חדשות

news@israelhayom.co.il

ו' בתשרי תש”ע | חמישי | 24.09.09

שופר דה שופרא

לא פחות מ  500שנה שבני משפחתו של צביקה בר ששת
מזכרון יעקב מייצרים שופרות "את השופר הראשון שלי
הרכבתי כבר כשהייתי בן  - 12ומאז אני לא מפסיק" ,סיפר

•

דניאל סיריוטי
בודדים הם העוסקים בייצור
שופרות בישראל .שניים מהם,
צביקה בר ששת ) (53מזכרון יעקב
ואברהם ריבק ) (78מתל אביב ,עושים
זאת כבר שנים" .את השופר הראשון
שלי הרכבתי בגיל  - 12ומאז אני לא
מפסיק" ,חייך אתמול בר ששת בבית
המלאכה שלו במושבה.
אצל ברששת הכל נשאר במש
פחה .כבר  500שנה שבני משפחתו,
שעלו ארצה ממרוקו ,מייצרים שופ
רות ומעבירים מדור לדור את סודות
המקצוע.
אביו ,מאיר ,היה בין מעפילי אקסו
דוס .במחנה בקפריסין ,לשם גורש עם
שאר נוסעי הספינה  -כך מספר בר
ששת  -ייצר האב שני שופרות כדי
שהמבקשים להתפלל בחגים יוכלו לע
שות זאת כדת.
את אחד השופרות העניק בהגיעם
ארצה למפקדו באצ"ל ,מנחם בגין ,לי
מים ראש ממשלת ישראל.
השופר השני עודנו שמור בבית מש
פחת ברששת.
בבית המלאכה של ברששת בזכרון

חדש :מוקד טלפוני
לניצולי שואה
העמותה לעזרה מיידית לני
צולי שואה פתחה בימים אלה
מוקד טלפוני למתן סיוע לני
צולים" .כל ניצול שואה שאנו
מאבדים במדינת ישראל בגלל
הזנחה הוא עוול מחריד" ,אמר
אתמול אריה שומר ,לשעבר
מנכ"ל בית הנשיא ,מתנדב בע
מותה .ערב יום הכיפורים פונים
אנשי העמותה בקריאה לציבור
להתנדב לסיוע במוקד הטלפוני
החדש ,הפתוח  24שעות ביממה.
מספר הטלפון של מוקד התמיכה
לניצולי השואה.03-5257888 :
דוא"ל לפניות מתנדבים:
israelnow8@gmail.com
נצחיה יעקב

בני משפחת ברששת; משמאל :אביו של צביקה ,שייצר גם הוא שופרות

יעקב עכשיו הוא שיא העונה וההמו
לה גדולה .אלפי שופרות חדשים -
לא פחות מזה  -יצאו ממנו ערב ראש
השנה" .המחירים לא גבוהים" ,מסביר
ברששת" ,מ 50שקלים לשופר קטן
ונחמד שמתאים לילדים ועד 1,000
שקלים לשופר גדול ואיכותי המתאים
לציבור המתפללים".
שופר מייצרים מכל קרן של בהמה
כשרה  -בעיקר כבש בוגר  -למעט
מאלו של שור או פרה המזכירות את

מן האלבום המשפחתי .ברששת

אחד השופרות
שופר מייצרים
הוענק ע"י האב
מכל קרן של
בהגיעם ארצה
בהמה כשרה;
למפקדו באצ"ל ,מנחם בגין ,למעט מאלו של שור או פרה
לימים ראש הממשלה
המזכירות את עגל הזהב
עגל הזהב סביבו חטאו בני ישראל בה
מתינם למשה רבנו שבושש לרדת מהר
סיני".תקיעתו של שופר שאינו כשר
אינה משרתת את המצווה" ,הסביר בר

לקראת החג :רבנים
ורופאים בקו •פתוח

ששת" ,אפשר לבצע תקיעה בשופר
בכל יום מלבד שבת ,אולם על השופר
להיות שלם ,ללא סדק וללא שבר ,וגם
ללא סימני תיקון".

הצעת חוק :יוגבלו
תנאי הנסיעה
בקורקינט חשמלי
בעקבות מותו של רוכב קור
קינט חשמלי שלשום בתל אביב,
יזם ח"כ זאב בילסקי )קדימה(
הצעת חוק להסדרת השימוש
בכלים הממונעים.
על פי הצעת החוק ,השימוש
בקורקינט החשמלי יותר מגיל
 14בלבד והרוכבים יחויבו לח
בוש קסדה.

לקראת יום הכיפורים ,שיחול
ביום ראשון הקרוב ,תפעיל
היום מכבי שירותי בריאות קו פתוח
בהשתתפותם של רופאים ורבנים.
אנשי המקצוע ישיבו לשאלותיהם
של המתקשרים בעניינים שבין רפואה
להלכה לקראת תחילתו של צום יום

צילום :אי.פי
כפרה שלי .ילד
בבני ברק ,אתמול

הכיפורים ביום ראשון לפנות ערב.
הקו הפתוח יפעל היום בין הש
עות  3אחר הצהריים ל 6בערב,
בטל' .08-8688134 :ממכבי שירותי
בריאות נמסר כי הקו מיועד לכל חברי
קופות החולים.
בתוך כך החלו אתמול במד"א
להיערך לקראת יום הכיפורים .ערב
החג ,כך דווח ,יתוגברו תחנות מד"א
ברחבי הארץ בעשרות חובשים ובאמ
בולנסים נוספים.
מדי שנה נזעקים צוותי מגן דוד
אדום לטפל במהלך יום הכיפורים
בכ 1,500בני אדם בממוצע ,בהם
כ 200ילדים הנפגעים בעיקר בעת
רכיבה על אופניים.
מנכ"ל מד"א ,אלי בין ,קרא אתמול
לציבור לאפשר לאמבולנסים הנוס
עים בנסיעת חירום תנועה חופשית
וללא הפרעה.
בערב החג ,בשעה  1בצהריים,
תיפסק תנועת המטוסים
בנמל התעופה בן גוריון.
מרשות שדות התעופה
נמסר אתמול כי תנועת
המטוסים תחודש במוצאי
יום הכיפורים ,יום שני,
בשעה .21:30

גדעון אלון

בחרת להיות מאמן אישי לחייםø
המפתח בידיים שלךÆ

קורס המאמנים הקרוב של  The Keyנפתח ב≠ ∞±µØ±

ישיבו לשאלות בענייני צום ובריאות ערב יום
הכיפורים :כוחות ההצלה של מד"א נכנסים לכוננות
זיוה מוגרביקובני ואילן גטניו

17

”מפתחות אימון“ ≠ קורס המאמנים של  The Keyיפתח לך אפשרויות
רבות בתחום האימון ובתחום האישי Æתכנית ההכשרה כוללת∫
שילוב של תכנים ייחודיים עם פרקטיקה מיידית
שימוש מתקדם בטכנולוגיית NLP
תרגול בקבוצות קטנות
אפשרות להשתלב בעתיד באחת התוכניות של The Key
¢מפתחות אימון ¢מתאימה גם לאנשים שרוצים לקדם תחומים שונים בחייהם
ולרכוש כלים כדי לשדרג עצמם כמנהלים¨ מורים¨ אנשי עסקים והוריםÆ
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בעל ∞≤ שנות ניסיון כמאמן מנהלים וצוותים בחברות וארגוניםÆ
מפתח שיטת אימון שמבוססת על עקרונות משחק כמודל
לניהול עסקי Æנבחר ע¢י ¢גלובוס ¢ו¢דה מרקר ¢לאחד מ≠∑
המרצים והמאמנים המובילים בישראלÆ

יוסי קדמי

 Meta Master of NLPמנחה סדנאות וקורסים להתפתחות
אישית וכלכלית באמצעות שימוש בתת המודע Æבעל ניסיון
של  ≤µשנים בעסקים עבד עם מפתחי השיטות המתקדמות
ביותר הקיימות כיום להתפתחות והעצמה אישיתÆ
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