
  

חבר הכנסת, יואב גלנט ,  
מרוצה ממה שהשגנו  

עמוד  30

לששת הימים ,  במל את  55
רב־שיח עם חמישה פצועים 

עמוד  34

 

| גיליון 288 מופץ לנ כי צה״ל

תשפ״ב יולי-אוגוסט 2022 | ביטאון ארגון נכי צה״ל ותיק ידיד

חמישה לשש 

איך ש קענו 
בבוץ ה לבנוני
והאם בכלל יצאנו ממנו
ארבעים שנה למלחמת לבנון | עמוד 20
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לחברי 
ארגון 

נכי צה"ל

 אלי ארליך
 ישראלילה בובוכנות המהס

 ביטוחי חו"ל ובריאות לגיל השלישי
מקבוצת מגדל וחיתיטות בילות פעשנ 42 וגגתח

 2022 ביטוח חו"ל - יום העצמאות וקיץ 
120! עד 0 ילניתן לבטח מג

 עהיי הנסיום לפנ 120-180 ניתן לבטח בין 
 עה, כולל עקב קורונהיצור נסיוק וליטניתן לרכוש ב

VIP ביטוח נסיעות לחו"ל
מוקד סיוע בינלאומי בעברית 24/7

בנוסף נייד מנכ"ל למקרי חירום

 :וחיי הביטיסועיקרי הכ
 הוצאות רפואיות באשפוז ושלא באשפוז

 ולל החמרת מצבונה - כורולל קכ
 ייםות קיאבר

ביטול וקיצור נסיעה מכל סיבה בריאותית 
ביטול וקיצור נסיעה מקורונה 

הטסת מלווה 

הטסה רפואית לישראל 
הארכת שהות עקב אירועי בריאות ומגיפה 

איתור וחילוץ 
חבות כלפי צד ג' 

כבודה, סלולרי, מחשב נייד, טאבלט 
איחור בהגעת כבודה 

חלק בתוספת פרמיה כמקובל.חלק מהכיסויים כלולים במחיר הבסיסי ליום, ו 
 חלק מהכיסויים כפופים לגיל מבוטח ולחיתום רפואי כנגד מסמכים .תנאי הפוליסה הם הקובעים 

 י.ינטרנטיטלי ולא א. לא דיג24/7 יל( לכל גמלא"ושי )כולל מנכואנ יישות שלנו אהשר
 ק!קשים וזה מה שאנחנו יודעים להענילאים מבזה מה שגימ

מנכ"ל אלי ארליך,
050-6090880 

eli@erlich-insur.co.il 
*למקרים דחופים בלבד

משרד 
03-7966662 

ravita@erlich-insur.co.il 

https://kia-israel.co.il
http://www.erlich-insur.co.il
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Kia Selt
The Game Changer 

os 

EX ל' בנזין סלטוס 2.0
סמ"ק במחיר זכאות  1,800

כפוף לתקנון, אין כפל מבצעים

,חצנב מוצין עיב בלשס מוטלה סיק
 .רישר עוזבאת וומדקתת מוחיטת בוכרעמ

www.kia.com 

*9920 

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם 
דרגה 5 ׳אוט EX ל' 2.0סלטוס  508 

 .ח.ל.ט .דבלבה שחמהלה נומתה .יושירת רגאל לוכו ניאומ "עמל לוכר יחמה 60/22,ן וריחמלם אתהב*
 5:יתויחבטר הוזבאת המר

ת מר
חות יטב
ה בוהג

רמת
בטיחות

נ מוכה

דרגת זיהום אוויר ק"מ 100נתוני צריכת דלק בליטרים ל- דגם 
דרגה 14 7.1 בינעירוני 8.1 עירוני ׳אוט EX ל' 2.0סלטוס 

י עוב מנרכיר מוום אוהית זגרד

הדלק צריכת  נתוני 2009. ט״התשסבפרסומת(,  מנועי מרכב אוויר זיהום נתוני )גילוי נקי" "אוויר תקנות לפי מחושב *המדד US EPA Standardתקן  מעבדה. בדיקת עפ"י היצרן נתוני
הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה. 

https://kia-israel.co.il
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הזומtנ

18 

תוכן 

ת ועדומת קלחמ
 : 03-5623573סקפ | ': 03-5623571/2לט

E-mail: halochem@netvision.net.il 

פי חרותי פרופ' רל
תו של אביך רצערך על פטים במשתתפי

ת "הלוחם" כי צה"ל ומערגון נכאר

י ארחאך רועל ו"כנמ
 2022וגוסט יולי-א | 288ן ויליגצור עופר 

ת כורע
ה מחנה לות לימולש

י רפגבועיצ
ן ומימית חג
ת כרעמי ברח
 ,לברי אר, אףרסי אמול, שןמילן קדיד ע״וע
ן ובנה דוה, ילולן מועמ, שגרבנירגי רש
קה והפל והינ

ן מזוירינאנ
ר שעהי מוליצ

ית תלשממהתנוועיתהתשכל,ערסבקיע
כן ותהי מוליצ
ם יקיתק היו תידוט, סל"הצי כנן ר, קםדי אנב

בע"מ  צור־טק עיתונות מו"ל :

ת כרעמהת בותכ

34 

מדורים כתבות כויות שמורות ז© כל ה
ות מתפרסמוהן  ודעותהמן וכתלת יאאחרת כהמערין א
ום משות המודעום פרסבין א .דבבלהמפרסם  ותאחריב

מידע לחס יבשה שעדיקה בוא,צה"לי נכן וגארשל  צההמל
סיפורה של מלחמה  20  

מה למדנו בחלוף ארבעים שנה  
למלחמת לבנון הראשונה 

עם שר בקות אחריכל  וןגארהעל  תחול אולורסם המפ
ם ומייפרסם דורימבות ופיעהמות הידיעכל  ופרסומן. ותודעהמ
 .ותהמפרסמות רהחבידי  על ותומיזידיעות  ןהינ ,ותרופובצ

עדכונים וחדשות   06 
מצלמים מהשטח   18 

יום בחיי   42 
נגישות ורגישות   44 

זה כן עסק   45 
אתנחתא של תרבות   46 

פעילות מבצעית   48 
קשה במדור, קל במטבח   49 

שעשועי שכל   50 

°˛˝˝ °˛˙ˆˇ ˘˘�� �˙�° 
˜° ˛˝˙ˆ ˇ � ˛�˘ �˝�˘˝˘ �˛� �ˇ���˙ 

˜°° ˝˙ˆˇˆ˘ | ˇ��� ˆ��ˇ ��˙� 

� �� 	�°�°˙-ˇ˘°ˇ | ˘ �ˆ ˇ�˛ �°��˙ �°˙ ˇ � �ˇ�° �ˇ�ˇ 
˛ ˙ˆ ˇ˘ � ,�� �� �ˇ� 

��� ��� � �� 
� ˙� 

��˘ ��ˇ˝� 
� � ���˙ �˘˙�ˇ

 �� �� � 
 � � ˇ� 
�
 ˙� 

והאם בכלל יצאנו ממנו 

˜°˛˝˙ ˆˇ˘
ˇ°˜°��� �˜��

הפצוע האנגלי   26 
סיבוב שני למשחקי הווטרנים  

בבית הלוחם תל אביב 

יא אללה איזו גאלה   28 
אגודת הידידים בבריטניה חוגגת עשור  

ומגייסת מיליוני שקלים 

מחשב מסלול   30 
יואב גלנט על ההישגים של נכי צה"ל  

ועל המצב הביטחוני אסטרטגי 

שישה ימים של תהילה  34  
פצועים. מלחמת ששת הימים  וקרוב ל-2,600

מהעיניים של מי שהיו שם 

44 

48 

https://www.jeep.co.il
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LIMITED EDITION 
– מנוע  3.6 ליטר עוצמתי יותר
4X4 כ״ס והנעה כפולה עם   286

יותר בטיחותי – מערכות בטיחות מתקדמות:
בקרת שיוט אדפטיבית, התראת ״שטח מת״ ועוד

מיידית אספקה

*8545 

תונילנ ביחס תימשמעו לפער להגיע אף ויכולה הנהיגה ומאפייני הרכב קתזותחמ הדרך, תנאימ גם תמושפע בפועל הדלק תצריכ
 תנאיל לב תשימ ברכב, הנהג תשליט להחליף תבאו ואינן ומגבלות תנאיםב תהפועלו בלבד זרע תמערכו הינן תהבטיחו תמערכו המעבדה. 

 JEEP.CO.IL. נוספים לפרטים ט.ל.ח. בלבד. להמחשה התמונה החוק. על והקפדה זהירה נהיגה ת,דע ושיקול תאחריו ת,ערנו הדרך, תונסיבו

דגם 

GRAND CHEROKEE  
LIMITED L 3.6 

ק״מ* צריכת דלק בליטרים ל- 100

6.8עירוני  10.2 TIERבינעירוני  תקן: * נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה.
בפרסומות(, התשס״ט 2009. זיהום אוויר מרכב מנועי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני ** הדרגה מחושבת לפי

זיהום אוויר לרכב מנועי** דרגת

 151413121110987654321 זיהום מרבי

קוד דגם 

48

תיאור דגם 

GRAND CHEROKEE LIMITED L 3.6 

רמת האבזור הבטיחותי
~-----+-------1 6876543210 

רמת האבזור הבטיחותי
רמת

בטיחות
 גבוהה

רמת
בטיחות

 נמוכה

 זעריזיהום מ

https://www.jeep.co.il


 

 

 

 

 

 

 

 

  

ת דשום וחיכונדע | םחהלו 

"ר יוהבר ד
מן ליקןדעיד "וע
ל "הי צכן נוגרר א"וי

 ,לה"ציכנ,יחיואי יתחיוא
ת לחי מי כתרשבתים הנרוחאים הימב
י נפליצחתישני תבשחהותא,הימוקלה
יים רוביצהיים ושיאיי הח. בהרז, חייםתנש
ה מ, כהימחל לת שובים רנת שרווזש
ל ים שרצת הובוחרבן וונבי לרהן בהמ
יים רוביצים הקבאמת ברוחאה וזע
י תנווכ. בייםדי יבולים שלהנו מנם אתואש
יי ל חולסו מה. זהימקולב בום שחליהל
 .האלה ממלשהו בתול אבקי מנאו

ת וחום כה עזר הזוחב הרקא לצוי יאנ
ים פתו, שתכמוה תחפש, מיםלדוג
ים אצמנים הבוים טשאנים ורב, חךרדל
 ,קזחב וחי רלה שכימתל הגע. מידיצל
ה לדוגה הימשמי ליתם אותא רוהו

ת וושת וואלת מויו: זכיי חנה ארואלש
ל א שלמה המושיי, ול"הי צכנת ווכנל

 .תחש אפת נמרורפ
ים נשים בלמו עה אניל, עהמרורפה
ם ושי ייבלשאת בצמ, נתונרוחאה
ו אצה ינים ממקלחר שחא. ליםמדקתמ
ו נ, ארבועם שול יכל בעופים לאצויו

ע ויסת הר איבעהי לדע כגרים כלעופ
ר דעיה. בלארשת יסנכב בכרבר ווידב

ת בכרות מי עהו, זהביצה ילשממ
ו מים כאשום נג, ויםיוניה שם בדקל
י ל מם שהייח חרואע לגונ, הונלה שז

ל ן עגהי לדם כשפנם ופוו את גנתנש
 .םהילאים מנבום מני, אהבוהאו הנתנידמ
י דרשל מו ענדיצש מקיץ עחת לובקעב
ב כרבר ווידה במרורפ, הרצואהן ווחטיבה
ל ת שומכסהת הדעווע בגרת כדמוע
 ,יםפוחים דאשוו נבם שוקמ, התסנכה
 ,סוזנצנובקת אצמנם ותבישחש
ית ן בהבת שותעם בה גפיחים דלבקמ
ע סמ. הרודד כסקפתו מניים אקקוחמה
ה רכהע לס, מםדקתו מנלף שתושמה
ו נא, ול"הי צכנת ווכר נובה ערקוהו

 .יםפתושים מגשיהים לעיגמ
ל יבוהך לישמה אפוקתך הלהמב
יי פתום שה ערגי שימבן כוגראת הא
ם לכוה לכדוי מנ. אןוגראת הגהנהל
ו חלשנה שכימתהת וואירבי הלויחל אע
 .יביו את ליממחיי ולא

 ,הבוטת ואיכת ברברב
ן וגראר ה"ו, יןמילן קדיד ע"וע

ם חינוצתי מבל
 ,טוסינוויקמשחקי אחת לי צה"ל משלנכגון אה מוציא ארשנה הבב
ות חמפצועי מלארי לסיך הד הנר שייסיטורנה
Invictusם: וליצ foundation 

ופירושה  בלטינית  מילה  היא  אינוויקטוס 
י  האר י  הבריט ך  הנסי מנוצח . י  בלת א  הו
טורניר  אינוויקטוס , משחקי  את  ייסד 
המארח נציגים   ספורט פראלימפי רב־ענפי ,
. צבא  ויוצאי  חיילים  שהם  מדינות  מ- 23

בשנת  2014  מתקיים  הראשון  הטורניר 
ה  ארבע ד  עו ו  התקיימ ם  היו ד  וע ן  בלונדו
משחקי  של  השישי  הסבב  טורנירים. 
בספטמבר  2023  יתקיים  האינוויקטוס 
בדיסלדורף שבגרמניה ולסבב זה מצטרפת 
ל  נכי צה" ן  לראשונה משלחת מטעם ארגו
ואגף השיקום במשרד הביטחון. ההצטרפות 

למאמץ  הודות  התאפשרה  למשחקים 
משותף של ארגון נכי צה"ל עם משרד החוץ ,

שגרירות ישראל בבריטניה ואגף השיקום 
במשרד הביטחון .

ההשתתפות  על  הבשורה  היוודע  עם 
במשחקים, התראיין מיקי עוזאי, מנהל אגף 
ואמר :  ,ynet-ל צה"ל,  נכי  בארגון  הספורט 

מחממים  צה"ל  נכי  בארגון  "הספורטאים 
את הגוף ויש התרגשות גדולה. המשחקים 
כזאת  ותחרות  בלבד,  צבא  לנכי  מיועדים 
עוד לא הייתה לנו, לא לארגון נכי צה"ל ולא 

למדינת ישראל ". שיהיה בהצלחה .

ל חלג שלנו בציהנ
ע באר שז בוחר מבת חך ארבה לאן גוגראה
ד יקפתו ליוניל מגר, לגרבמול' דן בפור, פבגנהו
ד רשמת בילארשיל הלחת הונכו"ר סוי

ם ילחאמו נא .יהגולוטכנהוע דהמ ,תונשדהח
 .שדחיד הקפתה בחלצג הרבמול' בפרופל
ב גנן בוירון גת ביטסרבינו, איסלכי מנ: דםוליצ

ב פ״תש 2022וסט וגולי-איהלוחם  6 | 



מרכז רפואי רמת אביב הינו מרכז רפואי חדיש ומתקדם הממוקם בקניון רמת אביב.
המרכז מתמחה ביישום טכנולוגיות זעיר פולשניות מתקדמות

ומציע שירות רפואי איכותי, אישי, מתקדם ונוח.

 י ייעוץ, טיפול והכוונהההסכם לחברי/ות הארגון פתוח למתן שירות
 בזמינות גבוהה בכל תחומי הרפואה:

 חדש! מרכז רפואי רמת אביב הינו

 ספק מורשה של משרד הביטחון

Aמרכז לבריאות הגבר

מרכז למלנומה וגידולי עור

US-ו CTAמכון דימות

Aמכון לרפואה גרעינית

ייעצות עם המומחים במרכז רפואי רמת אביב ולקביעת תורלהת
 03-6401234 התקשרו עכשיו 

Aמרכז לבריאות השד

טרולוגיAמכון גסטרואנ

Aמכון אימונותרפיה וכימותרפיה

Aחדרי ניתוח חדרי התאוששות ומנוחה

Aמרפאות מומחים

Aמרכז לטיפול בכאב

40 Einshein St. Tel AvivA
Visit Our Website:

תל-אביב 40Aרח‘ אינשטיין
A:בקרו באתר שלנוmcra.co.ilA

 Ramat Aviv Medical Center ~אביברמתרפואימרכז
ברפואהראשונהמחלקה

בטכנולוגיות מובילים

מתקדמות! רפואיות

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
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"לסייע במיצוי 
ההטבות והזכויות" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

החברים מראשון עולים צפונה
ביוני יצאו כחמישים חברי מועדון ראשון לציון עם בני ובנות הזוג לטיול מורשת באזור  ב-22
הצפון. הטיול כלל ביקור במצפה כתף שאול, מצפור שמיר בגלבוע, חנות תמר בכפר במושבה 
כינרת, נסיעה ברכבים המזמרים - רכבים חשמליים לנסיעת שטח בין אתרים ששימשו 
השראה לשירי רחל המשוררת ונעמי שמר, ביקור בחורשת האקליפטוס וארוחת צהריים 

בקיבוץ לביא. החברים נהנו וצברו חוויות .

 ,הנש 32הזה מכנ. כתויוכזהת וובטהי הוצימב
ם יכרצה ,תוקוצמהת ה אניבמי נאשי לה ארנ
י נאו ,םכלשון כלשת מימיויוהת ודדותמההו

 .עייסי לדב כטימת הת אושעה לחיטבמ
ם ידבעול שםידהמתצווליפתרטצה

ה להויבנם, ילשרויז וחמד רשמבת ודבעוו
ת בצמבו נלפיטד חי .ביבשה בוהאל ש
הוכ אדאח  השם  חתייר  ברסה  ם ישדוחה 

ים שדוחבוה נוחרהאה נשב .יםנוחרהא
ן וגראי הנפם בידמו, עתאר שתים בינורחאה
ם יקסוו ענ. אםיטושא פם לירגתז אוחמהו
חופישב הור  בםיכנק  שתלבוה,  יו  ר "ול 
ווגראה פותישבן  עלועף  חה  הרבם  ד עווי 
ה נורחא. לזוחמת הצעומם בירבחה, ויצראה
ים נישוים שדחים רבחים טלוקו נא
לפרטצהש החפשמו  ווחמת  השאז  ו רכור 
נזוחאב חוכי  אישדת  נם  ליפסוו  ,םתוכנם   
ה חיטבמי נא .תחאש פנת מרופרת ובקעב
ם ידבועהת ווצף ותיבש ,יתלוכיל ככת ועשל
ת ויוכזל הל סכן בכתאם וכתן אכדעל, וזוחמב
 .תוכני הזוחאם בייונישהת מוולנת הובטההו

עסונ כף  אךל  לדתש,  לואדל  ת חוורג 
וירבחה וורבחהם  ן וגרא: בתוחפשמי הנבת 
 ,תבורתי ערויאום יעפומ ,תאוצהרם, ילויט
אלמלו צחא  ככרור  הלי  :הייסולכואל   

ם יריעצ ,ותרבוחם ירבח ,םייתדום ילוניח
זםירגובמו נא.  עסות  הף  הוליעפל  ה פנעת 

במייקה היבת  צםחולת  הוו.  ם ידבועת 
 ,כןנעמלום כנעמלן אכם איצמני ותשארב
 .ןיינל עכם ליבושקם וינימז

ץ ים קכיתוחפשי מנבלם וכת ללחאי מנא
 .בול טכה ונתית אואיר, בהנהמ

ם ילשוריז וחמר "וי ,יקחציד רו

ת החדשה של מחוז , היו"ריחקיד יצור
ם ריחברות ולחברות לכב היתמכם, ברושליי

ם, יקריםירבוחות רבח
א מי, אקחציה לאוש, נ61ת , ביקחצד ירי ומש
י נ. אםידכה נעבראא לתבסם וידלה ישולשל
ש דחוב .ל"הל צת שיאלמגום יאולימבן "סר
וגדי לתארקה ננשץ הרמ ת צעומי לירבחל 
ן ולר א"ת דף אילחהי לנמו משקיז בוחמה
ש קין בול. אםילשורז יוחר מ"וד ייקפתן בהד

 .ותישאיות יעבל שבו תונהכת אם יילס
ש ארב בושחד היקפתת הל אבקי לתמכסה
 ;זוחמת הורבחי ורבחל בפטי לדה כנושארו
כייסל שכע  ליתלוכיבל  לדתשה,  ל קהל 
הע הודדומתהל  עשקת  הה  ווכנם  ע ייסלת 

ר ״ויה״מ מר בד
ח מן צהי כפר
ל ״הי צכן נוגרר או״מ י״מ

 ,םירקם ייברחת ווברח
ים ברוקים הימב,ונבייחתהי שפכ
ים קפסת הימשרת לונולף מיסונ

ר ובית צבוט, לארפמי המל חש
י מחים לאזכים הרבחהת וורבחה
ת רט. מיתאוה רפארבהלא ורפמ
ע ציהת הל אידגהא לית הפסותה
 .תרוישת הב איטיהלו

ים כרוו ענש אדוחת לח, אןו כמכ
ח יטס והשרות טשאת ורבחת ברוקיב
י שנל את שומאתל הלו, כףפועמה
ב רוקב מוקעל לכוני שד, כעוצקמ
ים רבחהת שרוישת הק אדובלו
 .יםלבקת מורבחהו

ת נכל הים עדקוו שנ, אתעה בב
י טונרסת ועצמאב .הכרדהי טונרס
ה חונה נזמהר שפאתתה כרדהה
ה ארבהא ורפי ממל חר שתוי

ט נרטניאר התת אועצמאת ביאורפ
 .חוןטיבהד רשמל ש

ה תנעם נראר פפות סרבח
ם ירישמכד מיעהלו ניתושקלב
ת ים אלבקמים הרבחר לותר מוטפל
 .תשרי הפינת סועצמאת בופורתה
ל בקית ווהר זפסש מיקר יבל חכ
 .ורתמטור פלור שיא

ך ורער נבמטפסש דוית חצחמב
ת וצובי קפתתשר מובי עזכרע מוריא
י תבד מחאץ בראי הבחרד מעיחא
ע רויא. התרנכי הפול חען שולמה

ת ית ימוליעל פולכיים וימוך ישיימ
 .יםכרדוים מרויסו

 ,ןכנעמלוכם נעמלל ועפליך שמנ
 .תחותפתהל כבכן דענו

 ,םכלש
ח מן צהי כפר
ן וגראר ה"ומ י"מ

https://desfolt.co.il/card/ramat-aviv-dental-clinic,2


 

 

S&וB 
DENTAL CLINC - RAMAT AVIV 

מרפאת שיניים רב תחומית של ד״ר סמארה וד״ר בשארה

 ב בכירורגיה ואסתטיקה של הפהמרפאת שיניים עם ניסיון ר
 תחת וסקים בהשתלת שיניים מורכבת בטכניקה חדשנית, טיפול שיניים מפוקסאנו ע

 ,מוקה ע״י מומחה מרדים. יישור שיניים, שיקום הפה, עקירות כירורגיותסדציה ע
 טיפולי שורש, יש שיננית במקום.

הטבה
מיוחדת

לנכי צה״ל
ומשפחותיהם

המרפאה נמצאת בקומת קרקע ונגישה לנכים
0775051411 רמת אביב, טל. 25  אורי צבי גרינברג

https://desfolt.co.il/card/ramat-aviv-dental-clinic,2
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יה ב בנתנהוקרה מכל הל
 ,הינתר ניעה ברקוב הרם עייקתי הנוף יוסב
 .הביבהסור יעהמם ירבחות אמות חוכנב
נייריש עאו רפתתשב הרעב ם יר, מהינתת 
ם וקישגף אל שם יגצינוה, ינגס ,גרברייפ
י לילצו לזזיפו ודקת רורבחהם וירבח. הןד
 .תלמשחה מעפון התנן שורהו אדור דמזה

פעולה תוף שי
דוד שת ארייעם עי

ה שיגם פיי, קףרסי אמול, שהלפז שוחר מ"וי
ר ", דדודשת אייריש עאם רה עיירופה ומח
ביע הה יריעיהש ארה שיגפב .ריסלל איחי
ם ידמועם היעצמאל הכז בוחמע לייסת לונוכנ
ה לעופף תוישבו ,ל"הצי כנת חרוולותו ושרל
 .ותידיתעות ילויעפלום ירכצלא למ

ת ישימחשב בהתאמה א
עבחה ראונמר  נןבואל  קכ,  ושה  ,ידועיסה   
ר "ול ים שתרזע. בדייב נשחל מבקש לקיב
ווגראה הדוגאן  רידידית  עשכם  ארובו  ת ו 
ז כ, רהדידי חסו: יםולי. צשקובמב השחמה
ת לאית לוחש

ת עגול דולום הי
 ,ןוגראי הגיצל נת שחלש. מהאת מדלום הוג יג, חטובגנ( צירוטם )הרב, ארתויר בגובמה הכנה
ט ובגנ. צםייתעבגבו שתיבו ברקבה לעיג, הקחצי יבו, קזכרמהב ויבל אז תוחר מ"ום יהב
ם די אנ: בםולי. צתשגרמה הווחמל הח עמש, וןולבה וגו, עית שליסלל סביק

עםם יגוגח
ן ופצבם וזירדה
ה פיז חוחי מרבחד לחויע מוריא
ף וסם בייקתם היזורדן הופצהו
ת קהם לד עייו זבי אמלואי בנוי

ו נהם נינמזומ 360כ- .ןאיבלא
 .תיותנמאתינוכותה וחראמ

ב ם על הגפריפר
ייה במכות בלידמכו בב זיל אבתת הלוחם יי בשחיינ

ף סת כיילדמה בכר זטו בי. זביבל אם תחולת היבם מינייחה שרשו עפתתשה הייבכמב
 .בר גטם מישימה חחשמד ברת איילדמה בכן זוסלנצל קאכי, מרפרר פטם מישימה חחשמב



 

 

קלנועיות 
מובינגלייף.

החופש להגיע  
לאן שרק תרצה
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mo111nglife@ 
life changing solutions 

 ל"הי צכנט לסוגוף אוד סד עחויע מצבמ
 :הריחבד לחה אוולר נצוה + מחנה 10%

 ירלולן סולפטן לקתמ / םייבקן לקתמ / תדפורת מירכ
 1,650₪ דל על שלוי כוושב

 הדגם הקלאסי

 החופש להיות נייד, גם בשבת

ATTO יותר ביצועים. יותר אביזרים. יותר 

 מותאמת לנשיאת משקל גבוה

מתפרקת  במהירו ת 
לשני חלקים קלי משקל

מאושרת לטיסה 
מושלמת לחופשה 

ניתנת לאיחסון 
בכל תא מטען   

 וף אסוע נדימל
 ןחבת מעית נסנמזהל
 :תובייחתא הלל

077-9966934 
movinglife.co.il/ml10 
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המחוזות ע דכוני

ל ותכות הל מנהרא
 .לתוכת הורהנמן ביינער מויסם לילשורז יוחי מרבו חאצ, יםישגפי מנן שר בנימסק מלחכ
ש דקמת היבי בדמת מלי תלאוטריר וויא סוה" שרבעל הט אבמם "שג בצימו בזם חירבחה
ף שוח, הלודגר השגל הולסמר בויסו לאצן יכר מחא. להמודת מואיצל מה שיגולונכטי בנשה
 .יברעמל התוכת הולגרמי לנשש הדקמת היל בם שיראופמו הימת יא

ות נכרצר בח
ם ה עלועף פויתים שיקן מוגראה
ים רבחר לשפאמר ובת חונכרן צדועומ
ט רכארשיס יטרכמות נהילות רבלחו

ן ווגמה בזכמ, הרבל חי שארשא
 .תבוטהותחונה

ים בטמוס טופוים יחטוח יב
 ,ןוגראת לורבחי המדק מלחכ
 ,יםרבחיים לח חוטיי במם דים גמלושמ
ם רטש 74ל יד גים ערבח75.ל גיד ע
ר וציים לשקבתים מבטוס מפוו טאלימ
 .זוחמהי דרשמר שק

ל ועפלהאהוצ
ז וחמ, בזכרמהו ופי-ביבל אז תוחמב
ים לשרוז יוחמבן וופצהה ופיח
ה אצוהם הה עלועי פפותים שימיקיתמ
ים בייחה לנווכהע ווית סתי לד, כלעופל
ש פגמ. הזוחמים בטר. פיםכוזו לא
 .דבלש בארם מואיתבי ושיא

ת ואוולה
ים או זכיתורבחן ווגראי הרבח
ת ידדה הרזרן עקה מאוולהע בויסל

 .לקף שלא18ם וכה בסרטל מלכ
ת ונפים לנמזוה מאוולהים בניינועמה
ף וריצבות וחלשלוות זוחמהי דרשמל
 .ןורחל אומגש תולת

ת ואתנכשמטוח יב
 ,ותיבעבולקתנרשאות רבוחם ירבח
ח וטיבת ברושקתהב לרויסים וישק
ם ר עשר קוציים לנמזו, מאתנכשמ
ן וחבי לד"מ כעח בוטיבה לרבן חולייא
 .אתנכשח מוטיבם בהיתויות זכא
 6677*וח טיבן ולייאות וחקלות ריש

ן ופצבו אנעל ק
ק נפל מויטו לאצת ית גיירת קחולי שרבח
 .ונאל קו עטף שאן וופצב

פילואל
ש־בששה

ד היד
ע בר שאז בוחמב
ם ביעיגו קלוחב גנהו
ת ופילאר חאל
 .תיזוחמש הש בשה

ם ריס צעיכנ
ם ת הלוחביב
ע אר שבב
ר אם בחולת היבב

ס כנם יקיתהעשב
 .זיוחמםריעיצ
 ,ןוגראר ה"ו: יופתתשה
ר "ו; יןמילן קדיד ע"וע
 ;לולן מועמ, שזוחמה
 ,םחוהלת יבנהל מו
 .כהןל בוי

https://www.coloplast.co.il
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צנתרי ספידיקט לצינתור לסירוגין של שלפוחית השתן. 
קומפקטיים, דיסקרטיים, מסוככים מראש ונוחים  

לשימוש מיידי. 

יתן ליצור קשר עם מוקד למידע נוסף ובירור התאמה נ
האחיות של קולופלסט בטלפון 1-800-69-69-68 

למידע נוסף על מוצרי ספידיקט 
סרקו את הקוד 

www.coloplast.co.il 

התחברו אלינו: 

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2022-02 . All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. 

https://www.coloplast.co.il
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מחוז תל אביב-יפו והמרכז  
קובי יצחק

מחוז חיפה וה צפון 
איתי אלימלך

 

  

מחוז באר שבע והנגב  
שמעון מלול 

מחוז ש פלה 
שלומי אסרף

ות זומחהש ארי בשויות חנלושמ

 ,םירקם ייברחת ווברח
ת ודליהים ודליל הל לכחאי מ, אנץיקת השפול חה שחתפב
 ,הווקתן ווצי ררודו חנ. אהחוטבה וימעה נשפות חדוכנהים ודכנהו
 ,רתויית בבטימה הרוצו בנמוקישו ונתחוורן עמיח ללצנה ושענ
ו ניכב היבל אם תחולית הבז ווחמ. התוערת ודוחת אושיחנב
ו בקעא נ, אםכיתוחפשי מנבלים ורבחם ה, לכץיקת לונהת מוינכות
 .םתכוארח למש, ניםמוסרפר החא

ו נחנ, אהקרפתה הלשממו הנרעצלל אף שי עת כאזע בידוי מאנ
ר ם שו ענעגן ההילת אומכסההי שדים כימת כוליים לשוע
ו ללת הויוזכי הק כיסל פר עתווא נ. לןאולמו ברבעון יוחטיבה
ל "הי צכם נעביטית תחש אפת נמרות רפלח. היםרבחת לועיגמ
ה מרורפהג שאדו ננ. אטרפב ברקי המולם הען ווחטיבת הוחוכו

 .הו בנגשהת שום זכול שר עתווא נלה ואולמן בכדועת

 ,םירקת יוברחום יברח
ה וולתמת הואדוור הסות חשוחת, ובכרומי הנידמב הצמל אף הע
י דל כשממי הדיקל פוית מביסטנניה אדובעים בכישו ממנ, אוילא
י קרם פה, בתחש אפת נמרורפבים פסוים נכבדק נקוחלר ויבעהל
ר. וידהוב כרה
ם חולית הבם בוקישהת כשי לדבועת ו אנחריש אדוחך הלהמב
ת בוטה ללועפף הויתשיח ושק הדוי, היתשית ארוכיהה לפיח
ו פתתשה הקוסעתהה וארפמ, ההחורו, הםוקישי הדבו. עיםרבחה

ית מוית הוליעפהי מעצמי אתלן בפואו במשרת, הךרדור מויבס
ן ו כמ. כםוקמים ברבחם הו עחחושם וחולית הבת במקשמה
ה צעוי מרבחז ווחמי הדבות עופתתשהי בעוצקיח מך שרענ

ז. וחמהל ש
ן ימזי מאנץ ורמא הולמה בכישה ממפנעז הוחמת הוליעפ
ת רייו - סנלים שדוייחים השדחים הטקירופק בלל חוטים לתכא
ו נא פנים אטרפ. לזוחמל הים ששנת הליהקים ובדנתמה
ץ ועק ייינעהים לכישל ממעופה לאצוהי הגיצ. נזוחמת הרויזכמל
ו נפים שרבחב הוש. מעויסים לקוקזר שז אוחמי הרבחה לנווכהו
ים רב. חהחלצת האשום נתוליעפר ותויי בבויא חום התרזעל
 .זוחמת הוריזכמש בארו ממאים יתניינועמה
יית רקןרוטאיתםעאלפנה הלועפף הויתל שים עחמו שנא
ם פיסונם יעפומוות גצהו ,רוקבות גצהם ירבלחע יצמהן יקצמו
ם עהלועי פפויתם שדויל קים עלמוו ענ. איםדחויים מריחמב
א צמת נובושתת וולאי שברב עבס .זוחמים בפסונת וארטאית
ר אב, להפיחבם וענקוי, בהירהנם בתכש אופגי לתחמ. שואישב

ים פסוים נבר. עםכבילי שחרב לישקהל, וןכדע, לרבסש הרודת הא
ה אנצת תועדו. הזוחמי הבחרים בבורקת הועובשים ביופצ
 .זוחמת הוריזכמן בכדעתהר לשפ, אםדקהב
ש גרע מוריאית בזורדה הדעי הנו בנירבם חג עוגחו לנחמש
י נאא ו'חדל אד איל עש חדוח. הןובליעד בייו זבי אמלואח בלצומו

 .הניתת אואירבח ומג שת חכרבים ברקיו הנירבת חך ארבמ

 ,םירקם ייברחת ווברח
ש ארי בשוין ווגארת הגהנו הרחבנז אמת וליעפת ונש שולם שותב
ם בור .וגשוהים שרידאים הגשיהים בשגרנים ואו גת אנוזוחמה
 .םהיתוחפשי מנבן ווגארי הרבל ח"הצי כר נובית צחורולם לוככ
ל ה כיפז לכרמר בבחת הסיפת תו אנבחרהה ופנה עיישעה
 .תורבחהים ורבחת הבוטלים נפוים מבאשמה
ים כרצה לנעת מתים ללעות פוזוחמש הארי בשוין ווגראת הלהנה
ים ימים דקוו שנ. אםהיתוחפשי מנבן ווגראי הרבל חת שושקבלו
ם דקי לדים כלעופן ווגראי הרבת חויול זכן עגהי לדת כולילו
 .יםיתרבחהים ויאורפ, היםיללככים האנתת הר אפשלו

ת ועוצפש לדן חדיעל יחתת החש אפת נמרול רפה שרושיא
ף גם אעו נה לבושחים הסיחת הכרעת מק אזח. נל"הצי עוצפו

 ,ןימלן קדיד ע"ו, ע"רויל הו שתושאר, בןוגארת הלהנ. הםוקישה
 .החנזל הים שנר שחא, ללחוימי הונישל ליבוהת לובה רלעפ
ה ירוטסיו הניש, עשקיעק באו מנלהית נונרוחים אנשש הולשב
 .ךרדה לאצת יחש אפת נמרורפו

 ,םירקת יוברחום יברח
ה נען מתונה ויישעז הכרמר בבחת הד אימעה מלפשז הוחמ
ן ודעות מויוליעפף לרטצהים לרבחה לנוי פ. אנויתויעל בולכמל
י דל מעון פדועומ. הץרן פועמ, שרקיו הנרבת חלבוהן בויצן לושאר
ים שדוח. בברעביעיבי רימביים ורהצת בחאר לקובע בשן תים בוי

ן יתנז ווחמי הבחרים ברעת בובושתת וולאי שברים עיקים נברוקה
 .תחש אפת נמרול רפים ערבסהה וריקס
ת ויחש, ביםישיים אטרן פוכדט עקיורע פצבז מוחמו הלים אימב
ת וריזכמם הער שר קוציים לנמזומם ת. איםרבחל הלת לכומוזי

ים ננכותה מנשך הלהמ. בתרושקתי הטרן פכדעלז ווחמה
ו חלשים ייטר, פםהיתוחפשי מנבז ווחמי הרבחים ליזכרים מעוריא
ת ואירלם בול לכחאי מנ. אזוחמר התאבן כים ונרוסת מועצמאב
 .תכרובה מיישעך שמהה וניתא

https://www.mvs.co.il/health/inz/
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ארגון נכי צה"ל מבטח סימון סוכנות הביטוח של
דואגת לבטחון הרפואי שלך ושל בני משפחתך

ומעמידה לרשותך מגוון שירותים, פתרונות דיגיטליים וליווי אישי 
לטובת מיצוי זכויותיך בביטוח הבריאות והסיעוד הקבוצתי: 

כל הפרטים באתר היעודי 
  www.mvs.co.il/health/inz  

הגשת תביעה
און ליין  

של ליווי
עובדת סוציאלית 

בתביעת סיעוד

תהליך הצטרפות  
דיגיטלי ובליווי נציג

הצהרת בריאות  
מקוצרת 

מחיר אטרקטיבי מוקד שירות
ייעודי 

איתך צועדים
גם ב בריאות ובסיעוד

בטח שמבטח!

 49512281-800-650660 | פתח תקווה | 2 | רח׳ היצירה מבטח סימון סוכנויות לביטוח בע״מ

https://www.mvs.co.il/health/inz/
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הלוחם | עדכונים וחדשות

   
 

 

מזכירות הבית 052-8666851תל אביב
הידרותרפיה 052-6069105
 פיזיותרפיה 052-2798059
מכונים אלטרנטיביים 052-3392611

הידרותרפיה 052-7477003חיפה
פיזיותרפיה 052-2529768
תרבות 053-3651571
ס פורט 053-3651561
חברים 054-9055621

חברים 052-2967283באר שבע
הידרותרפיה 052-7815558י רושלים

פיזיותרפיה 052-4221914
תרבות 054-2550011
ס פורט 052-4075244
חברים 052-4014469

ופיזיותרפיה 052-2948920ב ית קיי הידרותרפיה

אוחנון יוסף | אינוסא אוסקר | אלהמיטל סלאם | ארביב יעקב | חג'בי לירן |  
ילוז יצחק | מלכה מרדכי | נוביק אריה | שלמה פישר | קולר ירון |  

שרעבי יצחק 

i 
,, -

נזכור
הלכו לעולמםאותם 

מחוז תל אביב-יפו והמרכז 

ל י צה״גון נכדעון ארמי
גון ארמטה ה

irgun@inz.org.il | www.inz.org.il | 6139201  תל אביב-יפו שמואל ברקאי 49, ת"ד  39262
אבן שהם ניסים | אוחנה גבי | אינס משה | באר עמוס | בוקשפן אלדד | 
בירנברג אלימלך | בקל ברוך | גבעולי שאול | גולדברג שמואל | גל אהרן |  

גרבי סאסי | דניאלי אורי | דרשן אליעזר | זלאיט ראובן | חדד חיים |  
חרלפ אברהם | טייגמן יצחק | יצחק אברהם | כדיר אבנר | כהן יוסף |  
כהן עזרא | לוטרשטיין שמואל | לוי אברהם | מאור אבי | מויאל מארי | 

מוסקטו ראובן | מזלטוב שמואל | מרי דמרי יואל | סולם פרץ | סופרי אמיר |  
ציוני  יעקב  | פרלינג אלכס  | פרוימן | פסטרנק מנדל   | זכריה  | עוזרי יוסף סעדי

שלמה | צקלג מאיר | קדוש יהושע | קליש יהושע | שגיא עודד |  
שלייפר ראובן | שלמון אורב | שמיר צבי | שמש כדורי | שער מאי ר | 

שפירא אבישי | שפירא עמוס 

 sharonz@inz.org.il | 03-6421316 פקס | יו"ר הארגון עו"ד עידן קלימן  | 03-6461601/2
rafic@inz.org.il | מ"מ יו"ר הארגון רפי כהן צ מח

sharonz@inz.org.il | 03-64616 02 | מנהלת לשכת יו"ר הארגון שרון בן לבן
shmuelam@inz.org.il | 03-64616 16 | מנהל אגף לוגיסטיקה ונכסים שמואל עמר

shay@inz.org.il | 03-6461610  | מ"מ מנהל אגף כספים רו"ח שי בן בסט
avner@inz.org.il | 03-646162 4 | מנהל אגף זכויות ורווחה אבנר גולן

sofer@inz.org.il |  03-6461609 | מבקר פנים חיים סופר

מחוז חיפה והצפון 
אופיר נפתלי | אלפסי מרדכי | דניאל מרדכי | כהן אברהם | מ ולא נגיב | 

שכטר  אילן  מזרחי חיים | נחום נסים | סגל יוסף | קדוש אברהם | שביב דוד |

delegation@inz.org.il | 03-64616 20 | אחראי אירוח משל חות חו"ל טוד הייבלום

מחוז באר שבע 

morg@inz.org.il | 03-646161 7 | אחראית מועדון חבר צרכנות מור גרוסמן
irits@inz.org.il | 03-6 461612 | אירית שניזיק רכזת ביטוח חיים וביטוח  סיעודי

stefani@inz.org.il | 03-646161 2 | רכזת הלוואות סטפני בן ניסן
| הותיעבות מידעמון סייטח סיעודי מבביטוח   1-800-201028חבה והרות פצטר 0 1-800-65066

ל אם ישרת הידידיקרן נכי צה"ל ואגוד
shemma@inz.org.il | 03-646160 3 | מנהל קרן נכי צה"ל ד"ר משה שמא

גון ארמחוזות ה
ז כפו והמר־יביל אבמחוז ת

ן תי-בכנרשו ן עו"ד שרם, לי סלעו"ד ארי יו"ר עוזחק | י יצקוביו"ר 
 פקס 023 03-5225| 03-5221286/7 | 6139201 פו-יביל אב, ת49י ארקל בואשמ

l irons@inz.org.il | 03-6 461615 | מנהלת אגודת הידידים בישראל לירון שגיא

https://m-ta.inz.org.il | mehoztl v@beit-halochem.org.il

מחוז שפלה 
אריאל יעקב | בן דרור יצחק | בנילי אברהם | בר בצלאל | גואטה אברהם | 

וישנעבסקי יעקב | זינטי יעקב | ירדן חיים | מנדלבאום ארי ה | סבוני נפתלי | 
סעדון יהודה | עודי יפת | עזרן יעקב | עטואר אבינעם | פזרקר אפרים | 

פימה יוסף | פנחס שמעון | צור אבנר | קלאוס רפאל | קרן דוד | רדיע ינון | 
רומנו רן | שטרולי טוביה 

יהי זכרם ברוך 

צפוןפה והמחוז חי
סטיאריס או, מןמייזור בלינ, אפרלייר בענחק, ן יצובולזרי יו"ר עוזך | מלליתי איאיו"ר  מחוז ירושלים 

| פקס 04-8510838 דרך צר פת 101, חיפה 01 31087 | 04-8146500
 https://m-h.inz.org.il | mirit@inz.org.il

ם רושלימחוז י

אלון דוד | אליהו אברהם | בנוביץ גדעון | מדואל שאול | מזרחי שלמ ה | 
מילר יהודה | ממן דוד | נחמיאס אילנה | צח דוד | שחר מרדכי 

 יו"ר ורד יצחקי | עוז רי יו"ר אהובה שביב, דני ליאני | המליץ 7, ירושלים 7 931160
https://m-j.inz.org.il | mirag@inz.org.il | 02-563614 9 02-5635625 | פקס

פלה מחוז ש
  יו"ר שלומי אסרף | עוז רי יו"ר מירב עוז, דוד אלפרנג'י | הרצל 182, רחובות  7626718
https://m-r.inz.org.il | merav@inz.org.il | 08-9464 915 08-9466488 | פקס

ב גע והנאר שבמחוז ב
 יו"ר שמעון מלול | עוזרת יו"ר מאיה יעקב | שדרות בנ"צ כרמל 9, באר שבע 01 84105 

 | https://m-bs.inz.org.il | revitalb@inz.org.il 08-6233554ס | פק 08-6230111

פנייה ישירה בוואטסאפ לארגון 

ובית קיי בתי הלוחם

משר די מחוזות
תל אביב-יפו והמרכז 052-7738793
חיפה והצפון 052-3086656
ב אר שבע והנגב 052-6927039
ש פלה 052-7745204
י רושלים 052-5289297

די המחוזות משרת קהל בפעילות וקבל
ימים ראשון, שני, שלישי, חמישי 8:00 עד 16:00 | יום רביעי 8:00 עד 00: 18

פגישות אישיות עם יושבי ראש המחוזות יש לתאם מראש 
ת קיי יתי הלוחם ובב

בית הלוחם תל אביב 
תל אביב-יפו 6139201  מנהל טל דנציגר | שמואל ברקאי 49, ת"ד  39262

| מנהל הבית 30 03-64616   03-6461646 | פקס 32 03-64166
https://bh-tla.inz.org.il | haverim@beit-halochem.org.il

פה ת הלוחם חייב

https://bh-h.inz.org.il | haverim@beit-halochem-h.org.il
ם רושלית הלוחם ייב

https://bh-j.inz.org.il | haverim.bg@beit-ha l ochem.org.il
ע אר שבת הלוחם ביב

https://bh-bs.inz.org.il | bhbs@inz.org.il
ת קיי יב

 מנהל ניסים חסין | דרך צרפת 101, ת"ד 8787, חיפה 3108701 | 04-8590859 | פקס 3 04-859086

 מנהל הרצל מורד | דרך אהרון שולוב 2, ירושלים 9695702 | 02-6750000 | פקס 2 02-643566

 מנהל יובל כהן | שדרות בנ"צ כרמל 9, ת"ד 632, באר שבע 8410501 | 08-6251102 | פקס 345430 08-6

| פקס  04-9922730 04-9959800 |  מנהל ניסים חסין | קי י אברה ם 11, נהריה  22448
https://b-k.inz.org.il | yaeld@inz.org.il 

https://b-k.inz.org.il
https://bh-bs.inz.org.il
mailto:haverim.bg@beit-ha
https://bh-j.inz.org.il
https://bh-h.inz.org.il
https://bh-tla.inz.org.il
https://m-bs.inz.org.il
https://m-h.inz.org.il
https://m-ta.inz.org.il
www.inz.org.il
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מודעה 

 SyqeAir 92% ממטופל י “הייתי בטוח שגם השימ וש 
במשאף ימסטל אותי ,   

כמו בעישון. אבל זה לא קרה “  

מעידים על שיפור 
באיכות החיים  

מתצוום הפחתה בעמסיקמ
י אווות לעפום תומימינאב בהכ

כת(מערבר ומשי מיתהא)השם  חיים
יר נרטובתף השתשר אכ 19בן  לחייהיה  

גע פנו,ירתשובשויר והאל חיס סיבבל רגוכד
 .שגרהמל עאחר  שחקן י"עשה קפן ואב

יתוח נעבר  וחיים קרענל אמשבברך  סוהסח
שחקו נים נהשעם  .מהברךס והסחאת צלהו
ים רוחמאבים כמל בסוחיים  ותמצהע

 .דואמותו או לשהגביל ברגות יחפמנו
אחרלקרוית נשבנותח  אהוים נש6 ילפנ

ברר התפת תואבי כמל ובסלב וששהחל  
 .ותעיתוח קרתה טמהלך הנבש

בעיות מואבים כמל בסוני אהניתוח,  מאז"
בי צמבילקשה  הכי ברהד .יותפשנ

חיים,נו למר או "לעבודקתי סשהפא הו
יאחרוכב ראות נכומלס"בבירה מו"הייתי  

.הכיתהל מולעמוד  פחד שתיהרגהניתוח  
 .זהעל  בולחשמקרות דלחרס כננהייתי  

 ,למהכופחדתי  הביטחון, את בדתייא
בשעותבשעון  ביטמהייתי  ותלילב

ך משבכה כדם. להיריח לצמא לוהמתחלפות  
 ,דקפמתא לשבי מוז- עייף הייתי נים,ש

 ."ות חברתיותדעם חר

סר ווחות יפיצבד מעא לס קנבימן ש
מית ות היונהלע להתיק הפריוהד

פות ותרוים לפוטישאחר לנים, השמהלך ב
,ולהועיכך  לכא לאבים הכת להפחתל טנש

 .יאפורס קנביסות נלא פהרוו להציע  
 ,סקנבילטי נאי לוהיה  חינוך שיאני א"

נים שילקח למים. סבבר ודמששתי חש
לעשן, ר ולחזפחדתי ויות גרסימל מגלהי

צוי מימן." שפות טיא פמהרוקשתי ביכן ל
ל שפיות ציבוכים צרבדעמא לסקנבימן ש
 ,עובקה יהא לן משהל שקט פאה .םייח

ל פוטיבקיוהדסר וחווה שחוי אווהלפעות תו
לפני ו .גרהשושהי זיאנהל למאוד  וליעו הפר

,נהרוהקולת בתחימש מ ,וחצינתיים ש
 SyqeAirאף משלר לעבוא פהרוו להציע  

 .ינתה את חייוו שוהצעה ז

יותר י נאקי יאסל שאף שהמות כזב״
ל כבי מוזו מכנהל מתא ל ,זכומר
״ות פחתודגם החרמן והז

י אפורסבקנביל פוהטיאת  להתחיחיים  
 .פיותציא לל SyqeAir אףמשצעות מאב
ס קנביעל  ילשהיו  מותודהקהדעות  ללגב"

ל טסמיף אמשבש ומישהם גשח וטבתי ייה
םווי .הרקאלהזלאבן. ושעיבומכ,יתוא

ני אשפה תקוכבר  מון:סיהאי לפל נאחד  
א לשמשהו - צףברשעות  מהכות לילבשן י

 ."דירינה שירוכדבמוש יהשגם  נים!שויתי חו
ך משאת  צרקמאף המשצעות מאבלפוהטי

גם הזה  היתרון את למנצחיים  .דמותההיר
מהלך היום. צרה במה קלתנו

ניתמחסואף SyqeAirמש

א לו לשהחיים  שהיום פרסמחיים  
ע ובקהוש מישה .סינבקהב יבסים בבוס
את  מה דתמיבפחית מ SyqeAir אףמשב

ות דהחרסף  את דירמוואב הכמת צעו
חברתיתות התנהלו לפשר מאשפן אוב

אף משבמש משתא הו .ותלגבמלבהתאם  
SyqeAir ב בערוקר בבוביום:  פעמיים

יודע א הובית העקפעה ההשזכות בו
בוע: קפן אובולשגרה השאת  נהלל

ון מועדללך הוא הובוע בשפעמים  בעאר
חיים סף, בנו .פיהיותרזלפיפעמיים ו

ים, שיקשלסייעת משבעמותה  בדמתנ
יע גמאהו .להקהיאב ובר זגרבתו

לחצן להתקין  ,בקרלהביתה  יהםאל
 .תיבבם ילקים נוקיתע צבלוה קוצמ

י אחרגם  צעבללכויאשהומות ימש
ה. פיאש

ס נכנל יעפר מוחה מכע דויי נא״
״ יילעתהיה עה פהשו יזאווף לגי ל

מן הזמעט ב,קייסאל שאף המשלפני ״
בות בעקטים. סיוי להיו  ון,שיללחתי שהצ
פחתו הם  SyqeAirאף משבמוש יהש
ל פעימר חומה כיודע  ניא.מעותיתמש

 .יילעה היתה עפשהו זיאווף גלי לס נכנ
ל כבי מוזמו כמתנהל  אל ,כזמרויותר  ניא

יח לצמני אוהיום  פחתו ותדהחרגם  מן.הז
 ."להתנהל חברתית

בקנה ד מעוחיים  לשקרה המ
 ,שחדר מחקי אצממעם  אחד

י פלטומלשויות ועדנים נתוסף אש
קודבלה טרמב SyqeAirאף מש

לפוהטיטיחות בוות ליעיאת  
פחות  .ארוךוח טולאף המשבעזרת  

וחויודהמחקר  פיתמשתמ 4%מ-
פעות תול שבה בהרמוך נריעושעל 

י אוולפעות תובות לר ,יאוול
אחר לרות חמוביות אקטיכוסיפ

את זהמינון.  מתהתאפת תקו
 :תורחאהן מתהת ורוצלה אוושהב

אחרמחקר בשר אמן ושוי דיאון, שעי
יאוולפעות תועל  מהם 30%וחו יודבו  

ים פלטוהמסף, בנו .נהשיאחרגם  
צר קמאף משבמוש יהשכי  ודהעי

פר משודמות ההירך משאת  יחצב
 .ינה כות השיאת א

אב מת הכצוהפחתה בע
קות לה בתוך 5 דמתחיש

 THCל מוך פי 79 שמי נ- מינון יו
ס אביי קנירכשאה לתוובהש

 THCי י עתיראפור
- ללא חשיפה לנזקי עיש ון 

- תפעול קל: בלחיצת כפתור  ,
בלי להתעסק עם ת פרחות 

קום ל מכ, בטיקרסימוש די- ש
- ליווי אחות מוסמכת 

א לון מממיאף SyqeAir בשמ
וןד הביטחשרל מש

י פלטוממעשרות  אחד אהוחיים  
יםלבקמשהביטחון  כוחות ותפלטומו

אף מששת כיררעבוא למפיסכהחזר  
SyqeAir ל פוטילס הקנביניות מחסו

י שנאוות שנלניתן  סודבהס .ישהחוד
כרת מוכותם נשהביטחון  כוחותול צה"

ס בקנביל פוטילהביטחון  דמשרי "ע
 ",חתאש פנ"ת מרופרת גרסמב .יאופר
י אפרועם  התקשרות זםיקום יהשגף א
מתן ל ,ר"קהיי דיעל  יםשרמומון א
יון שילרים המאושרל צה"כי נלנות יושיר
את פרת המשמה רפור.יאפורסאביקנל

 .ל בעניין זהכי צה"נירות להש

קי: יאי סגיים מנצפסטים נולפר
ו 2064* גחיי

ייה פאף, צשל המקיף עדע ממיל
י לפטול מות שבכתים ובינרווב

ים: פסט נו"שהבמ
syqe.com/mod 

 .יתאפוצה רלום המר משמואין ב. איתק מחקרין. נבדות הדשידר, בהתאם לאותיד הברל משרי שאפוס ראביקנמוש לישיון לשיברא ופצת רולאף מותנה בהממשמוש בי. השאותיד הברי משר״ויות המאושרות עבהתאם להתו
[1] Aviram J et al. PAIN Reports: May/June 2022 - Volume 7 - Issue 3 - p e1011 :ממשתת פי המחקר
[2] Aviram, J., Pud, D., Gershoni, T., Schif‐Keren, B., Ogintz, M., Vulfsons, S., ... & Eisenberg, E. (2021). Medical cannabis treatment for chronic pain: outcomes and prediction of response. European Journal of Pain, 25(2), 359-374. 
[3] Aviram, J., Lewitus, G. M., Pud, D., Procaccia, S., Berman, P., Yellin, B., ... & Meiri, D. (2021). Specifc phytocannabinoid compositions are associated with analgesic response and adverse efects in chronic pain patients treated with 
      medical cannabis. Pharmacological Research, 169, 105651. 
[4] Data on fle 

https://www.syqe.com/mod/


שטח ם מהמימצל | םחהלו 

ם ילגלגשה ולשל ע
ת פרצבס שזלז אוחמי ברוים ציינפוע אסם ממימשר

י שיבכו בבכים רפתתשמ. הל"הי צכרן נן קוגראיים בנפול אויטת לרפצים לשל ק"הי צכנ 16ל ת שחלשה מאצ, יהנרוול קים שיתנר שחאל
ים ימעת נונורכי. זגרובסרטשר ויווקיך רר, דרמלוד קעז וולו: ממרוזאת בורייתי הרתאו מלעפתה, ויםמאתומיים די ינפול אס עזלז אוחל מש
 ,שובב כורו כמיים כמוקמים המעטמם ה. גרוקין בהבת שוירויצת הורייעהף ומולת שוינוכמן הואיזו, מסזלל אי שגולוקאן הואיזומו הקפיס
 .ייםחת החמשי לנויר חוביחש ופות חשוחלם תוק לכינעל הויט. הבלת הו אחימם שסרופמר האוו נניפןייס וזלה ארי, בשיילפלקי, פלםפ
ע סמ. הביבל אם תחולית הבים ברבחל ו"הי צכ, נהידען סיימנבן והה כדוהל ים שעויס בסופיירי דמק סיתווב הדנתמן הגרט אקירופת הא
ל ה"י צכן נר: קםוליצ .יםבידים נמרותב ויבל אתז ויר, פטנא, נזולוים מרעהים מבדנתל מם שתרזעת לודור השפאתה

ב פ״תש 2022וסט וגולי-איהלוחם  |18
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השניםעברא
יםעברא
ר טומליק

ה מחלת המוהיה לרומה אתיה הינושארן הונבת למחלמ
ות בכסתהבונמרגסוף ב.ל"הצדות לותבתנכנותמיכה
ן וגראם ביועצם פייפלד אום ועירושי ענט שמעל כש
ת ויגטרטסה אבריעה שמחלל מה שרופי. סל"הי צכנ

ה קיטילון פוהמת וולשכו
ל "הצביה סטורלהיקה חלמהות בדיאבם ימולצת |יק נשמיטן ועדגמאת 

ב פ״2022 תשוסט וגולי-איהלוחם  |20

ות כבההסת
 .ןונבלו בנלת שוכבתסהה הלחה1982ינויב6ב-
הייהשך לפל הבגוי מאבע צצבמל כחהה שמ

ל ם שייניי בבלה שמם כן עונבלה בנש18של  
מגיסנ מלחה  וירוזאהק  רוססבתהם  ת עוצת 
לע 1985מ-ן וחטיבה בגיסנד   2,000. יאמה 
ד בכהיר מחהו ,יהכלמה ,יהדעי ,מהחלמה
בול צאחמו  וירוביה  חרוקיבבת  עפירת  ל ה 
ם ינך שרואו לשכמנל שה"ל צעם ויטינרבקה
 .תילארשיה הרבחע בסשו למרגו

ה מיחי לבבה סמו כמדה קמחלמת החיתפל
ן וגרא, הף"שאל לארשן ייה במחלט מעמכו
ת ושויטל קי שרל יר כחא. לןיטסלר פורחשל
ל ת שוזגפהל ב"הב ציג, הןופצי הבושיל יע
ה ים היטלובם היתומיעד הח. אף"שי אדעי
כ1981י ליוב לנש,  הנפה  בהמחלמי  ב בס, 
שמיחל כשמנה  רםייעובשך  מיב.  י בשותם 
שיירק ננומת  אשטה  או  הז  ויעת  ב בסהר 
בייתסה אקספהם  בת  ייש  לארשן  ,ןונבלל   
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ם לו. אקאיירמך אווית, בף"שם אה עשעמלו
ם ושר מקיע, בןמך זרואק ליזחא הר לדסהה
 .הנון שפואבו תואו שריף פ"שאול ארשיש
ך אה לחש אהת קספהשן עטף "שאשד ועב
ה שרדל ארשי ,לארשי-ןונבלל ובגל עק רו

 .תניות עינלבת חוליעל פת שללוה כקספה
ה תייף ה"של אר שות טרלועל פ, כהאצותכ
יניחבמ מארשת  לינל  ניגהע  אגב  ף "שד 
ו יה המחלמי הנפלה שנשי הצחק ב. רןונבלב
ה אציט ועמל כארשם יהבם שירקה משימח
 .ןונבלב בחרע נצבמל

ר תיובת ננכותמהה מלחמה
למחלמ הונבת  הנושארן  אתייה  ה רומה 
ת ודלובתתר יובתננכותמההחמלמהתיוהל
בל"הצ כשמ.  ונשך  לצחה  לוחפי  י נפת 
ם ינרות אינכול תל ע"הצו בדקה שמחלמה
ות יניעידומות נהכל עוה נטקהוה לודגה
ר גתאהה יהלות ועפלע קרה .ותיביטרופאו

מבוגה הור  שזיחאל  הנקה  ם יניטסלפו 
ר וטרלות ועפם עות דדומתההוון נבלב
ה פירחה המגמ. הןונבח לטשו מאצית שובר
ת מחלה מצרן פונבלבר שחאל 1975ת שנב
ויחרזא הצמהם  עשקב  מה  ללשמל  ן ונבת 
 .םיניטסלפם הילבחמת הן אסרל

 ,ןלוגון עמשר"ד,םאילוימבהשנמףלוא
ל שיה רטוסהילהקלמחביר כבוקיתורקוח
חל"הצ אק,  תר  קילהת  הלבך  ת וטלחהת 
במחלמב ששמה  רינך  גתובם  שלו.  ת רין 
יה רטוסהיהתקלמחבהנשםישימחךשמב
ם רספהתו 1983תנשל בחו הרקח. מל"הל צש
"פסב ב"לשר  קונבלג   - הלבן  ת וטלחהת 
א ציש"לילגהםולשתמחלמבןוילעהדוקיפב
ת אז. "המחלמלהנש35תלאמב2017, ב-רואל

היה ל "הצשמה חלמהת והילה רומאה תיהי
ח כונר לקיעב, "ןלוד גיע, מ"הילן אכוי מכה
ד מל ע"הה צינפלה שנשי הצחבה שדבועה
ת ויחנהה .םימעפה מכה מחלמלת אצל

ם יוכרעו יהות וחהכ ,ונתינר בכות דוקפהו
 ,םימעש פמה חרך ק. כםירצון עורחאע הגרבו

ה מה כנון מלור ג". ד1982"י מאדעראנומי
לוביס הוכיעת  לאיציב  "המחלמה  ש שח: 
 ,המחלמד ועלן כומא לי לארשיהר וביצהש
 ,םיירוהסות וחהכמה מאיי דכד עות ששח
ת וצראה מיצמיטיגלק וורר יול אבקן לוצרו

רתירבה ב.  מדוחק  אאש  שירי  חורק  ר זון 
בוקיבמ ווטגנישוור  שוודמן  קוהח  ל ביא 
 ".המחלמה לאיציר לושיא

ת וכרעיהה ליהב שרן המזת הורמ, לתאם זע
דתונכהלו ג",  קלור  כבון  "ע  מפלי  ן חבי 

ת מאן בכוה מיא הל ל"הצה שאר, נהאצותה
ב"המחלמל הטש.  פיח  נירעו  בירכים  ן ים 
ה ברהוחקלםיבלשהמהמכ,עוציבלתוינכותה
ם ה, בםימוחן תווגמם בילשו כלגתהן ומר זתוי
 ,םייניעידומם ילשכה, טילשוד וקיפת ועיב
 ,וניתוחות כו אציצפהר שיוואל היי חסוטמ
 ←.דועם ויריצך הרואה לעוני תישק
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ומטר ם קילעיבם שנה, ארעיבאר | םחהלו

 ,בופורל העם יחבלמב בל הקרשוחח על( משמא)מסר ר ממיג"מ תי 1982. סיונ7 ב
ז(. כרמ)בל שרון איראחון, יטבהמין( ושר )מיין גחם במנה, לשמש המאעם ר

ת יתלשמתונות המעית ה, לשכה"לר צלום: דובצי

ם ירידת סוחל כוול מא
ב"את דםיאולימל  י",  אאגר  רלייל  ח "מ, 
ג "לת שמחלמי "ן כייצ, מרבעשה לירוטסיה
ל "הל צהיה נבה שנורחאה המחלמה התייה
ם ירידא סבת צוחול כוף מקית הבחה רכרעמ
ר ורטי הנוגרא :ביואת וחוי כנל שוה משעמלו

ויניטסלפה סבצם  צ"הירוא  לב.  לונבא  א ן 
ה לחה המחלמם הם א. גהכרעמק בלל חטנ
צצבמכ מאבע  לבגוי  קיעבראל  ,רטמולים   
לכזש רכימתה  בבחה  ווביצה  ת כרעמבר 
ו נתשהות איבצהות טרמה ,תיטילופה
ה רטמ. ההמיחי לדך כוו תבחרתם הידעיהו

 ,ןונבלף מ"שש אורי, געצבמהל ה שנורחאה
לגשוה החאה  עוצמר  בר  בורייל  ע צמאת 

א1982ר במספט צלו.  י"הם  מצל  ת ורייבא 
 .ןונבלת בוהשך לישמהו

א"ד מייר  כייצל  "ן  הארשיי  ה כבתסל 
ה עשה ב, בתוינונבם לינפת הויעבה בגרדהב
 ,למאה וללאבזית חמגו, דםיינונבם לימרוגש
וורטת ולועפבו חתפ ". ל"הצד גנה לירגר   
הקרב כיע  הו  למזל  ביצחן  ,םיימואלנים   
 .תירבת הוצרד אצר מקיעב

ה מחלמת הל אהיי נמ
ת ה אנון הורק שירם אאה הלאשר בבות דובר
ת ירוביה צאחמה בתווה לייגוס. הןיגם בחנמ
ת ומשאה הללכם וינך שרואה לכשמנה שבחר
ל "כטמרהו ,ןורש ,ןוחטיבהר שי פלכת ופירח
אאפר שןתיל  אעטה,  רו  האת  ,הלשממש   
בחנמ וןיגם  הא,  כלשממת  והלוה  ו ליבוה, 
ת מא. התניונבלה הציבע בוקשל לארשת יא
 ,תוירוטסיהת ויתמאל שן כרדכ ,יתרוטסיהה
 .דואד מם עינום שירופית סרפסמ

י"ד קאגר  בסינפיל  הרפס,  "דחו  1982: ש 
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הןונבל לרד,  תיצ, מ"המחלמך  ה יפלה שזג 
א ל .היישילשו יהן תיאל אפרון ורש ,ןיגב
שר ליגבק  הן  קיא  לברוה  אהאנוהן  א ל, 
הורטמש גמחלמת  עשבוה  דו  ותעל  ל כו 
ם ידש עס יינפיר ק"ד. לותעידיה ביי הוניש
 ,ריוואל היד חקפז מה איהי שו ממ, כםיבר
ם יריכם ביניצק, וירבד עום דיאולימף בולא
 .וירבת דחכוהם ליכמסם מג, וםיפסונ

 ",ןובנלב"ג לש"פרו סב ,ןלוגן מעושר "ד
ו תוברועק ממות ער אאתמ, והכופה הזג תיצמ
ציכלהמבן ורשל ש וייאבם  האם  ה נעטת 
מורשש מנן  הרבחע  ללשממי  עיפשהה  ל ע 
ה טלההחת אאר תמן לוג .תוטלההחת לבק
ה לשממהת סנכתמ":המחלמבח ותפל
ליטילחמו מיצפהם  מורטץ  אםילבחת  ק יר. 

נורש בצמן  בוקיבא  יהינמורר  מיאצו.  ך ותם 
הדוקנ שחנת  י"שאה  ויגף  נאב  יתיז  ה יהן 
ם ויה בבישית הם אכסן מיג. בהמחלמח בותפל
ל בקתתז אוש "צומבה ביישים יקתתש ,יישש
ר טמוליקים עבראים גימצה ביישבה. טלחהה
ץ ומחת ויריב .תשוויטקהח וטולר בעמ
ל"תינכותל ברחמ.  מקובת  מיגיצר  י דקפם 
ד יע. מתוינכותת הן אוחטיבר השת לודגואה
ל ת כושעך לירצש שיגדן מוחטיבר הש: "ןלוג
ז ר אב. כםירוסה במיחלע מנמיהי לדץ כמאמ
ם ייתסא תה למחלמהם שידקפמר למוא אוה
קיעבראב ב"רטמולים  לןיג.  זמוע,  ,תאת   
ל איחילה וזילען לושארם הוין בופלם טירמ
 .םייתסל יעפמר החמר שמואי ואשידק

בח טויחראולחצר
ה פוקך תו. ת1982ני ויב-6ה בלחה המחלמה
והרצק לוגינב,  בוזרכהד  לגונת  ם יעבראע 
ף ותיל שחהת וורייבל ל"הע ציג, הרטמוליק

צלועפ עאבה  הי  הוגנלפם  .תוירצונת   
ה עפשהי הפונת מל א"הר ציבגה הגרדהב
ש ממי לד, כתורייבה בירוסף ו"שי אמרול גומ
ת ורייב ברעל מר עוצמ. הםקולית סרטת מא
 1982, טסוגואב-12, בםיכסהת לאפרעם לרג
ט סוגואב 31ד . עתורייבף מ"שת אא איצוהל
 .םילבחמי הונים פלשוה

א ישנל כייאמו'ר גישר בחבט נסוגואב 23ב-
וונבל היתען  ליד  לנכיהה  בדיקפתס  -23ו 
ת יראלשיהת ינכותהשה יהה ראנ .רבמטפסב
לדמוע אשממתהת  של.  ר במספטב-14 בא 
ת ובקעבשהחנמןוחטיבהרש.לייאמו'גחצרנ
צצרה לירח  לנכיהך  אתורייבס  מ.  ת ונחת 
היטילפה מום  כידגא  מונחמר  ם ילבחת 
א לם שוש. מתורייבא מצי ירוסח הוכם הגו
ץ חולם ליסנ, מתונחמס לנכיל י"הצם שיצור
א ל. אסנכין יונבא לבצן שונבת ללשמל מע
ות וחכז רכמל "הצ .שרחתמו נאיר בדהש
ברעמב כורייב  לדת  מונמי  שצמהע  ו ילאב 
לעלקנ לונבה  לופהן  דוכיפשך  גםימת  ן לו. 
יול, אן"מש אאת רט אטצמ ,איגע ששוהף   
במואש הלשר  כזב  זיבנה  "םעא  ו חצרישכ: 
 ".ונילה עיהת תוירחא, הםידלית הא

ת סינת כל אארשת ירשפאז מא אקוודו
ם יניסטפלהם יטיפלהת נוחמלת וגנפלה
לטה חהשהד יעמן לוג .הלישתוה רבסב
עויל דא כלה לשעמת ללבקתמ וומן  ם גק 
שאכ הן  שוחטיבר  הורן  הון  .יטננימודא   
י שאנם יחבטו 1982ר במספטב 18ל- 16ין ב
מוגנלפה מואת  הבשותת  זתונחמי  ת א. 
ד גף נכת הה אתטהה שנפת מדוקה נתייה
י מואלניבץ החלב הולישבל ו"הצה ולשממה
אצליא מה  ילשמת  לארשת  ט ילחהל 
 ←.תורייבל מ"הת צוחות כא איצוהל



     

 .ב1
סבןא'כי

8!1~ 

elisaban-law.co.il 

משרד עורכי דין ונוטריון - אלי סבן ושות׳

 נכות על ברך ימין, אבל לא על ברך שמאל:
"החלטות הוועדות לפי הרופא, זה תלוי במזל"

ט' הוכר על ידי משרד הביטחון כנכה בגלל פגיעה 
בברך ימין עקב שירותו במשטרה. לאחרונה החל 

לסבול מבעיות גם בברך שמאל, שנפגעה מהעומס 
הרב שהוטל עליה. ועדה רפואית החליטה שלא 
להעניק לו אחוזי נכות נוספים למרות ההחמרה 

 במצבו. בית המשפט חייב את המשרד לבחון 
מחדש את ההחלטה.

בראש הוועדה עמד האורתופד הראשי של צה"ל, 
פרופ' אהרון פיינסטון, שהוא גם ראש ועדה 

רפואית במשרד הביטחון. השופטת חדוה וינבאום 
וולצקי אמרה כי "הוועדות מוכרחות לשמור על 

אחידות שכן לא יעלה על הדעת שקביעות שלהן 
יהיו תלויות בהרכב הוועדה". 

לגבי החלטת הוועדה שלא להכיר בנכות בברך 
שמאל, אמרה השופטת: "לא ברור כיצד על ברך 

ימין הכירה הוועדה בנכות בשיעור משמועתי ועל 
 ברך שמאל כלל לא הכירה בנכות". 

בית המשפט חייב את הוועדה לשוב ולדון
בהחלטתה לגבי הנכות בברך שמאל, לאחר 

שקבע כי "אין חולק שלט' יש קרע בברך 
שמאל". עו"ד סבן אמר בתגובה להחלטת בית 

המשפט, כי "לצערנו הרב לעתים החלטת 
הוועדות הרפואיות תלויות במזל של הנכה איזה 

רופא יושב בוועדה. בית המשפט המחוזי בתל 
אביב קיבל את עמדנו שצריכה להיות אחידות 
בהחלטות מבלי להפלות בין הנכים ולכן החזיר 

לוועדה שתשקול מחדש את החלטתה לאור 
 ועדות אחרות שמצאו קשר בין נכות בברך אחת 

 לנכות שעלולה להתפתח בברך השנייה".

סניף ראשי והשלוחות 
ת״א  We  תל אביב  דרך מנחם בגין 150, מגדל

ירושלים  רח' בית"ר 2 קומה 1 
ראש פינה בית אבנית )ליד משטרת ראש פינה(   

באר שבע רח' הרצל 18  העיר העתיקה 
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פורת שירותי רפואה
 טיפול מתקדם, בטוח ומדויק בכאבי גב

 חסימה והפחתת כאב בעמוד השדרה # טיפול בגלי רדיו # הזרקות תחת שיקוף #

ספק מורשה של משהב"ט
 הטיפול לזכאים במימון מלא 

 של אגף השיקום.
 זמינות תורים גבוהה

 רופאים בכירים מהטובים בארץ
יחס אישי באווירה משפחתית

הנופר 2 רעננה כתובתינו: 
 )בית מנצור קומה 6, חניה תת 

קרקעית, המרפאה נגישה לנכים(
 073-3742333 התקשרו: 

www.porat-med.co.il 

http://www.porat-med.co.il
https://elisaban-law.co.il


 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ומטר ם קילעיבם שנה, ארעיבאר | םחהלו 

ד ול עכוי יניא
אן כוןובנלםדרובסו פרנל"הצתוחוכ
ים אבהים יניבהי קרפת שולשים ליחתמ
 1982ר בטוקואמ .מהחלמהל שיה תודלותב
ד ע ,ןונבלבה הושל ארשי 1983ר במספטד ע
י נוד יע 1983ר במטפס. מףושי הרהה מגיסנה

עיהול ש"הצת וחוכ 1985 .ילאוואהו ד קם   
ה יגנסהם וי 2000, אימב 24ד ע 1985י נומיו

 .ןונבלל מ"הל צת שידדד צחה
ם עת ודדומתהבים כורכו יהים בלשה

ה ללאבזיחם עד וחייבון ונבלבם ינושת וחוכ
ם ויאה ליהל וילגם הולת שובקעם בקוהש
בירקיע ב.  קמזו  במן  מעונץ תראה  ה אחת 

לו יבוהות המאיע בראו מכם יונגראוה ברח
 .ןונבלה מאיציי לרוביק צבאמ

ה מחלמהה מרגי מואלהוי טילופהר שקהב
ז ירהכ 1983ט סוגאוב-28. בפתסוה נאצתול
ו תורטפתל ה, עןיגם בחנ, מהלשממש האר
י ינא".יהרטוסהיהי פדלו סנכנשם ילימב
ש רן פכר מחאר לצן קמז, ורמ, א"דול עוכי

 .הלממשהת ושארמ

ר ופים כויו מנדמא לה למ
שמחלמ הולת  הילגם  התייל  ה מחלמה 
לנושארה מחאה  ימחלר  הות  .םירופיכם   
 ,םאילוימבה שנמף לוא ,וןלסכימי נבר "ד
ה תומער ה"ום יויכה וירוטסיח ה"מר רבעשל
ם יחקלה שישר אמת ,תיאבציה רטוסהיל
ל לכה המרק ביפהה ליר השפאם שיירקיע
ר ידסא הבצ: הרופים כות ימחלמת מיל"הצ
ד חוימב ,ביואהל ומת ודדומתהלי דמן טק
ש , יביואל המ ש"ני הכרעמ; להמיחלץ הורפב
 ;ונלר שיוואל היל חות מודדומתהת בונוילע
הדובע וטמת  ווקיפהה  בטילשהד  ת ומרה 
ן יבב הלושמב הרק; הרסחה ביוקת לוריכבה
הדשן היעידו; מרתויי בוקי לעורן זיבהי וליח

י כרעמבה יטלשה ;ברקת עשבים יקלא  
ם ירצונויתית יעבה קוזחתהוה להנהמ

 .תיזחלה עונתבים יטסיגולים קקפ

גון, לע"מ ריון האכרלום: אצי .י צה"לכת נמבקר אין גחם ב. מנ1982

ל ע, פןוסלכיד מיע, מולם איחקס ליסל בע
י ביסנטנאיץ מאמב 1982ל- 1974ן יבל "צה
 .לפכוהר ידסהא בצה .םיחקלהם ושייל ש
ם ליאצה בדת שדוחים ליינומיס איסם בקוה
ב לושמב הרקת הת איתוהה מרוצר בפישש
ן פואר בכינר הב, דםירעתסמת הוליחל הש
 .וןנבלבם ייררההם יריצבות וחהכות מדקתה
ן ורתפל שד קוממך ילהתלס נכנר ויואהל יח
הייעב עודדומתהת  מת  הכרעם  ר"ני  י יוומ 
ן פודא הצוג ישיהה התייה האצות. הםיליטה
ת מחלמלביעי רהם ובי 19, בצרע עצבל מש
ע קרי קליטך רעמל סוו חבש ,הנושארהן ונבל
ת ונוילה עגשוהן וונבלת העקבי ברוסר היווא
ה דימשהל אשרי .לטתחמות ילאשרית יריווא
י סומט 82ה ליפהות וירוסם יליטת וללוס 17
 .וניתוחוכת לודבא אל, לתועש 24ך ותב ברק

מא טוסלכיך  כעון  הן  איגשיי  ללם  א ו 
ה כרמעלת יתמעושמה מרותלו מגרתו
ר יוואל היחו לין הונבת למחלמ. בתיתשביה
ם יעוראיה .וניותוחכת פיקתל שות ברלות קת
י רקיעהג שיההל עו ביעהום יברם יגורהו בג
ת דובעי "כן וסלכימע בו, קךל כף עסונ .ריוואב
ו יא הו לה זמחלמה בטילשהד ווקיפהה וטמה
 .םירופיכם הות ימחלמבו שזה מהובה גמרב
ה אבן יינעהל שת ורעצמהת ואצותהת חא
ר ומחר תויוה לילבה מיחלי אבי וטיבי דיל
בךכמ הדעיה,  וויכשמר  הופיצרת  ,הלועפת   
ך רעיהלם ירוסלר ידתה רשפאשה דבוע
 ".ותמישמהי לוימבות שקה מגופש דחמ
ה מחלמם בל גשה כדשן היעידו, מותנעטל
ות תעפהו וחם ימלוחהות וחהכת יברמו ,וז
וויביטרפוא כתויטקטת  ה.  היך  עבדה  ם ר 
ר פכב 96ה דגום א, עהתלחן זיעב 162דה גאו
 .דועב ווקען יטלוסב-880ו 90ת ודגום א, עליס

ה נושארן הונבלו מנדמא לה למ
ם ולת שמחלר מחאל: "דיען מוסלכימ מ"לא
ת לבוה, בידוסיף ויקץ ממאה משעל נילגה
ב רית מת אוצמי לד, כןתיל אאפל ר"כטמרה
ן זופיחבה תשענדה בועהם לאו .םיחקלה
שלבמ השפאי  ליר  אוסאה  הף  ת ודבועת 
ספואב לרודן  אתנ,  לןתוח  מבג,  ת ונקסש 
 ". םיקחלקיהפלו

ה תייה הדובעת הטיש: "עודר מיבסא מוה
חכש ויל  יורזל  לקיפע  ביחקו  וכותם  ך כם 
השפא ליר  הכה  לתויל  ליפהר  ם יחקק 
ים גלגלהת אף ילחהליש 'ו מכים ינכט
ות דעו-12ו כמקו, הךל כף עסו. נ'םיט"לזמב
ת מלוח :ותרחבנות גיוסת ניחבלות אישונ
ל ו עניתוחוי כר, יריווע אקרפ ק"ת, שהליל
ם גך א .המודכוה דשהן יעידומ ,וניתוחוכ
 ". םיבם רייוקיו לין האכ

הודעוול נריקחת  לבקה  ש"וע  כז  ה מל 
שישדוח ההבם  צים  לוכירו  ם ילשהת 
עא עןתדובת  א.  של  עבגף  רויודו  ,תובת   
הל לחילצא  אוקחו  הר  לויגוסת  .קמועת   
היאצממב טים  עויועו  לתויתדבות  ,לשמ,   
ל עו ותונילעת אח יוכהה ברכמהנק טש
א ת ליתדבועה שעשי ברוסה T-72נק טי נפ
ם יחקו לקפון הו כמ. כםהיניש בגפף מה איה
ת מחוה ללהנתא הלה שנעטו המ, כםיעטומ
עליל מקה  בוסחב  וםיעצמאר  זל,  ת אא 

 .יהעבההתיהי
ה לחהמה חלממהם ינשמה כוף לחב
ם ירקמחהתאםילשהליה רטוסהית קלמח

ל עם יגיטטראסהום ייביטרופאה ,םייטקטה
ף וסיאת הה אמילשה, ולילגם הולת שמחלמ
ר1992ב- א.  הק  מנוז  נסח  מינותד  ק פסם 
 •.המחלמהת ממי אחקת לקפך הרוצל
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מס!להחזר•ארציתמברה

היקרים, צה"ל נכי ארגון חברי
ממס-הכנסה! כסף הרבה לכם מגיע

לאומי. וביטוח ממס-הכנסה שניתן ככל גבוהים החזרים בהשגת מ uשור למ uלה מזה מתמחים ב u ,מ« יו uצים אבסולוט אנו,

היתר: בין הכוללת צמוד, חשבון רואה ומקיפה uל-ידי מ uמיקה בדיקה לאחר מתקבלים ללקוחותינו הגבוהים ההחזרים

זוגם 1גמלאים 1שכירים 1לא uובדים u1צמאים!. ות t ולבני הארגון לחברי מס-הכנסה להחזרי זכאות בדיקת .1 
שומות בדיקת הבאות. בשנים רווחים מול הפסדים קיזוז ואפשרות סחירים בניירות uרך הפ uילות בדיקת .2 

מניירות uרך. מהפסדים קיזוז t המס פריסת ואפשרות ששולם שבח מס

הכנסות ב uלי ו uצמאי, גמלאי ושכיר, גמלאי הבאים: במצבים לאומי ביטוח תשלומי להחזר זכאות בדיקת .3 
לאומי. ביטוח בדמי החייב המקסימום מ uל

שנה. מידי או ב uבר למס-הכנסה פנו אשר הארגון לחברי מס-הכנסה שומות ותיקון בדיקה .4 

אלפי בגובה מס בהחזרי רבים, במקרים המסתכמות, לזכויותיהם מודעים אינם רבים ארגון חברי רבה. הנה מס-הכנסה החזרי בתחום העבודה מנסיובנו

המשוער. ההחזרים בגובה להחזרים לסיכוי באשר מושג לקבל תוכלו שלנו, החשבון רואה בליווי טלפון בשיחת לחבר. שקלים אלפי ועשרות

לידיעתכם:
בבנק. לחשבונכם ישירות המס החזרי את תקבלו אשר התהליך uד את מלווים אנו

כלשהוא. בתשלום תחוייבו לא להחזרים, זכאים תהיו ולא במידה

יוחזר! לא במועד' יידרש שלא מס החזר לבכם: לתשומת

מובטחים! מקצועי ושירות סודיות

שלנו: האינטרנט אתר דרך או ו ה' 08:00-18:00 -'א ימים טלפון: 1700-700-567 קשר:  www.backtax.co.ilליצירת

i}asוcs eccס @REEן Finn 
Comfort BIRKENSTO[K, 
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~1 
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SINCE1939 

השתלמות . וקרנות גמל לקופות מ uביד הפקדות של מיסוי uודף בגין החזרים u ובצו בדיקה .5 

 את מתאימים לך באבידור
 ה המובילים לקיץ!למותגי ההנע

 תחהמלול חתמקלל· לים · בריכהל
 הגבהה סמויה

 בהתאמה אישית
 בשילוב חומר

 ותומך רך

(.ההבגל הולא כל) החנה 30%-י בג שנוז

 גחיי תאום תורל שלךלגהרכף מבנהל אישית בהתאמה ייםאיכות מותגים 

*8343 
 פריסה ארצית.ב סניפים 14

https://www.backtax.co.il/חברה-להחזרי-מס---צור-קשר.html
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ו מייקתהיה ינשהם עפב
קי חשב מיבל אם תחולת היבב

ש גרי מביטרופש ס, מפגםינרטוהו
ן יבם ליטירה במחלי מועצין פב
ל "הת צכוני וכנ

ם יפואל
ם ייחהל ש Promo Creative Contentום ליצ |שן בופי סמאת 
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י עוצפ ,םיטרנו 160של  תחשלמ
ויטירה במחלת מועוצפו ינם במיעם 

ההחפשמ אעיג,  לצרה  זתתשהה  ו ף 
ם דיצלם שינרטווי הקחשמה ביינשם העפה
את  2022. םימחומהת דיעומה ייקתה
ן וגרל אם שידידית הדוגת אמזוט יקיורפה
 , Beit Halochem UK, הינטירבל ב"הי צכנ
ול"הי צכן נרת קלהנמו ם יעיגם מיחרואה. 
לארשיל הסמל  מורכיע  וורקת  נעב  י כם 
 .םחולי התבל ו"הצ

ך שמב .יאמב-29בו לחהם יקחשמה
ישולש הימה  תמייקתם  בויורחו  ת יבת 
ר קובע בשן תים בוי ידב מיבל אם תחולה
ן יבם ליטירבם הינרטוון הים ביירהצב 12ל-
ם יפתתשמ. הםחולי התת בעבראל מ"הי צכנ
ת ורחת, ויר, יהייח: שםיפנה עשולשו ברחתה
ר חות אעש. בטיס פורל קג שוא סיהוח שכ
בי חרבם ריוסילם יחרואהו עסנם יריהצה
ל גרודן כומית אואנדו סמייקתד הו. עץראה
הדליל מינרטווי  וינטירבם  נדלילה  י כי 
ל גרודי כנמאו מריבעת הואנדסת ה. אל"הצ
שמכ שמלו  ורה  שדיעף  מםון  ן ודעומ, 
ת רחבנר בבי ענקחד שצ, לאבר ספל כעופה
ללארשי הצ.  ניקחשמד  וחתפם  ת דיעה 

ה מוארט טסופם הוחתם ביחמום מיאמדקא
ם שארבה וינטירבו מעיגם היחמומ. האבצב
ם ילודגם היחמומד הח, אילסון וומייר סיס
ה תוכלד מוא הבצץ לעויה וינטירבם בוחתב
האשונב היחמומ.  בסנכתם  ששמו  ה שולך 
לימי מדיעוום  ליעוצקה  עצת  ם יתימד 
 .ביבל אם תחולת היבם בילארשי

הדוגא בידידית  הינטירבם  בניכה  י דגה 
ים רבחלים מודא .יםפתתשמהל כלט רופס
 .ל"הצי כנלים לוחכו ,יםיטרבהים נרטווה
ים לארישלים יטרבהן יבד חוימהש גפמה
ת ופתו. ששגרמוישונף אסומךרעובוחן במט
ם יפתתשמהן יד בחוימר וביחה רציל רוגה
אתופתתשמהו ה.  הובשת  חקיפע  ת רבה 

י פסכו מלון כמוא מוהת וילארשיה היווחה
שרק קמיקהן  תצובה  בימרות  .הינטירבם   
קוריאה תביע  למושל  רת  בבב  ת ונותיעה 

ן הות יונטרקלאהרת ושקתבוה בותהכ
הרושקתב שתילגנאת  חנתנ,  יפישה  ה פה 
וזימל אשיגדהם  הה  הפואת  שבויחן  ו בי 
ילפטמ בארשת  מכנל  במחלי  ת ועצמאה 
 .םחולי התבם בוקישל העפמ

 ,לומי סדנ, מתויטירבת הופתתשמת החא
פבתכ שסוה  אאיתט  ער  המצות  :היווחת   
 .ףלחע שובשל הף עוי סלר בבדי לתלוכי"
הישנאה ויעונצם  הררועמם  ה ארשהי 
וונשגפש כיה,  רו  אםיבה  ת.  לנימאל  ל כו 
שמ קתאה  עיארום  ים  כארשל  ,הנידמל   
וראה הגץ  שישנאם  אבם  לו  יונבית  ו נרצ. 
ם עת ווכנהם ויכנם הם עייחל הכת לויורבח
 ,תמעודהם, יכויחהק, וחצה .תופחשמה
 • ". ירשפש אגל רך כרו דנרבע

ליאו דוקרטי, השר לענייני
וטרנים במשרד ההגנה הבריטי
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נפתח  הלב

הנשיא לשעבר, 
ראובן ריבלין

ה תוליעפר לושת ענייצה מינטירבם בידידת היודגא
ד נואפן וילימ 1.3ל ם שכוה ססייש גגרה מלאב גרעבו

 Chiko PhotograPhyום ליצ |ה מחה נלות לימולשמאת 

הדוגא שידידית  אם  נוגרל  צכן  ל "הי 
 Halochem UK ,Beit,יהלגאנב
ני ויב-27ב .המתקהלר שועת יניצמ

טר סנקלל איורלון מבגי גיחע וראים ייקתה
ם. יחרוא-400מר ותיות פתתשהבון דלונב
ן בוא, ררבעשל לארשת ינידא מיש: נםיחכונב
 ;ילבוטוחי פיצ ,ראלשית רירגש ;ןילביר

 ;סירווימם יפרא ,הינטירבל שי שאהרב הר
מחלשמו אעטת  נוגרם  צכן  ב"הי  ת ושארל 
י כן נרל קהנ; מןמילן קדיד ע"ו, עןוגראר ה"וי
ם ירבחהל "הצי עוצפו ;אמשה שמר "ד ,ל"הצ
ן צי, נותייערו ואלבצילן ברו: אםחולי התבב
ן ד בהו, אבוסחנה פנ, דיגנגן מבוא, רןומולס
 .תנית גימע, וןועמ, שויבאי ושי

הרעב הגרמב  החילצש  לדוגאה  ס ייגה 
ן יולמי-5.5ב לור, קדנואן פוילימ 1.3ל ם שוכס

ת ואמם עו קלחם חולהי תבמם ירבחה .לקש
ים בושקהים מרותהוים כמותה ,יםנמזומה
ם ריופסי ,םיישיאהם הריופסית א ,םביידנהו

 .םוקישה ועיצ, פץמות אודוא
ם ירבא דש, נןילבין רבוא, ררבעשא לישנה

ה יהתא לם לועלל ארשית נידמ":רמאו
ה ביסת הא. זוילאן מבומח כקוי לנאו שהשמ
ל ארשו יידעל. בךל כב כושו חנלא שבצהש
הל יתייא  ללוכה  בםייקתהה  הי.  ם חולת 
 ,ונילייר חובר עתויב בוטם הוקישת הק אפסמ
י ירוקיבב .םהיתוחמשפי נובר ורהטי עגפנ
ז עוה מארשב האוד שימי תנם אחולת היבב
 ".ל"הי צכל נם שחור

ת ש איגד, הןוגראר ה"ו, יןמילן קדיד ע"וע
 :םוקישן העמה ללועפף הותיל שו שתובישח
ח ילצא נם לכידעל: ברורל בוקת באר זמוא"

אקשל הם  שיעוצפת  שונלם  מנתנ,  ם פוגו 
הםשפנמו הוליש.  שלושמב  תש  ם ימרול 

א ום החולת היבן ווחטיבד הרש, מםירוסמ
ר וויע,אולבצילבןראו ". החלצהלחפתמה
ת אש גיר ,יפמיראלפן ותאלירטד דומתמו

עהקה דל  בועמד  וירבדת  אמויסבו  :רמם   
ל וכיי ניאם אם ג .הזהב רעהת אח כשאא ל"
 ".םכתבהת אש איגרי מנ, אםכתת אוארל

גדות עלודה  הה  הרעל  מגרמב  ה עיגש 
ע רויאר "וי ;ןסופלוודרו נא BHUK, ר"ויל
 ;םיבדתנמהת דעו ;ןסופלווי לראו ,הלאגה
סר נ, ספל"כנמ; הBHUKל ם שינמאנר הבח
וגנידלג שנירק;  עןמלוה  הרזו,  .ל"כנמת   

ה בושחהדה בועהלעוץאממהלעדה תו
שרוסמהו אה  הדוגל  בידידית  ה ינטירבם 

 •ה. תמקהז אמים נשהך רולא
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מימין: אורלי וולפסון, ציפי חוטובלי, אנדרו וולפסון או, צלילומון, אורן בלצן סי, נשה שמאמן, מידן קלמין: עימי
ד בן ישי , אוהעון בן ישישמ

שואות ל התד בן ישי קם להודות לקהל עהאוחסוב דנה פנ

 "החלצהח לתפמהא והם חולהת יבוו ן חטיבהד רש, מםירוסם מימרול תשש לושמהב ולישה":מןליקןדעי

ראובן מגנגי  עמית גינת אורן בליצבלאו 
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לארישת נימד"ל
ריסומבחו

להעמבון שאר
 "ל"הצכי נל

ך רב, מםידידת היודגל אן שושאר"ר הוה היהי, שטנלב גוא, יתסנכר הבח
 13תטייד שקמפ. כםוד הים עיכר הנבויי צגשל הית ועחש אפת נמרופל רע

ה נבותבת וורהיזת ביגטרטסת אינוחטיבה הריזן בנבות, הוא מרבעשל

תו אנשג, פהלשממר הוזיר פחאע לג ל ה עחיש, לטנלב גאו, יתסנכר הבחר
י כל נם שבצמ. מקרפל העם שיאשונ
ו"הצ מעל  הדמעד  שגטרטסאה  לי 

 .בחרמבלאריש
גאוי אטנלב  ית,  הידה  וןוגראד  ד ע, 

שנפל שבי  הינע  ייים  השות  שארב  ל ש 
 .התות אמקם הגו ונלם שידידית הדוגא
ל "הי צכל נב שצמת הה אאוה רתך איא
ות? נורחאהםינשב

חהנש 35א בצביתי יה" נירב.  ו עצפם 
ודיל שתבשחי  מנאי  איכי  הר  שיווהת  ל ה 
י תדמעשחר לאק רל בא .ביטהים עוצפה
ה מד כי ער לרבתם הידידית הדוגש אארב

ב פ״תש 2022וסט וגולי-איהלוחם  |30

ה חמנהלולית ומלשור פור עוצמאת 

ן וגרה אמד כעם ויבל רצי אמוימוא יול הבסה
ז אם מינע שבשו כפל. חיטירא קול ה"הי צכנ

אתבזעש אי  הדוגת  וםידידית  חנא,  ב שוי 
ך רדהת או רשפאז או חנוהשת ודוסיהש
מונרבעש שצמ:  צכנב  נ"הה  כפתל  ם דאס 
ב צמ, לתויעה בשועה ונידמת לושירדא בבש
הש צרכל  בירוביה  צכנת  ש"הי  ו מלישל 
ופוגב ושפנבם  איאשונם  הם  יוקלצת  ם ות 
זםוי ר ושעו בשעת שניוצמה הדובעת הא. 

אלחש הדוגף  וידידית  כוגראהם  .ולון   
ה לעמן בושאי ררסוב מול חארשת ינידמל
 ". ל"הי צכנר לשפאל הכע כייסל

בתא שגוה  מייהו 13ת טייר  ד קפת 
ה פוקתל הו ענר לפסל לכוה ת. מתטיישה

ם ידחוים מיעצבל מער ויען ציצקך כלש
 ?תפתתשהםהבש

מנא" לבוחי  לתטיישר  לםוקמ.  .םישנא,   
שידקפמה הלם  גיי  ירוביו  עלארשי  י מ. 
 ,שורה בקיי, שלורי קד, גירעה יידיד, יןוליא
טרוא הץייי  שישנא.  שתרימאם  גו  ן ועדל 
ת מלוה ,'ושתעוכן  וארתי נממ',ופטשה
 1978ת שנבםלוחהסרוקמן זברבכ.םותא
ע צבמבים ינשמים דיקפתבו נפתתשה
בינטיל תתוא.  הפוקה  ביה  פראו  י עוגיץ 
קורט בםישר  היבכ,  מףוחש  סתולע,  ,יוב,   
אתייהו שריווה  פה  וועיגל  .היצזילרומדת   
ת וינידל מיבוא הול ה"כטמה ריהל נופרשכ
פש הויוליעל  בויפקתת  למועת  כונבק  י דן 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

פונמל שיעוגיע  לעיגהם  דארשיו  ך רל 
וםיה כתיית הטיישה,  בזכרי מלה  י עצבמי 
 1980ל ירפאב .הדרטהך ורצלו מנדוק
שילבחמ 16נו ליסח אם  גוגרל  ל ירבי'ן 
לדמעש לאצו  ווגיפת  הקפמע  הוכד  ה יח 
אמע אןוליי  לנ.  בתמחי  החאי  ם יתווצד 
,ילשד קפמהו י מע .עצפ, ניקסנישון מורוד 

ץ לחתח ווכל הד עוקיח פקי 'ר למן אוליא
דא ת'ןורות  אח.  את  הירליטרש  י תכפת 
ה ותאב .יתימאמן זבוח הכד קפמות יהל
י לכד גנכם יבראמת ורשעו נישעה פוקת
שכר מב  בילבחל  וונבלם  הען  ה פוקתל 
ת ודלותבנה ושראל ,הלביקת טיישהת זאה
 ."יתדיחח יבשן לוי, צל"הצ

תנוכסמית רטימסאאה וושמ
י ללצולהרכההבת חהרל עךתעדמה  

 ?תחאש פנת מרופרבן ושיקה
הא" הרכהת  ציה  ליכירו  כתם  ר שאת 

ר חאה לתוט אולחה ליך הריצה ולן עיינעה
שדעווש קגמת  שעבר  לירצה  ר יכהך 
בםישנאב כתמכוח.  רו  הבי  שיבה  ר גמן 
הישנאהש עלאם  דשה  מבו  עחויר  ר ובד 
ת ינוציקה יצואטיסבם הוראל שינת ידמ
לגירח להערה  הרעצ.  ערי  שרבב  ם ינו 
מוכורא שגרת  סגמשע  אייר  עם  ו תדובת 
ל ארשת ינידת מוחפלת ויפוסה הרכהד העו

צתשע עדה  הק  צםישנאם  מד.  ,רחואק   
 ."קדל צבא

ה נידמל הת שונמדזהת האז"
ל וכיי של מכע לייסלויר זחהל
ן ושיע קפגל נשם וחתס לנכיהל
ת יטנוולהרה פוקתבה היו
 ,וניעם טם א. געגמר הזואב
א לה שלחי שמו לנרזעו
דת עו ,הלילצהמה אצותכ
ס יסבת הו אנה לנתר נגמש
 "תאזה הרזעי לסרומהוי גולה

מתא ביכה  אפואר  אשין  הי  ת ולילצת 
ם ת עושעה ליך הירך צתעדה ל. מןושיקב

ה? ליחתכלמו ללהם ישנהא
ל לוצלוות וכראם ישנון שיקבי תללצ"

ה נוילעהה בכשב .אירבא לח טה בזן ושיקב
שבטצמ ומר  בגן  יואם  חור  מושם  ת חתך 
י תייהשכ ,יםעשתהת ונשת ליחתב .יםמל
הו אנקספ, התטיישד הקפן מגס ת ולילצת 
ון כילסותרושקהותיותחיטבותביסמוןשיקב
ם לועהתסיפת. בטי שילר כבעמם בימחולה
זילש הא,  שונמדזהת  הת  לנידמל  ר יזחהה 
לייסלו מכע  לוכיי של  לנכיהל  ל ם שוחתס 
ר וזאת ביטנוולרה הפוקתה ביהן וושיע קגפנ
 ←ר וגסלך וירצי שמע לייסי לוארן ה. מעגמה
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"במזרח התיכון מתקיים מצב אסימטרי: הגרורות האיראניות מאיימות  
ואילו העורף האיראני נמצא במרחק   מקרוב על העורף הישראלי ,

קילומטר מישראל. איראן מקיימת מלחמת התשה נגדנו ובזמן   1,500 
שהיא קונה היא חותרת לנשק גרעיני ולכלכלה חזקה המשרתת את  

התפשטות הטרור ברחבי המזרח התיכון "

י צה"ל" מעלה לנכן בושאוסרי רוב מל חאדינת ישרמ"ל | םחהלו

ת ואל מוכך הסה בנומ, התאזה הצובקת הא
י מו לנרזע, ווניעם טם א. גםישנל את שודחא
שלחש כלה  מאצותא  ההלילצהה  ה אצות, 
ריהת והיואה  שדע.  נגמת  לנתר  אנה  ת ו 
 ".תאזה הרזעי לרסומהי וגולס היסבה

בוישיאכ מתינוחטית  לה,  ך תעדם 
ן וחטיל בם עיירקיעם הינוכיסהם וימויאה
 ?תאזהתעבלארשילשץוחה

 :ירטמיס-ב אצם מייקתן מוכיתח הרזמב"
ל עב ורקמות מיאימות ינאראיהות רורגה
י אניראהרף ועהו ליאו ,ילארשהירף ועה
 .לארשימטר מלויק 1,500ק חרמבא מצנ
ן מזבו ונדגה נשתת המחלת ממייקאן מריא
קיהש הנוא  חיה  לרתוא  גשנת  י ניערק 
חלכלכלו הקזה  אתרשמה  הת  ת וטשפתת 

ה אוושמה .וןכיתהרח זמהי ברחבר וטרה
הירטמיסאה נאזת  מעבות  שנבההת  ל ה 
 ,םינוסם היברעם בחליהי לאדא כלן שאריא
הכ הרקי  יזב  מקה  הדואר  הרד.  ה נוכנך 
התניחבמ לים  מוציא  המחלר  בשתת  ן יה 
לארשי היבל  וםינוסן  יאצותכ,  הרה  ץ חלד 
 ". דואן מכוסה מזר הבד. הםהילע

ם קיזחהום יבוטה
 ?ןאריל אוך משמהת הה אאוה רתך איא
 ?האלההמ

ות זכב .רבדל פנות ונרחאהם ישנב"
ת ונידל מוך מילהו תנש לם יהרבי אמכסה
ם גואן מעו ,תוירויאמהד וחיא ,ץפרמב
ח תפנ, ווקורם מר עשקת הו אנקזיב חרגמב
להוצה ליגהר  תיסחיע  ויניקם  גלואם  ם י 
ת ועמשך מכש ל. יהידועם סר עדסום מולש
 ,תירבהות צרא .תגיטטראסה ניחבמה דבכ
ות גציימל ארשיוה ופראיב רעמות נידמ
ית טרקומדוית ברעמ ,יתשפוחת וברת
ו תואו בנמצת עם איאצוו מנחנא, והדוסיב
י מכסו הנש לי, שםירצמהם וינדרים הד עצ
ות יונהסות נידמהלכםעםגו,םתאים לוש
ה זר היצת הוכז. בהקירפן אופצבץ ורפמב
ם עה יתודלותבנה ושראלת אצנמראל שי
ם ל גלוכי הנאריאע השרר היד צגנב כורה
ת חאת יברבחנו נא .סחמאוה ללאבזיחת א
 ".םיקזחם העם ויבוטם הע

חנתויהב מלו  שמק  לנארקה  הו  ש וגו 
הבוטה הא,  במחלמם  ריה  ויסון  ן יבה 
יניארקוא מרצוה  אחרת  פק  בירעו  ן ים 
 ?לארשיןיבלהיסור

ת וגינהמלל לוכ ,םיראלשיהמק לחל"
ש י,הנורחאההנשבונלהתייהשהסונמאלה
ורל קכה ששוחת י ברעמם הלועק בבאמב 
ליבייח קויהם  לירושת  אלארשים  ם נמ. 
ה חתפתה היסוב ררעמבה וניארקוח ארזמב
ה נניאשם  החמלמהלבאתיניוצהעה נותה
מש ינידל  בלארשת  לשקה.  ה מחלמר 
ת נידמם שיסרטניה אשולש ש, יהניארקואב
 ,ןושראה .םהילער ומשלה כירצראל שי

מויהל לילגוסת  לייסם  יכע  ולארשל  ל כי 
ה ניארקות אמדל אה עקוצמא בצמני שדוהי

ה מחלמהר שחא, לינשס הרטניא. ההיסוו רא
ת לוהיכהיה תל ארשילשי נויח ,םייתסת
קמשל חירשר  עיקזם  רם  ויסום  עגה  ם ם 
ת ופידת ערימך שון תבומת כאז, והניארקוא
ם ל עכה מבושחת היגטרטסאת הירבל הש
י דיימהי ושישלס הרטניא. התירבת הוצרא
ב חרמו בנלה שלועפש הפות חר אמשא לוה
ון נבלבד וחימב ,היותרורגון אראיד גנכ
ם יעיפשמם סיורהם הבשת ומוקמה, ריוסבו

ל כ, ותויועה טשענר שוס. אםיחכוו נליפו אא
 ,לארשל יה שתמצול עג עגהמך ולהמי שמ
 ".רהזיהו לע ליצי מנא

ית מואלינבהת ויעבצה
רנחנא ליאוו  דחם  קץ  עובי  יע  ,לארשל   
ם, לועבם ייתרושקתם ינוויכי ינמל כמ
אל רשם יא. הבוטד הצם לינומר איהצהל
ה שידרלהלשתהרוצבהת ענכנצת קאל
 ?היסורדגנכבוטד הצלבייחתהל

ד יפללשתהרוצהלותרויאמליתדגתנה"
 .םויהם גד גנתמי נאו ,ץוחר שו תויהבד וע
שמ זבוקה  הע  היסרטניאה  .םיילארשים   

פי וריאהד הצמד ובכוק דצלי לשה יפייהצ
ניה אהכומא  לנחנ.  צו  ליכירא  עירם  ם ב 
אא צדחף  ליכיר,  וחרתהם  אומשלק  ת ר 

בנמצע הוקמו  אםיאתמם  לת.  דן  ה מגוך 
עתדקיפ 2008ף וסב .חשהמהל מי  ע צבל 
ם הב ,יםלבחמ 800לו סוח .הקוצירת ופע
ס חי, בםיחרזם אייתאמו כגרהנ, וםיריכם בג
תלל כםידקא  מעברא.  עילבחה  כם  ל ל 
א רשנקה ממואות אגישמהאצותכ,רחזא
ל כר מתוב יום טינות מורשה ע. זיבגק אזנ
ת ואצות. הרבעת ביברעה מנידל מה שלועפ
כיה כו  טל  שתובוך  רונידמ,  בובת  ,םלועת   
ופוריאב בגה  שהיסאם  אחל,  הו  ם ילרנגת 
 .הת זו אנישך עיד אומלי לדי כילן אהלש
 ,םורדד הוקיפ, בןאם כילרנם גב עשוי ינא
ה לועפף הותיל ש, עונדבך עים אהר ליבסמו
ך יא ,ןיעידומהע יגהך יא ,כ"בשלל "הצן יב
מירגוס אלגעם  עי  חש  הים  אריוואל  י נ. 
ת ונידמי השא, רןמו זתואב, וריבסמד ומלמ
אחלשש אילו  הי  מילרנגת  אינגם  ו נתום 
ת ועיבצת הא. זעשפם מיפחה בעיגפל הע
אתימואלניבה לשפ.  מומלר  וארשיד  ו בל 
 ". הותאות נגלמן זב

מםויסל ת,  לצרה  לחאה  וכנל  ת וכני 
 ?םהלריבעהלהצרתרסמהזיא,ל"הצ

וכנל" צוכני  של"הת  אתוא,  מנם  ר יכי 
ויקומו אבהואר  רנ,  לצוי  בחאה  ת ואירל 

 ,היהאה פיאב שוחא לשף יסוהלוה נתיא
מתסנכ אלשמ,  כה  מו  אוקל  תרחם  ד ימ, 
 •". םרבחם וגיצה ניהא
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משרד עורכי דין ונוטריון - אלי סבן ושות׳
"ברצוני להביע את תנחומינו הכנים בצערכם",  

כתבה קצינת התגמולים למשפחה.
"לאחר עיון בפנייתכם ובחומר הראיות שהובאו 
בפני, הוחלט להכיר בכם כמי שזכאים לזכויות 

המוענקות לפי החוק שבנדון, הואיל ואביכם 
היקר נפטר עקב נכותו המוכרת. מי ייתן ולא 

תוסיפו לדאבה עוד".

בצעד תקדימי: לוחם שנפטר מדום לב כתוצאה
מפוסט טראומה הוכר כחלל צה"ל

לוחם שהוכר כסובל מפוסט טראומה ומסוכרת
נפטר כתוצאה ממצבו. עורכי הדין של המשפחה
פנו למשרד הביטחון וציינו כי קיים סיכוי גבוה 

שמצבו הנפשי תרם משמעותית להפרעה
הקטלנית בקצב הלב לאור הנסיבות החריגות,  

הכירו בו במשרד הביטחון כחלל צה"ל.
משרד הביטחון הכיר לפני מספר חודשים באופן  
תקדימי בגבר כבן 50, נשוי ואב לשני ילדים כחלל

צה"ל, לאחר שנפטר מדום לב כפועל יוצא מפוסט  
טראומה, כך נודע ל"ישראל היום". 

מדובר במקרה של לוחם בצה"ל שהוכר בעבר  
כסובל מפוסט טראומה וממחלת הסוכרת. לאור 

מצבו הנפשי הוא נאלץ לצרוך תרופות באופן
קבוע. לאחר פטירתו נכתב בחוות דעת שהגיש  
בא כוחו עו"ד אלי סבן ועו"ד מורן שוחט למשרד

הביטחון כי קיים סיכוי גבוה שמצבו הנפשי הוא זה  
שתרם משמעותית להפרעה הקטלנית בקצב הלב. 

סניף ראשי והשלוחות
ת״א    Weתל אביב דרך מנחם בגין 150, מגדל

רח' בית"ר 2 קומה 1 ירושלים
)ליד משטרת ראש פינה( בית אבנית ראש פינה
העיר העתיקה רח' הרצל 18 באר שבע

 03-5221444 | פקס.03-5220033׳ טל

| יעוץ ראשוני חינם | התמחות בייצוג נכי צה״ל ואנשי כוחות הבטחון שנות ניסיון  35 

 מלון עשרות בתי
 חד!בית יש רק א

 בריהרמייר טקיסר פ

*למזמינים סדרת טיפולים  לשוהים  7-5 לילות:הטבות ופינוקים:
ב"ספא חמת קיסר":    חניה לנכים 

במהלך השהייה)   פעמים פעמים במהלך השהייה)   כניסה חופשית לספא למלווה    קפה ועוגה (4   קפה ועוגה  (3-1

פעמים במהלך השהייה)  פעמים במהלך השהייה)  שתיה קלה ( 3-1   חלוק  רחצה ללא חיוב (בהשאלה)     שתיה קלה (4

   חב׳ טיפולים למלווה במחיר אטרקטיבי    שי-נעלי חמת קיסרבהתאם למספר ימי השהיה 

 .במודעה זו רות הרשומותבנוסף להטבות האח לילות, 7-5 מלוןב * לשוהים   סלסלת פירות  ביום ההגעה

במהלך האירוח לבחירתכם א. ערב חלבית מפנקת פעמיים
בנוסף...

 במתחם ספא “חמת קיסר” נרלית והסאונה המדהימיםמו-מיכה הטרברימה בואו להנות 
www.caesarhotels.co.il 

 צעות אשת:זמנות באמלה :לבירורים
04-6727266 טלי, בת אל, גלעד, דוד
˜04-672721903-7771888 לספא – ניסים  ° ˛ ˝ ˙  

P R E M I E R  

https://elisaban-law.co.il
http://www.caesarhotels.co.il


, חיה שרון, זדה, יהודה ררם ביסימין: נמי
י רדפנללה, דוד אאהרון שי



 

  

 

וארת
ו נאות

ה נש55ל"ם שזם פהש לי
ם ה גאוצתכ, וםיועצפכ
 ,העיצפל ערות ברוות בנות
ה נידל המס שחהים ווקיש

ה שימחעם  חיש־בר .ונאלי
ם יימהת ששחמת לממם יכנ

 |ה חמנהלולית ומלשור פור עוצמאת 
ם דאי נבום ליצ

י נת פו אכפה 1967י נויבם מייה שיש
וראה אריתוהץ  מו  ינידת  ל ארשת 
.ןוחצינהי דאמכורה יש 19ה-ת ב
יר מח ,הלהיתהוהמחשהףאלע

 2,593ד עוום יגהרו 779היה  מהחלמה
בםיעוצפ יתוא.  הימם  אחים  הס  ם יעוצפל 
שיה בנוה  מתילכתה  אצ.  חדחד  ק ובי, 
וליהקהמ שימדתה  גת  מםירוביל  ד צה, 
ן וחטיבד הרשל מום מישם קיקבא, מרחאה
ם ינש שמי חנפ. לתויסיסם בוקית שויוכל זע
ת מחלת מוכני וכנה לצובם קוקישף הגם אזי

,םידמום ען הכין היבהי לדם כימית השש  
לייסלו בהע  שועצמאם  קית  .יתצובח   

ם יפיסוה מירבחום ייתנשה כלעה פצובקה
מגפיהל ואש  העז  פםויד  בע,  .עובשם   
לנש 55ת לאמב המחלמה  נאיהה  ו נשגפ, 
ה מר בכזיהי לד, כהצובקי הרבחה מם כמע
 .יהיהשמה  לער בדלוהיה ש

ם תמכסהה שדותם וול, שםירקם יירבח
אחושל סונתיח  לרפ.  בנו  ה פי, אהשקבו 
בתייה הפוקתם  שחותמה  לה   ←י נפל 
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"ראיתי את ארבעת הטנקים עולים בלהבה, באוויר .  נ יסים ברדה:
ורצנו לכיוון הטנקים, לעזור .  י צאנו מהזחל אני ודרור, זיכרונו לברכה ,
כולם נהרגו, מי שהיה חי זה קהלני, הוצאנו אותו, כיבינו אותו וזהו.  

שלושה פגזים, אני נפצעתי קשה, דרור נהרג. עפתי   ואז חטפנו
באוויר, והבנתי שכבר אין לי רגל "

ו ו אותנאתר | םחהלו

יירפא. בהאומסל בומגת תולועפב י תאצל 
היבמ וםילוחת  הא,  בתייז  אונלוקי  ,יבנלע   
ל כלרו אמת רואוהת או קילדהם אופתו

ם ניחנצו 7ה ביטחם מיליים חהה ש'רבחה
 ,םיסובוטואלו נילע ,ונאצי .הצוחהת אצל
ן לבי חתיי. הןתה ננחמס ביסבו לנתוו אחקלו
צגו מףלם  ננחמה.  לנעסה  ותולובגו  ם ש, 

 ,שידורוגמעה דוהנו לביקו ,תננווכבנו ייה
 ".םודן אידה סיהה תמסיסהש

ה מחלמי הנפם ליישדוחכ":ידרפנלאדוד
ה יבטחד ב"גמ, סםיאולימף בולן אגי סתייה
ם דרטוני מנוריעו הקל הי עארחי אתייה, ו16
י תחגשהו וקת הי אתלרט. פםואבלדנד מע
,וקת בדחוית מוירחה אתיי. התודוקנל הע  
ן קתמת הל איעפהר לתיו הלבים קיניצק קרו

ו תרזעבם וואבלדנר מעל שום מקומה מיהש
י נויב-5ם הוי. בוקת הץ איצפהלה יר השפא
ע ומשי לתקפסד הור עקובה בנומה שעשב
 ". םיירצמה הפועתת הודל שת כו אקפדש

ם יזגפום ישקומל ע
 ?ךיאום תעצפנהפיא,השקבבונלורפס

חויב"ן: ושרה יח ו עידור הקובי בשימם 
נו ילע.תדחמיוהמישמלםיאצויחנונאשנול
ל אל חנו לנעסנר ודנל טם עישנאה שימח
ם יקנל טם שירוי טנו שיל החנך הות. בשירע
 .יםנוליינבול וחבים סוכמ ,יםשדחים יסור
ש ישם ירמוחהת ת אחקלה תייהה מישמה
הותב כיקנטך  לדם  אייחי  לתול  .ל"הצם   
נו עגה .ונכשמהות וברוחהת או חנקל
שמוצל חיהת  ווסה  נהנהם  לסג  .רוחאע   
ענילע מו  עשקול  לתפ.  הוחורי  .םיימשת   
י תיארי תפעשת וינשב .ימוטאט קשה יה
ה ממדי בתבכ, שייניד עגני לתחפשל מת כא
ה זיי ארח. אןדן עגם ליעיגך מכי שתבשחו
י תרמא, ותועבצאת הז איזהי לתחלצן המז
שארנכ חנאה  ההיי  לעיג.  אוסאו  י תוף 
י לן באכי מתום איחקוא לם לתאי 'תקעצו

 ".ידוסר המוחי הה לים הי ש' כ!רוחשק היתה
ה לחבת קחלמבי תיי"הז: רה דוהי
ה דשלו סנכנשם יעגפנו ניניפ ,דודגהל ש
וישקומ בוסחהש יבכהת אם גם  ם ינבאם 
י יששם ויבה. זלעה סינכבים שקומבו
ת אר הטל ,חיפרלה זעמו נתואו חקל
ו נלבים קיירהצת בבש. בםם שם גישקומה
שעדוה חעבראה  י'רבה  לאצה  וויסו  ו לער 
מע נםישקול  כגרה,  הו  נהעבראל  ו נעס. 
עה'רבח 13 ק,  ורקדנמול  לנסנכנ,  ה דשו 
לםישקומ א.  לרמא  עונו  עניל.  שו  י נל 
נלה ש'רבה חעבר, אםישקומ כוגרהי  ם לו, 
 ".השי קתעצפנה וצוחו הפע

נו לביקש דוחלי שבחמי":דהברם יסינ
אידסת ואהת א הםודן  ן אחת מוצלו נעג, 
שם וי דארי'גלנו עגה .ונחמלנוח יפרס ניו
איה טעברו  ויקנה  הכותבם  קים  ,ינלהו   
ו נצר. פטהי לדואן ולפי קאמ, שידעלן גונמא

,םירמוח נםיקרבמ  ביצרהל שת וריי,  ן ים 
 ".בשחמל לוכן היעטהלת וודיחיה

יתלבית קואמצעם הוי ירחא"ז: רה דוהי
 ,זעול חנלם, דרולו תנאוו חקל .םיאולימצו  

 11, הביטח ,ונלשה גולפהל כו נייהם שו
 .ירוואבחמתל שהירוואהתיהי 115. דדוג
ם, ירבוידותעוומשוליחתהם,דרולונעגהשכ
עשו בנקסם  ממקהו  הכרעת  תהנגי  ת ולע, 

ל כת וורד, גםירוהת היבם לידליי הנגר משק
 ".הנגהר בושקה שמ

ה מחלמי הנפלה שפוקתב":דהברם יסינ
בתבכש חיבי  פילות  כעוצם  נ,  י תעצפי 

יה הף רועהשם ירפמסה? מחלהמ
 .הובל גארוה מיא הבצו בליאת ווששחב
 ?םההםימיהתאםתיווחם תאך יא

ת ארקלל שה שגרהה תייה"ן: ושרה יח
ת דיחיבי תריש .ההובגת נונוכל שוה חמלמ
השחמה שנורטקלאב  צי  מל"הל  .ם"רמ,   
הדיחיב ליה  גחה  בובץ  ודובעה  ה ארנה 
ץ פרותשעו דים יריכבהם ידקפמהש
.המחלמ גיה  .םיאולימן וגראוס ויה  ל כ 
הימושירה לעיגם  הדיחיו  ושחמת  ך ירצב 
ליה אכדעה  הן  מלוכת  הצ.  עמיחלב  ר רוה 
עוליעפ במוצת  הדיחיה  לבשחמת  ב תנ. 
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"חרה לי איך שהתייחסו אליי בוועדות הרפואיות ,  שילה: אהרון
עליי   כאילו אני אחד שבא לגנוב. אני עד היום לא שוכח איך הסתכלה

ואמרה לי, 'יש לך ככה וככה אחוז, אז לא   מנהלת שנכנסתי אליה,
מגיע לך'. בגלל החצי אחוז הזה לא מגיע לי? לא שאני היום צריך  

את הכסף, אני צריך את היחס "

אומה מםינמן  שםיבדנת,  עתבכ.  הי  ,בגל   
ת וטימם הו ענתוו אאיצוה, וזוזת ללוכי ילב
בא ששדל היל  אםילוחת  אצמי.  נתוו  ר עי 
ורענו בלפיטה  מיו  יא.  כצז  יא  רול  ב כם 

שדיחיהמ מסאה  אנתיבף  הו  וירות  ת אי 
י תרב, עסבגה במלה שני שתיי. הםירקבמה
 ".תורובת שוילוש חולם שב עכרוח מותינ

חתא שיבשום  הומידהם  שיהזמי  ל ר 
השש נימית  עתום  כר  ענל  יו  ?ונימד   

 ?יתמעפדח,יתסינ,יתאוירההמחלכמ
ת זאהה קיואריההי תעדל"ן: ושרה יח

 ←ה ראשם נימית השת שמחלת מארקנש

שצח בהני  לתשקי,  לוזחי  בדובער  ק נבה 
ם יגאום דלוכע ויגי מתיי. הםוים בייתעשל
י תייף הרוח. בלוכאל ,תותשי לם לינתו, ניל
ת נחמתק חמרהיה  יכ,ימרגלבטורעיגמ
 .יתום אישביי, מיתום איפטוו עי, הסובוטואה
 .תרדהנתית חפשמית רבחה ריוואה יתיה
ת יבי בצחם וישדוה חשולז שפשואי מתייה
נהל מ ,ילשס ובהה פוקתהל כך רואלום ילוח
ה חפשמם הע עובשם בעע פיגה מי, הףינסה
 ".םתור איזחמם ותוא איב. מולו שטואי בלש

ת כמוה תתייץ הראה בריוואה"ן:ושרהיח
היבבו הילוחת  מתיים  חמה  ההגיגש  ו עיג. 

ם ילום עיקנטת העברת אי אתיארה ומינפ
עהבהלב בילו,  יריוואם  מנאצ.  אחזהו  י נל 
 ,םינקטהון ויכלו צנרו ,הרכבלו ונרכיז ,רורדו
 ,םוקמו בגרהם נלו. כרוזע, להרה קת מוארל
ו נייב, כותוו אנאצו, הינלהה קי זה חיהי שמ
ד ח, אםיזגה פשולו שנפטז ח. אוהזו ותוא
י נא .הרואחמד אחוה מידקד אח ,תלדב
 ,ריאווביפתע.גהרנרדרו ,השקיתעצפנ
 ". לגי רן ליר אבכי שתנבהו

 ,יירבן חיבי לניל בדהבה":ידרפנלאדוד
 ,םדילא י, להשיא א. לםיריעו צעצפם נהש
 .יתועמשו מהשמו בדבא עו לליפ, אתיא בל
.םייחלם יעוצו פאצם יה  32, ןבי תייהי נא 
עושנ שי  ינם  מםידלי  מהנ,  אבאשל  ש וני 
ברצואב הגא,  וכמף  הולבהס  מתיי.  ,ססובי   
שלו עזא  אשה  הה  יייחת  קתום  .םילר   
ר צואהו מהשיי מדיב לכי שתעצפנר שחאל
ו נדר. יםדת הי אר לצא עוה, ושבוה חיהש
ד יורהשר קמנדוקר בערה קמבוש יבכל
ם ם עידגבת הי אנמו מער. קד"גאתו לנתוא
הםיירפסמ התיי.  התונמי  בושארח  ה סדהן 
 ".יותאלו יצהו

 7. הביטחן בוירשי בתריש":הלישןהרוא
ה ליל. ב4ה ביטחח לפוסמ ,םיאולימבי תייה
ד ילם שירההו מנתוו אדירוי הנשם הויל הש
האר ליעש  לוויכן  חןורטן  שב.  הלר  ע יגי 
וילא 'מאי  תןורהאר  בכתס,  יהדשל  ל,  י ש 
שישת וששח מש  י'והשם  לתדר.  ,הדשי   
ם ירחו איא הל, ודחה אבול רוכך הי סה ליה
י נאו ,םדאן ל בשה בוגבה תייהה טיחה .ידיל
ק שנת הי אתכר. דהטיחה בעונו תזיה אאור
לתלחתהו פתוריי  קואת.  אם  אילם  ,דחי   

ו יהן שייסול חו שדנמוקה, מיקני ענקירפא
 ,קשנת הו אנמי מתחק. לםינדום סימחוו לב
ה רוחתו אי אותרבע. היתל אויצהה שה מזו
ם ינל פם אינב פרל קיחתז האי וובר שותב

 ". יתעצפנכו להמשב

ם ירוביגיינו ה
החאל אהעיצפר  תלי,  הושוחו  לית  ם כו 
המזב בופשאן  היבז  וםילוחת  ך שמהב, 
ת סויחיתהההיתיהיךא?יתבבוםוקישב
ה לוכשה מחלמ ,םימיהשת שי עופצל

 ?ןחוצינותגויגחוהליתה
ם ירבחהוה חמשפה":דהברם יסינ

 .ורקיב ,ורזען מזהל כ .רדהנו נילאו סחייתה
ל יבשב .ןיוצמהיה  סהיחוא תורבחה תיהי
הירבחה גתיים  ווביי  מיהר  עילכתסו  ,יילם   
ל שא-1968. בהעיצפם הי עתדדומתך היא
ת ויהך לישמהה לצוי רנם אש אידורוי גתוא
ה ארנא לם וקישהי כ ,ןכשי תרמא .עבקב
י נאי שתרמאון וכני לה ארנא לוי נויגהי ל
לידעמ בויהף  ובצת  קתרשלא  רוט.  ,לגע   
 ".חפה ננחמי בצחה ונד שוי עתריש

ית קענה יטפמאה יתיה"ז: רה דוהי
ש פוי חה ליהף של א. עםילייחלם ויעוצפל
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ו ו אותנאתר | םחהלו

ש ם יוי. הבן רמזי לוניה שים הימית הששב
א ו לנחנאוטר לונפהזאילוסננכה שנשגרה
 ". צחנלות ירתיציבם יחילצמ

ום קישלך רהד
ד צס מחית ה, אםוקישת הם אתיווך חיא
 ?הינדמהותדסומ

ף נפט נושם פוקישף הגא":דהברםיסינ
ה עיג. מרחא מוב, תםויא הוב, תםישנאת הא
 .לבקה תנם שירשד עועל בב, אקלת דנחך תל
י תררחתשהש. כוצם רהך שיו אנתיו אקחיש
לתעגה הגאי  בוקישף  ופים  שתרמאו  י נאי 
 ,םוקיה שצוי רנאי שרתמ. אםקתשהה לצור
ס חיה בשוחת. ההפיי אלה נשמא , לדובעל
ו יף הגא. בהדמחי נכא הה לתיים היעוצפל
ד יגהד לואר מעטצי מנ. אהברם הירטרטמ
ח וכי דיל עק רו ,םילאי תייהי נאל בא ,הזת א
 ".םוקיל שבקי לתחלצה

צוקישהך ילהתב":ידרפנלאדוד ל "הם 
היבו הילוחת  נים  הםירדהו  ה חפשמ. 
ט א. לםירוביל גאו כנילו אסחייתם היבורקהו
 .םיעוצל פם שיגוי סנת שולגו לנלחתט האל
ו שיגרהשה לאכום ייחלר וזחלו צרשה לאכ
ג והס .העיצפהמות יחללו יחתהום ינסכמ
 ,רתוו ילבם סי ה, כעורי גכב הצמו ביני השה
ט אל .נומיאהת וחפם הלו ,תריוננו ולתה
ו ליא. כהדובעי לתרז, חןיינעהי מתאצט יאל
נעיצפה אנתה  בזיה  שרטסוה  צתא,  ך ירה 
 ".עוסמהל מופיל לוכא יה לת, אחילצהל

 ,םימית השת שמחלי מרחא"ן:ושרהיח
הופיטה איל  הישיה  אעיג.  הנילו  ,התיבו   
ת דבועה, והנט שעמה כטיל מס עבגי בתבכש
ה עס, נדומב צכה רה ליא הל, שתיאליצוסה
ם וקיש. היילד אה עעיגהם ויסובוטוי אנשב
ה יה ,ףגאהת ניחבמו ,לקא לה יהי אופרה
שורב שוקישהר  ילם  ביהי  ,הטיסרבינואה   
עםידומילב ה.  היאנתם  עםישקם  ג,  ס בם 
ילשם וקישהות ונועמבר וידי תלביק ,הכילה

 ".םידומילבהיה  

ת חש אפש נד יחל אכל
שמכ רבכי  מאר  אבאו  אחק  שד  ם יינו 
ככייחב מםיכנם  א,  יתה  עיעדום  ל ם 
 ?אשונבםכתעדהמותחאשפנתמרופר

ה צת רחש אפת נמרופרב:ידרפנלאדוד
הוגרא ליכנן  שיבסהם  האר  ללשממם  א ה 
ת וארל, והטישת הך אופהה לטלחל הבקת
 .םילכת הם אירבוו שנחנ, אזכרמה בכנת הא
ן וחטיבד הרשר מבע. בותרטת מג אישה הז
ו נו למיקהש. כהסמעל מאו כנילס אחייתה
 ,רבנדושב נשושבח-2017בהוצבהקת א
 .ילוכ' ותומוארי טש ל, יהלילן בשא יי לנא'

זוקמב הם  מה  קאצם  שצובו  :תרמואה   
לקיספת׳ לבלבו  אנל  הו  וומת  כדוקח  ל ם 

ק באמת הובקע. ב׳ונע ליגה מו מנו לדיגת
 ←.זי או ליהת שויעבל הי עו לנה עצובקב

ו נחנאלו איכ ,םירוכישו נייהנ ,וןצחינה
ם ות ימחלה מאז בא. ולוכת הושעם לילוכי
 ".םינפו בנה לקפדם וירופיכה

 ,המחלמם ושע בוגפלי לב":ידרפנלאדוד
בויה יוביצם  גר  לוגעש  שהשימע  ם וזייו 
אמכ בזו  השש.  בםימית  ה מזויהת וכז, 
ו נחנם אוי. הםויה ברמגה נמחלמ, ההזעההו

חילכוא כרם  פא  ועל  לזם  מה  .הנתשא   

ל ארשת יניד, מתאל זכ. בםויד הה עמוקמב
ענטקה אדמה  מתיה  שון  צשולל  ת ואבה 
 ".םיקאריעל הה שכימת, וםיראופמ

חנא"ז: רה דוהי ששוי  ה אצותכב 
ו השמ ,םימיהת ששבה לודגהה חלצההמ
ס חייתהלו ליחתהם ישנאו ,אבצבה רק
 ,המיחלא ובל צן שיינעש לאד רבוכת בוחפ
ת מצמעו .יתעדלה ליפנה תייה ,תבודתנהל
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ח יה שרון: "עם הגיל חלה הרעה בבריאות, הפציעות יוצאות 
ו מפריעות לנו יותר. לקטועים לא גדלה הרגל, לגדועים לא גדלה היד , 

אלו שלא יכולים ללכת, לא יכולים פתאום לרוץ על הגבעות. לפני 
כמה שנים גילו פתאום שלא טיפלו יפה בנכי ששת הימים "
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עוברים בקרוב
למגדלי בסר סיטי בפ״ת

 מול אגף השיקום

משרד עו"ד גרינברג
הייצוג המקצועי לנכי צה"ל ולמשפחות שכולות

מאז - 1950

 בהנהלת
 עו"ד יעקב אמיר

הייצוג המקצועי לנכי
 צה"ל, נכי פעולות איבה 

 שכולות. ומשפחות
 המנוסה משרד בוטיק וותיק

 וג נכי צה"ל, נכי פעולותבייצ
משפחות שכולותבה ואי

 בתביעות נגד משהב"ט, 
 המשפט בערעורים לבתי

 הארץ. בכל רפואיות ובוועדות

 לופיהמוטו שלנו: ט
 מקצועי, יחס אישי

 ואנושי ושכר טרחה הוגן.

 הנכם מוזמנים לפגישת ייעוץ ללא התחייבות וללא תשלום
 לפרטים נוספים אודות המשרד - היכנסו לאתרנו:

grinberglaw.com
054-7164050 | נייד: 03-6135353 טל׳: 

 yaakov@grinberglaw.com | דוא״ל: 03-6135355 פקס: 

 5251108 ( ר״ג6 , קומה2 ״מגדלי התאומים״ )מגדל 35 ז׳בוטינסקי

 משרד עו"ד
אמיר לוינשטיין 

תואר שני במשפטים • מתמחה בייצוג נכי צה"ל 

 

בשרותכם משנת 1992
 תביעות להכרת זכות נכי צה"ל

 הכנה לוועדות רפואיות

 רשלנות רפואית

 ייצוג נכי צה"ל בערעורים לבתי משפט

 ייצוג נכים בביטוח לאומי

 תאונות דרכים

 תאונות עבודה

 תביעות ביטוח

 פעולות איבה

ייצוג נכי צה״ל וכוחות הבטחון

 ייצוג נכים בוועדות רפואיות

ייצוג נפגעי פעולות איבה

9 

9 

 ת״רח' מוטה גור 9 פ
 קומה 3( ,B )פארק אולימפיה, בנין

 ת.ד 3282 פתח תקווה מיקוד 4951600.

 רח' יוסף אליהו 14 ת"א
0 3 - 5 2 5 0 4 8 4: ' ל ט
 נייד:052-8770855

| פקס.03-6812777  טלפון:03-6813322
offce@zslaw.co.il | www.zslaw.co.il 

https://ginzburgadv.co.il
https://grinberglaw.com
https://www.google.com/search?client=ms-android-xiaomi-rev1&cds=2&cs=0&hl=iw-IL&v=11.24.10.21.arm64&output=search&q=%D7%A2%D7%95%22%D7%93+%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F&ludocid=14530162795606550598&lsig=AB86z5W_PXf7sp-IZtqBRW8ZjRQj&kgs=ad586447b246dd05&shndl=-1&source=sh/x/kp/local&entrypoint=sh/x/kp/local
https://zslaw.co.il


 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ו ו אותנאתר | םחהלו

 ,ףגאת בודבועל הן שופלטת הי אש לם יויה
חהו אורזון  וילת  לוסנמי  כותפת  בר  ה יעל 

 ". יש ליש
ם וקישהףגא,תחאשפנדע":דהברם יסינ

אחייתה כנילס  גאו  סםיבנל  מםינטח,  י , 
ריצורש לם  אושעק  מק  הרשת  .ןוחטיבד   
אםויה שרקמהי רח,  אה  ,ןאידיעסק יציל   
יןדיעו ה"ו,  שןוגראר  לנכנ,  ההנומתס  ו זיז, 
ה זיזם הו גנישעה שלודגה הנגפה. הםירבד
ש , יםירבה דזיזא היהה שזת לודוה. וםירבד
 ".הזטורם פויי הל

חלודגב"ז: רה דוהי ש,  נופיל  ר כיר 
ו י. הםוקישף הגאת בודיקפל הת שוגהנתהב
ו רטרטםילפויטהתל אבקי לדכת שפווקת
בתוא סלי  ווי  היהף  תומו  בתולקן  ה פוקת. 
ת ונען טיי א. להפד יובעו לליחתה הנורחאה
ם ייתייעבו יהל ויפטהות ורישה .סףכי בגל
 ".יכרניוינשלחםוהיו

הע"ן: ושרה יח חיגם  הלל  ה ערה 
ת וריעפמות וצאוית וציעפה ,תואריבב
לרתוי ליעוטק.  גם  הלדא  ללגרה  ם יעודג, 
א , לתכלם לילוכא ילו של, אדיה הלדא גל
ה מי כנפ. לתועבגל הץ עורם לואתם פילוכי

גםינש פלי,  שואתו  טלם  ילפיא  בפו  י כנה 
ת ילאיצות סדבוו ענו לחיטבה, וםימית השש
ה פוקתב .ירטאירגהא שונבל פטתשת חא
בנייהש ההצובקו  לתיי,  אנה  קזוו  ,תבשן   
הבא שנבל  אדבועו  וחת  רגת  האם  ף גאש 
יל לילוכא  הפטם  בויל  כומכם  שאזת  ל ת 
ם יכד נוש עיה שעש, בםימית השי שעוצפ
 .לופיטלם יכוזם ניאשר ורחשהת מחלממ
מו חל, נוק, שתורדסתלם הום כינשך הרואל
הע שייחל  והלם  הומקתשהם  הוי.  ו לידגם 
י נאת וונפי לל מש אם יואת, פתכרעמת הא
י לם ששת הה אאום רו שהשימה ששיגרמ
 .ת"ורשוהךותב

 ,לאלדה תום, ינשהך שמ"ב :הלישן הרוא
חיתמקתשה לר.  אה  שיי  אסחייתהך  י ילו 
א בשדחאינאלואיכ,ותאיורפהות דעווב
ובוי טו לשו עליא. כבונגל ז וחי או לנתנה 
י תחלצ, הןיך דרום ע, עךשמהב, וםיוסת מוכנ
ה נצי שד חו. ערתוי יתלביקב שצמיע לגהל
ך יח אכוא שם לויד הני עא, וםניומן שני בא
 ,היאלי תסנכנשת נהלמי ילעה לכתסה
'יה לרמאו א ז ל, אזוחה אככה וכך כש לי, 

ע יגא מה לזז הוחי אצחל הלג. ב'ךע ליגמ
כיל לאו?  אב  שיי  ליסחייתמך  לןיינעם  א . 
צויי הנאש אירם  הך  צנ, אףסכת  אירי  ת ך 
י תדבי עלם שיידי. בהזז הוחאל הס שחיה

 ,רמושהלתם ביפגל ב"הי צכם נה ענש 27
מתמקה יקלחי  שפה  כה  גואסיל  ם ילגלת 
שימיב אאם  לחף  יד  מדא  זע  בה  ל לכה 
היינעי מתול אב. אאסיכ הוין  ה זז הוחאם 
ל יבש, בילי שמצעד הובכל היבש, ברסחש
ל ם אינב פרקם בימית הששי בתישעה שמ
 • ". ירצמו הדנמוקם הם עינפ

ב פ״תש 2022וסט וגולי-איהלוחם  40 | 

דוד אלפנדרי: "ברפורמת נפש אחת רצה ארגון הנכים להסביר 
שאם הממשלה לא תקבל החלטה להפוך את השיטה, ולראות את 

הנכה במרכז, אנחנו שוברים את הכלים. זה השיג את מטרתו. בעבר 
משרד הביטחון התייחס אלינו כאל מעמסה "

יהודה רז: "הייתה אמפטיה ענקית לפצועים ולחיילים. על אף שהיה 
לי חופש חצי שנה, ביקשתי לחזור לעבודה לשעתיים ביום. הייתי 

מגיע וכולם דואגים לי, נותנים לי לשתות, לאכול. בחורף הייתי מגיע 
רטוב לגמרי, כי היה מרחק מתחנת האוטובוס, היו עוטפים אותי , 

מייבשים אותי. הייתה אווירה חברית משפחתית נהדרת "



 
 

 
 

   

 

 

 

    

 

עברנו
החדשה:לכתובת

המרכבה

תעשיהא.

חולון

אורטופדיה!!!להראלהפניה*דרוש

טל:חולוןהתעשיהא.המרכבהכתובת:

במקוםחנייהטל: :מראשבתאוםקהלקבלתמפעל:

Annie Royzman| טיפולי רפואה משלימה

 כאבים כרוניים# 
כאבי שרירים#

 בעיות מערכת העיכול# 
 מחלות אוטואימוניות#

רק לנכי צה״ל 
טיפול ראשון

₪  140
במקום 280  ₪

0547010084 | 5 מוטה גור | פתח תקווה: 7א רמת החייל הרוגי המלכות תל אביב:

19 

053-7171246 
09.00-17.00 א׳, ב׳, ד׳, ה׳, ימים: יום ו׳ - סגור שעות פעילות: 09:00-13:00  יום ג׳ -

03-5013223 19 

HOKA

*9301  סניפים: רמת אביב, פתח תקווה טל.

https://www.refuashlema.co.il/therapists/annie-royzman
http://harel-ortho.co.il


 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

חיי יום ב | םחהלו

ל "הי צכן נוגארט ברופף סגל אהנמי אזועקי ימ
 "רתויה שמכם ולוכט לרופס"

טרופסף הגל אוהי, ניאזוי עקיר מובעב
ת ויחלא שול ה"הי צכן נוגרל אש

ב יבל אם תחולית ה. בייםל חעפמית ויתמא
א ו, ההדובם עוקר ממתוו יתניחבא מוה
א ו, ההנש 27ד יקפתן בהכי מאזו. עינית שב
 ,יםכט נרופת סמגמים בצוביקר הנימר סגוב
ם כשר הקול בכ. ביםדלי ינשב לאי וושנ

ה כירבי בצחים ורטמוליי קנה שחוא שוה
 .ייםקה מא, נשרוה דאת נניחב, ביתפימלואה
י מוחל תו את כיתחד תגאט מרופסהף גא
 ,יםלגלת גואסיל כסרוד: כיםכנט הרופס

ר י, קדי ינפו, איםגו, חהכיר, בןחלוס שיטנ
 ,יםרוויר עעשרדו, כהרית, חטי, שסופיט
ה אמי כקיל מו שלוהית נח. תדועס ויטאליפ
י רא פוים הפנען הווגמ, ותדובועים ודבוע
 .יםנך שרואו לתדובע
ת וחלשי מקיה מוולדו מיקפת תרגסמב
ים יפימלארפים הקחשמים לאטרופל סש
ת ויהה לנוף מה אנרוחאלל ו"וחת בויורחתלו

ית לארשית הוגיצנת הופתתשל העי ארחא
ה ינמרגו ביימקיתס שוטקיווניי אקחשמב
)ר במטפסב  6(. דמובעה בכתו אר2023
ב ושחר הבדה, "יקיר ממו, א"ונלה שדובעב"
ים דבועים ששש אנ. יישואנן הוהר התויב
 ,יםיעוצקלם מו. כהנים שרשער מתוף יגאב
ך ילהי תדך כוה תנעת מתים לעדוי, ויםרוסמ

ב ושם חרוא גוט הרופ. סויכרצה וכל נלכ
ט רופ, סתועוצפים ועוצל פם שהייחר בתויב
ה רטמ. היתורחט תרופם סן גבומכי ומוקיש
 ".רתויה שמכלם וולכט רופה סיהיא שיי הלש

09:00 
| מול קיר של גביעים ומדליות ממוקם השולחן. בוקר טוב משרד

מיקי הוא איש של רשימות, משימות ותזכורות

10:00 
עושים כושר | במכון הכושר 

עם שלומי עב די, חבר הבית

ב פ״2022 תשוסט וגולי-איהלוחם  42 | 

09:30 
שלום לצוות | עם עובדות המשרד באגף 

הספורט. מימין: מירב בשארי, גרציה בכר 



ם דאי נבום ליצ

12:00 
| אחד הגביעים הכי הגביע הוא שלנו

טריים במשרד, גביע המדינה מליגת־העל 
לעונת 2021-22 בכדורסל כיסאות גלגלים 

14:00 
מביט למרחק | רגע קצר

של מנוחה בקפיטריה 

10:30 
חיוך מהלב | עם שיראל טויטו, עובדת במכון הכושר 

ומחלקת צעירים. שיראל קוראת למיקי "אבא שני" 

 | 43הלוחם  בפ״תש 2022וסט וגולי-אי

11:00 
חיבוק פילאטיס | בעיצומו של אימון פילאטיס מכשירים, 

אהרון אקוקה, נכה צה"ל עיוור, אומר למיקי שלום 



הלוחם | נגישות ורגישות

 יובל וגנר 
מייסד ונ שיא עמותת 

נגישות ישראל, נכה צה"ל, 
טייס בדרגת סא"ל , 

נפצע בתאונת אימונים
www.aisrael.org

תלונות נג ישות 
כל אחד ואחת יכולים 

לסייע בקידום הנגישות. 
נתקלתם בבעיית נגישות, 

צלמו, ופשוט כנ סו 
לאתר נגישות ישראל 
 www.aisrael.or g

ומלאו את טופס תלונות 
נגישות ואנו נטפל . 

יחד ננגיש את ישראל.

 
 

 

  
  

  

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ם חייבםבוחרי
ה רזפתסת הנכז האו ונדמקתהה שדמיה נגע הרל

ג נידירוך ורת תל בליש - טייגטיול נ

ש דחמל יחתלהץ אלינ
מל בנשא  צזיאה  פה  אטילוד  כםתי  מ,  של  ד עבי 
ת מדקמהה ליעפת סנכם יצורת ושיגנהר ופיש
 ,בושו .לותבגומם עם ישנאלות שגינות נקותה קיקח
אונרעצל ננ,  ליסנכו  שפוקתם  הה  מאפקל  ן ונגנת 
ת סנכה בבת רוליעה פתייה הנש, התאם ז. עהקיקחה
ששונב הופיא  שיאנתר  אם  עישנל  מם  ת ולבגום 
ה חווי רתוריק שוו חמדקתר התין הי. בםהיתוחפשמו
ם ישנאלת ויוכזן ויוושק וח ;תולבגומם עם ישנאל
ש פת נמרופ; רתורית שייחת בורזעית - הולבגום מע
 ;ריכשהה לריי דזרכמת בושיגת נורים דיזוחא 3ת; חא
ות שגינתפיאכ ;ותביצנלות שגינתפיאכות יוכמס
 ;רותר מוטפם ליאכזת הבחר; הםיקסי עושית ררגסמב
ן פואי ואופל רופיטם – לוריי חבצמת לושיגת נונקת
ת ססובה מרובחל תת שידיתה עשגנ; ההטילקי ווניפ
השוקיב אגרח;  עישנת  מם  מולבגום  גרגאת  ;שדות   
ת כסמת לדגה ;יונריעניבס ובוטואות שגינט לוייפ
ר שוי כנקתת מיינ; בםישריחם לינמיסת הפת שועש
 .דועת וויושרם ביקראפם בישיגנ

יןבומכ ע,  נוש  ריאשוד  ליבם  ודקם  בפטלם  ,םהל   
ל וכהל יחתהלות וריחבת האר ובעה ליהך יירל צבא
 .השדה חלשמם מה עלחתהמ

ה וולמם לולשתר מוטפר וותר מוט: פשדח
ה בה ששדה חכת נדועל ת"הי צכו נלביה קנורחאל

גמושר הה  ערעם  הה  לוכזם  מוטפת  וותר  ר וטפר 
ך שמהת בא. זקוי חל פם עיאכזה לוולמם לולשתמ
ר ופטאי שונבות רישלות שגינהות נקתלב ושחון קיתל
ר י שדל יש עגוה, שהוולר מובם עולשתר מוטפר וותמ
דה בועהת דעבוו 2022ר אוניב-14ר בשוא, וםיטפשמה
שחוורהו הה  התסנכל  מוקית.  איחרן  מב  ל געת 

ח טשהם מילועם היכרצם לאתהם בריוטפם ליאכזה
ך ות ,הוכראטה מת דובעבו עבשנקם יוניטרירקלו

ות דותע .ותיטונלורהות צובקהוםירכצהללכיופימ
עודיעמה הת  יואכזל  בקפנות  הדיו  לסומי  ח וטיבד 
 ,האוי שלוצית נויוכזת לושר, הןוחטיבד הרש, מימואל
 .םיאכר זווית עדועי תלער בובה - עחוורד הרשמו

ר תומרטופלםלילכ
 ;דבלד בחה אוולמלד ובלו במצער בוטפי לאכזל •
לי • איצהש  הג  ודועתת  לתינה  לקבן  גיצהש  ם ג 

 ;יוהיזדת ועת
לופיטר הד, סרותר מוטי פשקבר מפסש מם יא •

 ;העגהי פליהיה  
 ;בכרר בון תיינעם בייו קניר אוטפה •
ן ימזהר לשפם אהבת שומוקמם בייו קניר אוטפה •

 .שארו מט אנרטניאך הרר דות

ת מן אמזם בינמיסת הפש
ם וגרתת לילארשה ייגולונכה טגיצמ Sign nowרת בח
 .םישרים חישנם וישנאת למן אמזם בינמיסת הפשל
ת ל עכבד ויינר הישכמם הם עיבבותסם מישמתשמה
מירצש איליעפך  הם  ויצקילפאת  מימה  ם יפרטצד 
ן ורתפ. הםינמיסת הפשת למגרתו מם אגרתה מחישל
 ,ותינטונספות שריוחם ישריחלה ונשארלר שפאמ
מנושב מואיתה  בארם  פכש  עעל  מם  אגרתם  ו ם 
 .ילארשם יג, ורתון יימ, זרתול יו. זתמגרתמ

www.signnow.co.il 

ג נידירך וורל בת תלייש - טיגל נויט
ל תך בורל בף תוחת מאצץ ללמו, מםיל הוש מיגל נויטל
ה יילעם ויכת נוינ, חעפשה בינם חש ערגש מם יב שיבא
ם יכני תורישוש יגנף וחם גש יך ורבל תף וחב .הכרדמל
ים רבחתמה כרדמלים לועשחר לא .יםרבגוים שנל
ע וסנלר שפאו ,קלחן וטבמם יינפואל יבשות לייטל
דוויכל גורן  הנם  רהכורעתי  ונידי,  תמנג  אל  .ביבל   
ל ויל טה שעש, כןוויל ככר לטמוליק 1.8א והק רחמה
.רוזחוך ולה אלייטה  ,תיקפות  השגהט עמל  ה צוחר 
 .הנותה מיילם עב עחר רשג. הםימץ הרפת מג אנידירב
ל ף תוחב לורקן הושארק הלח. בהלילר באול מיבשה
ל ומג ונידיל רמשת חרבד חי, לןורחאק הלחבך וורב
יןוקריך הפש כ,  יואסיש  ובישת  ליפצתה  ן וע. טםית 
מופיש נניחבר  פי: אתושיגת  פונין  וינקית  ם ילגנמק 
ה בישי ילספם סירס, חךורל בד תיה לאשדמם בישיגנ
 .תלייטך הרואם לית מייתי שנקתמם וישיגנ
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י נ: אגותהמ
ק יודומן וכי נמצג עותיא מור התויב בושחד העצית הקסעת ואמצעך לרדב

הפסב שיאישר  גם  בניל  עזירכה-1996ס  טו  םול 
כרטיפ העויס  הקווישץ  ווסרפ,  הוהינהם  ב וטל 

ג ותימי "וטיבת הע אבס טרטי. פםלוער בתויר בקיהו
ם יגתומל הם שתולהנתהד מומלם ללוכק בחד" וימצע
חיים ליפא ם לועת ביחרכם הייך חרא דוי המצג עותי. מםילודגה

נכה צה"ל, יועץ עסקי , 
מפתח מודל ה

ם ם גי המצג עותימם ווסר. פהנתשי מלכלכי ותקוסעת
ם ויה .ותירתבחהות תשרהת אם יליבומהות ונרקעה
ב ושחה שת מר אדשם ולולול על ככת הער לדשפא
לנל אטילבהו  ב.  הבעם  ענייר  גישוו  עגום  מל  י ל 
ת שרת בוארל לכום נוי, הקיסעהו לש אוגו לפניצרש
ת י אלוו אה אלו שו אלם שייחל הת כת איתרבחה
 .םהו ליהים שיצוו ריהם שייחה

ד חוימר הבדת הא אוצמל
ה תזכש ,קינופוי לימארת ופהסל ש TEDת אצהרב
ה לאשת הו אנה לריכזא מי, התויפן צוילימ-4מתר יול
 ?" םילודו גיהתשת כויהו לצרה תמם "ידלם יילאושש
מלאשה אבייחה  לנתות  אוצמו  הא  הבדת  ד חוימר 
ך רל עעה ביהיו שהש, מונתיאד מחל אכם ליאתמה
ת ונוכמן ומזל הם כינתשה מדובת עומוקו מבם שלועב
ח יש. הונלה שדובעת הומוקל מת עוטלתשת מומכח
ה בת רובישל חבקה מנתשם מלועי במצג עותיל מע
ו נחנ. אתיגולונכת טוצירעות ומז, יתונשדל חם שלועב
ים גתומהים לאוששת ולשאהת אל ושאלים בייח
ן ורתיה ה? מםינוו שנה אמ? בונד בחויה מ: מםילודגה
 ?ונלן שוזחה ה? מםירחתמי הנל פו ענלי שסחיה

ם ירחאן ליאוי ש לי
ם רוב גטיו התושעם ליעדויו ום בידחויו מנאר שבדה
א יי השיאג הותימת הונמ. אהדיחת יוואגק וופיו סנל
ה ת מ, אונבילב לורקה שת מם איצעהלף ונמת ללוכיה
 ,םידחוית מויהו לנם לרוגה ש, מום ביבוי טכו הנחנאש
ג תמד למלא ילי ש. מםירחאן ליאו ונש ליו שהשמ
עא מומצת  ליטב,  חמצעח  קייו  זםישם  עהו.  ת כרי 
 ,םינוגרא, לתורבחת לאזת העת בשרדנת הודרשיהה

 .יםלודגוים נטקים קסלע

ות יתריציוות בלהתה ,ותשיחנ
לדכ ליחתהי  כתמל  לאדג  רבחתהי  לישאר  ר בדת 
ויבהואש .בוטי כהת ושעלם יעדוים  ם רוגשר בדל 
וחמש כשואה  עשאר  אישור  מותום  אאכ.  ר שפן 
איאתהל לתום  כצותו  לוהשלר  שהשמ,  ם ישנאו 
ל לכש, לקיידן למזע היגת הע. כתאזת העם ביכירצ
עוזחלו הר  הירסמל  שייקווישם  וום  חבושב  ם יביי. 
ה לאשבות ירתיציבוות בהלתהב ,ותשיחנבק ובדל
ם הם ביבוו טנחנאר שצתוד או החוימת הרוישהו המ
 .ונלת שוחוקלך לרק עינעם נתוכזבשו

ש דחמול לסמם יבשחמ
ש דחם הלועל הף שרוטמב הצקב בשחתהם לך גירצ
ים יונישלגל תסהלוים ישמגת ויהלים גלוסמת ויהלו

lipah10@gmail.com 

הדיעש כנורוקן  עפה  מונילה  ש.  טנחנאה  ביבוו  ו ם 
אםויה ללו,  יי  ריהא  אטנוולה  חי  בושו  שועב  ה נד 
ע ם נלוע. הוישכען ואל כועפש לן יכל, וםייתנו שא
ת ועובשה מל כו כמצעת ל איפכמע דימה ,תוריהמב
ליבייחו עויהם  בםירת  פכ.  שעל  מבשחתם  ל ולסו 

תדחמ לדיפקש  שוציו  וונור  תתוטלובת  ררצי,  ת שו 
ם ישנאו לרבחתתם ולועבץ וראם בירשל קה שפנע
 .הארשם הכם ביררועמה

שה יגאיהתנויוצמ
ם ידחוימם וייניצם רישנאת כשרם בכמצת עו אגתמ
לדיפקהו אילבהו  הט  שודחוימת  לםכבת  כ.  י אדא 
מושעל קשעת  כדנוי  לדס  אוצרי  הת  כהרבחת  י , 
וחכוא שת לשרה לאד. כתחלוא סלת  ל הקק לפסי 
ו ם ליקוקזם ויצום רהה שת מק אוידם בכלד שעיה
ם כש ליה שמם מיצורם מם הד אימם תתול אואשלו

 .םלהע יצלה
ם ירבחהת ווחוקלם הך עורר אשל קר עומשב לושח
ב וו שנחב. תידדד הובכן וומת אונבלת ושרם בכלש
ת או וחוקלם ליעיצם מתאר שצתוהך ורעת הב אושו
ת וביוחמ, התונמאנת הד אחוימבם וכלם שיקיסעמל
תתובהלתההו למרת.  וליהקו  ורבחלה  ו דיפקתה 
ע סמב .תווינמדזהן וויושום ריעפם וצמצביע סיל
 ,תומלשם ישפחמא לת ודחוימלוי שיאג ותימל
א לה ושיא גית הוניוצ. מתוניוצמק וויא דקווא דלא
ת ונולישכת הם אל גבקו לנת לרשפאא מי, ההאצות
ת וקבת דרזע. בהדימלן ווקיתם לוקת מנתונך ורדבש
נהמישמב וושיח,  נדמתהת  לכוה  אוצמל  הא  ר בדת 
ם לועבם ייתועמשמום ידחיומת יוהלונו לשד חיומה
 .ינמידונה תשמ

mailto:lipah10@gmail.com
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ת בואתנחתא של תר | םחהלו

ף דמהלעים שחדים רפס
 www.readbooks.co.il|י ונר הז

י ופירולה בקל ע
את , מ"ןרוה שליחתהשכ"
ק תרן ממא רוו, הגלית שריע
ה רופיסת ג איצמש הגרמו

ר בת עינקח, שןרוה שוול חש
ים נר ששעה ובושתה ברזחש
 .הנומר אבשה מרבן עכר מחאל
ה מצל עה עלת שבקות נרוקיב
ה ארה מינפה בביצם מויה
 ,יתטתסד אימא תלת ובכרומ
ים שאנה לתוסחייתך הרל דע
ה ו בחטבה ותוו אבהאש

 ,מןזבעמסל שרפס.רבבע
ת שדוחה מריקחה וקידל בש
 .ונלבישקות ריבחל ש
וד מע , 133ביי נרפת סאצוה

ה יקרפאבמה קנ
ק ירת אא, מ"טסוגואג בלש"
ס יל בסת עצקמב בתכ, נןמצלז

ה קירפאבב תוכל הו שתוהש

 .ןוחטיבת הורית שרגסמב
ת ואקתרפהח ותר מפו סהז
מות יזמל לוכ ,רומוהבב ותכה
 .הקיראפבש חרמתות ויטילופ
י נקירפד אלא יוה הבמד
ע יגים הימד החאבר שיעצ

 ,הנידמט הילו שלר שפלכ
ה במ. דויבת אג ארה, והמוקאמ
 .המקע נסמאת לצט לילחמ
ש יל או שתרזעה לנוא פוה
ל וציי נדוה, יהייניים - פנינתה
ו תחמשפב וקרם עוה אוש
ת ינוגסה סרובת חדלכתק מירא

 .הקמנלתזעונתיכנותתבשגהמ
וד מע , 270ביי נרפת סאצוה

ות רכיסע המ
ה עונתי הוקם חע

 ", רוזמרשבן טקהש יאה"ר פהס
 ,םהל שכיה מרייאה ובתכש
ה נהמים וסקים מדלר יפא סוה
ל ה שנוכה נייצי חהד ממלמה
 ,רישאוהפר סהריבוגש. יבכ
י ה מהותרן הקסב ובוד שלי

 ,רוזמרך הותא בצמנש היאה
ל ה כשוא עוה המדו ויקפה תמ
א רוא קו. הרוזמרך הותם בויה
 "רוזמרבן שטקש היאהו "ל
י קום חת עורכיהע הסמא לצויו

ת אלמ,הרהיבהשפב.העונהת
ים רויד אצלן ווימד-תברר וומוה
ן טהקש יאהד דומע ,לבבי רחימ
ה ריהזה ונובה נייצחר לוזמרבש
ש. יבכהל ש
וד מע , 22ביי נרפת סאצוה
 050-8917196ה שכירל

ם ידחמו־רפסום יורצי
ה נחים - מדומח־רפוס"

י עיבהרא וה "תואקתפההר
ת ישארה לאלפנה הרדבס
 .דרביפ יפה בתכשה איקר
-רפוסת הרובל חו ארפטצה
ת ולבים לאצום יהשים כדומח
ם ה הנחמ. בקתוה מנחמב
ה ביבסל הר עומשים לדמול
ים מוסקים הרוציל הכל בפטלו

ש , ידימו תמל כב. איאיים בחה
ר רועה לצוק ררד שחר אוצי

ו חילצם יעפם הא. ההמוהמ
ו ותאק יבדהלם ידחמו-רפוסה
 ?תדוידיק הדייחב
וד מע , 121םירפי סנת דאצוה

דף רנך לכ הפ"בהששכ
ר ימתת אמ ", אורטקנ"

ן מל רוב שוליא שו, היקבסודנמ
ע רוה קבהר אופיסי וארח פתמ

 ,תייאאוהפר סהריבוג.בל
כ "בשחם ולוום יבט נדטוס
ת ויווו חימעב חוי סית. אהלילב
רו יתכהי שאבצו התרוישמ
ר חאל .ריבוגכחו רכול עבו תוא
 ,ףטחי נניעידומע דל יעל בייחש
ע צבמאת לצוי ייתל אה שדייחה
ב אשי נית. אותבשהש לקיע
ת יצמ, שהנכסל הצף בדרמל
י ופירלל וגעת מריגסה לווקו תב
ים שדים חרגתב איצמ, וימצע
 .ותבוהם או עיסי יחנפב
 ,םירפת סועידת יאצוה

וד מע 319

ום קמושש מיאה
ה שדחימה שמב
ג רת גא, מ"רוחס שוס"

 ,ררחסמן חתומא הו ,ץירבהו
ט קירופת "רדעי בסיבשה
ה תקפמד רשן אווא ". סקיא
ת חקן ליינועו מניאו וייל חע
ה עיגז מך א. אהשדה חימשמ
 ,האירון אוגאראה מיחש
ם ד, איםמל סטרל קס שוב
ן עמים לעים רשעה משועה
ד מועואן ואו ,תובטות וטרמ
ה - טושא פה לטלחי הנפב
ו תה? ברזו עש ליגהאם לה
י דל יעהפטחנ-18התב

ע ודהי ,הרחתמם סמיל טקר
 .הבהרו תוירזכאב
וד מע , 512םירפי סנת דאצוה
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 אלי ארליך
 הסוכנות המובילה בישראל

ביטוחי חו״ל ובריאות לגיל השלישי
 שנות פעילות ביטוחית 42 חוגגת 

*5676 
Kopellgroup.co.il  ומציעה לך שירות יוקרתי לבית שלך

₪99
לחודש בלבד

חודשים ל-18

 לא הצלחנו לתקן?
 *מתחייבים על מוצר חדש תמורת ישן!
 להלן פירוט מוצרי החשמל עליהם חל השירות:

 סוגי מכשירים ללא הגבלת כמות מוצרים! 13
מזגנים ומערכות מיזוג מרכזי עד  5.5 כ״ס

)למעט חריגים( Side by side ליטר כולל 800 מקררים עד
 מכונות כביסה ומייבש כביסה עד  10 ק״ג

טלויזיות ומסכים צרים עד 75״
 תנורי אפייה, מיקרוגל, מדיחי כלים, כיריים חשמליים, 

 DVDמקפיאים, וידאו ו-

 מה לא מכוסה?
 תקלה שהייתה קיימת טרם כניסת המינוי לתוקף )יתוקן בעלות מוזלת(

 שירות למזגן שלא מאפשר גישה נוחה ובטוחה לתיקון.
 שבר של חלקי, פלסטיקה, אטמים, רצועות, דלתות תוף ונלווים.

 ים לשימוש מסחרי, צנרת בכללותה, פירוק והרכבה, דליפות ומייצר קרח.מוצר

ביקור טכנאי - ללא תשלום.  בכל שנת שירות הזמנה ראשונה
שח לביקור. 150  מביקור שני ואילך

שעות מרגע פתיחת קריאה )למעט סופ״ש וחגים(. 24  הגעת טכנאי תוך
שנה 25  אין הגבלת כמות מכשירים בבית מאלו שמבוטחים מעלה, שגילם עד
שנים(. 12 שנה, מסכי טלויזיה 18 שנה, כרטיסים 12  )למעט מדחסים ומנועים

שנה(. 15 ₪10,000 )שגילו עד *מוצר שלא הצליחו לתקן יזכה לחדש תמורת ישן, עד כ-
.₪350  אחריות על תיקון - חצי שנה. הובלה והדרכה של מוצר חדש בעלות של

24/7. לא דיגיטלי ולא אינטרנטי.  השירות שלנו אישי ואנושי לכל לקוח
 זה מה שלקוחות מבקשים וזה מה שאנחנו יודעים להעניק!

טכנאים מוסמכים 
בפריסה ארצית 

 מוקד אנושי
24/7 

משרד
03-7966662 

ravita@erlich-insur.co.il 

 אלי ארליך, מנכ״ל
*למקרים דחופים בלבד 050-6090880 

eli@erlich-insur.co.il 

http://www.erlich-insur.co.il


ל צוף על הקרש

ת צעית מבפעילו | םחהלו

ט הול,חם ,מםחמת
ת רופ-ר בןחש | הנועם לירדהם ניקוניו פתיאיע וץ הגיקה

ים ת יק
תיק הוא חפץ חשוב לאורך כל ימות השנה,

 ,Stories ובקיץ נעדיף תיק כחול של המותג
המזכיר את הקרירות של מים צלולים 

צילום: סטודיו תיק התיקים  וכחולים .

 

אם אתם לוקחים ילדים ללמוד שחייה 
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ל לוצן הועהש
 .הלחתר הותק ברה עשת הים אגיצG-Baby, מג תומל ה, שיםשנים לדחוימים הנועשה
ק מועד לים עמן ביטולחים לדימעים נועשה, ולפשהת וואגי הנמל זע עדיג מצוד מחויף מרגב
ה יצקלוק. הטרפה בשילגלל ולכים ברטסקת אוליעפל ,שמשים לדעוים מ. הרטה מאל מש
 .יםפוקי שצק חוריד וורן וכ, והטנק מרויד ורו, ולגלגסת ולים תכבלשמים הנועת שללוכ

שקל | 99 www.tikhatikim.co.il  

ן ואיל נם שידב
ת ת אגגון חונידרל וץ שיקיית הצקלוק
ה נורחאים לטלובד הח, אןואיני העבד צנרט
ים בלתשים מעבצ. היתבב הוציעה ונפואב
ה לכים ועצמל בח, ההרבחי הרצול מלשב
ד רוע ובצת בבגמל השמו למ, כףות חובגמב
י ר שי במ: תםוליצ .וםלצתבשי אונינק יטסמ

 www.vardinon.co.il/neonל | קש 108

ש מות השבקעם בלועל
ות דבעמה קימטסוקהת רבח

ה נגס היסרה תקישGIGI ה
הנגת הגרם דש עמשהמ

 .SPF50 ר ועלד עמיוס יסרהת
ה רבחי הרבדל, וףוגהים ונפה
ה לומרול פס עסובא מוה
י גול סי כנפה מנגמית הנשדח

י קסניבודה סש :וםליצ .הניהקר
ל "מ-100ל לקש 169

www.gigi.co.il/cs 

ים נושארים הבלשר בוזעה יזר הצומ, הץיקב
ה ייחד שוימלן ווימאש לרק. הךילהתל הש
ף וגג הלפביים ולגרח בוכת הת אונבע לייסמ
 .תוטיעבת הקינכת טר אפשלן וותחתה

ע ונמלר ומאהד חמיור מוחמוי שעש הקר
ל ש ג: בםוליצ .רועיים בוריג

 www.bashgal.co.ilל | קש 47

ל "וצ חח": יםוליצ
 www.casio.t-and-i.co.ilל | קש 450

י לשים יניע
ים נוים שכסה ממנירקם הגש ומשת הנירק
א ת לועפותם לרוגל, ויםיניעע בופגת לולוכי
ך כםש. להייארה ונית שויען בהבתויוצר
ה נירד קגים ניפקשר מטפת צרבה חעיצמ
ים ינרקת הת אוכפוה, הטיילרפיג הוסמ
ל ה עערע ליפשו מניאר שואת לוקיזמה
צ ח": יםוליצ .יםיניעה

www.shop.zepter.co.ilל | קש 1,132מ-
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ח מטב, קל בדורמשה בק | םחהלו

ר רקמהאת  ולכאל
ן מזיורי ננאף | ות הגת אחלחלת ומררקמץ הית קנוזץ תמאי לאדם כיה חמם כימיב

 :תופיים הלימת הר אן שייטשנייק אירא
ח רבני ואום / בה חב זושא וץ ביק"

א וה. ו"יםימשהים ו, התאי ונק אר /ים ל
ה זם הוחב, ודואם מב חושץ ויב קו. שקדוצ
ת ר ארקי לדל כוכאה לת מעדב לושח
 .ינויחב וושיד חקפץ תית קנוזת. לונמצע
ר וזעים תמחץ היקי הימת למאתומה הנוזת
ף וגק לפסם תגים וררוקר מאשיהו לנל
ת ורוטרפמטה ברסה חכת שננצת מוחל
 ?לוכאי לאדה כז מ. אונצראת בוהובגה

ם ייתנוות עקרות ויריפ
ל ה שלדי נתלע בפע שיצץ מיקת הנוע
ר וכסהמות כל לגב .םיננעמרות קריוות רפי
ם תכירל את ציבגהא ליה הצלמהת הרויפב
ר שפ, אתאת זמוע, לתוקר. יםוייים בנשל
 .הלבגא הלל לוכאל

ם ילילקם ילכאמ
ים סומים עלישבתע מנימהי לוצץ ריקב
י אדכל ווכיעל הים עשקמת הודבת כורדקו
ל ושיב. הרצל קושיבת בונמד בקמתהל
ל יים שתנוזתים הכרעל הר עמור שצקה
ף וגע לייסם מגים וכרוו צאנת שונוזמה
ז בזבא ללת וובוה טיגרנת אומל רער ומשל

 .תדובת כונל מל שוכיל עה עיגראנ

ר ולוי קטלום מיטלס
ה יגרנאת הומת את רולעהרך לדד וע
א יים הירהצר החל אה שיחנצע מנימהלו
ת חוראן לגם די ענועבצל ודוט גלל סוכאל
ים לם עה עאוניט קל, סלשמ. ליםירהצה
ך שמהת לויגרנק אינעת יוקרן יווגמים וקרוי

 .דביכיאלוםהיו

ה פך מלח למ
ד רש. מחלמש בוימשת הט איעמהי לאדכ
ים כרוים צלארשי יע כבות קואירבה
ית מויה הכירצהח מליים מני שע פצוממב
ת וקצח בתפה לייטש נץ ייק. בתצלמומה
ח לת מכירל צה שטנקהים וילגרבים וידיב
ת וימעי נתלבת הועפותת הע אונמלר וזעת
 .השוחתת הר אפשלו וללה

ת יבת חיוונייתש
ב ושחן הבומכ, והייתשת בוברהץ ללמומ
א ת לותשץ ללמו. מיםת מותשא לול הכמ
כין הלםגרשפא.םביות סווכ-12מתחופ
ת ררקים מחמת צטילחי מיתר בה קת

ת יציקקר אווקסת ייד
ת חה אנם למירמוח

ב לס חוק | כדרקאוות קופ3 כ
 ,יםדק, שהיוו סמם כעטי הפי לחמצ
ק יתת ממיפי כצל | חעות שלוביש
ל | פייו מן אאלי, סשבו דמכ
ה י'י צערית זפכ
ב את טיב הברעלה כנה
חסן אלוםביכירמהלכ
 .ררקמה בלים לוטי אלכב
ב שוב ברעלר קובב
ת יבודנבול עמר זפלו

 .רעיות רפי

ת ורקים עץ פקומו פוט
נות מי תשלם ירומח
ת וכפו רך | 2 פות טליבח
ה | צפקהת לין זמש
ים קרות יוקרל יה שליבח

ה צהקפלם יאוקפ
פו וטל הה שרלמש
ת ושותם כוי שני4 ש

ן מוילבע מרץ ימ
ת ין זמס שוי כצח
ק ח דלמית פי כצח
ן ו'זיל דדרית חפכ
ה רשמת בורשהלת וויבוקו לפוטת הך אותחל ,הרשמהי רמות חב אברעלה כנה
ף יסוה, ליתן זמת שופם 2 כמחק לות ובחו מה אבחת רבחמב .ררקמבים יתעשכ
ם ו עפוטת הף איסוה. לבוברעידך כות תוקש דמחץ כיפקהלים וקרוית הוקרית הא
ת וב. לכתבחמר הועיך נות תוקה דנומע שבד שוץ עיפקהך לישמה. לבברעלה ורשמה
 .ןובאית. בופגסים יימעטהי שדת כוקי דתשלתבחמת הת אולכסש ואת הא
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ל יממוק,הטנמ:מהגודל.לחתלחומ
י לעים בחמם צר הוחק שובמת סוריפו

ה ייתשע מנימהי לאד. כררקל מאיצטנופ
ת מרוה תניא אין הכת שזגומת וקתוממ

 .ףוגבהויורתושחתל

ה מגודי לציט קירפת
ים ס מות כותש, לרקובת בוררועתהם הע
ת סיי: דרקות בחור. אטוחן סוימלעבם רע
ת פסותר ברקמה בליה לתרשוהר שקאווק

ל עת וריק פיי: שיםינית בחור. ארעת יוריפ
 :יםירהת צחור. איחמב צלו חים אמסיבס
ה יאפט פלסת ווקרם יץ עפקוו מפוט
ם עו יט ברוגו: ייםינית בחרו. איםנופפלמו
ד רת תקושק: שברת עחור. אהנירטקנ
ת טיל: חםויך הלהמה ביית. שיםלעטלסו

 .ים, מלימומ, קהסיל, מהטנמ

ת ואנדת סחנ, מתיתפורוטא ניהבת תוכה
 "איברל משויב"
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*)ש( - הגדרה המבוססת על שמיעה )נשמע זהה אך נכתב שונה(

מ אוזן

חשד במשהו שלא היה לפני כן )3(  .3 
מה שהכינו בספר בראשית )3( .5 

העריך שהוא קם על רגליו )ש ( )3( .6 
הבהמה שלו נמצאת באמריקה )3( .9 

)4( לא בכו כשהכניסו לבית הסוהר .10 
בגלל שהוא העוף הגדול ביותר )3( .11 

פריס - כמו אבן יקרה! )4( .13 
שבחדרי )5(  16. הכוכב

האויב של ענת ומיקי )2( .19 
חצי בעל חיים קטן ובהמה )2( .21 

  22.  איך קוראים לאיבר מין שמרבה
לרחם? )מ( )5( )עפ"י אבי ברונר(

דברים פשוטים שמסתיימים )ש( )4( .23 
לחיטוי )3( שמשמש  25. דיו

מסביר מדוע העני נמצא בצד )4( .27 
בגלל שהכין מזון )3( .30 

  32.  אף אחד לא יודע על האדם
שחזר )3(  ה דתי

נוזל שאפשר למצוא בסוריה )3( .34 
פנה לאחור והתבקש להרים )3( .35 

סיום שמופיע בכל מצב )3( .36 

מאונך
צמח מטפס ומאכל בשרי )3( .1 
היופי של בירת וייטנאם )4( .2 

קרוב משפחה לוהט )2( .3 
 4.  רצה לדעת אם הוא לקח את זה

מסויימת )3( לתקופה
וינשטיין(  יוסי נביא טעון )4( )עפ"י .5 

אם יעלה יקבל תואר אקדמי )2( .7 
)4( יחוד של בעל חיים מסוג מסויים .8 

הוציא אויר במסיבה לילית )3( .12 
הסתובבי לכיוון המטבע )3( .14 
בדק שוב שהכין ריבה ) 3(  .15 

אהוד קרב מלמטה )3( .17 
חברי הוא בן אימי ) 3(  .18 

וינשטיין( יוסי סמי כדורגלן )3( )עפ"י .20 
החמיץ שני קווים )4( .22 

מונח בעמדה צבאית )4( .24 
 6 2.  בעל החיים נראה מאחור או

ע ל הגב? )4(
אות יוונית בבירת איטליה )2( .28 

חזה בדמות מפחידה ! )3( .29 
  31.  נאבק על המזון )3(
וינשטיין( יוסי )עפ"י

גם הוא איבר בפנים )2( .33 
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כיכר אבינו עו"ד

:סקפ 03-5236688 :לט 03-5223377,

המשדר:כתובת

www .avinu-bieber.co.il 
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ליווי אחיות  
מוסמכות 

הפחתה מהירה  
בעוצמת כאב  

עצבי כרוני 

ללא עישון,  
דיסקרטי 

  

הביטחון  כוחות מטופלי ועוד עוד
 

~ ~ @ 0 

syqe~ 
ו <o«m~ש

 !יהםאחר

 SyqeAirאף משים לברעו
ון ד הביטחשרד מוסבסב

השפעה עקבית ,
בדומה לעולם  

התרופות 

קל לשימוש: 
לחיצה אחת  
שאיפה אחת 

קנביס רפואי 
באיכות גבוהה  

ומפוקחת 

לקוחות   שירות
09:00-17:00

לשאוף. להקל. לתפקד.

לפרטים נוספים << syqe.com א׳-ה׳ 2064*

לנכי משרד הביטחון המוכרים ע"י משרד הביטחון. בהתאם להתוויות המאושרות ע״י משרד הבריאות. השימוש במשאף מותנה
בהמלצת רופא וברישיון לשימוש לקנביס רפואי של משרד הבריאות, בהתאם לדרישות הדין. נבדק מחקרית. אין באמור משום

 .Sativa T20C4 ו/או רישיון למחסנית למשאף מסוג T10C2 | T15C3 | T20C4 :המלצה רפואית. לבעלי רישיון לתפרחות

Almog et al. (2020). The pharmacokinetics, efficacy, and safety of a novel selective dose cannabis inhaler in patients with chronic pain: A randomized, double blinded, 
placebo controlled trial. European Journal of Pain, 24(8), 1505-1516.
Eisenberg et al. (2014). The pharmacokinetics, efficacy, safety, and ease of use of a novel portable metered-dose cannabis inhaler in patients with chronic neuropathic 
pain: a phase 1a studyJ. Pain Palliat. Care Pharmacother, 28(3), 216-225.

https://www.syqe.com/air2/
https://www.syqe.com/mod/
https://www.youtube.com/c/SyqeMedical-IL
https://www.instagram.com/syqe.medical/?hl=en
https://www.facebook.com/syqemedicalisrael
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQF4NrydAkxAPwAAAYBpvLcoNNRXYPfVyzuq1TonDGnovWt5cz_cZDSRxGVuKK4P9Lqf855JYfv3abIZfTJFlpmDLyjjrz9BjmhwKf-Rty5C_b6Nc-29Ix5Ty5OibHg4QRIMoOk=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsyqe-medical-ltd%2Fmycompany%2F%3FviewAsMember%3Dtrue
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 החשמל צרובת המעבדה. בדוקות לrגו הדון 10 על 1 0 רסמoמת ת 1החשמל עה 1הנס וטווח החשמל כת 1צר 1נתונ

 נה 1הטע 1הרגל הרכב, תחזוקת ר, 1האוו מזג הדרה 1מתנא ת;ר 1הן 1ב 1 0 עoמוש ועלoבת 1החשמל עה 1הנס וטווח

0 מצטמצמ 1חשמל ברכב ה 1צוע 1וב הסוללה בולת1ק גה. 1הנה 1נ 110 וממא  מוש. 1לש ובהתאם הזמן לאורך 1

 הבטיחותי האבןוד דרגת
 רמת רמת

בטיחות ·······••· בטיחות  נמונה גבוהה

 חשמל* צריבת נתוני
 דגם

 )מ"ק( משולב חשמלי נסיעה טווח ק"מ) 100(קוט"ש/ חשמל צריכת

C40 Single motor18.9417 

C40 Twin motor 20.8 

 מנועי מרכב אוויר ןיהום דרגת

EC 715/2007תקן מעבדה  בדיקת  על -פי היצרן  *נתוני 
התשס"ט 2009 בפרסומת),  מנועי  מרבב  אוויר  ןיהום  נתוני  (גילוי  נקי  אוויר  תקנות  לפי  מחושב  **המדד 

442 

*3011 lד°iEJ.r&J 
 דגם דגם קוד

C40 Single motor Ultimate dark 315 

C40 Twin motor Ulfimatedark 303 

C40 Twin motor Pro 300 

~ DDDBDDD:Dmmmmmm ~ 

https://www.volvocars.com/il


לכם! סובארו מצדיעה
לקראתכם  OUTBACK  החדשה - כל הדרכים נפתחות

מגוון אפשרויות טרייד אין

עוצמתי BOXERמנוע 
ומערכת הנעה כפולה 

 מושבי עור* ומערכת EYESIGHT מערכת 
 תקדמתמולטימדיה מ זוכת פרסים

*8545 
הרכב בגין זיכויה מחיר בו. המפורטים תנאיםה ויתר לאישור מזכים, לדגמים המכירה, זיבמרכ לעיון הניתן אין הטרייד תקנוןל בכפוף

 תרוי במכון לבדיקה ובכפוף העסקה, תהשלמ במועד תקףה יצחק לוי של ת(תו)והפח משוכלל מחירון בסיס על בהצעה ייקבע המשומש 
ללא עת בכל הטרייד הצעות תןמ את להפסיק תרשאי החברה אין. טרייד קיזוז לאחר תרההי תשלום תקנון.ב כאמור תתווההפח תנאיםה

ומאפייני הרכב תתחזוקמ הדרך, מתנאי גם מושפעת בפועל הדלק תצריכ בלבד. OUTBACK LUXURY בדגם עור *מושבי מוקדמת. הודעה 
 עיכובים ייתכנו והשינוע, הייצור ומצוקת בארץ לרכבים הרב קושהבי בשל המעבדה. תונילנ ביחס משמעותי לפער להגיע אף ויכולה הנהיגה 
 SUBARU.CO.IL נוספים לפרטים ט.ל.ח. ת.הטבו כפל אין בלבד. להמחשה תמונהה חודשים. כמה אף להמשך העלולים רכבים, תבמסיר

 חותיר הבטירמת האבזו
חותיר הבטירמת האבזו םור דגתיא  םקוד דג

7 ALL NEW OUTBACK 2.5L LIMITED 464 
7 ALL NEW OUTBACK 2.5L LUXURY 463 

 רמת רמת
 בטיחות
 876543210 גבוהה
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 ר לרכב מנועי**ם אווירגת זיהוד

 בטיחות
 נמוכה

רם אווידרגת זיהו ק"מ* 100ל- םריבליט משולבת דלק צריכת גםד
 םזיהו ALL NEW OUTBACK 2.5L LIMITED/ LUXURY 8.6 14 גהרד

 םזיהו 1154321 10 9 8 7 151413126 רבימ
 רימזע

EU 1151/2017 רן, על פי דין לפי בדיקת מעבדה. תקן:נתוני היצ*
רסומת(,רכב מנועי בפר מם אווינתוני זיהו **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי 

 .2009 התשס"ט 

https://subaru.co.il



