתה עוולה צרכנית בנידון.
הרב נחמן בן שיעה כי מדובר בהתקדמות
לפתרון בעיית המחירים בטיסות לאומן" .מה
שהיה היום בוועדה הוא התקדמות משמעותית
בכל הנוגע למחירי הטיסות לאומן .צריך להבין
שמדובר במחירים החורגים מהטעם הטוב שכן
הם מגיעים לרף של פי  3מהמחירים הנהוגים בכל
ימות השנה" ,אומר בן שעיה.
"הבשורה הגדולה שיו"ר הקואליציה דוד ביטן
ויו"ר הוועדה מיקי זוהר הבטיחו להעביר את
הטיפול בעניין הזה למשרד ראש הממשלה .אני
מאמין שאם משרד ראש הממשלה ייכנס לעניין
אז נראה פישוט של הביורוקרטיה ,וכל התירוצים
ששמענו מנציגי אל על ,רשות שדות התעופה
האזרחית שיש הגבלות רגולטוריות  -ייעלמו".

ה' באב תשע"ז 28/7/17

זאבי סגל
מפוני היישוב עמונה זועמים לנוכח
הפסקת עבודות הפיתוח ליישוב החדש
'עמיחי' שנועד לקלוט את משפחות
מפוני היישוב .כזכור ,לפני חודשים
אחדים בתום מאבק סוער ועיקש הודיעה
המדינה על הסרת החסמים הבירוקרטיים
והמשפטיים המאפשרים את העלאתם
של הטרקטורים על השטח אותה הקצתה
המדינה לטובת מפוני היישוב.
אלא שבימים האחרונים הופתעו
התושבים לגלות כי העבודות הופסקו.
בירור קצר לבדיקת נסיבות העניין גילה,
כי משרד הביטחון בניגוד להבטחתו
נמנע להעביר את התקציב שהבטיח לשם
בניית היישוב.
"אנחנו המומים ופגועים מהמחדל
הזה" ,אמרו תושבי היישוב" .חששנו
שקשיים משפטיים ימנעו את הקמת
היישוב החדש ,חששנו שלחצים
מדיניים יאיימו על העניין .לא חלמנו
שבירוקרטיה ופקידות הם שימנעו זאת.
לתדהמתנו זה מה שקורה .עשרות כלי
הנדסה שהובאו מרחוק להקים יישוב
חדש בישראל עומדים דוממים כי פקיד

פלוני לא מוכן להעביר כסף ופקיד
אלמוני גורר רגליים ולא חותם".
יו"ר 'מטה המאבק' של היישוב אביחי
בוארון אמר בתגובה ,כי מלכתחילה
חששו המפונים כי ארגוני שמאל הם
שעומדים מאחורי הפסקת העבודות,
"חששנו שארגוני שמאל יעתרו לבג"ץ
בטענות סרק כדי למנוע את הקמת
היישוב החדש ,חששנו שלחצים
מדיניים יאיימו על העניין .לא חלמנו
שבירוקרטיה ופקידות הם שימנעו את
הקמת היישוב".
הוא פנה לראש הממשלה בבקשת
התערבות מידית" ,רק ראש הממשלה
מסוגל לפתור את הבעיה ,ובקלות –
עליו להורות לשר הביטחון ליברמן
ולמנכ"ל משרדו ,להעביר מיידית את
הכסף הנדרש להמשך העבודות ,הוא
חייב לדפוק על השולחן ולפתור את
הבעיה הזו".
יצוין כי השבוע ,שעות ספורות לאחר
הדיווחים ,הורה ראש הממשלה למנכ"ל
משרדו יואב הורביץ לפעול אל מול
הגורמים הרלוונטיים ולדאוג לחידוש
הבנייה באופן מיידי ,אך טרם נמשכה
הבניה במקום.

בס"ד

טכנו
שרוליק

ברזים ,אינסטלציה ,השקייה ,כלי עבודה ,חשמל,
פירזול ,ברגים ,מנעולים ,שכפול מפתחות ,צבע,
מכשירי חשמל ,עגלות משא ,סולמות,
מתנות ועוד.
מחבמצעים
ים!

ליק הגיע לרבי עקיבא 76
טכנו שרופתיחה מבצעים מיוחדים
לרגל ה

שכפול מפתחות

שון  16.7.17כב׳ תמוז אפשרות להתקנת ברזים ועבודות תחזוקה ושיפוצים
הפתיחה ביום רא
ברז פייה קשת
קצרה

 95.00ש’’ח

ברז איכותי פרח
קצר מסתובב

 109.00ש’’ח

ג׳קסון 650W

ברז קיר קצר

ברז איכותי נשלף
 450למטבח

ברז איכותי
לאמבטיה כולל
צינור מתלה ומזלף

 170.00ש’’ח

 175.00ש’’ח

ברז איכותי פרח
ארוך מסתובב

ברז קיר פייה
יצוקה נחש קצרה

 109.00ש’’ח

 130.00ש’’ח

 25.00ש’’ח

 185.00ש’’ח

פטישון עוצמתי 800W
 26מ׳׳מ

 630.00ש’’ח

 199.00ש’’ח

מאוורר רצפה ׳׳ 16כולל טיימר ורשת רוטורית
חסכוני ,שנתיים אחריות 3 ,מהירויות

 129.00ש’’ח

מזלף לברז נשלף

מזלף הדס 7
מצבים
עם חסכם

סולם אלומיניום  4שלבים

 270.00ש’’ח

ברז איכותי ברבור
ארוך

מאוורר תלוי ׳׳16

 29.00ש’’ח

משחזת 1050W

 299.00ש’’ח

ברז נשלף 900

 350.00ש’’ח

מייתז קומפלט
 +צינור

 27.00ש’’ח

מברגה אימפקט
 2 +סוללות

 59.00ש’’ח

מקדחה 600W

 599.00 12vש’’ח
 770.00 18vש’’ח

שרשורי לאסלה ׳׳4

קטלן עוצמתי 16W
כולל מפסק

מוט מקלחת  3מצבים
עם תושבת
ניידת
להתקנה
גם על חורים
קיימים

מוט פינוק מפואר עם
ראש גשם  20ס׳׳מ

 250.00ש’’ח

אסלה לבן  /פרגמון

 269.00ש’’ח

 136.00ש’’ח

מוצרי פקס
מחירים מיוחדים לאינסטלטורים

בקנייה של  400ש׳׳ח ומעלה
 70ש׳׳ח במקום  150ש׳׳ח

 113.00ש’’ח

ראש מקלחת
 5מצבים

ונטיל לסיפון אמריקאי כרום איטלקי

 29.00ש’’ח

ברז כביסה מיני

 14.00ש’’ח

ראש מקלחת אורן
עגול  220מ׳׳מ

 58.00ש’’ח

מנגנון כבל אוניברסלי צידי למונובלוק
 + 3/8מתאם

 29.00ש’’ח

רובה איכותי

ראש מקלחת
כלנית קבוע

 17.00ש’’ח

שולחן מתקפל  1.80מטר

 3.00ש’’ח

נקודת מים עגולה
גדולה

 19.00ש’’ח

מושב אסלה קל
לבן  /פרגמון

 23.00ש’’ח
1

סיפון שרשורי 1 /4

 12.00ש’’ח

סל כביסה ראטן
 60ליטר

 169.00ש’’ח

 69.00ש’’ח

איזולירבנד איכותי

 8.00ש’’ח

 109.00ש’’ח

 19.00ש’’ח

ברז גן כדורי 1/2

 16.00ש’’ח

ברז ניל אורגינל

 17.00ש’’ח

וילון בד איכותי
לאמבטיה כל המידות

 44.00ש’’ח

מטאטא  +מקל

 29.00ש’’ח

אפשרות למשלוח עד בית הלקוח בעלות סמלית

 10.00ש’’ח

* ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד  5תשלומים ללא ריבית * כל המחירים כוללים מע׳׳מ * התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח
* שעות פתיחה :ימי חול  ,08.00 - 20:00ימי שישי וערבי חג  * 08:00-13:00המבצעים בתוקף עד ה –  31.7.17ח׳ באב תשע׳׳ז

רח׳ רבי עקיבא  76בני ברק ,טל׳  ,03-6889942פקס׳ 03-6889943

מדוע הסגולה שנתן מרן הגר"ח לא הועילה? האם האדמו"ר
שהחזיר את גרושתו לא קיים מצוה? וגם :הנכד ר' דוד
שפירא שהפך לשדכן ,רבי פנחס אבוחצירא יברך 'הגומל'
והרב הראשי בבגדי שוחט

12

א
ר
ב
ע
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אל חדרו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים
קנייבסקי נכנס לאחרונה אברך צעיר שנשוי כבר
שנים רבות ,ולא נפקד בזרע של קיימא .מתוך תוגה
ויגון הוא פנה אל מרן שר התורה ואמר לו כי לפני
תקופה ארוכה הוא בא לשאול מה לעשות כדי להיוושע
ולזכות בילדים בריאים ושלמים ,ושר התורה אמר לו שיבדיל
על היין במוצאי שבתות ,והנה כבר חלף זמן רב ועדיין אין
הישועה קרובה .בגיליון 'דברי שי"ח' מובא כי הביט בו מרן
בחיוך ואמר לו מיד" :הלא אתה רואה שהברכות והעצות
שלי אינם עושות רושם ,כנראה שאני לא הכתובת הנכונה...
תחפש צדיק אחר ללכת אליו "...האברך הגיב מיד" :חלילה
וחלילה ,באתי פה שוב כדי לדעת איפה הטעות שלי "...ענה
לו מרן הגר"ח כי "כל ההשתדלות של סגולות והתחזקות
בתורה ותפילה הם דבר נכון אבל לפעמים זה לא טובת
האדם ,וכבר כתבתי על זה בספר שלי על מסכת פאה" ,ובירך
אותו שוב.

והמשגיח הרב יהודה פכטר .הצדדים לחצו ידיים וישבו סביב
השולחן ,שתו 'לחיים' והוגש כיבוד קל .ראשי הישיבה הודו
לראש העירייה על האפשרות שהעניק להם להגיע להסדר
לפנים משורת הדין .כזכור לפי פסיקת ביהמ"ש הישיבה
בשכונת קרית הרצוג הייתה אמורה להתפנות מיידית תוך
הרס המבנה ,מה שנמנע בהתערבות ח"כ משה גפני.

במוצאי השבת הקרובה יקיימו בתנועת 'דגל
התורה' בירושלים כינוס ענק לאלפי תלמידי
הישיבות בראשות חברי מועצת גדולי התורה
וראשי הישיבות ,לקראת ימי בין הזמנים .מדובר
ביוזמה מחודשת עבור אלפי הבחורים הלומדים ומתגוררים
בירושלים שיתאגדו יחד לשמוע דברי השקפה והדרכה
מגדולי ומאורי הדור לקראת היציאה לחופשת בין הזמנים.
בכנס יישא דברים הגאון הגדול רבי דוד כהן ר"י חברון וחבר
המועצת של 'דגל התורה'.

בשבוע שעבר פרסמנו כאן על האדמו"ר
משטיפיווקא שזכה להחזיר את גרושתו ,מתברר
כי לא בטוח שיש בכך מצווה מיוחדת ,הרב
שמואל ברוך גנוט מספר לנו" :שאלתי את מורי
ורבי מרן הגר"ח קנייבסקי בעניין זה ,ע"י נכדו חביבו
רבי יעקב קנייבסקי ,האם יש מצוה להחזיר גרושתו .והשיב
מרן הגר"ח :הרמב"ם בספר המצוות מצוה רכ"ב כותב שיש
מצוה לגרש אשה על ידי גט .אבל להחזיר אותה  -זו מצוות
נישואין רגילה".

לאחר תקופת נתק של כמה שנים ,הגיע ביום
שני השבוע הגר"י ארנברג ,ראש ישיבת כנסת
יצחק בחדרה ,לישיבת כנסת יצחק בקרית ספר.
הישיבה הוקמה ע"י הגר"י ארנברג והגר"ש נוביק
לישיבת
כסניף
חדרה ,אולם בשנים
האחרונות לאור
הליטאי
הפילוג
שפרץ
והמשבר
בישיבה בחדרה,
הורו גדולי ישראל
למי ששימש עד
לאחרונה כראש
ישיבה בסניף בקרית
ספר לנתק כל קשר
עם הגר"י ארנברג
וכך אכן נעשה.
תלמידי הישיבה
אומרים כי למרות
הנתק הרשמי ,בכל
התקופה הגר"ש
נוביק שמר על ערוץ חשאי עם הגר"י ארנברג .כעת ,לאחר
שראש הישיבה הגר"י קארפ פרש לישיבת קרית מלך ,חזר
הגר"י ארנברג לסניף בקרית ספר ,והוא ישמש ראש ישיבה
גם בחדרה וגם בקרית ספר וכן ימסור שיעורים כלליים אחת
לשבועיים .בכניסתו להיכל נרשמה מהומה שהושתקה לאחר
מכן ,וזאת מאחר וחלק מבני הישיבה לא ראו את חזרתו בעין
יפה על רקע הפילוג בחדרה.

בבני ברק נערכה בסוף השבוע שעבר שמחת
הווארט של האמרגן ואיש התקשורת משה
ביכלר ,השמחה התקיימה בבית הכלה למשפחת
שפריי .בשמחה השתתפו רבנים ואישי ציבור רבים,
גאב"ד 'דרכי תורה' הגר"א וייס שהחתן נמנה על מקורביו
נשא דברים בשמחה.

האדמו"ר מערלוי שחזר ביום שני השבוע
ממנוחה בצפת ,הגיע לביקור בבית מרן שר
התורה הגר"ח קנייבסקי ,ל'כל ישראל' נודע כי
הרבי רכש ביציאתו  11ספרים של מרן הגר"ח ,כמו
כן הגיע לביקור בבית ברחוב רשב"ם באותו הערב האדמו"ר
מקרטשניף סיגעט.

לאחר מאבק של שנים בין ישיבת 'שער התלמוד'
לעיריית בני ברק ,בסוף השבוע שעבר נפגשו
ראשי הישיבה עם ראש העיר חנוך זייברט למעין
"סולחה" ,בפגישה נוכחו הגאון הרב יצחק ברוורמן

שמחה בחזון איש  :5השבוע התקיימה במעונו
של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בבני
ברק שמחת הווארט לנינו ,נכד לבנו הגאון רבי משה

ה' באב תשע"ז 28/7/17

יענקי קצבורג

שטיינמן ,בן לנכדו ומקורבו הרב נח שטיינמן ,החתן הבחור
החשוב שלמה שטינמן מבחירי ישיבת 'אורחות תורה'.
כאשר גם הכלה היא בת מקורבו של מרן ראש הישיבה הרב
איסר שוב .אם לא די בכך ,השדכן הוא הרב דוד שפירא ,נכדו
חביבו של הגראי"ל.
הקהילות היהודיות בארגנטינה ,אירחו בכבוד
רב את הרב הראשי ישראל ,הגאון רבי דוד לאו
שהגיע באמצע השבוע שעבר לארגנטינה למסע
חיזוק .את ביקורו פתח הרב הראשי בפגישה ממושכת
עם רבני וראשי
ארגון "האמיה",
ארגון הגג של
יהדות ארגנטינה
אחריותו
שתחת
הרבנות
פועלת
המקומית .במהלך
הפגישה עלה לדיון
נושא ההתבוללות
ההמונית בקרב בני
יהדות ארגנטינה
ביובל
שאיבדה
האחרון כמחצית
בתום
מבניה.
המפגש ,הגיע הרב
לביקור
הראשי
הרבנות
בלשכת
בארגנטינה בליווי
דייני בית הדין וראש
ישיבת 'חפץ חיים' ,הגרש"א לוין.
הרב הראשי ערך גם סיור וביקורת מעמיקה ,במספר
מפעלי שחיטת בשר בארגנטינה ,בהם פועלים עשרות
שוחטים ובודקים מטעם הרבנות הראשית לישראל .הרב
הראשי עקב מקרוב אחר תהליכי השחיטה הקיימים במפעל
ובחן את עמידת המפעלים בנהלי הכשרות והשחיטה של
הרבנות הראשית לישראל.
במהלך השבת מסר הגר"ד לאו דרשות בקהילת ישורון,
קהילת שובה ישראל ,ישיבת חפץ חיים ,קהילת שבת אחים,
שערי תפילה ,וקהילת יסוד הדת בראשותו של עמיתו
בראש"ל יוסף שחבר וכן בקהילה בראשותו של הרב דינס.
נס התרחש ביום ראשון האחרון בשעה
 18:00אחר הצהרים ,כאשר האדמו"ר רבי פנחס
אבוחצירה עשה את דרכו מבאר שבע לירושלים,
רכבו של האדמו"ר התהפך על גגו ,האדמו"ר ומקורביו
יצאו בנס ללא פגע ,והוא פונה לבית חולים לבדיקות  -שם
התברר כי הוא לא נפגע אפילו במכה קלה .האדמו"ר היה
בדרכו לקברו של אביו רבי אלעזר אבוחצירא זי"ע שיום
השנה שלו חל ביום שישי שעבר ,והוא יברך הגומל בשבת
הקרובה ויערוך קידוש לכבוד הנס הגדול .מקורבי האדמו"ר
אומרים כי "ההרגשה שאביו הצדיק ואבות אבותיו שמרו על
האדמו"ר ,מי שראה את הרכב ההפוך מבין שמדובר בנס
גדול וגלוי".

ב"ה

אמר לו הקב"ה ליחזקאל

ובשביל שבני נתונים בגולה יהא בניין ביתי בטל...

דע כי הסיפור בענין המשכן וכליו והחקירה בתכונת צורותיו ומובאיו ושיעור ארכן ורחבן וקומתן
אף על פי שאין בית המקדש קיים מצוה גדולה היא ,עד שמים יגיע שכרה ותורה היא וללמוד אנו
צריכין( .רבינו בחיי ,שמות ל"ח ט')

...צריך ומחויב כל אדם ,לתור ולבקש כדי שישיג שמץ דבר מסודי הקרבנות וענייני המקדש
וטעמם ,לכן ננערתי אני משה ,בן לא"א מורי הפרנס הנדיב ...ישראל שליט"א ,הנקרא משה איסרליש
מקראקא ,לעמוד ולשרת לפני ה' אלוקי ולעסוק בתורת הקורבנות ...ואף מזבח אבנה בשברון לבי
ואשברה רוחי בקרבי לעסוק בתורת המקדש והמזבח ושאר הכלים ,ליתן טוב טעם ודעת בעניין בניינו
ותמונתו ותבניתו...

(מתוך הקדמת הרמ"א לספרו "תורת העולה")

יש לו לעסוק בסדר קדשים כמו שאמרו חכמים ,כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה ,ועל כן
נכון הדבר אם אפשר לו ללמוד ...והלכות המקדש וכל כליו ,כמבואר באר היטב בחיבור הרמב''ם.
(שו''ע הרב הלכות ת''ת פ''ב י')

דע שהלימוד בסדר קדשים ,אף שהוא אינו נוגע למעשה בזמן הזה מכל מקום הלימוד בהן הוא
נעלה מאוד מאוד ואיתה במדרש שעל סדר קדשים נאמר בקרא מצות ה' ברה מאירת עינים...
(הקדמת החפץ חיים לספרו ליקוטי הלכות)

(עזרת כהנים ח''א דף י')

...ומעתה הרי ביררתי מגודל החיוב שעלינו מאוד ,לחקור ולדרוש במלאכה הזאת כפי אשר יד
שכלינו מגעת ,וכפי אשר תבונתנו תוכל שאת ,ומה גם כי בוודאי קול התור ,תורת הבית קרוב מאד.

כל ענייני מעשה המשכן ...מעטים מאד השוקדים עליה
ללומדה ולהבינה על נכון ברייתא עזובה היא דורש אין לה.

(מרן שר התורה רבינו חיים קנייבסקי שליט"א בהקדמתו לברייתא דמלאכת המשכן)

הגרלה על סך  1,500ש"ח

*
לכל המסיים מסכת מידות או הלכות בית הבחירה להרמב"ם
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 8אמה

פנחס
המלביש

תא

ק"ק

היכל
 20אמה

אולם

תא

יסוד
סובב

עושי
חביתין

תא

תא

תא

תא

תא

6

מערכה גדולה

מערכת הקטורת

מקום הילוך רגלי הכהנים

תפוח

מערכת אש התמיד

מזבח

עזרת כהנים

עזרת ישראל
שער נקנור

ב' פשפשים מב' צדיו

6

מפת עזר ללימוד מסכת מידות בקנה מידה יחסי

בית החליפות

 15אמה

בית
החליפות

ההיכל מאה אמה
עזרת שכינה

מקום הננסין מקום השולחנות  8אמה
 12.5אמה

 24טבעות

מקום הטבעות  24אמה

דוכן

בית המטבחיים

 8אמה  8ננסין  8שולחנות

עושי
לחם הפנים

בית
המוקד

לשכת
הטלאים

5 3 5

הכיור

 62אמה
בור השיתין

לשכת
השיר

בית החליפות

בית
החליפות

כבש

 12.5אמה

לשכת
המדיחין
לשכת הפרווה
על גביה מקווה לכה"ג
לשכת
המלח

(שער
העליון)

שער הדלק

שער
הבכורות

שער המים
וע"ג מקווה
ועליית
בית אבטינס

© כל הזכויות שמורות ,מצווה לפרסם לא באופן מסחרי

מקום הדשן

 15אמה

רוחב העזרה  135אמה

להשתתפות בהגרלה** נא השאר שם וטלפון במייל bebinyano@gmail.com :או בטל'052-7681-845 :

שער הניצוץ
אכסדרה ועליה על גביו
(שער יכניה)

שער הקרבן

לשכת
המוקד

(שער הנשים)

שער המוקד
(שער השיר)

לשכת
החותמות

לשכת הגזית

ההיכל מאה אמה

מזבח  32אמה
 11אמה
 11אמה

לשכת הגזית אינה בקנה מידה יחסי

מסיבה

5

לשכת
השיר

 11אמה
5
6
6
 20אמה
1
 40אמה
6
 11אמה

 22אמה
בין האולם ולמזבח
חמשה עשר מעלות
בחצי גורן עגולה

בית הורדת המים

*זכות לקניית ספרים** .עד י"ד אב

אורך העזרה  187אמה

לבריאות

עריכה :הילה פלאח

*

hila@kav-itonut.co.il

היכן נמצא אומגה ?3

איך ניתן להפחית בעיות קשב וריכוז?

>

כולם רוצים שהילדים יגיעו לשנת הלימודים החדשה מוכנים ככל האפשר  כבר קניתם
ילקוט חדש ,ספרים וציוד לקראת בית הספר? ומה עם תזונה נכונה לילדים כחלק מהכנות
לשנת הלימודים?  מה יגרום לתפקוד תקין של כל תא במוח ובמערכת העצבים?

"יומי" – סדרת תוספי תזונה
לילדים .כמוסות שמן דגים
המכיל אומגה  3בריכוז
 EPAגבוה בטעם תות
ושמן דגים בטעם לימון

>
אומגה  3במינון
מחוזק – Life

>
>

מדיבר אומגה 3
דובונים לילדים

שמן דגים
אומגה גליל

אומגה  - 3סופהרב
כמוסות שמן דגים

>
>

"אסקימו קיד" אומגה
 3לילדים בטעם
תותי פרוטי – ד"ר
סמואלוב

>

יומי של "ארומה
לייף"  -אומגה ,3
חטיפי דובונים
בטעם שוקולד חלב
לילדים ,המכילים
אומגה  3ממקור
צמחי – שמן פשתן

>
>

אומגה  3משמן הצ'יה,
צמחית ,אלטמן

14

כמוסות רכות
של שמן דגים
– מכבי care

החופש הגדול יום אחד יסתיים ושנת
הלימודים החדשה תחכה בפתח .יש
כאלו שכבר מתחילים להתכונן ,לקנות
ציוד חדש ללימודים ,בגדים חדשים
ועוד ,אך מה לגבי תזונת הילדים? דתיה
יער ,תזונאית ,יועצת לאלטמן מסבירה
על מה חשוב להקפיד בכל מה שקשור
לתזונה נכונה כשחוזרים ללימודים
לאכילה ולתזונה של ילדים יש השלכות
על בריאותם בהמשך החיים .אכילת
מזונות בעלי ערך תזונתי גבוה ,תורמת
לגדילה והתפתחות אופטימאליים,
למיצוי טוב יותר של הפוטנציאל
הקוגניטיבי וכמובן להרגשה טובה יותר.
תזונה נכונה עוזרת למנוע מצבי עודף לא רצויים
כמו השמנה ומצבי חסר כמו חסרים ברכיבי תזונה
חיוניים כמו ויטמינים מינרלים .לומדים להימנע
מג'אנק פוד ומתעדכנים בחדשות בתחום להימנע
ממזון מעובד להרבות באכילת ירקות ופירות טריים
וכמובן להפחית סוכר ומלח .נטילה יומיומית של
תוספי תזונה לילדים עשויה לתת פתרון נוח וזמין
במקרים בהם התזונה היומית של הילד בררנית
ולוקה בחסר ,יחד עם הדגשת החשיבות בחינוך
לתזונה נכונה המכילים את כל רכיבי התזונה
החיוניים.
איך התזונה יכולה לעזור לילדים לשפר כישורים,
מיומנויות והישגים ואיך ניתן להפחית בעזרתה
בעיות קשב וריכוז? מחקרים שפורסמו בשנים
האחרונות מצביעים על קשר הדוק בין צריכת
ורמות אומגה  3ושיפור הישגים אצל ילדים.
פעם היו נותנים לילדים שמן דגים .דור שלם נושא
איתו את הטראומה של הטעם המזעזע ואימהות
ש"דוחפות" כפיות עם שמן היישר לתוך הפה.
הצורך קצת השתנה וכעת אנו לוקחים דרך אומגה
 3בכמוסות ,בסירופ בטעמים ועוד צורות מתן
מתקדמות בטעם משופר .בעוד פעם ניתן שמן
הדגים עבור ויטמין  .Dכיום ידוע שאומגה  3הינה
רכיב אנטי דלקתי רב עוצמה המעורבת בתפקוד
תקין של כל תא ותא ומרוכזת בכמות משמעותית
במוח ובמערכת העצבים .אומגה  3הפכה לאחד
התוספים המוכרים והנצרכים ביותר בעולם
המערבי ובישראל.

אז למה זה חשוב?

או בסירופ ,לפי הנוחות.

טיפים להקניית הרגלים
לתזונה בריאה:
 ילדים מפתחים את העדפותיהם
למזונות האהובים עליהם .האתגר הוא
לכוון אותם להעדיף מזונות בעלי ערך
תזונתי טוב עבורם.

אומגה  3היא חומצת שומן חיונית הנמצאת
בכל תא ותא ומעורבת בתפקוד תקין של כל תא
וכן מהווה את אחת מאבני היסוד של רקמת המוח
שלנו .מחקרים רבים מוכיחים שצריכה מספקת של
אומגה  3חשובה להתפתחותם של ילדים מהשלב
העוברי ועד לבגרות ועד לזקנה .מחסור באומגה
 3מקושר לבעיות בראייה ובהתפתחות המוח וכן
להפרעות קשב וריכוז ,דיסלקציה ועוד .בתזונה
המערבית לא נמצאת כמעט אומגה  3בתפריט
היומי ולכן אנו נעזרים בתוספי תזונה .התרומה
של אומגה  3לילדים בכל הגילאים נמצאה חיונית
להתפתחות תקינה ותפקוד תקין של מערכת
העצבים .לילדים בגיל גן-ביה''ס העלאת צריכת
אומגה  3תתרום לשיפור הישגים בלימודים ,כושר
למידה ,כושר ריכוז.

אז מה עושים?

מעשירים את תזונת הילדים בתוספת של אומגה
 ,3ויודעים שעשיתם באמת משהו טוב עבורם.
תוספת של אומגה  3לילדים ניתנת בצורה קלה
ונוחה על ידי נטילת כמוסות בגודל מותאם לילדים
או לחילופין על ידי סירופ אומגה  3בטעמים
טעימים (כמו מוצרי "יומי" – סדרת תוספי תזונה
לילדים) .אומגה  3הינה חומצת שומן חיונית
וחייבים לקבל אותה דרך המזון או בתוספי
תזונה .בתזונה מערבית לא נמצאת כמעט אומגה
 3בתפריט היומי ולכן אנו נעזרים בתוספי תזונה.
במסמך שהוציא ארגון הבריאות העולמי נקבע כי
קיים קשר בין חסר בחומצות שומן מסוג אומגה
 3לעלייה בשכיחות מחלות כרוניות .בנוסף נמצא
כי תזונה עשירה באומגה  3קשורה לבריאות טובה
יותר.
אומגה  3לילדים ניתנת לצריכה ע"י נטילת כמוסות

 אחד הטיפים החשובים הוא לשמש
כמודל לאכילה נכונה עבור הילד או
הילדה .מה שחשוב לך שילדך יאכל
תאכל גם אתה .אין סיכוי לצפות מילדים
לאכול ירקות ופירות באופן קבוע בעוד ההורים
אוכלים צ'יפס ושותים קולה.
 ערבו את ילדיכם בתכנון והכנת הארוחות.
דונו איתם ביתרונות ובחסרונות של קבוצות המזון
השונות ,שתפו אותם בתכנון הארוחות ,בעריכת
הקניות ,בהכנת ארוחות לגן ,לבית הספר ולעבודה.
בשלו איתם ביחד ,חפשו מזונות ומתכונים חדשים
בכדי לגוון את התפריט ולהעשיר אותו ברכיבי מזון
חדשים.
 קבעו שעה לארוחה אחת משפחתית משותפת
במשך היום .ארוחה בה רוב בני הבית יושבים ביחד
ואוכלים מגוון מזונות באווירה נעימה סביב שולחן
האוכל .בארוחה זו יש הזדמנות להציג ולהכיר
מזונות חדשים ולהעלות את המגוון שהילד מתנסה
ואוכל.
 אכילת מזון ביתי בריאה יותר עבור כל בני
הבית .מזון הנקנה במסעדות או בדוכני מזון מהיר
בדרך כלל עשיר יותר בשומן ,סוכר ומלח .כדאי
לשמור את האכילה בחוץ לאירועים מיוחדים
בלבד.
 אל תתעקשו שילדכם יגמור מהצלחת .לעולם
אל תשתמשו באוכל כהבטחה לפרס או לעונש.
תנו לו לווסת את כמות האכילה המתאימה לו .על
ידי כך הוא יגדל עם תחושות רעב ושובע תקינות
וימשיך לווסת נכון את כמויות האוכל הנאכל גם
בבגרות.

זום לקשב וריכוז -
אומגה  3פוספטידיל
סרין ,טבע

סל תרופות
לראשונה בישראל :סולגאר
משיקה כורכומין בכמוסות
ג'ל רכות המכילות כורכומין
בטכנולוגיית ספיגה חדשה
הגבוהה פי  185מכורכומין תקני
רגיל .כמוסה אחת שווה ל25-
טבליות של כורכום רגיל .מחיר
מומלץ לצרכן  ₪ 199:ל30 -
כמוסות .ניתן להשיג ברשתות
הפארם ובבתי הטבע

>
ה' באב תשע"ז 28/7/17

אלטמן משיקה :אשווגנדה - Balance
פתרון צמחי לדור הסטרס עם תמצית
צמח האשווגנדה הנחקרת בעולם
 .KSM-66האשווגנדה ממשפחת
אדפטוגנים -קבוצת רכיבים המשרים
וויסות מטבולי ,המשפרים את יכולת
האורגניזם להתמודד עם שינויים
סביבתיים ולהימנע מנזק משינויים
אלו .מחיר ל 60 -כמוסות₪ 169.80 :

הרבלייף משיקה כמוסות
טבעיים:
ממרכיבים
הרבלייפליין  -המכילות
חומצות שומן חיוניות
אומגה  EPA 3וDHA -
המסייעות לשמור על גוף
בריא .מחיר לצרכן ל90 -
טבליות₪ 174.2 :

///מספר ש23
תשבץ
תשבצים

באדיבות עוזי קייש

1

2

3

6

5

4

8
10
12

15
18

1

2

11

5

19

17

 .1חוזר חלילה
 .2חוט השני
 .3חזון נפרץ

11
12

17

היכן מופיעים הביטויים הבאים
במקורות:

9

10

14

אל המקורות

7

14
16

3

4

8

9

העמוד טעון גניזה

מספר ש24
תשבץ
התשבצים באדיבות עוזי קייש
6

7

13

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

13

15

תשובות:

16

ׁמּואל א ג א
הֹוש ַׁע ב יח ְ .3ש ֵ
 .1כתובות י ,ו  .2יְ ֻ

אפשר לחשוב

//////////////////////////
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טריוויה

מאוזן

מאוזן

מאונך

סודוקו

 .9מהי 'תקופת החושך' ביוון?
 .10אילו ערים מרכזיות קמו ביוון אחרי תקופת
החושך במאה התשיעית ?
 .11ע"י איזו מדינה נכבשה יוון?
 .12באיזו שנה?

מאונך

 .1בשנה שעברה" .מי שלא שקל ____" (שקלים ו ה)
 .2יקום ,עולם _____" .וישבי בה" (תהילים כד א)
 .3היה מגושם ושמן ____" .בשרו מנער" (איוב לג כה)
 .4שלם" .מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים _____ אינם
עומדין" (ברכות לד) :
 .5זקן ,ישיש ,איש שיבה" .גם ____ גם ישיש בנו" (איוב טו י)
 .7מאמוראי בבל ,ראש ישיבת פומבדיתא" .חומא דביתהו
ד____" (כתובות סה( ).בהיפוך אותיות)
 .9עולל ,יונק ,פעוט ____" .בן יומו" (שבת קנא) :
 .11מבחר ,החלק הטוב ביותר,המשובח ביותר _____" .שדהו
ו_____ כרמו ישלם" (שמות כב ד)
 .13נחל-מים קטן ,זרם-מים ____" .יבלי מים" (ישעיה ל כה)
(בלשון יחיד)
 .16לא מבושל ולא אפוי ".כל ירק ___" (ברכות מד) :

 .11דעה מקובלת ,דבר ברור ומוסכם _____" .אין אדם
תובע" (שבועות מ) :
 .2המקדים להבשיל ,הפך מן "אפיל" "עשה ה_____ התר
האפיל" (שביעית ו ד)
 .3מלך יהודה בנו של אמון מאשתו ידידה( .מל"ב כא כו)
 .4קיצור שם הספר  :ויקרא.
 .5הכה ודפק במקל או בכיוצא בו על ענפי עץ ,על שיבולי
תבואה להשיל את פרים,גרגריהם או עליהם" .היו מביאין
ו____ אותן בקרקע" (סוכה ד ו)
 .7מקום גידול עצים שונים ,ביחוד עצי פרי" .מפרי עץ
ה____ נאכל" (בראשית ג ב)
 .9צנוע ,שאינו גאה" .והאיש משה ____ מאד" (במדבר יב ג)
 .11מפרשיות השבוע.
 .13מן האבנים שהיו בחושן של הכהן הגדול,אבנו של שבט
דן" .והטור השלישי ____" (שמות כח יט)
 .14היה ל____ .נכנע למרותו של אחר ,נשתעבד" .היתה
ל____" (איכה א א)
 .15שיש בו ,שהוא מכיל" .חבית ____ דבש" (בבא קמא י ד)

 .6מתי התחיל המנדט הבריטי בארץ?
 .7באיזו שנה הסתיים ?
 .8מהו חבר הלאומים?

 .13כמה זמן שרדה האימפריה הביזנטית ?
 .14ע"י מי נכבשה ?
 .15עד מתי שלטו העותמנים ביוון ?
 .16מתי קיבלה יוון עצמאות?
 .17מהו 'פילהלניזם'?
תשובות:

 .1כ 9 -מיליון  .2כ 5 -מיליון  .3אליעזר בן יהודה  .4בסוף המאה
ה 19-ובתחילת המאה ה' .5 20-הצבי'  .6בשנת  7 1917בשנת
 .8 1948ארגון בינלאומי שהוקם ב 1920-לאחר מלחה"ע ה-
 .9 1תקופת השפל של יוון שנמשכה  400שנה  .10אתונה,
ספרטה ,תבאי  .11ע"י רומא  .12בשנת  168לפנה"ס  .13מעל
אלף שנה  .14ע"י האימפריה העותמנית  .15עד תחילת המאה
ה .16 19-בשנת  .17 1832אהבת תרבות יוון

 .1מקום" .בכל ____ את אמרת" (זבחים ט).
 .4דברים המחוברים יחד,חטיבה אחת .ו____ של זיתים" (טהרות
ג ב)
 .6מטה,מקל,שוט לחבטה" .ו____ לגו חסר לב" (משלי י יג)
(בלשון רבים)
 .8בנוי ל____ .מתנוסס ברוב הדרו" .צוארך בנוי ל____" (שיר
השירים ד ד)
 .10בקולות השופר .קול הנשמע כאילו הוא נשבר מפעם לפעם.
"שיעור תרועה כשלשה _____" (רה"ש לד).
 .12לוח ,טבלה ,קרש ____" .של נחתומין שקבעו בכתל" (כלים
טו ב)
 .14לא,לאו" .למד לשונך לומר ____ יודע" (ברכות ד).
 .15רטוב ,טרי ורענן ,שאינו יבש" .ואכלה בך כל עץ _____ וכל
עץ יבש" (יחזקאל כא ג)
 .17מטה ,מקל עבה" .וישאהו ב_____" (במדבר יג כג)
 .18מנוסה" .ואם _____ לקרות קורא" (יומא א ו)
 ____ .19ונקי .מעט אבל טוב ,קטן בכמות ורב באיכות" .משנת ר'
אליעזר בן יעקב ____ ונקי" (יבמות מט) :

 .1מחבוא ,סתר" .ושם _____ עזה" (חבקוק ג ד)
 .6נקי מחטא,שהוכר על ידי השופט כצדיק בדין" .שנים
אומרים ____ ואחד אומר חיב" (סנהדרין ג ו)
 .7גב,גוף" .לחמור ושבט ל___ כסילים" (משלי כו ג)
 .8אביו של שאול המלך.
 .9פרי הגפן ,גרגר בודד באשכול" .ואכלת ____כנפשך"
(דברים כג כה) (בלשון יחיד)
 .10התעברות,מצבה של הרה" .לה ____ ותלד בן" (רות ד יג)
 .12ראשוני ,קדמון" .ואין כל קשר לפעולתו ב____" (מורה
נבוכים א עה)
 .14שמחה,ששון" .שבת ____ לבנו" (איכה ה טו)
 .16מידה כנגד מידה ____" .תחת ____" (שמות כא כד)
 .17טנא" .ואת _____ המצות" (ויקרא ח ב)
 .18מוכר או מייצר מיני בשמים" .הנכנס לחנותו של _____"
(ברכות נג).

 .1כמה דוברי השפה העברית קיימים בעולם?
 .2כמה מתוכם דוברי עברית כשפת אם?
 .3מי היה מחדש השפה העברית ?
 .4מתי פעל ?
 .5מה שם העיתון שערך ?

זהו את האתר
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
נחל חרמון  -הבניאס

צילום :ויקיפדיה

נדבך רבא במנהרת הכותל .צילום :ויקיפדיה

מראה מקום
ה' באב תשע"ז 28/7/17
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מצוקת
:הדיור
''שפיר
יוצאת לדרך

8

הרכב
התהפך
והאדמו"ר
נחלץ בנס

12






ן


 פ
ר
ס
ראשוום


תיאטרון האפליות
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:סופית
אושרו
תקנות הגיוס











,יו"ר הוועדה לפניות הציבור
 לא דופק חשבון,ח"כ ישראל אייכלר

 יבוא יום."שקד תוקעת לי חוקים
"והיא תשלם על כל עיכוב

