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צילום :משה גולדשטיין

מנהיגי הדור למען השבת
מאבק השבת עולה מדרגה :אתמול
התכנסו שלוש מועצות גדולי וחכמי
התורה  על הפרק :החרפת חילולי
השבת בכמה מישורים  הדרישה:
להסדיר אחת ולתמיד את מתן ההיתרים
המהווה פרצה להרחבת חילולי השבת 
עם סגירת הגיליון :מסתמן כי מרן שר
התורה הגר"ח קנייבסקי יחרוג ממנהגו
ויגיע במיוחד לירושלים
ברוך ברגמן
המאבק בחילולי השבת :אמש (ה) התכנסו מועצות גדולי
וחכמי התורה להתייעצות בנושא העלייה המשמעותית בחילולי
השבת במדינת ישראל .קודם לכינוס ,נרשמו חילוקי דעות אודות
מיקומו ועיתויו ,אך מקורבי גדולי הדור ,הגיעו להסכמה במהלך
שעות הערב של יום רביעי .הכינוס נערך בשעות הערב באולם
הת"ת הליטאי חוות דעת בשכונת גוש שמונים בירושלים ,לשם
הגיעו גדולי ישראל והאדמו"רים משלוש המועצות ,אגודת
ישראל ,דגל התורה וש"ס.
בשעת כתיבת שורות אלו ,טרם התכנסו הרבנים ,אך הנושאים
שלשמם התכנסו ,הם חילולי השבת בתחבורה הציבורית,
בעבודות הרכבת ובמשחקי הספורט אותם רצה ראש הממשלה
בנימין נתניהו להכשיר השבוע .נושא חשוב שאמור היה גם
לעלות על שולחן הרבנים הוא בג"ץ המרכולים במסגרתו התיר
בית המשפט את הפעלת בתי עסק בתל אביב.
בנוזסף ,בניגוד למנהגו ובשל חשיבות הנושא ,הסכים מרן שר
התורה הגר"ח קנייבסקי להשתתף בישיבת המועצות ,כשהוא
טורח לשם כך להגיע לירושלים .עם זאת כאמור ,נכון לשעת
כתיבת השורות טרם החלה הישיבה.

בתחילת השבוע נפגשו ראשי המפלגות החרדיות עם ראש
הממשלה בנימין נתניהו והציגו בפניו רשימת דרישות לקראת
הישיבה עם הרבנים .בין הדרישות :הפסקת חילולי השבת
בעבודות הרכבת .את ההפסקה הם ביקשו להסדיר כחוק ולא
לאפשר כלל הענקת היתרים לעבודות כאלו ,מה שהיווה פירצה
לשרי העבודה לדורותיהם שהעניקו היתרים לכל דורש.
בהודעה מיוחדת שהופצה ביומונים קודם לכינוס ,נכתב כי
בישיבה "ידונו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ,על חרפת
חילולי השבת המתמשכים והפיכת יום שבת קודש ליום השיפוצים
של עבודות התשתית .לאחר שמיעת הנתונים מפי חברי הכנסת,
יורו להם מרנן ורבנן כיצד לפעול להפסקת חרפת חילולי השבת".
בהודעה נכתב כי במהלך שבתות רבות במשך החודשים
האחרונים ,נעשו חילולי שבת בפרהסיה ,בעבודת שיפוץ ותשתית
ברכבת ישראל" .חברו לעבודות האלה ,במעשים ובמחדל ,שר
התחבורה ישראל כץ ,שר העבודה והרווחה חיים כץ .נציגי
המפלגות החרדיות יהדות התורה וש"ס ,פנו שוב ושוב אל שרי
הממשלה ואל ראשה ,בבקשה ובהפצרות להפסיק את חילולי
השבת .הבקשות נענו לעתים בהבטחות שלא יהיו חילולי שבת.
אולם השבת חוללה למגינת לב ,וההבטחות לא כובדו".
בהמשך ,כידוע ,הוקמה ועדת ארבעה ,של חברי כנסת מטעם

יהדות התורה וש"ס ,בגיבוי ממשלתי ,שמונו לעמוד על מניעת
חילולי השבת .הוועדה הייתה אמורה לקבל מראש את העבודות
שמבקשים לבצען בשבת ,ולבחון אם יש בהן פיקוח נפש.
"למרבה הכאב" ,נכתב בהודעה" .גם הקמת הוועדה לא הצליחה
למנוע את המשך העבודות .השבתות חוללו בלי כל אילוץ של
פיקוח נפש וכל הבקשות לחדול מחילולי השבת ,נפלו על אוזניים
ערלות .המגעים עם ראשי השלטון בדרישה להפסיק את חילולי
השבת ,לא פסקו והם נמשכו גם בימים אלה".
יצוין ,כי השבוע ,על רקע ההכנות לכינוס ההיסטורי ,שר
העבודה והרווחה חיים כץ הנחה את הגורמים המקצועיים לבחון
את ההיתרים להעסקת עובדים ברכבת ישראל ביום מנוחתם
השבועית" ,לנהוג בתקופת חגי תשרי בשים לב לרגישות הציבור
באותם הימים ולחשיבות ימי התשובה לעם היהודי" ,כך נמסר.
כמו כן "שר העבודה והרווחה שוקל להנחות את גורמי המקצוע
במשרד לבחון את בקשות הרכבת מוקדם ככל האפשר על מנת
להימנע מלחצים שיכולים להיווצר בשל לוח זמנים דחוק".
הדברים נחשפו לראשונה ב'קו עיתונות' ,לאחר שחברי ועדת
הארבעה נפגשו עם מנכ"ל משרד הרווחה ביום רביעי ,ובמהלך
הפגישה נאמר להם כי לפחות בחודש הקרוב יבוטלו העבודות
בשבת.

כופר בטובתו של חברו
אלי ביתאן

לא פחות מהקשר של ראש הממשלה עם המו"ל והעורך הראשי של 'ישראל היום' ,עלינו לדאוג מהקלות בה
הסכים נתניהו 'למכור' את ידידו שלדון אדלסון בשיחות שניהל עם מו"ל 'ידיעות' נוני מוזס
צרות אחרונות משכחות את הראשונות ,אך לא כשמדובר
בראש הממשלה נתניהו :השבוע נאלצה לשכתו ,בעל כורחה,
לחשוף את מועדי שיחותיו של נתניהו עם המו"ל והעורך הראשי
של עיתון ישראל היום ,עיתון חינמי שבמשך שנים שימש בתור
שופרו הפוליטי.
אלו צרות רחוקות :כבר שנה וחצי שבין מו"ל ישראל היום
שלדון אדלסון ובין נתניהו שורר חוסר שביעות רצון זה מזה,
מה שהפך בחודשים האחרונים לאיבה של ממש .ישראל היום
כבר לא מדברר את ראש הממשלה וחמור מכך ,נותן תחמושת
בידי יריביו מימין  -כמו בפרשת המגנומטרים בהר הבית ,שם
היכו עורכי וכתבי העיתון את נתניהו בחדווה לא מוסתרת .אך
בעבר הממש לא רחוק בהחלט כן :ישראל היום ,עיתון מוטה
פוליטית משחר הקמתו ,תיאם את כותרותיו לטובת נתניהו ,תקף
את יריביו ועקץ את מתחריו.
בזמנו ניסה נתניהו להתכחש לכך ,כאשר חברי כנסת דרשו
שיצהיר על כך כתרומת בחירות ,ובהמשך הפכה מערכת
היחסים הזו לאחת הסיבות בגינן ניהלו מוזס ונתניהו מגעים -
שכעת עומדים בבסיסה של פרשת  2000בה חוקרת המשטרה
את נתניהו בחשד לשוחד.
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השבוע ,הגיעה מערכת היחסים הזו שוב לכותרות ,כאשר
נחשף מספר השיחות בין השלושה ,התאריכים ומשך הזמן של
השיחות .נתניהו הלך עד לבית המשפט העליון בניסיון למנוע
מהמידע הזה להיחשף לציבור ,אך ללא הועיל  -בית המשפט
אישש את החוק אשר מחייב החוק ,והמידע נשלח מלשכת ראש
הממשלה לידי העיתונאי העותר ,יריבו המר של נתניהו ,רביב
דרוקר.
יום קודם לכן ניסה נתניהו לטשטש בפרסומים מטעמו את
מספר השיחות ,והמשמעות של זה ,ושחרר "הערכה" סטטיסטית
לפיה שוחח בממוצע פעם וחצי בשבוע עם עמוס רגב ,העורך
הראשי ,ו 0.75-פעמים עם אדלסון .זה לא עזר לו ,העיתונאים
עשו את החישוב לבד ,ואז מצאו גם את התאריכים המדויקים,
מה שמצייר תמונת עולם מטרידה ממש של קשר תמוה מאד בין
ראש ממשלה ובעלי עיתון.
בין מאות השיחות הללו ,למשל ,היו כאלה שהתקיימו דקות
ספורות לפני סגירת הגיליון  -שלמחרת בבוקר התנוסס עם
שערים גדושים בסיפורי הלל לראש הממשלה ,וממטירים אש
על יריביו.
הדברים הללו חמורים גם בגלל ההתנהלות התקשורתית

הלקויה ,שלא לומר מושחתת ,העומדת בבסיסו של ההסדר הזה,
אבל לא רק .למעשה ,החשדות נגד נתניהו בפרשת  2000עוסקות
בכך שתוך כדי ששלדון אדלסון שופך ומפסיד הון עתק (על פי
ההערכות ,ישראל היום מפסיד בשנה עשרות מיליוני שקלים)
עבור נתניהו ,שאף מתקשר ומורה לו מידי ערב מה בדיוק לכתוב
עבורו  -הוא מנהל משא ומתן עם היריב העסקי נוני מוזס ,ומציע
לו להפיל את ישראל היום.
בהקלטות שפורסמו נתניהו נשמע מתכנן עם מוזס כיצד
להשפיע אדלסון ,מיטיבו ואיש חסדו ,שנמצא עמו ביריבות עזה
מאז פרוץ הפרשה .מעבר לכל היבט פלילי ,זהו היבט אנושי
מזעזע :נתניהו לא מתגלה פה רק ככופר בטובתו של חברו,
אלא כאדם שאין לו יכולת לנהוג בנאמנות .כאשר זהו האדם
העומד בראש המערכת ,מתחייב בשמה של ישראל ומנהל את
סדר יומה ,ההכרה הזו קשה שבעתיים .ראש הממשלה צריך
להתייצב מול הציבור ולספק הסברים ,אותו ציבור ישראלי
שניזון יום יום על שקריהם המתחלפים מוטי האינטרסים של
ידיעות אחרונות וישראל היום ,עמם סחר נתניהו.

צבא סוריה :ישראל
תקפה בסיס

ושוב ,תקיפה ישראלית בסוריה :לפי צבא אסד ,נהרגו בתקיפה
שני חיילים ונפצעו כמה נוספים  היעד :מתקן לייצור נשק
כימי לחיזבאללה ולצבא אסד  ראש אמ"ן לשעבר" :אם
התקיפה ישראלית ,זו סופסוף אמירה מוסרית ישראלית על
הטבח בסוריה"
ברוך ברגמן
ישראל תקפה שלשום מתקן ביטחוני סמוך
לעיר אך מסיאף בסוריה .לפי הודעת הצבא
הסורי ,בתקיפה נהרגו שני חיילים ולמקום
נגרם נזק רב .לפי הפרסומים ,מדובר במתקן
נשק כימי שמספק כלי נשק לצבא אסאד
ולחיזבאללה.
הצבא הסורי אמר בהודעתו כי "חיל האוויר
הישראלי שיגר בשעה  2:42לפנות בוקר
כמה טילים מהשטח האווירי הלבנוני לעבר
אחד ממוצבי צבא סוריה ,הממוקם בסמוך
למסייאף ,מה שהביא למותם של שני חיילים
ולנזק ברכוש".
"התוקפנות הזו היא ניסיון נואש להרים
את המורל של ארגון הטרור דאעש"
אמרו בסוריה" ,אשר נמצא בקריסה לאחר
הניצחונות המוחצים שרושם צבא סוריה נגד
הטרור וביותר מחזית אחת .התקיפה מוכיחה
את התמיכה הישירה של ישראל בארגון דאעש
ובארגוני הטרור הנוספים".

בהודעת הצבא הסורי נאמר עוד כי" :צבא
סוריה מזהיר מפני ההשלכות החמורות
של פעולות תוקפנות מסוג זה על הביטחון
והיציבות באזור ,ומבהיר כי הוא נחוש
לחסל את הטרור ולמגרו מכל שטחי סוריה,
ולא משנה איזה סיוע יוענק לכנופיות הטרור
הללו".
ראש אמ"ן לשעבר עמוס ידלין ,העומד
בראש המכון למחקרי ביטחון לאומי ,כתב
בטוויטר כי "התקיפה המדווחת הלילה אינה
שגרתית .מדובר במרכז צבאי-מדעי סורי
בו מפתחים ומייצרים ,בין השאר ,טילים
מדויקים ,אשר חלקם במערכה הבאה יהיה
משמעותי" .לדברי ידלין" ,המפעל שהותקף
מייצר גם נשק כימי וחביות נפץ שהרגו אלפי
אזרחים סורים .אם התקיפה ישראלית ,זו
סופסוף אמירה מוסרית ישראלית על הטבח
בסוריה".

דאגה בפוניבז':
המשגיח במצב קשה

הגאון רבי אליעזר גינזבורג חש השבוע ברע ואושפז בתל השומר
 ראש הישיבה" :כל בני הישיבה צריכים להתחזק ולהוסיף
בתורה ויראה"  התפללו :רבנו אליעזר בן יוכבד

העולם

כותרות השבוע בעולם
בעריכת חיים פרידלנדר

מד"א בברלין
לאחרונה התארחו פאראמדיקים בכירים ממגן דוד אדום בארגון הכבאות העירוני של
ברלין ,גרמניה .במסגרת הביקור הצטרפו שני פאראמדיקים של מד"א לצוותי ההצלה
של העיר למשך חמישה ימים וביצעו משמרות על ניידות טיפול המרץ והאמבולנסים
לצד פאראמדיקים ורופאים מקומיים .כמו כן ,ביקרו המשתתפים בבית הספר להכשרת
פאראמדיקים של ארגון הכבאות וההצלה בברלין ,שם צפו בתרגילים ובשיעורים של
התלמידים בביה"ס ,ובמוקד המבצעים של ברלין ,המרכז את כלל קריאות החירום בברלין
וסביבתה.

בית ספר וירטואלי ברוסיה
ניצול התקדמות הטכנולוגיה להנגשת החינוך היהודי לאלפי ילדים יהודים נוספים .שנת
הלימודים ברוסיה נפתחה בעלייה מתמדת של תלמידים .עזרי חינוך רבים חדשים הופקו
במיוחד .תשעה אזורי-זמן שונים מרכיבים את רוסיה הענקית ,אך למאות ילדים יהודים,
התחיל בבת אחת זמן חדש ואחיד .זאת ,עם הבשורה החדשה על הקמת שני "בתי ספר
וירטואליים" שנפתחו השנה במיוחד ,במסגרת רשת החינוך היהודית הגדולה בכל מרחבי
מדינות חבר העמים "אור אבנר" ,אותו הקים לפני כשני עשורים נשיא 'איגוד הקהילות
היהודיות בחבר העמים' הנגיד ר' לוי לבייב ,ובהם מתחנכים אלפי ילדים יהודים בבתי ספר
ומסגרות חינוכיות רבות ,בערים שם פועלים מאות רבני ושלוחי חב"ד ברוסיה ומדינות חבר
העמים ואשר נתמכים גם על-ידי משפחת מירלשווילי.

גרמניה :מכחישת שואה בת  89נשלחה לכלא
ארסולה הוורבק ,תיארה את השואה כ"שקר הגדול והמתמשך ביותר בהיסטוריה" וטענה
כי 'אושוויץ' שימש כמחנה עבודה בכפיה ולא כמחנה השמדה .לפני פחות משנה הורשעה
שוב ארסולה הוורבק בהכחשת שואה .במהלך הדיונים בבית המשפט ,טענה ארסולה כי
מחנה אושוויץ שימש כמחנה עבודה בכפייה ולא כמחנה השמדה .בית המשפט הרשיע
אותה וגזר עליה  30חודשי מאסר ,הוורבק ערערה ולאחר שערעורה נדחה היא נשלחה
לכלא .בעבר הורשעה ארסולה הוורבק כמה פעמים בהכחשת השואה ,אלא שערעוריה
התקבלו והיא נותרה חופשיה עד כה.

שריפת ענק בלוס אנג'לס
שריפה שפרצה ביום שישי בצפון לוס-אנג'לס ,התפשטה במהירות לעבר שכונות
המגורים .אלפי דונמים עלו באש ומאות בתים פונו מיושביהם 600 ,לוחמי אש ממערך
הכבאות העירוני נאבקים בלשונות האש .ראש העיר של לוס אנג'לס אריק גרסטי ,יהודי
מהמפלגה הדמוקרטית אמר היום לכתבים ,כי "במונחים של שטח שריפה ,מדובר כנראה
בשריפה הגדולה ביותר בהיסטוריה של העיר לוס אנג'לס ".טרם דווח על נפגעים ,אך לפחות
על בית אחד דווח כי עלה באש .במסיבת עיתונאים שכינס מערך הכבאות המקומית ,נמסר
כי על אף תנאי מזג האוויר ,מצב האש מוגדר 'יציב'.

 300לוחמי דאע"ש נתקעו במדבר
אבי רבינא
משגיח ישיבת פוניבז' הגאון רבי אליעזר
גינזבורג חש השבוע ברע לאחר הוועד
השבועי בישיבה .הוא הועבר לביה"ח 'תל
השומר' שם אובחן כסובל מעורק סתום.
מצבו מוגדר קשה ,ובישיבת פוניבז' מעתירים
כל העת בתפילות לרפואתו.
המשגיח בן ה 66-חש ברע לאחר הוועד
השבועי שמסר ,יצא לבית החולים בכוחות
עצמו ואובחן בצנתור שהא לוקה בעורק
סתום .כעת הוא מאושפז בבית החולים שיבא
בתל השומר ,כשהוא מורדם ומונשם.
לפני כשנה עבר המשגיח התקף לב קשה
ממנו הצליח להתאושש .המשגיח ,אושפז
השבוע שוב בבית החולים ומצבו מוגדר קשה
מאוד .רופאי בית החולים מנסים כל העת
לייצב את מצבו.
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ראש הישיבה מרן הגרי"ג אדלשטיין,
התייחס למצבו של המשגיח בשיחה בישיבת
פוניבז' ואמר" :רבנו המשגיח לא חש בטוב
והרבים צריכים לו .כעת הוא בבית החולים
במצב קשה מאוד" .הגרי"ג הוסיף" :כל בני
הישיבה צריכים להתחזק ולהוסיף בתורה
ויראה .להתפלל בכל תפילה עבור רבנו אליעזר
בן יוכבד שהשם ישלח לו רפואה שלמה".
תלמידי ישיבת פוניבז' הגיעו מספר פעמים
בימים האחרונים לקברו של המשגיח הגאון
הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל ,סבו של
המשגיח שם זעקו בתפילה לרפואתו .בהוראת
מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ,הוחלט
להוסיף את השם 'רפאל' לשמו של המשגיח.
בהוראת גדולי ישראל ,הציבור נקרא להמשיך
להתפלל ולעורר רחמי שמים לרפואת רבי
רפאל אליעזר בן יוכבד לרפואה שלמה בתוך
שאר חולי ישראל.

י"ז באלול תשע"ז 8/9/17

ללמעלה מ 300-לוחמים של ארגון דעא"ש ,עם  330נשים וילדים תקועים במדבר הסורי
בתוך  17אוטובוסים ,כ 160-ק"מ מאזור דיר א-זור .לוחמי דעא"ש התפנו מאזורי הקרבות
מול צבאות לבנון ,סוריה וחיזבאללה ,לאורך הגבול בין סוריה ולבנון ,לאחר הסכם שהושג
בין צבא לבנון וחיזבאללה ודעא"ש .מטוסים אמריקנים הפציצו את הדרך בה שיירת המפונים
נעה בכדי למנוע את הגעתם לדיר א-זור ,למנוע מהם לתגבר את כוחות דעא"ש הנלחמים
באזור .חיל האוויר האמריקני הפציץ גם כלי רכב של דעא"ש שניסו להגיע לשיירה ולחלץ
את הלוחמים ובני משפחותיהם .הכוחות האמריקנים מצניחים אל הנצורים מזון ומים.

ארה"ב :אלימות שמאלנית מתועדת
ארגון השמאל אנטיפה כבר תועד בעבר בהתנהלות אלימה נגד מי שחושבים אחרת
מהם .פעיל שהגיע בעבר להפגנת אנשי הארגון בבוסטון כשהוא עטוף בדגל ישראל זכה
לקריאות" :גזען מטונף ,תעוף מהעיר שלנו" .אלא שנראה כי הסרטון שפורסם אמש
ברשתות החברתיות ,מביך עוד יותר את העומדים בראש הארגון .בסרטון נראים פעילי
הארגון במהלך הפגנה שגרתית ,כשהם מכים באכזריות רבה עובר אורח תומך טראמפ.
הסרטון הקשה הצליח לגרור תגובה מאחד ממוקדי הארגון בבוורלי הילס" :אני מודאג
שהסרטון הזה של פעילי אנטיפה מכים תומך טראמפ בן  16יגרום לציבור להפנות לנו גב",
פרסם המוקד ללא מילת התנצלות אחת.

Spring
2017

כל הבית

פרפקט
ליין

25,000

₪

כולל מטבח כולל גרניט פורצלן כולל דלתות כולל חדר אמבטיה
כולל מע"מ  /דירה עד  100מ"ר  /לא כולל את עבודת השיפוץ

דלת אפוקסי
משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.
ניתן להשיג עם צוה .ר
בגדלים  90/80/70/60ס"מ.
בצבעים  :לבן

827

דלת מבצע
עד ג

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,
ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60
בגוונים :מולבן ,וונגא

499

₪

מר המלאי

דלת בייסיק

דלת חלונות

משקוף פלסטי עגול  /יש .ר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.
ניתן להשיג עם צוה .ר
ניתן להשיג בגדלים:
 60/70/80/90ס"מ
ניתן להשיג בגוון אגוז

משקוף פלסטי עגול  /יש .ר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.
ניתן להשיג בגדלים:
 70/80/90ס"מ
ניתן להשיג בגוונים

649

₪

₪

839

₪

מקלחון הזזה

מקלחון חזית  2דלתות

מקלחון פינתי מרובע

אמבטיון כנף

פרופיל ניקל מרובע,
ניתן להשיג :זכוכית שקופה,
פפיטה ,פסי רוחב.
מידות 70/80/90 :ס"מ

מקלחון חזית  2דלתות
פתיחה החוצה ופנימה
ניתן להשיג :זכוכית שקופה,
פפיטה ,פסי רוחב.
מידות :רוחב עד  121גובה185 :

דגם  2 ,ELדלתות,
ניתן להשיג :זכוכית ,פפיטה.
מידות 70/80/90 :ס"מ
פרופיל ניקל

כנף כפול  +מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת
ניתן להשיג :זכוכית שקופה,
פפיטה ,פסי רוחב
מידות 120 :ס״מ

מחיר ל 80-ס”מ:

מחיר למזומן:

מחיר ל 80-ס”מ:

490

₪

721

542

₪

₪

499

₪

בתוקף עד 30.5.17
 28.2.17או עד גמר המלאי .אספקה ממלאי ,מלאי קיים  3,000מ”ר 200/יח' .על פי מפרט ,בכפוף לתקנון החברה .התמונות להמחשה בלבד.
31.9.17

סניף
ראשל"צ
סניף בני ברק

רחוב סחרוב  ,14טלפון,03-9414392 :
א'-ה'  ,09:30-19:30ו' 09:00-13:30

סניף
אשדוד

רחוב הבושם ( 7מתחת למרכז הישראלי לריהוט),
9:00-14:00
שעות פתיחה.
09:00-20:30ו'ו’09:00-13:30
א’-ה’ה' ,9:30-19:30
 08-8562894א'-
טלפון.

שדה קטל :הוריקן המחבלת הפלסטינית
אירמה בדרך לפלורידה תגורש מארה"ב לירדן
 23שנה אחרי שהגיעה לארצות הברית,
סופת ההוריקן ממשיכה לפגוע בארה"ב :מאות אלפים
פונו מבתיהם ,שמונה בני אדם נהרגו באיים ונזק עצום
נגרם  השירות המטארולוגי האמריקני" :עדיין מוקדם
מכדי לקבוע מה תהיה פגיעתה הישירה של אירמה על
ארה"ב היבשתית"
ברוך ברגמן
לאחר שפגעה בטקסס ובמדינות נוספות ,הגיעה
השבוע סופת ההוריקן גם לפוארטו ריקו ,שם ירדו
גשמים עזים ומאות אלפי אנשים נותרו ללא חשמל.
 50אלף מהם נותרו גם ללא חיבור למים .קודם לכן,
נרשמה בריחה המונית מאזורים בהם אמור ההוריקן
לפגוע .בחנויות נצפו מדפים ריקים ממזון וגם
ישראלים רבים המתגוררים במיאמי ,התפנו מביתם
עד חלוף הסערה
הסופה ,הקרויה אירמה ,נחשבת להוריקן בדרגה
חמש ולאחת מהסופות החזקות ביותר אי פעם.
הסופה ,לפי המומחים ,עשויה להיות גם אחת
ההרסניות ביותר.
שר הפנים של צרפת ,שבשליטתה נמצאים כמה
מהאיים שנפגעו ,מסר כי "לפחות שמונה בני אדם
נהרגו בטריטוריות של ארצו ו 23 -נפצעו" .מרכז
ההוריקנים הלאומי של ארה"ב תיאר את ההוריקן
כ"בעל פוטנציאל קטסטרופי".

ראש ממשלת האיים אנטיגואה וברבודה ,גסטון
ברון ,אמר כי " 95%מהמבנים בברבודה נפגעו שעה
שעין ההוריקן חלף ממש מעל מרכז האי ,בו מתגוררים
 1,600בני אדם" .לדבריו "כ 1,400-בני אדם נותרו
חסרי בית .או שהבתים נהרסו לחלוטין או שהם נותרו
ללא גגות" ,אמר ברון" ,המצב באמת נורא".
ברון הוסיף רשת ל BBC-כי ברבודה נראית כמו
שדה קטל מוחלט וכי תשעה מכל עשרה בניינים נפגעו
קשות ,רבים מהם נהרסו לחלוטין" .טסנו לברבודה
וראינו רק עיי חורבות .זה היה אחד מהמחזות
הכואבים ביותר שראיתי את פעם" ,אמר.
"עדיין מוקדם מכדי לקבוע מה תהיה פגיעתה
הישירה של אירמה על ארה"ב היבשתית" ,אמרו
בשירות המטאורולוגי" .עם זאת ,באזורים שבמסלול
ההוריקנים ,כולם צריכים לוודא שברשותם המדריך
להתנהגות במקרים כאלה" .ריק סקוט ,מושל פלורידה,
הכריז על מצב חירום בכל  67מחוזות המדינה.
"הוריקן אירמה הוא סופה רבת עוצמה ומסכנת חיים,
ועל פלורידה להיות מוכנה" ,אמר סקוט בהודעה.

רסמייה יוסף עודה בת ה 70תגורש לירדן,
לאחר מאבק משפטי שנפתח נגדה בטענה כי
הסתירה את עברה
אלי מזרחי

רסמייה יוסף עודה ,ילידת הכפר ליפתא
הסמוך לירושלים ,הואשמה ברצח שני
אזרחים ישראלים בפיגוע בשופרסל
ברחוב אגרון שבירושלים לפני  48שנים.
כשהייתה פעילה צעירה בשורות 'החזית
העממית' ונשלחה להטמין מטען נפץ
בשקית סוכריות בסופרמרקט .הפיצוץ
גבה את חייהם של שני סטודנטים
ישראלים :לאון קנר ואדי יופה.
כשנתפסה ,הואשמה עודה ברצח ונגזרו
עליה שני מאסרי עולם .עשור לאחר מכן,
היא שוחררה במרס  1979במסגרת עסקה
לשחרור החייל השבוי אברהם עמרם.
אז עברה לירדן ו 15 -שנים לאחר מכן
היגרה לארה"ב ,ולפני  13שנים אף קיבלה
אזרחות אמריקנית.
לאורך השנים השקיעה את זמנה
ומרצה כמנהלת בארגון 'פעולות רשתיות
של ערבים אמריקאים' במסגרתו תקפה
דרך קבע את ישראל .ייתכן שפעילות זו

הביאה להסתבכותה .לפני  7שנים פשטו
סוכני  FBIעל משרדי הארגון ולאחר
חקירה ובדיקת חלק מהמסמכים ,נודע כי
עודה מעולם לא הצהירה במסמכי בקשת
ההגירה שלה על כך שהייתה אסירה
בכלא ישראלי ,ובכך למעשה הונתה את
הרשויות ועברה עבירה פדרלית.
לפני שנתיים וחצי ,הוגש נגדה כתב
אישום וחבר מושבעים פסק נגדה .גזר
דינה היה מאסר של שנה וחצי שלאחריו
תגורש.
עודה ערערה וערעורה התקבל לאחר
שטענה כי הסתרת הידע נבעה מפוסט
טראומה שנוצרו מעינויים קשים בכלא
הישראלי .בהתנהל משפטה החוזר,
התקיימה פעילות ענפה להסטת הדיון
הציבורי מה'טעות' שבהסתרת המידע
לאפיק ה'לגיטימיות' של הפיגוע בהיותו
'התנגדות לכיבוש'.
בין התומכים בעודה היה גם ארגון
השמאל היהודי האמריקני 'הקול היהודי
לשלום'.

המלחמה הקרה קרבות הנהגה
ב'מרצ' :הועידה
תכריע מי בראש

כמה שעות לפני מועד
הקונסוליה
פינוי
הרוסית מסן פרנסיסקו
לאור הוראת ארצות
הברית ,היתמר עשן
שחור מאורבת המקום
העובדים לא איפשרו
לכוחות הכיבוי לגשת
אלי מזרחי

סבב נוסף בכיפופי הידיים בין הממשל
האמריקאי למקבילו הרוסי :ארצות הברית
הורתה לרוסים לפנות את מבנה הקונסוליה בסן
פרנסיסקו כשהיא מבהירה כי בתוך  48שעות
ייכנסו כוחות אמריקאים לעריכת חיפושים
בקונסוליה ובבתי הדיפלומטים.
צעד זה בא כתגובה ל 755דיפלומטים
אמריקאים שגורשו מרוסיה לפני כחודשיים.
ריק סמית ,סוכן ה FBI-שעמד בראש צוות
המודיעין הרוסי של בסן פרנסיסקו ,אמר:
"ישנה הבנה של הממשל שהרוסים היו מעורבים
בפעולות מודיעיניות שבוצעו בקונסוליה,
פעולות שמתקיימות עשרות שנים".
כמה שעות לפני מודע הפינוי ,היתמר עשן
שחור מארובת המבנה ,כוחות הכיבוי שנזעקו
למקום ,שמעו מעובדי הקונסוליה כי העשן
מגיע מהאח בבניין .כוחות הכיבוי הוסיפו כי
לא ידוע מה שרפו אנשי הקונסוליה ,ביום שבו
הטמפרטורות בעיר הגיעו ל 35-מעלות.
במשרד החוץ האמריקאי הבהירו כי בכוונתם
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"לאבטח ולשמר את הנכסים בהתאם לאחריות
המוטלת עלינו" ,שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב,
אמר" :תהיה לנו תגובה קשה לדברים שבאים
משום מקום כדי לפגוע בנו ,הם מונעים אך
ורק מרצון לפגוע ביחסים שלנו עם ארה"ב.
נגיב ברגע שנסיים לנתח את המצב ,זה התחיל
בממשל אובמה כדי לדרדר את יחסי רוסיה
וארה"ב וכדי לא לאפשר לטראמפ לקדם
רעיונות בונים ולמלא את הבטחת הבחירות
שלו".
מספר הנציגויות הדיפלומטיות של רוסיה
בארצות הברית פחת לשלוש ,זהה למספר
הנציגויות של ארצות הברית ברוסיה" :המהלך
נעשה ברוח השוויון ,בחרנו לאפשר לרוסיה
לשמור על חלק ממשרדיה ,בניסיון לעצור את
ההידרדרות ביחסים".
ארצות הבריתה הודיעה כבר לפני כחודש כי
תצמצם משמעותית את שירותי הנפקת הוויזות
ברוסיה ,כבר כעת כל אזרח רוסיה המבקש
לבקר בארצות הברית צריך להגיע למוסקבה,
לאחר שארצות הברית הפסיקה את שירותי
הויזה בשאר נציגותיה.
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בית הדין של התנועה קבע כי ועידת המפלגה תתכנס
בתוך כחודש ותכריע האם יוקדמו הבחירות להנהגת
המפלגה  אבי דבוש ,אחד העותרים" :עלינו להיות
ערוכים לכל אפשרות של הקדמת הבחירות"
זאבי סגל
בית הדין של מפלגת 'מרצ' קבע ,כי בתוך
כחודש על מוסדות המפלגה לכנס את הועידה
ולהצביע על הצעת החלטה ולפיו יוקדמו
הבחירות להנהגת מרצ .מדובר בעתירה שהגיש
פעיל המפלגה אבי דבוש המביע עמדה ולפיו
בנקודת הזמן הנוכחית בו עומדת הפוליטיקה
הישראלית ,הרי שעל המפלגה להיות ערוכה
לכל תרחיש של בחירות בזק ולהיערך לכך
מבעוד מועד.
דבוש הממוקם במקום ה 8 -ברשימת
המפלגה לכנסת ,מבקש להעמיד להצבעה
בפני חברי הוועידה את השאלה הבאה" ,האם
יוקדמו הפריימריז להנהגת המפלגה ,או שמא
לקיימן במועדן הקבוע בתקנון המפלגתי".

יצוין ,כי חבר הכנסת עיסאווי פריג' עתר
לבית הדין של המפלגה נגד הצעתו של דבוש
ומשעתירה זו התקבלה הרי שאז פנה דבוש
להגשת ערעור למוסדות המפלגה ומשכך נקבע
דיון בהרכב נרחב של שבעה שופטים שקבעו
ברוב דעות (ארבעה מול שלושה) ,כי על
המפלגה להכריע בעניין בתוך כחודש.
דבוש הגיב על ההחלטה ואמר ,כי "מדובר
בניצחון השכל הישר .כל הטריקים והשטיקים
כשלו .יש לנו אחריות להתארגן ,על מנת
לחזור להיות כוח פוליטי משמעותי בישראל.
בשבר החברתי והמדיני העמוק הקיימים כיום
בישראל ,זו בשורה .אני מצפה מועידת מרצ
לקבוע מועד קרוב לבחירות פתוחות להנהגת
מרצ".

שנה טובה ומתוקה
קולקציית החג של רנואר
עכשיו בחנויות
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בביקור ב"מיר" ברקת גילה מתי רוזנשטיין וקלרמן לא
בעירייה ,ההתבטאות של הגרמ"ד סולובייציק בשמחת בית
גור ,רב העיר העתיקה שוחרר מבית חולים אחרי הברכה
שקיבל ובאמשינוב גילו את סערת הבראקל
בימים אלו מגיעים מרנן האדמו"רים לריכוזי
החסידים בארץ לקבל את הקהל לקראת הימים
הנוראים .האדמו"ר מצאנז ביקר השבוע בחיפה
שם קיבל במעונו גם את ראש העירייה יונה יהב וכן
ביקר השבוע אצל חסידיו בבית שמש ,בני ברק וברכפלד,
האדמו"ר מויז'ניץ קיבל את חסידיו בביתר ,ירושלים
וברכפלד .והאדמו"ר מנדבורנה ביקר אצל חסידיו בירושלים.
בחצרות בעלזא וגור המנהג שונה ,שם כלל החסידים
מכל הארץ
מגיעים אל
האדמו"רים
בירושלים,
כ א ש ר
החסידים
קובעים תור
וממתינים,
ל פ ע מ י ם צילום :אלי דויטש
שעות ארוכות ,מחוץ לחדר הרבי.
ראש ישיבת בריסק הגרמ"ד סולובייצ'יק חרג ביום
שלישי אחרי הצהרים ממנהגו שלא להשתתף
באירועים ושמחות ,והגיע להשתתף בשבע ברכות
האחרון והמרכזי בשמחת נישואי נכדו של האדמו"ר
מגור ,והתבטא "איך האב זאך אונגשריינגט צו מכבד זיין
גר  -גור" ("התאמצתי כדי לכבד את חסידות גור").
המקובל הגר"ד קוק מטבריה בירך השבוע בהידור
בישיבתו את הברכה של "הנותן לשכוי בינה"...
מכיוון ששמע קול של תרנגול .מתברר כי מאחר
והגר"ד קוק מאוד מחמיר ומקפיד על דעת הגר"א אף
שלא נפסקה להלכה ,ולפיה בכדי לברך את הברכה צריך
לשמוע קול של תרנגול ובדיעבד לשמוע קול ציוץ הציפורים
אבל אם לא שמע לא יברך .עד כה מידי בוקר הרב קוק היה
יוצא מחוץ לישיבתו בכדי לשמוע את קול ציוץ הציפורים
ולברך את הברכה בדיעבד.
השבוע ,אחרי שכמה מבני הישיבה בנו לול לתרנגולים תחת
חלון חדר הרב ,שמע הרב לפנות בוקר קול תרנגול ובירך
בהידור ולכתחילה את ברכת "הנותן לשכוי בינה".
רגע מעניין נרשם בעת ביקורו של ראש עיריית
ירושלים ניר ברקת בישיבת מיר בבית ישראל
לפני כשבוע ,ראש העיר התעניין אצל ראשי
הישיבה על זמני הלימוד בהיכל הישיבה ,ועל לימוד
בחברותות ,והביע התפעלות עצומה .חבר המועצה שלמה
רוזנשטיין אמר לראש העיר "אדוני ראש העיר ,גם לי יש
כאן חברותא קבועה כל יום ,אני וישראל קלרמן לומדים כאן
יחד בקביעות" .ראש העיר התעניין "יש לכם קביעות? באיזו
שעה?" רוזנשטיין השיב "כבר כמה שנים בין  9:00ל10:00-

בבוקר" .ברקת הגיב בהומור "אני רושם אצלי ,סוף סוף אדע
מתי אני יכול להיות בטוח שאתם לא בעירייה".
במלאת
ש ל ו ש
ש נ י ם
לפטירתה
לאחר מחלה קשה
של הרבנית חנה
שטיינמן ע"ה ,בתו
של מרן שר התורה
הגר"ח קניבסקי ,וכלתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל
שטיינמן ,הגיע השבוע ביום היארצייט יבדלחט"א אביה מרן
הגר"ח לקברה בבית החיים שומרי שבת בבני ברק יחד עם
חתנו הגאון רבי שרגא שטיינמן לתפילה ואמירת קדיש.
אחד המקורבים ניצל את ההזדמנות וסיפר למרן הגר"ח:
"הרב של העיר העתיקה רבי אביגדור נבנצאל מאושפז
בבית חולים ,הוא מבקש ברכה" .הגר"ח התעניין על מצבו,
בירך והתפלל לרפואה שלמה .בהמשך השבוע שוחרר
הגר"א נבנצאל מבית החולים ,אך הוא עדיין זקוק לתפילות
להחלמתו השלימה .למרות חולשתו שיגר מכתב לגדולי
ישראל ממיטת חוליו על מתווה הכותל ,נושא שנמצא בנפשו
של הרב.
צילום :דוד זר.
באמשינוב גילו מעט באיחור את סערת עופות
ה"בארקל" בהודעה בקו של החסידות נאמר
השבוע" :אי אפשר לומר שהעופות הקיימים
בשוק כיום אסורים .אך אם אפשר ללא קושי מיוחד
להשתמש בדברים שאין בהם בעיה ,רצוי לעשות זאת,
מדובר בהודו או בשר בקר" .גורמים המקורבים לחסידות
אומרים כי שמכיר את לשונו העדינה של האדמו"ר מדובר
ברמז ברור לחסידים
שלא לאכול כרגע
עופות רגילים ,ואכן
לקראת
בהזמנות
החגים הסירו את
האפשרות של הזמנת
עופות.
בתוך כך השתתפו
גאב"ד
השבוע
מגדולי
קרלסבורג
ששוהה
הפוסקים
בימים אלו בביתו
והגר"מ
במירון
בדיון
ברנדסדופר
בציון הרשב"י על
העוף החדש ,במהלכו צילום :אלימלך גרסטל
אמר כי העופות שהביאו העסקנים הם צבועים ,במקום התנהל
ויכוח האם העופות שהביאו העסקנים לדיון הם צבעוניים
במקור כמו העוף הבאלדי או שצבעו אותם בצבע .אלימלך
גרסטל שנוכח בדיון אומר ל'כל ישראל'" :אחד מהעופות
התגלה בוודאות כעוף צבוע בצבע ,הרב ברנדסדופר הוכיח
להם בוודאות שחלק מן הנוצות לא נצבעו כראוי" .גרסטל
מוסיף "לפי הערכות מטרת העסקנים התומכים בעוף
הבארקל כעוף כשר הייתה להטעות את גאב"ד קרלסבורג
לפסוק כי העוף החדש הוא כמו כל העופות הרגילים".
עצרת תפילה והתעוררות התקיימה השבוע
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יענקי קצבורג

בקהילה החרדית בעיר ראשון לציון לרפואתו של רב
הקהילה הגאון רבי משה נחשוני ,שאושפז לאחר אירוע קשה
במצב בינוני ,בבית החולים 'אסף הרופא' .התפילה נערכה
בבית מדרשו 'שער אפרים' בראשון לציון במעמד רבני העיר
שקראו פרקי תהילים להחלמתו .אחד ממקורביו של הגר"מ
נחשוני אומר ל'כל ישראל' כי "ברוך השם התפילות עוזרות
ומגדירים את המצב כנס רפואי .בזכות התפילות יש שיפור
במצבו של הרב שפונה בליל חמישי לבית החולים 'אסף
הרופא' לאחר אירוע מוחי ".בימים האחרונים הגיעו לבקרו
בבית חולים רבה של באר יעקב הגאון רבי אברהם יעקובזון,
הגאון רבי מאיר פרנקל גאב"ד יבנאל וכן הרב פדידה רב בית
החולים .הגרי"ד גרוסמן התקשר ובירך ברפואה שלימה.
הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל על הגאון רבי משה בן
שאשא לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.
הגרמ"י שניידר ,החברותא של מרן ראש הישיבה
הגראי"ל שטיינמן ,פרסם השבוע דברים בשם
מרן" :אשר זכינו בחסדו ית"ש להיכנס לחודש
הרחמים והסליחות עם מלכינו עטרת תפארתנו
בראשינו .אין אנו יכולים להתחיל להודות לבורא ית"ש על
חסדו הגדול עמנו .הרי זה אלול אחר לגמרי כשהאבא אתנו
ומרוממנו ומדריכנו היאך להתכונן לימים הנוראים הבעל"ט.
על הכול אנחנו מודים לך ומברכים אותך ,יתברך שמך בפי
כל חי תמיד לעולם ועד .וכפי שזכינו בשבוע שעבר בראש
חודש אלול לשמוע
מפי קדשו של
רבינו".
וכך היו דבריו
כותב הרב שניידר,
"כשנשאל במה
להתחזק
ראוי
בימי האלול .השיב
מתחילה בשאלה –
במה לא? ובאמת.הגראי"ל השבוע – צילום :בחדרי חרדים
כאן כבר מונח הכול .אך בכל זאת כשבקשו שרוצים לשמוע
דבר מסוים להתמקד בו ,כפי שבכל שנה אומר רבינו .אמר
בהאי לישנא – 'לערנען ,לערנען ,לערנען'( .ללמוד ,ללמוד,
ללמוד) סיים הרב שניידר את המסר ממרן ראש הישיבה.
שר הבריאות יעקב ליצמן הגשים לפני כחודשיים
את משאלת ליבו של ילד חולה סרטן ,הילד ביקש
להיפגש עם השר ולהודות לו על ש"הוא עוזר לי
להיות בריא" וכמו כן ביקש לקבל ש"ס חדש משלו,
ואכן המשאלות הוגשמו ,אך למגינת לב כולם ביום שישי
ערב שבת פרשת כי תצא נפטר הילד ,דודי מילר ז"ל ,תלמיד
ת"ת בוסטון בבני
ברק .השר לא שכח
והגיע לנחם את
הוריו.

ילד
של אבא,
אתה לא לבד!
אבא יודע בדיוק
מה אתה צריך
רק תבוא ותבקש...

אומן אומן ראש השנה
רבי נחמן  -השליח שלך אצל אבינו שבשמים
בריאות שלום בית זיווג פרי בטן נחת מהילדים
שמחה ושלוה ברכה והצלחה שפע פרנסה

שנה חדשה ומאושרת מתחילה אצל רבי נחמן באומן

מגוון טיסות סדיר וצ'רטר ן פריסת רשמים בכל הארץ ן הנחות לילדים

www.ntours.net info@ntours.net
טיסות
קברי צדיקים
לכל העולם
באירופה

קבוצות
מאורגנות

נסיעות
פנים

לינה
ואירוח

שירות
ומקצועיות

לפרטים והרשמה:
משהו נפלא קורה לך!

02-633-8444

סניף ראשי ירושלים :עבודת ישראל  1ו סניף מרכז :חברון  27בני-ברק ו סניף אלעד :אבן גבירול  18ו סניף דרום :הרצל  24אשקלון

נעמי קצבורג

חויה של פעם בשנה! הזדרזו להירשם!

לבריאות

עריכה :הילה פלאח

*

ילדי המשקפיים

אילו משקפי ראיה לילדים
מומלצים?

>

משקפי  SCREENנועדו
להפחית את הנזקים
הנגרמים לעין מפליטת
קרינת האור הכחול ממסכי
מחשב ,טלפונים ניידים ועוד
www.sette.co.il

>
Werubel Optic
 - Juniorחנות

 BEN Xמשקפי ראייה
ילדים – eyeoptic

>

אופטיקה לילדים

>

משקפי  screenלילדים
www.sette.co.il

>

>
 – Nanoמשקפיים יפים
וחזקים במיוחד לגיל הרך ,גן
ובית ספר

 - MOJOאופטיקה
לילדים ולנוער

כשילדים זקוקים למשקפיים לא תמיד הם
מקבלים את השינוי בצורה חיובית ,בעיקר כאשר
"הגילוי" מגיע רגע לפני פתיחת שנת הלימודים
או הכניסה לגן ,ואפילו תוך כדי שגרת הלימודים.
ד"ר שמואל לוינגר ,מנהל רשת המרכזים הרפואיים
"עיניים" ומרכזי אופטיקה "עיניים" ,ממליץ על
בדיקות ראייה לילדים על מנת להכין אותם בצורה
המיטבית לשנת הלימודים ומצרף עצות כיצד
לשמור על הראיה של הילדים במהלכה ,כיצד
להקל על ילד הזקוק למשקפיים את המעבר אליהם
מבחינה רגשית וחברתית?

כאשר הילד מתבשר על כך שהוא זקוק

למשקפיים ,מומלץ ליצור אווירה וסביבה תומכת,
לדוגמא ,לערוך בשיתוף עם הגננת "אירוע" לכבוד
המשקפיים ,במסגרתו תוכן עוגה בצורת משקפיים
ויחולקו לילדים סוכריות בצורת משקפיים או
משקפי משחק.
מומלץ להזמין לגן אח/אחות בוגרים או

הורה מרכיב/ת משקפיים שיספרו על חוויה חיובית
שלהם.

- Werubel Optic Junior
אופטיקה לילדים Miraflex

באירוקה

>
קידו פלקס סגול לבן
פסים -אופטיקיד

יותר ויותר ילדים נראים מצוידים במשקפי ראייה  איך לגרום לילדינו לאהוב משקפיים חדשים ולקרוא
היטב?  ד"ר שמואל לוינגר" :כ 19% -מהילדים זקוקים למשקפי ראייה ,מתוכם רק כ 15% -מרכיבים
משקפיים בפועל וכ 4% -הינם בעלי מספרים נמוכים ,והם מצליחים לתפקיד בלי משקפיים .עד גיל  6חובה
לבצע בדיקת ראייה מקיפה אצל רופא עיניים בנוסף לבדיקת אופטומטריסט"

כאשר קיים חשד כי הילד סובל מבעיית ראייה
חובה לבצע את הבדיקה עצמה אצל רופא עיניים
מומחה לילדים במרפאת עיניים לילדים ,המצוידת
בציוד ייעודי ,כגון :משחקים ,צעצועים וציוד
בדיקה מתאים ,על מנת להקל את תהליך הבדיקה.

>

>

משקפי הראייה

של RAY-BAN

>

 – lupo&coעינית

hila@kav-itonut.co.il

קידו פלקס לילדים -
להשיג באופטיקיד

>

מומלץ להתאים משקפיים בעלי עדשות

מחומר פלסטי מיוחד שעמיד בפני שברים בכדי
למנוע פציעה של אזור העיניים בעת נפילה .מומלץ
לבחור משקפיים יציבים ונוחים ,המותאמים
לניידות ולשובבות המאפיינת גיל זה.
ככל שהילד גדל ,הוא מודע יותר למגמות

אופנתיות ואז מתאימים לו דגם שיאהב להרכיב.
לגילאי  6עד  9שנים מומלץ דגם בעל צורה
אובאלית ואופנתית יותר .לגילאי  9ומעלה מומלץ
דגם שצורתו אליפטית ,המועדפת על גיל זה.
 על מנת שהמשקפיים יהיו חביבות על הילד
 ניתן לבחור במסגרת משקפיים שיש עליה דמותאהובה עליו ,כגון פו הדוב .לחילופין ניתן לעטר את
המסגרת משני צדיה במדבקה.
אפשר גם לקשט את קופסת המשקפיים

באמצעות הדבקת מדבקות ,חרוזים וכדומה.

>

רשת משקפיים 280

לדברי ד"ר שמואל לוינגר" ,על פי נתונים בעולם,
ההערכה היא כי כ 19% -מהילדים זקוקים למשקפי
ראייה .מתוכם רק כ 15% -מרכיבים משקפיים
בפועל וכ 4% -הינם בעלי מספרים נמוכים ,והם
מצליחים לתפקיד בלי משקפיים .ההערכה היא כי

מתוך כמיליון משקפי ראייה הנמכרים מדי שנה
בישראל ,בין  15%ל 20% -הם משקפי ראייה
לילדים ,כלומר כ 170,000 -משקפי ראייה לילדים
מדי שנה".
מעבר לקריאה מהלוח ,החזרה ללימודים
מחייבת קריאת חומרים רבים ואימוץ בלתי
פוסק של העיניים .מחקרים רבים מצביעים על
קשר הדוק בין קריאה ממושכת לבין התפתחות
קוצר ראייה .קריאה בתנאים לא נכונים עלולה
לפגוע בראייה ואף להעלות את המספר.
ד"ר שמואל לוינגר מתייחס גם לקריאה נכונה של
הילדים:
			
 .1קריאה בתנאי תאורה אופטימאליים :תאורה
הדומה ככל שניתן לתאורה טבעית (לא נורות ניאון
או נורות מסנוורות).
 .2מדי  30-45דקות של קריאה רצופה ,חשוב
לעשות הפסקה בקריאה למשך מספר דקות .במהלך
ההפסקה ניתן לעצום את העיניים ולכסותן עם
כפות הידיים על מנת להרגיען .עם פקיחת העיניים,
מומלץ למקד את המבט לאובייקט מרוחק ,על מנת
ל"שחרר" ולהרפות את שרירי העיניים.
 .3ישנה נטייה "לשכוח" למצמץ במהלך הקריאה,

דבר הגורם להתייבשות העיניים וכתוצאה מכך
לטשטוש ראייה ,צריבה בעיניים ,עייפות ועוד.
בכדי להפחית את התופעות הללו ,כדאי להגביר
את המצמוץ באופן מודע ולהגיע לקצב שבו אנו
ממצמצים ,כאשר איננו קוראים ( 12-15מצמוצים
בדקה).
 .4מומלץ להיבדק אצל אופטומטריסט לפחות פעם
בשנה ,גם לילדים אשר אינם מרכיבים משקפיים.
 .5מומלץ להצטייד במשקפי שמש החוסמות את
קרינת ה UV -ב 100%-ולהרכיבם בדרך לבית
הספר ,בהפסקות ובחזרה מבית הספר.
 .6ילדים המרכיבים משקפיים לקריאה מהלוח
בלבד ,חייבים להצטייד בנרתיק קשיח ,על מנת
שיוכלו לאחסן את המשקפיים בזמן ההפסקות ובכך
לשמור על תקינות המסגרת ועדשות המשקפיים.
לדברי ד"ר לוינגר" ,עד גיל  6חובה לבצע בדיקת
ראייה מקיפה אצל רופא עיניים בנוסף לבדיקת
אופטומטריסט ,זאת משום שיש צורך במהלך
הבדיקה להשתמש בטיפות להרחבת אישונים וכן
בשל העובדה שישנם ליקויי ראייה נפוצים אצל
ילדים ,כגון פזילה ועין עצלה המחייבים טיפול
מוקדם ככל שניתן".

סל תרופות
חברת התרופות "כצט"
משיקה :קלציצ'ו  - D3בטעם מנטה
מרענן ,טבליות לעיסה המכילות סידן
וויטמין  .Dמומלצות על ידי העמותה
הישראלית לאוסטיאופורוזיס ובעלות
תו עמותה של האיגוד הישראלי
לסכרת .מחיר ברשתות הפארם ובבתי
המרקחת ₪ 60 :ל 60 -טבליות
()CTS
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מותג פלוריש הישראלי משיק את "דוביס"
סוכריות ג'לי רכות בטעם תפוז  -לימון,
מועשרות בויטמין סי ,אבץ וביופלבונואידים
 אנטי אוקסידנטים מהצומח ומופחתי סוכר לחיזוק המערכת החיסונית לקראת עונתהמעבר .ניתן לרכוש ברשתות הפארם ובתי
המרקחת במחיר של  .₪ 65כשרות :בד"צ
העדה החרדית

טבע ישראל מציגה :זום ,תוסף תזונה
יחודי אשר פעילותו בהקלה על
מגוון מתסמיני הפרעות קשב וריכוז
בילדים נבדקה במחקרים קליניים.
לכבוד החזרה לביה"ס יימכר בהנחה
של  25%במרבית נקודות המכירה.
המבצע בתוקף  1/9-1/10או עד גמר
המלאי

אפשר לחשוב

זי קייש

תשבץ
תשבצים ///
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ציר,שליח,רץ ז)מהיר.1 .
איוב ח
___" (
"ראשיתך
קטן.
מועט,דבר
נה ) :דבר
בכסילים"
מ____
"נשמעים
גערה.
ה____" (נדרים.1.1
ועלון אחר
או מז
רתיחת רוטב בשר
המלח
(ישעיה טז א)
"שלחו ___"
מושל.5
העונש באהבה וביחוד :הודאה בצידקת השם.
קבלת
בדין,צודק" .את .2
(ישעיה טז א)
___"
"שלחו
מהיר.
ציר,שליח,רץ
.5
סמיכות)
בלשון
יז) (לא
(קהלת ט
על נה) :
(נדרים
ה____"
לח ועל
מד)
כו
(ויקרא
זאת"
___
"ואף
הקודמים.
הדברים
נוסף
.5
א)
כה
(דברים
ה___"
זכאי
.7
יח ).מתי נערך מבצע "צוק איתן"?
ממתי עד
.1
(עבודה זרה
"מקראות של ____ הדין"
מעלה קושיה.
.2
ם הקודמים.
כד)
גדולה.
מצרה
קד).בפיו .3של מי שניצל
שמחה
קריאת
.8
מה החל המבצע?
ב___ רוחו" .2
בעקבותטו)
(ישעיה יא
"הנהר
עוצם,עוז.
כה א)
(דברים
ה___"
הש"ס "את
בדין,צודק.
____ פה" זכאי
(ויקרא כו מד) .7עוות,אי יושר" .ממך .7
שבת
(רש"י
מהפך"
ה____
(משלי דדרך
"שכן
ותקרא
בגדיה
את
"עתליה
מרד.
"ממך ____ .9
ז)
קכד
(תהלים
נמלטנו"
ואנחנו
נשבר
"ה____
הגדול הזה"
אכן,אמנם ____" .עם -חכם ונבון.3הגוי
גדולה.א כט ו).4
בפיו של
קריאת שמחה
מצרה(שמואל
שניצלוטוב"
מי אתה
"____
תמים,נאמן,צדיק.
אנשים לשם.3.8
התחברותכד)
פה" (משלי ד
רקטות לעבר ישראל?
מדוע נורו
(מלכים
ם לשם מרד___ .
ל___" (משלי כה ג)
"שמים
נמלטנו"  .9גובה.
(דברים ד ו)
(תהלים קכד
"מהואנחנו
נשבר
"ה____
(סוטהז)כב) :
ואעשנה"
חובתי ____
ב,עוד.
שו
בגדיהב יא יד).4
___"את
"עתליה
חדרו מחבלים חמושים מעזה
"____ שקבעו .4
"שמיםאלא
דבר ש____
"ולא בכל
(ישעיה ה ו)
גזר"____-
"ואשיתהו
בדיו"(משלי .10
דרכיםכ ה)
באילו(כלים
בנדבך"
עץ,בול -עץ.
שדה מוזנח ושמם.5 .
כה ג)
ל___"
גובה.
כתב,העלה על הכתב.9 .
.10יד)
_" (מלכים ב יא
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 .12מפרשיות השבוע.10 .
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..11
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כיצד
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כ___"לב ז)
(ישעיה
רעים"
אותיות) כליו
"ו___
נבל,רשע.
___" .18
(ישעיה ה
"פרסות
צור,סלע קשה.
16
תיות)
מהומה,החריד,הבהיל ____" .בכל צרה" (דברי
"שלשה סלי ____".20
עוגה,רקיק .ב)
____" (ראש השנה א
כבני ____" .18
הביאית מ טז)
(בראש
בגדודים,בסך" .כבני .19
(ראש השנה א ב)
סמיכות)
בלשון
(לא
ו)
טו
ב
הימים
נעילה.
תפילת
:
המילים
קיצור
.19
צרה"
בכל
"____
מהומה,החריד,הבהיל.
הביא
.
20
תפילת נעילה.
 .10איזו מלחמה פרצה ב 12 -ביולי ?2006
(דברי הימים ב טו ו) (לא בלשון סמיכות)

מאונך

מאונך

סודוקו

 .13כיצד פעלה ישראל בשלב הראשון של
המלחמה?
 .14כמה זמן נמשכה המלחמה?
 .15מתי הוחלט על הפסקת האש?
תשובות:
 .1מ 8 -ביולי עד ה 26 -באוגוסט .2 2014 ,בעקבות ירי רקטות מרצועת עזה
לעבר אוכלוסייה אזרחית בדרום ישראל  .3כתגובה ל"מבצע שובו אחים" של
צה"ל לאיתור החטופים ולפגיעה בתשתיות חמאס ביהודה ושומרון  .4דרך
הים או דרך מנהרות  .5בשלב הראשון  .6היא שלחה הפצצות כבדות של חיל
האוויר הישראלי וחיל התותחנים לרצועת עזה  .7ב 17-ביולי  .8בשלב שלישי,
שהחל ב 5 -באוגוסט  .9לאחר  50ימי לחימה  .10מלחמת לבנון השנייה .11
בעקבות פעולת חזבאללה שכללה חטיפת שני חיילי צה"ל והריגת שלושה
 .12אהוד גולדווסר ואלדד רגב  .13צה"ל תקף מעל ל 36 -יעדים בדרום לבנון
 .14כ 34 -יום  .15ב 14 -באוגוסט

 .1גערה" .נשמעים מ____ מושל בכסילים" (קהלת ט יז) (לא
בלשון סמיכות)
 .2מעלה קושיה" .שכן דרך הש"ס ה____ מהפך" (רש"י שבת
קד).
 .3תמים,נאמן,צדיק ____" .אתה וטוב" (שמואל א כט ו)
 .4שוב,עוד" .מה חובתי ____ ואעשנה" (סוטה כב) :
 .6השפיל,עשהו נמוך משהיה ____" .לו מקום כשיושב בדין"
(רש"י מועד קטן טז) :
 .8מרמה,רמאות,אונאה" .החזיקו ב____ מאנו לשוב" (ירמיה
ח ה)
 .11שלטון ____" .על הצבור" (שקלים ה ב) (בלשון רבים)
 .13בעל זיכרון,מי שכוח זיכרונו חזק.
 .15מאותיות ה-א"ב.
 .16צור,סלע קשה" .פרסות סוסיו כ___" (ישעיה ה כח)

 .1בן ארץ מצרים" .איש ____" (בראשית לט א)
 .2קבלת העונש באהבה וביחוד :הודאה בצידקת השם.
"מקראות של ____ הדין" (עבודה זרה יח).
 .3עוצם,עוז" .הנהר ב___ רוחו" (ישעיה יא טו)
 .4אכן,אמנם ____" .עם-חכם ונבון הגוי הגדול הזה"
(דברים ד ו)
 .5גזר-עץ,בול-עץ ____" .שקבעו בנדבך" (כלים כ ה)
 .6נרחב,משתרע על פני שטח רב" .זה הים גדול ו____
_____" (תהלים קד כה)
 .10מתן ארכה" .ב____ זמן" (רש"י סוטה כא( ).לא בלשון
סמיכות)
 .13הכהן הגדול במקדש שילה( .שמואל א א ג)
 .15בחור,צעיר לימים" .בן מי-זה ה____" (שמ"א יז נו)
 .16שותף לסבל ולצער" .ו____ לצרה" (משלי יז יז)
 .17נכרי שהתיהד" .לעולם אינו ___ עד" (ברכות מז) :

 .11בעקבות מה פרצה המלחמה?
 .12מהו שמם של החיילים החטופים?

זהו את האתר
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
הרי האלפים

צילום :ויקיפדיה

צילומים :ויקיפדיה

מראה מקום
י"ז באלול תשע"ז 8/9/17

15

:שדה קטל
הוריקן
אירמה בדרך
לפלורידה

10

12

     
      

       



מנהיגי הדור
למען השבת

מרן הגראי"ל
שטיינמן
בדברי חיזוק
לאלול

 משה גולדשטיין:צילום

6

:'דאגה בפוניבז
המשגיח במצב
קשה











סגן שר החינוך מאיר פרוש
בראיון נדיר ולוחמני

"גפני מתעקש לעשות את מעשי נתי
"גרוסמן לפני בחירות

